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  پیشگفتار
هاي پیش روي متخصصان و مدیران ادارة کشورها مدیریت اقتصاد کشور در نظامی  ترین چالش یکی از مهم

المللی بتواند امور  توان یافت که بدون توجه به تعامالت بین است. در این شرایط کمتر کشوري را میجهانی 
ها و مقادیر گوناگون  هاي اقتصادي در جامعۀ جهانی به شکل ها و تکانه از این رو تنش اقتصادي را اداره کند.

هـاي غیرقابـل کنتـرل و     راندهـد و گـاهی بحـ    اقتصاد بومی و ملی همۀ کشورها را تحت تأثیر قرار مـی 
کند. افزون بر این، نظام استعماري جهان غرب پس  ناپذیري به اقتصاد کشورها وارد می هاي جبران خسارت

و در سراسر ایـن  نموده دار ادارة جهان را حوزة اقتصاد تعریف  ترین حوزة اولویت از جنگ جهانی دوم مهم
ها  ها و سیاست بر جهان حفظ کند. از این رو همۀ فعالیت دوران تالش کرده است، استیالي اقتصادي خود را

شود که ضمن حفظ استیالي کشورهاي استعمارگر بر اقتصاد جهانی، هر  در این حوزه به نحوي تنظیم می
شـده بـه دیگـر     ها به شکل مـدیریت  هاي شدید شد، این بحران زمان که اقتصاد این کشورها دچار بحران

  هاي ناشی از آن نیز به کشورهاي مستضعف و محروم جهان منتقل شود.  کشورها تسري یابد و آسیب
هاي ضداستعماري نظام  جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ضمن اینکه سیاست

هـاي   شوكشود تا هر روز چشم طمع و دشمنی برآن بیشتر شود و کشور را دچار فشارها و   سبب می .ج.ا.ا
نماید. در این شرایط، اقتصاد کشور عالوه  ،به ویژه حوزة اقتصاد ،هاي ادارة امور کشور حوزهناخواسته در همۀ 
انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان

هـاي   که بـه شـیوه  درپی اقتصادي است  هاي پی  ترین آنها تحریم ترین و مداوم اقتصاد کشور شده که مهم
  کند. گوناگون نظام تعامالت اقتصادي کشور را با جامعۀ جهانی دستخوش امواج خود می

هـاي شـدید و    در چنین شرایطی اولویت نخست ادارة امور اقتصادي کشور، حفظ این نظـام از تکانـه  
الب اسـالمی بـا   رو، رهبر معظم انقـ  شود. از این هایی است که به دالیل گوناگون بر آن تحمیل می بحران
هاي کلی اقتصاد مقاومتی را براي حفاظـت   سیاست 1392در اواخر سال راهبردي و هوشمندانۀ خود  تفکر

هـاي مقاومـت    هدف تأمین رشد پویا و بهبود شـاخص ها  ابالغ نمودند. این سیاستها  بحرانکشور از این 
و دسـتیابی بـه اقتصـادي     ساله، با رویکردي جهادي، انداز بیست اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشم

هـاي نخسـت    تصویب و ابالغ شد و جزو اولویت گرا زا، پیشرو و برون ساز، مولد، درون پذیر، فرصت انعطاف
  ادارة امور کشور قرار گرفت.

سـازي همـۀ امکانـات و منـابع بـراي توسـعۀ کـارآفرینی،         ها بر تأمین شرایط و فعال در این سیاست
وري در اقتصـاد و   سازماندهی نظام ملی نوآوري، محور قراردادن رشد بهـره بنیان و  پیشتازي اقتصاد دانش

ها و کاالهاي اساسی و اولویـت   ها، افزایش تولید داخلی نهاده استفادة بهینه از ظرفیت هدفمند شدن یارانه



 شش

دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي، ایجاد تنوع در مبادي تأمین کاالي وارداتی، تـأمین امنیـت   
غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولیـد، مـدیریت مصـرف و اجـراي     

سازي در این زمینه، اصـالح و تقویـت نظـام مـالی کشـور،       هاي اصالح الگوي مصرف و فرهنگ سیاست
  ست.حمایت همه جانبه از صادرات کاالها و خدمات و توسعۀ حوزة عمل مناطق آزاد تأکید شده ا

پـذیري اقتصـاد کشـور در ایـن      ها به منظور افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسـیب  در این سیاست 
پیوندهاي راهبردي و گسترش همکـاري و مشـارکت بـا     ۀتوسعشود مدیران کشور به  زمینه، پیشنهاد می

ي هـا  حمایـت از هـدف  بـه منظـور   اسـتفاده از دیپلماسـی   ، ویژه همسایگان هکشورهاي منطقه و جهان ب
  . کنندتوجه  اي المللی و منطقه هاي بین هاي سازمان استفاده از ظرفیتو  اقتصادي

پذیري اقتصاد کشور در درآمدهاي حاصل از نفت و گاز باید  افزون براین، به منظور جلوگیري از ضربه
مشـارکت دادن بخـش خصوصـی در    ، هـاي فـروش   ایجاد تنـوع در روش ، انتخاب مشتریان راهبرديبه 

  توجه شود.  هاي نفتی فرآوردهو  پتروشیمی، برق، فزایش صادرات گازا، فروش
افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز کشـور، افـزایش ارزش افـزوده از طریـق تکمیـل زنجیـرة ارزش       

هاي عمومی کشور، اصالح نظام درآمدي دولت، افـزایش سـهم    جویی در هزینه صنعت نفت و گاز، صرفه
سازي در ایـن زمینـه و    سازي و فرهنگ حاصل از فروش نفت و گاز، گفتمانصندوق ذخیرة ارزي از منابع 

  هاي تعیین شده در این حوزه است. ایجاد نظام شفاف اقتصادي در کشور از جمله سیاست
رغـم گذشـت چهـار سـال از      قدري سترگ بود که به نظران این حوزه به اهمیت موضوع براي صاحب

هـا و   نهادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت  هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ سیاست
هـاي همگـان،    کنند. رهبر فرزانۀ انقالب نیـز محـور نخسـت فعالیـت     سازي اقتصاد کشور تأکید می مقاوم

اند بـراي تحقـق اهـداف     اند و از همه خواسته ویژه دولت، را در چند سال اخیر اقتصاد مقاومتی قرار داده به
  ها با رویکردي جهادي تالش کنند.  در این سیاستشده  تعیین

، پژوهشگاه فرهنگ دانشگاه شهید بهشتی ،نظر به اهمیت راهبردي موضوع، دانشگاه عالی دفاع ملی
اسالمی صدرا و صداي و سیماي جمهـوري اسـالمی    –هاي علوم انسانی و معارف اسالمی، مرکز پژوهش

ها از سوي رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بـا همکـاري        برآن شدند تا در سالروز ابالغ این سیاست ایران
د و ضمن تجمیـع  نها و مراکز پژوهشی کشور، کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی را برگزار کن بسیاري از دانشگاه

گذاري آن بین متخصصان و مدیران اقتصـاد   در این حوزه و به اشتراك آمده دست هاي به ها و دانش تجربه
  .سازي در این حوزه بردارند ها و گفتمان شدن این سیاست کشور قدمی در راه اجرایی

المللی سازمان صـدا و   هاي بین در مرکز همایش 1393بهمن  29و  28که در روزهاي کنگره این در 
محورهـاي   برهاي اقتصاد مقاومتی  در اجراي سیاستکشور اقتصاد ن و مدیران امتخصصسیما برگزار شد 
 زیر تأکید کردند:

 متناسـب   ةاي آیندراه روشن بر ۀبومی مبتنی بر گفتمان والیت فقیه و داراي نقش ۀاز نظری يبرخوردار
  هاي بومی جمهوري اسالمی ایران. با ظرفیت



 هفت

 هـاي   خودبـاوري ملـی و سـرمایه    ۀروحی رهاي اخالقی و متکی ب بنیان ۀاقتصادي عدالت محور بر پای
  معنوي نظام اسالمی.

 بـراي   هـا و پایگـاهی مسـتحکم    کننده از آرمان ها و حمایت ارزش راقتصادي توانمند و پایدار، متکی ب
  نظام اسالمی. یابنده و انقالبیِکت بالنده، رشدحر

 هـاي ملـی بـه     می در تبـدیل منـابع و ظرفیـت   ئاقتصادي مکتبی و الهام بخش با نوآوري و پویایی دا
استحکام سـاخت   ةزا و عدالت محور اقتصادي و بازتولیدکنند هاي راهبردي ، داراي رشد درون قابلیت

  درونی نظام اسالمی.
 با پویایی الزم براي پاسخ به شرایط در حال تحول داخلی و خـارجی و توانمنـد در    گرا اقتصادي برون

پـذیري در مواجهـه بـا     اقتصادي با قابلیت ترمیم هايو تهدید ها هواکنش سریع و هوشمند به مخاطر
 هاي محیطی. تکانه

  

مقاالت ارائه شده در ایـن کنگـره در دوازده مجلـد و در انتشـارات دانشـگاه شـهید       نتایج تحقیقات و 
نظران و مدیران کشور بتوانند از ذخـایر دانشـی    منتشر شده است، تا استادان، صاحبسازي و  بهشتی آماده

باحـث  گیري بهتر، مجلدات اول تا نهم با محوریـت م  مند شوند. براي بهره آمده در این کنگره بهره دست به
هـاي نظـري    راهبردي (در دانشگاه عالی دفاع ملی) و مجلدات دهم تا دوازدهم با محوریت مبانی و مولفه

  اند. نام این مجلدات به شرح زیر است: (در دانشگاه شهید بهشتی) تنظیم شده
  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت نییتبجلد اول: 
  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس يساز هادیفرهنگ و رسانه در پ گاهینقش و جاجلد دوم: 
  یاقتصاد مقاومت يو اجرا يساز ادهیدر پ يا و برنامه یساختریز ،ينهاد يالزامات راهبردجلد سوم: 

  یها و اقتصاد مقاومت تکانهجلد چهارم: 
  يها و اقتصاد نفت و گاز و انرژ تکانهجلد پنجم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم هینقش اقتصاد عدالت محور و مردم پاجلد ششم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت انیبن نقش اقتصاد دانشجلد هفتم: 

  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیبا س یاقتصاد مل يجار يها يناسازگار یشناس بیآسجلد هشتم: 
  یو اقتصاد مقاومت يبانکدارجلد نهم: 

  )  1هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دهم: مبانی و مؤلفه
  )2هاي اقتصاد مقاومتی( یازدهم: مبانی و مؤلفهجلد 

    )3هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دوازدهم: مبانی و مؤلفه
  



 هشت

دانیم قدردان همۀ اندیشمندانی باشیم که با ارسال مقالـه بـه کنگـرة ملـی      در پایان بر خود فرض می
  اندند.  هاي نظام اسالمی به اثبات رس اقتصاد مقاومتی تعهد خود را در حمایت از آرمان

ویژه جناب آقـاي   هاي مختلف به مسئوالن و مدیران دستگاه ۀهاي هم ها و حمایت تالش همچنین از
دکتر ابراهیم حسن بیگی (رئیس وقت دانشگاه عالی دفاع ملی)، جناب آقاي دکتر محمدمهدي طهرانچـی  

گـذاري   رئیس شوراي سیاسـت ((رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی)، جناب آقاي دکتر محمدجواد ایروانی 
هـاي    ، معاونان پژوهشـی دانشـگاه  )دبیرکل کنگره(شمس دولت آبادي  ، جناب آقاي دکتر محمود)کنگره

شهید بهشتی و دانشگاه عالی دفاع ملی، جناب آقاي دکتـر احمـد سـلمانی (دبیـر اجرایـی محـور نظـري        
، استادان )ـ اسالمی صدرا رئیس مرکز علوم انسانی(االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی  کنگره) و حجت

اهللا ضـرغامی (رئـیس    علمی محورهاي نظري و راهبردي و جناب آقاي مهندس عزتهاي  محترم کمیته
  نماییم.   وقت سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران) تقدیر و تشکر می

هـاي   این مجموعه به کوشش جناب آقاي دکتر بهروز طهماسب کاظمی تـدوین شـده اسـت و بـا تـالش     
  به زیور طبع آراسته شده است.  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) (معاون وقفه سرکار خانم آذرمه سنجري  بی

آرایـی و   جلدي از زحمات سرکار خانم سـمیرا دهقـان بـراي صـفحه     12سازي این مجموعۀ  در آماده
  ها سپاسگزاریم.  خوانی متن کتاب همچنین از سرکار خانم بهاره بهمنی و آقاي علی باقري براي نمونه

  
  

  مازار عباس عرب  مراد سیف اله
  ي ددبیر علمی محورهاي راهبر

  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
  دبیر علمی محورهاي نظري 
  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
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  اقتصاد مقاومتی اصالح الگوي مصرف؛ راهبردي مؤثر در

  ** صادق داداشی، *محمد خدابخشی

  چکیده
اصالح الگوي مصرف هسته مرکزي اقتصاد مقاومتی محسـوب شـده و بـدون تحقـق آن رسـیدن بـه       
اقتصادي مقاوم و توسعه پایدار و اهداف سند چشم انداز محال است. هر اقتصادي که در معرض شوك 

هـاي اقتصـاد    آسـیب بـه برخـورداري آن اقتصـاد از مؤلفـه      بیند. اما وسعت این گیرد، آسیب می قرار می
توانـد زمـان    هاي یک اقتصاد در مدیریت مصرف و کاردانی و تـدبیر مـی   مقاومتی بستگی دارد. توانایی

تر  طور طبیعی برگشت اقتصاد به شرایط اولیه خود راحت کمتري را در دوره ورود شوك سپري کند و به
مند را نداشته  ساختارهاي اقتصاد ظرفیت و الگوي مصرفی صحیح و نظام خواهد شد. بنابراین هر اندازه

  در اقتصاد نمایان و نهادینه خواهد شد.  تدریج بهها  پذیري بیشتر شده و اثرات شوك  باشد، درجه آسیب
  هاي اقتصادي، اقتصاد مقاومتی. الگوي مصرف، شوك ها: کلیدواژه

  مقدمه
وضعیتی در یک اقتصاد است که در برابر موانع و مشکالت داخلی و  اقتصاد مقاومتی به معناي پدید آمدن

اش ادامه دهد. عناصر اصـلی یـک    خارجی پایداري نموده و به رشد و پیشرفت خود در جهت اهداف عالیه
توان با نگاهی به اهداف آن، نوع موانع و نیز الگوي حرکـت شناسـایی نمـود. نـوع      اقتصاد مقاومتی را می

تـرین نقـاط ضـعف و آسـیب بـراي       تواند بیانگر یکی از مهـم  از نظر فردي و اجتماعی میرفتار اقتصادي 
که قابلیت تبدیل شدن به یکی از نقـاط قـوت و    رشدیابنده باشد. ضمن این  پیشرفت اقتصادي یک جامعه

  اقتصاد را نیز دارد.  برنده پیش
رف و سبکی است کـه نظـام   هاي مطرح در نحوه رفتار اقتصادي، الگوي مص ترین بخش یکی از مهم

تخصیص   ترین مرحله دهند. مصرف، مهم ها و رفتارهاي مصرفی خود بروز می اقتصادي و افراد در انتخاب
رود.  هاي اقتصادي جوامـع بـه شـمار مـی     ها در هر اقتصاد و در واقع کانون فعالیت منابع، امکانات و داشته

ج، تولید، توزیـع، مصـرف و بازیافـت) جایگـاه     مصرف در مراحل پنجگانه تخصیص(شامل: مراحل استخرا

                                                        
 علمی دانشگاه شهید بهشتی هیئتاستادیار، عضو  *

 S52_d@yahoo.comهاي بازرگانی     پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش **
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کـه هـر اتفـاقی در حـوزه      طـوري  رود؛ بـه  کننده مراحل دیگر به شمار می عبارتی هدایت اي دارد و به ویژه
هاي خـود   ریزي ها را به تغییر در برنامه اي براي دیگر مراحل به حساب آمده و متصدیان آن مصرف، نشانه

شناسی  هاي آن و آسیب ي مصرف شناخت وضع موجود مصرف و چالشدهد. معناي اصالح الگو سوق می
شـکاف مصـرف شـناخته     عنـوان  بـه اي که وجود دارد  براي انتقال به الگوي مصرف مطلوب است. فاصله

اول آن تولیـد اسـت نشـان     مسـئله شود. در سطح کالن نسبت مصرف از تولید ملی در اقتصادي کـه   می
ه بـراي تصـحیح ایـن نسـبت الزم اسـت. در سـطح دولـت نیـز         و الزاماتی اسـت کـ   زدگی مصرفدرجه 

شود  که نه در راه خدمت دولتی کارآمد هزینه می  مالیات اضافی یا فساد است زدگی دولت ناشی از مصرف
بلکه در بزرگ شدن دولت و افزایش سهم آن به زیان بخش خصوصی است. این عارضه وقتی دولـت بـه   

بارتر اسـت. اعـالم راهبـرد اصـالح      شته باشد بسیار شدیدتر و زیانفروش منابع ملی دسترسی مستقیم دا
هـاي کلـی آن مسـتلزم تعریـف و اجـراي       الگوي مصرف براي تحقق اقتصاد مقاومتی و اجراي سیاسـت 

 باشد. هاي تحقیقاتی و اجرایی به این منظور است که این مقاله از جمله آن می پروژه

  تبیین نظري اصالح الگوي مصرف .1
اصولی الگوي مصرف نوعی اصالح اجتماعی و فرهنگی است. این اصالح فرهنگی در یک زمینـه  اصالح 

  ها و رفتارهاي مصرفی تبدیل شود. تواند به تغییر و تبدیل تدریجی رجحان و بستر مساعد اجتماعی می
ایجاد چنین تحولی مسلماً مستلزم مشـارکت قـوي مـردم و نهادهـاي غیردولتـی اسـت تـا در برابـر         

تـرین راهکارهـاي اصـالح الگـوي مصـرف       کاري مصونیت داشته باشد. یکی از مهم شعارزدگی و سیاسی
مندي و رعایت استانداردها در رفتار مصرف اسـت. حفـظ صـحت پایـدار و امنیـت       تقویت گرایش ضابطه

هـاي  کند که مصـرف سـرانه کاال   گذاري در منابع انسانی ایجاب می غذایی و ایجاد جامعه سالم و سرمایه
  ها را به حدود استانداردهاي الزم آن رسانید. ضامن سالمت درگروه خوراکی

ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر اصالح الگوي مصرف کاهش شکاف درآمد و مصرف و نزدیـک   از مهم
هاي اجتماعی به استانداردهاي قابل تأکید است. هدفمندي یارانه بـه صـورت    کردن مصرف سرانه دهک

خطـی، تنـدرو،    عمومی درون شهري اعم از ریلی، ونقل حملدرآمدها، توسعه وسایل  به کمپرداخت انتقالی 
توانـد سـهم مـردم در     مترو و نظایر آن براي کاهش مصرف اتومبیل شخصی توسط پردرآمـدها هـم مـی   

هاي درآمدي مختلـف را از منـابع تجدیدناپـذیر بـه یکـدیگر       طور گروه مناطق شهري و روستایی و همین
هـاي   را بـراي گـروه   -و رفـاه بیشـتر   -با هزینه ریالی و زمـانی کمتـر     د و هم دسترسی سریعنزدیک کن

  مختلف اجتماعی به ارمغان آورد.  
در سطح فرد و خانوار، مصرف خصوصی تحت تأثیر عوامل اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و انسـانی    

اظ تورم تعدیل شده باشد). در انواع قرار دارد. عوامل اقتصادي مهم شامل درآمد واقعی (درآمدي که به لح
  هاي نسبی و اثرات جانشینی است. مفاهیم مطلق، نسبی و دائمی آن، ثروت، قیمت
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درحوزه عوامل اجتماعی، اثـرات منـاطق جغرافیـایی مثـل شهرنشـینی در مقایسـه بـا روستانشـینی،         
هـا، توزیـع درآمـد     دوگانگی مصرف و درآمد، میانگین مصرف و ترکیب سبد مصرفی نایکسـان در اسـتان  

  مطالعه شده است. 
هاي مصرف مثـل سـبد    در حوزه عوامل فرهنگی به احکام اسالم در مورد مصارف یومیه و انواع تلقی

گرایـی و مصـرف    مصرف فرهنگی، مصرف انفعالی، مصرف ارتباطی و مصرف ابداعی و فرهنـگ مصـرف  
  ها اشاره شد. گرشتفاخري یا تظاهر منشانه و در نهایت به مفهوم سبک زندگی و ن

چنانچه رفتارهاي جمعی از هر نوع تبلیغات سودجویانه مصون بمانند به تـدریج بـه نیازهـا و الزامـات     
دهنـد. الزامـات تجـدد و تشـخص در جهـان       زندگی سالم و توسعه پایدار و رفاه حقیقی پاسخ مثبـت مـی  

هاي مصرفی است حاکی از فضـاي   مدرنیته که به تعبیر آنتونی گیدنز تغییر شدید رفتارهاي سنتی و سنت
  فرهنگی و فناوري متحول جهان امروز است.  

توانند از کاالي دور انداخته شده یا از مد  هاي با درآمد پایین می در بسیاري از نقاط جهان فقرا و گروه
افتاده ولی سالم دیگران بدون پرداخت هیچ بهایی استفاده کننـد و نشـان دهنـد بـا وجـود آنکـه فاصـله        

هـا کمتـر    تر شده باشد اما فاصله مصرف و رفـاه واقعـی آن   ها از پردرآمدها ممکن است عمیق آمدي آندر
  شده است. 

هـاي   اگر زمانی یکی تلویزیون داشت و دیگري نداشت امروز دیگر همه تلویزیون دارنـد امـا از مـدل   
ت فنـاوري و فرهنگـی   شود گرفت اینکه تحت تأثیر شدت تحوال اي که می جدید و قدیم. نتیجه-متفاوت 

هاي مصرفی بسیار بیش از تغییر و تحوالت درآمدي است  در جهان امروز شدت تغییرات و ارتقاي رجحان
پـذیري الگـوي مصـرف تحـت تـأثیر عوامـل        و اینجا همان نقطه عطفی است کـه حامـل پیـام اصـالح    

شه راه اصالح الگوي غیراقتصادي و کاهش اهمیت عوامل اقتصادي در ایجاد تحول الگوي مصرف ـ و نق 
 مصرف ـ در شرایط متحول و مساعد جهان امروز براي تغییر و تحول الگوهاي مصرف است.

منابع داخلی انباشـت سـرمایه از الزامـات توسـعه      عنوان بهبه لحاظ مبانی نظري تولید مازاد اقتصادي 
گرایـی،   بـه جـاي مصـرف   هاي تشویقی و بازدارنده باید طوري اجرا شود که  اقتصادي است و لذا سیاست

اي، منـابع   هاي سـرمایه  اندازگرایی را حمایت کند. به این ترتیب، صرف نظر از فروش ذخایر و دارایی پس
هاي توسعه باشد زیرا نباید فراموش شـود کـه    گذاري تواند پاسخگوي سرمایه انداز کالن می حاصل از پس

ـ   اصالح الگوي مصرف و تولید پس فرایند توسـعه اقتصـادي اسـت.     فراینـد ع بخشـی از  انداز خـود در واق
انـداز ملـی و توجیـه اقتصـادي      ها عامل کاهش نرخ سود واقعی پـس  درآمدهاي حاصل از فروش سرمایه

 آورد. اي بوجود می گریز و ضدتوسعه گذاري کم بازده است که نهایتاً جریانی رقابت هاي سرمایه طرح
ترین نظـارت را   عالی -المال  به خصوص مصرف بیت -امیر مومنان علی(ع) نیز با احتیاط در مصارف 

زیسـتی بهتـرین الگـوي مصـرف را کـه همـان اعتـدال و         نیازي در قناعت و سـاده  داشته و در کمال بی
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گرایـی نکـوهش    روي و مصـرف  کردند و به شدت از اسراف، زیاده روي در مصارف بوده، سفارش می میانه
 دانستند. ن حکومتی غیرقابل پذیرش میویژه از والیا کردند! و این امر را به می

بار دیگري مثـل افـزایش واردات (بـیش از تـوان      گرایی در جامعه داراي اثرات مخرب و زیان مصرف
تولیدي خود مصرف کردن) و نیازمند شدن به تولیدات خارجی حتی به بهاي استقراض، کمبود گرایش به 

هـاي   گـذاري  جریان بـازدهی) و تمایـل بـه سـرمایه     بر بودن هاي زیرساختی (به دلیل زمان گذاري سرمایه
 زودبازده در خرید و فروش کاالهاي پرمصرف و لوکس است.

  اصالح الگوي مصرف در اسناد باالدستی .2
ساله و سایر اسناد باالدستی که مرتبط با اصالح یـا   20انداز  انداز: در اینجا اهدافی از سند چشم سند چشم

تـوان بـه اهـداف مـرتبط      گیرد. از جمله ایـن اسـناد مـی    تحقیق قرار می تعیین الگوي مصرف است مورد
هـاي سـندهاي    ساله توسعه اقتصـادي اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور و اقـدامات و برنامـه       هاي پنج برنامه

قانون اساسـی   44هاي کلی اصل  هاي کلی اصالح الگوي مصرف و سیاست باالدستی دیگر مانند سیاست
  عبارت است از: 1404داف مرتبط با موضوع این طرح براي سال ترین اه اشاره کرد. مهم

  درصد؛ 30کاهش نابرابراي درآمدي به زیر   -
  کالري؛ کیلو 2500تأمین کالري سرانه مصرفی در حد   -
ها تـا حـد کـاهش بـه سـطح       احتراز از تجمل و مصرف تفاخري و پرهیز از اضافه ضایعات و دور ریز  -

  استانداردهاي جهانی؛
  ي از سالمت و تأمین امنیت غذایی؛برخوردار  -
  ترویج مصرف محصوالت ارگانیکی و تشویق عموم به عدم مصرف محصوالت غیرارگانیکی؛  -
  طور عمق فقر؛ ترین نسبت جمعیت زیرخط فقر و همین کسب پایین -
  بخش جهان اسالم. ، به دور از فقر و فساد، نواندیش ،پویا و الهام ایجاد جامعه اخالقی  -

هـا   الگوي مصرف منابع و مصرف عواید حاصل از فروش آن لی اصالح الگوي مصرف: هاي ک سیاست
وري و کمترین آسیب به سـالمت محـیط زیسـت و توسـعه      ترین سطح ممکن بهره بایستی متضمن عالی

  است از: هاي کلی اصالح الگوي مصرف عبارت پایدار باشد. برخی از این اهداف در سیاست
همگانی الگوي مصرف مطلوب مشتمل بر کاالهـا و مـواد     وري، آموزش توسعه و ترویج فرهنگ بهره

هـاي انـرژي،    حامـل  خوراکی با هدف تأمین سالمت و امنیت غذایی عمومی و همچنین استفاده از منابع، 
وري  آب و برق؛ پیشگام شدن نهادها و ضابطین حکومتی در عمل به اصالح الگوي مصرف، ارتقاي بهـره 

ها بویژه بخـش کشـاورزي و اصـالح الگـوي مصـرف       بهینه آب در تمامی بخش و نهادینه شدن مصرف
  گندم، آرد و نان.
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بـه مسـائل     تـر برنامـه   پنجم توسعه(پیشرفت و عدالت) با نگرش جـامع  پنجم توسعه: در برنامه برنامه
ها، اهداف و اقدامات مؤثري که اصالح روش مصرف کالن؛ مصـرف خـانوار و مصـرف     اي سیاست توسعه

بینی شده که عمده مواد مرتبط آن در  گیرد پیش می دولت از منابع، تولیدات و خریدهاي خارجی را نیز دربر
توان  ها را می که اجراي برنامه شروع شده پیشرفت آن 1390العه آمده است. و از سال فصل پنجم این مط

  با احتیاط ارزیابی کرد. 
عنـوان سـند اجرایـی و جـامع اهـداف و       توان به در واقع جایگاه برنامه پنجم در اسناد باالدستی را می

فراتـر از یـک    -توسعه پایدار کـه  هاي ساله و یا استراتژي 5هاي ابالغ شده قبلی در قالب اجراي  سیاست
...» جامعه اخالقی به دور از فقر و فسـاد و  « ارزیابی کرد. در این برنامه براي تحقق هدف  -برنامه است 

تعمیـق  «)، 1مـاده »(ایرانی تا پایان سـال سـوم برنامـه     - تهیه الگوي توسعه اسالمی«)، 1404انداز  (چشم
) ارتقـاي رتبـه کشـور    3(مـاده  » هنجارهاي فرهنگی  تقویت هاي اسالمی، اعتالي معرفت دینی و ارزش

صدم بـراي  35) در بین کشورهاي منطقه و کاهش ضریب جینی به HDIتوسعه انسانی (  لحاظ شاخص به
  بینی شده است.  افزایش برابري درآمدي پیش

  تبیین نظري اقتصاد مقاومتی .3
پذیري و احیـا   به توانایی ایستادگی، مطابقت طور کلی استحکام و مقاومت کشورها نسبت به مخاطرات، به

بعد از مخاطره داللت دارد. برخی از کشورها به دلیل دارا بودن شرایط و موقعیت خاص، دائـم در معـرض   
آوري اقتصاد خـود   مخاطرات، به افزایش تابمخاطرات قرار دارند. بسیاري از این کشورها براي مقابله با این 

توان گفت هـر اقتصـادي در    ر مقابل مخاطرات بیرونی ایستادگی کنند. بر این اساس میروي آوردند و توانستند د
توانـد درجـه    هـا مـی   باشـد و میـزان و شـدت آن    و مقاومت مـی  پذیري مواجهه با مخاطرات، با پدیده آسیب

  استحکام آن اقتصاد را بازگو نماید.  
حمـل یـک سیسـتم اقتصـادي و     براساس مطالعات انجام شده، تعریف کـاربردي بـراي مقاومـت و ت   

  اجتماعی در مواجه با شوك و یا مخاطره عبارتست از داشتن قابلیت براي:
  تحمل پذیري در مواجه با مخاطراتی ناگهانی؛   -
  مطابقت پذیري با تغییرات(تعدیل و واکنش به تغییرات محیطی)؛ -

ل در یک زمان مشـخص  برگشتن به تعادل مناسب( قبلی و یا جدید) یا توانایی برگشت به حالت نرما
پس از بحران، به طوري که سیستم کارکرد قبلی خود را به صورت مستمر حفظ نموده باشد. آنچه مسـلم  

هـا و درجـه    ظرفیـت   آور (بسـته بـه شـرایط محیطـی،     هاي تـاب  است برگشت به حالت نرمال در سیستم
  گیرد.  سریع و در زمان کمتري صورت می  پذیري) انعطاف
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  قتصاد مقاومتی و اصالح الگوي مصرفهاي ا . سیاست4
عنـوان یکـی از    هاي کلی نظام بوده کـه بـه   هاي کلی اقتصاد مقاومتی در راستاي سلسله سیاست سیاست

هـا بررسـی و بـه مـورد اجـرا       طور جدي و در چارچوب این مجموعه سیاسـت  اسناد مهم باالدستی باید به
تصـادي و اجرایـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه       گذاشته شود.ً در این سـند طیـف وسـیعی از موضـوعات اق    

  توان هسته مرکزي اقتصاد مقاومتی محسوب کرد. می است.اصالح الگوي مصرف را
باشد. آمار و ارقام نشـانگر شـتاب زیـاد جامعـه بـه سـمت        می محور بند هشتم اصالح الگوي مصرف

اقتصادي موجب گردیده که نه تنهـا حجـم زیـادي از     –باشد. این پدیده منفی اجتماعی  می گرایی مصرف
تولیدات کشور بجاي صادرات و تأمین درآمد براي کشور، صرف تأمین نیاز داخلی کشور گـردد، بلکـه در   

هاي رسمی و قاچاق به بازار ایران سراریز  سال گذشته سیل واردات اعم از کانال 20بسیاري از اقالم، طی 
گرایی سالیان طوالنی نه تنها کارشناسان بلکه  فی افزایش لجام گسیخته مصرفشده است. در مورد تبعات من

هاي خارجی و معدود واردکنندکان داخلی،  برخی از مسئوالن نیز هشدار داده اند، لیکن منافع هنگفت شرکت
ها براي اصالح الگوي مصرف و تقویت تولید ملی با هدف توسعه صادرات شـده اسـت.    مانع تحقق برنامه

  باشد. گرایی در جامعه قطعاً نیاز به یک رویکرد انقالبی در عرصه اقتصاد و تولید می اي مهار روند مصرفبر
گیري الگوي مصـرف   ها تلویزیون که نقش اصلی در شکل هاي عمومی در رأس آن هم اکنون رسانه

ار حرفـه  صورت بسـی  هاي کلی نظام در خصوص اصالح الگوي مصرف، به مردم را دارد، برخالف سیاست
ها و حتی اخبار با  ها و فیلم هاي برنامه غیر از انبوه تبلیغات تجاري با هدف مسخ مصرف کننده، در قالب به

هاي خـاص رادیـویی ویـژه معرفـی جدیـدترین       معرفی محصوالت جدید خارجی و حتی اختصاص برنامه
دیده اسـت. تبلیـغ گسـترده    گرایی تبدیل گر هاي همراه و رایانه، به دستگاه مروج مصرف هاي گوشی مدل

محصوالت دارویی فاقد مجوز وزارت بهداشت در رسانه ملی، یکی از مصادیق رخنه سودجویان اقتصـادي  
تـر از آن تضـمین سـالمت مـردم،      منظـور اصـالح الگـوي مصـرف و مهـم      باشد. لذا به در این رسانه می

با الگـوي مصـرف صـحیح اصـالح      بایست با وضع مقررات، تبلیغات تجاري در صدا و سیما را هم سو می
کرد. مقررات و اقدامات قاطع حمایت از مصرف کننده با هدف ارتقاي کیفیت تولیـد داخلـی، مـردم را بـه     

  مصرف تولیدات داخلی دلگرم خواهد کرد.
هاي اقتصاد مقاومتی، مستلزم تدبیر و همت واال بوده کـه طیـف    لذا تحقق همین یک بند از سیاست

توان مـدعی   طوري که می طلبد. به مات در سه سطح قانونگذاري، اجرایی و قضایی را میي از اقداا هگسترد
شد که اصالح الگوي مصرف هسته مرکزي اقتصاد مقاومتی محسوب شده و بدون تحقق آن رسیدن بـه  

  اقتصادي مقاوم و توسعه پایدار و اهداف سند چشم انداز محال است.
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هـا در شـرایط    اقتصاد کشـور در برابـر شـوك   . الگوي تبیین نحوه واکنش و مقاومت 5
 برخورداري از الگوي مصرف  

ها و مخاطرات در مسیر حرکت یک اقتصـاد و   در این قسمت سعی شده است از طریق نمودار، تأثیر شوك
). بـراي  1393،ازوجـی  و جـانی، العمل جامعه نسبت به آن را براساس اقتصاد مقاومتی نشـان دهیم(  عکس

ت بر مسیر توسعه یک اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیـرد، ضـرورت دارد کـه آن    اینکه تأثیر مخاطرا
  پذیر بودن و درجه مقاوم(استحکام) بودن مورد توجه قرار گیرد. اقتصاد از دو منظر درجه آسیب

بیند. اما وسعت این آسـیب بـه    گیرد، آسیب می طور کلی هر اقتصادي که در معرض شوك قرار می به
پـذیري و مقـاوم پـذیري     هاي اقتصاد مقاومتی بستگی دارد. شاخص آسیب ن اقتصاد از مؤلفهبرخورداري آ

توان اقتصاد  کنند و به همین جهت از برآیند این دو می صورت مکمل ولی در جهت عکس هم عمل می به
  مورد ارزیابی قرار داد. » پایداري ملی«را از منظر 

  
  مسیر حرکت اقتصاد برخوردار از الگویم صرفهاي بیرونی در  تأثیر شوك. 1نمودار 

  
پـذیري   پذیري و مقاوم هاي بیرونی بر مسیر حرکت یک اقتصاد را از زاویه آسیب تأثیر شوك 1نمودار 

مسیر توسعه یک اقتصاد در یک افق بلند مدت باشد در این مسیر  EPدهد. اگر فرض کنیم که  نشان می
ها قابل کنتـرل و برخـی دیگـر     همواره اقتصاد دچار مخاطرات درونی و بیرونی خواهد شد که برخی از آن

 .tقرار گرفتـه و در دوره   Aباشند. حال فرض کنید در مسیر حرکت، اقتصاد در نقطه  غیر قابل کنترل می
هـا   رون و یا حتی از درون بر اقتصاد تحمیل شده اسـت کـه بـه آن ورود بـه تلـه شـوك      هایی از بی شوك

نامیم. ورود این شوك، بر اقتصاد بستگی به درجه مقاوم بودن اقتصاد دارد. اگر اقتصاد از یک سـاختار   می
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به   تاًبیشتري خواهد دید طبیع  کم بهره ور و پرمصرف و ضعیف برخوردار باشد با ورود شوك اقتصاد آسیب
ftبرسد به نقطه  'Bجاي آن که به نقطه  )( ور و  حرکت خواهد کـرد. بـر عکـس، هـر چـه درجـه بهـره        2

حرکت کند در نقاط بـاالتر از   fمندي در مصرف اقتصاد بیشتر باشد به جاي آن که اقتصاد به نقطه  نظام
 گیرد (مرحله اول ). ) قرار می1tو دوره زمانی  'Bآن (شاید 

گذاري مخاطرات) است کـه بـین    ها بر اقتصاد ملی(در حین تأثیر در مرحله دوم، دوره ماندگاري اثرات شوك

2t  3وt گیرد. اقتصاد در این دوره با عنایت به توانایی خود در زمینه مدیریت مصرف و کاردانی و تـدبیر   قرار می
طـور طبیعـی برگشـت     شود. هر چه اقتصاد زمان بیشتري را در این دوره سـپري کنـد، بـه    براي مقابله آماده می

توان گفت در این مرحله بستگی بـه   این میاقتصاد به شرایط اولیه خود(در مسیر توسعه) دشوارتر خواهد شد. بنابر
هـاي مصـرف و    پذیري بیشـتر باشـد و در مقابـل، مقاومـت در زمینـه       نوع و ساختار اقتصاد، هر چه درجه آسیب

  تدریج در اقتصاد نمایان و نهادینه خواهد شد(مرحله دوم ). ها به کاردانی و تدبیر آن کمتر باشد، اثرات شوك
ها تا چه میزان توانسته است مسیر حرکت اقتصاد ملی را از مسیر اصـلی   بنابراین درك این که شوك

خود منحرف کند و یا تدابیري که موجب شود مسیر توسعه اقتصاد ملی با شتاب بیشتري حرکت کنـد در  
تري را دولتمـردان   هاي مطمئن باشد. براي اینکه تدابیر و استراتژي تواند مهم و کلیدي  گذاري می سیاست
مهـم    بـه مؤلفـه    تـر عوامـل محیطـی اثـر گـذار بـر اقتصـاد،        گیرند باید عالوه بر شناخت دقیق  در پیش

  پذیري و مقاومت، یعنی الگوي مصرف توجه نمایند. آسیب

  بندي   . جمع6
توان گفت اقتصاد مقاومتی، اقتصادي است که کارکرد نهادهـاي مختلـف آن در زمـان     طور خالصه می به

وجـود   شود و یا اگر خللی در کارگردهاي مذکور به دلیل مخاطرات بـه  ظ میهاي اقتصادي حف وقوع شوك
هایی است که سیستم اقتصادي را به تعـادل خـود سـریعاً     آید، این اقتصاد از درون خود مجهز به مکانیزم

آید، توجـه   هاي کلی اصالح الگوي مصرف برمی گرداند. به این اعتبار و آنچه که از محتواي سیاست برمی
دهی اقدامات سه ضلع مثلـث رفتارهـاي اقتصـادي     صالحات نهادي در هر بخش و تالش براي جهتبه ا

وري  هاي اقتصادي با پیشگامی و محوریت دولت است. در بحث بهبود بهـره  یعنی خانوارها، دولت و بنگاه
یت و لـزوم  هاي جامعی براي انرژي کشور و نیز متناسب با آن توجه به اهم انرژي، طراحی و تدوین برنامه

بازنگري و اصالح قوانین و مقررات مربوطه و تعریف و اعمال استانداردهاي مناسب و در بخش آب، توجه 
به اهمیت طراحی و تدوین سند ملی الگوي مصرف آب، در کنار لحاظ ضرورت توجه به اقدامات تشویقی 

ها مواردي است که براي به  هاي مربوطه و رصد و پایش آن و حمایتی و نیز تعریف استانداردها و شاخص
  ثمر رسیدن اصالحات مورد نظر ضروري باشد.
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هـاي پراکنـده و    عالوه بر این، پیشنهاد برخی اقدامات عملیـاتی ماننـد توجـه بـه گسـترش نیروگـاه      
هـا از   مقیاس با توجه به پهناوري سرزمینی و پراکندگی جمعیتی کشور، پیشـنهاد انتقـال فـرآورده     کوچک

 توان در شمار اقدامات عملیاتی پیشنهادي این مجموعه دانست. آهن و... را می راه طریق خط لوله و

  منابع  
هـاي   نقشه راه اصالح الگوي مصرف بر اساس اهـداف سـند چشـم انـداز و برنامـه     «)،1390اخوي، احمد(

  هاي بازرگانی، چهارم و پنجم توسعه،موسسه مطالعات و پژوهش
، فصـلنامه نگـاه،   »نهادهاي اطالعاتی و اصـالح الگـوي مصـرف   «)، 1388اژدر، محمد و جعفر حسن پور(

  .2شماره
ــا الگــوي مصــرف «)، 1388،آرش( اســالمی ــه ب ــاهیم اساســی در رابط ــولتن تخصصــی اقتصــاد  »مف ، ب

  )، مرکز پژوهش اي مجلس شوراي اسالمی.5ایران،شماره(
، اولـین  »مصـرف منـابع  وري عوامل در اصالح الگـوي   بررسی نقش ارتقاي بهره«)، 1388امینی، علیرضا(

هـا و راهکارهـاي اصـالح الگـوي مصـرف، مؤسسـه مطالعـات و         همایش بررسی الزامـات، سیاسـت  
  هاي بازرگانی. پژوهش

، موسسه مطالعـات و  »هاي کلی اقتصاد مقاومتی بررسی ابزارهاي تحقق سیاست« )، 1393پاکدامن، رضا(
  هاي بازرگانی. پژوهش

  ، کتاب اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی.»اي ومتی: مفاهیم پایهاقتصاد مقا«)، 1391درخشان، مسعود(
، »تبیـین مفهـوم و مبـانی تـاب آوري و اقتصـاد مقـاومتی      «)، 1393(ازوجـی   عالءالدینجانی، سیاوش و 

  و نظارت راهبردي ریاست جمهور.ریزي  معاونت برنامه
هاي کلی  نویس سیاست پیشگزارش تفصیلی در مورد «)، 1391دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام(

 ، کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و اداري، آذر.»اقتصاد مقاومتی
، مرکـز  »آوري و تجربیات خارجی مبانی نظري اقتصاد مقاومتی با رویکرد تاب«)، 1393غیاثوند، ابوالفضل(

 آموزش مدیریت دولتی، فروردین.
معدن و تجارت(سطح کـالن)، انتشـارات جهـاد    )، برنامه راهبردي صنعت، 1392فاطمی امین و همکاران(

  دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
  ».هاي کلی اصالح الگوي مصرف تعیین و ابالغ سیاستضرورت « تا)، (بیطغیانی، مهدي
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  ساالري دینی،  اقتصاد مردمی بر پایه الگوي مردم
  گام نخست اقتصاد مقاومتی

  **يواریو مراد د زادهیقل ندا، *محمدزاده وسفی

    چکیده
ها، تحقق اقتصـاد مقـاومتی ممکـن     مردم از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی هستند که بدون مشارکت آن

هاي  نیست و در واقع اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی است. این مهم در مفهوم اقتصاد مقاومتی و سیاست
کلی ابالغی آن به وضوح مشـخص اسـت. از طـرف دیگـر، جلـب مشـارکت مردمـی از ارکـان نظـام          

ساالري دینی به طور کامل تحقق یابد و اهداف آن حصول  ساالري دینی نیز هست. اگر نظام مردم مردم
هاي اقتصادي نظام و دولت همراهی و مشارکت نموده و اقتصاد مقاومتی تحقـق   شود، مردم در سیاست

مردم است. اما، ترین نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتی، جلب مشارکت اقتصادي  خواهد یافت. بنابرین، مهم
در عمل نیل به این مهم در اقتصاد کشور میسر نشده است. سؤال مقاله حاضر این است کـه کـه چـرا    

گردد؟ آیا ریشه این  شود ولی حماسه اقتصادي با مشکالتی روبرو می حماسه سیاسی در کشور محقق می
محور اصلی اقتصاد مقاومتی، نیست؟ چـرا در کشـور شـاهد     عنوان بهامر در عدم مشارکت کافی مردم، 

شود؟ در این مقاله، ضمن بررسی  مشارکت سیاسی قابل قبول هستیم ولی مشارکت اقتصادي محقق نمی
ساالري دینی، چگونگی جلب مشارکت و همراهی  محور مردمی اقتصاد مقاومتی و الگوي سیاسی مردم

ضروریات ابتدایی تحقق آن است مورد بررسی قرار گرفته است. اگر مردم در اهداف اقتصاد مقاومتی که از 
هـا و راهکارهـایی    ساالري دینی را واکاوي کنیم براي این سؤاالت علـت  مبانی اقتصاد مقاومتی و مردم

هاي آحاد  ساالري دینی بدون جلب اعتماد مردم، افزایش سطح آگاهی شود. برقراري کامل مردم متصور می
سازي اقتصاد، احساس آزادي مشروع افراد، توجه به رویکرد شـرعی بـودن    فافیت، سالمجامعه، ایجاد ش

مشارکت مردمی در مسیر حرکت جامعه، تعمیق پیوندهاي عاطفی دولـت و مـردم و غیـره معنـی پیـدا      
دهد. اصوالً تحقق  هاي ابتدایی نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتی را تشکیل می کند؛ همین اهداف، پایه نمی

پذیر نخواهد بود و در واقع هدف این مقاله، بررسی چگونگی  تصاد مقاومتی، بدون پذیرش مردمی، امکاناق
  هاي اقتصاد مقاومتی است. پذیرش و همراهی مردم در سیاست

  ساالري دینی، مشارکت سیاسی، اقتصاد مردمی. اقتصاد مقاومتی، مردم :ها کلیدواژه

                                                        
 yo.mohammadzadeh@urmia.ac.ir ه،یدانشگاه اروم یعلم هیئت *

 هیاقتصاد دانشگاه اروم انیدانشجو **
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  مقدمه
اي یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوري اسالمی ایران ه متحری در چند سال اخیر و با شدت یافتن

به ادبیات اقتصادي کشور اضافه » اقتصاد مقاومتی«، واژه جدید رشد و توسعه کشور ردنک فبا هدف متوق
مطرح گردیـد. در   1389. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبري در شهریور سال شد

را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفـی و بـراي نیـاز    » اقتصاد مقاومتی«دار، مقام معظم رهبري همین دی
را » آمـادگی کشـور بـراي جهـش    «و » فشار اقتصادي دشمنان«اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل 

 طیدر شـرا  م،یتحـر  طیفشـار، در شـرا   طیکه در شرا يآن اقتصاد یعنی یاقتصاد مقاومت: «معرفی نمودند
 معظـم  مقـام  انـات یب»(کشور باشد ییرشد و شکوفا  هکنند نییتواند تع یم دیشد يها ها و خصومت یدشمن
  ).1389/6/16 کشور، سراسر نانیکارآفر از یجمع دارید در يرهبر

ازي اقتصـاد ملـی در برابـر    سـ  مگفتمان و الگویی اقتصادي اسـت کـه ضـمن مقـاو     اقتصاد مقاومتی،
درونـزا و برونگـرا    مولـد،  حریم شکنی، با رویکرد عقب راندن نظام سلطه، فرصت سـاز، تهدیدات و توان ت

  ).  1392است(احمدي، 

  مبانی نظري اقتصاد مقاومتی(اقتصاد اسالمی)
اسالمی پیشرفت اقتصادي است. ایرانی است، چـون مخـتص شـرایط روز    -اقتصاد مقاومتی الگوي ایرانی

ـ  اسالمی ايه هآموز مبتنی بر اقتصاد اسالمی است. دراقتصاد ایران است و اسالمی است چون  ـ  یم  وانت

 اقتصاد یک ايه صشاخ عنوان به هم و اسالمی یک اقتصاد  ياه صشاخ عنوان به هم که یافت را مواردي

 بـر تشـکیل   مبتنی اسالمی اقتصاد مبانی که داشت اظهار وانت یاین رو م است. از شناخت قابل مقاومتی

  ).1392است(تاري و کاویانی،  مقاومتی اقتصاد یک

  . نفی سبیل2-1
 اسالمی دهد. قاعده نشان می را مقاومتی اقتصاد وجود ضرورت که است فقهی قاعده ترین مهم سبیل نفی

 و اقتصـادي  فرهنگـی،  سیاسی، اجتماعی، ازجمله اي زمینه هر در را مسلمین بر کفار تسلط هرگونه فوق
 اسـت:  نسـاء  سوره 141 آیه دارند داللت این اصل بر که قرآنی آیات ترین مهم از مارد.ش ینم جایز نظامی،

  ».باشند داشته برمؤمنان تسلطی کمترین کافران که نداده اجازه تا ابد خدا و «...

  . عدم اسراف(اصالح الگوي مصرف) 2-2
را قرآن اسرافکاران یکی از الگوهاي مورد توجه قرآن کریم در خصوص الگوي مصرف عدم اسراف است. 

هـاي   ). بنابرین اهمیت موضوع واضح است. از سوي دیگر در سیاسـت 27(اسراء/ واندخ یبرادران شیطان م
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(لـزوم کـاهش شـدت انـرژي:      4کلی اقتصاد مقاومتی بندهاي متعددي به این مهم توجه کرده است: بند 
وابسـتگی بـه کاالهـاي    (عدم 6(سهم عادالنه عوامل از مصرف)، بند 5عدم اسرااف درمصرف انرژي)، بند 

هاي اصالح الگوي مصـرف و تـرویج مصـرف کاالهـاي      (مدیریت مصرف بر اساس سیاست8خارج)، بند 
(افزایش پوشش استاندارد تولیدات که مسلماً  24اي عمومی) و بند ه هویی در هزینج ه(صرف16داخلی)، بند 

  ).1392 ،یومتمقا اقتصاد یکل يها استیسذیر است)(پ نها امکا با اولویت مصرف آن

  . نهی از اخالل در نظام2-3
است.  حرام گردد، نسق جامعه و نظم گردیدن مختل موجب آن ترك یا ارتکاب که فعالیتی یا سیاست هر
 نظـام  اخـتالل  موارد از ود. یکیش یمسلمانان م استضعاف عدم و جامعه استقالل حفظ ضامن تحریم این

 حرج و عسر یا مرج و هرج موجب غیرمجاز یک فعالیت از پرهیز یا مجاز فعالیت یک اجراي که است وقتی

هاي  اشاره به مبانی فقهی مشارکت مردم در سیاست مسئله). این 1392گردد(تاري و کاویانی،  مردم براي
  اقتصادي کشور دارد.

  . نهی از اتراف2-4
 ایـن  شود. به می ثروتمندان انجام و اراند هسرمای از برخی از سوي که است اقتصادي عمل و رفتار اتراف

 با مستقیمی ارتباط اتراف شاند. البتهک یناهنجار م و ضداخالقی رفتار به را آنان زیاد، ثروت و مال که معنا

 با زیاد آسایش و رفاه سبب به مترف شخص زیرا است. رفتار اجتماعی و اخالقی ویژگی بلکه ندارد، مصرف
 دسـت  از را خـویش  شخصـیتی  و رفتـاري  تعـادل  اجتماعی عمل حوزه در و متکبرانه دارد رفتاري مردم

 جوامع معرفـی  حتمی هالکت باعث را آن قرآن که است هنجارهایی و اه گفرهن ازجمله اتراف .دهد می

نـد(تاري و  ا هبـود  نابودي جوامـع  باعث همیشه امد،ن یم مترفین را ها آن قرآن که نندگانک فاترا و ندک یم
  ).1392کاویانی، 

  . عدالت2-5
هاي کلی اقتصاد مقـاومتی   سیاست 7و  5، 4اي اقتصاد اسالمی است. در بندهاي ه هک، عدالت از پایش یب

  به این مقوله توجه شده است.

  . علم باوري2-6
هـاي کلـی    سیاسـت  2اوري وجود دارد. در بنـد  ب مموزي و علآ مماري در خصوص علش یا و احادیث به هآی

ـ   ب شدان اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ملـی  آ يوادجـ  هللا تنیان و مبتنی بر علم مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت. آی
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خواهید فراتاریخی باشید کـه حـوادث بـه شـما آسـیبی نرسـاند بایـد بـه علـم دسـت            اگر می« فرمودند:
  ).  )ع(اطهار ائمه یفقه مرکز در قم هیعلم حوزه خارج و یعال سطح دیاسات هیاجالس نیشانزدهم»(یابید

  . مشارکت 2-7
ـ   سیاست 22و بند  1بند  اي کشـور  هـ  تهاي کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم جذب و بکارگیري کلیـه ظرفی

براي تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. اصل مشارکت عمـومی از مـوارد مهـم اقتصـاد     
  اسالمی است.  

  . قاعده الضرر2-8
ذیري اقتصاد کشور است، بـا قاعـده   پ بمقاومتی حداقل کردن آسیبا توجه به اینکه یکی از ارکان اقتصاد 

  ابد.  ی یالضرر در اقتصاد اسالمی به مفهوم کالن آن ارتباط م
یریم که اقتصاد مقاومتی بر پایـه اقتصـاد اسـالمی و مبـانی فقهـی      گ یبا توجه به موارد باال، نتیجه م

اقتصـاد  « بر فرمـایش مقـام معظـم رهبـري:    اسالمی بنا شده است و لذا یک نقشه راه اسالمی است. بنـا 
  ».است نیو آن د خواهد یستون فقرات م کی یمقاومت

  ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی
هاي کلی اقتصاد  ارکان اقتصاد مقاومتی را با توجه به ماهیت آن، فرمایشات مقام معظم رهبري و سیاست

  ) خالصه نمود:1وان در قالب نمودار شماره(ت یمقاومتی، م
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هد؛ یعنی این ارکان تعریف عملیـاتی بـر اقتصـاد    د یاین ده مورد، ارکان اقتصاد مقاومتی را تشکیل م
وانیم ادعاي تحقق اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم که شاهد اقتصاد با ثبـات،  ت یمقاومتی است. ما زمانی م

لی و خارجی، اقتصاد مردم محور، اقتصاد متکی بر دانش و علـم، اقتصـاد   هاي داخ مقاوم در برابري آسیب
شفاف و سالم و غیره باشیم. حال در بین این ارکان نقش و اهمیت مردم قابل شناسـایی اسـت. بـه ایـن     
معنی که مردم در مورد تحقق هرکدام از این ارکان چه محـوریتی دارنـد. اگـر تحقـق ارکـان ابتـدایی و       

وان گفت که پایگاه مردمـی  ت یي از موارد، به محوریت مشارکت مردم باشد، ما هنین گسترپیشنیاز، و همچ
  اقتصاد مقاومتی، گام نخست و اصلی آن است.

  پایگاه مردمی اقتصاد مقاومتی(مشارکت مردم)
ـ ب یبعد از بحث در خصوص اسالم ـ   ب یودن الگوي اقتصاد مقاومتی، م ـ  یایسـت بـه مردم ودن و تکیـه بـر   ب

آن را تحلیل کنیم. این نکته در بسیاري از فرمایشات مقام معظـم رهبـري نیـز آمـده اسـت.       اشتند ممرد
بیانات مقام معظم رهبـري  »(تمردمى کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى اس« رمایند:ف یایشان م

  ).3/5/1391مورخه، با کارگزاران نظام داریددر 
ـ     بدون مشارکت مردم تحقق اقتصاد مقاومتی  اي اقتصـاد  هـ  همحال اسـت. چـرا کـه بسـیاري از جنب

هاي کلی  مقاومتی به مشارکت و همراهی مردم وابسته است. با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی و سیاست
  صورت زیر خالصه نمود: وان بهت یابالغی، نقش مردم در تحقق آن را م

تبدیل به یـک گفتمـان فراگیـر و     هاي کلی، اقتصاد مقاومتی باید سیاست 21ازي: طبق بند س نگفتما
 مستقیماً به نقش مردم اشاره دارد. مسئلهرایج ملی شود که این 

ـ    اصالح الگوي مصرف:  کـاال و انـرژي و پرهیـز از      هاصالح الگوي مصرف کـه شـامل مصـرف بهین
شود کشور نیاز کمتري به واردات و فرصت بیشتري براي صادرات  می درنهایت موجب ،رایی استگ لتجم

 ود.ش یهاي دولت مربوط م به مشارکت مردم با سیاست مسئلهکه این  اشته باشدد
هاي کلی  سیاست 8و  6توجه به تولیدات داخلی: بدون حمایت مردم از تولیدات داخلی(که در بندهاي 

 اشاره شده است) اقتصاد مقاومتی ممکن نخواهد شد.
ش سهم مالیات از بودجه دولـت اشـاره شـده    هاي کلی، به افزای سیاست 17اهتمام در مالیات: در بند 

 ند.ک یاست که مشارکت و همراهی مردمی را طلب م
دن بـه تضـعیف ارزش پـول ملـی جهـت کسـب سـود و        ز نذاري: دامـ گ همدیریت نقدینگی و سرمای

هاي اخیر از طرف عموم جامعه در پیش گرفته  هاي غیرمولد اقتصاد متأسفانه در سال ذاري در بخشگ هسرمای
است. لذا یک همراهی مردمی براي خروج از این فرهنگ مضر اقتصادي الزم است تا نقـدینگی بـه   شده 

 جاي گردش در بخش غیرمولد مثل: زمین، سکه و طال، ارز و غیره به بخش مولد و تولیدي سوق داده شود.



  )1هاي اقتصاد مقاومتی ( مبانی و مؤلفهجلد دهم:               16

 

قـانون  ري اشـاره شـده اسـت. در    و ههاي کلی، به افزایش بهـر  سیاست 20و  4ري: در بندهاي و هبهر
 قانونذاري شده است(گ فوم هدس ک%) حدود ی8وري از رشد اقتصادي( برنامه پنجم توسعه نیز سهم بهره

ري براي تحقق اقتصاد مقاومتی حیاتی است. با توجه به تعـاریف و  و ه). لذا افزایش بهرتوسعه پنجم برنامه
 مسئلهوي کار حیاتی است. این ري نیرو هلخصوص در افزایش بهرا یري، نقش مردم علو هابعاد مختلف بهر

با جهاد همگانی و وجدان کاري میسر است. نکاتی که در کشورهایی مثـل ژاپـن و چـین باعـث رشـد و      
 توسعه اقتصادي شده است.

اشـاره شـده اسـت.     7و  5، 4ایجاد عدالت و کمک به محرومان: بحث عدالت و برابـري در بنـدهاي   
نیـز دچـار    مسـئله ولی بدون مشارکت و همراهی دولت این  هاي دولتی در این مسیر حیاتی است سیاست

بخشـی از اهـداف و    .ودشـ  یدن مردم محقق نمـ ش مدن اقتصاد بدون مقاوش ممقاونقص خواهد بود چراکه 
ا افزایش داد، بایـد  ه یاصول اقتصاد مقاومتی این است که باید توان مقاومت مردم را در مشکالت و سخت

نگذاشت اقوام، دوستان و همسایگان در برابر مشکالت به نقطـه تسـلیم   نسبت به همدیگر حساس بود و 
 .وان با هم نبود و در برابر دشمن تاب آوردت یابد، نمی یروحی برسند، مقاومت با همدلی و وحدت معنی م

ري مردم، عموم مسئولین به طـور کامـل   گ هري از مسئولین: بدون مطالبگ هاحساس مسئولیت و مطالب
یسـتی مسـئوالن، حمایـت از    ز هدر جایی که مردم نسبت به سـاد ها قدم نخواهند گذاشت.  در جهت آرمان

تولید ملی، پرهیز از تجمالت، رسیدگی به محرومان حساس باشند و این موارد را از مسئوالن خود مطالبه 
نخواهنـد  نمایند یقیناً مسئوالن و سایرین نیز الاقل براي بقاي خود راهی جز پاسخگویی به این مطالبات 

اي اقتصاد مقـاومتی را بـا تمـام شـئون آن     ه نداشت. مردم باید از مسئوالن روحیه جهادي در تحقق آرما
 .مطالبه کنند

نیز بدان اشاره  44هاي کلی اصل  مشارکت اقتصادي مردم: مشارکت بخش خصوصی که در سیاست
هـاي کلـی اقتصـاد     ف سیاستشده است، براي پیشبرد اقتصاد کشور حیاتی است. اینکه در بندهاي مختل

ـ   نیـان بحـث   ب شمقاومتی از لزوم افزایش صادرات، تولید کاالهاي راهبردي در کشور و توسعه صـنایع دان
ا است. لذا براي تحقق این اهـداف، همراهـی   ه هشده است، نیازمند مشارکت بخش خصوصی در این حوز

 سد.ر یمردم ضروري به نظر م
اي اقتصادي ایران بـا چـه اهـدافی انجـام     ه ماي دشمنان: تحریه همشارکت سیاسی و آگاهی از توطئ

اذعـان کـرد کـه هـدف      مسـلح سـنا  هاي  مدیر اطالعات ملی آمریکا در گزارشی به کمیته نیروود؟ ش یم
مقام معظم رهبري نیز در فرمایشـات خـود    .ا ایجاد نارضایتی و ناآرامی در میان مردم ایران استه متحری

. لذا اگر مردم هوشمندانه از ایـن اهـداف   ها به زانو درآوردن مردم ایران است یمهدف تحراشاره دارند که 
ا ناامیـد خواهنـد   هـ  مدشمنان آگاه باشند و در سیاست همراه دولت و نظام باشند، دشمنان از اهداف تحری

 شد. لذا نقش مردم در ناامیدکردن و شکست اهداف دشمنان حیاتی است.
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اینکه نقش دولت در این حوزه بیشتر از مردم است ولی مشـارکت مـردم در    مبارزه با فساد و رانتها: با
در دو حوزه قابل توجه است: یکی کنترل مردمی بر ایجاد فسـاد و   مسئلها هم مهم است. این ه هاین حوز

 رانت و دوم عدم تمایل خود مردم به این تهدیدات اقتصادي است. 
هـاي اقتصـادي در    ي: متأسـفانه بسـیاري از شـوك   هاي اقتصـاد  ها و شوك همراهی مردم در بحران

اي قیمتـی ارز، سـکه و   ه شهاي اخیر نیز با دامن زدن از طرف مردم تبدیل به بحران شده است. جه سال
نند؟ چرا مشارکت مردمـی  ز یها دامن م هاست. اما مردم چرا به این شوك طال، مسکن و غیره از جمله آن

 اهداف این مقاله یافتن پاسخ به این سؤال است. در این مواقع حساس، کم است؟ یکی از
وان گفت که اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصـاد اسـالمی بـا تکیـه بـر      ت یندي دو بخش قبلی مب عبا جم

  ود.ش یمشارکت مردمی میسر م

  ساالري دینی مردم
هـایی چـون    بر خالف واژه -اي در گفتمان سیاسی دنیاست که  ، اصطالح تازه»ساالري دینی مردم«واژه 

هایی از یک مفهوم غربی به عـالوه یـک قیـد     جمهوري اسالمی، پارلمان اسالمی و ... که همگی ترکیب
هاي نبوي و علوي روییده و بر آن است تا  در بستر مبانی سیاسی اسالم و متأثر از آموزه -اسالمی هستند 

از الگوهـاي حکـومتی    اشت حقـوق مـردم در حـوزه سیاسـت و اداره امـور جامعـه و پرهیـز       د سضمن پا
استبدادي، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب، نظـام اسـالمی را از الگوهـاي سـکوالر     
غربی تمییز دهد. براي این منظور، در حکومت اسالمی، روش نـوینی مـورد توجـه قـرار گرفتـه کـه نـه        

تعبیـر  » سـاالري دینـی   مردم«ی، به استبدادي و نه لیبرالی است. مقام معظم رهبري از این روش حکومت
  ).1390د(فیاضی، ان نموده

هـاي   سـاالري (دینـی) بـه ریشـه     این مردم«رمایند: ف یمقام معظم رهبري در توضیح این اصطالح م
ساالري دینی دو چیز نیست؛ ایـن   دمکراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد؛ این یک چیز دیگر است. اوالً مردم

کراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتـوانیم یـک مجموعـه کـاملی     وطور نیست که ما دم
ساالري هم دو سر دارد. یـک سـر    ساالري هم متعلق به دین است. مردم داشته باشیم؛ نه، خود این مردم

آن عبارت است از این که تشکیل نظام به وسیله اراده و رأي مردم صورت بگیـرد؛ یعنـی مـردم نظـام را     
کنـد و البتـه    کنند... این همان چیزي است که غرب ادعاي آن را می کنند؛ دولت را انتخاب می ب میانتخا

هـاي   ها و مثال آوردن ها و دقت در غرب این ادعا واقعیت هم ندارد.... این حرف، متکی به نظرات و حرف
ینـی اسـت. مـردم    سـاالري د  خود برجستگان ادبیات غربی است .... انتخاب مردم یکی از دو بخش مردم

ها منجز بشود. بـدون   بایستی انتخاب کنند، بخواهند، بشناسند و تصمیم بگیرند تا تکلیف شرعی درباره آن
ساالري(دینی) این اسـت کـه    سر دیگر قضیه مردم. شناختن و دانستن و خواستن، تکلیفی نخواهند داشت
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 ارکان مردم ساالري دینی

 رهبري دینی مردمی اسالمی

 بیانـات »(داریـم...   ها وظایف جدي و حقیقی حاال بعد از آن که من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آن
  ).1379 آذر 12 نظام، کارگزاران با دارید در يرهبر معظم مقام مقام

  ساالري دینی ارکان مردم 5-1
هاي دین اسالم؛  بر سه رکن استوار است: رکن اول آموزه )2، طبق نمودار شماره(االري دینیس منظام مرد

  متدین؛ و رکن سوم رهبري دینی است.  رکن دوم اراده عمومی مردم مسلمان و
 
  
  
  

  

  ساالري دینی ارکان مردم .2نمودار
  

ساالري دینی، ناظر به مدلی از حکومت است که بـر مشـروعیت الهـی و مقبولیـت مـردم و در       مردم
حوري و ایجاد بستري بـراي رشـد و   م تداري، خدمم قچارچوب مقررات الهی استوار است و در راستاي ح

 ).1390(نوروزي، کند تعالی مادي و معنوي، ایفاي نقش می
نظام حاکمیت دینی، نظامی دو بعدي است. یک بعد، بعد هدایت اجتماعی است که جامعه بـه سـوي   

موضوعات مختلف و به ا و ه ههاي دینی هدایت شود. بعد دوم، تدبیر نظام اجتماعی در زمین اهداف و آرمان
دهند، اما  می اي غیر دینی، تنها مدیریت کالن را انجامه تحاکمی. اصطالح مدیریت کالن اجتماعی است

(عیوضـی،  کنند و هم مدیریت کالن جامعه را بـر عهـده دارند   می اي دینی هم جامعه را هدایته تحاکمی
1389( .    

 یاسـ یعبارت است از مشـارکت س  ،جوامع یونمسائل کن نیتر ياز محور یکی عنوان به یاسیس ۀتوسع
. یاسـ یس يهـا  تشـکّل  يجامعه و شـهروندان و نهادمنـد   ياعضا تیو فعال اکثر ياراد ،ياریآگاهانه، اخت

  عبارتند از: یاسیس ۀتوسع يها اصول و شاخص
  شده؛ نهیوجود رقابت نهاد -
  مشارکت؛ يریپذ امکان -
  .یامکان تحرّك اجتماع -

مطرح شـده اسـت ضـمن اشـتراك      یاسیس ۀفوق، آنچه در غرب تحت عنوان توسع فیاساس تعر بر
دارد. ازآنجا که در اسالم، جهت آن است که انسـان بـه    زین ییها تفاوت ران،یدر ا یاسیس ۀبا توسع یاصول
ـ  نیغـرب تفـاوت دارد. اگـر قـوان     یسـت یمدرن ریشود، لذا با تفسـ  تیآنچه تکامل است هدا يسو  یتحکّم
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اسـت کـه در    یاسالم از انسان و هدف ریاز تفس یناش شود، یسالم نسبت به غرب مشاهده مدر ا يشتریب
  .داند یانسان مطلوب م تیهدا

  ساالري دینی بودن مردم . مردمی5-2
ایی که از دین و از ه هاالري دینی این است که مردم بر اساس مبانی، موازین و آموزس منقش مردم در مرد

 مهـور را انتخـاب  ج سزننـد؛ یعنـی رئـی    گیرند، در تمام امور دست به انتخـاب مـی   ناسان میش نطریق دی
کنند و با انتخاب نمایندگان مجلـس خبرگـان، رهبـر     مقننه انتخاب می  هکنند؛ نمایندگان خود را در قو می

دم ا و تعیـین مصـادیق، مـر   ه هنند. بنابراین، در عرصه تعیین نمونک یان را انتخاب مش ینظام مردمی و دین
  ).1382(مجیدي، یار دارندع منقش کامل و تما

داد مـا   يرأ ي. ملت هر طـور میملت هست يما تابع آرا: «ندیفرما یخصوص م نی(ره) در اینیخم امام
اسـالم بـه    غمبریبه ما حق نداده است، پ یتبارك و تعال يخدا م،ی. ما حق ندارمیکن یم تیها تبع هم از آن

  ).1370امام و انتخابات، »(میبکن لیرا تحم يزیچ کیما حق نداده است که به ملتمان 
 يدر جمهور: «کند یم انیب نینظام را چن يساالر ودن و مردمب یرکن مردم ،یاصل ششم قانون اساس

ـ   یعموم يآرا يبه اتّکا دیامور کشور با ران،یا یاسالم  جمهـور،  سیاداره شود، از راه انتخابات، انتخـاب رئ
کـه در   يدر مـوارد  ،یسـ پر از راه همه ای نهایا ریشوراها و نظا ياعضا ،یاسالم يمجلس شورا ندگانینما

  .»شود یم نیقانون مع نیا گریاصول د
ـ   نییدخالت عموم افراد جامعه در تع ۀلأمس رامونیتوجه به وجود مباحث مختلف پ با  ۀسرنوشـت جامع

 تـوان  یرا م ینید يساالر در نظام مردم یعموم يارزش آرا ةدربار یدانشمندان اسالم اتینظر فیخود، ط
  کرد: میتقس هیبه دو نظر
ـ اکثر يو استناد بـه آرا  یمشارکت عموم ،یاسالم نیاول معتقد است که در چارچوب مواز یۀنظر  تی

ـ ید یفیتکل ،یاسیس قیتمام موارد و مصاد نییتع يبرا ـ   یاسـت و بـه مشـارکت در برخـ     ین  یمـوارد و نف
 یسـالم ا نیو مـواز  ارهایمع تیبر رعا دیپس از تأک ه،ینظر نی. اشود ینم منحصر گرید یمشارکت در برخ

ـ   یجامعه اسالم يموارد از انتخاب رهبر یدر تمام ،یاسیدر رفتار س  نـدگان یو نما جمهـور  سیگرفته تـا رئ
ـ    یو شهرداران و...، مشارکت عموم یاسالم يمجلس شورا را  یعمـوم  يو رأ دانـد  یرا معتبـر و موجـه م

و  ریاز مـردم، کـه تـأث    يافـراد  عنـوان  بهتنها  زین شناسان نیمشارکت، د نی. در اکند یم یاالتباع تلقّ الزم
انتخاب  ياست که در موارد متعدد یرفتنیاست، حضور دارند. البته پذ دیمف زین گرانید يبرا شان ییراهنما
ـ کـه بـه دل   يانتخاب رهبر ریشود؛ نظ لیبه انتخاب باواسطه تبد میمستق ـ اهم لی آن و  يبـاال  اریبسـ  تی
به شکل انتخاب خبرگان توسط مـردم و انتخـاب    ردمتوسط م میانتخاب مطمئن، از انتخاب مستق نیتضم

 یاسـ ینظـام در امـور س   یانتخـاب  ياه تئیاز ه ياریانتخاب وزرا و بس رینظ ایرهبر توسط خبرگان درآمده 
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 ندگانیمحال است، به انتخاب نما باًیکه تقر ،یعموم يزود به زود به آرا ۀاز مراجع زیپره يمختلف که برا
است که بـر   نیمهم ا ۀاند، واگذار شده است. نکت ران که خود منتخب مجلسیوز ایدولت  ئتیه ایمجلس 
مستند بـه مشـارکت    یبه نوع ،ینید يساالر در نظام مردم یاسیرفتار س قیتمام مصاد ه،ینظر نیاساس ا

  .رود یبه شمار م یاسیس ۀبارز و مهم توسع قیاست که از مصاد یعموم يبر آرا یو مبتن یعموم
ـ اکثر يدوم معتقد است که استناد به آرا یۀنظر در نظـام   یعمـوم  یاسـ یمشـارکت س  ةدر گسـتر  تی

از موارد مزبور  یعیاست و بخش وس یاسیرفتار س قیاز موارد و مصاد يا محدود به پاره ،یاسالم تیحاکم
ـ  تواننـد  یمـ  ياریو متخصصان در موارد بسـ  شناسان نید ه،ینظر نی. طبق اردیگ یرا در بر نم از  یخـوب  هب

بـه   يازین یاسالم ۀو لذا، جامع ندیبرآ یاسالم نیو در چارچوب مواز حیصح یاسیرفتار س صیتشخ ةعهد
 یعمـوم  یاسیاحتماالً مشارکت س ه،ینظر نیدر موارد مذکور نخواهد داشت. ا یاستفاده از مشارکت عموم

ـ نظ يو عاد یرا محدود به موارد کامالً عرف ـ   ری ـ اتّحاد سیانتخـاب رئ و حـداکثر انتخـاب    یصـنف  يهـا  هی
ـ را ن یانتخـاب  نـدگان یدر کنار نما یانتصاب ندگانیو فرض نما کند یم یاسالم يمجلس شورا ندگانینما  زی

ـ نـدارد  ياعتقـاد  یموارد، به نقش و مشارکت عموم ياریو در بس داند یکامالً موجه م بـه   ینگرشـ  نی. چن
  ناسازگار است. یاسالم يجمهور یوضوح با قانون اساس

به وضـوح   ران،یا یاسالم يجمهور انگذاریبن عنوان به(ره) ینیخم امام رهیآرا و س ها، شهیبه اند مراجعه
 قیمردم مسـلمان در مصـاد   اریع اول بوده و بر مشارکت تمام هینظر ةکنند مطرح شانیکه ا دهد ینشان م
 یاسـ یمشـارکت س  نمحـدودکرد « یـۀ و رسـا، نظر  حیصـر  یانیکرده و در ب دیو تأک حیتصر ،یاسیرفتار س

بـه مجتهـدان و    ییهـا  و نمونـه  قیدر مصـاد  یاسیاختصاص مشارکت س یعنیآن؛  يامدهایو پ »یعموم
: آورنـد  یبه شمار مـ  یاسالم يجامعه و نظام جمهور يبزرگ برا يا را رد کرده و آن را توطئه شناسان نید
را انجـام بدهنـد. آن وقـت     شـان کـار خود  شـان یها طنتیبا شـ  خواهند یم نهایا د،یتوجه کن د،یباش داریب«
 استیکه س ندیگو یمطلب شکست خورده، حاال م نیاز مذهب خارج است... ا استیبود که س نیا طنتیش

برونـد سـراغ کارشـان؛     یپانصد نفر دخالت کنند، بـاق  رانیدر ا یاسیدر امور س یعنیاست؛  نیحق مجتهد
 نـد یایمـال ب  رمـرد ینداشته باشند و چند نفر پ یکار به مسائل اجتماع چیمردم بروند سراغ کارشان، ه یعنی

ـ آن،  نکـه یا يبرا ران،یا يسابق بدتر است برا ۀاز آن توطئ نیدخالت بکنند. ا عـده از علمـا را کنـار     کی
  ).246، 18نور، ج  فهیصح(»کنار بگذارد خواهد یتمام ملت را م نیا گذاشت، یم

  . اصل رضایت مردم5-3
 ،يتمندیرضا نیو هم کند یشهروندان را جلب م تیو عمل، چنان است که رضا انیدر ب یحکومت اسالم

ـ  ،یحکومت در مقابله با مشکالت است. مردم در حکومت اسالم بانیپشت و مملکـت و   نعمـت  یخود را ول
را مطابق  شده انیب يش نظام در جهت تحقق آرمانها و شعارها. لذا تالدانند یحکومت را متعلّق به خود م
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 يریپـذ  امکـان  ،يتمندیرا دارنـد. بـر اسـاس اصـل رضـا      تیاز آن کمال رضـا  افته،یخود  يها با خواست
  است. یاسیس ۀتوسع قیاز مصاد يفراهم خواهد شد و مشارکت اراد یاسیمشارکت س

آن کـه در کـالم    ينمودها نیکه بارزتر شود یرا شامل م یعیوس ةمقام، گستر نیدر ا »يتمندیرضا«
  شده است، عبارتند از: دیها تأک بر آن يرهبر

ـ مشروع مردم پاسخ گو يازهایموظّف است به ن یاسیبه مردم: نظام س يخدمتگزار )الف و کـار در   دی
تا بدانجاست کـه   »يخدمتگزار« تیاعمال خود قرار دهد. اهم ۀخدمت به مردم را سرلوح يراه خدا و برا

 شیها ییتوانا یتمام جیکرده و معتقدند که حکومت با بس ادی» عبادت« ۀاز آن به مثاب يمقام معظم رهبر
 یاسـالم  يمسئوالن در نظـام جمهـور   ۀفیو وظ فیتکل«روا دارد:  یکاهل نیتر در تحقق آن کوچک دینبا

  ).1379آبان  28 هان،یک روزنامه(»خدمت به مردم است يتمام توان برا يریبه کارگ ران،یا
ـ   يبر خدمتگزار یمبتن یِاسینظام س نیواقع؛ چن در ـ   توسـعه  یبه مـردم، از دولت و در  یمحـور و مردم

  و اقتدار الزم برخوردار است. تیهو ت،یاز مشروع یاسیس ۀمطالعات توسع ۀعرص
مـردم   يهـا  يازمنـد یکارگزاران نه تنها مکلّف به رفع ن ،ی: در نظام اسالميخلوص در خدمتگزار )ب

 گـر؛ یبـه عبـارت د   ؛به انجـام رسـانند   یگونه منّت چیکار را بدون ه نیهستند، بلکه افزون بر آن موظّفند ا
و  ردیصورت پـذ  تمردم بدون منّ جیبه حوا یدگیاست که در آن، رس ینید يساالر بر مردم یمبتن ینظام

ل را نکنند، اگـر چـه بـه مشـکالت     اص نیا تیبه احوال مردم رعا یدگیدر رس یچنانچه کارگزاران اسالم
  اند: را درك نکرده ینید يساالر مردم قتیاند، اما حق کرده یدگیمردم رس

ـ انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردهـا، پره  ينگذاشتن به مردم در قبال کارها منت« از  زی
در قبال مردم، و ندادن دستور و امـر و   یو خودخواه ياز خودمحور يبدون عمل، خوددار يها دادن وعده

از  يدارمـردم و خـود   تیکسـب رضـا   ياز مقام و منصب، تالش بـرا  يبرخوردار ۀبه مردم به واسط ینه
روزنامـه  (»اسـت  یمهـم مسـئوالن نظـام اسـالم     فیصاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظا تیکسب رضا

  ).13/9/1379 ،یاسالم يجمهور
 يمردم است و برا تیبر آن استوار است، کسب رضا »ینید يساالر مردم«که  یاصل نیاول ن،یا بنابر

 یاز نظـام  بـا یز يریتصـو  ق،یطر نیامور مردم بپردازد و از ا يریگیبتواند خالصانه به پ دیکار، نظام با نیا
 يساالر مردم«اصل از  کی ۀابرا به مث يمعنا از خدمتگزار نیگذارد. رهبر انقالب ا شیخدمتگزار را به نما

ـ یسـاالر د  در نظـام مـردم  «اند:  به صراحت اظهار داشته ییمکرر مورد توجه قرار داده و در جا ،»ینید  ،ین
ـ و حل مشکالت آنـان،...   شیرفاه و آسا نیبه امور مردم، تأم یدگیرس روزنامـه  (»اصـل مهـم اسـت    کی

  ).1/9/1379، یاسالم يجمهور
ـ ید يساالر مردم ۀوجوه دوگان يبند میدر تقس شانیاصل تا آنجاست که ا نیا تیاهم بـه دو وجـه    ین

مهـم   یعـامل  عنوان بهدانسته، از آن  یلیوجه تحل یو واقع ینیع یرا تجلّ يخدمتگزار ،یلیو تحل یسیتأس
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نظـام   گـر ید هوجـ : «داننـد  یراجح مـ  یسیبر وجه تأس یکرده و حت ادیملت و دولت  نیب وندیپ تیدر تقو
گرفتن  يو جنجال برا غین و دولتمردان در قبال مردم است. تبلمسئوال يجد فیوظا ،ینید يساالر مردم

ـ ید يساالر به مردم، با مردم ییسپردن آنان و عدم پاسخگو یاز مردم و سپس به فراموش يرأ سـازگار   ین
  ).1/9/1379 ،يمقام معظم رهبر(بیانات »ستین

ـ در روابط دولت و ملـت و رعا  یاسیو حضور س یبر عنصر خودآگاه دیتأک بـه   ییاصـل پاسـخگو   تی
ـ  د،یآ یکه از عبارت فوق برم است. چنان یاسیس ۀاز وجوه ارزشمند توسع ،مردم سـاالر از   نظـام مـردم   کی

وفـادار   م،نسبت به تعهداتش در قبال مرد ،یعموم يبر آرا ياست که افزون بر اتّکا یاسالم، نظام دگاهید
مـردم را بـه ارمغـان آورده،     يتمندیرضـا  يا یمش  خط نی، بسنده نکند. چن»وعده دادن«بوده و به صرف 

ـ . اجتمـاع ا کنـد  یکسب مـ  زیخالق را ن تیرضا  ة(خالق و مخلـوق) اسـت کـه جـوهر    يتمندیدو رضـا  نی
  .دهد یرا شکل م ینید يساالر فرد مردم منحصربه

  ساالري دینی، اولویت در نقشه تحقق اقتصاد مقاومتی   تحقق کامل مردم
اقتصاد مقاومتی و نقش حیاتی مردم در تحقـق آن، و از آنجـایی کـه در الگـوي     با توجه به پایگاه مردمی 

ـ  يساالري دینی حضور و مشارکت مردم در حکومت اسالمی هم از جنبه نقش محور مردم ودن و هـم از  ب
ردن اقتصاد و جلـب مشـارکت و همراهـی    ک یمنظر نوع و الگوي مشارکت مردمی، شکی نیست که مردم

ترین نقشه راه اقتصاد مقاومتی است. حال سؤال این است که چگونـه   ي کشور، مهممردم در روند اقتصاد
  این هدف، قالب حصول است؟ 

 1392فرمودند که حماسه سیاسـی در سـال    1393مقام معظم رهبري در فرمایشات عید نوروز سال 
بـا توجـه بـه     هاي آن تحقق یافت ولی حماسه اقتصادي نه. علت این واقعه چیست؟ مطمئناً یکی از علت

هاي دولت بوده است. اما سؤال این است که  نقش محوري مردم، عدم مشارکت اقتصادي مردم با سیاست
چرا مردم در اهداف سیاسی دولت مشارکت دارند ولی در اهداف اقتصاد مشـارکت دلخـواه را ندارنـد؟ یـا     

ـ  اینکه اگر بتوانیم مشارکت مردم را در سیاست در ممکـن اسـت مشـارکت    هاي اقتصادي جلب کنیم، چق
ها نیز افزایش یابد؟ چرا که همواره در دنیا، یکی از دالیل مشارکت کمتر سیاسی مردم، مسائل  سیاسی آن

  ها بوده است. اقتصادي آن
االري دینی، باید اذعان نمود که بدون جلب اعتماد مـردم،  س مبا توجه به مباحث مربوط به الگوي مرد

ازي اقتصاد، احسـاس آزادي مشـروع افـراد،    س مامعه، ایجاد شفافیت، سالاي آحاد جه یافزایش سطح آگاه
توجه به رویکرد شرعی بودن مشارکت مردمی در مسیر حرکت جامعه، تعمیق پیوندهاي عـاطفی دولـت و   

  عنی است. م یساالري دینی، ب مردم و غیره، محقق شدن الگوي مردم
ـ  یها صحبت کرد؟ آیا م ق انتخاب آنوان بدون باال بردن سطح آگاهی مردم، از حت یآیا م وان بـدون  ت
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ایجاد اعتماد عمومی، از مشارکت آحاد مردم صحبت نمود؟ آیا بدون توجـه بـه وظیفـه شـرعی مـردم در      
ها در جهت اهداف الهی و رفـاه عمـومی را داشـت؟ آیـا      مشارکت خود در بطن جامعه، انتظار همراهی آن

  م اقتصادي و عدم شفافیت در جامعه، معنی دارد؟ودن مردم، در فضاي ناسالب رصحبت از ساال
ود؛ در ایـن قسـمت،   شـ  یاالر دینی مطرح مـ س مبنابرین سؤاالت مهمی براي تحقق کامل الگوي مرد

االري دینی را میسر کرده و ارتباط نزدیکی با جلب مشارکت س مطور خالصه موارد مهمی که تحقق مرد به
  یرد:گ یارد، مورد بحث و بررسی قرار ماقتصادي مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی د

   مردم با مسئوالن نظام یو عاطف ینید قیعم وندیپ. 6-1
 ونـد یمردم و مسئوالن نظـام، پ  نیب وندیارتباط و پ سم،یبرالیو ل یدموکراس یمدع ياز کشورها ياریبس در
 نیا ةدهند حضور، کامالً نشان نیاستقبالشان از ا زانیمردم و م نی. حضور آنان در بستین یو عاطف قیعم

ـ نظ گسترده و کم ياه لاستقبا یاسالم يکه در نظام جمهور یمسئله است؛ در حال ـ  ری  یبـه خـوب   یمردم
ـ . ادهد ینشان م ایو مسئوالن نظام را به دن يمردم با رهبر یو عاطف ینید وندیو پ قیعم ۀرابط ـ پد نی  ةدی
اسـت   یهیدر آن است. بـد  یواقع يساالر وجود مردم يها نظام و نشانه تیاز ارکان مشروع یکی رینظ کم

ـ بر تقو دیتأک ینید يها باشد و در آموزه اربرقر یاسیمردم و مسئوالن نظام س نیب قیعم وندیهر چه پ  تی
  نقش مردم در اقتصاد بیشتر خواهد شد.شود،  وندیپ نیا

  

  
  شاخص انتقاد و پاسخگویی دولت(حکمرانی) .3نمودار 
  worldwide governance indicatorsمنبع: 

  
. مقـام  افـت ی توان یم ییمردم با مسئوالن را در حکومت وال یو مذهب یعاطف وندیپ تیوضع نیبهتر

است که شـخص حـاکم بـا آحـاد مـردم       یآن حکومت تیوال«:ندیفرما یخصوص م نیدر ا يمعظم رهبر
 یباشد، آن حکومت یکه زورک یاست. آن حکومت یدتیو عق يو فکر یو عاطف زیآم محبت يوندهایپ يدارا

مردمش را قبول نداشته باشد و افکـار و احساسـات    دیکه حاکم عقا یکه با کودتا همراه باشد، آن حکومت
امروز  ياه تدر عرف خود مردم، مثل حکوم یکه حاکم حت یآن حکومت ،مردمش را مورد اعتنا قرار ندهد
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ـ تمتّعات دن يبرا يا ژهیو ۀاو، منطق يبرخوردار باشد و برا ژهیو ياز امکانات خاص و از برخوردار ا،یدن  يوی
که در آن ارتباطات حاکم  یآن حکومت یعنی ت؛یوال .ستین تیوال يکدام به معنا چیوجود داشته باشد، ه

بـه   ،انـد  وستهیاست. مردم به او متّصل و پ زیآم و محبت یانسان ،یعاطف ،یدتیعق ،يبا مردم، ارتباطات فکر
خـدا   ةو خود را عبد و بنـد  داند یخود را از خدا م فیو وظا یاسینظام س نیا ۀمندند و او منشأ هم عالقه او
ـ را يها یاز دموکراس کند، یم یکه اسالم معرف یوجود ندارد. حکومت تیدر وال کبار. استانگارد یم ـ دن جی  ای

مردم ارتباط دارد. حکومت در خدمت  يفکر يازهایو ن دیاست. با دلها و افکار و احساسات و عقا تر یمردم
  ).6/1/1379 ،يمقام معظم رهبر(»مردم است

هاي مردم جا داشته باشیم که نظام ارباب و  توانیم در دل ما مادامی می«ملی فرمودند: آ يوادج هللا تآی
نکـردیم کـه   گوید ما به هیچ ولی و امام و پیامبري وحـی   چرا که قرآن کریم می .ان برودم نرعیتی از میا

ـ و خارج حـوزه علم  یسطح عال دیاسات هیاجالس نیشانزدهم»(نظام ارباب و رعیتی را ترویج کند قـم در   هی
  ).ائمه اطهار(ع) یمرکز فقه

  ذیر است:پ نپیوند عاطفی دولت با مردم در حوزه جلب مشارکت اقتصادي مردم از دو مسیر امکا
کند و به مردم اطمینان دهد که از مشـکالت   دولت مشکالت اقتصادي مردم را از نزدیک درك )الف

هاي اخیر مردم را به ستوه  اي اقتصادي است که در ساله هها باخبر است. تورم یکی از مضرترین پدید آن
آورده است. مسئولین نظام باید ضمن درك اثرات این پدیده بر زندگی عادي مـردم، خـود را بـا عـوارض     

  ناشی از آن همگام مردم درگیر کنند.
یست و از طبقات پایین اما بااستعداد جامعه باشند. این ز همسئولین از مردمی انتخاب شوند که ساد )ب
  باعث پیوند عاطفی مردم با دولت خواهد بود. مسئله

  هاي حکومت اسالمی . اعتماد مردم به دولت و سیاست6-2
ـ    هـا و   ن بـودیم کـه سیاسـت   نکته مهم دیگر بحث اعتماد مردم به دولت است. متأسفانه بارهـا شـاهد ای

ردن مردم براي حصول بـه نتـایج خـاص    ک هاي اظهار شده توسط مسئولین تنها به جهت همراه یینب شپی
نـد. متأسـفانه ایـن    ا هها تحقق نیافته و مسیرهاي دیگري را طی کرد اقتصادي بوده است ولی در عمل آن

لبته تاسف بر بیان آن نیست بلکه بـر وسـعت   اي ملی نیز بیان شده است. اه هبارها و بارها در رسان مسئله
  است. مسئله

هـا و   هاي اقتصادي در شـوك تعریـف نشـده اسـت. ثبـات سیاسـت       مسئولین باید بدانند که سیاست
ذاري را افـزایش  گـ  هاي اقتصادي باعث اعتماد مردم و بخش خصوصی بـه آینـده شـده و سـرمای    ه هبرنام

  است.» اعتماد و اطمینان«اي اقتصادي، ه يذارگ هایترین متغیر موثر بر سرم هد. چراکه مهمد یم
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  ثبات سیاسی  .4نمودار 

  worldwide governance indicatorsمنبع: 

  سازي اقتصاد . سالم6-3
وان انتظار مشارکت مردمی را داشت. اگر بدنه اقتصاد مملو از انواع فسادهاي ت یتنها در یک اقتصاد سالم م

باشد، مردم به شدت دنبال منافع فردي خود خواهند رفت و دولت را همراهـی  هاي اقتصادي  مالی و رانت
هاي اخیر، معوقات بزرگ بانکی است. اگر مردم  نخواهند کرد. یکی از مسائل مهم اقتصادي کشور در سال

ه ود کش یها با سیستم سالم بانکی بجاي بکارگیري در تولید ملی، به افرادي پرداخت م هاي آن ببینند که پول
ننـد،  ک یها خودداري مـ  ود، حتی از بازپرداخت آن به بانکش یدر امور شخصی و غیرمولد اقتصاد مصرف م

  ها بکار گیرند؟ ها انتظار داشت که نقدینگی خود را در مسیر منافع عمومی توسط بانک چطور باید از آن
 ،يتجـار  ،یپول يها فسادزا در حوزه يها نهیو زم ها تیاز اقدامات، فعال يریو جلوگ اقتصاد يساز سالم

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است.  سیاست 19در بند و ...  يارز
نکته مهم در اینجا این است که چطور باید با فساد مبارزه کرد؟ آیا باید از بروز فساد جلوگیري نمـود  

اولویت کشور با رویکرد دوم بوده اسـت.   یا برخورد شدید با متخلفان داشت؟ متأسفانه در این خصوص نیز
ها، بـه فکـر برخـورد شـدید بـا       یعنی راههاي ایجاد فساد و رانت بسیار زیاد است و دولت بعد از ایجاد آن

ردد و ممکن است در این مسیر مشکالتی مانند خروج از کشور نیز پدید آید که به شدت بر گ یمتخلفان م
  ند.ز یاعتماد عمومی لطمه م

  سازي اف. شف6-3
بدون شفافیت اقتصادي، نباید منتظر مشارکت مردمی در اقتصاد باشیم. چون از یک طـرف آگـاهی الزم   
براي مشارکت وجود ندارد، و از سوي دیگر عدم اعتماد و اطمنیان ناشی از مشارکت وجـود نـدارد. بحـث    

  رفته است.هاي کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گ سیاست 23و  19شفافیت در بندهاي 
ترین روزنه ایجاد رانتهـاي اقتصـادي اسـت. اگـر اقتصـاد شـفاف نباشـد         عدم شفافیت اقتصادي مهم

وان گفت که عدالتی نیز وجود ندارد. چرا که عدم شفافیت به معنی عدم وجود فرصتهاي برابر و وجود ت یم
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را از بـین   144ایران رتبه  1لمللا نرانتهاي اقتصادي است(به نقل از سایت بین المللی سازمان شفافیت بی
  کشور دنیا در فساد اقتصادي دارد). 177

  . احساس آزادي6-4
اسـتقالل، آزادي،  «اي انقالب اسـالمی بـوده و هسـت. شـعار انقـالب مـا       ه نآزادي همواره یکی از آرما

 االري دینی؛ چه در حوزه نظري و چه درس م، موید این سخن است. گفتمان راسخ مرد»جمهوري اسالمی
و » دیـن «آن به پیونـد عمیـق   پردازان  حوزه عملی، حاکی از اعتقاد بنیادین این انقالب و رهبران و نظریه

اي مشـروعیت حکومـت اسـالمی،  چـه در     هـ  هدر جمهوري اسالمی است. در اصل یکی از پای» آزادي«
اسـت. امـام   مرحله پیدایش و چه در مرحله بقا و ثبـات، تـآمین و تثبیـت آزادي بـراي کلیـه شـهروندان       

ا و سیره نظري و عملی خود، ه همعمار اصلی این حکومت، از کسانی بودند که در آموز عنوان بهخمینی(ره) 
بیشترین تآکید را بر ضرورت آزادي و تأسیس نظـامی متکـی بـه آراي آزاد مـردم و نـافی خودکـامگی و       

  )1391خشونت و زور داشتند(اخوان، 
ایشان، همچون استاد مطهري، مملو از شرح و تبیین و اصرار بر تحقق  بیانات و آثار امام(ره) و شاگردان

این مفهوم آرمانی در چارچوب شریعت اسالم است. امروزه و با گذشت سی و سه سال از انقالب اسالمی، 
ترین موضوعات مورد تأمل اندیشمندان و فعاالن سیاسی است و همچنان این  مقوله آزادي همچنان از مهم

شود که درباره این حوزه مهم و موضوعاتی با اهمیت، همچون تالزم یا تنافی دیـن و یـا    می نیاز احساس
ونه مباحث، جـاي خـالی اندیشـمند    گ ناي فراوان صورت گیرد. در انجام ایه ثحکومت دینی با آزادي، بح

ه از شود ولی از آنجا که ایشان حداقل دو یا سـه دهـ   می سترگی همانند عالمه مطهري به خوبی احساس
زمان خود جلوتر بودند، تنویر و تشریح دیدگاههاي وي، بی هیچ تردیدي، هنوز راهگشاي بسیاري از ابهامات 

  ).1391است(اخوان، » آزادي«میز آ مو معضالت فکري جامعه؛ همانند موضوع تا حدي ابها
و ایـن   وقتی مردم احساس آزادي نکنند، رفتارهاي ضد اجتماعی و ضد منافع عمومی خواهند داشـت 

در اقتصاد نیـز نمـود پیـدا کـرده و مـردم مشـارکت        مسئلههاي دولت. این  یعنی عدم همراهی با سیاست
  اقتصادي در جامعه نخواهند داشت.

  . پایگاه شرعی مشارکت اقتصادي مردم5-5
االري دینی ذکر شد، مشـارکت  س مبا توجه به مواردي که در مبانی نظري اقتصاد مقاومتی و همچنین مرد

قتصادي مردم در حکومت اسالمی با توجه به قواعدي همچون، قاعد نفی سـبیل، قاعـده الضـرر، عـدم     ا
اخالل در نظام اجتماعی و اقتصادي و غیره از نظر اسالم مسئولیت شرعی است. یعنی مثالً ایجاد اخـالل  

                                                        
1. Iternational transparency 
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هاي نقشه راه اقتصاد اولویت
مقاومتی، تحقق کامل الگوي 

 مردم ساالري دینی

 

 پیوند عاطفی دولت و مردم

 جلب اعتماد مردم وظیفه شرعی مردم

 اقتصادي-عدالت اجتماعی اقتصادسازي سالم شفاف سازي

 احساس آزادي

 آگاهی بخشی به مردم

اشد شـرعاً نادرسـت   در نظام اقتصادي شرعاً جایز نیست. یا اینکه رفتار اقتصادي که به ضرر اقتصاد ملی ب
دن بـه  ز نهاي اقتصادي مردم که در بخش غیرمولد اقتصاد و یا دام است. حال سؤال این است، آیا فعالیت

تضعیف ارزش پول ملی و تورم که به زیان مردم و حکومت اسالمی است، حرام است یا نه؟ ایـن سـؤالی   
ا صریح و واضـح اسـت بایـد در جامعـه     ه است که باید محققین حوزه باید بدان پاسخ دهند. اگر پاسخ آن

هاي اقتصادي دولت همراه شـده و از ایجـاد    اطالع رسانی شود تا مردم بنابر وظیفه شرعی خود با سیاست
  هاي اصلی اقتصاد مقاومتی است، خودداري کنند. اخالل در اقتصاد که از آفت

  هاي مردم . افزایش سطح آگاهی6-6
هاي اقتصـادي   ت و یکی از دالیل عدم مشارکت مردم در سیاستمسلما مشارکت بدون آگاهی میسر نیس

نـد. ایـن   ا ههاي اقتصادي خود و دولـت نداشـت   این بوده است که مردم آگاهی کافی و الزم از ابعاد فعالیت
نگ کردن برخی عملکردهاي دولت بوده است مثل تورم. ولی عدم آگاهی مـردم  ر ماحتماالً براي ک مسئله

  دن به این موضوع شده است.ز نباعث تشدید و دام

  اقتصادي-. عدالت اجتماعی6-7
طور که قبالً اشاره شد، عدالت از ارکان نظام اقتصاد اسالمی است. بدون برقراري عـدالت، نـه تنهـا     همان

وان از مردم انتظار مشارکت در امور کشور ت یاالري دینی را کرد، بلکه نمس موان ادعاي برقراري مردت ینم
  بدون مشارکت مردمی نیز نباید انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم. را داشت و

االري سـ  مهاي ابتدایی در تحقق اقتصاد مقاومتی که از تحقق کامل مرد )، اولویت5در نمودار شماره (
  یرد، نشان داده شده است.گ یدینی نشات م

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساالري دینی تحقق کامل مردم .5 نمودار
  منبع: بررسی تحقیق
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رهبري نیز به طور صریح پیداست که در یک کشـور اقتصـاد مقـاومتی زمـانی     از سخنان مقام معظم 
  االري دینی در دوران هر چه بهتر رشد خود باشد.س مکارساز و یا در اصل شدنی است که مرد

  گیري خالصه و نتیجه
هاي اقتصاد مقاومتی بود. چراکه بـا   هدف این مقاله، بررسی چگونگی پذیرش و همراهی مردم در سیاست

هاي کلی اقتصاد مقاومتی، فرمایشات مقام معظم رهبري و مفهوم اقتصاد مقاومتی، مردم  وجه به سیاستت
ها، تحقق اقتصاد مقاومتی ممکـن نیسـت و    از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی هستند که بدون مشارکت آن

  در واقع اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی است. 
هاي اقتصاد مقـاومتی را در تحقـق کامـل الگـوي      با سیاست اي پذیرش و همراهی مردمه هباید ریش

االري دینی به طور کامل تحقق یابد و اهداف آن حصول س ماالري دینی جستجو کرد. اگر نظام مردس ممرد
هاي اقتصادي نظام و دولت همراهی و مشارکت نموده و اقتصـاد مقـاومتی تحقـق     شود، مردم در سیاست

  رین نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتی، جلب مشارکت اقتصادي مردم است. ت خواهد یافت. بنابرین، مهم
ابـد و ایـن الزامـات    ی یاالري دینی به طور کامل تحقق مس ماما سؤال این است که چطور الگوي مرد

هـاي اخیـر،    ند؟ این درحالی است که در سالک یهاي نظام را جذب م چگونه مشارکت مردمی در سیاست
حتی از طرف  مسئلههاي اقتصادي دولت هستیم که این  مشارکت مردم در سیاستشاهد عدم همراهی و 

فرمودند کـه در سـال گذشـته،     1393رهبري نیز مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در فرمایشات نوروز 
حماسه سیاسی اتفاق افتاد ولی حماسه اقتصادي محقق نشد. در واقـع یافـت علـت و راهکـار بـراي ایـن       

  توجه مقاله حاضر بود.مرکز  مسئله
ساالر دینی توجه نمود. سـؤاالت مهـم    براي یافتن پاسخ، باید به اصول و الزامات تحقق الگوي مردم

هـا صـحبت کـرد؟ آیـا      وان بدون باال بردن سطح آگاهی مردم، از حـق انتخـاب آن  ت یاین است که آیا م
مود؟ آیا بدون توجه به وظیفه شرعی وان بدون ایجاد اعتماد عمومی، از مشارکت آحاد مردم صحبت نت یم

هـا در جهـت اهـداف الهـی و رفـاه عمـومی را        مردم در مشارکت خود در بطن جامعه، انتظار همراهی آن
  داشت؟ آیا صحبت از ساالربودن مردم، در فضاي ناسالم اقتصادي و عدم شفافیت در جامعه، معنی دارد؟

اي آحـاد جامعـه،   هـ  یمردم، افزایش سطح آگاه االري دینی بدون جلب اعتمادس مبرقراري کامل مرد
ـ  یازي اقتصاد، احساس آزادي مشروع افراد، توجه به رویکرد شـرع س مایجاد شفافیت، سال ودن مشـارکت  ب

ند؛ همـین  ک یمردمی در مسیر حرکت جامعه، تعمیق پیوندهاي عاطفی دولت و مردم و غیره معنی پیدا نم
  هد. د یاقتصاد مقاومتی را تشکیل م اي ابتدایی نقشه راه تحققه هاهداف، پای
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  .، بهار21شماره 
    .20-21شماره  ، کتاب نقد،»ري دینیساال مردم« )،1390سیدعلی( فیاضی،

  قانون اساسی ایران
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، مجله »ساالري دینی پاسخی به مطالبات تاریخی ملت مسلمان ایران مردم« ،)1382، محمدرضا(مجیدي
  . ، زمستان20دانشگاه اسالمی، شماره 

  )1/9/1379( ،يمقام معظم رهبر
  )6/1/1379( ،يمقام معظم رهبر

، چکیـده مقـاالت   »ساالري دینی در قیاس با دموکراسی غربی نظریه مردم« )،1382، محمدجواد (نوروزي
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  اقتصاد مقاومتی در سیرة سیاسی پیامبر اعظم(ص)

  *مرتضی علویان

  چکیده
هاي مختلف بـراي اعمـال ارادة خـود بـر      ها و طرف الملل، هر یک از دولت امروزه در عرصه روابط بین

از » تحـریم «گیرند. در میان عناوین مختلف،  ها گوناگون بهره می ها و تاکتیک دیگران از ابزار، تکنیک
گرفته، خصوصاً در عصر کنونی،  قرار می جمله موضوعاتی است که همواره در طول تاریخ مورد استفاده

هاي فراوانی به آن افزوده شده است. نظام سلطه همواره از این ابزار علیه کشورهاي مسـتقل   پیچیدگی
بهره جسته، به ویژه علیه جمهوري اسالمی ایران، که در طول پس از پیروزي انقالب اسالمی بـه کـار   

هه با این حربه دشمن، چه باید کرد؟ آیا روش مقابله بـا  برده است. حال سخن در این است که در مواج
شود؟ سنت و سیرة پیامبر(ص) چگونـه   هاي دشمن در صدر اسالم در سنت پیامبر(ص) یافت می تحریم

هـاي   بوده است؟ فرضیه  نوشته حاضر بر این است که، پیامبر(ص) در مواجهـه بـا شـدیدترین تحـریم    
هـاي اقتصـاد    مدینه النبی(ص)، تأکید بر اقتصادي با مؤلفـه  طالب و بعدها در دشمن همچون شعب ابی

هـا عبارتنـد از: اعتـدال در     هایی از این سیاست نمودند. نمونه هاي خود اعمال می مقاومتی را در سیاست
زا، مصرف کـاالي داخلـی،    هاي درون گیري از ظرفیت امور اقتصادي با محوریت عدالت اجتماعی، بهره

  ها و تأکید بر مساوات در جامعه. مصرف)، مقابله با فساد و زیاده خواهیسبک زندگی(شیوه صحیح 
  ها. اقتصاد مقاومتی، سیرة سیاسی، پیامبر اعظم، مؤلفه :ها کلیدواژه

  مقدمه  
هاي مختلـف بـراي اعمـال ارادة خـود بـر       ها و طرف الملل، دولت امروزه شاهدیم که در عرصه روابط بین

گیرند. این تنوع از یک سـو نشـان دهنـده     ها و ... گوناگون بهره می تاکتیک ها، دیگران از ابزارها، تکنیک
الدول بوده و از سویی دیگر نشان از فروپاشی بسـیاري از قواعـد بشـري از     وجود پیچیدگی در عرصه بین

هـاي شـرور، مقابلـه بـا      ها با عناوین مختلف از جمله گسترش دموکراسی، جلوگیري از قدرت سول دولت
  هاي برخی کشورها همراه بوده است. اهیخو زیاده

شـود.   از جمله موضوعاتی است که همواره به کار گرفته شده و می» تحریم«از میان عناوین مختلف 

                                                        
 علمی دانشگاه مازندران هیئتعضو  *
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هاي برخوردار  ها و اعمال دیدگاه دولت ها ابزاري کنترل کننده براي به زانو درآوردن کشورها و ملّت تحریم
اي بسـیار دور و حتـی    د. شاید بتوان گفت قدمت آن به گذشـته باش ها می در صحنه عمل و تصمیم سازي

اي زیاده خواهی بوده این ابـزار نیـز    گردد؛ به بیان دیگر، شاید هر زمانه زندگی انسان در کره خاکی بر می
  خودنمایی کرده است.

تـا  هاي مختلف چه باید کنند  هاي مستقل در حوزه حال سخن در این است که؛ در مقابله با آن دولت
منافع ملی و حیاتی آنان دچار آسیب نگردد؟ به بیان دیگر، به ویژه در حوزه اقتصادي، چـه بایـد کـرد تـا     

  ها آسیب نبیند؟ خواهی هاي کشورها در مقابله با زیاده بنیان
ها مواجه بوده و یکی از ابزاري کـه   ایران اسالمی از آغاز پیروزي انقالب، همواره با این زیاده خواهی

هـا و بـه ویـژه در     اند، سالح تحـریم  گرفته طه و بدخواهان جمهوري اسالمی ایران از آن بهره مینظام سل
هاي اقتصادي بوده است. در مواجهه با این ابزار غیرانسـانی زیـاده خواهـان عـالم،      هاي اخیر، تحریم سال

آزادي، جمهوري  استقالل،«هاي استقالل طلبانه خویش  جمهوري اسالمی ایران براي حفظ و تداوم سیاست
  هایی را باید در حوزه اقتصاد فراهم آورد، تا این هدف بزرگ جامعه عمل بپوشاند؟ چه سیاست» اسالمی

هاي اقتصادي آن اسـت و در   ترین راهکارهاي  استقالل کشور و بنیان یکی از مهم» اقتصاد مقاوتی«
تأکید مقام معظم رهبري و اسناد  هاي گذشته همواره مورد مواجه با دشمن در این عرصه است که از سال

هاي کلی اقتصـاد مقـاومتی،    باالدستی جمهوري اسالمی بوده است. این سیاست، به ویژه با ابالغ سیاست
  وارد عرصه تازه و عملیاتی گردیده است.

هاي اقتصاد مقـاومتی را جهـت اسـتقالل کشـور،  در سـیره       توان سیاست سؤال این است که؛ آیا می
هـاي دشـمن هماننـد جریـان      جو کرد؟ و همچنین پیامبر اعظم(ص) در مواجه با تحـریم پیامبر(ص) جست

هاي مقابلـه   شود از سیره پیامبر خاتم(ص) راه هایی را اتخاذ نمودند؟ آیا می ، چه سیاست»طالب شعب ابی«
و مواجهه با تحریم را جستجو کرد؟ اقتصاد مقاوتی در سـیره آن حضـرت(ص) در مواجهـه بـا ایـن ابـزار       

  دشمن چگونه بوده است؟
اي که داشت و نتیجۀ آن پیروزي اسـالم   هاي دور اندیشانه فرض این است که؛ پیامبر(ص) با سیاست

ها و تهدیدهاي  ها و امکانات موجود، محدودیت و مسلمانان اندك زمان خود بوده است، توانست از ظرفیت
  اسالم و جهانی شدن آن را فراهم آورد. دشمن را تبدیل به فرصت نموده و مقدمات استقرار نظام سیاسی

  مفاهیم
  تحریم  

هاي لغت فارسی واژه تحریم که اسم مصدر عربی آن به معنی حرام کـردن، حـرام گردانیـدن     در فرهنگ
) که در اصطالح قطع یا محـدود   332: 1388چیزي یا کاري، منع کردن و ناروا شمردن آمده است(معین، 
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اقدام تنبیهی توسط یک یا چند دولت علیه کشوري دیگـر... را   عنوان هبکردن مناسبات تجاري و سیاسی 
نهـی و واژگـان متـرادف هماننـد: تجلیـل،       -گردد واژگان متضاد مانند: بـایکوت، قـدغن، منـع    شامل می

  رواداشتن و رواداري آمده است.
ران کـه  این واژه بیان کننده اعمال محدودیتی علیه یک شخص، مجموعه و یا یک کشور توسط دیگ

توانند افراد و یا اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و یا در سطح کـالن توسـط کشـورها و حتـی      آنان نیز می
توانـد طیـف وسـیعی     گیرد. اغراض و اهداف آنان نیز می المللی صورت می هاي سیاسی و حقوقی بین نظام

  گردد. هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و... می برخوردار باشد که شامل تحریم

  اقتصاد مقاومتی 
) کـه روشـی بـراي    Global Securitiy.orgاسـت(  -Resistive economy-اقتصاد مقاومتی معـادل   

باشد و آن در شرایطی است که صـادرات   ها علیه یک منظقه یا یک کشور تحریم شده می مقابله با تحریم
  باشد. و واردات هیچ کدام براي آن کشور مجار نمی

هاي فشار و متعاقباً تالش براي کنتـرل و بـی اثـر کـردن آن      به معنی تشخیص حوزهاقتصاد مقاوتی 
باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. هـم چنـین بـراي رسـیدن بـه       تأثیر می

هاي خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش براي خود اتکـایی   اقتصاد مقاومتی باید وابستگی
  د گردد(سایت مؤسسه فرهنگی تبیان).تأکی

  سیره نبوي(ص) 
کننـد(الحمیري القمـی،    مـی  سیره انبیا سیرة تربیت عملی انسان است. آنان با عمل خود انسان را تربیـت 

  باشند؛ تا). پیامبر اکرم(ص) یک اسوة حسنه تام و تمام عیار به تعبیر قرآن می بی
ــوةٌ « ــولِ اهللاِ اُس ــی رس ــانَ لکــم ف ــد ک ــرَاهللاَ    لَقَ ــرَ و ذَکَ االَخ ــوم ــوااهللاَ و الی رًجــانَ ی ــنً ک مــنۀٌ ل سح
)؛ هر آینه شما را در رسول خدا نمونه و سرمشقی نیکو و پسندیده است براي کسی کـه  21احزاب/»(کثیراً

  کند. می به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را بسیار یاد
  فرماید: امام حسین(ع) خطاب به خواهر گرامی اش می

»دمنَۀٍ اُسوةٌ بِمحمومنٍ و موکلِّ مو ل نَّ لیِ و لَک؛براي من و تـو و  50تا: ابن اعثم، الکوفی بی»( (ص)ا(
  هر مرد و زن مومن، محمد(ص) نمونه و اسوه است.

ها از یـک نمونـه کامـل و اسـوه نیکـو در همـه        آنچه که ذکر شد نشان از اهمیت برخورداري انسان
ي فردي، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و غیره در زندگی است. و این که آن نمونـه تـام و کامـل    ها عرصه

هاي زنـدگی الگـو قـرار داد و عمـل      باشد. براي این که انسان اسوه را در همه عرصه پیامبر خاتم(ص) می
  نمود، ابتدا باید شناختی از سیرة آن حضرت(ص) حاصل آید.
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اي سـت کـه برگذاشـتن و روان     ریشـه » سین و یـاء و راء «است.  »سیر«اسم مصدر از » سیره«واژه 
یعنی آن حالتی که انسان دارد، نوع خاص حرکـت انسـان،   » سیرَه«کند.  می شدن و حرکت کردن داللت

یـک رشـته از مباحـث     عنـوان  بـه کند. اما زمانی که  که بر نوع عمل داللت می» ۀلَفع«نوع رفتار، بر وزن 
ی دیگري از آن بدست آمد و مورخانی که در احوال پیامبر اسـالم کتـاب نوشـتند،    تاریخی مطرح شد، معن

گذاشتند و لذا واژه سیره در مفهوم اصطالحی کـه آن در قالـب شـرح    » سیرة النبی«عنوان تاریخ خود را 
شناسـی در   رفتارشناسی و روش عنوان بهاحوال و تاریخ زندگی پیامبر شکل گرفت و همچنان باقی ماند و 

هایی است که یک فرد(صاحب اصول و روش) در رفتـار و کـردار خـود دارد و     قع شناخت اصول و روشوا
  ).36-39: 1385است(دلشاد تهرانی،» سبک شناسی«سیره شناسی در حقیقت 

  هاي اقتصاد مقاومتی مؤلفه
در مواجهه با ابزار تحریم دشمن  در حوزه اقتصاد، اقتصاد مقاوتی راه حلی است که از سوي مقـام معظـم   

در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشـور مطـرح شـد. و بعـدها در      1389رهبري براي نخستین بار در سال 
  ). 1391سخنان متعددي از سوي ایشان مورد تأکید قرار گفت(ممبینی، 

هـایی هماننـد؛    حـل  کنـد. راه  هاي گوناگون تـداعی مـی   با تحریم در نگاه نخست راه حل براي مقابله
ها صورت گیرد.  تواند از طریق مصالحه و سازش و همچنین دور زدن تحریم ها، که می تحریمسازي  خنثی

که  ها است از تحریمسازي  نماید و در نهایت فرصت یا تحمل تحریم که در قالب اقتصاد ریاضتی جلوه می
  شود(همان). در قالب اقتصاد مقاومتی نمایان می

هـاي   ها است که نگاه سیاسی آن بـه ظرفیـت   اقتصاد مقاومتی راه حلی هوشمند در مواجهه با تحریم
دورنی کشور دارد و هشداري براي مدیران و تصمیم گیرندگان حوزه اقتصاد باشـد. از ایـن رو، بـراي بـه     

هـا، جهـت اقـدام،     هاي آن را شناخت و با تعیین شـاخص  باید مؤلفه کارگیري و محوریت اقتصاد مقاومتی
  عملیاتی نمود.

از آن جایی که این ایده براي اولین بار از سوي مقام معظم رهبري ارائه گردید، با مراجعه به سـخنان  
  ).khameneie.irهاي اقتصادي،  ها را رصد کرد(فیش توان این مؤلفه هاي ابالغی می و سایت

 بر تولید ملی و عدالت اجتماعی . تأکید1
هـاي کـالن اسـت، از قبیـل رشـد       ایجاد تحرك و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص مسئلهیکی «

وري، رفاه عمومی. در تأمین این  اقتصادي، از قبیل تولید ملی، از قبیل: اشتغال، کاهش تورم، افزایش بهره
ها  شاخصها در نظر گرفته شده، و از همه این  ها، تحرکی در اقتصاد کشور و بهبودي این شاخص سیاست

تر، شاخص کلیدي و مهم عدالت اجتماعی است، یعنی ما رونق اقتصادي کشور را بدون تأمین عدالت  مهم
  ».اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم
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 هاي اقتصادي دشمن . توانایی مقاومت درمقابل تکانه2

دیده شده و مـورد   ی]ها [اقتصاد مقاومت توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا است که در این سیاست«
هـاي   عالقه قرار گرفته، همان طور که عرض کردم برخـی از عوامـل مـؤثر بـر اقتصـاد کشـورها تکانـه       

  ».اقتصادي دنیا است...

 زا هاي داخلی و درون گیري از ظرفیت . بهره3
ی، هاي عملی، چه انسانی، چه طبیعی، چه مـال  هاي داخلی است... چه ظرفیت نکته سوم، تکیه بر ظرفیت«

چه جغرافیایی و اقلیمی...، نگاه ما و تکیه ما، اعتماد ما، بیشتر بر روي مسائل داخلی است، تمرکز مـا روي  
  ».هاي درونی کشور است امکانات داخلی کشور و داشته

 . راهبرد جهانی4
شود پیش رفت، با حرکـت عـادي و احیانـاً خـواب      همت جهادي، مدیریت جهادي، با حرکت عادي نمی«

شود کارهاي بزرگ انجام داد، یک همت جهادي الزم است، ... باید حرکتی کـه   حساسیت نمی و بیآلوده 
  ».شود، هم عملی باشد، هم پرقدرت باشد، هم با برنامه باشد و هم مجاهدانه باشد می

 محوري . مردم5
آیند دسـت   یکند که هرجا مردم م دهد، بیانات و معارف اسالمی هم تأکید می تجربه هم به ما نشان می«

خدا هم هست، یداهللا مع الجماعه؛ هر جا مردم هستند عنایت الهی و کمک الهی و پشـتیبانی الهـی هـم    
هاي دشوار ایـن   هست، نشانه و نمونه آن، دفاع هشت ساله، نمونه آن خود انقالب، نمونه آن گذر از گردنه

  اقتصادي به این کمتر بها دادیم...سال، چون مردم در میدان بودند، کارها پیش رفته؛ ما در زمینه  35
مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میـدان اقتصـادي؛ فعـاالن، کارآفرینـان، مبتکـران، صـاحبان       

  ».مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهاي متراکم و بی پایانی که در این کشور وجود دارد...

 هاي راهبردي، خودکفایی . امنیت بخش6
ارو، باید تولید داخلی کشور طوري شکل بگیرد کـه کشـور در هـیچ شـرایطی، در زمینـه      در درجه اول غذا و د«

  ».ها کامالً کفایت کننده مورد توجه قرار بگیرد تغذیه و در زمینه دارو دچار مشکل نشود.... باید زمینه

 . خروج از تک محصولی(کاهش وابستگی به نفت)7
بستگی به نفت است، .... تکیه ما بر استفاده حداقلی از هاي اقتصادي، همین وا ترین آسیب یکی از سخت«

  ».توان به صورت فرآورده در اختیار گذاشت فروش نفت خام است، نفت را می
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 . تصحیح سبک زندگی و اصالح الگوي مصرف8
جویی، پرهیز از ریخت و پاش، پرهیز از اسراف، پرهیز از هزینه کردهاي زائد، البته در ایـن   صرفه مسئله«

کـه حـاال    -هاي شخصی شـان  نه خطاب اول من متوجه  مسئوالن است. مسئوالن نه فقط در زندگیزمی
در درجه اول و در حوزه مأموریت خودشان باید به جـد از ریخـت و پـاش     -در درجه دو است مسئلهیک 

  ».باشد... پرهیز کنند. الگوي مصرف، یک الگوي حقیقتاً عاقالنه، مدبرانه، اسالمی

 فساد . مقابله با9
خواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشند، باید صحنه اقتصاد نسبت به امنیـت داشـته باشـد، اگـر      ما اگر می«

خواهیم باید دست مفسد و سوء استفاه چی و دور زننده قـانون و شـکننده قـانون بسـته شـود،       امنیت می
  ».مبارزه با فساد این است، این باید جدي گرفته بشود...

 اقتصاد دانش بنیان   . دانش محوري و10
دهد که این بلند پروازي را داشته باشـیم کـه    خوشبختانه وضع علمی امروز کشور این اجازه را به ما می«

هـاي دانـش بنیـان و     بخواهیم اقتصادمان را اقتصاد دانش بنیان کنیم... ما دانشمند و متخصص و شرکت
  ».هاي اقتصادي است... رساختترین زی افراد مبتکر در کشور زیاد داریم و این جزو مهم

هاي ابالغی اقتصـاد مقـاومتی بیـان کردنـد،      هاي فوق را در تبیین سیاست مقام معظم رهبري مؤلفه
مقاومـت  هـاي   با هدف تأمین رشـد پویـا و بهبـود شـاخص    «هاي کلی اقتصاد مقاومتی را  ایشان سیاست

هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی بـا       اقتصادي و دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست سـاله، سیاسـت  
  ابالغ کردند.  » پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا رویکردي جهادي، انعطاف

 
  ها هاي مواجهه با تحریم راه

  
  اقتصاد ریاضتی  اقتصاد مقاومتی  سازي خنثی

  
  تحمل تحریم    صلح و سازش

  
  هاي اقتصادي (از نظر مقام معظم رهبري) طریق دسترسی به مؤلفهحلی هوشمندانه در مواجهه با تحریم دشمن از  راه

) تأکید بر تولید ملـی و  1
  عدالت اجتماعی

) توانایی مقاومت در 2
ــه  ــل تکان هــاي  مقاب
  اقتصادي دشمن

ــره3 گیــري از  ) به
هاي داخلی  ظرفیت
  زا و درون

هاي  ) امنیت بخش5  ) مردم محوري4
  راهبردي

محصولی  ) خروج از تک6
  ) راهبرد جهانی7  وابستگی نفتی)(کاهش 

) تصــحیح ســبک 8
ــالح   ــدگی و اص زن

  الگوي مصرف
محـوري و   ) دانش10  ) مقابله با فساد9

  بنیان اقتصاد دانش
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  سیره اقتصادي پیامبر اعظم(ص)
هـا   هاي مقابله با اقدامات دشمن، ایجاد اقتصادي با مشخصه حال سخن در این است که اگر یکی از شیوه

توان در سنت و سیرة اقتصادي پیامبر اعظم(ص) در مواجـه بـا    ق است آیا این روش را میهاي فو و مؤلفه
  دشمنان و مشرکان آن زمان جستجو کرد یا نه؟

از موضوعاتی که در اسالم بدان بسیار توجه شده است و پیامبر اسالم نیز از نخستین روزهاي بعثـت  
  معیشتی جامعه و مردم بوده است. خویش بدان توجه داشته است، اقتصاد و توجه به وضعیت

  اهداف اقتصادي اسالم )الف
اي به اقتصاد جهت تعالی  توان با مراجعه به نصوص و متون دینی دریافت کرد یک نگاه واسطه آن چه می

ترین اهـداف اقتصـادي اسـالم را     توان مهم هاي الهی است. از این رو می اي در پرتو ارزش انسان و جامعه
  کرد:این چنین بیان 

 حاکمیت سیاسی اسالم؛ -
 هاي معنوي و اخالقی؛ تحکیم ارزش -
 برپایی عدالت اجتماعی؛ -
 عدم وابستگی اقتصادي؛ -
 خودکفایی و اقتدار اقتصادي؛ -
 توسعه و رشد؛ -
 رفاه عمومی. -

هـا همچـون    کننـد امـا در نهایـت همـه آن     هاي فوق در ترازهاي گوناگون، ایفاي نقـش مـی   ویژگی
باشـند. از   یوسته به هم در تالش براي تحکیم جایگاه اسالم و مبانی نظـري و عملـی آن مـی   هاي پ حلقه

هـا اسـت و از    آنجا که از یک سو نظام سلطه براي حفظ منافع خود همواره در اندیشه مقابله با این ویژگی
براي ایجاد، حفظ سوي دیگر؛ االسالم یعلوا و ال یعلی علیه، اسالم برتر است و چیزي بر آن برتري ندارد. 

تـا آنجـا کـه    ...» و اعدوا لهم ما اسـتطعتم مـن قـوة    «تداوم این برتري باید از همه امکانات بهره گرفت. 
  توانید از نیروهایتان در مقابله با دشمنان بهره گیرید و...   می

شمن از حفظ برتري، استقالل، عدم نیاز به دیگران از سویی، و به کارگیري تمام توان در مواجهه با د
 سویی دیگر این فرضیه را در پیش روي مسلمانان و کشورهاي اسالمی و مسئوالن نظام سیاسی اسـالم 

  ).141نسا/»(لن یجعلً اهللاُ للکافرینَ علَی الًمومنینَ سبیالً«گذارد که اگر بر این اساس آیه نفی سبیل  می
ن را بـه حاکمیـت خـود درآورنـد،     هیچ راهی براي فردي، جریانی، کشوري و ... نیست کـه مسـلمانا  

هاي آنان مقاومت کـرده، بلکـه    مسلمانان چه باید کنند؟ و چگونه در مواجهه با دشمن و فشارها و تحریم
  تعالی یافته و استقالل خویش را حفظ نمایند؟
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هـایی را   پیامبر اعظم(ص) در این راستا در حوزه اقتصاد(با توجه به موضوع نوشته حاضر) چه سیاست
هاي نامبرده شده در سنت و سیره ایشـان   توان گفت اقتصاد مقاومتی با مؤلفه نموده است؟ آیا می ذ میاتخا

  جاري و ساري بوده است؟ 

  سیرة اقتصادي پیامبر(ص) )ب
یکی از ابعاد زندگی پیامبر پیرامون مباحث اقتصادي بوده است. اقدامات پیـامبر(ص) از آغـاز بـه ویـژه از     

اند، شروع گردیـده و در قالـب ترسـیم     ت کردند و اولین نظام اسالمی را بنا نهادهزمانی که به یثرب هجر
  هاي کلی نظام تازه تأسیس اسالمی شکل گرفت. اصول و سیاست

اقدامات ایشان در حوزه اقتصاد، با محوریت اقتصاد مقاومتی طراحی گردیده است. چرا که از سویی با 
بـوده و ایـن شـهر و قبایـل و مردمـان آن، قبـل از هجـرت        مشکالت درونی در مدینه النبی(ص) مواجه 

هـاي طـوالنی داخلـی بـوده کـه تـوان        پیامبر(ص) و تأسیس نظام سیاسی جدید اسالمی، درگیـر جنـگ  
اقتصادي آنان را سلب کرده بود و از سوي دیگري مخالفان اسالم و پیامبر(ص) و مسلمانان چه در زمـان  

هاي سـنگینی را علیـه جامعـه اسـالمی بـه اجـرا        نه، تحریمحضور آن حضرت(ص) در مکه و چه در مدی
اند. از این رو است که پیامبر(ص) در حوزه اقتصاد، راهی جز استقالل، خودکفایی، نگاه بـه درون،   درآورده

استفاده حداکثر از امکانات و منابع درونی و... نداشتند. سراسر سیره پیامبر(ص) در حـوزه اقتصـاد تأکیـد و    
  باشد. هاي خاص خود می اقتصاد مقاومتی است که داراي مؤلفه نهادینه شدن

  شود: هایی از سیرة پیامبر(ص) در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره می در ذیل نمونه

 اعتدال در امور اقتصادي(محوریت عدالت اجتماعی در مسیر رشد و توسعه اقتصادي) .1
ر(ص) و امامـان معصـوم(ع) در کلیـه اعمـال و     اصل اعتدال از اصولی است که در قرآن و در زندگی پیامب

رفتارشان به روشنی پیداست. رسول خدا(ص) در رفتار فردي، در خانواده و اجتماع، در اداره امور و سیاست 
  ).75: 1385داشت(دلشاد تهرانی،  می و حتی در رویارویی با دشمنان و در میان نبود اعتدال را پاس

علی(ع) نقل شده است که از سـیرة رسـول اهللا در خـارج از منـزل، از     در روایتی مشهور از حسین بن 
  حضرت علی(ع) سؤال گردید، و ایشان جواب دادند:

»فخًتَلرِ غَیر ملُ االَمتَدعولُ اهللا (ص) م؛ رسـول خـدا(ص) در   357ق: 1416زبیربن بکّـار،  »(کان رس(
  کرد. تفریط نمیهمه امور معتدل و میانه رو بود، گاهی افراط و گاهی 

ها زندگی بشري، در روابط خانوادگی، اجتماعی  هاي تربیتی نزد اولیاي الهی در همه حوزه گیري جهت
  و اقتصادي و... ، بر صراط اعتدال قرار داشت.

هاي تربیتی است. در قرآن به صراحت مسیر حرکـت   ترین زمینه وضعیت اقتصادي آدمی یکی از مهم
  ت دیگر تربیت اقتصادي جامعه بیان شده است.اقتصادي جامعه یا به عبار
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والذین یکنزون الذهب و الفضه و الینفقونها فی سبیل اهللا فبشِّرهم بعذابٍ الیم. یوم یعمی علَیها فی «
توبه/ »(نار جهنّم فتُکوي بها جباههم و جنُوبهم و ظُهورهم هذا ما کُنُزًتم النفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون

  )35،34آیه 
کنند، پس آنـان را بـه عـذابی دردنـاك      اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کسانی که زر و سیم می

هـاي آنـان را    ها و پهلوها و پشت مژده ده، روزي که آن [زر و سیم] را در آتش دوزخ بتابند و با آن پیشانی
  اندوختید بچشید. طعم] آنچه میاندوختید، پس [ داغ نهند [و گویند:] این است آن چه براي خویشتن می

سـازي امـوال و حـبس آن را تحـریم کـرده و       در آیات فوق، خداوند هرگونه ثروت اندوزي و گنجینه
گیري بندگان خـدا و در راه تولیـد بـه کـار      دهد که اموال خویش را در راه خدا و در طریق بهره فرمان می

اي تولید را در دسـتان خـود بـه وسـیله حـبس و      ه گیرند. و تهدید جدي نیز از آن کسانی است که زمینه
برند. این تفکر قرآنی حمایت از تولیـد جهـت رونـق کسـب و کـار مسـلمین و        ها، از بین می کنترل ثروت

  جامعه اسالمی است.
در اقتصاد مقاومتی تأکید بر ملی جهت رسیدن به عدالت اجتماعی و توزیع عادالنـه ثـروت از طریـق    

  هاي دشمن است. مقابله با تحریمبکارگیري همه توان جهت 
مشی اعتدال در اقتصاد و معیشت مردم تا آنجا داراي اهمیت است که پیامبر(ص) در آخـرین خطبـه   

  خود، پس از آن که همه مردم اجتماع کردند، چنین فرمودند:
هم و رحم ضَـعیفَهم و  ۀ المسلمین فَاَجلَ کبیرَحم علی جماعبعدي علی اُمتی اَلّا یرً اُذکراهللا الوالی منً«

            مهاکُـلَ قُـوِیُدونَهـم فَی ـهـقً بابغلی لَـم و مکفـرهـرهم فَیفقو لـم ی مفَیـذلَّه ضرَ بهـمو لم ی مهمقَّر عالو
مشوم که مبـادا بـر جماعـت     خدا را به زمامدار پس از خود یادآور می«)؛ 406، 1: ج1388(کلینی، »ضعیفَه

حم نکند. باید بزرگشان را احترام کند و به ناتوانشان رحم کند و عالمشان را بـزرگ شـمارد، و   مسلمانان ر
به آنان زیان نرساند تا خوارشان کند، و نیازمندشان نسازد تا به کفر بکشاندشان، و درِ خانه خود را به روي 

  ».ایشان ببندد تا تواناي آنان را ناتوانشان را بخورد
روي در جامعه به بیـان دیگـر عـدالت اجتمـاعی، عـدالتی فراگیـر در همـه         و میانهاز این رو، اعتدال 

هاي آن، عدالت اقتصادي اسـت. عـدالت اقتصـادي     ترین جلوه باشد. که از مهم هاي زندگی بشر می عرصه
براساس آنچه بیان شد توزیع مناسب ثروت و امکانات میان همه اقشار جامعه است و با این رخداد، جامعه 

هاي رشد  وه بر قرار گرفتن محور نظام تربیتی صحیح، مسیر تعالی را خواهد پیمود و یکی از زیرساختعال
  آید. می و توسعه اقتصادي فراهم

 داخلی و درون زا و مصرف کاالي داخلیهاي  بهره گیري از ظرفیت .2

و درونـی اسـت.    هاي شخصی، داخلـی  گیري از ظرفیت پیامبر(ص) بهترین اسوه براي خود اتکایی و بهره
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کرد، خود ایشان انجام  پیامبر(ص) در امور داخلی منزل هیچ یک از کارهاي خود را به دیگران واگذار نمی
گیري از توان خود در انجام کارها از سیره حسنه آن حضرت(ص) بوده اسـت، نقـل اسـت در     داد، بهره می

ذبح کنند، هریک از صحابه پیـامبر(ص)   یکی از سفرهاي پیامبر(ص)، قرار شد براي تهیه غذا، گوسفند را
کاري را برعهده گرفتند که پیامبر(ص)، جمع آوري هیزم را قبول کردند، ولی صحابه گفتند، که اي رسول 

  دهیم، ایشان فرمودند: می خدا، ما خودمان کارها را انجام
»کُملَیزَ عأنً اَتمی تَکًفُونی و لکنّی اَکًرَه اَنَّکُم تملنَ       قد عـیـزاً بیتَم ـراهبـده اَنً یـنً عم نَّ اهللاَ یکًرهفَا

حابهدهید ولی من دوست ندارم که امتیـازي بـر    دانم که شما کار مرا انجام می )؛ می68، 1404قمی، »(اَص
  اش را در میان یاران خود متمایز ببیند. شما داشته باشم، زیرا خداوند دوست ندارد بنده

  ) از دسترنج خود بخورید.314، 66ق: ج1403مجلسی، »(کُلُوا منً کَد اَیدیکُم«ت: از ایشان نقل اس
و در جاي دیگر تأکید بر روحیه خود اتکایی و ظرفیت خویشتن داشته و پاداش الهی بـر ایـن روش و   

  تفکر جاري و ساري است:
)؛ هرکـه از دسـترنج   163ق: 1382العشیري، »(اطفمنً اکَلَ منً کَد یده مرَّ علَی الصراط کَالًبرًقِ الًخ«

  گذرد. می خویش بخورد، از صراط چون برق درخشان
همان)؛ هرکس از دسترنج حالل »(ۀِ یدخُلُ من اَیها شاءمن اکَلَ من کَد یده حالالً فُتح لَه اَبواب الًجنَّ« 

  وده شود تا از هریک که خواسته داخل گردد.خویش معاش خود را تأمین کند، درهاي بهشت بر او گش
هاي  هاي فراوانی را براي همه مسلمانان و بشر دارد که نگاه به ظرفیت این سیرة رسول خدا(ص) پیام

شخصی و داخلی خود و مصرف تولیدات داخلی، پیامدهاي بسیار مثبت را در این دنیا به همراه داشته کـه  
  فراوان آن است.هاي  ر بهشت و برخورداري از نعمتنتیجه آن رستگاري در آخرت و دخول د

هاي موجـود داخلـی    در سیره اقتصادي آن حضرت(ص)، تالش، کوشش، امید، بهره گیري از ظرفیت
شود و در مقابل هرگونه کسالت، تنبلی، مصرف کاالي دیگـران و ...   نیازي خود فراوان یافت می جهت بی

) نزدیک است کـار فقـر بـه    12، 1ق: ج1389صدوق، »(أنً یکونَ کُفًراًکاد الفًقَرُ «مورد مذمت قرار گرفته. 
  رود. کفر بکشد، از عوامل اصلی پس رفت و عقب ماندگی و نیاز و حتی خروج از دین به شمار می

 سبک زندگی و شیوه مصرف در سیرة نبوي(ص) .3
باشـد،   صول خدشه ناپـذیر مـی  همانگونه که قبالً بیان شد، اعتدال در زندگی و سیرة پیامبر(ص) یکی از ا

منطق عملی «این اصل در عرصه سبک زندگی آن حضرت(ص)، در قالب ساده زیستی نمایان شده است. 
ها و رفت و  پیامبر چنین بود: ساده، بی پیرایه، مردمی، مانند مردمان ضعیف و به دور از تجمالت و اسراف

رسول خدا(ص) در زندگی » ص) خَفیف الًموونَهکان رسول اهللا(» «هاي ظاهري و تشریفات آمدها و دبدبه
انـد و میـان کـم     کم خرج بوده البته در عین کم خرج بودن بودن(خفیف الموونه)، پرکار(کثیرُ الًمعونَه) بوده
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  ).117خرج بودن و پرکار بودن رابطه تنگاتنگ است که این شأن مومن است(دلشاد تهرانی، 
تـوان از سـخنان شـاگرد و دسـت پـروردة ایشـان، حضـرت         می سبک زندگی پیامبر(ص) را به تمامه

  علی(ع) جستجو کرد:
و و لَقَد کانَ(ص) یاکُلُ علَی االَرضِ، و یجلس جِلسۀَ العبد، و یخصف بِیده نَعلَه، و یرًقَع بِیـده تَوبـه،   «

کُونُ السخَلفَه، و ی فرًدی و ،العارِي مارالح رًکَبی فَتَکَونُ فیه یتَهلی بابِ بیرُالتّصاوِرُ ع    نـهقُـولُ: یـا فَُلدفَی- 
غَیبِیِه عنّی، فَانّیِ إذا نَظَرًت الُیه ذَکَرًت الدنیا و زخَارِفَها. فَاَعرَض عنِ الدنیا بِقَلبِـه، و اَمـات    -لإحدي أزواجِه

اً، و الیعتَقدها قَراراً، یرًجـو فیهـا   یتَّخذَ منها ریاشغیب زِینتُها عنً عینه. لَکیال ذکرَها منً نَفسه، و اَحب أنً تَ
  نً اَبغَـضم کرِ، و کَذلصنِ البها عبغَی نِ القَلبِ، وها عاَشخَصنَ النَّفسِ، وها مقاماً، فَاَخرَجأنً  شَـی  م اً أبغَـض

  ).160البالغه، خطبه  نهج»(کَرَ عندهینظُر إلَیه، و أنً یذً
نشسـت، و بـه    خورد و همچون بندگان می او که درود خدا بر وي و خاندانش باد، روي زمین غذا می«

شـد، و دیگـر را    کرد، و بر خر بی پاالن سوار می دوخت، و جامه خود را وصله می دست خود نعلینش را می
خانۀ او آویخته بود که نقـش و نگـار داشـت بـه یکـی از زنـان        کرد، پرده اي بر در بر ترك خود سوار می

نگـرم، دنیـا و زیورهـاي آن را بـه یـاد       خویش گفت: این پرده را از نظرم پنهان کن که هرگاه بـدان مـی  
آورم. آن حضرت با تمام قلب خویش از دنیا روي گرداند و یاد آن را در وجـود خـود میرانـد، و دوسـت      می

دانست و در آن امید مانـدن   او نهان ماند تا زیوري از آن بر ندارد. دنیا را پایدار نمی داشت که زینت دنیا از
اي از آن برگرفت. آري چنین است  نداشت، پس آن را از وجود خود بیرون کرد و دل از آن برداشت و دیده

  ».کسی که چیزي را دشمن دارد، خوش ندارد بدان بنگرد یا نام آن نزد وي بر زبان رود
زیست. علی بن موسی الرضـا(ع)   رسول خدا بر سیرت ساده، بی پیرایه، و عاري از هرگونه تکلّفات می

  فرمود: از پدران خود روایت کرده است که رسول خدا می
خَمس ال أدعهنَّ حتُّی الممات: االکل علی الحضیض مع العبید و رکوبی الحمار موکفاً و حلبیِ العنـزِ  «

  ).271، 1صدوق، ج»(لیس الصوف و التسلیم علی الصبیان لیکون ذلک سنَّۀً منً بعديِ بِیدي و
کنم تا پس از من براي امتم سنت گردد: روي زمین با غالمـان غـذا خـوردن،     پنج کار را ترك نمی«

  ».دنسوار االغ بی پاالن شدن، بز را با دست خود دوشیدن، لباس پشمینه پوشیدن و به کودکان سالم کر
هاي زندگی؛ قبل از بعثت، دوران حضور مکه و زمـان تأسـیس    ساده زیستی پیامبر(ص) در همه دوره

هـاي   حکومت اسالمی و عصر زمامداري جریان داشت، از ایـن رو سـاده زیسـتی بـه تناسـب مسـئولیت      
  فرماید: کند. امام علی(ع)، پیرامون ساده زیستی رهبران جامعه اسالمی می اجتماعی نیز معنی پیدا می

ــ« لــی اَئمع ــرَض ــالفقیر  انِ اهللا تَعــالی فَ ــغَ ب یتَبــه ی ــهم بضــعه النــاس کیل روا أنفُســد ــدلِ أنً یقَ ۀ الع
؛ همانا خداوند بر امامان عادل واجب کرده است که خود را با مـردم نـاتوان   209 کالم البالغه، نهج»(فَقرُه(

  و نگران نسازد. برابر نهند، تا مستمندي تنگدست را پریشان
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 مردم محوري: مشورت، تفویض اختیار و مسئولیت خواهی .4
هاي موفقیت و ماندگاري جوامع به کارگیري رأي و نظر مردم و واگذاري اختیارات و مسئولیت  یکی از راه

یک اصل پسندیده مورد تأکید در اسالم قرار گرفته  عنوان بهخواهی از سوي آنان است. شوري و مشورت 
از طریق مشورت و نظرخواهی دیگران از تـوان نظـري و عنـوان دیگـر بهـره جسـته و همچنـین         است.

هـاي بسـیار فـراوان شـان در اعـتالي جامعـه و اسـتقالل آن در مقابـل          واگذاري امور به آنان از ظرفیت
تـا  گردد. دستور مشورت از سوي خداوند براي رشد دادن جامعه و تکریم آنان اسـت   بدخواهان استفاده می

رازي، »(ما شقی عبد بِمشـوِرةٍ و ال سـعد بِاسـتغناء رايٍ   «فرماید:  به مزایاي آن دست یابند. پیامبر(ص) می
نیـاز دانسـتن خـود از     اي با مشورت کردن بدبخت نشد و هیچ کس بـا بـی   ) هیچ بنده674، 1ق: ج1404

  مشورت سعادت نیافت.
کـرد و آن گـاه    ن رو، ایشان در امور مختلف مشورت میسنت رسول خدا(ص) عمل به قرآن بود. از ای

هاي فراوانی در زندگی پیـامبر(ص) در مشـورت بـا اصـحاب و      کرد. به نمونه گرفت و عمل می تصمیم می
شود. پیـامبر(ص) علیـرغم بـی نیـازي از دیگـران، بـا آنـان         گیري پس از آن، مشاهده می یاران و تصمیم

یان اهمیت و نشان دادن جایگاه مشورت به مسلمانان بود، و این کـه  کرد و آن شاید به علت ب مشورت می
هایشـان، زدودن انفعـال    مایه الفت اجتماعی و پیوند میان مردم، ارزش یافتن آنان، رشـد و تعـالی اندیشـه   

  پذیري و مشارکت اجتماعی و تقویت میان زمامداران و مردم، بوده است. اجتماعی ، تقویت مسئولیت
گـردد.   و سنت، محوریت مردم در اداره امور جامعه، موجب اعتال و ارتقاي جامعه مـی ثمره این روش 

هایی که نیاز شدید به همراهی مردم دارد در کار و تالش و تولیـد، چـه در نـوع مصـرف و      یکی از بخش
 فراینـد هاي گوناگون بـا تأکیـد بـر محوریـت مـردم اسـت، کـه دخالـت آنـان در           هاي آن در حوزه شیوه

اي را در ایجاد تـوان بـراي مقابلـه بـا مکـر       گیري، پیگیري و اجراي آن نقش ویژه ازي و تصمیمس تصمیم
  آورد. ها به ویژه اقتصاد فراهم می دشمن را در همه حوزه

ها براي همه، اجراي قانون و تشـویق و تنبیـه و جلـوگیري از     مقابله با فساد (برابري فرصت .5
 فساد و سوء استفاده)

هـا از   ن اصولی که اسالم بر آن بنا شده است، مساوات است. در منطق قرآنی همه انسـان تری یکی از مهم
یا اَیها النَّاس انَّا خَلَقًناکُم منً ذَکرٍ و اُنًثی و جعلنـاکم  «یک پدر و مادر بوده و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. 

)؛ اي مـردم، مـا شـما را از مـرد و زنـی      13حجـرات/ »(تقـاکُم شعوباً و قَبایِلَ لیِتَعارفوا انَّ اَکًرَمکُم عنداهللا اَ
آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابـل حاصـل کنیـد، همانـا     

  ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. گرامی
  فرماید: ان که میاي برخوردار است، آن چن در سیرة رسول خدا(ص) نیز مساوات جایگاه ویژه
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»شًطنانِ الًمکأس اءوس هـاي شـانه بـا هـم      ) مـردم چـون دندانـه   38، 9ق: ج1409الممتدي، »(النّاس
ها قائل به شأن انسانی است و هیچ برتري بـراي هـیچ یـک بـه      اند. این اندیشه براي همه انسان مساوي

  باشد. ي و طبقاتی نمیهاي ظاهر ها به مالك خاطر رنگ، حسب و نسب نیست و ارزش انسان
گیري از  در سیرة نبوي مساوات اجتماعی، مساوات در برابر قانون، مساوات در تقسیم بیت المال و بهره

هـا   آن، مساوات در مالیات، مساوات در تحصیل علم و مساوات در تصـدي امـور و انجـام دادن مسـئولیت    
اي خـاص را توجیـه    رفته است و هیچ عاملی برخـورداري عـده   شمار می یک رکن و اساس آن به عنوان به

  کند. نمی
باشد و از ایـن رو اسـت    مدار حرکت جامعه اسالمی بر اساس اعتدال اجتماعی و برقراري مساوات می

ی خـود دارد،  که اگر کسی از این مدار انحراف پیدا کرده و یا اصرار بر محوریت آن در همـه آنـات زنـدگ   
  مورد تنبیه و تشویق قرار گرفته است.

مخزوم دزدي کرده است، قریش بـرآن شـد کـه نـزد      نقل شده است که پس از فتح مکه، زنی از بنی
پیامبر(ص) شفاعت کنند و اسامه را واسطه قرار دادند، و او با پیـامبر(ص) صـحبت کـرد، پیـامبر(ص) بـا      

کنی؟ اسـامه پشـیمان و    می یا درباره حدي از حدود الهی شفاعتشنیدن آن، چهره برافروخت و فرمودند: آ
  اي خواند، فرمودند: تقاضاي بخشش کرد. هنگامه شب پیامبر(ص) خطبه

قاموا فَإنَّما هلَک الَّذینَ منً قَبلکُم اَنَّهم کانُوا إذا سرَقَ فیهم الشَّریف تَرَکوه و إذا سرَقَ فیهم الضَّعیف أ«
لَیماعهدی تلَقَطَع رَقَتس دحمم بِنًت هماَنَّ فاط لَو هدالَّذي نَفًسی بِینّی وو ا ،دالًح ؛ 756دلشاد تهرانـی،  »(ه(

کردند و اگر  کرد، رهایش می زاده از ایشان دزدي می همانا پیش از شما هالك شدند زیرا اگر فردي بزرگ
کردند، سوگند به آن که جانم به دسـت اوسـت اگـر     بر وي جاري میکرد، حد را  فردي ضعیف دزدي می

  بریدم. فاطمه، دختر محمد، نیز دزدي کرده بود، دست او را می

  مساوات و ضمانت اجرایی .6
هایی است که بر آن درنظر گرفته شده اسـت از ایـن    ها و تنبیه ضمانت اجرایی مساوات و اعتدال، تشویق

آورد و زمینـه و بسـترهاي    رج از مدار که فسادي را در جامعـه بـه وجـود مـی    رو، هرگونه زیاده روي و خا
کند، باید مقابله گردد، تا مسـیر اصـلی و آنـانی     هاي گوناگون ازجمله اقتصاد را فراهم می انحراف در حوزه

یند. باشند، پاداش خویش را بیا ها در راه تالش و تولید می که در راه اعتالي جامعه اسالمی با تمام سختی
سـازد و   اي است که اگر مقابله با آن نگردد تمـام ارکـان جامعـه سـالم را ویـران مـی       فساد همچون خوره

آورد، همچنان که پیامبر(ص)، نیز هالکـت بسـیاري از پیشـینیان را بـر      هاي فروپاشی را فراهم می زمینه
  فساد و زیاده خواهی دانسته است.
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  گیري نتیجه
هاي اقتصاد مقاومتی با محوریت سیرة  ش گردید بدان پرداخته شود، مؤلفهآنچه در این نوشتار مختصر تال

ترین روش جهت استقالل کشور  پیامبر(ص) بوده است. تالش گردید که ابتدا اقتصاد مقاومتی که منطقی
هـاي اقتصـاد    آید شـناخته شـود، از ایـن رو، مؤلفـه     و مقابله با تحریم دشمن در حوزه اقتصاد به شمار می

ی از منظر مقام معظم رهبري ارائه شده است و سپس براساس چندین شاخصه، مـروري بـر سـیرة    مقاومت
ها را در اداره جامعه اسالمی با تأسیس حکومت اسالمی در  ترین روش نبوي گردید. پیامبر اعظم(ص) ناب

بـه  مدینه النبی(ص) به نمایش گذاشت، جایی که سران کفر، شرك و نفاق، همه دست در دست یکدیگر 
هـاي مختلـف از جملـه     هاي خـویش در حـوزه   دنبال مقابله و حذف اسالم برآمدند آن حضرت با سیاست

هاي جدیدي را در جامعه جاهلی آن زمان بنا نهاد و الگویی همه گیر براي آینـدگان بجـاي    اقتصاد، بنیان
سبک زنـدگی بـه   هاي داخلی با محوریت مردم و تصحیح  گیري از عدالت اجتماعی، ظرفیت گذاشت. بهره

اي خاص در راستاي مقابله بـا فسـاد در جامعـه     هاي عده دور از هرگونه اشرافیت و مقابله با زیاده خواهی
هـاي زنـدگی    ریزي کردند. این گونه است که سنت نبوي(ص) در حوزه اقتصاد، همچون سایر عرصه پایه

معه اسالمی و مسـئوالن و مـدیران   اي حسنه است که باید الگوي همه مسلمانان به ویژه جا بشري، اسوه
  آن قرار گیرد.
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  اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با مدل سبک زندگی

  **شهین نوري فرد، *مرتضی اکبري ونه آباد

  چکیده
منظر نظریه و هم در عمل با ارائه ساز و کارهاي مناسب منطبق با فطـرت   انقالب اسالمی ایران هم از

تی فلسـفه  طـاغو  هاي سراسر ارزش آفرین خود با هدف قرار دادن حکومت ،سعی کرده در تاریخ بشري
دلیل از قدیم االیام  ها عرضه نماید به همین ناب زندگی و حکومت داري سالم را در گذر تاریخ به ملت

هاي متکی  و شرقی و نظام اند، از طرفی الگوهاي غربی حاکمان جور در برابر نظام الهی ایستادگی کرده
که مطالبه یک زندگی سالم و  یتال اساسی بشرؤگرایی نتوانسته به س مادي ظلم و ستم و بر نفسانیت،

شـود و نظریـه    هـا شـروع مـی    توطئـه  جواب دهد. لذا از اولین روزهاي پیروزي انقـالب  ،پاسخگو باشد
هاست کـه انگشـت حیـرت بـه دنـدان       سال، پردازانی چون فوکویاما همگام با دولتمردان شیطان صفت

فشـارهاي اقتصـادي، تبلیغـات    ، هـا  تحـریم  ند که مردمی که علیرغما گرفته و به دنبال پاسخ این سؤال
و عوامـل   )بمب گذاري و... کودتا، ترور،(هاي ستون پنجم توطئه سایر هاي غربی، انواع سناریوها، رسانه

پاسـخ ایـن سـؤال را بایـد در     . توانسته است به عمر خود ادامه دهـد  خارجی چرا این حکومت همچنان
فرهنـگ ایثـار و    عالم بشـریت،  انتظار ظهور منجی قیه،ترین آن والیت ف استواري ارکان نظام که مهم

ها و لطماتی که در پرتو  با کالبد شکافی عمیق، آسیب . بر این اساس در مقاله حاضرشهادت و... دانست
 شود را تشریح نموده و ضمن مرور بر ادبیات و طراحی مدل سبک هاي دشمنان می توطئه عدم توجه به
در این  است. ها را برشمرده هاي مقابله با تحریم د مقاومتی را معرفی و راهترین مؤلفه اقتصا زندگی، مهم

با توزیع پرسشنامه محقق ساخته ابعاد  اي و سند کاوي، پژوهش با تکیه بر فرضیات و مطالعات کتابخانه
داده و با جمع آوري اطالعـات و اسـتخراج    هاي فوق را مورد توجه قرار ها و ضرر و زیان گسترده آسیب

نتـایج حاصـل از آن را در     spss استفاده از نرم افزار ها و تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده، با ادهد
 .اند ها تعیین کرده ها و راهبردهاي مقابله با اینگونه آسیب درجه اهمیت آن زا، قالب معرفی عوامل آسیب

 مقـاومتی،  اقتصـاد  راهکارهـاي  زنـدگی،  هاي(سبک مؤلفه هاي آماري بین طبق نتایج حاصل از آزمون

 مقاومتی اقتصاد مفهوم داخلی، خودکفایی) با تولید از گري، حمایت اشرافی از اقتصادي، دوري عقالنیت

                                                        
کارشناس ارشـد مـدیریت بازرگـانی، مـدرس گـروه مـدیریت دانشـگاه پیـام نـور، مـدیر پژوهشسـراي خیـام  اهـر،               *

Mor_akbari@yahoo.com 
کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی، کارمنـد ثبـت اسـناد و امـالك اهـر،       **

hasti_ns@yahoo.com 
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  .محققین آینده پیشنهاداتی ارائه شده است در پایان نیز براي ضمناًدارد.  وجود معناداري رابطه
  .تغییر تحول و فرهنگ بومی، سبک زندگی، هاي داخلی، اقتصاد مقاومتی، توانمندي ها: کلیدواژه

  مقدمه. 1
 است شکل گرفته يا هگون به و اشدب یم اجتماعی و سیاسی اقتصادي، احوال و اوضاع از متأثر امروز جهان

 غیر تقریباً دیگر با کشورهاي رابطه وجود بدون را کشور یک اجتماعی و سیاسی اقتصادي، حیات ادامه که

 از اعم اقتصادي، منابع کلیه از که وان یافتت ینم جهان در را کشوري هیچ حاضر حال در ماید.ن یم ممکن

 را خـویش  اقتصادي حوائج همه بتواند وسیله به این و باشد برخوردار کلی طور به ...و کار نیروي سرمایه،

 .نماید مرتفع تنه یک
 اقتصادي کشور رشد نتیجه در و تولیدات که که است متعارفی امر کشورها بین متقابل ارتباط بنابراین

 بازاریـابی  و مبـادالت  مسـیر  در مـوانعی  ایجاد لیلد هب تحریم مسئله طرفی هد. ازد یم تأثیر قرار تحت را

 بخش پذیري آسیب افزایش با خارجی، ذاريگ هسرمای در اختالل و همچنین توسعه صادرات براي رسمی

 اقتصـادي،  نـاامنی  تشـدید  و میشـود  باعـث  تولیـد  حـوزه  در را اقتصادي ناامنی آن، و تضعیف خصوصی

ـ  تضـعیف  هدف کشور تولید درنهایت که سازد  یم غیرممکن را مدت بلند ذاريگ هسرمای ایـن   ود. درشـ  یم
 و به رشد نیل براي اقتصادي متعدد ايه لمد و راهکارها غربی، کشورهاي ايه متحری وجود با و شرایط
 ).1390 دیگران، و ود(رنجکشش یم مطرح توسعه

 است بدیهی .است مقاومتی اقتصاد المللی بین ايه متحری با مقابله در شده مطرح راهکارهاي از یکی

 بخش تقویت و نفت وابستگی به کاهش و داخلی صنایع تقویت شاهد کشور، در مقاومتی اقتصاد تحقق با

 بر ود.ش یم تحمیل کشور به که فشاري است کاهش معناي به حقیقت در امر این بودکه خواهیم خصوصی

 بررسـی  به سپس و داده توضیح را مقاومتی مختلف اقتصاد تعاریف و ادبیات ابتدا مقاله این در اساس این

 تولیدات رونق جهت در اجرایی راهکارهاي ارائه به در نهایت و پرداخته مقاومتی اقتصاد ارکان و اه یویژگ

  ).1390هزاره، (ردازیمپ یمملی  تولید ارتقاي و داخلی

 ادبیات بر مرور

 تعاریف -کلیات. 2
 :آن به مربوط تعاریف و اقتصاد مقاومتی .1.2

در کشـور   را اهـ  نآ همه از ترکیبی یا آن از الگو چهار و نمود تعریف چهارگونه وانت یم را مقاومتی اقتصاد
  .است آمده زیر شکل در که کرد پیگیري
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  الگوهاي اقتصاد مقاومتی .1شکل 

  
بـا   اسـالمی  انقـالب  کـه  ورط نهما یعنی است؛ موازي اقتصاد مثابه به مقاومتی اقتصاد از اول تعریف

 کمیته امـداد،  مانند نهادهایی تأسیس به اقدام انقالبی، عملکرد و روحیه با نهادهایی به خود نیاز به توجه

 پروژه این اهداف انقالب، تأمین براي بایستی نیز امروز نمود، مسکن بنیاد و پاسداران سازندگی، سپاه جهاد

 در مقـاومتی  ايهـ  يبه نهادساز و مقاومتی اقتصاد به اسالمی انقالب که چرا کرد؛ تکمیل و داده ادامه را

 موازي نهادهایی باید پس ید.آ یاقتصادي برنم رسمی نهادهاي از عهده ماهیتاً بسا چه که دارد نیاز اقتصاد

   کرد. ایجاد کار ویژه این براي
 ازيس مو مقاو خللگیري دایی،ز بآسی پی در که است اقتصادي از عبارت مقاومتی اقتصاد از دوم تعریف

 کـه  فتـیم گ یم رویکرد قبلی در اگر است؛ یعنی اقتصادي موجود ناکارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها

 بازتعریف با که هستیم آن به دنبال جدید رویکرد در کند، برآورده را ما انتظارات واندت ینم نهاد فالن ترمیم

 بانـک  از مـا  تعریـف،  ایـن  در مـثالً  .را برآورند ما انتظارات که کنیم کاري موجود، نهادهاي ايه تسیاس

 شناسایی کشور اقتصادي نظام در را بحران ضعف و ايه نکانو که واهیمخ یم بازرگانی وزارت یا مرکزي

 در و نمایند بازتعریف اسالمی انقالب نیازهاي یا اه مجدید اقتصادي، تحری شرایط اساس بر را خود و کنند

 .دهند ارائه جهادي عملکردي نتیجه
 ناسـی ش ههجمـ  و آفندشناسـی  و پدافندشناسـی  آن برابر در ما توجه مقاومتی، اقتصاد از سوم تعریف

 چگونه را آن در و اخالل ایران اقتصاد به حمله ما مخالفان که کنیم بررسی ابتدا باید ما یعنی است؛ هجمه

 ايه هشیو و ابزارها که یما هیافت مقاومتی دست اقتصاد به وقتی هند. بنابرایند یم صورت ابزارهایی چه با و

 و تـدوین  آنان علیه را خود مقاومت استراتژي اه نآ اساس بر و باشیم شناخته پیشاپیش را دشمن هجمه
 .شد نخواهد اجرا و طراحی نیز آن با متناسب مقاومت شناخته نشود، دشمن آفند تا است بدیهی .کنیم اجرا

 اقدامی صرفاً و سلبی مدت کوتاه رویکرد یک مقاومتی اقتصاد اساساً که است این نیز تعریف چهارمین

 

 اقتصاد مقاومتی

 

  

 

 اقتصاد
 الگو

 اقتصاد
 موازي

 اقتصاد
 دفاعی

 اقتصاد
 ترمیمی
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 این انستند،د یمدت م کوتاه یا پدافندي یا را مقاومتی اقتصاد که قبلی تعریف سه خالف بر نیست؛ پدافندي

 .ودش یم شامل را اقدام بلندمدت یک و دارد ایران اسالمی جمهوري اقتصاد به کالن اندازي چشم رویکرد
 و ایجـابی  رویکـردي  نیسـت،  معظم انقـالب  رهبر ايه هدیدگا از دور سدر یم نظر به که هم تعریف این

 بـه  را مـا  هـم  و باشد اسالمی هم که لی هستیمآ هاید اقتصاد پی در ما رویکرد، این در .دارد دوراندیشانه

 ساز زمینه و بوده کارآمد و بخش الهام اسالم براي جهان که اقتصادي برساند؛ منطقه اول اقتصاد جایگاه

  ).1391(پیغانی، باشداسالمی  بزرگ تمدن تشکیل

  تحریم و مقاومتی اقتصاد .2.2
نظـام   امنیتـی  و سیاسـی  کـالن  ايهـ  تسیاسـ  با هماهنگ که است اقتصادي نظام یک مقاومتی اقتصاد

 اه مضربات اقتصادي،تحری برابر در بتواند تا بگیرد شکل تخریبی اقدامات برابر در مقاومت براي و اسالمی
 روند و دهد ادامه را خود و پیشرفت توسعه و کرده مقاومت استکبار نظام اقتصادي گوناگون ايه هتوطئ و

 و منسـجم  رابطـه  اقتصاد این و کرده جهانی حفظ و يا هملی، منطق ابعاد در را خود جانبه همه رشد به رو
  ).1391 ، باشد(علی عسگري داشته ملی انسجام و وحدت با نزدیکی

 مقاومتی اقتصاد ارکان و ها ویژگی .3
 محقق ساخته مدل ايه صشاخ هندهد لتشکی که زیر انهگ شش شرح به مقاومتی اقتصاد ارکان و اه یویژگ

  .ودش یم تقسیم )2است(شکل

 گري اشرافی با مبارزه نهادهاي تشکیل ضرورت .1.3
 طریق از آن که ودش یم باز اییه هدریچ و رددگ یم فراهم اییه تفرص اقتصادي تحول از يا همرحل هر در

 طاغوتی روحیه و ريگ یاشراف بستر ایجاد و ثروت آوري جمع به وانندت یم فرصت منتظر و جو سود يا هعد

 در اساسـی  انحـراف  باعـث  واندت یم کنترل، عدم صورت در اقداماتی، و اه هوسوس چنین که ورزند اهتمام

 بـه  اقتصـادي  مقاومت دوران در که مسئوالن بود مطمئن باید طرف یک از .گردد اسالمی انقالب مشی

 بایـد  دیگـر  طـرف  از و هنـد د ینمـ  خواران ویژه را به فرصت و نندک ینم دنبال را خواري ویژه وجه هیچ

 مـردم  همـه  تـا  شـوند  ريگ یاشراف جهت در اقدام و از روحیه مانع و بپردازند خطیر امر این به نهادهایی

 کارآمد و کارساز ايه تنظار باشند مطمئن همه و هستند اه نآ همگام با و همراه مسئوالن کنند، احساس

 حسـاس  بسـیار  کشـور  ارشد مدیران و مسئوالن به مردم ردد.گ یم يا هدست عد در ثروت تمرکز از مانع

 این ثروت تا گردد فراهم قوانینی و حتی کار و ساز باید .است يا هشایست و جا به البته حساسیت که هستند

 ثروت رئـیس  بررسی به موظف را قضائیه قوه اساسی قانون که وريط نهما .گردد ارزیابی و افراد بررسی
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 مـدیران  در مورد امري چنین باید است، داشته زیادي برکات و خیر خود که است، کرده وزیران و جمهور

 با مبارزه و گردد نظارت بررسی و باید ارشد مدیران اشرافی زندگی به گرایش الوهع هب .شود انجام هم ارشد
 در تبعیض .شود برچیده مقاومتی در اقتصاد باید که است مواردي از یکی تبعیض .شود جدي گرایش این

 از بخشـی  حکومـت  از خارج طلبان فرصت با همکاري مدیران از يا هعد که رددگ یم باعث اقتصاد حوزه

 ثـروت  آن و بیافزایند خود فامیل و خود ثروت بر و کنند خود مصادره بستگان یا خود نفع به را المال بیت

  شود. ريگ یاشراف به اه نآ خانواده و و فرزندان افراد این گرایش موجب

 مدیران بودن خرج کم و هزینه نتراشیدن زیستی، ساده .2.3
 و گفتمـان امـام(ره)   معیارهاي يا هبرنام هر در و هرگاه که هدد یم نشان انقالب ساله 99 از بیش تجربه
 نصیب الهی برکت از سرشار و قطعی موفقیت است، گرفته قرار مدیران عمل و اقدام و توجه مورد انقالب

 و مشکالت برابر در مقاومت همکاري و روحیه بر آنکه بر عالوه یستیز هساد .است شده ایران شریف ملت
 سـبب  نتیجـه  در و شود نهادینه قناعت ویی وج هصرف روحیه تا رددگ یم باعث فزاید،ا یم مردم نامالیمات

 .است مقاومتی اقتصاد الینفک جزء آن اجزاء و در کشور هزینه مدیریت .رود باال اه يرو هبهر که ودش یم
 عوض در و کنند پرهیز اولویت بدون و غیرضرور و وردم یب ايه ههزین از مسئولند همه مقاومتی اقتصاد در

ـ  نوع هر جایگزین بودجه، تأمین و اه هبرنام دار کردن اولویت و یزير هبرنام  در گـردد.  مـوردي  نـی ز هچان

 اقدام و حرکت نوع هر در که طوري گردد، حاکم مدیران بر اسالمی و انقالبی باید روحیه مقاومتی اقتصاد

مالحظه کنند.  خود تصمیمات و اقدامات مقابل در پاسخگو و مسئول را خود و ببینند حاضر و را ناظر خدا خود،
 بـا  مقـاومتی  صـورت اقتصـاد   ایـن  در .است ممنوع سازمانی و فرد هر طرف از مردم و دولت براي تراشی خرج

 هزینـه  کـم  مدیر .سدر یم خود اي جدیده تموقعی به و ودر یم پیش زدنی مثال انسجامی و باال بسیار ريو هبهر

 باال آن نتیجه که یردگ یم قرار همقطاران و و همکاران افراد تک تک سرمشق الگو این و رددگ یم جامعه الگوي

 اعتمـاد  رفتن باال و مردمی محبوبیت باعث خرج کم مدیران خصوصاً اجرایی است. ايه هدستگا ريو هبهر رفتن

  ماید.ن یم خالقانه فعالیت و تالش به ترغیب را کشور اجزاي و همه ردندگ یم عمومی

 مردمی مشارکت .3.3
 بـردن مشـارکت   بـاال  بـراي  الغیـر.  و است پذیر امکان مردمی مشارکت با صرفاً مقاومتی اقتصاد تحقق

 که گردد حاکم و جامعه کشور بر باید فضایی .کرد استقبال مردمی اقتصادي فعالیت نوع هر از باید مردمی

 ببالند. باید آن بر و کنند حس مقاومت کشور و پیشرفت در شریک و اقتصاد در مولد را خودشان مردم همه

 .دهند انجام ینند،ب یم توانمند آن در را که خود را تولیدي فعالیت هر عادي مردم که آید وجود به فضایی
 بداند مفید و مقید را خود دهد انجام کاشتی واندت یم منزل خود کنار زمین یا منزل حیاط در فردي اگر مثالً
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 ايه تفعالی سایر کنار در و کند تبدیل تولیدي کارگاهی به را خود واند منزلت یم فردي اگر .دهد انجام و

 خود عادي فعالیت کنار در يا هخانواد اگر .دهد انجام باعالقه را کار این بزند، دیگري دست تولیدات به خود

غیـره   و گوسـفند  و مـاهی  و مـرغ  پرورش به نسبت بهداشتی امور نظیر مختلف مسائل با رعایت واندت یم
 در راستاي را خود اقدام و کند اقدام دولت به وابستگی بدون و امر این به اشتیاق با و جانانه ورزد، اهتمام

 حل را ملت و مشکالت کشور از مشکلی او عمل این که کند حس و بداند کشور خوداتکایی و خودکفایی

 خانگی تولید ايه هکارگا .وندش یدرگیر م تولید با مستقیماً مردم و رددگ یم مردمی تولید عبارتی به ند؛ک یم

ـ  پیدا استقالل مقداري خانواده اقتصاد .وندش یم سرسبز خانواده و خانه کنار مزارع ود.ش یم پا بر  .نـد ک یم
 و تولیـد  در گروهی و فردي ايه تخالقی و ابتکارات ردد.گ یم تولید صرف اه هخانواد و افراد اضافی وقت

 گرفتـه  کـار  بـه  تولید در حجم کم و کوچکاي ه هسرمای .شود  یم فرهنگ عمومی و یابد  یم رشد اقتصاد

ا هـ  هخـانواد  و جامعـه  از خمودگی و تنبلی و آید  یم جامعه افراد سراغ به شادابی بودن و سرزنده  وند.ش یم
ـ  افـزایش  سـرعت  بـه  محصـوالت  تنـوع  .یابـد   یمـ  کاهش سرعت به واردات .برمی بندد رخت  .ابـد ی یم
 مردم سـبکی  از بسیاري زندگی سبک .ودش یم اضافه کشور موجود ايه تظرفی به جدیدي ايه تظرفی

  .رددگ یم ثرترا  کم دشمن اقتصادي حمالت و .یردگ یم بهتري شکل مردمی اقتصاد .رددگ یم جهادي

 کشور هاي ظرفیت همه از استفاده و ملی تولید از حمایت کردن نهادینه .4.3
 طـرف بایـد   یـک  اسـت. از  جـدي  ضـرورت  یـک  داخلی ملی تولید از حمایت مقاومتی اقتصاد دوران در

 مقاومتی اجراي اقتصاد از ناشی نیازهاي با کشور مالی و پولی نظام حتی و بازرگانی و تولیدي ايه تفعالی

 و اهـ  يتوانمنـد  متکـی بـه   را کشـور  اقتصـاد  باید طرفی از و گردد همخوان و هماهنگ آن پیامدهاي و
 نظـایر  و اه شنگر و اه ها، نگاه تخالقی و ابتکارات ي،ا هسرمای منابع کار، نیروي .نمود داخلی ايه تظرفی

 اولیـه،  مواد تأمین اهمیت و نقش تولید باید مسئله در .گردند هماهنگ مقاومتی اقتصاد الزامات با باید آن

 يا هبرنام اه نآ براي و داشت نظر مد را يا هو سرمای اقتصادي مبادالت نظیر مسائلی و تجهیزات فناوري،
 افزایش .داد سوق توسعه سوي و سمت به را کشور اه نآ برخی از ازيس یبوم با نمود تالش و کرد تبیین

 را مقـاومتی  اقتصـاد  ايه هپای واندت یم اه نآ به اتکا و کشور داخل ايه يتوانمند و اه تظرفی و اه تقابلی

 اقتصـاد  بـا  هماهنـگ  و درسـت  و صـحیح  سمت به کشور ايه هسرمای و هدایت منابع .کند رت ممستحک

  ردد.گ یم اه يتوانمند و اه تظرفی باعث افزایش مقاومتی

 اقتصادي عقالنیت .5.3
ـ  اهـ  ینارسـای  و مشـکالت  که ندک یم حکم اقتصادي عقالنیت مقاومتی اقتصاد اجراي در  ور دقیـق طـ  هب

 تـورم،  مشـکالتی نظیـر   بایـد  .شود بینی پیش و ارزیابی و بررسی اه نآ دالیل و گردد ردیابی و شناسایی
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 بـه  دارنـد  داخلی اگر ریشه و کرد بررسی مورد به مورد را غیردولتی و دولتی ايه شپا و ریخت نقدینگی،

 اگر .ندک یم پذیر امکان یا را ساده آن حل مشکل، صحیح تشخیص .نینداخت تحریم نظیر مسائلی گردن

 آن حل براي نسخه پیچیدن مطمئناً معلوم گردد، مرض علت و شود داده تشخیص درست و خوب مشکل

 اقتصـاد  امـر  در مسـتقل  کارشناسـی  و پژوهشی وجود نهادهاي ضرورت بنابراین .ودش یم عملی و آسان

  .است ناپذیر اجتناب مقاومتی

 خودکفایی خوداتکایی، درون، به نگاه مولد .6.3

 حداقلی حالت واردکننده به حداکثري واردکننده حالت از کشور تبدیل مقاومتی اقتصاد ايه یویژگ از یکی

 این براي .است نفت به و غیرمتکی غیروابسته و غیرنفتی محصوالت صادرکننده کشور یک به آن تبدیل و

 متنـوع،  و غنـی  معـادن  صـاحب  ایران اسـالمی  کشور .است اجباري غیرنفتی تولیدات جایگزینی منظور

 و بالقوه ايه لپتانسی وا ه تظرفی دنیا، در ظیرن یب انسانی نیروي استعدادهاي مستعد، و وسیع ايه نسرزمی
 خـدادادي  ملی و بومی مواهب فعال، و پویا و مشوق و و مولد ساز انسان مکتبی شدن، بالفعل براي آماده

ـ  ایـن  شـناخت  .اسـت  بشـري  ايهـ  نمؤثر در تمـد  و ازس نتمد کشوري و فراوان  و بـومی  ايهـ  تظرفی
 اقتصـاد  در .دارد اهمیت بسیار مقاومتی اقتصاد در اه تظرفی این به کارگیري براي عملیات و یزير هبرنام

 از اسـتفاده  و درونـی  یـابی  ظرفیت و استعدادیابی نهضت ایجاد سمت به جامعه کشور و رویکرد مقاومتی

همه  اه هنگا نخست وهله در .نیست رکود و تنبلی براي جایی نهضت این در .است ملی موجوداي ه تفرص
 کشـور و  اعـتالي  بـه  نگـرش  و نگـاه  .اسـت  درونـی  ايهـ  تظرفی کارگیري به و رداريب هبهر سمت به

 ازي اسـتعدادهاي سـ  لفعا رویکرد با اضطراري شرایط یا و دشمن ايه مهجو برابر در اقتصادسازي  مقاوم

 از حمایـت  و سـرمایه ایرانـی   و کار بر تکیه با جهادگونه و مضاعف همت و تالش با توأم نگاه .است ملی

 به و فناوري تولید آن تبع و به دانش و علم تولید نهضت .است اقتصادي ايه یآلودگ کاهش و ملی تولید

 ايهـ  هکارگـا  و نیـان ب شدان ايه تاز شرک حداکثري استفاده و دانش ازيس يتجار وا ه يفناور کارگیري

 خودکفـایی  تحقـق  و خوداتکایی سمت به و حرکت ثروت و علم فزاییا مو ه متوسط و کوچک خصوصی

 از و متکی خود به کشور و گردد بهینه ملی تولید تا ودش یر مت هبرجست مقاومتی اقتصاد در که است، کشور

 کشور پیشرفت راستاي در بلند ايه مگا برداشتن براي مقاومتی در اقتصاد .شود خارج بودن محصولی تک

 با عملیاتی و اجرایی ايه تمدیری اصالح داخل، تولیدات تنوع و قیمت و کیفیت توجه به مقاومت، حین در

ـ  برخی در خوداتکایی براي الزم تدابیر اتخاذ و خودکفایی به نگرش رسیدن ایـن   در .اسـت  الزم اهـ  هزمین
 .نیست و خوداتکایی خودکفایی به رسیدن براي باال از فرمان و ابالغ منتظر مدیري و مسئول هیچ اقتصاد

 نگرش با خودکفایی و سمت خوداتکایی به تا دارد مجاهدت و تالش هست که جایی هر در کسی هر بلکه

  کند. حرکت محلی و ملی تولید
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  پژوهش مدل .2شکل

 مقاومتی اقتصاد تحقق مراحل .4
 ود:ش یم پیشنهاد زیر انهگ هد مراحل مقاومتی اقتصاد تحقق براي

 و کشـور  شناسی اقتصاد آسیب به باید ابتدا مقاومتی، اقتصاد تحقق ايه هزمین و بسترها شناخت براي .1
 محـوریتی  و که مرکزیـت  است این نیاز اولین .پرداخت مقاومتی اقتصاد تحقق ايه ينیازمند و موانع

 و اطالعـات  بتواننـد  عرصـه بایـد   ایـن  فعـاالن  .باشـیم  داشته مقاومتی اقتصاد درعرصه فعالیت براي
  .بگذارند اشتراك به جایی در را خود دستاوردهاي

 نیـز  و بین المللـی  و داخلی اقتصادي فضاي انیب هدید و رصد به نیاز مقاومتی اقتصاد عرصه در فعالیت .2

 .ندارد امکان اقتصاد مقاومتی تحقق براي فعالیت دو، این بدون .دارد روزآمد و دقیق آمارهاي گردآوري
 پذیري آسیب و مقاومت تا میزان داریم نیاز بومی ايه صشاخ به برسیم، دو این به که این براي ضمناً

 فشارها برابر در واندت یم اندازه چه ما تا اقتصاد این بدانیم و کنیم شناسایی اه نآ اساس بر را اقتصادمان

 کند؟ تحمل واندت یم را فشار میزان چه اقتصادي سد این و کند مقاومت
 و کودکـان  اسـت کـه   آن آموزشـی  نظام کارکرد .کند عمل مقاومتی اقتصاد با متناسب باید ما آموزشی نظام .3

 در متأسـفانه  امـا  .کنـد  برهه تربیت آن تاریخی نیازهاي و شرایط با متناسب را کشور یک جوانان و نوجوانان

 است؟ خورده گره ملی امنیت با رسمی تولید ايه شآموز درکجاي .فتدا ینم خوبی به اتفاق این ما کشور
 بـه  ما .مقاومتی است اقتصاد ايه هآموز رواج براي ما تبلیغاتی و يا هرسان نظام با ارتباط در دیگر نکته .4

 و رسمی ايه هطریق رسان از را اه هآموز این بتواند که داریم احتیاج منسجمی و هماهنگ تبلیغاتی نظام
 دوران در که همانگونه عرضه کند؛ مردم به مناسب ايه يندب هبست در و خوبی به مختلف، غیررسمی

 .ردندک یم فکر آن براي و کار بودند این شبیه کاري مسئول اییه هدستگا حال هر به مقدس دفاع
 اه شکن واکنش به توان چقدر که این اقتصادي؛ حمالت برابر در ما اقتصادي نظام سریع واکنش امکان .5

ـ  چقدر و ودش یم وارد ما اقتصادي نظام به که داریم را حمالتی و ـ  یم  سـریع  ایـن واکـنش   در وانیمت

 بیاوریم؟ پایین را مصارف کشور وانیمت یم میزان چه تا بیاید، پیش بحرانی اگر .باشیم داشته استقامت

 راهکارهاي اقتصاد

 زندگیسبک 

 عقالنیت اقتصادي

 گريدوري از اشرافی

 حمایت از تولید داخلی

 خودکفایی
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 در ما ايه تقو کنند؟ تغییرات هماهنگ این با را خودشان وانندت یم مدتی چه در و اندازه چه تا مردم

 .شوند ترمیم ضعفهایمان و تکمیل ایدب یم زمینه این
 به دوباره .است مردمی اقتصادي ماهیتاً مقاومتی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد در مردم پررنگ ایفاي نقش  .6

 مقـاومتی  در اقتصاد موازي ايه ينهادساز به اقدام ما باشد قرار اگر ردیم؛گ یبرم بحث ابتداي تعاریف

 ایـن  وارد مردم که ضروري است بلکه دهد، انجام دولت را نهادسازي این که ندارد لزومی هیچ کنیم،

 مشـکالت  و اه متحری که بحث اکنون کنند. جلوگیري اقتصاد به خوارها رانت ورود از تا شوند عرصه

 بسـیار  نقـش  واننـد ت یم نهاد اي مردمه نسازما و مردمی اقتصادي نهادهاي است، مطرح پول مبادله

  باشند. داشته يا هکنند تعیین و پررنگ
 اقتصادي از فعاالن عادي شرایط در دولت اگر اقتصادي، فعاالن از دولت حمایت و دلجویی و توجه لزوم .7

 در هم اه نآ که داشته باشد انتظار واندت یم وقت آن کند، حمایت کارمندان و کارگران و کشاورزان از و

 فقط و ندهد اهمیتی اه نمشکالت آ به و کند رها را اه نآ دولت اگر اما .بیایند کشور کمک به مبادا روز

 مقاومـت  مبـادا  روز در که بخواهند اندم ینم اقشار این در مقاومت براي توانی دیگر باشد، خود فکر به

 .کنند
 در اقتصـاد  جهانی ايه تفرص و بالقوه ايه تظرفی کردن فعال براي کشور دیپلماسی دستگاه تحرك .8

 بکارگیري و کشف و ودش یم معنادار جهانی اقتصاد از پویا يا هشبک در مقاومتی اقتصاد .است مقاومتی

 نیـز  اقتصادي مقاومت شده تا موجب اقتصاد شدن جهانی .ماست برعهده شبکه این ظرفیت ساخت و

 ايه هالی در بازي و جهانی عرصه اقتصاد در خاص بازیگرانی نیازمند ما لذا بگیرد، خود به جدید تعاریف

 دیگر اقتصادي تجارب از استفاده و تا گردآوري است الزم همچنین .هستیم آن پنهان و آشکار مختلف

 .پیگیري کنیم مجدانه را مشابه ايه هزمین در کشورها
 .اسـت  مجامع مذهبی و علمی مراکز ا،ه هدانشگا در رایج گفتمان به مقاومتی اقتصاد بحث تبدیل لزوم .9

 بـه  حرکت در سرعت آن، مختلف ابعاد به توجه و موضوع این پیرامون گفتگو و کردن صحبت همین

 و درس ايهـ  سدر کـال  بایـد  مسـئله  ایـن  .داشت خواهد بسزا تأثیري مقاومتی اقتصاد تحقق سمت
  .شود گرفته جدي نخبگان و محققان از علمی ايه هپروژ

 و مردم براي عموم مقاومتی اقتصاد با متناسب زندگی شیوه از مشخص الگوي یک طراحی ضرورت .10
 در مـردم  و آمـوزش  هیجانات مهار براي مردم یژهو هب اقتصادي فعالین با درست ارتباط یک برقراري

 مقتضـیات  و نیازهـا  بداننـد  که دهیم ارائه مردم براي را مشخصی الگوي چه ما تقاضا؛ یعنی مدیریت

 بخـش  ایـن  سـپس  و امور اداره سبک در را دولت باید ابتدا لبد؟ط یم را زندگی سبک چه نوع انقالب

 با زندگی متناسب سبک بدینوسیله تا کرد تأیید و تشویق انقالب با متناسب زندکی سبک به را ازمردم

  شود. رت گپررن جامعه در را انقالب مقتضیات
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 جامعـه بـا   موجـود  قوانین و فرهنگ با متناسب زندگی روش و سبک وجود بشري، جوامع تمامی در

 اسالمی جامعهیک  اهداف است قادر که مفهومی .است ضروري و الزم امري پیشرفت به دستیابی هدف

 بـر  اسـالمی  مفهوم در پیشرفت .است پیشرفت مفهوم آورد، در نمایش به و کند جمع خود در حدي تا را

 و کـردن  زندگی سبک از است آن عبارت ابعاد رینت ممه از یکی و است بعدي چند غربی فرهنگ خالف
سیاسی،  فرهنگی، اجتماعی، نظیر مهمی ايه هدر حوز زندگی سبک به قضیه بعد این خود البته که زیستن
 .است تقسیم قابل اقتصادي و اخالقی

جنبـه   از نجـاح  و رسـتگاري  و فـالح  اول، .است ادراك قابل منظر دو از زندگی سبک مفهوم اهمیت
 در زنـدگی،  اقتصـادي  مسائل اهمیت به توجه با لذا و مادي جنبه از زندگی آسایش و رفاه و دوم، معنوي

 .شود پرداخته آن به باید که است ضرورتی اقتصادي حوزه در زندگی سبک مطالعه
 پشتوانه منطق، با و یردگ یم سرچشمه الهی حکمت یک از چون دینی در الگوي ناظر قواعد و اصول

ـ  استخراج شـود،  اه نانسا زندگی براي آن از که روشی و سبک هر است، حکمت و عدالت  حـتم  ورطـ  هب

 .است بهینه و کارآمد تعادلی، عقالیی،
 از سـوي  اقتصـادي  و روانـی  ايه هضرب و فشارها که ندک یم داللت موضوع این بر مقاومتی اقتصاد

 نیـز  شکوفایی پیشرفت و به ،اه نآ بر غلبه ضمن باید که است جامعه پیشرفت راه سد متخاصم نیروهاي

 با را اقتصادي زندگی واند سبکت یم محور، دین مکتب یک عنوان به مقاومتی اقتصاد مکتب .یافت دست

 سبک الزامات و اه یویژگ بیان ضمن که است این نوشتار این در هدف .نماید تبیین الهی حکیمانه اصول

 .شود ارائه آن براي مناسب الگویی اقتصاد مقاومتی، مکتب در زندگی
 خـانواده بـه   مصرفی اقتصاد رویکرد نخست، .است مطالعه و بررسی قابل جنبه دو از مقاومتی اقتصاد

 وجـود  مکاتب اقتصادي تمامی در مسئله این که ندا هکنند مصرف افراد تمام خانواده هر در که معنی این

ـ  خاصی ايه یویژگ و الزامات داراي مقاومتی اقتصاد یعنی ما نظر مورد الگوي در البته که دارد  .اشـد ب یم
 در زندگی سبک شاخص رینت ممه مسئله این که است خانواده خدماتی و تولیدي اقتصاد رویکرد دوم جنبه

 شده تقسیم اعضا بین نقش این موجود به فرهنگ توجه با خانواده هر در .است مقاومتی اقتصاد چارچوب

 اقتصاد مکتب در .است وثروت آرامش و رفاه کسب این جنبه از مکاتب همه مشترك هدف البته که است

 موجود ثروت و رفاه مسئله نیز است، اسالمی اقتصاد مبانی از نشأت گرفته کامالً الگوي یک که مقاومتی

 .قیمتی هر به نه اما است
 از شـیوه  اسـت  عبارت اقتصادي مکتب که دارد باور علم و مکتب تعریف تفاوت بحث در صدر شهید

 بایدهاي که دانشی است ، اقتصاد علم و ودش یم پیروي آن از جامعه در که علمی و اقتصادي مسائل حل

 .است تفسیر علم و روش بنابراین مکتب .ندک یم تبیین را یکدیگر با اه نآ ايه هرابط و تفسیر را اقتصادي
 است کـه  مسئله این مقاومتی اقتصاد مکتب در زندگی سبک از منظور که گفت وانت یم کلی ورط هب
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 و مقابلـه  که ضـمن  دهیم انجام يا هگون به را خود زندگی اقتصادي ايه يیرگ متصمی که قادریم چگونه
  .برسیم و اجتماعی فردي اقتصاد شکوفایی و رشد به جامعه، اقتصادي ايه تمحدودی شکست

 تحقیق فرضیات .5
 دارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با زندگی سبک بین -
 دارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با مقاومتی اقتصاد راهکارهاي بین -
  دارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با اقتصادي عقالنیت بین -
 دارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با گري اشرافی از دوري بین -
 دارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با داخلی تولید از حمایت بین -
  .دارد وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با خودکفایی بین -

  تحقیق شناسی روش .6
 نفر 51 از پژوهش قسمت این آماري جامعه .گرفت خواهیم بهره پیمایشی روش از سؤاالت به پاسخ براي

 محقـق  امـه ن شپرسـ  ابزار پـژوهش  .هستند دینی علوم و اجتماعی علوم اقتصادي،اي ه هحوز خبرگان از

 اساتید نظرات از آن تهیه در که است اقتصاد مقاومتی رویکرد با امروزي زندگی سبک ناسیش بآسی ساخته

 روایی از اطمینان جهت الزم ايه نآزمو و شد استفاده و اجتماعی دینی علوم نیز و اقتصادي متخصصان و

 اسـتفاده  کرونبـاخ  آلفاي روش از آزمون پایایی تعیین منظور به این تحقیق در .گردید انجام آن، پایایی و

 ايهـ  لسؤا مجموعه زیر هر ايه هنمر واریانس باید ابتدا کرونباخ آلفاي محاسبه ضریب براي .است شده

که  است کافی باشد، پایا آزمون، آنکه براي است معتقد چرچیل کرد محاسبه را کل و واریانس امهن شپرس
 بـراي  پایایی آزمون نتیجه .است برخوردار قبولی قابل پایایی از آزمون باشد و 6 از بیشتر آن آلفاي میزان

  :است 1 جدول بصورت SPSS افزار نرم از استفاده با و کرونباخ آلفاي روش از امه،ن شپرس سؤاالت
  

  اول پرسشنامه پایایی آزمون نتیجه. 1جدول
Reliability Statistics 

N of  Cronbac  
50  852 .  

  
 تحقیـق حاضـر   از آمده بدست ايه هآمار مناسب عاملی، تحلیل که هدد یم نشان 2 جدول اطالعات

 مقاومتی اقتصاد رویکرد با موجود زندگی سبک ايه بآسی به بردن پی براي وانت یم اطمینان با لذا .است
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 از شـده  احصـا  ايهـ  صشـاخ  به توجه با محققین پایان نمود در استفاده عاملی تحلیل از خبرگان، نظر از

 و دارنـد  زنـدگی  سـبک  رویکـرد  با مقاومتی اقتصاد در يا هتعیین کنند نقش که را ذیل موارد امهن شپرس
 را اشـند ب یم روانی ايه بآسی و فرهنگی ايه بآسی رفتاري، ايه باعتقادي، آسی ايه بآسی بر مشتمل

  ند:ا هنمود فهرست
. 6فروشـی؛     . کـم 5؛  وطمع . حرص4 . احتکار؛3؛ . ربا2 اسالم؛ اقتصادي دستورات به وجهیت یب .1
 . هم11  رایی،گ ل. تجم10 مالیاتی؛ ضعف .9. بیکاري؛ 8  خارجی؛ کاالي . خرید7  اسراف؛ و راییگ فمصر

 اجتماعی. نظام . تضعیف15پراکنی؛   شایعه14  روانی؛ . آشفتگی13 باال؛ . توقعات12  چشمی؛
  

  موجود هاي داده براي عاملی تحلیل تناسب .2 جدول

 
  

  :ندا هگردید مشخص پژوهش ايه هیافت بر اساس موارد این
  

   پژوهشگر هاي یافته منبع: – مقاومتی اقتصاد رویکرد با موجود زندگی سبک هاي آسیب. 3 جدول
  4عامل   3عامل   2عامل   1عامل 

  آسیب روانی  اسیب فرهنگی  آسیب رفتاري  آسیب اعتقادي
وجهی به دسـتورات  ت ی. ب1

  اقتصادي اسالم
  . ربا2
  . احتکار3
  . حرص و طمع 4
  روشیف م. ک5

  رایی و اسراف گ ف. مصر1
  . خرید کاالي خارجی2
  . بیکاري 3
  . ضعف مالیاتی4

  راییگ ل. تجم1
  شمیچ م. ه2
  . توقعات باال3

  . آشفتگی روانی1
  راکنیپ ه. شایع2
  . تضعیف نظام اجتماعی3

  
 .الزم است امري موجود شرایط به توجه با مناسب الگوي استخراج آن، علل و اه بآسی شناخت از بعد

 اقتصادي خبرگان حوزه از تعدادي ویژه بسته و باز امهن شپرس دو قالب در امه،ن شپرس ابزار از زمینه این در

  .است شده استفاده اجتماعی علوم و
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  :اول سؤال براي فرض آزمون نمونه .1.6
   .دارد وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با زندگی سبک بین

  بین سبک زندگی با مفهوم اقتصاد مقاومتی رابطه معناداري وجود ندارد 

 
  ود.ش یپذیرفته م رد شده و
 سبک زندگی بین ند. بنابراینا هداشت موافقت سؤال مورد موضوع با هندگاند خپاس سؤال این نتیجه: در

  .دارد وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با

  :دوم سؤال براي فرض آزمون نمونه .2.6
  دارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با مقاومتی اقتصاد راهکارهاي بین ال دوم:ؤس

HOدارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با مقاومتی اقتصاد راهکارهاي : بین  
H1ندارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با مقاومتی اقتصاد راهکارهاي : بین  

Z=1.43<1.645 
H1  رد شده وHO ود.ش یپذیرفته م  

 راهکارهاي بین بنابراین ند.ا هداشت موافقت سؤال مورد موضوع با هندگاند خپاس سؤال این نتیجه: در

  .دارد وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم مقاومتی با اقتصاد

  :سؤال سوم براي فرض آزمون نمونه .3.6
  دارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با اقتصادي عقالنیت بین سؤال سوم:

HOدارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با اقتصادي عقالنیت : بین  
H1ندارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با اقتصادي عقالنیت : بین  

Z=1.28<1.645  
H1  رد شده وHO ود.ش یپذیرفته م  

 عقالنیـت  بـین  بنابراین ند.ا هداشت موافقت سؤال مورد موضوع با هندگاند خپاس سؤال این نتیجه: در

  .دارد وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم اقتصادي با

  :چهارم سؤال براي فرض آزمون نمونه .4.6
  دارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با ريگ یاشراف از دوري بین سؤال چهارم:



  )1هاي اقتصاد مقاومتی ( مبانی و مؤلفهجلد دهم:               60

 

HOدارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با ريگ یاشراف از دوري : بین  
H1ندارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با ريگ یاشراف از دوري : بین  

Z=1.58<1.645  
H1  رد شده وHO ود.ش یپذیرفته م  

ري گ یاشراف بین بنابراین ند.ا هداشت موافقت سؤال مورد موضوع با هندگاند خپاس سؤال این نتیجه: در
  .دارد وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با

  :پنجم سؤال براي فرض آزمون نمونه .5.6
  دارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با داخلی تولید از حمایت بین سؤال پنجم:

HOدارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با داخلی تولید از حمایت : بین  
H1وجود ندارد. معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با داخلی تولید از حمایت :  بین  

Z=1.60<1.645  
H1  رد شده وHO ود.ش یپذیرفته م  

 از بـین حمایـت   بنابراین اند. هداشت موافقت سؤال مورد موضوع با هندگاند خپاس سؤال این نتیجه: در

  .دارد وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم داخلی با تولید

  :ششم سؤال براي فرض آزمون نمونه .7.6
  دارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با بین خودکفایی سؤال ششم:

HOدارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با : بین خودکفایی  
H1ندارد. وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم با : بین خودکفایی  

Z=1.19<1.645  
H1  رد شده وHO ود.ش یپذیرفته م  

 بین خودکفایی با بنابراین اند. هداشت موافقت سؤال مورد موضوع با هندگاند خپاس سؤال این نتیجه: در

 .دارد وجود معناداري رابطه مقاومتی اقتصاد مفهوم

  ريیگ جهیو نت بندي جمع. 7
 و برخی فشارها که است نحوي به جهان اقتصادي و اجتماعی سیاسی، حوادث و شرایط اینکه به توجه با

 توسـعه  در عرصـه  دانـش  و علـم  نقـش  و هدد یم قرار اقتصادي فشار زیر را کشور خارجی، ايه متحری

و  استقالل به نیل براي يا همقدم کشور دانشی احتیاجات تأمین است، یافته افزایش دیگر جوامع اقتصادي
 و از علـوم  وسـیعی  طیـف  و بـومی  دانـش  نیازمند مقاومتی اقتصاد تحقق براي بنابراین .است خودکفایی
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 تحول و رشد به آستانه تبدیل را اه متحری و اه لتبدی دانش، و علوم این از یريگ هبهر با تا هستیم فناوري

 نقش بومی و داخلی ايه يو توانمند امکانات و منابع مقاومتی، اقتصاد در دیگر سوي از .نماییم اقتصادي

 در .دارد بسـتگی  کشور دانش تحول و به رشد نیز بومی منابع از کارآمد و بهینه رداريب هبهر و دارد مهمی

 بـومی  ايهـ  يتوانمنـد  برد  یم رنج سیاسی و تهدیدهاي اقتصادي و فشارها از جامعه که مقاومتی اقتصاد

 .ندک یم را خنثی خارجی فشارهاي که است اصلی رینت ممه
 به اولویت دادن اشدب یم مصرف مدیریت بحث مقاومتی اقتصاد در اصلی ارکان از یکی که جایی آن از

ـ  اقتصـاد مقـاومتی   به شایانی کمک خارجی کاالهاي مصرف از پرهیز و ایرانی تولیدات مصرف  .نـد ک یم
 نظرات ایدب یم مناسب تعیین قیمتی و کاالهایشان و محصوالت کیفیت افزایش با نیز داخلی تولیدکنندگان

 بـه  نسـبت  را خـود  کاالهاي کیفیت تولیدکنندگان بایستی .نمایند جلب ایرانی کاالي مصرف به را مردم

 .دهند افزایش را کاالي ایرانی مصرف خاطر امنیت و برده باال خارجی تولیدات
  :پیروي نماید زیر الگوي از باید مقاومتی اقتصاد در زندگی سبک تحقیق این ايه هیافت اساس بر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقاومتی اقتصاد مکتب در زندگی سبک الگوي .3 شکل
  

 لـذا آسـیب   .اسـت  نظـر  مورد بحث در موجود ايه بآسی شناسایی نیازمند يا هزمین هر در الگو ارائه

 در سـبک زنـدگی   مـدل  بـه  یافتن دست جهت به مقاومتی اقتصاد رویکرد با زندگی سبک دقیق شناسی

 اعتقـادي،  در حـوزه  کـه  اییهـ  بآسـی  نیز منظور همین به است و ضروري و الزم امري مقاومتی اقتصاد

 شرح این به دارند اقتصاد مقاومتی در زندگی سبک مدل روي بر را اثر بیشترین روانی و فرهنگی رفتاري،
ـ  اي آماري بـین ه نباشند. طبق نتایج حاصل از آزمو  یم  اقتصـاد  راهکارهـاي  زنـدگی،  اي(سـبک ه همؤلف

 کار جمعی
 

 گذاريسرمایه
 

 آموزيمهارت
 

 حمایتگري
 

 وجدان کاري
گسترش انفاق و 

 وقف
 

مبارزه با 
 خواريحرام

 

پرداخت حقوق 
 متعلق به مال

 پرهیز از اسراف
 

استقامت در راه 
 خدا

 

تقویت نظام 
 اجتماعی

 اخالق اجراي احکام اسالمی

 عقالنیت کار و کارآفرینی

  سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
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 اقتصـاد  مفهوم داخلی، خودکفایی) با تولید از ري، حمایتگ یاشراف از اقتصادي، دوري عقالنیت مقاومتی،

 دارد.  وجود معناداري رابطه مقاومتی
ـ  و طمـع،  حرص احتکار، ربا، اسالم، اقتصادي دستورات به وجهیت یب  و رایـی گ فمصـر  روشـی، ف مک

 آشـفتگی  بـاال،  چشـمی، توقعـات   هم رایی،گ لتجم مالیاتی، ضعف بیکاري، خارجی کاالي خرید اسراف،

 این رفع و کنترل منظور به است امر واجب مسئولین بر که اجتماعی نظام و تضعیف پراکنی شایعه روانی،

 نیز مردم و نمایند اجرا شد اشاره آن به مقاله که در خاص ايه منظا درقالب را مدونی ايه هبرنام اه بآسی

 اسالم بخش حیات تعالیم و وحیانی ايه هآموز بردن بکار اسالمی با نظام اصلی صاحب و متولیان عنوان به

  .هستند پیروز و سربلند گذشته همچون نیز این آزمون در و آمده فائق دشمنان مکر بر

  پیشنهادي راهکارهاي. 8
 و اقتصـاد خـدامحور   بـه  یـافتن  دست جهت اقتصادي نظام در اسالمی مبانی و دستورات بکارگیري -

 عقالنی؛
 تولیدي؛ هاي گذاري سرمایه انجام جهت ها ساخت زیر تسهیل -
 تولید؛ و گذاري سرمایه بخش رونق و ربا با مبارزه براي اسالمی الحسنه قرض مکانیزم ایجاد -
 اسالمی؛ قوانین با مطابق و دزدي، تقلب فروشی، کم احتکار، با جدي مبارزه -
 پایدار؛ اشتغال هاي زمینه تقویت جهت آموزي مهارت هاي دوره افزایش -
 اي؛ رسانه رفتار اصالح و باطل گرایی تجمل با فرهنگی مبارزه -
 زکات؛ و خمس صدقه، وقف، انفاق، نظیر اعمالی احیاي جهت خانواده سطح در اسالمی مفاهیم ترویج -
 درآمدهاي نفتی؛ از کشور استقالل و تولید بخش تقویت هدف با مالیاتی قوانین تدوین و اصالح -
  گرایی. مصرف و اسراف با مبارزه -

  منابع  
  کریم قرآن
  .سمت انتشارات مدیریت، در آن کاربرد و )، آمار1387مؤمنی( ، .م و .ع آذر،

 .8 شماره .پنهان اقتصاد ماهنامه دو ،»قاچاق بر تحریم تأثیر«)، 1388آذري، مصطفی(
 سیماي جمهـوري  و صدا انتشارات تهران، فرهنگ، منوچهر ترجمه سیاسی، اقتصاد )،1375( ، ریمون بار،

  اسالمی.
 دیـدگاه شـهید   از آن کشـف  روش و اسـالمی  اقتصاد«)، 1381علی( احمد یوسفی، و کاظم سید حایري،

 .1 ش اسالمی، اقتصاد فصلنامه ،»صدر
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 بهشتی. شهید دانشگاه الملل، تهران، بین حقوق
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  اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی

  *میرمعزي حجت االسالم

  چکیده
این مقاله در صدد تبیین اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقـام معظـم رهبـري و تبیـین نسـبت آن بـا نظـام        

دنبـال اثبـات آن هسـتیم آن اسـت کـه از       اي که بـه  اقتصادي اسالم در قالب یک نظریه است. فرضیه
اسـت کـه از تطبیـق نظـام     دیدگاه مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتی الگویی از نظام اقتصادي اسالم 

دهـد:   آید. و در اثر این تطبیق دو تغییر رخ می اقتصادي اسالم بر شرایط ایران پس از انقالب بدست می
در منظومه اهداف نظام اسالمی و نظام اقتصادي اسالم، استقالل و استقالل اقتصـادي در اولویـت اول   

شود. بر اساس این نظریه سه راهبرد اساسی   یگیرد. جهاد اقتصادي بر مردم و مسئولین واجب م قرار می
  نظـام اقتصـاد ایـران؛    سـازي   راهبـرد اسـالمی   -1زیر براي تحقق اقتصاد مقاومتی بیـان شـده اسـت:    

  راهبرد توانمندسازي نظام اقتصاد ایران بر اساس استقالل از دشـمن و بـا تکیـه بـر منـابع داخلـی؛       -2
 8اقتصادي دولت و مردم. در خاتمـه بـراي نمونـه بنـد     راهبرد حاکمیت فرهنگ جهاد بر رفتارهاي  -3

  هاي کلی ابالغی بر اساس سه راهبرد فوق تفسیر گشته است. سیاست
  ی، اقتصادي اسالمی، جهاد اقتصادي، توانمندسازي نظام.مقاومت اقتصاد ها: کلیدواژه

  مقدمه
 1389و سـال  » مصـرف  اصالح الگوي«را سال  1388اي نوروزي خود سال ه ممقام معظم رهبري در پیا

نامیدند. سپس در بیانات خود در دیـدار بـا جمعـی از کارآفرینـان     » همت مضاعف و کار مضاعف«را سال 
 مـا بایـد یـک   «براي اولین بار اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و فرمودنـد:   16/6/1389کشور در تاریخ 

و » جهاد اقتصـادي «را به سال  1390ال پس از آن س». اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم
حماسه سیاسی و «را سال  92و سال » تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه داخلی«را به سال  1391سال 

نام گذاري کرده » اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادي«را سال  93و سال » حماسه اقتصادي
اي مختلـف شـعار آن سـال و زوایـاي پنهـان آن و      هـ  تسـب و در طول ایام هر سال در بیانات خود به منا

اي کلی ه تسیاس 92/ 30/11ند. تا اینکه در تاریخ ا هاي متناسب با آن را تبیین فرموده تراهبردها و سیاس

                                                        
 علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هیئتعضو  *
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اقتصاد مقاومتی توسط ایشان به صورت رسمی ابالغ شد و ایشان در چند سخنرانی پس از این ابالغیه به 
  ا و الزامات اقتصاد مقاومتی پرداختند.ه یا، ویژگه تتبیین ضرور
که اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري مطرح شده است تا کنون در شرح و تفسـیر   89از سال 

ا اشاره خواهیم کرد. ه نرین آت ماقتصاد مقاومتی مقاالت و کتابهاي متعددي نوشته شده که در ادامه به مه
اي هـ  هده است که اقتصـاد مقـاومتی مبتنـی بـر مبـانی و آمـوز      در برخی از این کتب و مقاالت تصریح ش

اسالمی است ولی در هیچ یک از این آثار در بارة نسبت اقتصاد مقاومتی با نظام اقتصادي اسـالم نظریـه   
  پردازي نشده است. 

این مقاله در صدد تبیین اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبري و تبیـین نسـبت آن بـا نظـام     
  دي اسالم در قالب یک نظریه است. اقتصا

نبال اثبات آن هستیم آن است که از دیدگاه مقام معظم رهبـري اقتصـاد مقـاومتی    د هي که با هفرضی
الگویی از نظام اقتصادي اسالم است که از تطبیق نظام اقتصادي اسالم بر شرایط ایران پـس از انقـالب   

  هد:د یید. و در اثر این تطبیق دو تغییر رخ مآ یبدست م
در منظومه اهداف نظام اسالمی و نظام اقتصادي اسالم، استقالل و استقالل اقتصادي در اولویـت اول  . 1

 یرد. گ یقرار م
 ود.ش یجهاد اقتصادي بر مردم و مسئولین واجب م. 2

ـ  هـیم کـه   د یبراساس این نظریه راهبردهاي اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی را بیان کرده و توضیح م
ي در چـارچوب ایـن راهبردهـاي    ا هاي برنامـ ه تا و سیاسه هاي کالن و برنامه تچگونه باید سیاسچرا و 

اي کالن ابالغـی در چـارچوب   ه تسیاس 8اساسی تدوین و تفسیر و اجرا شوند در پایان نیز به تفسیر بند 
  راهبردهاي اساسی پیشنهادي خواهیم پرداخت. 

  عظم رهبري و روش تحلیل عقلی است.اي مقام مه تروش مقاله روش تحلیل متن صحب

  پیشینه
ـ    Resetive Economics  هاقتصاد مقاومتی با کلیدواژ  شـرکت «ود. شـ  یدر ادبیات انگلیسـی شـناخته م

ـ   » پژوهشی طرود شمال ـ  ب یکه ارائه دهنده خـدمات علمـی م  internationalي بـا عنـوان   ا هاشـد، مجل

journal of resistive Economics اکنون پنج شماره از این مجله بـه چـاپ رسـیده    ماید و تن یچاپ م
ناسی وضع موجود اقتصاد ایران با ادبیات اقتصاد متعـارف  ش باست. مقاالت این مجله عمدتاً به تبیین آسی

  ردازد. پ یم
ـ  متا کنون مقاالت علمی محدودي نوشته شـده اسـت. مهـ    89در ادبیات فارسی از سال  ا هـ  نرین آت

  عبارتند از:
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ـ ا یاسـالم  يجمهـور  یاقتصـاد مقـاومت   يها مؤلفه ابعاد و یبررس - اهللا  تیـ حضـرت آ  شـه یدر اند رانی
  ).46تا  31از ص  1392ي(جهرمی و دیگران ا خامنه

  ).26تا  9از ص  1393(هزاوئی، رانیا یاسیدر اقتصاد س يجهاد تیرینماد مد ؛یاقتصاد مقاومت -
  ).22تا  5از ص  1391(سیف، رانیا یاسالم يجمهور یاقتصاد مقاومت يشنهادیپ يالگو -
  ).159تا  138از ص  1392 ،ینیزاده بحر نیحس(توسعه يبرا يراهکار ؛یاقتصاد مقاومت -
  ).43تا  24از ص  1391 ن؛یالد ،حسامیلیخلی(در پرتو اقتصاد مقاومت يمقاومت اقتصاد -
  ).102تا  96از ص  1391 نژاد، عربی(تا اقتصاد مقاومت ياز جهاد اقتصاد -
  ).76تا  49از ص  1391(میرمعزي، )يمقام معظم رهبر دگاهیبر د دیکأو ملزومات آن(با ت یاقتصاد مقاومت - 
از  1392و دیگـران،   محمد مقـدم (دانش تیریو مد نانهیکارآفر شیگرا ،یاقتصاد مقاومت ۀرابط یبررس -

  ).120تا  107ص 
  ).160تا  137، از ص 1392ی(اصغري، آن بر اقتصاد مقاومت ریثأو ت ینید تیترب -
  ).158تا  141از ص  1392ی، بلداج یطهماسب(تیاز منظر قرآن و اهل ب یو اقتصاد مقاومت ياد اقتصادجه - 
  ).89، ص 1392هاي کلی اقتصاد مقاومتی ج.ا.ا(سیف،  سیاستسازي  اي بر نقشه راه پیاده مقدمه -

تعریـف شـده   در برخی از این مقاالت اقتصاد مقاومتی در چارچوب مفاهیم و نظریات اقتصاد متعارف 
است و سعی شده اقتصاد مقاومتی به یکی از مفاهیم نظیر در ادبیـات اقتصـادي متعـارف تفسـیر شـود و      

ي به نسبت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد اسـالمی نشـده اسـت. در تعـداد انـدکی از مقـاالت و کتـب        ا هاشار
اشد ولی چگونگی این ارتبـاط  اي اسالمی به هتصریح شده که اقتصاد مقاومتی باید مبتنی بر مبانی و آموز

  به صورت منطقی و علمی توضیح داده نشده است. این مقاله در صدد رفع این نقیصه است.

  تعریف اقتصاد مقاومتی
ود. در ادبیـات علمـی   شـ  یاصطالح اقتصاد مقاومتی اولین بار است که توسط مقام معظم رهبري مطرح م

ایتی و اقتصاد ریاضتی و اقتصاد تاب آوري وجـود دارد و  اقتصاد، اقتصاد تحریم، اقتصاد جنگ، اقتصاد حم
داراي ادبیات علمی نسبتاً گسترده اي است و با اقتصاد مقاومتی نیز قرابتهایی دارد ولی در مجموع اقتصاد 

  مقاومتی اصطالح جدیدي است که توسط مقام معظم رهبري مطرح شده است.
ستند به بیانات ایشان باشـد. البتـه ایـن بـدان معنـی      از این رو هر تفسیري از اقتصاد مقاومتی باید م

ردازي و نوآوري در این زمینه توسط اهل نظر وجود ندارد بلکه بدین معنـی اسـت   پ هنیست که جاي نظری
ردازي و نوآوري تحت عنوان اقتصاد مقاومتی باید در چارچوب تعریفی باشد که توسـط ایشـان   پ هکه نظری

  در این باره مطرح گشته است.
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  ند:ا هقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتی را چنین تعریف نمودم
اقتصـادى در   اقتصادى داشته باشیم که هم رونـد رو بـه رشـد    یک مقاومتى معنایش این است که ما اقتصاد«

اقتصادى جورى  اقتصادى کشور و نظام یعنى وضع؛ اش کاهش پیدا کند  پذیرى  کشور محفوظ بماند هم آسیب
ببینـد و   هاى مختلف خواهد بـود کمتـر آسـیب    ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکل که در مقابل باشد

  ).2/6/91بیانات در دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هیئت دولت  »(اختالل پیدا کند
  رمایند:ف یدر کالم دیگري م

ر بـا مقاومـت د   اقتصادى که همـراه باشـد   مقاومتى است یعنى اقتصاد طىیدر یک چنین شرا اقتصاد«
 بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و»( مقابل کارشکنى دشمن خباثت دشمن دشمنانى که ما داریم

  ).8/5/91ن بنیا هاي دانش مسئوالن شرکت
  رمایند: ف یو م

اقتصـادى   بایـد  -یک اقتصاد مقاوم  -باشد » اقتصاد مقاومتى«هاى  هاى اقتصاد باید سیاست سیاست«
دنیا،   گوناگون در این گوشه مقاوم باشد، بتواند ایستادگى کند؛ با تغییرات باشد که در ساخت درونىِ خود

بیانات در دیدار کـارگران و فعـاالن بخـش تولیـد     »(دنیا متالطم نشود؛ این چیزها الزم است  آن گوشه
  ).7/2/92کشور به مناسبت هفته کارگر 

اي کلی ابالغی اقتصـاد مقـاومتی را اقتصـادي بـومی و علمـی برآمـده از       ه تایشان در مقدمۀ سیاس
را، پویـا  گ نو برو از نعدالت بنیان، دروفرهنگ انقالبی و اسالمی و اقتصادي متکی به دانش و فن آوري، 

اي هـ  تمایند و در ابتـداي مـتن سیاسـ   ن یمعرفی م خش از نظام اقتصادي اسالمب می الهایو پیشرو و الگو
  رمایند:  ف یغی نیز مکالن ابال

هاي مقاومـت اقتصـادي و    هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص با کلی اقتصاد مقاومتی هاي سیاست«
هاي کلی اقتصاد مقاومتی با رویکـردي جهـادي،    ساله، سیاست انداز بیست دستیابی به اهداف سند چشم

  ».گردد می گرا ابالغ زا، پیشرو و برون انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون
  ود:ش یاز بیانات فوق و سایر بیانات ایشان در باره اقتصاد مقاومتی تعریف زیر استفاده م

ی، اقتصادي علمی و بومی، برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی و الگویی الهـام بخـش   اقتصاد مقاومت«
از تـوان  نظـام سـلطه    اقتصاد در برابـر تهدیـدهاي  سازي  ست که ضمن مقاوماز نظام اقتصادي اسالم ا

پیشـرو،   تقویت اقتصاد و تحقق پیشرفت جهشـی اقتصـادي نیـز برخـوردار اسـت. ایـن نـوع اقتصـاد،        
  ».پذیر، عدالت بنیان، مردم بنیاد، با رویکرد جهادي است ، انعطافگرا برون ،زا  ساز، مولد، درون فرصت

  اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی
معظم رهبري باید در ظرف اقتصاد اسـالمی تفسـیر و تبیـین شـود. زیـرا       اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام

ا و دستورات اسالمی در علوم انسـانی  ه شایشان در بیانات متعددي به ضرورت در نظر گرفتن مبانی و ارز
  ند: ا هو از جمله علم اقتصاد و الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت تأکید کرد
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شود ملتی مسلمان بود اما به احکام اسالمی عمـل نکـرد ایـن     کنند می می یک عده هستند که تصور«
ا بـه احکـام     تصور معنایش جدایی دین از سیاست است معنایش این است که اسمتان مسلمان باشد امـ

حکومـت و   آمـوزش و پـرورش شـکل و محتـواي     ،اقتصـاد  ،عمل نکنید و سیستم بانکـداري  اسالمی
اسـالمی   م و طبـق قـوانین غیـر اسـالمی و حتّـی ضـد      تـان بـه خـالف اسـال     ارتباطات فـرد و جامعـه  

  ).28/2/74بیانات ایشان در دیدار کارگزاران به مناسبت عید غدیر خم »(باشد
هـاى   تئـورى  اقتصـاد  ى ى سیاسـت در زمینـه   غربى در زمینـه  هاى پردازى دهد که تئورى اینها نشان می«     

 کند که برویم به درون خودمان مراجعه کنیم و فکـر  خاصیتى است ما را بیشتر تشویق می بى ناقص و عقیم و

 ).2/6/90ها  در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه»(ى اسالمى را پیدا کنیم اسالمى و اندیشه
اي هـم کـه بـر     احتیاج به تحقیق و نوآوري داریم مواد و مفاهیم اساسـی  ما در زمینه علوم انسانی«     

تولیـد و   هاي اساسی علوم انسانی را شکل داد و و سایر بخش سیاست اقتصاد حقوق توان اساس آن می
کـه بایـد از آن    وري کرد به معناي حقیقی کلمه در فرهنگ عریق و عمیق اسـالمی مـا وجـود دارد   آفر

تواننـد بـا جسـتجو و     اسـالم مـی   استفاده کنیم البته در این قسمت حوزه و استادان مؤمن و معتقـد بـه  
در دیـدار جمعـی از   »(باید به تولید علـم برسـیم   جاهایی است که ما از آن جا تفحص نقش ایفا کنند این

  ).8/8/82هاي سراسر کشور  استادان دانشگاه
اي کلی ابالغی تصریح فرمودند کـه اقتصـاد   ه تافزون بر این چنانچه گذشت ایشان در مقدمه سیاس

خـش از نظـام اقتصـادي اسـالم     مقاومتی اقتصادي برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی و الگویی الهام ب
  است.

ـ ت یبر این اساس نم ي تفسـیر کـرد کـه ارتبـاطی بـا      ا هوان اقتصاد مقاومتی را از دیدگاه ایشان به گون
اقتصاد اسالمی نداشته و نسخه بازسازي شده اقتصاد حمایتی یا اقتصاد تحریم و تـاب آوري اقتصـادي و   

دارد. بنـابراین اقتصـاد مقـاومتی را بایـد در چـارچوب       مانند آن باشد که در ادبیات اقتصادي موجود وجود
اقتصاد اسالمی تفسیر کرد و هر تفسیري از اقتصاد مقاومتی که در این چارچوب نباشد مـورد نظـر مقـام    

  معظم رهبري نیست.  
از سوي دیگر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبري همان نظام اقتصادي اسالم نیست بلکـه  

ـ   الگویی اله یـد. ایشـان در   آ یام بخش از این نظام براي جهانیان است که در شرایط خاص ایـران پدیـد م
ند که اقتصـاد  ک یي هستیم و این شرایط اقتضا ما هبیانات بعدي خود تصریح فرمودند که ما در شرایط ویژ

  مقاومتی مطرح شود:
قعیت اسـت. کشـور دارد   وا این یک شعار نیست این یک» مقاومتى اقتصاد«م این که ما عرض کردی«

کنـیم. خـب    خودمـان مشـاهده مـی    هاى بسیار بلند و نویدبخشى را در مقابـل  کند. ما افق پیشرفت می
هـا     ى هم دارد. بعضى از این معارضهیها   معارضه ها و بدیهى است که حرکت به سمت این افقها معارض

المللى اسـت.     بعضى بین اى است   ضى منطقههاى سیاسى دارد بع   اقتصادى دارد بعضى انگیزه هاى   انگیزه
کنیـد   گونـاگونى کـه مشـاهده مـی     شود به همـین فشـارهاى   ها در مواردى هم منتهى می   این معارضه
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 اقتصـاد  هـاى مـا   یکى از بخش...  هست فشارهاى سیاسى تحریم غیرتحریم فشارهاى تبلیغاتى اینها

بـا   اقتصادى که همراه باشـد  مقاومتى است یعنى اقتصاد طىیدر یک چنین شرا اقتصاد است و خاصیت
بیانـات در دیـدار جمعـی از    »(دشمنانى که ما داریـم  ،خباثت دشمن ،مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن

  ).8/5/91ن بنیا هاي دانش مسئوالن شرکت پژوهشگران و
  رمایند: ف یدر بیان دیگري م

نـاظر مسـائل گونـاگون بودنـد      کسـانى کـه    مقاومتى را مطرح کردیم. همه اقتصاد ما چند سال پیش«
هـا نشـان    اقتصادى بر کشور است. معلوم بود و طراحى توانستند حدس بزنند که هدف دشمن فشار می
مهمى   ها نقطه کشور ما براى آن اقتصاد. کشور متمرکز شوند اقتصاد خواهند بر روى می داد که اینها می

  ).3/5/91مسئوالن و کارگزاران نظام (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار » است
نتیجه آنکه اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبري الگوي خاصی از نظام اقتصادي اسالم است 

یـد.  آ یکه در شرایط ایران اسالمی که همواره در معرض تهدید و فشار اقتصادي دشمن قرار دارد، پدید م
الگوي کوتاه مدت یا میان مدت براي شرایط چند سال أخیر البته این بدان معنی نیست که این الگو یک 

است بلکه اقتصاد مقاومتی یک الگوي بلند مدت براي جمهوري اسالمی ایران است زیرا ایران از ابتـداي  
اي استکباري غرب و ه تانقالب که پرچم اسالم را در مقابل پرچم کفر به اهتزاز درآورد و رو در روي قدر

اي اسـتکباري وجـود   ه تدر معرض این تهدیدها و فشارها قرار داشته و تا وقتی قدر شرق ایستاد همواره
  دارند این شرایط ادامه خواهد داشت.

اي اسالمی و انقالبـی و نظـام اقتصـادي    ه هاکنون جاي این پرسش است که این الگو چگونه از آموز
  ود؟ ش  این الگو چگونه باید طراحی بارت دیگر در چارچوب نظام اقتصادي اسالمع هید؟ بآ یاسالم  بدست م

  طراحی اقتصاد مقاومتی در چارچوب نظام اقتصادي اسالم
ى از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى در سه حوزه ا هنظام اقتصادى اسالم، مجموع«بر اساس یک تعریف 

صومین(علیهم السالم) تولید و توزیع و مصرف است که از کتاب و سنّت پیامبر(صلى اهللا علیه وآله) و ائمه مع
کنندگان در نظام اقتصادى(مردم و دولت) به   ود. الگوهاى مزبور چگونگی پیوند شرکتش ىو عقل استنباط م

  ).47: 1390میرمعزي، »(نندک ییکدیگر و به منابع اقتصادى در جهت اهداف اقتصادي اسالم را تبیین م
ي است. این مبانی ثابت ا هرفت شناسانه ویژنظام اقتصادي اسالم مبتنی بر مبانى هستی شناسانه و مع

  ).57-149ند(همان، ا ناي گوناگوه تو غیر قابل تغییر در شرایط و وضعی
اي اقتصادي سعادت فرد و جامعه انسانی و اهداف ه ههمچنین هدف غایی این نظام فراهم آوردن زمین

  ).149-209طبیعی است(همان، میانی آن عدالت اقتصادي، امنیت اقتصادي و بارور ساختن استعدادهاي 
این نظام داراي اصول مذهبی یا راهبردي ویژه همچون حاکمیت مصالح فرد و جامعه، دولت مصالح، 
آزادي همراه با مسئولیت مردم در برابر اهداف نظام و مصالح جامعه، حاکمیت اصل رقابت سالم و تعـاون  
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آمد و ثروت است کـه چـارچوب حرکـت سـمت     بر رفتارهاي اقتصادي مردم، تحریم ربا و اصول توزیع در
  ).209-449نند(همان، ک یاهداف نظام اقتصادي اسالم را تعیین م

اي گونـاگون از جملـه وضـعیت تهدیـد اقتصـادي      ه تاین اصول و اهداف نیز ثابتند گر چه در وضعی
  ا تغییر نماید. ه ندشمن ممکن است اولویت آ

اي الهی ناظر به رفتارهاي ه تو اخالق اسالمی و سنهمچنین نظام اقتصادي اسالم در چارچوب فقه 
فردي و اجتماعی در عرصه اقتصاد قرار دارد و الگوهاي رفتارها و روابـط مطلـوب دولـت و مـردم درایـن      

  ود.ش یچارچوب تعریف م
نظام اقتصادي اسالم نظام زمان شمول و جهان شمول و در عین حال انعطاف پذیر اسـت و قابلیـت   

اي مختلف را در شرایط گوناگون دارد. در تطبیق این نظام بر شرایط زمـانی و  ه نا و مکاه نتطبیق بر زما
نـد بلکـه اولویـت اهـداف و اصـول تغییـر       ک یمکانی گوناگون اهداف و اصول و عناصر این نظام تغییر نم

وجه تطبیـق  ابند. اقتصاد مقاومتی ی یي ما ها چینش دوباره تند و عناصر این نظام بر اساس این اولویک یم
یافته نظام اقتصادي اسالم بر شرایط ایران پس از انقالب اسـت. از بیانـات مقـام معظـم رهبـري چنـین       

  ود که دو تغییر عمده باید رخ دهد تا اقتصاد مقاومتی تحقق یابد:  ش یاستفاده م
در اولویـت   در منظومه اهداف نظام اسالمی و نظام اقتصادي اسالم، استقالل و استقالل اقتصادي باید. 1

 اول قرار گیرد. 
 ود.ش یجهاد اقتصادي بر مردم و مسئولین واجب م. 2

 ردازیم.پ یدر ادامه به توضیح هر یک از این دو م

  . اولویت یافتن استقالل و استقالل اقتصادي1
اسـت(دهخدا، ). فرهنـگ بـزرگ و بسـتر     » بـی خـوفی و امـن و بـی بیمـی     «امنیت در لغت بـه معنـاي   

آزاد بودن از شک و ابهام، اطمینان داشتن، آزاد بودن از ترس، خطر، اعتماد داشتن، «) را securityامنیت(
اطمینان داشتن از ایمنی، حصول اطمینان از بازپرداخت حاصل کار و مطالبات، ایفاي به تعهـد و تضـمین   

  دانسته است.» داشتن
ت و عـدم خطـر و ریسـک در    ثبا«یکی از اهداف نظام اقتصادي به معناي  عنوان بهامنیت اقتصادي 

اي اقتصادي در سه حوزة تولید و توزیع و مصرف و در سه بخش دولتـی و خصوصـی و اقتصـاد    ه تفعالی
  ».بدون سود و در ابعاد داخلی و بین المللی باشد

شود، امنیت جان و مال و آبروى او مـورد توجـه    امنیت ابعاد گوناگون دارد. وقتى امنیت فرد مطرح مى
رد. مالِ فرد ممکن است از سوى افراد دیگر یا دولت و حکومت در معـرض خطـر تجـاوز قـرار     گی قرار مى

توان گفت: امنیت اقتصادى از دیدگاه خُرد آن است کـه مـالى کـه در چهـارچوب      گیرد. بر این اساس، مى
 قوانین مشروع به تملّک فرد درآمده، از خطر تعدى افراد دیگر یا دولت مصون باشد.
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گیرد و سخن از امنیت یک جامعـه و کشـور بـه میـان      از ابعاد کالن مورد توجه قرار مى وقتى امنیت
ود. امنیت ملی داراى ابعاد فرهنگى، حقوقى، سیاسى، نظـامی و اقتصـادى   ش یآید، امنیت ملی نامیده م مى

 خاص خود است. این ابعاد به یکدیگر وابسته و در یک دیگر اثر گذارند. 
گاه کالن که یکی از ابعاد امنیت ملی است به معناي وجود ثبات و اطمینـان و  امنیت اقتصادي از دید

اي جامعـه اسـت. از ایـن دیـدگاه، امنیـت      هـ  تاي اقتصادي و امـوال و ثـرو  ه تعدم خطر نسبت به فعالی
اقتصادي قابل تقسیم به امنیت داخلی و خارجی یا بین المللی است. زیرا علل ناامنى گـاه داخلـى اسـت و    

هـاى   جى؛ براى مثال، اگر حقوق مالکیت در یک کشور ظالمانه باشد یا شفاف نباشـد یـا سیاسـت   گاه خار
اقتصادى دولت، اموال مردم را در معرض نابودى یا کاهش ارزش قرار دهد، امنیت اقتصادى در آن جامعه 

  وجود ندارد. در این صورت، علّت ناامنى داخلى است.
ک کشور از سوى سایر کشورها مورد تهدید قـرار گیـرد، آن   همچنین اگر منافع و مصالح اقتصادى ی

 کشور از امنیت اقتصادى برخوردار نخواهد بود. در این صورت، علّت ناامنى خارجى است.
استقالل یکی از عوامل تحقق امنیت خارجی است. همچنین استقالل اقتصادي یکی از عوامل تحقق 

شود که یک کشور بتواند  قالل اقتصادى وقتى حاصل مىامنیت اقتصادي خارجی یا بین المللی است. است
این استقالل، خودکفـایى در    دهد تعقیب کند. الزمه منافع اقتصادى خود را آن گونه که خود تشخیص مى
گاه  اى که در این امور به دشمنان نیازمند است، هیچ کاالهاى مصرفى ضرورى و استراتژیک است. جامعه

 به میان آورد.   تواند سخن از استقالل نمى
مهم دیگر آن است که استقالل نیز چون امنیت ابعاد فرهنگى، سیاسى و اقتصادى دارد؛ ولـى اهمیـت     نکته

وابسـتگى اقتصـادى، وابسـتگى سیاسـى و فرهنگـى اسـت و اگـر          تر است؛ زیرا الزمه استقالل اقتصادى فزون
  ).180- 189: 1390شود(میرمعزي،  ز نابود مىاستقالل اقتصادى از میان برود، استقالل سیاسى و فرهنگى نی

اگر منافع و مصالح اقتصادى یک کشور از سوى سایر کشـورها مـورد تهدیـد قـرار گیـرد، اسـتقالل       
فتد. به دنبال آن استقالل و درنتیجه امنیت در ا یاقتصادي و در نتیجه امنیت اقتصادى کشور به مخاطره م

ر باشد این مخـاطره بیشـتر اسـت.    ت ير و جدت هر این تهدید گستردیند. هر چه قدب یسایر ابعاد نیز آسیب م
اگر تهدید به حدي برسد که کیان نظام اسالمی در خطر افتد، در این صورت برقراري امنیت اقتصـادي از  
طریق دستیابی به استقالل اقتصادي و بی نیازي از دشمن اولویت اول را در بین اهداف اقتصادي و حتـی  

  ند. ک یا مغیراقتصادي پید
مقام معظم رهبري در باره استقالل اقتصادي، که عنصر اصلی امنیت اقتصادي است، و اولویت آن در 

  رمایند:ف یشرایط امروز ما م
سیاسـی   استقالل عزیز انقالب براي ما است برادران و خواهران استقالل اصلی کشور ما  مسئلهامروز «

سلطه در دنیا بایستد امـا اگـر     این ملت داد که در مقابل نظام غیر عادالنه را به بار آورد این جرأت را به
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گـران عـالم حفـظ     سلطه اندام فرهنگی را در مقابل سیاسی را این عرض استقالل بخواهد این این ملت
در کشور است و این وابسـته   استقالل هاي اقتصادي خود را محکم کند این ریشه دواندن کند باید پایه

هـاي مختلـف کـار از مرکـز تحقیقـات و       کار بـه نـوآوري در بخـش    ییتولید به کار به شکوفااست به 
ها تا توي محیط مزرعه در همه جا بایستی ایـن نـوآوري وجـود     کارگاه آزمایشگاه گرفته تا توي محیط

هـاي   دهـان  ملـت ایـران بـا ناکـامی     استقالل است که دشمنان خونخوار و هتاك داشته باشد آن وقت
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار گروه کثیـرى از  »(را خواهند بست و کناري خواهند نشست خودشان

  ).4/2/1387 :تاریخ کارآفرینان کارگران و
  رمایند: ف یدر بیان دیگر م

اقتصاد نتوانست خودش تصمیم   مسئلهیعنى در  -نکرد  اى تحقق پیدا اگر استقالل اقتصادى یک جامعه«
کند؛ و اگر استقالل سیاسى  استقالل سیاسى این کشور تحقق پیدا نمی - بگیرد و روى پاى خود بایستد

ها، جز حرف، چیز دیگرى نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را  حرف  پیدا نکرد، بقیه اى تحقق یک جامعه
و غیره  تواند از لحاظ سیاسى و فرهنگى نکند، نمینکند، پایدار نکند، متکى به خود نکند، مستقل  قوى

  ).10/2/91 کارگران در کارخانجات تولیدى داروپخش بیانات در اجتماع»(تأثیرگذار باشد
تـر از رقیـب اسـت.     یابى به توان اقتصادى فزون استقالل اقتصادى به این معنا دست  بى تردید الزمه

سرنگون ساختن و وابسـته کـردن او بـه      همواره در اندیشهکه  -مندتر از خود  کشورى که با رقیبى قدرت
ایـن    تواند از استقالل اقتصادى برخـوردار باشـد. همچنـین الزمـه     گاه نمى رو است هیچ روبه -برد  سر مى

اى کـه در ایـن امـور بـه      استقالل، خودکفایى در کاالهاى مصرفى ضرورى و اسـتراتژیک اسـت. جامعـه   
تواند سخن از اسـتقالل بـه میـان آورد در نتیجـه هیچگـاه از امنیـت        ه نمىگا دشمنان نیازمند است، هیچ

برخوردار نخواهد شد. در این صورت است که حفظ کیان اسالم از طریق دستیابی به استقالل از همه چیز 
  ود. ش یر مت ممه

اولویت یافتن استقالل و قدرت اقتصادي بدین معنـی نیسـت کـه اهـدافی همچـون عـدالت و رفـاه        
وند بلکه بدین معنی است که در تزاحم بین هدف استقالل و قدرت اقتصـادي بـا   ش یاقتصادي فراموش م

اي گسترده مواجه هستیم ه مود. براي مثال در شرایط امروز که با تحریش یاهداف دیگر این هدف مقدم م
شده اسـت.  ا موجب کند شدن حرکت نظام به سمت عدالت و رفاه اقتصادي ه مشکی نیست که این تحری

ا را بپذیریم و بـا چشـم پوشـی از    ه مدر این شرایط امر دایر است بین اینکه شرایط دشمن براي رفع تحری
استقالل سیاسی و اقتصادي خود حرکت نظام به سمت عدالت و رفاه را تسریع نماییم یـا ایـن شـرایط را    

فروپاشـی نظـام اسـالمی را هـدف     نپذیریم و استقالل را ترجیح دهیم. با توجه به اینکه دشمنان ما اصل 
واهند به این هدف برسند لـذا اسـتقالل اقتصـادي و در نتیجـه     خ یا مه مقرارداده اند و از طریق این تحری

 ود.ش یاستقالل در ابعاد دیگر از اهمیت بیشتري نسبت به رفاه و عدالت برخوردار م
ـ  اه هاي کلی و برنامه تبر این اساس اولویت اصول راهبردي و سیاس ردد. از ایـن رو  گـ  ینیز تنظیم م
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اي اقتصـاد مقـاومتی را درون   ه یاي ابالغی یکی از ویژگه تاست که مقام معظم رهبري در مقدمه سیاس
اي اقتصاد مقاومتی را با این رویکرد ابالغ فرمودند. همچنین همه بنـدهاي  ه تزا بودن ذکر کرده و سیاس

اقتصاد مقاومتی است) سازي  در ارتباط با چگونگی پیادهکه  22و  21و  20اي ابالغی(به جز بند ه تسیاس
ناظر به اصالح نظام اقتصادي و رفع نواقص با تکیه بر منابع و امکانات و اسـتعدادهاي داخلـی در جهـت    

  دستیابی به قدرت و استقالل اقتصادي است.

  . واجب شدن جهاد اقتصادي بر مسئولین کشور و مردم2
ن تهدید شود و این تهدید به حدي برسد که کیان نظام اسالمی به خطر اگر کشور اسالمی از سوي دشم

ود و بسـته بـه اینکـه تهدیـد در چـه      شـ  یاي اسالم جهاد واجـب مـ  ه هافتد در این صورت بر اساس آموز
ند. اگر تهدید دشمن نظامی باشد جهاد نظـامی و اگـر فرهنگـی باشـد     ک یي باشد نوع جهاد فرق ما هعرص

  ود. ش یاقتصادي باشد جهاد اقتصادي واجب مجهاد فرهنگی و اگر 
ند که سیاسـت دشـمن زمـین زدن جمهـوري     ا همقام معظم رهبري در بیانات متعددي تصریح فرمود

اسالمی ایران از راه اقتصاد است. یعنی حمله در عرصه اقتصاد است از این رو جهاد نیز در عرصه اقتصـاد  
  ه چنین است. واجب است. برخی از بیانات ایشان در این بار

هدف دشمن، زمین زدن جمهورى اسالمى است؛ یعنى زمـین زدن  فرمایند:  در ادامه همین بیانات می«
ایران اسالمى؛ یعنى زمین زدن ملتى که با حضور خود، با پشتیبانى خود، با حمایت خود، این نظام را تـا  

مقابـل را بایـد     لش مجهز بود. جبهـه امروز پیش برده و رشد داده و رونق داده. بنابراین بایستى در مقاب
شناخت، ابزار و سالح او را بایـد شـناخت و ضـد آن سـالح را بایـد آمـاده کـرد؛ ایـن جهـاد اقتصـادى           

  ).26/5/90 -هاى اقتصادى بیانات در دیدار فعاالن و برگزیدگان بخش» (خواهد می
  رمایند:ف یو نیز م
قطعـى   نیـاز  یـک  اولویـت؛  یـک  صـرفاً  نـه  ،انیمد یم کشور براى ضرورت یک را اقتصادى جهاد ما

  ).6/6/90دولت  هیئت اعضاي و جمهوري رئیس دیدار در است(بیانات
  رمایند:  ف یایشان معتقدند که جهاد اقتصادي تکلیف مسئولین کشور و کارگزارن دولت و مردم است. لذا م

گونـاگون اسـتانى در    اىهـ  شاجزاى گوناگون ملت ما، مسئولین کشورى، مسـئولین بخـ    هامسال هم«
 بیانـات در جمـع  »(پیش بگیرنـد  گوشه و کنار کشور و آحاد مردم، همه باید این تالش را براى خدا در

  ).8/1/90 مهندسان و کارگران صنعت نفت
مقام معظم رهبري در بیانات فوق ضمن تبیین دالیل اهمیت یافتن جهاد اقتصـادي، ماهیـت جهـاد    

 همـین  یعنـى  اسـت؛  الزم اقتصـادى  جهاد پس«بسیار کوتاه بیان فرمودند: اقتصادي را نیز در جمله اي 

بیانات »(بصیرت و فهم با خالص، قصد با وجود، همه با توان، همه با جهادگونه، منتها پیکار، مبارزه، همین
  ).7/2/90 در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور
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بیانات در نـد( ا ها به تفصیل بیشتري تبیـین فرمـود  ایشان در بیانات دیگر خود ماهیت جهاد اقتصادي ر
مهندسان و کارگران صـنعت   بیانات در جمعو   5/90/ 26 اى اقتصادىه شدیدار فعاالن و برگزیدگان بخ

از دیـدگاه رهبـري رفتـاري اقتصـادي بـا      » جهاد اقتصادي در راه خدا«بندي  ) در یک جمع8/1/90 نفت
  اي زیر است: ه یعناصر و ویژگ

 برابر دشمنی است که با حمله اقتصادي خود کیان اسالم را به خطر انداخته است(مبارزه).در  .1
 به انگیزه حفظ و اعتالي نظام اسالمی و براي تقرب به خداوند متعال است(اخالص). .2
 مستمر و خستگی ناپذیر است. .3
 با فهم و بصیرت و هوشمندانه است. .4
 با همه وجود و توان مالی و جانی است. .5

نـد اسـتمرار دارد و   ک یانند که تا زمانی که دشمن ما را تهدید مد یجهاد اقتصادي را تکلیفی مایشان 
  رمایند:ف یم 91که به نام جهاد اقتصادي نامگذاري شد ندارد. از این رو در ابتداي سال  90اختصاص به سال 

  رسـیم کـه عرصـه    میافراد مطلع و آگاه به این نتیجه  ها و مشاوره با به تشخیص من بر طبق گزارش«
اقتصـادى    شـود عرصـه    این سال امروز و از این ساعت شروع می چالش مهم در همین سال جارى که

اقتصـادى حضـور جهادگونـه در     شدنى باشـد. مجاهـدت    اقتصادى چیزى نیست که تمام جهاد.  تاس
  ).1/1/91پیام نوروزي »(ملت ایران یک ضرورت است اقتصادى براى هاى عرصه

اي اسالمی جهاد و جهـاد اقتصـادي همـواره واجـب نیسـت بلکـه       ه هبیان شد بر اساس آموزچنانچه 
وجوب جهاد در حقیقت یک استراتژي اسالمی در برابر حمله دشمن است. بر این اساس اقتصاد مقـاومتی  
همان نظام اقتصادي اسالم است با این تفاوت که متناسب با شرایط ایران جهاد اقتصادي بـر رفتارهـاي   

اي ه تود. به همین دلیل است که مقام معظم رهبري در مقدمه سیاسش یقتصادي دولت و مردم حاکم ما
کلی ابالغی به صف آرایی دشمن در برابر ملت بزرگ ایران و تحمیل جنگ تمام عیار اقتصادي به ایـران  

قـدس نامیـده و   ا را جهاد مه تاشاره کرده و نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادي براي تحقق این سیاس
ا نیـز یکـی از   هـ  تردد. در متن سیاسـ گ یا با رویکرد جهادي ابالغ مه ترمایند که این سیاسف یتصریح م

ري، کارآفرینی، و هتقویت فرهنگ جهادي در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهر 20ا را در بند ه تسیاس
اشخاص داراي خدمات برجسته در ایـن   سرمایه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به

  مارند.  ش ی، بر مزمینه

  راهبردهاي اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی 
براساس آنچه بیان شد اقتصاد مقاومتی الگویی از نظام اقتصادي اسالم است که از تطبیق ایـن نظـام بـر    

نـد کـه هـدف اسـتقالل اقتصـادي از      ک یید. این شرایط اقتضا مـ آ یشرایط ایران پس از انقالب بدست م
اولویت اول برخوردار گشته و جهاد اقتصادي بر رفتارهاي اقتصادي دولت و مردم حاکم شود. بدین ترتیب 
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  است.  » نظام اقتصاد ایران با این دو ویژگیسازي  اسالمی«تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران همان 
راه تحقق اقتصاد مقـاومتی بایـد مبتنـی بـر سـه      بر این اساس این برداشت از اقتصاد مقاومتی نقشه 

  راهبرد اساسی زیر باشد:
 نظام اقتصاد ایران؛سازي  راهبرد اسالمی .1
 راهبرد توانمندسازي نظام اقتصاد ایران بر اساس استقالل از دشمن و با تکیه بر منابع داخلی؛ .2
 راهبرد حاکمیت فرهنگ جهاد بر رفتارهاي اقتصادي دولت و مردم. .3

ي در ا هاي برنامه تا و سیاسه هاي کلی و برنامه تسه گانه فوق اقتضا دارد که همه سیاس راهبردهاي
  چارچوب این راهبردها تدوین و تفسیر و اجرا شود.

ممکن است گفته شود نظام اقتصادي اسالم به تمام ابعاد و زوایاي آن تبیین نگشته است و در اینکه 
ـ   نظام اقتصادي اسالم چیست بین اقتصاددانا ـ  ین اسالمی اختالف است. با این وجـود چگونـه م وان بـه  ت

  نظام اقتصادي ایران فکر کرد؟سازي  اسالمی
پاسخ آن است که اوالً مطالعاتی که در سه دهه اخیر درباره نظام اقتصادي اسالم شده است بسـیاري  

داف و اجزاي این نظـام  از ابعاد این نظام را روشن کرده و اقتصاددانان اسالمی در اکثر مبانی و اصول و اه
با هم اتفاق نظر دارند و البته جاي تفصیل و اثبات این مطلب در این مقاله نیسـت. ثانیـاً وجـود اخـتالف     
امري طبیعی در عرصه دانش است و در همه مکاتب نیز وجود دارد و این اختالف مانع از اجرا هم نیسـت  

ب کرده و بر اساس آن مشی نماید. ثالثاً به فرض زیرا مجري مختار است که از میان نظرات یکی را انتخا
اقتصاد ایران را غیر ممکن نماید، وجود داشته باشـد  سازي  که چنین ابهام و اختالفی در حدي که اسالمی

اي اقتصاد اسـالمی بیشـتر   ه شذاري در جهت مطالعات و پژوهگ هو سرمایریزي  این وظیفه ما را در برنامه
دست برداریم و از الگوهایی که مبتنی بر مبانی سـکوالر  سازي  وانیم از اسالمیت یند. بی تردید ما نمک یم

و در راستاي اهداف مبتنی بر این مبانی طراحی شده اند استفاده کنیم؛ زیـرا مـا را از اهـداف اسـالمی در     
ر است آن است کـه گـر چـه    ت ینند. و باألخره جواب چهارم که یک جواب عملیاتک یعرصه اقتصاد دور م

بپذیریم که در مورد نظام اقتصادي اسالم ابهام و اختالف وجود دارد و رفع این نقیصه در بلنـد مـدت بـا    
وانیم راهی میان بر را طی کنیم. راه ت یاي عمیق و گسترده میسر است ولی در کوتاه مدت نیز مه شپژوه

اي خـود را در چـارچوب   هـ  حا و طـر هـ  ها و برنامه تمیان بر آن است که تالش کنیم در حد امکان سیاس
اي اسالمی از طریق آیـات  ه هاي اسالمی از طریق آیات و روایات طراحی و اجرا کنیم. مجموعۀ داده هداد

  هستند:بندي  و روایات در پنج دسته کلی زیر قابل طبقه
 مبانی بینشی(هستی شناسانه و معرفت شناسانه و ارزش شناسانه و سنت شناسانه)؛ .1
 راي حل مشکالت (بایدهاي کلی برآمده از مبانی)؛اصول مذهبی و روشی ب .2
 هاي جهت دهنده به حرکت اقتصادي؛ اهداف و ارزش .3
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 اخالق اقتصادي؛ .4
 فقه اقتصادي. .5

ردد. نویسنده این سطور چهار مـورد اول را در  گ یا استنباط مه هنظام اقتصادي اسالم نیز از همین داد
راهبردي و اخالق) تبیین کرده است. فقه اقتصادي نیز در کتاب نظام اقتصادي اسالم (مبانی، اهداف، اصول 

اي اسالمی از ه هوانند در چارچوب دادت یکتابهاي فقهی متعدد بیان شده است. سیاستگذاران و برنامه ریزان م
و سیاستگذاري نمایند. به هر حال این راه باز است ریزي  دستاوردهاي علمی و عقلی استفاده نمایند و برنامه

  اي تحقق اقتصاد مقاومتی از این روش در کوتاه مدت میسر است.ه ها و برنامه تی سیاسو طراح

  گانه هاي کلی ابالغی براساس راهبردهاي سه چگونگی تفسیر سیاست
اي کلی ابالغی را با توجه به راهبردهاي سه گانـه پـیش   ه تجاي این پرسش است که چگونه باید سیاس

اي هـ  تهیم. و تفسیر سیاسد یاین پرسش نسبت به یک سیاست پاسخ مگفته تفسیر کرد؟ براي نمونه به 
  نیم.ک یدیگر بر اساس این راهبرد را به خواننده واگذار م

اي کلـی  هـ  تمدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاساي کلی ابالغی آمده است: ه تسیاس 8در بند 
براي ارتقاء کیفیـت و رقابـت   ریزي  اصالح الگوي مصرف و ترویج مصرف کاالهاي داخلی همراه با برنامه

  پذیري در تولید.
الگـوي مصـرف   سـازي   اقتضا دارد که اصالح الگوي مصرف به معناي اسالمیسازي  راهبرد اسالمی

جامعه تفسیر شود؛ به عبارت دیگر اصالح الگوي مصرف به معناي تغییر الگوي مصرف موجود جامعه بـه  
ره الگـوي مصـرف اسـالمی مطالعـات متعـدد و عمیقـی       سمت الگوي مصرف اسالمی. خوشبختانه در با

وان از این مطالعات براي تبیین الگوي مصرف اسالمی استفاده کرد(میرمعـزي  ت یصورت گرفته است و م
  ).1392و جهانیان  1391

ا ه تاین سیاس 1اي کالن اصالح الگوي مصرف نیز بر همین اساس تدوین شده است. بند ه تسیاس
  چنین است:

ویی و قناعت و مقابله با ج هفرهنگ مصرف فردي، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفصالح ا«
اي فرهنگی، آموزشی و هنـري  ه ترایی و مصرف کاالي خارجی با استفاده از ظرفیگ لتبذیر، تجم اسراف،
  ».یا بویژه رسانه مله هو رسان

  آمده است: 6همچنین در بند 
و ابـراز حساسـیت عملـی نسـبت بـه محصـوالت و مظـاهر         راییگ فقابله با ترویج فرهنگ مصرم«

  ».راییگ لفرهنگی مروج اسراف و تجم
الگوي مصرف اسالمی مبتنی بر اصولی همچون اعتدال در مصرف در مقابل اسراف و تبذیر و اتـراف  

  و ساده زیستی و قناعت در برابر تجمل گرایی و مصرف گرایی است.
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ند که ک یل از دشمن و با تکیه بر منابع داخلی اقتصادي اقتضا مبر اساس استقالسازي  راهبرد توانمند
الگوي مصرف از کاالهاي خارجی به سمت کاالهاي داخلی تغییر نماید. و نیـاز بـه دشـمن را در الگـوي     

 فرماید: مصرف جامعه به صفر برساند. حضرت امیر(ع) مى
، 3، ج ري شـهري »(همتـاى اویـى  نیاز باشـى،   به هرکس نیازمند باشى، اسیر اویى و از هر کس بى«
 ).15347، حدیث 2306

یژه اگر انسان در کاالهاي مصرفیش و هنیاز به دیگرى اسارت در دست او است. ب  بر این اساس، الزمه
شـود برخـى    به دشمن خود نیازمند باشد، اسیر او خواهد بود؛ زیرا براى رفع نیاز خود از دشمن، مجبور مـى 

تر، در حـد یـک جامعـه، نیـز       گدر ابعاد بزر مسئلهاز مصالح خود دست بردارد.  هاى او را بپذیرد و خواسته
  چنین است.

اگر الگوي مصرف جامعه به الگویی مبتنی بر اعتدال و ساده زیستی و قناعت تغییر کند و اسراف و تبذیر 
مصرف جایگزین رایی از این الگو حذف شود و کاالهاي داخلی در الگوي گ فرایی و مصرگ لو اتراف و تجم

  نجامد:ا یاقتصاد بر اساس بی نیازي از دشمن مسازي  کاالهاي خارجی شود دو اثر دارد که به توانمند
 شود. یابد و منابع الزم براي افزایش تولید داخلی فراهم می مصرف کل جامعه کاهش می .1
 گیرد. تقاضاي تولیدات داخلی افزایش یافته و تولید داخلی مورد حمایت قرار می .2
 یابد.   نیاز به ارز(دالر) براي واردات کاالهاي خارجی کاهش می .3

اما این دو راهبرد بدون حاکمیت فرهنگ جهاد بر رفتار مصرفی مردم غیر ممکن است. مقـام معظـم   
  رمایند:ف یرهبري در این باره م

ومتى مقـا  اقتصـاد  مدیریت مصرف یکـى از ارکـان    مسئلهرمایند: ف یمقام معظم رهبري در این باره م
دولتـى   اى غیره هاى دولتى هم دستگاه هیعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگا است

است. امروز پرهیز از اسراف و  توجه کنند که این واقعاً جهاد مسئلها باید به این ه ههم آحاد مردم و خانواد
واند ادعا کند که ت یانسان م جهادى است تعادل در مصرف بالشک در مقابل دشمن یک حرکت  همالحظ

تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است   مسئلهدیگرِ این  یک بعد را دارد.  هللّا لبیس ىاین اجر جهاد ف
اى هـ  هاى دولتـى توجـه داشـته باشـند دسـتگا     هـ  هدسـتگا   هاستفاده کنیم این را هم که ما از تولید داخلى

 هیچ تولید غیرایرانـى را مصـرف نکننـد همـت را بـر ایـن      انه سعى کنند گ همربوط به قواى س حاکمیتى

خـارجى کـه    اى معـروف هـ  كى با مـار یبگمارند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلى را بر مصرف کاالها
اى هـ  كمختلف دنبال مار اىه هى کردن در زمینیبعضى فقط براى نام و نشان براى پز دادن براى خودنما

 «اىهـ  حبه نظـر مـا طـر    ببندند. مردم راه مصرف کاالهاى خارجى راوند ترجیح بدهند. خود ر یخارجى م
همچنـین بیانـات در    3/5/91(بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام هدد یجواب م» مقاومتى اقتصاد

  ).2/6/91دولت  هیئتدیدار رئیس جمهوري و اعضاي 
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از سویی باید الگوي مصرف به سمت کاالهاي خـارجی تغییـر کنـد و از سـوي دیگـر بایـد کیفیـت        
کاالهاي داخلی به تدریج قابل رقابت با کاالهاي خارجی شود و این هر دو بدون حاکمیت روحیه جهـاد و  

  عمل براي خدا با تمام توان و ایثار مال ممکن نیست. 

  نتیجه
نظام اقتصادي اسالم است که از تطبیق این نظـام بـر شـرایط ایـران پـس از      اقتصاد مقاومتی الگویی از 

ند که هدف استقالل اقتصادي از اولویت اول برخوردار گشته ک یید. این شرایط اقتضا مآ یانقالب بدست م
و جهاد اقتصادي بر رفتارهاي اقتصادي دولت و مردم حاکم شود. بدین ترتیب تحقق اقتصاد مقـاومتی در  

  است. » نظام اقتصاد ایران با این دو ویژگیسازي  اسالمی«همان ایران 
  بر این اساس راهبردهاي اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

 نظام اقتصاد ایران؛سازي  راهبرد اسالمی .1
 نظام اقتصاد ایران بر اساس استقالل از دشمن و با تکیه بر منابع داخلی؛سازي  راهبرد توانمند .2
 یت فرهنگ جهاد بر رفتارهاي اقتصادي دولت و مردم.راهبرد حاکم .3

ي در ا هاي برنامه تا و سیاسه هاي کلی و برنامه تراهبردهاي سه گانه فوق اقتضا دارد که همه سیاس
  چارچوب این راهبردها تدوین و تفسیر و اجرا شود.

  منابع
 بیانات مقام معظم رهبري.

ی، اسالم یاجتماع يها پژوهش مجله ی،آن بر اقتصاد مقاومت ریو تاث ینید تیترب)، 1392(محمود ،ياصغر
  .99شماره  -زمستان، سال نوزدهم 

 يجمهـور  یاقتصـاد مقـاومت   يها ابعاد و مؤلفه یبررس«تا)،  تراب زاده جهرمی، محمد صادق و دیگران(بی
 یاسـالم مطالعات انقالب علمی پژوهشی  مجله ،»يا اهللا خامنه تیحضرت آ شهیدر اند رانیا یاسالم

  .32شماره  -، سال دهم1392بهار » 
 جهانیان، ناصر، اصالح الگوي مصرف ....  

ة بهـار   مشکو مجله ،»توسعه يبرا يراهکار ؛یاقتصاد مقاومت«)، 1392(نیحس محمد ،ینیزاده بحر نیحس
  .118شماره  -

، سـال  زییپـا  ،کارآگـاه  مجلـه  ،»یدر پرتو اقتصاد مقـاومت  يمقاومت اقتصاد«)، 1391(نیالد حسام ،یلیخل
  .20شماره  -پنجم

هاي کلی اقتصاد مقاومتی ج.ا.ا، مطالعات  سازي سیاست اي بر نقشه راه پیاده )، مقدمه1392سیف، اله مراد(
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 ، زمستان.61راهبردي بسیج، سال شانزدهم، ش
ـ امن آفـاق  مجله ،»رانیا یاسالم يجمهور یاقتصاد مقاومت يشنهادیپ يالگو«؛ )1391(مراد ف،الهیس ، تی

   . 16شماره  -، سال پنجم زییپا
از منظر قرآن  یو اقتصاد مقاومت يجهاد اقتصاد« )،1392(ن،آذریبلداج یطهماسب ،اصغر؛یبلداج یطهماسب

  .47شماره  -13، سال  زییاول پا مهیدوم تابستان و ن مهین ،کوثر مجله ،»تیو اهل ب
زمسـتان، سـال    ،شهیمکاتبه و اند مجله ،»یتا اقتصاد مقاومت ياز جهاد اقتصاد«)، 1391(نیعرب نژاد،حس
  .45شماره  -دوازدهم
ـ  ن؛ی،حسيذوالفقار وسف؛یمحمد مقدم، اقتصـاد   ۀرابطـ  یبررسـ « )،1392(سـا یان،پریرسول ثم؛یپـور،م  یعل

  .2شماره  -بهار » یدولت يها سازمان تیریمد مجله ،دانش تیریو مد نانهیکارآفر شیگرا ،»یمقاومت
  .قمالحکمۀ، دارالحدیث، الطبعۀاالولى،  میزان)، 1416(شهرى، محمد الرىمحمدي 

)، اصالح الگوي مصرف با رویکرد اقتصادي، ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 1391میرمعزي، سید حسین(
 اندیشه اسالمی.

ات )، نظام اقتصادي اسالم(مبانی، اهداف، اصول راهبـردي، اخـالق)، انتشـار   1390میرمعزي، سید حسین(
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

، »)يمقام معظـم رهبـر   دگاهیبر د دیکأو ملزومات آن(با ت یاقتصاد مقاومت« )،1391(نیحس دی،سيرمعزیم
  .47شماره  - زییپا ی،اقتصاد اسالم مجله

در اقتصـاد   يجهـاد  تیرینمـاد مـد   ؛یاقتصاد مقاومت« ؛)1393ی(،عليدریح یرکیز ؛یدمرتضیس ،یهزاوئ
 .37شماره  -ازدهمیتابستان، سال  ی،مطالعات انقالب اسالم یپژوهشی ـ علم مجله ،»رانیا یاسیس
 

   



81 

  
  

 بنیان اقتصاد دانشاقتصاد مقاومتی و 

  *علی اصغر هادوي نیا

  چکیده  
شود این است که از دیدگاه رهبري، اقتصاد مقاومتی و  پرسش اصلی که در این مقاله به آن پرداخته می

چه ارتباطی با هم دارنـد؟ در ایـن مقالـه      بنیان چه هستند؟ از چه جایگاهی برخوردارند؟ و اقتصاد دانش
هاي مزبور داده  هاي مناسبی به پرسش تالش شده است که با تکیه بر بیانات رهبر معظم انقالب، پاسخ

بنیان و نیز اقتصـاد   هایی که از اقتصاد دانش اي است. بررسی تعریف شود. روش انتخابی روش کتابخانه
ها بـه   د که این دو کامالً با یکدیگر مرتبط هستند. ارتباط آنده مقاومتی شده است، به خوبی نشان می

 عنـوان  بـه هـاي اقتصـاد مقـاومتی، بلکـه      یکـی از مؤلفـه   عنوان بهبنیان  دانش  اي است که اقتصاد گونه
ترین مؤلفه آن، معرفی شده است. این مقاله درصدد است که رابطه مزبور را به لحـاظ فنـی و نیـز     مهم

  ید. اسالمی تئوریزه نما
  هاي اقتصادي، علم و ثروت.  اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش، تحریم ها: کلیدواژه

  مقدمه  
هـد کـه حتّـى در شـرایط     د یهد و اجازه مد یاقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان م

بـه عبـارت   )؛ 16/5/1391فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشند(بیانات در دیدار دانشـجویان 
دیگر، اقتصادى که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشـمن؛ دشـمنانى کـه مـا     

  ).8/5/1391نیان ب شاي دانه تداریم(در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرک
ا و هـ  ماز سوي دیگر کشور ایران از جمله کشورهایی است کـه در سـه دهـه اخیـر بیشـترین تحـری      

ا را متحمل شده است. تحریم اقتصادي شرایط اقتصادي کشور را در وضعیتی قـرار  ه مرین تحریت هگسترد
هد که با اغلب فروض اساسی علم اقتصاد در تناقض است. حرکت آزادانه سرمایه براي کسـب سـود   د یم

  ست.ذاري اگ تبیشتر در شرایطی که کشوري در تحریم قرار دارد، فارغ از معناي عملی و قدرت سیاس
نیان ب شحال که با تعریف اقتصاد مقاومتی و جایگاه آن آشنا شدید، مناسب است به تعریف اقتصاد دان

 گسـترش  وان گفت، بات ینیان مب شش با اقتصاد مقاومی پرداخت. براي تعیین جایگاه  اقتصاد دانا هو رابط

                                                        
 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. *
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 و فیزیکی سرمایه بر عالوه دیگري مؤثر انسانی) عوامل سرمایه و فیزیکی سرمایه سرمایه (شامل: مفهوم
 که است تولید منابع وري بهره عوامل، این از شدند. یکی شناسایی اقتصادي رشد جریان در نیز کار نیروي

نیان، نظام اقتصادي است که در آن، ب شیرد. اقتصاد دانگ یم قرار دانش جمله از متعددي عوامل تأثیر تحت
ود. کارایی این نظام اقتصادي مستلزم تعریف ش یمحسوب مد ثروت تولید و کاربرد دانش منشأ اصلی ایجا

ساز و کارها و شناخت عوامل مؤثر برتولید و بکارگیري دانش است که از ارتباط این عوامل با یکدیگر، زمینه 
ود. طبق تعریف سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، اقتصاد ش یا نیز فراهم مه شافزایش عملکرد سایر بخ

نیان اقتصادي است که بـر اسـاس تولیـد و توزیـع و کـاربرد دانـش و اطالعـات شـکل گرفتـه و          ب شدان
ـ گ یذاري در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار مگ هسرمای بـارت دیگـر، در اقتصـاد    ع هیرد؛ ب

ت و اشتغال نیان، تولید و توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع عامل محرك رشد اقتصادي و تولید ثروب شدان
نیان، بسیار فراتر از دانش فنی است و شامل دانش فرهنگی و اجتماعی و مدیریتی ب شاست. بناي اقتصاد دان

»  فناوري«نیان با توجه به نقش وسیع دانش و کاربرد عملی آن ب شود. فرایند پیشرفت در اقتصاد دانش ینیز م
  ند.ک یوجود رابطه باز خورد بین دانش و کاربرد آن را ضروري م

ـ ت یدرباره رابطه اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد بحران را، با اقتصاد دانش محور  م اي هـ  هوان گفت از مؤلف
بسیار مهمی است. دانشمندان   هحوري است که این هم یک مشخصم شدان  مسئلهاي مقاومتی، ه تسیاس

ـ  ماي اقتصـادي اسـت یعنـی مهـ    ه ترین زیرساخت مو متخصصان و افراد مبتکر جزو مه رین زیرسـاخت  ت
  هاقتصادي براي یک کشور، وجود نیروهاي انسانی است. اگر چنانچه به این نکته توجه کنیم، طبعاً چرخـ 

  ایی که داراي مزیت هستند. ه شمخصوصاً در بخ -علم تا ثروت 
. علم و ثـروت: در ایـن مرحلـه بـه     1ود: ش یمقاله به سرانجام مطلوب خود، در چهار مرحله نزدیک م

ي خاص رابطه بـین ایـن دو   ا هند که در مرحلک یردازد و ثابت مپ یعلم و ثروت در سطوح مختلف م رابطه
نیان و تولید ثروت: در این مرحله تعریف اقتصاد دانش مطرح شده و تـأثیر  ب ش. اقتصاد دان2مستقیم است. 

مشخصـی از اقتصـاد    . اقتصاد مقاومتی: در این مرحله تعریـف 3ود. ش یردازي مپ هآن در تولید ثروت نظری
. رابطـه اقتصـاد مقـاومتی و اقتصـاد      4ود.  ش یمقاومتی مطرح شده و با شرایط کنونی ایران تطبیق داده م

ـ   ب شود که اقتصاد دانش ینیان: در این مرحله نشان داده مب شدان وانـد در  ت ینیان تنها مسیري اسـت کـه م
  ا، رشد و شکوفایی را براي اقتصاد به ارمغان آورد. ه مبدترین شرایط ممکن از تحری

  . علم و ثروت 1
یکی از عوامل موفقیت کشورهاي غربـی تکیـه بـر علـم اسـت. بـه       علم و تولید ثروت در بیانات رهبري، 

ور که عامـل بسـیاري از مشـکالت    ط نا علم است هماه ها در بسیاري از زمینه نعبارتی، عامل موفقیت آ
رزي غربـی در سـطح   و توان در سیاسـ ت یدوري از خداوند را م مسئلهداوند است. به ویژه ا دوري از خه نآ
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. اسـت  علـم  از ناشـی ) آمریکـا  هژمونی اصطالحاً( آمریکا و ببین الملل مشاهده کرد. سلطه و سیادت غر
 و خباثـت  و فریبکـاري  از ناشـی  ثـروت  کسـب  از مقـداري  اگرچه. اشدب یم غرب ثروت تولید مبناي علم

کشور باید به عزت علمی برسد. هدف هم باید مرجعیـت   به همین خاطرماکیاولیستی است.  رزيو تسیاس
 )9/1387/ 24صـنعت  و علم دانشگاه در دانشجویان و اساتید دیدار در له معظم بیانات»(علمی باشد در دنیا

ه برکت علم توانستند باید کشورهاي اسالمی از لحاظ علم و فناوري پیشرفت کنند. گفتم غرب و آمریکا ب
بر کشورهاي دنیا مسلط شوند؛ یکی از ابزارهاشان علم بود؛ ثروت را هم با علـم بـه دسـت آوردنـد(بیانات     

اي جهان اسالم و بیداري اسـالمی  ه هنندگان در اجالس جهانی اساتید دانشگاک تمعظم له در دیدار شرک
21/9/1391(.  

 کنـد؛  فرمـانروایی  واندت یم کند، پیدا را علم که کسی هر«در مورد قدرت نیز، علم نقش آفرین است. 
واند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که دستش از علم تهی باشد، باید خود را آمـاده  ت یلتی که عالم باشد، مم هر

کنند العلم سلطان، مـن    یایشان به حدیثی از امام علی(ع) اشاره م» کند که دیگران بر او فرمانروایی کنند.
عـالوه بـر   . »؛ یعنی علم اقتدار است، علم مساوي است بـا قـدرت  »و من لم یجده صیل علیهوجده صال 

این، علم مجرد و به تنهایی هم کافی نیست؛ علم را باید وصل کنیم به فنـاوري، فنـاوري را بایـد وصـل     
 کشـور (بیانـات معظـم لـه در دیـدار زائـرین و       ي هکنید به صنعت، و صنعت را باید وصل کنیم به توسـع 

  .)1/1/1385مجاورین حرم مطهر رضوي 
توجه داشته باشید در اینجا هر علمی مراد نیست، بلکه علمی مراد است که به نوعی  قـدرت منتهـی شـود.    

علـم،  » العلـم سـلطان  «یک کشور است. این حدیث را من یک وقتـی خوانـدم:     هانبج هپیشرفت هم  هعلم، پای«
مقاصد خـود دسـت پیـدا کنـد. ایـن مسـتکبران         هواند به همت یباشد، م اقتدار است. هر کس این اقتدار را داشته

دنیا زور بگویند. البته ما هرگـز زور نخـواهیم     هلمی که به آن دست پیدا کردند، توانستند به همجهانی به برکت ع
  .)14/11/1390اي نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی ه هبیانات معظم له در خطب»(گفت

معماي اصلی اقتصاد سیاسی، یعنی جمع بین قدرت و سیاست با حلقه میانی یعنی علم و بدین ترتیب 
ود.  باید توجه داشت علمی که به مرحله فناوري نرسیده باشد، اگر چه ارجمند است، اما ش یفناوري حل م

ر کارآمدي الزم را براي حل معماي مذکور ندارد. به همین خاطر تمامی علوم دیگري که ممکـن اسـت د  
جامعه وجود داشته باشد، باید ارتقا یابد تا به واقعیت نزدیک شده و با این ارتقا بتوان فناوري جدیدي را تهیه 

  واند در بازار، ارائه شده و ثروت و در نتیجه قدرتی را به ارمغان آورد. ت ینمود. در این صورت چنین علمی م

  چرخه علم و فناوري
ی است که عبارتند از ایده و فکر، علـم، فنـاوري، تولیـد و سـپس بـازار      زنجیره علم و فناوري داراي اجزای

  ایی را در پی دارد.ه نا زیاه هاست. رهاسازي هر یک از این حلق
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اي اساسی کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي پیشرفته(اعم از غربی و غیر غربی) ه تیکی از تفاو
اي پیشرفته زنجیـره علـم و فنـاوري بـه درسـتی      به عبارتی درکشوره ؛در تکمیل این زنجیره نهفته است

ود امـا در کشـورهاي در   ش یباعث سوددهی به کلیت اجتماع م ود. لذا فعالیت علمی در نهایتاًش یتکمیل م
  اند.م یاین زنجیره ناقص باقی م حال توسعه عموماً

و فنـاوري.... یعنـی   علـم    هزنجیر«...  لذا رهبر انقالب روي تکمیل زنجیره علم و فناوري تأکید دارند.
از ایده و فکر و سپس علم و سپس فناوري و سپس تولید و سـپس بـازار را مـا بایـد تکمیـل        هاین زنجیر
اگر چنانچه ما کار تحقیقاتی را کردیم، به فناوري هم رسیدیم، اما مثالً تولید انبوه نشد، یا بازار  بکنیم واالّ
کار   هاینها بایستی مورد توجه قرار بگیرد و این زنجیر  ههمینی نشد، این ضربه خواهد خورد؛ ب شبرایش پی

بیانات معظـم  »(ا باید روي مجموع این زنجیره باشده هعلمی، تا تولید و بازار بایستی دنبال بشود؛ یعنی نگا
  .)1392 /6/6دولت هیئتمهور و اعضاي ج سله در دیدار رئی

ن آن بازار است اما در نهایت در مرحله بازار هـم  به عبارتی نقطه شروع زنجیره علمی ایده است و پایا
بیانـات معظـم لـه در    »(ندک یبازخورد آن در بازار مصرف، باز تولید ایده م«شود.   یاي نوینی ایجاد مه هاید

  .)2/6/1390 اه هدیدار جمعی از اساتید دانشگا
ت. در نظـر رهبـر   نظام ملی نوآوري طرحی فراسازمانی و فرابخشی براي مدیریت بهینه نـوآوري اسـ  

ي، در ا هاي زنجیـر هـ  لا، تعامـ هـ  تي از فعالیا هعبارت است از یک شبک« معظم انقالب نظام ملی نوآوري
اي علمی کشور؛ چه در درون محـیط علمـی، چـه بیـرون     ه هاي کالن و میانی و خرد، بین دستگاه حسط

 به نظر ایشان یکی از علل اجرا نشدن شایسته و مناسب نقشه علمی کشور را باید در خـأل  .»محیط علمی
جـامع    هو همین خـأل موجـب شـده نقشـ     -االن اینجا یک خألیی وجود دارد « نظام ملی نوآوري داست.

و آن عبـارت اسـت از همـین خـأل نظـام ملـی        -علمی هم آنچنـان کـه بایـد و شـاید عملیـاتی نشـود       
  .)1391 /22/5اه هیانات معظم له در دیدار اساتید دانشگاب»(نوآوري

و » چرخـه علـم و فنـاوري   «مـان روي  ز ماز این جهت رهبر معظم انقالب به طور هـ از سوي دیگر، 
علمـی بایـد بـه      هدیگر است. پس عالوه بر اینکه یک چرخـ   هباز یک چرخ«تأکید دارند. » چرخه علمی«

میل کنند، به هم کمک کنند، یک منظومه به وجـود بیایـد، چرخـه و    وجود بیاید که علوم، همدیگر را تک
ذهنـی علمـی، تـا      هعلمی، تا تشکیل یک مجموع  هعلمی و اید  هار دیگري از تولید اندیشو هزنجیر  هسلسل

آمدن به میدان فناوري و صنعت، تا آمـدن بـه بـازار و تبـدیل بـه محصـول هـم بایـد حتمـاً بـه وجـود            
  .)14/7/1389 نله در دیدار نخبگان جوابیانات معظم »(بیاید

هد اما رهبر انقالب تأکید دارنـد کـه قبـل از انجـام     د یتشکیل مسازي  آخرین حلقه چرخه را تجاري
ازي خیلی مهم است. س يتجار  مسئله«اي مسئول قرار گیرد. ه هاي علمی و صنعتی مد نظر دستگاه هپروژ
اي علمی و صنعتی بایستی بتوانند در کشور تولید ثروت کنند.... البته تجـاري کـردن ... بایسـتی از    ه هیافت
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به فکر تجاري کردنش باشـیم؛   -صنعتی را تعریف میکنیم   هعلمی و پروژ  هآغاز  یعنی از وقتی که ما پروژ
در محاسـبات   مسـئله ول باید ایـن  نگذاریم بعد از آنکه کار تمام شد، به فکر بیفتیم که بازاریابی کنیم. از ا

بیانات معظم لـه در دیـدار   »(اي مسئول کشور است که دنبال کننده هبیاید؛ که البته این مربوط به دستگا
  .)14/7/1389 ننخبگان جوا

ا، بـه مراکـز   هـ  هنخبگان و نابغـ  یذهن ياه هدیکه در آن ا میبوجود آور يا هچرخ دی: باخالصه این که
 ،يبا کار و تـالش جـد   یا، نخبگان فناوري و صنعته هدیا نیا یس از پرورش علمشود تا پ لیتحو یعلم

ـ تول نـه یزم زین ربطیذ ياه هکنند و دستگا لیتبد یرصنعتیو غ یا را به محصوالت صنعته نآ  يو تجـار  دی
  محصوالت را فراهم سازند. نیکردن ا

 يبـرا  ينباشد علم به ابـزار  یانسان تیو ترب هیقبل از علم قرار دارد چرا که اگر تزک هیدر اسالم، تزک
  ود.ش یم لیتبد تیخباثت و جنا

  زا علم به مثابه پدیده درون
وابستگی و استقالل از جمله مسائل نوین و مهمی اسـت کـه مقـام معظـم رهبـري بـدان اشـاره         مسئله

بـدان دسـت   اي داخل کشور ه بچارچو روان دت یا است که مز ني دروا هنند. از نظر ایشان علم پدیدک یم
یافت. از نظر ایشان براي رشد علمی دو مرحله را باید در نظر گرفت. مرحله ابتـدایی و مرحلـه نهـایی. در    

ورد. اما در مرحله آ یوابستگی م کنند که قطعاً  یمرحله ابتدایی کشورها از علم تولید شده موجود استفاده م
نـد  م هیابند و در نتیجه از استقالل علمی بهروانند به چرخه همیشگی تولید علم دست ت ینهایی کشورها م

نند اما همگان را ک یگردند. رهبر معظم انقالب ضمن اینکه مرحله اول را براي شرایط کنونی کشور رد نم
  نند.ک یبه سمت مرحله نهایی ترغیب م

... است. اگر  پایان   بی    ورزیم ... این است که علم براي کشور، یک سرمایه آنچه که ما بر آن اصرار می«
نشـدنی اسـت. علـم یـک        تولید علم در یک کشوري به راه افتاد ... آن وقت این دیگر منبعِ تمام    چرخه
زاست؛ چیزي نیست که انسان براي آن ناچار و ناگزیر باشـد وابسـته شـود. بلـه، اگـر شـما          درون    پدیده

دارد، احتیاج دارد، دسـت دراز کـردن دارد؛    بخواهید علمِ حاضر و آماده را بگیرید، همین است؛ وابستگی
اما بعد از آنکه بنیان علمی در یک کشوري به وجود آمد، استعداد هـم در آن کشـور وجـود داشـت، آن     

بیانـات معظـم لـه در دیـدار جمعـی از پژوهشـگران و       »(کنـد  هاي جوشان را پیدا می   وقت حالت چشمه
  .)1391 /8/5بنیان هاي دانش مسئوالن شرکت

ا هـ  ننـد. بـه شـکلی، آ   ا يفنـاور  اي دانش بنیان یکی از عوامل تکمیل کننده زنجیره علـم و ه تشرک
فزایی علم و ثروت شوند. از این جهت، رهبر معظم انقالب هم افزایی علم و ثـروت را  ا موانند باعث هت یم

ی ی، تعریـف ابتـدا  ییی علم و ثروت و دارایافزا   مه« نند.ک ینیان معرفی مب شاي دانه تاولین شاخصه شرک
هاي مالی هسـتند، همـت کننـد و       يگذار   هاست. بنابراین اهل دانش و کسانی که اهل سرمایه تاین شرک
  .»ا افزایش پیدا کنده تاین شرک
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  علم بهتر است یا ثروت؟
ا هـ  نوان گفت براي پرسش مشهوري که معموالً از سنین کـودکی وارد ذهـ  ت یبا توجه به مطالب فوق، م

ا ز تود. پاسخ این است که اگر علم بـه مرحلـه فنـاوري برسـد، ثـرو     ش یپاسخ مناسبی یافت م شده است،
هـزار نفـر از نخبگـان     کیاز  شیب داریدر د یي رهبر معظم انقالب اسالما هاهللا خامن تیآ حضرتاست. 

ـ     دنیرس يي براا هارزش و وسیل کیعلم را  ،یجوان دانشگاه یـد  دانسـتند و تأک  یبـه اقتـدار و ثـروت مل
الزمـه   شـان یا .علم و فناوري باشد شرفتیکشور، گفتمان پ يا هیاي پاه ناز گفتما یکی دیکردند: امروز با

از  يا هبه مرحل دیرا داشتن ثروت دانستند و خاطرنشان کردند : با اه یو جبران عقب ماندگ یعلم شرفتیپ
ـ و از همان ثروت ن میثروت بکن دیبا استفاده از علم تول میکه بتوان میبرس ییتوانا علـم   شـرفت یپ يبـرا  زی

  .میریبهره بگ
از کشـورها ممکـن اسـت     یبعضـ چنین علمی اگر بخواهد ماندگاري داشته باشد، باید درون زا شـود.  «

نفت را، منتقل کننـد بـه صـاحبان ثـروت و      يها خودشان را، نفت خودشان را، بشکه یِنیرزمیز داتیتول
ا ا  دیـ ایوجـود ب  هم ممکن است بـه  یشرفتیظاهرِ پ کیها را بخرند،  محصوالت آن ا،یعلم در دن ـ امـ  نی

 یبه استعداد درونـ  یاست که متّک یقتو باشد، آن »زا درون«است که  یوقت آن شرفتیپ ست؛ین شرفتیپ
اسـت. اگـر    یـی زا درون نیبه همـ   ها هم وابسته ها و ملت ملّت باشد. وزن و اعتبار کشورها و دولت کی

 دهـد،  یملّت، وزن مـ  کیکشور، به  کیوجود آمد، به  به يرشد ،یجهش ،یحرکت کیرون، چنانچه از د
  ).17/7/1392بیانات رهبري،»(دهد یابهت م دهد، یارزش م دهد، یاعتبار م

یرد، بلکـه  گ یایی را مز تسد ایشان سطحی از علم را در نظر دارند که نه اینکه جلوي ثرور یبه نظر م
اول، متوقف بر دو عنصـر اسـت: یـک عنصـر،       هپیشرفت مادى کشور در درج«اشد: ب یا نیز مز تخود ثرو

ینـد. کشـور بـا علـم     ب ىعنصر علم است؛ یک عنصر، عنصر تولید است. اگر علم نباشد، تولید هم صدمه م
ود. اگر علم باشد، اما براساس این علم و بر بنیاد دانش، تولید، تحول و تکامـل و افـزایش پیـدا    ر یپیش م

ند... باید به علم و تولید اهمیت بدهیم. باید در مراکز علم، در مراکز تحقیـق، بـا   ز ید، باز کشور درجا منکن
). 1389اردیبهشـت   8سراسر کشـور،    هبیانات در دیدار کارگران نمون»(اى نو و مدرن پیگیرى شوده لشک

این پرسش را که علم بهتر است یا ثروت را از علی(ع) در یک جلسـه هشـت نفـر بـه ترتیـب از ایشـان       
پرسیدند. ایشان هر بار علم را از جهتی بهتر دانستند و هر بار دلیل جدیدي آوردنـد. یکـی از دالیـل ایـن     

فاق کنی و آن را به دیگران ود؛ ولی اگر از علم انش یعلم بهتر است؛ زیرا اگر ازمال انفاق کنی کم ماست: 
 .ودش یبیاموزي برآن افزوده م
  ذیر نیست.پ تود علم یک کاالي رقابش یهد همان گونه که در آینده مطرح مد یاین دلیل نشان م

توجه داشته باشید که علم در سطوح مختلفی قابل طرح است، امـا در اینجـا علمـی مـراد اسـت کـه       
أعوذ بک من  یإنّ اللّهم :ندیرماف یم در باره اینگونه علم، (ص)امبراکرمیپقابلیت نفع رسانی را داشته باشد. 

 نهـج  و نفس ال تشبع أعوذ بک اللّهم من شرّ هؤالء األربـع؛  سمعیو دعاء ال  خشعیو قلب ال  نفعیعلم ال 
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 رىینشود و نفسى کـه سـ   دهیاز دانشى که سود ندهد و دلى که سوز ندارد و دعائى که شن ایخدا؛ الفصاحه
  رم.ب یبه تو پناه م زیچهار چ نیاز ا ایرم خداب یبه تو پناه م ردینپذ

مـرا بـه آنچـه     ایخـدا  علمـا؛  یو زدن ینفعنیما  یو علّمن یبما علّمتن یانفعن اللّهم رمایند:ف ی(ص) مامبراکرمیپ
  ).الفصاحه نهج(و دانش مرا فزون کن اموزیى منتفع کن و آنچه را براى من نافع است به من با هداد میتعل

بـه   نتفـع یأو علم  هیمات اإلنسان انقطع عمله إلّا من ثالث صدقه جار إذا :ندیرماف ی(ص) مامبراکرمیپ
ـ شود جز سـه چ  دهیاو بر کیدنباله کارهاى ن ردیانسان بم وقتى له؛ دعویأو ولد صالح  صـدقه جـارى و    زی

  ).الفصاحه نهج(دعا کند ر شوند و فرزند درست کارى که براى اوو هدانشى که کسان از آن بهر

  هدف اصلی از باال بردن ثروت ملی 
توسـعه   ،علـم و فنـاوري   شرفتیبه پ یابیدست يرا برا یاسالم يجمهور یهدف اصل ،رهبر معظم انقالب

بـه اقتـدار    یابیدسـت  ياز حقوق انسان دانستند و تأکید کردند: ما علم را برا یقیو دفاع حق یانسان لیفضا
از مظلوم، در  تیضمن حما میتا بتوان مینک یدر جهان دنبال م تیو برافراشتن پرچم عدالت و انسان یقیحق

  .میکن یستادگیا انیمقابل ظلم و جور ستمگران و سلطه جو

 بنیان و تولید ثروت . اقتصاد دانش2
  بنیان تعریف اقتصاد دانش

کنـد و   فـا یرا ا ینقـش اصـل   يو مصرف دانش و تکنولـوژ  عیتوز د،یتول ندیکه در فرا ياقتصاد ستمیس به
 کـه  اسـت  يامـور  از یکـی  دانـش  اقتصادود. ش یبر دانش و علم باشد اقتصاد دانش محور گفته م یمبتن

ـ  فـراهم  ثـروت  خلـق  در دائم نقش يفایا يبرا را علم از يردارب هبهر و يفرآور  دانـش  اقتصـاد  .نـد ک یم
ـ ا. باشـد  داشته ياقتصاد تیفعال در دانش ياه هگون یهمگ نهیبه استفاده در را تأثیر نیشتریب واندت یم  نی

 زوماًل ،دانش اقتصاد نیبنابرا. اندد یم دانش اقتصاد جزء زین را گذشته ياه شدان از نهیبه يندم ههرب  ف،یتعر
  ).Ian Brinkley,1996(ندارد بکر فکر يکاال به يازین

 با دیجد منابع از يا هدمجموعیبا بلکه ود؛ش ینم محدود باالي ايه هالی به نهات  دینبا دانش، اقتصاد  هاید
 یهمگـ  و  تداراس را صنعت گوناگون ياه شبخ در کاربرد تیقابل که، یردگ یم بر در را یرقابت ياه تیمز

 دانش، اقتصاد ياه یژگیو نیرت ممه از یکی ن،ینابراب  .ببرند بهره آن از وانندت یم مناطق یتمام در اه هبنگا
 ).Gustavo Manso, 2007(اشندب یم برخوردار ییباال اریبس يریفراگ از که است یعلوم ظهور و بروز

ثـروت   جـاد یا یو کاربرد دانـش منشـأ اصـل    دیاست که در آن، تول ينظام اقتصاد ان،ینب شدان اقتصاد
ـ برتول ساز و کارها و شناخت عوامل مؤثر فیمستلزم تعر ينظام اقتصاد نیا ییود. کاراش یمحسوب م و  دی

فراهم  زیا نه شبخ ریعملکرد سا شیافزا نهیزم گر،یکدیعوامل با  نیدانش است که از ارتباط ا يریبکارگ
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است که بر اساس  ينیان اقتصادب شو توسعه، اقتصاد دان ياقتصاد يسازمان همکار فیطبق تعر ود.ش یم
مـورد   هیپا انشد عیدر دانش و صنا يذارگ هیو کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته و سرما عیو توز دیتول

بـه   يذارگ هیاز سرما ییا سطح بااله ناست که در آ یعینیان صناب شدان عییرد. صناگ یتوجه خاص قرار م
کـار   يرویوند و نش یمصرف م ییکسب شده با شدت باال ياه يوراو فن ابدی یاختصاص م يابداع و نوآور

  برخوردار است. یعال التیاز تحص
اند د یم ينیان را اقتصادب شآرام، اقتصاد دان انوسیـ اق ایآس يتصاداق يمجمع همکار ياقتصاد تهیکم

ثروت و اشتغال در همه  دیو تول يرشد اقتصاد یو کاربرد دانش عامل و محرك اصل عیو توز دیکه در آن تول
بـا   عیاز صـنا  يثروت تنها بـه تعـداد   دیرشد و تول ينیان براب شاقتصاد دان ف،یتعر نیاست. طبق ا عیصنا

ـ   ازیبه فراخور ن عیاقتصاد همه صنا نیبلکه در ا ستین یفناوري باال متک  ؛ننـد ک یخود از دانش اسـتفاده م
عامـل محـرك رشـد     عیو کاربرد دانش در همه صـنا  عیو توز دیتول ،نیانب شدر اقتصاد دان گر،یبارت دع هب

اسـت و شـامل    یفراتر از دانش فن اریبس، نیانب شاقتصاد دان يثروت و اشتغال است. بنا دیو تول ياقتصاد
نیان با توجه به نقـش  ب شدر اقتصاد دان شرفتیپ ندیود. فراش یم زین یتیریو مد یماعو اجت یدانش فرهنگ

  نند.ک یم يدانش و کاربرد آن را ضرور نیوجود رابطه باز خورد ب »يورافن«آن  یدانش و کاربرد عمل عیوس
اي اطالعایـت و ارتباطـاتی کارآمـد،    هـ  تاز سوي دیگر، اقتصاد دانش بنیاد به معناي داشتن زیرساخ

ا، مراکز علمی و ه هنیاد نهادهاي تولید، توزیع و استفاده کننده دانش(دانشگاب شسیستم کارا و همکاري دان
ا) همکاري محلی و جهانی دانش و غیره است؛ به بیان دیگر، اقتصاد دانش بنیاد یعنـی  ه هگاپژوهشی و بن

ي کـه در سـایه وجـود آن، پایـداري رشـد و توسـعه       ا هونگ هاي اقتصادي، به تحصور دانش در تمام فعالی
ـ     ه یاقتصادي جامعه تضمین شود. این ویژگ اوت ا اقتصاد دانش بنیـاد را از سـایر اقتصـادهاي سـنتی متف

  ).30: 1389نند(عظیمی و برخورداري ک یم
رداري از آن نقش غـالبی در  ب هحور، اقتصادي است که در آن خلق دانش و بهرم شبنابراین اقتصاد دان

نند بلکه استفاده ک ینند. و نه تنها روي گستش مرزهاي دانش تأکید مک یایجاد ثروت و رشد اقتصادي ایفا م
یرد. دانش یک کاالي عمومی گ یاي اقتصادي را در برمه تدانش در کلیه فعالیبهتر و کاراتر از تمام انواع 

جهانی است و قابلیت گسترش نامحدود را دارد؛ به عبارت دیگر از دیدگاه مصرف، یک کاالي غیر رقابتی 
ود. کاالي غیر رقابتی کاالیی استکه مصرف آن توسط یک فرد به هیچ وجه از عرضه آن کاال ش یتلقی م
ویند کاال از لحاظ مصرف غیر رقابتی است. غیر رقابتی بـودن  گ یافراد دیگر نکاهد. در این صورت مبراي 

ود اقتصاد دانـش محـور   ش ی). در کل گفته م1: 1384یکی از خصوصییات کاالهاي عمومی است(صدیق،
  ).5نند(همان، ک یاقتصادي است که در آن تولید و پخش دانش نقش مهمی در خلق ثروت بازي م

ود، عبارتند از: اقتصاد شبکه اقتصاد دانـایی،  ش یحور استفاده مم شاسامی دیگري که براي اقتصاد دان
  ).4زن، اقتصاد اطالعات و اقتصاد خدماتی(همان، و یاقتصاد دیجیتال، اقتصاد ب
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  فرمایند: بنیان می مقام معظم رهبري در باره اهمیت اقتصاد دانش
و بـه وجـه غالـب اقتصـاد      میببـر  شیدانش را پ    هیبر پا ياقتصاد يکارها يانگذاریبن میشاءاهللا بتوان   ما ان اگر«

هم خواهد داد، قـدرت   یاسیخواهد داد، بلکه قدرت س ينه تنها به کشور قدرت اقتصاد نیا م،یکن لیکشور تبد
خـود را   یتواند زندگ با دانش خود می خود،احساس کرد که با علم  يکشور کی یهم خواهد داد. وقت یفرهنگ

 ؛کنـد  مـی  تیاحساس شخص ،کند می تیها خدمت برساند، احساس هو ملت گریو ملت خود را اداره کند و به د
  ).1391 /8/5»(دارند اجیمسلمان امروز به آن احت يها است که ملت يزیدرست همان چ نیا

اقتصـادي هـر    ايه ترین زیرساخت منیان از مهب شي تأکید کردند: اقتصاد دانا هحضرت آیت اهللا خامن
. کشور است و اگر این موضوع مورد توجه جدي قرار گیرد، قطعاً چرخه علم تا ثروت تکمیـل خواهـد شـد   

 .را تکمیل کند واند چرخه علم تا ثروتت ینیان مب ش: فقط اقتصاد دانرمایندف یم مقام معظم رهبري

  بنیان مزایاي اقتصاد دانش
  ود:ش یا در اینجا اشاره مه ننیان مزایایی برشمرده شده است که به برخی از آب شبراي اقتصاد دان

  حور؛م شکمرنگ شدن مشکل کمیابی در اقتصاد دان -
در چارچوب قـوانین  ود ش یي که از افراد اخذ ما هنهادینه شدن حقوق مالکیت معنوي(در چنین سیستمی هر اید - 

  هد)؛د ییرد که همین کار انگیزه نوآوري را بین افراد جامعه افزاي مگ یمناسب و توسعه یافته صورت م
  آن در تمام جامعه است)؛ spill overاثرات جانبی مثبت دانش(اثر جانبی سرریز شدن  -
ـ  رقابت در اقتصاد دانش محور متفاوت است(معموالً براي بقیه کاالها  - ابـد کـه   ی یرقابت تا آنجا ادامـه م

ود. امـا درآمـد نهـایی بـاالتر هزینـه نهـایی       ش یهزینه نهایی برابر با درآمد نهایی و سود بنگاه صفر م
  وانند سود ببرند)؛ت یا مه هواند باشد و رانت حاصله بنگات یم

اي هـ  هآن هزین ایی و مهاجرتج هسهل و ممتنع بودن تحرك دانش(دان مانند نیروي کار نیست که جاب -
باالي اجتماعی، اقتصادي و روانی در پی داشته باشد، دانش مانند سرمایه مالی هم نیست که هر زمان 
مالک سرمایه بخواهد، بتواند آن را از کشور خارج کند. دانش وقتی وارد جریان تولید یـک کـورد، نـه    

  ).11-16: 1384ود)(صدیق ،ش ینند بلکه به تولید دانش بیشتري هم منجر مک یتنها خودي را حفظ م

  بنیان اقتصاد دانش یاصل هاي مؤلفه
  عبارتند از:  نیانب شاقتصاد دان یسه مؤلفه اصل

ـ  یکننده و محرك اصل تیدانش، هدا دیو کسب دانش: تول دیتول  بحـور محسـو  م شرشد اقتصاد دان
 قاتیو توسعه تحق دیجد ياه ياختراعات و نوآور ،در علم و فناوري نینو ياه شرائه رواود و شامل ش یم

ـ ن ،يذارگـ  هیاز جمله سرما يو کسب دانش عوامل متعدد جادیود. در اش یم یقبل  ششـاغل در بخـ   يروی
  اشند.ب یمؤثر م يو اقتصاد یاجتماعهاي  رساختیو ز زاتیامکانات و تجه قات،یتحق
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بـه   یدسترسـ  ریمطلوب نظ یارتباط ياه ترساخیفراهم کردن ز قیدانش: انتشار دانش از طر انتشار
 لینفوذ موبا بیضر نترنت،یدانش، تعداد کاربران ا ياه کبان جادیبه اشتراك گذاشتن اطالعات، ا نترنت،یا

در انتشـار   دیبا هک یاز نکات یکیاشد. ب یم ریذپ نمختلف جامعه امکا ياه شدر بخ یارتباط ياه مستیو س
کشـور   کیدانش و اطالعات در نقاط مختلف  عیتوز ياه ترساخیگسترش ز رد،یدانش مورد توجه قرار گ

 یو اثربخشـ  یـی فزاا مدر هـ  یموضـوع نقـش مهمـ    نیکوچک است که ا ياز جمله در روستاها و شهرها
  اقتصاد دانش محور خواهد داشت.

 يجامعه است به طور ياه شابعاد و بخ یدانش: کاربرد دانش به مفهوم استفاده از آن در تمام کاربرد
  مؤثر باشد. یسطح رفاه اجتماع شیو افزا یناخالص مل دیثروت و تول جادیافزوده، ا ارزش جادیکه در ا

  بنیان در سنجش دانش کشورها در اقتصاد دانش یروش بانک جهان
وجـود   Knowledge Assessment Methodology(KAMبـا عنـوان(   یبخشـ  ،یبانک جهان تیسا در

و  يآن، مجمـوع عملکـرد اقتصـاد    يهاریمتغاشد. ب یم »سنجش دانش یروش شناس« يدارد که به معنا
 یارتباط به ارکـان اساسـ   نیا در اه ههد. دادد یمحور را نشان م ییچارچوب اقتصاد دانا یچهار رکن اساس

  :وندش یم میتقس ریز

  )Overall Performance of The Economy(يمجموع عملکرد اقتصاد
ـ و انگ ينهاد میرژ ) کـه در بـر   Economic Incentive and Institutional Regime(ياقتصـاد  زشی

  .) استGovernance(ی) و حکمرانEconomic Regime(ياقتصاد میدارنده رژ
 يرویــ)، نEducation) کــه دربـر دارنــده آمـوزش(  The Innovation System(ينـوآور  سـتم یس

  .اشدب ی) مGender(تی)، و جنسLaborکار(
  .ICT(Information and Communication Technologyاطالعات و ارتباطات ( يتکنولوژ

  وضعیت اقتصاد دانش در ایران 
ناسی اقتصاد ایران در درجه اول باید به وابستگی اقتصاد ایران و بودجه ش ببه باور تمامی کارشناسان در آسی

دولت به فروش مواد خام و با ارزش افزوده پایین اشاره کرد. ریشه اصلی این معضـل در ضـعف دانـش و    
باعث شده اسـت   مسئلهسفانه این أاي فعال در این حوزه است که مته تاین صنعت و شرکتکنولوژي در 

  .نقطه قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی به اهرمی براي تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود
همچنین یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خالقیـت و نـوآوري و ضـعف فنـاوري     

اي خـارجی کـرده   ه ياقتصاد و صنعت کشور را مصرف کننده فناور مسئلهاي اقتصادي است. این ه هبنگا
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نند. با شناسایی ک یاست و این خود زمینه آسیب پذیري اقتصاد کشور را در برابر تحریم بیگانگان فراهم م
  .  دیل دانش در حل معضالت کشور پی بردب یوان به نقش بت یا مه باین نوع آسی

  هاي دانش بنیان شرکت ثر درؤیکی از نیروهاي بسیار م عنوان بهدانش 
واننـد  ت یا مـ ه نند. به شکلی، آا يفناور نیان یکی از عوامل تکمیل کننده زنجیره علم وب شاي دانه تشرک

فزایـی علـم و ثـروت را اولـین     ا مباعث هم افزایی علم و ثروت شوند. از این جهت، رهبر معظم انقالب ه
ی ایـن  یی، تعریـف ابتـدا  یی علم و ثروت و دارایافزا   مه« نند.ک ینیان معرفی مب شداناي ه تشاخصه شرک

هاي مالی هستند، همـت کننـد و ایـن       يگذار   هاست. بنابراین اهل دانش و کسانی که اهل سرمایه تشرک
  .»ا افزایش پیدا کنده تشرک

 اه تشرک براي دانشی هر که داشت نظر در باید البته. وندش یم ثروت صاحب دانش از امروز ايه تشرک
 ازيس يتجار از منظور. شودسازي  تجاري کارشناسان، اصطالح به یا شود کاربردي باید دانش. نیست مفید

نش، تبدیل آن از حالت خام به حالتی بازار پسند و داراي تقاضا در بازار است. یکـی از عوامـل موفقیـت    دا
 فعالیت منبع رینت یسانی عنوان کرد. خالقیت و نوآوري که اصلان منابع وانت یم را نیانب شدان ياه تشرک
 و دانـش سـازي   تجاري فرایند است بدیهی ید،آ یم پدید اه نانسا توسط تنها است نیانب شدان ايه تشرک

  .است پذیر مخاطره ذارانگ هثیر انکارناپذیر سرمایأنیان تحت تب شدان ايه تشرک عملکرد

  بنیان  جایگاه نوآوري در اقتصاد دانش
نـد،  ا هنیان، رقابت اساساً بر سر نوآوري است. کشورهایی که شاهد نوآوري بیشـتري بـود  ب شدر اقتصاد دان

ند، عملکرد مالی بهتري از خود بر ا هایی که نوآوري بیشتري را تجربه کرده تند و شرکا هر رشد کردت عسری
ایی که در هر سازمانی ه ها و ایده هي را این گونه تعریف کرد: کاربرد اندیشوان نوآورت یند. ما هجاي گذاشت

ا در محصوالت، فرایندها و خدمات به کار گرفته شوند خواه ه هجدید و بدیع هستند، خواه این اندیشه و اید
اسـت   اي مدیریت و بازاریابی سازمان استفاده گردند؛ به عبارت دیگر نوآوري فراینـد خالقـی   ه مدر سیست

اسطه تبـدیل دانـش بـه    و هکه از طریق آن ارزش اقتصادي، از دانش استخراج و ارزش افزوده اقتصادي، ب
  ).27: 1389ود(عظیمی و برخورداري دور باش،ش یخدمات، فرایندها و محصوالت جدید حاصل م

  بنیان  هاي اقتصاد دانش شاخص
  ند: ا هل را مطرح کرداي ذیه صینان شاخب شبرخی از اندیشمندان براي اقتصاد دان

  ؛نترنتیبه خطوط پرسرعت ا یدسترس -
  ؛دارا بودن سرور مطمئن(هر صد هزارنفر) -
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  ؛افراد(هر هزارنفر) يبرا تیداشتن وب سا -
  ؛نفر) 100تلفن همراه در کشور (هر  نیتعداد مشرک -
 ؛نفر) 100در هر کشور (هر  نترنتیا نیتعداد مشترک -
  .ICT نهیشهروندان در زم يذارگ هیسرما زانیمظ -

  . اقتصاد مقاومتی 3
  تعریف اقتصاد مقاومتی 

رین عناصر آن وجود یـک  ت متعریف اقتصاد مقاومتی شامل عناصري است که باید به آن توجه کرد. از مه
یـک   عنوان بهنبال نابودي اقتصاد کشور است. در اینجاست که اقتصاد مقاومتی د هدشمن واقعی است که ب

الگوي مناسب در برخورد با این رفتاردشمن، ظاهر شده و درصدد تصـحیح رفتارهـا در جهـت مقاومـت و     
  جلوگیري در برابر تهاجمات اقتصادي دشمن است. 

ـ   هـ  هعنصر دوم انگیزه جهادي اسـت. در واقـع، انگیـز    غـم آثـار مثبـت    ر یاي مـادي و سـوداگرانه عل
ـ   دتش بر اقتصاد مانند: افزایش تالشم هکوتا ي ا ی، نوآوري، ابتکار، صبر و امید همراه با پشـتکار، آثـار منف

اي روانی، فسـاد، قتـل و جنایـت، بـازار سـیاه و      ه يهی مؤسسات دولتی، افزایش بیمارد نمانند: تورم، زیا
نشـانه موجـب رخـوت،    م یاي معنوي تقدیرگرایانه و صوفه هذارد. از سوي دیگر، انگیزگ یاي مج هقاچاق ب

ا، و هـ  ها هویت اسـالمی افـراد، بنگـا   ه هو نوع انگیزد نود. هریک از ایش یاندگی اقتصادي مم برکود، و عق
یرد. دولت اسـالمی بـه ویـژه    گ یار کرده و اقتصاد مقاوم و پایدار اسالمی شکل نمد هبخش دولتی را خدش

فرهنگـی   ايه تور از طریق سیاسط نرهبران طراز اول آن موظفند از طریق گفتار، و کردار خویش و همی
  را به فرهنگ عمومی مملکت اسالمی تبدیل کنند.» کار براي خدا«الزم 

عنصر دیگر رشد و حتی شکوفایی اقتصاد در دوران بحـران اسـت. مقـام معظـم رهبـري در تعریـف       
هـد و اجـازه   د یاقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان م«رمایند: ف یاقتصاد مقاومتی م

، www.Khamenei.ir» (فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشـند  شرائطى در هد که حتّد یم
) منظور از شکوفایی اقتصـاد جهـش در رشـد    16/05/1391، انیدانشجو داریدر د اناتیباقتصاد مقاومتی، 

ور نمونـه پـنج درصـد بـوده اسـت،      ط هاقتصادي است؛ به عبارت دیگر اگر قبل از بحران رشد اقتصادي ب
ود کـه  شـ  یود که این رشد به همین مقدار باقی بماند، عالوه بر این باعـث مـ  ش یاقتصاد مقاومتی سبب م

  اقتصاد جهش در رشد داشته باشد، و فراتر از پنج درصد عمل کند.

  ها اقتصاد تحریم و تحریم
 سرمایه(شـامل  مفهـوم  گسـترش  وان گفـت، بـا  ت یبراي تعیین رابطه اقتصاد مقاومتی با اقتصاد بحران  م
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 در نیـز  کـار  نیـروي  و فیزیکـی  سرمایه بر عالوه دیگري مؤثر عوامل انسانی)، سرمایه و فیزیکی سرمایه

 عوامل تأثیر تحت که است تولید منابع ريو هبهر عوامل، این از شدند. یکی شناسایی اقتصادي رشد جریان

  یرد.گ یم قرار دانش جمله از متعددي
ـ است کـه در سـه دهـه اخ    ییاز جمله کشورها رانیکشور ااز سوي دیگر  ا و هـ  متحـری  نیشـتر یب ری

قـرار   یتیاقتصادي کشور را در وضع طیاقتصادي شرا میمتحمل شده است. تحر را اه متحری نیرت هگسترد
براي کسـب سـود    هیعلم اقتصاد در تناقض است. حرکت آزادانه سرما یاساس فروض که با اغلب هدد یم
ذاري اسـت.  گـ  تاسـ یو قدرت س یفارغ از معناي عمل ،قرار دارد میکه کشوري در تحر یطیشرا در شتریب

 موفق نخواهد بـود. اعمـال   میدر دوران تحر یاي خارجه هیبراي جذب سرما یقیاي تشوه تاسیس اعمال
. اسـت  متفـاوت  کـامالً  میتحـر  طیکشور تحت تأثیر شرا یتجارت خارج تیریاي ارزي براي مده تاسیس
بـا   متفـاوت  شدن اقتصادي را همـواره دارد  میکالن اقتصادي براي کشوري که امکان تحراي ه تاسیس

و  ییاتکـا خود ايهـ  تاسـ یبـه س  عموماً می. کشورهاي دچار تحرستین دیتهد نیکشوري است که دچار ا
  .دارند ازین ییخودکفا

بـوده و در  اي اخیر کشور ما در شرایطی بسیار نابرابر نسبت بـه سـایر کشـورهاي جهـان     ه لطی سا
اي اقتصادي خود با مسائل یا مفاهیمی روبرو شده است که تاکنون در هیچ کجاي دنیا به صـورت  ه هحوز

نمونه تا به حال شواهدي مبنی بر تحریم بانک مرکزي یک  عنوان بهعملی یا حتی تجربی مشابه نداشته، 
ا است، به ه مرگذارترین نوع تحرینمونه اشاره شده از جمله تأثی .کشور به مدت طوالنی وجود نداشته است

طوري که وصول درآمد حاصل از فروش کاالهاي صادر شده به کشورهاي جهان را دچار مشکل نموده و 
اي دولـت آمریکـا   ه ماقتصاد ایران را با تهدیدي جدي روبرو کرده است. شاهد این مدعا این است که مقا

  .ندا ها در طول تاریخ دنیا نامیده مرین تحریت هج کنندرین و فلت تاي اعمال شده علیه ایران را سخه متحری
ا مشکالت خاصـی دارد ضـرورت ایـن    ه مشرایط خاص اقتصاد جهادي کشور ما که با توجه به تحری

ـ هـ  تا را دو چندان کرده است. بنابراین مدیران شرکه يهمکار ابعـاد   نیـان داخلـی کـه عمومـاً    ب شاي دان
کوچک و خرد نیز دارند با درك به موقع و درست این موضـوع بایـد بـه سـمت ایجـاد چنـین اتحادهـا و        

  ایی حرکت کنند.ه يهمکار
ـ ت ما نشان دهنده مهه مدر واقع تحری اشـد. مقـام   ب یرین عنصر اقتصاد مقاومتی، یعنی وجود دشمن، م

 یگونـاگون سـع   يِو با فشار اقتصاد میبا تحر دشمننند: ک یمعظم رهبري به این مطلب این گونه اشاره م
راحت، با وقاحت!  ند؛یوگ ی. دروغ ممیستیکه ما با مردم دشمن ن ندیوگ یخارج کند. م دانیکرد مردم را از م

ـ مـردم ز  رند،یاست که مردم ناراحت شوند، مردم در تنگنا قرار بگ نیا يفشار برا نیشتریب فشـار قـرار    ری
کننـد. هـدف، فشـار بـر مـردم       جادیفاصله ا یمردم و نظام اسالم نیب لهیوس نیا هبتوانند ب دیشا رند،یبگ

مختلـف بـود؛ عمـدتاً     ياهـ  ها و عرصـ ه هکه دشمنان ما هدف گرفته بودند، صحن آنچه). 7/2/1392(است
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را  رانیملت ا واهندخ یکردند که م حیاقتصاد، گفتند و تصر  هبود. در عرص استیس  هاقتصاد و عرص  هعرص
 یاله قیتوف بهمختلف،  ياه ندایرا فلج کنند و ما در م رانیفلج کنند؛ اما نتوانستند ملت ا میتحر  هلیسو هب

  ).30/12/1391(میکرد دایدست پ يادیز ياه تشرفیو به فضل پروردگار، به پ

  جهاد اقتصادي
  یدا کند:اي اقتصادي سبب شده است که اقتصاد مقاومتی با جهاد اقتصادي ارتباط تنگاتنگی په متحری

و  رنـد یرا کـه انتظـار داشـتند، بگ    يا جهیها آن نت ها برآورده نشد و نتوانستند از تحریم آن  البته خواسته«
ـ . لذا اکنند یملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال م یمسئوالن و همراه ریتداب را  يسـال جـار   نی

 نهـا یا  مسائل کشور، و محور همه نیتر یبه اساس میمتوجه کن یستیما با ،شود لحظه آغاز می نیکه از ا
و از  کـنم  یمـ  ينامگـذار  »يسال جهاد اقتصاد«سال را  نیاست. لذا من ا يبه نظر من مسائل اقتصاد

 يکه مربوط به مسائل اقتصـاد  يگرید يها مسئوالن کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش
با حرکت جهادگونه کار کننـد،   ياقتصاد  انتظار دارم که در عرصه زمانیعز ملتاز  نیو همچن شوند یم

و مجاهدانـه داشـته    یحرکـت جهشـ   دان،یـ م نیـ در ا دیبا ست؛ین یکاف یعیمجاهدت کنند. حرکت طب
  ).1/1/1390» (میباش

ازد. رهبر معظم انقـالب بـا   س یاقتصاد مقاومتی در واقع راهکاري است که جهاد اقتصادي را متبلور م
تأکید داشتند که اقتصاد مقاومتی خواهـد   29/11/92، در تاریخ »اقتصاد مقاومتی«اي کلی ه تسیاس ابالغ

خش از نظام اقتصادي اسالم را عینیت بخشد و زمینـه و فرصـت مناسـب را بـراي     ب متوانست الگویی الها
  .فرینی مردم و فعاالن اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم کندآ شنق

د مقاومتی، راهکاري است که کشـور بتوانـد در یـک شـرایط ویـژه کـه مـورد تحـریم         در واقع اقتصا
اي اساسی اقتصاد مبنی بر چگونگی تولید و توزیع کاالهـا و  ه لاي دنیا قرار گرفته است، به سؤاه تابرقدر

اي الزم بـراي کـاهش وابسـتگی بـه کشـورهاي دیگـر،       هـ  يذارگـ  هخدمات پاسخ دهد، همچنین سرمای
اي مادي و معنـوي جمهـوري اسـالمی ایـران     ه هرهایی که چشم طمع به منابع و سرمایصوص کشوخ هب

 .دارند را داشته باشد

  بنیان  . رابطه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش4
  ند: ا هنیان و اقتصاد مقاومتی را این گونه ترسیم کردب شمقام معظم رهبري رابطه اقتصاد دان

 یمهم اریبس  همشخص کیهم  نیاست که ا يحورم شدان  مسئله ،یمقاومت ياه تاسیس ياه هاز مؤلف
 میرا داشـته باشـ   يبلندپرواز نیکه ا هدد یاجازه را به ما م نیامروز کشور ا یِاست. خوشبختانه وضع علم

خـواهم کـرد. مـا     نیبه ا يا هاشار کی زکه من بعداً با م؛یکن انینب شاقتصادمان را اقتصاد دان میکه بخواه
ـ  مجـزو مهـ   نیو ا م؛یدار ادیو افراد مبتکر در کشور ز انینب شدان ياه تدانشمند و متخصص و شرک  نیرت
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کشـور، وجـود    کی يبرا ياقتصاد رساختیز نیرت ممه یعنیاست در هر کشور؛  ياقتصاد ياه ترساخیز
علم تا ثـروت    هطبعاً چرخ م،یتوجه کندهم بود   هنکت کهنکته  نیاست. اگر چنانچه ما به ا یانسان يروهاین

ـ خواهد کـرد؛ و ا  دایبه راه خواهد افتاد و امتداد پ -هستند  تیمز يکه دارا ییاه شمخصوصاً در بخ -  نی
  .هدد یم ياءاهللا روش نا یدر اقتصاد مقاومت

یکـی  و آن را  کردندنیان تکیه ب شاقتصاد دان  مسئلهان در حرم مطهر رضوي، بر ش یدر سخنرانایشان 
  :انندد یماز لوازم اقتصاد مقاومتی 

کنـد، بـه    هاي علمی استفاده مـی  بنیان است؛ یعنی از پیشرفت چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش«
دهد؛ اما معناي آن این نیست که این  کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می هاي علمی تکیه می پیشرفت

توانند نقـش ایفـا کننـد در اقتصـاد مقـاومتی.       فقط دانشمندان میاقتصاد منحصر به دانشمندان است و 
هـاي کـارگرانی کـه داراي     ها و مهارت هاي صاحبان صنعت، تجربه تجربه  ها ـ  ها و مهارت نخیر، تجربه

شـود   تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفتـه مـی   تواند اثر بگذارد و می ـ می اند  تجربه و مهارت
هاي متمـادي   صنعتگر یا کشاورز که در طول سال  معناي آن این نیست که عناصر باتجربه محور، دانش

ها نقش ایفا نکنند. نخیر، نقش بسـیار مهمـی هـم     اند، این کارهاي بزرگی را براساس تجربه انجام داده
  ».هاست این  عهده به

هاى اقتصاد مقاومتى    هن مؤلفیکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترینیان ب شاي دانه تبنابراین شرک
اي کلـی  هـ  تنیان، توجـه بـه سیاسـ   ب شاي بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانه ه. یکی از رااست

  ا این گونه آمده است:ه تاقتصاد مقاومتی است. در بند دوم این سیاس
سـاماندهی نظـام ملـی    ازي و اجراي نقشه جامع علمی کشـور و  س هنیان، پیادب شپیشتازي اقتصاد دان
جایگاه جهانی کشور و افزایش سـهم تولیـد و صـادرات محصـوالت و خـدمات       ينوآوري به منظور ارتقا

  دانش بنیان در منطقه. نیان و دستیابی به رتبه اول اقتصادب شدان
اي کلی ه تسیاس 2ود، موضوع بند ش یي اقتصاد مقاومتی دیده ما هماد 24نکته ظریفی که در فرمان 

ازي و اجراي نقشه جـامع علمـی   س هنیان، پیادب شپیشتازي اقتصاد دان«اد مقاومتی است که تأکید بر اقتص
کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري به منظور ارتقاي جایگـاه جهـانی کشـور و افـزایش سـهم تولیـد و       

داشـته  » قـه نیـان در منط ب شنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانب شصادرات محصوالت و خدمات دان
وانیم با استفاده از دانش که حـد و مـرزي بـراي آن وجـود نـدارد و      ت یاست، در واقع با تکیه بر این بند م

اي اخیـر بسـیار شـکوفا شـده اسـت، وضـعیت       هـ  لاي علمی کشور که طی ساه تاستفاده دقیق از ظرفی
در کشور ما بسیار مشـهود   اقتصادي جامعه را بهبود داده و نقصان بکارگیري دانش در سطوح تولید را که

  .است را ارتقا دهیم
انسانی خالق، نوآور و دانشی است کـه بـا     هیازهاي اقتصاد مقاومتی، سرماین شرین پیت ییکی از اساس

 عنـوان  بـه رده و نیـروي انسـانی   کـ  لتوجه به ترکیب جمعیتی کشور ایران و جمعیت باالي جوانان تحصی
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ور، باید مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیـب، بـا توانمنـد نمـودن و     کش  هرین سرمایت شرین و باارزت گبزر
نیان، کشور توان رویارویی با هر گونه تهدید ب شاي دانه تازي فعالیت آنان در قالب شرکس هتشویق و زمین

  .و تحریم اقتصادي را خواهد داشت
ود و شـ  یانجـام مـ  اي زیـادي جهـت دسـت یـافتن بـه دانـش نـانو، هوافضـا و...         ه شدر کشور تال

وریم. این در حالی است که متأسفانه سـاختار  آ یا به دست مه هاي چشمگیري را نیز در این زمینه تموفقی
صنعت و تولید ما بسیار وابسته به جریان خارج است و تحقیقات علمی و مشخص چندانی در ایـن زمینـه   

ـ    اول تولید علم در ج  هود. از این رو، حتی اگر رتبش یانجام نم اول   ههان هم داشته باشیم، بـاز هـم بـه رتب
انـیم و اقتصـاد مقـاومتی    د یسیم. باید توجه کرد که اگر امروزه جنگ با دشمن را اقتصادي مر یاقتصاد نم

نبال توجه به دانش و علومی باشیم که ما را به قدرت اقتصادي تبـدیل کنـد و   د ههدف کشور است، باید ب
ده و حتـی   فراینـد ایی کـه بعـداً و در طـی    هـ  تداشته باشد، نه پیشرفثمرات اقتصادي بسیار براي کشور 

 ساند و این هدف لزوماً هدف اساسی براي کشور نیست.ر یي ما هاله، ما را به نقطس تبیس

  نتایج
نیان و اقتصاد مقاومتی را از دیدگاه رهبر معظم انقالب رصد ب شاین مقاله تالش دارد که رابطه اقتصاد دان

  این زمینه نتایج ذیل فراهم آمده است:نماید. در 
رابطه علم و ثروت در سطوح مختلف متفاوت است. اگر علم در سطح فناوري مطرح شود، رابطه آن بـا   -

ثروت، به صورت رابطه مستقیم است. یعنی هر چه علم زیاد گردد، ثروت زیادتر شود. باید توجه داشت 
وان گفت یا هیچ تـأثیري بـر ثـروت    ت یوري نرساند، ماگر علمی ترقی ننماید و خودش را به سطح فنا

ایی نیـاز  ه تندارد و یا حتی اثر منفی هم خواهد داشت. زیرا مسلما تحصیل علم به هزینه کردن فرص
  ایی که ممکن است.ه تدارد، فرص

دست مقاصد خود   هواند به همت یعلم، اقتدار است. هر کس این اقتدار را داشته باشد، م» العلم سلطان« -
بدین ترتیب معماي اصلی اقتصاد سیاسی، یعنی جمع بین قدرت و سیاست بـا حلقـه میـانی     پیدا کند.

ود. باید توجه داشت علمی که به مرحله فناوري نرسیده باشد، اگـر چـه   ش ییعنی علم و فناوري حل م
  ارجمند است، اما کارآمدي الزم را براي حل معماي مذکور ندارد.

 ست؛ین شرفتیپ نیاما المی، باید گفت که این پیشرفت ممکن است وارداتی باشد. در زمینه پیشرفت ع -
  ملّت باشد. کی یبه استعداد درون یاست که متّک یقتو نباشد، آ »از ندرو«است که یقتو نآ شرفتیپ

ثـروت   جـاد یا یو کـاربرد دانـش منشـأ اصـل     دیاست که در آن، تول ينظام اقتصاد ،نیانب شدان اقتصاد -
 بـر  ساز و کارها و شـناخت عوامـل مـؤثر    فیمستلزم تعر ينظام اقتصاد نیا ییود. کاراش یمحسوب م

ا ه شبخ ریعملکرد سا شیافزا نهیزم گر،یکدیعوامل با  نیدانش است که از ارتباط ا يریو بکارگ دیتول
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  ود.ش یفراهم م زین
را دارد؛ به عبارت دیگـر از دیـدگاه    »دانش یک کاالي عمومی جهانی است و قابلیت گسترش نامحدود -

ود. کاالي غیر رقابتی کاالیی است کـه مصـرف آن توسـط    ش یمصرف، یک کاالي غیررقابتی تلقی م
  یک فرد به هیچ وجه از عرضه آن کاال براي افراد دیگر نکاهد.

ا هـ  ننـد. بـه شـکلی، آ   ا يفنـاور  اي دانش بنیان یکی از عوامل تکمیل کننده زنجیـره علـم و  ه تشرک -
رقابت اساساً بر سر نوآوري است. کشورهایی که شـاهد   وانند باعث هم افزایی علم و ثروت شوند.ت یم

ایی که نوآوري بیشتري را تجربه کـرده انـد،   ه تند و شرکا هر رشد کردت عند سریا هنوآوري بیشتري بود
  ند.ا هعملکرد مالی بهتري از خود بر جاي گذاشت

اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى کـه بـه   «رمایند: ف یاقتصاد مقاومتی م مقام معظم رهبري در تعریف -
ى خودشـان را  یفشار هـم رشـد و شـکوفا    شرائطهد که حتّى در د یهد و اجازه مد ییک ملت امکان م

این تعریف شامل عناصر گانه اقتصاد مقاومتی است: وجود یک دشـمن واقعـی، انگیـزه    » داشته باشند
  جهادي ، رشد و حتی شکوفایی. 

باشد. تاکنون در  می رین عنصر اقتصاد مقاومتی، یعنی وجود دشمن،ت ما نشان دهنده مهه مدر واقع تحری -
نمونه تا به حال شواهد مبنـی   نوانع بههیچ کجاي دنیا به صورت عملی یا حتی تجربی مشابه نداشته، 

  .بر تحریم بانک مرکزي یک کشور به مدت طوالنی وجود نداشته است
ـ  - از نـد:  ا هنیـان و اقتصـاد مقـاومتی را ایـن گونـه ترسـیم کـرد       ب شمقام معظم رهبري رابطه اقتصاد دان

 یمهمـ  اریبسـ   همشخصـ  کیهم  نیاست که ا يحورم شدان  مسئله ،یمقاومت ياه تاسیس ياه همؤلف
ـ   هـ  تنیـان اسـت؛ یعنـی از پیشـرف    ب شاین اقتصاد، اقتصاد دان است. نـد، بـه   ک یاي علمـی اسـتفاده م
  .هدد یند، اقتصاد را بر محور علم قرار مک یاي علمی تکیه مه تپیشرف

  منابع
  )، اقتصاد دانش محور نگاهی جدید به اقتصاد، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، تهران.1384صدیق، گلناز(

هاي اقتصـاد دانـش بنیـاد، مرکـز      )، شناسایی بنیان1389ظیمی، ناصر علی؛ سجاد برخورداري دور باش(ع
  تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران.
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 ران،یمطلوب در ا يمتقاطع و ارائه راهکارها يها داده یپوشش لیبا استفاده از روش تحل نیدر کشور چ

  .59شماره  -یفصلنامه پژوهشنامه بازرگان
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  والیتی از الزامات اقتصاد مقاومتیاقتصاد 

  *عباس خادمیان

  چکیده
 بیشتر از هر زمان نظر اندیشمندان را متوجه خود نموده است و در این راسـتا امروزه معضالت اقتصادي 

و ارائـه نسـخه نجـات بخـش     به دنبـال حـل    ،داري غیرالهی هاي نظام سرمایه برخی با تأکید بر دیدگاه
قبـول والیـت   و آثـار  ابعـاد  نوشتار حاضر با بررسـی  هاي این نظریات،  ناکامی با عنایت بهکه باشند  می

از وضع موجود  رفت مناسب براي برون هايراهکارشناخت  سعی دارد به، مرتبط به زندگی بشري ،الهی
و در فرایند پژوهش بیشتر به این دو سؤال پرداختـه اسـت اوالً:    .بپردازد مقتدر اقتصاد و رسیدن به یک

هاي معنوي نظام والیی در اقتصاد مقاومتی چگونه است؟ ثانیاً:  ارزش و اعتقادي درت نرم اصولنقش ق
عامـل و زمینـه انسـجام و اقتـدار      عنـوان  بـه تواند  چه راهبردهایی در مدیریت والیی وجود دارد که می

ت نمـوده  را فراهم کند؟ و همچنین به تبیین و تحکیم این فرضیه هم معضالتاقتصادي در مواجهه با 
 و هـا  آرمـان  و اعتقـادي  اصـول  از توانـد  نمـی  غیردینی، چه و دینی چه هاي اقتصادي، است که اندیشه

اقتصـادي  هـاي   هاي ریاضی و معادالت و متغیر فقط تابع فرمول و انگاشته شود جدا معنوي هاي ارزش
عنوان قدرت نرم از  نوعی بهدارند. و به هاي معنوي آثار وسیعی در رفتارهاي اقتصادي  نیست. بلکه آموزه

و پیروان باید گفت تنها راه نجات از مشکالت اقتصادي توجه کردن به  باشند. الزامات اقتدار اقتصادي می
که بازتاب پذیرش نظریه والیت الهی براین شده است  تأکید باشد. از این روي راهبردهاي والیی الهی می

خرت را به همراه دارد و در مقابل آعی، نجات و سعادت دنیا و تن دادن به قوانین و احکام فردي و اجتما و
به چند سیاست و  ادامهباشد و در  هاي غیر قابل جبران می نپذیرفتن قوانین الهی، گرفتار شدن در ناکامی

همچون راهبرد قدرت پیش پردازد.  ساز اقتصادي برگرفته از اندیشه الهی می و مقاوم آفرینراهبرد نقش 
هبرد درك اعتباري بودن ملکیت بشري و جلوگیري از فساد، راهبرد رهبري دینی و مقاومـت  گیرانه، را

)و اقتدارگرایی در تعامالت اقتصادي با ملل قاعده نفی سبیلافزایی اقتصادي، راهبرد عزت گرایی اسالمی(
ر قالـب  دپیشـنهاد   چنـد  بیـان  به خر هم براي تحقق این راهبردها آو در غیرمسلمان اشاره شده است. 

 تأکید داشته است.بندي  جمع
  ، مقاومت، والیت.مالکیتراهبرد،  داري، اقتصاد، سرمایه :ها کلیدواژه

                                                        
 علمی پژوهشگاه  فرهنگ معارف اسالمی هیئت *
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  مقدمه
ردازد. و ضمن اذعان پ یاین مقاله به تبیین ارتباط اقتصاد موفق و اقتدار آفرین با والیت و مدیریت دینی م

اي مالی تجاري ه لبه مباحث عددي، آماري و فرمواي پیرامون  اقتدار اقتصادي ه یبه اینکه در اکثر بررس
 ي نیز با مبانی حاکمیت، والیت الهی و بها هارتباط گسترد مسئلهرسد این  می توجه شده است لکن به نظر

اي دینی جامعه دارد. از این روي تحقق راهبردهاي گوناگون اقتصادي بـدون توجـه بـه    ه هور کلی آموزط 
ـ       پ ناي دینی الزم امکاه نبنیا ي ا هذیر نیست؛ به عبارت دیگـر هـر نظـام اقتصـادي در هـر بسـتر و جامع

ـ  یند و از آن عوامل معنوي اثر مـ ک ییکنواخت عمل نم از ایـن روي بعـد از برجسـته شـدن اخبـار       ذیردپ
 جامعـه در  فرهنگی اقتصـادي زمان شروع بحث توسعه  ازاي اقتصادي غرب در تاریخ معاصر و ه تپیشرف

  سی مطرح بوده است.ایران، دو پرسش اسا
   پیشرفته و قدرتمند شد؟ کشورهاي غربیوان مانند ت یچگونه م -1
 ؟ رود قدرتمند پیش و توسعه یافتهوان با حفظ هویت و اصالت خویش و در عین حال ت یچگونه م -2

مستشـارالدوله  )، 200-201 :1340آدمیـت،  (میـرزا ملکـم خـان، تقـی زاده     :افرادي ماننداز این روي 
پرسـش اول  پاسـخ  بـه   )50-130 :1385یـا ،  ن سرئـی (سپهسـاالر  )148: 1335همان، تبریزي و طالبوف(

: 1368اي غربی(قـدیري،  هـ  هبرگرفتـه از دیـدگا   اقتباسیغیر دینی و  اند و راه حلّ را یک توسعه پرداخته
 3تیسـت کُلبـر  با-ژانو  2) و لیبیرالیسم اقتصـادي آدام اسـمیت  سوداگرایی(1) همچون مرکانتیلیسم51-39

ایی برداشتند و با گذشـت زمـان و عبـور حکومـت قاجـار بـه طـرف        ه مانند و در جهت تحقق آن گاد یم
بیشتر به کار گرفته شد و در دوران پهلوي دوم به اوج خود رسید. پرسش دوم  راهبردحکومت پهلوي، این 

سـعی داشـتند مبتنـی بـر      …را افرادي همچون سید جمل الدین اسـدآبادي، شـیخ فضـل اهللا نـوري و     
 هر گاه نگاهکه  رددگ یروشن مایران چند قرن اخیر تاریخ و با تحلیل اوضاع  بدهند اي دینی پاسخه نبنیا

ـ رقـرار گرفـت از تج  ملـی   اقتدار اقتصاددر خدمت حفظ حاکمیت و  یایدئولوژیکدینی و  اي شـیرین  هـ  هی
، استقالل و تمامیت ارضی در معـرض  ردیدهگتضعیف در مدیریت  این نگاهو هر گاه ه است شدبرخوردار 

ـ   ه ش. چنانچه در عصر صفویه تضعیف قزلباه استخطر جدي قرار گرفت اي هـ  گا و در عصـر قاجـار و جن
در تضـعیف   روشـنی فتـواي عـالم ربـانی محمـد مجاهـد، بـه        جامعه نسبت به کم توجهیایران و روس، 

توجه به فتواي میـرزاي شـیرازي در   ت و برعکس حاکمیت و انعقاد قراردادهاي ننگین، تأثیرگذار بوده اس
داري در پیروي از رهبري امام خمینی رحمه اهللا علیه و مقام معظـم رهبـري   پایتنباکو و  همچنین  مسئله

ي، کسـب  ا هاي هسـت هـ  تهشت سال دفاع مقدس و فعالیجریان پیروزي انقالب اسالمی و در حفظه اهللا 
 قاجار با درك خطـر از در دوره علما و روحانیون  از این روي .سته استرگی را به همراه داشتاي ه تموفقی

                                                        
1. Mercantilisme 2. Adam Smith 

  

3. Jean-Baptiste Colbert 
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 1316در سـال   با کمک تجار و بازرگانان معتمـد و اقتصاد ملی و استقالل سیاسی کشور اقتدار بین رفتن 
هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم ایران و مقابله بـا وابسـتگی بـه خـارج دسـت بـه        م. با 1898ه.ق/

بـه دلیـل   گرچـه  ی به دست آمد، یاه تموفقیکه با همراهی نسبی مردم د زدن »اسالمیهشرکت «سیس أت
اي برخی عناصـر  ه یتولیدکنندگان داخلی و همچنین کارشکنبعضی حمایت  و عدم دراز مدترنامه ب  نبود

مبـارزه بـا    لب راه سختی را پیمـود، ولـی بـا ایـن حـال مـدت زمـانی دوام آورد و بـه        ط تمنفع سودجو و
). به همـین خـاطر بـه    88، 2چ  :1381قانی،ح هنجفی و فقی(رایی و نفوذ کاالهاي وارداتی پرداختگ فمصر

اي اقتصادي را عمل کردن به الگوهاي اقتصادي ه نایی که نجات از بحراه نسد بر خالف نظر آر ینظر م
ري کـه سـعی دارد   اد همعاصر غرب، همچون کاپتالیسم و بازار آزاد و... یا به تعبیري نظـام اقتصـاد سـرمای   

وري خود را در جایگاه یگانه نظـام حـاکم اقتصـادي بـه حسـاب اورد. تنهـا راه حـل بـرون رفـت از          ط هب
ـ    ه نبحرا ـ  مـ  تاي اقتصادي امـروز توجـه رویکردهـاي والی بـه عبـارتی تقویـت     اشـد؛ ب یدار اقتصـادي م
عملی نه کـه امکـان   اي گوناگون در همه سطوح نظري و ه تداري اقتصادي براي افزایش مقاومم توالی

حـرص و طمـع   اشد. که در این نوشتار ضمن تأکید بر اینکه فـوران هیجـان   ب یپذیر بلکه یک ضرورت م
، سعی شده بـه  را دچار بحران کرده است جهان کل میان افراد جامعدر  يارد هسرمای تراوش شده از نظام

خـرت  آ  زشی اسالم، خوشـبختی دنیـا و  ظام ارا و پیامدهاي این راهبرد بپردازد. چراکه نه هبرخی از شاخص
 ،ق 910م ، رابن ابی جمهـو احسایی (انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت

ـ    ومعرفی کرده است.  ) 1/267/66 وانـد  ت یفرصت کوتاه عمر و زندگی دنیا تنها جایی است کـه انسـان م
اي اسـالمی مجـاز   هـ  شبر این مبنا، هر رفتار اقتصادي مفید کـه در حـوزه ارز   .خود را براي ابدیت بسازد

ـ  رین عواملت مآن کریم یکی از مهقر .باشد، مطلوب و شایسته است اقتصـاد  را مدینـه فاضـله    ازسـ  هزمین
فَلیعبدوا رب هذَا البیت، الَّذي اَطعمهم من جـوعٍ  «آمده است:  4و  3ند. در سوره قریش، آیات ک یمعرفی م

ن خَوفم منَهآم را از گرسـنگی  ا هـ  ن، پس باید پروردگار این خانه کعبه را بپرسـتند. آن خـدایی کـه آ   »و
 حکیمانـه  ايه يیرگ مو تصمیبدیهی است که جایگاه رهبري  .نجات داد و از ترس و نا امنی ایمن ساخت

مدینـه  انه الهی، براي رسیدن به نظام اقتصادي هماهنگ با اطاعت و والیت الهـی یعنـی همـان    و مقتدر
، نقش جدي دارد. خصوصاً در چند دهه گذشته توجه بـه حاکمیـت اسـالمی رشـد چشـمگیري در      فاضله

  جهان اسالم داشته است. 
واننـد از راه آن بـه شـکوفایی و اقتـدار     ت یانند که مد یخش مب تکما اینکه اسالم را یگانه مکتب نجا

  یخـارج ها داخلـی و  تهدیـد ا همـه  وان بت یم برسند و در برابر استعمار ایستادگی کنند. که در این صورت،
برخورد منطقی داشت. از ایـن روي بـه بررسـی و نقـش والیـت و مـدیریت الهـی در اقتـدار اقتصـادي          

  ردازیم. پ یم
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  والیت
در اصـل بـه   » تـوالى «و » والء«بر وزن فلس به معناى قرب نزدیکى است.  «ولى«کلمه والیت از ریشه 

اى بین آن دو باشد که البتـه الزمـه    آنکه فاصله دیگر است، بى ء ء در کنار شى معناى قرار گرفتن یک شى
واو، الم و یا (ولـى) بـر   «وید: گ ىبن فارس ما. ء به یکدیگر است بى نزدیکى آن دو شىیچنین حالت و ترت

ند و واژه ولى به معناى قرب و نزدیکى است و کلمه مولى نیز از همـین بـاب   ک ىقرب و نزدیکى داللت م
» ولـى «ا ه نتق، معتَق، صاحب، حلیف، ابن عم، ناصر و جار اطالق مى شود که ریشه همه آاست. و بر مع

آن یـت نیـز از   ولو معنـاى محبـت و حکومـت و ت   ) 141، 6جق:1404(ابـن فـارس،  »به معناى قرب است
  1.اند که از معناى قرب گرفته شدهود ش یبرداشت م

ى از قرابت و نزدیکى است که منشـأ نـوعى   ا هگونبنابراین، معناى والیت در همه موارد استعمال آن، 
)و اما معناي اصطالحی مورد نظر از والیـت  368، 5ج  :1361، طباطباییتصرف و مالک بودن تدبیر است(

ي بر آفریـده  ا هاینکه: طبق مبانی دینی چون خالق، رازق، حاکم و مالک کلّ، خداست. هر مالک و آفرینند
د. لذا حاکمیت خدا ذاتی و واقعی است که براسـاس احکـام و قـوانین    و مملوك خود والیت و حکومت دار

و حکومت و والیت   2.ودش یالهی و نیازهاي واقعی انسان اداره و حاکم آن نیز با معیارهاي الهی انتخاب م
زر  غیرالهی یعنی طاغوتی و هر حکومتی که با معیارهاي الهی همخوانی ندارد و حق حاکمیت و حـاکم را 

ند. خواجه نصیرالدین طوسی در بیان دو نوع حکومت اینگونه بیـان کـرده اسـت: اول را    ک ییین مو زور تع
مدینه فاضله خوانند و دوم را مدینه غیرفاضله و مدینه فاضله یک نوع بیش نبود، چه حـق از تکثـر منـزه    

ا امامـت  ). یکى سیاست فاضله باشد کـه آن ر 280: 1377باشد و خیرات را یکی طریق بیش نبود(طوسی،
  ).  300الزمش نیل سعادت(همان،  غرض از آن تکمیل خلق بود و خوانند و

وان گفت: تنها اوست که حاکمیت بالذات دارد. حاکمیتی کـه مسـتند   ت یم مسئلهدر تحلیل عقلی این 
جعل ا و اداره امورشان تدبیر کند... و دیگران تنها با ه نبه جعل دیگران نیست و اصالتاً حق دارد براي انسا

). در ایـن دیـدگاه هـیچ انسـانی     106، 2: ج1381وانند متصدي امر والیت گردنـد(خمینی،  ت یو نصب او م
ه از طرف خدا(که حـاکم اصـلی اسـت) تفـویض شـده باشـد. و       ک ننسبت به دیگري تسلط ندارد. مگر ای

کـه چنـین    ذار واقعی خداست و همه قوانین هم باید با احکام الهی سـنجیده شـود. بـدیهی اسـت    گ نقانو
ذاري نوعی والیت و حکومت را به همـراه دارد و نقـش جـدي در تعـالی حکومـت از خـود بـروز        گ نقانو

                                                        
اقرب الموارد آمده  در. )یمادة ول  ، »ریمصباح المن«( »است یکیمعناي قرب و نزد مثل فَلس به یول«: دیگو می یومیف. 1

مـادة    ، »اقرب الموارد«( ...»اول بدون فاصله ء یش ایدنبال فرد  دوم به ء یش ایعبارت است از قرارگرفتن فرد  یول«است: 
کـه   رندیرار گکنار هم ق يطور شتریب ایو  زیمعناي آن است که دو چ به یوالء و توال«: دیگو می یاصفهان راغب. )یول

 .)523ق:1412اصفهانی، ( »فاصله نبوده باشد يگرید زیها چ از خود آن ریغ  آن دو،  نیب

  )59. یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسول؛( نساء/2
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یـرد ولـی   گ یقدرت قانون که خالی از شهوات و احساسات است، البته جاي حاکم و قاضی را نم«هد. د یم
ن مسـلماً قـدرت   هد که واجد یک خاصیت اخالقی و در صورت فقدان قـانو د یبه حاکم و قاضی قدرتی م

) قرآن هم ضرورت قـانون را از علـل   134، 1: ج1384عالم،»(حاکم واجد این خاصیت اخالقی نخواهد بود
ومـا کَـانَ النَّـاس إِالَّ     )213غایی ارسال انبیاء برشمرده است:کَانَ النَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللّه النَّبِیینَ(بقره/

ـ  یاي مختلف بر ظلمـان ه ه) وهم به گون19لَفُواْ(یونس/أُمۀً واحدةً فَاخْتَ اي غیرالهـی تأکیـد   هـ  هودن اندیشـ ب
غُوت یخْرِجـونَهم  ود: اللّه ولی الَّذینَ آمنُواْ یخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَی النُّورِ والَّذینَ کَفَرُواْ أَولیآؤُهم الطَّـا ش یم

 ،اند آورده مانیخداوند سرور کسانی است که ا الظُّلُمات أُولَئک أَصحاب النَّارِ هم فیها خَالدونَ؛منَ النُّورِ إِلَی 
ـ ورز کفـر  کـه  کسـانی  ونـد  ک یوارد مـ  ییروشنا ويس هب اه یکیتار از را آنان [همـان   سرورانشـان  انـد  دهی
ند کـه خـود در   ا شآنان اهل آت ،برند ها می یکیتار ويس هب ییند که آنان را از روشناا تگران] طاغو انیعص

سیستم غیرالهی را، از رساندن جامعه بشري به ابعاد سعادت ناتوان   . در این آیه، )257/بقره»(ندا نآن جاودا
نگرانی و عـذاب    ظلمت،   توصیف کرده است؛ بلکه خروج انسان از نور حقیقت و واقعیت و ورود به تاریکی، 

یژه که مسلم هست که سعادت بشري، در گستره اقتصادي، اجتماعی، امنیتی و هداشت. بنبال خواهد د هرا ب
ـ  هر و پیچیدت قدقی  هلملل، به قوانین نظم دهندا نو... و در سطح جامعه بی ـ  ت ـ  یري نیـاز دارد. م وان گفـت  ت

 عنوان بهوالیت  از این رويگره خورده است در هر کجاي جهان با تاریخ بشر  ،والیت و سرپرستی مسئله
شـمرده شـده   والیت ارزشمندترین امر دیـن  به همین دلیل سیره عقال جزء الینفک زندگی جمعی است. 

امام محمد بـاقر(ع): بنـی الْإِسـلَام علَـى     » بِالْولَایۀ  ء کَما نُودي لَم ینَاد بِشَی: «ندا هاست، به حدي که فرمود
از  )2/18کـافی/ (بِالْولَایـۀ؛   ء کَما نُـودي  و الصومِ و الْحج و الْولَایۀِ و لَم ینَاد بِشَی خَمسٍ علَى الصلَاةِ و الزَّکَاةِ

از ایـن روي ضـرورت   نـد.  ز یهواپرستی را مو ، ریشه هواي نفس الهی والیتانجایی که تنها تن دادن به 
انین الهی(اسالم) را بـر ایـن عرصـه جهـانی     دنبال کردن یک نظام والیی و قانونی صحیح و منطبق با قو

حکومـت اسـالم، حکومـت قـانون اسـت. در ایـن طـرز        «رماید: ف یهد. امام خمینی مد یر نشان مت يجد
حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسالم، یـا فرمـان خـدا بـر     

  ).38: 1385،خمینی»(همه افراد و بر دولت اسالمی حکومت تام دارد
دار بودن یعنی حاکمیت الهی را قبول کردن در همه ابعاد، از جمله مـالی و در مقابـل    م تبنابراین والی

ا به معناي ه نعدم قبول آن هم، رفتن به سوي نظرات و قوانین اقتصاد غیرالهی غربی و عمل کردن به آ
  اشد.   ب یقبول والیت و آثار و پیامدهاي ان نظام فکري م

  مقاومت
. همـراه بـوده اسـت   آن همواره بـا  زندگی ي مقدس و ارزشمندي هست که انسان در طول ا همقاومت واژ

ذکـر   نشسـتن  ضداشد که بیشتر در معنی برخاستن بکار رفته است برخی آن را ب یم قومریشه این واژه از 
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 َمـنْ  ْتَقُـوم  َأَن قَبـل  بِـه  آتیـک  أَنَـا  مثـل « )12،497 ج: 1414 منظـور  ابن(الجلوس نقیض: القیام: ندا هکرد
کقام(شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلـوم؛ ج 47 ،6 ج: 1352) نقیض قعد. (قرشی،39/نمل»(م،(-

 و عـزم ) و 25/روم(»ِبِـأَمرِه  الْأَرض و السماء تَقُوم أَن ءایاته منْ و« دوام و ثبوت) گرچه در معانی 5672، 8
 أَظْلَـم  إِذَا و فیـه  مشَواْ لَهم أَضَاء کلَّما« توقف) و 6/مائده»(...الصلَوة إِلى قُمتُم إِذَا ءامنُواْ الَّذینَ یأَیها«. اراده

لَیهِمواْ عدرآیات: امرع وقو )20/بقره»(قَام »و موی ۀُ تَقُوماعالس سلبو یرِمجالْم  ...و موی ۀُ تَقُوماعالس  ئـذموی 
سد این واژه بیشتر همان معناي بلنـد شـدن و   ر ی) هم بکار رفته است ولی به نظر م14-12/رومن(یتَفَرَّقُو

 دوام و ثبوت«، »واراده عزم«اقدام کردن به کاري را داشته باشد که در هر موردي به یکی از ابعادان مثل 
  ).51-47 ،6 ج: 1352رشی،و.... بیشتر تأکید شده است(ق» توقف

 »مفاعلـه «از بـاب  اول اینکه چـون   دو مطلب را استشمام کرد: »مقاومت«کلمه وان از ت یهمچنین م
به ما ضربه بزند و کرده تا و تهاجم  دشمن قیام یعنی  .باشد می »قیام در مقابل قیام«به معناي است پس 
مصـداق  این دو قیام در برابـر هـم   یرد. گ یانجام م او براي مقابله باقیامی  ،در مقابلو کن کند  ما را ریشه
و جهـاد،   مقاومت. دوم تحریم و تهدید کندی و دشمنکه مقاومت، کسی باید باشد لذا در ود. ش یمقاومت م

یعنی قدرت خود را به کار انداختن، متحمل مشقّت شدن، تالش توأم با رنج. جنگ را از آن جهـت جهـاد   
  ).77، 2ج :1352توأم با رنج است(قرشی،  ویند که تالش و کوششگ یم

  اقتصاد
» میانـه راه رفـتن  «و » میانه روي در هر کـاري «واژه اقتصاد از ریشه قصد گرفته شده است و به معناي 

 قـرآن  در آن مشتقات و کلمه این) 672: 1412) و (اصفهانی، 353 ،3 ج :1414 منظور ابنبکار رفته است (
 روى میانـه  زنـدگى  مخـارج  در: النَّفَقَـۀ  فى -است،) افْرَطَ(ضد رفته بکار معتدل و متوسط و راست عنىم هب

ــرد، ــد و« ک ــی اقْص ف ــیِک ــض و مشْ ــنْ اغْضُ م کتــو ــان»(ص ــطَ« )19/لقم ــینَ تَوس ب ــراف االس و 
) و در کاربردهاي روایی هم به همین معنا بکار رفته است. امام صـادق(ع):  8 ،6 ج: 1352(قرشی،»التَّقْصیر
ادصی اقْتنَّۀٍ فر سنِ خَیٌم ادهتی اجۀٍ فعبِد وا قَالَ ثُملَّمنْ تَعمم مللَ عمو 29 ،9ج :1408(نوري، فَع (»قَالَ و 

  ).54 ،13ج همان،»(تَلَف اقْتصادال فی لَیس«و » اقْتَصد منِ یهلک لَنْ ع

  داقتصااصطالحی عریف ت
 کـه  مخصـوص  اقدام و توجه بر کند مى داللت اقتصادوان گفت: کلمه ت یم افتعالو صیغه  مادهبا توجه به 

از ایـن جهـت کـه میـان      .اسـت  اعتـدال  رعایت و نظم و تعدیل با مالزم معنى این و بگیرد، انجام بدقّت
اقتصاد اسالمی و اعتدال، ارتباط وجود دارد، عنوان اقتصاد براي آن به کـار گرفتـه شـود(جبران مسـعود،     

از آن نظر که اعتدال در هزینه زنـدگی یکـی از مصـادیق میانـه روي بـوده ، کلمـه       ) و 227، 1: ج1376



  105              یاز الزامات اقتصاد مقاومت یتیاقتصاد وال

 

همـین   غالبـاً  ،»اقتصـاد «ده است تا آنجا که در عرف منظـور از  ش یدرباره آن بسیار استعمال م »اقتصاد«
اقتصاد از معانی عرفی خود میانـه روي در معـاش و تناسـب دخـل و خـرج،       در تعریف، بوده است.  معنی

ـ تعـاریف مختلفـی ارائـه    » اقتصاد«براي اندیشمندان  به هر حال 1است. تعمیم داده شده  ،وي ق تننـد( ک یم
اقتصاد، عبارت است از بررسـی  : استوارت میل، علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه :سطوار چنانکه ).7: 1370 

» ملـل  ثروت علل و درماهیت بررسی« ار نآ» آداماسمیت«و ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع 
ـ ی که بشر با وسیله یا یاه شبررسی رو: «ویدگ یم آن درتعریف» پل ساموئلسون« و دانسته دون وسـیله  ب

نظور تولید کاالها و خدمات در طی زمان و همچنـین بـراي توزیـع    م هپول براي بکار بردن منابع کمیاب ب
ی در جامعـه بمنظـور مصـرف در زمـان حـال و آینـده انتخـاب        یکاالها و خـدمات بـین افـراد و گروهـا    

: اسـت  شـده  آن بیان براي ريت عجام تعریف نیز) و 11 ،1ج :1363 ،دفتر همکاري حوزه دانشگاه(نندک یم
 ندک یم تحلیل و تجزیه ،مصرف و توزیع ،تولید زمینه در را بشري رفتارهاي که است دانشی اقتصاد علم«
  ).11 -10 ،همان(»آورد بدست را اقتصادي ايه هپدید بینی پیش قدرت تا

  جایگاه اقتصاد در اسالم 
در یک جامعه اسالمی به بهتـرین  مسائل مالی و اقتصاد در هر جامعه، رکنی غیر قابل انکار است که باید 

معرفی کـرده: جعـل   قدرت جامعه در قرآن کریم هم کعبه و شئون وابسته به آن را عامل  .وجه اداره شود
ـ قیـام  قدرت و اي اقتصادي را عامل ه یو هم توانای 3اهللا الکعبۀ البیت الحرام قیاماً للناس وال  مارد.شـ  یم

اعتقـادي و امـر    مسـئله بنابراین، براي امت اسالمی هـم   4تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل اهللا لکم قیاماً)
مـادي  نسـبتا  عمره عامل قیام و قوام جامعه است و هم اقتصاد کـه امـري    و  کعبه و حجهمچون عبادي 
یک حکومـت مشـروع را تـأمین    ترین عوامل اطاعت از  میکی از مه 4و  3و در سوره قریش، آیات است، 

ند. فَلیعبدوا رب هذَا البیت، الَّـذي اَطعمهـم مـن جـوعٍ و     ک یا معرفی مه نمعیشت و ساماندهی اقتصادي آ
ا را از گرسـنگی  هـ  نرا بپرستند. آن [خـدایی] کـه آ   ]کعبه[ آمنَهم من خَوف، پس باید پروردگار این خانه

  نی ایمن ساخت.نجات داد، و از ترس و نا ام
ـ  اهمیت  »من ال معاش له المعادله« بر اساس حدیث معروفهمچنین  یـزي بـراي   ر هاقتصـاد و برنام

ند و کسب رضایت خداوند که همان نهایت مطلوب اسـت  ز یمکه معاد انسان را رقم  تا آن جا استمعاش 
الی لفرجه الشریف هم ردید در حکومت حضرت مهدي عجل اهللا تعت ی). ب1336پاینده به آن بستگی دارد(

 چـون : فرمـود اسـت کـه    )ع(بـاقر  امـام ود در روایتی از ش یهمۀ نیازهاي اقتصادي جامعۀ در نظر گرفته م
 مـنْکُم  أَحـد  یحملْ لَا أَلَا که کشد فریاد منادیش شود کوفه متوجه خواهد و کند قیام مکه در قائم حضرت

                                                        
 .قرار گرفته است »economy« معادل. 1
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 حضـرت  سـنگ  و ندارد، بر خود همراه آشامیدنی و خوردنی کسی) 327: 1397...(نعمانی ،شَرَاباً لَا و طَعاماً
 آن از آبـی  ۀچشم آیند، فرود که منزلی هر در ست،ا حضرت آن با است شتر بار یک وزنه ب که (ع)موسی
 در کـه  هنگـامی  تا ستاه نآ توشه سنگ همان و کند سیراب را تشنه و سیر را گرسنه که بجوشد سنگ
حال چه این روایـت را در معنـاي حقیقـی آن بـدانیم کـه کرامتـی از آن        .آیند فرود کوفه پشت به نجف

ردن همۀ نیازهاي یاران خود در قیام؛ به هر صـورت  ک مید و چه آن را نمادي از فراهآ یحضرت به شمار م
  ردن نیازهاي مادي جامعه خواهند بود.ک محکایت از این دارد که گروهی سرپرست فراه

اي ه توان براي علم اقتصاد اسالمی گفت: علمی است که با در نظر گرفتن محدویت یندي مب عجمدر 
ا بـراي  هـ  هاي الهی، طبق اصول عقلی و دینی، راهبردهـا و برنامـ  ه تمختلف زندگی بشر مثل عمر و نعم

یوي جهت از حیات دن تخصیص بهینه کاالها و تولیداترداري کردن عادالنه درمدیریت ب ههرچه بهتر بهر
 ند.ک یرسیدن به معاد برترمشخص م

ود: نمـ ایـن گونـه تعریـف     را یا مفهـوم اقتصـاد مقـاومتی   وان اصطالح ت یبا عنایت به واژه مقاومت م
ـ         ا همجموع ا کـاهش  هـ  دي از تدابیر مـدیریتی اسـت کـه آسـیب پـذیري اقتصـاد ملـی را در مقابـل تهدی

 ).5/1393/ 21»اي تحقق اقتصاد مقاومتیمیزگرد بررسی راهکاره«، سایت تسنیم، شقاقی(هدد یم
  )اقتصاد مقاومتیداري و م تباور والیت الهی از الزامات اندیشه مقاومتی(قدرت نرم والی

 دوام و تاثبایده و براي یک  اراده و عزمبدیهی است که با توجه به کاربردهاي معناي کلمه مقاومت 
به همین ، ناشی از نوعی اطمینان به حقانیت و مشروعیت آن ایده است. اي مربوطه نایستادگی روي آرما

و  هابستررین ت مکه از مه استقـامتیاعتقاد و اندیشه اقتصاد مقـاومتی زمانی تحقق خواهد یافت که خاطر 
قـدرت نـرم   برخی این بسـتر اسـتحکام بخـش را     .فـراهم گردداشد، ب یفکري و فرهنگیش ماي ه هزمین

، بـدون تهدیـد و تشـویق    مـورد نظـر  ي براي رسیدن به نتایج ا هجوزف ناي، قدرت نرم را شیومارند. ش یم
به مقاصد مورد نظر خود برسد؛ زیرا با تبیین اندیشه خود واند ت یانسته، معتقد است یک حاکمیت مد  آشکار

ندیشـۀ آن  تحت تأثیر پیشـرفت و ا  نظام فکرياي آن ه شارزبا قبول ، کشورها دیگروقتی جامعه و حتی 
نظـر، از    دوند. بنابراین، قدرت نرم، کسب اهداف مورش ییرند، و در نتیجه خواهان پیروي از آن مگ یقرار م

). از نظـر جـوزف نـاي،    47 :1389است، نه از طریق اجبار، زور و پاداش(ناي، دیگران طریق جذب کردن 
اي سیاسـت خـارجی   هـ  بو مطلـو اي سیاسـی  هـ  شردارندة سه مؤلفۀ فرهنـگ، ارز ب  منابع قدرت نرم، در

ـ  مبـه منزلـۀ مهـ    یفرهنگـ اي هـ  شارزامـروزه، از    .)51،هماناست( رین منبـع قـدرت نـرم نـام بـرده      ت
ي و عقیـدتی  ا ه). قـدرت نـرم کـه گـاهی آن را قـدرت هنجـاري، انگـار       306: 1389پوراحمدي، (ودش یم
فرهنـگ کـه در قـاموس و عـرف     ). 32: 1389ا تکیه دارد(اصغریان کاري، ه شامند، بر فرهنگ و ارزن  یم
ذهـن و رفتـار، در    ههنـد د ت)، جه296: 1389ود(پوراحمدي، ش یلملل از آن با عنوان قدرت نرم یاد ما نبی

اي اجتماعی است. فرهنگ یک کشور بیانگر شخصیت و هویت یک کشور اسـت(افتخاري و  ه هحوز ههم
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ود و یـا  شـ  ینگ ساخته یا بازتولیـد مـ  وان گفت، نظم اجتماعی از طریق فرهت ی). م174: 1387همکاران، 
 دو بـر  باتکیه حال، تابه ازاسالم قبل دوران از ایرانیان). 4499: 1384یرد(تاجیک، گ یمورد مخالفت قرار م

 نظام در را ازس داتحا عوامل ندا هتوانست است، توحید آن رأس در تدین،که و ملیت یعنی مستحکم، پشتوانه
با توجه به معناي اقتصاد مقاومتی کـه در مقابـل    )315: 1378 ژوه،پ نگلش(آورند جودو  به خویشه جامع و

اي هـ  شیري فرهنـگ و ارز گ فشود مسلما امروزه در بعد جنگ نرم دشمن با هد می تهاجم دیگران تبیین
داري که پشتیبانی کننده و مدیریت کننده امت اسـالمی اسـت سـعی در    م تدینی بخصوص اندیشه والی

به خوبی بـه رابطـه    96  هآیدر قرآن مجید، مسلمین در همه ابعاد از جمله اقتصاد دارد. ضربه زدن به بدنه 
و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَیهِم برَکات منَ السّـماء  کند.  می معنویت و امنیت اقتصادي تأکید

ا گشـوده  هـ  نر بودند، ما ابواب برکات زمـین و آسـمان را بـر آ   اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگا؛ و األْرضِ
به ویژه اقتصـادي  اتکا بر قدرت الیزال الهی، باعث تقویت قدرت نرم و  پذیرش والیتاز این روي  بودیم

  .)165/بقره»(أَنَّ الْقُوةَ للَّه جمیعاً«ود: ش یم
کلیـه کسـانی کـه در بخـش      فکـري جهت منظور از تفکر اقتصاد مقـاومتی، آن است که از بنابراین 

 ها و تهاجمـات فشـار اقـدامات،  اي هـ  هنند، ابـتدا در صـدد تشـخیص حــوز   ک یاقتصاد جـامعه فـعالیت م
خویش عقالنی اقتصادي؛ به ویژه در شرایـط کنونی، و به دنبال آن به کـار بستن نهـایت سعی و تـالش 

ایستادگــی و  اي هدایت بخش وحیانی، والیت الهی و اصول عقالنی بـراي  ه تیري از ظرفیگ هبهرجهت 
 تبدیل چنـین فشـارهایی بـه فرصـت    حتی ؛ و دشمنانا و فشارهاي اقتصادي ه مـحریتمقـاومت در برابر 

اي سترگ و اقتدار آفرین وحیانی نظام اسالمی است که ه هیري مناسب از اندیشگ هدنبال نمایید. یعنی بهر
  اشد.ب یهم ندارد و هم محتاج به آن مجهان امروز 

  بنیادي انسان والیت مدار در امور اقتصاديهاي  ترین اندیشه مهم
ـ  یاشد. مب یاي مبنایی و دینی هر مسلمان مه شآنجایی که قبول والیت الهی از فرهنگ و ارز از وان در ت

  بعد اقتصادي برچند مطلب تأکید کرد.
اي فرهنگی، ایمـان  ه هتمام مسائل اعتقادى و تربیتى و برناماول: اینکه هسته مرکزى و محور اصلى 
  به وحدانیت، یکتایى و یگانگى خداوند است. 

 و چیـز  همـه  بـه  اونسـبت  مالکیتدوم: خالق، رازق، حاکم و مالک کلّ جهان، خداست. واز این روي 
 او چراکـه . قـانونى  و قـراردادى اعتبـاري،   نه است، حقیقى مالکیت هستى، جهان پهنه در موجودات همه

مالکیتی الهی، مالکیتی اختیاري است وتصـرفی اسـت، بـه    «و  ستاه نآ مدبر و مدیر و چیز آفریدگارهمه
این معنا که هر نوع تصرفی که نسبت به موجودي به عمل آید، در راه مصلحت و کمال آن موجود است، 

 فـی  مـا  و السـماوات  فی ما لَه« ).22ا: غفوري، بی ت»(نه اجباري و احیانا براي رفع نیازهاي تصرف کننده
  .)255/بقره( »اوست آن از است وزمین ها آسمان در آنچه» ضالْأَر
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ا، سلطه حکّام خودسر را که خودشـان را حـاکم مطلـق    ه نبـا بـرابـر دانـستن همه انسا سوم: اندیشه دینی
و والیت مطلق بـر کلیـه    حاکمیتتشریع، فرمان، امر و نهى، تکلیف، انستند مردود شمرده و حق د یتوده مردم م

فَاللّـه  ). «461- 460: 1372(فیاض الهیجـى، که حیات و هستی انسان از او اسـت  هتنها از آن خدایی دانستامور، 
لیالْو وکـه بـه    و به دنبال آن تعیین و نصب حاکم اجرا کننده احکام، مختص به اوست. بنابراین، هر تصرفی» ه

بـارتی دعـوت همـه انبیـاي بـراى معنـا بخشـیدن و        ع هاذن او نباشد، غصب، استعالء، طغیان و استبداد است و ب
اى دیگر) بوده است. این موضوع بـا توجـه بـه    ه تدر زمین و لغو حکوم» اهللا«تحقق دادن به این امور(حکومت 

لَا بد لکُلِّ واحد منْهما منْ صاحبِه و الـدینُ أُس و السـلْطَانُ حـارِس و     قَالَ الدینُ و السلْطَانُ أَخَوانِ تَوأَمانِ«روایت
عضَائ لَه ارِسا لَا حم و مدنْهم لَه ا لَا أُسشود. ر درك میت ن). روش304  ، 72ج  : 1404(مجلسی، » م  

یژه در امور مالی اقتصادي، دخالت در و هکه قانون باز آنجایی  -1در اینجا دو نکته که قابل تامل است 
حاکمیت و والیت  -2ذار همان حاکم و مالک بالذات(خدا) باشد.گ نار و قانود تامور دیگران است باید والی
 استیس کتاب در  ، یآلمان مستشرق  ن، یماربواند با نظریه شیعه هماهنگ باشد ت یصحیح در این زمان فقط م

ازجمله مسائل بسیار مهم اجتماعی که « :دیگو یم عهیش مذهب فلسفه بارةدر  هفتم  فصل انیپا در  ، یاسالم
همانا اعتقاد به وجود یک حجت در هر عصر و انتظار   تواند موجب امیدواري و رستگاري گردد،  همواره می

این امید بخوابد کـه  باید به   رود،  ظهور اوست. شیعه عقیده دارد که انسان چون به هنگام شب در بستر می
و عقیده   در تأیید او آماده باشد   چون از خواب برخیزد و ببیند که حجت عصر ظهور کرده است،   صبح هنگام، 

، یاسـالم  استیس»(ا خواهند بوده نهاي روي زمین تابع او و تحت حکومت آ دارند که همه مردم و دولت
خلصت عجیب زنـده    هبه واسط) ه نسبت به محمد(ص: من همیششده استبرنارد شاد نقل از ار. )49-50  

م. به نظر من اسالم تنها مذهبی است که استعداد توافق و تسلط بر حاالت ا هبودنش نهایت احترام را داشت
نم که از هم اکنون آثار ک یگوناگون و صور متغیر زندگی و مواجه با قرون مختلف را دارد. من پیش بینی م

) 135-134 :1360وسوي الري، (مایمان محمد مورد قبول اروپاي فردا خواهد بودآن پدیدار شده است که 
 چند طی در تحقیقات متعدد و شده انجام ايه شلکن پیمای گذار دارد، حال در يا هجامع گرچه نیز در ایران

 وجه جزو پیچیده، و مختلف وجوه با آن در دینداري و باوري دین که ندک یم تأیید کشور این در گذشته دهۀ

 ).16: 1382و فرجی، است(کاظمی ایرانی جامعۀ پایدار و غالب مشخصۀ

  داري غربی ناکامی نسخه سرمایه
هدکـه ایـن نسـخه اگـرهم     د یحاکم بر جهان غرب نشان م يارد هیسرمانسبت به اقتصاد  نگاهی اجمالی

مواجـه   غنـا  و فقـر گاهی پیشرفت داشته باشد ولی همواره با معضالت جدي همچـون: بیمـاري، جنـگ،    
ـ       عـدالت چیـزي نیسـت، مگـر تـأمین منـافع       «ویـد:  گ یخواهد بود. طبـق همـین معنـا برترانـد راسـل م

ـ  ابـان یخنسخه،  نیا ).42  راهکارهاي عدالت اجتماعی در نظام اسالمی، »(رهات يقو  یکوتـاه  هطرفـ  کی
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، شـولت  آرت(اسـت  بـوده  اکثریـت  يعمده برا ياه نایز و براي اقلیت کالن ياه دبه سو یابیدست جهت
ـ  اسـت، غرب معاصـر  یصنعت جهان همان او نظر در که دوم موج انیب در تافلر نیالو ).119  : 1382  نیچن

ثابه آخـرین پرتـو غـروب تمـدن مـوج دوم      م هاین روزها را ب  ردیم، گ یا وقتی به عقب بر مه دبع« :دیوگ یم
ر نگریسـتن بـه آن متوجـه    ت قشد؛ زیرا با دقیینیم گرفتار حزن و اندوه خواهیم ب یخواهیم دید و از آنچه م

ـ  هـارم مـردم آن در رفـاهی نسـبی و     چ کخواهیم شد که تمدن صنعتی، جهانی را پشت سر گذاشته که ی
ـ ا گرچـه  )454  : 1380تـافلر،  »(رندب یر مس هانده در فقر بم یهارم باقچ هس  یبسـ  ۀسـابق  نـابرابر  همبـارز  نی

 بهـت انگیـزي   وسـعت  و سرعت   و شدتغرب به آن معاصر  يراد هیسرماولی نظام ، داشته است یطوالن
اي هـ  تادن به حضور برتـر قـدر  د نهدفی جز امکا  حتی سازمان ملل، برخالف فلسفه خود، . است دهیبخش

  گبـزر   ياهـ  تقـدر  بـا   ترقاب  عمل،  در  ، یدانیم  نیچن در) 248: 1390، نجفیبزرگ را دنبال نکرده است(
محـض،    یوابسـتگ  و یخودفروشـ  زجـ  هب و خواهد بود  نناممک دستیته و ریفق  يکشورها  يبرا  ياقتصاد

ـ قب  نیا  عوض روز  هروزب  هجاک  نآ تا   ؛داشت نخواهد وجود  نماند  هزند  يبرا  یراه ـ    لی بـارتر از    تکشـورها نکب
ـ  نسـوزا  و رت هافروخت غنا و فقرمنازعه  جهنم آتش). در این فضا، 571  : 1376، گیدنزشد(خواهد   هگذشت  رت

ـ  ممه ،ازین و سود تضاد .ستین دنیش عجم مردم ازین با ارد هیسرما سودخواهد شد؛ زیرا   نظـام  مشـکل  نیرت
ـ  ماز مهنوان یکی ع هب ی،اولیاکم ).689   :1379اد، ر ي(آقابخشی و افشاراست يارد هیسرما  نـدگان ینما نیرت

جز بـه    همیشه در پی سود خویش باش، «ند که ک یم ) تأکید725  ، 2ج  : 1365راسل،   (غرب معاصر شهیاند
حـریص بـاش و     نی، ک یبدي کن اما چنان وانمود کن که نیکی م  س دیگر را محترم مدار، ک چخویشتن هی

ـ   به قول و وعده عمل نکن،   وي باش، خ هخشن و درند  وانی تصاحب کن، ت یهرچه م سـت  د هچون فرصت ب
همه مساعی خود را بـر    تار با مردم به زور و حیله توسل جوي و نه مهربانی، در رف  آوري دیگران را بفریب، 

اسـت تـا    ياقتصـاد  جنـگ و  یهژمون یپ در  ، یبارتع هب) 175  : 1382، (کمال پوالدي،»جنگ متمرکز ساز
یـک جنـگ تمـام عیـار     « :دیوگ یم نهیزم نیا در برانت یلیو. ابدیخود دست  هدش فیبتواند به اهداف تعر

ـ   ه هاي ناگوار براي جهان سوم به دمآ یچریکی در حوزه امور بازرگانی که همیشه پ جـود  و همـراه داشـت، ب
با انتشار کتـاب تئـوري   است  انگلیسیاي معاصر ه ناز اقتصادداکینز  )119   :1381  نقد،  کتاب هینشر(  »آمد

اري در ایـن  د هبا تحلیل نظام اقتصاد سرمای ه استسعی کرد 1936در سال 19عمومی اشتغال، بهره و پول
. او بـه همـین   برجسـته نماییـد  اري د هوقوع بحران در عملکرد اقتصاد سرمایبراي دهه، نقش بهره و پول 

ا از مبـانی و اهـداف و   ه یبه هر حال بررسرا در عنوان کتاب ذکر کرده است. » ولپ«و » بهره«دلیل نام 
بیشتر به سـبب    این جریان، ) که 220-225: 1393هد. نگ: (خادمیان، د ینشان مغرب  يارد هیسرماابعاد 

یـا ظنّـی    عارضـی    سـت نگـر و ظاهرگرا وجز   به ساحت معنوي، بی توجهیتأکید صرف بر ساحت مادي و 
 بـاالخره  ایـن نظریـه     ايهـ  یبیشتر خو گرفته است، گرچه ناکام پنداري با سعادت نگرود. و ش یده مشمر
ـ مف و سـته یبا استیس تنهاو  که همان والیت الهی ایفاضله  استیس سوياز رفتن به  ریناگز را تیبشر  دی
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اري غربـی در ابعـاد   د هو با توجه به انچه گفته شدکه اوالً: اندیشـه سـرمای   .کرد خواهد   است، جوامع يبرا
ـ     اشـد. ثالثـاً:   ب یمختلف ناتوان از هدایت جامعه انسانی است. ثانیاً: اندیشه دینی تنهـا راه نجـات بخـش م

شه اندیشه بنیادین دینی نقش قدرت نرم در همه ابعاد از جمله اقتصاد دارد، به همین جهت باید گفت اندی
  دینی شرط تحکیم و اقتدار اقتصادي نقش آفرین است.

  ساز اقتصادي اندیشه والیتی و مقاوم
بدیهی است که نشانه پذیرش نظریه والیت الهی در عرصه عمل، تن دادن به قـوانین و احکـام فـردي و    

ومـن لَّـم   «اجتماعی است و در مقابل نپذیرفتن قوانین الهی، گرفتار شدن به بیچارگی کفـر و الحـاد بـود    
کـه از  قرابـت و نزدیکـى   ) و بـا توجـه بـه معنـاي     44مائـده/ »(یحکُم بِما أَنزَلَ اللّه فَأُولَئک هم الْکَافرُونَ

ا، راهبردها، عملکردهـا و والیـت   ه هشود در اقتصاد والیتی بین اندیش می استعماالت کلمه والیت فهمیده
ز پیامدهاي مهم این نـوع نگـاه در تجـارت، تحقـق اقتصـاد      الهی انس و الفت اثر بخشی وجود دارد که ا

مقاومتی است. از این روي معتقدیم که مشکل اصلی اقتصاد ما نبود روح والیت در مدیریت و عملکردهـا  
اشد. که در نگاه توحیدي توسعه منهاي تعهد و عبودیـت نـه اینکـه جـزء اهـداف متعـالی محسـوب        ب یم

فت در نظر گرفته شده است. البته این مطلب به ایـن معنـا نیسـت کـه     ود بلکه به نوعی مانع پیشرش ینم
ازي قابل توجه نباشد. در س منقش عملکردها متخصصانه و منطبق با افزایش و توسعه تولید داخلی در مقاو

  نیم.  ک یادامه مطلب به برخی ار راهبردهاي مهم نقش آفرین این نظام در بعد اقتصادي اشاره م

  گیرانه راهبرد قدرت پیش
ـ   ي یکی از راهبردها مقـاومتی   ازي اقتصـاد سـ  هکه در پرتو والیت الهی از قران به خـوبی در تبـین و زمین

براي مقابله با تهدیدهاي دشـمنان، همـواره مـورد    پیش گیرانه ، کسب قدرت و قوت وان بهره گرفتت یم
امـر   پیـدا کـردن در مقابـل دشـمنان     قـدرت و تـوان   متعال بهخداوند  .اي دینی بوده استه هتأکید آموز

و آخَرِینَ منْ و أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و منْ رِباط الْخَیلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه و عدوکُم رمایید. ف یم
قُوا ما تُنْفم و مهلَمعی اللَّه مونَهلَمالَ تَع هِموندنْ شَی ـونَ     ءالَ تُظْلَم أَنْـتُم و کُمإِلَـی فـوی بِیلِ اللَّهی سو در  ؛ف

برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو [و نفرات و سـاز و بـرگ جنگـی] و اسـبان ورزیـده [بـراي       
ناسید، ش یکه نما دشمن خدا و دشمن خودتان ودشمنانی غیر ایشان را ه نجنگ] آماده کنید تا به وسیله آ

 شناسد بترسانید. و هر چه در راه خدا هزینه کنید، پاداشش به طور کامل به شـما داده  می ولی خدا آنان را
  ).60/األنفال(شود، و مورد ستم قرار نخواهید گرفت می

ینـد اگـر   آ یوان گفت در زمانی که مثل امروز دشمنان با حربه اقتصاد به جنگ جامعه اسالمی مـ ت یم
قـرار بگیـرد    اقتصـادي  بعددر  همه عناصر جامعهسرلوحه کار »  وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ«ه این ای
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ي معنوي و مادي جامعه در اه يانرژهمه تا  .ي برخوردار خواهد بودا هشاکله اقتصادي از یک مقاومت ویژ
اسب تاحد توان مقابله و مقاومت دسـت یابنـدد.   برسد و به اتخاذ راهبرد مناز قوه به فعلیت ابعاد اقتصادي 

ـ       نـد،  ک یخصوصاً که اندیشمند اقتصادي و تاجران والیی خود را همیشـه در میـدان حـق باطـل حـس م
للَّه؛ و با توجه به این راهبـرد اسـت کـه جامعـه را در     ا لبیس ىشود جهاد ف  یند، این مک یاحساس تکلیف م

جلـوگیري  و سـیطره دشـمنان   از تسـلط   کـرده و بـا مقاومـت الزم   همه ابعاد از جمله اقتصادي رشد پیدا 
ـ   .ندک یم ینـد باتمـام   ب یو از پیامدهاي این راهبرد: الف. چون انسان مؤمن تالش اقتصادي را امر الهـی م

شود. و  می ا بهره گرفتهه تمقابله با دشمنان است پس از همه فرص مسئلهند. ب. چون ک یوجود تالش م
 ردد.گ یزم حفظ مهرلحظه را امادگی ال

 راهبرد اعتباري بودن ملکیت بشري
خداونـد علـیم و   و مملوك تمامی کاینات از جمله انسان، منابع، و ابزارهاي تولید مخلوق  اسالمدیدگاه  در

حکیم هستند. قرآن کریم اصرار دارد به انسان بیاموزد و به این نکته توجه دهد که از عوامل زمینـه سـاز   
ــا عوامــل مب ــوق اوینــدگرفتــه ت ــد، همــه مخل ــخَّرَ. اشــر در تولی س ــم ــی مــا لَکُ ف ــماوات الس ــی مــا و ف 

أَ . همه را از سوي خود مسخّر شما ساخته اسـت  ا و زمین است،ه ناو آنچه را در آسما )13ه/الجاثی(الْأَرضِ
 )63-65واقعه/(لَو نَشَاء لَجعلْنَاه حطَاما فَظَلْتُم تَفَکَّهونَفَرَءیتُم مّا تحرُثُونَ، ءأَنتُم تَزْرعونَه أَم نحنُ الزَّارِعونَ، 

هـر گـاه    رویـانیم؟  مـی  ویانید یـا مـا  ر یم؟ آیا شما آن را ید ا هاندیشیدکنید،   یآنچه کشت مهیچ درباره آیا 
  نیم که تعجب کنید. ک یکاه درهم کوبیده م بخواهیم ان را مبدل به 

مالکیت یکی از مباحث مهم اسـت؛  ردد که گ یفتن مباحث اقتصادي روشن مبه هر حال با در نظر گر
همـانطور کـه   است.  مالکیت مسئلهدرك درست از تصرف انسانی در جهان مادي مبتنی بر هر گونه زیرا 

مالکیت انسـان نسـبت بـه امـوال،      . ومالکیت حقیقی از آن خداوند است الهیاي ه هبر پایه آموزاشاره شد 
  ود.ش یا ازآن ناشی مه تبسیاري از حقوق و مسئولی گرچهاست،  امري اعتباري

 و اسـت،  کرده معرفى »زمین روى در خدا نماینده« و »خلیفه« عنوان به را انسانبنابراین در این نگاه 
 تنهـا  انسان و اوست، اصلیش مالک درحقیقت داده، انسان به خدا که مواهبى تمام و استعدادها و اه تثرو

مالکیت دیگران اعتباري و موروثی از خداونـد   در این صورت و باشد مى او ازطرف مأذون و مجاز و نماینده
اشد، هیچ پایداري براي مالکیت دیگران نیست؛ زیرا هرگـاه خداونـد اراده کنـد،    ب یدر مقام خالفت الهی م

 همـین  بـه  و). 28/؛ دخـان 59/؛ شـعراء 40/؛ مریم137و 128و  100/شود (اعراف می مالکیت دیگران زایل
 بـراى  و مصـرف،  چگـونگى  در هـم  و کنـد،  مى نظارت افراد درآمدمالکیت و  طرز در هم ،دین الهی دلیل
و  مشـخص  مکتـب  یـک  عنـوان  بـه  را اسـالمى  اقتصادنگرش  که است شده قائل شروطى و قیود هردو

اي بشري همچون فرعون و صـدام نشـان   ه تو بررسی شکس .دهد مى قرار دیگراندیشه  برابر درمتفاوت 
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مستقالً در رخدادها بیش از حد نقش در نظر بگیرد، دچار عصان، تزلـزل و  هد که هر زمان براي خود د یم
 اجـازه  حـدود  در تصرفاتش باید بلکه ندارد استقالل خود درتصرفات اى هرنمایندهشکست خواهد شد. بله 

 »کمونیسـم «نظریه از هم اسالم مالکیت، مسئله در مثال که شود ىم روشن اینجا از و باشد اصلى صاحب
 فرد براى نه اجتماع و براى نه مالکیت؛ چرا که دارى سرمایه و »کاپیتالیسم«نظریه  از هم و گیرد مى فاصله
خداوند  گیرد صورت خدابه توکل  و اجازه کسب باید همه امور با بنابراین خداست، براى واقع در بلکه است،

ـ قعدم درك صحیح از مالکیت و اهد که چگونگی د یاز قرآن نشان مآیاتی  در ر، زمینـه سـاز عجـب و    ادت
)، تکبـر و اسـتکبار(همان و نیـز    78 و76 /)، غرور و تفاخر (همـان و نیـز قصـص   36تا 33/خودبینی (کهف

) ، 11تا 6 /)، طغیان (فجر6و5) انکار قدرت برتر(بلد69رایی(توبه گ ل)، تحقیر دیگران(همان) باط15/فصلت
. در ودش ی) م12تا  6 /و فجر22 /و محمد 205 /) و فساد(بقره15 /و فصلت 78، 76 /غفلت از خدا (قصص

به او باشد، از حمایت  ا بر پایه توکله تحرک ند که اگر درك صحیح از مالکیت پیدا کند وک یمقابل تأکید م
علَى  من یتَوکَّلْ«رود.  می مقاوم پیش شده خالق پرقدت مهربان برخوردار خواهد یودو مستحکم و تضمین

هبسح وفَه بنابراین با درك درست از ندک یهرکس بر خدا توکل کند خداوند او را کفایت م )3طالق/»(اللَّه .
یرد. و گ یاشد، مب یو تعالی همه جامعه مسازي  دار جلوي مفاسد مالی که مانع مقامم تاین اندیشه توسط والی

اري د هرین مشکل نظام سـرمای ت گي این راهبرد: الف. جلوگیري از زیاده خواهی و فساد که بزراز پیامدها
 ا.ه تاست. ب.بهره گیري از قدرت معنوي توکل به خدا بزرگ در مواجه با مشکالت و شکس

  راهبرد رهبري دینی و مقاومت افزایی اقتصادي
ایـن نیـاز بـه مـدیریت و رهبـري در همـه        رهبري از ارکان سامان دهند و مقاوم کننده جامعـه اسـت. و  

وان گفت در موفقیت و اقتدار پایدار هیچ ت یاي فعالیت اجتماعی امري محسوس و حیاتی است و مه هزمین
). علّامه طباطبـایى  143  : 1387فعالیتی به اندازه مدیریت و رهبري از اهمیت ویژه برخوردار نیست(خاکبیز،

ــدایت و    ــا را ه ــت و انبی ــدف از بعث ــین    ه ــرت تبی ــا و آخ ــه در دنی ــور جامع ــعادتمندانه ام ــري س  رهب
    1.).34، 2:ج1361، فرماید(طباطبایی می

پذیرد. تا مانع انحراف در  می ی توسط خلیفه الهی، انجامملکوتبنابراین در جامعه دینی هدایت و رهبري 
حدود مالکیت و روابط ). «297  ، 1ج  : 1386همه ابعاد از جمله اقتصادي در نظر و عمل گردد(امامی کاشانی،

). از 229ا، ت یطالقانی، ب»(حکومت-3احکام -2افراد، -1کند:  می اقتصادي اسالم را سه اصل ترسیم و تنظیم
را به عهده دارند و قوانین الهـی، در همـه مراحـل     اقتصاديرهبران اسالمی تبیین خطوط کلی این روي 

ماید. ن یرا مشخص مرکن الزم یک اقتصاد سالم ه کتحصیل، نگهداري، توزیع مال و صرف و هزینه آن، 
                                                        

اصول و فروع دین را به اقتضاى عنایت الهى براى مردم  ،و آخرت پیامبر کسى است که به منظور تأمین سعادت دنیا. 1
  کند.  ها را هدایت مى تبیین و آن
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وید: سائس اول تمسک به عدالت کند و رعیت گ یخواجه نصیر طوسی در مورد نحوه حکومت جامعه الهی م
: 1377را به جاي اصدقا دارد و مدینه را از خیرات عامه مملو کند و خویشتن مالک شـهوت دارد(طوسـی،   

ي اقتصـادي  اهـ  یآشـفتگ یژه از و هو ب که بخواهد رو به جلو حرکت کند یاست جامعه انسان یهیبد). 301
د خصوصاً به اذعان اندیشمندان غربی، در تبیین و دار طیجامع شرا يرهبرنجات یابد، نیاز به  امروز اجتماعی

ــ  ــه از شکس ــایی ک ــل فریاده ــ تتحلی ــتریت  ه ــرش والس ــر(همچون غ ــان معاص ــادي در جه  اي اقتص
http://www.bultannews.com/fa/news/ 8/8/1390امروزه «ند. ک ی) به نبود مدیریت ارزشمند استناد م

ه دنیاي آشنایشان در حال اضمحالل است و محـیط اطرافشـان روز بـه    ک نیت با دیدن این شحتی اکثر افراد خو
ننـد و  ک یر حس مت نود، نیاز شدیدي در خود نسبت به نظم و ساختار و آینده مطمئش یروز بیشتر دچار آشفتگی م

). به همین خاطر منظور نوشتار از اقتصاد والیتـی کـه   551  :1380تافلر،»(ندا هخواستار رهبري مدیر و خردمند شد
ـ  ب یراه گشاي مشکالت م داري و اطاعـت از رهبـري   مـ  تاشد، این است که از الزمات اقتصاد مقـاوتی روح والی

اي هـ  ناي اقتصـادا هـ  هداخلی و خارجی، است نه نظریذاري تا اجرا خرد وکالن، گ نا از قانوه هدینی در همه زمین
ود بایـد همـه بداننـد غیـر ایـن      شـ  یمثالً وقتی کار و تالش مضاعف یا حمایت از تولید ملی و.... مطرح م 1غربی

عمل کردن یعنی منجر کردن اقتصاد به عدم پیشرفت پایدار و فراگیر یعنـی درگیـر کـردن اقتصـاد بـه رکـود و       
اي اقتصـادي؛  هـ  نذاري عالمانـه بـراي سـیر و جریـا    گـ  فدهاي این راهبرد: الـف. هـد  شکست حتمی و از پیام

 ا و هندسه بخشی به مباحث و تحوالت اقتصادي.ه با؛ ج. تعین قاله يجلوگیري از انحرافات و کجرو  ب.

 اقتصادى سازي راهبرد امنیت افزایی و مقاوم
و رویکـرد  اصـلی هـدایت    ههسـت لذا  اشدب یم الزامات یک اقتصاد متعالی ازامنیت و آنجایی که عدالت از 

اقتصادي  امنیت ايه هقسط و عدل است و آن هم ارتباط مستقیمی با جنبو فراگیري  ه، اقامرهبران الهی
باشـد تـا   وجـود داشـته    شـرایطی در آن جامعـه  این است کـه   امنیت اقتصاديمنظور از دارد، بشرزندگی 

نهادهاي اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقـابتی سـالم و بـا میـزان     رین ت منوان مهع ها به هخانوارها و بنگا
) از ایـن روي قـرآن کـه    25: 1387 ،برومند و همکاران(ازي رفتار خود بپردازدس هاطالعات یکسان به بهین

که رشد و توسعه پایدار در سـایه امنیـت، آرامـش و ثبـات معنـی و      دارد بر این کتاب زندگی است، تأکید 
وإِذْ قَالَ إِبرَاهیم رب اجعلْ هـَذَا بلَدا آمنًا وارزقْ أَهلَه مـنَ الثَّمـرَات   «ید، آ یجود مو  بهو ند. ک یم مفهوم پیدا

و  »ارِ وبِـئْس الْمصـیرُ  منْ آمنَ منْهم بِاللّه والْیومِ اآلخرِ قَالَ ومن کَفَرَ فَأُمتِّعه قَلیالً ثُم أَضْطَرُّه إِلَی عذَابِ النَّ
تی را که ابراهیم گفت: پروردگارا! اینجا را شهري امن قرار ده و هر کس از اهـل آن را کـه بـه    وق یاد کن

فـت: و هـر کـس کفـر بـورزد انـدکی       گخـدا  ) خدا و روز واپسین ایمان بیاورد از همه ثمـرات عطـا کـن   
). حضـرت  126/بقرهو چه بد سـرانجامی اسـت(  شانم، ک ینم، سپس او را به عذاب آتش مک یندش مم هبهر

                                                        
  هاست. . البته بهره از دیدگاهاي غربی غیر از تابع شدن آن1



  )1هاي اقتصاد مقاومتی ( مبانی و مؤلفهجلد دهم:               114

 

 اى اشـاره  خـود  ایـن  و کند، مى »اقتصادى مواهب« خواست در وسپس »امنیت« تقاضاى نخست ابراهیم
. چراکه در ایـن  نیست ممکنهم  سالم اقتصاد یک کردن فراهم نباشددر جامعه  امنیتاینکه اگر  به است

اي امنی منتقل نمایـد و بـا   ه نسرمایه و کار خود را به مکاحالت، هر فعال اقتصادي سعی خواهد کرد که 
 عزتـی و (اي خود به پول نقد و دارایی خارجی، هرگونه اثرات ناامنی را بـه حـداقل برسـاند   ه یتبدیل دارای

ـ د هبارت دیگر بع  به )؛8: 1387دهقان،  ذاري، میـزان  گـ  هسـرمای واقعـی   -روانـی اي هـ  هلیل افزایش هزین
اي اساسـی  هـ  هاز شاخصـ . بـه همـین دلیـل    ابدی یاي مولد کاهش مه شصوص در بخخ هذاري بگ هسرمای

تحمل هیچگونـه اخـالل   و اقتصادي اهتمام ویژه نشان داده  امنیتاین است که به  والیی و الهی اقتصاد
 و غلط و نابجا طرق از را یکدیگر والام» بِالْباطلِ بینَکُم آمنُواالتَأْکُلُواأَموالَکُم الَّذینَ أَیها یا. «اقتصادي را ندارد

 بوده عقالنى و منطقى مجوز یک وبدون حق بدون که دیگرى درمال تصرف هرگونه یعنى ؛نخورید باطل
 .اسـت  قـرارداده  دارد وسـیعى  مفهـوم  کـه  »باطـل « عنـوان  تحـت  را وهمـه  شـده  شناخته ممنوع، باشد

والیت باید بکوشند تا هرچه بیشتر امنیت اقتصادي ) طبق این بیان همه اهل 188/بقرهو()161/نساء(درآیات
فراهم گردد. چرا که هرچه عدالت و امنیت باالتر باشد قدرت و مقاومت اقتصادي هم باالتر خواهد بود.که از 

 اي کمر شکن فقر و غنا.ه هرین پیامدهاي این راهبرد برقراري عدالت و جلوگیري فاصلت ممه

  گریز) اجحافراهبرد درآمد کارمحور(
در نظام اقتصاد والیی اصل اولی در تجارت و بازار هماهنگ بودن با رضـا و والیـت الهـی اسـت؛ یعنـی      

نـه همچـون    دیـر گ یاي وحیانی و عقل و اجماع و سنت انجام مـ ه هبر پایه انگار فقهی کهقواعد  مبتنی بر
شرایطى در پـى حـداکثر نفـع     فزایی است و انسان در هرا هاقتصاد غیر الهی و مادي که مبنا سود و سرمای

ـ   انسان، ارزش آن نظام درشخصى است چرا که  اي آخـرین  هـ  لبر مبناي مصرف، خرید و فـروش اتومبی
همـین  و  .یابـد  مـی  اهـ  تاي مجلل و کاالهاي پرزرق و برق و تجمالتی و دستیابی به کمیه هسیستم، خان
به گفته قـرآن مایـه ویـران کننـدگی     ا است که زمینه معامالت اجحاف گونه و ربوي که ه یزیادي خواه

(بقـره/  أَثیمٍ کَفَّـارٍ  کُلَّ یحب ال اللَّه و الصدقات یرْبِی و الرِّبا اللَّه یمحقُ کند. می اقتصاد پایدار است را فراهم
 ربـا  مـال  از اشخاصـى  بسـا  و ودشـ  یمـ  مـال  زیـادتى  باعـث  ربا که است این اراند هسرمای نظر در) 276
 .ودشـ  یمـ  منجر بیچارگى و بفقر بسا و است مال نقصان باعث صدقه و اند آورده بدست زیادى اىه تثرو

بـه   ربا که طبق این ایهاین کالم توضیح و ندک یم بیان عکس را مطلب و رمایدف یم رد را نظر این خداوند
  .ودش یم ایی گوناگون باعث زیانه لشک

  .رددگ یم نابود بکلّى و دریجت هباموال  ،محقواژه  معناىباتوجه به  اوالً
 لـذّت  و کیـف  و اسـتفاده  و بهره این از یعنى ؛ودر یم بین از برکاتش نرود بین از مال صورت اگر ثانیاً

 .ودش یم محق باالخره و ردب ینم
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 قسـى  دل نـد، ک یمـ  مسـلّط  را شـیطان  نـد، ک یم سیاه را قلب حرام مال چون ندک یم دین محق ثالثاً
 السالم علیه صادق حضرت از برهان در چنانچه .ودش یم سلب توفیق ند،ک ینم تأثیر او در موعظه ودش یم

 .الدین بمحق الربا درهم من امحق محق أى: فرمود کرده روایت
 بصـاحب  را او عبادات از اندازه چه درهمى هر يبازا قیامت فرداى ندک یم عبادات و اعمال محق رابعاً

   ).68 ،3 ج : 1378، طیب(دارد الناس حق جنبه چون کنند بار این بر را او سیئات اندازه چه و بدهند مال
، ربا را در حکم جنـگ بـا خـدا و رسـول خـدا عنـوان       به روشنی )279و  278خداوند متعال در بقره (

قی اید! از (مخالفت فرمان) خدا به پرهیزید، و آنچه از(مطالبات) ربـا بـا   اي کسانی که ایمان آورده: ندک یم
کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کـرد! و   مانده، رها کنید، اگر ایمان دارید! اگر (چنین) نمی

کنید، و نه بر شـما   هاي شما، از آن شماست [اصل سرمایه، بدون سود]، نه ستم می اگر توبه کنید، سرمایه
 .شود ستم وارد می

ـ  گا ربـا یکـی از بـزر   هـ  نقتصادي و معیشـت انسـا  ود که در حیات اش یاز این آیات استنباط م رین ت
بسـیار  با هشـدارهاي  خداوند و اعراض از یاد او است. در این آیه، خداوند متعال  خروج از والیتمصادیق 

ا که همان حذف ربـا و اجتنـاب از   ه نتکان دهنده به یکی از راز و رمزهاي بسیار مهم سعادت مادي انسا
 یابـد  افزایش سودش هم چه هر رباخوار). بنابراین 1388، حسین صمصامی(ندک یرباخواري است، اشاره م

سـرمایه   بدسـت  ربـوى  مراکز از که ایىه لپو با و. ندارد همیشگى رشد قابلیت کارش شود گرم بازارش و
   .ودر یم ، ناکامی و تیرگیحاقم هب رو دورانى از بعد و سپس ابد،ی ىم تشعشعى و رونق آغاز در سدر یم دار

اگـر ربـاخوارى حـالل باشـد مـردم تجـارت و       «فرماینـد:   امام صادق(ع) درباره فلسفه تحریم ربا مى
آورنـد لـذا    گویند و به ربـاخوارى روى مـى   ا است ترك مىه نهاى تولیدى را که مورد نیاز جامعه آ فعالیت

و خریـد و فـروش و    خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از حرام به حالل روى آورند و به سراغ کسب و کار
)و این عدم توازن باعث تشـتت و بـی ثبـاتی نظـام اقتصـادي شـده       42، 12: ج 1409تولید بروند(العاملی

بنابراین در مدیریت والیـی بـراي    1ندک ی)، و زمینه بحرانهاي گوناگون را فراهم م674: 1387است(صدر،
آن دسته از افـرادي کـه ادعـاي    ت. و رسیدن به اقتدار و پیشرفت به کار و تولید نقش جدي داده شده اس

اسـتقامت و  خـود را بـا   داري صـادقانه  م تدوستی والی دارند باید رزيو تمحبوذیري پ توالی، پرهیزکاري
إِنْ کُنْتُم تُحبونَ اللَّه «. نشان دهند و دنیاطلبی راییگ تشهوپیروي از فرامین الهی و پرهیز از در پایمردي 
نند خدا را دوست دارند باید از رسـول او پیـروي   ک یا که ادعا مه ن) آ31/مرانع ل(آ»یحبِبکُم اللَّهفَاتَّبِعونی 

(شـیخ  إِنَّ منِ ادعى حبنا و هو ال یعمل بِقَولنا فَلَیس منّا و ال نَحنُ منه :کنند تا مورد محبت خدا قرار گیرند
 اللَّـه  ذکْـرُ  خَلْقـه  علَى اللَّه فَرَض ما أَشَد منْ «فرماید:  ذکر کثیر مى ). امام صادق(ع) در معناى1،70، مفید

                                                        
هــم کــه اعتراضــی بــه ایــن نظــام ســرمایه داري اســت، اشــاره کــرد          » اســتریت  وال«جنــبش  تــوان بــه   . مــی1
)1/5/93http://wallst.mihanblog.com(  
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 عنْد اللَّه ذکْرَ لَکنْ و منْه کَانَ إِنْ و أَکْبرُ اللَّه و اللَّه إِلَّا إِلَه لَا و للَّه الْحمد و اللَّه سبحانَ أَعنی لَا قَالَ ثُم کَثیراً
قصـد مـا از ذکـر خـدا، سـبحان اللّـه و       » تَرَکَها معصیۀً کَانَ إِنْ و بِها عملَ طَاعۀً کَانَ فَإِنْ حرَّم و أَحلَّ ما

الحمد هللا و ال اله اال اللّه، نیست، اگر چه این هم ذکر است، ولى ذکر کثیر نیست. ذکر کثیر این است کـه  
اگر به اطاعت خدا رسیدى عمل کـن و اگـر بـه معصـیت خـدا رسـیدى رهـا        در کنار حالل و حرام خدا، 

و  ایـثـار مـال و فـداکـاري، مقاومتدار با اطاعت، م ت). از این روي مؤمن والی2،81ج: 1365کن(کلینی، 
حب الدنیا راس «در وادي امور دنیایی و اقتصادي نقش آفرینی مؤثر خواهد داشت. البته بنابر روایت  جـان

ا خواهد بود. و از پیامدهاي ایـن  ه هرین انواع مبارزت تي و مقاومتی در اقتصاد از سخپـایـدار» یئهکل خط
راهبرد: الف. رونق تالش و کار و توسعه؛ ب. جلوگیري از ازدیاد سرمایه بیجا در دست افـراد؛ ج. برقـراري   

  ثبات و امنیت مالی.

  ها سرمایه زدایی از انحصارراهبرد 
بدیهی است که از الزامات یک اقتصاد مقتدر توازن و گردش منطقی سرمایه در هندسه اقتصـادي جامعـه اسـت    

و حرمان توده جامعـه   در دست گروهی خاصاسالم احتکار ثروت و اکتناز مال و ذخیره کردن لذا در نظام والیی 
داند که سبب فلـج   خون در رگ بدن میآن را در حکم ضبط هم  قرآن کریم وامري مذموم و ناپسند بوده ، از آن

الَّذینَ یکنـزونَ الـذَّهب والفضَّـۀَ    « :شمرد و آیاتی از قبیلِ بودن آن را الزم می شدن سایر اعضاست، لذا در گردش
آن در  دلیلِ منع رکود مال و گواه لـزوم جریـان یـافتن    )34توبه/»(والینفقونَها فی سبیلِ اهللاِ فَبشِّرهم بِعذابٍ اَلیم

کنـد.   احتکار ثـروت هد که د یبه همین خاطر تاجر مؤمن هیچگاه به خودش جرات نم میان اعضاي جامعه است
: مثل الدنیا کمثل ماء البحر کلما شـرب منـه   بیان شده است الصادق(ع) در نگاه امامتکاثرطلبی به زیبایی مذمت 

مانند آب دریاست هرچه تشنه از آن بیشـتر بیاشـامد،   العطشان ازداد عطشاً حتی یقتله. امام صادق(ع) فرمود: دنیا 
  ).136، 2ج: 1365(کلینی،وردآ یود، تا در نهایت او را از پاي درمش یر مت هتشن

اسالم، جریان ناتمام مال و منحنی ناقص مسیر آن را ممنوع و گردش کامـل و منحنـی تـام    بنابراین 
لکت میان گروهی خاص جـاري باشـد و هرگـز بـه     دهد که ثروت مم داند؛ یعنی اجازه نمی آن را الزم می

دهد که باید دور آن کامل باشد تا به دست همگان برسـد و   می رهبر دینی فتوادست دیگران نرسد، بلکه 
یعنـی   )2،465ج: 1386،جوادي آملی(] گواه آن است3کَی الیکونَ دولَۀً بینَ االَغنیاء منکُم...)[: آیاتی چون

ـ  مالکیتیري با توجه به کسب تالش همه مساویند و با هر انحصار گ هدر بهر نـد،  ک یاقتصادي مخالفت م
 10بـراي نمونـه    جامعـه کوچک را در نظر بگیرید. اگر در این  جامعهمثالً بازار عرضه آب در یک چرا که 

حالـت قیمـت    وجود داشته باشد ما با الگوي بازار رقابتی رو به رو هستیم. در این آرد گندمشرکت عرضه 
عرضه آن برابر باشد. اما اگر فقط یک شرکت عرضـه کننـده   تا و  کشتباید با هزینه نهایی  کیلو آبیک 

یک انحصارگر خواهد بود. بدیهی اسـت  تولید ارد وجود داشته باشد آن گاه مالک شرکت  بین مردمدر  آرد
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واند بـا وجـود هزینـه نهـایی     ت ی(که یک کاالي ضروري و حیاتی است)، انحصارگر مآرددر حالت انحصار 
یـک آفـت بـزرگ در    انحصاري اقتصاد که  تعیین کند کیلو آردبسیار اندك، قیمت بسیار باالیی براي هر 

تهدید اقتصاد ایران، ساختار اقتصاد و مدیریت رانتی و  با توجه به اینکه معتقدم از این روي  اقتصاد ما است
انقالب اقتصـادي در حـذف و ریشـه    ت اقتصاد مقاومتی با نوان یک ضرورع هبانحصاري موجود است باید 

پـذیرد و بـراي    چه از عوامل دولتی چه غیردولتی اقدام جدي صـورت.  کنی تمرکززدایی مالی و اقتصادي
ازي و آزادسازي س فشفا ود بهش یاز همه اندیشمندان دلسوزان اقتصادي پیشنهاد م ضمن بهرهاین منظور 

و از  توجه وافر گـردد. مدیریت رانتی  و اي انحصارهاي موجوده هاسایی ریششن ،اطالعات مالی و اقتصادي
پیامدهاي این راهبرد: الف. جلوگیري از انباشت سرمایه در دست عده قلیلی؛ ب. جلوگیري از دیکتـاتوري  

  اران؛ ج. تقویت و توسعه امکان تولید فراگیر. د هاقتصادي توسط ابرسرمای

  )قاعده نفی سبیلراهبرد عزت گرایی اسالمی(
اصطالحی به معنی قانون و شریعت اسـت. مفهـوم قاعـده     معناي سبیل در لغت به معنی راه است. اما در

قوانین و شریعت اسالم هیچگونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسـلمین را   نفی سبیل این است که خداوند در
است. پس در هیچ شرایطی تسـلط کفـار    هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان بسته باز نگذارده است و

و لن یجعلَ اهللا للکآفرین علَـی المسـلمینَ   «قاعده نفی سبیل مستند است به آیه  .برمسلمانان جایز نیست
حوزه اسالم شود ترك ایـن روابـط   اي اگر روابط تجاري با کفار موجب ترس براز این روي  .است» سبیال

دشـمن   اقتصـادي سیاسی یـا فرهنگـی و    ياستیال نجا فرقی میانود. در ایش یبر تمام مسلمانان واجب م
ردد گـ  یاسالمی و دول بیگانه برقـرار مـ   ايه تاگر روابط بین دولرماید: ف یم وجود ندارد. امام خمینی(ره)

 پیمانهایی که بستهو موجب تسلط کفار بر نفوس و بالد واموال مسلمانان شود، برقراري روابط حرام است 
در عصر حاضر هم که دشمنان اسالم از حربـه اقتصـادي    .)185، 1ج: 1375خمینی، ست(شود باطل ا می

یزي منسـجم و  ر هیک برنامیرند هر مسلمانی باید با تمام توان با گ یبراي نفوذ و تسلط بر مسلمین بهره م
جهت ت اسالمی گردد. و براي خشنودي الهی به ملو اقتدار غیر قابل شکست رونق تولید به سوي مدون 

کـرد تـا از    مـی  عزت مسلمین اقدام کند. امام علی(ع) مردم را به تجارت براي کسب برکت الهی، تشویق
) و از 5، 12: ج1414، حرّ عـاملی »(اتجرو بارك اهللا لکم«این طریق پیشرفت جامعه اسالمی انجام پذیرد. 
سـازي   ین از درون و مقـاوم اي دشـمنان؛ ب. مـدیر  ه يپیامدهاي این راهبرد: الف. اقتدار در مقابل زورگو

  اقتصاد؛ ج. مرزشناسی اقتصادي بنابر اصول اعتقادي.

  قدرت نرم رهبري داهیانه الهی اقتدار اقتصادي
و هر فرد یا ملتی کـه فاقـد آن باشـد    . ال در اقتصاد اسالمی به مثابه ستون فقرات جامعه انسانی استوما
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و التؤتـوا السـفهاء   : «قدرت یاد کرده اسـت و یام مایه ق عنوان بهشکسته است؛ یعنی  و کمرش فقیر است
اسـت و بایـد از در اختیـار     سـتون فقـرات  همچـون  امـوال   )5نساء/»(أموالکم الّتی جعل اهللا لکم قیاماً... 

 )356 ،4ج: 1386،جوادي آملی(:پرهیز نمود ردخ یمانند کودك یا بالغ ب سفیهگذاشتن افراد غیر شایسته و 
ود و چون تهیدستان قدرت قیام و ش ینامیده م» فقیر«قد ستون فقرات است، مستضعف از آن جهت که فا

رد قرار داد که مبادا خ ینباید آن را در اختیار سفیه و بهند. لذا د یاز دست مایستادگی در برابر زورمداران را 
و عامـل قـدرت   وجودي انسان شده ستون فقرات و باعث خم شدن در آن مسرفانه یا مترفانه تصرف کند 

. و فقط با رهبري آگاهانه و داهیانه که اوالً از امکانات بـه بهتـرین   را به هدر دهد اوایستادن و ایستادگی 
 حتـی  و نـد ک یکمر شکن را امکان پذیر متحمل و استقـامت در برابر مشکالت رد و ثانیاً ب یشکل بهره م

  را به جان بخرند.   ايه تا و مشقّه یتا اعضاي جامعه تمامی سخت ودش یمسبب 
و   يفقـر، نیازمنـد    هکـ  نظام اقتصاد والیتی این است  یو اساس  گبزر  ياه هاز دغدغ  ییکاز این روي 

  ياقتصاد  حصحی  ياه تو سیاس  هآبرومندان  لاشتغا  قبزداید و از طری  نو افراد آ  هجامع  هچهر را از  ينابرابر
کاد الْفَقْرُ « : تاس  هفرمود  اش هدربار  هو آل  هعلی  هاللّ  یخدا صلّ  لرسو  .کند  مفراه  ممرد  يبرا  لمعقو  يدرآمد

در این نظام بـه طـرق گونـاگون اعتـدال را      . ترز با کفر اسم مفقر، ه) 30، 72  ج ، نهما( »اَنْ یکُونَ کُفْراً
گوناگون انسانی به ویژه فقر و دالتی در ابعاد ع یا براي بشر، به تند. بدون تردید از بدترین اسارک یتأکید م

اي مقـاوت و رشـد   هـ  هذارد و زمینگ یي آسایش و آرامش براي وي باقی نما هگرسنگی است. چرا که لحظ
ند. و از پیامدهاي این راهبرد: الف. درك هرچه بهتر نقش امـور اقتصـادي   ک یعلمی و معنوي او را نابود م

 ري الهی براي تعالی اقتصادي.یري از قدرت نرم رهبگ هدر سعادت انسان؛ ب. بهر

  گیري بندي و نتیجه جمع
ـ    ه ناول: براي نجات از مقابله با بحرا اي هـ  ها و ارتقاي وضع اقتصادي موجود قبـل از اینکـه سـراغ نظری

» فـی سـبیل اهللا  «و » والیـت اهللا «غیرالهی در اقتصاد را بگیرند، باید به دنبال دیدگاه الهی هماهنگ بـا  
ـ  رفت تا در پرتو نور  اي معنـوي،  هـ  تو هدایت دینی از نفسانیات اقتصاد برافکن فاصله گرفـت و از ظرفی

   1باطنی، علمی و عملی براي برپایی یک اقتصاد مقتدر برخوردار شد.
از اقلیت در برابر اکثریت که مربوط به س لاي مشکه یدوم: بدیهی است که اکثر فسادها و زیاده خواه

اینکه اخیراً در جریان اعتراض اقتصادي نودونه درصـدي والسـتریت   هواهاي و شهوات نفسانی است. کما 
 اي نفسانیه هخواستناسی اسالمی انسان براي مدیریت و تسلط بر ش نامریکا شاهدیم. از این روي در انسا

ـ  امـام  طاي الهی تأکید شـده اسـت.  خ یبر نیازمندي به هدایت و والیت ب مالی بعدبه ویژه در  در ی(ع) عل
                                                        

) 3 ،1385طبق مبانی دینی در این زمان براي این هماهنگی باید به فرمایشـات ولـی فقیـه توجـه گردد(امـام خمینـی،      . 1
 .)37ـ34، 2، ج 1379مصباح یزدي، و(
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بـراي    همانا دنیاپرستان، چونان سـگ درنـده عوعوکنـان    « :دیرماف یم اپرستانینحوه عملکرد دنشناخت و 
ـ   دریدن صید در شتابند.  ـ    آ یبرخی دیگر هجوم م رهـا  ت گورد و بـزر خـ  یورنـد و نیرومندشـان نـاتوان را م

  .  )31 نامه  /(نهج البالغه»ا را...ه تر ککوچ
اشـدکه در  ب یجامعه م اي قدرت نرمه همؤلفبرخاسته از  سوم: بخش مهمی از اقتدار براي هر حاکمیتی

و اقتدار آفرینی  تجلی تحقق قدرت نرم نقش جدي و مبناي درذیري پ توالی و حوريم اخدجامعه توحیدي 
ي دارد و از ا هنظام الهی دارد. بدیهی است این قدرت نرم در همه ابعاد به ویژه بعد اقتصادي نقش قابل توج

سـرافرازي نظـام   معاصـر همچـون   داري مـ  تشیرین میوه درخت والی وگرانبها طرفی با عنابت به تجربه 
... تن دادن مسـتمر بـه   و ظفرمندي در نبرد هشت سال دفاع مقدس وداخلی و خارجی در عرصه اسالمی 

  1.رسد می به نظر بودن بلکه یک ضرورتامکان پذیروالیت الهی در بعد مالی و اقتصادي عالوه بر 
ه تکیه آدمی به مادیات و سرمایه دنیا که به گفته قران متاع قلیل و ک یچهارم: بدیهی است که هنگام

واند مقاومت جدي وپایدار از خود نشان دهد. لکن زمانی که اتکا او به یـک  ت ی) نم26غیرپایدار است(رعد/
ثر بخش و مانده گـار از خـود نشـان دهـد. ازایـن      واند مقاومت ات ییرد. مگ یقدرت الیزال و پایدار تعلق م

 ربنَـا  قَـالُوا  الَّذینَ ردد. إِنَّگ یاري بهتر روشن مد ها و انذارهاي کالم الهی براي صبرپایه تجهت نقش بشار
اللَّه وا ثُمتَقَامتَتَنَزَّلُ اس هِملَیکَۀُ عالَئتَخَافُوا أَالَّ الْم زَنُوا الَ وتَح رُوا وشنَّۀِ أَبی بِالْجالَّت ونَ کُنْتُمدتردید بی  تُوع 

میـدان عمـل بـر ایـن حقیقـت] اسـتقامت ورزیدنـد،         در[ سـپس  خداسـت؛  ما پروردگار: گفتند که کسانی
 ویند:] مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشـتی کـه وعـده   گ یشوند [و م می فرشتگان بر آنان نازل

  ).30 / (فصلت باددادند، بشارت  می
بـومی   عـالی الگـوي ت اندیشـه و  اتخـاذ  ردازي و پ هاي علمی جهت نظریه تپنجم: مدیریت همه فرص
 امـروزه  کـه  نـد رباو نیبـرا  استیگلیتزهمچون  اه ناقتصاددا ازي اریبسچراکه منحصر بفرد اسالمی ایرانی 

ــا بلکــه اســت نداشــتهی اساســ نقــش توســعه در هیســرما حجــم ــش را نقــش نی ــ و دان ــایاي ورافن  ف
حمایـت از تمـام صـنایع و    )؛ یعنی با یک اقتصاد دانش بنیـاد زمینـه   1389 ر و ناظمیان،ف ی(اسالمندک یم

صنایع استراتژیک مانند فوالد، ماشـین آالت، صـنایع الکترونیکـی و     همچونداخلی و اقتصادي بنگاهاي 
اقتصـاد  وان ت یدر این صورت م2فراهم آورد کهاقتصاد مقاومتی بعنوان یک ضرورت کشاورزي  وشیمیایی 
که در ایـن راسـتا یکـی از    بلند مدت نگاه کرد و راهکار استراتژي  ،یک راهبرد عنوان بهرا بیشتر  مقاومتی

 حتیمین کرد و أرا ت وان نیاز داخلیت یماست که به دنبال آن  اقتصاد دانش بنیاندر جهش ا ه هبهترین را
براي رشد توانمندي خـود، هـر چـه     هر مسلمانیو شایسته است تهدید را به فرصت تبدیل کنیم از این ر

                                                        
  ).25- 20 :1385فقیه، پذیرد(والیت . که طبق مبانی کالمی شیعه در عصر غیبت این والیت با پیروي از والیت فقیه صورت می1
باشـد و   . در این راستا نوع تأکیدهاي مقام معظم رهبري در چند سال اخیرنسبت بـه امـر اقتصـادي قابـل مالحظـه مـی      2

  سازي اقتصادي  به همراه دارد. ها، پیامدهاي ارزشمندي را براي مقاوم بدیهی است پیروي از آن
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  .اي الهی کوشش کننده تندي از موهبم هبیشتر براي کسب دانش و بهر
، همـواره در جهـت تحقـق مصـالح و     نقش همراهی با والیت و مراجـع در تاریخ معاصر ایران ششم: 

جـاده  کـه در ایـن دوره   فکران غربزده عمده روشن در مقابل. به خوبی بارز گردیده استملی دینی و منافع 
رهـروان  ند، قاطبۀ ا هسلطه گر غربی براي غارت منابع و تهاجم فرهنگی به ایران بودهاي  صاف کن قدرت

در ایران، مستمراً در جهت قطع دستان بیگانه از مقـدرات کشـور و حفـظ اسـتقالل و عـزت مـردم        دینی
بـدیهی اسـت   اري به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند. مسلمان ایران تالش کرده و حتی در این راه، بسی

  .استوالیت واطاعت الهی ي ا ههمین نقش برجستدرك به خاطر  اه تموفقیرمز  که
بـراي  1هفتم: طبق آنچه بیان شد اشکار است که هر چه بیشتر به تالش فریختگان حوزه و دانشـگاه 

بـه همـین خـاطر     نه اختیاراقتصادي، اضطرار داریم سازي  فراگیر به جهت مقاوم والیتمدارتقویت اندیشه 
ا به انواع مختلف به تبیین هرچه بهتر منطـق والیـت در همـه امـور بـه ویـژه اقتصـاد        ه هباید تمام رسان

باور  و تقویت تنویر افکاراز این روي  تنها راه گذشتن از این چالش تکیه بر والیت است، بپردازند. چرا که
   .است لعاده مهما ق، فومسئلهاین  و اعتماد مردم نسبت به

چـارچوب  ایـن زمـان در   اقتصادي در مقاومت طبق مطالب ذکر شده تحقق توسعه و پیشرفت توام با 
بـی اثـر   تالش جهادگرانه اندیشمندان بـراي   یرد که از این رويگ یصرفاً صورت م رهبري ولی فقه الهی

مثالً وقتی رهبري، تأکید بر تالش  .ودش یطرح منوان یک وظیفه الهی مع هبا ه متحریا و ه یدشمننمودن 
ام هـر مسـلمانی   متهاباید پیکره اقتصادي نظام اسالمی دارند سازي  بیشتر، تولید ملی خود کفایی و مقاوم

 نوان عبادت الهی بروز گردد.  ع هبرویکرد  انجام این بر

 منابع  
 .  قرآن کریم

 البالغه. نهج 
  .جا نهضت شروطیت ایران، نشر سخن، بی  و مقدمه فکر آزادي ،)1340(آدمیت، فریدون

 .ایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران، نشر پیام، تهران)، 1335( ــــــــــ
  )، فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، تهران.1379راد( آقابخشی، علی و مینو افشاري

 قم.  یغات اسالمی، انتشارات دفتر تبل  ق)، معجم مقاییس اللغۀ، 1404الحسن، احمد بن فارس( ابی

                                                        
دانشگاهیان انتظار دارند در تحقق اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر دانش و فناوري است پیشگام  حوزویان واز هم مردم . 1

ل ئدر رابطـه بـا مسـا   از این روي الزم است  .ها است در توان آن ها و مفروضات بنیادین صرفاً زیرا تغییر پارادایمباشند. 
ویژه که شـرایط جهـان و نظـام     به .ه راهکار بپردازندئرابه تولید دانش و ا مقاومت آفرین بنیادین مرتبط با توسعه پایدار

  .کنند بر این اجبار تأکید میاسالمی 
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 .عوالی الآللی )910(ابوجعفر بن علی بن ابراهیم ،ابن ابی جمهور احسائی
مجلۀ دانش و توسـعه   ،»داریپا توسعه و ادیبن دانش اقتصاد« )،1389رضا و حمید ناظمیان( فر، علی اسالمی

 .زمستان ،33، هفدهم شمارة سال
  . بیروت دار،  العرب لسان)، ق 1414 (مکرم بن محمد ،منظور ابن

نامـه   ، پایـان »دیپلماسی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در آسیاي میانه«)، 1389(اصغریان کاري، زینب
 ، تهران.ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

دانشـگاه امـام    )،(قدرت نرم و سرمایه اجتماعی(مطالعه موردي بسـیج )، 1387(افتخاري، اصغر و همکاران
 .تهران )،صادق(ع

 مشهد.  ناشر مؤلف،      )، خط امان، 1386کاشانی، محمد(امامی 
نشر سازمان انتشارات و آمـوزش    ترجمه: هرمز همایون،   جهان گرسنه،   )، جهان مسلح، 1365برانت، ویلی(

  تهران.    انقالب اسالمی، 
قی)، تهران، امنیت اقتصادي در ایران و چند کشور منتخب(مطالعه تطبی)، 1387(برومند، شهزاد و همکاران

  .تهرانهاي مجلس شوراي اسالمی،  مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش
ــ)، ب1356( ه ل ال ب ی ب دار، ح ای پ ــ ، ک ت ی ک ال م  اره درب  ی ای ه ت رداش ــ  اه دگ از دی  ه ای رم ار و س ــگ الم اس ــر فرهن ، نش

 .اسالمی، تهران
 .تهران ،انانتشارات جاوید ،نهج الفصاحۀ)، 1336(ابوالقاسم ،پاینده

  .قم ،قدرت نرم در جمهوري اسالمی ایران، بوستان کتاب ،)1389(حسین پور احمدي،
 )، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب از ماکیاولی تا مارکس، نشر مرکز، تهران.1382پوالدي، کمال(

 .10آئین، ش ماهنامه »جنبش دانشجویی و سیاست فرهنگی«)، 1386(تاجیک، محمدرضا
 تهران.   دخت خوارزمی، نشر فاخته،  ترجمه: شهین    )، موج سوم، 1380تافلر، الوین(

 ، مرکز آموزش و پرورش صنایع ایران تهران.اد ص ت اق  م ل ع  ی ان ب م )،1370( دي ه ، م وي ق ت
   مشهد. دکتر رضا اترابی نژاد، انتشارات آستان قدس رضوي،  :الرائد، ترجمه  )،1376(جبران، مسعود

  .، تهراناقتصاد اسالمی. دفتر نشر فرهنگ اسالمی )،1362(بهشتی، سید محمدسینی ح
 قم.   العتره،  ناشر بقیعۀ     )، پرتوي از مدینه فاضله، 1387اهللا( خاکبیز، فرج

  )، والیت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.1385خمینی روح اهللا(
 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران. ،1ج  تحریرالوسیله، ،)، 1375(  ــــــــــ

   ، قم.اسراء انتشارات ،سرچشمه اندیشه)، 1386(عبداهللا ،جوادي آملی
 قم. تاریخ تحوالت اندیشه اقتصادي، انتشارات دانشگاه مفید، )،1383دادگر، یداهللا(

  .،  قم1در آمدي بر اقتصاد اسالمی، ج )، 1363(دفتر همکاري حوزه دانشگاه
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  تهران.    انتشارات پرواز،   ترجمه: نجف دریابندري،    )، تاریخ فلسفه غرب، 1365راسل، برتراند(
انتشارات دارالقلم، دمشق    تحقیق: صفوان عدنان داوودي،     القرآن،  ق)، مفردات الفاظ 1412اصفهانی(  راغب

   و دارالقلم بیروت.
   .تهراننا،  بیایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم، )، 1385(رئیس نیا، رحیم

   قم.  اهللا المرعشی النجفی،  منشورات مکتبه آیت  )، اقرب الموارد، 1403سید الخوري الشرتونی اللبنانی(
 انتشـارات   ان، یکرباسـ  مسـعود  :ترجمـه   شدن،  یجهان دهیپد بر موشکافانه ینگاه )،1382(انی آرت شولت،

 .تهران  ، یفرهنگ یعلم
 جا. ، بی رب غ  ادي ص ت اق  اي ه  ظام ا ن ب  ه س ای ق در م  ت ی ک ال و م  الم اس تا)، (بیود م ح ، م ی ان ق طال

 قم.  یزان فی تفسیر القرآن، نشر دفتر انتشارات اسالمی، )، الم1361طباطبایی، محمدحسین(
 قم.   ،دفتر انتشارات اسالمى ناشر ،شیعه در اسالم)، 1378( ــــــــــ

 .تهران  ،اسالم انتشارات ،القرآن تفسیر فی البیان اطیب )،1378(الحسین عبد سید ،طیب
 تهران.    انتشارات خوارزمی،      )، اخالق ناصري، 1377طوسی، خواجه نصیرالدین(
 البیت، قم. ق)، وسائل الشیعه، انتشارات مؤسسه آل1409العاملی، محمد بن حسن(

 تهران.  مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،    )، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، 1384عالم، عبدالرحمان(
امنیــت اقتصــادي در ایــران، مطالعــات اقتصــادي مرکــز )، 1387(و محمــدعلی دهقــان عزتــی، مرتضــی

 ، تهران.جلس شوراي اسالمیمهاي  پژوهش
   ، تهران.فضا نشر )، سیر شهروندي در ایران، 1385(محمد منصور ،فالمکی 

)، بحران درعلم اقتصاد، ترجمه: محمد رضا فرهادي پور، مجلس شوراي اسـالمی،  1389فولبروك، ادوارد(
 تهران ها، پژوهشمرکز 

انتشـارات وزارت    العابدین قربـانى الهیجـى،    تصحیح: زین     )، گوهر مراد، 1372فیاض الهیجى، عبدالرزاق(
 تهران.    ارشاد، 

  )، کلیات علم اقتصاد، نشر سپهر، تهران.1368قدیري، باقر(
 .)، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب االسالمیه1352قرشی، سید علی اکبر(

مترجمان: عبدالحسین آذرنگ و سـیدمحمود یوسـف     ، 9ج  )، تاریخ فلسفه غرب، 1375(ون فردریککاپلست
 تهران.   انتشارات علمی فرهنگی،   ثانی، 

 )، الکافی، انتشارات دارالکتب االسالمیه، تهران.1365کلینی، محمد بن یعقوب(
خمینی، مؤسسه فرهنگی قـدر   مبانی فقهی مشروعیت سیاسی در اندیشۀ امام )،1381(گردشی، حمیدرضا
    .والیت تهران

جمهوري اسالمی ایران و قـدرت نـرم، معاونـت پژوهشـی دانشـگاه آزاد      )، 1387(گلشن پژوه، محمودرضا
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 .تهران ، دفتر گسترش تولید علم،اسالمی
 .تهران ،منوچهر صبوري، نشر نی :جامعه شناسی، ترجمه )1376(گیدنز، آنتونی

 .تهران ،الملل، سمت حول در نظریات روابط بینت)، 1388(مشیر زاده، حمیرا
 )، بحاراالنوار، انتشارات مؤسسه الوفاء، بیروت.1404مجلسی، محمدباقر(

 . قمسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ؤها، م ها و پاسخ ، پرسش)1379(مصباح یزدي، محمدتقی
  تهران.  تنظیم و نشر آثار امام خمینی، والیت فقیه، انتشارات مؤسسه    )،1385(اهللا موسوي خمینی، روح

 قم.  انتشارات مطبعه مهر،   )، کاسب المحرمه،  1381( ــــــــــ
 .انتشارات اسالمی، قم  ، اسالم و سیماي تمدن غرب، )1360(وسوي الري، سید مجتبیم

انی و سیدمحسـن روحـ   :الملـل، ترجمـۀ   قدرت نرم ابزارهاي موفقیت در سیاست بین )،1389(ناي، جوزف
   .تهران )،امام صادق(عانتشارات دانشگاه مهدي ذوالفقاري، 

 )، الغیبه، مکتبه الصدوق، تهران.1397نعمانی، محمد بن ابراهیم(
انی و پژوهشگاه علوم انس، مقاالت) مالت سیاسی در تاریخ تفکر اسالمی(مجموعهأت)، 1390(موسی ،نجفی

 .تهران، مطالعات فرهنگی
ایران، مؤسسـه مطالعـات تـاریخ معاصـر،      تاریخ تحوالت سیاسی)، 1381(حقانی و موسی فقیه ــــــــــ
 تهران.  

 قم.  البیت،  انتشارات مؤسسه آل     )، مستدرك الوسائل، 1408نوري، میرزا حسین(
 استانبول.   انتشارات اختر،   ) ینابیع الموده، 1301قندوزي، سلیمان بن ابراهیم(

  .  25- 24ش  ، یاسالم شهیواند فرهنگ پژوهشکده ،»توسعه و فقر یشناس دهیپد«)،   1381(کتاب نقد هینشر
سسـه  ؤم، نامه معرفت اقتصاد اسالمی فصل دو، »ربا و مشکالت اقتصاد ایران« )،1388(حسین ،صمصامی

 قم. ،پاییز و زمستان ، شماره اولسره آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس
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  و مدیریت نوآوري در اقتصاد مقاومتی فرایندبررسی توأم جایگاه 

 **مسعود عبدالهی، *ویدا ورهرامی، طهرانی

  چکیده
ترین ابعاد اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده، اقتصاد مبتنی بر دانش  یکی از مهم

بنیان هسته مرکزي اقتصاد پویایی است که در قرن بیسـت و یکـم، کشـورهاي     باشد. اقتصاد دانش می
ري اقتصاد نوین، هاي موجود، به دنبال آن هستند. با شروع قرن جدید و شکل گی رغم بحران پیشرفته علی

بنیان بـا ایجـاد    شود.  اقتصاد دانش زا در نظر گرفته می عاملی درون عنوان بهعامل غیر محسوس دانش 
هـا بـه    شرایط الزم، زمینۀ خالقیت و مدیریت نوآوري را فراهم ساخته و همچنین توانایی تبـدیل ایـده  

تولیدات و در نهایت رفاه کل به خاطر  گذاري و دهد. بدین ترتیب سرمایه هاي جدید را افزایش میفرایند
تـر   سیاسی داخلی و خارجی، نـوآوري و مهـم  -یابد با توجه به شرایط اقتصادي رشد مصرف افزایش می

باشد. چراکه در عصر پیشرفت و توسعه، یکی  اي براي برخورد با تهدیدهاي محیطی می مدیریت آن الزمه
باشد کـه در کنـار سـایر ابعـاد      ان، مدیریت نوآوري میبنی از مهم ترین جوانب مدیریت در اقتصاد دانش

ابزاري براي  عنوان بهباشد. نوآوري  بنیان می هاي اقتصاد دانش مدیریت از جمله مدیریت سازمان از اولویت
کند اقتصاد کشور را به پویـایی برسـاند و    تکامل و تأمین زندگی مردم، تجارت و کسب و کار تالش می

تی موجب از بین رفتن شکاف توسعه گردد. مواجهه با جذر و مـدهاي تغییـرات   همانند موتور رشد صنع
تـوان در راه   و مدیریت نوآوري نمـی  فراینددارد بدون  جهانی اقتصادي یکی از دالیلی است که بیان می

هاي انسانی، افزایش  گذاري دهد عواملی چون سرمایه ها نشان می اقتصاد مقاومتی قدم برداشت. بررسی
، مدیریت دانش، افزایش نهادهاي ICT، امکان دسترسی به فناوري R&Dهاي تحقیق و توسعه یا  فعالیت

هاي اجرایی، قدرت  بنیادي براي یادگیري تعاملی، کاهش انحصارات و افزایش هماهنگی در در دستگاه
  سازد. میبنیان و نیز اقتصاد مقاومتی را فراهم  دهد و شرایط رشد اقتصاد دانش نوآوري را افزایش می

  بنیان، اقتصاد مقاومتی، شکاف توسعه، مدیریت دانش، نوآوري. اقتصاد دانش ها: کلیدواژه

  مقدمه
شکلی خاص از اقتصاد اسالمی است که در برابر مفاهیم و تهدیدات، اعـم از داخلـی یـا     1یاقتصاد مقاومت

                                                        
  استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی *

  دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی **
1. Resistive Economy 



  )1هاي اقتصاد مقاومتی ( مبانی و مؤلفهجلد دهم:               126

 

گذاري و تبع آن اصـول راهبـردي    هاي سیاست گیرد، که در این راستا با تغییر در اولویت خارجی شکل می
شود تهدیدات به فرصت تبدیل شوند. بر خـالف ذهنیـت عمـوم در ارتبـاط بـا مفهـوم اقتصـاد         سعی می

باشـد   کوچکی از ابعاد آن میواع تحریم کشورهایی چون آمریکا فقط بخش نمقاومتی، ایستادگی در برابر ا
ت همچنان که این ابعاد به بیانی متفاوت مورد وحجم غالبی از ابعاد آن معطوف به شرایط داخلی کشور اس

از  توجه تمامی اقتصادهاي پیشرفته بوده و همین سبب اعتبار اقتصاد مقاومتی حتی از دید علمی شده است.
هاي جدید در نظر گرفته شده اند همگی  هایی که براي سال تا کنون توسط مقام معظم رهبري، نام 87سال 

تصاد مقاومتی دارند. با نگاه به این عناوین(نوآوري و شکوفایی، اصالح الگوي ارتباط نزدیکی با موضوع اق
مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادي، تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسـه  

توان به ایـن   سیاسی و حماسه اقتصادي و در نهایت اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادي) می
   ی برد.مهم پ

قـرار   1هاي توسعه قبل از انقالب، سعی نموده گام در مسیر توسعه پایـدار  کشور ایران از شروع برنامه
هاي توسعه اي بعد از انقالب، ایـن موضـوع بـه چشـم      ها و حتی برنامه دهد. اما با بررسی تمام این برنامه

ها، به نوعی تقلیـد از سـایر کشـورها     مهآید که هرگز در این مسیر موفق عمل نکرده و بیشتر مفاد برنا می 
ریزي کمتر به نوآوري روي آورده است. اما براي دستیابی به توسـعه و رشـد پایـدار روي     بوده و در برنامه

اقتصـاد ایـران   باشـد. از طرفـی    آوردن به نوآوري و استفاده از دانش در این مسیر امري اجتناب ناپذیر می
باشد و علی رغم اینکه رتبۀ اول منابع هیـدروکربنی جهـان را    می 2تیک اقتصاد متکی به خام فروشی نف

 عنـوان  بـه باشد. بدین معنا که به نفـت   نمی پویاهرگز یک اقتصاد )، 23-59: 1392(میرترابی و ربیعی،دارد
همچنـین منـابع نفتـی     ).1393(عبدالهی و درودگـر، منبع درآمد کالن نگاه شده نه یک منبع ثروت کالن

وارد چرخۀ تولید شوند و برخالف نقش پر رنگی که در اقتصاد ایران دارد، داراي سـهم بسـیار    اند نتوانسته
است. لذا با توجه به اینکه عایدات حاصل از صادرات نفت خـام داراي رسـیک    ه کلکمی در ارزش افزود

ش اتکـا بـه   شوند که اقتصاد به یک عامل بیرونی وابسته شود، کـاه  باشند و نیز سبب می بسیار باالیی می
باشد و بدین ترتیب نیازبه ایجاد نـوآوري و   هاي اقتصاد مقاومتی می این عایدات یکی از اصولی ترین جنبه

در این راستا یکی از مهم ترین ابعاد مـدیریت   شود. استحکام نظام ملی نوآوري بیش از پیش احساس می
باشد کـه در کنـار سـایر ابعـاد مـدیریت از جملـه        می 4و مدیریت دانش3در سطح کالن، مدیریت نوآوري

مدیریت سازمان، مدیریت مصرف بهینه، مدیریت دالرهاي نفتـی و سـایر منـابع ارزي، مـدیریت انـرژي،      
  دهند. بنیان و اقتصاد مقاومتی را تشکیل می مدیریت بهینۀ واردات و... دو بعد بسیار پررنگ اقتصاد دانش

و مدیریت نوآوري و نیـز   فرایندباشد لیکن بدون توجه به  می 5بنیان انشاقتصاد مقاومتی یک اقتصاد د
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شـود چراکـه    مدیریت دانش، تنوع در اقتصاد که هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است، با مشکل مواجـه مـی  
بـا بررسـی سـیر تـاریخی      گیرد. اهمیت موضوع به قدري است که تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی را در بر می

شویم که نیروي کار و بازارهاي ساده جـاي خـود را بـه     ر توسعه یافتگی کشورها متوجه میعوامل مؤثر ب
اي در حال حرکـت   ها به دانش و نوآوري با سرعت فزاینده علم و نوآوري داده اند و از آنجا که تبدیل داده

شـد. امـا   با اي چـون ایـران مـی    داراي اهمیت بسیاري در پیشرفت کشور در حال توسعه مسئلهاست، این 
هاي نوآوري در انحصـار دولـت    هاي تازه تأسیس، بیشتر فعالیت متأسفانه به جز تعداد محدودي از شرکت

  باشد که هرگز بازدهی بخش خصوصی را نداشته است. می 
ها رشد چشمگیري داشته لیکن در اکثر موارد ایـن   البته نظام ملی نوآوري در ایران در بعضی از زمینه

  ا حتی صفر و منفی نیز بوده است.رشد بسیار ضعیف ی
میـرد. زیـرا    در حال حاضر این شناخت وسیع ایجاد شده که اقتصادي که نوآور نباشد دیر یـا زود مـی  

هاي نو بر اساس شانس و اقبـال ایجـاد    دهد و اندیشه تولید محصوالت جدید هرگز به طور اتفاقی رخ نمی
وآوري با نابودي در دراز مدت مساوي است. نـوآوري  در حقیقت نبود ن ).1392د(رضوي و اکبري، شون نمی

باشند که به کمک  و مدیریت دانش روح حیات بخش یک اقتصاد نوین یا یک اقتصاد مبتنی بر دانش می
هاي بزرگی در مسیر توسعۀ پایدار ونیز اقتصاد مقاومتی برداشت. اقتصاد ایران  توان گام این دو شاخص می

حفظ کنـد و سـطح رقابـت     به خصوص بازار انرژي در بازارهاي جهانیخودرا  اگر بخواهد در آینده جایگاه
خود را نیز افزایش دهد، مجبور است محصوالتی به غیر از نفت خام را وارد چرخۀ عرضه نماید که الزمـۀ  

  باشد. آور میووجود فکري پویا و ن آن
از تهدیـدات داخلـی و   ازي س پس نوآوري در اقتصاد نوین پیش زمینه اي براي ثبات پویایی و فرصت

ادبیـات  پیشینه تحقیـق و  باشد. بنابراین در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع پس از بررسی  خارجی می
یک اصل اجتناب ناپذیر اقتصاد مقاومتی در حد فرصت مقاله  عنوان بهبنیان  بحث، به بررسی اقتصاد دانش

و نیز جایگاه آن در یک اقتصاد رو بـه رشـد مـورد     آن مدیریت شود و در ادامه مفهوم نوآوري پرداخته می
گیرد و در نهایت با توجه به شرایط و ظرفیـت بـالقوة ایـران یـک سـري پیشـنهاد بـراي         ارزیابی قرار می

  گردد. هاي اقتصاد دانش محود و نیز اقتصاد مقاومتی ارائه می استحکام پایه

  پیشینه تحقیق
به دلیل اهمیت روزافزون دانش و جایگاهی که در اقتصاد پیدا کرده، مقاالت و کتب فراوانی در این زمینه 

اند کـه در اینجـا بـه تعـداد محـدودي       و با توجه به اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی به رشته تحریر در آمده
اهمیـت و نیـاز اقتصـاد     ) در مقالـه خـود بـه بررسـی    1384گردد: حسینی و چهار محالی بیغش( اشاره می

ها در این راستا بیان نمودند که ایران  اند. آن بنیان براي کشور در حال توسعه اي چون ایران پرداخته دانش



  )1هاي اقتصاد مقاومتی ( مبانی و مؤلفهجلد دهم:               128

 

داراي شکاف زیادي از لحاظ توسعه با اقتصادهاي غربی است و به این نتیجه رسیدند کـه بـدون دانـش،    
وشته خود اهمیت دانش در سـند چشـم انـداز بیسـت     ) در ن1387این شکاف از بین نخواهد رفت. برارپور(

دهد و با ارائه تحلیلی از مفاهیم و اصول این سند، دانش را ابزاري بـراي   ساله ایران را مورد تأکید قرار می
) طی تحقیقی به بررسی ابعاد ناکارآمـدي  1388داند. منطقی و همکاران( رسیدن به اهداف سند مذکور می

هاي ناکارآمدي سیستمی، ناکارآمـدي سیاسـت    پرداخته اند که این ابعاد در زمینهنظام ملی نوآوري ایران 
مؤلفـه تأثیرگـذار    48هـاي ایـن پـژوهش،     باشند. بر اساس یافتـه  ها می گذاري و عدم اثر گذاري سیاست

) بـه  1388شناسایی شده که در سه دسته اصلی و دومدل تفصیلی و جامع ارائه شده اند. گودرزي و ترابی(
هاي مادر دانش در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله کشـور و حرکـت بـه سـوي      سی نقش شرکتبرر

هـا بیـان داشـتند کـه تأسـیس       اند. آن هاي نوآورانه با نظام باز پرداخته جامعه دانشی از طریق اجراي طرح
ري خواهنـد  هاي دانش پایه در انتقـال فنـاو   ها، نمونه خوبی از مؤسسه تسهیل کننده حوزه اینگونه شرکت

یک کاالي قابل  عنوان به) دانش را 1388بود و در این راستا دانشگاه، نقش کلیدي خواهد داشت. هادوي(
پرداخته که بـا اسـتفاده از مـدیریت     (IMTs)هاي مدیریت نوآور انتقال در نظر گرفته و به بررسی تکنیک

) رابطه نـوآوري و  1389ی و همکاران(ها را به دنبال خواهد داشت. بهرام دانش افزایش سطح رقابتی بنگاه
دانشگاه را مورد مطالعه قرار داده اند. در این تحقیق نوآوري سازمان یافتـه ابـزاري بـراي تحقـق اهـداف      
توسعه و رشد مورد توجه نهادهاي دولتی و خصوصی است و اولین گام در مسیر دستیابی به نظام نوآوري، 

) بـه تحلیـل حکمرانـی نظـام     1390حاجی حسینی و همکاران(هاست.  تدوین یک نقشه راه براي دانشگاه
اند و یک مدل مفهومی حکمرانی را استخراج کردند که شامل فراینـدهاي سیاسـت    نوآوري ایران پرداخته
باشد. تراب زاده  ها و یادگیري می ها و ارزیابی سیاست برنامهسازي  ها، طراحی و پیاده گذاري، تعیین اولویت

اي   هـاي اقتصـاد مقـاومتی در بیانـات آیـت ا... خامنـه       به بررسی علمی ابعاد و مؤلفـه ) 1391و همکاران(
هـاي نفـت و گـاز، اصـالح      هایی چون رشد پایدار، بهره وري، استفاده بهینه از ظرفیت اند. شاخص  پرداخته

ـ  ساختار نظام اقتصادي و... را مورد بررسی قرار دادند لیکن آن تأثیرپـذیري   ا ها در مطالعه خود در ارتباط ب
اي بـه   ) در مقالـه 1392اند. میر معـزي(  هاي مذکور از فرایند نوآوري، سخنی به میان نیاورده تمام شاخص

یکی از  عنوان بهبررسی اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن براي برخورد با تهدیدات داخلی و خارجی پرداخته و 
صاد دانش محور اشاره نمـوده اسـت. محمـدي    اصول اجتناب ناپذیر براي رشد این اقتصاد، به دانش و اقت

ها در این زمینه بیان  اند. آن ) اهمیت دانش و مدیریت آن را مورد مطالعه قرار داده1392مقدم و همکاران(
ها در عرصـه رقابـت و عـاملی     داشتند که در عصر ارتباطات و فناوري، دانش به مثابه منبع حیاتی سازمان

گردد. همچنین همگـام بـا گـذر از اقتصـاد مبتنـی بـر        پایدار محسوب میبراي دستیابی به مزیت رقابتی 
   توان به اهداف مذکور دسترسی پیدا کرد. به اقتصاد مبتنی بر دانش، بدون دانش نمی 1صنعت

                                                        
1. Industry-Based Economy 
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بنیان مقـاالت بسـیاري نوشـته شـده، لـیکن در ایـن        همان طور که گفته شد در زمینه اقتصاد دانش
بنیان و نیز اقتصاد مقاومتی پرداختـه نشـده لـذا هـدف      وري با اقتصاد دانشمطالعات به بررسی ارتباط نوآ

مقاله حاضر، بررسی اهمیت نوآوري و ارتباط متقابل آن با اقتصاد دانش محور و مقاومتی با در نظر گرفتن 
  باشد.  شرایط نهادي ایران و نیز ملزومات آن می

 بنیان: مفهوم و الزامات اقتصاد دانش
د امروزي، شرایط بسیار متفاوت شده و همه چیـز حـول یـک کـانون مشـخص در حـال       در جهان اقتصا

باشند و آن کانون چیزي جز دانش نیست و همانند علم فیزیک، سایر ابعـاد اقتصـاد و توسـعه     چرخش می
توانند در خارج از مدار این کانون به حرکت در آیند. بنابراین بکارگیري اصطالحاتی از قبیـل اقتصـاد    نمی

و... حاکی از همین موضوع است. اقتصاد  3، اقتصاد نوآور2، اقتصاد اطالعات1بنیان، اقتصاد فراصنعتی نشدا
طـوري   باشد بـه  بنیان حاصل فراگیر شدن دانش در سطح جهان و ارتباط نزدیک آن با توسعه به می دانش

ئولین کشورها قرار گرفته شکلی جدید از سرمایه در دستور کار تمام مس عنوان بهکه انباشت سرمایه دانش 
بـین کشـورهاي در    4شود اگر شکاف دانش است. اهمیت این شکل از سرمایه به قدري است که گفته می

تر از شکاف سرمایه فیزیکی، سرمایه ارزي و پس انداز و... نباشد به  حال توسعه و کشورهاي پیشرفته مهم
بـه سـوي    5در مسـیر حرکـت اقتصـاد سـنتی     توان یقین هم کمتر نخواهد بود. اهمیت این موضوع را می

  اقتصاد توسعه و نیز اقتصاد صنعتی به سوي اقتصاد فرا صنعتی مشاهده نمود.
محصوالت بسـیار بیشـتر از    6دهد که دانش بري بنیان و اقتصاد سنتی نشان می مقایسه اقتصاد دانش

انـد. امـروزه    انش خـو گرفتـه  هاي اقتصادي حتی مبادالت و خدمات ساده هم با د قبل شده و تمام فعالیت
فناوري از همین موضـوع  سازي  گیرند و تجاري دانش در کنار سایر کاالها و خدمات مورد تجارت قرار می

نشات گرفته است. با توجه به اهمیت قلمرو اقتصاد دانش محور، تعـاریف و ملزومـات بسـیاري بـراي آن     
  گردد: ها اشاره می ادامه به برخی از آنتوسط اقتصاد دانان به رشتۀ تحریر در آمده اند که در 

مطرح شد و هدف آن بیان اهمیت باالي  7OECDبنیان براي اولین بار توسط اصطالح اقتصاد دانش
بنیان،  اقتصاد دانش OECDعامل محرکۀ جدید اقتصاد بود. طبق تعریف  عنوان بهدانش از نظر کیفی و 

گذاري در  اقتصادي است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته و سرمایه
بنیان صنایعی هستند که  صنایع دانش«گیرند.  دانش و صنایع دانش پایه در آن مورد توجه خاص قرار می

کسب شده با هاي  یابد و فن آوري تصاص میگذاري به ابداع و نوآوري اخ ها سطح باالیی از سرمایه در آن
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  ).3: .1384معمارنژاد،»(شوند و نیروي کار نیز از تحصیالت عالی برخوردار است شدت باالیی مصرف می
بنیـان را   )، اقتصـاد دانـش  APECکمیته اقتصادي مجمع همکاري اقتصـادي آسـیا و اقیـانوس آرام(   

کاربرد دانش عامل و نیرو محرکۀ اصلی رشد اقتصادي و تولیـد  داند که در آن تولید، توزیع و  می اقتصادي 
بنیان، براي رشد و تولید ثـروت تنهـا    ثروت و اشتغال در همۀ صنایع است. طبق این تعریف، اقتصاد دانش

به تعدادي از صنایع با فن آوري باال متکی نیست بلکه در این اقتصاد همه صنایع به فراخور نیاز خـود، از  
  توان به صورت زیر بیان نمود: کنند. نکاتی که در این تعریف وجود دارند را می ه میدانش استفاد

  گردد. ها با یکدیگر سبب گسترش دانش و فناوري می فعالیت نهادهاي دولتی و خصوصی و تعامل آن -
هاي فکري و انسانی غیر محسوس ویژگی بارز اقتصـاد دانـش    آموزش نیروي انسانی و انباشت سرمایه -

  ور است.مح
توانند با یکدیگر در ارتباط باشند زیرا هم اطالعات بسیار شفاف  واحدها و عاملین اقتصادي به راحتی می -

  باشد. آسان می ICT(1ها به علت گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات ( بوده و هم اینکه دستیابی به آن
هـاي آن   ه تعداد اندکی از پـیش شـرط  توان ب بنیان می حال با توجه به تعاریف و اهمیت اقتصاد دانش

اشاره نمود که قطعاً مورد توجه مسئولین کشور ما نیز واقع شـده اسـت. چراکـه قـدم برداشـتن در مسـیر       
  باشد: بنیان می اقتصاد مقاومتی مستلزم رعایت اصول اقتصاد دانش

انش است. بنابراین گذاري در سرمایۀ انسانی مهم ترین پیش شرط اقتصاد مبتنی بر د آموزش و سرمایه -
هاي دانش ملی از جملـه تحقیـق و توسـعه و نیـز      پایهسازي  اصلی ترین وظیفۀ دولت، تضمین فراهم

  باشد. افزایش خدمات آموزشی می
  هاي حمایتی دولت که سبب ارتباط بیشتر دانشگاه، صنعت و دولت گردد. اجراي سیاست -
هاي انتشار آن از جمله دسترسـی راحـت    ساخت هاي دانش پایه و گسترش زیر گذاري در بخش سرمایه -

  هاي ارتباطی. به اینترنت و شبکه
  هاي رقابتی که منجر به ورود آزادانه واحدهاي جدید به بازار شود. افزایش سیاست -

بنیان نـوآوري و مـدیریت بهینـه آن اسـت کـه تمـام پـیش         بعد جامع شرایط و الزامات اقتصاد دانش
  شود. که در ادامه به آن پرداخته میگیرد  ها را در بر می شرط

  بنیان: هستۀ مرکزي اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش
اي در   امروزه با تبدیل اقتصاد قدیم به اقتصاد نوین و با شروع قرن بیسـت و یکـم، دانـش جایگـاه ویـژه     

هدف اصلی  زا و یکی از عوامل ضروري تولید، کمک زیادي به یک عامل درون عنوان بهاقتصاد دارد، زیرا 
کند. تا قبل از قرن جدید، تولید محصوالت، تابع منابع طبیعی و  هر اقتصاد یعنی تخصیص بهینۀ منابع می
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که شامل عوامل فیزیکی محسوس سرمایه فیزیکی و نیروي کار بـود. لـیکن    Lو  Kنیز دو عامل کلیدي 
). 1384آینـد(معمارنژاد،   ب میتر به حسا امروزه عوامل غیر محسوس دانش و مدیریت آن از عوامل کلیدي

بنیـان، تولیـد،    هاي مربوط به گسترش اقتصاد دانش محور آمده وظیفۀ اصلی یک اقتصاد دانـش  در نوشته
باشـد. بنـابراین فراینـد خلـق و      عامل کلیدي تولید محصول و خدمات مـی  عنوان بهتوزیع و کاربرد دانش 

ر اهداف اقتصاد مقاومتی است که باید به درستی کاربرد عملی آن، هدف برجسته و نیز هستۀ مرکزي سای
  شود.ریزي  برنامه

آنچه تا کنون از سوي رهبر معظم کشور در ارتباط با اقتصاد مقاومتی بیان شده اسـت، اهمیـت یـک    
دهـد. در سـند    اقتصاد مبتنی بر دانش و ضرورت توجه به مفاهیم دانش را بیش از هر چیز دیگر نشان می

ساله ایران آورده شده که ایران در منطقه داراي رتبه اول اقتصادي خواهد شد. همچنین در چشم انداز بیست 
در اقتصاد بسیار اشاره شده است. بدون تردید دستیابی به سازي  هاي چهارم و پنجم توسعه، به تنوع برنامه

وان گفت رابطۀ در هم ت باشد. بنابراین می بنیان می اهداف فوق مستلزم شناخت اقتصاد نوین و اقتصاد دانش
بنیان  هاي دانش ها و نیز شرکت تنیده اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مبتنی بر علم و دانش از طریق شدت برنامه

ها هم در تحقق اقتصاد دانش هم در تحقق اقتصاد مقاومتی کارا، نقش و  استحکام خواهد یافت. این شرکت
  گردد. ا سبب تحول در اقتصاد کشور میه کاربرد دارند. در نتیجه حمایت از این برنامه

هاي دانش  بنیان در ابعاد اقتصاد مقاومتی این است که پایه یکی از جوانب بسیار مهم در اقتصاد دانش
) لیکن این امر به معنی عدم تبادل دانش بـا دنیـاي   49-76: 1391باشد(میرمعزي، مستقل از بیگانگان می

ب پذیر نخواهد بود. از ایـن رو اقتصـاد ایـران کـه داراي حجـم      بیرون نیست بنابراین به هیچ عنوان آسی
هاي بالقوه و بالفعل دانش داخلی خود و نیز دانـش خـارجی    باشد اگر از ظرفیت بزرگی از ثروت طبیعی می

  اش را ارتقا ببخشد. تواند جایگاه جهانی بهره نبرد هرگز نمی
پردازد بلکه توجه بسـیاري بـه    ها نمی تحریم همان طور که گفته شد اقتصاد مقاومتی فقط به مقابله با

بنیان اسـت. از   هاي اصلی اقتصاد دانش سایر ابعاد از جمله جهانی شدن دارد که بدون شک یکی از ستون
بنیـان و در نتیجـه در تضـاد کامـل بـا اقتصـاد        این رو بسته بودن اقتصاد مانعی بزرگ براي اقتصاد دانش

راحتی اثبات نمود که اقتصاد مقاومتی هرگز بر ایجاد یک فضاي بسـته  توان به  باشد. پس می مقاومتی می
  کند. براي اقتصاد کشور تمرکز نمی

یکی دیگر از ابعاد بسیار مهم اقتصاد مقاومتی که در مقدمه هم بدان اشـاره شـد رهـایی از اتکـا بـه      
خـدادادي هسـتند    هاي باشد. بدون شک وجود این همه منابع که جزء ثروت عایدات خام فروشی نفت می

دولت همانند یـک پدیـده شـوم بـراي اقتصـاد ایـران عمـل         1به علت نحوه غلط مدیریت و روحیه رانتی
)، 1388اند. وجود این روحیه رانتی سبب شده که رابطه دولت و مردم گسسته گردد(حـاجی یوسـفی،   نموده
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ف است. از این رو تنها بدین ترتیب مشارکت مردم و بخش خصوصی به شدت در اقتصاد ایران داراي ضع
تر ازهمـه   هاي اقتصادي و مهم راه رهایی از اتکا به دالرهاي نفتی، مدیریت صحیح، مشارکت سایر بخش

باشد. بر خالف عموم تصورات، اقتصاد  برخورد با منابع طبیعی به صورت علمی و نه با دید مالکیت کاذب می
، 1ا در ادبیات اقتصاد دانش محور، اقتصاد مبتنی بر منابعباشد. زیر ایران هرگز یک اقتصاد مبتنی بر نفت نمی

اقتصادي است که به نحو احسن وجود فرصت(در اینجا منابع طبیعی و ارزان) را به نقطه قوت تبدیل نماید. 
بنیـان   بنابراین کاربرد اقتصاد بدون نفت در ادبیات اقتصادي ایران کامالً بـر خـالف یـک اقتصـاد دانـش     

منظور از اقتصاد بدون نفت، رهایی از خام فروشی است اما شایسته اسـت از اصـطالحات   باشد(اگر چه  می
  توان به اهمیت دانش در اقتصاد مقاومتی اشاره نمود. بنیان استفاده نمود). بنابراین بازهم می کامالً دانش

توان به اصالح الگوي مصرف اشاره نمود که هـدف آن   از دیگر ابعاد اقتصاد مقاومتی می
  صیص بهینه منابع مصرفی به صورتتخ

). نکته حائز اهمیـت در  107-120: 1392پور و رسولیان، باشد(محمدمقدم، ذوالفقاري، علی کامال علمی می
این بعد، ایجاد عدالت اقتصادي است. البته عدالت اقتصادي پایه و اسـاس سـایر ابعـاد اقتصـاد مقـاومتی      

عدالتی را در پی خواهـد داشـت. بـدین ترتیـب کـارایی و       باشد لیکن افزایش بی رویه مصرف حتماً بی می
  عدالت در اقتصاد مقاومتی همسوي هم هستند.

وري نیروي کار، حمایت از تولید  توان به افزایش بهره اقتصاد مقاومتی داراي ابعاد دیگري است که می
قلمـرو اقتصـاد   داخلی، بهبود فضاي کسب و کار، مـدیریت منـابع ارزي و... اشـاره نمـود کـه همگـی در       

بنیان هسـته مرکـزي    توان به این موضوع اشاره نمود که اقتصاد دانش گیرند. پس می بنیان قرار می دانش
و مدیریت نوآوري  فراینداقتصاد مقاومتی است. از طرفی برآورده شدن حجم غالبی از ابعاد فوق وابسته به 

ان اقتصاد مقاومتی و نوآوري ارتبـاط بـر قـرار    شود. بدین حالت می باشد که در ادامه به آن پرداخته می می
است. در حال حاضر در سطح ملی و  فرایندبنیان وابسته به این  گردد چرا که ادامه حیات اقتصاد دانش می

بنیان شناخته شده و از آنجا که بیـان شـد    عامل کلیدي رشد اقتصاد دانش عنوان بهنوآوري  فرایندجهانی، 
اقتصاد مقاومتی است که باید به آن دسـت رسـی پیـدا کـرد، افـزایش در      چنین اقتصادي هسته مرکزي 

  باشد. گذاران در زمینه نوآوري داراي اهمیت بسیار باالیی می آگاهی سیاست

  نوآوري 
گذرد اما هنوز تعریـف واحـدي از آن وجـود     با اینکه بیش از نیم قرن از عمر پیدایش اصطالح نوآوري می

باشد که با گسترش مطالعات در این زمینه توسط نخبگان،  گی و اهمیت آن میخاطر گسترد ندارد و این به
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گردند. با این حال تمامی تعاریف داراي سه بعد مشترك نو بودن، انعطاف پذیري  تعاریف جدیدي ارائه می
مـورد  » تغییـر پـذیري  «صـورت   بـه » انعطاف پذیري«باشند. در خیلی از کتب و مقاالت  و مفید بودن می

باشد. زیـرا تغییـر پـذیري معمـوالً      ه قرار گرفته که از نظر نگارندگان اصطالح نخست فراگیرتر میاستفاد
کنـد. لـیکن انعطـاف     سایر متغیرها، خود نیز تغییر میصورتی است که یک متغیر خاص، تحت تغییرات  به

ییر بر اسـاس میـل   کند اما این تغ اي است که آن متغیر خاص، با تغییرات محیط، تغییر می پذیري به گونه
باشد خلق ثروت توسط همین انعطاف پذیري است. از نظر  شخصی است. اما نکته اي که حائز اهمیت می

) نوآوري شامل تالش براي ایجاد تغییرات مفید و مشخص در یک بنگاه اقتصادي یا جامعه 1985( 1دراکر
) به نقل از 1392د. رضوي و اکبري(گیر است. بر اساس این تعریف هر تغییري در قلمرو نوآوري قرار نمی

نویسند؛ نوآوري تغییر خاصی است که ایده جدیدي را براي اولین مرتبه براي ساخت یا  ) می2005( 2رابینز
  شوند. کند. از این منظر فقط تغییرات نو، جز نوآوري محسوب می می بهبود کاال، خدمات یا فرایند، عملی

صورت نرم افزاري مانند: خدمات گوناگون آموزشی و درمانی یا نوآوري یک فرآورده جدید است که به 
 3گردد. در ارتباط با این تعریف، سودر افزاري مانند تولید کاالهاي صنعتی و مصرفی ارائه می به صورت سخت

  داند که اختراع و اجراشده است. می ) نوآوري را محصول یا فرایندي جدیدتر از موقعیت فعلی1987(
شود محصوالت فیزیکی و غیـر فیزیکـی بـه     گاه اقتصادي فرایندي است که سبب مینوآوري از دید

  شوند. ترین هزینه و با بیشترین سود و بازدهی وارد چرخه توسعه می صورتی کارا و با کم
نوآوري به معناي خارج شدن از درون  4 براساس تعریف سازمان اسمیتسونین:(دفتر امور مالی و اداري)

هاست. نوآوري خلق فرصت براي یادگیري  سازي آن ها و پیاده منظور خلق کردن راه حل جعبه(چارچوب) به
و تغییر است. شرکت فدرال، نوآوري را تجسم چیزهایی که وجود ندارند و پیاده کردن این تجسم تعریـف  

 ها را به دنبال داشته باشد. طوري که بتواند نیاز مردم را بر طرف نماید و تعجب آن کند. به می
ترجمه شده که به معنی  Innovationدر نهایت این نکته باید ذکر گردد که واژه نوآوري معادل واژه 

اي نو، که به مرحله عمـل رسـیده و قابـل دسـترس      باشد. یعنی اندیشه یا ایده می 5خالقیت عینیت یافته
د یا توانایی پرورش و گیري توانایی ذهنی براي خلق یک فکر یا مفهوم جدی باشد. خالقیت به معناي بکار

اي که به شکل تولیـد درآیـد نـوآوري اسـت، بـدین       باشد. ایده به وجود آوردن یک انگاره یا اندیشه نو می
باشد. بنابراین باید دقـت نمـود کـه دو واژه     صورت که خالقیت، تولید اطالعات، و نوآوري، عرضه آن می

باشند. همچنین باتوجه به تعـاریف   بسیار نزدیکی مینوآوري و خالقیت باهم تفاوت دارند اما داراي ارتباط 
توان گفت این موضوع باید درك شود که نوآوري فقط شامل ساخت محصول جدید نیست بلکـه   فوق می

قلمرو آن بسیار وسیع بـوده و شـامل مـواردي چـون نـوآوري فراینـد(طراحی، تولیـد و توزیـع)، نـوآوري          
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اري(مدیریت دانش و ایجـاد رقابـت) و نـوآوري بـازار(بهبود     سازمانی(اطالعات و همکاري)، نوآوري ساخت
توان گفت سایر ابعاد نوآوري در عرض تولیـدات جدیـد و مفیـد     باشد. البته می فضاي کسب و کار) نیز می

  گیرند. براي یک اقتصاد رو به رشد قرار می

  مدیریت نوآوري: یک قانون در اقتصاد مقاومتی
توان مدیریت آن را بدین صورت تعریف نمود کـه؛   صه بیان گردید میحال که مفهوم نوآوري به طور خال

مدیریت نوآوري فرایندي است که نوآوري و اطالعات را در رابطه با زنجیره ارزش، بـازار و جسـت و جـو    
هـاي   ي است که سبب توسعه ترکیبـی از پـروژه  فرایندکند. همچنین  هاي جدید ترغیب می براي فناوري

شود که مدیریت نوآوري به اشتباه  گردد. در ادبیات نوآوري به مکرر مشاهده می ر مینوآوري به طور مستم
شود. لیکن باید گفته شود که مـدیریت فنـاوري بـراي     به جاي مدیریت فناوري و بالعکس به کار برده می

ع حفظ و انتشار دستاوردهاي نوآوري است در حالی که مدیریت نوآوري مرحلـه قبـل از آن بـوده و اختـرا    
 .هاي جدید را زیر نظر دارد پدیده

نوآوري هم مانند سایر فرایندهایی که در زندگی شخصی و اجتماعی وجود دارند، به تـالش و تمرکـز   
تـوان از نـوآوري    مند عمل کردن است. زمانی مـی  ترین اصل در آن، نظام خاصی نیاز دارد بنابراین اساسی

یریت نوآوري در کشور مهیا باشـد. الزم اسـت هنگـام    سخن به میان آورد که شرایط مدیریت دانش و مد
یـک نظـام برخـورد     عنوان بهتجزیه و تحلیل انتقال دانش و نیز فرایند نوآوري در یک اقتصاد، با نوآوري 

معتقد است نرخ تحوالت فناوري در یک  1ها نیاز به مدیریت دارد. فریمن شود. این نظام همانند سایر نظام
در حال رقابت در عرصـه تجـارت جهـانی کاالهـا و خـدمات تنهـا       هاي  ایی شرکتکشور و نیز میزان کار

ها ندارد، بلکه به نحوه مدیریت و سازماندهی منـابع موجـود    بستگی به عملکرد بخش تحقیق و توسعه آن
  ).1392در سطح شرکتی و ملی بستگی خواهد داشت(رضوي و اکبري،

شود. بنابراین در کشور در حال  توجه به مدیریت نوآوري، سبب ایجاد سازش در تمام ابعاد نوآوري می
هسـته مرکـزي اقتصـاد مقـاومتی      عنوان بهبنیان را  خواهد یک اقتصاد دانش اي چون ایران که می توسعه

ار بگیرد. یکـی از  تجربه نماید، ضروري است که تالش براي یک فرایند نوآور مدیریت شده در اولویت قر
اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی این است که کشور از حالت واکنشی جدا شـده و بـه صـورت یـک عامـل      

 عنـوان  بـه کارآفرین و نوآور حداقل در سطح منطقه عمل نماید. بنابراین توجه به اصول مدیریت نـوآوري  
اقتصاد مقـاومتی اسـت، باعـث     اي و جهانی که خود نیز چشم انداز عامل کلیدي در افزایش رقابت منطقه

  ها در رابطه با ایجاد ارزشی پایدار تحریک و به نقطه قوت تبدیل گردند. شود فرصت می
همان طور که گفته شد بدون نوآوري و به تبع مدیریت آن، محیط کسب و کـار و تولیـد محصـوالت    
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تا قبل از قرن بیست و  شود و اقتصاد همیشه دچار زندگی سنتی و روش معمول جدید با مشکل مواجه می
هاي فراوان در کشور، اقتصاد ایران هرگز نتوانسته از توانـایی بـالقوه    رغم وجود فرصت گردد. علی یکم می

هاي اقتصاد، هم چنان به صـورت سـنتی    یکی از ستون عنوان بهمثال، کشاورزي  عنوان بهخود بهره ببرد. 
پـردازد کـه بـا نیازهـاي      تولید محصـوالتی مـی  جوید. بخش صنعت هم چنان به  در اقتصاد مشارکت می

بـا   1هاي مبتنی بر نیروي کار غیر ماهر هاي تولید همان روش امروزي مصرف کننده مطابقت ندارد. روش
رود.  هـاي قـدیمی مصـرف هـدر مـی      اي از انرژي بـه خـاطر روش   باشد. سطح گسترده دستمزد پایین می

ان به نفت وابسته است و تحت تأثیر عواملی اسـت کـه   ریزي، همچن هاي تأمین مالی دولت و بودجه روش
باشد و دولت به این باور رسیده که تا ابد باید یک دولت رانتی باشـد.   به هیچ عنوان در کنترل اقتصاد نمی

نفت این نعمت الهی همواره یک منبع درآمد بوده در حالی که فروش آن فقط یک تغییر در سـبد دارایـی   
هاي چاپ پـول بانـک    ). دولت همچنان در زمان کسري بودجه به دستگاه1393 است(عبدالهی و درودگر،

تـرین   ترین تهدیـدات خـارجی، بـزرگ    مرکزي وابسته است. تولید داخلی به خارج متکی است و با کوچک
  .رسد پذیر می ها هم به تولید کننده و هم به مردم و همچنین به نیروي کار ساده و قشر آسیب آسیب

باشـد و بـه همـین خـاطر اسـت کـه        ش کوچکی از دلیل اهمیت اقتصاد مقاومتی میاینها همگی بخ
آید. با این حال تمام مشکالت فوق مهـر تأییـدي بـر وابسـتگی      هرروز بحث اقتصاد مقاومتی به میان می

  محور و در نهایت به نوآوري و مدیریت صحیح آن است.  اقتصاد مقاومتی به اقتصاد دانش
مدیریت نوآوري این است که از تمرکز بیش از حد بر شرایط فعلی جلوگیري هاي مهم  یکی از مزیت

دهد. نکتـه مهمـی    کند. بدین معنا که به مسئولین، مدیریت تغییر و سازگاري با شرایط جدید را یاد می می
که وجود دارد این است که اگر مدیریت تغییر در اقتصاد کشور مورد توجه قرار نگیرد بدون شـک، آینـده   

آیـد   توجهی به اقتصاد نخواهد کرد و این یک قانون در اقتصاد نوین قرن بیست و یکم به حساب می هیچ
که سرشکنی آن پیامدهاي بسیار سنگینی براي اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. بنابراین نـوآوري نـه   

 .باشد یک نیاز، بلکه یک قانون براي اقتصاد مقاومتی در دنیاي پیچیده اقتصادي امروز می
محور و نیز اقتصـاد   هاي اقتصاد دانش بنابراین نوآوري و مدیریت صحیح آن به مثابه خون جاري رگ

شود اقتصاد دانش محور در همان افکار و کاغذها بـاقی بمانـد و    باشند که فقدان آن سبب می مقاومتی می
ریت کـاراي آن در راسـتاي   توان سه هدف اصلی نوآوري و مدی هرگز به مرحله عینی نرسد. از این رو می

) ارائه شده را ذکر نمود که شـامل تولیـد دانـش،    1387اهداف اقتصاد دانشی که توسط خلجانی و عباسی(
دانـش  سـازي   باشد. تولید دانش همان ایجاد ظرفیت است که به کمک تجـاري  عرضه و جذب دانش می

آورد. عرضـه   جدید فـراهم مـی   گردد و شرایط جدیدي را براي کارهاي سبب بهبود فضاي کسب وکار می
مختلف هاي  دانش همان انتقال دانش و ایجاد ظرفیت جدید جذب است که به وارد کردن دانش در محیط
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اند تا شکاف بین تولید و استفاده از فناوري را از بین  هایی که به صورت هدفمند طراحی شده به ویژه محیط
هایی از بین نخواهـد   ه وارد مرحله عمل نگردد چنین شکافببرد. بنابراین تا زمانی که این دانش تولید شد

ها توط دانش در سازمان اشاره دارد.  برداري از دانش است که به ایجاد قابلیت رفت. جذب دانش همان بهره
 هاي جذب در سازمان باید به قدري وسیع باشد که شناخت دانش به مرحله جذب برسد. پس نقطه

تـوان گفـت    وري در اقتصاد مقاومتی به خوبی قابل مشاهده اسـت و مـی  از این رو اهمیت پیشبرد نوآ
خواهد وارد چرخه نوین شود  ها، چیزي جز شکوفایی اقتصادي که می ارتباط این دو و اثر گذاري مثبت آن

 را نخواهد داشت.

  عوامل مؤثر بر پیشبرد نوآوري در راستاي اقتصاد مقاومتی
توانند به هسته مرکزي اقتصاد مقاومتی کمک نماینـد. بـدین    م مینوآوري و مدیریت آن باهم و درکنار ه

ها، در حقیقت توجه به عوامل مؤثر بر یک اقتصاد مقاومتی است. بدین  معنا که توجه به عوامل مؤثر بر آن
گردد. با  کنند که به نوعی هر دو واژه را شامل می اساس نگارندگان از اصطالح پیشبرد نوآوري استفاده می

باشد، عوامل  به اینکه نوآوري و مدیریت آن به هیچ عنوان یک پدیده اتفاقی و بر حسب شانس نمیتوجه 
  گردد؛ ها اشاره می مشخص و معینی هستند که بر آن تاثیر مثبت به سزایی دارند که در ادامه به آن

 1الف) نقش دولت در هدفمندي نظام ملی نوآوري

ؤسسات به هم پیوسته براي خلـق، انباشـت و انتقـال دانـش،     یک نظام ملی نوآوري، نظامی است که از م
گیرند. از طرفی چون اقتصاد  هاي جدید در این نظام شکل می ها و فنون تشکیل شده است و فناوري مهارت

یک حکمران خوب، همواره موظف است در نقش  عنوان بهایران بیشتر یک اقتصاد دولت محور است، دولت 
هایی استفاده نماید که اوالً هدفمند بوده و ثانیاً به  در این نظام عمل نماید و از سیاست 2یک رهبر کارآفرینانه

 رهایی یابد. 3تعالی نوآوري و نظام ملی آن کمک نماید تا کشور از یک اقتصاد دستوري
هـا بـراي اسـتفاده از دسـتاوردهاي جدیـد       ها، تحریک بنگاه ترین سیاست در این ارتباط یکی از مهم

باشـد. ایـن    ن اختصاص یارانه مالی، افزایش خدمات اطالع رسانی، انتقال فناوري از خـارج و... مـی  همچو
هـاي آن را جسـت و    ها به استفاده مستمر از نوآوري عادت نموده و زمینه شود که بنگاه سیاست باعث می

وچک اشاره نمـود  هاي بزرگ و ک توان به تشویق شرکت هاي مهم در این راستا، می جو نمایند. از سیاست
هـا در انجـام تحقیقـات داخلـی یـا کسـب و پـذیرش         گـذاري آن  هـاي سـرمایه   که با توجه به محدودیت

سـازي و ایجـاد    تـوان بـه شـبکه    ها، مـی  اي است. از دیگر سیاست هاي جدید، داراي اهمیت ویژه فناوري
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ت در زمینه تقویت ارتبـاط  ترین اجزا در این سیاست، حمای هاي مناسب اشاره نمود. یکی از مهم زیرساخت
  باشد: هاي ذیل می بین دانشگاه و صنعت است. ایجاد این ارتباط داراي مزیت

  ارتقاي نوآوري از راه ارائه تحقیقات دانشگاهی به صنعت؛ -
  هاي صنعتی و بازرگانی هستند؛ گیري تشویق تحقیقات دانشگاهی که داراي جهت -
  صنعتی به متخصصان و مهندسان؛گیري  هایی با جهت تشویق ارائه آموزش -
  استخدام نیروي کار ماهر در صنایع دانش بر؛ -
  زا در تولیدات صنعتی و سوق صنایع به سمت محوریت دانش. یک عامل درون عنوان بهافزایش سهم دانش  - 

تواند انجام دهد و در بخـش قبـل بـدان نیـز اشـاره شـد        از دیگر اقداماتی که دولت در این زمینه می
هاي اقتصادي و  باشد. امروزه اهمیت فناوري اطالعات و ارتباطات در تمام زمینه می ICTگسترش صنعت 

باشد. هـیچ   د میغیر اقتصادي بر کسی پوشیده نیست و به نوعی به منزله وجود اکسیژن براي بقاي اقتصا
تواند به زندگی خود ادامه دهد. ایـن   جامعه و اقتصادي بدون وجود اطالعات و امکان دسترسی به آن نمی

باشد بلکه به خاطر باز بودن اقتصاد و نیاز به برقراري ارتباط بـا   اطالعات فقط شامل اطالعات داخلی نمی
گذاري در زمینـه تحقیـق و توسـعه از اهمیـت      هگذاري در این بخش به اندازه سرمای دنیاي خارج، سرمایه

 باالیی برخوردار است.
هـاي حمـایتی از عرضـه فنـاوري      تواند مورد استفاده قرار دهد سیاست می سومین سیاستی که دولت

هـاي خصوصـی،    است. در این زمینه مواردي چون گسترش تحقیقات بنیادي، تحقیق و توسعه در شرکت
هاي خاص و اعطـاي تسـهیالت بـراي گسـترش      قرار دادن فناوري تشویق همکاري بین شرکتی، هدف

مثال، مزیتی که گسترش همکاري بین  عنوان بهباشد.  کمک کننده می R&Dعملیات تحقیق و توسعه یا 
جـویی   هاي تکراري، توزیع ریسک و صـرفه  ها، کاهش فعالیت شرکتی خواهد داشت شامل: کاهش هزینه

  ناشی در مقیاس است.
خود نماید هاي  باشد که دولت باید نوآوري را وارد فعالیت ین نکته هم بسیار حائز اهمیت میتوجه به ا

ها محدود گردد. همان طور که آشـکار اسـت، دولـت در     هایش به حمایت از سایر بخش نه اینکه سیاست
بسیار مهـم   کند بنابراین اقتصاد ایران حجم وسیعی دارد و خود نیز همانند یک بنگاه اقتصادي فعالیت می

است که براي پیشرفت اقتصاد دانش محور و اقتصاد مقاومتی از حصار فعالیت و مدیریت تکراري و ناکارا 
نمونه وقت آن رسیده روش  تأمین مالی خود را به تدریج تغییـر داده و در راه بهبـود    عنوان بهخارج گردد. 

شـرایط، خـود شاخصـی بـراي نـوآوري       نظام مالیاتی کشور قدم بردارد. همان طور که گفتـه شـد بهبـود   
باشد. از این رو یکی از جوانب بسیار مهم نظام ملی نوآوري در ایران که باید به خوبی  رعایـت گـردد،    می

  .1نوآوري اصالحی تدریجی است
                                                        

1. Incrementally Improving Innovation 
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ترین عوامل در پیشبرد نوآوري، وجود یک حکمران خوب بنام دولت است که  بنابراین یکی از بنیادي
ها از جمله تحقیق و توسعه، قوانین مالکیت فکري، آموزش، بازار کار، بازار مـالی،   استطیف وسیعی از سی

هاي مالیاتی، انتقال فناوري، تسهیل دسترسی به بازار، امنیـت اجتمـاعی، مالکیـت     بازار محصولی، سیاست
امل فوق، دولـت  معنوي و نیز بهبود فضاي کسب و کار را در برنامه خود باید داشته باشد. البته در کنار عو

ها کمـک نمایـد. یکـی از ایـن      باید از وجود تمام اجزاي الزم اطمینان حاصل نماید یا به شکل گیري آن
هـاي   زمینـه سـازي   ابزارها جلوگیري از شکل گیري انحصارات اسـت. جلـوگیري از انحصـارات و فـراهم    

شود که در آن عـاملین   می 1محورگیري ستون بازار از طریق نوآوري، منجر به پیدایش نوآوري بازار  شکل
دهند. این موضوع اثبات شده کـه   تشکیل می 2گرا اقتصادي با یکدیگر در تعامل هستند و اقتصادي تعامل

افزایش انحصارات سبب تضعیف عوامل رقابتی شده و نیز در اقتصادي که در مسـیر اقتصـاد مقـاومتی و    
ایان ذکر است در اقتصاد اسالمی کـارایی و عـدالت   دارد عدالت از بین خواهد رفت. ش اسالمی قدم بر می

همسوي هم هستند نه در تقابـل بـا یکـدیگر. همچنـین بایـد تـالش نمایـد بـا افـزایش همـاهنگی در           
، زنجیره دانـش گسسـته نگـردد و جریـان دانـش از      3اجرایی و گسترش رقابت کیفیت محورهاي  دستگاه

  باشد. که این خود بعدي از مدیریت نوآوري می گیري ایده تا عرضه آن به بازار تکمیل گردد شکل

 ها ب) نقش دانشگاه
دهـد ایـن نهادهـا     هاي اخیـر نشـان مـی    ها و مؤسسات آموزس عالی در سال مروري بر تحوالت دانشگاه

انـد. تـا جـایی کـه اکثـر       یک عامل مؤثر، نقش بـه سـزایی در پیشـبرد نـوآوري داشـته      عنوان بههمواره 
پرورش دهنـده نیـروي انسـانی در ایـن زمینـه       عنوان بهترین نقش   داراي پررنگصاحبنظران این نهاد را 

هـاي   هـا زمینـه   اند. پرورش نیروي انسانی متخصص یکی از الزامات نـوآوري اسـت کـه دانشـگاه     دانسته
سـازد. در کشـوري چـون ایـران      پذیري، سازگاري، آموزش مداوم و جا به جایی افراد را فراهم می انعطاف

باشـد و پـرورش نیـروي انسـانی      ري داراي اهمیت باالیی براي رسیدن به سند چشم انداز مینقش یادگی
هاي پیشـرو   شود. افکار و استعداد نو، سازندگی سازمان سبب خلق افکار و شکوفا شدن استعدادهاي نو می

ی محـدود  ها فقط به پرورش نیـروي انسـان   بنیان را به دنبال خواهد داشت. نقش دانشگاه در اقتصاد دانش
گردد. این انتشـار بـه صـنعت انتقـال خواهـد       شود بلکه سبب انتشار دانش، تولید و انباشت آن نیز می نمی

  تواند موتور تولید را به حرکت درآورد. یافت و می
ایران وجود دراد این است که بین آمـوزش و پـژوهش، شـکاف    هاي  مشکلی که در اکثریت دانشگاه

باشند. بنـابراین مطـالبی کـه     ها می پژوهش دو بعد مکمل در نوآوري دانشگاهبزرگی وجود دارد. آموزش و 
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باشند و چه بسی مبـاحثی باشـد    گردد به هیچ عنوان مطالبی جدید نمی توسط اکثر مدرسین دانشگاه تدریس می
 انـد. ایـن مشـکل    که چندین سال قبل در غرب و کشورهاي توسعه یافته، جاي خود را به عنـاوین جدیـدتر داده  

  شود. سیاسی دیده می شناسی و نیز علوم هاي علوم انسانی همچون: اقتصاد، مدیریت، جامعه بیشتر در رشته
ها ارتباط متقابلی در اقتصاد مـدرن بـا    امروزه در اقتصاد مدرن رشد اقتصادي و رشد بهینه در دانشگاه

محور، تولید دانش، انتقال و  هم دارند و عدم وجود یکی، سبب از بین رفتن دیگري است. در اقتصاد دانش
انتشار آن وظیفه اصلی دانشگاه بوده که به رشد اقتصادي کمک خواهـد کـرد. منظـور از رشـد بهینـه در      

هـاي   مثال در سـال  عنوان بهباشد.  دانشگاه، به هیچ عنوان از منظر کمی نبوده بلکه منظور رشد کیفی می
سسات عالی آموزشی به شدت افزایش یافته در حـالی  اخیر به علت رشد بی سابقه عایدات نفتی، تعداد مؤ

  که رشد سرمایه فکري کارا متناسب با این افزایش نبوده است.

  ها ج) نقش صنایع و دیگر سازمان
در دنیاي امروزي نیاز جوامع به خدمات و محصوالت جدید یا همان محصـوالت قبلـی ولـی بـا کیفیـت      

یب اگر صنایع داخلـی نتواننـد ایـن نیازهـا را پاسـخ دهنـد،       آید. بدین ترت بیشتر بیش از پیش به چشم می
گردنـد و از ایـن رو    کنندگان داخلی داراي تمایل بیشتر براي استفاده از محصـوالت خـارجی مـی    مصرف

ها باید به  المللی براي این صنایع افت خواهد کرد. ساختار صنایع و سازمان رقابت در داخل و در سطح بین
ریزي شده باشد. وقتی نوآوري وارد چرخه حیات این صنایع  ه بر اساس نوآوري پیاي طراحی شود ک گونه

گـذارد،   وري رو به رشد می کند. به همین خاطر بهره گردد، مدیران را وادار به استخدام نیروي کار ماهر می
صـوالت  کنـد کـه از مح   یابد و مردم را قـانع مـی   ها افزایش می یابد، سود آوري بنگاه ها کاهش می هزینه

باشد. باید به این نکته توجه  داخلی استفاده نمایند. امري که یکی از اصول مورد تأکید اقتصاد مقاومتی می
تواند به مردم بگوید از تولیدات داخلی استفاده نمایند، مگـر خـود محصـوالت. یعنـی      گردد که کسی نمی

  ها تمایل پیدا نمایند. ه از آنکیفیت و جدید بودن محصوالت باید به حدي باشد که مردم به استفاد
هایی است که با آن رو به رو هستند. اگر صنایع بتوانند این انگیزه  ها وابسته به انگیزه نوآوري سازمان

را در خود نهادینه نمایند که باید با رقباي خارجی به رقابت پردازند و نیـز بایـد سـهم بیشـتري در تولیـد      
ها در این ارتباط باید بتواننـد از   هاي نوآوري روي خواهند آورد. آنرایندفداخلی داشته باشند به استفاده از 

مدیرانی خالق و هوشیار استفاده نمایند. مدیرانی که داراي تخصص الزم باشند نه اینکه صرفاً فقط یـک  
شود در حقیقت همین شکاف بین  هاي دولتی مشاهده می متخصص باشند. چیزي که در مدیریت سازمان

باشد. همچنین صنایع باید بتوانند از قابلیت موجود خود به خوبی بهره ببرنـد و منـابع و    از میتخصص و نی
  هاي پیش رو را مدیریت کنند.  فرصت
طور کلی هر بنگاه یا سازمانی باید بتواند از دو گروه توانایی بهره ببرد تا بتواند در مسـیر نـوآوري و    به
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گیـرد و توانـایی اسـتفاده از     سطح پایین هرم سـازمان قـرار مـی    تأثیر بهینه آن موفق باشد. گروه اول در
شود. در این سطح از توانایی، سازمان باید بتواند نیروي کار خود را به خـوبی آمـوزش    فناوري را شامل می

وري خـود را بـاال ببـرد.     دهد تا از فناوري موجود که معموالً متعلق به دیگران است استفاده نموده و بهره
نیروي کار ماهرتر باید بتواند در صورت نیاز تغییراتی در فناوري موجود ایجاد نمایـد و یـا اینکـه    همچنین 

عیب و نقص موجود را برطرف نماید. گروه دوم در سطح فوقـانی هـرم سـازمان قـرار دارد کـه نیـاز بـه        
هـاي جدیـد را    ياستخدام نیروي کار بسیار ماهر و داراي تخصص فنی دارد تا بتواند در قدم اول توانمنـد 

طراحی کند و سپس به تحقیق و توسعه براي ارتقاي جایگاه فعلی بنگاه بپردازد. در کشور ما، به طور کـم  
ها در همین سطح از هـرم   شود لیکن مشکل اصلی این است که بنگاه و سازمان و بیش گروه اول اجرا می

این منظر است که اهمیت نـوآوري در کشـور    اند به قسمت فوقانی دست یابند. از اند و نتوانسته قرار گرفته
آید. صنایع باید با به کـارگیري نـوآوري و مـدیریت کـاراي آن،      ما بسیار باالست و فقدان آن به چشم می

  یک جهش در چرخه حیات خود ایجاد نمایند تا اقتصاد کشور هم متاثر از این جهش گردد.
باشند که به خاطر محـدودیت   حائز اهمیت می عوامل دیگري نیز هستند که در پیشبرد نوآوري بسیار

توان تمـام مـوارد ذکـر شـده را در دو گـروه       شود. ولی به طور خالصه می مقاله به همین موارد بسنده می
شوند. این موارد شـامل   متمایز قرار داد: نخست عواملی که تحت عنوان عوامل سخت افزاري شناخته می

ها، مراکـز دولتـی و    هایی چون دانشگاه باشد که سازمان لمی میتحقیق و توسعه و عرضه خدمات فنی و ع
تواننـد کمـک دهنـده باشـند.      هاي صنعتی و فنی در این زمینه می نیمه دولتی، مراکز غیرانتفاعی، شرکت

هـاي مناسـب    گذاري مورد دوم شامل عوامل نرم افزاري است که شامل انتشار اطالعات و دانش، سیاست
  باشد. گذار می خصوصی و طراحی مؤسسات قانونتوسط دولت و حتی بخش 

هـا، سـبب عقـب     توان گفت نقصان در هریک از آن با بررسی تمام عوامل مؤثر بر پیشبرد نوآوري می
گـردد. امـا اگـر یـک      هاي اقتصاد مقاومتی متزلـزل و سسـت مـی    ماندگی اقتصاد کشور خواهد شد و پایه

براي تمـام مـوارد گفتـه شـده وجـود داشـته باشـد و نیـز          ریزي بلند مدت و نه دوره اي مدیریت و برنامه
تـوان   هدف اقتصاد مقاومتی در باور مسئولین نهادینه گردد، می عنوان بهدسترسی به جایگاه باال در منطقه 

  مند نمود.   هاي آتی را از یک اقتصاد سالم بهره نسل

  ها و مدیریت نوآوري: چالش فرایند
تصمیم نوآوري قـرار دارنـد    فرایندها در مرحله قبل از  با وجود تمام تفاسیر گفته شده، مسئولین و سازمان

ي فراینـد تصـمیم نـوآوري،    فراینـد وجود نـدارد.   2محور و علم 1مند که حاکی از آن است که نوآوري نظام
ه مرحله تصمیم به پذیرش ذهنی است که طی آن جامعه یا سازمان از مرحله آگاهی از نوآوري گذشته و ب
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و همسویی با آن رسیده است. بنابراین همواره مشکالتی بر سر راه این اقدام مهم وجـود دارد کـه کـامالً    
در  .باشـند  ها، فقط بخش کـوچکی از مشـکالت مـی    هاي داخلی و تحریم دهند مشکل سیاست نشان می

  گردد: ها اشاره می صورت مختصر به برخی از آن ادامه به
  دم وجود نهادهاي تصمیم گیرنده و مشاوره دهنده در زمینه نوآوري؛ع .1
  گذاري داخلی به خاطر شرایط نااطمینانی حاکم در اقتصاد کشور؛ کمبود سرمایه .2
  ناآگاهی جامعه در کارهاي مشارکتی و عدم تقارن اطالعات و شرایط حاکم بر اقتصاد؛ .3
  مند کارکردهاي دولت در مدیریت نوآوري؛ ظامالزم درباره تعامل نهاي  عدم تدوین سیاست .4
هـاي نظـارت بـر اجـرا و      گذاران به دلیل نبود دیدگاه سیستمی و کمبـود سیاسـت   نگري سیاست جزئی .5

  ؛فرایندارزیابی 
هاي جدید و کاربردي دانشجویان  نامه و رساله ها و تعداد محدود پایان عدم تحرك یادگیري در دانشگاه .6

  ارشد و دکتري؛
  عدم انگیزه کافی براي همکاري بین واحدها؛ .7
  ها در ارتباط با زمام داري امور از جمله مدیریت نوآوري؛ شکاف عمیق بین تخصص مدیران و مسئولیت آن .8
  افزاري از فناوري و نوآوري. تلقی سخت .9

کشـور  دهد هیچ کدام از این عوامل، مواردي نیستند که خـود   هاي فوق نشان می بررسی تمام چالش
تواند تمام موارد مـذکور را کـه    ریزي حساب شده می نتواند برطرفشان کند و برعکس، کشور با یک برنامه

یک نقطه ضعف هستند به نقطه قوت تبدیل نماید. در غیر این صورت دسترسی به یک نظام ملـی نـوآور   
  خواهد بود. بنیان و پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی غیرممکن بخش مکمل اقتصاد دانش عنوان به

  گیري نتیجهو بندي  جمع
توان گفت امـروزه   یک اقتصاد مبتنی بر دانش، می عنوان بهبا بررسی مفهومات اقتصاد قرن بیست و یکم 

اقتصاد سنتی به هیچ عنوان جایی در ادبیات اقتصادي جهان ندارد و حتی اقتصاد مبتنی بر صـنعت جـاي   
زا  یک عامل برون عنوان بهگیري این اقتصاد، دانش  خود را به اقتصاد فراصنعتی داده است. تا قبل از شکل

شـود. در چنـین    زا در نظر گرفتـه مـی   عاملی غیر محسوس و درون عنوان بهنش شد اما امروزه دا تلقی می
اي در پیشرفت اقتصاد خواهد داشت ولی نه به شکل قدیمی؛ یعنی نـوآوري   اقتصادي نوآوري جایگاه ویژه

افزاري ندارد بلکه تولید و جذب دانش و نیز ارائه خـدمات گسـترده، بخـش غالـب      دیگر فقط جنبه سخت
دهد. بنابراین براي رسیدن به اهداف اقتصاد مقـاومتی توجـه بـه دانـش و نـوآوري       تشکیل مینوآوري را 

باشد. زیرا با بررسی تمام جوانـب و ابعـاد اقتصـاد مقـاومتی همچـون اصـالح الگـوي         ترین اصل می مهم
 هـا و تهدیـدات   مصرف، افزایش تولید داخلی، رهایی از اتکا به خام فروشی، برخـورد منطقـی بـا تحـریم    
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توان به این موضوع پی برد که همگی این ابعاد به نوعی با دانش و نوآوري سر پا خواهند  محیطی و... می
مدیریتی شکل  -بود. اهمیت نوآوري به قدري گسترده شده که بحث مدیریت نوآوري در ادبیات اقتصادي

متی پیدا کرده است. همچنین گرفته و اهمیتی بیشتر از خود نوآوري در تمام اقتصادها از جمله اقتصاد مقاو
تـوان گفـت کـه پیشـبرد      به علت اهداف نوآوري در مفهوم جدید خود در زمینه تولید و جذب دانـش مـی  

  نوآوري، کانون مرکزي اقتصاد دانش محور و یک قانون اجتناب ناپذیر در اقتصاد مقاومتی است.
اثرات قابل توجهی داشـته باشـد و   تواند  هاي اقتصادي، اجتماعی، فنی و سیاسی می نوآوري در زمینه

اي براي تکامل و تأمین زندگی مردم، بهبود فضاي کسب و کار و پیشـرفت کشـور شـود.     تواند وسیله می
ها یا توالی  تواند داراي گام مند است که بسته به شرایط و نوع سازمان، می نوآوري فرایندي پیچیده و نظام

م خود شامل شناخت نیاز بـازار یـا فرصـت فناورانـه، تغییـر      متفاوتی باشد. ولی در هر صورت در شکل عا
هاست. بنابراین اهمیت دادن به آن یک  آنسازي  فناوري موجود، خلق محصول یا خدمت جدید و تجاري

باشد. اقتصاد ایران بر اساس واقعیت یک اقتصاد  ضرورت براي کشورهاي در حال توسعه همانند ایران می
زاي جهانی است. به علت حس امنیتی که در اقتصاد به خاطر سیل عظـیم   برونواکنشی و متأثر از شرایط 

مردان شکل نگرفته و  عایدات نفتی وجود دارد، هیچ گاه به طور جدي نیاز به دانش و نوآوري در دل دولت
  سبب شده اقتصاد ایران به اقتصاد واکنشی تبدیل گردد.

هاي بلندمـدت   ریزي ی و گسترش نوآوري، باید برنامههاي اقتصاد مقاومت از این رو براي استحکام پایه
هاي تحقیق و توسعه، تجـارت   براي کاهش شکاف توسعه از طریق کاهش شکاف دانش در زمینه فعالیت

دانش، کاهش فاصله بین تحقیقات بنیادي و تحقیقات کاربردي، پرورش نیروي کار ماهر، بهبود مـدیریت  
سـازي   هاي اجرایی، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشـگاه و شـفاف   اهسازمان، ایجاد ارتباط بین تمام دستگ

  هاي حمایتی دولت و... صورت گیرد. اطالعات و سیاست
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ارائه هاي کلی اسالم در زمینه سالمت اقتصادي جهت  گیري بررسی جهت
  هاي کلی اقتصاد مقاومتی سیاست 19هاي کلی تحقق بند  خط مشی

  **محمد سلیمانی، *علی معصومی نیا

  چکیده  
سازي اقتصاد مقاومتی است؛ از ایـن   عدم وجود فساد و داشتن روابط اقتصادي سالم یکی از شروط پیاده

سـازي آن و جلـوگیري از    سـالم اقتصاد و سازي  شفاف«هاي کلی اقتصاد مقاومتی بر  سیاست 19رو بند 
تأکیـد دارد. بـه همـین    ...» هاي پولی، تجـاري، ارزي و   هاي فسادزا در حوزه ها و زمینه اقدامات، فعالیت

هاي کلـی اسـالم بـراي تحقـق سـالمت اقتصـادي        گیري جهت ضرورت دارد تا در این خصوص جهت
گیـرد و سـالمت    ت مـی تمـامی مباحـث حـول فسـاد صـور      مشخص شود. هر چند در ادبیات تئوریک

توان هم از نظرگاه متعارف و هم از نظرگاه اسالمی  یک اصطالح، رایج نیست اما می عنوان بهاقتصادي 
هاي قابل طرح متعـارف و   هاي اساسی را براي آن برشمرد. در این مقاله ضمن طرح مؤلفه برخی مؤلفه

و شـرایط  ها  ائه گردیده، آنگاه زمینههایی از کتاب و سنت براي سالمت اقتصادي ار ارزیابی آن، شاخص
ها در  ها معرفی شده است. اثرات هریک از مؤلفه تحقق سالمت در حوزة باورها، اخالقیات، احکام و سنت

عمومی) نیز مطرح گردیده است. دگرگونی ساختارهاي  خصوصی( -سه بخش عمومی، خصوصی و دولتی
رسد در شرایط موجود  آن پرداخته شده و به نظر می ترین امور است که به داراي مشکل موجود از بایسته

  شرط الزم دستیابی به اقتصاد مقاوم بوده و بدون آن راه به جایی نخواهیم برد.
  ي.اقتصاد يساز شفافی، اقتصاد اسالمی، مقاومت اقتصاد، 19 بند، اقتصادي سالمت ها: کلیدواژه

  مقدمه
هاي کلی اقتصاد مقاومتی، یـک نـوع الگـوي اقتصـادي      اقتصاد مقاومتی طبق مفاد صدر ابالغیه سیاست

هـاي   سیاسـت   هاي اسالمی و انقالبی است. عالوه بر این مجموعـه  است که برگرفته از فرهنگ و ارزش
از فرهنگ انقالبی و اسالمی ما اسـت؛    ر واقع یک الگوي بومی و علمی است که برآمدهد اقتصاد مقاومتی

. و از سوي دیگر این مربوط به وضع کنونی و شـرایط کنـونی   1متناسب با وضعیت امروز و فرداي ما است
                                                        

 علمی دانشگاه علوم اقتصادي. هیئتعضو  *
 علمی دانشگاه امام صادق(ع). هیئتعضو  **
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. لذا ضروت دارد که بـراي بنـد بنـد ایـن     1کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت براي اقتصاد کشور است
هـایی تـدوین شـود تـا امکـان       ها و به تبع آن برنامه هاي اسالمی خط مشی ها با استفاده از آموزه سیاست

تحقق بندهاي مختلف آن وجود داشته باشد. سالم بودن اقتصاد و دوري از فساد یکی از مواردي است که 
مسـتقیم در یـک   هاي کلی نیز بـه صـورت    همواره مورد توجه مقام معظم رهبري بوده است. در سیاست

سازي اقتصاد و مبارزه با فساد اشاره شده است؛ بـه   بند(و به صورت غیرمستقیم در چند بند دیگر) به سالم
سازي آن و جلوگیري  سازي اقتصاد و سالم شفاف«آمده است:  ها چنین  این سیاست 19اي که در بند  گونه

  ...».  ولی، تجاري، ارزي و هاي پ هاي فسادزا در حوزه ها و زمینه از اقدامات، فعالیت
هاي اقتصاداز محـل   پذیري کاهند و آسیب طبیعتاً مفاسد اقتصادي از درجه قوام و استحکام اقتصاد می

طور کلـی موجـب نـاامن شـدن فضـاي اقتصـاد،        دهند. مفاسد اقتصادي به تهدیدات داخلی را افزایش می
اي خـاص،   هاي بادآورده و ثروتمند شدن عده هاي غیر قانونی، افزایش ثروت افزایش سود و جاذبۀ فعالیت

شـود و از ایـن رو مبـارزه بـا آن یکـی از       نقض کارایی و دور شدن آحاد جامعه از کرامت انسانی خود مـی 
شـود. البتـه در ایـن مقالـه      پذیري اقتصاد تلقـی مـی   شروط اساسی تحقق رشد اقتصادي و کاهش آسیب

تعریـف   2آن سالمت اقتصادي است. سالمت اقتصادي یک ترممفهومی فراتر از فساد مد نظر قرار دارد و 
شده اقتصادي نیست و در ادبیات اقتصاد متعارف اصطالحی به این معنا و وسعت مفهومی وجود ندارد. در 

کنـد و در   مقابل برداشت عرفی از مفهوم سالمت اقتصادي، مفهومی بسیار گسترده را به ذهن متبادر مـی 
وم عام آن بپردازیم، باید یک نظام اقتصـادي بـا تمـام شـئونات آن را تصـور      صورتی که بخواهیم به مفه

رسـد در یـک برداشـت     برخوردار باشـند. بـه نظـر مـی    » سالم«نماییم که اجزاي آن نظام از روابط کامالً 
حداقلی سالمت اقتصادي به معناي عدم فساد و در یک برداشت حداکثري به معناي داشتن یک اقتصـاد  

کند و ثانیاً وظیفه تخصیص منابع و تولیدات را  هاي بهینه و استاندارد که اوالً عادالنه عمل می  با مکانیسم
  کند، باشد.   بر خوبی ایفا می

اقتصاد مقاومتی، به معناي یک نوع اقتصادي است که اوالً: در ساخت درونـی خـودش برخـوردار  از    
). 1392ایستادگی و پایداري داشته باشد(میرمعزي،  قوام باشد و ثانیاً: در مقابل تهدیدات بیرونی نیز قدرت

ساخت درونـی اقتصـاد اشـاره دارد و نتیجـه تحقـق آن      » قوام«بر این اساس سالمت اقتصادي بیشتر به 
هاي داخلی بلکه در  ها و افزایش استحکام اقتصاد نه تنها در مقابل تهدیدات و شوك پذیري کاهش آسیب

 را در پی دارد.  هاي خارجی ها و چالش مقابل ضربه
با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله تالش داریم تا  به بررسی عوامل مؤثر بر سالمت اقتصادي از 

هاي کلی اسـالم   گیري هاي سالمت اقتصادي، جهت  منظر دینی بپردازیم. در این راه ضمن ارائه مشخصه

                                                        
  .همان.1

2. term 
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گیـرد.   ها مورد بررسی قرار می ام و سنتهاي دینی یعنی باورها، اخالقیات، احک در چهار رکن اصلی آموزه
  هایی براي اقتصاد مقاومتی اشاره خواهیم داشت.  به داللتبندي  در نهایت نیز طی جمع

  مفهوم سالمت اقتصادي
هایی کـه در مـورد    بندي اي که عمده دسته مفهوم سالمت اقتصادي مفهومی بسیار گسترده است به گونه

د نوع و گروه خاصی از مفاهیم اقتصادي را در بر دارد. در نظـر اول برخـی   شو آن ابتدائاً به ذهن متبادر می
هاي اقتصادي مترادف با سالمت اقتصادي  واژگان و اصطالحات به کارگرفته شده در تحقیقات و پژوهش

  توان از این واژگان و اصطالحات نام برد: کند. در ادبیات متعارف می جلوه می
و یـا تعـادل در تـراز     3و انتخـاب معکـوس   2جود خطرات اخالقـی : به معناي عدم و1صحت اقتصادي -

  ).Chang , 2001تجاري(
شود و  : اصطالحی که بیشتر در متون ژورنالیستی و غیرپژوهشی به کارگرفته می4نظام اقتصادي سالم -

 1994باشـد(  کند و تأکید بیشتر آن بر عدم وجود فساد می تنها به صورت سلبی مفاهیمی را مطرح می
Jeremy Pope,.( 

: که عمدتاً بر عدم وجود فساد و حـاکمرانی مناسـب تأکیـد دارد و    5عیبی اقتصادي(درستی اقتصاد) بی -
 عمالً مترادفی است براي حکمرانی خوب منتها با اصطالحی که کاربرد کمتري دارد.

کـه  اي  : به مفهوم مدیریت اثربخش منابع اقتصادي و اجتماعی یک کشور به گونه6و حکمرانی خوب -
آل بـا تجمیـع    ) یـا  حاکمیـت ایـده   Lyon,2000:pp 87شفاف، پاسـخگو، عـدالت جـو و بـاز باشـد(     

 هاي خاص. ویژگی
تواند بیانگر تمام ابعاد سالمت اقتصادي  البته باید تأکید داشت که هیچ یک از این مفاهیم به تنهایی نمی

توان از مفاد  . می8حکمرانی خوب باشد ترین مفهوم به سالمت اقتصادي . شاید در ادبیات غربی نزدیک7باشد

                                                        
1. Economic Soundness 2. Moral hazard 
 

3. Adverse selection 4.Healthy Economic system 
 

5. National integrity system 6. Good Governance 
 

مبنـاي تعریـف سـالمت اقتصـادي مطـرح شـود        عنـوان  بـه . البته چند مفهوم رایج در اقتصاد متعارف که ممکن است 7
عبارتند از: سالمت اقتصادي مرادف با تعادل، سالمت اقتصادي به معناي عدم وجود اخالل سالمت اقتصادي به معناي 

 ).1392نیا،  درست عمل نمودن اجزا، سالمت اقتصادي به معناي عدم فساد که به هر کدام نقدهایی وارد است(معصومی

اي جدي و جامع از همه جهات براي ایجـاد   هاي انجام شده  مشخص شد که در منابع غربی نظریه بررسی. با توجه به 8
ترین نقد وارده بر ادبیات غربی؛ نفـس عـدم    سالمت اقتصادي و جلوگیري و مبارزه با فساد وجود ندارد. بنابراین جدي

توان  عبارت دیگر مقوله سالمت اقتصادي را می باشد؛ به یک مفهوم جامع می عنوان بهتوجه به مفهوم سالمت اقتصادي 
  ترین عوامل رشد و تعالی جامعه در نظر گرفت که در منابع غربی چندان پر رنگ نیست. یکی از مهم عنوان به
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ادبیات تولید شده در اندیشه غربی، چنین استنباط کرد که تحقق اقتصاد سالم نیازمند تحقق حکمرانی خوب 
هاي حکومت قانون، شفافیت، پاسخگویی، کارایی و  اصلی حکمرانی خوب، تمرکز بر ویژگی  باشد. مولفه می

 ). Lyon,2000و  1389انی فضلی و دیگران، اثربخشی و مبارزه با فساد است(رحم
اي جدي و جـامع از همـه جهـات     مشخص شد که در منابع غربی نظریه  با توجه به مباحث مطروحه،

تـرین نقـد وارده بـر     براي ایجاد سالمت اقتصادي و جلوگیري و مبارزه با فساد وجود ندارد. بنابراین جدي
باشد؛ به عبـارت   یک مفهوم جامع می عنوان بهت اقتصادي ادبیات غربی؛ نفس عدم توجه به مفهوم سالم

ترین عوامل رشـد و تعـالی جامعـه در نظـر      یکی از مهم عنوان بهتوان  دیگر مقوله سالمت اقتصادي را می
  گرفت که در منابع غربی چندان پر رنگ نیست.

تـرین مفهـوم بـه     نزدیـک  عنـوان  بـه در این جا به اختصار انتقادهاي موجود درباره حکمرانی خوب را 
هاي بـازاري و   دهیم. در این زمینه تأکید بیش از حد بر روش سالمت اقتصادي اجماالً مورد اشاره قرار می

سازي دولت که ناشی از نگاه خاص نئولیبرالیستی طراحـان ایـن نظریـه اسـت و همچنـین بحـث        حداقل
تبط بـا ایـن واژه مـورد تأکیـد     هـاي مـر   ها و تفسـیر  و به تبع آن تعدد شاخص» خوب«ارزشی بودن واژه 

منتقدان بوده است. از دیگر انتقادات جدي که بر این نظریه در ادبیات غربی وارد شده است عدم توجه به 
کـه مسـتلزم فرهنـگ بـورژوازي     -ریزي و ارائه یک روش واحد  هاي مختلف در طراحی و برنامه فرهنگ

منجر به تقابل فرهنگی و پس از آن حـاکم شـدن   باشد که  براي توسعه و مبارزه با فساد می -غربی است
هـاي مـرتبط بـا سـالمت اقتصـادي در       فرهنگ غربی در جوامع هدف خواهد شد. از طرف دیگـر مؤلفـه  

چارچوب حکمرانی خوب با توجه به وسعت مفهومی آن، از دو جهت قابلیت نقد و بررسـی دارنـد. از یـک    
هاي نظریه  ها و ضعف ن و از جهت دیگر از منظر قوتجهت از منظر مبانی و مکاتب فکري تأثیرگذار بر آ

هاي آن. مبانی نظریه حکمرانی خوب که قرابت فراوانی بـا اصـول اساسـی نظـام      حکمرانی خوب و مؤلفه
داري(از قبیل اومانیسم، اصالت نفع شخصی، آزادي فردي و عقالنیت ابزاري) دارد به دلیل تناقض  سرمایه

گرش اسالمی مورد تأیید نیستند. همچنین منطق کارکردگرایانه و ابزارانگاري آشکار با آیات و روایات در ن
گرایـی اسـالمی    ها و پیشنهادهاي اقتصاد متعارف) با تکلیف حاکم بر فضاي حکمرانی خوب(و سایر آموزه

هم خوانی ندارد. لذا مقولۀ سالمت اقتصادي از منظر اسالم مفهوم خـاص خـود را داشـته و بـا سـالمت      
  با مبانی اقتصاد متعارف مباینت اساسی دارد. اقتصادي

هاي اسـالمی(پیش   هاي اقتصادي و سیاسی حکمرانی خوب که در آموزه توان برخی از مؤلفه البته می
ابزارهایی براي رسیدن به سالمت اقتصادي  عنوان بهاز پیدایش نظریه حکمرانی خوب) بدان اشاره شده را 

ها براي رسیدن به نظـام جـامع سـالمت اقتصـادي کـافی نبـوده و        ؤلفهمورد استفاده قرار داد. لکن این م
هاي دیگري از جمله تقواي اقتصادي(که به ضرورت باال رفتن سطح نظارت درونی در جامعه اشـاره   مؤلفه

یکی از عوامل شیوع فساد) در تأمین سالمت اقتصادي مغفول بوده  عنوان بهدارد) و مبارزه با فقر گسترده(
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الزمه رسـیدن بـه سـالمت اقتصـادي      عنوان بهتر گسترش و اجراي عدالت اقتصادي  مه مهماست و از ه
دهد که در دیدگاه متعارف چندان به آن تـوجهی   هاي اساسی سالمت اقتصادي را شکل می یکی از مؤلفه

د شود. از سوي دیگر انتخاب کارگزاران و مسئولینی که از عدالت برخوردارند براي جلـوگیري از فسـا   نمی
  رسد.   المال ضروري به نظر می تعدي به بیت

در فضاي اقتصاد اسالمی براي سالمت اقتصادي و اقتصاد سالم تعریف مشخص و مدونی ارائه نشده 
ها را براي اقتصاد سالم احصا نمود که  توان با بررسی قرآن کریم و متون روایی برخی شاخصه می است اما
  ها عبارتند از:  اهم آن

داند، اقتصاد سالم را نیـز اقتصـاد معتـدل معرفـی      از آنجا که قرآن کریم امت اسالمی را امت وسط می .1
مـذمت فرمـوده و آن را عیـب    نماید. از یک سو اهمیت ندادن به اقتصاد و در نتیجه فقر را بشـدت   می

و به هر قیمت را داند و از سوي دیگر حاکمیت امیال در اقتصاد و رشد اقتصادي در این راستا  بزرگی می
پذیرد و بر آن است که تا حد ممکن کسب درآمد در قبال برطرف نمودن نیازهاي واقعی مردم باشد.  نمی

داشته باشد. به » منفعت محللۀ مقصوده«فقهاي بزرگ تصریح نموده اند که معاملۀ چیزي جایز است که 
  القی ثمرة آن خواهد بود. شود و هم تربیت اخ می این ترتیب هم نیازهاي واقعی جامعه برطرف

یکی از دیگر لوازم اقتصاد سالم، نظام درست توزیع ثروت است. قرآن کریم هدف از نحوة تقسیم فیء  .2
). اسالم مالکیت خصوصی را به 7حشر/»(کی الیکون دولۀ بین االغنیاء منکم«را اینگونه بیان فرموده 

 ویـژة خـود مـانع دو قطبـی شـدن جامعـه      رسمیت شناخته اما با سیستم توزیع و سیستم توزیع مجدد 
شود. ثروت همانند خونی است که باید در تمامی بدن گردش نماید تا تمامی اعضا زنده بمانند و به  می

دهد. گردش ثـروت در   می حیات خود ادامه دهند و گرنه به هر عضو خون نرسد حیات خود را از دست
 نماید. می نماید و فضا را ناسالم می فدست گروهی اندك اقتصاد را از مسیر درست خود منحر

باشد. قـرآن کـریم مبـارزه بـا      می عدم وجود فساد اقتصادي از شرایط و لوازم اصلی یک اقتصاد سالم .3
هاي اصلی انبیاي الهی برمی شمارد: وإلى مدین أخاهم شعیبا قال یا قـوم   مفاسد اقتصادي را از رسالت

وا المکیال والمیزان إنی أراکم بخیر وإنی أخاف علـیکم عـذاب   اعبدوا اهللا ما لکم من إله غیره وال تنقص
ویا قوم أوفوا المکیال والمیزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشیاءهم وال تعثـوا فـی األرض    -یوم محیط

هاي عملیاتی و اجرایی بایـد بدرسـتی و بـا شـفافیت کامـل       ها و رویه ) مکانیسم84-85مفسدین(هود/
الن اقتصادي به دور از هر گونه محرك منحرف کننده درونی یـا بیرونـی بـه    تعریف شده باشند. و فعا

تواننـد بـه راحتـی در     دنبال رسیدن به اهداف اقتصادي خود باشند. در این صورت است که مردم مـی 
 هاي اقتصادي شرکت کنند و با احساس امنیت نقش مؤثر خود را ایفا نمایند.  فعالیت

یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است. اقتصادي که توانایی تولید ثروت  .4
هاي مردم را ندارد و  نداشته و قائم به خود نباشد سالم نیست. در این صورت هم توان تأمین نیازمندي
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ن صورت در صدد اسارت و هم از توان ایستادگی در برابر فشارهاي خارجی برخوردار نمی باشد و در ای
احتَج الی منْ شئْت تَکُنْ اَسیرَه، استَغْنِ عمنْ «بردگی چنین ملتی خواهند بود. به فرموده امیرالمؤمنین(ع): 

شئْت تَکُنْ َنظیرَه، اَحسنْ الی منْ شئْت تَکُنْ اَمیرَه: محتاج هرکه شوي اسیر او خواهی بود؛ از هرکه با او 
نابسامانی در » رابر خواهی شد؛ و هرکه را مورد نیکی و احسان  خود قرار دهی فرمانرواي او خواهی شد.ب

 ).303م: 1993-1414، 1کشاند(الشیخ المفید، ج  می تولید ثروت جامعه را به ورطۀ نابودي
ص) فرمودنـد  در یک اقتصاد سالم درآمد کارگزاران اقتصادي در قبال کار مفید آنان است. پیامبر اکرم( .5

 ).32، 17الحر العاملی، ج»(ملعون من ألقى کله على الناس«
هاي اخالقی از لوازم اصلی سالمت اقتصادي از منظر اسالم است. البته برخـی از ایـن    حاکمیت ارزش .6

 ها مانند ممنوعیت غش در معامالت شرط الزمند و برخی از قبیل گرفتن سود کم شـرط کمـال   ارزش
 باشند. می

توان چنین بیان کرد که در دیدگاه اسالمی عالوه بر تأکید بر مفاسد و مبـارزه بـا آن،    ی میبه طور کل
جنبۀ اثباتی سالمت اقتصادي اصالت دارد. نبود فساد شرط الزم یک اقتصاد سالم است اما کافی نیسـت.  

ـ     ت بـر  گردش صحیح ثروت، پاالیش درونی و اعتدال روانی تمامی آحاد جامعه، نظـارت همـه جانبـۀ دول
هاي عموم مردم توسـط دولـت و    اقتصاد و تعهد به تنظیم تداول ثروت بین عموم مردم،  تأمین نیازمندي

بایست در  هاي اقتصادي بجاي حاکمیت اصالت سود می هاي معنوي بر فعالیت متمکنین و حاکمیت ارزش
  کنار کنترل فساد لحاظ گردد. 

  عوامل مؤثر بر تحقق سالمت اقتصادي .1
شود که از زمـان رسـول خـدا     اسالمی مفاهیم متعدد و عمیقی در حوزة اقتصاد اسالمی یافت می در منابع

جـا، بـا اتخـاذ    صلی اهللا علیه و آله و سلم در نظامات اجتماعی مسلمانان مورد اهتمام بوده است. در ایـن  
چـه عـواملی بـر     رویکرد اثباتی و ایجابی به دنبال ترسیم و تبیین این مطلب هستیم که از منظر اسالمی

گیري اقتصاد سالم مؤثر است. به بیان دیگر تحقق سالمت اقتصادي اقتضاي رعایت چـه اصـول و    شکل
هاي سالمت اقتصادي براي دوري از فساد  هایی را دارد. بدین منظور عوامل مؤثر بر موفقیت سیاست آموزه

مت و تعالی)، در سه حوزة هدف یعنی اقتصادي و رفع موانع دستیابی به اقتصاد پاك و پویا(نفی فساد، سال
  شود. سه بخش خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی بررسی می

هـاي   یابی بـه سـالمت اقتصـادي در آمـوزه     از سوي دیگر اگر بخواهیم براي مبارزه با فساد، و دست
نـی  هـاي دی  کنیم، باید بر هر یک از چهار رکن اصلی آموزهریزي  اسالمی در دو بعد نظري و عملی برنامه

ها تمرکز نمود. در ادامه در ضمن بحث به اثـرات هـر یـک از ایـن      یعنی باورها، اخالقیات، احکام و سنت
عمومی) اشاره خواهد شد. بدیهی اسـت   خصوصی(شبه -ها در سه بخش عمومی، خصوصی و دولتی مؤلفه

ها و تالش  ن آموزهالتزام به هریک از این عوامل براي نیل به سالمت اقتصادي، با جامۀ عمل پوشاندن ای
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جدي در جهت پاکسازي، نفی و ممانعت از عوامل فسادآور(تعیین خطوط قرمز)، بیـان مسـیرهاي سـالم و    
  پذیر است. سازي کارکردها(تعالی) امکان هاي اخالقی براي بهینه مبادي کسب حالل(سالمت) و توصیه

  هاي سالمت اقتصادي در حوزه باورها گیري جهت .1.1
اصول فکري و عقیدتی بیـان   عنوان بهایی است که در هر مکتب و آیینی ه شا، عقاید و بینمنظور از باوره

گیرد. جایگاه این باورها و نوع نگرش اعتقادي تا حدي  ها مورد تأکید فراوان قرار می شده و پایبندي به آن
هـاي اسـالمی،    ها بسیاري از مقاصد شـریعت و آمـوزه   و پایبندي به آنسازي  است که بدون تبیین، پیاده

  بدون تحقق باقی خواهد ماند. از این رو توجه به این حوزه، بسیار حائز اهمیت است. 

  تبیین و ترویج صحیح مفاهیم اقتصادي اسالم .1.1.1
ید در کیفیت درك آن اجتماع از هاي موجود در یک اجتماع از بعد اقتصادي را با العمل ها و عکس تنوع دیدگاه

هایی چون رزق و روزي، رابطۀ تالش و درآمد، روش بایسته رقابت در عرصـۀ اقتصـادي،    مفاهیم و پدیده
غایت فعالیت اقتصادي، رابطۀ کار و سرمایه و سود، رفتار بهینۀ اقتصادي، عوامل ایجاد فقر و ثروت، رابطۀ 

هاي اقتصادي خرد و  ها در فعالیت ساسی دیگر جستجو کرد. انسانامور معنوي با مادي و بسیاري از مفاهیم ا
دولتی(شبه دولتی)، عمـدتا بـه دنبـال     -کالن خود، در هر یک از سه بخش دولتی، خصوصی و خصوصی

گیرند مگر با توجه به درك و برداشت  ها شکل نمی هاي خود هستند و این مطلوبیت حداکثر کردن مطلوبیت
  اند.  هاي فرهنگی و اجتماعی و البته عقیدتی عجین شده ي فوق که مسلماً با مؤلفهآنان به مفاهیم اقتصاد

نگرش اسالمی با ارائه تعاریف خاص و منحصر به فرد خود از هر یک از مفاهیم اقتصـادي، تـالش دارد تـا    
بگیرنـد و برپایـۀ   هاي پوشالی فرا هاي توحیدي و به دور از حواشی و جوسازي ها این مفاهیم را برپایۀ آموزه انسان

هاي اقتصادي بزنند؛ این امـر تضـمین کننـده تحقـق سـالمت اقتصـادي        ها دست به فعالیت مفهوم صحیح آن
اي  العـاده  هاي اقتصادي، از اهمیـت فـوق   یابی به سالمت اقتصادي، نوع نگرش به فعالیت خواهد بود. براي دست

  انسان و در جهت کسب کماالت انسانی تعریف شوند.  ها باید در مسیر رشد و تعالی  برخوردار است. این فعالیت
تـر   یابی بـه سـالمت اقتصـادي کوتـاه     با تبیین و ترویج صحیح مفاهیم اقتصادي اسالم، مسیر دست

پذیر  خواهد شد و در صورت اجراي این اصل نظري است که نفی فساد، مبارزه و تالش براي تعالی امکان
الم بوده اسـت  خواهد بود. تبیین و ترویج مفاهیم اقتصادي مورد اهتمام قرآن کریم و اهل بیت علیهم الس

هـا جلـوگیري    ند تا با تعریف و تعیین جایگاه واقعی این مفاهیم، از بسیاري از آسیب و ایشان تالش نموده
هـا   کنند. براي مثال در قرآن کریم بارها این نکته گوشزد شده است که رزق از جانب خداست. لذا انسـان 

نگاه آن را بر خالف احکام اسالمی، کسـب،   حق ندارند نگاهی استقاللی بدان داشته باشند و متعاقب این
گذاري، هزینه و یا انباشته کنند. در واقع رابطۀ تبیین و ترویج صحیح مفـاهیم اقتصـادي از منظـر     سرمایه

  شود.  اسالم یک گام پیشگیرانه و البته حیاتی در جهت نیل به سالمت اقتصادي محسوب می
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  هاي سود محور هاي اخروي با انگیزه جایگزینی انگیزه .2.1.1
از آنجایی که نیروهاي مشوق و یا بازدارنده درونی موجود در انسان، نقـش بـه سـزایی در تحریـک و یـا      

هاي اخـروي عنصـري مهـم در     هاي خیرخواهانه با انگیزه ها و بازدارنده کنند، محرك تسکین اراده ایفا می
توان  هاي خیرخواهانه را می انگیزه شوند؛ از سوي دیگر، ریشۀ غالب تأمین سالمت اقتصادي، محسوب می

در قالب معادباوري و یا همان اعتقاد به معاد، جسـتجو کـرد؛ معادبـاوري از دو کـارکرد اساسـی در حـوزة       
هـاي اقتصـادي    سالمت اقتصادي برخوردار است؛ اول در مقام تشویق و ایجاد انگیزه براي انجام فعالیـت 

فـاق در راه خـدا، پـاداش صـبر بـر گنـاه و... و دوم در مقـام        هاي نیکو، ان خداپسندانه همچون اعطاي وام
شـود.   هایی که منجر به آسیب به پیکرة اجتماعی و اقتصادي جامعۀ اسالمی می بازدارندگی از کلیۀ فعالیت

در آیات قرآن کریم، به دفعات از ابزار یاد آوري مرگ و معاد براي باز داشتن از مفاسد استفاده شده اسـت  
توان به آیات سورة مبارکه مطففین اشاره کرد؛ خداي سبحان در ایـن سـوره بـراي     نمونه می عنوان بهکه 

یـوم یقُـوم    -لیـومٍ عظـیمٍ    -أَال یظُنُّ أُولئک أَنَّهم مبعوثُـونَ  «نهی از کم فروشی، این گونه فرمودند که: 
  ).4-8مطففین/»(و ما أَدراك ما سجینٌ -سجینٍ   ارِ لَفیکَالَّ إِنَّ کتاب الفُج -النَّاس لرَب الْعالَمینَ 

ناظر درونی قابل اعتماد، نه تنها انسان را از فسـاد و اسـباب آن    عنوان بهعنصر معادباوري و یاد مرگ 
 دنیا سراي فنا و رنـج «سازد که: سازد، بلکه افق دید او را مانند موالي متقیان علی علیه السالم می دور می

 عنـوان  بـه البالغه یاد مرگ را  نهج 98) و در خطبۀ 113نهج البالغه، خطبه»(هاست ها و عبرت و دگرگونی
کنید،  هنگامی که آهنگ کاري ناپسند می«اند:  گیرانه براي هرگونه عامل فساد آور تجویز کرده عامل پیش

  »به یاد داشته باشید، مرگ را.
انسان را از ارتکاب به عمل فسادآمیز منـع نمایـد تقـوا و     ابزار به دست آمدن تعالی و رشد معنوي که

هاي اسالمی بر تقواي الهـی تأکیـد فراوانـی     اصالح نفس است. لذا بر اساس همین مبناست که در آموزه
ها و موعظات پیامبر اکـرم (ص) و ائمـه    در بسیاري از خطبه» أوصیکم به تقوي اهللا...«شده است. عبارت 

د. همچنین امام علی (ع) درباره ضرورت تقـوا و اینکـه تقـوا آدمـی را در مقابـل      خور طاهرین به چشم می
اعلَموا عباد اللَّه أَنَّ التَّقْوي دار حصنٍ عزِیزٍ و الْفُجور دار حصنٍ ذَلیلٍ لَـا  «فرمایند:  می 1کند گناهان حفظ می

  ).157نهج البالغه،خطبه»(یهیمنَع أَهلَه و لَا یحرِز منْ لَجأَ إِلَ

                                                        
. باید توجه داشت که تقوا یک مفهوم عام است و شامل ترس از خدا و دوري از محرمات و انجام واجبات الهـی در  1

دهد یا از معامالت ربـوي دوري   گردد. کسی که به خاطر ترس از خدا رشوه نمی جمله امور اقتصادي میهمه امور از 
جوید؛ داراي تقواي اقتصادي خواهد بود. بر مبناي روایت امیر مؤمنان(ع) و به دلیل شمول واژه فجور بر رفتارهاي  می

نتیجه گرفت که سالمت اقتصادي جامعه در صورت توان  کند می ناسالم اقتصادي و اینکه فجور اهل خود را حفظ نمی
پوشی از نقش اساسی تقوا در سالمت اقتصادي  نبود تقواي اقتصادي در معرض آسیب خواهد بود. به همین جهت چشم

  شود. ممکن نیست زیرا تقوا یکی از موانع اصلی ارتکاب فساد تلقی می
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  باور به جایگاه بیت المال .3.1.1
از همان ابتداي حکومت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم، حضرت تالش فراوانی در اصالح باورها و 

خـواري و   المـال و نفـی ویـژه    هاي غلط رایج داشتند و در این مسـیر برابـري افـراد جامعـه از بیـت      سنت
رد اهتمام ویژه ایشان قرار گرفت. این نوع برخورد اعتراض شدید اشراف حجاز و اسـتقبال  زدایی مو قرابت

المنفعه و توزیع عادالنـه آن و نیـز    المال براي مقاصد عام طبقات محروم را به دنبال داشت. استفاده از بیت
ري، هـاي حکومـت اسـالمی اسـت(د     ترین دغدغـه  حساسیت ویژه بر چگونگی مصرف درآمدها از اساسی

). مطالعۀ سیرة نبوي و عملکرد امام علی(ع) حاکی از حساسیت ویژة ایشان به چگونگی 258-257: 1379
کردند تا این مهم را به عامه مردم و کارگزاران  المال است؛ به نحوي که ایشان سعی می هزینه کردن بیت

 1)273، 1 ر شمردند(شیخ مفیـد، ج المال ب ها را خیانت به بیت گوشزد سازند. ایشان یکی از بارزترین خیانت
منـد   و براي آموختن درس مهم حساسیت به بیت المال، در حالی که باتقاضاي عاجزانۀ برادر فقیر و عائلـه 

خود براي اعطاي سهم بیشتري از بیت المال مواجه شد، آهن گداخته را به بـدن او نزدیـک سـاخت(نهج    
کارگزاران و مسئولین، عامه مردم و به طور کلی فضاي حاکم . ترویج این دیدگاه در 2)224البالغه، خطبه 

  ها بیمه خواهد کرد. خواري المال و ویژه بر جامعه، جامعه را از فسادهایی با منشأ سوءاستفاده از بیت

  سالمت باورها در کارگزاران اقتصادي .4.1.1
بناي گزینش و فعالیـت مسـئولین   توانند م گاه نمی هاي سوداگرانه هیچ از دیدگاه سالمت اقتصادي، انگیزه

جامعۀ اسالمی باشد؛ نگاه سودمحور به مناصب حکومتی، بستر مناسبی را براي سوء استفادة از بیت المال 
و سـایر لـوازم پـذیرش(و     مسـئله سازد. دقـت در ایـن    ها فراهم می و اعمال قدرت جهت استفاده از رانت

رة امیرالمؤمنین علی(ع) به خوبی هویدا است. اصل داشتن) مسئولیت براي تأمین سالمت اقتصادي در سی
ها در واگذاري مسئولیت بـه کـارگزاران و عـدم دخالـت روابـط       ها و توانایی ها، شایستگی قرار دادن لیاقت

ساالري)، تأکید بر برخورداري مدیران از معیارهـا   گرایی و اشرافیت شخصی و خویشاوندگرایی(نفی دودمان
هـا و   ) ارائـه توصـیه  231: 1379م بر انطباق قول با عمل در رفتار(رحمـانی،  هاي مشخص، اهتما و مالك

رهنمودهاي الزم به کارگزاران حکومتی هنگام پذیرش مسئولیت، نظارت و مواظبـت دقیـق بـر رفتـار و     
) از 150-149: 1379عملکرد فردي و اجتماعی مـدیران و سیاسـت تشـویق و تـوبیخ کارگزاران(ثواقـب،      

  شود.  که در این زمینه در سیره امیرالمومنین مشاهده می جمله شواهدي است

                                                        
 273، ص: 1 ترجمه رسولى محالتى، ج-. ارشاد1

  224غه خطبه . نهج البال2
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 هاي اقتصادي تصحیح انگیزه فعاالن اقتصادي براي انجام فعالیت .5.1.1
هاي اسالمی از طرفی کسب سود براي حفظ آبرو و شأن انسانی و انجام  آل از منظر آموزه در وضعیت ایده

هاي الزم، فعـال   است و از سوي دیگر پس از تأمین هزینهوظایفی از قبیل تأمین افراد واجب النفقه الزم 
نمایـد. بـه ایـن ترتیـب هـم       اقتصادي براي تأمین نیازهاي ضروري سایر افراد جامعۀ اسالمی تالش می

انگیزة فعالیت باالست و هم این که فعاالن فقط بدنبال تأمین نیازهاي خود نیستند بلکه در صدد رساندن 
باشند. امیرالمؤمنین(ع) در مدت بیست و پـنج سـال بیشـترین فعالیـت      گی میجامعه به سطح مطلوب زند

دنبال آن ایجاد نخلستان بود انجام داد و تقریباً همه را یا صرف نیازمندان  تولیدي را که احداث چشمه و به
؛ 480، 5ق: ج1412؛ عروسی الحـویزي،  130، 41م، ج1983-ق1403نمود و یا وقف عام فرمود(مجلسى، 

. امام سـجاد(ع) فرمـود: مـن بـراي کسـب درآمـد کشـاورزي        1)2و 1، ح22، 12ق: ج 1403العاملی،  الحرّ
اي در یـک   . وقتـی چنـین روحیـه   2مند شـود و ...  کنم بلکه براي آنکه فقیر و نیازمند از ثمره آن بهره نمی

آمد و سود از هر دنبال کسب در باشد. در این صورت افراد به اش اقتصادي سالم می جامعه فراگیر شد ثمره
هـا عجـین    راه ممکن نخواهند بود. ریشۀ اصلی مفاسد اقتصادي حرص و بخلی است که با طبیعت انسان

  ).128نساء/ »(و احضرت االنفس الشح«ها را اسیر خود ساخته است:  شده و آن
ه و قرآن کریم از زبان حضرت شعیب(ع) نقل فرموده که قوم خود را ابتدا به یکتاپرستی دعوت نمـود 

ها را از مفاسد اقتصادي رایج در آن زمان بازداشته و به رعایت  از عذاب الهی بیم داده، سپس بالفاصله آن
موازین الهی در معامالت توصیه فرموده(به عبارت دیگر سالمت اقتصادي را در ردیف سالمت عقیده قرار 

یعنـی آنچـه   » بقیـۀ اهللا «شـود   مـی داده)، آنگاه سودي را که پس از رعایت این موازین نصیب معامله گر 
. اگر این بینش توحیدي بر آحاد جامعۀ اسالمی حـاکم شـود   3خداوند نصیب او ساخته، معرفی نموده است

  بقاي نظام اقتصادي در مسیر سالم تضمین خواهد شد. 

هاي غیرمفید و تحریم  تشویق کسب درآمد از کار مفید، نکوهش کسب درآمد از فعالیت .6.1.1
  رق مضرآن از ط

هاي غیر مفید را نکوهش کرده اسـت.   اسالم کسب درآمد و سود از راه کارهاي سودمند را ستوده و از راه
                                                        

، ص 5ق، ج1412عبد العلی بن جمعه العروسـی الحـویزي،    -130، ص 41م، ج1983-ق1403محمدباقر المجلسى،  1
  .2و 1، ح22( چاپ اسالمیه)، ص 12ق، ج 1403محمد بن حسن الحرّ العاملی،  -480

زرعه إال لیتناوله الفقیر وذو الحاجۀ کان علی بن الحسین علیهما السالم یقول : ما أزرع الزرع لطلب الفضل فیه،  وما أ  2
  .67، 100م: ج 1983-ق1403ولیتناول منه القنبرة خاصۀ من الطیر محمدباقر المجلسى، 

. وإلى مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اهللا ما لکم من إله غیره وال تنقصوا المکیال والمیزان إنی أراکم بخیر وإنی 3
ویا قوم أوفوا المکیال والمیزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشـیاءهم وال تعثـوا فـی     )84أخاف علیکم عذاب یوم محیط(

  ) بقیۀ اهللا خیر لکم إن کنتم مؤمنین وما أنا علیکم بحفیظ  هود85األرض مفسدین(
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. حضرت امیر(ع) به مالـک در مـورد صـنعتگران و    1هاي خداوند دانسته است براي نمونه کشاورزان را گنج
هاي غیـر   نقطه مقابل داللیتاجرانی که تجارتشان به حال جامعه سودمند است سفارش فرموده است. در 

. وقتی انجام آنچه به حال اقتصاد سودمند است ارزش شمرده شد و هرچـه  2مفید را نکوهش فرموده است
از آن فاصله گرفتیم درجۀ مطلوبیتش کاهش یافت؛ تا آنجا که به ضد ارزش تبدیل شد با اقتصادي سـالم  

بدون تحمل زحمت حـاکم شـد شـاهد بـروز      مواجه خواهیم بود و در نقطه مقابل اگر روحیۀ کسب ثروت
  مفاسد اقتصادي خواهیم بود. 

  هاي سالمت اقتصادي در حوزة اخالق گیري جهت .2.1
  فرهنگ قناعت و مبارزه با آزمندي .1.2.1

هاي فسادزا در حوزة اقتصـاد   کننده انگیزه هاي اخالقی، و از اصول خنثی پیشگی، از آموزه قناعت و قناعت
عالوه بر آن مواردي چون زهد صحیح، بسنده کردن به حد کفاف و رفع حداقلی نیازها، شود؛  محسوب می

ا و هـ  تاي دنیوي و نگاه حقیقی به وجهۀ ابزاري نعمه ها، اعتباري شمردن داشته یعدم دلبستگی به دارای
)، همگـی عـواملی   22-20: 1388کاالهاي مادي، کوتاهی آرزوها و قـدردانی از اوضـاع موجود(موسـوي    

یابی به عامل حیـاتی قناعـت ضـروري محسـوب      هستند که عالوه بر آثار مثبت در نفی فساد براي دست
ن امور گواهی شوند. بررسی حیات بزرگان دین و کامیابان سلوك حقیقی نیز از اهتمام جدي آنان بر ای می

  ).  100: 1385 دارد(عبدالحسینی،
ها بـدون توجـه بـه قـوانین و رعایـت حقـوق دیگـران را         خواهی عدم رضایت به وضع موجود و زیاده

گی کاهش داد. در کالم امیرالمؤمنین علی(ع) این تأکیدات به  توان تا حد زیادي با ترویج قناعت پیشه می
ثَمـرَةُ  «، 3)284آمـدي،  »(الصبرَ و الْقَنَاعـۀَ عـزَّ و نَبـلَ     تَجلْبب  منْ«خوبی قابل مشاهده است که فرمودند: 

). عزت نفس و عدم رغبت به آنچـه کـه بـیش از نیـاز بـوده و اساسـاً در حـوزة        391همان،»(4الْقَنَاعۀِ الْعز
ـ        ها نیست موجب می مالکیت و اختیار انسان ت بیشـتري در  شـود تـا فـرد قناعـت پیشـه از آسـتانۀ مقاوم

لَـم یهِنْهـا     نَفْسـه   علَیـه   کَرُمـت   مـنْ «هاي فساد اقتصادي برخوردار باشد؛ چرا که حضرت فرمودند:  زمینه
  ).231همان،»(هانَت علَیه شَهوتُه  نَفْسه  علَیه  کَرُمت  منْ«)، 231همان،»(بِالْمعصیۀ

                                                        
 . عن یزید بن هارون الواسطی قال : سألت جعفر بن محمد علیهما السالم عن الفالحین؟ فقال: هم الزارعـون کنـوز اهللا  1

فی أرضه، وما فی االعمال شئ أحب إلى اهللا من الزراعۀ، وما بعث اهللا نبیا إال زراعا، إال إدریس علیـه السـالم فإنـه کـان     
  )42، 17خیاطا(الحر العاملی، ج

: ) همچنـین  442، 17.  عن أبی عبد اهللا علیه السالم قال : قال : ال تلق وال تشتر ما تلقى وال تأکل منـه(الحر العـاملی، ج  2
: ال یبیع حاضر لباد، والمسلمون یرزق اهللا -فی حدیث-عن أبی جعفر علیه السالم قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله 

  بعضهم من بعض. همان
  391. همان، 4  284. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ، 3
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ها نیز ثمرة مهم و قابل توجهی است که فضاي  ۀ مناعت طبع در انساننیازي از زوائد و ایجاد روحی بی
سازد؛ همان طور که مـوالي متقیـان    انگیزشی افراد و جامعه را از عوامل محرك فساد اقتصادي منزه می

بـر  ورزي و طمع داشـتن   ). از سوي دیگر مبارزه با روحیۀ حرص392همان،»(ثَمرَةُ الْقَنَاعۀِ الْغَنَاء«فرمودند: 
ترین ارکان مبارزة درونی با  شوند، یکی از مهم ها ایجاد می هاي بیشتر که از طرق گوناگون در انسان داشته

پـذیر اسـت.    آید که با عامل قناعت بـه خـوبی امکـان    عوامل انگیزشی فساد مالی و اقتصادي به شمار می
انگیز تا حد زیادي کـاهش پیـدا   هاي مخاطره  طلبی شود تا فرصت ها موجب می تطبیق انتظارات با واقعیت

  ). 1389کند(حسین زاده، 

  روحیۀ نوع دوستی و انصاف يارتقا .2.2.1
اي اقتصادي که هـر یـک   ه تدر کنار ابزارهاي نظارتی قانونی و فیزیکی و یا تالش براي ترمیم زیر ساخ

انصاف در برابر سایر شود، مسألۀ نوع دوستی و رعایت   مانع از ایجاد و گسترش فساد در نظام اقتصادي می
  اي اسالمی بدان تأکید شده است. ه ههم نوعان، از مسائل مهمی است که در آموز

ا بر یکدیگر، از عوامل اساسـی بـراي مهـار    ه ناي اسالم به جایگاه و مالك برتري انساه هتوجه آموز
ظر منـابع اسـالمی   لبی، کنزورزي، رشوه خواري و سایر مظاهر مفاسد اقتصادي است؛ از منط نروحیۀ افزو

) که 13هیچ کس حق ندارد خود را برتر از دیگري بداند و آنچه که مالك کمال است، تقویاست(حجرات/
البته خداي سبحان بهترین قاضی براي تعیین مقام و درجـۀ هـر فـرد در برابـر ایـن معیـار إلهـی اسـت.         

مودند: فَإِنَّهم صنْفَانِ إِمـا أَخٌ لَـک   امیرالمؤمنین علی(ع) در نصایحی خطاب به مالک اشتر در مورد مردم فر
یرٌ لَکا نَظإِم ینِ وی الدی  فدر جامعۀ اسالمی آحـاد جامعـه در روابـط    161: 1363، 13(نوري،ج  الْخَلْق  ف .(

اجتماعی و اقتصادي با توجه به آگاهی از مقام و منزلت انسانی خود، نه تنها به حقـوق مـالی و اجتمـاعی    
اي درونی نیز از برتري جـویی و زیـاده   ه هکنند تا حتی به لحاظ خواست اضی هستند، بلکه تالش میخود ر

سورة قصـص کـه سـراي     83خواهی نسبت به دیگران خودداري کنند؛ امیرالمؤمنین علی(ع) در ذیل آیۀ 
اص آخرت را به کسانی که در درون خود درخواست علو و فزون خواهی نسبت به دیگـران ندارنـد اختصـ   

). 108، 3: ج1358،  فیدخل فی هذه اآلیۀ(هاشـمی خـویی    نعله  شراك  لیعجبه  الرّجل  دهد، فرمودند: إنّ می
اي فسـاد و  هـ  هبدیهی است که در صورت ترویج روحیۀ انصاف، نـوع دوسـتی و عـدم اعتالطلبـی، ریشـ     

تـا جـایی کـه در     لبی خشکانده شده و روحیۀ انصاف و رعایت اعتدال جـایگزین آن خواهـد شـد؛   ط هزیاد
  ).  809: 1345، 23هاي اسالمی از اخذ سود از مؤمنین تعبیر به ربا شده است(بروجردي، ج آموزه

 هاي سالمت اقتصادي در حوزة فقه گیري جهت .3.1
مالك صدور احکـام در نظـر    عنوان بههاي فقهی خود اموري از قبیل سالمت اقتصادي را  فقها در بررسی
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جا که منبع اصلی آنان کتاب و سنت است و این دو از ناحیۀ خداوند نشأت گرفته اند و نگرفته اند، اما از آن
ذات مقدسش به تمامی مصالح و مفاسد بشر تا قیامت آگاه است، احکام را به گونه اي تنظیم فرموده کـه  

: 1414جوامع بشـري سـعادتمند شـوند و اقتصـاد سـالم شـرط الزم سـعادت انسـان اسـت(الحرالعاملی،          
هایی از احکام به  نماید. در اینجا به  قسمت ). بررسی احکام صادره این امر را براي ما ملموس می17،31ٍج

  شود. صورت گذرا اشاره می

  احکامی که نحوه استفاده از منابع اولیه اقتصاد را بیان فرموده است .1.3.1
گویند و تنها در مورد نحـوة   سخن نمینظام اقتصاد سرمایه داري در مورد توزیع منابع اولیه پردازان  نظریه

کرده اند. در مقابل اسالم احکام فراوانی را در مورد نحوة استفاده از منابع سازي  توزیع محصول بحث و مدل
هو الذي خلق لکم مـا فـی   «تولید بیان فرموده است. قرآن کریم مبناي این احکام را چنین بیان فرموده: 

این آیه امکانات اولیۀ اقتصاد به تمامی مردم تعلق دارد. در استفاده از این  ). بر اساس29بقره/»(االرض جمیعا
گیرد  اصل ثابتی که همه چیز در چارچوب آن قرار می«امکانات الزم است مصلحت تمامی آحاد رعایت شود: 

 شود که مصالح عموم با آن این است که: جمیع اموال براي همه است و مصلحت افراد تا جایی رعایت می
). شهید صدر منابع اولیۀ تولید را به چهار دسته تقسیم 171، 4الطباطبایی، ج»(سازگار و مزاحمت نداشته باشد

ها، مواد خام که بیشتر منابع است، آبها، و مباحات عامه. وي سپس فتاواي فقهـا را در   فرموده است: زمین
فته تنها سبب مالکیت این منابع کار مفید مورد نحوة استفاده از این منابع به تفصیل نقل کرده و نتیجه گر

هاي موات  ، توزیع پیش از تولید). براي مثال حضرت رسول اکرم(ص) در مورد زمین2است(شهید صدر، ج
أیمـا قـوم   «،) و امام باقر(ع) فرمودند 465، 18: ج1369السید البروجردي، »(من أحیا مواتا فهو له«فرموده 

» لهم«و » له«اند: گروهی از  همان) فقها دو دسته»(أحق بها وهی لهم أحیوا شیئا من األرض وعمروها فهم
اند. بر اساس هر دو  اند وگروهی با استفادة ملکیت از آن احیا را سبب ملکیت دانسته استفادة اختصاص کرده

کند. مقصود این که اسـالم در تملـک    مبنا شخص بدون احیا یعنی کار مفید اقتصادي هیچ حقی پیدا نمی
ها مبناي  شوند. در هر حال اگر این آموزه نات اولیه اصالت را به کار داده و سایر عوامل فرعی تلقی میامکا

یابد. در این شرایط عموم آحاد جامعه احساس امنیـت روانـی    عمل قرار گیرد زمینۀ فساد بسیار کاهش می
  انجام دهند.  توانند فعالیت مفید کنند، زیرا تمام کسانی که تمایل و توان دارند می می

  هاي اقتصادي جلوگیري از برخی فعالیت .2.3.1
مکاسـب  «ها را تحریم فرموده است. فقها در کتب خود این موارد را تحت عنوان  اسالم قسمتی از فعالیت

توان به لحاظ منشأ ممنوعیت و حرام بودن به سه دسـته   اند. مکاسب محرمه را می بررسی نموده» محرمه
  تقسیم نمود:  
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شود: برخی کاالهـاي نجـس ماننـد مشـروبات      کاال یا خدمت مورد مبادله که شامل این موارد مینوع  .1
الکلی، گوشت خوك، کارهاي فکري و هنري انحـراف زا ماننـد تـألیف، چـاپ و انتشـار آنچـه سـبب        

شود، کاالهاي مخل سالمت اقتصادي مانند مـواد مخـدر و    انحراف فکري و عملی جامعۀ اسالمی می
  االنصاري، کتاب المکاسب، المکاسب المحرمۀ، االمام الخمینی قده المکاسب المحرمۀ و ...) ...(الشیخ

استفادة نامشروع از ابزارهاي مشترك: تولید و فروش سالح به ستمگران و فروش انگور به کسانی که  .2
  )52: 1368، 22کنند. (النجفی، ج با آن مشروبات الکلی درست می

مصداق فساد در کتب فقهی مطرح شده اند مانند: غش، و تقلب (النجفی،  عنوان بهامور دیگري در فقه  .3
)، قمار، رشوه، اکل مال یتیم، احتکار، تلقی رکبان، غش در معاملـه، ربـا و ... کـه مصـادیق     111، 22ج

 ).   114-128اکل مال به باطل هستند(عبد اللهی،
باشد. بر این اساس حتی اگر این  امعه میمواردي که اشاره شد داراي مفسدة واقعی براي فرد و ج

ها داراي درآمد سرشار بودند اما به دلیل نقش مخربی که در اعتقادات، جسم، معنویت و روح  قبیل فعالیت
هاي یاد  گیري مجدانه اسالم در حوزه ها دارد مصداق فساد تلقی شده و تحریم گردیده است. جهت انسان

غرري و صوري همگی فهرست جامع و مانعی را از دستورات حوزة شده و سایر موارد مانند معامالت 
ها تدارك کرده است. بر این اساس در حوزة  محور و مخرب آن فقهی براي جلوگیري از آثار مهلک و ظلم

هاي فقهی ما با اصول و دستوراتی صریح مواجه هستیم که به وضوح بایدها و  گیري اهداف و جهت
 هاي مرتبط با آن تعیین کرده است. براي فعاالن حوزة اقتصاد و حوزهنبایدهاي تخلف ناپذیري را 

  استفادة بهینه از منابع بیت المال .3.3.1
المال براي سالمت اقتصادي در هر سه موضوع نفی فساد، سالمت و تعالی،  چگونگی تخصیص منابع بیت

و آله و سلم و امیر المؤمنین(ع) بـه   اي برخوردار است. مراجعه به سیرة نبوي صلی اهللا علیه از جایگاه ویژه
یـابی بـه سـالمت اقتصـادي مـورد       بایست در طراحی الگوي دسـت  شود که می ما موارد زیر را متذکر می

  استفاده قرار گیرد: 
  سازي بیت المال و توزیع آن میان فقرا و مالکین عمومی؛ عدم ذخیره -
  مساوات در تقسیم؛ -
ها و مخاطرات اخالقی با استفاده از تبشیر و انذار  ت اندازيمحافظت جدي از بیت المال در مقابل دس -

 و برخورد فیزیکی؛
 ثبت و ضبط بیت المال؛ -
ها، انتصاب مأمورین حفاظتی و نظارت عمومی بر تمامی مصـادیق بیـت    طرد افراد ناالیق از مسئولیت -

 ).  114-121:  1381هاي لشگري و حکومتی(نوري همدانی،  المال مانند انفال، زکوات و دخل و خرج
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البته این نوع نگرش به  بیت المال، نیازمند بینشی مستحکم نسبت بـه جایگـاه دنیـا و مسـئولیت در     
ترین اموال بیت المال است چنانچه امیرالمؤمنین علی(ع) در اوج تسلط بر بیت المال، به نحو  قبال کوچک

 ).1125: 1365کردند(حلی،  اتم این مهم را مراعات می

 هاي اسالمی مالیات يیۀ اموال و اداتزک .4.3.1
هاي مستحبی در سطوح گوناگون نفی فساد، سالمت و تعـالی، در   هاي واجب و انفاق نقش اساسی مالیات

تأمین سالمت اقتصادي انکار ناپذیر است. روشن است که قشرهایی وجود دارند که از توان کـافی بـراي   
ـ  ذیرد تـا نیازهـاي   فعالیت برخوردار نیستند. از این رو پس از تولید ثروت الزم است توزیع مجدد صورت پ

اي که نیازهاي عموم تا حد کفـاف   در جامعه». و فی اموالهم حق للسائل و المحروم«آنان نیز تأمین شود: 
یابد.تأکیـد فـراوان آیـات و     تأمین شود مردم احساس آرامش نموده زمینۀ بروز فساد به حداقل کاهش می

  و نیازمندان در همین راستاست.   روایات بر اداي خمس و زکات براي جدا کردن سهم خدا و رسول
اي بـراي   ترین حقوق حاکم براي ادارة جامعه وسـیله  یکی از اصلی عنوان بهعالوه بر این اداي خمس 

هـا   را بررسی کنـیم؛ تـرك آن   مسئلهپاکی نسل و اموال مردم بوده و اگر با نگاه تأمین سالمت اقتصادي 
هاي اسالمی از قبیل  ی خواهد داشت. عالوه بر این مالیاترفع تمامی آثار سوء و مهلک لقمۀ حرام را در پ

خمس و زکات یک تأثیر دیگر نیز بر سالمت اقتصادي دارد: ریشۀ بیشتر مفاسـد اقتصـادي در حـرص و    
ها بـا قصـد تقـرب بـه      مال دوستی افراطی نهفته است. اسالم خواسته مردم با اداي داوطلبانۀ این مالیات

کار زیاد به اموال خود دل نبندند و این امر ضامن اصلی بقاي سالمت اقتصادي خداوند، در عین فعالیت و 
و أَنْفقُوا فـی سـبِیلِ   «فرماید:  در مورد انفاقات هم صادق است چرا که قرآن کریم می مسئلهباشد. این  می

آفرینی چـون فسـاد اخالقـی و     اق، آثار فساد). با ترك انف195بقره/...»(اللَّه و ال تُلْقُوا بِأَیدیکُم إِلَی التَّهلُکَۀِ 
  ) 242، 3 : ج1380روحی و افزایش فقر و محرومیت، را نیز باید انتظار کشید. (حکیمی، 

  هاي مشروع محترم شمردن و حفاظت از ثروت .5.3.1
ها یکی از عوامل تأمین کننـدة امنیـت اقتصـادي اسـت کـه سـالمت        محترم شمردن و حفاظت از ثروت

کند. مالکیت خصوصی در اسالم نه تنها مورد احترام اسـت بلکـه توسـط حاکمیـت      ا تغذیه میاقتصادي ر
گیرد. قرآن کریم با توجه به توحید ربوبی تشریعی، رابطه اعتبـاري منجـر بـه     مورد حمایت جدي قرار می
): 25: 1382 کنـد(هادوي نیـا،   این گونه ترسیم مـی » اللّهی جانشینی و خلیفه«مالکیت را با تکیه بر نظریه 

لهُـم أَجـرٌ   ءامنُوا بِاللَّه و رسـوله و أَنفُقـوا ممـا جعلَکـم مسـتَخْلَفینَ فیـه فَالَّـذینَ ءامنُـوا مـنکم و أَنفَقُـوا           «
  ).57حدید/»(کَبِیرٌ

مالکیت خصوصی در نظام اقتصاد اسالمی چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته کـه از سـوي قـرآن    
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) یعنـی  36کریم، حکم بریدن دست سارق یعنی متجاوز به حریم این نوع مالکیت صادر شده اسـت(مائده/ 
شـود. (همـان:    ء اقدام کرده است، مجـازات مـی   احترامی به حقّ مالکیت، به تصرّف در شی کسی که با بی

ع از امنیـت  هـاي اقتصـادي و حقـوقی در راسـتاي دفـا      ) در واقع بسیاري از دستورات اسالم در حوزه26
هاي سالم اقتصادي است؛ جـدي گـرفتن مسـألۀ حـق      اقتصادي افراد و تأمین آرامش براي ایجاد فعالیت
) در 29هاي ظالمانـه و اصـل تراضی(نسـاء/    ها و فعالیت الناس، وفاي به کیل و دوري کردن از کم فروشی

  آیند. هاي اسالمی در این زمینه به شمار می ترین آموزه معامالت از مهم

  جلوگیري از تجمع ثروت و کنز اندوزي .6.3.1
هـاي سـالمت    گیري بایست یکی دیگر از جهت مبارزه با کنز، جمع آوري ثروت، و انباشتن مال فراوان می

، 4 شود(حکیمی، ج اقتصادي در اسالم باشد. کنز تنها شامل پول نقد نبوده، بلکه هر گونه مال را شامل می
به صراحت مورد نهی خداي سبحان بوده و به گردآورندگان طال و نقـره   ). کنز در قرآن کریم224: 1380

و الَّذینَ یکْنزُونَ الـذَّهب و الْفضَّـۀَ و ال ینْفقُونَهـا فـی سـبِیلِ اللَّـه،       «وعدة عذابی دردناك داده شده است:
  ).34توبه/»(  فَبشِّرْهم بِعذابٍ أَلیم

ترین چیزي که جامعه انسانی را بر اساس خود پایدار  اند: مهم آیه فرمودهعالمۀ طباطبایی در تفسیر این 
دارد، اقتصادیات جامعه است که خدا آن را مایه قوام اجتماعی قرار داده، و ما اگر انواع گناهان و جرائم و  می

د که علت جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقاً آمارگیري کنیم و به جستجوي علت آن بپردازیم خواهیم دی
حساب که انسان را به اسراف و ول خرجی در  ها یکی از دو چیز است: فقر مفرط و ثروت بی بروز تمامی آن

هـا، شکسـتن    خوردن، نوشیدن، پوشیدن، تهیه سکنی و همسر، و بی بند و باري در شهوات، هتک حرمت
). پر واضح است که وقتی کار 331، 9 دارد(طباطبایی، ج ها و تجاوز در جان، مال و ناموس دیگران وامی قرق
آورد، محیط انسانی را  هاي اخالقی چه بالئی بر سر اجتماع بشري می جا بکشد شیوع فساد و انحطاط بدین

شود و به هیچ  به یک محیط حیوانی پستی تبدیل کرده که جز شکم و شهوت هیچ همی در آن یافت نمی
  شود افراد را کنترل نمود(همان). اي نمی ظهآمیز و موع سیاست و تربیتی و با هیچ کلمه حکمت

  ایجاد نظام جامع و دقیق نظارت و کنترل درونزا .7.3.1
زا را عـالوه   مطالعۀ سیرة نبوي صلی اهللا علیه و آله و سلم و امام علی علیه السالم لزوم نظارت فیزیکـی و بـرون  

بازرس و مـأمور ویـژه، بـه نقـاط      عنوان بهی را سازد. ایشان حتی مأمورین زا به ما گوشزد می بر لزوم نظاررت درون
کردند تا در مورد عملکرد و رفتـار کـارگزاران خـود تحقیـق و تفحـص کننـد،        مختلف جامعه اسالمی ارسال می

). موارد متعددي در تاریخ از سیرة نظارتی حضـرت  39:  1384چگونگی نظارت را به ایشان اطالع دهند(خدمتی، 
گرفتند و در بازار بر روند سالمت خریـد   ها، خود امیر المؤمنین(ع) تازیانه به دست می آنوجود دارد و در بارزترین 

  ).217، 1 : ج1382اي،  دادند(زواره کردند و آنان را از عذاب الهی بیم می و فروش نظارت می
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 قوام و تداوم بسیاري از اهداف سالمت اقتصادي، وابسته به اصل حیاتی نظارت، آن هم به طور جامع
یابی به سالمت اقتصادي بـه طـور کامـل و گـاه حتـی جزئـی        و مانع است. از این رو بدون نظارت، دست

کرد. در یـک نظـام اقتصـادي    بندي  توان در دو بعد درونزا  و برونزا تقسیم پذیر نیست. نظارت را می امکان
ـ  مبتنی بر اسالم، التزام افراد جامعه در قبال مسائل اخالقـی و خودنگـه   ان بـراي مراعـات نکـات    داري آن

عبـارت دیگـر در    شـود؛ بـه   زاي نظـارتی محسـوب مـی    یک عامـل درون  عنوان بهاخالقی مد نظر اسالم، 
). نقش این 28: 1383پذیرد (منصورنژاد، هاي اسالم، نظارت از درون با تکیه بر اصل تقوا صورت می آموزه

ستدها، فراینـد دریافـت و پرداخـت وام،    عامل مهم در بسیاري از مسائل و روابط اقتصادي همچون داد و 
دوري از اســراف، پرهیــز از بخــل، اجتنــاب از تطفیــف، فاصــله گــرفتن از کنــز ورزي و تقریبــاً در تمــام 

یابی بـه سـالمت    یکی از ارکان دست عنوان به) و 90-89: 1383هاي اقتصادي پدیدار بوده(دادگر  فعالیت
شود. از طرف دیگر در دین اسالم به صراحت به امر بـه معـروف و نهـی از منکـر      اقتصادي محسوب می

گیرد، اگر این اصل اجرایی شود ضرورت پاسخگویی  اشاره شده که نظارت بیرونی بر حکومت را در بر می
  ).15: 1387شود(قلی پور،  به مردم بر مبناي دینی نیز مشخص می

  ها هاي سالمت اقتصادي در حوزة سنت گیري جهت .4.1
ها، قوانینی است که از سوي خداوند متعال در جهان هستی جاري و سـاري اسـت و البتـه     منظور از سنت

اي الهی در عرصـۀ اقتصـاد بـراي    ه تها در حوزة اقتصادي کاربرد زیادي دارند؛ اگر سن برخی از این سنت
ساز حاکم شدن فضاي  شود تأثیر شگرفی بر تضمین سالمت اقتصادي داشته و زمینهجامعه درست تبیین 

گـزاري و شـکر    هاي آسمانی، سپاس سالم بر اقتصاد خواهد بود. اموري چون ایمان به خدا، اجراي شریعت
) جایگزینی انفاقات مـالی،  47-44: 1385نعمت، تقوا، توکل، عمل صالح، استقامت در راه حق (کوهساري،

هـاي   ها منجر به جاري شـدن سـنت   )، مواردي هستند که پایبندي به آن43: 1387واج(اسماعیل زاده،ازد
  شود.  ا اشاره میه تشود. در اینجا به اهم این سن الهی در مسیر اصالح افراد و جامعه می

  سنت رزاقیت خداي متعال  و ضمانت رزق .1.4.1
زننـد. از ایـن رو    هاي خود را تأمین کنند دست به فساد مـی بسیاري افراد از ترس این که مبادا نتوانند نیاز

آمیز  هاي مخاطره بسیاري از انگیزه مسئلهتبیین مسألۀ رزق از دید کتاب و سنت و رسیدن به یقین در این 
را منحل خواهد کرد. مطابق با اخبار منابع دسته اول اسالمی، روزي انسان تضمین شده و از جانب خداي 

و ما منْ دابۀٍ فـی الْـأَرضِ   «شود؛ در قرآن کریم به صراحت بیان شده است که:  طاي میسبحان به وي اع
لَـه مقالیـد السـماوات و    «) و 6هود/»(کتابٍ مبینٍ  إِالَّ علَی اللَّه رِزقُها و یعلَم مستَقَرَّها و مستَودعها کُلٌّ فی

مقَ لطُ الرِّزسبضِ یالْأَربِکُلِّ شَی إِنَّه رقْدی و شاءنْ ی لیمع و یـا امیرالمـؤمنین علیـه السـالم     12شوري/»(ء (
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). البته این امر به معناي نفی تالش و وجوب کسب 9نهج البالغه، خطبۀ»( و منْ عاش فَعلَیه رِزقُه«فرمودند:
لَکُم بِالرِّزقِ و أُمرْتُم بِالْعملِ فَلَا یکُونَنَّ الْمضْـمونُ   قَد تَکَفَّلَ«روزي و فعالیت نیست چرا که ایشان فرمودند:

). تفصیل جزئیات این امر در این 114نهج البالغه، خطبۀ»( لَکُم طَلَبه أَولَی بِکُم منَ الْمفْرُوضِ علَیکُم عملُه
و تنبلی را از اعتقاد صـحیح بـه   ورزي  گنجد ولی درك صحیح این مفهوم مسیر صحیح حرص نوشتار نمی

دستیابی حتمی به رزق معلوم و لزوم تالش واجب، جدا ساخته و انگیـزة بسـیاري از امـور فسـادآور محـو      
). در واقع شاید حکمت این تعیین رزق از جانب خداي سبحان، ناشی 140-138: 1386سازد(معصومی نیا، می

  ).7: 1386ودن و بالهاي الهی است(حجتی و رضایی از توجه انسان به توحید، تسلیم، شکرگزاري و آزم

  سنت شکرگزاري در برابر نعمت .2.4.1
ها را به اداء آن دعوت  ایی است که مورد تأکید قرآن کریم است و انسانه تسنت شکرگزاري از جمله سن

تُم لَـئنْ شَـکَرْ  «کند و به وسیلۀ آن پاداش الهـی در برابـر شـکرگزاري بنـدگان تضـمین شـده اسـت:         می
نَّکُم7(ابراهیم/ »لَأَزید ،(» نْ شَـکَرزي منَج ککَذل)« /امیرالمـؤمنین علـی(ع) فرمودنـد:   25قمـر .(»  لَّـهإِنَّ ل

نهـج البالغـه،   »( ] فی کُلِّ نعمۀٍ حقّـاً فَمـنْ أَداه زاده منْهـا و مـنْ قَصـرَ فیـه خَـاطَرَ بِـزَوالِ نعمتـه          [تَعالَی
إِذَا وصلَت إِلَیکُم أَطْرَاف النِّعمِ فَلَا تُنَفِّـرُوا أَقْصـاها   «) و نیز ایشان به ما اینطور سفارش فرمودند:244حکمت

اي اعتقادي و فرهنگی است که با ایجـاد   مسئله). سنت شکرگذاري، 13نهج البالغه، حکمت »(بِقلَّۀِ الشُّکْر
هـاي   سیاري از عوامل فساد انگیز، موجب سـرازیر شـدن نعمـت   اي به هروحیۀ اقناع، عالوه بر سلب انگیز

شده، زمینۀ استفادة بهینه از امکانات و   شود. از نظر اقتصادي نیز باعث افزایش رشد و بازده تولید  الهی می
  .)111: 1383آورد(موسایی،  منابع را فراهم می

  هاي نابود کننده جامعه سنت .3.4.1
گیر اقوام و جوامع بوده است که این مفاسد گاه بر اساس عظمت آثـار   دامندر طول تاریخ مفاسد بسیاري 

ها منجر به نابودي آن قوم و عبرتی براي آیندگان شده است. برخـی   و تجري، و نیز کثرت و گسترش آن
از این مفاسد، در حوزة اقتصاد از جلوة بیشتري برخوردارند. در این میـان رفتـار قـوم حضـرت شـعیب(ع)      

رزي از فساد اقتصادي است که با خیانت و فریب در معامالت خود به عذاب الهی گرفتار شـدند.  مصداق با
ها در عوض اجابت دعوت به رعایت انصاف در اداي پیمانه و کم فروشـی   دارد که آن قرآن کریم، بیان می

وانـده و گرفتـار   کار خ نکردن در اجناس و اموال و حقوق مردم، دست به فساد زده و پیروان ایشان را زیان
). این در حالی بود که حضرت شعیب(ع)، آنان را به رضایت بـه درآمـد   84-92عمران/ عذاب خدا شدند(آل

پاك و دور از فریـب و کـم فروشـی دعـوت کـرده بودنـد و بـاقی مانـده از درآمـد پـاك را بـراي آنـان             
  ).  137: 1383نیا،  د(معصومیاي الهی براي آنان بر شمردن عنوان عطیه )و این درآمد را به86بهتر(هود/
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توان به سرگذشت قارون نیز اشاره کرد که در اثر داشتن ثروت بسیار، تصـور   نمونه دیگر می عنوان به
مندي  آوري کرده و حسن تدبیر او، این ثروت را فراهم ساخته و بهره کرد که خودش این ثروت را جمع می

او را به فخر فروشـی، بخـل از    مسئلهکتش انجامید. این از مال و ثروت او را از خدا غافل ساخت و به هال
  ).111: 1374، 16 انفاق، کنز ورزي و در نهایت عذاب الهی مبتال کرد(طباطبایی، ج

  سطح عدالت اجتماعی يارتقا .4.4.1
ترین اهداف بعثت انبیاء علـیهم السـالم    مطابق با نص صریح قرآن کریم، عدالت اجتماعی یکی از اساسی

، 9، الـرحمن/ 47، انبیـاء/ 5/، احزاب/25اند(حدید همواره مردم و اهل ایمان به برپایی آن دعوت شدهبوده و 
تـوان برپـایی سـنت عـدالت اجتمـاعی را برتـرین و        و...). از این رو مـی  152، انعام/182، شعراء/4یونس/
می ایـن حقیقـت   ترین هدف تأمین سالمت اقتصادي بر شمرد. نگاهی به آثار عدالت در منابع اسال اساسی

  اند: کند؛ امام علی(ع) در موارد متعدد به این مفهوم اشاره داشته را براي ما بهتر ثابت می
  )؛ 247، ش64، ص1العدل حیاه(آمدي، ج -
 )؛  679، ش183العدل قوام الرعیه و جمال الواله(همان،  -
خالفْـه فـی میزانـه و    ان العدل میزان اهللا سبحانه الذي وضعه فی الخلق و نصبه القامه الحـق فـال تُ   -

  )؛3464، ش508، 2التُعارِضْه فی سلطانه(همان، ج
 )؛ 4211، ش205، 3بالعدل تتضاعف البرکات(همان، ج -
 ) ؛  4215، ش206، 3بالعدل تَصلَح الرعیه(همان، ج -
 )؛  6596، ش403، 4فی العدل االقتداء بسنه اهللا و ثبات الدول(همان، ج -
  )؛  9543، ش68، 6ما عمرت البالد بمثل العدل(همان، ج -

اگر بسترها و لوازم عدالت اجتماعی در جامعۀ اسالمی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حق خود 
ها دست خواهد یافت و عدالت اقتصادي در جامعه محقق خواهد شد و اگر نظـام اسـالمی تمـام     از دارایی

ا دربـارة تحقـق   هـ  فلت اجتماعی به کار بندد و قاطعانه بـا کمتـرین انحـرا   تالش خود را براي تحقق عدا
برد و در غیر این صورت، به میزان درجۀ  شرایط ناعادالنه مقابله کند، نظام در سالمت اقتصادي به سر می

کوتاهی، از مسیر عدالت فاصله گرفته و بسترها براي رشد فساد اقتصـادي و اجتمـاعی در جامعـه فـراهم     
). با احتساب مراتب عدالت اجتماعی، به میزان پیـاده شـدن عـدالت، مراتـب     111:  1384د(یوسفی، آی می

سالمت اقتصادي، یعنی نفی فساد، سالمت و تعالی دست یافتنی خواهد بود؛ به نحوي که ایـن مراتـب را   
  صادي رسید.توان حتی در مراعات مسائل اخالق اقتصادي نیز اجرایی کرده و به تعالی در سالمت اقت می
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  اصالح ساختارها .2
اقتصاد اصالح ساختارهاي نادرست اسـت. گرچـه اصـالح باورهـا و     سازي  ترین لوازم مقاوم یکی از اصلی

باشـد امـا شـرط کـافی نیسـت. اگـر        ها شرط الزم تحقق اقتصاد مقاومتی مـی  اخالقیات و توجه به سنت
باشد امکان ندارد بتوان چنین اقتصـادي را در   اي شکل گرفته باشد که فسادزا ساختارهاي اقتصاد به گونه

برابر هجوم سنگین و همه جانبۀ دشمنان که در حال حاضر با آن مواجه هسـتیم مقـاوم نمـود. فسـاد در     
نماید و در عمـل اجـازة ایسـتادن در برابـر فشـارهاي بیگانگـان را        گیر می چنین وضعیتی اقتصاد را زمین

اسد را از بین برده یا به حداقل برسانیم اقتصاد ما چابک خواهد شد و بـا  دهد. در مقابل اگر بتوانیم مف نمی
هاي موجود فراوان در مدت زمانی کوتاه اقتصاد ما به شکوفایی بایستۀ خود خواهد رسید، عـدالت   ظرفیت

 الزم برخوردار خواهد شد. از نزدیک به دو دهه قبل تاکنون» تاباوري«عبارت رایج از  اجرا خواهد شد و به
اي در ایـن   هـاي ویـژه   مقام معظم رهبري تأکید فراوانی براي مقابله با مفاسد اقتصادي نموده و مأموریت

اي ارائـه   اند، اما کامیابی زیادي حاصل نشـده و آمارهـاي نگـران کننـده     زمینه بر دوش سران قوا گذاشته
مت بلند رهبري نظام در شود. از این روي براي بسیاري این پرسش مطرح بوده و هست که با وجود ه می

رسـد   این زمینه و با وجود اعتقادات مذهبی باالي مردم چرا نتیجۀ مطلوبی عاید نشده است؟ به نظـر مـی  
توان  ترین عوامل در وضعیت موجود ساختارها نهفته است. مشکالت ساختاري متعددي را می یکی از مهم

  شود. می ها اشاره برشمرد که در اینجا به همراه راه اصالح به آن
  ها: مشکالت ساختاري و راههاي اصالح آن

قوانین و مقررات: تغییر قوانین و مقرراتی که زمینه تبعیض، رشـوه، دزدي، زیرپـا گذاشـتن مقـررات و      .1
توان سـاختارهاي غلـط را    ترین اصالحات است که بدون آن نمی کند از مهم ویژه خواري را فراهم می

 راي اسالمی وظایف مهمی به عهده دارد. اصالح نمود. در این زمینه مجلس شو
باشد. براي  ترین علل بروز فساد دولتی شدن بیش از حد ضرورت اقتصاد می دخالت دولت: یکی از مهم .2

اي که حتـی اختیـار    نمونه اگر ساختارهاي مؤسسات و به ویژه مؤسسات دولتی تمرکزگرا باشد به گونه
د گسترش خواهد یافت و آنان قادر خواهند بـود بـراي   فسا تدریج بهها به دست مدیران باشد  ذیحساب

اي را انجام دهند. این امر یکی از مشکالت بزرگی است که ما با آن  حفظ موقعیت خود هرگونه هزینه
روبرو هستیم. گرچه شورایی شدن ادارة مؤسسات مشکالت خـاص خـود را دارد و در مـواردي سـبب     

ف نظـارت بـر عملکـرد مـدیران از اشـکاالت سـاختاري       اخالل در سیستم خواهد شد اما فقدان و ضع
شود. مدیران و کارمندان دولت اگر خـود سـاخته نباشـند از     مؤسساتی است که توسط مدیران اداره می

هاي کاري  گیري آیند. آنان در بسیاري از تصمیم هر طریق در صدد سوء استفاده از موقعیت خود بر می
هـا گـرایش بـه     گیرند. ایـن مشـکل اگـر آیـین نامـه      رار میتحت تأثیر عالیق شخصی و خانوادگی ق

هاي دولتی بجاي ادارة شـرکت   تمرکزگرایی داشته باشند تشدید خواهد شد. براي نمونه اگر در شرکت
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مدیره را او تعیـین   هیئتمدیر عامل همه کاره باشد و حتی  عنوان بهمدیره، تنها یک نفر  هیئتتوسط 
گی در برابر انحرافات او نخواهد داشت و همه در برابر او تنهـا ماشـین   نماید، دیگر کسی یاراي ایستاد

امضا بوده و با مصوبات خود صورتی قانونی براي تصمیمات او درست خواهند نمود. نتیجه این امر این 
راحتی جلوي تخلفات مدیران را بگیرند. اگر مدیران آزاد باشـند   توانند به است که نهادهاي نظارتی نمی

خواهند و  ساد حتمی خواهد بود. این دسته از خواص همه چیز و همه کس را تنها براي خود میوقوع ف
گیرند و  ها حقوق و مزایاي فراوانی را براي خود در نظر می به مصالح مردم توجه بسیار اندکی دارند. آن

نـد. فرمـودة   نمای نمایند و در هنگام خطر هـیچ مقـاومتی نمـی    هر کس با آنان مقابله کند را حذف می
شدت بر حـذر   امیرالمؤمنین(ع) به مالک در همین راستاست. ایشان مالک را از اعمال و رفتار خواص به

ولـیکن احـب االمـور    فرمایند رضایت عموم مردم را محور قرار دهنـد:   دارند و به ایشان توصیه می می
العامـه یجحـف برضـی     الیک اوسطها فی الحق واعمها فی العدل و اجمعها الرضی الرعیه فان سـخط 

الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامه. ولیس احد من الرعیه اثقل علی الـوالی موونـه فـی    
الرخا واقل معونه له فی البال واکره لالنصاف واسـال بااللحـاف و اقـل شـکرا عنـداالعطا ابطـا عـذرا        

دالدین و جماع المسلمین و العـده  عندالمنع و اضعف صبرا عندملمات الدهر من اهل الخاصه. و انما عما
وست داشتنی ترین د)« 53(نهج البالغۀ، نامهلالعدا العامه من االمه فلیکن صغوك لهم و میلک معهم

تـرین   ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خوشـنودي مـردم گسـترده    چیزها در نزد تو در حق میانه
برد امـا خشـم خـواص را     ) را از بین میباشد که همانا خشم عمومی مردم خوشنودي خواص(نزدیکان

کننـد.   کند. خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیـل مـی   اثر می خوشنودي همگان بی
هایشـان   تـر و در خواسـته   زیرا در روزگار سختی یاري شان کمتر و در اجراي عدالت از همـه ناراضـی  

هـا دیـر عذرپـذیرتر و در برابـر      منع خواسـته  تر و به هنگام ها کم سپاس پافشارتر و در عطا و بخشش
هاي استوار دین و اجتماعات پرشور مسـلمین   باشند. در صورتی که ستون تر می مشکالت کم استقامت

 ها گرایش داشته باش و اشتیاق تو بـا آنـان   باشند. پس به آن و نیروهاي ذخیره دفاعی عموم مردم می
راي متخلفانی که به نظام اسالمی اعتقـاد ندارنـد تبـدیل    این دسته از خواص به حاشیه امنی ب». باشد
باشد. دولت به دلیـل   شوند. یکی دیگر از مفاسد دخالت بیش از حد دولت بروز انحصارات دولتی می می

ها را در انحصار خود بگیرد و کاالهاي با کیفیت پایین را بـا قیمـت    تواند بسیاري زمینه قدرت زیاد می
اید و مانع رشد اقتصادي شود. این امر یکی از مواردي است که اقتصـاد ایـران   باال به مردم تحمیل نم

با آن مواجه است. در این زمینه الزم است اصالحات اساسی صورت گیرد، اما در شـرایط حاضـر الزم   
اي تغییر یابد که مـدیران بـدون اسـتفاده از بازوهـاي      ها و مؤسسات به گونه است قوانین ادارة سازمان

گیري نداشته باشند. به این ترتیب تا حد زیـادي امکـان عملـی سـوء      و مشورتی اجازة تصمیمنظارتی 
شود. از منظر اسالم دولت موظف است در هر کجـا مصـلحت جامعـه اقتضـا      استفاده از آنان سلب می
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ذارد. ها باید تا آنجا کـه امکـان دارد مـردم را آزاد بگـ     کند در اقتصاد دخالت نماید اما در سایر زمینه می
آنچه گفته شد به این معنا نیست » دعوا الناس یرزق اهللا بعضهم من بعض«پیامبر اکرم(ص) فرمودند: 

که دیدگاه اسالمی در مورد دخالت دولت در اقتصاد با دیدگاه غالب لیبرالیسـم در مـورد عـدم دخالـت     
. گـاهی ایـن مصـالح    دولت تطابق دارد، زیرا آنچه از دیدگاه اسالمی محوریت دارد مصالح جامعه است

کند میزان دخالت افزایش یابد و در بسیاري موارد مصـلحت در واگـذاري امـور بـه مـردم و       اقتضا می
هـاي بخـش    باشد. توجه به این مطلب هم الزم است کـه در فعالیـت   ها می نظارت قدرتمند بر فعالیت

هـاي بـزرگ    ش قطبافتد که بروز انحصارات بزرگ و پیدای خصوصی هم مفاسد خاص خود اتفاق می
ثروت از آن جمله است. نظارت دولـت، ضـوابط اسـالمی در توزیـع درآمـد و توزیـع مجـدد درآمـد و         

رساند که پـرداختن بـه    هاي فراوان اخالقی در حوزة اقتصاد این مفاسد را به حداقل می همچنین آموزه
  این موارد خارج از مجال مقالۀ حاضر است. 

باشد. سیستم  ساختاري مهم دیگر بانک محور بودن اقتصاد ایران میبانک محور بودن اقتصاد: مشکل  .3
بانکی موجود ریشه در نظام بانکی ربوي دارد و از این رو در بیش از سه دهۀ گذشته در برابر تحول به 

ها و مفاسد بزرگی در درون  حاکمیت ضوابط شرعی مقاومت نموده است.  همۀ ما شاهدیم که اختالس
ده و در حال رخ دادن است. اعتماد مردم ما که به ضوابط اسـالمی اعتقـاد عمیـق    سیستم بانکی رخ دا

گـذاري   ها سـپرده  یابد و بسیاري از آنان از سر ناچاري در بانک می دارند به نظام بانکی روزبروز کاهش
دو نمایند. در این زمینه بایـد دو کـار انجـام داد: یکـی از ایـن       کنند و از آنان تسهیالت دریافت می می

ترین اشکاالت این قـانون عـدم تعبیـۀ     باشد. یکی از مهم اصالح قانون عملیات بانکداري بدون ربا می
باشد که سبب شـده   ناظر شرعی و تخصصی شبیه شوراي نگهبان قانون اساسی در آن می هیئتیک 
قویـت بـازار   ها آزادانه به فعالیت بپردازند و در موارد زیادي ضوابط شـرعی را رعایـت ننماینـد. ت    بانک

ها را در اقتصاد ایران تضعیف نماید. امر دیگري که جنبـۀ بنیـادي    تواند محوریت بانک سرمایه نیز می
دارد طراحی یک نظام مالی جایگزین است که از ابتدا بر حذف نرخ بهره و ضـوابط شـرعی قراردادهـا    

 ها باشیم. صورت باید منتظر تداوم مفاسد بانک مبتنی باشد. در غیر این
ها ضعیف باشد به اقتضاي سـود طلبـی    ضعف سیستم نظارتی: در بهترین شرایط اقتصادي اگر نظارت .4

ها بروز مفاسد حتمی است. این امر در جوامع مختلف و در طول تاریخ تجربه شده است. از ایـن   انسان
لتـی دارنـد.   هاي اسالمی تأکید فراوانی بر لزوم نظارت بر تمام اقتصاد و کارگزاران دو روست که آموزه

» دیوان عـدالت ادارى «سیس فرمود که همانأرا ت» خانه عدالت خواهى«براي نمونه امیرالمؤمنین(ع) 
 تا ببرند جا آن به آن غیر و نظام از را خود شکایات مردم که فرمود معین را اى امروز است. ایشان خانه

 را اى خانـه  چنـین  کـه  کسـى  اولین گوید: ابوهالل عسکرى مىشود.  آگاه بالواسطه را مردم درد امام
 خانـه  آن در و نوشتند مى فحش خود هاى حضرت در نامه دشمنان برخى حتى و بود امام کرد تأسیس
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خودش باید زمینه نظارت عمومى به این ترتیب دولت اسالمى ). 183نیا،  افکندند(دادگر، و معصومی مى
ثم «فرمایند:  قدرت انجام شود. حضرت به مالک می نظارت بر کارگزاران دولتی نیز باید با را فراهم آورد.

تفقد اعمالهم، وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم، فان تعاهدك فی السر المورهم حدوة لهـم  
علی استعمال االمانۀ والرفق بالرعیۀ. و تحفظ من االعوان، فان احد منهم بسط یده الی خیانۀ اجتمعت 

اکتفیت بذلک شاهدا فبسطت علیه العقوبۀ فی بدنه و اخذته بما اصاب من  بها علیه عندك اخبار عیونک،
کارهاي آنان ) 50نهج البالغۀ، نامه »(عمله، ثم نصبته بمقام المذلۀ و وسمته بالخیانۀ، و قلدته عار التهمۀ

امور آنان زیرا مراقبت و بازرسی پنهانی ، را زیر نظر بگیر و براي آنانماموران مخفی راستگو و باوفا بگمار
شود که آنان به امانت داري و مداراي با مردم وادار شوند. اعوان و انصـار خـویش را سـخت     می سبب

یید کرد، أزیرنظر بگیر. اگر یکی از آنان به خیانت دست زد و گزارش ماموران مخفی تو به اتفاق آن را ت
آنچه به خاطر اعمـالش بـه دسـت     به همین مقدار از شهادت بسنده کن و او را زیر تازیانه کیفر بگیر و

آورده از او بگیر و او را در جایگاه ذلت قرار ده و عالمت خیانت بر او بگذار و طوق بدنامی به گـردنش  
هاي تحمیلی نبودند هر روزه  آن حضرت در حکومت کوتاه خود و در ایامی که مبتال به جنگ» کنبیف

نمودند و با  ا نصیحت و وظایف آنان را یاد آوري میشخصاً بر بازارها نظارت نموده، عامالن اقتصادي ر
  کردند. متخلفان بشدت برخورد می

ضعف برخورد مؤثر با متخلفان: روشن است که اولویت اول با موارد گذشته است امـا همـواره افـرادي     .5
شوند. در این صـورت وظیفـۀ حکومـت     وجود دارند که با وجود اصالحات یادشده دچار انواع مفاسد می

باشد. ضعف در این قسمت از مشکالت اقتصـاد ایـران    خورد شدید و مؤثر با متخلفان و مفسدان میبر
خبر رسـید کـه ابـن    امیر(ع) به حضرت «شود.  است که قسمت زیادي از آن به قوة قضائیه مربوط می

مالى شده است. حضرت به رفاعه نوشـتند و فرمودنـد:    دمور بود در بازار اهواز مرتکب فساأهرمه که م
وى را بر کنار کن و در برابر مردم او را نگهدار سپس او را به زندان بـیفکن و ایـن حکـم را بـه همـه      
عامالن حکومتى و مردم اعالم کن. در این راه گرفتار هیچ غفلتى مشو و تفریط مکن والّا نزد خداونـد  

ضـربه   35ز عزل خواهم نمود. روز جمعه او را از زندان بیرون بیـاور و  هالك خواهى شد و خودت را نی
از هر کسى مالى غصب نموده و شاهد اقامـه کـرد مـال او را از     شالق بزن و او ربا در بازارها بگردان.

دادگـر و معصـومی نیـا،    ...»(این هرمه بگیر و به او برگردان و او را با حالت ذلت به زنـدان برگـردان و  
بـه  « :اي به منذربن جارود، فرماندار خود در اصطخر چنین نوشـت  ن حضرت در نامهمچنین آ). ه189

پـردازي و بـه    من گزارش داده اند که کارهاي حکومتی را رها کرده، به لهو و لعب و صید و شکار مـی 
روي و در اموال عمومی و خداوند دسـت خیانـت دراز کـرده، و بـه خویشـاوندانت       تفریح و گردش می

اي، گویی که میراث پدر و مادر توست. به خـدا سـوگند! اگـر ایـن گـزارش درسـت باشـد، همـه          داده
خویشاوندانت و خاك کفشت از تو بهتر خواهند بود و بدان که لهو و لعب مورد رضاي خداوند نیست و 

 ».خیانت به مسلمانان است. و سپس حضرت او را مجازات کرده و از کار برکنار کردند
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  هاي کلی اقتصاد مقاومتی سیاست 19هاي کلی جهت تحقق بند مش ائه خطبندي: ار جمع
ها و مشخصات خاص خـود   دو لتی)، داراي ویژگی-هر یک از این سه حوزه(دولتی، خصوصی و خصوصی

گذاري متناسب با هر یـک را جهـت دسـتیابی بـه هـدف       ها، لزوم توجه به سیاست هستند که این تفاوت
هاي  هاي فسادزا در حوزه ها و زمینه سازي آن و جلوگیري از اقدامات، فعالیت اقتصاد و سالمسازي  شفاف«

ها در هـر سـه    گیري ها و جهت نماید. البته بسیاري از سیاست ناپذیر می اجتناب...»  پولی، تجاري، ارزي و 
ده حوزه مشترك بوده و از الزامات یکسانی برخوردارند. ذکر این نکته نیز ضروري است که اگـر چـه عمـ   

دهد، اما عوامل متعددي زمینه را براي رشد فساد در دو  موارد محتمل فساد در بستر بخش عمومی رخ می
اساسـی   مسـئله . عالوه بر این  ما همـواره بـا یـک    1دولتی نیز فراهم ساخته است بخش خصوصی و نیمه

  روبرو هستیم و آن ارتباط و پیوند فساد فردي با فساد اجتماعی است. 
بایسـت رویـه و مکانیسـمی     نه اشاره به یک نکته دیگر نیز ضروري است و آن این که میدر این زمی

مشخص براي تبدیل اعتقادات و اخالقیات فردي بـه برونـدادهاي اجتمـاعی وجـود داشـته باشـد. شـاید        
بسیاري از اعتقادات شخصی بسیاري از افراد در چارچوب و استانداردهاي تعامالت اجتماعی آنان اثرگـذار  

شـمارد امـا در عمـل در     مثال افرادي را در نظر بگیرید که خوردن مال حرام را جـایز نمـی   عنوان بهباشد(ن
هـاي   گـذاري  کند). در این زمینه الزم اسـت کـه سیاسـت    ساعات اداري امور شخصی خویش را دنبال می

ام اقدامات مکفی سازي و انج مناسب به منظور تغییر این نوع نگرش دنبال شود؛ امري که نیازمند فرهنگ
  در زمینه نهادسازي است. 

در بخش قبلی عوامل مؤثر بر تحقق سالمت اقتصادي اسالم در دو حوزة نظري و عملـی و در چهـار   
ها بررسی شـد. در محـور باورهـا، تبیـین و تـرویج صـحیح        رکن باورها، دستورات اخالقی، احکام و سنت

هاي سود محور، ایجاد نگرش صحیح بـه   روي با انگیزههاي اخ مفاهیم اقتصادي اسالم، جایگزینی انگیزه
هـا در کـارگزاران اقتصـادي، عـواملی هسـتند کـه بـراي تصـحیح اوضـاع و           بیت المال و سالمت انگیزه

بنیـان عقیـدتی سـالمت     عنـوان  بهشوند و در واقع  برداري از فضاي سالم اقتصادي ضروري تلقی می بهره
هـاي اخالقـی    هاي عقیدتی، نوبت به عوامـل و آمـوزه   ردن بنیانشوند. پس از بنا ک اقتصادي محسوب می

هـاي   رسد که شامل ترویج فرهنگ قناعت و مبارزه با آزمندي و محترم شـمردن و حفاظـت از ثـروت    می
باشد؛ توجه خاص به عناصر اخالقی از آن جهت اهمیت دارد که نوعی ضمانت اجرایـی بـراي    مشروع می

گردد. در محور فقهی شاهد محورهایی چون جلوگیري از برخـی   می تحقق اهداف عینی و عملی محسوب
                                                        

). چنانچه اگـر  261: 1370ف آبادي، البته، بین فساد دولتی و دو بخش دیگر، رابطه تنگاتنگی وجود دارد (دري نج .1
، مـردم کـه شـاکله اصـلی بخـش خصوصـی و نیمـه        »الناس علی دیـن ملـوکهم  «بخش عمومی، فاسد باشد، بنا بر اصل 

کنند و بر عکس(همان). بنابراین هر یک از این سه بخش بـر   دهند نیز به فساد گرایش پیدا می خصوصی را تشکیل می
  یکدیگر تأثیر و تأثر دارند.
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هـاي اسـالمی،    هاي اقتصادي مضر، استفادة بهینه از منابع بیت المال، تزکیۀ اموال و اداي مالیـات  فعالیت
زا هستیم کـه در   جلوگیري از تجمع ثروت و کنزاندوزي و ایجاد نظام جامع و دقیق نظارت و کنترل درون

برنامۀ اجرایی و حداقلی براي تحقق سالمت باید مورد توجه قـرار گیرنـد. در نهایـت در     نوانع بهمجموع 
جعبۀ سیاه، از قوانین حـاکم بـر نظـام     عنوان بها، با قوانین خدشه ناپذیري مواجه هستیم که ه تمحور سن

سنت رزاقیت خداي ها شامل  کنند. این سنت ها با سالمت و یا فساد اقتصادي حکایت می هستی و ارتباط آن
هاي نابود کننده جامعه، ارتقاي سطح عدالت  متعال و ضمانت رزق، سنت شکرگزاري در برابر نعمت، سنت

شوند. اصالح ساختارهاي ناصحیح نیز از ضروریات داشتن یک اقتصاد مقاوم  اجتماعی و سایر مواردي می
   نموده و را تکامل را در پیش گیرد.دهد اقتصاد از جاي خود حرکت  است. اشکاالت ساختاري اجازه نمی

اگر چه از منظر اسالمی، اجراي هر یک از محورها داراي شرایط و ضوابط دقیقی است اما باید توجـه  
گذاري و اجرا، جزئیات بسیاري باید مد نظر واقع شود. از آنچه در ایـن مقالـه    داشت که در هنگام سیاست

المت اقتصادي، به هیچ وجه در اقدامات صـرف اقتصـادي   بیان شد، پیداست که تحقق عوامل مؤثر بر س
شود بلکه الزمۀ دستیابی به این اهداف، ارتقاي دین داري و ترویج فرهنگ غنـی اسـالمی و    محدود نمی

فضاسازي براي اجراي احکام اسالمی در حوزة اقتصاد است و هیچ گاه نبایـد از ارتبـاط تنگاتنـگ سـایر     
و فراهم ساختن ابزارها و بسترهاي الزم غافل شد. به تعبیـر شـهید    هاي فرهنگی و حتی سیاسی سیاست

مطهري(ره) جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سالمت بنیـه اقتصـادي را درنیابـد و نفهمـد اقتصـاد      
  ).406، 20 مستقل، از شرایط حیات ملی است (مطهري، بی تا: ج

  منابع  
  قرآن کریم

 . انتشارات هجرتق)، سید رضی، قم، 1414نهج البالغۀ(
هاي دستوري در حوزه فقه اقتصادي قرآن کریم: رهیافت زیرساخت  گزاره«)، 1387اسماعیل زاده، محمد(

  .63، وقف، ش»وقف در جامعه اسالمی
 ، دفتر تبلیغات، قم.»تصنیف غرر الحکم و درر الکلم«ق)، 1403( تمیمی آمدي، عبد الواحد

  .18ش  79زمستان  22شماره  ،»حکومت اسالمی«)، 1379ثواقب، جهانبخش(
، »جمع میان مقدر بودن رزق با تأثیر تـالش در جلـب رزق  «)، 1386حجتی سید محمد باقر، رضایی علی(

  .3نامه قرآن ش
  .  4، ش1389، معرفت اخالقی، سال اول، پاییز »نقش قناعت در بهرمندي از زندگی«)، 1389حسین زاده،(

 ، تهران. ، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسالمی)، الحیاة1380حکیمی محمد رضا و دیگران(
  .13اقتصاد اسالمی، ش» هاي الگوي اقتصاد سیاسی اسالم  ها و شاخصه مؤلفه« )،1383دادگر، یداهللا(
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، مجلـه حکومـت   »مبارزه با فساد در حکومت علوي علیه السـالم «، 1379دري نجف آبادي، قربان علی، 
  .17شماره  – 1379پاییز » اسالمی

 .18ش  79زمستان  22شماره » حکومت اسالمی«)، 1379رحمانی، محمد(
  . ، تهران ، اسالمیه1، ج تا)، ارشاد، ترجمه: رسولی محالتی رسولی محالتی، سید هاشم(بی

 ، تهران. ، انتشارات اسالمیه »اي کشف الغمۀ ترجمه و شرح زواره«)، 1382( اي، علی بن حسین زواره
آیۀ اهللا العظمى حاج حسین الطباطبائی البروجـردي / المؤلـف : الشـیخ إسـماعیل     بروجردي(تحت إشراف 
 ، قم، مطبعه المهر.18)،جامع أحادیث الشیعۀ، ج 1369 -1411المعزي المالیري)،(

)، منابع فقـه شـیعه، (ترجمـه جـامع أحادیـث الشـیعۀ)، تهـران،        1346اي از فضالء( بروجردي، حسین عده
 انتشارات فرهنگ سبز.

  )، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: موسوي همدانی، جامعه مدرسین، قم.1374بایی، محمدحسین(طباط
  ، تهران، دار الکتب اإلسالمیۀ.»االستبصار فیما اختلف من األخبار«ق)، 1390طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن(

  لسالم.ق)، وسائل الشیعۀ، قم، مؤسسه آل البیت علیهم ا1409عاملی، حرّ، محمد بن حسن(
  .15طوبی، شماره » ساده زیستی و قناعت در سیره علم«)، 1385عبدالحسینی، معصومه(

  ق)، تفسیر نور الثقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان.1415عروسی حویزي عبد علی بن جمعه(
رسـاله  » نقش دولت در حکمرانی  خوب، تحلیل و امکان سـنجی در ایـران  «)، 1383قلی پور، رحمت اهللا(

 تهران، دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائی. دکتري،
  ، فرهنگ کوثر.»سیرة پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم در بیت المال«)، 1381کرجی، علی(

  )، بحار األنوار، بیروت، مؤسسۀ الوفاء.1983-1403المجلسی، محمد  باقر(
، »هاي دستوري و اثبـاتی قـرآن در حـوزه اقتصـاد     هپیوستگی گزار«)، 1385کوهساري، سید مفید حسین(

  . 45هاي قرآنی، شماره  پژوهش
  ق)، بحار األنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.1403مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی(

  ، قم.»مطهري، شهید مرتضی(بی تا)، فقه و حقوق(مجموعه آثار)
 د، انتشارات صدرا، تهران.تا)، بررسی اجمالی مبانی اقتصا مطهري، مرتضی(بی

 )، فساد مالی، نسل جوان، تهران.  1383معصومی نیا، غالمعلی؛ دادگر، حسن(
  .1386، تابستان 26، اقتصاد اسالمی،ش »اخالق اقتصادي«)، 1386معصومی نیا، غالمعلی(

هـزاره شـیخ   )، المقنعۀ (للشیخ المفید)، قم، کنگره جهانی 1413مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبري(
  مفید.

  .33، حکومت اسالمی، ش»فلسفۀ نظارت«)، 1383منصور نژاد، محمد(
، اقتصـاد اسـالمی،   »اصول کلی حاکم بر تولید، از دیدگاه امام علی علیه السـالم «)، 1383موسایی، میثم(
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  .16ش
درسـین  م  )، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسـالمی جامعـه  1374موسوي همدانی سید محمد باقر(

 . ، قم حوزه علمیه قم
، »فرهنگ زهد و قناعت در کالم و سیره قرآنی معصومین (علیهم السالم)« )، 1388موسوي، سید عباس(
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 آوري اقتصادي شناختی مؤثر در تاب بررسی عوامل روان

 ***مهشید خاوري، **فرشته موتابی، *فریبا زرانی

  چکیده
شناسی یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاري موفقیت آمیز بـا شـرایط    ) در روانResiliencyآوري ( تاب

ها و فشارها بلکه شرکت فعال و سـازنده   تهدید کننده است. این وضعیت نه تنها پایداري در برابر چالش
آوري  هاي جدیـد پژوهشـی بـر درك تـاب     گیرد. روند می ها و مخاطرات را در بر  در رویارویی با بحران

توانـد   آوري مـی  شـناختی تـاب   اي تأکیـد دارد. مبنـاي روان   یک فرایند و یک مفهوم بین رشته عنوان به
آوري اجتماعی و اقتصادي قرار گیـرد. بـر ایـن اسـاس هـدف       سنگ بناي ایجاد و ارتقاي تاب عنوان به

تقـاي  شناختی مؤثر در پایـداري اقتصـادي و معرفـی راهکارهـاي ار     پژوهش حاضر بررسی عوامل روان
کیفـی اسـت کـه بـه روش      -آوري فردي، اقتصادي و اجتماعی است. این مطالعه از نوع توصـیفی  تاب

آوري  ها نشان داد  تاب اسنادي به  بررسی ادبیات علمی و پژوهشی موجود پرداخته است. نتایج  بررسی
توانـد   رك مـی هاي مشـت  هاي  مشترك متعددي دارد و این مؤلفه در سطح اجتماع، اقتصاد و فرد مؤلفه

آوري اقتصادي بـه طـور اخـص قـرار      آوري جامعه به طور کلی و  تاب مبناي مداخالت ارتقا دهنده تاب
آوري و معطوف به افزایش احسـاس   هاي ارتقا تاب شناختی مبتنی بر مکانیسم گیرد. ارائه مداخالت روان

از یک  مسئلهترس و حل هویت و کارآمدي، توانایی تصمیم گیري و هدف گذاري، مدیریت تعارض، اس
سو و تقویت حمایت اجتماعی جهت تحکیم احساس اعتماد، دلبستگی، پیوندجویی و کـارایی اجتمـاعی   

هاي فردي و اجتماعی و افـزایش وفـاق    تواند منجر به ارتقاي شایستگی افراد جامعه  از سوي دیگر، می
ها، پایداري و  وقوع فشارها و بحرانهاي ناشی از  اجتماعی گردد. امري که عالوه بر پیشگیري از آسیب

تواند بـه ارائـه    بخشد. نتایج حاصل از این مطالعه می آوري فردي، اجتماعی و اقتصادي را بهبود می تاب
  شناختی اقتصاد مقاومتی و تدوین مداخالت منطبق با این الگو بیانجامد.  الگوي روان

  شناختی. آوري روانی، عوامل روان آوري جامعه، تاب آوري اقتصادي، تاب : تابها کلیدواژه

  مقدمه  
اي مختلف ه هامروزه جوامع در تالش براي دستیابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران در حوز

                                                        
 f_zarani@sbu.ac.irاستادیار روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی،  *

 f_mootabi@sbu.ac.ir استادیار روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، **
 khavari_mahshid@yahoo.com دانشجوي دکتراي روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی،  ***
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ا را بـه شـرایط عـادي فـراهم سـازد و      ه نسیاسی، اجتماعی، اقتصادي، محیطی و فردي بازگشت سریع آ
وري در آ باي اخیـر از اصـطالح تـا   هـ  لین اسـاس طـی سـا   کمترین آسیب را به همراه داشته باشد.  بر ا

بازیابی، بهبود سـریع، کشسـانی و   وري در فرهنگ لغت توانایی آ بود. تاش یا استفاده مه نمواجهه با بحرا
خاصیت ارتجاعی تعریف شده است(لغت نامه وبستر) .اما به دلیل کاربرد آن در علوم مختلف تعاریف متعددي 

وري فرد، جامعه و اقتصـاد  آ بت. از آنجا که در مطالعه حاضر تأکید بر ارتباط میان تابراي آن ارائه شده اس
وري در اقتصاد داراي دو مؤلفه است: آ بود. تاش یوري در این سه حوزه پرداخته مآ باست ابتدا به مفهوم تا

کـاهش قـرار   ظرفیت جامعه براي بازگشت به شرایط اقتصادي پیش از بحران و دوم ظرفیت جوامع براي 
ینی ب شاي آتی، در واکنش به وقوع حوادثی  که جامعه تجربه کرده یا در پیه نگرفتن در معرض خطر بحرا

). مطالعات مختلـف  2009فورگت، ون بوانینگ،  ؛2004بروز مخاطراتی که هنوز تجربه نکرده است(رزاي،
ي مطرح کرد ا ه) طی مطالع1999 یک(ند. رودرا هوري اقتصادي بررسی کردآ بعوامل گوناگونی را در تبیین تا

واند بر نحوه واکنش ت یاي اجتماعی درون یک جامعه و نحوه حل و فصل آن در جامعه مه ضکه وجود تعار
اي بیرون از جامعه اثر گذارد. او تغییرات در سرانه رشد تولید  ناخالص ملی در ه ها به حمالت و ضربه رکشو

اي بیرونی واردآمده و ه نا یا بحراه هو میزان ضرب 1989-1975و   1975 -1960اي ه لدو دوره زمانی، سا
نحوه مدیریت تعارض را در کشورهاي در حال توسعه  بررسی نمود. او دریافت که وجود وفاق اجتماعی و 

ود. پس از انتشار ایـن  ش یاي موجود در جامعه به رشد اقتصادي بیشتر منجر مه ضکار روي مدیریت تعار
مثـال   عنوان بهمتعددي در مورد عوامل مؤثر بر پایداري و ناپایداري اقتصادي انجام گرفت(مقاله مطالعات 

هـد.  د ی) که نشان داد میزان وفاق اجتماعی ناپایداري اقتصادي را کاهش م2008و یانگ،  2005مبارك، 
یت ارتباط ناسی نشان داد متغیر جوانی جمعش ت) با در نظر گرفتن نقش متغیرهاي جمعی2011پژوهش لیدل( 

اي بیرونی بر رشد اقتصادي دارد. همچنان که تحقیقات دیگر(بلوم، ه هقابل توجهی با چگونگی تاثیرات ضرب
نیز تأکید کرده بودند که با وجود اینکه افزایش باروري و تولد اثر منفی فوري روي  .)2000کانینگ،مالنی، 

در  ي اثر مثبت تأخیري و بلند مدت آن است.رشد اقتصادي دارد اما در واقع افزایش جمعیت فعال اقتصاد
وري اقتصادي و نهادي در برابر سوانح طبیعی نشان داد شاخص آ ب) در مورد تا1392ایران مطالعه رضایی(

میزان خسارت و شاخص ظرفیت جبران خسارت داراي بیشترین اهمیت و شـاخص توانـایی بازگشـت در    
   رار دارند.شرایط متوسط از نظر اهمیت از بعد اقتصادي ق

ود. ر یا و فشارها به کار مـ ه نوري جامعه براي توصیف توانایی جامعه در مقابله با بحراآ باصطالح تا
یرد، به نحوه گ یاي اقتصادي و اجتماعی را در بر مه ناین اصطالح در عین حال که مقاومت در برابر بحرا

ـ   مگیس پاسخ افراد جامعه به طیف وسیعی از تغییرات نیز داللت دارد. ایجـاد،  «هـد  د یاینگونه توضـیح م
ـ  بـاتی، فشـار و تغییـر    ث یگسترش و مشارکت منابع جامعه به وسیله افراد آن جامعه براي غلبه بر شرایط ب

اي مختلـف مـورد   هـ  هوري جامعه یک مفهوم چند بعدي اسـت کـه در حـوز   آ ب). تا2010مگیس،»(است
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اي اقتصادي، اجتماعی و محیطی را بررسی کـرده و  ه لاستفاده قرار گرفته و فصل مشترك منابع و پتانسی
اي هـ  هوري در بردارنده محتواي فیزیکی مانند: سازآ ب). بخشی از مفهوم تا2012ند(ویلسون،ک یتوصیف م

ـ     اسـت. بخـش دیگـر از    ه تموجود در جامعه، منابع اقتصادي و خدمات مختلـف قابـل دسـترس در فوری
اي اجتماعی، منابع اجتماعی ه هرتبط است. این بخش شامل شبکوري با ادراك افراد از جامعه شان مآ بتا

اي بـین فـردي هماننـد    هـ  دا ست.  اعتماد و پیونز سو تجارب قبلی افراد جامعه در برخورد با شرایط استر
ا محصول فعالیت مداوم افراد جامعه اسـت و  ه نوند. آش یاي فیزیکی و اجتماعی یک شبه ایجاد نمه هساز

اي معمول جامعه در نظر گرفتـه شـود. لـذا بسـیار     ه تبخشی از فعالی عنوان بها باید ه نبهبود و گسترش آ
وري جامعه، قبل از وقوع بحـران و در زنـدگی روزمـره انجـام گیـرد.      آ بمهم است مطالعه در خصوص تا

وري جامعه نشان آ ب) درخصوص تعیین تا2012مطالعه کوهن، لی کین، الهاد، گلدبرگ و آرونسون دنیل(
ـ   د یابعادي که تأثیر معن داد اي اضـطراري دارد  هـ  تاري روي رفتار افراد جامعه و توانایی غلبـه بـر موقعی

اي اجتماعی، حمایت اجتماعی، کارایی جمعی، پیوندجویی، احساس اعتمـاد و تعلـق بـه    ه هعبارتند از: ساز
). ایـن  2011پورتینگـا  ؛2008استیونس، پففربام، ویچ،  ؛2008جامعه، و آمادگی دلبستگی مکان (ابرادویک،

کنند(سمسـون،   مـی  مفاهیم به هم مرتبط و درآمیخته اند و همراه با هم شخصیت اجتماعی جامعه را خلق
ود شـ  ی). کارایی جمعی تحت عنوان همبستگی اجتماعی میان افراد جامعه تعریف م1997رودن بوش،ایرز،

اجتماعی نمـایی از زنـدگی اجتمـاعی     که با تمایل به مداخله بر اساس تشریک مساعی همراه است. سازه
ازد براي یک هدف مشترك به س یاست که شامل، شبکه ها، هنجارها و اعتمادي است که افراد را قادر م

اي اجتمـاعی توانـایی   ه هند که شبکک ی) خاطر نشان م2010). چاندرا(1995طور مؤثر همراه شوند (پوتنام،
هـی مـؤثر در حـین بحـران و     د خهند که موجب پاسد یفزایش ماستفاده از اطالعات، منابع و ارتباطات را ا

یري افراد، میزان آسیب ناشی از یـک فاجعـه   گ مود. لذا با بهبود توانایی تصمیش یبازسازي پس از بحران م
اي اجتماعی ظرفیت ارتباط میان افراد جامعه را ه ه). شبک2006هند(برك،کامپانال،د ییا بحزان را کاهش م

ا دارد(آگـانی،  هـ  ناهمیت حیاتی براي افراد در مقابله با بحرا -پیوند جویی–این ظرفیت نند وک یتقویت م
وانـد راه  ت ینند که پیوند جویی مک ی) بیان م2007). هابفال وهمکاران(2007نوریس، استیون،  ؛2010لنداو،

ود. اعتمـاد  ش یایی را براي مشکالت عملی و هیجانی ارائه دهد که منجر به بازسازي بعد از بحران مه لح
اجتماعی این  باور است که  افراد قابل اتکا هستند و به تمایل به عمل بر اساس این نـوع دوسـتی اشـاره    

ـ    2011دارد. بر اساس مطالعات کاسیپو، ریس، زائوترا( ننـد در واقـع   ک ی) وقتی افراد بـه یکـدیگر اعتمـاد م
نند. ارتباط بین اعتمـاد اجتمـاعی و   ک یم یکدیگر را به مشارکت و انجام رفتارهایی با سود مشترك دعوت

؛ ویـچ، پفربـاوم، نـوریس،    2011وري جامعه در مطالعـات مختلـف نشـان داده شـده اسـت(پورتینگا،     آ بتا
). حمایـت اجتمـاعی از ابعـاد ضـروري     2011؛ کاسـیپو،  2010؛ زاوتـرا، هـال، مـوراي،    2011ویسنیسکی،

  )2010برطبق مطالعـات شـریب، نـوریس، گالیـا(     ).2011وري جامعه است(نوریس، شریب، پفرباوم، آ بتا
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واند از طرف خانواده، ت یحمایت اجتماعی مبتنی است بر دریافت حمایت واقعی و ادراك حمایت. حمایت م
یک منبع محافظت کننـده و   عنوان بها، و منابع قدرت دریافت شود. اثر حمایت اجتماعی ه ندوستان، ارگا

) و 2004ا شناخته شده است(ماسکاردینو، اسکریمین، کـاپلو، آلتـوا،   ه سیک سپر محکم در پاسخ به استر
فقدان حمایت اجتماعی ادراك شده اثر منفی بر واکنش قربانیان به بحـران دارد(دروگنـدیک، وندرولـدن،    

). اعتماد میان افراد جامعه و منابع قدرت منجر به تعامل بیشتر در مقابلـه بـا بحـران    2001جرسون، کلبر، 
). سازمان جهـانی بهداشـت   2007باکر، ریفسگارد،  ؛2011استلدن، مک کی، مورري، لئوناردي، ود(کش یم

وري در جامعه در نظر گرفته است(اتحادیه بین المللی آ بآمادگی را به عنوام یک عامل مهم براي ایجاد تا
یـن  ). آمـادگی در واقـع نمـودي از یـادگیري اجتمـاعی اسـت. ا      2005راهبردهاي کاهش خطر سـانحه،  

ا را کـاهش  هـ  نآمادگی(تدارك منابع جایگزین، تغییر الگوي مصرف، ذخیره سازي، ...) اثرات مخرب بحرا
). دلبسـتگی بـه مکـان    2005اتحادیه بین المللی راهبردهاي کاهش خطر سانحه،  ؛2008هد(کیوتر، د یم

تشکل از تعامل میـان  اي مختلف پیوند بین افراد و مکان هاست و مه هي است که در بردارنده جنبا هپدید
اي مرتبط با محیط است(میشرا، مازومدار، شوآر، ه شا، دانش و باورها، و رفتارها و واکنه نعواطف و هیجا

ایی ه ن) دلبستگی به مکان خصوصاً در بحرا2008). مطابق مطالعه نوریس، استیونس، پففربام، ویچ(2010
اي حفظ پیوند فرد با محیط خویش را افزایش دهد و واند تالش برت یهد مد یکه محیط را تحت تأثیر قرار م

  ).2011کوکس، پري،  ؛2010مشارکت افراد را بیشتر کند(کیوتر، بورتون، امریچ، 
ا، مخاطرات و تهدیدها دیدگاه غالب ه نود در سطح جهان در مقابله با بحراش یهمان گونه که دیده م

وري تغییـر پیـدا کـرده اسـت. بـر ایـن اسـاس        آ بذیري به افزایش تـا پ باز تمرکز صرف بر کاهش آسی
وري جامعه در ابعـاد مختلـف آن از جملـه    آ باي مداخله در بحران یابد به دنبال ایجاد و تقویت تاه هبرنام

اي انسـانی  هـ  موري سیستآ ب). به این منظور تقویت تا2008وري اقتصادي باشند(کیوتر و همکاران، آ بتا
وري جامعـه ریشـه در   آ بي از کـار روي تـا  ا هدر واقع بخـش عمـد   دارد.جامعه در گام اول این اقدام قرار

ـ  باي آسـی هـ  تا غالباً در جمعیـ ه شوري افراد دارد. این پژوهآ بتحقیقات مرتبط با تا ذیر انجـام شـده و   پ
اي اقتصـادي و اجتمـاعی مـورد آزمـون قـرار داده اسـت. اگـر چـه         ه نتوانایی افراد را براي غلبه بر فقدا

ا اشاره دارد امـا بـه توانـایی افـراد بـراي      ز سوري جامعه اغلب به وقایع استرآ ببوط به تااي مره شپژوه
ـ  پ یکارکرد بهینه در شرایط عادي نیز م اي هـ  هسـد کـه ریشـ   ر یردازد. با عنایت به مطالب فوق به نظـر م

خص بـه  وري اقتصادي و اجتماعی یک جامعه قویاً در دوره پیش از بحران قرار دارد و بـه طـور مشـ   آ بتا
ناختی و رفتـاري  همچـون عواطـف،    شـ  ن). عوامل روا2008وري افراد آن جامعه وابسته است(گاوو، آ بتا

وري در سـطح  آ با  در سطح فـردي تعیـین کننـده تـا    ه شا و واکنه يا، باورها، یادگیره تهیجانات، مهار
اسـتعداد و ظرفیـت مثبـت    ناسی  عبارتست از: ش نوري فرد از دیدگاه رواآ باجتماعی و اقتصادي است.  تا

افراد جهت غلبه بر استرس، حوادث و فجایع و همچنین این واژه براي مقاومت و تحمل پذیري افـراد در  
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اي اصـلی  ه هیکی از ساز عنوان بهوري آ ب). تا2000، 1ود(دیویدسونر یبرابر وقایع منفی آینده نیز به کار م
 بیشـتر  شناخت ). با2002، 2شده است (بالكزي سا شخصیت براي فهم انگیزش و هیجان و رفتار مفهوم

 ايهـ  تشخصـی  پرورش جهت را الزم اقدامات وانت یم انسانی، مهم توانایی یک عنوان به وريآ بتا متغیر
اي هـ  هوري در حـوز آ بداد. امروزه با وجود کاربرد تا انجام فرد و مدرسه خانواده، جامعه، سطوح در ورآ بتا

ي وجود دارد. با عنایـت بـه اینکـه    ا هیک موضوع بین رشت عنوان بهمختلف درك محدودي از این مفهوم 
وري اجتمـاعی و اقتصـادي قـرار    آ بسنگ بناي ایجاد تـا  عنوان بهواند ت یوري مآ بناختی تاش نمبناي روا

افـراد، زمینـه سـازهاي     وريآ بگیرد. مطالعه حاضر بر آن است تا با شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تـا 
 -اي اقتصـادي  هـ  نبراي مقابله با بحـرا سازي  وري اجتماعی و اقتصادي را جهت بسترآ بناختی تاش نروا

  اجتماعی معرفی نماید.

  روش
ي) اسـت. و منبـع   ا ها  روش اسنادي(کتابخانه هپژوهش حاضر از نوع توصیفی کیفی و روش گردآوري داد

منابع موجود در کتابخانه، جستجوي الکترونیک و جستجوي دسـتی در  به دست آوردن اطالعات موردنظر 
 ،  و مجلدات نشریه علمـی موجـود در کشـور   SID ،IRANDOC ،IRANPSYCHاطالعاتیهاي  بانک

  بوده است. 

  شناسی روان در آوري تاب مطالعات و تعاریف تاریخچه
 بلنـد  مطالعـات  روانـی،  ايهـ  بآسی ناسیش بسب به ندم هعالق پزشکان روان و ناسانش نروا 1960 دهه از

 تولد از قبل ايه بآسی بیولوژیک، عوامل خاطر به دش یم بینی پیش که کردند شروع کودکانی با را مدتی
 عملکـرد  کـه  خطـري  در کودکـان  مشاهده با پژوهشگران این از برخی. باشند خطر در محیطی عوامل یا

 عملکـرد  بـا  يا هپدیـد  دربـاره  پـژوهش  براي را زمینه مشاهداتی چنین. شدند زده شگفت داشتند، طبیعی
 بـا  ناسـی ش نروا در وريآ بتـا  نظامـدار  مطالعـه  1970 دهـه  در. نمود فراهم خطرزا بافت یک در مناسب
 و ماستن(شد ردند شروعک یم تجربه را موفقیت خطر، تجربه غمر یعل که خطر معرض در کودکان مطالعه

بـه   1970وري را در سال آ بیکی از نخستین کسانی است که واژه تا 3در واقع امی ورنر ).1984گارمزي، 
 بـود  پرسش این به واکنشی اول موج. است شده مطرح وريآ بتا به توجه و پژوهش در موج کار برد. سه

 بـه  نـاگوار، نسـبت   شـرایط  یا خطرزا عوامل غمر یعل که است افرادي کننده تفکیک اییه یویژگ چه که
 وريآ بتـا  موجـود  منـابع  و ادبیـات  بیشـتر . نندک یم پیشرفت هندد یم نشان مخرب رفتارهاي که افرادي

                                                        
1. Davidson, R.J 2. Block 
 

3. Emmy werner 
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 را خـود  تا ندک یم کمک افراد به که برونی و درونی ورانهآ بتا ايه یویژگ توصیف جهت است جستجویی
ـ  کشـف  جهت بود تالشی دوم موج .یابند باز را خود قبلی کارکرد و داده تطابق  بـه  دسـتیابی  ايهـ  دفراین
 نـاگوار،  شـرایط  بـا  تطـابق  فراینـدهاي  عنـوان  بـه  وريآ بتا بنابراین. وريآ بتا شده شناخته ايه یویژگ

 منجـر  محـافظتی  عوامـل  ای وريآ بتا ايه یویژگ تقویت و تحکیم شناسایی، به که بود مطرح ورتیص هب
 طـی  کـه  شـد  مشـخص  ا،ه شپژوه این طی. گردید منجر وريآ بتا مفهوم به وريآ بتا سوم موج .گردد

نیـروي  . اسـت  نیـاز  مـورد  انگیزشـی  انـرژي  نـوعی  زندگی، در گسیختگی هم در از مجدد انسجام فرایند
انگیزشی درون هر فرد که وي را به سمت عقالنیت، خودشکوفایی، نوع دوستی و همخوانی با یک منبـع  

  ).1)(جدول 2002هد(ریچاردسون، د یمعنوي سوق م
 

  آوري هاي تاب موج .1جدول 
 تعریف پیامد  

ول
ج ا

مو
  

ژگ
وی

ه ی
ي تا

ا
آ ب

ري
و

  

اي تاب آورانه افراد ه یتعریف پدیدارشناختی ویزگ
اي حمـایتی کـه موفقیـت فـردي و     هـ  مو سیست

  ند.ک یینی مب شاجتماعی را پی

ا، منـابع عوامـل محافظـت    هـ  یفهرستی از ویژگ
نـد در خـالل   ک یکننده کـه بـه افـراد کمـک مـ     

  ا رشد کنند.ه نا و بحراه تمصیب

ج 
مو

وم
د

  
د تا

راین
ف

آ ب
ري

و
  

ا، ه توري فرایند مقابله با استرسورها، مصیبآ بتا
ي است که منجر به ا هتهدیدات و تغییرات به شیو

ازي عوامل محافظت س یشناسایی، استحکام و غن
  ود.ش یکننده م

فرایند از هم گسیختگی و انسجام مجدد که بـه  
نجامد کـه در مـوج   ا یایی مه یدستیابی به ویژگ

ند ک ییف شد. مدلی که به افراد کمک ماول توص
ورانه، انسـجام مجـدد   آ بتا بین انسجام مجدد تا

  تعادلی یا انسجام مجدد ناکارآمد انتخاب کنند.

و م
 س

وج
م

  
آ بتا

تی
 ذا

ري
و

  

ا و هـ  هشناسایی نیروهاي انگیزشی در افراد و گرو
ارگیري ایـن  کـ  هازي و بس لایجاد تجاربی که فعا

  .هدد ینیروها را پرورش م

ند نیرویی که یک فرد را بـه  ک یبه افراد کمک م
سمت خودشکوفایی، وانسجام تاب آورانه بعـد از  

هد را شناسایی کرده و بـه  د یگسیختگی سوق م
  کار گیرند.

 )2002منبع: ریچاردسون(

  
) سه حوزه عملکردي بـراي تـاب   2006اي ارائه شده از سوي اورال، آتروس و پاولسن(ه لبر طبق مد

یک ویژگی شخصیتی یـا توانـایی افـراد در مقابـل تـأثیرات      . 1ا تمرکز شده است: ه نتعریف و بر آآوري 
یک وضعیت روحی مثبت یا سالمت روانـی یـا فقـدان     .2 ود.ش یمنفی نامالیمات و احتمال خطر فرض م

نش بـین  یک فرایند پویا که بر کـ . 3ردد. گ یغم وجود یا احتمال خطر تعریف مر یبیماري روحی روانی عل
ند. این تعریـف بـه دلیـل چـارچوب     ک یمتغیرهاي فردي و پیرامونی تأثیر گذاشته و در طول زمان تغییر م
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وري بـیش از تعـاریف قبلـی مـورد توجـه اسـت.       آ باي فردي با محیطی ایجاد تاه یفراگیر و تلفیق ویژگ
ا و آسیب رسان که در ز شهند که چگونه افراد در رویارویی با عوامل تند یوري نشان مآ باي تاه شپژوه

اي نـاگوار اسـت، بـا    هـ  دبافتار اجتماعی وجود دارد، نظیر نژادپرستی، جنگ و فقر یا ناشی از رخداد پیشـام 
ازد تا توجـه از خطـر، نقصـان و    س ییند. در واقع این دیدگاه منطق نیرومندي را مهیا مآ یموفقیت بیرون م

). تعـاریف متعـدد و   2004نگر معطـوف گردد(شـکرینا،   آسیب به سمت نقاط قوت افراد با دیدگاهی ارتقـا 
  ).2وري ارائه شده است(جدول آ بگوناگونی از تا

  
  شناسی آوري از دیدگاه روان تعاریف تاب .2جدول 

  کننده است. تهدید شرایط با میزآ تموفقی سازگاري پیامد ای توانایی وري فرایند،آ بتا  )1991ماستن و گارمزي (
  است ناگوار شرایط به واکنش در مثبت سازگاري وريآ بتا  )2001والر (

ناسی ش نانجمن روا
  )2002آمریکا(

فرایند خوب انطباق یافتن در مواجهه با سختی، ضربه روانی یا منابع خاص استرس از جمله 
مشکالت مربوط به سالمتی. به معناي اینکه تجربیات سـخت را بـه سـالمت پشـت سـر      

وري آ بکه فردي داشته و دیگـري نداشـته باشـد. تـا     وري یک صفت نیستآ بگذاشتن. تا
  واند توسط هرکسی آموخته شود.ت یایی است که مه تشامل رفتارها، افکار و فعالی

کانر و دیویدسون 
)2003(  

ا یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه شرکت فعال و سـازنده  ه بوري، تنها پایداري در برابر آسیآ بتا
  فرد در برقراري تعادل زیستی ـ روانی در شرایط خطرناك است. فرد در محیط  و  توانمندي

مدي و خوشابا 
)2005(  

وري ظرفیت برگذشتن از دشواري، پایداري سرسختانه و ترمیم خویشتن است. ایـن ظرفیـت   آ بتا
غـم قـرار گـرفتن در    ر یواند باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهاي ناگوار بگذرد و علت یانسان م
وري نوعی ویژگی آ باي شدید، شایستگی اجتماعی تحصیلی و شغلی او ارتقا یابد. تاه شتنمعرض 

واند به مرور زمان رشد کند یا کـاهش یابـد و بـر    ت یاست که از فردي به فردي متفاوت است و م
  یرد.گ یاساس خود اصالح گري فکري و عملی انسان در روند آزمون و خطاي زندگی شکل م

  منبع: نگارندگان
  

رین سطح، رشد درونی انسـانی را مـورد تأکیـد    ت يوري، در بنیادآ بود، تاش یور که مالحظه مط نهما
ا داراي هـ  ني ژنتیکی نیست که فقط ابرانسـا ا هوري صرفاً پدیدآ بهد. نکته مهم این است که تاد یقرار م

ـ   و تغییـر منجـر    ريگـ  حوانـد بـه خـود اصـال    ت یآن باشند در واقع این پدیده ظرفیتی فطري است کـه م
اي هـ  هوري، معیارها و نشانآ ب). بر اساس تعاریف ارائه شده در مورد تا1990شود(ماستن، بست، گارمزي، 

  یرند.گ یور  مورد بررسی قرار مآ باي افراد تاه یوري و ویژگآ بتا

  آور  هاي افراد تاب آوري و ویژگی هاي تاب معیارها و نشانه
 بـر  عمـده  مقولـه  سـه  از وندشـ  یم سبب را آورانه تاب نگرش یک که عواملی که معتقدند محققان برخی
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 ابزارهـاي  شـامل  اجتماعی حمایت. ناختیش نروا منابع و شناختی ايه تمهار اجتماعی، حمایت: یزندخ یم
 هـوش،  شـامل  شـناختی  ايهـ  تمهـار . اسـت  شـخص  و خـانواده  مدرسـه،  فرهنگ، و جامعه در حمایتی

 میل و جدیت و همدلی درونی، کنترل کانون شامل ناختیش نروا منابع. است معنادادن و يا همقابل ايه کسب
 )1384 محمـدخانی،  از نقـل  بـه  ؛1991(فاین نظر از ).2002 ایساکسون،(است جدید تجارب جستجوي به

 اجتمـاعی،  حمایـت  کسـب  مشـکالت،  بـر  کـردن  غلبـه  بـر  میل و امید: از عبارتند وريآ بتا ايه یویژگ
 بـه  کـه  يا همطالع در) 2002(1وایت و ریچاردسون .گشایی مشکل راهبردهاي و گزینی هدف و ابیی یمعن

 بـین  روابـط  و نفـس  بـه  اعتمـاد  درونی، کنترل کانون دادند، انجام روان سالمت ارتقاي و افزایش منظور
ـ ) 1991(گارمزي .برشمردند وريآ بتا اصلی ايه همؤلف از را فردي  مطالعـه  پیشـگامان  از یکـی  نـوان ع هب

 میـزان  اجتمـاعی،  ايه تمهار از يا هدامن: ندک یم معرفی گونه این را آور تاب افراد ايه یویژگ وري،آ بتا
 گشـایی،  مشـکل  ايهـ  تمهار طبعی، شوخ حس همدلی، هوش، اجتماعی، حساسیت و دهی واکنش زیاد

 و مشارکت همکاري، زیاد درجات و پرخاشگري و دفاعی کم درجات بزرگساالن، و همساالن با مثبت تعامل
 عوامل  گارمزي نظر درونی. از کنترل کانون و نیرومندي احساس خود، از مثبت حس یک هیجانی، پایداري
 ،)شناختیهاي  مهارت انعکاسی، خوي و خلق(فردي عوامل: از عبارتند) وريآ بتا مثلث(وريآ بتا با مرتبط
   .)اي اجتماعیه تحمای(حمایتی عوامل و) مراقبت و انسجام گرمی،( خانوادگی عوامل

وري آ باي متفاوت در زمینه تـا ه ت) با تحقیقاتی که روي افراد و شخصی2006کامپل، کوهن، استین(
. 1نـد:  ا هوري به سه نکته مهم اشاره کردآ بند درباره خصوصیات تاا ها داشتز شا در شرایط سخت و تنه نآ
وري نام دارد. آ بت که در زندگی واقعی تااس فرایندا نیست، یک ه یوري فقط داشتن فهرستی از ویژگآ بتا
ورانه رفتاري اکتسابی و یادگیرانه آ بوري هستند اما رفتار تاآ با داراي توانایی ذاتی براي تاه ن. همه انسا2

ست آورد اما بعضی د هواند بت یوري درونی است و انسان آن را دارد یا مآ باي تاه ی. برخی از ویژگ3است. 
 ید. آ یرش آنان در محیطی تاب آفرین(مانند خانه و مدرسه و اجتماع) به دست مدیگر فقط با پرو

 آوري  هاي ارتقاء تاب شیوه
) با توجه به تحقیقاتی که داشته است بر این باور است براي اینکـه  1388؛ به نقل از صادقی، 2007ماتیو(

ر و نیرومنـدتر  ت يبراي تجارب بعدي قووري به وجود آید نیاز است، تجاربی داشته باشیم که افراد را آ بتا
؛ مسـئله اي حل ه تور مؤثر؛ داشتن مهارط هسازد. این تجارب عبارتند از: توانایی مقابله کردن با استرس ب

داشتن حمایت اجتماعی؛ گرایش به معنویت و روحانیت؛ امید براي زنـده مانـدن در برابـر قربـانی شـدن؛      
) در ایـن زمینـه   2005ا. تحقیقات  مدي و خوشابا(ه بت در آسیکمک کردن به دیگران؛ یافتن معناي مثب
وري نقش مؤثر و سازنده دارند: افزایش اعتمـاد بـه نفـس و    آ بنشان داده است عوامل ذیل در افزایش تا

                                                        
1. Richardson & Waite 
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رویی؛ انعطاف پذیري در برابر تغییرات و رویـدادهاي   خودکارآمدي در برخورد با مشکالت؛ آموزش سخت
ـ  هـ  تنا در زندگی؛ برخورداري از حمایت اجتماعی و مهارزندگی؛ وجود احساس مع ي؛ ا هاي حمـایتی مقابل

ـ      ه شداشتن اهداف و احساس امیدواري به آینده. پژوه هـد کـه   د یاي بـه عمـل آمـده همگـی نشـان م
وري طبیعـی در  آ بتوانند به تقویت یا تضعیف تا می اي اجتماعیه طایی در خانواده، مدرسه و محیه یویژگ

ایی از محیط اشاره دارند که باعث تغییر یا حتی حـذف  ه یگردد. این عوامل محافظتی به ویژگافراد منجر 
ازند تا پیامدهاي پیشـامدهاي نـاگوار را در جهـت مثبـت     س یبرآمدهاي بالقوه منفی شده و افراد را قادر م

ه که بـه همـدلی،   . پیوندهاي مهربانان1 :ندا هندي شدب هتغییر دهند عوامل محافظتی در سه گروه کلی طبق
وري ذاتی خـود  آ بردد تا فرد تاگ ی. امیدواري که باعث م2نجامد. ا یندي مم هدرك متقابل، احترام و عالق

. پیـدایش  3ایش برآیـد.  ه يا، به جستجوي کشف توانمنده برا باور کند و در رویارویی با مشکالت و آسی
یـري، تعامـل مـؤثر و    گ مپـذیري، تصـمی  ایی براي مشارکت و ارتباط متقابل در جهت مسـئولیت  ه تفرص

). در این راستا سه رویکـرد در مـداخالت   1990تأثیرگذاري افراد مستعد بر اجتماع(ماستن، بست، گارمزي،
ي از ترکیبـی از ایـن سـه    ا هاي مداخله ه). مؤثرترین برنام3وري مطرح شده است(جدول آ بارتقا دهنده تا

  نند.ک یرویکرد استفاده م
 

  آوري اي ارتقا دهنده تاب دهاي مداخلهرویکر .3جدول 
  رویکرد مبتنی بر عوامل خطر

risk- focused method  
ا، کاهش یا پیشگیري ازخطرات است. وقتی که اجتناب از خطـر  ه ههدف این شیو

  ممکن نباشد یا شرایط خطر قابل تغییر نباشد نیاز به اتخاذ رویکردهاي دیگر است.

  اي مبتنی بر امکاناته درویکر
asset-focused approaches  

این رویکرد بر منابعی تأکید دارد کـه امکـان عملکـرد سـازگارانه را در تقابـل بـا       
رد. مانند بهبود دسترسـی بـه خـدمات بهداشـتی،     ب یا باال مه تمشکالت و مصیب

آموزش والدین، افزایش خدمات مراقبتی. این رویکرد خصوصاً زمانی کـه عوامـل   
  اشد.ب یمفید م خطر مداوم وسر سخت است

  رویکردهاي فرایند محور
process-focused approaches  

اي سـازگاري بنیـادي   هـ  مازي یا ترمیم سیستس لهدف این رویکرد محافظت، فعا
  است براي حمایت از رشد مثبت. مانند تقویت روابط مثبت بلند مدت.

  )2013منبع: یاتس و ماستن(
  

نـد:  ا هوري را به شرح زیر پیشنهاد کـرد آ بد کردن و تقویت تاراه ایجا 10ناسی آمریکا، ش نانجمن روا
ـ    -2. حفظ ارتباط خوب با اعضاي نزدیک خانواده، دوستان و دیگران؛ 1 اي هـ  تپـذیرش اوضـاع و موقعی

اجتنـاب از دیـدن وقـایع     -4ا؛ هـ  نپرورش اهداف واقع گرایانه و حرکـت بـه سـمت آ    -3غیرقابل تغییر؛ 
اي مخـالف و  ه تاتخاذ اعمال قاطع در موقعی -5مشکالت غیرقابل تحمل؛   عنوان بهپراسترس و بحرانی 

  جستجوي فرصتی بـراي خـود بهبـودي بعـد از مواجهـه سـخت بـا یـک شکسـت و ضـایعه؛            -6مضر؛ 
نداز بلند مدت به وقـایع پراسـترس   ا مداشتن تفکر و چش -8افزایش اعتماد به نفس(اطمینان به خود)؛  -7
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تأمین کردن توجـه بـه    -10ن نگاه امیدوارانه، خوش بین بودن و آرزومند بودن؛ داشت -9در بافتی وسیع؛ 
اي آرام بخـش و  هـ  تجسم و ذهن خود، تمرینات منظم، توجه به احتیاجات و نیازهاي خود و داشتن فعالی

سرگرم کننده که باعث لذت بردن شخص شود.  درس گرفتن از وقایع گذشته و داشتن انعطاف و تعـادل  
ود مفهـوم  شـ  ی). همان گونه که مالحظـه مـ  2002ناسی آمریکا، ش ننیز قابل ذکرند(انجمن روا در زندگی

تهدیـد   عوامـل  بـا  افـراد  از برخـی  آنکه رغم علی که است نظریه این بر ناسی مبتنیش نوري در رواآ بتا
مشـکل و   وند سازگاري موفقیت آمیزي دارند و نـه تنهـا دچـار   ش یم روبرو متعددي کننده یا شرایط ناگوار

ورنـد  آ یوند بلکه با پشت سر گذاشتن خطر، عالوه بر اینکه تعادل مجدد خود را به دست مـ ش یاختالل نم
اي اقتصـادي،  هـ  هوري در حـوز آ بابند. مقایسه تعریـف تـا  ی یاي بیشتر دست مه يا و توانمنده تبه قابلی

تنی است بر فراینـد واکـنش   وري در هرسه حوزه مبآ بهد تاد ی) نشان م4ناسی(جدول ش ناجتماعی و روا
وري در افـراد در نهایـت بـه    آ با. لذا توجه به عوامل ارتقـا دهنـده تـا   ه نسازگارانه افراد در مقابله با بحرا

  نجامد.ا یوري اجتماعی و اقتصادي مآ بتا
 

  شناسی آوري در سه حوزه اجتماعی، اقتصاد، روان تعریف مفاهیم تاب .4جدول 

  اجتماعی
اي هـ  دا، توانـایی واحـ  هـ  یاي خارجی و آشفتگه شیا جوامع براي انطباق با تنا ه هتوانایی گرو

اي بازیـابی جهـت کـاهش از هـم گسـیختگی      ه تاجتماعی در تقلیل مخاطرات، انجام فعالی
  ا.ه تیري از فرصگ هاجتماعی، توانایی براي بهر

  اقتصاد
ا را قادر به کاهش ه نآ  وري کهط هواکنش و سازگاري ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات ب

  اي بالقوه ناشی از مخاطرات سازد.ه نخسارات و زیا
  ظرفیت سازگاري موفق و عملکرد مثبت افراد در مقابل مصائب و حوادث.  ناسیش نروا

  )1392منبع: رضایی، (

  گیري بحث و نتیجه
محیطـی و اقتصـاد    ناسـی، علـوم اجتمـاعی،   ش نوري در رواآ ببا وجود اینکه چند دهه از طرح مفهوم تـا 

وري بـه خـود   آ بي را در رابطـه بـا تـا   ا هاي متعـدد و گسـترد  ه شا پژوهه هذرد و هریک از این حوزگ یم
ا و مخاطرات کـه هـر دوره شـکل تـازه و     ه نند لیکن مشکالت موجود در مواجهه با بحراا هاختصاص داد

وري و خصوصاً  نقشـی  آ بردازي تاي در مفهوم پا ههد رابطه بین رشتد ییرد نشان مگ یمتفاوتی به خود م
وري در حوزه علوم دیگر داشته باشد مورد آ بواند در تبیین و ارتقاي تات یناسی مش ناي علم رواه هکه یافت

ـ    اي علـم  هـ  هتوجه کافی قرار نگرفته است. بر این اساس در مطالعه حاضر تالش شد تا با تأکیـد بـر یافت
اي انسـانی  هـ  موري در سیسـت آ بناختی تبیـین کننـده تـا   ش نرواوري، عو امل آ بناسی در زمینه تاش نروا
وري آ باي اجتماعی و اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. تاه هوري در حوزآ بمبنایی جهت ارتقاي تا عنوان به

ور در رویارویی بـا  آ ب). افراد تا2001است(والر، ناگوار شرایط به واکنش در مثبت ناسی سازگاريش ندر روا
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سان که در بافتار اجتماعی وجود دارد، نظیر نژادپرستی، جنگ و فقـر یـا ناشـی از    ر با و آسیز شعوامل تن
ایی مانند اتخاذ نتایج مثبت و ه یا و ویژگه هیند. نشانآ یرخداد پیشامدهاي ناگوار است، با موفقیت بیرون م

ایط استرس؛ بهبـودي  خوشایند از شرایط سخت و خطرزاي زندگی؛ داشتن ظرفیت و مقاومت پایدار در شر
اي هـ  تا ؛ توانش اجتماعی(شامل تفاهم، همدلی، مهربانی، مهـار ز سنسبتاً سریع بعد از آسیب شرایط استر

ویی، تفکـر انتقـادي و خـالّق)؛    جـ  يیزي، یارر ه(مانند: برناممسئلهارتباطی، انعطاف پذیري فرهنگی)؛ حلّ 
تسلط بر وظایف و ...) ؛ احساس هدفمندي و  خودگردانی(مانند: احساس هویت، خودکارآمدي، خودآگاهی،

). از بعـد اقتصـادي محققـان    1999ند(ماستن و گـارمزي،  ا هي روشن، تاب آورانه شناخته شدا هباور به آیند
اي موجـود در جامعـه بـه رشـد اقتصـادي و      هـ  ضمعتقدند وجود وفاق اجتماعی و کار روي مدیریت تعـار 

وري جامعـه  آ ب). تا2008و یانگ،  2005 ، مبارك،1999ریک، ود(رودش یپایداري اقتصادي بیشتر منجر م
ي بـراي حفـظ پایـداري اجتمـاعی در مواجهـه بـا       ا ها و وسـیل هـ  نعامل بنیادي آمـادگی در برابـر بحـرا   

اي متعـدد  هـ  باي طبیعی و بشري، افراد یک جامعه آسیه ناست. طی وقوع بالیا و فجایع و بحراه نبحرا
نند و مجموعه این تجارب منجر به ایجاد احسـاس اسـترس،   ک یتجربه م جسمانی، اجتماعی و خدماتی را

اي بحرانـی و توانـایی   هـ  تود. کارکرد جامعه و افراد در موقعیش یا مه ناضطراب و عدم امنیت روانی در آ
ر به زندگی عادي  عوامل همبسته مهمی بـا نحـوه مقابلـه بـا شـرایط      ت عا براي بازگشت هر چه سریه نآ

داري روي   ی). ابعادي که تأثیر معن2008و نوریس و همکاران ،  2008د(کاتر و همکاران، اضطراري هستن
ـ  اي اضـطراري دارد عبارتنـد از: حمایـت اجتماعی،کـارایی     هـ  ترفتار افراد جامعه و توانایی غلبه بر موقعی

). 2013جمعی، پیوندجویی، احساس اعتماد و تعلـق بـه جامعـه، و دلبسـتگی مکـان(کوهن و همکـاران،       
اي  مشترك متعددي دارد ه هوري در سطح اجتماع، اقتصاد و فرد مؤلفآ بود تاش یهمانگونه که مالحظه م

وري آ بوري  جامعه به طور کلی و تـا آ بواند مبناي مداخالت ارتقا دهنده تات یاي مشترك مه هو این مؤلف
 اقتصادي به طور اخص قرار گیرد. 

وري و معطوف به افـزایش احسـاس   آ باي ارتقاي تاه ممکانیسناختی مبتنی بر ش نارائه مداخالت روا
از یک سو  مسئلهذاري، مدیریت تعارض، استرس و حل گ فیري و هدگ مهویت و کارآمدي، توانایی تصمی

و تقویت حمایت اجتماعی جهت تحکیم احساس اعتماد و دلبستگی و کـارایی اجتمـاعی افـراد جامعـه از     
اي فردي و اجتماعی و افـزایش وفـاق اجتمـاعی گـردد.     ه یقاي شایستگواند منجر به ارتت یسوي دیگر م

وري فـردي،  آ با، پایداري و تاه ناي ناشی از وقوع فشارها و بحراه بامري که عالوه بر پیشگیري از آسی
ـ  ب یاجتماعی و اقتصادي را بهبود م وانـد بـه منظـور ارائـه الگـوي      ت یخشد. نتایج حاصل از این مطالعـه م

 اقتصاد مقاومتی و تدوین مداخالت منطبق با این الگو به کارگرفته شود.ناختی ش نروا
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  اي واژگان اقتصاد مقاومتی با توسعه پایدار بررسی مقایسه

  *رسول حیدري سورشجانی

  چکیده
هاي تجویزي کشـورهاي   همواره کشورهاي در حال توسعه این نکته برجسته را مدنظر دارند که نسخه

هـا،   حال توسعه نیست. از جمله نسـخه توسعه یافته براي پیشرفت، همواره الزم و مفید براي جهان در 
هاي اخیر در ادبیات توسعه و توسط سازمان ملل تـرویج و گسـترش    باشد که طی دهه توسعه پایدار می

هاي شدید بین المللی رویکرد اقتصاد مقاومتی  هاي اخیر به دلیل فشارها و تحریم یافته است. طی سال
ه بـین اقتصـاد مقـاومتی و توسـعه پایـدار چـه       در کشور ایران مطرح گشته است، سـؤال اینجاسـت کـ   

اي سـعی دارد تـا    اي و مقایسـه  هایی وجود دارد.  این مقاله با روش تحقیق کتابخانـه  ها و تفاوت شباهت
هاي عمیقی بـین   ها هویدا شوند. در پایان مقاله این نتیجه حاصل شد که تفاوت ها و تفاوت این شباهت

یابی و شبکه علیت هر دو رویکرد  ها با علت ود دارد، ریشه این تفاوتتوسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی وج
هایی چون کاهش مصرف انرژي، کاهش فقر، کـاهش اثـرات مضـر زیسـت      شود. شباهت مشخص می

  هاي اجتماعی بین این دو رویکرد وجود دارد. محیطی و  نابرابري
  ه پایدار.اي، اقتصاد مقاومتی، توسعه،  توسع بررسی مقایسه ها: کلیدواژه

  مقدمه. 1
توان این نظریـه را برگرفتـه از    صرف اینکه کنفرانس ریدو در کشور در حال توسعه برگزار شده است نمی

رسد نسخه تجویزي کشورهاي توسعه یافتـه و غربـی    نظر می دنیاي در حال توسعه نامید چرا که بیشتر به
ورهاي در حال توسعه به پیشرفت، مصرف براي جهان در حال توسعه است. با افزایش درآمدها و میل کش

بیشتر منابع و ذخایر زمین تهدید جدي براي براي جهان توسعه یافته بود. بنابراین واژگان توسـعه پایـدار   
اي واحد در سـطح جهـان    سازي و  شیوه اي سعی در جهانی وارد ادبیات توسعه گشت. واژگانی که به گونه

هاي زیست محیطی دارد. همچنـین   عیت، کاهش فقر و آلودگیسعی در کنترل مصرف منابع و کنترل جم
ها را در زمینه توسعه پایـدار انجـام داده اسـت،     سازمانی که در عرصه بین الملل بیشترین تالش و فعالیت

باشد، با توجه به ابزار قرار گرفتن سازمان ملـل در دسـت کشـورهاي غربـی و امریکـایی       سازمان ملل می
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هـاي شـدید و بـین     هاي اخیر تحـریم  صول توسعه پایدار وارد شده است. طی سالاساسی بر اهاي  تردید
 35المللی(برخالف تمام قوانین بین الملل و اصول توسعه پایدار) بر علیه کشور ایران وضع شد(اگرچه طی 

ها همواره وجود داشـته اسـت)، تجـارت و روابـط اقتصـادي محـدود گشـت و ورود         سال اخیر این تحریم
هـا توسـط    اساسی از جمله داروهاي بیماران خـاص و نیازمنـد ممنـوع شـد، تمـام ایـن تحـریم       کاالهاي 

هـاي   کشورهایی انجام شد که داعیه حقوق بشر و توسعه پایدار بر جهان را دارنـد، اینجاسـت کـه گمانـه    
صـاد  یقین تبـدیل گشـت. اقت   هاي متولی آن در عرصه بین الملل به اعتمادي به توسعه پایدار و سازمان بی

مقاومتی رویکردي بومی و ملی است که زاییده شرایط معاصر جمهوري اسالمی ایران در عرصـه ملـی و   
هاي اقتصاد مقـاومتی بـا رویکردهـاي توسـعه      هایی بین اصول و سیاست بین المللی است. بنابراین تفاوت

ـ  پایدار در عرصه جهانی وجود دارد و نمی ن مقالـه سـعی بـر آن    شود این دو رو منطبق باهم دانست. در ای
  ها مشخص شود.  هاي اساسی بین این رویکرد مورد قضاوت قرار بگیرد و شباهت بوده تا تفاوت

  طرح مسئله .2
شـود. در یـک    اي دو مفهموم توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی پرداخته مـی  در این مقاله به بررسی مقایسه

طرف توسعه یکی از موضوعات اصلی در علوم انسانی و اجتماعی است که از نیمه دوم قرن بیستم مطرح 
ـ    شده و مورد بحث و گفتگو قـرار گرفتـه اسـت. واژه توسـعه در سـال      ه بـه یکـی از   هـاي اخیـر در جامع

رغم کاربرد بسیار وسـیع ایـن واژه در جامعـه، هنـوز در      اصطالحات مناقشه برانگیز تبدیل شده است و به
طـور   مورد معانی و مصادیق آن اجماع چندانی وجود ندارد و هر کسی به بعدي از آن توجه دارد. لکـن بـه  

از » توسـعه «کنند و  آن زندگی میهاي انسانی در  اي است که گروه عرصه» محیط«کلی اگر بپذیریم که 
امید آن که عرصه زیسـتی خـود را قابـل قبـول، معنـی دارو       رسد، به  اعمالی است که در آن به انجام می

باید بدانیم که این پذیرش مستلزم مبارزه و تالش جدي و وسیع فرهنگی اسـت   همراه با آسایش سازیم، 
الزم گفتگو و مشارکت تمامی آحاد ذیربط جامعه در رونـد  تر و  هاي هر چه گسترده تا از این طریق، زمینه

). واژه توسعه از قرن هفدهم 17: 1376هاي رشد و توسعه فراهم آید(سعیدي،  گیري و سیاستگذاري تصمیم
) تقریباً از نیمه دوم قرن بیستم توسـعه در جهـان متـداول    1382میالدي وارد زبان انگلیسی شد(فکوهی، 

)، از دیدگاه 1379رفت(مشایخ،  شناسان به جاي فرایند ارگانیکی به شمار می زیست گردید و در ابتدا توسط
اقتصادي نیز توسعه به معناي توانایی اقتصاد ملی، براي ایجاد تـداوم رشـد سـاالنه تولیـد ناخـالص ملـی       

را ) و پارامترهاي اقتصادي ازجمله درآمد سرانه، تولیـدات صـنعتی و غیـره    1370شود(فرجادي، قلمداد می
) و بـه نظـر جامعـه    1371نمایـد(عظیمی،  عوامل تعیین کننده توسعه و توسعه یافتگی قلمداد مـی  عنوان به

شناسان و متخصصان علوم سیاسی توسعه وجهی از نوسازي است که موجب تأسیس نهادهاي اجتمـاعی  
کـه  عبارتی توسعه حرکتی است بـه سـوي یـک حالـت ارزشـی       )؛ به1379شود(کاظمی پور، و سیاسی می
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) براي معرفی توسعه بـا رویکـرد اقتصـادي    1376آید(علوي،  ممکن است در یک ساختار اجتماعی بدست
طور سنتی افزایش درآمد سرانه و یا بهبود نسبی اقتصادي جامعـه بـه معنـاي     تالش زیادي شده است. به

بـه   1950ه توسعه تلقی شده است ولی با گذشت زمان و بروز تحوالت اجتماعی، سیاسی و علمـی از دهـ  
بعد در مورد توسعه، بسیاري از کارشناسان و علماي علوم اجتماعی به ضعف و نارسایی تعریف توسـعه بـه   
معنی رشد اقتصادي پی برده و پیش از پیش به ابعاد و عناصر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انسانی در کنار 

دي چون توسعه اجتمـاعی، توسـعه انسـانی،    اند. از این رو مفاهیم متعد  ابعاد و عناصر اقتصادي توجه کرده
  زا و توسعه همه جانبه مطرح شده است. زا و توسعه برون توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه درون

البته آنچه که امروز براي جهان معاصر مطرح است دیگر مقوله توسعه یا توسعه اقتصادي نیست بلکه 
ندان هر یک بر یکی از ابعاد توسـعه تأکیـد دارنـد، توسـعه     است، زیرا در حالی که اندیشم» توسعه پایدار«

پایدار کلیه ابعاد و جوانب فنی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیسـت محیطـی را در یـک جامعـه مـورد      
نگـر، کـه منـابع     زا، آینده اي همه جانبه نظامند، درون دهد به هر حال توسعه پایدار، توسعه بررسی قرار می

ها، منافع امروز را به هزینه گذشتگان(فرهنگ و تاریخ)  هاي سایر بخش را به هزینههیچ بخش از سیستم 
در زبـان سـنتی   » پایـدار «بـرد. واژه   و آیندگان و منافع انسانی را به هزینه سایر زیستمندان به پیش نمـی 

و پشتیبانی  به معناي نگاهبانی sus – lenereانگلیسی به کار رفته که، از لفظ التین  sustainableمعادل 
یا » وضعیتی مطلوب«تواند به معناي حمایت و پشتیبانی از  می» پایدار«کردن اخذ شده است. در این زمینه 

نمونه معتقد باشیم که  عنوان بهباشد به این ترتیب که اگر » وضعیتی نامطلوب «برعکس، دوري جستن از 
هاي حفظ و  پرداخته راه» وضعیت«رفاه همه جانبه فردي یا اجتماعی اهمیتی اساسی دارد، به حمایت از این 

تواند قابل پشتیبانی باشد  کنیم. در همین رابطه فقدان رفاه فردي یا اجتماعی نمی پایداري آن را جستجو می
سـؤاالت مهـم مطـرح     ).Benton & Redclift, 1994 : 17035شود( و به عدم پایداري نسبت داده می

ها و کشورها مفید است؟ یا اهداف اسـتعماري و   شود که آیا توسعه پایدار و مفاهیم آن براي همه ملت می
  باشد؟ هاي توسعه پایدار پنهان نمی شبه استعماري نو در پشت این استراتژي

غیرقانونی به دالیل خاص بر علیـه کشـور    هاي یک جانبه و هاي اخیر تحریم از طرف دیگر طی سال
سـال در تـاریخ    30اي بـیش از   هـاي سـابقه   ایران براي به سلطه در آوردن اعمال شده است. این تحریم

ها، جمهـوري اسـالمی    جمهوري اسالمی ایران داشته که خود باعث گردیده است در مقابل حجمه تحریم
اد را مطرح نماید. اقتصاد مقاومتی مفهومی عملی براي هاي این نوع اقتص بحث اقتصاد مقاومتی و سیاست

جهش کشور در بعد اقتصاد و قدرت نظامی و فرهنگی و علمی و تکنولوژیک اسـت. در اقتصـاد مقـاومتی    
هاي بلند در راستاي پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنـوع   براي برداشتن گام

اي اجرایی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خود کفایی و اتخاذ تدابیر الزم ه تولیدات داخل، اصالح مدیریت
). این تحقیق تـالش دارد بـه   29: 1393ها الزم است(پورغفار و فشاري،  براي خود اتکایی در برخی زمینه
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ها، مقیاس، حوزه گسترده و ..  ها و تفاوت اي این دو رویکرد علل و چگونگی عمل، شباهت بررسی مقایسه
  شود.  اخته میپرد

  سؤاالت .2
  علل ایجاد رویکردهاي توسعه پایدار چیست؟ -
  هایی باعث پیدایش اقتصاد مقاومتی گشته است؟ چه علت -
  هایی دارد؟ توسعه پایدار با اقتصاد مقاومتی چه تفاوت -
  هایی وجود دارد؟ بین توسعه پایدار با اقتصاد مقاومتی چه شباهت -
  هاي عملی است؟ اي چه مقیاس و حوزهتوسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی دار -

 روش تحقیق .3
اي به تحلیل دو رویکرد اقتصاد مقاومتی و توسعه  اي و علی و مطالعات کتابخانه این مقاله با روش مقایسه

  پردازد. هاي و پیامدهاي هردو می پایدار و سیاست

  مبانی نظري. 4
  توسعه  .1.4

قدمت عمر بشري دارد و دلیل آن ادعا تغییراتی اسـت کـه    اي به به معناي تغییر و تحول سابقه» توسعه«
شود لـیکن   پیوندد و به بهبود اوضاع زندگی منتهی می در شکل و محتواي زندگی بشر پیوسته به وقوع می

ریزي آگاهانه جهت ترقی جامعه، پدیده منحصر به فرد قـرن بیسـتم اسـت کـه از      توسعه مبتنی بر برنامه
هاي مختلـف مـورد    د و در طول زمان بویژه بعد از جنگ جهانی دوم با نگرشدر شوروي آغاز گردی 1917

). اصوالً توسعه جریانی چنـد بعـدي اسـت کـه مسـتلزم تغییـرات       3: 1381بررسی قرار گرفته است(اذانی،
اساسی در ساختار اجتماعی و فرهنگی از یک سو و رشد اقتصادي و کاهش نـابرابري اجتمـاعی از سـوي    

  ).38: 1384رع شاه آبادي،باشد(زا دیگر می

  هاي توسعه  معیارها و شاخص .1.4.1
معیارهـایی از توسـعه و اهـداف کشـور در حـال       عنوان بههاي زیر را  معموالً نویسندگان مختلف، شاخص

  شمارند: توسعه بر می
قل الف) درآمد خانوار ما باید به حد کافی باشد به طوري که بتواند بسته معیشتی خود را کـه شـامل حـدا   

  کنند. شود را فراهم می غذا، سرپناه، پوشاك،کفش و بهداشت و درمان می
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توانـد تخمـین کننـده حـداقل      ب) براي سرپرستان خانوارها، کار وجود داشته باشد، اشتغال و کـار نـه فقـط مـی    
  گردد.تواند باعث اعتماد به نفس و بروز استعدادها و احساسات و نشاط  معیشت براي افراد باشد بلکه می

  ج) افزایش دسترسی افراد به آموزش و ازدیاد نرخ باسوادي در جامعه.
  د) برخورداري عموم افراد جامعه از امکان و فرصت مشارکت در اداره جامعه و حکومت.

ها به میزان زیادي نتوانند بر تصمیمات دولـت ملـی نفـوذ و      و) استقالل ملی به این مفهوم که سایر دولت
  ).13: 1378شته باشند(طاهري، سزا دا تأثیر به

هـاي   هـا را آرمـان   هاي دیگري را براي ارزیابی توسعه کـه آن   گونار میردال اقتصاددان هلندي شاخه
  ):MODERNIZATIONIDLESشمارد( نماید به شرح زیر می نوشدن می

  فردگرایی؛ .1
 هاي توسعه؛  توسعه دانش و اجراي مؤثر برنامه .2
 افزایش بهره وري؛ .3
 دگی؛ارتقاي سطح زن .4
 برابري اقتصادي و اجتماعی؛   .5
 بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم؛  .6
 استحکام و قوام ملی؛ .7
 استقالل ملی؛ .8
 ).14: 1378اي و گسترده در سطح جامعه(طاهري، طور ریشه دموکراسی به .9

  توسعه پایدار .2.4
) Brandt Land» (براندت لنـد «) را اولین بار بطور رسمی Sustainability Development( واژه توسعه پایدار

این واژه در مفهوم گسـترده آن   مطرح کرد.» آینده مشترك ما«شمسی) در گزارش 1366( 1987در سال 
برداري صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروي انسانی براي دستیابی بـه   اداره و بهره«به معنی 

ات فنی و ساختار و تشکیالت مناسب براي رفع نیـاز  الگوي مصرف مطلوب است که با به کارگیري امکان
  ).5 : 1374شود(مکنون،  امکان پذیر می» نسل امروز و آینده به طور مستمر و رضایت بخش

شوراي اجتماعی، اقتصادي سازمان ملل  70منظور حل مشکالت متعددي در محیط زیست، در اوایل دهه  به
باشد. بر محل تالقی محیط زیست و  متحد با عنوان این مطلب که سالمت محیط زیست در گرو توسعه پایدار می

م با عنوان انسان و محیط برگـزار  در استکهل 1972توسعه پایدار توجه و تأکید نمود. اولین اجالس جهان در سال 
ها، آموزش و پژوهش براي  هاي این اجالس براي شناخت بستر محیط، کنترل آلودگی گردید، راهنماها و توصیه

به گـزارش برانتلنـد بـاز    » توسعه پایدار«ها بود و سابقه اصطالح   فراهم نمودن محیط مناسب براي زندگی انسان
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و دومین نشست اجالس عمومی سازمان ملل متحد، کمیسیون جهانی در زمینه ، در چهل 1987گردد. در سال  می
» آینده مشترك ما«محیط زیست و توسعه، تحت نظارت سازمان ملل به ریاست خانم برانتلند، گزارشی با عنوان 

یعی را در این مفهوم شرایط انسانی و طب  کرد. را معرفی می» توسعه قابل حفظ و تداوم«تسلیم کرد که مفهوم نوین 
را نخستین بار » توسعه پایدار«) اگر چه مفهوم 24:  2000گرفت(هال و ریچاردز،  اي در نظر می هاي توسعه فعالیت

منتشر کرد، تا زمان گزارش برانتلند یعنی هفت سال بعد از این اصـطالح   1980اتحادیه حفاظت جهانی در سال 
  ).161:  2000(هال و ریچاردز  عمومیت نیافت

ن دیگردر گزارش براتلند مفهوم توسعه پایدار چنین بیان شده است که این نوع از توسـعه کـه   به سخ
هـاي آینـده متعلـق بـه نسـل آتـی پاسـخگو         نیازهاي نسل فعلی را بـدون آسـیب رسـاندن بـه ظرفیـت     

  ).MOUGHTIN :1996باشد( می
هـاي   در طـی آن عـالوه برکیفیـت   توان اینگونه تعبیر کرد، فرایندي است کـه   از این رو توسعه پایدار را می

  ).93: 1385زاده دلیر،  مناسب زندگی و نیازهاي نسل آینده، حفاظت محیط زیست نیز مدنظر باشد(حسین

  اصول توسعه پایدار در کنفرانس ریوداژانیرو  .1.2.4
دارد. اي  اندیشیدند که توسعه پایدار معنی فراتر از یک تعریف یک جمله ها می بسیاري از اشخاص و دولت

  کند. عمل پایدار را روشن می 18بیانیه ریو در مورد توسعه پایدار، 
  بشر سزاوار یک زندگی مولد و سالمت در سازگاري با طبیعت است. .1
 اي و زیست محیطی نسل حاضر و آینده را تضعیف کند. امروزه، توسعه نباید احتیاجات توسعه .2
هاي زیسـت محیطـی در    رند البته بدون ایجاد آسیببرداري از منابع خود را دا ها حق مسلم بهره  دولت .3

 فراتر از مرزهایشان.
 اي الزم را جهت حفاظت محیط زیست اتخاذ کنند. ها باید تمهیدات پیشگیرانه دولت .4
جهت دستیابی به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست باید یک جزء یکپارچه و جدا نشـدنی فراینـد    .5

لحاظ گردد. زدودن فقر و کاهش اختالفات در اسـتانداردهاي زنـدگی   توسعه باشد و نباید جدایی از آن 
 در نقاط مختلف جهان براي دستیابی به توسعه پایدار و ارضاي نیازهاي اکثریت مردم ضروري هستند.

ها براي حفظ و نگهداري، حمایت و ترمیم سالمت و یکپارچگی اکوسیستم کره زمین همکـاري   دولت .6
ته مسئولیتی را که در راستاي پیگیري بین المللـی توسـعه پایـدار از نظـر     نمایند کشورهاي توسعه یاف

آورند و نیـز فـن آوري و منـابع مـالی کـه در       ها بر محیط زیست جهانی وارد می فشاري که جوامع آن
 اند. اختیار دارند به گردنشان نهاده شده، پذیرفته

هاي جمعیتی مناسبی  ف کنند و سیاستها بایدالگوهاي غیر پایدار و مصرف را کاهش داده و حذ دولت .7
 را پیش گیرند.
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شـوند.   تمامی شهروندان مشـتاق حـل و فصـل مـی     مسائل زیست محیطی به نحو احسن با مشارکت  .8
ها باید آگاهی و مشارکت عمومی را با در دسترس قرار دادن اطالعات زیست محیطـی بـه طـور     دولت

 گسترده تسهیل و تشویق نمایند.
نین زیست محیطی مناسبی را وضع نموده و قوانین ملی مربوط به مسئولیت در قبـال  ها باید قوا دولت .9

 قربانیان آلودگی و سایر خسارات زیست محیطی را توسعه دهند.
ها باید ارتقاي یک سیستم اقتصاد بین الملل باز که منجر به رشد اقتصادي و توسعه پایـدار در   دولت .10

عنوان ابزاري غیر قابل  هاي زیست محیطی نباید به یاستگردد همکاري نماید. س تمامی کشورها می
 توجیه براي محدود کردن تجارت بین الملل مورد استفاده قرار بگیرید.

 هاي آلودگی را متقبل شود. ها بایدبر طبق اصول هزینه  آلوده کننده .11
ي  نوآورانه ها باید دانش فناور توسعه پایدار نیازمند درك عملی بهتر مسائل و مشکالت است. دولت .12

 و ابداعانه را جهت رسیدن به اهداف پایداري با یکدیگر مشارکت کنند.
تواند اثـرات فرامـرزي مخربـی هـم داشـته       ها یا بالیاي طبیعی که می ها باید در مورد فعالیت دولت .13

 باشند، هشدار دهند.
امت جوانان مشارکت کامل زنان براي رسیدن به توسعه پایدار ضروري است. خالقیت، نظرات و شه .14

ها باید هویـت فرهنگـی و عالیـق مـردم بـومی را بـه        و دانش مردم بومی نیز مور نیاز است. دولت
 رسمیت شناخته و از آن حمایت کنند.

ها با قوانین بین المللی حفاظت کننده از محیط زیسـت   جنگ ذاتاً ویرانگر توسعه پایدار بوده و دولت .15
 و بایددر تثبیت هر چه بیشتر آن همکاري کنند. در زمان درگیري مسلحانه احترام گذاشته

 صلح، توسعه، حفاظت از محیط زیست به یکدیگر مرتبط بوده و غیرقابل انفکاك هستند. .16
اصول ریو پارامترهایی را براي تصور توسعه پایدار مناسب فرهنگـی  و مـرتبط محلـی در کشـورها،      .17

کنند تا مفهوم کلی و مجرد توسعه پایدار  میدهند، این اصول به ما کمک  ها و جوامع ارائه می منطقه
  ).R.MCKEOWN, 2002 :11را درك کرده و شروع به اجراي آن نماییم(

  اقتصاد مقاومتی .3.4
 که ریشه است اسالمی اقتصاد نوعی اقتصاد از ما تصور شود، می مطرح مقاومتی اقتصاد بحث که هنگامی

 خاص یک الگوي و تفسیر یک در را معنویت و معیشت مادي، هاي مقوله و دارد توحیدي بینی جهان در

اسالمی  اندیشه مفهوم در اقتصاد که است این شود می استنتاج ما آیات و روایات از که آنچه .کند می دنبال
 اسـالمی هـر   تفکر در است. معیشت، مقوله در هم و مادي مقوله در هم توازنی، مقوله یک و مفهوم یک

 قلمروهـاي مختلفـی   تـوازن،  شود. این می محسوب اقتصادي امري معیشت در توازن ایجاد براي تالشی

 وجود درآمد منافع و هزینه، مبادله این در و دارد وجود آن در مبادله که کنیم می زندگی دنیایی در ما .دارد
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 نوعی حیث، این از اقتصاد. معیشت و زندگی در توازن با است برابر اقتصاد اسالمی تفکر در رو این از دارد.

  ). 30: 1393کنی(فشاري و پورغفار،  رفع را نیازها ها توازن کمک به بایست می یعنی است؛ نیازي بی
 مقاومـت  چنانکه .بسته و منفعل اقتصاد یک نه پویاست و فعال مقاومتی اقتصاد یک واقعی اقتصاد از منظور

  ).2005شود(جانستون،  تعریف می پیشرفت و حرکت مهم مسیر در کوشش و پیشرفت موانع دفع براي
 در اقتصـادى  رشـد  روبـه  روند هم که باشیم داشته اقتصادى یک ما که است این معنایش مقاومتى اقتصاد

 طـورى  اقتصادى نظام و کشور اقتصادى وضع یعنى کند؛ پیدا کاهش اش پذیرى آسیب هم بماند، محفوظ کشور

 و ببینـد  آسـیب  کمتـر  بـود  خواهـد  گوناگون هاى شکل به و همیشگى که دشمنان ترفندهاى برابر در که باشد
  ).2/6/91 دولت، هیئت اعضاي و جمهوري رئیس دیدار در انقالب معظم رهبر بیانات(کند پیدا اختالل
 :دارد اساسی ویژگی دو که است اقتصادي رهبري، دیدگاه از مقاومتی اقتصاد اساس این بر
 .بیند می آسیب کمتر و است مقاوم دشمن ترفندهاي و تهدیدها برابر در .1
  .)52: 1391(میرمعزي، کند می رشد تهدید وضعیت در و کرده فرصت به تبدیل را تهدید .2

 توان به اشاره براي» اقتصادي فنریت« نام به اصطالحی ) ازBriguglio , 2009 , 2006( 1بریگاگلیو

اسـت.   استفاده کرده مخالف زاي برون هاي شوك آثار با) انطباق بهبود(یا براي اقتصاد کی سیاست ساختۀ
  .ماست کشور رایج ادبیات به اقتصاد مقاومتی در مفهوم ترین نزدیک شده، آن از که تعریفی با اصطالح این

 اقتصـاد  توانایی اول، رود: می کار به مفهوم دو به اقتصادي فنریت اصطالح که دارد می بیان بریگاگلیو

 در ایسـتادگی  براي اقتصاد توانایی دوم، خارجی؛ کننده تخریب اقتصادي هاي شوك از سریع بهبود براي

  ). 7: 1391ها(سیف،  شوك این آثار برابر

  هاي اقتصاد مقاومتی سیاست .1.3.4
هاي انسانی و علمی کشور بـه منظـور    سازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه تأمین شرایط و فعال .1

هـاي اقتصـادي بـا تسـهیل و      حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیـت  توسعه کارآفرینی و به
  .درآمد و متوسط درآمد و نقش طبقات کم يهاي جمعی و تأکید بر ارتقا تشویق همکاري

سازي و اجراي نقشه جامع علمـی کشـور و سـاماندهی نظـام ملـی       پیشتازي اقتصاد دانش بنیان، پیاده .2
یگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصـوالت و خـدمات   جا ينوآوري به منظور ارتقا

  .بنیان در منطقه بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش دانش
وري در اقتصاد با تقویت عوامـل تولیـد، توانمندسـازي نیـروي کـار، تقویـت        محور قراردادن رشد بهره .3

هـاي   ها و به کارگیري ظرفیـت و قابلیـت   مناطق و استانپذیري اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین  رقابت
  .هاي مناطق کشور متنوع در جغرافیاي مزیت

                                                        
1. Briguglio 
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وري، کـاهش    ها در جهت افزایش تولید، اشـتغال و بهـره   سازي یارانه استفاده از ظرفیت اجراي هدفمند .4
  .هاي عدالت اجتماعی شاخص يشدت انرژي و ارتقا

هـا در ایجـاد ارزش، بـویژه بـا      تولید تا مصرف متناسب با نقش آن  یرهبري عادالنه عوامل در زنج سهم .5
  .افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه

ویژه در اقـالم وارداتـی)، و اولویـت دادن بـه تولیـد       هها و کاالهاي اساسی(ب افزایش تولید داخلی نهاده .6
راهبردي و ایجاد تنوع در مبادي تـأمین کاالهـاي وارداتـی بـا هـدف کـاهش        محصوالت و خدمات

  .وابستگی به کشورهاي محدود و خاص
  ).أمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کاالت .7
الگوي مصرف و ترویج مصـرف کاالهـاي   هاي کلی اصالح  مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست .8

  .کیفیت و رقابت پذیري در تولید يریزي براي ارتقا داخلی همراه با برنامه
نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهاي اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در   جانبه اصالح و تقویت همه .9

  .اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و بـا خـالص ارزآوري     هحمایت همه جانب .10

 :مثبت از طریق
  ؛هاي الزم تسهیل مقررات و گسترش مشوق -
  ؛هاي مورد نیاز گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت -
  ؛گذاري خارجی براي صادرات تشویق سرمایه -
دهـی بازارهـاي جدیـد و تنـوع بخشـی       ب با نیازهاي صـادراتی، شـکل  ریزي تولید ملی متناس برنامه -

  ؛هاي اقتصادي با کشورها به ویژه با کشورهاي منطق پیوند
  ؛استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیاز -
  .ازارهاي هدفایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در ب -
هاي پیشرفته، گسترش  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري .11

  .و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارج
  :افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیري اقتصاد کشور از طریق .12

ـ     - ویـژه   هتوسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشـورهاي منطقـه و جهـان ب
 .همسایگان

  ؛هاي اقتصاد استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف -
  .اي المللی و منطقه هاي بین هاي سازمان استفاده از ظرفیت -
  :ز از طریقپذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گا مقابله با ضربه  .13

  ؛انتخاب مشتریان راهبردي -



  )1هاي اقتصاد مقاومتی ( مبانی و مؤلفهجلد دهم:               198

 

  ؛هاي فروش ایجاد تنوع در روش -
  ؛مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش -
  ؛افزایش صادرات گاز -
  ؛افزایش صادرات برق -
  ؛افزایش صادرات پتروشیمی -
  .هاي نفتی افزایش صادرات فرآورده -
اثرگذاري در بازار جهانی نفـت و گـاز و تأکیـد بـر     افزایش ذخایر راهبردي نفت وگاز کشور به منظور  .14

  .هاي تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترك حفظ و توسعه ظرفیت
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهـاي داراي   .15

صادرات برق، محصوالت پتروشـیمی  بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و باال بردن 
  .هاي نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع و فرآورده

انـدازه  سـازي   هاي عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی جویی در هزینه صرفه .16
  .هاي زاید هاي موازي و غیرضرور و هزینه دولت و حذف دستگاه

  .لت با افزایش سهم درآمدهاي مالیاتیاصالح نظام درآمدي دو .17
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفـت و گـاز تـا قطـع وابسـتگی        افزایش ساالنه .18

  .بودجه به نفت
هـاي فسـادزا در    هـا و زمینـه   سازي آن و جلـوگیري از اقـدامات، فعالیـت    سازي اقتصاد و سالم شفاف .19

  … هاي پولی، تجاري، ارزي و حوزه
وري، کارآفرینی، سـرمایه گـذاري و    تقویت فرهنگ جهادي در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره .20

  .اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص داراي خدمات برجسته در این زمینه
اي و  و رسـانه  هاي علمـی، آموزشـی   ویژه در محیط هآن بسازي  تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان .21

  .تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
و بسـیج پویـاي   سـازي   هاي کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ دولت مکلف است براي تحقق سیاست .22

  :همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد
آفندي و اقـدامات  هاي علمی، فنی و اقتصادي براي دسترسی به توان  شناسایی و بکارگیري ظرفیت -

  ؛مناسب
  ؛هاي تحریم و افزایش هزینه براي دشمن رصد برنامه -
هاي واکنش هوشمند، فعال، سریع و بـه هنگـام در    مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهیه طرح -

  .هاي داخلی و خارجی برابر مخاطرات و اختالل
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  .هاي نظارت بر بازار شیوه گذاري و روزآمدسازي سازي نظام توزیع و قیمت شفاف و روان .23
  .افزایش پوشش استاندارد براي کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن .24

  تجزیه و تحلیل. 5
با توجه به تعاریف و مفاهیم که از دو رویکرد توسعه پایدار و اقتصاد مقـاومتی ارائـه شـد، در قسـمت بـه      

مقاومتی بر روي اقتصـاد و محـور بـودن     شود. رویکرد اقتصاد تجزیه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته می
که توسعه پایدار بر روي محـیط زیسـت و حفـظ منـابع      باشد در حالی هاي اقتصادي و فرهنگی می فعالیت

  تأکید دارد.
پایه اصلی توسعه پایدار بر روي استفاده کمتر از منابع حیاتی زمـین قـرار دارد منـابعی کـه بیشـترین      

هـاي طـوالنی بعـد از انقـالب      اند. طـی سـال   کشورهاي توسعه یافته انجام دادهبرداري را  استفاده و بهره
برداري از منابع غیر قابل تجدیـد در جهـان    اول و دوم جهانی بیشترین استفاده و بهرههاي  صنعتی، جنگ

بـرداري از منـابعی چـون زغـال سـنگ،       ها با تمام توان به بهره انجام گرفت. صنایع مختلف طی این سده
ها و.. پرداختند این به غیر از اثرات تخریبی دو جنگ جهانی در غرب بود که محـیط زیسـت    جنگلنفت، 

توان از مشکالت زیست محیطـی ایجـاد شـده صـنایع حـال حاضـر در        اروپا را با چالش مواجه کرد. نمی
ره سلیکیون هاي آرکانزاس و میسیسیپی و د هاي صنعتی اروپا از جمله راین، وین، میوز و رودخانه رودخانه

وشی کرد. واژه توسعه پایدار نسخه تجویزي کشورهاي غربی بود که سعی پ مدر ایاالت متحده آمریکا چش
کرد به کشورهاي در حال توسعه و تولید کننده مواد خام این نکته را القا نمایـد کـه از منـابع حـداقل      می

کنند صادر نمایید. سؤال اصـلی   رداري میب ممکن استفاده کنید و این منابع را به کشورهایی که بهتر بهره
اینجاست که کشوري مانند ایران که به بیشترین تولید نفت خود را براي مصرف خارج از کشور اسـتخراج  

  برداري کند؟ کند، چرا نباید این تولید نفت را در درون کشور بهره می
از منابع خود را دارنـد البتـه   توسعه پایدار اعالم کرده است که کشورهاي در حال توسعه حق استفاده 

هـاي زیسـت محیطـی در فراتـر از مرزهایشـان. ایـن در حـالی اسـت کـه بیشـترین            بدون ایجاد آسیب
هاي زیست محیطی در سطح جهان توسط کشورهاي صنعتی امریکاي شـمالی، اروپـاي غربـی و     آلودگی

که کل حیات کـره زمـین را   شوند. اتفاقات و حوادث بزرگ زیست محیطی  شرقی و چین و ژاپن تولید می
هاي وسیع نفتی در سـاحل کالیفرنیـا، حادثـه اتمـی فوکوشـیما و چرنوبیـل در        تهدید کرده، چون آلودگی

  کشورهاي توسعه یافته اتفاق افتاده است. 
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  ها و تشابهات اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار تفاوت .1جدول 
 ها مؤلفه اقتصاد مقاومتی توسعه پایدار

از علوم وارداتی پیشرفته از استفاده 
 کشورهاي توسعه یافته

 علم هاي اقتصادي دانش بنیان توجه به فعالیت

 مقیاس بعد ملی بعد بین المللی
 تکنولوژي  تأکید بر تکنولوژي بومی  تأکید بر تکنولوژي کشورهاي غربی

توجه بیش از حد به تقسیم کار جهانی 
هـایی   و توسعه پایدار را الزمه فعالیت

ــانی   ــاد جه ــده در اقتص ــخص ش مش
  داند. می

تقسیم کاري وجود ندارد هر شـخص، گـروه،   
توانــد هــر آنچــه طبــق قــوانین  اجتمــاع مــی

جمهوري اسالمی ایران به تولید ملی کمـک  
  کند تولید نماید. می

 تقسیم کار

 انعطاف پذیري  انعطاف پذیر  خشک و غیر قابل انعطاف پذیر
  ها نوع سیاست  پیشرومولد و   بسته و محدود در گسترش

رویکردهاي اجتماعی   توجه به عدالت اسالمی  ها توجه به برابري
  اقتصادي

  طبقات هدف  به ترتیب طبقه کم درآمد، متوسط  فقر مطلق و اکثریت جامعه
  موازنه اقتصادي  توجه به تولید و محور بودن صادرات  توجه به حفاظت و محور بودن واردات

رشد طبیعی جمعیت و توجه به نیروي انسانی   هاي جمعیتی کاهشی سیاست
  جمعیتی  مورد نیاز آینده

  عرصه بین المللی  کاهش وابستگی  بی معنا بودن وابستگی
  اقتصاد  توجه به اقتصاد ملی  توجه به اقتصاد جهانی

  بعد زمانی  کوتاه مدت و میان مدت  بلند مدت
  جامعه هدف  کل ملت ایران  خرده فرهنگ ها

  فرایند آینده  پویا  راکد
  منبع: گردآوري توسط نویسنده

  
باشد این درحالی اسـت کـه    هاي شدید و ناعادالنه کشورهاي غربی می اقتصاد مقاومتی نتیجه تحریم

یکی از اصول عمده توسعه پایدار برقراري ارتباطات تجاري در سیستم اقتصاد بین الملل است که محدود 
کرد توسعه پایـدار  کردن تجارت بین الملل را ممنوع کرده است. این خود نشان از عدم اطمینان باالي روی

  در کشورهاي غربی و امریکایی است. 
توان تفاوت عمده دو رویکرد اقتصاد مقاومتی و توسعه پایـدار را دو واژه بـومی و وارداتـی عنـوان      می

کرد، توسعه پایدار با تیکه بر دانش کشورهاي توسعه یافته بخصوص اروپـایی و امریکـایی ولـی اقتصـاد     
هاي عمده بین توسـعه پایـدار و اقتصـاد مقـاومتی در جـدول       و ملی(تفاوت مقاومتی متکی بر دانش بومی

  به طور خالصه جمع آوري شده است).  1شماره
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شود اما با تجزیه  هاي سیاسی و اقتصاد سیاسی مشاهده نمی در نگاه اول به رویکرد توسعه پایدار جنبه
ن برخی از این روابط را حدس زد. به نظـر  توا می هاي امپریالیسم اصول توسعه پایدار و تحلیل آن با نظریه

هاي جهانی سازي، پایان تاریخ فوکویاما، جهان واحد والراشتاین، دهکده جهـانی مـک    رسد بین نظریه می
لوهان، موج سوم تافلر و نظم نوین جهانی با رویکرد توسعه پایدار رابطه عمیقی وجود دارد. چرخه تسلسل 

هاي کاهش فقر، مشارکت کامل  ار را ایجاد نمود، براي مثال سیاستهاي توسعه پاید این نظریات سیاست
زنان، هویت فرهنگی و عالیق مردم بـومی، توانمندسـازي و ... همـراه بـا گسـترش ارتباطـات و جامعـه        

هاي گروهی بر این فضا، نوعی بازاریابی است، که مشـتریان آن را فقـراي جهـان     اي و تسلط رسانه شبکه
دهند، در این فرایند محصـوالتی   هاي کوچک تشکیل می یی طلب و خرده فرهنگهاي جدا سوم، قومیت

رسند عبارت اند از انواع کاالها و خدمات تولید شده توسـط کشـورهاي توسـعه یافتـه و      که به فروش می
غربی است که بسیاري از این محصوالت ماهیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند. تغییر حکومـت هـا،   

باشـد.   هاي قومی، مذهبی و... محصول شبکه علیت این نظریات مـی  هاي مخملی، جنگ البکودتاها، انق
هاي بین المللی است کـه کشـور ایـران بـه نـوآوري،       این درحالی است که اقتصاد مقاومتی زاییده تحریم

هـا معلـول    هاي جدید اقتصادي مکلف شده است کـه خـود تحـریم    نظریه پردازي و الگوسازي در عرصه
ها بر کشورهاي مستقل است. هر کشوري که علم اسـتکبار سـتیزي را    یی چون هژمونی ابر قدرتها علت

برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. اقتصاد مقاومتی رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده 
ده و سـعی در  گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه ایستادگی نمـو  یک کشور قرار می

  آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. سازي  تغییر ساختارهایی اقتصادي موجود و بومی
طور خالصه عبارتند از: از نظر زیسـت   تشابهات بین رویکردهاي اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار را به

ز منـابع قابـل   وري ا محیطی: کاهش مصرف انرژي و کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید، افزایش بهـره 
  ها، توانمندسازي.  تجدید  و از نظر فقر: تأمین امنیت غذایی، کاهش نابرابري

  گیري نتیجه. 6
  اي بین واژگان توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی نتایج ذیل حاصل گشت: با بررسی مقایسه

ار نـو ایـن   هـا و اسـتعم   اقتصاد مقاومتی تقابلی و سیستم دفاعی است در برابر قدرت طلبـی ابرقـدرت   -
  هاي جمهوري اسالمی ایران خالف توسعه پایدار بوده است. درحالی است که تحریم

ها و اهداف خاصی را در عرصه کره زمین توسط  توسعه پایدار زاییده کشورهاي توسعه یافته و سیاست -
  است. کند اما اقتصاد مقاومتی زاییده نیروهاي فشار بر اقتصاد و سیاست ملی سازمان ملل پیگیري می

پردازد این درحالی اسـت کـه در اقتصـاد     توسعه پایدار با بعدي جهانی به تقسیم کار بین کشورها می -
  مقاومتی محدودیتی در تقسیم کار  وجود ندارد.
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ابعاد توسعه پایدار بر عرصه بین الملل و مقیاس بین المللی با تأکید بر کشورهاي در حال توسعه است  -
  باشد. مقاومتی در بعد ملی میاما حوزه عمل اصلی اقتصاد 

هایی از نظر فقر زدایی، حفاظت از محیط زیست، استفاده از منابع قابل تجدید و مصرف کمتر  شباهت -
  و بهینه انرژي بین توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
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تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی و گرایش به کاربرد بررسی و 

 هاي اقتصادي کوچک و متوسط هاي نوین در بنگاه فناوري

  ***الدین قاسمی حسام، **مریم سادات کاظمی تربقان، *محمد رضا میگون پوري

  چکیده  
در  هـاي نـوین   فنـاوري اسـتفاده از  گـرایش بـه    بررسی رابطه اقتصـاد مقـاومتی و  حاضر هدف تحقیق 

کـاربردي بـوده    پژوهش از نظر هدف یک پژوهش این باشد. هاي اقتصادي کوچک و متوسط می بنگاه
باشـد.   اکتشافی و از نظر ارتباط بین متغیرهاي تحقیق همبستگی می  ها آمیخته که روش گردآوري داده

کارآفرینـان   141بان جهانی انتخاب و با استفاده از فرمـول کـوکران،    کارآفرینان، مطابق با تعریف دیده
هـاي نـوین پارامترهـاي     براي گرایش به اسـتفاده از فنـاوري   نمونه انتخاب شدند. عنوان بهشهر مشهد 

ذهنی،  کاربرد، هنجار شده، سهولت مشاهده ورودي شبکه عصبی مورد استفاده در این مقاله سودمندي
کننـده و   یط تسـهیل مالی، تجربه، سازگاري، خودکارآمـدي، شـرا   اجرایی، ریسک رفتاري، ریسک قصد

از  اجتماعی هستند که عوامل احساسات، آگاهی و بروندادهاي و هنجارهاي اجتماعی، آموزش، عواطف
. ساختار شبکه عصـبی  دیگرد استخراجو نیز از طریق مصاحبه با خبرگان  موضوع اتیادب مطالعهطریق 

پنهـان بـوده و الگـوریتم مـورد     الیه بـا یـک الیـه     3مورد استفاده در این مقاله به صورت یک ساختار 
باشـد. بـا    استفاده الگوریتم پس انتشار خطا و همچنین تابع انتقال مـورد اسـتفاده تـابع سـیگموئید مـی     

هاي مـورد نیـاز بـه     آوري داده استفاده از مبانی نظري موجود ابعاد اقتصاد مقاومتی به دست آمد. با جمع
شگاه و خبرگان تأیید شده بود و ضریب پایایی آن بـا  ها که روایی آن توسط اساتید دان کمک پرسشنامه

هـا از روش   بـود، بـراي تحلیـل داده   83/0از  ها باالتر  نامه پرسش اصلی هاي بخش آلفاي کرونباخ براي
همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش رابطه معنادار بین اقتصـاد  

هاي نوین در کسب و کارهـاي کوچـک و متوسـط وجـود دارد.      از فناوري مقاومتی و گرایش به استفاده
همچنین در میان ابعاد اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان بـاالترین همبسـتگی و مـدیریت مصـرف     

هاي نوین دارد. همچنین بـر اسـاس نتـایج بـه      ترین همبستگی را با گرایش به استفاده از فناوري پایین
هاي نوین در کسب و کارهاي کوچک و متوسط بر  یق، گرایش به کاربرد فناوريدست آمده در این تحق

  باشد. اقتصاد مقاومتی و به صورت خاص بر تک تک ابعاد آن مؤثر می
هاي اقتصادي، الگـوریتم    ، مدل پذیرش نوآوري، بنگاههاي نوین فناورياقتصاد مقاومتی،  :ها کلیدواژه

  شبکه عصبی.
                                                        

  علمی دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران. هیئتعضو  *
  دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی **

  دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی. ***
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  مقدمه
 کـرده  نگاه موضوع این به اي جنبه از کدام هر که شده ارائه متفاوتی تعاریف مقاومتی اقتصاد مفهوم براي

 اقتصـاد «انـد:   نمـوده  ارائه انقالب فرزانه رهبر را مقاومتی اقتصاد از کامل و جامع تعریف، میان این در. اند
 هـاي  سیاسـت  که با، جهانی هاي تکانه با، جهانی تحریکات با؛ است مقاوم که اقتصادي آن یعنی مقاومتی

 معظـم  مقـام  بیانـات (»مـردم  بـه  متّکی است اقتصادي این اقتصاد، ؛شود نمی زیرورو آمریکا غیر و آمریکا
در دیدار مقـام   اقتصاد مقاومتی براي اولین بار).در ایران واژه 01/01/1393، رضوي مطهر حرم در رهبري

در این دیدار ایشان اقتصـاد مقـاومتی را معنـا و     مطرح گردید. 1389کارآفرینان در سال  با معظم رهبري
مفهومی از کارآفرینی معرفی و براي نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیـز دو دلیـل آمـادگی کشـور بـراي      

نمودنـد(بیانات مقـام معظـم رهبـري در دیـدار بـا جمعـی  از        جهش و فشار اقتصادي دشمنان را معرفی 
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم به ارائه  مقام معظّم رهبري .)1389کارآفرینان، 

نامگـذاري شـده    1»اقتصاد مقـاومتی «اند که نخستین بار در این دیدار با عنوان  الگوهایی اقتصادي نموده
و » آمادگی کشـور بـراي جهـش   «آمد، هدف از این طرح نیز  که از لفظ انتخابی بر می است. همان طوري

  ).1392ذکر شده است(عربی، » ادي دشمنانمقابله با فشار اقتص«
هـاي وارده را   کند که اقتصاد کشور توانایی مقابلـه بـا شـوك    در واقع اقتصاد مقاومتی شرایطی را ترسیم می 

دارد و چنین اقتصادي در عین حال داراي قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبـور از بحـران را خواهـد    
هـاي اقتصـادي کوچـک و متوسـط کشـور       ). براي نیل به چنین اقتصادي بنگـاه 1392داشت(تاري و کاویانی، 

ها در نظر داشته باشـند. زیـرا    یک راه برون رفت از بحران عنوان بههاي نوین را  بایستی گرایش به کاربرد فناوري
 و نـوین  کارهايو  کسب ایجاد به منجر توانند می جدید، اقتصادي هاي فرصت واسطه خلق هاي نوین به فناوي

در عـین حـال    ).,3286Soleimanpour et al., 2011, pشـوند(  مشـتریان  بـه  بیشتر و تولیدات خدمات ارایه
سـاز توسـعه کسـب و     هاي نوین نیز به دلیل پاسخگویی مناسب به نیازهاي مشتریان سبب فناوري   توسعه

 ي دهـه  اقتصـادي   توسعه رمز متوسط، و کوچک بنگاهاي  کارهاي کوچک خواهد شد. از دگر سو توسعه
  ).127: 1392است(کریمی و بوذرجمهري،  آینده

 و کیفیـت  استاندارد سطح و داشته اساسی نقش کشورها براي ثروت خلق در همواره در واقع فناوري

 ). زیـرا کـاربردي  56: 1386شـادنام،   و زارچ اسـت(بحرینی  داده قرار تأثیر تحت به شدت را مردم زندگی

 همکـاران،  و است(طالبی جوامع  توسعه اصلی هاي شاخص از یکی در فناوري بودن سرآمد و دانش کردن

 جوامع زندگی سطح ارتقاي و کاهش فقر براي متوسط و کوچک صنایع  ). از دگر سو توسعه148:  1390

هاي کوچک و متوسط یکی از اجزاي حیاتی  در واقع، بنگاه .)Luo, 2000, p,55است( سازگارتر گرا کثرت
                                                        

1. Resistive Economy 
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ها در رشد اقتصادي کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بـه   شد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنر
طور میانگین بیش از نیمی از نیروي انسانی شاغل در اقتصـاد   ها به خوبی شناخته شده است؛ اینگونه بنگاه

بـر ایـن حـدود نیمـی از تولیـد       آورند؛ عالوه اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می را به کار گمارده
شـود(عقیلی و   هاي کوچک و متوسط تولید می ناخالص ملی و محصوالت نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاه

 شده محسوب متوسط و بنگاه کوچک نی ایرا هاي شرکت درصد 93). در این راستا، 149: 1391همکاران، 

 افزوده از ارزش درصد 30 حدود در ها شرکت این چنین هستند؛ هم شاغل ها آن در کار نیروي درصد 63و

  ). 130: 1390کنند(محمدي و عسگري،  می تولید را کشور

  مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق
هـاي اقتصـادي    در بنگـاه  ي نـوین ها فناوريکاربرد گرایش به  بررسی و تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی و«

د پژوهش قرار گرفته است. بنابراین در این بخش به تبیین براي اولین بار در ایران مور» کوچک و متوسط
  پردازیم که در خصوص اجزاي این پژوهش صورت گرفته است. هایی می پژوهش

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانـه  «محمدي مقدم و همکاران در مقاله خود با عنوان 
ومتی، گرایش کارآفرینانه و مـدیریت دانـش داراي   به این نتیجه رسیدند که اقتصاد مقا» و مدیریت دانش

رابطه مثبت و معناداري با هم هستند. در این پژوهش عوامل مؤثر شناخته شـده توسـط محققـان بـراي     
  ).1392اقتصاد مقاومتی از فرمایشات مقام معظم رهبري احصا شده است(محمدي مقدم و همکاران، 

کنولوژي ارائه شده است. در ایـن میـان بـه نظـر     هاي بسیاري در خصوص پذیرش ت از دگر سو مدل
تـر نسـبت بـه     در تشریح به کارگیري نوآوري توسط کاربران مدلی جامع 1رسد مدل پذیرش تکنولوژي می

). در Davis, 1989 Davis et al., 1989, Ajzen, 1991تـر باشـد(   ها و در عین حال مناسب سایر مدل
ها از جملـه   ا پیشبینی رفتار کاربران، در مقایسه با سایر مدل)، در رابطه بTAMواقع مدل پذیرش فناوري(

تـري   )، از کـارایی مناسـب  TPBشـده( ریـزي   ) همچنین تئوري رفتـار برنامـه  TRAتئوري عمل منطقی(
). تحقیقات بسیاري در مورد مدل پذیرش تکنولوژي صورت گرفته و اعتبار Ajzen, 1991 برخوردار است(

 Davis, 1989, Taylor and Todd, 1995; Venkatesh andقرار گرفته است(و کاربرد آن مورد تأیید 

Davis, 1996; Venkatesh and Davis, 2000; Hoppe et al., 2001 هـاي   ). تحقیقات و پـژوهش
توان بـراي سـنجش پـذیرش و بـه کـارگیري فنـاوري نـانو         دهد که از این مدل می می انجام شده نشان

   ).Harridge, 2006استفاده نمود(
   

                                                        
1. Technology Acceptance Model (TAM) 
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  )1989مدل پذیرش تکنولوژي(دیویس، 
بودن مـدل   کلی این در حالی است که در تشریح اعتقادات افراد در رابطه با استفاده از یک سیستم خاص،

رسد مناسب است تا به منظـور   ساز ضعف این مدل شده است. بنابراین به نظر می پذیرش تکنولوژي سبب
). براي نیل به ایـن  Ajzen,, 1991بهبود مدل پذیرش تکنولوژي، متغییرهاي دیگري به آن اضافه گردد(

هـاي   را در وضـعیت ) مـدل پـذیرش فنـاوري    Venkatesh and Davis, 2000مهم دیویس و ونکاتش(
 پـذیرش  مـدل  اصـالح  عابسی نیز در راستاي مسعود دکتر و موحدي مسعود مختلفی آزمون نمودند. دکتر

 در را »ایـران  شرایط به توجه با فناوري پذیرش مدل اصالح و معرفی، بررسی« عنوان با اي مقاله فناوري
 هنجارهـاي  احساسـات،  و عواطف غیرمت سه است، شده پیشنهاد مقاله این در انجام دادند که 1382 سال

 بـراي  قبـول  قابل را مدل این تا شود فناوري اضافه پذیرش مدل به نیز اجتماعی بروندادهاي و اجتماعی
  ) به شکل زیر ارائه شده است. TAMبنابراین مدل اصالح شده پذیرش فناوري ( .نماید ایران در کاربرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )TAMمدل اصالح شده پذیرش فناوري (
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روابـط میـان سـاختارهاي    آوري نیز، تیلور و تد  در راستاي تبیین متغیرهاي مؤثر بر استفاده فرد از فن
بـه شـکل زیـر     1ریـزي شـده تجزیـه شـده     ریزي شده را در تئوري رفتار برنامه تئوري تجزیه رفتار برنامه

  ). Taylor and Todd, 1995اند( منعکس ساخته
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ریزي شده تجزیه تئوري رفتار برنامه

  پژوهش مفهومی چارچوب
 هـا و مطالعـات   ویژه مدل به و نظري ادبیات  گسترده مرور مبناي بر پژوهش، این اصلی هدف به توجه با

 با مرتبط متغیرهاي شد،  اشاره قبلی بخش در ها آن ترین مهم از برخی نتایج خالصه به که مرتبط تجربی

 بـا نظـر   و شـده  هاي اقتصادي کوچک و متوسط کارآفرین اسـتخراج  هاي نوین در بنگاه پذیرش فناوري

 و همگنـی محتـوایی   مبنـاي  بـر  متغیرهـا  ایـن  متخصصان، و خبرگان برخی با مصاحبه و تحقیق  کمیته
استفاده از  نیز با تحقیق متغیرهاي از دیگري بخش که کرد دآوريیا باید بندي شدند. البته، مفهومی طبقه

سازي با فرهنگ ایران مورد بررسـی   روش کیفی مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و خبرگان به منظور بومی
 و شناسـایی  کلیـدي  مطلعـان  متخصصان و با ساختارمند نیمه و حضوري  مصاحبه طریق قرار گرفت و از

شـده، عوامـل مـؤثر بـر گـرایش بـه اسـتفاده از         انجـام  بنـدي  طبقه اساس بر نهایت در و شدند استخراج
رفتـاري،   ذهنـی، قصـد   کاربرد، هنجار شده، سهولت مشاهده هاي نوین در ایران شامل سودمندي فناوري
کننده و هنجارهاي اجتماعی،  مالی، تجربه، سازگاري، خودکارآمدي، شرایط تسهیل اجرایی، ریسک ریسک

  اجتماعی شناسایی شدند. احساسات، آگاهی و بروندادهاي و اطفآموزش، عو
همچنین در این مدل ابعاد اقتصاد مقاومتی از بیانات مقـام معظـم رهبـري دربـاره اقتصـاد مقـاومتی       

ــور(    ــر کش ــان سراس ــی از کارآفرین ــا جمع ــدار ب ــام( 16/6/89دردی ــارگزاران نظ ــی از 3/5/91) ک )، جمع

                                                        
1. Decomposed of Theory of  planned Behavior 
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 7)، اقتصاد مقـاومتی در قالـب  3/6/91دولت ( هیئتجمهور و اعضاي )، دیدار رئیس 8/5/91پژوهشگران(
بنیـان، مـدیریت مصـرف، اسـتفاده حـداکثري از       بعد مقابله با دشمن، مردمی کردن اقتصاد، اقتصاد دانش

) احصـا  111) و کارآفرینی(همـان،  115: 1392امکانات، حمایت از تولید ملی(محمدي مقدم و همکـاران،  
  شده است.

  

  
 مدل مفهومی تحقیق

 مدل مفهومی پژوهش
هاي اقتصادي کوچک و متوسط  هاي نوین در بنگاه حال به تبیین عوامل مؤثر بر گرایش به کاربرد فناوري

پردازیم. در مدل مفهومی این پژوهش، سودمندي مشاهده شده(برداشـت از فایـده) نگـرش افـراد در      می
اي نوین مورد نظر بـوده  ه وري، ارتقاي عملکرد و اثربخشی در کار را از طریق کاربرد فناوري رابطه با بهره
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است. سهولت کاربرد(برداشت از سهولت) مبین میزانی است کـه شـخص اعتقـاد و بـاور دارد اسـتفاده از      
هاي نوین، نیاز به صرف تالش فیزیکی و ذهنی زیادي ندارد. همچنین هنجارهاي ذهنـی نشـان    فناوري

سـایر افـراد بـه اسـتفاده وي از      شود که تا چه حد دهنده درجه اي است که در آن براي فرد مشخص می
هاي نوین اعتقاد داشته و این موضوع از نظر آنان مهم است. قصد رفتاري نسـبت بـه اسـتفاده از     فناوري
هـا اسـت. برونـداد     میزان آمادگی فـرد بـراي اسـتفاده از ایـن فنـاوري       هاي نوین ، توضیح دهنده فناوري

ي یک کسب و کار کوچک یا متوسط در نزد یک فرد، ارتقاي عملکرد کار  اجتماعی(وجهه) توضیح دهنده
هاي نوین توسط آن است. تجربه فرد  به دلیل ارتقاي تصویر ذهنی افراد نسبت به دلیل بکارگیري فناوري

تجربیات پیشین وي است. همچنـین در    هاي نوین به واسطه گرایش فرد به کاربرد فناوري  توضیح دهنده
 کـن  بر نقش تجربه در ایجاد اعتمـاد مشـتري تأکیـد مـی     اي نوین هاریجه گرایش به استفاده از فناوري

)Harridge,2006هـاي فعلـی فـرد،     اي است که یـک نـوآوري بـا ارزش    ). سازگاري یک نوآوري، درجه
تجربیات قبلی و نیازهاي کنونی وي تناسب دارد. خودکارآمدي مبین باورهاي فرد نسبت بـه توانـایی وي   

اي  کننده درجـه  هاي نوین) است. شرایط تسهیل تار ویژه (در اینجا کاربرد  فناوريدر راستاي انجام یک رف
هاي نوین در دسـترس   است که فرد معتقد است که منابع مورد نیازبه منظور حمایت وي از کاربرد فناوري

 هاي نوین است. آگـاهی  فناوريتدابیر آموزشی مناسب جهت استفاده از بودن فراهم  است. آموزش میزان
هاي نوین است. تریانـدیس عواطـف و    مبین میزان دانش فرد از نحوه استفاده و سودمندي کاربرد فناوري

احساسات را احساس شادي، سرخوشی و لذت یا افسردگی، بی عالقگی، ناخشنودي و نفرتی کـه فـرد در   
آید که به  شمار میهاي اصلی مدل وي به  کند؛ و از جمله سازه رابطه با انجام عمل خاصی دارد، تعریف می

 ).Triandis, 1979( باشد عقیده تریاندیس بر قصد افراد مبنی بر پذیرش یک فناوري جدید تأثیرگذار می
گیرنـده در هنگـام تصـمیم بـه      نمایدکـه تصـمیم   برداشت از ریسک میزان عدم اطمینانی را تشـریح مـی  

سو مبین میزانی است که وي قادر به  هاي نوین خویش با آن مواجه است و از دگر برداري از فناوري بهره
هاي نوین در فعالیت اقتصادي بنگاه کوچـک یـا متوسـط خـویش      بینی پیامدهاي استفاده از فناوري پیش

و  1هـاي اجرایـی   توان به دو دسته کلـی ریسـک   هاي نوین را می هاي به کارگیري فناوري نیست. ریسک
تعمیـر و نگهـداري   و خسـران مـالی ناشـی از    هاي اجرایی ضـرر   تقسیم نمود. ریسک 2هاي مالی ریسک
باشـد   می هاي نوین فناوريهاي مورد استفاده در فعالیت اقتصادي بنگاه کوچک یا متوسط با ورود  دستگاه

  شود. ضرر و خسران مالی ناشی از نبود تقاضا در بازار هدف را شامل می هاي مالی و ریسک
یانات مقـام معظـم رهبـري دربـاره اقتصـاد مقـاومتی       همچنین در این مدل ابعاد اقتصاد مقاومتی از ب

 )، جمعـی از پژوهشـگران  3/5/91) کارگزاران نظام(16/6/89دردیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور(
) احصـا شـده اسـت(محمدي مقـدم و     3/6/91دولـت(  هیئـت )، دیدار رئیس جمهـور و اعضـاي   8/5/91(

  ).115: 1392همکاران، 
                                                        

1. Performance risk 2. Financial risk 
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  شناسی پژوهش روش
ي اکتشافی  هاي آن آمیخته کاربردي بوده که روش گردآوري داده پژوهش از نظر هدف یک پژوهش این

بان جهانی از  باشد. کارآفرینان، مطابق با تعریف دیده و از نظر ارتباط بین متغیرهاي تحقیق همبستگی می
هستند که بیش بین افرادي انتخاب شدند که مؤسس حداقل یک بنگاه کوچک یا متوسط در شهر مشهد 

از یک سال در حال فعالیت هستند. این کارآفرینان به لحاظ جنسیت همه مرد بوده و بازه سنی آنان بـین  
نفـر کسـب و کارهـاي     50سال بوده است. در این پژوهش، به واحـدهاي بـا اشـتغال کمتـر از      48تا  25

شـود(محمدي و عسـگري،    مینفر صنایع متوسط اطالق  250تا  50کوچک و به واحدهاي با اشتغال بین 
بـود. بـه منظـور     نامـه  و پرسـش  ها مصاحبه با خبرگان داده آوري جمع ). در این پژوهش ابزار130: 1390

گیري از دو پرسشنامه  هاي مورد نیاز از طریق بهره بررسی ارتباط بین متغیرهاي تحقیق، اطالعات و یافته
سـوال و بـراي عوامـل گـرایش بـه کـاربرد       29بـا   با مبناي مناسب و بومی بودن، براي اقتصاد مقـاومتی 

عامل) تشکیل شده بود. براي تعیین عوامل  14سؤال(شامل  49دهندگان با  هاي نوین توسط پاسخ فناوري
هاي متعددي که در بخش پیشینه به آن اشاره شد و همچنین  هاي نوین از مدل گرایش به کاربرد فناوري

 در عوامـل  ایـن  از یـک  گیري هر اندازه پژوهش، براي مفهومی لمد مبناي نظر خبرگان استفاده شد. بر

 محتـوایی  روایی .شد = بیشترین) استفاده7اي (صفر=کمترین و  درجه 7دهی  نمره مقیاس از نامه، پرسش

تحقیق،   دانشگاه و نظر خبرگان مورد بحث و تطابق با پیشینه علمی هیئت اعضاي با نظر نیز نامه پرسش
) اسـتفاده شـده اسـت. در    KMOبراي روایی سازه نیز از روش تحلیل عاملی(آزمون  شده، همچنین تأیید

باشد. مقدار کل واریانس تبیین شده توسط تحلیل  می 7/0در سطح معناداري  KMOاین پژوهش آزمون 
بندي شده و بـا   گیري در این پژوهش طبقه اشد. روش نمونهب ی% بوده که داراي اعتبار م8عاملی نیز برابر 

 درونی همسانی و تعیین پایایی نفر تخمین زده شد. براي141تفاده از فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه اس

 شد. ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي   استفاده کرونباخ آلفاي و اعتبار سازگاري اجزا از نامه پرسش هاي گویه

 بود که نشانگر پایایی آن است.83/0از  باالتر ها نامه پرسش اصلی هاي بخش
هاي اقتصادي کوچـک و متوسـط، از    هاي نوین بنگاه پس از تعیین عوامل مؤثر بر بکارگیري فناوري

کارآفرین، استفاده شـد.   141آوري شده از  هاي جمع مصنوعی براي تحلیل داده عصبی روش کمی شبکه
 این در سازي شبیه و پردازش فراینداست.  انسان عصبی سیستم ریاضی سازي شبیه مصنوعی عصبی شبکه

 آینده براي روابط این تعمیم و گذشته در شده مشاهده متغیرهاي روابط یادگیري و آموزش بر مبتنی مدل

 ). Anderson,c, 1983است( جدیدهاي  بینی پیش انجام منظور به
هـا   شبکه عصـبی زمـانی کـه داده    باشد. ساختار می پردازش واحد ترین کوچک ها شبکه این در نرون

هـا بـه    باشـد و زمانیکـه داده   صورت دو البه ورودي و خروجی مـی  تفکیک باشند به صورت خطی قابل به
 خروجـی  و پنهـان  ورودي، الیه سه از صورت غیرخطی قابل تفکیک باشند ساختار شبکه عصبی حداقل
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 پنهان ورودي، هاي الیه دارد. بستگی ها ورودي تعداد به الیه ورودي  هاي نرون است. تعداد شده تشکیل

حـد   محاسـبات  پنهـان،  الیه در دهد. می تشکیل را شبکه معماري الیه، هر هاي نرون با همراه یخروج و
 .شود می انجام خروجی و ورودي الیه دو بین واسط

آید.  می دست به خطا و سعی با مسئله نوع به توجه با پنهان الیه تعداد نیز و الیه این هاي نرون تعداد
بیشـتر   یـا  یـک  است ممکن نظر مورد هاي خروجی و مسئله نوع به توجه با خروجی الیه هاي نرون تعداد

 هـاي  نـرون  ارتبـاط  و دهد. اتصـال  می نشان را الیه سه عصبی شبکه یک 1 شکل ).1385باشد(زاهدي،

گردد. یک  می برقرار شوند، می تلقی نرونی اتصاالت که ها وزن وسیله به وخروجی پنهان ورودي، هاي الیه
  نشان داده شده است. 1الیه پنهان در شکل شبکه عصبی با یک 

  

  
  شبکه عصبی با یک الیه پنهان .1شکل 

  
شـود   اي که شبکه براي آن استفاده می مسئلههاي ورودي و خروجی متناسب با  ها در الیه تعداد نرون

  شود.  ها توسط کاربر با استفاده از روش سعی و خطا تعیین می گردد. در مورد الیه میانی تعداد نرون تعیین می
ضـرب و سـپس بـا هـم جمـع       (w)در یک مقدار وزن (xi)مقدار هر گره ورودي خروجی، تولید براي

 yمقـدار خروجـی    fشود و با استفاده از تابع انتقـال   ار اضافه مینیز به این مقد (b)شوند و مقدار بایاس می
  آید. به دست می

  
  

هـاي   آموزش شبکه عصبی یکی از مراحل مهم توسعه مدل شبکه عصبی است که به وسیله آن وزن
  شود. می سازي غیر خطی تعیین بهینه فرایندشبکه در یک 

ا چنان تغییر کنـد کـه اخـتالف    ه هباطی بین الیاي ارته نود که وزش ییادگیري شبکه، زمانی انجام م
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یـابی بـه ایـن شـرایط فراینـد       ینی شده و محاسبه شده در حد قابل قبولی باشد. با دستب شبین مقادیر پی
نند. شبکه عصبی آموزش دیـده  ک یا حافظه و دانش شبکه را بیان مه نیادگیري محقق شده است. این وز

  ).1387ا بکار رود(کیا، ه همتناسب با مجموعه جدید داداي ه یینی خروجب شواند براي پیت یم

  )MLPشبکه پرسپترون چند الیه (
این شبکه شامل یک الیه ورودي، یک یا چند الیه پنهان و یک الیه خروجی است. بـراي آمـوزش ایـن    

بـه کمـک    MLPشود. در طـی آمـوزش شـبکه     ) استفاده میBP( 1شبکه، معموالً از الگوریتم پس انتشار
شـود و سـپس    ، ابتدا محاسبات از ورودي شبکه به سوي خروجی شبکه انجام مـی BPریتم یادگیري الگو

یابد. در ابتدا، محاسبه خروجی به صورت الیـه بـه    اي قبل انتشار میه همقادیر خطاي محاسبه شده به الی
هـاي   ابتدا الیه شود و خروجی هر الیه، ورودي الیه بعدي خواهد بود. در حالت پس انتشار، الیه انجام می

هـاي الیـه خروجـی، مقـدار مطلـوبی وجـود دارد و        خروجی تعدیل خواهد شد، زیرا براي هر یک از نرون
  ا را تعدیل نمود.ه نسازي، وز اي بهنگامه هها و قاعد وان به کمک آنت یم

اختصاص ماتریس وزن تصادفی به هر یـک   -مراحل آموزش به کمک این الگوریتم عبارتند از: الف)
محاسبه خروجی نرون در هر الیـه   -انتخاب بردار ورودي و خروجی متناسب با آن؛ پ) -ز اتصاالت؛ ب)ا

ها بـه روش انتشـار خطـاي     سازي وزن بهنگام -ها در الیه خروجی؛ ت) و در نتیجه محاسبه خروجی نرون
اسـبه شـده   هاي قبل که خطاي یاد شده ناشی از اختالف بین خروجی واقعی و خروجی مح شبکه به الیه

هـاي تعریـف شـده ماننـد جـذر       ارزیابی عملکرد شبکه آموزش دیده به کمک برخی شـاخص  -است؛ ث)
 ).1379) و سرانجام برگشت به قسمت؛ پ) یا پایان آموزش(منهاج،  MSEمیانگین مربعات خطا (

و  هاي آماري متوسط مجذور خطا به منظور ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از شبکه عصبی از شاخص
  شود. ضریب همبستگی به شرح زیر استفاده می

푀푆퐸 =
∑(푆 − 푂 )

푛  

푅 =
푛(∑ 푆 푂 ) − (∑ 푆 ∑ 푂 )

푛∑ 푆 − (∑ 푆 ) . 푛∑ 푂 − (∑ 푂 )
 

هـاي مـورد    تعـداد داده  nسازي شـده و   مقادیر شبیه isمقادیر مشاهده شده و  ioکه در این روابط 
تـر   باشد و هر چه متوسط میانگین خطا به صفر نزدیکتر و ضریب همبستگی به یـک نزدیـک   استفاده می

  باشد. باشد نشان دهنده یادگیري خوب شبکه عصبی می

                                                        
1. Back propagation 
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  ها یافته
باشـد پارامترهـاي    ی مـی پارامتر ورودي و یـک خروجـ   14شبکه عصبی مورد استفاده دراین مقاله داراي 

 اجرایی، ریسـک  رفتاري، ریسک ذهنی، قصد کاربرد، هنجار شده، سهولت مشاهده ورودي آن سودمندي
 و کننده و هنجارهـاي اجتمـاعی، آمـوزش، عواطـف     مالی، تجربه، سازگاري، خودکارآمدي، شرایط تسهیل

 يریکارگ بهدر حوزه  موضوع اتیادب مطالعهباشندکه از طریق  اجتماعی می احساسات، آگاهی، بروندادهاي
ـ د توسط شده ارائه مدل از استفاده و متوسط و کوچک کارهاي کسب درهاي نوین  فناوري ) 1989(سیوی
مـورد و   14، در مجموع تعداد عوامل دیگرد استخراجو از طریق مصاحبه با خبرگان دو عامل  عامل دوازده

  باشد.   و روایی این عوامل براي این کاربرد میهاي نوین  خروجی آن گرایش به استفاده ازفناوري
الیه با یک الیه پنهان بوده  3ساختار شبکه عصبی مورد استفاده در این مقاله به صورت یک ساختار 

باشد و تابع انتقـال مـورد اسـتفاده تـابع سـیگموئید       و الگوریتم مورد استفاده الگوریتم پس انتشار خطا می
  است.  بوده

 عنـوان  بـه  هـا،  داده گـروه  شوند. اولـین   تقسیم می گروه سه به مدل ساختار تدوین ايبر ها داده تمام

 هاي داده که ها داده از گروه دومین .روند به کار می شبکه هاي اریب و ها وزن تعیین براي آموزش، هاي داده

 آمـوزش  توقـف  در خصـوص  گیري تصمیم و مرحله آموزش نتایج ارزیابی براي شوند، می نامیده اعتباري

 هـا،  داده گـروه  سومین از استفاده مدل، با آزمون عبارتی به یا و مدل دقت تعیین وند.ش یم شبکه استفاده

  .شود می انجام اند، نشده استفاده مدل تدوین در آزمون که هاي داده یعنی
هـاي آموزشـی، اعتبـاري و تسـت نشـان داده شـده اسـت.         ضریب همبستگی براي داده 2در شکل 

باشـد، کـه    شود میزان همبستگی هر سه دسته آموزشی یک می نیز مشاهده می 2که در شکل  طور همان
  باشد. این نشان دهنده یادگیري خوب ساختار شبکه عصبی انتخاب شده می

باشد که هر  نشان دهنده متوسط میانگین خطا در هر سه گروه آموزشی، اعتباري و تست می 3شکل 
دهنـده دقـت بـاالي شـبکه عصـبی، آمـوزش و        تر باشد نشـان  زدیکچه متوسط میانگین خطا به صفر ن

هـاي یـادگیري شـبکه     شود کـه در تکـرار   مشاهده می 3باشد. در شکل  یادگیري خوب شبکه عصبی می
610خطاي هر سه دسته به   شوند  که خطاي هر سه دسته به یک عدد همگرا می نزدیک است و زمانی

  باشد. شود نشان دهنده عدم حفظ کردن داده و یادگیري کامل شبکه عصبی می و یه صفر نزدیک می
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  آموزشی، اعتباري و تستهاي  ضریب همبستگی براي داده .2شکل 

  

  
  متوسط میانگین خطا در هر سه گروه آموزشی ، اعتباري و تست .3شکل 
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تست مقایسـه  هاي  در دادهخروجی شبکه عصبی را با خروجی مشاهده شده در پرسشنامه  4در شکل 
ها مطابقت دارد کـه   شود خروجی شبکه عصبی با خروجی واقعی داده ایم همان طور که مشاهده می نموده

    باشد. نشان دهنده دقت و سرعت و کارایی شبکه عصبی می
  

  
  (observed)واقعیهاي  با داده (forecasted)مقایسه نتیجه شبکه عصبی .4شکل

  
اي را طراحـی نمـاییم    توان نتیجه گرفت که از طریق آموزش شبکه عصبی، قادریم شبکه بنابراین می

کند یک فرد(در یک بنگاه اقتصادي کوچک یا متوسـط) بـا توجـه بـه عوامـل       بینی می که به خوبی پیش
ـ   چهارده گانه به چه میزان گرایش به استفاده از فناوري ا متوسـط  هاي نوین در بنگاه اقتصادي کوچـک ی

دهنده انتخاب مناسب عوامل چهارده گانه براي تبیین گـرایش بـه اسـتفاده از     خود دارد که این امر نشان
  هاي نوین است.  فناوري

ها و تبیین روابط بین متغیرهـاي موجـود    دراین تحقیق از روش همبستگی پیرسون براي تحلیل داده
هاي نـوین در   متغیر وابسته و گرایش به کاربرد فناوري عنوان بهطوري که اقتصاد مقاومتی  استفاده شد. به

پژوهش   متغیر مالك در نظر گرفته شد. به این ترتیب فرضیه عنوان بهکسب و کارهاي کوچک و متوسط 
  صورت گرفت.  SPSSمورد آزمون قرار گرفت. محاسبات این پژوهش با نرم افزار 

تحلیل عاملی تأییدي مفاهیم اقتصاد مقـاومتی  گیري( هاي اندازه پس از اطمینان یافتن از صحت مدل
هاي نوین در کسب و کارهاي کوچک و متوسط)، فرضیه اصلی تحقیـق کـه:    و گرایش به کاربرد فناوري

هاي نوین در کسب و کارهاي کوچـک و متوسـط (بـا اسـتفاده از عوامـل       بین گرایش به کاربرد فناوري«
  ، سنجیده شد که نتایج آن به صورت زیر است:»ر وجود داردچهارده گانه) و اقتصاد مقاومتی رابطه معنادا
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  هاي نوین در کسب و کارهاي کوچک و متوسط ضرایب هبستگی بین اقتصاد مقاومتی و گرایش به کاربرد فناوري. 1جدول 

  متغیر
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721/0  841/0  839/0  897/0  357/0  780/0  868/0  834/0  

  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  001/0  000/0  000/0  سطح معناداري

  141  تعداد نمونه
  

به دست آمده از جدول باال، رابطه معنادار بین اقتصاد مقـاومتی و گـرایش بـه کـاربرد     براساس نتایج 
هاي نوین در کسب و کارهاي کوچـک و متوسـط وجـود دارد. همچنـین در میـان ابعـاد اقتصـاد         فناوري

ترین همبستگی را با گرایش به  مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان باالترین همبستگی و مدیریت مصرف پایین
هاي نوین در کسب و کارهاي کوچک و متوسط دارد. همچنین بر اساس نتایج به دست  فاده از فناورياست

هاي نوین در کسب و کارهاي کوچک و متوسط بر اقتصـاد   آمده در این تحقیق، گرایش به کاربرد فناوري
  باشد. مقاومتی و به صورت خاص بر تک تک ابعاد آن مؤثر می

  گیري   بحث و نتیجه
 ي نوینها فناوريکاربرد گرایش به  انجام این پژوهش، بررسی و تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی وهدف از 

هاي اقتصادي کوچک و متوسط شهر مشهد بوده است. با توجه به نتایج بـه دسـت آمـده رابطـه      در بنگاه
و  هـاي نـوین در کسـب و کارهـاي کوچـک      معناداري بین اقتصاد مقاومتی و گرایش به کاربرد فنـاوري 

تـرین همبسـتگی و    متوسط وجود دارد. همچنین در میان ابعاد اقتصاد مقاومتی، مـدیریت مصـرف پـایین   
هاي نوین در کسـب و کارهـاي    اقتصاد دانش بنیان باالترین همبستگی را با گرایش به استفاده از فناوري

  کوچک و متوسط دارد.
دهد ضـمن توجـه بـه     ي نوین نشان میها بیان و گرایش به فناوري همبستگی باال بین اقتصاد دانش

هاي  ها و صنعت و همچنین توجه به مراکز رشد و پارك ارتباط مناسب دانشگاه  هاي پیشین در زمینه یافته
هاي دولتی نیز بایستی پشتیبان واقعی چنین اقتصادي باشد. اقتصاد دانـش بنیـان    علم و فناوري، سیاست
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شـدن   افـزایش جهـانی  -2هاي اقتصادي؛ دانش بري فعالیت افزایش -1برخاسته از دونیروي اصلی است: 
 و فناوري اطالعـات  انقالب نظیر مختلف عوامل ترکیب از برخاسته بري دانش امور اقتصادي که افزایش

  ).  1384است(نیل فروشان، تکنولوژیکی تحوالت سرعت افزایش نیز
در پـژوهش مـدلی مناسـب     خروجی مورد نظر، ساختار شبکه عصبی مورد استفاده اساس همچنین بر

شده،  مشاهده باشد و چهارده عامل سودمندي هاي نوین می براي تخمین تمایل افراد به استفاده از فناوي
مالی، تجربه، سازگاري، خودکارآمدي،  اجرایی، ریسک رفتاري، ریسک ذهنی، قصد کاربرد، هنجار سهولت

اجتماعی،  احساسات، آگاهی و بروندادهاي و کننده و هنجارهاي اجتماعی، آموزش، عواطف شرایط تسهیل
هاي نوین در کسب و کارهـاي کوچـک و متوسـط شـهر      توانایی تبیین گرایش فرد به استفاده از فناوري

هـاي   مشهد را دارد. از دگر سو نتایج این تحقیق و اهمیت هر یک از چهارده عامـل در پـذیرش فنـاوري   
) با هدف توسعه و اعتبـار بخشـی بـه مفـاهیم     1989(1ویسنوین در تحقیقات زیر نیز تأیید شده است. دی

برداشت از سهولت کاربرد و برداشت از فایده، به این نتیجه رسید که هر دو عامـل برداشـت از سـهولت و    
هاي نوین داشتند. همچنین برداشت از فایده، در  برداشت از فایده همبستگی باالیی با به کارگیري فناوري

سهولت استفاده، تأثیر بیشتري در رفتار کاربران براي استفاده از نوآوري داشته است. مقایسه با برداشت از 
پادچ و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که میزان آموزش فـردي، دانـش پیشـین مشـابه و     

 ,.Padachi, P., Rojid, S)آموزش بر اعتقادات افراد در رابطـه بـا بـه کـارگیري فنـاوري تـأثیر دارنـد       

Seetanah, B.,2007)هاي تـأثیر اجتماعی(هنجارهـاي ذهنـی،    فراینـد  (2000) 2نکاتش و دیـویس  . و
هاي ابزاري(شغل، رایج بودن، کیفیت خروجـی و برداشـت از سـهولت    فرایندداوطلب بودن و تصور) و نیز 

یق خود در مـورد  هاي نوین مؤثر دانستند. یو نیز در تحق کاربرد) را بر سطح به کارگیري کاربران از فناوري
هاي نوین، به این نتیجه رسید که برداشت از فایده(سودمندي مشاهده شده) یکی  میزان استفاده از فناوري

بینـی نیـات    بینی رفتار و همچنین در پیش از متغیرهاي مهم و در عین حال تعیین کننده در راستاي پیش
مهم   کننده بینی د رفتاري نیز یک عامل پیش). در تحقیق تیلور و تد قصWu, 2005باشد( می رفتاري افراد

بینی رفتار واقعی  در مورد رفتار واقعی افراد است. همچنین آنان بر نقش سازگاري و خودکارآمدي در پیش
شـود   آوري تأکید داشتند و نیز معتقد بودند سطح باالتر خودکارآمدي افراد سبب می افراد در استفاده از فن

). از دگـر  Taylor and Todd, 1995هاي نوین را مورد پذیرش قرار دهنـد(  اوريتا با احتمال بیشتري فن
گیري به اسـتفاده از یـک    سو تئوري ریسک درك شده در راستاي توضیح رفتار مشتریان در مورد تصمیم

) که مـا در ایـن پـژوهش    Wu, 2005( میالدي، مورد استفاده قرار گرفت 1960نو، از حدود دهه   فناوري
هاي نوین مورد تجزیه و تحلیل قرار  هاي کاربرد فناوري ریسک عنوان بهیی و ریسک مالی را ریسک اجرا

آوري  دادیم. از دگر سو هاریج در مطالعه خود بر نقش تجربه در ایجاد اعتماد مشتري براي کاربرد یک فن
                                                        

1. Davis 2. Venkatesh and Davis 
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هاي  ده از فناوريکننده بر استفا ). ونکاتش و دیویس بر تأثیر شرایط تسهیلHarridge, 2006تأکید دارد(
). لیچتـنس تیـون و ویلیامسـون نشـان دادنـد کـه       Venkatesh and Davis, 2000نوین تأکید داشتند(

هاي نـوین تـأثیر    تواند بر پذیرش فناوري ها و جلسات آموزشی استفاده از فناوري می برگزاري و ارائه دوره
هاي اصلی  حساسات از جمله سازهعواطف و ا .)Lichtenstein, Williamson,2006مثبتی داشته باشد(

آیند که به عقیده تریاندیس بر قصد افـراد مبنـی بـر پـذیرش یـک فنـاوري        مدل تریاندیس به شمار می
ي شامل فرایندمشتریان  1). در تئوري اشاعه نوآوري به عقیده راجرز Triandis, 1979باشد( تأثیرگذار می

گذارنـد از نظـر وي    ز پذیرش یک فناوري پشت سر مـی آگاهی، ترغیب، تصمیم، ارزیابی و تأیید را پیش ا
از آن است. مالز در تحقیق خود بر برونداد اجتماعی(وجهه) » آگاهی«اولین مرحله در پذیرش یک فناوري 

هاي نوین در کسب وکارهاي کوچـک و متوسـط تأکیـد     و تصویر ذهنی بر پذیرش و به کارگیري فناوري
ه با لحـاظ نمـودن عوامـل    کدادیم نشان براي اولین بار در ایران  ما در این پژوهش .)Mols, 1998دارد(

هاي نوین در افراد بر اساس پیشینه تحقیق و اعمال نظر خبرگان، از طریق آموزش  مؤثر بر کاربرد فناوري
بینی کنیم یک فرد در یـک بنگـاه    اي را طراحی نماییم که به وسیله آن پیش شبکه عصبی، قادریم شبکه

هاي نوین در کسب و کار خود دارد  یا متوسط به چه میزان گرایش به استفاده از فناوري اقتصادي کوچک
هاي نـوین را تبیـین نمـودیم.     و نیز براي اولین بار رابطه بین اقتصاد مقاومتی و کرایش به کاربرد فناوري

اي هـ  ره ایجاد بسـت سازي در حوز یابی و تصمیم تواند در مورد کارمند این امر در سطح خرد به نوبه خود می
اي نوین در کسب و کارهاي کوچک و متوسط مؤثر باشد، از ه يمناسب در راستاي کاربردي نمودن فناور

وان وي را در زمینـه افـزایش کارآمـدي    ت یاي نوین مه يدگر سو بر اساس تمایل فرد به استفاده از فناور
هدفمند راهنمایی نمود. در سـطح کـالن   ورتی ص هکارگاه خود براي تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه ب

  توانند از نتایج این تحقیق براي سیاستگذاري استفاده نمایند.  می اي کالن کشوره ينیز سیاستگذار
یزان براي نیل به هدف گرایش سایر افـراد شـاغل در اینکسـب و    ر هذاران و برنامگ تاز دگر سو سیاس

نوین در کسب و کار خویش به منظـور تحقـق اقتصـاد    اي ه يکارهاي کوچک و متوسط  به کاربرد فناور
واند ت یاي الزم توجه داشته باشند. این توجه خود مه يعامل و بستر ساز 14مقاومتی بایستی بر روي این 

 خـدمات  و محصـوالت  خلق فرایند فناورانه فناورانه نیز باشد. زیرا کارآفرینی زمینه ساز توسعه کارآفرینی

 این از رداريب هبهر و اي فناورانهه تفرص ایجاد با نوهاي  فناور ي هحوز در ارزش با و جدید نوآورانه، تجاري

 منابع سایر با اي نوه يفناور ترکیب واسطه ) که بهWolley and Rottner, 2008, p792است(ه تفرص

تبـع   به و اي اقتصاديه هعرص تمامی در وکار کسب جدید ايه تفرص  هتوسع و ایجاد به منجر اه هو نهاد
  ).Ikezawa, 2004, p,2ود(ش یم افزوده ارزش و سود کسب آن

                                                        
1. Rogers 
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  پیشنهادها
اي هـ  يدر راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی، در این پژوهش عوامل اساسی تأثیرگذار بر به کارگیري فنـاور 

نوین در کسب و کارهاي کوچک مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفت. این عوامل شامل عوامـل چهـارده   
واند احتمال گرایش کسـب و کارهـاي   ت یاشد که توجه به این عوامل از سوي سیاستگذاران مب یي ما هگان

اي نوین افزایش دهد. این امر به نوبه خـود سـبب ایجـاد مزیـت     ه يکوچک و متوسط را به کاربرد فناور
ا، هـ  يرقابتی براي این کسب و کارها خواهد شـد، کـه بـا توجـه بـه انتفـاع آحـاد جامعـه از ایـن فنـاور          

وانند بسترهاي مناسب را براي نیل به این هدف ت ییزان در این حوزه از این طریق مر هسیاستگذاران و برنام
 ,Chang & Leeاسـت(  نوآوري تحت عنوان، مهمی شایستگی نیازمند يا همجموع فراهم آورند. زیرا هر

 بر و کرده کسب رقابتی مزیت نامطمئن، در محیط تا ندک یم آن مجموعه کمک به ) و این نوآوري2008

رشـد   اصلی عامل داشته و  تأثیر کسب و کار عملکرد روي در بلندمدت مهم این که شوند، غالب حریفان
 ازد.س یخود تحقق اقتصاد مقاومتی را ممکن م  ه) که به نوبLi, Zhao & Liu, 2006وکارهاست( کسب

کوچک و متوسط(عوامل چهارده  اي نوین در کسب وکارهايه يعوامل مختلفی بر به کارگیري فناور
مسئوالن و سیاستگذاران    هگانه) مؤثر است لذا براي تحقق اقتصاد مقاومتی توجه سیستماتیک و همه جانب

 ر و کاراتر باشد.ت شواند اثربخت یبه همه عوامل مؤثر م
ـ    س مبراي تحقق اقتصاد مقاومتی سیاستگذاران و تصمی ژه ازان کشوري بایستی به ایـن امـر توجـه وی

اي نوین، شناسایی عوامل فرهنگی و طرز فکر نسـبت بـه ایـن    ه يداشته باشند که در به کارگیري فناور
ا در سطح کسـب و کارهـاي کوچـک و متوسـط     ه نواند سبب ساز سهولت در استفاده از آت یا مه يفناور

اي هـ  ياز فنـاور  شود. بنابراین الزم است با در نظر گرفتن بستر فرهنگی مناسب شرایط را براي اسـتفاده 
 نوین فراهم آورند.

اي نوین در راستاي تحقق اقتصـاد  ه يداشتن تفکر استراتژیک و تعهد تیم کاري براي استفاده از فناور -
ا اسـت. بنـابراین سیاسـتگذاران و    هـ  يمقاومتی یک شرط الزم براي اسـتفاده از مزایـاي ایـن فنـاور    

اي نوین و بـه  ه ياز استفاده از فناورس باسب سبازان کشوري بایستی با مدیریت راهبردي منس متصمی
  تبع آن تحقق اقتصاد مقاومتی شوند.  

  هنوز تحقیقات بسیار زیادي باید انجام پذیرد تا نظریه اقتصاد مقاومتی با ابعاد گوناگون خود بتواند تبیین شود.  - 

  منابع
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  يمقاومت اقتصاد يریگ و اندازه لیپتانس جادیا يکارآمد برا يوري ابزار بهره

  *پور مرتضی تهامی

  چکیده
اي در رویکردهـاي   وري جایگاه ویـژه  بهره کهمحدودیت عوامل تولید از جمله سرمایه، باعث شده است 

به حـدي رسـیده اسـت کـه کشـورهاي       این موضوع . اهمیتکندرشد و توسعه اقتصادي کشورها پیدا 
؛ به عبارت نمایند وري احصا می از رشد اقتصادي خود را از طریق رشد بهره قابل توجهییشرفته درصد پ

وري در رشـد اقتصـادي بـاالتر و وابسـتگی      رشد بهره توان اینگونه بیان کرد که هر چه سهم دیگر، می
هاي جدید کمتر باشد، در شرایط سخت اقتصادي ماننـد کمبـود سـرمایه و     گذاري رشد به انجام سرمایه

هـدف ایـن مطالعـه بررسـی      ها، مقاومت اقتصادي کشورها افزایش خواهد یافت. بر این اساس، تحریم
وري  و ارزیابی سهم رشد بهره توسعه پنجمهاي پنجساله اول تا  در برنامه وري تحلیلی جایگاه رشد بهره

هـاي اقتصـادي در    عنوان معیاري براي ارزیابی مقاومت اقتصادي به تفکیک بخش در رشد اقتصادي به
هاي کـالن در سـطح    باشد. براي این منظور از روش حسابداري رشد و داده هاي توسعه می طول برنامه

وري کـل   استفاده گردید. نتایج نشان داد که متوسط رشـد بهـره   1370-90کل کشور براي دوره زمانی 
-90هاي کشاورزي، صنایع و معـادن و خـدمات در طـول دوره     عوامل تولید کل اقتصاد کشور و بخش

باشد. از این رو، در مورد بخش کشـاورزي و   درصد می 46/1و  -48/1، -71/1،  37/0به ترتیب  1370
وري کل عوامل نه تنها کمکی به رشد ارزش افزوده نکرده بلکه باعث  بهره رشدبخش صنایع و معادن، 

هاي تحقیق، در سطح کل اقتصاد پتانسیل مقاومت اقتصـادي   بر اساس یافتهکاهش آن نیز شده است. 
درصد رشد اقتصادي را  10وري حدود  در طول دوره مورد بررسی بسیار پایین بوده و بطور متوسط بهره

وري ر مورد کـل   هاي توسعه نیز، بهترین وضعیت و باالترین رشد بهره ت. در بین برنامهتأمین کرده اس
ابزاري  عنوان بهوري  شود، موضوع رشد بهره اقتصاد مربوط به برنامه سوم توسعه بوده است. پیشنهاد می

ه و بـراي  هاي اقتصادي کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفت کارآمد در ایجاد مقاومت اقتصادي در فعالیت
  ریزي گردد. بهبود آن برنامه

 ایران.  ،هاي توسعه برنامه وري کل عوامل تولید، رشد بهره  ،اقتصاد مقاومتی ها: کلیدواژه

  مقدمه
از  یابد و طبق نظریات اقتصادي افـزایش تولیـد  افزایش  الجرم تولید بایدرشد اقتصادي براي دستیابی به 

                                                        
  m_tahami@sbu.ac.irعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی.  هیئتاستادیار و عضو  *
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تولید با بکارگیري عوامل تولیدي بیشـتر و دوم افـزایش تولیـد بـا     شود: اول افزایش  دو طریق ممکن می
کـه تحـت عنـوان ارتقـاي      ثرترؤگیري از عوامل تولیدي م آوري پیشرفته و کارآمدتر و بهره استفاده از فن

، محـدودیت عوامـل تولیـد   حـال توسـعه    کشورهاي در. در شود وري در ادبیات اقتصادي شناخته می بهره
سـازد، لـذا توجـه بـه روش دوم یعنـی بـاال بـردن         مدت محدود مـی بلندوش اول را در افزایش تولید به ر

به عبارت دیگر اگـر   ؛وري عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر براي افزایش عرضه محصوالت است بهره
اثر عوامل مختلفـی ماننـد بهبـود تکنولـوژي     هاي بکار رفته در تولید آن ستانده در  نسبت ستانده به نهاده

وري در اقتصاد رخ داده اسـت.  بنـابراین، بـراي افـزایش رشـد       بهبود بهرهکه شود  گفته میافزایش یابد، 
وري  الزم است به بهبود بهره و ایجاد پتانسیل اقتصاد مقاومتی، رفاه اقتصادي جامعهو در پی آن  اقتصادي

   .شوددي توجه منبع اصلی رشد اقتصا عنوان به
در حـال حاضـر تقریبــاً تمـام کشـورهاي توســعه یافتـه و بسـیاري از کشــورهاي در حـال توســعه،        

اي، بخشـی، مؤسسـات،    وري در سـطوح ملـی، منطقـه    بهره يهاي زیادي را در جهت ارتقا گذاري سرمایه
نگرش صحیح به این ها و حتی افراد انجام داده و رشد و توسعه روز افزون خود را مرهون توجه و  سازمان
وري اعتقاد دارنـد کـه    بسیاري از پژوهشگران و کارشناسان مدیریت و بهره ).1384دانند(امینی  می مسئله

هـایی اسـت کـه بـه      ها و بنگـاه  وري، منوط به داشتن سازمان دستیابی یک کشور به سطح باالیی از بهره
ارزش افزوده بسیار را داشـته باشـند و بـراي    اندازه کافی توانایی رقابت پذیري، سودآوري مناسب و تولید 

  ). 2002ور ضروري است(گردین،  هاي بهره هایی وجود انسان ایجاد چنین سازمان
گذاري جدید بوده  به زبان ساده، براي ایجاد رشد اقتصادي و افزایش تولید، در گذشته تکیه بر سرمایه

ص، باعث شده است رویکرد جدیدي مطرح گذاري و نیروي انسانی متخص هاي سرمایه است ولی محدودیت
هاي موجود بدست آید.  شود که تحت این رویکرد، بخشی از رشد اقتصادي از طریق استفاده بهتر از سرمایه

هاي جدید  شود، مقاومت اقتصادي کشورها افزایش یافته و وابستگی به سرمایه گذاري این رویکرد باعث می
هاي اقتصادي و کـاهش حجـم    یط تحریم که باعث رکود در فعالیتکاهش یابد. لذا در شرایطی مانند شرا

  آید. وري بوجود می شود، پتانسیل تأمین رشد بر اساس رشد بهره سرمایه مورد نیاز می
وري در هـر کشـوري متناسـب بـا شـرایط اقتصـادي، اجتمـاعی،         هاي بهبود بهره براي اجراي برنامه

تـرین ایـن بسـترها، وجـود قـوانین و       که یکـی از مهـم   فرهنگی و سیاسی آن کشور بسترهایی نیاز است
وري و هموار شـدن مسـیر    تخصیص اعتبارات بهره  وري، هاي بهره مقررات است. قوانین اجازه ایجاد نظام

دهد. از طرف دیگر برخی قوانین نامناسب یا موانع قانونی ممکن است وجود  ها را می رشد و تعالی سازمان
هاي  وري در قوانین و برنامه وري شود، بنابراین تحلیل جایگاه بهره بهبود بهره داشته باشد که مانع حرکت

تواند کمـک   ها در این زمینه، می ها و چالش بلندمدت و کوتاه مدت اقتصادي یک کشور و شناخت فرصت
وري در آن کشور نماید و ضروري است که این موانـع از طریـق مطالعـات و     زیادي به حرکت بهبود بهره
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وري سـرعت   ریزي شود تا حرکت بهبود بهـره  یقات به دقت شناسایی شده و در جهت رفع آنها برنامهتحق
وري  پیدا کرده و مسیر براي افزایش رشد اقتصادي هموار گردد. بر این اساس شایسته است جایگاه بهـره 

  هاي پنجساله توسعه اول تا پنجم توسعه مورد برسی قرار گیرد. در برنامه

  هاي پنجساله اول تا پنجم توسعه وري در برنامه جایگاه بهره .1
   قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. )الف

وري  هاي کمی کالن بـه بهـره   و هدف برنامه ، تصویر کالني قانونها در قسمت خط مشیدر این قانون 
شده اسـت  رشد اقتصادي ایی براي دستیابی به ه هاي اساسی، توصیه خط مشی 4در بند . اشاره شده است

ایجاد رشـد   در این بند آمده است که اشاره دارد. نیروي انسانی وري که یکی از آنها صراحتاً به بحث بهره
اقتصادي در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کـاهش وابسـتگی اقتصـادي بـا تأکیـد بـر تولیـد        

ـ  بـاال  و ز طریق افـزایش سـطح آگـاهی کشـاورزان    محصوالت استراتژیک و مهار تورم ا ردن مهـارت و  ب
تصـویر کـالن برنامـه اول     6بنـد  صورت پذیرد. همچنین در  وري نیروي انسانی در بخش کشاورزي بهره

در ارتباط با بهبود وضـعیت نیـروي انسـانی و اشـتغال      ،مربوط به نیروي انسانی و اشتغال استکه توسعه 
هـا   تـرین آن  از جملـه مهـم  ه اول توسعه موارد زیادي مطرح شده اسـت کـه   کشور در تصویر کالن برنام

  باشد. می درصد در سال 2/5وري سرانه کار به میزان  افزایش بهره گذاري هدف
برنامـه اسـت.    هاي کمی کالن هدفوري اشاره دارد، بخش  بخش دیگري از برنامه که به بحث بهره

آن در ارتبـاط بـا    10بند وجـود دارد کـه در بنـد     12توسعه، هاي کمی کالن برنامه اول  در قسمت هدف
در برنامـه پـنج سـاله بـا     در این بند آمده است که  وري نیروي انسانی اهداف کمی تعیین شده است. بهره

درصد تقلیل خواهد یافت. با توجـه   0/14هزار شغل جدید، نرخ بیکاري به حدود  394ایجاد ساالنه حدود 
وري سرانۀ نیروي  هاي پیش بینی شده در طی برنامه، بهره و همچنین حجم فعالیت به اشتغال ایجاد شده
گردد که در برنامه اول توسعه  بنابراین مالحظه می درصد افزایش خواهد یافت. 2/5کار هرساله به میزان 

صورت  گذاري کمی نیز براي آن وري نیروي انسانی تأکید گردیده و براي اولین بار هدف عمدتاً روي بهره
  درصد رشد داشته باشد. 2/5وري سرانه نیروي کار ساالنه  پذیرفته است و مقرر شده است که بهره

  قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. )ب
هاي کالن کیفی توجه خاصی شده است و در قسـمت   وري در قسمت هدف در برنامه دوم توسعه به بهره

وري آورده  ، رهنمودهاي اساسی براي افـزایش بهـره  نیز برنامه هاي کلی سیاست و هاي اساسی خط مشی
هـاي کـالن کیفـی برنامـه دوم توسـعه       هـدف  عنوان بههدف  16کیفی،  کالن هاي هدف در  شده است.

  .وري است ، مستقیماً در ارتباط با بهره»وري افزایش بهره«معرفی شده است که بند چهارم آن با عنوان



  )1هاي اقتصاد مقاومتی ( مبانی و مؤلفهجلد دهم:               228

 

 عنوان بهوري اختصاص یافته و موارد متعددي  به افزایش بهره 4برنامه، بند  هاي اساسی خط مشیدر 
تـوان بـه    ها مـی  وري تکلیف شده است که از جمله آن برنامه اقدامات و خط مشی در جهت افزایش بهره

نظارت و ارزیابی مستمر و پیگیـري درجهـت حسـن    ، تقویت وجدان کاري گسترش فرهنگ کار و تولید و
وري متناسب  اصالح سیستم حقوق و دستمزد بر مبناي طرح کارانه و بهره، بررسی نتایج ها و راي برنامهاج

ـ  اصالح سیستم جمعکشور و  اقتصادي با شرایط  صـورت متمرکـز   هآوري و پردازش آمار و اطالع رسانی ب
رشد و توسـعه پایـدار   هایی جهت  هاي اساسی توصیه از خط مشی 10و بند  6همچنین در بند  اشاره نمود.

اسـتفاده بهینـه از منـابع     حفظ محیط زیست ووري و  افزایش بهرهاقتصادي با محوریت بخش کشاورزي 
وري انـرژي ارائـه شـده اسـت کـه در حـد        وري منابع طبعـی و بهـره   از طریق ارتقاي بهره رطبیعی کشو

  هاي کلی است. توصیه
هاي کلـی برنامـه دوم توسـعه     در تفسیر سیاستها،  هاي آن عالوه بر اهداف کالن کیفی و خط مشی

بر هاي پرسنلی بخش دولتی  سیاست. همچنین در وري توجه شده است ها به بهره نیز در برخی از سیاست
تأکیـد شـده    وري نیروي کار بهرهو جامعه به منظور افزایش سطح اشتغال  ترویج فرهنگ کار در اشاعه و
ون برنامـه دوم توسـعه، شـامل بنـدهاي الـف و ب، بـراي بهبـود        قان 35در نهایت اینکه در تبصره است. 

  وري تمهیدات بسیار مناسبی اندیشیده شده است: بهره
کــار، اســتفاده از  يهــا هــا و روش وري نظــام اداري، بهبــود سیســتم جهــت افــزایش بهــره -الــف 
اعتبـارات   بخشی ازهاي اجرایی باید  هاي مدیران کشور، دستگاه هاي پیشرفته و افزایش مهارت تکنولوژي

وري اختصاص دهند. میزان ایـن اعتبـارات همـه سـاله      خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره
  توسط دولت در الیحه بودجه پیش بینی خواهد شد. 

وري  گیري بهره هاي ذیربط مکلف است شاخص اندازه سازمان برنامه و بودجه با همکاري دستگاه )ب
صورت  هب 1374برنامۀ دوم را حداکثر تا نیمه اول سال  بینی شده در هاي پیش طرح و ها هاي بخش فعالیت

ها باید مورد محاسـبه   هاي برنامه، این شاخص طول سال تدوین نماید. در تهیه و سطح کشور استاندارد در
 رد ارزیـابی و ها مـو  اي تنظیم شده باشد که عملکرد اجراي برنامه پنجساله دوم با آن به گونه قرار گرفته و

 هاي صـنایع، معـادن، فلـزات و    وزارتخانه سوي از تبصره این اجرایی نامه آیین تحلیل قرار گیرد. تجزیه و
وزیـران   هیئـت بـه تصـویب   و  تهیـه  امور استخدامی کشور هاي برنامه و بودجه و سازمان آموزش عالی و
  خواهد رسید. 

هـاي دولتـی و    وري سـازمان  ی و بهـره ایکـار آمده است که به منظور افزایش  43همچنین در تبصره 
 کشـوري،  اسـتخدام  قانون 44 ماده 3 تبصره اجراي و توسعه ایجاد تمهیدات الزم براي اجراي برنامه دوم

فنـون   و مـدیریت  آمـوزش  جهت الزم اعتبار خود ساالنه بودجه در ساله همه مکلفند دولتی هاي دستگاه
بنابراین در مجموع در مقایسه با برنامـه اول، برنامـه    نمایند. مینأاداري مستخدمین خود را پیش بینی و ت
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هـاي   ریزي براي ارتقاي آن در حوزه وري داده و ضمن توصیه بر برنامه دوم اهمیت بیشتري به بحث بهره
  وري را فراهم نموده است. مختلف، راهکارها و بسترهاي قانونی جهت تأمین اعتبارات بهره

  ه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.قانون برنامه سوم توسع )ج
کـه در ادامـه    وري توجه شـده اسـت.   به بحث بهره 159و 109، 9، 5، 4، 1در قانون برنامه سوم، در مواد 

 اصـالح سـاختار اداري و مـدیریت   که در فصـل   1مادهشود. در  ها اشاره می طور مختصر به محتواي آن به
و اصـالح نظـام اداري در ابعـاد تشـکیالت، سـازماندهی و      منظور تصحیح، بهسـازي   به قرار گرفته است،

هـا، مـدیریت منـابع انسـانی،      هـا و روش  سیسـتم  دولـت، هـاي   ساختار ادارة امور کشور، کـاهش تصـدي  
ـ هـاي اجرا  وري دستگاه ها) و افزایش بهره ها و دستورالعمل مقررات(آئین نامه  عـالی  ی، تشـکیل شـوراي  ی

فصـل  تعیین شده مصوب گردیـده اسـت. همچنـین در    و اختیارات  ها، وظایف صالحیت ترکیب، با اداري
هاي دولتی به  وري بر واگذاري شرکت به منظور افزایش بهره 9 و 4 در مواد هاي دولتی ساماندهی شرکت

وري در خصـوص تعـین سـقف قیمـت بـراي       به بحث بهـره  5بخش خصوصی تأکید شده است. در ماده 
 فرهنگـی  بحـث  در وري بهـره  بـه  159 ماده در و اشاره شده استافزایش قیمت کاالها و خدمات دولتی 

بخش کشاورزي تأکید شـده   در آب وري بهره افزایش ضرورت بر 109 ماده در همچنین. است شده اشاره
وري در برنامـه سـوم توسـعه در     . بنابراین از نکات مهم در بحث ایجاد بسترهاي قانونی ارتقاي بهرهاست

 عـالی  شـوراي  وري در سطح کالن کشور با تصـویب  دادن به بحث ارکان بهرهتوان به اهمیت  کشور می
  وري آب کشاورزي اشاره نمود.  اداري و همچنین تأکید بر بهره

  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. )د
(تعیین اهداف کمـی بـراي   5 ماده وري در قیمت کاالها و خدمات)، (بهره3در قانون برنامه چهارم در مواد 

 مـاده  وري در سیسـتم بـانکی)،   (بهـره 10 مـاده ها)،  وري در بحث واگذاري شرکت (بهره7 ماده وري)، بهره
 مـاده  گـذاري)،  هـاي سـرمایه   وري در تعیـین عملکـرد حسـاب    (بهره31 مادهوري در بخش آب)،  (بهره17
 هاي انسـانی)،  وري سرمایه (بهره 52 ماده )،وري نیروي انسانی (بهره37 ماده وري در ماهیگیري)، (بهره34

وري در  (بهـره 102 مـاده  وري و عـدالت اجتمـاعی)،   (بهره95 ماده وري در خدمات پزشکی)، (بهره88 ماده
 144 و 143 مـاده  و وري و نقـش و وظـایف دولـت در حـوزه حـاکمیتی)      (بهره136و135 ماده ها)، تعاونی
هـاي   تري را نسبت به برنامـه  که حیطه گسترده توجه شده استوري  وري سازمانی) به موضوع بهره (بهره

  دهد. قبلی پوشش می
وري پرداخته و بـراي اولـین بـار در     بهرهگذاري بهبود  هدفمنحصراً به بحث  5ماده  میان،اما در این 

وري متوسط نیروي کـار و سـرمایه و    هاي اقتصادي به تفکیک بهره ریزي کشور، براي بخش قانون برنامه
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کـه ارتبـاط    5وري کل عوامل تولید، اهداف کمی تعیین کرده است. بنابراین در ایـن قسـمت مـاده     رهبه
  وري دارد آورده شده است. بیشتري با بحث بهره

وري کـل عوامـل تولیـد     بهـره  يهاي کمی مربوط به ارتقا : به منظور تحقق اهداف و شاخص5ماده 
  ):(بخش هفتم این قانون 2-2مندرج در جدول شماره 
هاي اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملـی، بخشـی، اسـتانی و ویـژه،      الف) تمام دستگاه

کارهـاي الزم   وري کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه بهره يسهم ارتقا
ور محور با توجه بـه   صاد بهرهها را براي تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقت براي تحقق آن

وري کل عوامـل در رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی       که سهم بهره طوري همحورهاي زیر مشخص نمایند، ب
  :برسد درصد) 3/31( دهم سه و یک و حداقل به سی

ـ  هاي هر بخش و زیربخش با شاخص گذاري هدف  .1  طـوري  ههاي ستانده به نهاده مشخص گردد ب
 5/2و  1، 5/3وري نیروي کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقـادیر حـداقل    بهرهکه متوسط رشد ساالنه 

  درصد برسد.
 هـاي  زیـربخش  و ها بخش سرمایه کار، نیروي وري بهره اهداف و عوامل کل وري بهره رشد سهم  .2
هـاي علمـی و صـنفی مربوطـه و توافـق       ی کشـور و انجمـن  اجرای هاي دستگاه همکاري اساس بر کشور
  گردد. ریزي کشور تعیین می ن مدیریت و برنامهسازما

ـ هاي اجرا ریزي کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه ب) سازمان مدیریت و برنامه ی ی
هاي اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه  بندي دستگاه وري و رتبه هاي بهره در زمینه شاخص

وري کل عوامل تولیـد   بهره يبا توجه به برآوردهاي مربوطه به ارتقاهاي سنواتی را  چهارم توسعه و بودجه
هـا، عملیـات و عملکـرد مـدیران و      ها به عمل آورده و نظام نظـارتی فعالیـت   و همچنین میزان تحقق آن

  وري متمرکز نماید. مسئولین را بر اساس ارزیابی بهره
وري  م، اهداف کمی مشخصی براي بهرههاي توسعه اول تا سو شود که در برنامه بنابراین مشاهده می

هـاي   وري در کشـور و در بخـش   بهره  يهاي سیاستی در راستاي ارتقا توصیهعمدتاً و  وجود نداشته است
وري نیـروي انسـانی هـدف     مختلف ارائه شده است(به جز در قانون برنامه اول توسعه که فقط براي بهره

عه صـراحتاً اهـداف کمـی مشخصـی بـراي رشـد       کمی مشخص کرده است)، ولی در برنامه چهارم توسـ 
وري متوسط نیروي کار و سـرمایه مشـخص شـده     وري کل عوامل تولید و همچنین براي رشد بهره بهره

   قانون برنامه چهارم به آن پرداخته شده است. 5است. که به تفصیل در ماده 

  توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. پنجمقانون برنامه  )ه
وري در خـدمات   (بهره 49اند شامل ماده  وري پرداخته نامه پنجم توسعه مواد قانونی که به بحث بهرهدر بر
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وري در شـبکه توزیـع کـاال و     (بهـره 93ماده   وري در کل اقتصاد)، (بهره 70و  69دولت الکترونیک)، ماده 
وري  (افـزایش بهـره   130 و 128 ها)، مـاده   وري در تجارت از طریق کاهش تعرفه (بهره 95ماده   خدمات)،

هاي کشـاورزي) و   وري زمین (افزایش بهره 133ماده   آب کشاورزي از طریق اصالح نظام تخصیص آب)،
صـورت   که بـه  69باشند. با توجه به اهمیت بیشتر ماده  ) مینظارتیهاي  وري نهاد بهره يارتقا( 196ماده  

در  وري در سطح کالن کشـور توجـه دارد،    هاختصاصی در فصل پنجم برنامه(فصل اقتصاد) به مبحث بهر
  ها اشاره شده است: ادامه به آن

قانون اساسی، رقابتی نمـودن اقتصـاد و    44هاي کلی اصل  در راستاي تحقق اهداف سیاست :69ماده
وري کل عوامل تولیـد در رشـد اقتصـادي و بـراي برنامـه ریـزي،        دستیابی به افزایش سهم ارتقاي بهره

وري کلیه عوامل تولید(نیروي کار، سـرمایه، انـرژي و آب و    هبري، پایش و ارزیابی بهرهگذاري، را سیاست
سسه دولتی وابسته به معاونت نسبت بـه تـدوین برنامـه    ؤوري ایران به صورت م خاك) سازمان ملی بهره

توزیع وري شامل  وري و نظام اجرایی ارتقاي بهره بهره دهاي استاندار وري کشور شامل شاخص جامع بهره
هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی  ها در کلیه بخش ولیتئها و مس نقش

  رساند.  وزیران می هیئتهاي اجرایی اقدام نموده و به تصویب  الزم االجرا براي کلیه دستگاه
و پرداخـت آن   اي دستگاه در خزانه نگهداري درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه 3حداکثر 

یید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکـالیف قـانونی   أبه دستگاه منوط به ارایه ت
وري خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندي و تعیـین میـزان تخصـیص در     مربوط به بهره

وزیـران   هیئـت ها توسـط   ش دستگاهها و گزار سقف ذکر شده در تبصره فوق الذکر و نحوه پایش شاخص
  شود.  تصویب می

گردد که برنامه پنجم توسعه بستر قانونی بسیار مناسبی براي رفع مشکالت تأمین اعتبار  مالحظه می
وري فراهم نموده است. ضـمن اینکـه در پـیش نـویس ایـن       هاي بهبود بهره وري و برنامه هاي بهره طرح

وري مشابه برنامـه چهـارم توسـعه     د اقتصادي از طریق رشد بهرهگذاري تامین قسمتی از رش برنامه هدف
  مدنظر قرار گرفته است.

وري  هاي اول تا سـوم بهـره   دهد که در برنامه وري نشان می هاي توسعه از دیدگاه بهره بررسی برنامه
ت مسـئول مـدیری  ریـزي   بسیار کمرنگ دیده شده است. در برنامه چهارم توسعه سازمان مدیریت و برنامه

وري نیروي کـار و سـرمایه و کـل     گذاري بهره هاي اقتصادي هدف وري در کشور شده و براي بخش بهره
اند. در برنامـه   وري شده هاي بهره ها موظف به ارائه شاخص هاي متولی آن عوامل صورت گرفته و سازمان

همکـاري بـا    هـا بـه   پنجم همین بحث تکرار شده و تنها تفاوت آن این است که بـراي تشـویق دسـتگاه   
ها منوط به ارائه گزارشـات   ها دستگاه درصد بودجه 3هاي آن،  وري و مشارکت در برنامه سازمان ملی بهره

  وري شده است. بهره
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  پیشینه مطالعات .2
هـا   مطالعات مختلفی انجام شـده اسـت کـه از جملـه آن     هاي اقتصادي وري بخش در ارتباط با رشد بهره

وري کـل   ) اشاره کرد که با استفاده از روش تابع تولیـد، رشـد بهـره   1382توان به  اکبري و رنجکش( می
) بـا  1384درصـد بدسـت آوردنـد. امینـی(     33/4، 1345-75عوامل تولید بخش کشاورزي را بـراي دوره  

وري کل عوامل کل اقتصـاد کشـور در طـول دوره     استفاده از روش دیویژیا، متوسط نرخ رشد ساالنه بهره
-1376وري بخش کشاورزي را از سال   ) رشد بهره1382درصد بدست آورد. پیراسته( 04/0را  82-1370

) بـا اسـتفاده از   1385درصد بدست آورده است. نتایج مطالعـه تهـامی پـور و کرباسـی(     79/0برابر  1338
وري ستانده  وري ترنکوئیست و تخمین تابع تولید ترانسلوگ نشان داد که میانگین رشد بهره شاخص بهره

باشـد. مچنـین از جملـه مطالعـات در      درصد می 6/2حدود  1338-82خش کشاورزي طی دوره مورد در ب
وري سرمایه و  وري کل عوامل و سهم آن از رشد ارزش افزوده و تعیین سهم بهره مورد محاسبه رشد بهره

) 1386توان به  مطالعه تهامی و شاهمرادي( وري کل عوامل براي بخش کشاورزي می نیروي کار در بهره
وري کل عوامل تولیـد در بخـش    اشاره کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین ساالنه نرخ رشد بهره

باشد. همچنین در طول دوره مذکور، سهم  درصد می -08/3عدد  1346-82هاي  کشاورزي در طول سال
 وري کل عوامل تولید از رشد ارزش افزوده منفی بوده است.  رشد بهره

وري کـل عوامـل در کشـاورزي، یـک      رشـد بهـره  « اي تحت عنوان ) در مطالعه2003( 1رائوکوئلی و 
وري و  به بررسی سطوح و رونـدهاي بهـره  » 1980-2000کشور طی  93تحلیل شاخص مالم کوئیست از 

  TFPکشور توسعه یافته و در حال توسعه پرداختند. در این مطالعه میانگین رشد  93ستانده کشاورزي در 
درصد رشد کـارایی   3/1درصد ناشی از  2درصد است که این  2برابر  2000تا  1980در طول دوره  ایران

گیـري   انـدازه  ) یک پـروژه  2002وري آسیا( درصد رشد در تغییرات تکنیکی است. سازمان بهره 7/0فنی و 
سـابداري  بـا اسـتفاده از روش ح   2002خود در سـال   يکشور از اعضا 12وري کل عوامل را در بین  بهره

  درصد بوده است. 47/0، 1980-2000براي ایران در طول دوره TFPرشد به اجرا درآورد. متوسط رشد 

  روش تحقیق. 3
ها به جمـع ارزش یـا مقـدار وزنـی      عبارت از نسبت ارزش یا مقدار تمام ستاندهتولید  وري کل عوامل بهره

  ،OECDوري  گیـري بهـره   باشد(دستورالعمل اندازه ها می هاي بکار گرفته شده در تولید ستانده تمام نهاده
وري کل عوامل تولید دو رویکرد عمده توسط اقتصـاددانان پیشـنهاد شـده     گیري بهره ). براي اندازه2006

باشـد. در رویکـرد پارامتریـک یـا اقتصـاد       می 3و رویکرد ناپارامتریک 2است که شامل رویکرد پارامتریک

                                                        
1. Coelli and Rao 2. Parametric Approach 
 

3. Non-Parametric Approach 
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شـود. در رویکـرد    وري محاسـبه مـی   د، هزینـه، درآمـد یـا سـود، بهـره     از طریق تخمین تابع تولی 1سنجی
هـا روش عـدد    ترین آن وري وجود دارد که معروف گیري بهره هاي مختلفی براي اندازه ناپارامتریک، روش

و  ماوسـون   ،2004وري آسـیایی،   باشد(سازمان بهره می2شاخص، روش حسابداري رشد و روش تابع فاصله
. در این مطالعه با توجه بـه دیـدگاه تحلیـل و ارزیـابی     )1385و خاوري،  1977ورت، و دی 2003 ،همکاران

از روش حسـابداري   هـاي اقتصـادي   در سطح بخش هاي توسعه و با توجه به اطالعات در دسترس برنامه
  شود. رشد استفاده می

مله نیـروي کـار،   هاي مختلف(از ج توان حاصل رشد نهاده براساس روش حسابداري رشد، رشد ستانده را می
وري کل محسوب نمود. روش حسابداري رشد به تصریح یک تابع تولید نیاز دارد کـه در   سرمایه) و تغییر در بهره

تواند در یک زمـان معـین بـا سـطح داده شـده اي از       آن اینگونه تعریف شده باشد که چه سطحی از ستانده می
  اگر این تابع تولید به صورت زیر نمایش داده شود:وري کل عوامل بدست آید.  هاي مختلف و بهره نهاده

),( tttt LKFAQ   
ترتیب نمایانگر نیروي کار و موجودي سرمایه در زمـان   به Ktو  Ltنشاندهنده ستانده و  Qtکه در آن 

t باشند، همچنین  میAt اگر از دوطرف این رابطـه   وري کل عوامل است. ترم پیشرفت تکنولوژي یا بهره
  به زمان مشتق کامل گرفته شود: نسبت

dt
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  نشان داده شود:WKو  WLاگر کشش ستانده نسبت به عوامل تولید نیروي کار و سرمایه به ترتیب با 
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  آید: می صورت زیر در هرابطه فوق، رابطه بها در  با جایگزینی روابط مربوط به کشش

  
  توان این رابطه را به فرم زیر نیز نوشت که عالمت نقطه(دات) نمایانگر نرخ رشد است. همچنین می

 
                                                        

1. Econometrics 2. Distance function 
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Aعبارت 
A

دهـد،   طور که رابطه زیر نشـان مـی   انوري کل عوامل است و هم نمایانگر نرخ رشد بهره 
  صورت پسماند بدست آمده است. هب

 
دهنده آن بخـش از رشـد تولیـد اسـت کـه       وري کل عوامل بدست آمده از این روش نشان رشد بهره

وري کـل عوامـل منتسـب     توسط رشد نیروي کار و سرمایه قابل توضـیح دادن نیسـت و بـه رشـد بهـره     
  ).  2003 شود(ماوسون و همکاران، می

و  هـاي اقتصـادي   بخـش  وري کـل عوامـل   محاسبه رشد بهـره بنابراین طبق روش حسابداري رشد، 
تعـداد   هـاي زمـانی ارزش افـزوده،     نیازمند فراهم نمودن سـري   ،ارزش افزوده رشد ها از سهم آنمحاسبه 

ید نیروي کار و سرمایه از تولید است. شاغلین و ارزش موجودي سرمایه و همچنین تعیین سهم عوامل تول
هاي مختلف آمارگیري مرکز  هاي اقتصادي از طرح در این مطالعه اطالعات مربوط به تعداد شاغلین بخش

بدست آمد. اطالعات ارزش افزوده و ارزش موجودي سرمایه نیز تـا سـال   1370-90آمار ایران براي دوره 
  . 1از بانک مرکزي استخراج گردید 1390
، از اطالعات جدول داده ـ ستانده  )و (سهم عامل نیروي کار و سرمایه از تولیدي محاسبه برا
ابتـدا   1380با استفاده از اطالعات جدول داده ـ ستانده سال   استفاده شده است. بدین منظور، 1380سال 

ناخالص کسر شده است تا ارزش افزوده پس ازکسر مالیات بدسـت آیـد.    ها از ارزش افزوده خالص مالیات
بر ارزش افزوده پـس از   هاي هر بخش اقتصادي سپس از تقسیم جبران خدمات شاغلین مربوط به فعالیت

نظـر   کسر مالیات متناظر آن، سهم عامل نیروي کار از ارزش افزوده محاسبه شده است. همچنـین بـا در  
است، پـس از محاسـبه   الگوي حسابداري رشد ابت نسبت به مقیاس که از فروض گرفتن فرض بازدهی ث

   .شود می کم کرده و سهم عامل سرمایه محاسبه 1سهم عامل نیروي کار، سهم نامبرده را از عدد 
 -هاي توسعه ابتدا با استفاده از روش تحقیـق تحلیلـی   وري در برنامه براي تحلیل جایگاه قانونی بهره

هاي پنجساله توسـعه   وري در برنامه وضعیت بهره  ها و منابع موجود در کشور، استفاده از دادهتوصیفی و با 
ذکـر   هاي توسـعه،  ارتباط با ارزیابی برنامهدر گیرد.  اول تا پنجم توسعه بعد از انقالب مورد تحلیل قرار می

ها  مدنظر قرار گرفته که در آنهایی از این اسناد  بندها و تبصره  ،فقط مواد این نکته حائز اهمیت است که
  وري استفاده شده است. مشخصاً از کلمه بهره

                                                        
هـا مـورد    به دلیل مقدماتی بودن و عدم اطمینان از دقت آن 1391است که اطالعات ارزش افزوده سال الزم به ذکر  .1

  استفاده قرار نگرفت.
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  نتایج و بحث. 4
هاي  وري و اهداف و وظایف تکلیف شده مرتبط با آن در برنامه در این قسمت ابتدا تحلیلی بر جایگاه بهره

اقتصـادي و  هـاي   وري در بخـش  پنجساله توسعه صورت خواهد گرفت و سپس به اندازه گیري رشد بهره
مبنـایی بـراي انـدازه گیـري مقاومـت       عنـوان  بهکل اقتصاد کشور و تعیین سهم آن از رشد ارزش افزوده 

  شود. اقتصادي پرداخته می

  وري کل عوامل تولید گیري مقاومت اقتصادي بر مبناي رشد بهره اندازه .1
هـاي اقتصـادي و کـل اقتصـاد      وري در رشد ارزش افزوده بخش جدول زیر نتایج محاسبه سهم رشد بهره

وري  وري نیروي کار و سرمایه از رشد بهره همچنین در این جدول سهم رشد بهرهدهد.  کشور را نشان می
  ت.)، آورده شده اسباشد نیز می ها از رشد ارزش افزوده دهنده سهم آن نشان کهکل عوامل(

  
  1370- 90وري از رشد ارزش افزوده طی سالهاي  متوسط سهم رشد بهره .1جدول 

 شرح
 کل

 اقتصاد

 بخش

 کشاورزي

  بخش
 معادن و صنایع

 بخش

 خدمات

 4.89 2.95 2.44 3.87 افزوده(درصد) ارزش رشد
 1.46 -1.48 -1.71 037 عوامل(درصد) کل وري بهره رشد سهم
 0.54 -0.17 059 025 (درصد) کار نیروي وري بهره رشد سهم

 0.92 -1.31 -2.30 0.13 سرمایه (درصد) وري بهره رشد سهم
  مأخذ: محاسبات تحقیق.   

  
هاي اقتصادي در ردیف اول جدول ارائـه شـده    بر طبق جدول فوق، متوسط رشد ارزش افزوده بخش

طـور کـه مالحظـه     وري از رشد ارزش افزوده بیان شده است. همان است و در ردیف دوم سهم رشد بهره
است. وري کل عوامل تولید منفی  گردد، در مورد بخش کشاورزي و بخش صنایع و معادن، نرخ رشد بهره می

وري کل عوامل نه تنها کمکی به رشد ارزش افزوده نکرده بلکه باعث کاهش آن نیز شده  رشد بهرهیعنی 
وري کل عوامل تولید مثبت است؛ به عبارت  در مورد کل اقتصاد کشور و بخش خدمات، نرخ رشد بهره است.

وري بدست آمده  شد بهرهها از طریق ر درصد رشد ارزش افزوده این بخش 30و  10دیگر به ترتیب حدود 
  باشد. است و این نمایانگر وضعیت مقاومت اقتصادي پایینی در سطح کل اقتصاد کشور می

وري کل عوامل تولیـد در   از رشد بهرهوري نیروي کار و سرمایه  رشد بهرهسهم عالوه بر این متوسط 
درصدي متوسـط   37/0باشد. به بیان دیگر، نرخ رشد  درصد می 13/0و  25/0به ترتیب سطح کل اقتصاد 

باشد و نمایانگر آن است که پتانسیل مقاومت اقتصادي ایجاد شده در همـین سـطح    وزنی این دو نرخ می
  وري نیروي کار است تا سرمایه.   درصدي بیشتر مرهون بهبود بهره 10محدود 
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وري کل عوامل تولید در بخش کشاورزي مربـوط   منفی بهره نکته قابل توجه دیگر آن است که رشد
هـاي سـرمایه و    وري وري سرمایه و در بخش صنایع و معادن مربوط به هر دوي بهـره  به رشد منفی بهره

هاي اقتصادي در طـول   وري کل عوامل تولید بخش باشد. در نمودارهاي زیر روند رشد بهره نیروي کار می
  ست. ارائه شده ا 1370-90دوره 

  

  
  1370- 90وري کل عوامل تولید در کل افتصاد کشور طی دوره  روند نرخ رشد بهره .1نمودار 

  مأخذ: محاسبات تحقیق
  

  
  1370-90وري کل عوامل تولید بخش کشاورزي طی دوره  روند نرخ رشد بهره .2نمودار 

  مأخذ: محاسبات تحقیق
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  1370-90بخش صنایع و معادن طی دوره وري کل عوامل تولید  روند نرخ رشد بهره .3نمودار 

  مأخذ: محاسبات تحقیق
 

  
  1370- 90وري کل عوامل تولید بخش خدمات طی دوره  روند نرخ رشد بهره .4نمودار 

  مأخذ: محاسبات تحقیق
  

هـاي اقتصـادي و کـل کشـور      وري کل عوامل بخـش  نمودارهاي فوق بیانگر آن است که رشد بهره
مورد بررسی داشته است. بیشترین نوسانات مربوط به بخش صنایع و معادن نوسانات زیادي در طول دوره 

 و کمترین نوسانات مربوط به بخش خدمات است؛ به عبارت دیگر، از دیـدگاه اقتصـاد مقـاومتی بـه نظـر     
ها وضعیت مناسبی دارد. ذکر این نکته ضروري اسـت   رسد بخش خدمات کشور نسبت به دیگر بخش می

هـا و از جملـه بخـش     هاي اقتصادي، در همه بخـش  کاهش ارزش افزوده فعالیت به دلیل 1387در سال 
  وري بوده ایم.  دلیل خشکسالی گسترده) شاهد رشد منفی بهره کشاورزي(به

گذاري کمی جهـت تـامین    هدف هارم توسعههاي توسعه، براي اولین بار در برنامه چ در قوانین برنامه
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وري صورت گرفته است و در برنامه پـنجم توسـعه نیـز ایـن      رهقسمتی از رشد اقتصادي از طریق رشد به
یـا رشـد   میانگین رشد ارزش افزوده گذاري عیناً تکرار شده است. بر این اساس، مقرر شده است که  هدف

درصد آن از طریق افزایش سـرمایه گـذاري جدیـد و     5/5باشد که   درصد 8ساالنه برابر اقتصادي کشور، 
حاصل گردد. در جدول زیـر نتـایج محاسـبه     (TFP)وري کل عوامل تولید  هرهدرصد از طریق رشد ب 5/2

هـاي توسـعه اول تـا     به تفکیک برنامـه  ي اقتصادي و کل کشورها وري کل عوامل تولید بخش رشد بهره
هـایی کـه    الزم به ذکر است که در مورد برنامه اول و پنجم توسعه، فقـط در سـال   ارائه شده است. پنجم

  اطالعات در دسترس بوده است، محاسبه انجام شده است.
  

  هاي توسعه  وري از رشد ارزش افزوده) در برنامه وري کل عوامل(سهم رشد بهره متوسط رشد بهره .2جدول 
 خدمات معادن و صنایع کشاورزي اقتصاد کل شرح

 0.58 -2.17 1.53 -0.11 )1370-72اول ( برنامه هاي سال

 1.31 -2.18 -1.22 -0.04 )1374-78دوم ( برنامه
 1.92 -0.23 -0.82 1.58 )1379-83( سوم برنامه

 1.74 -2.17 -4.50 0.08 )1384-88چهارم( برنامه
 1.24 1.22 -1.95 0.80 )1389- 90پنجم ( هاي برنامه سال

  محاسبات تحقیقمأخذ: 
  

هاي  وري کل عوامل اقتصاد کشور در طول سال دهد که متوسط ساالنه رشد بهره جدول فوق نشان می
 5/2گـذاري   درصد بوده است که فاصله زیادي تا هدف 8/0و  08/0برنامه چهارم و پنجم به ترتیب حدود 

هاي توسعه، بهترین وضعیت براي کل  درصد تعیین شده در برنامه چهارم و پنجم دارد. در مقایسه بین برنامه
اقتصاد کشور مربوط به برنامه سوم، براي بخش کشاورزي مربوط به برنامه اول، براي بخش صنایع و معادن 

تـوان   باشد. بنـابراین مـی   مربوط به برنامه پنجم و در نهایت براي بخش خدمات مربوط به برنامه سوم می
وري براي ایجاد پتانسیل مقاومـت اقتصـادي در    مین اهداف بهرههاي توسعه در تأ نتیجه گرفت که برنامه

  کشور موفق عمل نکرده اند و فاصله زیادي تا اهداف تعیین شده وجود دارد.
براي نشان دادن وضعیت مقاومت اقتصادي در ایران با دیگر کشـورهاي دیگـر، بـر اسـاس گـزارش      

ي کـل عوامـل تولیـد از رشـد تولیـد ناخـالص       ور وري آسیایی، در جدول زیر سهم رشد بهره سازمان بهره
  داخلی چند کشور آسیایی در منطقه ارائه شده است.
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  1980- 2000وري از رشد اقتصادي کشورهاي آسیایی در طول دوره زمانی  مقایسه سهم رشد بهره .3جدول 
 جمهوري کره ژاپن مالزي سنگاپور شرح

 7.22 2.60 6.48 7.12 میانگین نرخ رشد تولیدناخالص داخلی%
 1.82 1.78 1.29 0.78 وري% میانگین نرخ رشد بهره

 25 68 20 11 وري از رشد اقتصادي% سهم رشد بهره
  2004وري آسیایی،  مأخذ: سازمان بهره

  
دهد که در کشـوري ماننـد    مقایسه اطالعات جدول فوق با نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان می

گردد و لذا پتانسیل زیادي بـراي   می وري حاصل اقتصادي از طریق رشد بهرهدرصد رشد  70ژاپن نزدیک 
 10سهم نامبرده در کشور ایران حدود  1ایجاد مقاومت اقتصادي در کشور ما وجود دارد(طبق نتایج جدول 

  درصد است).

  گیري و پیشنهادها نتیجه. 5
شـود،   هـاي توسـعه دیـده مـی     در برنامـه وري  رغم مواد قانونی مناسبی که در ارتباط با ارتقاي بهـره  علی

وري آن هـم در سـطح    همچنان این سؤاالت مطرح است که آیا تعیین اهداف کمی بـراي ارتقـاي بهـره   
وري است؟ چـه میـزان از    ها، رویکرد مناسبی براي ارتقاي بهره هاي اقتصادي و نه در سطح فعالیت بخش

ت که در برنامه پنجم توسعه بـر آن تأکیـد شـده    وري در کشور مربوط به بودجه اس مشکالت ارتقاي بهره
وري  خصوصـی در ارتقـاي بهـره   وري باید به شکل دستوري باشـد؟ نقـش بخـش     است؟ آیا نگاه به بهره

وري داریم و چه حجمی از مشکالت اقتصـادي و   هاي اقتصادي کشور چیست؟ چه انتظاري از بهره بخش
وري  ریزان بهره حل است؟ اینها سؤاالتی است که برنامه وري قابل غیراقتصادي کشور از طریق ارتقاي بهره

هاي توسعه در پاسخ  رسد در حال حاضر هنوز ابعاد قانونی برنامه کشور باید به آن توجه نمایند و به نظر می
هـاي   به این سؤاالت خألهاي زیادي دارند. در واقع این خألها باعث شـده اسـت کـه بسـیاري از بخـش     

وري متوقف سازند. نظام آماري کشور با  گیري بهره وري خود را در سطح اندازه بهرهاقتصادي حرکت بهبود 
گیـري   هاي توسعه بر انـدازه  هاي جدي و خألهاي آماري زیادي مواجه است و از طرف دیگر برنامه چالش

ف گیري صر وري در سطح اندازه وري و کمی نمودن آن تأکید دارند و این باعث شده است حرکت بهره بهره
   وري در سطوح مختلف وجود ندارد. آن متوقف بماند چرا که بسیاري از اطالعات مورد نیاز اندازه گیري بهره

ریزي بهبـود   اي در خصوص برنامه هاي صورت گرفته و نگاه تحلیلی به مواد برنامه با توجه به بررسی
توان شامل فقدان  د قانونی را میوري کشور با تأکید بر موار هاي بهره ترین چالش وري در کشور، مهم بهره

وري و  هاي سـاختار اجرایـی بهـره    ضعف   وري، هاي داده مناسب بهره بسترهاي قانونی جهت ایجاد پایگاه
وري در  هـاي خـاص بهـره    عدم تخصیص منـابع مـالی بـراي برنامـه     هاي دولتی و  متولیان آن در دستگاه
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وانین دانست. لذا برنامه ششم توسعه یک فرصت بـراي  ها به دلیل موانع قانونی و اجرایی نشدن ق دستگاه
اي و بودجـه و چـه در اصـالح نظـام اداري و      هـاي موجـود چـه در بعـد فقـدان مـواد برنامـه        رفع ضعف

باشد. برنامه ششم توسعه فرصتی اسـت بـراي اینکـه مفهـوم مقاومـت       سازي در سطح جامعه می فرهنگ
گـذاران،   وري در اذهـان سیاسـت   دي از طریق رشـد بهـره  اقتصادي بر مبناي تامین قسمتی از رشد اقتصا

  برنامه ریزان و فعالین اقتصادي شکل گیرد و به آن جامه عمل پوشانده شود. 
با توجه به نتایج بدست آمده و در جهت بسترسازي بـراي ایجـاد مقاومـت اقتصـادي بـر پایـه رشـد        

وري، بـه رفـع    ی از اعتبارات بـه بهـره  شود در کوتاه مدت از طریق تخصیص قسمت می وري، پیشنهاد بهره
مرکـز آمـار     هاي دولتی کمک شود و در بلندمدت در قالـب قـوانین،   وري در دستگاه خألهاي آماري بهره

وري در  هاي پایش و ارزیابی بهـره  دهی پایگاه داده وري مسئول شکل ایران با همکاري سازمان ملی بهره
هاي توسـعه   وري این است که برنامه ر از موانع ارتقاي بهرهها در سطح کشور شوند. یکی دیگ همه فعالیت

ها و تهدیدها نگذاشـته اسـت    وري و مشوق گذاري بهره هاي اقتصادي از نظر هدف هیچ تفاوتی بین بخش
هـا، سـاختار نیـروي انسـانی، مالکیـت و تنـوع        هـاي آن  هاي تولیدي، ریسـک  که ماهیت فعالیت در حالی

هـا   وري در همـه دسـتگاه   لزوماً نباید رویکـرد بهبـود بهـره   سیار متفاوت است. ها در کشور ب جغرافیایی آن
بلکـه بـه اقتضـاي     ،یکسان باشد و لزوماً نباید الگوهاي کشورهاي پیشرو بدون تغییر در ایران اجـرا شـود  

 سازي، الگوهاي مناسب کشور را پیدا کـرد.  توان با بومی هاي در دسترس می لیشرایط و اطالعات و پتانس
هاي آموزشی الزم را براي این منظـور برگـزار نمایـد. در     وري دوره شود سازمان ملی بهره لذا پیشنهاد می

قانون برنامه دوم توسـعه   35وري الزم به ذکر است که در تبصره  هاي بهره مورد تأمین منابع مالی فعالیت
هاي سنوتی خود را ببینند،  ودجهوري در ب هاي بهبود بهره هاي دولتی موظف شده اند سهم فعالیت دستگاه

درصـد بودجـه    3ولی به آن عمل نشده است. در برنامه پنجم براي رفع این مشـکل پیشـنهاد شـده کـه     
شـود ایـن    وري باشد، ولی به آن نیز عمل نشده است. پیشنهاد می ها منوط به ارائه گزارشات بهره دستگاه

رهاي مناسب اندیشیده شود چرا کـه نمـی تـوان    موضوع در برنامه ششم شفاف گردیده و براي آن راهکا
  اي، پتانسیل اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد گردد. انتظار داشت بدون هیچ هزینه
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  تبیین نقش مالیات در افزایش مقاومت اقتصادي

  ***سامان پناهی، **سعید مسگري مشهدي، *امراهللا امینی

 چکیده
اقتصاد مقاومتی از مفاهیم جدیدي است که در سالیان اخیر در اقتصاد ایران مطرح شده اسـت. اقتصـاد   
مقاومتی که با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادي ایران مطرح شده است از ضـروریات کشـور و   

شـود.   راهی براي بهبود وضعیت اقتصادي و خروج از تنگناهاي اقتصادي تحمیـل شـده محسـوب مـی    
عنوان راهبردي بلند مدت براي اقتصاد ایران، نیاز به انجام مطالعات تئوریک و تبیین  اقتصاد مقاومتی به

ابعاد مختلف علمی و عملی دارد. یکی از مواردي که نیـاز بـه مطالعـه و تبیـین دارد رابطـه متغیرهـاي       
آوري  ست که بر میزان تابآوري اقتصاد است. مالیات یکی از متغیرهایی ا تابمختلف اقتصادي با میزان 

ترین منبع مالی براي تأمین درآمدهاي عمومی  ترین و مهم عنوان معمول به  اقتصاد تأثیرگذار است. مالیات
توانند با  ها می رود. دولت دولت و یکی از کاراترین و مؤثرترین ابزارهاي سیاست مالی در دنیا به شمار می

عنوان ابزاري کـارا بـراي    ی و رفاهی را ارائه کنند و همچنین بهاستفاده از آن بسیاري از خدمات اجتماع
گذاري از آن استفاده کنند. با توجه به اهمیت مالیات در تحقق اقتصاد مقاومتی و فقدان مطالعات  سیاست

پردازیم. در ایـن   منسجم پیرامون آن، در این مقاله به تبیین رابطه مالیات و میزان مقاومت اقتصادي می
بتدا به بررسی مبانی نظـري اقتصـاد مقـاومتی و تبیـین مفهـوم، ضـرورت، اهمیـت، الزامـات و         مقاله ا

پردازیم.  هاي آن و سپس در قسمت دوم به بررسی نقش و جایگاه مالیات در اقتصاد مقاومتی می شاخص
ي رابطه نتایج مقاله حاضر بیانگر این است که در کشور ما بین درآمدهاي مالیاتی و میزان مقاومت اقتصاد

ها ابزاري براي دستیابی به دیگر اهداف اقتصاد مقـاومتی   مثبت و مستقیمی وجود دارد. همچنین مالیات
  روند. مانند افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فساد نیز به شمار می

 اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادي، مالیات، وابستگی به نفت. ها: کلیدواژه

  مقدمه. 1
ظران بـر آن  ن بهاي اخیر تأکید زیادي از سوي صاح از موضوعاتی است که در سال اقتصاد مقاومتی یکی

اي کلـی اقتصـاد   هـ  تشده است. به اعتقاد بسیاري از کارشناسان در شرایط کنونی کشور، اجـراي سیاسـ  
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ترین محورهایی اسـت کـه    ناپذیر است. مقاومت در اقتصاد از جمله مهم مقاومتی امري ضروري و اجتناب
ند. ا هنندگان این سیاست نیز بر آن تأکید کردک نا مورد توجه قرار بگیرد و تدویه تاجراي این سیاس باید در

وري آ با مقاوم شود و تـا ز ناي بروه كموضوع اقتصاد مقاومتی به معناي آن است که اقتصاد در برابر شو
که به طور مشخص بـه   آن افزایش یابد. اقتصاد مقاومتی مبحثی جدید است و تجربه منتشر شده مکتوبی

آن پرداخته باشد بسیار کم است که این نکته سبب شده اسـت انجـام مطالعـه و پـژوهش پیرامـون ایـن       
  موضوع با سختی و دشواري زیادي همراه باشد. 

 وان در بستر و شرایط هر کشور به طور خاص بررسی کـرد. فعالیـت  ت یمبحث مقاومت اقتصادي را م
 گـردآوري  نیـز  و المللـی  بـین  و داخلی اقتصادي فضاي بانی دیده و رصد به نیاز مقاومتی اقتصاد  عرصه در

 بـراي  ضمناً. ندارد امکان مقاومتی اقتصاد تحقق براي فعالیت دو، این بدون. دارد روزآمد  و دقیق آمارهاي
 بر را اقتصادمان پذیري آسیب و مقاومت میزان تا داریم نیاز بومی هاي شاخص به برسیم، دو این به که این

 و کنـد  مقاومـت  فشـارها  برابر در تواند می اندازه چه تا ما اقتصاد این بدانیم و کنیم شناساییها  آن اساس
  ).b  ،1391کند؟(پیغامی، تحمل تواند می را فشار میزان چه اقتصادي سد این

محققان نباشـد.  جدید بودن اقتصاد مقاومتی سبب شده است تا مطالعات زیادي درباره آن در دسترس 
در زمینه تأثیر مالیات بر افزایش مقاومت اقتصاد و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز مطالعـه مـدونی   
تا کنون انجام نشده است و منبعی براي پژوهش در این مورد در اختیار محققان قرار ندارد. لذا ایـن مقالـه   

 ایی هر چند کوچک را برداشـته اسـت. بـا   ه می گادر راستاي نقش و تأثیر مالیات در تحقق اقتصاد مقاومت
 چنـین  فقـدان  و اقتصـادي  مقاومـت  مالیات در اقتصـاد و نقـش کلیـدي آن در افـزایش     اهمیت به توجه

همین اهمیت، نویسندگان مقاله را بـر   .است شده دوچندان موضوعی چنین به پرداختن اهمیت پژوهشی،
آن داشت تا به تبیین نقش و جایگاه مالیات در اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن در افزایش مقاومـت اقتصـادي   

  بپردازند.
 کاراترین از یکی و عمومی درآمدهاي تأمین براي مالی منبع ترین مهم و ترین معمول عنوان به  مالیات

 از بسـیاري  آن ازبا اسـتفاده   تواند می دولت که رود می شمار به دنیا در مالی تسیاس ابزارهاي مؤثرترین و
 سو و سمت اجتماعی و اقتصادي جریانات و ها فعالیت از بسیاري به و ارائه کند را رفاهی و اجتماعی خدمات
 منظـور  به بیشتر درآمد کسب به محدود ایران در ها مالیات وصول از افراد از برخی تلقی متأسفانه. ببخشد

 درآمدهاي سهم بودن باال که است این شود می توجه آن به کمتر آنچه و است دولتی تشکیالت کردن اداره
 ناگواري عوارض آنکه بر عالوه دولت درآمد ترکیب در مالیاتی درآمدهاي سهم بودن پایین و نفت از حاصل

 از استفاده امکان از را کشور اقتصاد داشته است؛ بر در را کاال یک صدور به کشور درآمد وابستگی همچون
 اقتصادي از مشکالت بسیاري توان می ابزار این از استفاده با که حالی در. است ساخته محروم مالی نیز ابزار

  .برطرف نمود را
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در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظري اقتصاد مقاومتی و تبیین مفهوم، ضرورت، اهمیت، الزامات و 
هاي آن پرداخته شده است. پس از آنکه مبانی تئوریک اقتصاد مقاومتی تبیین شد در قسمت دوم  خصشا

مقاله به بررسی نقش و جایگاه مالیات در اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. در این قسمت تأثیر مالیـات  
الت اجتمـاعی،  بر کاهش وابستگی به نفت، درمان بیماري هلندي، افزایش ثبات اقتصـادي، افـزایش عـد   

کاهش فساد و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. این قسمت از مقاله در پی آن هسـت تـا بـه    
آوري اقتصـاد   بررسی نقش مالیات در افزایش مقاومت اقتصادي بپردازد و رابطه درآمدهاي مالیاتی و تـاب 

  ایران را تبیین کند.
مالیاتی و میزان مقاومت اقتصادي رابطـه مثبـت و    نتایج پژوهش بیانگر این است که بین درآمدهاي

آوري اقتصاد  مستقیمی وجود دارد. یعنی با افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی در درآمدهاي دولت میزان تاب
بر افـزایش مقاومـت اقتصـادي،     یابد. از سوي دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن است که عالوه افزایش می

بی به دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی نیز هسـتند. زیـرا از جملـه اهـداف مهـم      ها ابزاري براي دستیا مالیات
هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی بـدان اشـاره شـده اسـت ارتقـاي           اقتصاد مقاومتی که در ابالغیه سیاسـت 

هاي عدالت اجتماعی و کاهش فساد است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر استقرار نظام مالیاتی کارا  شاخص
  شود. هاي عدالت اجتماعی و نیز کاهش فساد در اقتصاد می هبود شاخصو عادالنه سبب ب

  مبانی نظري. 2
  تعریف اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادي .1.2

آوري) تبیین شود. یک نکته مهم که  در ابتدا الزم است تا مفهوم اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادي(تاب
قاومتی و مقاومت اقتصادي مفاهیم یکسانی نیستند و داراي باید در ابتدا روشن شود این است که اقتصاد م

را به  ها آنتعاریف و کاربرد متفاوتی هستند. بنابراین باید در کاربرد این دو واژه دقت کرد و نباید به اشتباه 
ي با ایـن نـام   ا هجاي یکدیگر به کار برد. درحالت کلی اظهارنظر درباره اقتصاد مقاومتی آسان نیست، کلم

ـ      ش یهیچ کدام از متون اقتصادي مرسوم مشاهده نمدر  ـ  یود، هر چنـد کـه بـا مطالعـه بیشـتر م وان بـه  ت
  مفاهیمی مشابه مانند اقتصاد متنوع رسید و از مفاهیم تقسیم ریسک نیز استفاده کرد. 

 از کـدام  هـر  کـه  شـده  ارائـه  متفاوتی تعاریف کم، زمان مدت همین در مقاومتی اقتصاد مفهوم براي
رین تعریف از اقتصاد مقاومتی، اقتصادي اسـت کـه قـادر بـه     ت هاند. ساد کرده نگاه موضوع این به اي جنبه

ـ       ه دمقاومت در برابر تهدی اي هـ  تاي دشمنان باشـد. در اقتصـاد مقـاومتی هـدف اسـتفاده بهینـه از ظرفی
که مقاومت اقتصادي کشور، تقویت تولید ملی یا همان رسیدن به نوعی استقالل اقتصادي است. در حالی 

اي اقتصاد است؛ به عبارت دیگر محصول ه یاقتصادي به معناي ایستادگی در برابر فشارها و تحمل کاست
  اي اقتصادي است. ه کا و ریسه كاقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مقاوم در برابر شو
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 حداکثر براي را خود پذیري انعطاف کشورها چگونه که است اصل این ي مقاومت اقتصادي دربردارنده
 چگونه همچنین و دهند افزایش را زا برون هاي شوك از وجودآمده به هاي فرصت از خود مندي بهره کردن

 را هـا  خسـارت  نیتـر  کـم  تـا  دهند افزایش ناحیه این از آمده وجود به تهدیدهاي برابر در را خود آوري تاب
 در زا بـرون  هـاي  شـوك  وقـوع  کـه  دارد می بیان مقاومت اقتصادي مفهوم دیگر، عبارت به شوند؛ متحمل
 طـور  به آن از توان نمی و است گریز ناپذیر نیز صنعتی کشورهاي حتی کشوري، هر براي و جهانی اقتصاد
 مـذکور  هـاي  شوك چراکه هاست؛ شوك این به واکنش چگونگی است مهم آنچه لکن کرد، اجتناب کامل

 از و کرد را برداري بهره نهایت ها فرصت از که بود آن دنبال به باید و است تهدیدات و ها فرصت از سرشار
 اقتصـاد  آوري تاب و پذیري انعطاف افزایش با جز مهم این و کرد اجتناب دارد امکان که جایی تا تهدیدات

  ).1393نیست(نیازي،  میسر ملی
ز مقاومت اقتصاد یا اقتصاد مقاومتی میزان توانایی اقتصاد براي بازگشت به کارکرد عادي خود پـس ا 

واند ناشی از عوامل بیرونی و یا ت یهد. تکان وارده به اقتصاد مد یمواجه با تکان وارده را مورد بحث قرار م
). بنابراین اقتصاد مقاومتی به معناي حصار کشیدن به 1392اي درونی اقتصاد باشد(دانش جعفري،ه فضع

اي اقتصـادي  هـ  كر برابر شـو وري اقتصاد را دآ باست که تاه تدور خود نیست بلکه یک مجموعه سیاس
  هد. د یافزایش م

 بـی  و کنتـرل  براي تالش متعاقباً و تحریم درشرایط فشار هاي حوزه تشخیص یعنی مقاومتی اقتصاد
 ها وابستگی کاهش مقاومتی اقتصاد. فرصت به فشارهایی چنین تبدیل آرمانی شرایط در و ها آن کردن اثر
 مقـاومتی  اقتصـاد  در هـدف  درواقـع  .است خوداتکایی براي تالش و داخل تولید هاي مزیت روي تأکید و

 راه سـد  شـود و  وارد می متخاصم نیروهاي سوي که از اقتصادي است هاي ضربه و فشارها بر غلبه کردن
  است. جامعه پیشرفت

 اقتصاد از این منظر عنوان یک اقتصاد ترمیمی مطرح شده است. دیگري اقتصاد مقاومتی به در تعریف
 »تـرمیم « و »گیـري  خلـل « ،»زدایی آسیب« ،»سازي مقاوم« پی در اقتصادي که از عبارت است مقاومتی
 هستیم آن دنبال به است. درواقع در این رویکرد اقتصادي موجود ناکارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها

 از تعریـف،  ایـن  در .برآورنـد  را مـا  انتظارات که کنیم کاري موجود، نهادهاي هاي سیاست بازتعریف با که
 و کننـد  شناسایی کشور اقتصادي نظام در را بحران و ضعف هاي کانون که خواهیم نهادهاي اقتصادي می

  ). a  ،1391نمایند(پیغامی، کشور بازتعریف نیازهاي یا ها تحریم اقتصادي، جدید شرایط اساس بر را خود
براي اشاره به تـوان سیاسـت سـاخته یـک      2»اقتصادي فنرت«) از اصطاحی به نام 2006(1بریگاگلیو

اي مخالف اسـتفاده کـرده اسـت. ایـن اصـطالح بـا       ز ناي بروه كاقتصاد براي بهبود یا انطباق با آثار شو
در ادبیات رایج کشور ماست. بریگـاگلیو  » اقتصاد مقاومتی«رین مفهوم به ت کتعریفی که از آن شده، نزدی
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ود: اول، توانایی اقتصاد براي بهبود سریع ر یاقتصاد به دو مفهوم به کار م تفنرارد که اصطالح د یبیان م
اي اقتصادي تخریب کننده خارجی؛ دوم، توانایی اقتصـاد بـراي ایسـتادگی در برابـر آثـار ایـن       ه كاز شو

اي مخالف به شدت محدود خواهد شد. اگـر بـراي   ه كا. توان اقتصاد براي بهبود یافتن از آثار شوه كشو
اي مزمن مالی وجود داشته باشد. از طرف دیگر، این توان ارتقا خواهد یافت اگر ابزارهـاي  ه يل، کسرمثا

ا مورد استفاده قرار گیرد؛ مانند مـوقعیتی کـه کشـور از    ه كازي آثار منفی شوس یسیاستی بتواند براي خنث
اتی را براي برخورد با آثار اي مالیه فواند مخارج احتیاطی یا تخفیت یوضعیت مالی قوي برخوردار است و م

  است.» تقابل با شوك«اقتصادي نوعی  فنرتا مورد استفاده قرار دهد. این نوع ه كمنفی شو
نـین  چ ما خنثی یا ناچیز باشـند. هـ  ه كا هنگامی متصور است که شوه كتوانایی ایستادن در برابر شو

ا را کاهش ه كدار باشد که آثار شوایی برخوره مهنگامی ممکن است که اقتصاد از مکانیس فنرتاین نوع 
ـ  فود. براي مثال، وجود بازاري انعطاش یاز آن نام برده م» جذب شوك«دهد که با عنوان  ـ پ وانـد  ت یذیر م

  ).5: 2011ا عمل کند(بریگاگلیو،ه كابزاري براي جذب شو عنوان به
 منتشـر  اقتصـاد  جهانی مجمع توسط 2014 سال در جهانی پذیري رقابت شاخص  درباره که بحثی در

 گونـه  ایـن  مقـاوم  کشور یک بخش آن در. است شده پرداخته آوري تاب موضوع به آن از بخشی در شده،
 تغییـر،  برابـر  در خـود  تطبیـق  تغییـر،  پـذیرش  ظرفیـت  کشـور،  یـک  بـراي  مقاومـت : است شده تعریف

ــذیري انعطــاف ــر پ ــر براب  اخــتالل شــرایط در کشــور یــک هــاي زیرسیســتم کارکردهــاي حفــظ و تغیی
  ).1392باشد(صادقی، ف می

وان تعریف کرد که اقتصاد مقاومتی، اقتصادي اسـت  ت یبه عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی را این طور م
که در آن عالوه بر تعامل پویا با دنیاي خارج و استفاده از امکانات تجـارت آزاد، امنیـت اقتصـادي کشـور     

تأثیر سوء را در روند بلندمـدت   نیتر کمو تهدیدهاي آن، لمللی اقتصادي ا نحفظ شده و نوسانات محیط بی
متغیرهاي کالن اقتصاد داشته باشد. چنین اقتصادي مسلماً باید از تمامی توانمندهاي خود بـراي اسـتفاده   

ا تالش کند تا بر روي منحنی امکانات تولید حرکت کند. در یک اقتصـاد مقـاومتی،   ه تحداکثري از ظرفی
اندازه بر روي یک یا چند بخش یا ظرفیت اقتصادي کشـور تکیـه شـود، بلکـه بایـد       نباید تمرکز بیش از

رداري از توان خـود برسـند. ایـن موضـوع     ب هاي اقتصاد به حداکثر بهره تبیشتر تالش شود تا همه ظرفی
  براي اقتصاد ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است که بتواند از اقتصاد تک محصولی رهایی یابد.

  اهمیت اقتصاد مقاومتی  .2.2
 شـود  می استفاده کمتر کشور یک شکستن هم در براي مستقیم هاي جنگ دیگر جهانی، فضاي در امروزه

 در کشـور  تا شود می استفاده فرسایشی فشار یا نرم جنگ از مقتدر، کشورهاي درآوردن پا از براي عموماً و
 موضـوعات  نـرم،  جنـگ  در ابزارهـا  بهترین از یکی. شود متالشی نهایت در و سست درون از زمان طول
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 در گونـاگون  موضـوعات  در و وسیع سطوح در کشورها تعامالت و ارتباطات که آنجایی از. است اقتصادي
 قـرار  فشـار  تحـت  موضـوعاتی  در را کشـور  یـک  تـوان  مـی  راحتـی  بـه  شـود،  مـی  انجام جهانی  دهکده

هاي اخیر کشور ما نیز همواره درگیر جنگ نرم بوده است و دشمنان مـا بـا    در سال ).a ،1391داد(پیغامی،
هـاي اخیـر    در سال ها آن اند. ابزار اقتصادي به مقابله با ما پرداخته خصوص بهاستفاده از ابزارهاي مختلف 

و کشور ما را  تالش کردند تا با استفاده از نقاط ضعفی که ما در حوزه اقتصاد داشتیم به کشور لطمه بزنند
عنـوان راه مقابلـه بـا تهدیـدات      دچار چالش کنند. به دلیل همین فشارها بود که ایده اقتصاد مقاومتی بـه 

  خارجی مطرح شد. 
جانبه و گسترده علیـه ایـران،    اي همهه ماهمیت اقتصاد مقاومتی زمانی روشن شد که به واسطه تحری

ایـن کـاهش نقـاط ضـعف اقتصـاد ایـران و شـدت        درآمدهاي نفتی دچار کاهش شدید شد و به واسـطه  
وابستگی به درآمدهاي نفتی و اثرات سوء آن بیش از پیش مشخص شد؛ به عبـارت دیگـر اقتصـاد تـک     

ـ   هـ  كمحصولی داراي نقاط ضعفی است که هنگـام بـروز چنـین شـو     هـد. البتـه   د یایی خـود را نشـان م
به نفت را تذکر داده بودند اما بـه دالیـل   پیامدهاي مخرب اقتصاد وابسته  تر شیپنظران اقتصادي  صاحب

اي اقتصادي علیه ایران آثار سوء این وابستگی ه ممختلفی توجه کافی به آن نشده بود. ولی با اعمال تحری
  شد.    نبه خوبی براي همگان مشخص و نمایا

رین ت یعنوان اصل رد کاهش قیمت نفت بهک یبه فرض که اگر تهدیدات خارجی نیز کشور را تهدید نم
ـ     نیتر بزرگمنبع درآمدي براي اقتصاد ایران خود از  ود. بنـابراین اقتصـاد تـک    ر یتهدیـدات بـه شـمار م

نوسـانات قیمـت نفـت نیـز از      نیتـر  کوچـک محصولی و وابسـته بـه رانـت درآمـدهاي نفتـی در مقابـل       
ب شده است ذیري باالیی برخوردار خواهد بود و نیازي به تهدیدات خارجی نیست. این وضعیت سبپ بآسی

عنوان راه نجات ما از تهدیدات خارجی و توسعه اقتصادي مطرح شود. درواقع اقتصاد  تا اقتصاد مقاومتی به
ایران از یک سو براي ادامه روند رو به رشد و تعالی خود و از سوي دیگر براي مقابله با تهدیدات خـارجی  

آوري اقتصاد است که البته اگـر پیشـتر بـه     ابهاي اقتصاد مقاومتی و افزایش ت نیازمند استفاده از سیاست
  د.ش یاصول بنیادي و وجه اثباتی علم اقتصاد پایبندي وجود داشت یک اقتصاد نسبتاً مقاوم حاصل م

  الزامات اقتصاد مقاومتی .3.2
واند خـود را در شـکل اسـتفاده    ت یاي مختلف کسب درآمد(که مه هاقتصاد مقاومتی حداقل بر چهار پایه را

ـ    ا ساز کلیه منابع اقتصاد نشان دهد)، پ کارآمد ویـه، عملکـرد کـاراي    ر ینداز باال یـا اجتنـاب از مصـرف ب
نهادهاي کاهش دهنده ریسک و برطرف کردن کلیه نقاط ضعف اقتصاد استوار است. ایـن چهـار پایـه را    

قـاومتی در کشـور   توان در بستر الزامات اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد. بنابراین تحقق اقتصاد م می
اقتصاد میسر نخواهد بـود.  سازي  ما داراي الزاماتی است که بدون اجراي این پیش نیازها و الزامات، مقاوم
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نیازهاي تحقق اقتصاد  ترین الزامات و پیش کنیم. مهم در اینجا به اجمال به برخی از این الزامات اشاره می
  مقاومتی عبارتند از:

  و فعال شدن بخش خصوصی رقابتی کردن اقتصاد .1.3.2
اي ساختاري محکمی است که قطعا داراي فواید بسیاري براي اقتصـاد ایـران   ه هاقتصاد رقابتی داراي پای

قانون  44اي ابالغی اصل ه تا و مجموعه سیاسه هر برنامت قاست. براي تحقق این امر اجراي هر چه دقی
 پیامـدهاي  از اقتصـاد سـازي   آزاد و دولتی اقتصادسازي  قرار گیرد. محدود  هواند مورد توجه ویژت یاساسی م

 نیازمنـد  پویـا  و فعـال  مقـاومتی  اقتصـاد . اسـت  اساسـی  قـانون  44 اصـل  هاي ذیل مهم اجراي سیاست
 فعـاالن  به بیشتر دادن میدان طریق از اقتصاد کردن مردمی بر مبتنی راهبردي، و استراتژیک ریزي برنامه
 محـرك  و موتـور  عنـوان  به خصوصی بخش .باشد یم بخش این مشکالت و موانع رفع و خصوصی بخش
 غیردولتـی،  هـاي  سـرمایه  مشـارکت  و جـذب  و خـود  سرمایه بکارگیري با که است اقتصادي رشد اصلی

 و اقتصـادي  رشـد  در خـود  نقـش  ایفـاي  ضـمن  آمد، کار مدیریت اعمال و انسانی منابع از بهینه استفاده
 و پایـه  بـر  مقـاومتی  از سوي دیگر اقتصاد .نماید محقق را دولت اي توسعه اهداف تواند می کشور، صنعتی
 بـراي  بسـتر،  برتـرین  شـک  بـدون  خصوصـی  بخـش  و است استوار جامعه و افراد معنوي سرمایه اساس

 برابـر  در اقتصـاد  کـردن  ضـربه  ضـد  بـراي  درجامعـه،  مقاومت ارکان ترین اصلی عنوان به مردم همراهی
  .است ها میتحر

  حمایت از تولید ملی. 2.3.2
وي ایـن  ر شهاي مختلف اقتصاد ایران و رفع مشکالت پـی  توجه به سهم و اهمیت نسبی مشکالت بخش

اي از الزاماتی است که براي تحقق اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار گیرد. به طـور خـاص   ه شبخ
ن در بخـش کشـاورزي بـا توجـه بـه      اي کارآمد و نـوی ه يرقابتی کردن صنایع ایران، استفاده از تکنولوژ

مشکالت کم آبی در کشور و توجه به بخش خدمات با تأکید بر بهبود کیفیت خـدمات آموزشـی و علمـی    
  اي انسانی از الزامات مهم تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.ه هجهت تقویت سرمای

  کاهش وابستگی به نفت .3.3.2
 تـک  اوالً درآمـد  ایـن . دهـد  مـی  تشـکیل  را ورکشـ  درآمد از مهمی بخش همچنان نفت از حاصل درآمد

دیگـر و در   کشـورهاي  رفتار از متأثر ثانیاً و است کشور اي سرمایه هاي دارایی فروش از ناشی و محصولی
 به آن از اي نمونه اروپا اتحادیه سوي از ایران نفت خرید تحریم که است برخی موارد کشورهاي متخاصم

 بـه  نفـت  فروش درآمد دریافت شود، می همراه مالی هاي تحریم با تصمیم این وقتی ویژه به. رود می شمار
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بنابراین وابستگی به نفت سبب افزایش تأثیرپذیري اقتصاد ملـی  . شود می مشکل عمالً هم کشورها دیگر
ثبـاتی متغیرهـاي کـالن اقتصـادي،      پذیري از تهدیدات خـارجی، بـی   هاي بیرونی، افزایش ضربه از شوك

مهم براي  ضعف  نقطه یک نفتی درآمد به وابستگی بسیاري مشکالت دیگر شده است. لذاافزایش تورم و 
  است که تا برطرف نشود تحقق اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد بود. اقتصاد ایران

  بهبود فضاي کسب و کار .4.3.2
ب و کـار در  وضعیت ایران از نظر فضاي کسب و کار اصالً مناسب نیست. ایران از نظر شاخص کلی فضاي کس

را کسب کرده است. نظـام اداري ناکارآمـد و مقـررات و قـوانین زیـاد و       152کشور رتبه  189از بین  2014سال 
دست و پاگیر از دیگر موضوعاتی است که تبدیل به مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت اقتصادي کشور شده اسـت.  

  اقتصاد است.سازي  الزامات مقاوم بنابراین اصالح این ساختارها و بهبود فضاي کسب و کار، از

  توجه به اقتصاد مبتنی بر فناوري و دانش .5.3.2
هاي مختلـف   در وضعیت کنونی اقتصاد جهان، هر کشوري که از تکنولوژي و فناوري باال در تولید بخش

وم اي تکنولوژي مثبت ایجاد کند داراي یک اقتصـاد کـارا و مقـا   ه كاقتصاد خود استفاده کند و بتواند شو
 گیرد می قرار اقتصادي هاي بنگاه اختیار در همواره دائمی، منبع یک عنوان به دانش حقیقت خواهد بود. در

 ارزش ایجـاد  و رقابتی مزیت افزایش سبب خدماتی، و تولیدي گوناگون هايفرایند در مکرر مشارکت با و
 اجتمـاعی،  رفـاه  گسـترش  سـبب  تواند می بنیان استفاده از دانش و اقتصاد دانش نتیجه در. شود می افزوده
 اتکـاي  عـدم  ایـران،  اقتصاد اساسی مشکالت از اما یکی .گردد پایدار ي توسعه و عدالتی بی و فقر کاهش

این نقطه ضعف تبـدیل   .است ها آنپایین بودن سطح تکنولوژي در  و تکنولوژي و علم به داخلی تولیدات
به مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت اقتصاد و استقالل اقتصادي کشور شـده اسـت. لـذا یکـی از الزامـات      

بنیان و تالش در راستاي پیاده کردن آن در کشور است. تـا زمـانی    اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد دانش
  دشوار و دور از دسترس خواهد بود.که اقتصاد ما مبتنی بر دانش نباشد تحقق اقتصاد مقاومتی 

  مصرف مدیریت .6.3.2
 غیر مصرف به نسبت کشوري اگر لذا. روند می شمار به کشور آن هاي ثروت جزء کشور، هر ذخایر و منابع

 دیگـر  سـوي  از. اسـت  تفاوت بی ثروت خود و ها دارایی به نسبت درواقع باشد، تفاوت بی خود منابع اصولی
 هـاي  زیرساخت توسعه و کشور رشد براي تواند نمی رواج دارد، آن در گرایی مصرف که کشوري درآمدهاي
 مهـم و اصـلی اقتصـاد    ارکان از یکی مصرف، از همین رو مدیریت. مورد استفاده قرار بگیرد آن اقتصادي
اي  تبذیر اسـت کـه وظیفـه    و اسراف از پرهیز و متعادل مصرف است. مدیریت مصرف به معناي مقاومتی
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 توجـه  رعایـت الگـوي مصـرف    به باید ها خانواده و مردم آحاد هم دولتی، هاي دستگاه هم. است همگانی
  مصرف بپردازند. در تعادل  مالحظه و اسراف از پرهیز و به کنند

تـوان   ترین الزامات اقتصاد مقاومتی بسنده کردیم. براي اقتصاد مقاومتی می در اینجا تنها به بیان مهم
اي نسبی نیز اشاره کرد. در ایـن میـان توجـه    ه تاصالح نظام بانکی، مالیاتی و قیم الزامات دیگري مانند

ویژه به مسائل محیط زیست نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین براي تحقـق اقتصـاد مقـاومتی    
ریـزي بـراي اجـراي عملیـاتی      ذاري و برنامـه گـ  تیک سري الزامات و اصول باید رعایت شود. لذا سیاس

  اي داخلی و خارجی منجر خواهد شد.ه هاقتصاد در برابر تکانسازي  مات فوق به مقاومالزا

  هاي اقتصاد مقاوم شاخص .4.2
وان آن را اقتصادي مقاوم دانسـت کـه از یـک    ت یاي زیر باشد، مه صدر صورتی که اقتصادي داراي شاخ

توانایی بازسـازي سـریع پـس از ورود    پذیرد و از سوي دیگر  اي بیرونی میه كتأثیر را از شو نیتر کمسو 
ود نتـوان آن را  ش یشوك را دارد. البته باید توجه داشت که اقتصاد مقاوم ماهیتی چندگانه دارد که باعث م

ي از مقاوم ا هعنوان نشان اي زیر را بهه صوان شاخت یبا یک یا چند شاخص معدود نشان داد. به هر حال م
  شدن اقتصاد در نظر گرفت:  

  تنوع درآمدهاي صادراتی کشور .1.4.2
ها به تولید و صـادرات یـک یـا چنـد      ویژگی مشترك اغلب کشورهاي در حال توسعه وابستگی شدید آن

در برابر تغییرات قیمتی آن کاالهـا   ها آنذیري شدید پ بمحصول اولیه یا کشاورزي است که منجر به آسی
اشد. در ب یخواهد شد. راه نجات این کشورها گسترش پایه صادراتی به تعداد زیادي از کشورهاي جهان م

توانـد   کشور ما این امر به معناي گسترش صادرات غیر نفتی اسـت. لـذا تنـوع درآمـدهاي صـادراتی مـی      
  ی فلمداد شود.هاي اصلی اقتصاد مقاومت عنوان یکی از شاخص به

  بیکاري پایین .2.4.2
هاي  اي بسیاري براي جامعه است. گسترش فقر و نابرابري، افزایش اعتیاد، بیماريه هبیکاري داراي هزین

روانی، گسترش خشونت و تبهکاري، بر هم خوردن تعادل روحی افـراد، افـزایش نـرخ طـالق و از دسـت      
تواند به طریقی مانع  ي هستند. هر یک از این پیامدها میهاي بیکار ترین هزینه دادن حیثیت از جمله مهم

تحقق اقتصاد مقاومتی شود. بنابراین وجود بیکاري در جامعه بـه دلیـل پیامـدهاي فـراوان آن بـا تحقـق       
توان تولید داخلی را افـزایش داد و بـه تبـع آن     اقتصاد مقاومتی منافات دارد. با تحقق اقتصاد مقاومتی می

اد. لذا یکی از آثار مهم تحقق اقتصاد مقاومتی کـاهش بیکـاري در جامعـه اسـت. تـا      بیکاري را کاهش د
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زمانی که بیکاري در جامعه وجود داشته باشد اقتصادمقاومتی تحقق نیافته است. بنابراین افزایش اشـتغال  
  هاي اقتصاد مقاومتی باشد.   تواند یکی از شاخصه و کاهش بیکاري می

  دو قطبی نبودن جامعه .3.4.2
واند عامل مثبتی براي کـار  ت یاختالف درآمدي تا آنجا که نشانگر تفاوت نسبی افراد است منطقی بوده و م

سد که جامعه بـه دو گـروه ثروتمنـد و    ر یو کوشش بیشتر باشد، اما هنگامی که نابرابري درآمد به حدي م
سـترش فقـر مـانع از    ود باعث به وجود آمدن خطرات جدي براي جامعه خواهـد شـد. گ  ش یفقیر تقسیم م

اي ناامیـد و فقیـر هـیچ مقـاومتی در     ه هاي عمومی خواهد شد و توده همشارکت گسترده همگان در برنام
  برابر تهاجمات بیگانه از خود نشان نخواهند داد. لذا اقتصاد در جامعه دو قطبی داراي مقاومت نخواهد بود.

  نرخ رشد اقتصادي باال .4.4.2
اي ذکر شده را کسب کنند معموال با یک نرخ رشد باال همراه هستند که نشانگر مقـاوم  ه یاقتصادهایی که ویژگ

ردد و البتـه در  گ ینیز هست. این نرخ رشد سبب باالتر رفتن سطح درآمدها و رفاه آحاد افراد جامعه م ها آنبودن 
وانـد  ت یک اقتصاد مقاوم ما در یه صواند شکاف درآمدي بین افراد جامعه را نیز کاهش دهد. این شاخت ینهایت م

ا خواهـد  ه تي بستگی به نوع سیاست دولا ها در هر جامعه يذارگ تایی نیز همراه باشد که نحوه سیاسه شبا چال
اي انبسـاطی  هـ  تاي اقتصادي انبساطی در پیش گرفته شود یا انقباضی که معموالً سیاسه تداشت. مثالً سیاس

  واند باالتر باشد.  ت ینهایت نرخ تورم نیز م رد اما درب یهر چند سطح درآمد را باال م

  سرمایه اجتماعی باال. 5.4.2
 علـوم  در اخیراً و اقتصاد  اجتماعی، علوم گوناگون هاي حوزه در اخیر هاي سال در اجتماعی  سرمایه مفهوم

 درون ارتباطات به اشاره جهت که است شناسی جامعه مفهومی اجتماعی سرمایه. است شده مطرح سیاسی
 کـل  در امـا  دارد، وجـود  مفهـوم  این براي مختلفی تعاریف اگرچه. شود می استفاده آن از گروهی مابین و

سـرمایه اجتمـاعی   . است شده تلقی مدرن جامعه »مشکالت همه عالج« نوعی عنوان به اجتماعی سرمایه
ي فوایـد  ا هود. وجود چنـین سـرمای  ش یمتغیري کلیدي است که باعث ایجاد همکاري و اتحاد بین مردم م

فراهم ساختن مقاومت بهتر کشـور در برابـر تهدیـدات بیگانـه      ها آنمتعددي براي جامعه دارد که یکی از 
اقتصادي رابطه مستقیم دارد. یعنی هر چـه در جامعـه سـرمایه     است. بنابراین سرمایه اجتماعی با مقاومت

  اجتماعی بیشتر باشد مقاومت اقتصادي نیز بیشتر خواهد بود.

  شینه تحقیقپی .3
همان طور که اشاره شد، اقتصاد مقاومتی موضوعی جدید است که در سالیان اخیر در اقتصاد ایران مطـرح شـده   
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است. جدید بودن اقتصاد مقاومتی سبب شده است تا مطالعات زیادي پیرامون آن در دسـترس محققـان نباشـد.    
گران قرار دارد تنها محدود به مقـاالت انـدکی   منابعی که پیرامون اقتصاد مقاومتی در دسترس محققان و پژوهش

انـد. در زمینـه بررسـی نقـش مالیـات در       ها و تعداد معدودي از نشریات اقتصادي متشـر شـده   است که همایش
اي نـدارد. درواقـع    افزایش مقاومت اقتصادي نیز هیچ مطالعه و پژوهشی انجام نشده است و این موضوع پیشـینه 

  پردازد. ت که به بررسی نقش مالیات در تحقق اقتصاد مقاومتی میاین مقاله اولین پژوهشی اس

  مالیات و اقتصاد مقاومتی. 4
یکی از نقاط ضعف دیرینه اقتصاد ایران که سبب بروز مشکالت فروان اقتصادي، سیاسی و اجتماعی شده 

یکصد است اتکاي کشور به یک محصول و وابستگی شدید به درآمدهاي حاصل از صادرات آن است. در 
سال اخیر اقتصاد ایران همواره وابسته به نفت بوده است و تمام مسائل آن با نفـت و درآمـدهاي آن گـره    
خورده است. این وابستگی به طروق مختلف به اقتصاد لطمه وارده کرده است و درنهایت موجب کـاهش  

 اقتصـاد  در پـذیري  ریسـک  نفـت  بـه  درآمدي سیستم کردن شدید مقاومت اقتصادي شده است. منحصر
سبب شده تا اقتصاد دچار بی ثباتی شدید شود. افزایش بی ثبـاتی و ریسـک پـذیري     و برده باال را کشور

هـاي   شود تا قدرت مقاومت اقتصاد در برابر تهدیدات خارجی کاهش پیدا کند و با شوك اقتصاد موجب می
  آید. وجود بهبیرونی مشکالت بسیاري براي اقتصاد 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

  تأثیر مالیات بر افزایش مقاومت اقتصادي .1شکل
  مأخذ: نتایج پژوه
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کنیم و درآمدهاي  فعال کشور در را اقتصادي هاي بخش سایر باید نفتانحصاري  درآمد از خروج براي
وانیم وابستگی به نفت را کاهش ت یصورت است که م در این .جایگزین و قابل اتکاي داخلی را تقویت کنیم

تواند جایگزین  دهیم و از پیامدهاي مخرب آن رهایی یابیم. مالیات یکی از درآمدهاي مهمی است که می
نفتی شود و در تمام کشورها نیز منبع اصلی تأمین درآمدهاي دولت مالیات است. اقتصاد ایران  درآمدهاي

براي تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش مقاومت اقتصادي خود باید به درآمدهاي مالیاتی توجه ویـژه کنـد.   
ـ  تواند نقش مهم و کلیدي درآمدهاي مالیاتی می د و دسـتاوردهاي  اي در افزایش مقاومت اقتصادي ایفا کن

اي اقتصادي خود به وجود ه تزیادي براي اقتصاد ایران به ارمغان آورد و یک دولت پاسخگو در قبال سیاس
  آورد که در ادامه به تبیین  برخی از موضوعات مطرح شده خواهیم پرداخت.

  مالیات و کاهش وابستگی به نفت .1.4
ي تکرار شونده در ا هقدار صادرات و یا تولید) پدیدکاهش قیمت، م واسطه بهنوسان شدید درآمدهاي نفتی(

آن کسـري بودجـه در اقتصـاد     واسـطه  بهاقتصاد ایران بوده و خواهد بود. موارد نوسان درآمدهاي نفتی و 
صـنعت نفـت کـه در آن درآمـدهاي     سازي  اي متفاوتی رخ داده است. نهضت ملیه لایران بارها و از کانا

و  1332ي هـا  سـال و به صفر در  1330میلیون دالر در سال  9به  1329ال میلیون دالر در س 59نفتی از 
بـا افـزایش    1353درصدي و سال  160با افزایش  1352کاهش یافت. جهش قیمت نفت در سال  1333
درصدي صادرات  52و کاهش  1357درصدي درآمد در سال  33درصدي مواجه بوده است. کاهش  153

از دیگـر مـوارد    1365درصـدي درآمـدهاي نفتـی در سـال      54 و کـاهش  1360و  1359اي هـ  لدر سـا 
 36و کـاهش   1376درصدي درآمـد در سـال    20ذیري در مقابل درآمدهاي نفتی هستند. کاهش پ بآسی

درصـدي   50و کـاهش حـدود    1390و در آخر تحریم فروش نفت در اوایل دهه  1377درصدي در سال 
الي اقتصاد ایران از تک محصولی بودن و اتکاي بیش ذیري باپ کدرآمدهاي نفتی از مصادیق روشن ریس

  ). 1392از حد به درآمدهاي نفتی است(آقامحمدي،
 سـوم  دو یعنـی  اسـت،  شـده  تـأمین  نفـت  محل از دولت درآمدهاي درصد 65 حدود ها، سال اکثر در

ـ  زیـرا  اسـت  خطرنـاك  نفتی درآمدهاي به وابستگی میزان این .است فروش نفت از دولت درآمدهاي  نای
ثبـاتی   نیسـت و باعـث بـی    مطمئنـی  درآمد نفت، صادرات ناپایداري و نفت قیمت نوسان دلیل به درآمدها

هاي بیرونی، بروز بیمـاري هلنـدي و آثـار سـوء بسـیار زیـاد دیگـري         اقتصاد، تأثیرپذیري شدید از شوك
قیمـت نفـت آثـار     آن به درآمدهاي نفتی اتکاي زیادي دارد نوسان  هشود. اصوالً در کشوري که بودج می

پیش از پـیش اثـر    مسئلهي اخیر این ها سالذارد که در گ ینامطلوب زیادي بر اقتصاد آن کشور بر جاي م
یک کشور وابسته به درآمدهاي نفتی نشان داد. بنابراین هرچـه   عنوان بهنامطلوب خود را در اقتصاد ایران 

تر خواهد بـود و بـه واسـطه ایـن      ادي پایینوابستگی بودجه به درآمدهاي نفتی بیشتر باشد مقاومت اقتص
 ابد.ی یذاري مولد اقتصادي کاهش مگ همقاومت اقتصادي پایین، ریسک اقتصادي باال رفته و سرمای
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  1مالیات راهکار خروج از بیماري هلندي .2.4
 دلیـل  این به نامگذاري این. است مشهور هلندي بیماري نام به که دارد وجود اي عارضه کالن اقتصاد در

 اقتصاد در هلندي بیماري .داد رخ 1960 سال در هلند کشور براي عارضه این بار اولین که است شده انجام
 عملکرد کاهش و گاز و نفت طبیعی منابع اکتشاف بین رابطه توضیح براي که است اقتصادي مفهوم یک

 منابع خصوص به طبیعی منابع درآمدهاي افزایش با .شود می استفاده کشور یک اقتصاد در تولیدي بخش
 نفتـی  درآمـد  رشـد  زیرا. شود می فراهم کشور آن شدن صنعتی غیر براي زمینه اقتصاد یک در گاز و نفت

 برابـر  در کشـور  آن صـنعتی  تولیـدات  رقابت قدرت از مسئله این و شود می کشور پول ارزش رشد موجب
 از نظر مورد کشور صنعتی محصوالت بازار تدریج به مسئله این وقوع با. کاهد می دیگر کشورهاي تولیدات

  .شوند می بیکار آن فعال در نیروي هزاران و شده تعطیل یک به یک هاي صنعتی کارخانه و رود می بین
کنـد. بـه طـور     طور که گفته شد این عارضه، پیامدهاي منفی زیادي بـراي اقتصـاد ایجـاد مـی     همان

تورم، افزایش نرخ  نرخ افزایش کشور یک اقتصاد در بیماري این یريگ لشک توان گفت تبعات خالصه می
 کـاهش  پـذیري اقتصـاد،  افزایش واردات و کاهش صادرات، کاهش قدرت رقابـت   ارز واقعی و به تبع آن

 کاهش به هم کنار در ها آن تمامی که است بیکاري نرخ افزایش آن دنبال به و تولیدي هاي فعالیت حجم
شود. از منظر اقتصاد مقاومتی نیز بروز  منتج می اقتصاد صنعتی هاي ساخت زیر تخریب و اقتصادي رشد نرخ

. اقتصاد دهد یمو ضربه پذیري اقتصاد را افزایش  شود یمبیماري هلندي سبب کاهش مقاومت اقتصادي 
و در برابر تهدیدات خـارجی   تواند ینموابسته به واردات با نرخ رشد پایین اقتصادي و بیکاري باال هیچگاه 

  ا مقاوم باشد.ز ني بروها شوك
 نفـت،  صـادرات  شروع ابتداي همان از ایران در هلندي بیماري عوارض که است آن از حاکی شواهد

براي  بوده است. گرفتار هلندي بیماري دام در اخیر هاي دهه در ایران کرد و اقتصاد بروز کشور اقتصاد در
ي جز مقابله با این بیماري وجود ندارد. براي افزایش مقاومت اقتصادي بایـد  ا چارهتحقق اقتصاد مقاومتی 

هـاي   از دام این بیماري رهایی یافت و آثار سو آن را از اقتصاد پاك کرد. به عقیده کارشناسان یکی از راه
ـ  ها آنها و سهم  درمان بیماري هلندي، افزایش اتکا به مالیات ا تقویـت  در تأمین منابع مالی دولت است. ب

توان از اتکا به درآمدهاي نفتی رهایی یافت و اقتصاد را از دام وابسـتگی بـه درآمـدهاي یـک      مالیات می
پایـان بخـش    توانـد  یممحصول خاص جدا کرد. مالیات بهترین جایگزین براي درامدهاي نفتی است که 

بیماري هلندي را  توان یمدالنه بیماري هلندي در اقتصاد ایران باشد. با برقراري سیستم مالیاتی کارا و عا
 ریشه کن کرد و مقاومت اقتصادي را افزایش داد. 

                                                        
1. Dutch disease 
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  مالیات عامل ثبات اقتصاد .3.4
 برونـزا  چون عواملی نفتی درآمدهاي به وابستگی دلیل به اقتصاد پذیري آسیب درجه افزایش خصوص در

 از یکـی  کشـور  اقتصـاد  بـه  نفـت  جهـانی  قیمـت  نوسـانات  از ناشی هاي شوك ورود و نفت قیمت بودن
 به و دولت درآمدهاي ناپایداري موجبات خود نوبه به نوسانات همین و بوده ایران اقتصاد دیرینه مشکالت

این شرایط سبب شده است تا اقتصاد ایران همواره دچار  .است کرده فراهم را کشور اقتصاد ثباتی بی آن تبع
بی ثباتی باشد و متغیرهاي کلیدي آن روند با ثباتی را نداشته باشند. این بی ثباتی عالوه بر اینکه آثار سو 

. زیرا با بروز شود یمورد سبب کاهش مقاومت اقتصادي نیز آ یاقتصادي بسیاري را براي اقتصاد به ارمغان م
وند و به تبع آن تمام اقتصـاد  ش یبرونزا بالفاصله متغیرهاي کالن کشور دچار تغییر و نوسان م يها شوك

آوري در برابر متغیرهاي بیرونی داشته  تواند قدرت تاب . در این حالت اقتصاد دیگر نمیشود یمدچار نوسان 
تحمل تهدیدات خـارجی و  . این چنین اقتصادي به هیچ وجه قدرت شود یمها  باشد و تابعی از تغییرات آن

باتی دو متغیر کلیدي اقتصاد ث یرا نخواهد داشت. در ادامه جهت روشن شدن بحث به بررسی ب ها آنمقابله با 
  پردازیم. کالن می

  بی ثباتی نرخ رشد اقتصادي .1.3.4
پرنوسان  هاي گذشته بسیار کند که این درآمدها در دهه یید میأبررسی درآمدهاي نفتی در اقتصاد ایران، ت

دهد و بنابراین وابستگی بودجه دولت  ظاهر شده است. درآمد نفت بخش اعظم بودجه دولت را تشکیل می
هاي مناسـب جهـت مـدیریت     به درآمدهاي نفتی بسیار باالست؛ بنابراین با توجه به عدم طراحی مکانیزم

ودجـه دولـت را بـه شـدت     نفتی و حفظ انضباط مالی در دولت، نوسانات رانت نفـت ب  درآمدهاي نوسانات
دهد. از آنجا که مخارج دولت رانتی تا حد باالیی به وسیله درآمدهاي نفتی تعیین  تحت تاثیر خود قرار می

انجامد. از آنجا که بودجه دولت رانتـی   ثباتی مخارج مالی دولت می ثباتی درآمدهاي نفتی به بی شود، بی می
ثبـاتی   ثباتی بودجه دولت و مخارج آن، به بی ی است، بیدر ترکیب تقاضاي کل اقتصاد داراي سهم بسزای

  .انجامد تقاضاي کل اقتصاد و به تبع آن تولید و رشد اقتصادي می
بر این باید توجه داشت که واکنش تولید و رشـد اقتصـادي نسـبت بـه نوسـانات رانـت نفـت،         عالوه

تري را بر تولید و رشد  ، اثرات شدیدبه این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن .متقارن است نا
گذارد. در واقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات رانت نفت، شبیه واکنش یک  اقتصادي می

دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را  فرد معتاد است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می
بهی، هنگامی که درآمدهاي نفتی باالست، اقتصاد کشور نیز سرپا اسـت  آورد. به صورت مشا از پاي در می

گـردد و نـرخ رشـد     توجه درآمدهاي نفتی، اقتصاد با یک شوك منفی مواجه می اما به محض کاهش قابل
  ).1390(زمان زاده،شود رو می اقتصادي با کاهش شدید روبه
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  رنمودار نرخ رشد اقتصادي ایران در پنجاه سال اخی .2شکل 

  منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی
  

هد نرخ رشد اقتصادي ایران یک روند کـامالً نوسـانی را نشـان    د یهمان طور که نمودار فوق نشان م
هد که با نوسان درآمدهاي نفتـی ارتبـاط و همبسـتگی نزدیکـی دارد. نوسـانات شـدید نـرخ رشـدو         د یم

تواند عامل بسیار مهمی در کـاهش   ناپایداري روند آن از یک سو و واکنش نامتقارن آن از سوي دیگر، می
بـاال و پایـدار    هاي کلی اقتصاد مقاومتی نیز دستیابی به نرخ رشد آوري اقتصاد ایران باشد. در سیاست تاب

یابی به چنین هدفی در شـرایط فعلـی    ها بیان شده است. دست یکی از اهداف اصلی این سیاست عنوان به
مدون و انجام اقدامات اصالحی به یـک سیسـتم   ریزي  ممکن نیست. براي تأمین این هدف باید با برنامه

اي دولت را تأمین کند. قطعـاً چنـین   مالیاتی کارا و عادالنه دست یافت که بتواند بخش اعظمی از درآمده
سیستمی تضمین کننده نرخ رشد پایدار و با ثبات اقتصـاد خواهـد بـود و زمینـه سـاز رونـق اقتصـادي و        

  دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود. 

  پول حجم رشد ثبات بی و باال نرخ .2.3.4
 دوره در امـا  انجامـد  مـی  اقتصـاد  در موقتی و مصنوعی رونق دوره یک ایجاد به اگرچه پول حجم افزایش

 به پدیده این که انجامد می دیگر طرف از اقتصادي رکود ایجاد و طرف یک از تورم نرخ افزایش به بعدي
 و آن از پـس  اقتصـادي  رکـود  بـا  تولیـد  افزایش و اولیه اقتصادي رونق درواقع. است موسوم تورمی رکود

 مـورد  ایـن  در عـالوه  به. ماند خواهد باقی پول حجم افزایش تورمی اثرات تنها و شده خنثی تولید کاهش
 مصـنوعی  رونق تداوم جهت پول، حجم افزایش بر اصرار هرچه یعنی است، صادق نیز کیفر آهنین قانون
 خواهد تر طوالنی و تر عمیق شدیدتر، آمد، خواهد آن پی در که رکودي و شدیدتر حاصله تورم باشد، بیشتر
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 تولید بر پول حجم رشد نرخ خصوص به پولی متغیرهاي اثر که است این سؤال تحلیل، این اساس بر. بود
  است؟ بوده چگونه ایران اقتصاد رشد و

  

  
  80-90هاي  نمودار نرخ رشد حجم پول و نقدینگی در سال منتهی به هر فصل در سال .3شکل 

  منبع: بانک مرکزي جمهوري اسالمی
  

 از و بـوده  باال بسیار طرف یک از پولی، متغیر ترین مهم عنوان به ایران اقتصاد در پول حجم رشد نرخ
 نـرخ  بودن باال که حالی در نظري، تحلیل اساس بر. است بوده برخوردار نیز زیادي ثباتی بی از دیگر طرف
 انجامیده کشور اقتصاد در باال تورم نرخ به صرفاً و نکرده اقتصادي رشد و تولید به کمکی پول حجم رشد

 نـرخ  ثبـاتی  بـی  عمـده  عوامل از یکی تورم، نرخ ثباتی بی بر عالوه پول، حجم رشد نرخ ثباتی بی اما است،
 ابتـدا  در اسـت،  یافتـه  افزایش پول حجم رشد نرخ که هایی دوره در درواقع. است بوده نیز اقتصادي رشد

 نـرخ  کاهش و تورم افزایش موجب بعدي دوره در اما نموده، فراهم را اقتصادي رشد نرخ افزایش موجبات
 رشـد  نـرخ  ابتـدا  اسـت،  یافتـه  کـاهش  پـول  حجـم  رشد نرخ که هایی دوره در مقابل در. است شده رشد

 را اقتصـادي  رشـد  نـرخ  افـزایش  و تورم کاهش موجب آن از پس اما شده، مواجه کاهش با نیز اقتصادي
 ثبـاتی  بی و تجاري هاي دوره ایجاد اصلی عوامل از یکی پولی ثباتی بی بهتر، عبارت به. است نموده فراهم

). موضوع این است که هنگام تزریق درآمدهاي نفتی به اقتصاد 1390است(زمان زاده، بوده اقتصادي رشد
ـ  شـ  یایران یک نقدینگی بدون پشتوانه تولیدي وارد اقتصاد م زاي تولیـدي وکـاالیی نـدارد و    ا هود کـه ماب

به هنگام کاهش درآمدهاي نفتی نقدینگی الزم در اختیار واحدهاي ود و ش یموجب بروز تورم در اقتصاد م
یرد. البته این یکی از دالیل تورم در اقتصاد ایران است و منشأ مهم و دیگر بروز تـورم،  گ یتولیدي قرار نم

ساختار اقتصاد ایران به واسطه انحصارات اقتصادي و دور بودن از فضاي رقابتی و شفاف اقتصادي اسـت.  
  حال عوامل مهم دیگري نیز در بروز تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که موضوع این مقاله نیست.به هر 
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  مالیات و فساد .4.4
یکی از الزامات اجراي اقتصاد مقاومتی، افزایش شفافیت و کاهش فساد در اقتصاد است. اقتصادي که بـه  

اند در برابر تهدیـدات خـارجی مقاومـت    وت یطور غیر شفاف عمل کند و در آن فساد وجود داشته باشند نم
یـابی بـه اهـداف کـالن      و دست شود یمکند. زیرا از یک سو ایجاد فساد سبب اخالل در عملکرد اقتصاد 

و از سوي دیگر بروز فساد باعث کاهش اعتمـاد مـردم و در نتیجـه کـاهش      کند یماقتصاد را غیر ممکن 
کی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی افزایش سرمایه . همان طور که اشاره شد یشود یمسرمایه اجتماعی 

وان انتظار داشت کـه مـردم   ت یي که سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی ندارد نما جامعهاجتماعی است. در 
در مقابله تهدیدات خارجی مقاومت کنند. اهمیت فساد در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجـه نویسـندگان   

هـا ایـن چنـین بـه ایـن       این سیاست 19تی نیز قرار گرفته است و در بند ي کلی اقتصاد مقاومها استیس
 و هـا  فعالیـت  اقـدامات،  از جلـوگیري  و آن سـازي  سـالم  و اقتصاد سازي شفاف«موضوع اشاره شده است: 

  ».... و ارزي تجاري، پولی، هاي حوزه در فسادزا هاي زمینه
 ایـن  البتـه  اسـت  کشورمان اقتصاد در جویی رانت يها نهیزم و رانت وجود اصلی دالیل از یکی نفت

 برخوردارنـد  ملـی  يهـا  ثروت از ناشی سرشار درآمد از که کشورهایی بلکه نیست ایران به منحصر ویژگی
 از را خـود  درآمـد  ي عمـده  قسمت که دولتی در ادبیات اقتصادي هر .دارند را مفسده و مشکل این معموالً

 امـا  ).153: 1376شـود(حاجی یوسـفی،    مـی  نامیـده  رانتیـر  دولـت  کنـد،  دریافـت  رانت شکل به و خارجی منابع
 اسـت،  بـبالوي  حـازم   هنوشـت  که رانتیر دولت عنوان تحت کتابی در رانتیر دولت تعریف ترین کامل و ترین دقیق
 را خـارجی  هـاي  رانـت  از توجهی قابل مقادیر که است دولتی رانتیر دولت تعریف این اساس بر. است شده مطرح

 گرفتـه  نظـر  در رانتیـر  دولـت  درآمدهاي براي درصدي 42  هآستان کتاب این در. دارد می دریافت منظم شکل به
 رانتیـر  دولـت  باشـد،  خـارجی  رانت از درآمدش کل از بیشتر یا درصد 42 که دولتی هر که معنا بدین. است شده

  ).92: 1377شود(حاجی یوسفی،  می قلمداد
 درآمـدهاي  بـه  وابسـتگی  جهـت  بـه  مردم به اتکا عدم دلیل به رانتی يدرآمدها به متکی کشورهاي

 فزاینـده  بیشـتر و فسـاد   شـفافیت  کمتـر، عـدم   پاسخگویی دچار مردم از مالیات  دریافت عدم و بادآورده
 بنابراین یکی از پیامدهاي مهم دولت رانتیر افزایش فساد در اقتصاد است. در ایـران نیـز نقـش   . شوند یم

تخلـف و فسـاد در اقتصـاد     منشـا  ایـن  که بوده اقتصاد در آن هاي رانت توزیع و نفت فروش دولت اصلی
است. بنابراین تا زمانی که دولت وابسته به رانت منابع طبیعی باشد مقابله با فساد و ریشه کـن کـردن آن   

ـ      ت ممکن نخواهد بود. براي پیشگیري از فساد و مقابله با ان باید سـاختار دولـت را اصـالح کـرد و از دول
ترین راهکار بـراي بـرون رفـت از اقتصـاد رانتـی جـایگزین کـردن درآمـدهاي          رانتیر فاصله گرفت. مهم

تـوان سـهم    غیررانتی بجاي درآمدهاي رانتی است. با افـزایش سـهم مالیـات در درآمـدهاي دولـت مـی      
جه تا اندازه زیادي رود و در نتی هاي بروز فساد از بین می درآمدهاي رانتی را کاهش داد. با این اتفاق زمینه

  یابد. فساد در اقتصاد کاهش می
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  مالیات و توزیع عادالنه درآمد .5.4
اجتماعی است. این هدف به  عدالت هاي شاخص یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی بهبود توزیع درآمد و ارتقاء

هاي کلی اقتصاد مقاومتی ذکر شده است و مورد تأکید قـرار گرفتـه    صراحت در دو بند از ابالغیه سیاست
استقرار نظام مالیـاتی   ها آنترین  تواند تأمین شود که یکی از مهم است. این هدف با ابزارهاي مختلفی می

 کننـده  تعدیل نقش که کشور، ثروت و درآمد عادالنه توزیع براي است ابزاري کارا و عادالنه است. مالیات
 پرداخت بیشتري مالیات باید دارد بیشتري ثروت و بیشتر درآمد هرکس که يطور به دارد را جامعه در ثروت

 زمانی تا و است مالیات کند، محقق را اجتماعی عدالت تواند می که عواملی ترین بنابراین یکی از مهم .کند
  .داشت کشور یک بهبود شرایط اقتصاد به امیدي چندان توان نمی نشود، سازماندهی مالیات بخش که

توان بین دو واژه توزیع اولیه درآمد و توزیع مجدد درآمد تفاوت قائـل شـد.    در تعریف توزیع درآمد می
 اعمـال  آمـد در مجـدد  توزیـع  هـاي  راه از . یکیتوزیع اولیه درآمد همان توزیع مبتنی بر عوامل تولید است

 هـا  مالیات افزایش بر اساس شواهد تجربی و مطالعات صورت گرفته. است مالیاتی و حمایتی هاي سیاست
 مستقیم هاي مالیات سهم افزایش با لذا. کرد خواهد تر متعادل را درآمد توزیع مستقیم هاي مالیات ویژه به و

تحقیقـات   .اسـت  انتظار مورد درآمد توزیع نابرابري بهبود درنتیجه و جینی ضریب کاهش ها مالیات کل به
انــد.  متعـدد وجـود رابطـه مثبـت بــین درآمـدهاي مالیـاتی و بهبـود توزیـع درآمــد را بـه اثبـات رسـانده           

 توزیـع  بـر  مثبـت  اثـر  مالیاتی ) با استفاده از مدل اقتصادسنجی نشان داد که درآمدهاي1387اسفندیاري(
 توزیع اگر که است داده نشان اي ساده مدل براساس ودتحقیق خ ) در1386دارد. همچنین صمدي( درآمد
 شود گرفته مالیات) دارند تري پایین مصرف به نهایی میل که(ثروتمند افراد از و شود اجرا درستی به درآمد

 عـدالت  و درآمـد  توزیـع  به شود، هم  پرداخت)دارند باالتري مصرف به نهایی میل که(درآمد کم افراد به و
  .شود می رشد باعث هم و شود می کمک اجتماعی

گیري اقتصادي به منظور تقسیم عادالنه امکانات بین اقشار مختلف جامعه از  امر توزیع درآمد و جهت
یابی به آن مستلزم استفاده صحیح از ابزارهاي اقتصادي است کـه از جملـه    جمله مواردي است که دست

نام برد. یکی از اهداف اقتصادي دولت توزیع درآمد است هاي مالی  توان از سیاست ترین این ابزارها می مهم
استقرار یک تواند آن وظیفه اقتصادي را انجام دهد.  که با استفاده از همین ابزار مالی که در اختیار دارد می

 در تورم کاهش باعث بلکه طبقاتی فاصله رفتن میان از سبب تنها نه اقتصاد در نظام مالیاتی کارا و عادالنه
  هاي پرداخت درصد 90 حدود توسعه حال در حتی و یافته توسعه کشورهاي از بسیاري در. شود می نیز اداقتص

 گذشته سالیان طی ایران بودجه در مالیات سهم که درحالی شود می تأمین ها اتیمال طریق از دولت، جاري
نامولد اقتصاد کشـور از  اي تصاعدي بر بخش ه تهمچنین برقراري مالیا .است بوده درصد 33 تا 25 فقط

اي اقتصادي این بخش نقـش چشـمگیري در   ه تجمله موضوعاتی است که عالوه بر محدود کردن فعالی
  ا به بخش مولد اقتصاد دارد که این امر نیز در تحقق یک اقتصاد مقاوم نقش شایانی دارد.ه ههدایت سرمای
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  مالیات و سرمایه اجتماعی .6.4
مقاومتی وجود سرمایه اجتماعی باال در جامعه است. در کشوري که سرمایه  یکی از الزامات تحقق اقتصاد

بـر ایـن    اجتماعی مقدار مطلوبی نداشته باشد مردم در برابر تهدیدات خارجی مقاومت نخواهند کرد. عالوه 
یـابی بـه اهـداف کـالن      شـود و دسـت   پایین بودن سرمایه اجتماعی سبب بروز اخالل در روند اقتصاد می

 علـوم  گونـاگون  هاي حوزه در اخیر هاي سال در اجتماعی  سرمایه مفهومکند.  ي را دچار اخالل میاقتصاد
 که است یشناس جامعه یمفهوم یاجتماع هیسرما .است شده مطرح سیاسی علوم در اخیرا و اقتصاد  اجتماعی،

ـ ا يبـرا  یمختلفـ  فیتعار اگرچه. شود یم استفاده آن از یگروه نیماب و درون ارتباطات به اشاره جهت  نی
ـ  مدرن جامعه »مشکالت همه عالج« ینوع عنوان به یاجتماع هیسرما کل در اما دارد، وجود مفهوم  یتلق

 هـاي  سـرمایه  بـه  توجـه  اي توسـعه  هر مهم ابعاد از یکی که شده ثابت شناسان جامعه بر امروز. است شده
 شمار به اي جامعه هر توسعه و رشد هاي شاخصه نیتر مهم از یکی اجتماعی، سرمایه رو این از. است اجتماعی

 سـرمایه  ایـن  کاهش و افول با. است کشوري هر يها هیسرما ترین مهم از یکی اجتماعی سرمایه .آید می
 حس عدم مهاجرت، کاهش رشد اقتصادي، نابرابري،. آید می وجود به کشور و مردم براي متعددي مشکالت

 هنجارشکنی، و انحرافات جرم، افزایش خیریه، امور افول سیاسی، اجتماعی مشارکت کاهش عمومی، اعتماد
  .هستند اجتماعی سرمایه کاهش پیامدهاي نیتر مهم جمله از ها خانواده فروپاشی و طالق افزایش

) درآمدهاي نفتی تأثیر منفـی بـر سـرمایه    1392طبق تحقیقات صورت گرفته مانند پژوهش بهبودي(
وان از تخریب ت ی. با تقویت نظام مالیاتی از یک سو مشوند یماجتماعی در ایران دارند و باعث تخریب آن 

اجتمـاعی و  سرمایه اجتماعی توسط درآمدهاي نفتی جلوگیري کرد و از سوي دیگـر بـا افـزایش اعتمـاد     
دیگر مالیـات نمـود بـارزي از اعتمـاد مـردم بـه نظـام         عبارت بهمشارکت اجتماعی سبب تقویت آن شد؛ 

اقتصادي و سیاسی است و شاخصی از مشارکت اجتماعی است. با افـزایش مالیـات دهـی مـردم اعتمـاد      
هد بـود. بنـابراین   تقویت سرمایه اجتماعی خوا جگانینتکه  ابدی یماجتماعی و مشارکت اجتماعی افزایش 

  .شود یمود و از سوي دیگر سبب تقویت آن ش یاز یک سو مانع از تخریب سرمایه اجتماعی م ها اتیمال

  گیري نتیجهبندي و  جمع. 5
هدف این مقاله بررسی رابطه مالیات و مقاومت اقتصادي و تبیین نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی بود. 

اقتصادمقاومتی، به طور اجمالی به بررسی نقش مالیـات در تحقـق اقتصـاد    لذا پس از بیان مبانی تئوریک 
مقاومتی و اینکه عدم اتکاي به درآمدهاي مالیاتی و در مقابل اتکاي بیش از حد به درآمدهاي نفتـی چـه   

ـ     اي اتکـاي بـه   هـ  تآثار نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جاي گذاشته است پرداخته شـد. در ایـن راسـتا مزی
مالیاتی از زوایاي متعددي مورد بررسی قرار گرفت و به موضوعاتی از قبیـل نقـش مالیـات در     درآمدهاي

  کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی، درمان بیماري هلندي، افزایش سرمایه اجتماعی و... پرداخته شد. 
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والً در ها در تحقق اقتصـاد مقـاومتی اسـت. ا    نتایج پژوهش بیانگر دو نکته مهم پیرامون نقش مالیات
کشور ما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، رابطه مستقیمی بین سهم درآمدهاي مالیاتی از درآمدهاي دولت 

آوري  ها افزایش یابد میزان تـاب  و میزان مقاومت اقتصادي وجود دارد. یعنی به هر میزان که سهم مالیات
بـر افـزایش    خواهد یافت. دومـاً عـالوه   زا و تهدیدات خارجی نیز افزایش  هاي برون اقتصاد در برابر شوك

شـوند. کـاهش فسـاد و     ها منجر به تحقق دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی نیز مـی  مقاومت اقتصادي، مالیات
هاي کلی اقتصاد مقـاومتی   افزایش عدالت اجتماعی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی هستند که در سیاست

اشاره شده است. در این مقاله به نقش کلیدي مالیـات در تحقـق ایـن دو هـدف      ها آننیز به صراحت به 
یـابی بـه دیگـر اهـداف اقتصـاد       تواند ابزاري مؤثر براي دست پرداخته شد و نشان داده شد که مالیات می

  مقاومتی نیز باشد.
فتی عامل وان گرفت این است که اتکاي بیش از حد به درآمدهاي نت یي که از مباحث فوق ما هنتیج

نفسـه نـامطلوب نیسـت امـا      بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادي ایران است. داشتن منابع نفتی فی
ا توزیـع  هـ  یا بر حسب توانـای ه تهنگامی که مدیریت درآمدهاي نفتی به طور صحیح صورت نگیرد فرص

هد کـه نتیجـه   د ینتی مود و درنتیجه نوآوري و ابتکار جاي خود را به تالش براي اتصال به منابع راش ینم
باز تولید چرخه باطل در امر تخصیص منابع است. مقاومت اقتصـادي نیـز بـه واسـطه همـین       فراینداین 

ذاري مولـد  گـ  هتخصیص منابع کاهش یافته و با باال رفتن ریسک اقتصادي، سرمای فرایندچرخه باطل در 
  هد. د یاقتصادي توجیح خود را از دست م

واند این چرخه معیوب را تا حد بسیار زیادي اصالح کند اسـتقرار یـک نظـام    ت ییکی از مواردي که م
هـاي مختلـف مـردم اسـت.      مالیاتی و مالیات ستانی کارآمد همراه با نظام اطالعاتی دقیق از درآمد گـروه 

حرکت به سمت اتکا به درآمدهاي مالیاتی مستلزم اقدامات دیگري است که باید این اراده و عزم جدي از 
یر وجود داشته باشد وگرنه تحقق چنین امري در حد نوشتن یک قانون خوب از سوي گ منظام تصمیسوي 

وان انتظار داشت با وجود اتکاي به درآمدهاي رانتی و توزیـع نامناسـب   ت یکارشناسان امر خواهد ماند و نم
  ن افزایش یابد.آوري اقتصاد ایرا اي ابالغی اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود و میزان تابه تآن، سیاس

    منابع
  ، تهران، انتشارات جنگل.»ها) اقتصاد بخش عمومی(مالیات«)، 1390پژویان، جمشید(

 انتشـارات  تهـران،  ،»ایـران  اقتصـاد  در هلندي بیماري« ؛)1392(قارنه، ناصر  شمس راد، رضا و منوچهري
 . اقتصاد دنیاي

 توزیـع  بـر  مـالی  يهـا  استیس اثر بررسی«)، 1386احمد(اسفندیاري، علی اصغر، اقبالی، علیرضا، رستمی، 
  .10-27، ص14، فصلنامه اقتصاد سیاسی، »ایران در درآمد
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تأثیر درآمدهاي نفتی بر سـرمایه  «)، 1392بهبودي، داوود، اصغرپور، حسین، باستان، فرانک، سیف، یزدان(
  .109-124، ص 3ي اقتصادیریال شماره ها پژوهش، فصلنامه »اجتماعی در ایران

 ،»ایـران  اسـالمی  جمهـوري  در مـدنی  جامعه یا دولت نسبی استقالل« )،1377امیرمحمد( یوسفی، حاجی
  .69-94، ص2  شماره راهبردي، مطالعات

 و125 شماره اقتصادي، سیاسی اطالعات ،»مفهومی بررسی یک رانتیر دولت« امیرمحمد()، یوسفی، حاجی
  .152-155، ص 126

الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی(مبتنی بر دیدگاه مقام معظـم  «)، 1391اله، مراد( سیف
  .5-22، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره شانزدهم، ص »رهبري)

مالی دولت بر توزیع درآمد  يها استیسبررسی اثر «)، 1387فرامرزي،ایوب( مهر،امین؛ زاهد صمدي،سعید؛
 .99-120، ص 49امه اقتصادي، ، پژوهشن»و رشد اقتصادي در ایران

(ویـرایش  » هاي آن اقتصاد مقاومتی و مولفه«)، 1391هاي مجلس شوراي اسالمی( گزراش مرکز پژوهش
 ، شهریور ماه. 12546اول)، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل 

ا و ه هاي آن، فرصت اقتصاد مقاومتی، ویژگی«)، 1391هاي مجلس شوراي اسالمی( گزراش مرکز پژوهش
 ، بهمن ماه.12817، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل »تهدیدها

، بیسـت و سـومین همـایش    »اقتصاد مقاومتی، مفاهیم، قلمروها و راهکارها«)، 1392دانش جعفري، داود(
  هاي پولی و ارزي، ثبات اقتصادي و حمایت از تولید ساالنه سیاست

، پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبري: »مقاومتی قتصادا تحقق درباره نکته 10«)، 1391پیغامی، عادل(
http:// khamenei.ir/ ،27 91مهرa  

، پایگاه اطـالع رسـانی مقـام معظـم     »ترمیمی؟ یا دفاعی اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد«)، 1391پیغامی، عادل(
  .آبانhttp: khamenei.ir/ 28رهبري: 

، روزنامـه دنیـاي اقتصـاد،    »ایـران  در اقتصادي رشد و تولید عملکرد دهه  پنج«)، 1390زمان زاده، حمید(
  .www.donya-e-eqtesad.com،قابل دسترس در  90خرداد 21، 2380شماره

، پایگاه اطالع رسانی مقـام  »رفتن مشکل پیشواز به یعنی نفت، به اتکا«)، 1392صادقی شاهدانی، مهدي(
  اسفند. http:// khamenei.ir/   ،7معظم رهبري: 

ــازي، حســین( ــا«)، 1393نی ــاومتی، اقتصــاد آی ــزوي اقتصــادي مق ــاه و من ــدت کوت ــایت » !اســت؟ م س
 1393خرداد  borhan.ir ،28برهان
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  حسابداري اسالمی، مقتضی اقتصاد مقاومتی 

  **علیرضا رام روز، *ساسان مهرانی

  چکیده
در سراسر جهان، بسیاري از کشورها در صدد بازسازي موج ضررهاي ناشی از بحران اقتصادي  لنباد به

را به کار بسـتند.   ي اقتصادي خویش برآمدند و راهکارهایی اعم از ریاضت اقتصادي مبانی تخریب شده
ثر از أراستاي برون رفت از شـرایط متـ  در انقالب  معظم ایران با بینش روشنگر رهبرجمهوري اسالمی 

اقتصاد مقاومتی که مؤید اصل عدالت اجتماعی  رویکرد یاتی نمودنعمل مسیراقتصادي، در  هاي بحران
 اانقالب، تمامی نهادها با توسل به ابزارهـ  فرزانه فرمایشات رهبر اساس . برقدم برداشته است باشد، می
کلی اقتصاد مقـاومتی ابـالغ شـده از سـوي      هاي سیاستراهکارهاي مناسب و همچنین با اتخاذ   ارائهو 

بـا تمرکـز بـر    از این رو عمل بپوشانند.   جامهند به اقتصاد مقاومتی هست ، موظفها آنبه و تعهد  ایشان
سیاست مرتبط با  و دولتی و مردمی، هاي ظرفیتمبنی بر استفاده از  رویکرد اقتصاد مقاومتی، رکن دوم

اجـراي ایـن   اسـالمی بـر تسـریع     حسابداري تأثیر ،اقتصادسازي  و سالمسازي  ن شفافوااین رکن با عن
گردد. در واقع با تکیه بر فرمایشات راهگشاي مقـام   سیاست مقتضی رکن مذکور نتیجه بخش تلقی می

رویکـرد   عنـوان  بـه معظم رهبري و بررسی منابع موجود در خصوص حسـابداري اسـالمی، ایـن روش    
موجـود ناشـی   حسابداري مقاومتی مورد نیاز جهت اجراي اقتصاد مقاومتی، الزامی و براي پر کردن خأل 

لزوم اعمال حسـابداري   در ایجاد شفافیت مورد نیاز اقتصاد مقاومتی و مرسوم حسابداري از ناتوانی نظام
شـفاف    توان زمینـه  شود. به بیان دیگر با استفاده از راهکارهاي اسالمی می اسالمی ضروري شناخته می

هـاي اقتصـادي را    دم در عرصـه تـر مـر   هاي هرچه تمام سازي، افشاي متقن و در نتیجه بستر همکاري
ایجاد نمود. در نتیجه، با توجه به لزوم همگراي و مقاومتی شدن تمـامی اجـزا و عناصـر اقتصـادي بـه      
منظور اجراي موفقیت اقتصاد مقاومتی، شاید بتوان حسابداري مورد نیاز چنین اقتصـادي را حسـابداري   

  ق نمود.اسالمی دانست و از این رو آن را حسابداري مقاومتی اطال
  اقتصاد مقاومتی، حسابداري اسالمی، شفافیت، افشا. ها: کلیدواژه

  مقدمه
اخیر کشورهاي متعددي  هاي سالدر  ،غربداري جهان  منبعث از اقتصاد سرمایهنوسانات شدید اقتصادي 

                                                        
  smehrani@ut.ac.irتهران، دانشگاه حسابداري گروه دانشیار *

   Alireza_ramrouz@ut.ac.irکیش، المللی بین پردیس-تهران دانشگاه حسابداري دکتري دانشجوي **
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سـازي   کشورها با توجه به شرایط خاص خود در صـدد مقـاوم  از  بسیاريرا متضرر ساخته است. از این رو 
از ایـن   برون رفتدر جهت ، 1از جمله سیاست ریاضت اقتصادي یمتفاوت هاي حلقتصاد و بکارگیري راه ا

راهکاري بی بدیل از سوي رهبر  عنوان بهمبحث اقتصاد مقاومتی  ،. در این راستااند برآمدهوضعیت بحرانی 
معظم انقالب مطرح گردید. ایران اسالمی با استعدادهاي معنوي و مادي سرشار و ذخائر و منـابع غنـی و   

تر از همه، برخورداري از نیروي انسـانی متعهـد و کارآمـد و داراي     هاي گسترده و مهم متنوع و زیرساخت
الگـوي اقتصـادي بـومی و علمـی     کـه  قتصاد مقـاومتی  اسازي  در صورت پیادهعزم راسخ براي پیشرفت، 

مشکالت اقتصادي فـائق آمـده و    همهنه تنها بر  گردد، محسوب می برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی
آرایـی کـرده، بـه     دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادي تمام عیار در برابر ایـن ملـت بـزرگ صـف    

از هاي ناشی  اطمینانی د توانست در جهانی که مخاطرات و بیدارد، بلکه خواه نشینی وا می شکست و عقب
هاي مالی، اقتصادي، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ  تحوالت خارج از اختیار، مانند بحران

ها و اصول قانون اساسی و سند  هاي مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان دستاوردهاي کشور در زمینه
گرا، پویا و پیشـرو را   زا و برون ت ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوري، عدالت بنیان، درونانداز بیس چشم

   ).1392بخش از نظام اقتصادي اسالم را عینیت بخشد(مقام معظم رهبري،  محقق سازد و الگوئی الهام

  مفهوم اقتصاد مقاومتی
 فرهنگی ساختار به توجه باجهانی،  عرصه در اقتصادي هاي فعالیت یک، و بیست قرن تا شانزده نوقرطی 

 ن شـانزدهم،  وقـر  در کـه  طوري . بهاند شده تعریف متفاوتی اقتصادي مکاتب قالب در کشورها تولیديو 

طال)، کالسیک و پس از  مرکانتلیسم(يسوداگر مکتب مختلفی از جمله تفکرات شاهد هجدهم و هفدهم
 اقتصــادي مبــادالت عرصــه داري در رمایهو در نهایــت اقتصــاد ســ آن نئـو کالســیک، مارکسیســم 

اقتصـادي مرسـوم در    هاي مدلو  ها روشفراگیري  توجه بهامروزه با . )1391(آهنگري و جعفري، ایم بوده
غـرب بـه   داري  اقتصـاد سـرمایه  سـرایت مشـکالت ناشـی از     )،حتی در کشورهاي اسالمی(سراسر جهان

ـ اقتصـادي عظـیم، خأل   بسیاري از کشورها در سراسر جهان، عالوه بر ضـررهاي  ی بـزرگ در چـارچوب   ی
سـازي اقتصـاد خـود     . این امر سبب گردید تا کشورها در صدد مقـاوم را نمایان ساخته استمنطق اقتصاد 

ریـزي کـرده و در پـی تحقـق آن در      برآمده و این سیاست را به شکل متناسب با کشورهاي خود برنامـه 
  . )1392مختلف باشند(مقام معظم رهبري،  هاي عرصه

 اقتصاد به جدید دیدگاه این کاربردي دارد.  بیشتر جنبه نیست، بلکه تئوریک بحث یک مقاومتی اقتصاد

 هاي شاخص آن ارزیابی براي به مجامع علمی معرفی نمود و مقاومتی سیاسی اقتصاد واژگان با توان را می

 یـک مفهـوم   تـا  اسـت  سیاسـی  اقتصاد مفهوم یک واژه این زیرا کرد، استخراج و تعریف سیاسی اقتصاد

 اقتصـاد  با توجه بـه  بتواند کاربرد و عمل در که باشد می سیاسی اقتصاد هاي راه حل دنبال به و اقتصادي

                                                        
1. Austerity  
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 و آمادگی که دهد قرار جهتی در را اقتصاد مسیر بلکه آید، فائق اقتصادي هاي بر بحران تنها نه اسالمی،
  ).1392فر،  زاده و بهشتی باشد(درویش شده اتخاذ نیز آینده نگري الزم

 موضـوع  ایـن بـه   اي جنبهاز  کدامهر  کهمتفاوتی ارائه شده  تعاریف، اقتصاد مقاومتی مفهومدر مورد 
در  1389شـهریور سـال    16اقتصاد مقاومتی نخستین بار توسط مقام معظـم رهبـري در     واژه. اند پرداخته

 همـین ادبیات سیاسی و اقتصادي کشـور نهـاد. در     عرصها به پ کشورسراسر  کارآفرینانجمعی از  بادیدار 
اساسـی   نیـاز معرفی و بـراي   کارآفرینیرا معنا و مفهومی از » اقتصاد مقاومتی«، رهبر معظم انقالب دیدار
را معرفـی  » ي جهـش 6بـرا  کشورآمادگی «و » فشار اقتصادي دشمنان« دلیلدو  نیز کارآفرینیبه  کشور

  ).1389ي، نمودند(مقام معظم رهبر
از اقتصاد مقاومتی از سوي رهبر فرزانه انقالب ارائـه شـده اسـت.     کامل جامع وتعریفی ، میان ایندر 
 شرایطفشار، در  شرایطدر  کهآن اقتصادي  یعنی اقتصاد مقاومتی« فرمودند: دانشجویانبا  دیداردر  ایشان
 کشـور  شـکوفایی رشـد و   کننـده  تعیـین  توانـد  مـی  هـاي شـدید   خصومتو  ها دشمنی شرایط، در تحریم

  .)1391مقام معظم رهبري، »(باشد

  از دیدگاه مقام معظم رهبري  اقتصاد مقاومتیارکان 
  مقاوم بودن اقتصاد. 1

ایشان کشف نقاط ضعف، کاهش آسیب پذیري و حفظ و مقاومت اقتصاد کشـور در مقابـل نفـوذ و تـأثیر     
  )1392ند(مقام معظم رهبري، دشمنان را از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی بر شمرد

  مردمیو  دولتی هاي ظرفیت ي همهاستفاده از . 2
ناب مردمی و یا به بیان  هاي ظرفیتاز طریق تکیه بر  خصوصیو توانبخشی بخش سازي  کمک به مقاوم

رکنی از ارکان سیاست اقتصـاد   عنوان بهدیگر مردمی کردن بخش خصوصی از سوي رهبر معظم انقالب 
  ته شد. ایشان فرمودند: مقاومتی شناخ

از  بعضیدنبال شود، در  باید بیشترو اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه  تأکیدبا  44اصل  هاي سیاست«... 
. خب، آید نمیجلو  اش توانی کمبه خاطر  خصوصیبخش  که شنوم می کشور مسئولینموارد، من از خود 

 طریق، از هاست بانک طریقبشود؛ حاال از  توانبخشی خصوصیبه بخش  اینکه براي بکنید فکري باید
، بخـش  خصوصـی بخـش   کـه  کنیـد  کـاري الزم است،  که طریقیو مقررات الزم است؛ از هر  قوانین
هم  که باشیمداشته  اقتصادي یکما  کهاست  این معنایش مقاومتی، فعال شود. باالخره اقتصاد مردمی

وضـع   یعنـی . کنـد  پیـدا  کاهش اش پذیري آسیبمحفوظ بماند، هم  کشوردر  اقتصاديروند رو به رشد 
و بـه   همیشـگی  کـه دشـمنان   ترفنـدهاي در مقابـل   کهباشد  جوري اقتصاديو نظام  کشور اقتصادي

  همـه طش، استفاده از یاز شرا یکی. کند پیداو اختالل  ببیند آسیب کمترمختلف خواهد بود،  هاي شکل
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، دهنـد  مـی نظران  صاحب که راهکارهاییو  ها اندیشهو  فکرهااست؛ هم از  مردمیو  دولتی هاي ظرفیت
  .»داده شود... میدانواقعاً  بایداستفاده شود. به مردم هم  ها سرمایه، هم از کنیداستفاده 

درسـت و  ي اقتصـاد  کـار ما  شود نمی...واقعاً « مبارزه با مفاسد اقتصادي نیز فرمودند:  دربارههمچنین 
 تـوانیم  مـی اسـت ... تصـور نشـود مـا      نشـدنی واقعاً  این؛ نکنیممبارزه  اقتصادي، اما با مفاسد بکنیم قوي

 کـه ؛ و تصور نشود اقتصاديبا مفاسد   مبارزه، بدون باشیمداشته  مردمیسالم  کارو  مردمی گذاري سرمایه
؛ باشـیم داشته  کممردم را  گذاري سرمایهمردم و  مشارکتما  که شود میموجب  اقتصاديبا مفاسد   مبارزه

 سـالمی ند، مردمـان  هسـت  سالم کاربشوند، اهل  اقتصادي میدانوارد  خواهند می که کسانی اکثرنه، چون 
اشتغال و  ایجاد عنوان به نیایند کسانی که کنیدمراقبت  دوربینو  ریزبین، تیزبین هاي چشمبا  بایدهستند؛ 

؛ کنیدمراقبت  بایدرا  این. نگیردانجام  واقعی کارآفرینی، اما بگیرند بانکی تسهیالت کارآفرینیو  کار ایجاد
در  قضـائیه   قـوه و  مجریـه   قـوه  همکاري. به نظر من کندمراقبت  قضائیه  قوه، هم کنیدهم شما مراقبت 

  .)1391(مقام معظم رهبري، »تاس الزامی بسیار کار یک اینجا

   ملی تولیداز  . حمایت3
مقام معظم رهبري حمایت از تولید ملی یعنی بخش صنعت و کشاورزي را از ارکان اقتصـاد مقـاومتی بـر    

واحدهاي صنعتی عظیم کشـور همچـون فـوالد و      گستردهشمردند. بنا بر فرمایش ایشان با وجود فعالیت 
ات مسـتقیمی در  صنعت نیز بپردازند. زیرا تـأثیر  تر کوچک هاي بخشسیمان مسئولین باید به رفع تعطیلی 

  زندگی مردم دارد(همان).

  ارزيمنابع  . مدیریت4
مسئولین را بـه مـدیریت صـحیح ایـن منـابع مهـم اقتصـادي         ارزيمنابع   مسئلهبر اهمیت  تأکیدایشان ضمن 

  گردید (همان). ها آنفراخوانده و خواستار قطعیت آنان در تصمیمات خود راجع به ارز و پیگیري موضوع از سوي 

  مصرف  مدیریت. 5
سازي در این زمینه را  داشته و فرهنگ تأکیدمقام معظم رهبري در این بخش بر اهمیت مدیریت مصرف 

بـزرگ   اي کننـده خواندند. بنا بر فرمـایش ایشـان دولـت خـود مصـرف       ها رسانه  وظیفهامري ضروري و 
با اقدامات عملی فرهنگ صرفه جویی و خرید محصوالت و اقالم داخلـی را   توان میو  گردد میمحسوب 

رواج داد. ایشان مسئولین را موظف دانستند تا با صرفه جویی در خرید و اجبار خرید محصوالت داخلی در 
  سازي در مدیریت مصرف یاري رسانند(همان). ها به فرهنگ وزراتخانه
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  نسبت حسابداري و اقتصاد مقاومتی
عملیاتی نمودن اقتصـاد مقـاومتی کـه    و  انقالبمعظم بینش روشنگر رهبر گیري از  بهرهبا  اسالمی ایران

گـام   اقتصـادي  هـاي  بحرانثر از أدر راستاي برون رفت از شرایط متباشد،  میمؤید اصل عدالت اجتماعی 
ه و نیازمنـد  رهبري، اقتصاد مقـاومتی، رویکـردي همـه جانبـه داشـت     مقام معظم بنابر فرمایشات برداشت. 

اقتصـادي و غیـر    هـاي  بنگـاه ، صـنایع،  هـا  ارگـان تمـامی  سازي  سازي و به خصوص مقاوم بهبود، توانمند
هـاي   انقالب خواستار جریان یافتن خون مقاومـت در رگ   تر، رهبر فرزانه دقیق. به بیان باشد میاقتصادي 

حسـابداري، بانکـداري، بخـش     هـا اعـم از   نظام جمهوري اسالمی ایران و مقاومتی شدن تمامی فعالیـت 
عزم ملی، خواست درونی و اقدامات مؤثر تمامیت جامعه ایشان  مصرف و به طور کلی اقتصاد کشور شدند.

اعم از فعالین اقتصادي، دانشجویان و دانش پیشگان که هر یک با فعالیت خویش در بخش مربوطه اثري 
واالي مقاومـت    اندیشـه د نمایند را الزامات تحقق اقتصاد ایجا  پیکرهیگانه و منحصر به فرد بر جاي جاي 

طـور کـه ایشـان در تشـریح ارکـان سیاسـت اقتصـاد         همه جانبه در برابر نوسانات جهانی خواندند. همان
مردمـی در   هـاي  ظرفیتگیري از تمامی  مقاومتی به یکپارچگی دولت و مردم اشاره داشتند، خواستار بهره

سازي دولت و اقتصاد را از  به بیان دیگر مردمی یژه بخش خصوصی شدندو راستاي توانمندسازي اقتصاد به
). مقام معظم 1391اصول بنیادین اجرایی نمودن این رویکرد نوین اقتصادي دانستند(مقام معظم رهبري، 

 ازثر دانسته و دولت را موظف بـه اسـتفاده   ؤنقش مردم را نقشی م ،رهبري با اشاره به این موضوع اساسی
فعالیت اقتصادي نمود تـا مـردم از    هاي میدانابزارهاي گوناگون در جهت ارتقاي تقاضا و حضور مردم در 

کلـی   هـاي  سیاسـت گراي صرف به نقش مولد در اجتماع سوق داده شوند. از سوي دیگر در  نقش مصرف
سـازي   سـالم  سـازي و  دولتی ابالغ گردید، رهبر معظـم انقـالب شـفاف    هاي ارگاناقتصاد مقاومتی که به 

اقتصاد و همچنین ایجاد بستري جهت ارتقا و تقویـت رقابـت پـذیري در جامعـه را از جملـه مبـانی کـار        
مین مالی شـفاف  أت هاي سیاستسازي در اقتصاد مبتنی بر حسابداري و  شفاف 1دولتی خواندند. هاي ارگان

  ابد.ی می تري افزونکامل و داوطلبالنه صحت و سقم  بوده و با افشایی دقیق،
اسـالمی   لزوم همگرایی و مقاوتی شدن تمامی اجزا و عناصر اقتصـاد از یـک سـو، و    حال با توجه به

هایی در مورد حسابداري مـورد نیـاز اقتصـاد مقـاومتی      از سوي دیگر، پرسشاقتصاد مقاومتی  بودن بنیان
                                                        

  هاي دولتی:  هاي اقتصاد مقاومتی ابالغ شده به ارگان . سیاست1
پذیري  وري در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازي نیروي کار، تقویت رقابت دادن رشد بهره رمحور قراـ 

هاي  هاي متنوع در جغرافیاي مزیت و به کارگیري ظرفیت و قابلیت ها استاناقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و 
  .مناطق کشور

هاي پولی،  زا در حوزه دهاي فسا ها و زمینه سازي آن و جلوگیري از اقدامات، فعالیت سازي اقتصاد و سالم شفافـ 
  . ... تجاري، ارزي و
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  گردد: مطرح می
  باشد؟ قتصاد مقاومتی میاسازي  آیا حسابداري مرسوم، حسابداري متناسب و الزم براي پیاده -
آیا حسابداري مرسوم از ظرفیت کـافی بـراي ارائـه اطالعـات مفیـد و افشـاي سـودمند مـورد نظـر           -

  هاي ناظر بر ارکان اقتصاد مقاومتی برخوردار است؟ سیاست
هـاي   در فعالیت مشارکت بیشتر مردم آیا ارائه اطالعات مالی شفاف و افشاي مناسب رویدادهاي مالی -

  بخشد؟ هاي مردمی را ارتقا می استفاده از ظرفیتاقتصادي و 
و ارائه و افشاي اطالعات بر اساس رهنمودهـاي آن، اعتمـاد مـردم بـه      حسابداري اسالمی اعمالآیا  -

دهد و به سوق دادن نقدینگی به سـمت   ها و نهادهاي مالی را افزایش می شرعی بودن معامالت بنگاه
 انجامد؟   هاي مولد می فعالیت

  و گزارشگري مالی اقتصاد رد شفافیت
یابی گسترده به اطالعات مربوط و قابل اتکـا در خصـوص عملکـرد     طور کلی، شفافیت به معناي دست به

تابعـه   هـاي  شـرکت راهبـري شـرکتی، و ریسـک      گـذاري،  هـاي سـرمایه   اي، موقعیت مالی، فرصت دوره
 معـادل  را شـفافیت تـوان   مـی وانـاث و کـافمن،    ویش). اما بر طبق نظر 2003، اسمت(بوشمن و باشد می

اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان   موقع و قابل اتکاي اطالعات اقتصادي، افزایش جریان به
. در مقابل، عدم شفافیت در اطالعات به مفهوم ممانعت از دسترسی به اطالعات صـحیح و  دانستمربوط 

بازار از کسـب اطمینـان نسـبت بـه کفایـت و مربـوط بـودن کیفیـت         یا ارائه نادرست اطالعات یا ناتوانی 
  ).1999واناث و کافمن،  ویشاطالعات ارائه شده تعریف شده است (

اطالعات ضـروري بـراي ارزیـابی عملکـرد و انجـام وظیفـه پاسـخگویی        ي شفافیت را افشا فلورینی
رسی به اطالعات با در نظر گـرفتن  ). تأکید بر حق دست1999ها بر شمرده است(فلورینی،  وسیله شرکت به

هـا بـا اسـتفاده از ایـن      کننده و امکـان ارزیـابی عملکـرد شـرکت     کننده و استفاده حریم هر دو طرف تهیه
تر شده است. در واقع، شفافیت ارتباط تنگاتنگی با پاسـخگویی   فلورینی برجسته هاي تعریفاطالعات، در 

هـا و عملکردشـان در     در قبال سیاسـت  ها شرکتمسئولیت   داشته و علت وجود تقاضا براي شفافیت بازار،
  ).1391قبال بازار است(صمدي و آراد، 

به منظور اجراي رویکرد  ها شرکت، زیرا گیرد میهاي قانونی قرار  شفافیت در حوزه مسئولیت دیگربعد 
اطالعـات هسـتند.   سـازي   فوق توسط دولت و مراجع قانونگذار، ملزم به پایبندي به الزامات افشا و شفاف

، کیفیـت در اطالعـات خروجـی    هـا  آندهـد کـه وجـه مشـترك      شفافیت نشان مـی  هاي تعریفمجموع 
  ).  1391است(صمدي و آراد، 

کامل به همراه شـفافیت  ي . رویکردهاي افشاشود میبناي اصلی حفظ منافع سهامداران محسوب  ،شفافیت
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بـه عمـل   گـذاران را   سرمایهالزم از و حمایت  برطرف سازدرا  ینانطمعدم اشرایط  تواند، میدر گزارشگري مالی 
مثبتی بر عملکرد شـرکت و حفـظ منـافع     از تأثیرداوطلبانه  افشاء انجام شده،تحقیقات بر اساس  ،. همچنینآورد

عبارتی دیگر، نبود شفافیت اطالعات و ابهام در گزارشگري ممکن اسـت   به برخوردار است؛ انسهامداران و ذینفع
  ).  2009انی و رفتارهاي غیراخالقی در راستاي کاهش ارزش منجر شود(مدهانی، به بدگم

اطالعات، نیازمند تالش، زمان و منابع مالی است. طبیعـی اسـت کـه    ي بندي و افشا آوري، طبقه جمع
هـا و   کنند که هزینه ها بسته به میزان در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطالعات را افشا می شرکت
ها و منـافع مشـکل    گیري دقیق و عینی این هزینه نهایی افشا برابر شود. از سوي دیگر، چون اندازهمنافع 

   ).1389کنند(صمدي،  کمتر از حد کامل حرکت می در جهت افشا ها شرکتاست، اغلب 
دهـد کـه    شفافیت اندك نشان مـی را در پی خواهد داشت.  1تقارن اطالعات عدم کافی،شفافیت نبود 
بنابراین یک نبـود تقـارن اطالعـاتی     د.گذار وجود ندار کافی براي ارتباط برقرار کردن با سرمایهاطالعات 

صـورت  بـه  ، ارزش شرکت آکه مطلع نیستند برقرار خواهد بود. در یک بازار کار هایی آنبین افراد مطلع و 
. شـود  عریـف مـی  شـده از لحـاظ ریسـک ت    نقدي آینده با نرخ مناسب بازده تعدیل هاي جریانارزش فعلی 

موقع بودن و قطعیـت   گذاران در ارزیابی به مالی، تهیه اطالعات مفید براي سرمایهي نابراین هدف از افشاب
 فراینـد داوطلبانـه،  ي شـده از طریـق افشـا    نقدي آینده اسـت. اطالعـات مفیـد تهیـه     هاي جریاننداشتن 
اطالعـات شـرکت را در    نـدگان از افشـاء  کن بخشد و سایر استفاده گذاران را بهبود می گیري سرمایه تصمیم

   ).2009د(مدهانی، دهن تري براي تخصیص منابع اقتصادي قرار می موقعیت مناسب
 از:کامل و گزارشگري بهتر عبارتند ي مزایاي افشا ترین مهم

 ؛قابلیت اعتبار بیشتر مدیریت -
 ؛گذاران درازمدت بیشتر سرمایه -
 ؛افزایش حجم معامالت تجاري -
 ؛باالترمالکیت نهایی  -
 ؛نقدشوندگی بیشتر -
 ؛کمتر فرارت -
 ؛کاهش شکاف خرید و فروش -
 ؛تحلیل باالتر -
 ؛دسترسی بهتر و هزینه سرمایه کمتر -
 ؛گذاري سرمایه هاي انجمنروابط بهبودیافته با  -
  ر(همان).سهام باالت هاي قیمت -

                                                        
1. Information asymmetry 



  )1هاي اقتصاد مقاومتی ( مبانی و مؤلفهجلد دهم:               272

 

  هاي شفافیت در حسابداري مرسوم چالش
گـذاري پایـه و    کند. روشن است که سرمایه یماصول شریعت اسالم بین منافع فرد و جامعه موازنه برقرار 

هاي اقتصادي در هر جامعه است. با این وجود هر فـردي قـادر نیسـت پـس انـداز خـود را        یتفعالاساس 
اي جـذب  گـري مهمـی را بـر    ي اسـالمی نقـش واسـطه   هـا  بانـک گذاري کند. بنـابراین   مستقیماً سرمایه

کنند. براي وادار کردن افراد به  یمگذاري ان در راستاي منافع افراد و جامعه بازي  ي افراد سرمایهها سپرده
ي ها بانکي اسالمی الزم است که این افراد به توانایی ها بانکي خود از طریق ا اندازهگذاري پس  سرمایه

هـاي   ییتوانـا اعتمـادي بـه    نند. در صورت بـی گذاریشان اعتماد پیدا ک اسالمی براي تحقق اهداف سرمایه
گـذاري از   گذاري مؤثر و منطبق با شریعت اسالم، بیشتر افـراد از سـرمایه   ي اسالمی براي سرمایهها بانک

کنند. یکی از شرایط الزم براي ایجاد این اعتماد وجـود اطالعـاتی    یمي اسالمی خودداري ها بانکطریق 
کنـد.   یممطمئن  ها آني اسالمی براي رسیدن به اهداف ها بانکتوانایی است که افراد سرمایه گذار را از 

ي اسالمی اسـت کـه طبـق اسـتانداردهاي     ها بانکي مالی ها گزارشین منابع این گونه اطالعات، تر مهم
هـا و خألهـاي    ). شـاید بتـوان چـالش   1389شـود(جابري،   یمـ ي اسالمی تهیه ها بانکقابل اعمال براي 

هاي مالی کالن و بـه دنبـال آن سـرازیري     ترین دالیل رسوایی مرسوم را از بزرگ شفافیت در حسابداري
موج ضررها و رکود اقتصادي از غرب و سرایت آن به کل جهان دانست. اما آمارهاي موجود بیانگر تـأثیر  
پذیري و ضررهاي کمتر کشورهایی است کـه از ابزارهـاي مـالی اسـالمی و حسـابداري اسـالمی بهـره        

هاي غربی همچنـان از   ). اما در چنین شرایطی و در حالی که بسیاري از بانک2011(اختر عزیز، گرفتند می
بیننـد،   زیـان مـی   2008و بحران مالی جهانی سـال   2007هاي بی پشتوانه سال  تأثیرات منفی بحران وام

شرعی کـه   را به قوانین مسئله(همان). برخی این  ان بعدي مصون بودههاي  هاي اسالمی از شکست بانک
دهنـد. بـه هـر روي، نهادهـاي      کند، نسبت می هاي موجد بحران جلوگیري می از ورود به معامالت دارایی

% 21نهاد مالی اسالمی جهـانی،   500دارند و نرخ رشد  مالی اسالمی همچنان در مسیر موفقیت گام بر می
مرسـوم در آن    یی کـه مالیـه  هـا  هاي اخیر تقاضا براي مالیه اسالمی هم در حوزه در سال است. طی سال

هایی که تماماً مبتنی بـر شـریعت    باشد، مانند مدیریت نقدینگی و مقابله با ریسک و هم در حوزه فعال می
توان حسابداري مورد نیاز ایـن مالیـه    ). بنابراین، نمیMASB ،part I، 2012هستند، به وجود آمده است (

آن را نادیده گرفت. نیازي که حسابداري مرسـوم در   گسترده و موفق و کشورها و جمعیت عظیم متقاضی
برطرف نمودن آن ناموفق بوده است. از مسـائل روز مربـوط بـه اخـتالف نظـر نهادهـاي تـدوین کننـده         

) و 1استانداردهاي حسابداري مالی اسالمی(همانند سازمان حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسـالمی 
  توان به موارد زیر اشاره کرد:  عات میحسابداري مرسوم در زمینه افشاي اطال

                                                        
1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 
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  ـ رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول
از آنجا که ساختار قراردهاي مورد استفاده مالیه اسالمی نسبت به مالیه مرسوم متفاوت هستند، برخی بـر  

متفـاوتی  اند که ارائه تصویري شفاف از وضعیت مالی نهادهاي اسالمی تنها با تدوین مجموعـه   این عقیده
از استانداردهاي حسابداري میسر خواهد شد. سازمان حسـابداري و حسابرسـی نهادهـاي مـالی اسـالمی      

گردد. رویکرد این سازمان پذیرش اصول پذیرفته شده حسابداري  ترین حامی این تفکر محسوب می بزرگ
چون به موقع بـودن،   به استثناي مواردي است که با شریعت در تضاد هستند. بنابراین بر خالف مفاهیمی

قابلیت اتکا و قابل فهم بودن، دو مفهوم کلیدي رجحان محتوا بر شـکل و ارزش زمـانی پـول را مقبـول     
هـاي مـالی آمـاده شـده بـر اسـاس اسـتانداردهاي سـازمان حسـابداري و           داند. بدین ترتیب، صورت نمی

استانداردهاي گزارشگري مالی هاي مالی آماده شده بر اساس  حسابرسی نهادهاي مالی اسالمی با صورت
  ).MASB،part I  ،2012بین المللی تفاوت چشمگیري خواهند داشت(

  اطالعات مربوط   ـ ارائه
گذاري وجوه نقد یـا معاملـه بـه     گذاري یا سپرده انتخاب یک بانک اسالمی توسط مسلمانان براي سرمایه

او در   نـایی آن بانـک بـراي حفـظ سـرمایه     هاي اسالمی دیگر، به ارزیابی و اطمینـان او از توا  جاي بانک
یابی به نـرخ بـازده    سطحی که براي تأمین امنیت وجوه سپرده گذاران کافی باشدو توانایی آن براي دست

گذاري بستگی دارد. فقدان  هاي سرمایه گذاري براي سهامداران و دارندگان حساب متناسب با خطر سرمایه
هاي اسالمی را متوقف کنند. ایجاد چنین  مانان معامله با بانکچنین اطمینانی ممکن است باعث شود مسل

هـا گـزارش اطالعـات     اطمینانی، در هر صورت، بدون وجود چندین معیار مهم ممکن نیست. یکـی از آن 
مربوط براي کمک به استفاده کنندگان جهت ارزیابی رعایت اصول شریعت اسالم توسط بانک و توانـایی  

گـذاري شـده صـاحبان     کافی و تحقق نرخ بازده مناسب براي وجوه سـرمایه  آن در حفظ سرمایه در سطح
  ). 1389گذاري است(جابري،  هاي سرمایه سهام و دارندگان حساب

 اسالمی 1اجارهـ 

اي تلقـی   ، اجـاره زمـانی سـرمایه   2»ها اجاره«با عنوان  17از منظر استاندارد حسابداري بین المللی شماره 
  ).MASB،part II، 2012مخاطرات مالکیت دارایی را اساساً منتقل نماید(گردد که مزایا و  می

باشد، مالکیـت دارایـی    از منظر مخالفان معناگرایی، مستأجر تنها داراي حق استفاده از عین دارایی می
گـردد. در نتیجـه، اجـاره را هرگـز      آورد و ریسک و مزایاي مالکیت نیـز بـه او منتقـل نمـی     را بدست نمی

سـازمان حسـابداري و حسابرسـی     8اي محسوب نمود. استاندارد حسابداري مالی شماره  ن سرمایهتوا نمی
                                                        

1. Ijarah 2. Leases 
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تمامی تقریباً با چنین استداللی احتساب  ،»اجاره و اجاره به شرط تملیک«نهادهاي مالی اسالمی با عنوان 
م طرفـداران سـازمان   داند. این مطلـب بـه اسـتدالل دو    هاي عملیاتی را الزامی می اجاره عنوان بهها  اجاره

شود، موجر باید یک  انجامد؛ اگر مالکیت دارایی منتقل نمی می حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسالمی
  یابد. هاي عملیاتی به موجر نیز تعمیم می دارایی فیزیکی شناسایی کند. بنابراین، روش اجاره

ها حق استفاده از دارایـی   تمامی اجاره اما استدالل طرفداران اجاره عملیاتی چیست؟ از لحاظ مفهومی
حقـوق و تعـدات   سـازي   نمایند. اما به دلیل دشـواري کمـی   و تعهد پرداخت اجاره را به مستأجر منتقل می

عملیاتی در مواردي که ریسک   تر اجاره مذکور، اخیرا اکثر تدوین کنندگان استاندارد، استفاده از روش ساده
  دانند. شوند را مجاز می سی محسوب نمیو مزایاي منتقل شده دارایی اسا

 بیمه اسالمی (تکافل)ـ 

پردازد،  اي که اپراتور تکافل به مشترکان صندوق می ، وام بدون بهره1حسابداري قرض  به نحوه مسئلهاین 
کننـد، در عـوض بـه منظـور      گردد. در تکافل، افراد بیمه را از بیمه کننده خریداري نمـی  پردازد، باز می می

پذیرنـد کـه در    کنند و می اسالمی، صندوقی افتتاح و هریک مبلغی به آن واریز می پوشش ریسک با رویه
  صورت وقوع رخدادي خاص براي هر یک از مشترکان، سایرین به وي غرامت پرداخت کنند. 

ابزارهـاي  « 39المللی شـماره   ابزار مالی مشمول استاندارد حسابداري بین عنوان بهقرض در یک نگاه 
را ساس این استاندارد، ابزارهاي مالی به بهـاي تمـام    اما به. آید نظر می به »گیري مالی: شناسایی و اندازه

 شوند و استفاده از بهاي تمـام شـده مجـاز نیسـت.     اندازه گیري می شده مستهلک شده یا ارزش متعارف

هـاي تحمـل    گردد و از این رو برخی قرض را جزء هزینـه  الحسنه محسوب می نابراین، قرض یک قرضب
  نمایند.  شده در خالل اجراي عملیات تکافل محسوب می

 گذاري مضاربه هاي سرمایه ـ حساب
گذاري مبتنی بر مضاربه کـه سـاختاري مشـهور بـراي مکـانیزم       بسیاري از نهادهاي مالی، ساختار سرمایه

بـدهی   عنـوان  بـه طور رایـج   ها به گیرند. این حساب رود را به کار می پرده گذاري مشتریان به شمار میس
گیرنـد. از ایـن رو،    در نظـر مـی  » گذاري سرمایه«ها را  شوند، اما برخی نهادهاي مالی اسالمی آن ارائه می

رد بـر اسـاس اسـتاندارد    اقالم خارج از ترازنامـه لحـاظ شـوند، و یـا در برخـی مـوا       عنوان بهممکن است 
و اسـتاندارد گزارشـگري   » هاي مالی تلفیقی و مجزا صورت«با عنوان  27ي  حسابداري بین المللی شماره

هـاي خـاص ایـن     ، تلفیق شـوند. ویژگـی  »هاي مالی تلفیقی صورت«با عنوان  10مالی بین المللی شماره 
  ها عبارتند از: هاي اصلی این حساب . ویژگیسازد مرسوم متمایز می  هاي سپرده ها را از حساب ها آن حساب

                                                        
1. Qard  
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گذاري مضاربه بر یک نظام تقسیم سـود مبتنـی هسـتند کـه در طـی آن       هاي سرمایه تمامی حساب -
  کنند.  گذاري ایفاي نقش می نهادهاي مالی اسالمی ضرورتا همچون یک مدیر سرمایه

 د. شو تنها متوجه شخص سرمایه گذار می 1گذاري ریسک کاهش ارزش سرمایه -
  هـاي تحصـیل شـده توسـط نهادهـاي مـالی اسـالمی در رابطـه بـا           مالکیت نهـایی تمـامی دارایـی    -

  باشـد  سـرمایه گـذار مـی     ها و سود تقسیم شـده، طبـق مبنـاي توافـق شـده بـر عهـده        تمامی بازده
KPMG & ACCA)، 2012(. 

ک گریـز  هاي مالزي بـراي ارائـه خـدمات بـه مشـتریان ریسـ       نهادهاي مالی اسالمی همچون بانک
هاي مضاربه را از دریافت بازده ثابت و حفاظت سرمایه  کنند که دارندگان حساب هایی را ایجاد می مکانیزم

مطمئن سازد. بر اساس استانداردهاي سازمان حسـابداري و حسابرسـی نهادهـاي مـالی اسـالمی، روش      
تاندارد حسابداري مـالی  گذاري بستگی دارد. اس حسابداري به محدود شدن یا محدود نشدن حساب سرمایه

، »هـا  گـذاري و معـادل آن   هاي سـرمایه  حقوق مالکانه دارندگان حساب«این سازمان با عنوان  6ي  شماره
گذاري وجوه را به نحو  ي سرمایه آن اجازه  شناسد که دارنده حسابی می عنوان بهنامحدود را   حساب سرمایه

هـاي اسـالمی    گـذاري وجـوه بـه بانـک     ف سرمایهمقتضی و بدون محدودیتی در مورد محل، نحوه یا هد
هایی را در مـورد محـل،    حساب محدودیت  گذاري محدود شده، دارنده دهد. اما در مورد حساب سرمایه می

عنصـري   عنـوان  بهگذاري محدود نشده  نماید. حساب سرمایه گذاري وجوه اعمال می نحوه و هدف سرمایه
گـذاري   گردد. این در حالی است که حساب سرمایه مه ارائه میبین بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترازنا

 ). MASB،part II، 2012گردد( محدود شده قلمی خارج از ترازنامه محسوب می
گـردد. زیـرا    هاي مذکور در استانداردهاي گزارشگري مالی بـین المللـی اعمـال نمـی     تعاریف و روش

نماید: دارایی، بـدهی   صر را در ترازنامه شناسایی میاستانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی تنها سه عن
دانـد. همچنـین،    اي بین بـدهی و حقـوق صـاحبان سـهام را مجـاز نمـی       و سرمایه و شناسایی گروه میانه

گـذاري اهمیـت    استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی براي محدود یا گسترده بودن الزامات سـرمایه 
شود که بـر اسـاس    گذاري در صورتی در ترازنامه گزارش می اب سرمایهزیادي قائل نیست. در مقابل، حس

، موجـد یـک   »هاي احتمالی ها و دارایی ذخایر، بدهی«با عنوان  37استاندارد حسابداري بین المللی شماره 
، ایجـاد  »ابزارهـاي مـالی: ارائـه   «با عنوان  32بدهی و یا بر اساس استاندارد حسابداري بین المللی شماره 

  یک بدهی مالی باشد (همان).  هکنند
گذاري براي بانک بدهی ایجاد نکند، در صورت مالی مجزایی گزارش خواهد شـد.   اگر حساب سرمایه

گـذاري، بایـد ان را    در چنین شرایطی بانک گزارشگر در صورت در اختیار داشتن کنترل حسـاب سـرمایه  
هـاي   قدرت کنتـرل سیاسـت   عنوان بهکنترل را   ،27تلفیق نماید. استاندارد حسابداري بین المللی شماره 

                                                        
1. Downside Risk 
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هاي آن مزایایی کسب نماید، تعریـف کـرده اسـت.     اي که از فعالیت مالی و عملیاتی یک مؤسسه به گونه
ي اعمـال اصـول    تري در مورد نحـوه  ، رهنمودهاي جزئی10استاندارد گزارشگري مالی بین المللی شماره 

گذاري وجوه در تامین مالی مسکن کـه   گذاري، تنها سرمایه ار سرمایهنماید. براي مثال، اجب کنترل ارائه می
داند. این شـرط محـدود از نظـر سـازمان حسـابداري و حسابرسـی        شود را مجاز می توسط بانک انجام می

نمایـد. بنـابراین،    گذاري محدود شـده را احـراز مـی    نهادهاي مالی اسالمی، شرایط تعریف حساب سرمایه
تواند از ترازنامه بانک خارج شود. بر اساس استانداردهاي گزارشگري مـالی بـین    می گذاري حساب سرمایه

اي گـزارش شـده    ي مذکور حتی اگر در صورت مـالی جداگانـه   گذاري محدود شده المللی، حساب سرمایه
  باشد، در صورتی که تحت کنترل بانک باشد، تلفیق خواهد شد (همان).

  قاومتی حسابداري مقاومتی اقتضاي اقتصاد م
هاي مرتبط، براي  ها و سازمان با توجه به خاستگاه اسالمی اقتصاد مقاومتی و لزوم همگرایی تمامی بخش

نیل به اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبري، مدل و چارچوب حسابداري مورد استفاده نیز بایـد از  
مورد استفاده در نظام مالی کشور نیـز   همگرایی الزم با اقتصاد مقاومتی برخوردار باشد. در واقع حسابداري

باید از حسابداري مرسوم به حسابداري مقاومتی تغییر یابد. از سوي دیگر، بر خالف رشد روزافـزون مالیـه   
سـازي   اسالمی و گسترش نهادهاي مالی اسالمی در سراسر جهان و حتی اروپا و آمریکا در فرایند جهـانی 

تانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی پاسخگوي مشکالت مالیه حسابداري نادیده گرفته شده است و اس
ي حسابداري اسالمی نیز بـر ناکارآمـدي حسـابداري     اسالمی نیستند. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه

گـذارد. از ایـن رو، توجـه بـه حسـابداري       مرسوم در حل و فصل مشکالت حسابداري اسالمی صحه مـی 
سـازي اقتصـاد مقـاومتی     حسابداري مقاومتی، براي پیـاده  عنوان بهار دادن آن اسالمی و در دستور کار قر

  باشد.  اجتناب ناپذیر می
ضرورت توجه به حسابداري اسالمی براي گزارشگري نهادهاي مالی اسالمی از آنجا نشـایت گرفتـه   

اردهاي مـالی  است که نهادهاي مالی اسالمی در اجراي استانداردهاي حسابداري موجود از قبیـل اسـتاند  
که بر اساس نهادهـاي مـالی یـا سـاختارها و      2و استانداردهاي حسابداري داخلی 1گزارشگري بین المللی

اند. با وجود همزمان شدن رشد نهادهاي مالی اسالمی  اند، به مشکل برخورده هاي معمول تدوین شده رویه
 شـود. زیـرا از یـک سـو     احساس مـی  همگرایی استانداردهاي حسابداري، این بیش از پیش  با آغاز پروژه

معامالت شرعی ناظر بر حرمت ربا، معادلی در تأمین مالی مرسوم ندارند و از سـوي دیگـر اسـتانداردهاي    
گزارشگري مالی بین المللی تدوین شده نیز جوابگوي معامالت مالی اسالمی نیستند. از این رو، به لحـاظ  

                                                        
1. International Financial Reporting Standards (IFRS) 
2. Domestic Accounting Standards (DAS) 
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هـاي   ها و سـازمان  گسترده در این عرصه توسط دانشگاهها و اقداماتی  اهمیت و ضرورت موضوع، پژوهش
در راستاي تحقق اهداف اسالمی  1اسالمی انجام شد همچون اقدامات و تحقیقات سازمان توسعه اسالمی

 و تهیه  که به تأسیس سازمان حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسالمی با هدف اولیه 1991در سال 
 با اسالمی مالی فعالیت نهادهاي به مربوط اخالقی و حاکمیتی حسابرسی، حسابداري، استانداردهاي تدوین

بین المللی در بحرین گردید. این سازمان  و استانداردهاي ها رویه گرفتن نظر در و شرعی اصول از پیروي
در مطابقت با  2استاندارد حسابرسی با نام استانداردهاي حسابداري مالی 5استاندارد حسابداري و  26تاکنون 

نیز در راستاي  3استانداردهاي حسابداري مالزي هیئت). AAOIFI ،2008احکام شریعت تدوین نموده است(
اسـالمی    اقتصادي و حسابداري اسالمی تأسیس دپارتمان توسـعه   اجرایی نمودن اهداف اسالمی در حوزه

   .5منتشر نموده است 2001در سال  را »راهنماي زکات در مالزي«تأسیس نمود که کتابی  با نام  4مالزي
اقیانوسیه نیز اخیرا نتایج دو تحقیق زمینـه یـابی کـه    -در همین راستا گروه تدوین استانداردهاي آسیا

هاي مذکور را منتشر  توسط کارگروه مالیه اسالمی به منظور درك الزامات معامالت مالی اسالمی در حوزه
داردهاي گزارشگري مالی بین المللی و اسـتانداردهاي سـازمان   نمود. نتایج تحقیق بیانگر همزیستی استان

  باشد:   حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسالمی می
از نهادهاي تدوین  2011اقیانوسیه در سال -کارگروه مالیه اسالمی گروه تدوین گران استانداردهاي آسیا

یقی راجع به معامالت و مؤسسات مالی براي شرکت در تحق 6کشور 24کننده استانداردهاي ملی حسابداري 
% از پاسخ دهندگان وجود داشته و 58قانونی   اسالمی دعوت نمود. نتایج نشان داد که مالیه اسالمی در حوزه

% به انطباق استانداردهاي گزارشگري مالی اسالمی با استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی توجه 78
اقیانوسیه از نتایج تحقیق مبنی بر اهمیت ویژه مالیه اسالمی  -نداردهاي آسیانکرده اند. گروه تدوینگران استا

استانداردهاي حسابداري بین المللـی در مـورد لـزوم توجـه بـه       هیئتدر این منطقه براي متقاعد ساختن 
  ). AOSSG ،2011هاي آتی استفاده نمود( مؤسسات و معامالت اسالمی در پروژه

                                                        
1. Islamic Development Bank (IDB)  2. Financial accounting standards (FASs) 
 

3. Malaysian Accounting Standards Board (MASB) 
4. Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) 

  شود: روش حسابداري زکات تجاري توصیه می 2بر اساس این کتاب  .5
  . عرفیه (سرمایه در حال رشد تعدیل شده) : 1 

 حقوق مالکیت بلند مدت + حقوق مالکیت –هاي ثابت  دارایی -هاي غیر جاري  دارایی -تعدیالت +/

  . سیاریه (سرمایه در گردش تعدیل شده) :2
  هاي جاري دارایی -بدهی -تعدیالت +/

ان، هنگ کنگ، هند، اندونزي، عراق، ژاپـن، کـره جنـوبی،    استرالیا، بلژیک، کامبوج، کانادا، دانمارك، دبی، آلم .6
 مالزي، مکزیک، نیوزلند، پاکستان، عربستان، سنگاپور، آفریقاي جنوبی، سریالنکا، سوریه، بریتانیا و اروگوئه
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کشور خاورمیانه و شمال آفریقا توزیع و از افرادي  24هایی را در  رسش نامهپ 2013این کارگروه در سال 
پاسخ دریافت نمود. این پرسشنامه سؤاالتی در مورد الزامات گزارشگري مالی کشورهاي پاسخ  1کشور 12از 

نتـایج  ها در مورد اجراي این الزامات در معامالت مالی رایج مطرح نمود. با توجه به  دهندگان و دیدگاه آن
% از اسـتانداردهاي  64المللی و  % از پاسخ دهندگان از استانداردهاي گزارشگري مالی بین60بدست آمده، 

نمایند. برخی از کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا هر دو استانداردهاي  حسابداري مالی اسالمی استفاده می
  به توضیح پاسخ دهندگان:دانند. با توجه  مذکور با درجه مشخصی از همزیستی را مجاز می

در برخی از کشورها، مؤسسات خاصی باید از استانداردهاي گزارشگري مالی اسالمی استفاده کننـد و  
هایی که استانداردهاي حسابداري مالی اسالمی در  المللی تنها در حوزه استانداردهاي گزارشگري مالی بین

 باشند.  ها سکوت کرده است قابل اجرا می مقابل آن
گردد،  طور عمومی اعمال می برخی از کشورهایی که استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی به در

بعضی از واحدهاي گزارشگري در صورت درخواست واحد از اعمال استانداردهاي گزارشـگري مـالی بـین    
 توانند از استانداردهاي حسابداري مالی استفاده کنند.  شوند و می الملی معاف می

المللی نیـز نهادهـایی کـه از مـدل حسـابداري       آید، از منظر بین ر که از نتایج تحقیقات برمیطو همان
کنند در حل مشکالت حسـابداري اسـالمی و پاسـخ بـه نیازهـاي اسـتفاده کننـدگان         مرسوم استفاده می

اند. زیرا از سـویی بسـیاري از کشـورها ضـمن مخالفـت بـا وجـود         محصوالت مالی اسالمی ناموفق بوده
اي مجزا از استانداردهاي حسابداري اسالمی و اشاره به نقاط ضـعف ایـن دیـدگاه و بـا انتقـاد از       موعهمج

تدوین استاندارد و نحـوه عملکـرد سـازمان حسـابداري و حسابرسـی نهادهـاي مـالی اسـالمی، از          فرایند
ز سوي دیگر نهادهایی دانند. ا کنند و این رویکرد را کارآمد نمی مجموعه استانداردهاي مذکور استفاده نمی

هـاي   استانداردهاي حسابداري بین المللی در راستاي پوشش دادن چـالش  هیئتکه به دنبال همکاري با 
  اند. حسابداري اسالمی در استانداردهاي گزارشگري مالی هستند نیز به موفقیت چشمگیري دست نیافته

تواند به حل مشکالت  رسد وجود نیرویی هماهنگ کننده می با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می
موجود کمک کند و به این مشکالت سامان بخشد. امید است نهادها و مسئولین دست انـدرکار بـا اتخـاذ    

گیـري از   هـره ساز و کار الزم و انجام اقدامات مقتضی سیاست اقتصاد مقاومتی و یـا بـه بیـان دیگـر بـا ب     
مدل حسابداري متناسب با چارچوب اقتصاد مقاومتی، از انفعال کنونی فاصـله   عنوان بهحسابداري اسالمی 

هاي جهانی در این زمینه نیز بـه عنصـري تعیـین     گرفته و جمهوري اسالمی ایران را همانند سایر عرصه
  کننده و نقش آفرین بدل نمایند.

                                                        
 بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، عمان، قطر، عربستان، امارات و فلسطین .1
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 نتیجه
انقـالب  معظم اقتصادي، ایران با بینش روشنگر رهبر  هاي بحرانیط متاثر از راستاي برون رفت از شرادر 

 هـاي  عرصـه ، در باشـد  مـی اقتصاد مقاومتی که مؤید اصـل عـدالت اجتمـاعی     رویکرد بکارگیريدر صدد 
در  نهادهـا مختلف نظام مقدس جمهوري اسالمی برآمده است. بنا بر فرمایشات رهبر کبیر انقالب، تمامی 

کلی اقتصاد  هاي بحرانراهکارهاي مناسب و همچنین با اتخاذ و سیاست   ارائهوسل به ابزارها و جامعه با ت
تمامی ابعاد جامعه را اعـم  ند هست ، موظفها آنمقاومتی ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري و تعهد به 

مبنی  یکرد اقتصاد مقاومتیرو . در این مقاله با تمرکز بر رکن دوماز حسابداري و اقتصاد را مقاومتی نمایند
و سـازي   ن شـفاف وادولتی و مردمی، به بررسی سیاست مرتبط با این رکن با عن هاي ظرفیتبر استفاده از 

پرداختـه شـد. بـر طبـق      ها آنسازي  مالیه اسالمی بر تسریع عملیاتی تأثیراقتصاد و همچنین سازي  سالم
حسـابداري بـه     تـرین شـیوه   اري اسالمی، نزدیـک فرمایشات مقام معظم رهبري و منابع مرتبط با حسابد

تـوان آن را بـه    هاي اقتصادي مورد نظر اقتصاد مقاومتی، حسابداري اسالمی بوده و می حسابداري و رویه
نیرویی  عنوان بهگیري از حسابداري اسالمی  توان با بهره داند. به بیان دیگر می نوعی حسابداري مقاومتی می
الت موجود کمک پرداخته و به این مشکالت سامان بخشید. به این ترتیـب  هماهنگ کننده به حل مشک

هاي  سازي، افشاي متقن و در نتیجه بستر همکاري شفاف  توان با استفاده از راهکارهاي اسالمی، زمینه می
به ي اقتصاد ایران را با اتکا  هاي اقتصادي را ایجاد نموده، مبانی آسیب دیده تر مردم در عرصه هرچه تمام

اقتصاد اسالمی تقویت نموده و بستر رشد و سرافزاري ملت ایران را فراهم نمود. از این رو شایسـته اسـت   
نهادهاي ذیصالح در راستاي تدوین چارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري اسـالمی گـام برداشـته و    

راهکاري بـراي بـرون    انعنو بهعالوه بر حرکت در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتی، حسابداري اسالمی را 
رفت از مشکالت مالی و حسابداري موجود به صورت جهانی معرفی نموده و جمهوري اسـالمی ایـران را   

  هاي جهانی در این زمینه نیز به بالندگی و شکوفایی رسانند. همانند سایر عرصه
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  کشور ینظام بانک گیري بر ساختار تصمیم یاقتصاد مقاومتهاي  داللت

  *حسین عیوضلو

  چکیده
یکی از واقعیاتی که اقتصاد اسالمی در زمان حاضر بایستی اقدام به اتخاذ موضـع مناسـب در برابـر آن    
نماید، ضرورت اتخاذ نگاهی دیگر در عرصه نظم جهانی است. رویکرد جمهوري اسالمی نه یک حادثه 

کـه در  منان موحد در طـول آفـرینش بـوده    ؤو  م متدینمنجیان  مقدس برايتاریخی بلکه یک آرمان 
گیري نظمی اجتماعی در چارچوب نظم تکوینی و برنامه هستی خواهد انجامید که رمـز   نهایت به شکل

دنبـال   ، علمی که نـه بـه  هاست انسانو روشی براي بالفعل کردن قواي نهفته در وجود  ها انسآنتکامل 
همـین   د تکاملی اسـت. بـه  و اتخاذ فراین ها ییچرادنبال بیان  بیان چگونگی رفتارها بلکه عالوه بر آن به

سـعی در نـابودي آن    کنـد  یمـ جهت، آنجا که نظم موجود جهانی از رویش نظم جدیدي احساس خطر 
. بـی دلیـل نیسـت کـه از     کند یممختلف فرهنگی، اقتصادي و نظامی با آن مقابله  يها روشدارد و به 

فراینـد مقابلـه نمـود و    مختلـف بـا ایـن     يها روشهمان ابتداي پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی به 
را در برابر حیات اقتصادي نظام جمهوري اسالمی به کار گرفتـه اسـت.    ها تیمحدودامروزه شدیدترین 

منعطف سیاسی دوره اخیـر   يها يبازاندیشی است که کارگزاران نظام جمهوري اسالمی فریب  لذا ساده
ایی از اقتصـاد مقـاومتی و حماسـه    گشـ  رمز. گیري اصلی نظام سلطه را فراموش کنند را بخورند و جهت

اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري حاصل از درك چنین تحلیلی است. با این درك عمیـق نظـري و   
پردازیم و بـه ایـن    اقتصاد مقاومتی میو رویکردهاي  و مبانی ها به بررسی مؤلفه ن نوشتارتاریخی، در ای

توانـد   بر سـه مبنـاي حـق و عـدل و تعـالی مـی      که اقتصاد اسالمی مبتنی  تکیه و تأکید داریمموضوع 
با این مبنـا، چـارچوب روشـنی بـراي نظـام بانکـداري       کننده تحقق یک اقتصاد مقاومتی باشد.  تضمین

  .شود یمجزئی از نظام اقتصاد اسالمی ترسیم  عنوان بهاسالمی 
  .اسالمی اقتصاد، بانکی نظام، مقاومتی اقتصاد ها: کلیدواژه

  اقتصاد مقاومتی . 1
) وارد ادبیات اقتصادي شـده اسـت. بـا    2006از بحث مقاومت اقتصادي در غزه(سال  1»اقتصاد مقاومتی«
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1. Resistive Economy 
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پیروزي حماس فشارهاي سیاسی و اقتصادي بر نوار غزه افزایش یافت و محاصره شدیدي ایـن ناحیـه را   
هـاي ارتبـاطی،    هاي شدید در واردات و صادرات و عمالً قطع تمامی شریان در بر گرفت. ایجاد محدودیت
هاي جدي مواجه کرد. اقتصاد مقاومتی پاسخی به این تهاجم بود. از سـوي   اقتصاد این منطقه را با چالش

انـد کـه بتوانـد در     ، اقتصاددانان به دنبال ساختاري از اقتصاد گشـته 2008دیگر، با وقوع بحران اقتصادي 
هـاي   ري الزم برخوردار بوده و در برابر آسیبپذی برابر فشارها و عوامل اختالل داخلی و خارجی از انعطاف

) 2013که در مجمع جهانی اقتصـاد(داووس   1»پذیر اقتصاد انعطاف«مداوم اقتصادي مقاوم باشد. اصطالح 
  مطرح شد براي وصف این منظور بوده است. 

هـا کـه هنگـام     بـرداري مطلـوب از فرصـت    و بهره 2»هاي مداوم آسیب«پذیري الزم در برابر  انعطاف
براي یک سیستم ایجاد شود، و مقاومت و مدیریت و راهبري مشکالت  هاي اقتصادي ممکن است بحران

مفهوم نوین دیگري است که در اجـالس داووس ذیـل بحـث بازسـازي پویـایی       3ها ها و چالش و سختی
بـه منظـور توجـه بـه      4»وحدت و همبستگی اقتصـادي «اقتصادي بر آن تمرکز شده است. بعالوه مفهوم 

داري مورد تمرکز واقع شده است و هدف آن توجه به وضـعیت   وه انسانی و اجتماعی در اقتصاد سرمایهوج
بر اساس مطالعه تطبیقی از ادبیـات مرسـوم اقتصـاد    اقتصادي اقشار مستضعف و بهبود شرایط آنان است. 

ت و پایـداري  کننـده ثبـا   عوامل اقتصادي(اعم از عوامل طبیعی و غیـرآن) کـه مختـل    نیتر مهممقاومتی: 
  عبارتند از: ،اند ساز مطرح شدن اقتصاد مقاومتی گردیده هستند و زمینه اقتصادي

  5؛بازانه) شیوع فرهنگ داللی و سوداگري(حمالت سفته -
  ؛6تحریم -
  ؛7جنگ -
 ؛8تغییرات آب و هوایی -
 ؛ 9بالیاي طبیعی -
  10؛هاي تجاري تهاجمی دامپینگ و سایر سیاست -
  ؛صلبحران اقتصادي در اقتصادهاي مت -
   11؛تغییرات تکنولوژیک -
 ؛داري فرهنگ، ساختار و سازمان اقتصادي مبتنی بر تفکر سرمایه -
 ؛وابستگی مخرب به درآمدهاي نفتی(بالي منابع طبیعی یا بیماري هلندي) -

                                                        
1. Resilient Economy 2. Persistent Vulnerability 
 

3. Adaptive Challenges 4. Solidarity Economics 
 

5 .Speculative attacks 6. Sanctions 
 

7. War 8. Climate Change 
 

9. Natural Disasters 10. Dumping 
 

11. Technological Changes 
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  :گردد یمبا توجه به مقدمات فوق اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل تعریف 
ي داخلی و خارجی مقاوم بوده ها بحرانبرابر اختالالت و اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که در تعریف: 

و از انعطاف الزم برخوردار باشد، اقتصادي است قائم به ذات و غیر قائم به غیر و رشد یابنده که در عین حال 
 .صیانت کندخصوصاً طبقات مستضعف و فقیر در برابر فشارهاي اقتصادي جامعه بتواند از معیشت افراد 

  اومتی در کالم رهبري نظام جمهوري اسالمی ایراناقتصاد مق. 2
یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوري اسالمی ایران  يها میتحردر چند سال اخیر و با شدت یافتن 

بـه ادبیـات   » اقتصاد مقـاومتی «جدید  ي واژهایران،  يا هستهصلح آمیز  يها برنامهبا هدف متوقف کردن 
اقتصادي کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت. ایـن واژه     

مطرح گردید. در همین دیـدار،   1389اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبري در شهریور سال 
نا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و براي نیاز اساسی کشور به را مع» اقتصاد مقاومتی«مقام معظم رهبري 

براي  را معرفی نمودند.» آمادگی کشور براي جهش«و » فشار اقتصادي دشمنان«کارآفرینی نیز دو دلیل 
به این  يا جنبهمفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از 

. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبـر فرزانـه انقـالب    اند ردهکموضوع نگاه 
اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصـادي کـه در شـرایط    « . ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:اند دادهارائه 

ـ تعیـین   توانـد  یمـ شـدید   يهـا  خصومتو  ها یدشمنفشار، در شرایط تحریم، در شرایط  رشـد و   ي دهکنن
  ).91/  5/  16 ان،یدانشجو دارید در يرهبر معظم مقام اناتیب(»شکوفایی کشور باشد

  ي از فرمایشات رهبريا دهیگز .1.2
باالخره اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو بـه رشـد   «

 در يرهبـر  معظم مقام اناتیب»(کاهش پیدا کنداش   پذیرى  اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب
   ).1391 /2/6دولت هیئت اعضاى و يجمهور سیرئ دارید
کسانى که ناظر مسائل گونـاگون بودنـد،     را مطرح کردیم. همه» اقتصاد مقاومتى«ما چند سال پیش «
ها  و طراحىفشار اقتصادى بر کشور است. معلوم بود (ایجاد) حدس بزنند که هدف دشمن،  توانستند یم

 هـا  آنبر روى اقتصاد کشور متمرکز شوند. اقتصـاد کشـور مـا بـراى      خواهند یم ها نیاکه  داد یمنشان 
مهمى است. هدف دشمن این بود که بر روى اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمـه بزنـد، بـه      نقطه

اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختالل و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلـزده بشـوند، از   
 نظام اسالمى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این اسـت و ایـن محسـوس بـود؛ ایـن را انسـان      

  .)5/3/1391نظام کارگزاران دارید در يرهبر اناتیب»(مشاهده کند توانست یم
نفى نیست؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن   البته اقتصاد مقاومتى فقط جنبه«
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دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصـادى کـه بـه یـک     
ى خودشـان را داشـته   یط فشار هم رشـد و شـکوفا  یکه حتّى در شرا دهد یمو اجازه  دهد یم ملت امکان

  ).16/5/1391انیدانشجو دارید در يرهبر اناتیب»(باشند
عمومى است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هسـتید؛    این یک فکر است، یک مطالبه«

قتصاد مقاومتى را تبیین کنید؛ حدودش را مشـخص کنیـد؛   ا  بسیار خوب، با زبان دانشگاهى، همین ایده
شـدید   يهـا  خصـومت ها و  ط دشمنىیط تحریم، در شرایط فشار، در شراییعنى آن اقتصادى که در شرا

  همان).»(ى یک کشور باشدیرشد و شکوفا  تضمین کننده تواند یم
ى و استعداد ایـن کـار را   یخوشبختانه تواناهاى دولتى، هم آحاد مردمى که    ها، هم دستگاه   هم دانشگاه«

هاى مالى، باید تالش کنند مسئولیت زمان خود و مقطـع     ىیدارند، چه از لحاظ علمى، چه از لحاظ توانا
  ».تاریخى حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند

  ي اقتصاد مقاومتیها استیستبیین اقتصاد مقاومتی در  .2.2
در جهـانی کـه مخـاطرات و     ؛مـی برآمـده از فرهنـگ انقالبـی و اسـالمی     الگوي اقتصـادي بـومی و عل  

 آن در …هاي مالی، اقتصادي، سیاسـی و   بحران :هاي ناشی از تحوالت خارج از اختیار، مانند اطمینانی بی
ها و  هاي مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان با حفظ دستاوردهاي کشور در زمینه؛ ستا افزایش به رو

زا  انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوري، عدالت بنیان، درون قانون اساسی و سند چشماصول 
بـا   بخش از نظام اقتصادي اسالم را عینیت بخشـد.  ی الهامیگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگو و برون

انـداز   سـند چشـم   هاي مقاومـت اقتصـادي و دسـتیابی بـه اهـداف      هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص
هاي کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردي جهادي، انعطـاف پـذیر، فرصـت سـاز، مولـد،       ساله، سیاست بیست
 .گرا زا، پیشرو و برون درون

  اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی . 3
رهیافت اقتصاد مقاومتی تحقق اهداف اقتصادي انقـالب و نظـام اسـالمی در شـرایط وجـود تهدیـدها و       

هاي اقتصادي است. بدین لحاظ اهداف اقتصاد مقاومتی به طور عمومی، همان اهداف اقتصـادي   خصومت
انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی است، هر چند به صورت اختصاصی اقتصاد مقاومتی بـه دنبـال   

می است. یافتن راهکارهایی براي بر طرف نمودن و یا مقابله با نیروهاي نامطلوب و موانع تحقق اهداف عمو
جانبه و مشکالت اقتصادي کشور، گفتمان  هاي اقتصادي همه هاي اخیر به دلیل وقوع تحریم اگرچه در سال

ال جدي این است که آیا اقتصاد مقـاومتی فقـط مخصـوص    سؤاقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شده، اما 
شدن  ست؟ آیا با برداشتهشرایط تحریم است؟ آیا مشکالت اقتصادي کشور عمدتاً به دلیل عوامل خارجی ا

  ها و تلطیف فضاي خصومت عوامل خارجی، اقتصاد ایران وضعیت بهتري خواهد داشت؟  تحریم
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زا داراي قوام و ثبات اقتصادي باشد تا در برابر هر نوع خصـومت و   ضروري است اقتصاد به طور درون
بخشیدن بـه یـک الگـوي اقتصـادي      اقتصاد مقاومتی به معناي تحقق اختالل از خود مقاومت نشان دهد.

ثّر با موانع و فشارهاي اقتصادي داخلی و خارجی اسـت  ؤفعال، مترقی، متعالی و جهادي با هدف برخورد م
زا و  پذیري و وابستگی کشور در شرایط فشار و تحریم، موجبات رشد و توسعه درون تا ضمن کاهش آسیب

  .را فراهم سازد» قائم به ذات و غیر قائم به غیر«
هاي فکري، روحـی و اقتصـادي از    واژه اقتصاد مقاومتی ناظر به این واقعیت است که فشارها و ضربه

غلبـه شـود. غلبـه بـر      هـا  آنسوي نیروهاي متخاصم، سد راه پیشرفت جامعه است و ضرورت داردکه بر 
انسـانی و   يهـا  هیسـرما ریـزي هوشـمند و بکـارگیري     ها و عوامل اختالل جز بـا برنامـه   فشارها و هجمه

میسر نخواهـد   يهاي اقتصاد ها و مزیت اجتماعی و به یک معنا بسیج عمومی و استفاده مناسب از فرصت
بود. اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که در شرایط دشواري، تهدید و دشمنی و خصومت و بحران بتواند به 

  شده دست یابد.  اهداف تعیین
هاي فراینـد اي است که براي کاربردي کردن آن باید بـه   هالگوي اقتصاد مقاومتی داراي ابعاد گسترد

رفتاري و روحی و زیرساخت اعتقادي جامعه قبل از هر چیز توجه کرد. رفتار اقتصاد مقـاومتی بـه معنـاي    
هاي مردم براي مقابله با شـرایط جنـگ اقتصـادي و روانـی تحمیـل شـده از سـوي         باال بردن توانمندي

بـه نحـوي    باشد ها و عوامل اختالل اقتصاد کشور می و یا مقابله با بحرانمهاجمین و متجاوزین اقتصادي 
. هدف اصلی اقتصاد مقاومتی صیانت از وضـعیت  که در عین حال رشد پایدار و مداوم اقتصادي تداوم یابد

  معیشتی افراد جامعه در شرایط دشوار و غیرعادي با تأکید بر عزت و مصلحت است.

  بر حق و عدل و تعالی)، زیر بناي اقتصاد مقاومتیاقتصاد اسالمی(مبتنی . 4
اقتصاد مقاومتی بیشتر ناظر به وصف اقتصاد است تا تئوري اقتصادي، یعنی توصیف اینکـه یـک اقتصـاد    

استفاده شـده اسـت. منظـور از     1»اقتصاد مقاوم«چگونه باشد؛ و لذا در ادبیات اقتصادي جدید از اصطالح 
 در این تعبیر، بیان وضعیت اقتصاد کشور در شرایط اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقـاومتی  2»اقتصاد«

ـ نماییم و  نشان   اي از اقتصاد را ترسیم می واره اندام در واقع ، هیکـل و شـاکله(عینیت) اقتصـاد    میدهـ  یم
ـ اچگونه باید باشد. ایجاد ارزش افزوده اقتصادي، ایجاد قوام اقتصادي، همه  جزئـی از ایجـاد ایـن     هـا  نی

قوامـاً  «ها و شاکله اقتصادي در حـال رشـد و نمـو هسـتند. چنـین اقتصـادي بـه تعبیـر قرآنـی           واره اندام
تولید، توزیع و مصرف بـر اسـاس ایـن وضـعیت قـوامی تعیـین        يندهایفرا مبنا، این بر.است »للمسلمین

بـه  مالی پولی و نظام  براي مثال، گیرد. وند. جریان خلق ارزش افزوده حقیقی بر این اساس شکل میش یم
 توزیع اولیه، توزیع کارکردي، توزیع ثانویه و اعم ازتوزیع منابع،  :عانوابایستی از لحاظ  تبعیت از این تبیین

  مجدد منجر به ایجاد ارزش افزوده حقیقی شود.  توزیع

                                                        
1 .Resistance economy 2. Economy 
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از مال است که است. حق مال به معناي استفاده صحیح » عدل«و » حق«اقتصاد مقاومتی مبتنی بر 
شـود لـذا    و پیشرفت می» سعه«منجر به رشد و نمو ثروت در جامعه شود. از آنجا که اقامه عدل منجر به 

مبناي الگوي پیشرفت دینی نیز بر اساس حق و عدل  قابل تبیین است. با این وصف علوم اسـالمی نیـز   
ابل استنباط است. ابتدا باید این و این حق از قرآن و بخش تکوینی آن  ق رندیگ یمشکل »حق«مبتنی بر 

  هاي اقتصادي موجود مبادرت ورزید. شناسایی شود تا در مرحله بعد بتوان به انتخاب از بین نظام» حق«
اسـت. اقتصـاد   » فـی السـماء   هـا  فـرع ثابـت و   ها اصل«در حقیقت اقتصاد مقاومتی تجلی آیه کریمه 

ثروت رشد و نمو دارد و ارزش افـزوده حقیقـی ایجـاد     یافته است. در این اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد قوام
اقتصـادي  وصـف  » قائم به ذات و غیر قائم بـه غیـر  «. اقتصاد ابدی یمشود و عمران و آبادانی افزایش  می

» رشد و نمـو «یگانه عامل مادي، در این اقتصاد از  عنوان بهاست که در آن به تعبیر شهید مطهري ثروت 
گـردد).   مال در آن ایفـا مـی   »حقّ«، (به تعبیريشود یماقتصادي جامعه افزوده برخوردار باشد و بر قدرت 

است. اقتصاد سالم اقتصادي است که جریان ثروت و منابع اولیه » اقتصاد سالم«اقتصاد مقاومتی از مصادیق 
د و قدرت هاي زندگی است، بیافزای اي از پایه در آن به نحوي باشد که بر ثروت که یگانه وسیله مادي و پایه

 مالی را در تحصیل وسایل مادي و معنوي زندگی مضاعف کند.
اسـت. انسـان بـا کـار مفیـد       افـزوده حقیقـی   موجد ثروت و ارزش ،انسان بر اساس مأموریت تکوینی

افزاید. دیگر موضـوع مهـم    اي تبدیل نموده و بر ثروت جامعه می منابع طبیعی را به منابع سرمایه، خویش
فرد) و بحث حق و حقوق افراد دخیـل در فعالیـت   » حقّ«است. لذا (»  ثروت«لکیت اقتصادي موضوع  ما
شود. واضح است که توزیع منابع طبیعی و امکانات عمومی جامعه(توزیع قبل از تولید)  اقتصادي مطرح می

برخـورداري) و در مرحلـه بعـد موضـوع تعلـق محصـول بـه        » حـقّ «اي برخـوردار اسـت(   از احکام ویـژه 
شود و سپس موضوع توزیع محصوالت و عوایـد (توزیـع مجـدد) و     (توزیع کارکردي) مطرح میتولیدکننده

هاي جامعه به ثروت و درآمد. بنابر ایـن، همـانطوري کـه بیـان شـد       بررسی میزان دسترسی افراد و گروه
هـاي   اقتصاد مقاومتی تجلی واقعی اقتصاد مبتنی بر اقتصاد اسالمی است. اقتصاد مقاومتی در برابر هجمه

دهـد و   تواند پابرجا بماند و وابستگی خود را به سایر کشورها کاهش می داخلی و خارجی مقاوم است و می
نمونه، نهادهاي مالی کـه بـه احکـام اسـالمی پایبنـد بودنـد        عنوان بهدر برابر عوامل اختالل مقاوم باشد. 

  د نشان دهند.توانستند در بحران مالی گسترده اخیر ثبات و پایداري بیشتري از خو
نقـش نهادهـاي اقتصـادي در    «و تحلیل  »سازي نظام« اقتصاد مقاومتی،موضوع مهم دیگر در حوزه 

است. با چنین تحلیلی است که امکان تبیین نظام پـولی و  » اقتصاد و تعیین روابط بایسته میان این نهادها
  .شود یمبانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی میسر 

سـازي و مـدیریت اقتصـادي     اي با نظام ه این است: اقتصاد مقاومتی چه رابطهسؤال مهم در این رابط
جامعه دارد؟ ضرورت دارد که براي تغییر نظام واقع به نظام مطلوب(بـه تعبیـر مرحـوم شـهید صـدر(ره))      
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سـازي بـه    نهادسازي مناسب صورت پذیرد و روابط بین نهادها به نحو بایسته تنظیم شود. در حوزه نظـام 
» عدل«بیق و تولید نظریات ناظر به نیازهاي واقعی جامعه نیاز داریم. هسته مرکزي این مباحث، حوزه تط

است. عدل نهادهاي اقتصادي جامعه را در یک وضع بایسـته از حیـث اقتصـادي، اجتمـاعی، سیاسـی، و      
نیز مطـرح  » داالقتصا فقه«کند. در این مرحله بحث  دهد و روابط بین نهادها را تعیین می فرهنگی قرار می

شود که جایگاه این موضوع در یک اقتصاد مبتنی بر اندیشه و تفکر اسالمی انکارناپـذیر اسـت. محـل     می
ها و احکام اقتصادي موجود در شریعت) نیز در همین جاسـت. ایـن    االخص(دستورالعمل ورود فقه بالمعنی

  دهد.   را جهت می ها نانساکند و رفتار  احکام و دستورات، روابط بین نهادها را تعیین می
» سـازي  فراینـد تصـمیم گیـري و تصـمیم    «در این حوزه مبحث مهم دیگري وجود دارد کـه آن را   

 فراینـد «تبیـین و توصـیف نحـوه و    ، ي دیگر از وصـف جریـان روبنـایی اقتصـاد    ا جنبه. در واقع مینام یم
است. این تصـمیمات مبنـاي رفتـار را تشـکیل     » گیري عوامل اقتصادي در جریان تولید و مصرف تصمیم

» عقایـد «گیرد. از این منظر الزم است نقش انکارناپذیر  دهد. در اینجا اعتقاد مبنا و جوهره کار قرار می می
می اسـت و تفـاوت جـوهري    گیري مد نظر قرار گیرد. این مبنا جوهره نظام اقتصاد اسـال  در نظام تصمیم

ي اقتصادي با همین مبنا و همچنین با ضـرورت حـالل بـودن درآمـدها و     ها نظاماقتصاد اسالمی با سایر 
فلسـفه و  ، گیري اقتصادي عامل تأثیرگذار در تصمیم نیتر مهم. واضح است شود یمعواید اقتصادي تبیین 

اومتی هم به لحاظ نظري و هم بـه لحـاظ   بینی اسالمی و شریعت اسالم است. زیرساخت اقتصاد مق جهان
بینی اسالمی اسـت. بـا اسـتفاده از     مبتنی بر اندیشه ناب اقتصاد اسالمیِ برگرفته از جهان، رفتار و عملکرد

  این مبانی نظري، فروض رفتاري دینی جایگزین فروض اقتصاد نئوکالسیکی متعارف خواهند شد. 
انـد و فقـط نظـام اقتصـاد      دي در این عرصه شکست خوردههاي اقتصا به تعبیر دکتر چپرا، انواع نظام

هاي اعتقادي از قبیل اعتقاد به آخرت و توجـه بـه  ضـرورت     تواند از طریق مکانیسم اسالمی است که می
زا را نیـز در پـی دارد تحقـق همزمـان عـدالت و       حالل بودن درآمدها و عواید اقتصادي که نظـارت درون 

زا و حقیقـی   تواند به صـورت درون  تصاد اسالمی تنها اقتصادي است که می. اقدینما یمکارآیی را تضمین 
ي فردي و اجتماعی تعادل ها تیهوبین دنیا و آخرت و همچنین بین منافع فردي و اجتماعی  و همچنین 

و سازگاري برقرار سازد. بنابراین جوهره بحث، نظام اعتقادي و متافیزیک اسـالمی اسـت کـه رفتارهـاي     
دهد. بر این مبنا، علوم اسالمی نیز ضرورت دارد که مبتنی بر متافیزیک اسالمی تبیـین   ل میافراد را شک

استوار است. رفتارهاي اقتصادي برآیند این مبـادي  ها نیز بر همین مبادي اعتقادي  شوند. اخالق و ارزش
رند و شـریعت اسـالم   است. احکام جاودانه اسالم نیز در این ساز و کار نقش عوامل راهنما و هدایتگر را دا

 توان یمرا بر عهده دارد. بدین ترتیب یک نظام کامالً مبتنی بر واقع(حقیقت) را  ها انسانمسیر روشن هدایت 
توصیف و عملیاتی نمود. و همین سازو کار و فرایند مبنایی است بر شکل گیـري علـوم انسانی(اسـالمی)    

  ماندگار و رشد یابنده.
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هسـتند و سـپس   » حـقّ «هایی است که مبتنی بر  واره ا متشکل از اندامهیکل(عینیت) اقتصاد در ابتد
خواهند بود. بعد دیگر ایـن تصـویر، بعـد    » عدل«هاي عینی را داریم که مبتنی بر  نهادها و رفتارها و جنبه

اسـت کـه بـا      است. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد رو به تعـالی و کمـال  » گرایی و پیشرفت و تعالی کمال«
  ». وأَعدّواْ لَهم مّا استَطَعتُم مّن قُوةٍ«همراه است » قواي اقتصادي«آزادسازي 

  به نظر ما، اقتصاد مقاومتی بر سه رکن اصلی استوار است:  با توجه به مطالب پیشین، 
 اقتصاد قائم به ذات و غیر قائم به غیر:

  یافته، باثبات و پایدار، اقتصاد قوام -
  نمو ثروتاقتصاد سالم و داراي رشد و  -
  اقتصادي برخوردار از سرمایه اجتماعی -

  و
 ها: ها و هجمه اقتصاد مقاوم دربرابر بحران -
  اقتصادي مقاوم در برابر فشارهاي خارجی و موانع داخلی،  -
  المللی،  بین يها بحراناقتصاد مقاوم درمقابل  -
  ).  هاي بالقوه و بالفعل(داخلی و خارجی ها و اختالل اقتصاد مقاوم در مقابل ضربه -

  و
 :پیشرفت و تعالی اقتصاد روبه -
  اقتصاد پیش رو و مترقی و متعالی -
  بنیان اقتصاد دانش -
  آفرین اقتصاد ارزش -

 نظام بانکی، نظام اقتصادي و اقتصاد مقاومتی. 5
جهان دنبال یک رویکرد جدید اقتصادي است حتی در جهان غرب، خیلی از اقتصاد دانان کشورهایی کـه  
با بحران مواجه هستند، دنبال یک معماري جدیدي هستند. خوشبختانه این مفهوم خیلی با مفاهیمی کـه  

الزم اسـت در   در اقتصاد اسالمی داریم نزدیک است. با مطرح شدن گفتمان اقتصاد مقاومتی این رویکرد
ي اخیر رهبري نظام با درك عمیق از شرایط کشور به جد به این ها سالاقتصاد ایران هم شکل بگیرد. در 

ي کلی را اعالم فرمودند و مـا انتظـار داریـم کـه امسـال آن طـوري کـه        ها استیسو  اند پرداختهموضوع 
 .پیداست و با همتی که هست،یک پیگیري جدي در این راستا انجام شود

ها جدا کرده و ستاد اقتصـاد   و به تفکیک وزارتخانهبندي  را طبقه ها استیسدولت محترم بنا بر وظیفه 
مقاومتی را شکل داده ولی اجراي کامل این سیاست نیازمند کار بیشتر است، این موضوع نیـاز بـه بحـث    
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با آن چارچوب مبـانی نظـري    تواند یمانجام شود  خواهد یمدارد مبنی بر اینکه تا چه حد این اقداماتی که 
سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا       .ي کلی را تحقق بخشدها استیساقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد و بتواند آن 

گیري اقتصادي کشور در ریل اقتصاد مقاومتی قرار دارد یـا الزم اسـت تحـولی سـاختاري      ساختار تصمیم
  واقع شده به وقوع بپیوندد. ها میتحري پیش رو و داراي اهمیت باال که تحت تأثیر ها بخشحداقل در 

بنابراین ما به یک معماري جدید اقتصادي نیاز داریم، مفهومش این است که ما نباید به آن چـه کـه   
تاکنون بوده اکتفا کنیم؛یعنی به نظر من بایـد زمـین بـازي را عـوض کـرد و نبایـد در چـارچوب همـان         

ن است که علی رغم اقدامات خوبی که در حـوزه تعامـل   ي سابق کارمان را ادامه دهیم. واقعیت ایها يباز
بـا   توانـد  ینمـ ) رخ داده یعنی، نظام جمهوري اسالمی بذاته به راحتـی  5+1جهانی و مذاکرات بین المللی(

و لذا همیشه بـا   کند یمي جهانی هماهنگ باشد و خود تحقق نظم جدیدي را دنبال ها قدرتي ها خواسته
  ي جدي مواجه هست.ها میتحر

ا باید در کنار بحث اقتصاد مقاومتی تدابیري ویژه بیاندیشیم براي این که اقتصاد ما بتوانـد در برابـر   م
مقاوم و با ثبات باشد و براي این مردم عزیز اقتصاد مسـتحکمی را بـه ارمغـان آورد،     ها بحرانو  ها میتحر

از سـاختار و   تـوان  ینمـ  نیازمند تدابیري جدید هستیم و این مستلزم معمـاري و بـازي جدیـدي اسـت و    
 .نجات دهند ها بحراني کالسیک انتظار داشت که اقتصادمان را از این ها روش

  مبانی نظري بانکداري اسالمی. 6
  تعریف نظام بانکداري اسالمی .1.6

شـریعت   مبتنی بـر که  شود یماسالمی تلقی  زمانی» نظام بانکداري«یک نظام یا سیستم اقتصادي نظیر 
بـه دنبـال تحقـق    از اجزاي مرتبط به هم است کـه   يا مجموعه» نظام«یا » سیستم«، حقه اسالم باشد 

اسـالمی سیسـتمی مرکـب از اجـزا، روابـط و      بانکداري . بر اساس این تعریف نظام باشد یمخاصی هدف 
. امـا  شـوند  یمـ رکن این نظام همگی از متون و مستندات اسالمی استخراج  سهاهداف است و هر یک از 

و  دهد ینمباید توجه داشت صرف تهیه و تنظیم این سه رکن لزوماً ساختار و مکانیسم منسجمی را نتیجه 
 شـود  یمبه همین جهت ضروري است تا سازگاري و انسجام ارکان آن اثبات شود. این مهم زمانی حاصل 

با توجه بدست آورند. اف مورد نظر را که به طور معتبر اثبات شود که اجزا و روابط این سیستم ضرورتاً اهد
معرفی سیستم جامعی مرکب از اجزا، روابط و اهداف  نظام بانکداري اسالمی، منظور از توضیحات فوقبه 

  است که: يا ژهیو
  ؛اسالمی باشد -
با یکدیگرسازگار باشند و همدیگر را نفی نکنند، یعنی با تحقق اجزا و روابط مورد بحث هـدف تعیـین    -

  ؛دستیابی باشدشده قابل 
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ـ واقعو رفتار متعارف اقتصادي و داوري دربارة  ها دهیپدامکان تجزیه و تحلیل  - ـ نیعو  هـا  تی  يهـا  تی
 .اقتصادي را فراهم سازند

  ي خاص نظام بانکداري اسالمیها یژگیو .2.6
م ما را به سیسـت  تواند یمي نظام بانکداري اسالمی شرایطی است که در صورت تحقق ها یژگیومنظور از 

اقتصادي اسالمی رهنمون ساخته و تصویر کالن و جامعی از ساختار اقتصاد اسـالمی را ارائـه دهـد. ایـن     
  وضعیت با تحقق معیارها و شرایط ذیل قابل حصول خواهد بود:

 روابط اقتصادي مبتنی بر معیارعدالت باشند. )الف

بر اموال باید مبتنی بر حق  ها انساناز آنجا که نظام تکوین بر مبناي حق و عدل قرار دارد، هر گونه تصرف 
و عدل باشد و گرنه ظالمانه خواهد بود عدالت در حوزه اقتصاد مستلزم حاکمیت اصول خاصـی در روابـط   

اطل؛ تحقق عدالت زمـانی  ها به شرح زیر است: اصل حرمت اکل مال به ب آن نیتر مهماقتصادي است که 
ي حاصل براي افراد مبتنی بر موازین حق باشد و از توجیه معتبر شرعی و ها ثروتیا  درآمدهامیسر است که 

سوره نساء  29عرفی(تراضی) برخوردار باشد. این بحث مبتنی بر اصل حرمت اکل مال به باطل است:در آیه 
 ».تکون تجاره عن تراض منکم و ال تقتلوا انفسکم و ال تاکلوا اموالکم بالباطل اال ان«آمده است: 

اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نماء از اصل؛ بر اساس دیدگاه اسالم مالکیت هر گونه نماء یا رشـد  
حاصل در مال در طول فعالیت اقتصادي از آن کسی است که مال متعلق به اوست. بر این مبنـا مالکیـت   

سـرمایه   ارزش افزوده حاصل در مال به صورت افزایش طبیعی قیمت مال و یا نمـا یـا ضـرر حاصـل در    
. به همین ترتیب مالکیت هر گونه نماء حاصل در مـال قرضـی از آن   باشد یممشارکتی از آن دارنده سهم 

 قرض گیرنده است و نه قرض دهنده.

 ممنوعیت غرر

. از دید اسالم معامالت بانک اسالمی باید از ابعـاد  هاست آنغرر به معناي ابهام در قراردادها و جهالت در 
اي کـه طـرفین    ها و غیره شفاف و روشن باشد به گونه ن، مکان، کیفیت، مبلغ، سود، نرخمختلف مانند زما

 گیرنـد و بایـد چـه چیـزي بـه بانـک برگرداننـد.        دقیق بداننـد چـه مـی   ، مشتریان بانک) ژهیو بهقرارداد(
از طریق حضور یـک   تواند یمکه  باشد یممفاد قراردادها عامل اساسی در خروج از این شبهه سازي  شفاف

  نهاد نظارتی در تنظیم قراردادهاي بانکی لحاظ شود.
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  ي کاربرديها داللت
ـ  ه بودن معـامالت هاي اسالم با سایر مکاتب آمیخت ترین تفاوت یکی از مهم بایـد   باشـد و لـذا    ربـا مـی   اب

ق بـا آنچـه در   طراح بانکداري اسالمی و الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت، ربـا را کامـل و مطـاب     عنوان به
مان تحریم و قراردادهایی  شریعت اسالم آمده شناسایی، قراردادهاي مبتنی بر ربا را در سیستم بانکی فعلی

  که از دیدگاه اسالم مجاز هستند را آزاد اعالم کنیم.

 حاکمیت سودهاي عادالنه

هـاي   هاست. نـرخ  تها و قیم توان بانک اسالمی را شناخت، ضابطه نرخ ترین ضوابطی که می یکی از مهم
ها، چه نرخ سود تسهیالت باید عادالنه باشد. یکی از ضوابط بانکداري اسـالمی   بانکی چه نرخ سود سپرده

هاي سود سپرده باید گویاي ارزش افـزوده حاصـل از مصـرف آن باشـد و حـال بـراي        این است که نرخ
گویـد بایـد عوامـل و     ه مـی بـازار اسـت کـ    يرسیدن به ارزش افزوده منطق اسالم منطق عرضه و تقاضا

گذاران و فعاالن اقتصادي متناسب با نیـازي   هاي اقتصادي در بازار عرضه و از آن طرف هم سرمایه نهاده
نمایند تا عوامل اقتصادي ارزش خود را بر اثـر ایـن عرضـه و    ها دارند آن را تقاضا  که نسبت به این نهاده

  واقعی برخاسته از اقتصاد و بازار تعیین گردد.  طور به ها نرخاساس  نیرا بهتقاضا پیدا نموده ، 

 شفافیت قراردادها

یکی دیگر از موارد قابل توجه در عملکرد نظام بانکی ضرورت حاکمیت شفافیت حقوقی و مالی بـا حفـظ   
که باعث استحکام قراردادها و افـزایش اعتمـاد و امنیـت در     هاست بانکي و بانکی در رفتار ا حرفهاسرار 

  .گردد یمانکی روابط ب

  با فلسفه کلی سیستم اقتصاد اسالمی در تعارض باشد.   تواند ینمها  تصرف در اموال و دارایی )ب
بر اساس این نگرش اموال چه حقیقی و چه اعتباري از آن خداوند است و خداوند ایـن امـوال را بـه طـور     

ده نمایند که باعث قوام اقتصادي جامعه ها به نحوي استفا امانی در اختیار بندگانش قرار داده است تا از آن
  1شود.

برداري از منابع و امـوال عمـومی(و بلکـه در     بر اساس شریعت اسالم معیار اصلی در استخراج و بهره
                                                        

  از آنچـه ؛)7/حدیـد ...«) فیـه  مستخلفین  وأنفقوا مما جعلکم«استناد کرد:    احادیثآیات و  به این توان می  زمینه  در این .1
  و امانـت   عاریـه   مـال   یعنـی ؛« عاریه المال«(ع):  علی  کنید. امام  خدا انفاق  گردانید در راه  گذشتگان  وارث  شما را در آن

  و ودیعـه   امانت  عنوان  را به  و خداوند آن  از آنخداست  مال؛ « عند خلقه  ودائع  جعله  اهللا  مال  المال«(ع):  صادق  . امام است
  ).87-89 ، صص3، ج  هالحیا( است  قرار داده  در اختیار بندگانش
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باشـد. خداونـد    مـی  ها آنخصوص سایر اموال که شخصی است) بهره برداري عاقالنه و در موضع قوام از 
؛ یعنـی،  »ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَکُم الَّتی جعلَ اللّه لَکُم قیاما و«هد: د سوره نساء دستور می 5سبحان در آیه 

خداوند اموالتان را سبب قوام(برپایی و استواري) زندگی شما قرار داده است به دست کم خردان و نااهالن 
بب پایداري و اسـتواري  آنچه که مایهایستادگی و س«یعنی » ما یقوم به الشی«به معناي » قوام«نسپارید 

موضع قوام به معناي موضع مناسب براي رسیدن به آثـار مفیـد همـه چیـز     است. باشد،  و سامان یابی می
بـرداري در بهتـرین موقعیـت     به بیان اقتصادي، نیل به آثار مفید هر چیز به معناي استفاده و بهـره است. 

در ادبیـات اقتصـادي اسـت(براي یـک     » و تخصیصـی  کارایی فنـی «ممکن از آن است که معادل همان 
این معنـا    یابد). متأسفانه اقتصاددان بدیهی است که استفاده عاقالنه از مال تنها در این وضعیت تحقق می

کمتر توجه شده است و در شناسـایی حـق   » حق مال«و تعبیر در جوامع اسالمی مغفول مانده است و به 
اند. بر عکس، با درك نادرست مفاهیم اقتصادي حتی به آنان حملـه   کردهمال کمتر به اقتصاددانان رجوع 

اند ما اهـداف فرهنگـی را    اند و گفته بودن یا نبودن طرح تاخته» اقتصادي«اند و در مواردي بر معیار  کرده
  کنیم! دنبال می

س دستور : اصل حرمت اسراف(براساباشد یمبرخی از اصول اسالمی مرتبط با این معیار به شرح ذیل 
صریح قرآن اسراف حرام است . تفسیر اقتصادي اسراف عدم رعایت کارایی فنی در فعالیت اقتصـادي یـا   

  ).باشد یمتصرف مال 
اصل لزوم تداول ثروت در میان همه افراد جامعه(اصل جاودانه اسالمی در خصوص اموال این اسـت  

همین جهت نباید فقط در میان ثروتمنـدان بـه    . بهاند شدهکه اموال براي استفاده عموم در اختیار گذاشته 
سوره حشر هدف از تعلق فئ در اختیار امام همین مبنا دانسته شده است کـی ال   7گردش درآیند. در آیه 

  یکون دولۀ بین األغنیاء منکم.
بر اساس شناخت قوانین اقتصادي مرتبط؛ این  ها ثروتلزوم تصمیم گیري عاقالنه در تصرف اموال و 

که بـر   دیآ یم؛ به دست »و ال تؤتوالسفهاء اموالکم التی جعل اهللا لکم قیاما«سوره نساء  5مفاد آیه  مهم از
  .  اند شدهمنع  ها ثروتاساس آن مسلمین از تصرف سفیهانه در این 

باشـناخت دقیـق قـوانین     هـا  میتصمجنبه دیگر از شرایط تصرف عاقالنه در اموال این است که این 
اذ گردند. فقط در این شرایط است که امکان افزایش ثروت فردي و اجتماعی فـراهم  طبیعی اقتصادي اتخ

 ؛ شرط الزم سیستم اقتصادي به تعبیر مرحوم شهید مطهري. گردد یم

  ضرورت تطبیق تصرف در اموال با موازین، مقررات و مصالح اجتماعی )ج
زیادي برخوردار است؛ و این به آن جهت ویژه در شرایط امروز جامعه از اهمیت بسیار  توجه به این مهم به

است که شرایط امروز لزوماً با نظام مطلوب اسالمی یکی نیست. بدیهی است کـه در جامعـه اسـالمی در    
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بسیاري از موارد به منظور اصالح امور و رعایت مصالح جمعی و حرکت در جهت نظـام مطلـوب، نیازمنـد    
تصمیمات بر اسـاس شـرایط و مقتضـیات زمـانی و      تصمیم گیري مناسب هستیم. بدیهی است این گونه

. از جهت تعالیم اسالمی این حـوزه از نظـام تصـمیم گیـري اقتصـادي در جامعـه       گردند یممکانی اتخاذ 
و » اصـل تـزاحم  «و » المؤمنون عند شروطهم«از قرآن و قاعده فقهی » اوفوا بالعقود«اسالمی با  دستور 

  رد. هماهنگی دا» قاعده ال ضرر و ال ضرار«
در چارچوب موازین اسالمی و بـر اسـاس حـق و     ستیبا یمبر اساس قانون بانکداري بدون ربا بانک 

عدل رفتار کنند و براي توسعه و رشد اقتصادي و سازندگی کشور تالش نمایند.  اجراي عملیات بر مبناي 
نک بـر اسـاس دو   حق و عدل مستلزم تنظیم دقیق عملیات بانکداري و نظام تصمیم گیري سازمان هر با

 هـا  نهیزممحور حق و عدل است.  اما این مهم تاکنون جز در خصوص تطبیق حقوقی قراردادها، در دیگر 
  جنبه عملیاتی نیافته است.

تفاوت بانک اسالمی از بانک غیر اسالمی در صـحت عملیـات بـانکی، سـالمت کارکنـان و اجـراي       
از معماري جدید نظام پـولی و بـانکی نظـام ج.ا.ا. سـخن      توان یمعدالت است. با این درك دقیق و جامع 

راند. این معماري مستلزم پارادایم جدیدي است و لذا ساده اندیشی است که افـرادي کـه مولـود تفکـر و     
و از پارادایم اقتصاد اسالمی بـه معنـاي دقیـق آن آگـاهی      باشند یمپارادایم لیبرال و اقتصاد نئوکالسیک 

جدید میدان داري کنند و چون همیشه موجبـات انحـراف جریـان علمـی اقتصـاد       ندارند در این معماري
  اسالمی از سرچشمه ناب آن باشند.

  . معماري جدید نظام بانکداري ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی7
  مسئلهبیان  .1.7

ي از نظام اقتصادي است. قوام و استحکام نظام بانکی مسـتلزم ابتنـاي ایـن    ا مجموعهنظام بانکداري زیر 
نظام به حق، عدل و تعالی است. واضح است هرچه این نظام از این اصول فاصله بگیرد قـوام جامعـه بـه    

بـا تجزیـه و تحلیـل وضـعیت      توان یماز اقتصاد مقاومتی حرف زد. بر این اساس  توان ینمو  زدیر یمهم 
گـذاري مناسـب در خصـوص     کی کشور و در پرتو الگوي مطلوب از بانکداري اسالمی به سیاستنظام بان

  اقتصاد مقاومتی دست یافت.
ـ یامـام خم  يبه رهبر یاسالم ينظام جمهور تیاستقرار حاکم يها موهبتاز  یکی (ره)، الـزام بـر   ین

از حکم قاطع رهبر کبیـر   یبود که با تأس نیعموم مسلم يامور و شئونات اقتصاد هیربا از کل مسئلهحذف 
 سـت ین دیبع کهبل ،ثابت است نیقرآن، سنت و اجماع مسلم لهیوس بهحرمت ربا «بر:  یانقالب اسالمی مبن

 مسـئله  صـورت  بهوقت  طیالشرا جامع يکد علما و فقهامؤ دیکأو ت» باشد نید اتیکه حرمت آن از ضرور
بر شرع مقدس اسالم قرار گرفت و در ادامه  یکشور مبتن يقتصادنظام ا یآور در رئوس موارد اصالح الزام

  .دیگرد 1362ماه سال  وریبدون ربا در شهر يقانون بانکدار بیو تصو نییسبب تب
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 یاسـالم  نیو استقرار مواز تینسبت به حاکم رانیرا در دل عموم مردم ا دیقانون بارقه ام نیا میتنظ
 اتیـ شدن نحوست ربـا از عمل  دهی. برچدیبر حق و عدل و منطبق بر ضوابط شرع مقدس اسالم دم یمبتن
اقشـار   ژهیبه و انیرانیفرد ا فرد انیآحاد ملت را در توسعه ثروت م یشرع و حیمشارکت صح نهیزم یبانک

 انیجر تیریدار مد مستضعف فراهم ساخت. به این ترتیب، نظام بانکی کشور تحت لواي این قانون عهده
کمک به بخـش   قیمنابع پولی مردم در راستاي گسترش عدالت اجتماعی از طر صیو تخص عیجذب، توز

سـاز رشـد و بالنـدگی     نهزمی نهایتاًافزایش ثروت و رفاه ملی و  اشتغال در جامعه، جادیو ا یو سازندگ دیتول
  نظام جمهوري اسالمی ایران گردید.

واضح  طور بهبدون ربا، ذیل اهداف نظام بانکی استراتژي نظام بانکی را  ينخست قانون بانکدار ماده
براساس محتویات ماده نخست قانون بانکداري بـدون ربـا، اسـتقرار نظـام      .و مشخصی تبیین نموده است

هـا،   وختـه آزاد، انداز طریـق جـذب و جلـب وجـوه      یعدل و ضوابط اسـالم  حق و يپول و اعتبار بر منبا
به منظور فراهم آوردن شرایط و امکانات کار و  يگذار هیو سرما ها آن زیو تجه جیها و بس پردهاندازها و س پس

پول و اعتبار در سـطح جامعـه،    حیسطح رفاه آحاد ملت، مشروط و مبتنی بر گردش صح ياشتغال و ارتقا
 پول و اعتبار حیگردش صح میبه تنظ نوطم را ینظام بانک يلفه عمالً عدالت محورؤم نیا تبیین گردیده و

  .نموده است یمعرف یدر سطح نظام اقتصادي و ثبات پول
است که شامل  يفرایندمنطبق بر  ینظام بانک قیاز طر يو اعتبار یگردش پول میتنظ گریطرف د از

 یمنابع پول نیا صیتخص یو چگونگ تیری، مدیمختلف بانک يها جذب منابع پولی جامعه در قالب سپرده
است که  نیا تیرشد و توسعه کشور است. نکته حائز اهم ریبه منظور تحقق اهداف موردنظر دولت در مس

 التیگـذار، بانـک، تسـه    چهـار جانبه(سـپرده   ياز سـاختار  فرایند نیا انیکشور در جر یو پول ینظام بانک
منابع پولی مردم به طور عام  لیو وک یواسطه مال عنوان بهبانک  یدولت) برخوردار است. از طرف و رندهیگ
بانـک   گـر ید ياز سـو . دنباشـ  یگـذاران مـ   سـپرده  فعمنا لیو تحص نیخاص ملزم به تأم طور بهدولت  و

ها و  برآورده کردن خواسته نیکند و لذا در ع یکشور عمل م يگذار در نظام اقتصادرینهاد تأث کی عنوان به
قـوانین و مقـررات    هاي کـالن کشـور،   وب سیاستملزم به حرکت در چارچ رندگانیگ التیتسه يهاازین

  باشد. یبانکی م امشی گذار فر مصوب نهادهاي خط
 یو ناهمـاهنگ  کسـو یو مقـررات از   نیقوان نیحاکم در تدو ينگر یدلیل بخشه نظام بانکی ب امروزه

کالن کشور و  يها استیآمره و س نیمتعارف با چارچوب قوان ینظام بانک يها تیساختار، سازمان و مأمور
ـ اسـت. مجموعـه ا   گرفتهقرار  يساختار یفیمجموعه انتظارات ناهمگن در گرداب بالتکل مشـکالت و   نی

از  یکـه قطـار نظـام بـانک     دهیکشور گرد ياقتصاد رانیگ میتصم انیدر م يجد یتلق نیمسائل منجر به ا
نظـام را   نیامسیر حرکت ن بتوا یستمیکالن س ریو الزم است با اتخاذ تداب دهیخود خارج گرد یاصل لیر

تـوان در   یرا مـ  یمسائل نظام بـانک  نیتر مهم یکل لیتحل کی در نمود. تیخود هدا ینقش اصل يفایبه ا
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ـ عمل يو ناکارآمد یبودن عقود بانک يصور«، »کشور ینظام پول یثبات یب«چهار دسته  در  يبانکـدار  اتی
 نیبا قوان یساختار و سازمان نظام بانک یناهماهنگ«، »تحقق حاکمیت بخش واقعی اقتصاد بر بخش پولی

  بندي کرد.  دسته» يو نرم افزار یاطالعات يها رساختیز ضعف در توسعه«و » و مقررات حاکم
ـ عمل يعلـل ناکارآمـد   گـر یداز   تیــدر سـازمان و مأمور  يو نهـاد  يمشـکالت سـاختار   یبــانک اتی

ـ دولـت تطب بدون ربا و انتظـارات   ينظام بانکدار يهاست که با محتوا بانک ـ نـدارد. در ا  قی خصـوص   نی
 يانکدارب اتیبا قانون عمل یو حسابرس يو نظامات حسابدار ینظارت ياستانداردها قیتوان به عدم تطب یم

کشـور   یو مقررات عموم نیاز قوان يا متنوع و گسترده اریمجموعه بس گرید ياز سو .بدون ربا اشاره نمود
کرده است. در  جادیا ینقش مؤثر نظام بانک يفایا يبرا يجد يها تیتوان برشمرد که عمالً محدود یرا م

اشـاره   ، قانون عدم الزام سپردن وثیقـه ملکـی و..  قانون ثبت 34به ماده براي مثال  توان یمخصوص  نیا
و جـامع در نظـام    کپارچـه یبه صورت  فناوري اطالعات و ارتباطات يها رساختیز گرید ياز منظر نمود.

نظـارت  اسـتقرار سـامانه یکپارچـه بـانکی و     امکـان   دهیموضوع باعث گرد نیهم ونشده  جادیا يبانکدار
  وجود نداشته باشد.  کپارچهی

ضـامن   هـا  آنبدون ربـا کـه اعمـال و اصـالح      یبانک اتیوارده به عمل يها هینقد و اصالح مجموعه
 در نظـام دالت تواند بسـتر تحقـق عـ    یم ،باشد یم فرایند نیا يجهت راهبر ینظام بانک ییایسالمت و پو

 سـازي   فراهمو  تسهیل ،یالزمه تحقق عدالت اجتماعی از منظر نظام بانک نیرا فراهم گرداند. بنابرا یبانک
کشـور اسـت کـه تحـت      یپـول  انیآن قسم از جر عیباز توز و عیاعمال عدالت در جذب، توز نهیبستر و زم

ي هـا  بنگـاه به نحوي که در عین رعایـت حقـوق بایسـته و شایسـتگی افـراد و       کنترل نظام بانکی است
   اقتصادي زمینه ساز قوام اقتصادي و رشد پایدار آن باشد.

با همت و تـالش   این امید را داشت که توان یمي اقتصاد مقاومتی ها استیسبا مغتنم شمردن  اینک
ـ تغ جـاد یبا ا يمرکزکشور به خصوص دولت و بانک  يارشد نظام اقتصاد رانیمد و در  کیاسـتراتژ  راتیی
 یدلسـوز شـبکه بـانک    رانیمـد  يکشور، به آمال و آرزوها یو بانک یتحوالت اثربخش در نظام پول جهینت

 یرشـد و تعـال   ریکشور در مسـ  یو بانک یشبکه پول يها تیلرهگذر فعا نیکشور جامه عمل پوشاند و از ا
ه تغییـر و تحـول   بنیاز  تیمسئوالن کشور حساس یهمت جمع رود با یم دیقرار گرفته و ام یاسالم هنیم

رو برداشته شده  شیبانکداري مورد عمل با بانکداري اسالمی، موانع پ شیاز پ شیتطبیق  ب در عملکرد و
جدید، فرصت مشارکت  عمومی آحاد جامعه در گسترش بازارهاي پولی  و مـالی   هايو با ارائه الگو و ابزار

  فراهم گردد.
ـ بانکداري کشور یکـی از صـنایعی اسـت کـه      صنعت بـا بکـارگیري همـت وخـرد جمعـی       توانـد  یم

هـاي موجـود در    اندرکاران پولی و مالی در این رابطـه و بـا بررسـی چـالش     سیاستگذاران، فعاالن و دست
خصوص فراهم نمودن بسترهاي مناسب اجراي کامل بانکداري اسالمی و ارائـه راهکارهـاي مناسـب بـا     
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مـالی متنـوع و بـدیع و     و ارائه ابزارهاي پـولی و  ها آننقاط قوت قوانین موجود و با پویا نمودن  از تفادهاس
  در شکوفایی اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد. ایجاد نهادهاي جدید، زمینه مشارکت عمومی را

مختلـف   يهـا  آن در عرصـه  ينقش و کارکردهـا  یبا توجه به گستردگ ینظام بانک گاهیجاهمچنین، 
کشور بـدون حضـور نقـش     يحرکت چرخه اقتصاد کهیبطور ،باشد یم رگذاریکننده و تاث نییتع ،يتصاداق

ـ  یسوابق و عملکرد نظام بانک لیاز تحل یناش يها تیواقع .باشد یم رممکنیعمالً غ ها بانک نیآفر  یمبتن
 هـا  چـالش  يا بـا پـاره   یمواجهـه نظـام بـانک    انگریسال گذشته ب 30بدون ربا در طول  يقانون بانکدار رب

در گـذار   یموارد موجود به منظور اصالح ساختار نظام بانک يو واکاو لیاساس تحل نیا بر .هاست یوکاست
  .دینما یم ریاجتناب ناپذ یاسالم يبانکدار بهبدون ربا  ياز بانکدار

 برخی از ارکان بانکداري مقاوم. 2.7

  اصل اصالت بخش حقیقی اقتصاد .1.2.7
مقوم اقتصاد باشد این در حالی است که  تواند ینماصوال تصویر بانکداري مستقل از بخش حقیقی اقتصاد 

ادبیات بانکداري امروز بر اساس بانکداري کاغذي تعریف شده اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه یکـی از       
ده غلبـه بخـش اسـمی بـر بخـش حقیقـی بـو        2008مشکالت بحران اقتصادي اخیر در سـال   نیتر مهم

برابر) وصف انـدامی اسـت کـه سـر      4است..چند برابر بودن بخش اسمی نسبت به بخش حقیقی(بیش از 
چند برابر بدن باشد... واضح است چنین اندامی گیج و ناموزون و بی ثبات است... قرآن کـریم چـه خـوب    

قُوم الَّذي یتَخَبطُه الشَّیطَانُ منَ الْمـس ذَلـک   الَّذینَ یأْکُلُونَ الرِّبا الَ یقُومونَ إِالَّ کَما ی«که  کند یمتوصیف 
من ربه فَانتَهى فَلَـه مـا سـلَف     بِأَنَّهم قَالُواْ إِنَّما الْبیع مثْلُ الرِّبا وأَحلَّ اللّه الْبیع وحرَّم الرِّبا فَمن جاءه موعظَۀٌ

و إِلَى اللّه رُهأَمونَودا خَالیهف مالنَّارِ ه ابحأَص کلَـئفَأُو ادنْ ع275بقره/»(م.(  
خورند، (در میان مردم) قیام و رفتارى ندارنـد مگـر ماننـد     کسانى که ربا مىترجمه آیت اهللا مشکینی :

بدان سبب است  رفتار کسى که شیطان او را به برخورد خود دیوانه کرده(تعادل رفتار او را به هم زده). این
تردید داد و ستد نیز مانند رباست، در حالى که خداوند داد و ستد را حالل و ربا را حرام  گفتند: بى ها آنکه 

نموده. پس هر که پندى از جانب پروردگارش بدو رسـد و(از ربـاخوارى) بـاز ایسـتد، آنچـه گذشـته از آن       
و کارش(از نظر کیفر اخـروى) بـا خداسـت، و    اوست(سودى که پیش از نزول حکم ربا گرفته مال اوست)، 

  .اهل آتشند، در آن جاودان خواهند ماند ها آنکسانى که(به رباخوارى) بازگردند 
ارزش افزوده فقط زمانی داراي اعتبار حقیقی است که از بخش حقیقی اقتصاد مشتق شود، حال آنکه 

در بخش اسمی و کاغذي اقتصاد تعریـف  در بانکداري امروز هویت بانکداري در رشد و نمو حاصل از رشد 
شده است. مرحوم شهید مطهري(ره) با درك صحیح این نکته ارزش پول را در سلسله معلـوالت مبادلـه   

  ).175: 1364دانسته و نه در سلسله علل آن(مطهري، 



  297               کشور ینظام بانک گیري یمبر ساختار تصم یاقتصاد مقاومت يها داللت

 

این است که پول ثروت بودن خود را از رابطه بودن و معنی حرفی بودن دریافت کرده معنی این بیان 
است . خالصه مطلب اینکه مالك سرمایه داري مشروع این است که انسان مالک ثروتـی باشـد کـه آن    
ثروت سبب و مولد ثروتی دیگر باشد. مادامی که انسان مالـک ثـروت اول اسـت مالـک ثـروت دوم هـم       

ست هست خواه آنکه مولد بودن آن مملوك باالستقالل باشد(شاید تا کنون چنین مصنوعی وجود نداشته ا
و هـر   ها کارخانهبتواند مولد باشد) یا به ضمیمه عمل انسان باشد(مانند مولد بودن  که خود مصنوع مستقالً

افزاري) و خواه آنکه رابطه بین اثر و اثر اثر رابطه علت فاعلی باشد یا رابطه علت قـابلی باشـد(اولی ماننـد    
و غیره است و رابطه بین حیوان و شـیرش   منافع حیوان که اگر کسی حیوانی تولید کند، حیوان مولد شیر

 . رابطه علت فاعلی و فعل است
و دومی مانند پنبه که قابل است تبدیل به پارچه شود، که رابطه بین کمال پارچه بودن و پنبه رابطـه  
قابلی است، چنانچه رابطه بین آن و بین کارگري که پنبه را تبدیل به پارچه کرده است رابطه فاعلی است 

این اساس کمال حاصل، تعلقی به مالک پنبه دارد و تعلقی به کارگر) و خواه آنکه اثـر اثـر یـک امـر      و بر
مـال   بـوده باشـد . مـثالً    کند یمحقیقی و یک کمال واقعی یا یک امر اضافی و اعتباري که ایجاد ارزش 

  . التجاره قابل است که مورد تجارت قرار بگیرد
ولـی همـان نقـل و     شـود  ینمـ لی واقعی در مال التجاره ایجـاد  واضح است که با تجارت کردن ، کما

ـ ایجاد ارزش  کند یمرا به مشتري نزدیک  و آن دهد یمانتقالی که تاجر روي مال التجاره انجام  و  کنـد  یم
چون مال التجاره قابل این عمل است لذا مالک مال التجاره در این ارزش سهیم است و بـر ایـن اسـاس    

(رابطه تجارت با عامل رابطه علت فاعلی است و رابطه آن با سرمایه شبیه رابطـه  گردد یممضاربه تصحیح 
(به هر نحـوي کـه   باشد یمعلت قابلی است). خالصه آنکه ما قبول داریم که انسان مالک نتاج ملک خود 

 تعلق نتاج به ملک باشد). ولی پول به هیچ نحو مولد نیست. پول از آن جهت که پول است فقـط قابلیـت  
دارد که تبدیل شود به متاع دیگر و همین جهت مالك ارزش پول است و به اصطالح ارزش پـول اسـت   
در سلسله معلوالت مبادله است، ارزش ما بعد المبادله است بر خالف ارزش کاالهـا کـه در سلسـله علـل     

ل از نوع منـافع  مبادالت است یعنی ارزش ما قبل المبادله است، و خود مبادله چه در پول و چه در غیر پو
 . ء را بتواند به شکل سرمایه در آوردیش  کهو آثار تولیدي نیست 

به عبارت دیگر مبادله ارزش  ؛هاي فردي است قابلیت مبادله که امري اعتباري است الزمه مملوکیت
بـا  مبادلـه امـوال را    دارد و عقـالً  مالـت . خالصه هر متاعی قابل مبادله است(زیرا کند ینمشیء را عالوه 
و مـال   نندینشـ  یمـ و لهذا عمل کسانی که  کند ینم) ولی صرف مبادله ایجاد ارزش دانند یمیکدیگر جایز 

و خریدار با مبلغی عالوه  فروشند یم، اند ندادهاند و روي آن هیچ عملی انجام  اي را که قبض نکرده التجاره
حرام اسـت. زیـرا صـرف مبادلـه      منطقاًو  عقالًَ برند یمجهت قیمت آن را باال  ، و بیفروشد یمبه دیگري 

که موجب ارزش آن شود ، و در حقیقت این عمل سازشی است بین سرمایه  کند ینمصفتی در کاال ایجاد 
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میدان). اکنون که روشن شـد پـول    يها واسطهداران براي گران کردن قیمت کاال بدون وجه(نظیر عمل 
دیگر  يا دهیفامبادله دریافت کرده است و منفعت و  از واسطه واقع شدن در خاصیت و ارزش خود را صرفاً

را در ملک خـود حفـظ    یم صاحب این سرمایه یا آنیگو می کند ینمقائم به او نیست و تولید اثري ارزشدار 
  .کند یم، یا از ملک خود خارج و در ملک دیگري وارد دهد یمو در اختیار دیگري براي مبادله قرار  کند یم

ـ تعریف » قاعده تبعیت نمو از اصل«این بیان در لسان فقهی با  مبنـا و اسـاس    توانـد  یمـ و  شـود  یم
اصـل   نیتـر  مهـم بانکداري مقاوم در چارچوب اقتصاد اسالمی باشد. بنابر این، بانکداري مقـاوم موصـوف   

  .کشاند یمبانکداري متعارف یعنی اصالت مبادالت کاغذي را به چالش 

  و ثبات اصل پایداري .2.2.7
یکی از مسائلی که ضرورت دارد در یک اقتصاد مقاومتی به آن توجه شود، مباحـث مربـوط بـه پایـداري     

اي رشـد، اقتصـاد توسـعه و اقتصـاد     هـ  هاي جدیدي پیش روي حوزه قپایداري اف مسئلهاست. اهتمام به 
سـلی،  ن نبـی ي از قبیـل انصـاف و عـدالت    ا هانـد م لمحیط زیست گشوده اسـت و مباحـث بالنسـبه مغفـو    

حیطی، اثرات رشـد جمعیـت بـر پایـداري،     م تاي زیسه نذاري بلندمدت، محدودیت منابع، بحراگ تسیاس
). پایداري از جملـه مفـاهیمی   2002حسابداري ملی و ... را مورد توجه جدي قرار داده است(پزي و تامن، 

ي نـاظر بـه ضـرورت حفـظ     است که تعاریف بسیار متعددي از آن ارائه شده است. اغلـبِ تعـاریف پایـدار   
» تضمین مطلوبیت غیرکاهنده«در بلندمدت است و قابل انقسام به مفاهیم کلی از قبیل » کیفیت زندگی«
). 1992اشـند(پزي،  ب یمـ » صیانت از موجودي سرمایه(اعم از سـرمایه طبیعـی و فیزیکـی و انسـانی)    «و 

ـ  یکه مـ ي را طرح نمود ا ه) اید1987کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه( وان ریشـه آن را در مقالـه   ت
نداز ردیابی نمود. توسعه پایدار از دیـدگاه ایـن   ا س) در زمینه نظریه محض پ1928اي فرانک رمزي(ز هنطف

اي آتـی بـراي بـرآوردن    ه لبرآوردن نیازهاي نسل فعلی بدون به خطر انداختن توانایی نس«کمیسیون به 
بیعی پایداري را در ارتباط با رفاه و بهزیسـتی بشـري طـرح    نظر دارد. برخی از دانشمندان ط» نیازهایشان

بهبود رفاه بشري از طریق حمایت از منابع طبیعی  دنبال به«حیطی م تند. براي نمونه پایداري زیسا هنمود
اندهاي بشري بیش از حد مجاز نشده است، م سخام مورد استفاده براي نیازهاي بشري و تضمین اینکه پ

). پایـداري داراي اهـدافی از قبیـل    3: 1995گودلنـد،  »(هاسـت  صدمه خوردن انسان با هدف جلوگیري از
اي آتی است که اساسـاً فراتـر از قلمـرو اقتصـاد رفـاه      ه لسلی و تعهدات اخالقی در قبال نسن نعدالت بی

  ).  2002یرد(پزي و تامن، گ یمتعارف قرار م
اسـت.  » سلین نعدالت بی«کننده  یجابیکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی ا عنوان به» عدل«اصل 

چنین قضـاوتی  ». باید به فکر آیندگان بود«قضاوت ارزشی مبنایی نهفته در مباحث پایداري این است که 
مانی ز نهاي بی یريگ مردد که اگر تصمیگ یمبتنی بر دو مبناي کلیدي است: مبناي اول به این واقعیت برم
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واگذار شود هیچ تضـمینی در   شندیخوردي که صرفاً به دنبال منافع صرفاً به بازار آزاد و به دست عوامل ف
در اعمـال   1»ضـعف دوربینـی  «به اصـطالح پیگـو بـه     مسئلهمورد منافع آیندگان وجود ندارد. ریشه این 

اي هـ  لردد. مبناي دوم این است که منابع طبیعی یک دارایی ضروري است که نسگ یتصمیمات آتی برم
حیطی از قبیل گـرم شـدن زمـین،    م تاي زیسه ن). تشدید بحرا1996للی و نورگارد، آینده بدان نیازمندند(

اساسـی را طـرح    مسـئله ي، تغییرات اقلیمی، فرسایش خاك، تخریب و زوال منابع ایـن  ا هانخ لگازهاي گ
اي آتـی  ه لواند در بلندمدت معکوس گردد و رفاه و بهزیستی نست ینمود که جریان فعلی رشد اقتصادي م

ارو، »(ي فعلی پایدار نخواهد بودها نرخشواهد حاکی از این است که استمرار رشد با «را به مخاطره افکند: 
لـی بـراي ایـن    ح هدر جهـت یـافتن را   2). مباحث مرتبط با معیار پایداري148، 2004داسگوپتا و همکاران 

است که به نوبه خـود  » از حدمصرف بیش «مشکالت مطرح گردید. یکی از دالیل اصلی این مخاطرات، 
متاثر از رجحان زمانی اجتماعی و ترجیح مطلوبیت حال بر آینده است. داسگوپتا نشان داده اسـت کـه در   

مانی، نرخ رجحان زمانی اجتماعی مثبـت باشـد مسـیر    ز نشرایط معینی در صورتی که در تابع مطلوبیت بی
ماید و بنـابراین  ن یلندمدت به سمت صفر میل مابد و مصرف بی یر تورش مت کمصرف به سمت ادوار نزدی

بهینه، نـرخ رجحـان    مصرفکند که براي جلوگیري از افول مسیر  در این وضعیت معیار پایداري الزام می
). از سوي دیگر از آنجا که از نرخ تنزیـل اجتمـاعی جهـت    1999زمانی صفر باشد(داسگوپتا، بارت و میلر 

ود، در صورتی که اثرات یک سیاست بسیار بلند ش یمومی استفاده ماي بلندمدت بخش عه تارزیابی سیاس
نمونه در تغییرات اقلیمی که تصمیمات مربوط بـه آن بسـیار بلندمـدت هستند(فرضـاً      عنوان بهمدت باشد 

 عنوان بهذارد؛ گ یاي جایگزین اثر مه تاي صدساله)، انتخاب نرخ تنزیل شدیداً بر ارزش فعلی سیاسه هدور
ـ  مـ  هاي کوتـا ه هکه معموالً در ارزیابی اقتصادي پروژ ٪7نزیل ساالنه مثال نرخ ت ود شـ  یدت بکارگرفتـه م

نـد(ارو،  ک یدالر تنزیـل مـ   1300ارزش فعلی زیان رفاهی یک میلیارد دالري در دویست سال بعـد را بـه   
  ).1996استیگلیتز وهمکاران، 

ارزیـابی ثبـات یـا بهبـود رفـاه      «ر بـه  ) معیار پایداري نـاظ 2004از دیدگاه ارو، داسگوپتا و همکاران (
ذاري در زمینـه  گـ  ه). این معیار مستلزم آن است که سـرمای   است (» مانیز ناجتماعی بی

مـادامی کـه    نـد ا هسرمایه انسانی و تولیدي بتواند تخلیه منابع را جبران نماید. این متفکـرین اثبـات نمـود   
اندازه کافی انجام نخواهد شـد و نتیجتـاً امکـان دارد کـه     ذاري به گ هبانکی باال باشد سرمای بهره ايه خنر

  ود. ش یذاري حقیقی منفی باشد و بدین ترتیب معیار پایداري برآورده نمگ هسرمای
) با عنوان 1928اي رمزي(ز هگفته شد که اغلب مباحث مربوط به پایداري در علم اقتصاد به مقاله نطف

ریزي کرد و  این مقاله بنیاد تحوالت عظیمی را در اقتصاد پایهردد. گ یبرم 3»ندازا سیک نظریه ریاضی پ«

                                                        
1. faulty telescopic faculty 2. Sustainability 
 

3. A Mathematical Theory of Saving 

/ 0tdV dt 
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ي علمی بعدي را ممکن ساخت. بدون شک ، نظریه مدرن رشد اقتصـادي بـا ایـن    ها شرفتیپبسیاري از 
نظریـه ریاضـی   «یزي شد. کینز به رغم اختالفاتی که به لحاظ فکري با رمزي داشـت، دربـاره   ر یمقاله پ

ورترین دستاوردهایی است کـه تـاکنون در علـم    آ تیکی از شگف«ند: ک یراف مرمزي چنین اعت» ندازا سپ
اقتصاد ریاضی طرح شده؛ هم از نظر اهمیت موضوع و مشکل بودن ذاتی آن، وهم به لحـاظ اسـتحکام و   

اصـلی   مسـئله ...». ي تکنیکی به کار گرفته شده وجنبه خلوص و شـفافیت بیـان مطلـب    ها روشزیبایی 
و به عبارت دیگـر نـرخ بهینـه    » نداز کندا سهر کشور چه مقداري باید پ«این بود که  رمزي در این مقاله

مهمی دست یافت که به قاعده رمـزي  » قاعده عمومی«نداز چقدر است. او در پاسخ به این سؤال به ا سپ
تعیـین نـرخ بهینـه رشـد     «شهرت دارد. این سؤال اساسی به بیان دیگر، همان  1»رمزي -قاعده کینز«یا 

اري اسـت. توضـیح ایـن    د هدر اقتصاد سرمای» شکست بازار«ترین موارد  است که یکی از مهم» قتصاديا
است که براي ارتقاي هرچـه بیشـتر رفـاه یـک       نقابل تبیین است ای» مانیز نفضاي بی«شکست که در 

اي هـ  مجامعه تخصیص بهینه منابع ضرورت دارد؛ تخصیصی پویا با افق زمـانی بلنـد. مالحظـات وتصـمی    
مانی ز ناي مختلف، یعنی حال و آینده توسط افراد و جامعه نقش کلیدي در تخصیص بیه نمصرف در زما

ـ             منابع ایفـا مـی   نـداز  ا سکنـد، مصـرف فعلـی بیشـتر از مقـدار تولیـد شـده در هـر زمـان، بـه معنـاي پ
. پس تصـمیم  ذاري و تولید کمتر) و در نتیجه، مصرف ورفاه کمتر آیندگان است و بالعکسگ هکمتر(سرمای

ننـده  ک ننداز شود، تعیـی ا سراجع به اینکه در هر زمان چه مقدار مصرف شود یا به عبارت دیگر چه مقدار پ
نـرخ مثبـت   «ورد که در جامعـه،  آ یمسیرهاي زمانی تولید و رفاه جامعه است. اما مشکل از اینجا سر بر م

ا بـه  هـ  یندي از انتقـال خوشـ  م ترضاییا   هیعنی ترجیح نسبی مصرف حال نسبت به آیند» رجحان زمانی
ـ    هـ  هزمان حال حاکم است که به نوبه خود ناشی از ریشـ  بري و صـ  یاي فـردي همچـون خودپسـندي، ب

یري افراد خُرد)، و یا دالیل کالن از قبیل حاکمیت فرهنگ گ مداشتن افق زمانی کوتاه در تصمی( یینب هکوت
» نـرخ مثبـت رجحـان زمـانی    «ز این دست اسـت.  مصرفی، وجود ساختارهاي نامناسب جامعه و مواردي ا

نداز اجتماعی، بسیار کمتر از مقدار بهینه آن باشـد و لـذا شـرایط تخصـیص     ا سکه پ شود یممنجر به این 
بهینه منابع در طول زمان مطلقاً شـکل نگیـرد و موجبـات بـروز عـدم کـارایی کـالن را فـراهم نمایـد و          

شکست «ند. اهمیت این موضوع ز ینظام اقتصاد بازار را رقم م در» شکست بازار«رین مورد از موارد ت ممه
مـانی اسـت و بـدیهی    ز نبه دلیل این است که برخالف موارد دیگر، این مورد مربوط به فضاي بـی » بازار

بسیار ناچیز است. وجـود   3»مانیز نبی«در قیاس با فضاي  2»مانیز ندرو«است که وسعت بازار در فضاي 
یري نرخ بهره اسـت)، امکـان مبادلـه در    گ لاي پیدایش و شکه نی(که یکی از بنیانرخ مثبت رجحان زمان

ازد. وجـود نـرخ مثبـت    س یطول زمان را مشکل، نامطمئن، ناپایدار، و در افق زمانی بلندمدت غیرممکن م
                                                        

  الزم به تذکر است که علت افزودن نام کینز به این قاعده توجیه کالمی مختصري است که وي براي قاعده رمزي ارائه نمود. .1
2. Intratemporal 3. Intertemporal 
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ـ  نـداز واقعـی ونـرخ    ا سرجحان زمانی و در نتیجه نرخ بهره مثبت باعث به وجود آمدن شکافی میان نرخ پ
اي بهـره رقـابتی)   هـ  خود. بدین ترتیب نیروهاي بازار آزاد از جملـه بـازار پـول(نر   ش یه اجتماعی آن مبهین

ازند و اقتصاد بازار در تخصیص بهینه و پویاي منابع با س یذیر نمپ ندستیابی به نرخ بهینه اجتماعی را امکا
  ).  37-36، 1381مشکالت جدي مواجه است(داللی اصفهانی، 

اصـل  «نداز رمزي براي مباحث پایداري، مبتنی بودن این نظریه بـر  ا سه ریاضی پنکته کلیدي نظری
براي استخراج قاعده عمومی خویش است که در مطالعات بعدي انباشت سرمایه بهینه  1»موضوعه خنثایی

و رشد بهینه اقتصادي بلندمدت خصوصاً با توجه به قید پایداري مورد استفاده قرار گرفت. اصـل خنثـایی   
ا است. وجود نرخ مثبت تنزیل و رجحان زمانی بـه  ه لنظام ارزشی است که معتقد به برابري میان نسیک 

ذاري بیشتر براي مطلوبیت ناشی از مصرف نسل حاضر درمقابل نسل آینده است. در صورت گ شمعنی ارز
ـ  «یز اجتماعی(که متعلق به نسل حاضر اسـت)، از  ر هاعمال رجحان زمانی توسط برنام کـه  » ائیاصـل خنث

): وجـود نـرخ   543: 1928است تخلف صورت پذیرفته است. از دیدگاه رمزي (ه لقائل به برابري میان نس
) 1948. هـارود( 2»رددگ یاخالقاً غیرقابل دفاع است و صرفاً از عملکرد نادرست قوه تصور ناشی م«تنزیل 

ـ  3»هوس بر عقـل ي براي غارت و چپاول و غلبه هوي و ا هعبارت محترمان«را » تنزیل«نیز  انـد و از  د یم
یزي در جهت دستیابی به اهدافش است هیچ توجهی به ر هدولتی که قادر به برنام«این رو معتقد است که 

  . 4»نرخ رجحان زمانی نخواهد داشت
ي بهره رقابتی که در ها نرخبرخی از اقتصاددانان جریان متعارف در دفاع از بازار آزاد معتقدند که بایستی 

ند توسط ک یایی که دستیابی به حداکثر رفاه پایدار را تضمین مه خنر عنوان بهگیرد  بازار آزاد پول شکل می
سیستم بانکی اعمال شود. اما باید گفت که چنین استداللی نه با مبانی اسالمی(حق و عدل) سازگار است و 

اي اقتصاد مقاومتی، پایداري اسـت، لـذا در صـورت وجـود     ه ینه با مبادي علمی. از آنجا که یکی از ویژگ
  هاي تنزیل مثبت، دستیابی به یک اقتصاد مقاومتی مختل خواهد گردید.  ي بهره باال و نرخها نرخ

از سوي دیگر، اقتصاد مقاومتی برآمده از مبانی تحلیلی اقتصاد اسالمی بدون انتساب ارزش افزوده به 
نوع قیمت گذاري مبتنی بر برآوردهاي حاصـل از ارزش داوري و مطلوبیـت   مالک و موجد آن اجازه هیچ 

. دهد ینمافراد یا نرخ ارجحیت زمانی حاصل از این ارزش داوري مبتنی بر ترجیح مصرف حال بر آینده را 
علت ایجاد درآمد یا بهره را باید در انتساب آن به ارزش افزوده و نمو واقعی و عینی(حق) جسـتجو کـرد و   

                                                        
1. Neutrality Postulate 
2. "It is assumed that we do not discount later enjoyments in comparison with earlier ones, a 
practice which is ethically indefensible and arises merely from the weakness of  the 
imagination." ( است مقالهتأکیدات از نویسنده این  ) 
3. Discounting is "a polite expressionforrapacity and the conquest of reason by passion" 
4. "A government ... capable of planning what is best for its subjects ... will pay no attention 
to pure time preference". 
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گیـري مبتنـی    فضاي تصمیم توان یمبناهایی مثل تورم و ارزش زمانی و نظایر آن. بنا بر این، چگونه نه م
گذاري و نرخ گذاري قرار داد و از بانکداري اسالمی سخن راند!  ریشه عینی را مبناي قیمت بر نرخ بهره بی

بـالعکس؛ و لـذا    حال آن که در اقتصاد اسالمی بخش واقعی اقتصاد مسلط است بـر بخـش اسـمی و نـه    
بخش واقعی است و نه تحوالت بخش اسمی که اگر بدون انتساب به بخـش واقعـی    ها نرخمبناي تعیین 

حق تلقی شود و  تواند ینمتعریف شود(نظام اقتصاد متعارف) بی ریشه است و بی اساس؛ و به تعبیر قرآنی 
  .کشد یملذا نظامی است باطل و نظام أکل مال به باطل را به تصویر 
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  راهکارهاي گسترش تولید ملّی در حکومت اسالمی 
  البالغه با تأکید بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج

  **مرتضی علویان، *حبیب اله حلیمی جلودار

  چکیده
ویژه ایران اسالمی که اسـتقالل از   هاي مستقل به هایی است که کشور اقتصاد مقاومتی یکی از ضرورت

هاي خود قـرار دهنـد، کـه     ، باید آن را در دستور اصلی سیاست گذاريرود یماهداف عمده آن به شمار 
ز منظر فرهنگ هاي قبل مورد تأکید مقام معظم رهبري بوده است. در این نوشتار ا این ضرورت از سال

هـاي امـام علـی(ع) و نقـش آن در اقتصـاد       کار و تالش و وظایف دستگاه حاکمیتی با تأکید بر دیـدگاه 
ه بـه        مقاومتی پرداخته شده است. پرسش اصلی که به آن پرداخته خواهد شد ایـن اسـت کـه؛ بـا توجـ

ن داشته اسـت؟ آیـا امـام    تأکیدات اسالم به کار و تالش، آیا راهکارهاي گسترش کار و تولید را هم بیا
علی(ع) در دوران زعامت خویش براي تأمین مالی و اقتصادي مناطق تحت امـر خـود، تـدابیري بـراي     

؟ و ارتباط آن بـا  دادنداشتغال و تولید داشته است؟ در حوزه صنعت و کشاورزي چه رهنمودهایی را ارایه 
هـاي بـه دسـت آمـده ایـن نتیجـه        دادهاقتصاد مقاومتی چگونه است؟ با بررسی منابع موجود و تحلیل 

صحیح نسبت به کار و تولید و رفتاري مناسب با شکوفایی تولیـد و    شود که ابتدا باید اندیشه حاصل می
هاي حاکمیتی باید به تنظیم قواعد و قوانین توسعه و مسائل اقتصادي  اشتغال ایجاد شود، سپس دستگاه

هاي مهم اقتصادي  نی(توسعه انسانی) براي شکوفایی بخشبپردازند. آنگاه آموزش و تربیت نیروي انسا
به ویژه در بخش صنعت، تجارت و کشاورزي در دستور کار قرار گیرد. نباید از کاربردي نمودن موارد از 

  گیرد. تحلیلی بررسی صورت می –منظر امام غفلت کرد  و بر اساس روش اسنادي 
 البالغه، تولید ملی، حکومت اسالمی. اقتصاد مقاومتی، نهج ها: کلیدواژه

    مسئلهبیان . 1
ـ     کرده تشویق تالش، و کار به را مردم اسالم،  انـد. د یاست، تا آنجا که طلب حـالل را افضـل عبـادات م

 روزى آوردن دسـت  بـه  آن برتـرین  دارد، جزء هفتاد ؛ عبادت،»الْحاللِ طَلَب أَفْضَلُها جزْءاً سبعونَ الْعبادةُ«
 ق:1409؛ حرعـاملی،  324،  6ج :1365؛ طوسـی،  78، 5ج :1365است. رسـول اکرم(ص)(کلینـی،    حالل

                                                        
 jloudar@umz.ac.irعلمی دانشگاه مازندران،  هیئتعضو  *
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در فرمایش امام صادق(ع)  که جایى تا دارد، اى منزلت ویژه و ارج اسالم، فرهنگ در ). کارکردن21 ،17ج
 سـبیلِ  فـى  کَالْمجاهد عیاله على ادالْک. «است شده قلمداد خدا راه در جهاد همانند معاش تأمین براى کار
امـام  . خداسـت  در راه مجاهـد  ماننـد  کوشـد  مـى  اش خانواده هزینه تأمین راه  در با تالش، که  ؛ کسى»اللَّه

  هدر بازگشت از غزو کارگر، مقام به نهادن ارج نیز براى خدا(ص) ) رسول88 ،5ج :1365صادق(ع)(کلینی، 
: فرماید مى و بوسد مى ا آمده بوده نکارگري چون سعد انصاري را که به استقبال آ  هبست پینه تبوك، دست

 آن بـه  دوزخ آتـش  کـه  است دستى ؛ این»التَمسها النَّار ید هذه« .سوزاند نمى را دستى چنین جهنّم آتش
هري، ش ير؛ محمدي 251، 2ق: ج1386الجوزي،  ؛ ابن269 ،2ج رسول اکرم(ص)(ابن اثیر،. رسید نخواهد
  ).19، 7 ق: ج1429

 لَیـبغض  تَعـالى  اللَّه انَّ«است،  شده محکوم شدت به اسالم در تعلیمات بیکارى و کارى کم پرخوابى،
،النَّوام دبانَّ الْع اللَّه ضغبلَی دبامـام  . دارد مـى  مبغـوض  را بیکـار  و پرخـواب  بنده خداوند، ؛ همانا»الْفارِغَ الْع

 دسـترنج  از کـه  کسـى  و )58 ،17ج ق:1409؛ حرعـاملی،  169، 3ق: ج1413جعفر(ع)(صـدوق،   بن موسى
 زنـدگى  سـنگینى  که ؛ کسى»النَّاسِ علَى کَلَّه الْقى منْ ملْعونٌ ملْعونٌ« .است ملعون کند، استفاده دیگران

 ). اسـالم، 4،12: ج1365رسـول اکرم(ص)(کلینـی،    .است دور خدا رحمت از بیفکند، مردم دوش بر را خود
؛ »و مسـلمۀٍ  مسـلمٍ   کُلِ على فَریضَۀٌ الْحاللِ   طَلَب« داند، مى واجب زندگى، تأمین منظور به را روزى طلب
 ق:1403؛ مجلسی، 139: 1363صادق(ع)(شعیري،  امام. است واجب مسلمان زن و مرد هر بر حالل طلب

 اراد اذا. «اسـت  کـرده  سـفارش  روزى، کسـب  راه در سـختى  و تحمـل  سفر خیزى، حرس به ) و9 ،100ج
کُمدۀً احرْ حاجکبرِعِ اه یال فَلْیسلْی و شْىکنـدو  حرکت زود صبح دارد، نیازى که شما از ؛ هریک»اه یال الْم 

  ).78 ،17ج ق:1409؛ حرعاملی، 157، 3ق: ج1413صادق(ع)(صدوق،  امام .برود آن سراغ به سرعت با
این نوشتار در تالش براي دریافت پاسخ به این سؤال است که؛ با توجه به تأکیدات اسالم به کـار و   

تالش، آیا اسالم راهکارهاي گسترش کار و تولید را بیان داشته است؟ آیا امام علی(ع) در دوران حکومت 
حت حکومت خود، تـدابیر اشـتغال و تولیـد    سیاسی و اجتماعی خود براي تأمین مالی و اقتصادي مناطق ت

  داخلی و ملّی داشته است؟ 
کار، اشتغال و افزایش تولید را از وظایف مهم خود بداند، به طور  ي ههر نظام اقتصادي که ایجاد زمین

کار، اشتغال و تولیـد را فـراهم سـازد و     رفتاريِو  فرهنگی ،، ارزشینظريطبیعی باید ابتدا شرایط مناسب 
اقتصادي را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگی به  به امور  هوابستمستقل و  ايه تتدابیر و سیاسسپس 

کار مثبت و ضعف ارزشی تالش و پشتکار در سـطح جامعـه،     هدربار فکري ک کاستی باورش یکار گیرد. ب
ایـن موقعیـت، نـه     هد. درد یت تحت تأثیر قرار مرفتارهاي متناسب با شکوفایی تولید و اشتغال را به شد

گیـري   سود و درآمد در جانب تقاضا نقشی چشم میزاندستمزد در جانب عرضه کارساز است و نه  کمیت
  ).  1(نظري، ندک یایفا م



  307...                یدر حکومت اسالم یملّ یدگسترش تول يراهکارها

 

  مبانی فکري راهکارهاي گسترش تولید. 2
چـه   - ؛ و با همین نگاه هر عمل و رفتـار  »ندک یندیشد، عمل ما یانسان آنگونه که م«ي معروف است که ا هجمل

  یرد. به قول مولوي:گ یانسان سرچشمه م ي هاز فکر و اندیش  - یی چه خیر چه شر ا هخوب چه بد، با هر نتیج
ـ      يا هاي بـرادر تــو همــه انـدیشـ

  

  يا همابقـی تــو استــخوان و ریشـ    
  

)288: دفتر دوم، بیت1372(مولوي،   
ـ ا هاساس فکر و اندیشاي انسان بر ه ياعمال، رفتار، احساسات و توانمند  هلذا هم یـرد؛  گ یش شکل م

ـ  قر باشد برون دادهاي فکري دقیت قر و با کماالت فطري او منطبت یانسان متعال  هحال هر چه اندیش ر و ت
ر خواهد بود؛ چون از کوزه همان برون تراود که در اوست. در همین راستاست فرمایش امام علی(ع) ت مسال

، 53: 1366ی آمـدي،  مـ یتم»(مـن عقـل فهـم   «اننـد:  د یحیح مـ که تشخیص انسان را منوط بر تعقّل ص
 فضـیلتان  لإلنسـان «مارد. شـ  ی)، و در فرمایش دیگري عقل و منطق را دو فضیلت براي انسان مـ 447ح

  ).330، ح50همان، »(یفید بالمنطق و یستفید فبالعقل منطق و عقل
ـ به یقین عقل و نظر از عوامل مؤثّر در ترغیب انسان به اعمال خیر  ود تـا رفتـار   شـ  یاست و موجب م

انسان در مسیر تعالی انسانیت قرار گیرد و از سیر در فترت و کسالت بازداشته شود؛ عقل سـلیم تـدبیرش   
مارند، شـ  یفالح و رستگاري است.امیرالمؤمنین(ع) منشأ راه یافتن در مسیر صواب را فکر و اندیشه م  همای

فکرك یهدیک الی الرشاد و یحدوك «)، و یا 582، ح57مان، ه»(الفکر یهدي الی الرشاد«رمایند: ف یکه م
نـد و موجـب   ک یافکارت تو را به راه درست و صحیح، هدایت م«)؛ 777، ح63همان، »(علی اصالح المعاد

  ». ودش یماصالح آخرتت 
ر باشد و کار و تالش را فرهنـگ الهـی بدانـد تـالش او بیشـتر      ت قاز این رو، هر چه افکار انسان دقی

ر باشد کرِخی و تنبلی در او تقویت شده و در نتیجه از ت لاي نفسانی متمایه تد بود و هر چه به کسالخواه
ي درسـت، فرهنگـی   ا هردان خواهد شد. لذا زندگی آرام و سعادتمندانه بـه اندیشـ  گ يرفتار تولید مدارانه رو

  نیازمند است.  متناسب با شکوفایی تولید و اشتغال مثبت نسبت به کار و تولید و رفتاري
 دارد، مـى  پایـدار  خود اساس بر را انسانى  هجامع که چیزى ترین عالّمه طباطبایی(ره) معتقد است مهم

 و جـرائم  و گناهـان  انـواع  اگـر  مـا  و داده، قرار اجتماعى قوام  همای را آن خدا که است جامعه تا ياقتصاد
 علّت که دید خواهیم بپردازیم آن علّت جستجوى به و کنیم آمارگیرى دقیقاً را مظالم و تعدیات و جنایات

 راه از مـردم  امـوال  اخـتالس  بـه  را انسان که است مفرطى فقر یا: است چیز دو از یکى اه نآ تمامى بروز
 ثـروت  یـا  و کنـد،  مـى  وادار تعـدیات  سـایر  و غصـب  فروشـى،  کم گرانفروشى، کشى، آدم راهزنى، سرقت،

 همسر، و سکنى ي هتهی پوشیدن، نوشیدن، خوردن، در رجىخ لو و اسراف به را انسان که است سابح ىب
 دیگـران  نـاموس  و مـال  جـان،  در تجـاوز  و قرقهـا  شکستن ا،ه تحرم هتک شهوات، در بارى و ندب ىب و

  ).248 ،9 ج ق:1417دارد(طباطبایی،  وامى
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. غیرمسـتقیم  و مسـتقیم : دارد اقتصـاد  بـا  پیوند دو استاد مطهري نیز بر این اندیشه هست که اسالم
 مالکیت،  هدربار اقتصادى مقررات سلسله یک مستقیماً که است جهت آن از اقتصاد با اسالم مستقیم پیوند

 زمینـه  در ایىهـ  تمجـازا  یـا  مالى اىه تمجازا وقف، صدقات، و هبات ارث، حجرها، ا،ه تمالیا مبادالت،
 الهبه، کتاب االرث، کتاب الرهن، کتاب الوکاله، کتاب االجاره، کتاب البیع، کتاب اسالم .دارد غیره و ثروت
 قـرآن  که طور همان -»بعض به نَکْفُرُ و بعض به نُؤمنُ« اصل دانیم مى دیگر طرف از و .دارد الوقف کتاب
  .کنیم رد کامل باید یا و بپذیریم کامل را اسالم باید یا ذاه یعل. است مطرود -فرماید مى کریم

 و کـم  نیـز  دیگر مذاهب برخى جهت این در. است اخالق طریق از اقتصاد با اسالم غیرمستقیم پیوند
 دزدى، منـع  ایثـار؛  احسـان،  عـدالت،  عفت، امانت، به کند مى توصیه را مردم اسالم. باشند مى چنین بیش

 حـدود  تـا . است ثروت مفاهیم، این قلمرو از قسمتى یا و است ثروت زمینه در اه نیا همه. رشوه خیانت و
 و خیانـت  و دزدى حـدود  همچنین و احسان و عفت و امانت و عدالت حدود نشود روشن اقتصادى مسائل
 ).402 ،20 ج :1371شود(مطهرى،  نمى روشن رشوه

  تولیدو کار  رویکرد اقتصاديِراهکارهاي گسترش با . 3
ـ    و فیهـا  ارزقُـوهم  و« ي هیـد شـریف  آ یاولین نکته که با نگاه اجمالی به یک آیه از آیات الهی به چشـم م

موهاز ) که در دستور آن، ارتزاق افراد سفیه5(نساء/ »اکْس ـ   مـال  اصل و سرمایه خود و  مایـد ن یرا نفـی م
  .کنند نه از خود مال ارتزاق مال آمد در از یعنى ؛»از مال«باشد، نه  »مال در«هد تا د یدستور م

» فیهـا «معتقـد اسـت کـه خداونـد بـا آوردن      در تفسیرش با اشاره به همـین موضـوع    نیز زمخشرى
 ،1 ج ق،1407آن(زمخشـري،   اصـل  از نـه  باشد، مال آمد در از باید سفیه ارتزاقِ واهد تفهیم کند کهخ یم

 و نیفتد جریان به و بماند راکد او مالِ اصلِ که است این اش الزمه باشد مال اصل از اگر که ) چرا472ص
 ارتـزاق  آن درآمد از یتیم و بماند محفوظ باید مال اصل شود، تمام سرانجام تا آن، خوردن به کند شروع او

  ).170 ،4 ج ق:1417کند(طباطبایی، 
اي هـ  هدیدگا  هتبیین کنند دوانت یمید آ یبه دست مامام علی(ع) به مالک اشتر   هنامدومین نکته که از 

ـ  . در این منشور، باشدمسائل گوناگون حیاتی جامعه   هدربار اسالم ا هـ  نق آاهداف کلی و راهکارهـاي تحقّ
 و عـدوها  جِهـاد  و اهـ  جخرا جِبایۀَ«عبارتند از: الْمؤْمنینَ  أَمیرُ علی اللَّه عبد بِه ی که أَمرَود.اهدافش یبیان م

لَاحصتا اسهلأَه ةَ وارما  عها و هـ  ناز اهالی، جهاد با دشمنان آگردآوري خراج  )62لبالغه، نامها جنه...»(بِلَاد
  ا و آباد ساختن شهرهاي آنان. ه نبه صالح آوردن کار آ

 شـود،  مـى  معین مصر حاکم و والى و استاندار عنوان به اشتر مالک اگر مقام معظّم رهبري معتقد است
. سـازد  متوجه خود به را مادى اى بهره و سود یا کند، کسب قدرتى و عنوانى خود براى که نیست آن براى
 دشمنان با بگیرد، مالیاتا ه نآ از کشور مالى امور  هادار براى: دهد انجام را کارهاي ذیل که است آن براى
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 بعد با صالح(کند نزدیک صالح به راا ه نآ ببخشد، مصونیت دشمنانشان مقابل در راا ه نآ کند، مبارزه مردم
 حکومت  هحیط و شهرها است)، مطرح البالغه نهج منطق در و على(ع) نظر از که شا يمعنو و مادى وسیع
 را معنوى هاى ارزش و اخالق کند، آباد را سرزمین بسازد، را ها انسان خالصه طور به یعنى کند؛ آباد را خود
  ).27: 1363،  اى کند(خامنه استنقاذ ست،اه نآ عهده بر حکومت جنب در که را آنچه و مردم وظایف ببرد، باال

و  »اهـ  نآ کـارِ  به صـالح آوردنِ « ،»اه نجهاد با دشمنان آ« ،»آوري خراج از اهالیردگ«فرایند چهار 
و تربیـت و  » استصـالح مـردم  «بدون » عمارت بالد. «یندآ یبه دنبال هم م» آباد ساختن شهرهاي آنان«

مخـارج   و» عدوجهاد «تعلیم افراد جامعه ممکن نیست؛ چنان که تربیت و تعلیم مردم بدون تأمین امنیت 
ـ   امکان ندارد؛ به دیگر تعبیر، این اهداف،» جبایه خراج «این اهداف  وند و شـ  یاهداف حکومت شـمرده م

ـ  ه نارشان با یکدیگر و نیز ارتباط آد مباید ارتباط منطقی و واقعی و نظا ت بررسـی  ا با راهکارهاشان بـه دقّ
بـراي مثـال    پیـدایش و تبلـور دارنـد؛     هزمین ،خاص  شساختار و چین ،این اهداف و راهکارها شود؛ زیرا در

ـ    هي اجتماعی است که در سایا هآبادانی شهرها) در هر مرحله تاریخی پدید»(عماره البالد« ق اشـتغال تحقّ
  ابد. اشتغال یعنی تأمین تقاضاي کار از طریق نیروي انسانی که در جانب عرضه، جویاي کار است.ی یم

تقاضاي مـؤثر بـراي عامـل     هره باشد،ب یح جامعه از پویایی الزم بچنانچه تولید کاال و خدمت در سط
کننـده نتوانـد    ود، همچنین اگر تولیدش یو مر هب بیکاري رو  هنتیجه جامعه با پدید یرد و درگ یکار شکل نم

ور طبیعی تا آن جا که تولید به نیروي کار وابسته است، با رکود ط هنیازش را تأمین کند، ب نیروي کار مورد
اشتغال » عمارت بالد«این،  آبادانی. بنابر ابد نه عمارت وی یق مردد. در نتیجه نه اشتغال تحقّگ یو مر هب رو
عنصـر اساسـی تولید(تقاضـاي کـار)؛ و نیـروي انسـانی مناسـب         تعـادل دو   هلبد و اشـتغال در سـای  ط یم

  یرد.گ یشکل م تولید(عرضه کار)
ند که به مناسبات و شرایط اجتماعی ا یاجتماع  ه، دو پدیدک تولید و تأمین نیروي انسانی ِمناسبش یب

 تأمین نیروي انسانی با مهارت و کـارآزموده، نـه در خـأل    تولید کاال و خدمت و  ههماهنگ نیاز دارند. چرخ
  روابط درست اجتماعی.  ي هسای یرد و نه درگ یشکل م

 -سـاخت اجتمـاعی   تولیـد(زیر شـرایط ضـروري اشـتغال و     از این رو، تبیین ساختار کلی و اصـول و 
 ردید با پیدایش ایـن اصـول کلـی،   ت ی. بودش یمپرداخته از دیدگاه امام علی(ع) ») عمارت بالد«اقتصادي 

  ردد.گ یمسیر اشتغال و تولید در جامعه هموار م

  کاربردي در مسیر اشتغال و تولید در راستاي اقتصاد مقاومتیاصول زیرساختی و . 4
  :رددگ یمتوجه داشت، اشاره  اه نآختی که باید به اصول زیر سا نیرت ممه

  خیرخواهی براي مردم؛ .1
  تفکّر توسعه و تنظیم مسائل اقتصادي؛ .2
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  ؛از مشارکت مردم)س هعدالت اجتماعی(زمین .3
  (فرهنگ سازي)؛تعلیم و تربیت نیروي انسانی .4
  .اي مهم اقتصاديه ششکوفایی بخ .5

  خیرخواهی براي مردم. 1.4
ایی که باید در حاکم و حاکمیت متجلّی باشد خیرخواهی است که او را به ایجاد عـدالت  ه تاولین خصلاز 

 رماید: از حقوق شما مردم اسـت کـه مـن همـواره    ف یخود م (ع)هد؛ امام علید یبا مشارکت مردم سوق م
 به اى ) و نیز نامه34لبالغه، خطبها جنه»(لَکُم فَالنَّصیحۀُ علَی حقُّکُم فَأَما« باشم. شما خیراندیش و خیرخواه

 جشَـعی  یقُـودنی  و هـواي  یغْلبنی أَنْ هیهات«که  ام داده تذکر او به نامه آن در و نوشته حنیف بن عثمان
لبالغـه،  ا جنهـ »(بِالشِّـبعِ  لَـه  عهد لَا الْقُرْصِ و فی لَه طَمع لَا منْ الْیمامۀِ أَو بِالْحجازِ لَعلَّ الْأَطْعمۀِ و تَخَیرِ إِلَى
 رنگارنـگ  هاى سفره سر بر مرا طمع و حرص و شود پیروز من بر هوس و هوى که ندارد )؛ امکان70نامه

  هپـار  بـه  امیـدى  که دارم اجتماع از فردى یمامه و حجاز در بدهم احتمال که حالى در شوم سیر و بکشاند
 نفـوذش،  قلمـرو  دورتـرین  در را فرد یک درد که کسى ».نیست به خاطرش غذا از شدن سیر و ندارد نان
 بـه  اجتمـاع  افـراد   هبـار  در خیراندیشـى  و خیرخواهى جز خویشتن، خوشى را او خوشى و داند مى خود درد

  .دهد نمى خطور ذهنش

  تفکّرِ توسعه و تنظیم مسائل اقتصادي  .2.4
حاکمیت باید با تمام قدرت به فکر توسعه و تنظیم مسائل اقتصادي مردم باشد و این  (ع)از نگاه امام علی

ــ   ــت م ــردن حــاکم و حاکمی ــر گ ــردم ب ــوق م ــر را از حق ــد یام ــه م ــد ک ــد: ف یان ــوفیرُ و«رمای ــئکُم تَ فَی 
کُملَیحـاکم    هوظیف که است این به اشاره است و »آن اداى« معناى به» توفیر«) 34لبالغه، خطبها جنه»(ع

 کلـى  طـور  به و دهد قرار حق صاحبان اختیار در کامل طور به را، عمومى اموال که است این و حاکمیت،
  .بخشد سامان مردم معیشت و اقتصادى امور به

 چطـور  اسـت،  واقعیات محاسبه به معناى که دین عموم به طور بلکه است ینىب عواق دین که اسالم«
 روح. وسـائل اداره را تمهیـد ننمایـد    کننده اداره عنوان به یا نماید، فراموش را آدمى مادى بعد است ممکن

 روح بـه  رسیدن براى تکاپویى تواند نمى حیات  بدون »من« ندارد، فعالیتى »من« بدون آدمى انسانى الهى
 لحظـه  یـک  حتـى  معیشـت،  وسـائل  و مادیـات  یافته تنظیم میدان بدون حیات. باشد داشته انسانى الهى

 الهـى  انسـانى  روح بـه  به رسیدن حیات گذرگاه در را انسان خواهد مى که مکتبى آن پس ندارد بقا توانایى
  . جامعه اقتصادى مسائل و مادیات تنظیم از است عبارت آن ضرورى قانون اولین سازد، نایل

بـه   را جامعـه  اقتصـاد  بهبـود  و مادى زندگى اهمیت معتبر احادیث و عقل قرآن، اسالمى معتبر منابع
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 مسائل شناخت به نخست شناسى، اسالم در مطالعه براى کسى اگر که است داده قرار تأیید مورد اى اندازه
 به تنها و است محض اقتصادى دین یک اسالم که کرد خواهد گمان شود، وارد اسالم اقتصادى اصول و

  . دهد مى اهمیت ها انسان مادى بعد
 و پول صحیح توجیه و ماهیت تفسیر بدون و اجتماع در زندگانى  هوسیل عنوان به مالکیت تنظیم بدون

 و معنویـاتى  چـه  و اخـالق  چـه  حیـات،  وسـایل  سایر و دارو مسکن، لباس، پوشاك، خوراك، تأمین بدون
    داشت؟ توقع توان مى ها انسان از را روحى اعتالى و عبادت کدامین

 لَنَـا  بارِك اللَّهم«: خواند مى را دعا این(ص) اکرم پیامبر روزى: گوید مى کافى فروع در معتبرى روایت
 کلینـی، »(جـلَّ  و عـزَّ  ربنَـا  فَرَائض أَدینَا لَا و صلَّینَا لَا و صمنَا ما الْخُبزُ لَا فَلَو بینَه و بینَنَا تُفَرِّقْ لَا و الْخُبزِ فی
 نـان  اگـر  زیـرا ) بفرمـا  اقتصادمان مسائل تنظیم به موفق را ما( فرما مبارك را ما نان )؛ خداوندا،287 ،6ج

کـرد؛ بـه    خواهیم ادا را خدایمان واجبات سایر نه و گرفت خواهیم روزه نه و خواند خواهیم نماز نه نباشد،
 نداشتن از زندگى مرکب که هنگامى و دارد تکامل راه در حرکت قدرت که است زنده انسانی دیگر عبارت
  . است مرده هم زندگى بمیرد اقتصادى وسائل

 کـه  نیست خورشید نور از استفاده مانند اه نآ آوردن به دست و اقتصادى مواد استخراج چون وانگهى
 آدمیان میان در ها کشى حق و کشتارها و جنگ لذا همواره باشد، عمومى مند بهره قابل و همه دسترس در
  . داشت خواهد ادامه هم این از پس و بوده جریان در معیشت مواد سر بر

 را سالح ترین بران و کرده جدا یکدیگر از را ها انسان که است اقتصادى مواد توزیع و تولید و تحصیل
 اسـالم  دیـن  شـدیم،  متـذکّر  کـه  حیـاتى  اهمیـت  ایـن  با آیا. سپارد مى اقویا بدست بقا در تنازع کارزار در

 اهمیـت  در را جامعه اقتصادى تنظیم تواند مى(ع) طالب ابی بن على مثل شخصیتى زمامدارى با مخصوصاً
  ).265 ،1ندهد(جعفري، ج قرار یک درجه

    ساز مشارکت مردم) عدالت اجتماعی (زمینه .3.4
ی مـ یتم» (العـدل  الّـا  الیصلحها الرّعیۀ« آورد. نمى را جز عدل به صالح از منظر امام علی ع احوال رعیت

ک عدالت اجتماعی برآیند حاکمیت عدالت در نهادهاي مختلـف جامعـه   ش یب) 340ص آمدي، غررالحکم،
ا، عـدالت  هـ  هق عـدالت در ایـن عرصـ   با تحقّ .مانند اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت و قانون گذاري است

یرد. از این رو امام علی(ع) عدالت را شرط ضروري استواري روابط مردم و حاکمیت و گ یاجتماعی شکل م
 و الرَّعیـۀِ  علَى الْوالی حقُّ الْحقُوقِ؛ تلْک منْ سبحانَه افْتَرَض ما أَعظَم« و« اند:د یامعه مآهنگ پیشرفت ج

 لـدینهِم؛  عـزّاً  و لـأُلْفَتهِم  نظَاماً فَجعلَها کُلٍّ؛ علَى لکُلٍّ سبحانَه اللَّه اه ضفر فَرِیضَۀٌ الْوالی؛ علَى الرَّعیۀِ حقُّ
تسفَلَی لُحۀُ تَصیلَاةِ؛ صالح به إِلَّا الرَّعالْو لَا و لُحلَاةُ تَصۀِ إِلَّا الْوقَامتۀِ؛ بِاسیفَـإِذَا  الرَّع تـۀُ  أَدیی  إِلَـى  الرَّعالالْـو 

 علَـى  جرَت و الْعدلِ معالم اعتَدلَت و الدینِ؛ منَاهج قَامت و ما هنیب الْحقُّ عزَّ ؛اه قح إِلَیها الْوالی أَدى و حقَّه؛



  )1هاي اقتصاد مقاومتی ( مبانی و مؤلفهجلد دهم:               312

 

 الرَّعیـۀُ  غَلَبـت  إِذَا و الْأَعـداء؛  مطَـامع  یئسـت  و الدولَـۀِ  بقَاء فی طُمع و الزَّمانُ؛ بِذَلک فَصلَح السنَنُ؛ أَذْلَالها
 فـی  الْإِدغَـالُ  کَثُـرَ  و الْجـورِ  معـالم  ظَهـرَت  و الْکَلمـۀُ؛  هنَالـک  اخْتَلَفَـت  بِرَعیته؛ الْوالی أَجحف أَو ؛اه یوال

 بر مردم حق و مردم بر رهبر حق حق، ترین بزرگ الهى، حقوق میان در و )؛216لبالغه، خطبها جنه»( الدین
 و ملّـت  پیوند پایدارى عامل را آن و شمرد، الزم گروه دو هر بر سبحان، خداى که واجبى حق است، رهبر
 زمامـداران  و گردنـد،  اصالح زمامداران که آن جز شود نمى اصالح رعیت پس. داد قرار دین عزّت و رهبر،

 را مردم حقّ زمامدار و کنند، ادا را رهبرى حقّ مردم که آنگاه و. رعیت درستکارى با جز شوند نمى اصالح
 پیامبر(ص) سنّت و قرار، بر عدالت هاى نشانه و پدیدار دین هاى راه و یابد، عزّت جامعه آن در حق بپردازد،

 مـأیوس  آرزوهـایش  در دشـمن  و امیـدوار  حکومت تداوم در مردم و شود اصالح روزگار پس گردد، پایدار
 رود، مـى  بـین  از کلمه وحدت کند، ستم رعیت بر زمامدار یا شوند، چیره حکومت بر مردم اگر اما. گردد مى

  ).443: 1379گردد(دشتی،  مى فراوان دین در بازى نیرنگ و آشکار، ستم هاى نشانه
، عدالت یعنی رعایت حقوق متقابلی که خداوند براي تنظـیم روابـط و تعیـین حـدود و     عباراتدر این 

والن ئمیان مسـ   هطرین رابت یت وضع کرده است. با اجراي این حقوق متقابل، طبیعمرزهاي حاکمیت و ملّ
...  و سیاست، اقتصاد، فرهنـگ،   همشارکت مردم در حوز  هنتیجه زمین یرد و درگ یحکومت و مردم شکل م

ردد؛ زیرا اعتماد عمومی به دولت و دولتمردان با زیر پاگذاشتن حقوق مردم از سوي حاکمیـت  گ یفراهم م
  سد.ر یی بیگانگی محتّ فاوتی وت یبرابر حکومت به بمنافات دارد و با از میان رفتن این اعتماد، جامعه در 

والن ئبا سهولت تمام به مس اي خود راه يت نیازمندرین فضاي عمومی جامعه این است که ملّت یمنطق
اي آماري و اطالع رسانی را از متن جامعه ه همنتقل کند و دست اندرکاران و کارگزاران هم بدون ابهام داد

ازي مشارکت و فراخوانی مردم جهت رفع این نیازهـا بـا موفقیـت انجـام     س هزمین نتیجه دریافت دارند. در
  یرایه دانست:پ یب ي روشن از این روابط شفاف وا هوان نمونت یذیرد. دستورالعمل زیر را مپ یم

 أنهـم لـو حفَـروه و    درس و عفـی و  اما بعد فان قوماً من اهـل عملـک آتُـونی فـذکَرُوا أن لهـم نهـراً قـد       «
 بـه لیـک َ لتأخُـذَهم   إسأَلونی الکتاب  و ما هقبللمسلمین ا یزاد ف قَووا علی خَراجهم و استَخْرَجوه ُ عمرَت بالدهم و

لیـک فـان کـان    إلَست أَري أن أجبِرَ اَحداً علی عمل ٍ یکرهـه فَـاَدعهم    االنفاق علیه و تَجمعهم لحفْره و و عمله
الن  عملـه دون مـن کَرِهـه و    لمـن  ان النهـر  ما وصفُوا فَمن أَحب ان یعمل فَمرُه ُ بالعمل واالمر فی النَهر علی 

گروهـی از  )؛ 32، 5: ج1376؛ محمـودي،  62، 2 ق: ج1417بـالذري،  »(یقْووا أحب ُّ الَی ّ من ْ أَن یضعفُوا یعمرُوا و
ا الیروبـی و  هـ  نقابـل اسـتفاده آ   نهر متـروك و غیـر   کردند که اگرحوزه مأموریت تو نزدم آمدند و چنان اظهار 

ابـد؛  ی یردند و درآمد مسلمانان از این جهت فزونی مـ گ یآباد شده بر اداي خراج توانمند م اه نحفاري شود، بالد آ
ان را در ا را گردآوري و نیروهایشـ ه ني بنگارم که در انجام چنین کاري آا هو از من درخواست کردند براي تو نام

آن به کارگیري؛ اما دوست ندارم کسـی را بـه کـاري کـه از آن کراهـت دارد،        هعمران نهر و تأمین هزین حفر و
هـم. هـر کـه    د یا را به شما ارجـاع مـ  ه نگفتند، من انجام خواست آ اه نمجبور سازي. اگر نهر چنان است که آ
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ـ ا هد. در نتیجه، نهر به افرادي که کار کرددوست دارد در انجام این عمران کار کند، از او بخواه بکوش ق دارد ند، تعلّ
در  نه افرادي که به انجام این مهم عالقه ندارند؛ و اگر به عمران نهر پردازند و وضعیت مالی شان تقویـت شـود،  

  نظر من از آن بهتر است که در ضعف درآمد مالی باقی بمانند.
  هد:د ینشان م عباراتاین 

   انجام پذیرد نه با تحمیل و اجبار. اه نرزد که مشارکت مردم با خواست و رضایت آو یم امام علی(ع) تأکید -
هد اگرچنین عمران و تولیدي به دسـت  د یامام خواستار عمران و آبادانی است و به کارگزارش دستور م -

  .ابدی یمق نیز تحقّ مردم انجام پذیرد، خواست و مطلوب او
    اشتغال مردم را فراهم آورند.  هین خواست عمرانی را تسهیل کنند و زمینوالن وظیفه دارند انجام ائمس -
یرد. آنان که در این عمران شرکت جسـتند، در آن  گ یمورد توجه قرار م ،بعد از عمران و آبادانی، عدالت -

  ي به عهده نگرفتند.ا هسهم دارند، نه کسانی که هیچ کار سازند

   تعلیم و تربیت(استصالح مردم) .4.4
 بـا  و خویشتن با آشنایى با آن افراد که کنم اداره را اى جامعه خواهم مى در این نگاه است که: من (ع)امام

   .  بروند پیش ترقّى و اعتال به رو ها انسان دیگر
 کتـاب  آن قـرآن  خـواهم  مى من باشد سازگار افرادش جهل با تواند مى اجتماعى اعالى آرمان این آیا
 این از آیه 400 حدود در شود، داده قرار عمل مورد ام گرفته به عهده را مدیریتش که اى جامعه در آسمانى

 تحریـک  فراوانـى  آیات پایان است، کرده صادر دستور جهان و انسان  هباردر علم تحصیل و تفکّر به قرآن
 و السـماوات  فـی  ما لَکُم سخَّرَ اللَّه أَنَّ تَرَوا أَلَم: «مانند قرآن این از آیاتى. نماید مى فهم و علم و اندیشه به
 تسـخیر  در اسـت،  زمین و اه نآسما در که را چه هر متعال خداوند بینید نمى )؛آیا20(لقمان/»الْأَرضِ فی ما

 آیـا . اسـت  داده قـرار  بشـر  اختیـار  در را اهـ  نآ در تصرف و اه نآسما و زمین در نفوذ است. داده قرار شما
 قـانون  تـرین  ضرورى که قرآن به عمل پس. نه البته است پذیر امکان علم بدون ها عظمت این به رسیدن
  . است کرده قلمداد ضرورى ممکن، حد نیرت یعال در را افراد عموم تعلیم است، اسالمى زندگى
 ابعـاد  گسـترش  از اسـت  عبـارت  اهـ  نانسـا  شـما  خلقـت  هدف سازم، مى آگاه را شما حقیقت روى از

 واالئـى  هـدف  چنـین  آیـا . ربـوبى  جاذبه منطقه به رو کاروان در شرکت و هستى قلمرو در شما شخصیت
 و جهـل  موقعیـت  این در که ندارم را قدرت آن من که است درست است پذیر امکان معرفت و علم بدون

 چشـیدن  قابـل  شـما  بـراى  را) ربوبى جاذبت گرایش(عبادت و علم آن طعم اید، گرفته قرار که خودخواهى
 گـاه  آن و گـردد   شیره به تبدیل و شود انگور رود مى که فهمانید نارسیده غوره به شود نمى چنانکه بسازم،

 که شود تبدیل اى اندیشه به سپس بپردازد مغزى اعصاب و ها سلول تقویت به و گشته اه نانسا درون وارد
  . بدهد قرار برابرش در را هستى جهان موج یک با

 مـاده (نطفـه  مسـیر  گـذرگاه،  چنـین  در گرفتن قرار فهم براى و گذرگاهید چنین در شما که بدانید اما
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 درك مـرا  سـخنان  کـه  ایـد  رسـیده  اعتالیـى  بـه  و ایستاده من برابر در که موقعیت این تا را) خود خلقت
  ).267بیاورید(جعفري،  ادی به کنید، مى

»و کُمیمللَا تَعلُوا کَیهتَج و کُمیبا تَأْدموا کَیلَمشما را تعلـیم دهـم تـا نـادان      )؛34لبالغه، نامها ج(نه» تَع
ید. چنان که اشاره شـد،  آ یم تعلیم و تربیت از وظایف مهم حاکمیت به شمار نمانید و آداب آموزم تا بدانید.

 اند و این امر را از حقوقد یامام علی(ع) یکی از اهداف حاکمیت خود را استصالح مردم(تعلیم و تربیت ) م
شت، به تعلیم مردم و قضاوت بین گ یامام علی(ع) آنگاه که از جهاد فارغ مچنانچه  ورد.آ یمردم به شمار م

 و النَّـاسِ  لتَعلـیمِ  یتَفَـرَّغُ  الْجِهـاد  مـنَ  یفْرُغُ کَانَ لَما الْمؤْمنینَ(ع) أَمیرَ یعنی أَنَّه روِي و« رداخت.پ یا مه نآ
ث نوري، ج111هد حلّی، ف ناب»(ما هنیب الْقَضَاء25 ،13؛ محد.(  

ازي و رفتارسازي است که از وظایف مهم حاکمیت س گیکی از نمادها و نمودهاي تربیت، همان فرهن
لبد؛ در ط یرا به اقتضاي آن روز مروز تعلیم و تربیتی  در هرجامعه  ي هحکیمان درست و ي هاداراست. زیرا 

و پیشـرفت فرهنگـی مـردم، رشـد فرهنـگ      » استصالح «عصر حاضر، نهاد تعلیم و تربیت باید در جهت 
و گسـترش   در تولید و مصرف گوناگون اجتماعی ياه بیآسعمومی، تقویت وفاق اجتماعی، از میان بردن 

یـد، تربیـت نیـروي    اي مهم و سرنوشت ساز اشتغال و توله تزیرساخ مهارت و فن نیز گام بردارد. یکی از
ر باشـد، اسـتعدادهاي مختلـف افـراد جامعـه      ت هانسانی کارآفرین است. هر چه نظام تعلیم و تربیت پیشرفت

ود؛ به دیگـر تعبیـر، محـرك    ش یجدید بیشتر م اي کیفی وه لنهایت کارآفرینی و ایجاد شغ شکوفاتر و در
نیروي   هانسانی آن جامعه است. بار سنگین توسعنیروي   هجامع و همه جانبه در جامعه، توسع  هاساسی توسع

شایستگان در جـاي خـود بـر     1امام علی(ع)اگر به فرمایش که  .نظام تعلیم و تربیت است  هانسانی به عهد
در واقـع کـارگزارانی    ود.شـ  یمسند مسئولیت باشند امور مربوطه از جمله تعلیم و تربیت به خوبی انجام مـ 

  را به عهده گیرند که هم تجربه کاري دارند و هم صداقت و درستکاري.ولیت مدیریت ئمس وانندت یم

   هاي مهم اقتصادي  شکوفایی بخش. 5.4
 هیئـت قضات، کاتبان خـاص و عام(  در دیدگاه امام علی(ع) جامعه از طبقات مختلف نظامیان، کشاورزان،

سرنوشـت   2ود.شـ  یناتوانان تشکیل مـ صاحبان صنعت و محرومان و  وزرا و معاونان)، کارمندان، بازرگانان،
                                                        

1» .خَّ وتَو منْهلَ مۀِ أَهرِبالتَّج نْ وم اءیلِ الْحأَه وتَاتیۀِ الْبحالالص مِ وی الْقَدلَامِ فۀِ الْإِسمتَقَدالْم مفَإِنَّه أَخْلَاقاً أَکْرَم و  ـحأَص 
 بـا  کـه  افـرادى هـا   آن میـان  از و )52البالغـه، نامـه   نهـج »(نَظَراً الْأُمورِ عواقبِ فی أَبلَغُ و إِشْرَافاً الْمطَامعِ فی أَقَلُّ و أَعرَاضاً
 و طمعتر کم همچنین و پاکتر،ها  آن خانواده و بهترها  آن اخالق زیرا برگزین، اسالمند در پیشگامتر و پاکتر و تر تجربه

 .بیناترند کارها عواقب سنجش در
 و الْجِزْیـۀِ  أَهـلُ  منْها و الرِّفْقِ و الْإِنْصاف عمالُ منْها و الْعدلِ قُضَاةُ منْها و الْخَاصۀِ و الْعامۀِ کُتَّاب منْها و اللَّه جنُود فَمنْها.«2

 و الْمسکَنَۀِ و الْحاجۀِ ذَوِي منْ السفْلَى الطَّبقَۀُ منْها و  الصنَاعات أَهلُ و التُّجار منْها و النَّاسِ مسلمۀِ و الذِّمۀِ أَهلِ منْ الْخَرَاجِ
  ).53البالغه، نامه نهج...»(
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 لَـا  طَبقَـات  الرَّعیـۀَ  أَنَّ اعلَـم  و« این طبقات در عینیت جامعه و حیات اجتماعی به یکدیگر وابسته اسـت. 
لُحصبعض به إِلَّا اه ضبع ی نَى لَا وا غهضعنْ بِبضٍ ععـ  )؛ 53لبالغـه، نامـه  ا جنه»(ب  اییهـ  هگـرو  ردمبـدان، م

  ا از بعضی دیگر بی نیاز نیستند.ه هه صالح برخی به برخی دیگر وابسته است و بعضی از گروهستند ک
ایی چون نظامیان، کشاورزان، قضـات، کاتبـان خـاص و عـام و     ه هگرو ایجاد و تداومبه همین جهت 
شـده  این وابسـتگی در عبـارات زیـر بیـان      بازرگان و صنعتگران وابسته است. منشأ  هکارمندان به دو طبق

 مـنْ  یقیمونَـه  و مـرَافقهِم  منْ علَیه یجتَمعونَ فیما الصنَاعات ذَوِي و بِالتُّجارِ إِلَّا جمیعاً لَهم قوام لَا و« است:
هِماقوأَس و مکْفُونَهنَ یالتَّرَفُّقِ م یهِمدا بِأَیلَا م لُغُهبو کـار ایـن جملـه     )؛53لبالغه، نامها جنه»(ما هریغ رِفْقُ ی

نویسندگان استوار نشود جز با بازرگانان و صـنعتگران کـه فـراهم     سپاهیان، کشاورزان، قضات، عامالن و
نند در آنچـه  ک یمردم را کفایت م ارند، و کارد یرند، بازارها را برپا موآ یوند و با سودي که به دست مش یم

  که دیگران مانند آن نتوانند.
نند؛ زیرا به یـاري فکـر و بـازوي خـود،     ک یاثر وجودي صنعتگران این است که کار مردم را کفایت م

 یکْفُـونَهم  و« ازند که دیگران توان سـاخت آن را ندارنـد:  س یم ي و مصرفی)ا همصنوعاتی(کاالهاي سرمای
بـه   وجودي بازرگانان آن است که ایـن مصـنوعات را    هفلسف »ما هریغ رِفْقُ یبلُغُه لَا ما بِأَیدیهِم التَّرَفُّقِ منَ

تولید را استمرار بخشند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت به یاري تجـارت    هبازارهاي مصرف رسانند و چرخ
ابد و طبقاتی چون کشاورزان، نظامیان، قضـات و  ی یصنایع ادامه نم به بازارهاي مصرف روانه نگردد، تولید

ممکـن   اهـ  نآ کـار   هنتیجه ادام ابند. دری یابزاري و مصرفی مورد نیاز خود دست نمکارمندان به کاالهاي 
ـ    هنیست. بدین سبب، امام(ع) استواري دیگر طبقات را به دو طبق انـد؛ بـه   د یبازرگان و صنعتگر وابسـته م

د؛ نظامیـان  دیگر تعبیر، در هر دوره از حیات اجتماعی انسان، طبقه کشاورز به صنایع و ابزار کشت نیاز دار
خراج  و ند و قضات و دیگر کارگزاران دولت به درآمد مالیات ا یوسپاهیان نیازمند سالح و ساز و برگ نظام

را بـه بازارهـاي مصـرف     اهـ  نآند. اگر صاحبان صنعت نیازهاي فوق را تولیـد نکننـد و بازرگانـان    ا هوابست
جهـت ایجـاد    صنعتگران و کشاورزان نیـز از  ردد. البتهگ یک روابط اجتماعی دچار اختالل مش ینرسانند، ب

ازي و اجـراي قراردادهـا بـه کـارگزاران و     سـ  هامنیت به نظامیان و قضات و از جهت نظم اجتماعی و زمین
  ند.ا هدولتمردان وابست

ند و با تأکید برتوجه و توصیه در مورد آنان ک یامام(ع) به اثر وجودي بازرگانان و صنعتگران تصریح م
 و مالـه  بـه  الْمضْـطَرِبِ  و منْهم الْمقیمِ خَیراً بِهِم أَوصِ و الصنَاعات ذَوِي و بِالتُّجارِ استَوصِ ثُم« رماید:ف یم

 و بحـرِك  و بـرِّك  فی حِالْمطَارِ و الْمباعد منَ جلَّابها و الْمرَافقِ أَسباب و الْمنَافعِ مواد فَإِنَّهم بدنه به الْمتَرَفِّقِ
کلهس و کلبج ثُ ویلَا ح ملْتَئی ا النَّاسهعاضومل ونَ لَا وتَرِءجاه یعل ی مفَإِنَّه لْملَا س تُخَاف قَتُهائب و  ـلْحص 

 را اهـ  نآ و بپذیر، صنایع صاحبان و بازرگانان به مرا سفارش )؛ سپس53لبالغه، نامها جنه»(غَائلَتُه تُخْشَى لَا
 کـردن  کـوچ  و سـیر  در همـواره  کـه  آنـان  یـا  ساکنند، شهر در که بازرگانانى کن، سفارش نیکوکارى به
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 پدیـد  و منفعـت،  اصـلى  منـابع  آنـان  کـه  چـرا  کننـد،  مى کار جسمانى نیروى با که بازرگانانى و باشند، مى
 از باشـند،  مـى  دشـوار  و دسـت  دور نقاط از زندگى وسایل آوردندگان و آسایش، و زندگى وسایل آورندگان

 رفتن براى یا کنند، نمى اجتماع آن در مردم که سختى جاهاى ها، کوهستان و ها دشت و دریاها، و ها بیابان
 داشـت،  نخواهـد  وجـود  ترسـى  آنان جویى ستیزه از آرامند، و مردمى بازرگانان. ندارند شجاعت آنجاها به

  ).583 ندارند(دشتى، انگیزى فتنه که طلبند آشتى مردمى
 مـع  اعلَـم  و«ند: ا هرا نیز گوشزد نمود اه نآاي ه يالبتّه با نگاه به اهمیت جایگاهشان، توجه به کجرو

کی أَنَّ ذَلیرٍ فکَث منْهیقاً مشاً ضفَاح اً وقَبِیحاً شُح کَاراً وتعِ احنَافلْمل کُّماً وـی  تَحف  ـاتاعالْبِی و  ـکذَل  ـابب 
 بـه  سمحاً بیعاً الْبیع لْیکُنِ و منْه منَع ص اللَّه رسولَ فَإِنَّ الاحتکَارِ منَ فَامنَع الْولَاةِ علَى عیب و للْعامۀِ مضَرَّةٍ

 و بِـه  فَنَکِّـلْ  إِیاه نَهیِک بعد حکْرَةً قَارف فَمنْ الْمبتَاعِ و الْبائعِ منَ بِالْفَرِیقَینِ تُجحف لَا أَسعارٍ و عدلٍ نیمواز
هباقی عرِ فغَی رَافکه هستند هم کسانى بازرگانان، میان در که بدان هم را ) این53لبالغه، نامها ج(نه» إِس 
 به را کاال و. اندیشند مى خود سود به زورگویى با تنها که اند، کننده احتکار و بخیل و معامله بد و نظر تنگ

 و زیانبـار،  جامعه افراد همه براى فروشى گران و جویى سود این که فروشند، مى خواهند مى که قیمتى هر
 و آلـه  و علیـه  اللّـه  صـلّى  خدا رسول که کن، جلوگیرى کاال احتکار از پس،. است زمامدار بر بزرگى عیب
 انجـام  عـدالت  موازین با و سادگى به اسالمى، جامعه در فروش و خرید باید کرد، مى جلوگیرى آن از سلّم

 کیفـر  را او کنـد،  احتکار تو منع از پس که کسى نرساند، زیانى خریدار و فروشنده بر که هایى نرخ با گیرد،
  . نکن اسراف او کیفر در اما شود، دیگران عبرت تا ده

در نظر امام علی (عالما لَیهدارد، و صـالح و نفـع و خیـر     يا هجایگاهی ویـژ  هم ) بخش کشاورزيلس
توصـیه   کشـاورزان با  مدارا توجه و اره بهوکشاورز وابسته است. بر این اساس، هم ي همردم به صالح طبق

   )165(اشعري، » الْفَلَّاحونَ هم و بِالْأَکَّارِینَ یوصی عماله .... و إِلَى یکْتُب(ع) علی کَانَ« رمود:ف یم
نظـامی نیـز چنـان     فرمانـدگان بـه   (ع)علی حضرتاز قول پدر بزرگوارش نقل فرمودند که  (ع)امام صادق

 یکْتُـب  کَـانَ  علیـاً(ع)  أَنَّ« نشود: یا به کشاورزان ظلم و ستمه ناد که مراقب باشند ازسوي آد یدستور م
   )65حمیري قمی، »(قبلَکُم یظْلَموا أَنْ الْأَرضِ فَلَّاحی فی اللَّه دکُمأَنْشُ الْأَجنَاد أُمرَاء إِلَى

 و أَنْفُسـکُم  مـنْ  النَّاس فَأَنْصفُوا« رماید:ف یرا این گونه تعیین م اداري بر همین اساس، سیاست مالی و
 لَـا  و حاجتـه  عـنْ  أَحـداً  تُحسـموا  لَـا  و الْأَئمـۀِ  سفَرَاء و الْأُمۀِ وکَلَاء الرَّعیۀِ و خُزَّانُ فَإِنَّکُم لحوائجِهِم اصبِرُوا

وهبِسنْ تَحع هتبطَل نَّ لَا ولنَّاسِ تَبِیعی لةَ الْخَرَاجِ فوسک  ـتَاءش لَـا  و  فـیص ـۀً  لَـا  وابلُـونَ  دتَمعـ  ی ؛ »اهـ  یعل
 کـه  انشـ  ياه ينیازمند انجام برابر در و دارید روا به مردم نسبت را انصاف ) خودتان51لبالغه، نامها ج(نه

 و امـت  وکـالى  رعیـت،  داران خزانـه  شـما . دهیـد  به خرج استقامت و صبر دارد به همراه مشکالتى طبعاً
. نگیریـد  خشـم  خـود  موقعیت به خاطر نیازمندیش به خاطر هیچکس بر. هستید پیشوایان و ائمه سفیران

 یـا  تابسـتانى  لبـاس  بـدهکار،  از خراج گرفتن به خاطر و. بازمدارید مشروعش هاى خواسته از را کس هیچ
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نرسـانید(ترجمه آشـتیانی و    بفـروش  را اش برده نیز و رسد، مى شیکارها به آن با که را مرکبى و زمستانى
  ).126، ص3امامی، ج

هر زمانی اقتضاي خاص خود را دارد، مثالً امـروز بایـد در    دهی بخش کشاورزي در  هشکوفایی و بهر
ازي، کاشت، داشـت، توزیـع، عرضـه و تقاضـا و مسـائل دیگـرِ بخـش کشـاورزي         س همراحل مختلف آماد

  تمهیدات الزم را کارگزاران مرتبط انجام دهند.  

  نتیجه. 5
حالل؛ و آنچـه انسـان را بـه    یکی از دستورات اسالم تشویق انسان است به کار و تالش در مسیر کسب 

ـ ارد مبانی فکري اوست و اساس استقالل یک کشور را شکل د یرفتار عملی وام . امـام علـی (ع)   هـد د یم
عمـران و آبـادانی   ، مردم ي هرضامندانمشارکت  که با تکوین فرهنگ درست بین مردم و با رزدو یتأکید م

نیز کارگزاران انجام پذیرد، خواست و مطلوب چنین عمران و تولیدي به دست مردم  اگرکه  گسترش یابد،
ـ   لذا  .ابدی یمق تحقّ اشـتغال   ي همسؤوالن وظیفه دارند انجام این خواست عمرانی را تسـهیل کننـد و زمین

عمـران  گسترش عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی را در پی دارد و مشارکت مردمی  مردم را فراهم آورند.
و از نگـاه  . قسط وعدل خواهند بـود  ي هز این طریق خود مردم اقامه کنندو ا، مایدن یرا تسهیل م و آبادانی

مراکز پایداري حاکمیت است مورد  ي هامام علی (ع)  بخش صنعت و تجارت که مبناي ایجاد و تداوم هم
  آن بخش کشاورزي تقویت شده و از جانب کارگزاران مورد توجه قرار گیرد.  ي هتوجه باشد، و به واسط
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  ي جمعیت شناختی بر پذیرش الگوي اقتصاد مقاومتیها شاخصهبندي  رتبه

  **وکیل یزديابراهیم ، *پریوش زاهدي تهرانی

  چکیده
اقتصـاد مقـاومتی  بـه      واژه علیه کشور ایـران،  یک جانبه يها میتحر گرفتناخیر و با شدت  یاندر سال

. حال بـا  اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است احوال تناسبادبیات اقتصادي کشور اضافه و به 
ي اقتصـاد مقـاومتی   هـا  شاخصهذیرش توجه به شرایط کنونی که با آن مواجه هستیم، عوامل مؤثر بر پ

بنـدي قـرار    شامل: سن، سطح تحصیالت، شغل افراد و جنسیت، در این پژوهش مـورد مطالعـه و رتبـه   
از نوع توصیفی  ها دادهخواهد گرفت. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردي و از لحاظ جمع آوري 

نتایج حاصل از تجزیه  باشد یمشتی تهران و تحلیلی است. جامعه آماري مورد بررسی دانشگاه شهید به
است که پذیرش الگوهاي اقتصاد مقـاومتی در تمـام ابعـاد آن داراي     مسئلهنشانگر این  ها دادهو تحلیل 

  هاي تحقیق تا نقطه بهینه رعایت شود. عملکردي مطلوب و مثبت است اما باید فاصله مؤلفه
 اقتصاد مقاومتی، جمعیت شناسی. ها: کلیدواژه

  مقدمه
و  اه میتحري تاریخی قرار گرفته است. موضوع اه هدور نیدشوارترو  نیرت سحساایران در حال حاضر در 

بلکه به گفتـه مقـام معظـم     ودش ینمي براي کشور ما محسوب ا هتازي غرب موضوع چندان اه یاخالقبد 
ـ ا هکرددر جهت پیشرفت و توسعه کشور استفاده  اه میتحررهبري ما از این  ـ یزمو در برخـی   می بـه   اهـ  هن

شویم. از نظر اقتصاد، بازار باید بین فشارهاي سیاسی و منطق اقتصادي، تفاوت قائل  .میا هدیرسخودکفایی 
ـ  ینممیلیونی آسیاي میانه را  300میلیون نفر از جمعیت  77ایران با جمعیتی در حدود ندیـده گرفـت.    وانت

درست است که آن  نندک یمتجاري را بر کشور تحمیل ي سخت اه تیمحدودو  فشارها اه تدولزمانی که 
و جود  اه نبحراکشور با مشکالت فراوانی روبرو خواهد شد اما همیشه راه سومی براي مقابله و فرار از آن 

از  و امور بانکی، زندگی(تجاري) هم چنان جریان خواهد داشت. ونقل حملي اضافی اه هنیهزدارد و با وجود 
طرف دیگر براي اجراي اقتصاد مقاومتی باید مدیریتی قوي داشت زیرا اقتصاد مقاومتی نـاظر بـه شـرایط    

نندگان در جهت ک مبراي کشور ما پیش آمده است و تمام تالش تحری اه میتحري است که با توجه به ا هژیو
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یی بلند مدت در جهت بهبود اه همبرنادر این راستا باید با اجراي  توقف و رشد اقتصادي کشور عزیز ما است.
ي مؤثري برداشته شود که فضاي داخلـی  اه مگاوضعیت اقتصادي و محیط کسب و کار در شرایط تحریم 

ي فشار را شناسایی کرده و اه هحوزدر اقتصاد مقاومتی باید  کشور به سمت تسهیل جریان کسب و کار رود.
ي مؤثري برداشته شود و در شرایط آرمانی آن اه مگا اه هزحوي کنترل و بی اثر کردن تأثیر آن برامتعاقباً  

ي اه یوابستگیی در جهت پیشرفت کشور تبدیل شود. در واقع در اقتصاد مقاومتی باید اه تفرصفشارها به 
خارجی را کاهش دهیم و بر تولید داخلی و تالش براي خود اتکایی تأکید کنیم. در اقتصاد مقاومتی بهتـر  

، تهدیدها و از اه تفرصذیر، پ باثیرات متغیرهاي درونی و بیرونی، نقاط قوت و ضعف آسیاست با توجه به ت
  همه مهم مبانی اقتصاد اسالمی الگویی ویژه طرح شود.
ي اقتصـادي معطـوف   اه هبرنامذاري و اجراي گ تشاخص مهم اقتصاد مقاومتی عبارت است از: سیاس

ـ د یمـ ور کـه  ط نجانبه بیرونی. هماي همه فشارهابه پایداري در همه سطوح با فرض  متکـی بـودن    میان
، این اه میتحربرخی از صنایع  مهم کشور به تأمین مواد اولیه از خارج از کشور باعث شده موج جدیدي از 

ي اقتصادي ما است. بایـد بـا آینـده    اه يزیردر برنامه  اه یکاستصنایع را در بر گیرد و این به معنی وجود 
نه تمامی تحدیـدات غـرب را شناسـایی کـرده و راهکارهـاي مناسـبی را در سـطوح        پژوهی دقیق و عالما

یعنـی آن اقتصـادي کـه در     اقتصاد مقـاومتی  مختلف به کار ببریم و در واقع به گفته مقام معظم رهبري:
تعیین کننـده رشـد و    واندت یشدید م ياه تخصوم و اه یشرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمن

 ).http://farsi. Khamenei.ir تیسا از يرهبر معظم مقام  اناتیب(شکوفایی کشور باشد

  ادبیات موضوعی پژوهش .1
  تعبیر اقتصاد مقاومتی .1.1

) پس از محاصره غزه توسط اسرائیل شکل گرفت. در 2005اصطالح اقتصاد مقاومتی نخستین بار در سال(
و نـاتوانی غـزه در    دش یمي اولیه براي تولید و پیشرفت اقتصادي را شامل اه هنهادآن زمان موادغذایی و 

صادرات، امکان صادرات و کشت بسیاري از محصوالت کشاورزي از جمله توت فرنگـی را کـاهش داد و   
ي خارجی اه میتحري حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شکل گرفت. و پس از شدت یافتن ارهایمعضوابط و 

) از اصطالحی به نام(کشسانی  2006بریگا گلیو ( علیه ایران استفاده از این شیوه اقتصادي گسترش یافت.
ي خارجی استفاده اه كشوبراي توصف توان اقتصادي یک جامعه در مواجه با ) 1387 ،يادیصاقتصادي)(

  .اشدب یممفهوم به اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج کشور ما  نیرت کینزدکرده است و این اصطالح 
  :ردب یمه کار بریگاگلیو اصطالح پویایی اقتصادي را به دو صورت ب

 هاي اقتصادي زیان بار خارجی؛ توان اقتصادي یک کشور  براي بهبود سریع خود در مواجه با شوك -
 هاي خارجی. توان اقتصادي یک کشور براي مقاومت در مقابل آثار شوك -
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رین نیازهاي اقتصاد مقاومتی، خود اتکـایی بـه دلیـل رسـیدن بـه شـکوفایی در حـوزه        ت میکی از مه
نند در حـالی کـه   ک یا تعریف مه ماست. برخی از افراد اقتصاد مقاومتی را در حوزه مقابله با تحریاقتصادي 

در این اقتصـاد هـدف اسـتفاده از تـوان      رین نکته در اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی کشور است.ت ممه
ولیـد ملـی و جـذب    حمایـت از ت  ا با ایجاد کمترین بحران اسـت. ه مداخلی کشور و مقاومت در برابر تحری

اي ملی رویکرد و فرایندي است کـه خـود داراي ارکـان و ابعـاد مختلـف اقتصـادي، سیاسـی و        ه هسرمای
وان  اقتصاد مقاومتی را  به صورت یکی از ارکان حمایت از تولیـد ملـی مـورد    ت یاجتماعی است. در کل م

یه دارد و با اجراي اصول خود، موجـب  ا به عامل تولید داخلی تکه مبررسی قرار داد. که  در مواجه با تحری
 ود.ش یتحول و شکوفایی در رشد تولید ملی آن کشور م

  اقتصاد مقاومتی در ایران .1.2
فرینـان در  آ رنخستین بار ایده اقتصاد مقاومتی در ایران از جانب مقام معظم رهبـري در دیـدار بـا کـا    

صاد مقاومتی را بـه همـراه کـارآفرینی در    مطرح گردید. در آن زمان ایشان مفهوم اقت 1389شهریور سال 
آمـادگی  «و » تهدیـدات محـیط خـارجی   «حوزه تجارت و اقتصاد مطرح کردند و کار آفرینی را به دالیـل  

  .میردازپ یمي اقتصاد مقاومتی محورهاالزم دانستند . در ادامه به توضیح » ایران براي بهبود شرایط

  محورهاي اقتصاد مقاومتی .2
  ن اقتصادمقاوم بود .1.2

و به معناي به پا خاستن و پایدار ماندن است. فرهنگ  اشدب یم» قام«واژه مقاومت برگرفته از فعل ثالثی 
و آن را از نظـر اصـطالحی در    نـد ک یمـ معین، مقاومت را از نظر لغوي، ایستادگی و برابري کردن معرفی 

که فرماندهی آن را موضع مقاومتی معرفـی کـرده و بـر اسـاس      اندد یممبادرت به نبرد تدافعی، وضعیتی 
گفت بـه   وانت یم) و در کل 1375(معین، ندک یمهمین موضع مقاومتی با تمام قواي خود مبادرت به نبرد 

ـ  ممهـ معناي مقاومت و پایداري در برابر چیزي است که توازن را در داخل و خارج بر هم زده باشـد.    نیرت
  خارجی است. -اومتی استحکام آن اقتصاد در برابر تهدیدات داخلیدر اقتصاد مق مسئله

  دولتى و مردمى يها تیظرف تماماستفاده از  .2.2
ي مختلـف  اهـ  شبخـ معطوف  تقویت بخش خصوصی، ایجاد کـارآفرینی در   اه شتالدر این بخش تمام 

ذاران داخلی است. گ هسرمایتجاري و اقتصادي و مبارزه با مفاسد اقتصادي به منظور ایجاد اعتماد و جذب 
ي داخلی کشـور دولـت بایـد حمایـت     اه هبنگاازي س یقانون اساسی مبنی بر خصوص 44با توجه به اصل 

  و صنایع داخلی باید افزایش یابد. اه تشرکاز  اه کبانداشته باشد و حمایت  اه هبنگاي از این ا هگسترد
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  حمایت از تولید ملى .3.2
مشخص شـود کـه در فضـاي     مسئلهز تولید و سرمایه ایرانی هستیم باید این زمانی که به دنبال حمایت ا

، کـه  دولـت در جهـت    وندش یمسرمایه آن کشور تلقی  عنوان بهزندگی و کسب و کار کشور چه مواردي 
  ا گام بردارد. ه نحمایت و جلوگیري از تعطیلی آ

  مدیریت منابع ارزى. 4.2
کـه نظـام ارزي    نـد ک یمبه گفته صاحب نظران حوزه اقتصاد مدیریت ارز زمانی مفهوم واقعی خود را پیدا 

یک کشور مشخص باشد. در هر کشور با توجه به شرایط اقتصادي و سیاسی دولت باید تـالش کنـد کـه    
  ا را مدیریت کند.ه ناصول حاکم بر تعیین نرخ ارز را شناسایی کند و آ

  رفمدیریت مص .5.2
. الزمـه تمـامی ایـن    ودش یمازي مصرف در یک کشور انجام س هو اقداماتی که جهت بهین اه شروشامل 

بایـد از طریـق   سـازي   ي فرهنگی قوي در یک جامعـه اسـت کـه ایـن فرهنـگ     اه هنیزمایجاد  اه تیفعال
ي عمومی انجام شود و مردم کشور را به استفاده درست از منابع تشویق کند. این محورها نشـان  اه هرسان

  . ازدس یمي اقتصادي متمایز اه شنگرنگرشی ویژه به اقتصاد مقاومتی است که آن را از سایر   هدهند

 شناسی تعبیر جمعیت .6.2

جنس، تحصیالت، شغل، انـدازه خـانواده،   ناسی مطالعه یا بررسی اطالعاتی از لحاظ سن، ش تمراد از جمعی
. ایـن  اشدب یمدرآمد ساالنه، مذهب، نژاد و ملیت و سایر اطالعات آماري متشکل از مردم جامعه مورد نظر 

ي زمانی تغییر خواهد کرد. به طور مثال: با تغییر در ساختار سنی جمعیـت، رفتـار   اه هدورآمارها با تغییر در 
  .ودش یمنی تعریف ي ساه هگرومناسبی براي این 

اعضاي جمعیت در طول عمر خود و با گذشت زمان مراحل متفاوتی از حیات را تجربه و سپري کرده 
در این مراحل از سیر زندگی، اهمیت تجرد، تأهل، طالق و نیز اثر وجـود و تعـدد فرزنـد را در     وانت یمکه 

 18نظر داشت. که در جامعه مذکور به دلیل حضور جمعیت دانشگاهی، این طیف سنی از سنین بـاالتر از  
ضاهاي خاص رفتار و تقا اه هکردور با افزایش شمار تحصیل ط نسال مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. همی

ور مثال، افرادي که تحصیالت دانشگاهی دارنـد  ط ه. بردیگ یمنسبت به عموم مردم براي این گروه شکل 
و بیشتر به مطالعه کتاب، مجله و داده کاوي از طریق فضـاي اینترنـت و نیـز بـه      نندیب یمکمتر تلویزیون 

پژوهش به دلیل بررسی جامعه آمـاري  . در این ردازندپ یممشاهده مستندات داخلی و خارجی و نتایج آنان 
دانشگاهی افراد داراي تحصیالت در مقاطع متفاوتی همچون کارشناسی، کارشناسی ارشد و نیـز دکتـري   
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ي جمعیتی و زیستی که بر اساس تفاوت در جنسیت جامعه در ذهن اه صشاخ. توجه به برخی از اشندب یم
کـه   اشدب یمل مهم اثر گذار در تفکیک جمعیت شناختی نیز عاملی از عوام ردیگ یمافراد مورد تحلیل قرار 

  از نگاه کمتر کسی پوشیده است. شغل و حرفه افراد بر انتخاب الگوهاي زندگی آنان تأثیرگذار است.
ي ابتدایی را بیـان دارد و  اه تتفاودر حدود یکصد سال پیش فردي به نام ارنست انگل توانست، این 

الگوي مصرف افراد را به صـورت ابتـدایی بیـان داشـت. تغییـر در سـایر       چگونگی تأثیر افزایش درآمد بر 
ي اساسی اقتصادي مثل درآمد و مخارج زندگی بر انتخاب الگوهـاي اقتصـادي تأثیرگـذار اسـت.     رهایمتغ

عوامل منتخب فوق از بین سایر عوامل جمعیت شناختی مانند: سن، سـطح تحصـیالت، جـنس، شـغل و     
تشخیص و مهم در جامعه آماري مورد بحث بوده که از لحاظ بر جسته کـردن  درآمد برخی از عوامل قابل 

ي خاص بتوان میان جامعه آماري و ارتباط آن با موضوع مورد پژوهش هماهنگی و انسجام اه کیتفکاین 
 اورد. به وجود

  فرضیات تحقیق .3
 میان سن با پذیرش الگوهاي اقتصاد مقاومتی ارتباط معناداري وجود دارد. -
 سطح تحصیالت افراد با پذیرش الگوهاي اقتصاد مقاومتی ارتباط معناداري وجود دارد. میان -
 میان جنسیت افراد با پذیرش الگوهاي اقتصاد مقاومتی ارتباط معناداري وجود دارد. -
  میان شغل و درآمد با پذیرش الگوهاي اقتصاد مقاومتی ارتباط معناداري وجود دارد. -

  سؤاالت تحقیق   .1.3
 شناختی در پذیرش الگوي اقتصاد مقاومتی در جامعه دانشگاهی چیست؟ اي اصلی و مؤثر جمعیته مؤلفه - 
 شناختی در پذیرش الگوي اقتصاد مقاومتی در جامعه دانشگاهی چگونه است؟ عوامل مؤثر جمعیتبندي  رتبه - 

 مدل مفهومی .2.3
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   روش شناسی .3
از نوع توصیفی و تحلیلی اسـت.   اه هداداین تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردي و از لحاظ جمع آوري 

ـ   اشدب یمنمونه آماري مورد بررسی دانشجویان دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی تهران  یـري از  گ هکـه نمون
ـ  )Convenience Sampling1یري تصادفی(گ هجامعه مذکور به صورت  نمون کـه در ان بـراي    اشـد ب یم

محاسبه نمونه آماري از فرمول تعیین حجم نمونه براي جامعه محدود استفاده شده است که حجم نمونـه  
تعیین شد اما براي باال بردن دقت تحقیق و همچنین با در نظر گرفتن اینکـه ایـن میـزان حـد      350برابر 

نفر از ایشان با  367که  ندا هشدیري تصادفی برگزیده گ هنفر بر اساس نمون 400، اشدب یماقل میزان نمونه 
ـ یگز 4ي از نوع بسته با طیف لیکرت ا هپرسشنام. ندا هنموداین پژوهش همکاري  ي در طـی مراجعـات   ا هن

ي متفاوت این نمونه از  جامعـه آمـاري   اه هگرومتناوب در روزهاي مختلف و در ساعات مختلف و در بین 
اي آماري مناسـب مـورد تجزیـه و    ه نوري و با استفاده از انتخاب آزموآ عا جمه نپس از تکمیل آپخش و 

تحلیل قرار گرفته است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، پرسشنامه تهیه شـده توسـط اسـتادان دانشـگاه و     
یـک   محققان و صاحب نظران این حوزه مورد مطالعه قرار گرفت. پس از کسب روایی پرسشنامه فـوق و 

)،  بدست آمـده پایـایی   α=0.945مطالعه مقدماتی انجام شده ضریب پایایی پرسشنامه با آلفاي کرونباخ (
  پرسشنامه مذکور تأیید شد.

  هاي تحقیق  مؤلفه .1.3
  در این بررسی از چهار مؤلفه استفاده شده است. -
 سن افراد؛ -
 سطح تحصیالت افراد؛ -
 جنسیت افراد؛ -
 شغل افراد. -

  روش آماري مورد استفاده و چرایی انتخاب این روش .2.3
استفاده شـده اسـت. در بخـش نخسـت جهـت بررسـی        2MADMبراي تجزیه و تحلیل اماري از فنون 

ـ رااستفاده گردیده است در بخش دوم از تکنیک تاپسیس فازي که یکی از  tفرضیات از آزمون  ـ  جی  نیرت
  مؤلفه استفاده شد.بندي  جهت رتبه، اشدب یم)MADMیري چند معیاره (گ مفنون تصمی

                                                        
 . در این روش هریک از افراد، شانس برابري براي انتخاب شدن در نمونه دارند. 1

2. Multiple-attribute decision making 
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  1تکنیک تاپسیس فازي .3.3
 چنـد  گیـري  تصـمیم  ياهـ  شرو در مرسـوم  ياهـ  شرو از تاپسـیس یکـی   تحقیـق  ایـن  الگـوریتم 

 به نیاز روش این از استفاده است. براي برخوردار توجهی قابل ياه تیقابلاز  که اشدب یم) MADMمعیاره(

 با .اشدب یم معیارها آن ياه نستو و اه هنیگز ماتریس سطرهاي این که داریم یريگ متصمی ماتریس یک

یري تاپسیس را به فضاي فازي توسعه داد. بر اساس این گ متصمی تکنیک وانت یم سیستمی رویکرد یک
 بـه  که گزینه m با  MADM نوع از مسئلهتوسط هوآنگ و یونگ ارائه شد هر  1981روش که در سال 

 یک در نقطه m شامل سیستم هندسی یک عنوان به وانت یم را گیرد قرار ابیارزی مورد شاخص n وسیله

ـ  گزینه انتخابی که است شده بنا مفهوم این بر تکنیک تاپسیس .نظرگرفت در بعدي n فضاي ـ  مک  نیرت
ندي ب هرتب زمینه در توجه قابل نکته اما باشد. داشته )ممکن حالت بدترین(منفی لآ هاید حل راه با را فاصله
 امـا  وندشـ  یم بیان عددي صورت به باشند، کمی نیاز مورد اطالعات که موقعیتی در که است این عوامل

 اطالعـات  است، سربستگی و ابهام داراي آن در دانش و ودش یم انجام کیفی فضاي در که تحقیق زمانی

 و کالمی اطالعات از استفاده رایانهگ عواق دیدگاه یک بنابراین  شوند. بیان اعداد دقیق صورت به وانندت ینم
 همچنین و معیارها اهمیت درجه تاپسیس، اطالعات تکنیک آوري جمع مرحله در .است اعداد جاي به فازي

؛ به عبارتی الزم است تا رددگ یمي کالمی تعریف اه فیط مبناي بر معیارها، از یک هر در اه هنیگز امتیازات
 ).1387در قالب اعداد مثلثی فازي درج نمایند(صیادي، پاسخ دهندگان به پرسشنامه، نظرات خود را 

  بررسی فرضیات تحقیق .4.3
) استفاده گردید،  H. : µ ≥ 3فرض(عملکرد مطلوب با تست t آزمون از تحقیق، ياه هیفرض بررسی جهت

  نشان داده شده است.  2و  1نتایج به دست آمده از آزمون فوق در جداول 
  

  1جدول 

 .sig Mean Stdفرض  آزمون  عملکرد
Deviation  

Std. 
Error Mean  

مؤلفه 
  ناسیش تجمعی

شماره 
  فرض

  1فرض   سطح تحصیالت  0.219  1.333  4.47  : تایید فرض Sig = .,.5  مطلوب
  2فرض   جنسیت  0.264  1.582  4.32  : تایید فرض Sig = .,.5  مطلوب
  3فرض   شغل افراد  0.188  1.114  4.87  : تایید فرض Sig = .,.5  مطلوب
  4فرض   سن افراد  0.209  1.256  4.51  : تایید فرض Sig = .,.5  مطلوب
  ي تحقیقاه هافتمنبع: ی
  

                                                        
1. Fuzzy Topsis Technique 
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  ها مؤلفهبندي  نتایج حاصل از تاپسیس و اولویت .2جدول 
  رتبه  درجه اهمیت  ل مثبتآ هفاصله تا اید  ل منفیآ هفاصله تا اید  اه همؤلف

  1  0.0584  0.023  0.03  سن افراد
  2  0.0578  0.023  0.03  سطح تحصیالت

  3  0.0568  0.026  0.033  شغل افراد
  4  0.0564  0.025  0.031  جنسیت افراد

  ي تحقیقاه هافتمنبع: ی

  گیري نتیجه .4
نتایح حاصل از آزمون فرض مبین این نکته است که پذیرش الگوي اقتصاد مقـاومتی در تمـام ابعـاد آن    

ا تـا نقطـه   ه هنکته نیز توجه داشت که فاصله این مؤلفداراي عملکرد مطلوب و مثبت است اما باید به این 
اي سن افراد و سطح تحصیالت افراد که دو عنصر ه ه. ضروري است که به مؤلفاشدب یمبهینه قابل توجه 

ا در سطح ه هکلیدي در پذیرش الگوي اقتصاد مقاومتی هستند توجه بیشتري لحاظ شود. اگر چه این مؤلف
با باال رفتن سن  رددگ یما با نقطه بهینه قابل توجه است که پیشنهاد ه ناما فاصله آ ندا هگرفتمطلوبی قرار 

و تجربه افراد آنان را به طرقی شایسته و درخور شرایط سنی آنـان، بـه سـمت بـاور و پـذیرش الگوهـاي       
اقتصاد مقاومتی  سوق دهیم و همچنین با افزایش سطح تحصیالت افراد با هـدف رسـیدن بـه بـاالترین     

  درجه از پذیرش و بکار گیري این الگوها در زندگی فردي و اجتماعی افراد برسیم.
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  قناعت به سود معقول در اقتصاد مقاومتی 
  با تکیه بر احادیث و سیره رضوي(ع)

  **مهدي آشناور، *مریم طادي بنی

 چکیده
قناعت است. قناعت یکی از ارکان اصـلی اقتصـاد مقـاومتی     اصل به توجه اسالم، دین مهم هاي آموزه از یکی
دارد، از ایـن رو بعـد    اسـالم  مباحث اقتصادي در مهمی جایگاه داراي ارزشی واال بوده و موضوع این باشد.  می

قناعـت  ت. زندگی فردي و اجتماعی انسان را در بر گرفته که نتایج آن بر زندگی دنیوي و اخروي فرد مؤثر اسـ 
هاي بحـث قناعـت    ، یکی از زیر مجموعهقناعت به سود کمتر است. یفرهنگ مصرف در اقتصاد مقاومتنوعی 

 شود ارزش و اهمیت این موضوع باید گفت قناعت بـه سـود معقـول    است که در مقاله حاضر بدان پرداخته می
اضافی بر مردم است. ایـن بحـث در   فروشنده یا تولید کننده و در نهایت تحمیل نشدن بار حسن اعتبار  موجب

رضـا(ع)   بررسی سیره و سـخنان امـام   با .است مشهود خوبی به کالم ائمه معصومین(ع) خصوصاً امام رضا(ع)
 این در .برد موضوعات اقتصادي و خصوصاً قناعت و آثار آن پی به وي نگرش نوع و فکري جهت به توان می

 ضرورت و شود پرداخته (ع)رضا امام ازدیدگاه آن ابعاد وجوه و قناعت مفهوم بررسی به است شده سعی مقاله
 .تبیین شود حضرت اندیشه اسالمی حیطه در را پروري قناعت

  قناعت، اقتصاد مقاومتی. شناسی آسیب سود معقول، امام رضا(ع)، قناعت، :ها کلیدواژه

 مقدمه
 بیـان  سـالم  و الگـوي مصـرف   مقـاومتی  اقتصـاد  اصول تحقق براي روایات و آیات که الگوهایی جمله از
 آسـایش  کـه  اقتصـادي  سـالم  زنـدگی  و اقتصاد بهترین) ع(علی امیرمؤمنان. است قناعت مسئله ند،ک یم

ـ  تعریـف  قناعت بر مبتنی اقتصاد کند،  یم تأمین را انسان ـ  و نـد ک یم  القناعـه؛  العـیش  اطیـب : رمایـد ف یم
    .)2918: ح1407است(آمدي،  قناعت با زندگی زندگی، رینت شخو

 و الراحه انتظم فقد الکفاف بلغه علی اقتصر من: فرماید  یم قناعت واقعی معناي تبیین در) ع(حضرت آن
 خـویش  براي و یابد  یم زندگی در نظمی و آسایش کند، بسنده کفایت، مقدار به هرکس الدعه؛ خفض تبوا

   .)773 و 371 حکمت البالغه، گیرد(نهج  یم منزل رفاه و آسودگی در و کند  یم فراهم گشایش زمینه
                                                        

  maryam_tadi@yahoo.comکارشناس ارشد نهج البالغه  *
  m-ashnavar@araku.ac.irدانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراك  **
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 این تغذیه علوم مثال در عنوان به است؛ کفایت مقدار به مصرف معناي به واقعی اقتصاد و قناعت پس
 ایـن  کـه  هرچنـد  اسـت،  مقدار چه طبیعی فعالیت یک براي بدن کالري دریافت میزان که شده ثابت معنا

 مقـدار  آن از بیش بدن که است ثابت معنا این ولی دارد، آن مانند و مکان زمان، قد، سن، به بستگی مقدار
 شـکل  بـه  دیگـر  جـایی  در یـا  کند  یم دفع آن مانند و ادراري مجاري طریق از یا را خود مورد نیاز کالري
 افـزایش  چونا ه يبیمار از بسیاري موجبات خودسازي  ذخیره این گاه که کند  یم ذخیره آن مانند و چربی
  .ودش یم آن مانند و قند یا چربی

 چیزي همان مقدار این. شود مصرف است مورد نیاز که مقداري به چیزي در هر که است این قناعت
 در و دهنـد  سـامان  را خـود  زنـدگی  گونـه  این اه هخانواد اگر. ودش یم تعبیر الکفایه قدر به آن از که است

 بـه  فردي و خـانوادگی  زندگی در هم برند، کار به و آورده دست به را خود کفایت مقدار چیزي هر مصرف
 امـان  در آن تبعـات  از هـم  و ورنـد آ یمـ  دست به را منظمی و پایدار آسایش هم و سندر یم انتظام و نظام
  .کرد نخواهد دراز دیگري سوي به نیاز دست و مانده

 به که گونه همان و نکرده بسنده کلیات بیان به تنها در بیان الگوي مصرف سالم، اسالمی ايه هآموز
 و عینـی  الگوهـاي  و کـرده  بیان نیز را آن تحقق چگونگی کند،  یم اشاره قوام و عدالت چون کلی مفاهیم

 ايهـ  هآمـوز  لـذا . کنـد  خودنمایی عینی و مصادیق جزئیات این در کلیات این تا ندک یم مطرح را ملموسی
 .ندک یم تأویل و تفسیر را کلیات که است موضوعاتی و مسائل بیان و جزئیات ارائه از سرشار روایی

 رت نافزو سرمایه و کردن ثروت جمع گرو در را سعادتشان و مطلوب اقتصادي وضعیت مردم از بسیاري
 داشـتن  دوست«به فرمایشات امام رضا(ع):  اما ندارندپ یم دنیوي امکانات و وسایل از بیشتر برخورداري و

 مقابل در اوست، آخرت و دنیا شقاوت باعثو  اشتباهات بشر تمام سرمنشا و اساس آن به دلبستگی و دنیا

 مگر شود نمی حاصل مطلب این و است حقیقی وفالح نجات کلید دنیا مال و دنیا به دلبستگی و علقه قطع

 ادامه تعریف قناعت را از دیدگاه معصومین(ع) تبیین نموده و بـه مقولـه(حرص)   در ».انسان شدن قانع با

 خواهیم پرداخت و اه نآ مرام و انبیاء(ع) زندگی در آن به جایگاه و شد پرداخته خواهد آن نقطه مقابل یعنی

 و فـردي  اقتصاد تعالی و رشد در واقعی ثروت و طیبه حیات ازس هزمین عنوان بها ر نآ آثار و نتایج و پیامدها
  .خواهیم کرد بررسی اجتماعی را

  شود: داده پاسخ سؤاالت ذیل به رضا(ع) امام سیره و احادیث بررسی با شده سعی مقاله این در
 است؟ جایگاهی چه داراي دینی تعالیم در و معناست چه به قناعت -1
 منظور از قناعت به سود معقول در کالم امام چیست؟ -2
  اري با اقتصاد اسالم در چیست؟د هتفاوت سودخواهی دراقتصاد سرمای -3
  دامند؟ند کک یایی که روحیه قناعت به سود معقول تهدید مه بآسی -4
  قناعت از دیدگاه امام رضا(ع) چه پیامدها، آثار و نتایجی را در زندگی فردي و جامعه دارد؟ -5
  پیامدهاي قناعت. -6
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  مفهوم اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با قناعت  
منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاسـت نـه یـک اقتصـاد منفعـل و بسـته       

ود. در واقـع  شـ  یمقاومت براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف مچنانکه 
اي اقتصادي از سوي نیروهاي متخاصم که سد ه ههدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضرب

  راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد. 
ست. پس ابتدا باید منظـور از اقتصـاد و   تشکیل شده ااقتصاد و مقاومت اقتصاد مقاومتی از دو مفهوم 

اي مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابـط  ه تفعالی عبارت ازاقتصاد به زبان ساده  .مقاومت را بیان کرد
مالی افراد جامعه با یکدیگر طبق اصول و قوانینی که در عرف و قانون شناخته شده است. اما مقاومت نیز 

ا در مقابل فشارهایی که از بیرون و درون بر زیر پا نهـادن  ه شصول ارزمعناي روشنی دارد؛ ایستادگی بر ا
مدیریت روابـط مـالی   «وان اقتصاد مقاومتی را این طور تعریف کرد: ت یود. بر این اساس مش یا وارد مه نآ

  .»فشارهاي درونی و بیرونی اقتصاديبا   هدر جهت مقابل
اشد بنابراین باید همـواره در مسـیر   ب ید مقاومتی مهمانگونه که بیان شد قناعت از ارکان اصلی اقتصا

سـد ودر مسـیر تولیـد و مصـرف هرگـز      ر یتولید فعال باشیم چرا که هیچ ملتی بدون کوشش به جایی نم
اي اصـلی اسـالمی   ه صقناعت را فراموش نسازیم. اسالم ما را به قناعت دعوت کرده و این یکی از شاخ

فقط درتنگدستی صورت گیرد، چرا که درهمه احوال قناعت الزم  اشد. قناعت به این معنی نیست کهب یم
است از تولید و تجارت گرفته تا مصرف هرچند موضوع قناعت در مصرف نمود بیشتري دارد امـا نبایـد از   

اي اقتصاد معنا و مفهوم خود را دارد و باید مورد توجه و دقـت  ه هذهن دور داشت که قناعت در همه زمین
وان به داد و ستد و دریافت سود اشاره کرد که در دریافت سـود  ت یاي اقتصاد مه همله زمینقرار گیرد. از ج

نیز باید قناعت وجود داشته باشد و کاسبان باید به سود معقول قانع باشند و نه به فکـر کسـب سـودهاي    
  فراوان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادي جامعه باشند.

  است؟ جایگاهی چه داراي دینی تعالیم در و معناست چه قناعت به
قلیـل   و کـم  بـه  بـودن  راضـی  یـا  انسـان  روزي و قسـمت  به بودن راضی معناي به لغت، در قناعت

و به معناي اکتفا کردن به انـدك   قناعت از ماده قنع گرفته شده است ).552،ص2: ج1375است(طریحی،
  ).252،ص3:ج1369صفهانی، ا ب(راغکاري است رافاس و ضد

 دارد، دسـت  در کـه  امکانـاتی  با را خود زندگی فرد که آنجا تا است تنازل نیز آمده  معناي به قناعت

  ).1360سد(مصطفوي تبریزي، ر یم او به که است چیزي به دادن رضایت آن، مصادیق از منطبق سازد.
 بمـا  یقنـع  قـال  القناعـه؟  تفسیر ما«کرد سؤال جبرئیل از پیامبراکرم(ص) روایت شده که:  روایتی در

 و بالقلیل یقنع«همان  به بودن راضی قناعت داد:  پاسخ جبرئیل چیست؟ قناعت تفسیر»: الدنیا من یصیب
 نیـز  کـم  نعمـت  از و اسـت  قـانع  کـم  به شود، می شخص نصیب دنیا از که است مقداري» الیسیر یشکر

 ).194، 15: ج1409کند(حرعاملی، می سپاسگزاري
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 چه به هر و بوده متکی متعال خداوند به چیز هر از بیش انسان اینکه از است عبارت اصطالح در قناعت

 بـه  داشـتی  گاه چشم هیچ و برد سر به آبرومندي و نفس عزّت با و باشد سازگار و خشنود دارد، اختیار در

 ).31: 1388زده نباشد(اسحاقی، حسرت و اندوهگین کمبودها و مادي امور نداشتن از و باشد نداشته دیگران
ـ   ـ    یآیت اهللا مهدوي کنی قناعت را مترادف با اعتدال و میانـه روي م  را قناعـت « نویسـد    یدانـد و م

 بـراي  آن کردن وخرج مال کردن مصرف در انسان یعنی .دانست روي میانه و اقتصاد با مترادف توان می

 او نیاز و ضرورت درحد که زندگی از وسایل مقداري به و نموده مراعات را اعتدال حالت اش خانواده و خود

 و ضرورت حد به بودن راضی نخست مرتبۀ اعلی است، و عالی مرتبۀ دو داراي قناعت . نماید اکتفا است،
  .)636: 1380مهدوي کنی،»(است آن از کمتر به رضایت دوم مرتبۀ و کفاف

 و قدرحاجت به مال از کردن اکتفا موجب که نفس براي است اي ملکه آن و است قناعت حرص، ضد
 صـفت  ایـن  و تعـب افکنـد،   و رنج به را خود و کند سعی آن بر زیاده طلب در اینکه بدون است ضرورت

 اخالق رذائل وا ه يبد به آدمی را آن فقدان و دارد، بستگی آن به فضائل دیگر اکتساب که است فضیلتی
 سعادت تحصیل براي است وسیله حتی بزرگترین و مقصد به صول و براي است اي وسیله آن و کشاند، می

 آرزوي و کرد، اکتفا آن پست نوع به و نمود قناعت قدرضرورت به پوشاك و خوراك در که هر زیرا . ابدي

 و البـال  فارغ همیشه نکرد، آن بر زائد مشغول را خود دل و ساخت، ماه محدود یک یا روز یک به را خود
 را قناعت که کسی و بود خواهد ممکن او براي آخرت راه سلوك و دین امر به واشتغال است، خاطر آسوده

دلـش   رود، فـرو  دنیـا  گردابهاي در و شود، آلوده و گرفتار دراز آرزوي و طمع و حرص به و دست بدهد از
  ).315: 1386گردد(نراقی، می آشفته و پراکنده خاطرش و پریشان

حسن تدبیر معـاش اسـت بـدون زیـاده     «وان نتیجه گرفت که قناعت به معناي ت یاز آنچه بیان شد م
نـابراین ایـن امـر یـک     ب »خواهی و اعتدال و میانه روي و نیز رضایت به کم و حفظ نفس از زیاده خواهی

رذایـل   فضیلت اخالقی است چرا که عدم حفظ نفس از زیاده خواهی موجب حرص و طمـع اسـت کـه از   
 اخالقی بوده و در اسالم مورد نکوهش واقع شده است.

  هاي اسالمی  در آموزه مقاومتی اقتصاد الزامات
 اقتصـاد  آن، حفـظ  و ثبـات  و جامعـه  تحقق اصلی استوانه که معنا این به .است جامعه قوام مایه اقتصاد،

 و اعتقادي مسائل همپاي جامعه، اقتصادي روابط تصحیح اسالمی، ايه هآموز در رو این از). 5(نساء/است
 و اعتقـادي  مسـائل  درحـد  مهـم  جایگـاهی  داراي مـردم،  معیشتی و اقتصادي امور و شده مطرح عبادي
ـ  بشـمار  )3 و2 ل/انفا ؛39/نساء ؛277 و177 و83 و 43 و 41 و3 /بقره(عبادي  براسـاس  کـه  چـرا  .ودر یم

 از پرهیز و اقتصادي امور سالمت یکتاپرستی، درسایه انسان واقعی سعادت تامین قرآن، وحیانی ايه هآموز

 اموري از اقتصاديهاي  برخورداري مالك، و معیار همین بر و) 84-86، هود85(اعراف/است فسادانگیزي
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 اقتصـادي هاي  نعمت شاکر بایست می اه نانسا و است خداوندي عنایت و جامعه سالمت بیانگر که است

 و مردمان پاکی را شکوفا و سالم اقتصاد از جامعه پایدار و دایمی نديم هبهر معیار خداوند رو این از .باشند
  ).94؛ رعراف، 15(سبا/اندد یم  ورزي عدالت و تقواپیشگی و جامعه

 مشرکان و کافران از بیرونی و منافقان از درونی دشمنانی که جهانی در سالم اقتصاد یک داشتن البته

 لـذا  . نیسـت  پـذیر  امکان سادگی به هستند، روانی و فیزیکی گوناگون فشارهاي و تهدید درحال همواره

 اقتصـادي  مـدیریت  نیازمند کند، تکیه آن ستون بر جامعه و باشد جامعه قوام که اقتصادي به یابی دست

 کـه  پرداختنـد  اییه هآموز بیان به توحیدي، و اعتقادي ايه هآموز درکنار پیامبران رو این از. است صحیح

 .آورد می پدید را بخش قوام و سالم اقتصاد
 بـراي  دسـتورهایی  و کردنـد  مقوم سالم اقتصاد حوزه مبذول را خویش اهتمام تمام پیامبران، از برخی حتی

 به را توجه بیشترین که است پیامبرانی جمله از )ع(شعیب حضرت .نمودند صادر جامعه اقتصادي وضعیت اصالح

 ).183 تا177 / شعراء ؛87 و 84 هود/ ؛85 (اعراف/است کوشیده آن اصالح در و داشته معطوف اقتصادي حوزه
 بـراي  را مصر وزیري نخست مقام و بوده فعال اقتصادي درحوزه یوسف(ع )نیز حضرت عمل درمقام

 ). دیگر آیات و 55 /یوسف(است گرفته عهده به اقتصادي بحران مدیریت
 را اسالمی جامعه بتواند تا است محور عدالت و سالم بخش، قوام اقتصادي خواهان اسالمی، ايه هآموز

 دشـمنان  کـه  اقتصـادي  تنگناهـاي  ا وه همحاصر برابر در و کرده حفظ آنان فشارهاي و دشمنان برابر در

 قـوام  اقتصـاد  چنـین  تحقق براي دهد ادامه خود شکوفایی و رشد به و بماند باقی مقاوم نندک یم تحمیل

  .است شده وارد روایات و آیات در بسیاري دستوري ايه هآموز سالم، مقاومتی و بخش
 اقتصـاد  تـا  گیرد می دربر را مصرف تا توزیع تولید، از اقتصادهاي  حوزه همه دستوري ايه هآموز این

؛ 61(هود/تالش و کار )،96(اعراف/تقوا و ایمان چون اموري اقتصادي درچنین .گیرد شکل مقاومتی و مقوم
 و) 7(حشر/ثروت و اموال تمرکز و انحصار ممنوعیت اقتصادي، سالم گردش)، 279(بقره عدالت )،14نحل 

 بیمه و تکافل و نیازمندان مینأت ،)34(توبه /عموم استفاده و جریان از نقدینگی کردن خارج ممنوعیت نیز

 ؛26 /اسـراء  ؛31 /اعـراف  ؛141 /انعـام (مصـرف  در اعتدال و )8 /نساء ؛273 و 215 و 177 /بقره(اجتماعی
  .ودش یم مطرح اسالمی اقتصادي اصول عنوان به و دارد اساسی و کلیدي نقش) 67 /فرقان

 براي است،الگویی درآورده اجرا به مدنی درجامعه) ص(پیامبر و کرده بیان قرآن که اسالمی الگوهاي

 و مقاومتی اقتصاد با ایمانی سالم جامعه از برتر نمونه توانست اسالمی الگوي این که چرا است؛ جوامع همه
 ).110 /عمران آل ؛143 /بقره(بخشد شکل)ص(النبی مدینه در را مقوم

 اهـ  هعرصـ  همه در یافته توسعه و شکوفا و پیشرفته اسالمی جامعه بخواهیم اگر نیز معاصر درجهان
 گفتمان که امروز درجهان  .دهیم قرار عمل سرمشق را اسالمی الگوهاي همان ایستب یم باشیم، داشته

 توجه با باید کند، عرضه جهانیان به را معاصر اسالمی دولت واهدخ یم اسالمی ایران القراي ام با اسالمی
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 الزم بنـابراین . بخشد شکل را معاصر اسالمی تمدن و موفق مقاومتی اقتصاد دیگر، رقیبهاي  گفتمان به

  .باشد داشته توجه مقاومتی بخش قوام و مقوم اقتصاد الزامات به تا است
 اصول اما شود، داده تغییراتی جزئیات از برخی در تا است مکان،الزم و زمان مقتضیات به توجه با البته

 تبیین در معاصر اسالمی گفتمان رهبري رو ازاین .است یکسان همچنان بخش قوام و سالم مقاومتی اقتصاد

 اشاره اسالمی ایران القراي ام مقتضیات و امروزي شکل و قالب در اصول همان به مقاومتی، اقتصاد الزامات
 ).1391میزبان ( یابیم دست موفق اسالمی سالم اقتصاد به الزامات، این تحقق و گرفتن درپیش با تا کند می

  قناعت و اقتصاد مقاومتی
 .اسـت  قناعت مسئله کند، می بیان سالم مقاومتی اقتصاد اصول تحقق براي روایات و آیات که الگوهایی جمله از

 بـر  مبتنی اقتصاد کند، می تأمین را انسان آسایش که اقتصادي سالم زندگی و اقتصاد بهترین )ع(علی امیرمومنان

 ).2918ح: 1407(آمدي، است قناعت با زندگی زندگی، ترین خوش :فرماید می و کند می تعریف قناعت
 آسایش کند، بسنده کفایت، مقدار به هرکس :فرماید می قناعت واقعی معناي تبیین در) ع(حضرت آن

 منـزل  رفـاه  و آسـودگی  در و کنـد  مـی  فـراهم  گشـایش  زمینه خویش براي و ابدی یم زندگی در نظمی و
 ).773 و 371 حکمت البالغه، نهج(گیرد می

 معنـا  ایـن  تغذیه علوم در مثالً  .است کفایت مقدار به مصرف معناي به واقعی اقتصاد و قناعت پس

 مقـدار   این که هرچند است، مقدار چه طبیعی فعالیت یک براي بدن کالري دریافت میزان که شده ثابت

 کالري مقدار آن از بیش بدن که است ثابت معنا این ولی دارد، آن مانند و مکان زمان، قد، سن، به بستگی

 مانند و چربی شکل به دیگر جایی در یا کند می دفع آن مانند و ادراري مجاري طریق از یا را خود نیاز مورد

 و قند یا چربی افزایش ا چونه يبیمار از بسیاري موجبات خودسازي  ذخیره این گاه که کند می ذخیره آن
  . شود می آن مانند

 چیـزي  همان مقدار این .شود مصرف است موردنیاز که مقداري به چیزي درهر که است این قناعت

 را خود زندگی گونه این کسی اگر ).113 ،5ج: 1375طریحی،(شود می تعبیر الکفایه قدر به آن از که است

 فردي زندگی در هم برد، کار به و آورده دست به را خود کفایت مقدار چیزي هر مصرف در و دهد سامان

 امـان  در آن تبعـات  از هـم  و آورد می دست به را منظمی و پایدار آسایش هم و رسد می انتظام و نظام به

  .)209خلیلیان، (کرد نخواهد دراز دیگري سوي به نیاز دست و مانده
 راحتی و پایدار آسایش در عامل ترین مهم نیاز و کفایت مقدار به مصرف و قناعت روایات، و آیات در

 که کند می انفاق دیگري به یا کند می انداز پس را باقیمانده تنها نه شخصی چنین زیرا .است شده دانسته

 را خود مدیریت توانایی بلکه هد،د یم قرار چیز آن تأمین امنیت در را جامعه و خود اینگونه و است نیازمند

  .کند می غلبه آن هواهاي و خود نفس بر و برد می باال
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 نیاز بی اي جامعه باشد، رسیده بزرگی و شرافت این به و شده تقویت او در قناعت همت که اي جامعه

 و کنـد  مـدیریت  را خـود  کند دراز دیگران سوي به نیاز دست که آن بی تواند می و بود خواهد دیگران از
 تـأثیر  تحـت  دیگـر  و گیرد می شکل مقوم و مقاومتی اقتصاد رو، این از .نماید فصل و حل را خود مسائل

 بـی  نقش بیان در السالم علیه صادق امام .ایستد می خود پاي بر و کند نمی خم ا شانهه متحری و فشارها

 چـون  دار دیـن  آدم :فرمایـد  مـی  دیگـران  از استغنا نیاز بی مقام به رسیدن براي مصرف در قناعت بدیل
 نیاز بی کند، می قناعت چون .است متواضع کند، می خضوع چون .است حاکم او جان بر آرامش اندیشد، می

 هوس و هوا چون .است نیاز بی دوستان از برگزیده را تنهایی چون .است خشنود شده داده آنچه به .است

 دور را حسادت چون .است امان در آن گزندهاي ا وه يبد از گذارده فرو را دنیا چون .است آزاد کرده رها را

 از پس کند نمی تجاوز آنان به و هراسد نمی آنان از پس ترساند نمی را مردم .است آشکار محبتش افکنده

 و یابـد  مـی  دسـت  فضـیلت  کمال و رستگاري به پس بندد نمی دل چیز هیچ به .است امان در گزندشان
  ).1391میزبان، (کشد نمی پشیمانی به کارش پس نگرد می بصیرت دیده به را عافیت

  قناعت به سود معقول در کالم امام رضا(ع)
در موضوع مقاله حاضر اشاره به سود معقول شده است و نه سود کمتر و این عنوان معناي عـام، جـامع و   

کمتر نیست بلکه سودي را گوینـد کـه عادالنـه    کاملی دارد با این توضیح که سود معقول به معناي سود 
ردد تا این که قیمت اجناس به گونه اي تنظیم شود که ضمن تأمین مخـارج  گ یباشد و این امر حاصل نم

  کند براي آن کاال در نظر گرفته شود.  یاولیه کاال سودي که شرع و عقل آن را تأیید م
شود. طبـق    یم» ربا«دقت در آن موجب افتادن در موضوع داد و ستد آنقدر مهم و حساس است گاهی عدم 

اخذ سود از دیگران رباست؛ مگر در مواردي که خرید و فروشی شـرعی صـورت گرفتـه    « فرمایش امام رضا(ع): 
ربح المؤمن علی أخیه ربا، اال أن یشتري منه شیئا بأکثر من مئـۀ درهـم، فیـربح    «رمایند: ف یم  )باشد. امام رضا(ع
 ).100، 102: ج1404مجلسی، »(و یشتري متاعا للتجارة فیربح علیه ربحا خفیفافیه قوت یومه، ا

سود گرفتن مؤمن از برادر دینی خویش ربا است، مگر اینکه چیزي را به بیش از صد درهم بخـرد، در  
کند؛ یا کاالیی را براي فـروش بخـرد، در ایـن     اش سود دریافت می ي خوراك روزانه این صورت به اندازه

   .گیرد ود اندکی از او میصورت س
اشاره کرده اند از جمله این که سودها در صـورتی حـالل و   اصولی به   )امام رضا(عدر پرتو این کالم، 

تجارت در اصل و ماهیت مباح و مجـاز   و . داد و ستدباشدسودهاي تجاري و داد و ستدها  مجازند که جزء
دهنـد،   ت و نیرو، در اختیار مصرف کننده قرار میکسانی که کاالیی را با کوشش و صرف وقچرا که است 

اند و استحقاق مزد و پاداش و به اصطالح مقداري سـود دارنـد؛ لـیکن ایـن      به مصرف کننده کمک کرده
سودها باید محدود باشد، و در چهارچوب قانون عدل و انصاف محدود گردد. شرایط و نوسانات اجتماعی و 
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روابط تجاري و خرید وفروش، پاي سودهاي کـالن بـه میـان آیـد، و     اقتصادي، نباید موجب گردد که در 
نظام فاسد و ضد اجتماعی واسطه گري، بتواند در تنگناها و اضطرارهاي اقتصـادي، سـودهاي کـالن بـه     

  .، تهی سازد»جواز سود در معامالت«هاي مصرف کننده را به نام  جیب بزند، و دست توده
ه) سود ببرد، یا یي گذران زندگی (قوت یوم به اندازهانسان باید ید: فرما امام رضا (ع) در این سخن می

در مورد مال تجاري سود اندك (ربح خفیف) داشته باشد و رشـد و تصـاعد نـاموزون سـود، در معـامالت      
  .تجاري نباشد

)  2،94: ج1413شـیخ صـدوق،   »(رغبـۀ النـاس فـی الـربح    «آمده اسـت  در کالم واالي امام رضا (ع) 
گـرایش مـردم بـه     »دهد ربا خواري مردم را به بهره خواري و سود خواهی سوق می«امام  مضمون کالم

گـردد، و تعـاون و    سود خواري و در نتیجه، موازین اخالقی و انسانی و مسئولیتهاي گروهی، فراموش مـی 
مـوش  ي ناتوانـان فرا  هاي اجتمـاعی دربـاره   و بدینسان فریضه گیرد  یدر حاشیه قرار ممددکاري اجتماعی 

آمد حتمی سود خواهی و میل به رشد ثروت، چنانکه در ربا خواري وجـود دارد، در نظـام    گردد. این پی می
  بازرگانی آزاد و داد و ستدهاي کنترل نشده نیز هست. 

گیرد و میل به سـود بیشـتر و دسـتیابی بـه      ي سودپرستی انجام می مبادالت در این نظامها، با انگیزه
ي الهی و انسانی خـدمت بـه خلـق و تـأمین      انگیزه گیرد و بنابراین  یقرار مر و قاعده تر، معیا ثروت افزون

مصالح عمومی و رفع نیازها و کمبودهاي اجتماع، و اهتمام به امور مسلمانان، ابدا منظور نیسـت. از اینـرو،   
ـ  زنـد، در  که تنها بر محور سود خواهی و سود خواري دور مـی  و کنترل نشده تجارت آزاد مـالك   ار ومعی

   نیز بدان اشاره فرموده بودند.همچون ربا خواري است؛ چنان که از کالم امام رضا (ع) 
چرا که حضرات معصـومین (ع)   استتفسیر قرآن  عنوان بهو کالم امام رضا (ع) از قرآن نشأت گرفته 

أَیها الَّذینَ آمنُـوا ال   یا«فرمایند:   یي تجویز سودهاي تجاري م . قرآن، دربارهمفسران واقعی قرآن کریم اند
     ـکُمال تَقْتُلُـوا أَنْفُس و ـنْکُمـنْ تَـراضٍ مةً عجارلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تبِالْباط نَکُمیب والَکُم29(نسـاء، » .تَأْکُلُوا أَم( 

ه)، و اموالتان را در بین خود بناحق مخورید، مگر داد و ستدي باشد با رضـایت شـما (خریـدار و فروشـند    «
ده، و ورچون تن واحـد، بـه حسـاب آ    را جامعه بوده وجامعه  کل این آیه، خطاب به ».خودهاتان را نکشید

موجـب انتحـار اجتمـاعی    » اسـباب باطلـه  «اختالل در گردش ثروت و مبادالت اقتصادي و به کارگیري 
و هـر گونـه    را رشـوه  فروشی، ظلم، استثمار، خیانـت،  شمرده است. یعنی چیزهایی مانند: احتکار، گرانبر

و آن  ؛نکته دیگري نیز در آیه هست که ناظر به محدودیت سود است .سبب باطلی که در آینده پدید بیاید
رساند که سود و چگونگی معامله و داد و ستد، بایـد   است. این واژه به خوبی می» تراض (تراضی)«ي  واژه

نها رضایت فروشنده کافی نیست، بلکه رضـایت  صورت گیرد، و ت -هر دو  -با رضایت فروشنده و خریدار 
رفـت نـه    به کـار مـی  » رضا«ي  یک طرف کافی بود، باید کلمه خریدار نیز شرط است؛ چون اگر رضایت

شـود کـه سـود     ، که باید میان دو کس باشد و رضایت خریدار در مبادالت، هنگامی جلـب مـی  »تراضی«
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نباشد. در مورد سودهاي کالن و نرخگـذاري شـرکتها و   عادالنه باشد، و سودهاي کالن و ظالمانه در کار 
کنند معامله با رضایت  بازرگانیهاي انحصاري در دنیاي امروز که مردمان را ناگزیر به پذیرش آن نرخها می

د و خریدها در این موارد که بسیار زیاد اسـت، از روي اجبـار و اضـطرار و نارضـایتی     وش یخریدار انجام نم
در کـار  عادالنه گیرد که سودي  بنابراین، تجارت هنگامی از روي تراضی انجام می .دگیر واقعی صورت می

  نیز بدان تأکید فرموده اند. باشد چنانکه امام رضا (ع)

  تفاوت سود خواهی دراقتصاد سرمایه داري با اقتصاد اسالم
اري و متکاثران، وسیله د هاست، و جریان کاال، براي سرمای مالك اصلی تنها سوداري، د هدر اقتصاد سرمای

اري را سـودهاي روز افـزون و ربـح    د هو ابزاري براي دستیابی به سود بیشتر است. ماهیـت نظـام سـرمای   
در اسالم، هدف اصلی، توزیع سالم کـاال در  و این در حالی است که  دهد تصاعدي و تکاثري، تشکیل می
کارهاي اقتصادي در ایدئولوژي اسـالمی،   .رعایت مصالح عمومی است نیز سطح جامعه و رفع نیاز مردم و

بر عهده همه مردم واجـب اسـت    ي مایحتاج عمومی ي واجبات کفایی است؛ یعنی تدارك و تهیه از جمله
. لذا زمانی که برخی به این کار دست زدند و این وظیفـه را انجـام دادنـد از دیگـران سـاقط خواهـد شـد.       

نوعی خدمت به جمـع،  سـامان بخشـیدن بـه وضـعیت       بنابراین هدف، هر کار اقتصادي در نظر نخست،
براي حصول این هدف مقدس، ربح عادالنه و به  ؛ لذااقتصادي جامعه و تسهیل در کارهاي اجتماعی است

   .مقدار گذران زندگی فروشندگان، تجویز شده است
امـوال و  اینگونه سود، براساس نگرش کلی اسالم به اموال تجویز شده است، یعنی بر این اصل کـه  

اي  ي انباشـتن و انـدوختن دسـته    کاالها، ابزار تأمین زندگی و رفع نیازهاي مادي عموم مردم باشد، و مایه
 آیـد، ماهیـت سـود و سـوددهی در     نگردد. بنابراین چنان که از کالم واالي امام رضا (ع) بـه دسـت مـی   

اري تفـاوتی اصـولی   د هنظام سـرمای اندیشد، با ماهیت سود خواري در  اي که امام رضا (ع) به آن می جامعه
دارد؛ زیرا که در ربح اسالمی، هدف نفع عموم و رسیدن کاال به دست همگان است؛ در عین حال که نیاز 

اري، هدف رشد تصاعدي سـود و  د هسازد. لیکن در نظام سرمای ي فروشنده را بر طرف می ي طبقه عادالنه
ي امـوال را در دسـت    اري، رشد ناموزون و بی رویهد هیي سودخواهی در نظام سرما انگیزه و سرمایه است

آورد، و فقر و محرومیت اکثریت مصرف کننده را به دنبال دارد و جامعـه را   دار بوجود می اقلیتهایی سرمایه
کند، و موجب تضـادهاي عمیـق و بنیـادین     متضاد و ناهمگون تقسیم می ي کامالً به دو قطب و دو طبقه

وام جامعـه را دچـار   دو بقـاء و   زنـد   یعادل و همگونی طبقات اجتماعی را بر هـم مـ  گردد، و ت اجتماعی می
  .آورد ي سقوط آن را پدید می سازد و زمینه تزلزل می

رشد ناموزون و سودهاي زیاد و کنترل نشده و دور از قوانین عدل و انصاف، که طبق تعبیر امام رضـا  
را کـه در حقیقـت جـوهر اصـلی     چماهیتی ربوي دارد، است، » ربح کثیر«نیست، بلکه » ربح خفیف«(ع)، 
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یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَأْکُلُوا الرِّبوا  «فرماید:  یکریم در نهی از ربا خواري م، رشد و تصاعد است. قرآن »ربا«
ایمـان آوردیـد ربـا خـواري و      اي کسانی که) 130آل عمران،»(أَضْعافاً مضاعفَۀً و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ.

   .سودهاي مضاعف را ترك کنید
قیـل فـی معنـاه قـوالن:... و الثـانی معنـاه       » اضـعافا مضـاعفۀ  «گوید: شیخ طبرسی، ذیل این آیه می

: 1339(طبرسـی، تضاعفون به اموالکم و یدخل فیه کل زیادة محرمـۀ فـی المعاملـۀ مـن جهـۀ المضاعفۀ     
معناي مضاعفه(دو چندانی) اینست کـه  و نظر دوم این که دو نظر است:... » مضاعفۀ«در معناي ) 2،502ج

اموالتان را دو چندان کنید. (به این معنا) هر افزودنی در معامالت که حرام باشد مشمول حکم آیـه اسـت،   
  .است» ضاعفهم«ي دو برابر بنابراین فرض، افزایش سود به اندازه .زیرا مصداق افزودن(مضاعفه) است

آن چیزي که دزدي است و منجر «... د: نویس می در کتاب اقتصاد اسالمی سید محمد حسینی بهشتی
اي بتوانند رگهاي نامرئی براي جذب ارزشهاي تولیدي دسترنج کـار مغـزي و یـدي     شود به اینکه عده می

خریـد و فروشـها، آن مقـدار     ،دي بازرگانی است. در این سو دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه
ي تلفـن، و امثـال آن    ي خریدار و فروشنده، منشی و حسـابدار، و کـارگر و هزینـه    که در برابر حق الزحمه

گوید بدین حساب که او هزار تن خرید و فروش کـرده اسـت،    است، جاي اشکال نیست، اما کسی که می
خواهـد، صـحیح    درصـد آن سـود را مـی    10کـار   خواهد، و اگر صد تن بود با همان مقدار فالن مقدار می

بـا   ).60-62: 1362(حسـینی بهشـتی،   اي است که مـردود است  ي ظالمانه نیست. این همان سود سرمایه
ي آداب تجـارت داریـم، بـه     در زمینـه  (ع)و ائمـه  )ص(مهم روایاتی که از عصر پیامبر اکرمبررسی بخش 

می، و ملتزم بر مبانی اسالم، سودي که در کسب براي یابیم که یک کاسب داراي اخالق اسال خوبی درمی
اي است که عادالنه باشد؛ ولی کاسبی که عالوه بر ایـن بخواهـد    گیرد، معادل حق الزحمه خود در نظر می

ي او که از نظر اقتصادي عقیم و نازا است، براي او معجزه کند، و فرزند داشته باشد، فرد غیر  اصل سرمایه
احـل اهللا البیـع و حـرم    «ي  ین زمینه در معیارهاي اسالمی تردیدي نیست... ما از آیهمنصفی است، و در ا

فهمـیم، و بـیش از ایـن نظـر ماهیـت       فروشـنده را مـی    تا حد سود معقول، حق الزحمه  )275(بقره/»الربا
  اقتصادي، نوعی ظلم است، و هیچ گونه تفاوتی با ربا ندارد.

و هذا المنع الحاسم من «د:نویس میامام علی(ع) از احتکار در خصوص علت منع سید محمد باقر صدر 
االمام لالحتکار یعنی حرص االسالم علی شجب األرباح التی تقوم علی اثمان مصـطنعۀ تخلقهـا ظـروف    
االحتکار الرأسمالیه و ان الربح النظیف هو الربح الذي یحصل عن طریق القیمۀ التبادلیۀ الواقعیۀ للبضاعۀ و 

ی یدخل فی تکوینها منفعۀ البضاعۀ و درجۀ قدرتها وفقا للعوامل الطبیعیۀ و الموضـوعیۀ مـع   هی القیمۀ الت
استبعاد دور الندرة المصطنعۀ التی یخلقها التجار الرأسمالیون المحتکرون عن طریق التحکم فی العـرض و  

بـه معنـاي خواسـت    مالک اشتر) از احتکار،   ین منع قاطع امام (در عهدنامها ).49-50: 1378(صدر، القلب
اي ساختگی اسـتوار اسـت، و در   ه تشدید اسالم نسبت به از میان بردن سودهایی است که بر اساس قیم
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آید. سود پاك(مشروع) سودي است که از راه بهاي واقعی مبادله کاال  اري پدید مید هجریان احتکار سرمای
ت طبیعـی و خـارجی آن بـه دسـت     به دست آید. و این قیمتی است که براساس سود کاال و مقـدار قـدر  

اران و بازرگانان محتکر بـا تسـلط بـر جریـان     د هآید، با دور افکندن جریان کمیابی ساختگی که سرمای می
  .کنند عرضه و تقاضا آن را ایجاد می

اري هـدف از داد و سـتد   د هبنا بر آنچه گفته شد تفاوت اساسی بین اقتصاد اسالمی و اقتصـاد سـرمای  
د اسالمی هدف رفع نیازهاي جامعه بـا سـود عادالنـه اسـت در حـالی کـه در اقتصـاد        است که در اقتصا

 گیرد.  یاري تنها سود بیشتر و نامتوازن و در نتیجه ایجاد شکاف طبقاتی، معیار و مالك قرار مد هسرمای

  کند هایی که روحیه قناعت به سود معقول تهدید می آسیب
واند روحیه قناعت به سود معقول را تهدید کند بایـد گفـت:   ت یایی مه بدر پاسخ به این سؤال که چه آسی

اگر کنترل و محدودیتی در کارهاي اقتصادي و غیر اقتصادي انسانها نباشـد، جامعـه بـه تبـاهی کشـیده      
هاي مهـم و روشـن کنتـرل محـدودیت و نظـارت در       گردند. از نمونه شود، و همگان به فساد دچار می می

. به ایـن معنـی کـه چنانچـه سـود در      اجتماعات، کنترل سود در معامالت استکارهاي اقتصادي افراد و 
معامالت کنترل نشود موجب بر هم خوردن نظم اقتصاد خواهد شد. بنابراین از راهکارهـاي کنتـرل امـور    

  اقتصادي، کنترل سود معامالت است.
یگري را بیـاوریم کـه از   بحث د» تجارة عن تراض...«تجارت:   مناسب است در ارتباط با آیه در اینجا

   .شود احادیث امام رضا(ع) نیز استفاده می
 عبارت» إِالَّ أَنْ تَکُونَ تجارةً عنْ تَراضٍ منْکُم و ال تَقْتُلُوا أَنْفُسکُم«ي تجارت اینگونه آمده است:  در آیه

اي ه شي بخ اصل رابطهقرار گرفته است و بنابر » تجارة عن تراض«، پس از جمله »و ال تقتلوا انفسکم«
  شود؟ آیات، ارتباط قتل نفوس و تصرف باطل در مال و تجارت با رضایت طرفین، چگونه تفسیر می

هـاي   توان احتمال داد که روابط مالی و مبادالت اقتصادي در جامعه اگر با اسـباب باطـل و شـیوه    می
ظام جامعه و تزلزل در روابط انسانی ظالمانه بود، و از روي رضایت طرفین انجام نگرفت، موجب واژگونی ن

و  ي قتل نفوس این خود مقدمه ود کهش یماجتماعی و شیوع فقر و سلب امنیت  و پاشیده شدن پیوندهاي
   :گوید همچنین انتحار اجتماعی و خودکشی دسته جمعی است. در این باره شیخ طبرسی می

م بأن تهلکوها بارتکاب االثام و العدوان فـی اکـل   فیه اربعۀ اقوال:.. و ثالثها أن معناه ال تقتلوا أنفسک«
در معنـاي ایـن    )37، 3:ج1339طبرسـی،  »(المال بالباطل و غیره من المعاصی التی تستحقون بها العـذاب 

این است که خودتان را نکشید، یعنی بـه  ین نظر سه نظریه است:... سوم »ال تقتلوا انفسکم« بخش از آیه
ناحق هالك سازید   همعصیت و تعدي به اموال دیگران و خوردن مال مردم ب اینگونه که خود را با ارتکاب

 .و مستحق عذاب کنید
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هاي آیات، شاید بتوان گفت که جریان ناسـالم مـال و    در پرتو این کالم و توجه به اصل رابطه بخش
تراضی، موجب فقـر و محرومیـت اکثریـت     نبه کارگیري اسباب باطله و داد و ستدهاي غیرعادالنه و بدو

است، و این به معناي کشتن فرد و جامعه است. آثار منفی مبادالت باطل تنها متوجه فـرد نیسـت، بلکـه    
   .کند اندام جامعه را متالشی و نابود می  زند و همه توازن و تعادل کل جسد اجتماعی را بر هم می

جریان فساد اموال و مبـادالت اقتصـادي را موجـب قتـل     این چنین اصلی را که قرآن بیان نموده، و 
مسـائل اجتمـاعی و     نفوس و انتحار اجتماعی معرفی کرده اسـت، از اعجازهـاي علمـی قـرآن در زمینـه     

است. امام در کالم خود، تغاصب و تجاوز  شدهاقتصادي است. و این اصل در حدیث امام رضا(ع) نیز بیان 
و این یعنـی فاسـد بـودن جریـان امـوال، و       اندد یمتل و کشتار و نابودي ق  به حقوق مالی یکدیگر را مایه

  بکارگیري اسباب باطل در مبادالت اقتصادي و حضور معامالت تجاوزکارانه و ظالمانه در اجتماع. 
بِأَیـدیکُم  سبیلِ اللَّه و ال تُلْقُـوا    و أَنْفقُوا فی. «آوریم دیگري از قرآن می  براي تبیین بیشتر موضوع، آیه

در ایـن آیـه    فکنیـد نیادر راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خود به هالکت ) 195بقره/»(إِلَى التَّهلُکَۀِ...
ود کـه  ش یهالکت مرتبط دانسته شده است. حال این سؤال مطرح م  هشریفه عدم انفاق با افتادن در ورط

استوار است در آیه قبلی که بیان شد اصل یاد شده  ترك انفاق و هالکت مردم چگونه است؟ این بر  رابطه
طبق قانون عـدل و انصـاف    ،که جریان مال در جامعه اگر حساب شده و متعادل بود و اقتصاد جامعه سالم

سیر کرد، و اموال از راه ظلم و سود پرستی و خود کامگی از مسیر طبیعی و اصلی خود منحرف نشد، و بـا  
هاي بقا  ي همگانی، مردم به خود کفایی و کفاف در زندگی دست یافتند، زمینهمعامالت سالم و رفع نیازها
زوال و تزلزل در ارکان اجتماع و هالکت و تبـاهی در   ،شود. در صورت عکس و پایداري جامعه فراهم می

  .گردد میان مردم، پدیدار می
گامی که بصورتی سالم جریان مال در سراسر جامعه، چون جریان خون در اندام فرد است. خون تا هن

و متعادل و متوازن در بدن جریان یافت، موجب تداوم زندگی انسان است، و هنگامی که توازن در جریـان  
ناسب، تراکم یافت و به عضو یـا اعضـاي دیگـر    نا متاز حد بیش خون به هم خورد و در عضو یا اعضایی، 

   .گردد بدیل میبه مقدار الزم نرسید، عامل حیاتی به عامل مرگ و نابودي ت
هاي آزاد و تجویز سودهاي کالن در مبادالت، مال را چون خون در  اري و شیوهد هروش اقتصاد سرمای

سازد و دیگر اعضـا را دچـار کـم خـونی      دار متراکم می برخی از اعضاي جسد اجتماعی یعنی قشر سرمایه
  .گیرد رمق حیات را از دیگر افراد می گردد و کند، و رشد سرطانی و ناموزون برخی از افراد را موجب می می

عکـس آن موجـب هالکـت     که چگونه معامالت سالم موجب حیـات جامعـه و   بنابراین مشخص شد
جریـان انحرافـی بـه جریـان اصـلی هـدایت       از  ا راه ت. جریان سالم اموال و همچنین انفاق، ثروشود  یم

انـدازد، و مـال را چـون     یازمندان به جریان میکند و به سود جامعه و در خدمت مردم و براي رفع نیاز ن می
کنـد. و ایـن خـود عامـل بقـا و       را پر می اي اقتصادي جامعهه هچالرساند و  خون به کل اندام اجتماعی می
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 .تجارت همسو و همسان است  یري کلی و قانونمند خود، با آیهگ ت، این آیه در جهشود جامعه می پایداري
   :نگریم هم میاکنون هر دو آیه را در کنار 

ــ         « ال تَقْتُلُـوا أَنْفُس و ـنْکُمـنْ تَـراضٍ مةً عجــارـلِ إِالَّ أَنْ تَکُـونَ تبِالْباط ـنَکُمیب ـوالَکُمال تَـأْکُلُوا أَم کُم
اموالتان را در میان خود بناحق مخورید مگر داد و ستدي باشد با رضایت خریدار و فروشـنده،  ) 29نساء/»(

   .کشیدو خودهاتان را ن
در راه خدا انفـاق کنیـد و خـود را    )195(بقره/ »سبیلِ اللَّه و ال تُلْقُوا بِأَیدیکُم إِلَى التَّهلُکَۀِ  و أَنْفقُوا فی«

 .فکنیدنیابادست خود به هالکت 
 ايه هبدون تراضی و از را  در آیه نخست: تجارت و مبادلهبینیم که   یبا کنار هم قراردادن این دو آیه م

باطل و ظالمانه (از آن جمله سودهاي کالن) موجب قتل نفوس و انتحار اجتماعی شمرده شـده اسـت. در   
   .دوم: ترك انفاق و تراکم اموال، موجب هالکت مردم به حساب آمده است  آیه

در احادیثی از حضرت امام رضا(ع) نیز این اصل مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت، یعنـی اینکـه روابـط      
عـد دیگـري در   ب .فاسد و ظالمانه و تجاوز به حقوق دیگران موجب هالکت و قتل نفـوس اسـت  اقتصادي 

هالکت و نابودي اجتماعی، در ارتباط با جریان ناسالم اموال نیز هست، و آن بعد هالکت معنوي و نابودي 
بایـد   -سـت  ا روابـط اقتصـادي ا  ه نرین آت مکه از مه -ا در روابط اجتماعی ه نفضائل انسانی است. انسا

اي اجتمـاعی در  هـ  تا و فعالیه تپس  اي ارزشمند و واالیی را در نظر داشته باشند، و شاغالن همهه نآرما
هر مقوله، باید به انسان بیندیشند و رفاه حال او را در نظر داشته باشند، و براي بهبـود و بهسـازي جامعـه    

شخصی بپرهیزند و دیگر خواه و دیگر دوست ا است بکوشند. از خودخواهی و نفع ه نکه کانون حیات انسا
سازد، کـه اخـالق دینـی و فضـایل      هایی در روابط مردم، اجتماعی سالم و انسانی می باشند. چنین اندیشه

اي از اسـتواري و بسـامانی درونـی و زیربنـایی برخـوردار       چنین جامعـه  بنابراینانسانی بر آن حاکم است. 
   نخواهد یافت.اتی و سستی در آن راه ثب و هیچ گونه تزلزل، بی خواهد بود

نفع و سود شخصی گردیـد، و هـر    ، تنهاروابط اجتماعی اگر بر اصل خودخواهی استوار گشت و هدف
ـ ا به سود و سود پرستی متوجه ه شا و کشه شکس به رفاه و آسایش خویش اندیشید، و گرای و  ودشـ  یم

، جامعه بـه نـابودي و واژگـونی واقعـی     هدد یماحساس دیگر خواهی جاي خود را به احساس خودخواهی 
شود. و پیآمد هر گونه تعهد و تکلیف و پایبندي بـه اصـول اخالقـی و انسـانی را پـس پشـت        نزدیک می

هاي معنوي و انسانی تهی شدند و بر  افکندند، و جذب پول و پول پرستی و سود بیشتر گردیدند و از جاذبه
تی: حرص، آز، طمع، دنیـا دوسـتی، فزونخـواهی، خـودنگري،     اي اهریمنی و ماده پرسه تروان آنان خصل

شـود؛ و   ا گرفته میه نلذت جویی، کامروایی، شادخواري و... حاکم گردید، آزادگی از بند عالئق مادي از آ
بنـدد. و   ناسی رخت برمـی ش تاندیشه و روان آنان، احترام به حق و قانون و تعهدپذیري و مسئولی از درون

   .گردد مسخ حقیقت انسان و هالکت معنوي افراد می  اینها همه زمینه
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سـخن  » تراضی«و تجارت بدون » اسباب باطل« یاد شده که از قتل نفوس در رابطه با جریان  دو آیه
گفت، یا ترك انفاق را موجب هالکت معرفی کرد، به قتـل و هالکـت معنـوي نیـز نظـر دارد؛ زیـرا کـه        

اي نادرست، موجب افزایش سود و پدید آمـدن تکـاثر اسـت. و    ه همعامالت و مبادالت با اسباب باطل و را
اي انسانی و اسـالمی اسـت؛ و همـین خـود     ه تانسان از اخالق و معنویت و فضیل  این چگونگی بازدارنده

چنانکه انفاق موجب رشد معنویت و  ؛رین زمینه و عامل قتل نفوس و کشتن انسان و انسانیت استت گبزر
از دام مادیات است، امساك و بخل، موجب بسـتگی بـه مادیـات و دوري از دیـن     اخالق و رهایی انسان 
ـ  گترك تکالیف الهی است. و اینها خود بزر  داري و معنویت و مایه هـا و عوامـل هالکـت و     رین زمینـه ت

  آدمـی اسـت، نـه بـه صـورت، و زنـدگی انسـانی بـر پایـه          ،نابودي است، زیرا که آدمی بواقع به سـیرت 
   اي شیطانی و اهریمنیه تنی استوار است نه بر سرشاي انساه تخصل

کـه اگـر    تأکید کردنداین بعد از هالکت نیز از کالم امام رضا(ع) استفاده شد، و امام به این محور نیز 
اي خـدایی  هـ  تاي اجتمـاعی و مسـئولی  هـ  فمردمان به سود خواهی و سود خواري کشیده شوند، از تکلی

 .نهند اخالقی را بر سر سود و ثروت می مانند و فضائل انسانی و بازمی
رستی در پدید آمدن این دو هالکت(هالکت مـادي  پ لبراي بیشتر روشن شدن نقش سودخواهی و ما

 ود:ش یدر احادیث دیگر ائمه(ع) نیز تأکید شده است که در ذیل به چند نمونه بسنده مو معنوي) 
نهـج  »(ک مطایا الطمع فتوردك مناهل الهلکۀایاك أن توجف ب«رمایند: ف یم 31) در نامه ع(امام علی
  وارد سازد.ا ه هاگ تبپرهیز از اینکه مرکب طمع تو شتاب گیرد و تو را به هالک )31البالغه، نامه 

مثَـلُ الـدنْیا کَمثَـِل الْبحـرِ الْمـالحِ کُلَّمـا شَـرِب الْعطْشَـانُ منْـه ازداد عطَشـاً حتَّـى            ) «ع(امام صـادق 
قْتُلَهمثل دنیا، مثل آب دریا است که هـر چـه تشـنه کـام از آن بنوشـد       )126 ،70ج : 1404مجلسی، »(ی
   .شود تا اینکه (از تشنگی) بمیرد تر می تشنه

چنانکه دیدیم، در قرآن با بیانی کوبنده، سودهاي نامحدود و آزاد تجاري محکوم شده است؛ همچنین 
ود در معامالت سخن رفته اسـت. اکنـون بـراي اینکـه سـخن امـام       در احادیث دیگر نیز از محدودیت س

   .آوریم و امامان (ع) می )ص(رضا(ع) بیشتر روشن شود، چند روایت را از پیامبر اکرم
سود گرفتن مومن (در معاملـه)   )13،ص103همان،ج»(ربح المؤمن علی المؤمن ربا« ):ص(پیامبر اکرم

   .از مؤمن (دیگر) ربا است
سود گـرفتن مـؤمن (در    )294، 12: ج1409حرعاملی، »(ربح المؤمن علی المؤمن ربا« ):ع(امام صادق

   .معامله) از مؤمن (دیگر) ربا است
علیـه   ربح المؤمن علی المؤمن ربا اال ان یشتري باکثر باکثر من مـاة درهـم فـاربح   « ):ع(امام صادق

سـود گـرفتن   ) 154، 5: ج1405ینـی،  کل»(قوت یومک، او یشتریه للتجارة فـاربحوا علـیهم و ارفقـوا بهـم    
ي  مؤمن(در معامله) از مؤمن(دیگر) ربا است مگر اینکه(کاالیی را) بیش از صد درهم بخرد. پس به انـدازه 
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قوت روزانه سود بگیر. یا(کاالیی را) براي فروش بخرد(در ایـن صـورت) سـود بگیریـد و بـا مـردم مـدارا        
   ).کنید(کم سود بگیرید
بیانگر اطالق دو حدیث نخست باشد، چون سود عادالنه در معامالت جایز است، تواند  حدیث سوم می

   بنابراین ممکن است، دو حدیث نخست به سودهاي کالن و غیر عادالنه نظر داشته باشد.
ولیکن البیع بیعا سمحا، بموازین عدل، و اسـعار ال تجحـف بـالفریقین، مـن      «فرماید: می امام علی(ع)

معامله باید سـهل و آسـان و بـا میـزان عـدالت انجـام گیـرد و بـا         ). 1018نهج البالغه، »(البائع و المبتاع
  .ایی صورت گیرد که به هیچ یک از خریدار و فروشنده اجحاف نشوده خنر

باشـد،  » فیفخربح «مبادلۀ  کند، که باید در این حدیث معیار اصلی در حدیث امام رضا(ع) را بازگو می
و آسان و از روي مـوازین عـدالت و نـرخ    » بیع سمح«و اجحافی به هیچ یک از خریدار و فروشنده نشود. 
  .سازد در کالم امام رضا(ع) را روشن می» فیفخربح «مناسب، که در کالم امام علی(ع) آمده است معناي 

ابري که غالم حضرت در تجارت سود دو بر و  در کافی در طی حدیثی داستانی آموزنده امام صادق(ع)
امام صادق(ع) غالم خویش مصادف را فراخواند، و به او هزار دینار خود کسب کرده بود چنین آمده است: 

اند... مصـادف بـا    داد و گفت: آماده شو تا به مصر بروي(براي داد و ستد) زیرا که نانخوران من فراوان شده
سپار مصر گردید. نزدیک مصر که رسیدند، بـا کـاروانی بیـرون از    کاالیی آماده سفر شد، و با بازرگانان ره

ال کردنـد و آن کـاالیی عمـومی(و    ؤکه با خود داشتند سـ  شهر روبرو گشتند، از ایشان وضعیت کاالیی را
شود. از اینرو بازرگانان سوگند یـاد   مورد مصرف همگان) بود. کاروانیان گفتند این کاال در مصر یافت نمی

یمان شدند که بهاي آن را از سود یک دینار در دینار پائین نیاورند. چون(کاالها را فروختنـد  کردند و هم پ
ا را دریافت کردند به مدینه بازگشتند. مصادف نزد امام رفت و با خود دو کیسه داشت، در هر یک ه لو) پو

نست. امام گفت: این سود دیگر سود آ  اصل) سرمایه و این کیسه( نهزار دینار. به امام گفت: فدایت شوم ای
زیادي است تو چه کردي با کاالي خود؟ مصادف کاري را که کرده و پیمانی را که بسته بودنـد، گـزارش   

  شوید) که در معاملـه  خورید(و هم پیمان می داد. امام گفت: سبحان اهللا! به زیان مردم مسلمان سوگند می
من، و مرا نیازي به این   را برداشت و گفت این سرمایهاز هر دینار یک دینار سود ببرید؟! آنگاه یک کیسه 

  ).50: 1405(کلینی، سود نیست. سپس فرمود: مصادف! نبرد با شمشیر آسانتر از کسب حالل است
اي ه قکند، و تواف این حدیث هر گونه تبانی و قرارداد در معامالت را که به زیان خریدار باشد منع می

ذاري، ممنوع و سود دو برابر(تا چـه رسـد بـه چنـد برابـر) را      گ خا براي نراري رد هاي بزرگ سرمایه تشرک
خواند؛ و از توجه به بخش آخر حدیث که از دشواري دستیابی به حـالل سـخن رفتـه اسـت،      نامشروع می

  .گردد که اینگونه سود و اینگونه تبانی و هم پیمانی در معامالت به زیان خریداران، جایز نیست معلوم می
اند، لزوم محدودیت در مقـدار   سخن گفته  ن در احادیثی که از مسئولیت بزرگ تجارت و معاملههمچنی

  .آید سود، به دست می
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امـا!  «انه مر بالتجار و کانوا یومئذ یسمون السماسرة، فقـال لهـم:   «در حدیث دیگري نقل شده است: 
فغلقوا ابوابهم و امسـکوا  ». الفاجر فی النارانی ال اسمیکم السماسرة، ولکن اسمیکم التجار. و التاجر فاجر و 

فقیـل: یـا رسـول اهللا! سـمعوا مـا قلـت       ». این الناس؟«من غد فقال:  )ص(عن التجارة. فخرج رسول اهللا
 ).381-382 ،5ا: جت ی(حکیمی، ب»باالمس فامسکوا. قال: و انا اقوله الیوم ایضا اال من اخذ الحق و اعطاه

شدند  نامیده می» سمسار«و ایشان در آن تاریخ در مدینه  -گانان گذشت پیامبر از کنار کاسبان و بازر
نـامم. و تـاجر فاجر(بـدکار) اسـت و      نامم، بلکه تاجر می به آنان گفت: آگاه باشید من شما را سمسار نمی -

اعتصـاب) پیـامبر    عنـوان  بـه  ها را بستند و کار را تعطیل کردنـد(ظاهراً  فاجر اهل جهنم است. ایشان مغازه
فرداي آن روز بیرون آمد(و چون بدآنجا رسید) پرسید: مردم کجا رفتند؟ گفتند: آنچه دیروز گفتید شـنیدند  

گویم که دیروز گفتم(یعنی تـاجر و اهـل    و از کار دست کشیدند. پیامبر گفت: امروز نیز همان سخن را می
   ).و ستد کند کسب فاجر و بدکار است) مگر کسی که حق بگیرد و حق بدهد(بر اساس حق، داد

ان فی کثیر منهم(التجار) ضیقا فاحشا و شحا قبیحا، و احتکـارا للمنـافع، و تحکمـا فـی     ): ع(امام علی
. در بسیاري از بازرگانان، سختگیري افـزون از حـد(بر   )325، 4(همان،جالبیاعات، و ذلک باب مضرة للعامۀ

وجـود دارد. و   د، و تحمیـل در معـامالت  ، و احتکار کاالهاي سودمنبه سود بیشتر مردم)، و آزمندي زشت
   .ا و معیارها) راه زیان رسانی به عموم مردم استه شاین(رو

 قناعت پیامدهاي
 بـه  بـا اسـتناد   دراینجا که دارد همراه به را مهمی آثار اه نانسا اجتماعی و فردي زندگی در کردن قناعت

 .پرداخت خواهیم آن حیاتی آثار از بخشی خصوصاً امام رضا(ع) به معصومین(ع) کالم

 نفس عزت به رسیدن .1

 دهد می وخواري نجات ذلت از را او و شود می انسان بزرگی و عزت سبب که چیزهایی از یکی شک بدون

از ایـن رو اسـت   قناعت راهکار و ابزاري است براي حفظ و صیانت از عزت و کرامت انسان است.  قناعت
   .)2638، 3ج ،الریشهري(»القناعه العز ةثمر:«فرمایند  یم (ع) علی که

 وبی عزت ي هوسیل قناعت«فرمایند:  می امام رضا(ع) چنانکه ر نیست.ت زعزی قانع شخص از کس هیچ

  ).643: 1380مهدوي کنی،»(است عزت ي وسیله قناعت است. مردم از نیازي
رضا(ع) روایت کرده که فرمود: قناعت، نفس آدمی را از خطا و لغزش نگاه  امامالدین نویري از  شهاب

جمع ثروت و مال و منال نپردازد و خود را در نزد اهل دنیا خاضـع   بهشود که انسان  دارد، و موجب می می
  .و خاشع نکند
 است مشهورکافی خبر همین و متجاوز است حصر و حد از است رسیده قناعت فضیلت در که احادیثی
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 مـذلت  چـاه  بـه  آویخـت  دامـن  طمـع در  خـار  را کـه  هـر  و نهـاد  پـا  عزت مسند بر شد قانع که که هر

 بنابراین یکی از نتایج قناعت عزت نفس است. ).316: 1386افتاد(نراقی،

 بشري  طیبه حیات به وصول .2

 اند: وفرموده دانند می آخرت و در دنیا خوشبختی آن را پیامد و دانسته واقعی ثروت را قناعت رضا(ع) امام

 شـد  سـؤال  از امام(ع) است. کافىا ه تنعم فراوانى براى خلقى خوش و دولتمندى، براى قناعت را آدمى

 است. قناعت با زندگى فرمود:آن چیست )97نحل/»(فَلَنُحیِینَّه حیاةً طَیبۀً«آیه تفسیر
 و بندگان خوشبخترین و بهترین عنوان به پیامبر روش و مشی و زندگی به اشاره با دیگر جاي در باز و

 زندگانى در :فرمایند می و ندا هگرفت این مدعا بر شاهد را بزرگوار آن اخالق در قناعت وجود خدا مخلوقات

 پیامبر زیرا کند، راهنمایى دنیا هاى عیب وا ه ىزشت به را تو که است هایى نشانه تو براى خدا(ص) رسول

 او دیده از دنیا زینتهاى داشت، بزرگى منزلت و مقام که آن با برد،و سرمى به گرسنه خود نزدیکان با (ص)

 داشتن به محمد(ص) را خدا آیا که: کند اندیشه درستى به خویش عقل با باید ىا هتفکّرکنند پس ماند. دور

 اگر و است، زده بهتانى بزرگ و گفته دروغ کرد، خوار بگوید: اگر کرد خوار را او یا فرمود اکرام اه تصف این

 تـرین  نزدیک از و گستراند او را براى دنیا که شمرد خوار را کسى خدا بداند، پس کرد، اکرام را او بگوید:

  ).215نگهداشت(همان، دور خودش به مردم
 ، 2ج،إربلـى »(ألقناعۀ تجتمع الی صیانۀ النفس و عز القدر و طرح مؤن االستکثار و التعبد ألهل الدنیا«
هـاي   ها و باعث بلندي قدر شأن و بدور مانـدن از هزینـه   موجب نگاهداري شخص از لغزشقناعت ) 307

    .افزون طلبی و مانع قبول بردگی و بندگی دنیاداران است
رَةِ أَو کَـرِیم یتَنَـزَّه   أَنَّه قَالَ لَا یسلُک طَرِیقَ الْقَنَاعۀِ إِلَّا رجلَانِ إِما متَعبد یرِید أَجرَ الْـآخ  )ع(و عنِ الرِّضَا«

سازد مگر دو کس: یکی آنکـه اهللا   قناعت را پیشه نمی )227 ،15ج : 1408محدث نوري، »( منْ لئَامِ النَّاسِ
را عبادت کند براي رسیدن به اجر و ثواب اخروي دیگر کسی که مناعـت طبـع داشـته، نفـس خـود را از      

  .اردمردمان لئیم و فرومایه دور و منزه نگاه د
 از و کنـد،  زندگى قناعت با کند، کار قیامت حسابرسى براى باشد، معاد یاد به که کسى حال به خوشا

  ).451راضى باشد(همان، خدا
کنند، کسی که دنبال آخرت را گرفته و به مال اندك جهان اکتفـاء   راه قناعت را فقط دو نفر اتخاذ می

. از آنچه بیان شـد  خواهد خود را به کثافات دنیا آلوده سازد نمیتواند و  کند و یا شخص کریمی که نمی می
 توان دریافت که یکی از عوامل مهم رسیدن به زندگی طیبه، قناعت است.  یم
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 جامعه و فرد اقتصاد  کننده تعدیل قناعت .3
انسـان   یـک  شخصیت و نفس عزت از يا هنشان که از یک سو دنیاست دربارة خاص نگرش نوعی قناعت

است و از سوي دیگر باعث حفظ تعـادل اقتصـاد فـردي و اقتصـاد      دیگران ايه یدارای مقابل در مسلمان
 بـراي  فضیلت رینت گبزر این و غیرخداست از نیازي بی و آزادگی احساس قناعت نتیجۀ ود.ش یجامعه م

 امکان آن حداکثر آوردن بدست ولی آسان؛ است هم ذیرپ نامکا هم دنیا از نیاز اقل حد طلب است، انسان

 مجـال  هـم  شـود  راضی زندگی ايه یحداقل و کم مال انسان به وقتی ).154: 1378ندارد(نصراصفهانی، 

 هـم  کنـد  می مصرف را ملی منابع و سرمایه کمتر و ندک یم وسایل فراهم و امکانات از را دیگران استفاده

 خود مال فزونی براي و نداشته دیگران مال به طمع چشم هم اندازد تکاپو نمی و زحمت به بیهوده را خود

  ود. ش ینم معصیت مرتکب و حرام به
هر کس به روزي کم قناعـت نکنـد و    :فرمودکند که حضرت   ینقل مرضا(ع)  از اماممحمد بن عرفه 

همواره درصدد ازدیاد اموال و ثروت برآید، باید همواره در کار هم بیشتر فعالیت داشته باشد و هر کس به 
 ).444 :1397 ،(عطارديقانع باشد در کارها هم کمتر فعالیت خواهد کرد روزي کم

 در داري در دسـترس  باشـد  کفایت مایه که چیزي اگر«ند: ا هفرمود پیامبر(ص) که کالم از پیروي به

  ).44: 1356پاینده، »(مباش وامیدارد طغیان به تورا آنچه جستجوي
ـ  دیگـران  به را خود دارایی و اموال مازاد بخش زمانی که فرد به حداقل سود قانع است و  و هـد د یم

 تنهـا  قناعت رسید. خواهد تعادل و ثبات به جامعه باشند اقتصاد قانع چنین جامعه افراد اکثریت که زمانی

ـ   امـور  ریشـه  نیـز  و اقتصـادي  سیاسـی  نظر از بلکه ندارد آخرتی جنبۀ  از وري کـه بسـیاري  طـ  هاسـت، ب

 و اقتصـادي  و سیاسی آبروي یرد،گ یم صورت میزان قناعت بر الملل بین روابط در سیاسی یرهايگ تجه
رمایند: ف یم ). پیامبر(ص)385، 2: ج1382کند(خادم الذاکرین،  می حفظ قناعت را مملکت یک کفایی خود

 شـده  رسـتگار  کند، دارد اگر قناعت حاجت رفع قدر به زندگی لوازم و شد راهبر اسالم به که و بدان هر«

 ).80: 1356پاینده، »(است
که مردم به حق و حقوق خو قـانع باشـند و در اقتصـاد     آن است اقتصادي تعادل ايه صشاخ از یکی

فردي و اجتماي به صورت مثبت تأثیرگذار باشند؛ اگر چنین شد جامعه به تعادل خواهـد رسـید و فاصـله    
 آن از تهیدستی نیز و فقر باشد وقانع کند يرو میانه يا هجامع زمانی که طبقاتی ایجاد نخواهد شد بنابراین

 .بست برخواهد رخت

  دائمی و واقعی نیازي بی و ثروت به دستیابی .4
 کـه امـام   آن گونـه  اسـت  نیـازي  بی و قناعت روح داشت خواهد پی در را واقعی یازين یب و ثروت آنچه

لَا مالَ أَذْهب للْفَاقَۀِ منَ الرِّضَا بِالْقُوت و منِ اقْتَصـرَ علَـى   و لَا کَنْزَ أَغْنَى منَ الْقَنَاعۀِ و « رمایند: ف یم علی(ع)
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ـ  هکنند نیاز بی گنجی هیچ) «411، 66ج :1404مجلسی، »( بلْغَۀِ الْکَفَاف فَقَد انْتَظَم الرَّاحۀ  و قناعـت  از رت
 را قناعت ذیل روایت در  )ائمه(ع ».نیست به روزي دادن رضایت از رت هبرند بین از فقرزدایی در مالی هیچ

) 131ق: 1385طبرسـی،  »(أغنـی الغنـی القناعـۀُ   «  :امـام صـادق(ع)   :رمایندف یم و دانسته واقعی یازين یب
 ) قناعـت 392: 1377آمدي التمیمی، »(یالقناعۀُ رأس الغن«امام علی(ع):  است. قناعت نیازیها بی برترین

 آنچـه  بـه  کس هر» من قَنَع بِما رزقَه اهللاُ فَهو من أغنی النّاسِ«صادق(ع): است. امام  اه يیازن یب سرآمد

  ).645: 1380است(مهدوي کنی، مردم نیازترین بی از باشد قانع کرده روزیش خدا

 خاطر آرامش و آسایش از برخورداري .5
 نـدوزد بنـابراین  ا ینمـ  زیـادي  مال و است قانع کم به انسان است آسایش و بال فراغ قناعت آثار دیگر از

 و مشغولی و اموالشان دل دیگران به نیست اه نآ کردن صرف چگونه فکر در و حفاظت و نگهداري نگران
 ندارد. حسرت

 در ردد،گ یخاطر م آسوده و سدر یم آسایش به ند شودم هبهر دنیا از زندگى کفایت اندازه به که کسى

 روایىپ ىب حسادت عامل و رزىو صحر است و گرفتارى و رنج مرکب دشوارى و دنیاپرستى کلید که حالى

  است. اه بعی تمام جامع بدى، و است گناهان در
بدآن چه خداونـد  » و اشکر لموالك علی نعمته و اقنع بما اعطاك من فضله«رمایند: ف یامام رضا(ع) م

  . اري کنهایش سپاسگذ از فضلش به تو بخشیده است قانع باش و براي موالیت به پاس نعمت
من لم یقنعه من الرزق اال الکثیر لم یکفه من العمل اال الکثیر و من کفـاه مـن   «امام رضا(ع) فرمود: 

کسی که جز به روزي زیاد قناعـت   )207، 2: ج1404(مجلسی، »الرزق القلیل فانه یکفیه من العمل القلیل
 .اندك هم کافیش باشد اش نباشد و هر که روزي اندك کفایتش کند، عمل نکند، جز عمل بسیاري

 طمع و حرص از رهایی .6
 کـه  اخالقی رذیله دو براي کند پیشه قناعت کسی بتواند اگر پس است تضاد با حرص و طمع در قناعت

 زیادي حد تا را آخرت و دنیا سعادت به رسیدن و راه غلبه کرد هستند اشتباهات و گناهان از بسیاري منشا

ایاکم و الحرص و الحسد فانهما اهلکا االمم السـالفۀ  «رمایند: ف یامام رضا(ع) م .خواهد کرد هموار خود بر
 .)124،ص2(همان،جو ایاکم و البخل فانها عاهۀ ال تکون فی حر و ال مؤمن انها خالف االیمان

هاي پیشین را بـه هالکـت رسـانید، از     از حرص و حسد سخت برحذر باشید زیرا این دو خصلت امت
  ید زیرا این خوي ناپسند در افراد آزاده و مؤمن نیست و آن برخالف ایمان است.یتراز نمالئامت و بخل اح

حرص، سرشتی نفسانی است که آدمی را به اندوختن و جمع چیزهایی کـه الزم نـدارد و بـه حـال او     
کند. حریص هر چـه   اي درنگ نمی شناسد و در نقطه دارد. این خوي مرز و حدي نمی سودمند نیست وا می
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کنـد.   نیازي نمی شود و در هر سطح از درآمد و ثروت احساس بی دارد او را بسنده نیست، چشم او سیر نمی
اي است که در بعـد روحـی و درونـی، از هـر فقیـري       حریص به معناي واقعی زیاده طلب است و اندوزنده

   .فقیرتر است
الدنیا یا لَیت لَنَا مثْلَ ما أُوتی قَـارونُ إِنَّـه لَـذُو حـظٍّ     قَالَ الَّذینَ یرِیدونَ الْحیاةَ : «دفرمای قرآن کریم می

آنان که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند: کاش آنچه قارون دارد ما هم داشتیم او از )؛ 79قصص/»( عظیمٍ
و نگرنـد   اي بیشـتر و اشـخاص ثروتمنـدتر مـی    هـ  نهر چه دارند بـاز بـه داشـت    .همه چیز برخوردار است

  خواهند مانند آنان باشند.   می
 )78، 2: ج1386نراقی، »(منهومان ال یشبعان: منهوم العلم و منهوم المال: «ده استآمددر حدیث نبوي 

 .شوند گرسنه علم و گرسنه مال دو گرسنه(هرگز) سیر نمی
 .هـد د یمـ اي واالي انسانی، در مال و سرمایه قرار ه شا و ارزه سي احسا همه انسان حریص وطماع

آنکه مالی گـرد آورد و  )؛ 2-3همزه/»(یحسب أَنَّ مالَه أَخْلَده الَّذي جمع ماالً و عدده: «به تعبیر قرآن کریم
   .سازد پندارد که مالش او را جاودانه می آن را بشمرد. می

ندوزد و به شمردن و حساب کردن آن بپـردازد.  اشود که مال بی کار حریص در همین خالصه می  همه
شناسد و  اري است که حتی پیري و فرسودگی نمید هسرمای  از اوصاف ویژه -ور غالب ط هب –و این صفت 

. انسان حریص بـه تمـام   دارد فزونی ثروت و رشد سرمایه بازنمی  سستی و سالخوردگی ایشان را از اندیشه
ند. همچنین انسان حریص هماننـد بردگـان   ک یاحساس بی نیازي نممعنا فقیر است؛ چرا که فرد حریص 

  ند.ک یاست چون فرد حریص در برابر دیگران ذلیل و دست گدائیش دراز است و فقط به دنیا فکر م
راه  و چـاره  کـه  اسـت  معتقـد  و شدک یم تصویر به شعر در را حریص فرد ناپذیري سیري نیز سعدي 
  :مرگ یا و است پیشگی قناعت یا حریص فرد درمان

ــت ــم گف ــگ چش ــادار تن   ر دنی
  

  گـور  خـاك  یـا  کنـد  پـر  قناعـت  یا  
  

)117(سعدي،  

  گیري نتیجه
 فضـائل و  از یکـی  عنـوان  به قناعت که داشت بیان این گونه وانت یم را نوشتار و کنکاش این حاصل اما

سـیره   در حضرت و گرفته تأکید ائمه(ع) خصوصاً امام رضا(ع) قرار مورد پیوسته که انسانی واالي خصائل
 و تـالش  از گرفتن کناره و نکردن کار معناي بنابراین قناعت به ندا هبود آن به متصف نیز خودشان عملی

 بـه  متعـالی  نگرش و مشی یک از خاسته و تجارت بر اقتصاد در قناعت بلکه نیست دنیوي وامور فعالیت

  هوسـیل  و طیبـه  حیـات  همان قناعت حضرتشان تعبیر به و ناچاري سر از و تحمیلی امري نه زندگی است
 نیسـت بلکـه   خاصی مردم و زمان و بیچارگان و فقرا مختص تنها قناعت و است فقر از نجات و یازين یب
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 و ظـاهر ثروتمنـد   بـه  جوامـع  و افـراد  حتـی  و است اعصار تمام در بشر نوع تمام فالح و صالح راه براي
 ضاللت و دچار برسند مطلوب اقتصادي و تجاري سالمت و تعادل به واندت ینم قناعت بدون نیز ارد هسرمای

 اوصـیا  انبیـا و  تمام تا خاتم آدم از تاریخ گواهی به رضا(ع) و امام فرمایش به که چرا وندش یم بیچارگی و

  ردند.ک یم سفارش قناعت به نیز را خویش پیروان و اقوام و بودند پیشه قناعت
اسالمی تفاوت اصولی و مـاهوي وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه       اري و اقتصادد هبین اقتصاد سرمای

ي که در اقتصاد اسالمی وجود دارد رفع نیاز از همنوعان و جامعه و رسیدن به سود معقول است در ا هانگیز
اري تنها رسیدن به سود بیشتر از هر راه ممکن مطرح است و مهم نیست که د هحالی که در اقتصاد سرمای

شد یا نه بنابراین گاهی با احتکار و ایجاد بازار سیاه به دنبال رسیدن به هدف است، گـاهی  از راه درست با
  با بی انصافی و برهم زدن تعادل جامعه و ...

 و رین ثروتت گبزر خود بلکه ندارد حالل مکنت و ثروت کسب با تضادي و تجارت اقتصاد در قناعت 
 طمـع  و مخالف حرص و کرده اصالح ثروت صرف و کسب نحوه به را انسان دید قناعت و است سرمایه

 رسیدن کرد: ذکر ونهگ نوان ایت یم را قناعت مهم پیامدهاي از بخشی اینکه نهایتاً و و دنیاست مال براي

 و ثـروت  بـه  دسـتیابی  جامعـه،  و اقتصاد فـرد  کننده تعدیل بشري، طیبه حیات به وصول نفس، عزت به
  .طمع و حرص از خاطر، رهایی آرامش و آسایش از دائمی، برخورداري و واقعی یازين یب

  منابع
  مجید قرآن

  نهج البالغه
مؤسسه العلمی للمطبوعات، بیـروت،    )، غررالحکم و دررالکلم،1377-ق1407اآلمدي التمیمی، عبد الواحد(

  آرمان.  انتشارات االنصاري، تهران، ترجمه: محمدعلی
  عقل. قم، دفتر مصرف، نبایدهاي و بایدها )،1388حسین( اسحاقی،

   .چاپ مکتبۀ بنى هاشمى تبریز ق)، کشف الغمۀ،1381، علی بن عیسی(إربلى
 جاویدان. تهران، الفصاحه، نهج )،1356ابوالقاسم( پاینده،

 البیت. آل قم، مؤسسه الشیعه، ق)، وسایل1409حسن( بن محمد عاملی، حرّ
 تا)،اقتصاد اسالمی،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.  حسینی بهشتی سید محمد(بی

  طالب(ع). ابی بن علی االمام مدرسۀ قم، البالغه، نهج در اسالمی )، اخالق1382خادم الذاکرین، اکبر(
 )، مفردات، ترجمه: غالمرضا خسروي. 1369راغب اصفهانی،(

  الحیاه. المکتبه بیروت، دار القاموس، جواهر من العروس تاج )،1306مرتضی( محمد الزبیدي،
 تهران.  خوارزمی، انتشارات گلستان، )،1387عبداهللا( بن مصلح سعدي،
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  ق)، ابن بابویه، عیون االخبار الرضا(علیه السالم)، قم، انتشارات جهان.  1413شیخ صدوق، محمدبن علی(
 رت فرهنگ و ارشاد اسالمی.)، االسالم یقود الحیاه، تهران، وزا1378صدر، محمد باقر(

 ، مشکاة األنوار، کتابخانه حیدریه نجف اشرف، ق) 1385(ابوالفضل على بن حسن ،طبرسى
 )، مجمع البیان، قم، شرکت معارف اسالمی. 1339طبرسی، ابوجعفر محمد بن الحسن(

  رضوي. تهران، انتشارات حدیث، و قران شناسی واژه )،1375الدین( فخر نجفی، طریحی
تهـران،   -جلد، انتشارات کتابخانه صـدر 1، (ع)اخبار و آثار حضرت امام رضا  )،ق 1397(عطاردى، عزیز اهللا

  اول چاپ
 .   تهران، دارالکتب االسالمیه اکبر الغفاري،  ، مصحح: علی»الکافی« ق)،  1405الکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب(

 .لبنان –د، مؤسسۀ الوفاء بیروت جل 110بحار األنوار،  ، ق) 1404، مجمد باقر(مجلسى
  .قم ،جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السالم 18، مستدرك الوسائل، ق) 1408(محدث نورى

  کتاب. نشر و ترجمه تهران، بنگاه التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، )،1360تبریزي( مصطفوي
 . اسالمی فرهنگ نشر دفترتهران،  عملی، اخالق در آغاز هاي نقطه )،1380محمدرضا( کنی، مهدوي
  اعلمی. مؤسسه بیروت، السعادات، )، جامع1408محمدمهدي( نراقی،
 محمد. آل السعاده، قم، قائم معراج )،1386احمد( مال نراقی،

  نهاوندي. قم، شیعی، اندیشۀ در دینی اخالق )،1378محمد( نصراصفهانی،
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 مبانی توسعه اقتصادي و اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن

 **محمد شیخ، *حمزه مالحی پور کالهی

  چکیده
مقالـه  مقاله حاضر به بحث پیرامون توسعه اقتصادي و اقتصاد مقاومتی در قرآن پرداخته اسـت. در ایـن   

در آیات قرآن و احادیث و سپس به بررسی مدیریت بحران توسعه اقتصـادي در  » توسعه«پس از اثبات 
ها را به عـذاب دردنـاك    اند، خداوند آن آیات و همچنین به بررسی اقوامی که مانع توسعه در جامعه بوده

زمـین مخـالفتی نـدارد بلکـه      ـ اسالم، نه تنها بـا عمـران  1نابود گردانده است. از نتایج مهم این مقاله: 
براساس تعالیم اسالم، خداوند انسان را براي آباد کردن زمین مأمور ساخته است، به همین منظـور او را  

ـ اساس قرآن بر توسعه جوامـع بشـري   2جانشین خود و صاحب اختیار فعالیت در زمین قرار داده است. 
اند، مثل: قوم شعیب، قـارون، و...   ی دچار شدهاست و هر قومی که مخالف با توسعه بوده به عذاب مهلک

ـ مدیریت بحران اقتصادي مبتنی بر دو اصول مهم است، خداوند این اصول را در سـوره یوسـف و از   3
مرحله نخست در بحران اقتصادي داشتن مدیریت مدبرانـه و   زبان این پیامبراش بیان کرده است: الف:
خودکفا شدند. مرحله دوم داشتن مدیر امین و امانتدار و توانمند آگاه در منابع مورد نیاز یک کشور براي 

  هاي اقتصادي براي خود کفاء شدند. و متخصص  در اجراي طرح
  مبانی، توسعه اقتصادي، بحران اقتصادي، اقتصاد مقاومتی. :ها کلیدواژه

  مقدمه
نیم قرن است. لفظ خـود   اي در حدود به معناي اصطالح امروز، مفهومی جدید و با سابقه» توسعه«مفهوم 

  توسعه(تنمیه) در قرآن و سنت وارده نشده است، بسیاري از مفاهیم قرآن ، مفهوم توسعه را فراگرفته است. 
مفاهیمی همچون عمران، احیاي زمین و عدم خرابـی آن، تعلـیم و تربیـت نیـروي انسـانی، سـرمایه       

راي توسـعه و از مفـاهیمی همچـون: رفـاه،     عوامل الزم ب عنوان بهگذاري، کشاورزي، صنعت، تجارت و... 
هـا، افزونـی، توزیـع عادالنـه ثـروت، امنیـت،        گشایش، در معیشت و زندگی، زیبایی و آبادي شهرها و راه

آثار توسعه استفاده  عنوان بههمبستگی و وحدت اجتماعی، بهداشت روانی و آرامش روحی براي مردم و...  
  اند. مورد استفاده قرار گرفته

                                                        
 hamze3435@yahoo.comدانشجوي ادبیات عرب دانشگاه سیستان و بلوچستان، *

 sheikh_m20@yahoo.comاستادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه سیتان و بلوچستان،  **
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  اي از مفاهیم توسعه در قرآن، که مورد بررسی قرارگرفته است. توضیح پارهشرح و 

  آبادانی زمین
به معناي آبادي است، شاید براي اندیشمندان عصر ما بسیار شگفت آور باشد که بفهمنـد  » عمران «واژه 

آبـادانی  «هاي مهم انسان در حیات دینوي و دوره ي  زندگی او بـر روي زمـین را    قرآن یکی از مسئولیت
  قرار داده است.» زمین
المعارة: آبادانى، نقیض آن خرابى است. (استَعمرتُه:) وقتى است که زمین را آباد کرده و مورد آبـادانی  «

استعمار بر وزن استفعال به معناي طلب و درخواست است، خدا شـما را  ). «1412(راغب،» قرار گرفته باشد
  ».دانى نموده استدر زمین آفرید و از شما در خواست آبا

هو أَنْشَأَکُم منَ الْـأَرضِ  « در قرآن به روشنی بیان شده است که حضرت صالح(ع) به قوم ثمود فرمود:
رَکُممتَعاسا  ویهنهج البالغه از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده اسـت:   91) همچنین، در خطبه 61هود/»(ف

 »یۀِ لبالتَّو دعب طَهبفَأَههلبِنَس ضَهرَ أَرمخداوند پس از توبه آدم را به زمین آورد تا زمـین  «)، 1385رضی،»(ع
  ».را با نسل او آباد کند

راغب در کتاب مفـردات گفتـه   « عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان  در ذیل این آیه بیان کرده است.
ی به او واگـذار شـود. بنـابراین، آبـادانی، تغییـر دادن      شود آبادان آن گاه گفته می» واستَعمرَکُم فیها«است: 

زمین به محصولی است بدان گونه که بتوان از فوائد مورد انتظار از آن استفاده کرد، مانند بناي خانه براي 
سکونت، مسجد براي عبادت، زمین کشاورزي براي کشت و باغ براي بدست آوردن میوه آن و گـردش و  

اي که  طلب آبادانی است به اینکه از انسان خواسته شود زمین را آباد کند به گونه تفریح در آن و استعمار،
  مند  شود. برداري شود و از فوائد آن بهره شایسته بهره

ایجاد کرد، سـپس او را  » انسان«این خداي متعال است که بر روي مواد زمینی این حقیقت را به نام 
اي قرار داد که در زمین تصرف کند تا زمین را به  را به گونه به تدریج با پرورش، کامل ساخت و فطرت او

مورد توجـه خـود را بـه وسـیله     هاي  ها و کاستی حالتی تغییر دهد که در زندگی از آن نفع برد و نیازمندي
»( ها شـما در وجـود بقـاء خـود جـزء بـه خـداي متعـال نیازمنـد نیسـتند           زمین رفع کند. یعنی اي انسان

  .)1392طباطبایی،
بنابراین خدا انسان را مامور آبادانی زمین قرار داده است. طبعاً این ماموریت مسـتلزم در اختیـار قـرار    
دادن امکانات و ابزارهاي الزم براي عمران و آبادي زمین است. منصب خالفت الهی به انسـان در زمـین   

الَ ربک للْملَائکَۀِ إِنِّی جاعـلٌ فـی   وإِذْ قَ« سوره بقره است، نیز به همین منظور بوده است:  30که مفاد آیه 
ایـن   .»دهـیم  هنگامی که خداوند به فرشتگان فرمود: من در روي زمین خلیفه قرار مـی «، »الْأَرضِ خَلیفَۀً

سخن خدا به هنگام آفرینش آدم خطاب به فرشتگان بوده است، یعنی آدم خلیفه خدا در زمین است. دادن 
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دن قدرت، نشان، امکانات و استعدادهاي الزم براي خالفت اسـت. براسـاس ایـن    این منصب به معناي دا
آیه، خدا انسان را بر فرشتگان و سایر مخلوقات خود برتري داد و همان گونه که او آفریدگار جهان اسـت،  

اي فروتر قدرت آفرینندگی بخشید و همان طور که خود زمـام مجموعـه هسـتی را بـه      انسان را در مرحله
دارد، در سایه زمامداري خود، زمام اختیار زمین راـ در چارچوب از دسـتورات خـود ـ در کـف آدم و     دست 

  فرزندان او قرار داده است.

  آفرینش همه چیز در زمین براي انسان
اند، بنابراین آنچه  با توجه به اینکه آدم و فرزندان او از سوي خدا داراي منصب خالفت الهی در زمین شده

هو الَّذي خَلَقَ لَکُم مـا فـی الْـأَرضِ    « است براي زندگی آنان آفریده و در اختیار بشر نهاده است.در زمین 
  خداوند براي شما، همه آنچه در زمین وجود دارد را، آفریده است.» جمیعا

آنچه را در اعماق زمین از معادن وجـود دارد، بـه نـص صـریح شـامل      » فی«در آیه شریفه، تعبیر به 
اصل در اشیاء آفریده «اند:  شود. این جمله همان نص قطعی بر قاعده معروف در نزد فقهاست که گفته می

مندي از همه اشیاء است بـراي خـوردن، نوشـیدن، پوشـیدن،      و مراد از مباح بودن، بهره» شده اباحه است
  رشید رضا،).مداوا کردن، سواري، تزیین وآراستن و...(

  اي انسانرام آفریده شدن زمین بر
پروردگار جهان که انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده و همه آنچه در زمین است براي او آفریـده و او  

  برداري و زندگی او رام قرار داده است. را مامور آبادانی آن ساخته، زمین را نیز براي کار و کوشش و بهره
»ذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَکُمعي جالَّذ وهالنُّشُور هإِلَیو هقنْ رِزکُلُوا ما وبِهنَاکی ماو(خدا) است کـه بـراي   «، »شُوا ف

  ».شما زمین را رام قرار داد، پس بر روي آن حرکت کنید و از روزي او بخورید و بازگشت به سوي اوست
را بـه سـهولت،   بهترین و مناسب ترین بیان در تفسیر آیه، بیان طبرسی است، که ذلول بودن زمـین  

توانید در آن انجام دهید، تفسیر کرده  اي که هرچه مایلید می سکون و آرامش و رام و مسخر بودن به گونه
، بلکه »خدا زمین را رام قرار داد«است. نکته ظریفی که در این آیه بدان توجه شده این است که نفرموده 

آرامش زمین  به معناي حرکـت نداشـتن کـره    در این صورت، سکون و » براي شما رام قرار داد«فرموده 
  ).1355حرکت است(طبرسی، زمین نیست، بلکه براي انسان آرام و بی

»اءمالسا ونَاهنَیب دإِنَّا بِأَیونَ وعوسلَم ضالْأَرا وفَرَشْنَاه معونَ فَنداهبـنـابـر مـعـناى اول آیه چنین ، »الْم
شـود و مـا    گیـرى نمـى   قدرتى بنا کردیم که با هیچ مقیاسى توصیف و انـدازه  با مى شود که: ما آسمان را

آیـه   و بنابر معنـاى دوم  .کند در قدرت هستیم، که هیچ چیز آن قدرت را مبدل به عجز نمى داراى وسعتى
نـعـمـتــى بــود کـه آن     شود که: ما آسمان را بنا کردیم در حالى که بنا کردنش مـقـارن بــا  چنین مى
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ى مطلـق مـى   یواسع هستیم و داراى غنا نعمت را با هیچ مقیاسى نمى توان تقدیر کرد، و ما داراى نعمتى
پذیرد، و از آسمان هر که را بخواهیم و بـه هـر جـور     پایان نمى هاى ما با اعطا و رزق دادن باشیم و خزانه

  .دهیم بخواهیم رزق مى
فـالن اوسع فى  گویند گرفته شده باشد که مىاز این اصطالح  »موسعون« احتمال هم دارد که کلمه

تـوسـعـه دادن بــه خـلقــت    یعنى خیلى خرج کرد، در نتیجه مـنـظـور، داد النفقه فالنى در نفقه توسعه
  )1392کرده است(طباطبایی، ییدأهاى ریاضى امروز هم آن را ت آسمان خواهد بود، که بحث

این است که: مـا زمـیــن را   و معناى آیه مهد مهبه معناى گستردن است و همچنین کل شفر کلمه
گیرید و در آن سـاکـن شوید، پس ما چـه   گـسـتـردیـم و مـسطحش کردیم تا شما بتوانید روى آن قرار

 این مسطح کردن زمین با کروى بودن آن منافـات نـدارد   خوب گسترنده اى هستیم. البته باید دانست که
  ).1392(طباطبایی،

تدالل قرار گرفته، همه توسعه و آبادانی زمـین را در برگرفتـه اسـت، حـاال توسـعه      آیاتی که مورد اس
اقتصادي باشد یا اجتماعی یا معنوي و یا  هر چیزي دیگر و مبناي تمامی آیات  قرآن را توسعه فرا گرفته 

فـی  اي نیست که این مبنا را نداشته باشد، منتهـی خداونـد در درجـه اول اصـول را معر     است.  هیچی آیه
  ها را از البه الي آیات بیرون آورند. کرده، اما یافتن تاکتیک را به بندگان محول کرده تا این تاکتیک

) و نسـبت بـه   83(بقره/» إِحسانًا وبِالْوالدینِ« نمونه: چرا خداوند احترام نسبت به والدین واجب نموده، 
ثرت و زیادت نسـل در جوامـع بشـري، اگـر در     پدر و مادر نهایت نیکی را داشته باشید، به سبب توسعه ک

  اي این فرمول از بین رفت، آن اجتماع از لحاظ جمعیت نزول خواهد کرد. جامعه
 خَانَـه  فَـإِذَا  صـاحبه،  أَحـدهما  یخُنْ لَم ما الشَّرِیکَینِ ثَالثُ أَنَا: یقُولُ اللَّه إِنَّ«توسعه از دیدگاه احادیث: 

تنْ خَرَجا مهِمنیفرماید: من سومین از دو شـریکم تـا زمـانی کـه      )؛ خداوند عزوجل می1395أبی داود،»(ب
  ها بیرون شوم. ها به شریکش خیانت نکند، پس زمانی که خیانت نمود. من از میان آن یکی از آن

که  این سخن رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم، توسعه اقتصادي را در جوامع بشري  در برگرفته است
  توسعه اقتصادي را در جامعه اسالمی گسترش دهد تا رکود جوامع اسالمی را فرا نگیرد.

  بحران اقتصادي و راهکارهاي آن در قرآن
هایی است که جوامع بشري رو به نابودي کشـانده اسـت، در دهـه اخیـر      بحران اقتصادي، یکی از بحران

رخی از کشورها را به نابودي کشاند. حاال کشور ایران اند، که ب بسیاري از کشورها با این بحران روبرو شده
انـد.   با این بحران روبرو شده است، سیاستمداران طرحی را به اسم اقتصادي مقـاومتی پـیش رو قـرار داده   

حاال سؤال این است، چه مبانی و اصولی این اقتصادي مقاومتی را فرا گرفته؟ آیا اصول قرآنی و اسـالمی  
اینکه مثل کشورهاي غربی که توجهی به مبانی اسالمی ندارد، و همین سـبب شـده    در آن وجود دارد؟ یا

  که به بحران اقتصادي مواجه شوند.
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 خداوند در سوره یوسف در مورد بخصوص در این بحران اقتصادي، دورانی که پادشـاه مصـر خـوابی   
ن بود خواب پادشاه مصـر را  ماند، اینجاست که یوسف(ع) که در زندا بیند، همه از تعبیر خواب عاجز می می

  کند.  رساند و به اداره حکومت را پیدا می کند و بعد از اینکه یاکی خودش را به اثبات می تعبیر می
زمانیکه یوسف علیه السالم خواب پادشاه مصر را تعبیر نمود، سوال کرد از یوسف که راه حـل ایـن بحـران    

 حفـیظٌ  إِنِّـی  الْـأَرضِ  خَـزَائنِ  علَى اجعلْنی قَالَ«فرماید:  می اقتصادي چیست؟ یوسف علیه السالم به نقل از قرآن
یملهستم دانا اي نگاهدارنده من که بگمار سرزمین این خزائن بر مرا: یوسف گفت«)؛ 55یوسف/»(ع.«  

پس با توجه با این آیه مرحله نخست در بحران اقتصادي داشتن مـدیریت مدبرانـه و آگـاه در منـابع     
نیاز یک کشور براي خودکفا شدند. مرحله دوم داشتن مدیر امین و امانتدار و توانمند و متخصـص در  مورد 

 لیوسف مکَّنَّا وکَذَلک «فرماید می اقتصادي براي خود کفاء شدند. خداوند پس از این آیه هاي  اجراي طرح
 خَیـرٌ  الْـآخرَةِ  ولَـأَجرُ   الْمحسـنینَ  أَجـرَ  نُضیع ولَا نَشَاء منْ حمتنَابِرَ نُصیب یشَاء حیثُ منْها یتَبوأُ الْأَرضِ فی

 هر دادیم، نعمت و قدرت سرزمین این در را یوسف بدینسان )؛ و56-57یوسف/»(یتَّقُونَ وکَانُوا آمنُوا للَّذینَ
 را نیکوکـاران  پاداش و بخشیم می بخواهیم که هرکس به را خود نعمت ما گرفت، می منزل خواست می جا

  .»گردانیم نمی ضایع
پس یوسف(ع) با آگاهی از منابع سرزمین و همچنین با مدیریت مدبرانه و همچنین امانتدار و توانمنـد  

ها را از بحران اقتصادي نجات دهد. و خداوند نتیجـه کـار    و متخصص نتها مردم مصر بلکه دیگر سرزمین
کند، تا عبرتی باشد بر تمامی اقوامی که دچار این بحـران   ره یوسف بیان میسو 57و56یوسف را در آیات 

  شوند و بهترین راه هم همین است که یوسف آن به طور کامل به انجام رسانید. می
و حکمت یوسف سبب شد تا اینکه خداوند عزوجل ایشان در سرزمین مصر تمکین دهد. و او را بر آن 

 را نیکوکـاران  پـاداش  و» الْمحسنینَ أَجرَ نُضیع ولَا«ین آیه خداوند فرموده سرزمین پادشاه نمایند، آخر هم
کسی که کـار را بـدون نقصـان    «گردانیم. کلمه محسنین در لغت عرب به این معنا آمده است:  نمی ضایع

  ).1412انجام دهد(مفردات،

  اقوام مانع توسعه اقتصادي در قرآن
هـا رسـیده    گوناگونی  بـه آن هاي  آمده است و عذاب دردناکی به سبب داستان اقوام مختلفی که در قرآن

نخستین علت نابودي این اقوام، به سبب این اسـت کـه در جامعـه شـان مـانع توسـعه  اقتصـادي         است.
  ها را به عذاب دردناك مبتال ساخت و نابود شدند. اند،  نتیجتاٌ خداوند آن بوده

  قوم شعیب
ه اقتصادي در قرآن ذکر شده، قوم شعیب است، که در آیات مختلف خداونـد  یکی از اقوامی که مانع توسع
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 اللَّـه  فَـاتَّقُوا   أَمـینٌ  رسـولٌ  لَکُـم  إِنِّـی   تَتَّقُونَ أَلَا شُعیب لَهم قَالَ اذْ«ها را مورد خطاب قرار داده است.  آن
  الْمخْسـرِینَ  منَ تَکُونُوا ولَا الْکَیلَ أَوفُوا  الْعالَمینَ رب علَى إِلَّا رِيأَج إِنْ أَجرٍ منْ علَیه أَسأَلُکُم وما  وأَطیعونِ

)؛ 177-183الشـعراء/ »(مفْسدینَ الْأَرضِ فی تَعثَوا ولَا أَشْیاءهم النَّاس تَبخَسوا ولَا الْمستَقیمِ بِالْقسطَاسِ وزِنُوا
 از هستم، پـس،  امین پیامبري برایتان من که درستی دارید، به نمی پروا آیا: گفتها  آن به شعیب که آنگاه
 پـاداش  و طلبم، نمی شما از پاداشی گونه هیچ خود دعوت برابر در من کنید و اطاعت من از و بترسید خدا
 ترازوي با نباشید و فروشان کم از و بپردازید کمال و تمام به را نیست، پیمانه جهانیان پروردگار بر جز من

  نکنید. تباهی زمین در و نکاهید، مردم اموال ارزش از کنید و وزن درست
 ربـک م  مـنْ  بینَـۀٌ  جـاءتْکُم  قَـد  غَیرُه إِلَه منْ لَکُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ یا قَالَ شُعیبا أَخَاهم والی مدینَ«
 إِنْ لَکُـم  خَیـرٌ  ذَلکُـم  إِصلَاحها بعد الْأَرضِ فی تُفْسدوا ولَا أَشْیاءهم النَّاس تَبخَسوا ولَا والْمیزَانَ الْکَیلَ فَأَوفُوا
ین(االعراف/ کُنْتُمنؤْمرا خـدا ! مـن  قوم اي: گفت و فرستادیم، را شعیب برادرشان مدین سوي به )؛ و85م 

 پـس  اسـت،  آمـده  شما پیش پروردگارتان جانب از دلیلی همانا ندارید، او جز یحق به معبود شما بپرستید،
 و فسـاد  آن اصـالح  از پـس  زمین در و نکنید، کم را مردم اموال و حقوق و نمایید، کامل را ترازو و پیمانه
  هستید. مؤمن شما اگر است بهتر برایتان این. نورزید تباهی
 إِنِّـی  والْمیزَانَ الْمکْیالَ تَنْقُصوا ولَا غَیرُه إِلَه منْ لَکُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ یا قَالَ شُعیبا أَخَاهم مدینَ وإِلَى«
اکُمرٍ أَرإِنِّی بِخَیو أَخَاف کُملَیع ذَابمٍ عوی یطحا  میمِ وفُوا قَوالَ أَوکْییزَانَ الْمالْمو طسلَا بِالْقوا وخَستَب النَّاس 

مهاءلَا أَشْیا وثَوی تَعضِ فینَ الْأَردفْسم  تیقب رٌ اللَّهخَی إِنْ لَکُم ینَ کُنْتُمنؤْما ممأَنَا و کُملَیع یظفا قَالُوا   بِحی 
بیشُع لَاتُکأَص رُكأَنْ تَأْم ا نَتْرُكم دبعاؤُنَا یآب لَ أَنْ أَوی نَفْعنَا فالوا أَمم نَشَاء إِنَّک لَأَنْت یملالْح یدقَالَ الرَّش 

 عنْـه  نْهـاکُم أَ مـا  إِلَى أُخَالفَکُم أَنْ أُرِید وما حسنًا رِزقًا منْه ورزقَنی ربی منْ بینَۀٍ علَى کُنْت إِنْ أَرأَیتُم قَومِ یا
 سـوي  بـه  و«)؛ 88-84هـود/ »(أُنیب وإِلَیه تَوکَّلْت علَیه بِاللَّه إِلَّا تَوفیقی وما استَطَعت ما الْإِصلَاح إِلَّا أُرِید إِنْ

) راسـتینی (معبـود  او جـز  شما بپرستید، را خدا! من قوم اي: گفت فرستادیم، را شعیب برادرشان مدین قوم
 روز عـذاب  از شـما  بـر  مـن  و بیـنم  مـی  آسایش در و خوب را شما من مکاهید، ترازو و پیمانه از و ندارید،
 مـردم  چیزهـاي  از و دهیـد  کمـال  و تمـام  به و دادگرانه را ترازو و پیمانه! من قوم اي ترسم، و می فراگیر

 بـاقی ) برایتـان  حـالل  ازمال(خداوند که را چیزي!) من قوم اي«( نکنید، تباهی و فساد زمین در نکاهید و
 نمـازت  آیا! شعیب اي: نیستم، گفتند نگاهبان شما بر من و هستید مؤمن اگر است، بهتر برایتان. گذارد می
 کـه  گونـه  آن خـود  امـوال  در نتوانیم یا سازیم رها پرستیدند می پدرانمان را آنچه که دهد  می فرمان تو به

 دلیـل  اگر بگویید من به! من قوم اي: هستی، گفت خردمند و بردبار تو گمان بی کنیم؟ تصرف خواهیم می
 بـه  تـوانم  مـی  آیـا (باشد داده من به خوبی روزي و رزق خود سوي از و باشم داشته پروردگارم از آشکاري

 تـا  مـن . شوم آن مرتکب خودم و کنم نهی چیزي از را شما خواهم نمی و) کنم؟ عمل او دستورات خالف
 ام نموده توکل او بر و نیست خدا با جز هم من توفیق و خواهم، نمی را چیزي اصالح جز توانم می که آنجا

  گردم. می باز او سوي به و
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کردند. دوم: ارزش اموال مردم را کم جلوه  دالیلی که قوم شعیب نابود شدند: نخست: پیمانه را کم می
ي بود و سببی شد تا مردم دیگر داد و ستد کردند. این سه مورد از موارد دادند. سوم: افساد در زمین می می

ها هشـدار داد   اش به آن وسیله فرستاده گرفت، خداوند به نکنند و در نتیجه جامعه را رکود اقتصادي فرا می
ها را به سبب مانع توسعه اقتصادي عـذاب نمـود، تـا عبرتـی      و زمانی که فرمان فرستاده را نپذیرفتند، آن

  هاي آینده باشد. براي امت

  قوم موسی( قارون)
 مختلـف  آیات در که است، موسی(قارون) قوم شده، ذکر قرآن در اقتصادي توسعه مانع که اقوامی از یکی

  است. داده قرار خطاب مورد راها  آن خداوند
 الْقُـوةِ  أُولی بِالْعصبۀِ لَتَنُوء مفَاتحه إِنَّ ما الْکُنُوزِ منَ وآتَینَاه علَیهِم فَبغَى موسى قَومِ منْ کَانَ قَارونَ إِنَّ«

 منَ نَصیبک تَنْس ولَا الْآخرَةَ الدار اللَّه آتَاك فیما وابتَغِ) 76(الْفَرِحینَ یحب لَا اللَّه إِنَّ تَفْرَح لَا قَومه لَه قَالَ إِذْ
 أُوتیتُـه  إِنَّمـا  قَـالَ  الْمفْسـدینَ  یحب لَا اللَّه إِنَّ الْأَرضِ فی الْفَساد تَبغِ ولَا إِلَیک اللَّه أَحسنَ کَما وأَحسنْ الدنْیا
 یسأَلُ ولَا جمعا وأَکْثَرُ قُوةً منْه أَشَد هو منْ الْقُرُونِ منَ قَبله منْ أَهلَک قَد اللَّه أَنَّ یعلَم أَولَم عنْدي علْمٍ علَى
 مـا  مثْـلَ  لَنَـا  لَیت یا الدنْیا الْحیاةَ یرِیدونَ الَّذینَ قَالَ زِینَته فی قَومه علَى فَخَرَج) 78(الْمجرِمونَ ذُنُوبِهِم عنْ

یونُ أُوتقَار ظٍّ لَذُو إِنَّهیمٍ حظقَالَ) 79(عینَ وواأُوتُ الَّذ لْمالْع لَکُمیو ابثَو رٌ اللَّهنْ خَیمنَ للَ آممعا وحاللَـا  صو 
 مـنَ  کَـانَ  وما اللَّه دونِ منْ ینْصرُونَه فئَۀٍ منْ لَه کَانَ فَما الْأَرض وبِدارِه بِه فَخَسفْنَا) 80(الصابِرُونَ إِلَّا یلَقَّاها

 عبـاده  مـنْ  یشَـاء  لمـنْ  الرِّزقَ یبسطُ اللَّه ویکَأَنَّ یقُولُونَ بِالْأَمسِ مکَانَه تَمنَّوا الَّذینَ وأَصبح) 81(الْمنْتَصرِینَ
رقْدیلَا ونَّ أَنْ لَوم نَا اللَّهلَیع فبِنَا لَخَس کَأَنَّهیلَا و حفْلرُونَ ی82( الْکَاف (لْکا ت اررَةُ  لـدـا  الْـآخلُهعینَ  نَجلَّـذلَـا  ل 

  )؛83-76قصص/»(للْمتَّقینَ والْعاقبۀُ فَسادا ولَا الْأَرضِ فی علُوا یرِیدونَ
 کـه  بودیم داده او به اي اندازهها  گنج از و کرد، سرکشی آنان بر پس بود، موسی قوم از قارون همانا«

 خـدا  همانـا  مکـن،  شادمانی: گفتند بدو قومش که آنگاه. کرد می سنگینی توانمند گروهی بر آن کلیدهاي
 بهرة و بجوي را آخرت سراي است داده تو به خداوند آنچه در دارد، و نمی دوست را) مال به(شوندگان شاد
 در زمـین  در و کن، نیکی) دیگران با(است کرده نیکی تو به خداوند چنانکه و مکن فراموش دنیا از را خود
 کـه  دانشـی  و علـم  نتیجـۀ  در تنها: گفت دارد. قارون نمی دوست را فسادکاران خداون که مباش فساد پی

 از کـه  را کسانی) گذشته(هاي نسل او از پیش خداوند که ندانست آیا. است شده داده من به) مال( آن دارم
) قـارون ( شـوند، پـس   نمی پرسیده گناهشان از گناهکاران و کرد؟ هالك بودند اندوزتر مال و توانمندتر او

 ما! کاش اي: گفتند خواستند می را دنیا زندگانی که کسانی شد ظاهر قومش میان خود زیورهاي به آراسته
 کسـانی  است و برخوردار بزرگ اي بهره از او راستی به داشتیم، می است شده داده قارون به آنچه مانند نیز
 شایسـته  کـار  و آورد ایمـان  کـه  کسی براي خداوند پاداش! شما بر واي: گفتند داشتند، وآگاهی دانش که

 هـیچ  و بردیم فرو زمین به را اش خانه و او پذیرند، پس نمی شکیبایان جز را این و است بهتر دهد، انجام
 دیـروز  که کند، آنان کمک را خود نتوانست نیز خود دهند و یاري خداوند برابر در را او که نداشت گروهی
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 فراخ بخواهد که بندگانش از کس هر براي را روزي خدا انگار! واي: گفتند باشند، او جاي به کردند  می آرزو
 بـود  ننهاده منت ما بر خداوند اگر و. گرداند می کم و تنگ را روزي بخواهد که کس هر براي و گرداند، می
 بـراي  را آن کـه  اسـت  آخـرت  سراي این گردند، نمی رستگار کافران انگار! واي. برد می فرو را ما گمان بی

  است. پرهیزگاران آن از عاقبت و کنیم می مقرر نیستند فساد و استکبار دنبال به زمین در که کسانی
قارون هم به سبب عدم پرداخت زکات دچار عذاب الهی شد، زیرا پرداخت زکات در جوامع بشري سبب پـر  

دهـد، قـارون بـا عـدم پرداخـت       فقر و رکود اقتصادي نجات می شد و جامعه را از رونق شدن تولید در جامعه می
  زکات مانع توسعه اقتصادي شد و در نتیجه خداوند او را در زمین فرو برد تا براي آیندگان عبرتی باشد.

  گیري نتیجه
 مـنَ  أَنْشَـأَکُم  هـو « :فرمـود  ثمود قوم به صالح(ع) حضرت که«خصوص این آیه  با بررسی آیات قرآن  به

و آیات دیگر و همچنین احادیث رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم به این نتیجه »  فیها واستَعمرَکُم الْأَرضِ
اند توسعه جوامع بشري اسـت و   رسیدیم که یکی از مبادي بسیار مهم قرآن که مفسرین از آن غافل شده

ا با عذاب  بسیار مهلک به هالکـت رسـانده   ها ر خداوند با هر قومی که مانع توسعه بوده، مبارزه نمود و آن
  است. با توجه با آیات به نتیجه رسیدیم:

  اند. یکی از مبادي مهم قرآن توسعه است، اقوامی که در راستاي عدم توسعه بوده اند، نابود شده .1
بـراي آبـاد کـردن    اسالم، نه تنها با عمران زمین مخالفتی ندارد، بلکه براساس تعالیم اسالم، خداوند انسـان را   .2

  زمین مأمور ساخته است، به همین منظور او را جانشین خود و صاحب اختیار فعالیت در زمین قرار داده است.
  در بحران اقتصادي داشتن مدیریت مدبرانه و آگاه در منابع مورد نیاز یک کشور براي خودکفا شدند. .3
  هاي  اقتصادي براي خود کفاء شدند. داشتن مدیر امین و امانتدار و توانمند و متخصص در اجراي طرح .4

  منابع  
  قرآن کریم

  العصریۀ. داود، بیروت ـ صیدا، المکتبۀ ق)، سنن أبو1395داود، سلیمان( أبی
  ق)، مفردات، بیروت، دارالقلم.1412األصفهانى، حسین( راغب

  تفسیر المنار، بیروت، دار المعرفه م)،1990رشید رضا، محمد (
  )، نهج البالغه،  تهران، انتشارات اشرفی.1358شریف رضی، محمد(

  ق)، المیزان، بیروت، دارالکتب االسالمیه.1392طباطبایی، سیدمحمد حسین(
 ق)، تفسیر مجمع البیان)، صیدا، مکتبه آیت اهللا مرعشی، العرفان.1355طبرسی، فضل بن حسین(

    



357 

  
  

   اقتصاد مقاومتی مبتنی برسبک زندگیِ مبانی و الزامات 
  از منظر قرآن کریم

  **مهدي عنان پور خیرآبادي، *عنان پور خیرآباديمجید 

  چکیده
هـاي اخیـر توسـط     در سـال هایی هستند که  سبک زندگی اسالمی و اقتصاد مقاومتی از جمله کلید واژه

توان ارتباط عمیق ایـن دو عامـل را در    اسالمی مطرح گردیده است. تا جایی که میرهبر معظم انقالب 
نظران و اقتصاددانان معتقدند کـه   بسیاري از صاحب له مشاهده نمود.نامگذاري شعار سال جاري معظم 

آید، بنابراین رابطه  بناي اقتصاد مقاومتی از دل رفتارهاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی مردم بیرون می
اقتصاد مقاومتی در کشور و نحوه و سبک زندگی و فرهنـگ اقتصـادي و    يمستقیم و مثبتی میان اجرا

و  رفتاري جامعه وجود دارد و ریشه اصالح مسائل اقتصادي در اصالح فرهنگ اقتصاديالگوي ذهنی و 
ریشه اقتصاد مقاومتی در اصالح الگوي سبک زندگی بر اساس بر این اساس  سبک زندگی مردم است.

. در این مقاله قصد داریم تا با توجه به آیات قرآن کریم به تبیـین سـبک   الگوي اسالمی و ایرانی است
هاي پژوهش بر آمادگی کامل در برابـر   در همین راستا یافته ی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بپردازیم.زندگ

کفار، حفظ روحیه تهاجم و عدم سستی، استقامت و پایداري در برابـر دشـمن، داللـت دارد. در حقیقـت     
جامعه  ىیرشد و شکوفامقاومت و سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی راهکاري در جهت سربلندي، 

  اسالمی خواهد بود.
  قرآن، اسالم، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی. ها: کلیدواژه

  مقدمه
ها، اخالقیات و الگوهـاي رفتـاري مـردم آن     سبک زندگی مردم هر جامعه نشانگر فرهنگ، باورها، ارزش

ـ      رار جامعه است. وقتی مردم ایران، که در حصر اقتصادي و هجوم مـردي و نـامردي دشـمنان مختلـف ق
هـا و   ایرانی، بر اساس اقتصاد مقاومتی حرکت کنند و بتوانند آرمـان  گرفتند، با تبیین سبک زندگی اسالمی

ها حفظ کنند، این یک نماد رفتاري بـراي تمـام مـردم و     رغم تمام این هجوم هاي خودشان را علی ارزش
ـ   کشورهاي مسلمان و غیرمسلمان جهان می تفکـر و    دگی شـیوه شود. به همین لحاظ است که سـبک زن
                                                        

  enanpoor@gmail.com -مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد معارف اسالمی و اقتصاد  *
  کارشناس ارشد مدیریت مالی **
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توزي، مقابله، دفاع و تهاجم را براي مردم هر جامعه تبیین و تعیین  هاي تعامل، کینه برقراري ارتباط، روش
کند. به همین خاطر است که سبک زندگی این همه در صدور انقالب و نشان دادن جایگـاه ارزشـمند    می

  ایران اسالمی در جهان اهمیت دارد.
اند و بسـیاري   المی بارها بر ضرورت دستیابی به اقتصاد مقاومتی تأکید فرمودهرهبر معظم انقالب اس

از صاحب نظران و اقتصاددانان نیز معتقدند که بناي اقتصاد مقاومتی از دل رفتارهاي اقتصادي، فرهنگـی  
ور و اقتصاد مقـاومتی در کشـ   يآید، بنابراین رابطه مستقیم و مثبتی میان اجرا و اجتماعی مردم بیرون می

نحوه و سبک زندگی و فرهنگ اقتصادي و الگوي ذهنی و رفتـاري جامعـه وجـود دارد و ریشـه اصـالح      
  سبک زندگی مردم است.و  مسائل اقتصادي در اصالح فرهنگ اقتصادي

شـود   با این بیان مشخص است که مفهوم سبک زندگی، ابعاد مختلفی از زندگی انسان را شـامل مـی  
مفهومی است که با توجه بـه شـدت    »اقتصاد مقاومتی«بل بحث خواهد بود. که در حوزه اقتصادي هم قا

  اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. هاي  گرفتن تحریم
تـوان آن را راه   در نظر گرفته شـده اسـت مـی    اقتصاد مقاومتیبر اساس محورهاي مختلفی که براي 

هاي  اگر تمام دانش انباشته و کتابحلی براي کنار گذاشتن سبک زندگی اقتصادي غربی دانست. چرا که 
ي اقتصـاد مقـاومتی    اي مـدون و مکتـوب دربـاره    ، نظریه یـا تجربـه  ممرسوم اقتصادي دنیا را مطالعه کنی

  نماییم: توان یافت که به چند نمونه اشاره می زمینه در کشورمان میتنها مطالعاتی در این  یافت. منخواهی
شناسی مسـیر تحقـق الگـوي اقتصـاد      آسیباي با عنوان  ) در مقاله1391(جب اکبرزادهر و صابر محبی .1

گیـري اقتصـادي در شـرایط     هاي صـحیح تصـمیم   به معنی روش را الگوي اقتصاد مقاومتی ؛مقاومتی
اي که این سبک منجر بـه شـکوفایی اقتصـادي     ، بگونهداند میتحریم، فشار و کمبود منابع در جامعه 

  گردد.
سـعی بـرآن    هاي اقتصـاد مقـاومتی   چشم اندازي به مؤلفهاي با عنوان  ) در مقاله1391(حمید پورعیسی .2

نـد.  کم رهبري تبیـین  دارد تا موضوع اقتصاد مقاومتی را با استناد به فرمایشات و گفتارهاي مقام معظ
اهداف؛ ماهیت و اقتضائات و موانع و مشکالت در جهت تحقق و عدم تحقـق آن   وي در این مقاله به

  پردازد. می
اعمـال  معتقـد اسـت کـه     سـازي اقتصـاد مقـاومتی    پیـاده اي با عنـوان   ) در مقاله1391(ساره رحمانیان .3

هاي یکجانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهاي نظام سلطه براي وارد آوردن فشار به نظـام   تحریم
مقام معظم  است که سوي غرب در مقابل اتخاذ چنین رویکردي از جمهوري اسالمی ایران بوده است.

یـک روش مهـم در تغییـر مسـیر      انعنـو  بهرهبري راهبرد اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند و آن را 
باید مفهوم جامع و کامل این نـوع اقتصـاد تهیـه    این شرایط حرکت اقتصادي کشور عنوان کردند. در 

اجرایـی ایـن    هیئتشود تا الگویی براي عملکرد صحیح آن باشد. گام جدي و مهم به حوزه اجرایی و 
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تژي کوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مـدت   بایست بر اساس استرا گردد که می ها و تدابیر بازمی سیاست
  حرکت کند. 

در این مقاله قصد داریم تا به این سؤال پاسخ دهیم که آیا مفهوم سبک زندگی اقتصـادي و اقتصـاد   
مقاومتی در آیات قرآن کریم قابل مشاهده خواهد بود؟ فرضیه ما این است که با توجـه بـه آیـات قـرآن     

   قابل استنباط خواهد بود. اقتصاد مقاومتی مبتنی برسبک زندگیِ کریم مبانی و الزامات 

  قرآن کریماقتصادي در آیات سبک زندگی مبانی  .1
قرآن کریم، کتابی است که بسیاري از مسائل اعتقادي مسلمانان در آن جاي گرفته است. کتابی که براي 

تـوان مبـانی و    مـی  رسیدن انسان به کمال و سعادت نگاشته شده است. با جستجو در آیات قـرآن کـریم  
  معیارهاي سبک زندگی اسالمی را مشاهده نمود. در اینجا ما به برخی از این آیات اشاره خواهیم نمود.

   :نمودن به عهد و پیمان وفا .1.1
 بهیمـۀُ  لَکُـم  أُحلَّـت  بِـالْعقُود  أَوفُـوا  آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«رماید : ف یخداوند در سوره مبارکه مائده آیه اول م

 ایمـان  کـه  کسـانى  ؛ اى»یریـد  مـا  یحکُم اللَّه إِنَّ حرُم أَنْتُم و الصید محلِّی غَیرَ علَیکُم  یتْلى ما إِالَّ الْأَنْعامِ
 آنچه مگر است شده حالل شما براىها)  آن جنین و(چهارپایان! کنید وفا) قراردادها و(ها پیمان به! اید آورده

 چـه  هـر  خداونـد ! نشـمرید  حـالل  را صید احرام، هنگام به و). شد خواهد استثنا و(شود مى خوانده شما بر
  .کند مى حکم) باشد مصلحت و(بخواهد
 یـک  و کننـد  مـى  اسـتدالل  آن به فقه سرتاسر در اسالمى حقوق مباحث در که است آیاتى جمله از آیه این

 اى معاهـده  و پیمـان  گونه هر یعنى گردد، مى استفاده آن از» العقود  فى اللزوم اصالۀ« با عنوان فقهى مهم قاعده
  ).245، 4: 1374باشد(مکارم شیرازي،  مى االجراء الزم گردد منعقد نفر دو میان کارها یا و اشیاء درباره

 از خـود  خـودى  بـه  کـه  نـوعى  بـه  بستن دیگر، چیز به است چیزى بستن و زدن گره معناى به عقد
 و خـودش  مثل ریسمانى و طناب به ریسمان یک و طناب یک زدن گره و بستن مثل نشوند، جدا یکدیگر

 خوردن گره در لوازم این و نباشد جدا آن از و باشد دیگرى مالزم یک هر که است این خوردن گره الزمه
 شـمردند؛  معتبـر  نیـز  معنوى هاى گره در را اینها همه سپس و بوده معتبر مردم نظر در محسوس چیز دو

 کلمـه  هـا  پیمان و عهدها در نیز و معمول معامالت سایر و اجاره و فروش و خرید از معامالت عقد در مثال
 از بـود  عبـارت  اثـر  آن و داشت وجود نیز اینها در هست زدن گره در که اثرى چون کردند اطالق را عقد
 که دینى و الهى هاى پیمان همه شامل اشد کهب یم عهد همان در واقع عقد .آن در التزام و پیمان آن لزوم
 سـایر  و معـاد  و نبـوت  و توحیـد  چون آن اجزاى و دین ارکان شامل نیز و شود مى گرفته بندگانش از خدا

 غیـره  و معـامالت  عقـد  شـامل  جملـه  آن از و امضـایى  و تشریعى احکام و عبادتى اعمال و عقاید اصول
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 داده اکید دستور این دارد که قرآن کریم بر بِالْعقُود؛ داللت أَوفُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا شود. بنابراین جمله: مى
 در که چیزى هر و شود مى مصادیق همه شامل که است عمومى دستور این ظاهر و عقود به کردن وفا بر

 هـر  از اسـت  عبـارت  عقـد  و گیرد مى بر در را باشد داشته وفا با تناسبى و شود شمرده پیمان و عقد عرف
 نـوعى  کـردن  برقـرار  از است عبارت لغوى معناى آن و سازد مجسم را لغوى عقد معناى که قولى و فعل

 بیـع،  عقد مانند نپذیرد، جدایى آن از و شود آن به بسته که طورى به دیگر، چیز بین و چیز یک بین ارتباط
 کاال آن در بتواند عقد از بعد مشترى که طورى به مشترى، و کاال بین ملکى ربط نوعى از است عبارت که
 دیگـر  و شـود  قطـع  داشت کاال آن با فروشنده قبالً که اى عالقه و کند، تصرف بخواهد که جورى هر به

  ).257-258، 5، 1374کند(طباطبایی، تصرف و دخل کاال آن در نتواند
ر واقع، حسن هاي اجتماعی است که مقبولیت عمومی دارد. د ترین ارزش وفاي به عهد، یکی از بدیهی

به عبارتی دیگـر،   ؛وفاي به عهد و قبح عهدشکنی از امور فطري است که براي هر انسانی قابل فهم است
  .انسان براي درك حسن وفاي به عهد و قبح عهدشکنی، به راهنمایی شرع و اقامه برهان نیاز ندارد

  :و روزي رزق .2.1
باشـد، و بـه    زندگی مـی  مسئلهترین  و از منظري دیگر ساده مسئلهترین  یک منظر مهم از زندگی در رزق

همین علت است که اگر نگاه خود را نسبت به رزق تصحیح نکنیم ممکن است طلب رزق، تمام زندگی ما 
تر در کنار زندگی باشد، هدف زندگی گـردد. از ایـن    را اشغال کند و امري که باید براي هدفی بسیار بزرگ

تـر جایگـاه رزق را در زنـدگی و معیشـت خـود       اي باید با دقت هرچه تمام مهلکه رو براي نجات از چنین
ـ   مسئلهبشناسیم و وظیفه خود را نسبت به آن به درستی انجام دهیم.  مین مـالی زنـدگی در   أمعیشـت و ت

ثر واقع شده اسـت.  ؤدر زندگی انسانی بسیار م مسئلهباشد و این  هاي اصلی مردم می غرب یکی از دغدغه
ثر أهاي اصلی زندگی تبدیل شده و بسیاري از علوم را مت ین دلیل مسایل اقتصادي به یکی از شالکهبه هم

انـد   هاي بشر ایجاد شده اما هنوز نتوانسته ها و کاهش دغدغه کرده است. صنایع جدید براي کاهش هزینه
این نگرانی، دور شـدن  هاي از دست رفته ایجاد کنند. یکی از عمده مسایل  ها و زمان آرامشی براي هزینه

  باشد. از مفاهیمی نظیر رزق و عدم فهم واقعی معیشت انسانی می
 یعلَـم  و رِزقُهـا  اللَّه علَى إِالَّ الْأَرضِ فی دابۀٍ منْ ما و«رماید: ف یاز سوره مبارکه هود م 6خداوند در آیه 

 بـر  او روزى اینکـه  مگـر  نیسـت  زمـین  در اى جنبنـده  ؛ هـیچ »مبینٍ کتابٍ  فی کُلٌّ مستَودعها و مستَقَرَّها
   است. ثبت آشکارى کتاب در اینها همه داند مى را انتقالش و نقل محل و قرارگاه او! خداست

 موجـودات  بـه  او مسـتمر  عطـاى  الهى روزى که آنجا از و است مستمر بخشش و عطاء معنى رزق به
 مـادى  نیازهـاى  در تنهـا  آن مفهـوم  کـه  است تذکر به الزم نیز نکته این .شود مى گفته رزق آن به است

  ).16،  9: 1374گردد(مکارم شیرازي،  مى شامل را معنوى و مادى عطاى گونه هر بلکه شود نمى خالصه
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 انـدك  چند هر حرکتى که است موجودى هر معناى به آمده لغت کتب در که به طورى »دابه«کلمه 
 عمـوم  که دارد اقتضا آیه مقام قرینه اما شود، مى استعمال جنبندگان از خاصى نوع در بیشتر و باشد داشته
 خداى عهده بر رزقشان هستند زمین در که هایى جنبنده کند که کل باشد. بنابراین این آیه بیان می منظور
  ).220، 10: 1374باشند(طباطبایی،  که جا هر استها  آن احوال از خبر با و دانا تعالى خداى است پس تعالى

 نَحـنُ  إِمالقٍ خَشْیۀَ أَوالدکُم تَقْتُلُوا ال و«رماید: ف یاز سوره مبارکه اسراء م 31همچنین خداوند در آیه 
مقُهنَرْز و اکُمإِنَّ إِی مطْأً کانَ قَتْلَهروزى را شـما  وهـا   آن ما! نکشید فقر، ترس از را فرزندانتان ؛ و»کَبیراً خ 

  !است بزرگى گناهها  آن کشتن مسلماً دهیم مى
 هـر  و اسـت  متعـال  خداونـد  آن دسـت  گرفتن تنگ و روزى در دادن ند که توسعهک یاین آیه بیان م

 نتیجـه  در کنـد  مـى  محـدود  و وسـعت  و داده روزى او بـاطنى  نیات و ظاهرى حاالت به اقتضاى را کسى
 روزى مـا  کـه  باشـید  داشته توجه و نکشید فقر و تنگدستى فشار از را خودتان هاى بچه و اوالد که فرمود

  )186،  13: 1380کنیم(مصطفوي،  مى تأمین و داده را شما وها  آن

  :حرمت آن ربا و .3.1
دهد که روح حاکم بـر بسـیاري از رفتارهـا نشـات      مروري بر آداب و رسوم مختلف مردم کشور نشان می

لباس پوشیدن، سبک غذا خـوردن، سـبک بهداشـت و علـم     باشد. سبک  گرفته از سبک زندگی غربی می
اتومبیـل، ماشـین    :هاي زمانی از طریق وسایلی چـون  بهداشت، پیروي از فرهنگ غربی در کاهش هزینه

ها به جـاي بیـدار بـودن در بـین      سبک کار(انسان ، …هاي گران قیمت و  ظرفشویی، لباسشویی، یخچال
نشیند  هاي بسیاري از شب را بیدار می ات آغازین شب، تا ساعتالطوعین و کار در روز و استراحت در ساع

و فرهنگ شب نشینی به علت رشد تکنولوژي رشد بسیاري داشته است) همه ایـن مسـایل سـبب شـده     
  نباشد. است که سبک زندگی مردم در کشورمان زیاد نزدیک به سبک زندگی اسالمی 

اي نباید انتظار داشت که مردم خودشـان   تهدر چنین شرایطی و حاکم بودن چنین سبک زندگی آمیخ
مانـد آن   الی که میؤربا داشته باشند. اما س مسئلهعالقه چندانی به اجرایی شدن بانکداري اسالمی و حل 

  است که چرا در سبک زندگی غربی ربا پذیرفته شده است؟ عامل پذیرش ربا چیست؟
داوندي را قبول ندارد و تحقق سنن الهی را دهد که رزاقیت خ توان گفت که ربا در زندگی معنا می می

به عبارت دیگر در زنـدگی غربـی کـه ایـن      ؛ها ندارد داند یا ایمان کافی به آن امري غیر قابل پذیرش می
خواهد پول خود را در اختیـار دیگـران بگـذارد بـه هـیچ       سنن پذیرفته شده نیست، زمانی که یک فرد می

کند زیرا اعتقادي  تبعیت نمی »قرض حسنا و یضاعف له اضعافا کثیرامن ذاالذي یقرض اهللا «عنوان از آیه 
ندارد که خداوند چندین برابر پول او را به او باز خواهد گرداند. یا آنکه زمانی که پولی را براي کسب سـود  

 دهد براي آنکه میزانی را براي خود اطمینان ببخشد و امید داشته باشد که عایدي دارد حتمـاً  به کسی می
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میزان مشخصی نرخ بهره وضع خواهد کرد تا تضمینی براي او باشد و عقد مضاربه و مشارکت در سـود و  
زیان براي او معنا ندارد. اما انسانی که از سنن الهی آگاهی دارد و براي او پذیرفته شده است با تمایل زیاد 

وند وعده خویش را در خصـوص  دهد و خدا الحسنه د راختیار سایرین قرار می پول خود را به صورت قرض
داند که اگر سود و عایـدي از   این فرد عملی خواهد کرد. یا زمانی که بخواهد در مضاربه مشارکت کند می

این معامله(در صورت آنکه تحقیقات کامل را در مورد عملیاتی شدن کـار انجـام داده باشـد) رزق او و بـه     
نباشد احتمال زیان خواهد بود. از این رو در هـر دو حالـت   رسد و اگر به صالح او  صالح او باشد، به او می

زمـانی کـه ایـن برداشـت از      زند اما تـا  راحتی به چنین عملی دست می اي وجود ندارد و به مسئلهبراي او 
توان انتظار داشت که تضمین خداوندي را قبول کند بلکه به دنبـال یـک    رزاقیت الهی تصحیح نشود نمی

  تضمین مادي براي خود خواهد بود.تضمین از طرف بنده و 
 یتَخَبطُـه  الَّذي یقُوم کَما إِالَّ یقُومونَ ال الرِّبا یأْکُلُونَ الَّذینَ«آمده است:  275در سوره مبارکه بقره آیه 

 مـنْ  موعظَۀٌ جاءه فَمنْ الرِّبا حرَّم و الْبیع اللَّه أَحلَّ و الرِّبا مثْلُ الْبیع إِنَّما قالُوا بِأَنَّهم ذلک الْمس منَ الشَّیطانُ
هبفَانْتَهى ر  ما فَلَه لَفس و رُهإِلَى أَم اللَّه نْ وم عاد کفَأُولئ حابالنَّارِ أَص مونَ فیها هدربـا  کـه  ؛کسانى»خال 
 تعادل تواند نمى و(شده دیوانه شیطان، تماس اثر بر که کسى مانند مگر خیزند برنمى) قیامت در(خورند، مى
 سـتد  و داد: «گفتند که است آن خاطر به این،). خیزد مى بپا گاهى خورد، مى زمین گاهى کند حفظ را خود
 زیـرا ! (حرام را ربا و کرده، حالل را بیع خدا که حالى در.)» نیست دو آن میان تفاوتى و(است ربا مانند هم

 کنـد،  خـوددارى ) ربـاخوارى  از( و رسـد،  او بـه  الهـى  انـدرز  کسـى  اگر و.) است بسیار دو، این میان فرق
 را گذشـته  حکـم،  ایـن  و( اوسـت  مال آورده، دست به]  تحریم حکم نزول از قبل[ سابق در که سودهایى

 و(بازگردنـد  کـه  کسانى اما.) بخشید خواهد را او گذشته و(شود مى واگذار خدا به او کار و) گردد نمى شامل
  .مانند مى آن در همیشه و آتشند اهل ،)شوند گناه این مرتکب دیگر بار

 کـرده  حـالل  نباشـد  ربـا  آن در که را اى معامله خداوند یعنى »الرِّبا حرَّم و الْبیع اللَّه أَحلَّ«در این آیه 
 نخسـت،  معاملـه  در کـه  اسـت  ایـن هـا   آن فرق. است نموده حرام باشد ربا آن در که را اى معامله و است

 و است شده اضافه بدهکارى تأخیر به واسطه پول، دوم معامله در ولى است معامله خود اثر در پول زیادى
 اسـت  نگرفته قرار جنسى برابر در پول زیادى ربایى معامله در ولى است جنس با پول معاوضه معامله، نیز

  ).181-182، 3: 1360باشد(طبرسی،  مى بدهى تأخیر برابر در بلکه
 دو هـر  گـاهى  هسـتند،  زیان و سود معرض در یکسان طور به طرف دو هر معمولى فروش و خرید در

ربوى  معامالت در که حالى در کند مى زیان دیگرى و سود یکى گاهى زیان، دو هر گاهى و کنند مى سود
 بـه  و کـرد  خواهـد  سنگینى مقابل طرف دوش بر احتمالى هاى زیان تمام و بیند نمى زیان هیچگاه رباخوار
 رفـتن  تحلیـل  برابر در و شوند مى دارتر سرمایه و تر وسیع روز به روز ربوى مؤسسات که است دلیل همین
 در طـرفین  معمـولى  فروش و خرید و تجارت در .شود مى افزوده دائماها  آن ثروت حجم بر ضعیف طبقات
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 شـیوع  با .ندارد زمینه این در مثبتى عمل هیچ رباخوار که صورتى در دارند مى بر مصرف گام و تولید مسیر
 متزلـزل  اسـت  اجتمـاع  اسـاس  کـه  اقتصـاد  هـاى  پایه و افتد مى ناسالم مسیرهاى در ها سرمایه رباخوارى

 و هـا  دشـمنی  منشـأ  ربـاخوارى  .اسـت  ثـروت  سـالم  گردش موجب صحیح تجارت که حالى در گردد، مى
 و طبقـاتى  زنـدگى  به را جامعه هرگز و نیست چنین صحیح که تجارت حالى در است، طبقاتى هاى جنگ
  ).368-369، 2: 1374دهد(مکارم شیرازي،  نمى سوق آن از ناشى هاى جنگ

  :خوردن(اکل) مال به باطل و حرمت آن .4.1
ا بِهـا إِلَـى الْحکَّـامِ    و ال تَأْکُلُوا أَموالَکُم بیـنَکُم بِالْباطـلِ و تُـدلُو   «رماید: ف یم 188ه آیه بقرخداوند در سوره 

 خـود  میـان  در) ناحق و( باطل به را یکدیگر اموال ؛ و»لتَأْکُلُوا فَریقاً منْ أَموالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ و أَنْتُم تَعلَمونَ
 ندهید، قضات به) رشوه عنوان به( را آن) از قسمتى( گناه، به مردم اموال از بخشى خوردن براى و! نخورید

  )!است گناه کار، این( دانید مى که حالى در
کند که در تمام مسائل اقتصادى حاکم است و بـه   این آیه اشاره به یک اصل کلى و مهم اسالمى مى

شود تمام ابواب فقه اسالمى را در بخش اقتصاد، زیر پوشش آن قرار داد و به همـین دلیـل    یک معنى مى
 در اینکـه منظـور از  . جوینـد  المى به این آیه تمسک مـى هاى زیادى از فقه اس فقهاى بزرگ ما در بخش

انـد، بعضـى آن را بـه معنـى امـوالى کـه از روى        در اینجا چیست، تفسیرهاى مختلفى ذکر کرده »باطل«
بعضى اشاره بـه امـوالى کـه از طریـق قمـار و ماننـد آن فـراهم         ؛اند آید دانسته غصب و ظلم به دست مى

ولى ظاهر ایـن  . آید دست مىبه دانند که از طریق سوگند دروغ  اموالى مى و بعضى آن را اشاره به گردد مى
باطل که به معنـى   شود، زیرا است که مفهوم آیه عمومیت دارد و همه این مسائل و غیر اینها را شامل مى

طریـق  بنابراین هر گونه تصرف در اموال دیگران از غیر . گیرد زایل و از بین رونده است، همه را در بر مى
کنـد و   تمام معامالتى که هدف صحیحى را تعقیـب نمـى   صحیح و به ناحق مشمول این نهى الهى است.

 ذکـر ایـن نکتـه نیـز الزم اسـت کـه تعبیـر بـه         پایه و اساس عقالیى نـدارد مشـمول ایـن آیـه اسـت.     
ن تعبیـر  شود و در واقع ای اى دارد که هر گونه تصرفى را شامل مى (خوردن) معنى وسیع و گسترده»اکل«

  ).3-5، 2: 1374(مکارم شیرازي، یک مصداق روشن آن است »اکل« اى است از انواع تصرفات و کنایه
کنـد همـان خـوردن اسـت، او      ترین غرض آدمى در هـر تصـرفى کـه مـى     مهمقابل توجه است که 

دترین را تأمین کند، چون شـدی  و عایله خویش خواهد به وسیله تصرف در اشیا در درجه اول قوت خود مى
و به همین مناسبت است که تصـرفات او را خـوردن    حاجت بشر در بقاى وجودش همانا غذا خوردن است

خوانند که توأم با نوعى تسلط باشد و با  نامند، البته نه همه تصرفاتش را بلکه آن تصرفى را خوردن مى مى
ماید و یا تصرفى از ایـن قبیـل   آن مال را تملک ن تسلط خود تسلط دیگران را از آن مال قطع سازد، مثالً

طـور کـه    کنـد، همـان   کند، گویا با چنین تصرفى سلطه خود را بر آن مال انفاذ نموده در آن تصـرف مـى  
  ).500،  4: 1374(طباطبایی، خورد خورنده غذا در آن تصرف نموده، آن را مى
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یا أَیها الَّـذینَ  : «ایدفرم مى که خداوند خطاب به مؤمنان آمده است 29همین معنى در سوره نساء آیه 
أَنْفُسکُم إِنَّ اللَّه کانَ آمنُوا ال تَأْکُلُوا أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تجارةً عنْ تَراضٍ منْکُم و ال تَقْتُلُوا 

 مگـر  نخوریـد ) نامشـروع  طرق از و(باطل به را یکدیگر اموال! اید آورده ایمان که کسانى ؛ اى»بِکُم رحیماً
این آیـه  . است مهربان شما به نسبت خداوند! نکنید خودکشى و. گیرد انجام شما رضایت با تجارتى اینکه

یعنـى هـر گونـه تصـرف در مـال       ؛اموال یکدیگر را از طرق نابجا و غلط و باطل نخورید ند کهک یبیان م
بنـابراین هـر   . دیگرى که بدون حق و بدون یک مجوز منطقى و عقالنى بوده باشد ممنوع شـناخته شـده  

نامشـخص باشـد، خریـد و     گونه تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوى، معامالتى که حد و حدود آن کـامالً 
فـروش وسـائل فسـاد و گنـاه، همـه در       فروش اجناسى که فایده منطقى و عقالیى در آن نباشد، خرید و

  ).354-355، 3: 1374(مکارم شیرازي، تحت این قانون کلى قرار دارند
 ،انسان محترم است و هرچه به نحوى وابسته به او باشد نیز محترم است. مـال الزم به ذکر است که 

است زیرا تجاوز به حاصل کوشش انسان است و در نتیجه جزئى از انسان است. تجاوز به مال دیگرى حرام 
  .کرامت انسانى اوست و هر که به کرامت مردم تجاوز کند باید آماده باشد که دیگران نیز بر او تجاوز ورزند

  :حرمت کم فروشی .5.1
و إِذا * یسـتَوفُونَ الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا علَـى النَّـاسِ   * ویلٌ للْمطَفِّفینَ«رماید: ف یم 3- 1آیات  مطففینخداوند در سوره 

 طـور  بـه  را خود حق کنند، مى پیمانه خود براى وقتى که آنان* فروشان کم بر ؛ واى»کالُوهم أَو وزنُوهم یخْسرُونَ
  !  گذارند مى کم کنند، وزن یا پیمانه دیگران براى خواهند مى که هنگامى اما* گیرند مى کامل

واى بـر  : فرمایـد  شـان را مـورد تهدیـد شـدیدى قـرار داده، مـى      فرو در این آیات قبل از هر چیز کـم 
این در حقیقت اعالن جنگى است از ناحیه خداوند به این افراد ظالم و ستمگر که حق مـردم  . فروشان کم

یا هالکت یا عـذاب   در اینجا به معنى شر یا غم و اندوه »ویل« کنند. اى پایمال مى را به طرز ناجوانمردانه
این واژه به هنگام نفرین و بیان زشتى چیزى  وادى سخت و سوزانى در دوزخ است و معموالًدردناك و یا 

و لم یجعـل الویـل ألحـد حتـى     «است: آمده  )ع(قابل توجه اینکه در روایتى از امام صادق. رود به کار مى
را درباره هیچکس در قرآن قـرار نـداده    »ویل« خداوند ).527 ،5 ج :1415حویزى، عروسى»(یسمیه کافرا

 دهد! کلمـه  فروشى بوى کفر مى شود که کم از این روایت استفاده مىاست. مگر اینکه او را کافر نام نهاده 
بعید نیست با استفاده از الغاى خصوصیت، کـم گـذاردن   و به معناى نقص در کیل و وزن است  »تطفیف«

 فروشان اگر کارگر و کارمندى چیزى از وقت خود بدزدد در ردیف کمدر خدمات را نیز فرا گیرد، فى المثل 
و هر گونـه تجـاوز از حـدود الهـى و کـم و کسـر        هستندعضى براى آیه توسعه بیشترى قائل قرار گیرد. ب

انند، گرچه استفاده این معنى از الفاظ آیه روشـن  د یمگذاشتن در روابط اجتماعى و اخالقى را مشمول آن 
  ).144-147، 26: 1374(مکارم شیرازي، باشد تناسب هم نمى نیست، ولى بى
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گیرند حق خود را بـه تمـام و    وقتى از مردم، کاالیى مىکم فروشان  معناى آیه این است کهبنابراین 
دهنـد و   خواهند کاالیى به مردم بدهند به کیل یـا وزن نـاقص مـى    کنند، ولى وقتى مى کمال دریافت مى

و آن ایـن اسـت کـه     یک مـذمت اسـت   اتپس مضمون مجموع آی اندازند. مىمردم را به خسران و ضرر 
بـه عبـارتى دیگـر حـق را      ؛کنند کنند، ولى براى دیگران رعایت نمى مطففین حق را براى خود رعایت مى

نمایند و این خـود باعـث تبـاهى اجتمـاع      کنند رعایت نمى براى دیگران آن طور که براى خود رعایت مى
اس آن بر تعادل حقوق متقابل است و اگر این تعادل از بین بـرود و فاسـد شـود همـه     انسانى است که اس

  ).378-380، 20: 1374(طباطبایی، شود چیز فاسد مى
عدالتی و ظلم است و از نظر اخالقی، امري ناپسند و از نظر  فروشی یکی از مصادیق بی کمدر حقیقت 

  .شود می فقهی، گناه و از نظر حقوقی نیز جرم شمرده

  :حرمت اسراف و تبذیر .6.1
آدم خُذُوا زینَتَکُم عنْد کُلِّ مسجِد و کُلُوا و اشْرَبوا و   یا بنی«رماید: ف یم 31آیه عراف خداوند در سوره مبارکه ا

 و! بردارید خود با مسجد، به رفتن هنگام به را خود زینت! آدم فرزندان ؛ اى»ال تُسرِفُوا إِنَّه ال یحب الْمسرِفینَ
  ! دارد نمى دوست را مسرفان خداوند که نکنید اسراف ولى بیاشامید، و بخورید) الهى نعمتهاى از(

کنـد و   هـاى پـاك و پـاکیزه مـى     ها و آشـامیدنی  خوردنیبه اشاره  »و کُلُوا و اشْرَبوا«در جمله خداوند 
طلب انسان، ممکن اسـت از ایـن دو دسـتور سـوء     اما چون طبع زیاده . بخورید و بنوشید ها گوید از آن مى

آمیـز از پوشـش و تغذیـه صـحیح، راه تجمـل پرسـتى و        استفاده کند و به جاى استفاده عاقالنه و اعتدال
کلمه بسیار جامعى است  »اسراف« کلمهند. ک ی. بالفاصله صحبت از اسراف ماسراف و تبذیر را پیش گیرد

شـود و ایـن    گرایى و اتالف و مانند آن را شـامل مـى   یت و بیهودهکه هر گونه زیاده روى در کمیت و کیف
روش قرآن است که به هنگام تشویق به استفاده کردن از مواهب آفرینش، فورا جلو سوء استفاده را گرفته 

 ).148-149، 6: 1374(مکارم شیرازي، کند و به اعتدال توصیه مى
نظر موقعیت خاص کشور اسالمی که در مقابل صرف نظر از حرمت اسراف و تبذیر در قرآن کریم از 

گر قرار گرفته اگر ما بتوانیم تجمالت زندگی را حذف کنیم و رعایت اقتصـاد و   سلطه هاي تحریم حکومت
ایم و به پیروزي  برنامه عمل قرار دهیم، به استقالل کشور کمک کرده روي را در همه حال مدنظر و میانه

اقصی نقـاط عـالم و دنیـاي اسـالم و بـاالخص ایـران        جه این شعار را درایم. در نتی تر شده نهایی نزدیک
آن را داریم که روي پـاي خـود    هراسیم و قدرت ایم که ما از تنگناهاي اقتصادي نمی اسالمی اعالم کرده

 بایستیم و به هیچ قدرتی جز خداوند متعال متکی نیستیم.
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  متی در آیات قرآن کریممبانی و الزامات سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاو .2
تـوانیم ایسـتادگی در برابـر فشـارهاي متعـدد مـالی و        با بررسی تاریخ نظام جمهوري اسالمی ایران، مـی 

هاي استکباري جهان نسبت به کشور را به وضوح درك کنیم. بـه طـوري کـه از ابتـداي      اقتصادي قدرت
و این مقابله عالوه بر عرصـه سیاسـت    گر با آن آغاز شده شکل گیري انقالب اسالمی، مقابله نظام سلطه

  هاي اقتصادي، فرهنگی، امنیتی و غیره را نیز دربرگرفته است.  سایر حوزه
هاي اقتصادي به شدت افـزایش یافتـه    هاي اخیر، تحریم با توجه به شرایط پیش روي کشور، در سال

 1هاي اخیـر  نوروزي سالاي ه است. در همین راستا مقام معظم رهبري با نگاه دقیق و ظریف خود در پیام
اولـین بـار در دیـدار    اسـت کـه ایشـان     يا واژهنیز » اقتصاد مقاومتی«اند.  به این مهم توجه وافري داشته

  ).16/6/1389 کارآفرینان با رهبري معظم مقام فرمودند(دیدار مطرح 1389کارآفرینان در سال 
مقاومتی، در این جا دو تعریف جـامع را   با توجه به مجموع بیانات مقام معظم رهبري در مورد اقتصاد

  نماییم: ذکر می
در مقابـل     پـذیرى   کـاهش آسـیب  و  روند رو به رشد اقتصـادى اقتصاد مقاومتی یعنی حفاظت از  )الف

منظور از اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد مقاومتی فعـال و پویاسـت نـه    به این معنی که  ترفندهاى دشمنان
مقاومت براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشـرفت   ییعنیک اقتصاد منفعل و بسته 

هاي اقتصـادي از سـوي    در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه شود. تعریف می
 .نیروهاي متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد

اقتصاد مقاومتی  ان:دشمن هاي و تحریم و فشار مقاومت در مقابل کارشکنىاقتصاد مقاومتی یعنی  )ب
به معناي اقتصاد خودکفا، مولد، مستقل و شـکوفایی کـه در برابـر همـه فشـارها بتوانـد مقاومـت کنـد و         

کیـد روي  أهـا و ت  هاي جامعه را به استواري محافظت نمایـد. اقتصـاد مقـاومتی کـاهش وابسـتگی      ستون
  .هاي تولید داخل و تالش براي خوداتکایی است مزیت

تـوان آن را راه   مـی  2در نظر گرفته شده اسـت  اقتصاد مقاومتیبر اساس محورهاي مختلفی که براي 

                                                        
هاي اخیر مقام معظم رهبري از نوآوري و شکوفایی، اصـالح الگـوي مصـرف، همـت و کـار       هاي نوروزي سال پیام .1

از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و حماسه اقتصادي و در نهایت   مضاعف، جهاد اقتصادي، تولید ملی، حمایت
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادي، نشان از نگاه دقیـق و ظریـف ایشـان بـه مسـائل اقتصـادي پـیش روي        

 مطرح شده است 93تا  87کشور دارد که از سال 

  توان به موارد زیر اشاره نمود:  گرفته شده است می در نظر اقتصاد مقاومتیاز محورهاي مختلفی که براي  .2
و جایگزینی کاهش وابستگى به نفت ، 44هاي اصل  مردمی کردن اقتصاد، کمک به بخش خصوصی و اهتمام به سیاست

و فعـال نمـودن    تولیـد ملـى  هاي کشور، حمایت از  ، استفاده از همه ظرفیتبا مفاسد اقتصادى   مبارزه، بنیان صنایع دانش
  ، کارآفرینی، مدیریت صحیح منابع ارزي.تولیدات داخلىواحدهاي کوچک و متوسط، مدیریت مصرف و مصرف 
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هاي  اگر تمام دانش انباشته و کتابحلی براي کنار گذاشتن سبک زندگی اقتصادي غربی دانست. چرا که 
تصـاد مقـاومتی   ي اق اي مـدون و مکتـوب دربـاره    ، نظریه یـا تجربـه  ممرسوم اقتصادي دنیا را مطالعه کنی

  برمبناي سبک زندگی اسالمی طراحی شده است. اقتصاد مقاومتیبنابراین  یافت. منخواهی

 مبانی سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در آیات قرآن کریم .1.2
در این قسمت به مبانی مطرح شده در آیات قرآن کریم که به نوعی با سبک زنـدگی مبتنـی بـر اقتصـاد     

  نماییم. می هستند، توجهمقاومتی مرتبط 

  تعلیم ساخت زره به حضرت داود جهت مقابله با دشمن  )الف
و علَّمناه صنْعۀَ لَبوسٍ لَکُم لتُحصنَکُم منْ بأْسـکُم فَهـلْ   «رماید: ف یم 80خداوند در سوره مبارکه انبیاء آیه 

 آیـا  کنـد  حفـظ  جنگهایتـان  در را شما تا دادیم، علیمت او به شما خاطر به را زره ساختن ؛ و»أَنْتُم شاکرُونَ
  هستید؟) خدا نعمتهاى این( شکرگزار

، 1360(طبرسـی،  شود  شامل هر گونه اسلحه دفاعى و تهاجمى مانند زره، شمشیر و نیزه مى »لبوس«
باشـد   در اینجا به معنى زره مـى  »لبوس«دهد که  ولى قرائنى که در آیات قرآن است نشان مى) 147، 16

  ).471، 13: 1374(مکارم شیرازي، که جنبه حفاظت در جنگها داشته است
هاى خونین و سخت است و گویا مراد از آن در آیـه شـریفه سـختى و     به معناى جنگ »باس«کلمه 

ـ گـردد  داود بر مـى حضرت به  »علمناه« شدت فرود آمدن اسلحه دشمن بر بدن است. ضمیر در  ابراین. بن
معناى آیه این است که ما صنعت زره را به داود تعلیم دادیم تا براى شما زره بسازد و شما با آن وسـیله از  

 ).442، 14: 1374(طباطبایی، شدت فرود آمدن اسلحه بر بدن خود جلوگیرى کنید
مسـتکبرین و    صنعت باید در خدمت به مردم باشد، نـه در سـلطه   الزم به ذکر است که کار و تولید و

  ).483، 7: 1383به این مطلب اشاره دارد(قرائتى، » لتُحصنَکُم« که لفظ افراد خاص
شود که این آیه به آن اشاره دارد و براي مقابله با  باید توجه داشت که گاهی تهاجم نظامی مطرح می

اهی نیز تهاجم و تحریم اقتصادي است که سبک زندگی مبتنی بر اقتصـاد  شود و گ آن زره و ... مطرح می
  نهد. مقاومتی پا به عرصه می

  جهت مقابله با یاجوج و ماجوج ذوالقرنینسازي  سد )ب
فـی  قالُوا یا ذَا الْقَرْنَینِ إِنَّ یأْجوج و مـأْجوج مفْسـدونَ   «فرماید:  می کهفاز سوره مبارکه  94خداوند در آیه 

 ذوالقـرنین  اى: گفتنـد ) او بـه  گـروه  آن(؛ »أَنْ تَجعلَ بینَنا و بینَهم سدا  الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَک خَرْجاً على
  ما میان که دهیم، قرار تو براى اى هزینه ما است ممکن آیا کنند مى فساد سرزمین این در مأجوج و یأجوج

  کنى؟ ایجاد سدىها  آن و
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کلمـه  . به معناى کوه و هر چیزى اسـت کـه راه را بنـد آورد و از عبـور جلـوگیرى کنـد      » سد« کلمه
به معناى آن چیزى است که بـراى مصـرف شـدن در حـاجتى از حـوائج، از مـال انسـان خـارج          »خرج«

  ).503-4، 13: 1374(طباطبایی، گردد مى
گفتنـد: اى ذو القـرنین!   رد. آن قـوم  دا یاجوج و مـاجوج  و ماجراي ذوالقرنیناین آیه اشاره به داستان 

اى در اختیار تو بگذاریم که میان  کنند، آیا ممکن است ما هزینه یاجوج و ماجوج در این سرزمین فساد مى
اجـرت بـر سـد سـازى بـوده در       ،خرج دادنهزینه و مراد ایشان از پیشنهاد ؟ ها سدى ایجاد کنى ما و آن

شـود کـه    از این جمله استفاده مى اند به ذوالقرنین مزد بدهند که او هم قبول نکرده است. حقیقت خواسته
آن جمعیت از نظر امکانات اقتصادى وضع خوبى داشتند، اما از نظر صنعت و فکر و نقشه ناتوان بودند، لذا 

که ذوالقـرنین طـرح و سـاختمان آن را     رند مشروط بر اینحاضر شدند هزینه این سد مهم را بر عهده گی
  ).533-4، 12: 1374(مکارم شیرازي، پذیرا گردد

  الزامات سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در آیات قرآن کریم .2.2
در این قسمت بنا داریم تا با جستجو در آیات قرآن کریم، آیات متناسب با بحث را بیان نماییم و با توجـه  

  ه تفاسیر موجود به الزامات سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در آیات قرآن کریم بپردازیم.ب

  آمادگی کامل مسلمانان در برابر کفار:  )الف
و أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و مـنْ رِبـاط الْخَیـلِ    «رماید: ف یاز سوره مبارکه انفال م 60خداوند در آیه 

ما تُنْف و مهلَمعی اللَّه مونَهلَمال تَع هِموننْ دآخَرینَ م و کُمودع و اللَّه ودع ونَ بِهبتُرْهنْ شَیفی قُوا م ـبیلِ    ءس
! سازید آماده]  دشمنان[ها آن با مقابله براى دارید، قدرت در نیرویى ؛ هر»اللَّه یوف إِلَیکُم و أَنْتُم ال تُظْلَمونَ

! بترسـانید  را خویش دشمن و خدا دشمن آن، وسیله به تا ،)نبرد میدان براى(ورزیده هاى اسب) همچنین(و
  و(خدا راه در چه هر و! شناسد مى راها  آن خدا و شناسید نمى شما که را، اینها از غیر دیگرى گروه) همچنین(و

  .شد نخواهد ستم شما به و شود مى بازگردانده شما به کامل طور به کنید، انفاق) اسالم دفاعى بنیه تقویت
که دارد برسد، که   به معناى تهیه کردن چیزى است تا انسان با آن چیز به هدف دیگرى »اعداد«کلمه 

رسید، مانند فراهم آوردن هیزم و کبریت براى تهیه آتش  آن را تهیه ندیده بود به مطلوب خود نمى اگر قبالً
به معناى هر چیزى است که با وجودش کار معینى از کارها  »هقو« و نیز مانند تهیه آتش براى طبخ. و کلمه

ذیر است از قبیل انواع و در جنگ به معناى هر چیزى است که جنگ و دفاع با آن امکان پ دگرد ممکن مى
  ).150، 9: 1374(طباطبایی، اسلحه و مردان جنگى با تجربه و داراى سوابق جنگى و تشکیالت نظامى

امر عامى است به مـؤمنین کـه در قبـال     »و أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و منْ رِباط الْخَیلِ« جمله
رکات جنگى که به آن احتیاج پیدا خواهند کرد تهیه کنند، به مقدار آنچه کـه  کفار به قدر تواناییشان از تدا
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حکومـت اسـالمى حکـومتى اسـت     . عالوه بـر ایـن   کفار بالفعل دارند و آنچه که توانایى تهیه آن را دارند
ارد، گـذ  هاى آنان احترام مى ها را رعایت نموده و به خواسته انسانى، به این معنا که حقوق همه افراد انسان

هاى افراد را فداى خواسته یک نفـر و یـا خواسـته اکثریـت      که خواسته خواهد باشد، نه این ولو هر که مى
و چون چنین است دشمن منافع یک جامعه اسالمى دشمن منافع تمامى افراد است و بر همـه   کرده باشد

  ).151، 9: 1374ایی، د(طباطبافراد است که قیام نموده و دشمن را از خود و از منافع خود دفع دهن
وید، اما الزم به گ یسخن مدر زمینه جهاد اسالمى به ظاهر  با این توضیحات روشن است که این آیه

انـد   را به یک مصداق، محدود سـاخته ه اند و کلمه قو اى از روایات را دیده که تنها پاره ها ذکر است که آن
چنین دستور صریح و روشنى گویا همه چیـز را بـه    مسلمانان با داشتن یک اند. گرفتار اشتباه عجیبى شده

ها  دشمن در میان آنبا مقابله اند، نه از فراهم ساختن نیروهاى معنوى و روانى براى  دست فراموشى سپرده
ـ خبرى هست و نه از نیروهاى اقتصادى و فرهنگى و سیاسى و نظامى و عج ب ایـن اسـت کـه بـا ایـن      ی

دانـیم و گنـاه عقـب     چنین دستور صریح باز خود را مسلمان مـى  فراموشکارى بزرگ و پشت سر انداختن
یم اگر اسالم آئین پیشرفت و پیروزى است پس چرا ما یگو افکنیم و مى افتادگى خود را به گردن اسالم مى

یک شعار همگانى در همه  عنوان بهبه عقیده ما اگر این دستور بزرگ اسالمى  ایم؟!. ها عقب افتاده مسلمان
مسلمانان از کوچک و بزرگ، عالم و غیر عالم، نویسـنده و گوینـده، سـرباز و افسـر،     همه جا تبلیغ شود و 

(مکـارم   ماندگیشـان کـافى اسـت.    کار بندند، براى جبران عقبه کشاورز و بازرگان، در زندگى خود آن را ب
  ).221-225، 7: 1374شیرازي، 

ود و با توجـه بـه   ش یو آمادگی براي شرایط آن تنها محدود به جهاد نظامی نم بنابراین سخن از جهاد
کـاربرد دارد؛ همـان گونـه کـه      نظامى ،سیاسى ،فرهنگى، اقتصادىاین که جهاد در بسیاري از ابعاد نظیر 

را سال جهاد اقتصادي نامیدند، پـس منظـور از ایـن آیـه جهـاد اقتصـادي و        90مقام معظم رهبري سال 
مقاومتی نیز بوده است. بنابراین با توجه به این رویکرد الزم به ذکر است کـه تمـام افـراد جامعـه     اقتصاد 

اسالمی موظفند تا تمام نیرو و توان خود را به کار گیرند تا پیشرفتی بایسته و شایسـته نسـبت بـه کشـور     
  اسالمیشان حاصل شود.

  حفظ روحیه تهاجم و عدم سستی، الزمه غلبه بر دشمن: )ب
 فَـإِنَّهم  تَـأْلَمونَ  تَکُونُـوا  إِنْ الْقَومِ ابتغاء فی تَهِنُوا ال و«رماید: ف یاز سوره مبارکه نساء م 104اوند در آیه خد

دشـمن،   تعقیـب  راه در ؛ و»حکیمـاً  علیمـاً  اللَّـه  کانَ و یرْجونَ ال ما اللَّه منَ تَرْجونَ و تَأْلَمونَ کَما یأْلَمونَ
 ولـى  بیننـد  مـى  رنج و درد شما همانند نیزها  آن بینید، مى رنج و درد شما اگر) زیرا! (نشوید سست) هرگز(

 .است حکیم و دانا خداوند، و ندارندها  آن که دارید خدا از امیدى شما
آمـده   مسـلمانان  در فـداکارى  روح کردن زنده براى هجرت، و جهاد به مربوط آیات دنبال به آیه این
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 نظـر  از زیرا کنید حفظ خود در را تهاجم روح سرسخت، دشمنان مقابل در نماید که این آیه بیان میاست. 
 .دارد دشمن روحیه کوبیدن در اى العاده فوق اثر روانى

 دهیـد  خرج به سستى شما چرا: گوید مى و کند مى بیان حکم این براى روشنى و زنده استدالل سپس
 با دارند، سهمى ها ناراحتی این از نیز شما دشمنان شوید مى رنج و درد گرفتار جهاد در شما اگر که حالى در«

  .»هستند امیدى چنین فاقدها  آن و دارید عالم پروردگار وسیع رحمت و کمک به امید شما که تفاوت این
 و ها تالش و ها رنج و ها ناراحتی این تمام که نکنید فراموش: «فرماید مى بیشتر تأکید براى پایان در و

 بنـابراین،  و »نیسـت  مخفـى  خـدا  علـم  دیدگاه از شما هاى کاري مسامحه و ها سستى احیاناً و ها کوشش
 ).447 ،1  :1374دید(مکارم شیرازي، خواهید راها  آن همه نتیجه

نکنـد و   سسـت  را آنان) احد مثل(موردى هاى شکست و باشند داشته قوى  روحیه باید پس مسلمانان
  ).373، 2: 1383باشند(قرائتى،  تهاجمى حالت در و دشمن تعقیب در تدافعى، موضع جاى به

باشد. پس بایـد توجـه    با توجه به این آیه الزمه غلبه بر دشمن، حفظ روحیه تهاجم و عدم سستی می
هاي اقتصادي در شرایط دشوار نباید از روحیه مؤمنین بکاهد چـرا کـه دشـمن     داشت که مقابله با تحریم

که ضعف و شکست جامعه اسالمی را مشاهده نماید. سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی  درصدد است
  راهکاري در جهت سربلندي جامعه اسالمی است.

  استقامت و پایداري در برابر دشمن:  )ج
 بِما إِنَّه تَطْغَوا ال و معک تاب منْ و أُمرْت کَما فَاستَقم«رماید: ف یاز سوره مبارکه هود م 112خداوند در آیه 

 خـدا  بسـوى  تو با که کسانى همچنین و کن استقامت اى، یافته فرمان که گونه همان ؛ پس»بصیرٌ تَعملُونَ
  !بیند مى دهید مى انجام را آنچه خداوند که نکنید، طغیان و)! کنند استقامت باید(اند آمده

 قیـام آن  غیـر از  حـاالتش  سـایر  در انسان چون باشد، شده گرفته آدمى قیام استقامت از ریشه ظاهراً
 و بسـط  و قبض تواند نمى طور آن و ندارد تسلط هست خود مقاصد و کارها بر مسلط قیام حال در که طور

 بهتـر  دیگـرى  حـال  هر از بایستد خود پاى بر انسان وقتى که قیام حال خالف به دهد، انجام را دادوستد
 و اعطـاء  گـرفتن،  و دادن حرکـت،  و ثبات از خود اعمال تمامى به نتیجه در و دارد دست در را خود تعادل

. دارد دسـت  در را قـوا  آن افعـال  و خـویش  قـواى  تمـامى  کنتـرل  نیز و است تر مسلط دفع و جلب و منع
 معنایش بنابراین استقامت .است آدمى شخصیت معرف شئون تمامى در قیام حالت گفت توان مى بنابراین

 کـه  بخواهـد  خود نفس از که است این کار یک در آدمى استقامت همچنین است و چیز هر از قیام طلب
 و کمال حد به و نیابد راه آن به نقص و فساد دیگر که بطورى کند، اصالح را آن نموده قیام امر آن درباره

 ).62-63-، 11: 1374برسد(طباطبایی،  خود تمامیت
 همانگونه کن استقامت: گوید مى و دهد مى اکرم(ص) پیغمبر به را دستور ترین در این آیه خداوند مهم



  371...                یبر اقتصاد مقاومت یمبتن یِو الزامات سبک زندگ یمبان

 

 کن، پیکار و مبارزه طریق در استقامت کن، ارشاد و تبلیغ راه در است. استقامت شده داده دستور تو به که
 خوشـایند  خـاطر  به نه استقامت این ولى .کن قرآن تعلیمات کردن پیاده و الهى وظایف انجام در استقامت

 و مقـام  آوردن بدسـت  براى نه قهرمانى، عنوان کسب براى نه و ریا، و تظاهر روى از نه و باشد آن و این
 اسـت  شده داده دستور تو به که گونه آن و خدا فرمان خاطر به تنها بلکه قدرت، و موفقیت کسب و ثروت

 نداشـته  وجـود  طغیـان  آن در که استقامتى نقصان، و زیاده و تفریط، و افراط از خالى باشد. استقامتى باید
 مخفـى  او بـر  اى برنامـه  و سـخن  و سـکون  و حرکت هیچ و است آگاه شما اعمال از خداوند که باشد چرا

 ).257 ،9  :1374ماند(مکارم شیرازي، نمى
  ) و در ذیل این آیه به نکات زیر اشاره شده است:388،  5، 1383در تفسیر نور(قرائتى، 

  . است استقامت انبیا، تاریخ  نتیجه -
 و دشوار اسالم، صدر مسلمانان براى مکّه شرایط(باشد همه پیشگام باید رهبر پایدارى، و استقامت در -

 .)است بوده استقامت به نیاز
  .آن مانند و ها ناگوارى تحمل ارشاد، در عبادت، در. باشد امور  همه در که دارد ارزش زمانى پایدارى -
 .آن امثال و خیال و استحسان و قیاس اساس بر نه باشد، الهى فرمان و نص طبق بر باید عمل -
 . است نتیجه بى امت پایدارى و همراهى بدون رهبر پایدارى -
 .  طغیان و روى زیاده نه باشد، فرمان طبق باید چیز همه -
  .بپرهیزند تفریط و افراط از و کنند حرکت مستقیم راه در باید امت و رهبر -

 اسـتَقاموا  ثُـم  اللَّـه  ربنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ«رماید: ف یفصلت ماز سوره مبارکه  30همچنین خداوند در آیه 
 کـه  کسـانى  یقـین  ؛ بـه »تُوعدونَ کُنْتُم  الَّتی بِالْجنَّۀِ أَبشرُوا و تَحزَنُوا ال و تَخافُوا أَالَّ الْمالئکَۀُ علَیهِم تَتَنَزَّلُ
: کـه  شـوند  مـى  نـازل  آنان بر فرشتگان کردند، استقامت سپس !»است یگانه خداوند ما پروردگار: «گفتند

  !است شده داده وعده شما به که بهشتى آن به شما بر باد بشارت و مباشید، غمگین و نترسید«
 ایـن  کار یک در آدمى در این قسمت به تبیین معناي استقامت پرداختیم و بیان نمودیم که استقامت

 به و نیابد راه آن به نقص و فساد دیگر که طورى به کند، اصالح را آن نموده قیام امر آن درباره که که است
 اي که برخی تصور برسد. بنابراین معناي استقامت دربردارنده ضعف نیست به گونه خود تمامیت و کمال حد
  دست یافت. ىیرشد و شکوفاتوان به  کنند، پس با سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نیز می می

  عمران و آبادانی  )د
ثَمود أَخاهم صالحاً قالَ یا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَکُم   و إِلى«رماید: ف یم هوداز سوره مبارکه  61خداوند در آیه 

وا إِلَیتُوب ثُم رُوهتَغْففیها فَاس رَکُممتَعاس ضِ ونَ الْأَرم أَنْشَأَکُم وه رُهغَی نْ إِلهم   جیـبم ی قَریـببإِنَّ ر ؛ و»ه 
 کـه  کنیـد،  پرسـتش  را خـدا ! مـن  قوم اى: «گفت) فرستادیم( را »صالح« برادرشان ،»ثمود« قوم بسوى
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 او از! واگذاشـت  شـما  بـه  را آن آبـادى  و آفرید زمین از را شما که اوست! نیست شما براى او جز معبودى
 کننـده  اجابـت  و نزدیـک ) خـود  بنـدگان  بـه (پروردگـارم  کـه  بازگردید، او سوى به سپس بطلبید، آمرزش

  !استها)  آن هاى خواسته(
طلب عمارت اسـت یعنـى خـدا شـما را از      ،استعمار بنا بر استفعالو  معنى آباد کردن استه ب تعمار

(قرشـی،  اللَّه بودن انسـان است  هرا خواسته است و آن عبارت اخراى خلیف زمین آفریده و از شما آبادى آن
1371: 5 ،42.(  

به معناى ایجاد و تربیت چیزى است و بیشـتر در جانـداران کـه     »انشا« گفته: کلمهدر مفردات راغب 
که به معناى  (بر خالف کلمه خراب»عمارت« کلمه . همچنینشود استعمال مى تربیت بیشترى الزم دارند

 گوینـد:  مـى  دارا شـود، مـثالً  از اثر انداختن چیزى است) به معناى آباد کردن چیزى است تا اثر مطلوب را 
به معناى آن است کـه زمـین را از    بنابراین کلمه عمارت. یعنى فالنى زمین خود را آباد کرد »رضَهاعمرَ «

حال طبیعیش برگردانى و وضعى به آن بدهى که بتوان آن فوایدى که مترقب از زمـین اسـت را اسـتفاده    
ورى کنى که قابل سکونت شود و در مسجد طورى تحـول  خانه خراب و غیر قابل سکونت را ط کرد، مثالً

سازى که آماده کشت و زرع گـردد   ایجاد کنى که شایسته براى عبادت شود و زراعت را به نحوى متحول
به معناى طلب عمارت است به ایـن معنـى    »استعمار« و کلمه و باغ را به صورتى در آورى که میوه بدهد

اى که از آن زمین توقـع   بردارى شود، بهره طورى که آماده بهره هاد کند بکه از انسانى بخواهى زمین را آب
(با در نظر داشـتن  » هو أنشأکم من األرض و استعمرکم فیها ...« بنا بر آنچه گذشت معناى جمله رود. مى
کند) این است که خداى تعالى آن کسى است که شما را از مواد زمینـى ایـن    که کالم افاده حصر مى این

و یا به عبارتى دیگر بر روى مواد ارضى، این حقیقتى که نامش انسان است را ایجاد کرد  زمین ایجاد کرد
و سپس به تکمیلش پرداخته، اندك اندك تربیتش کرد و در فطرتش انداخت تا در زمین تصرفاتى بکند و 

اجات و نواقصى را که در زندگى آن را به حالى در آورد که بتواند در زنده ماندن خود از آن سود ببرد و احتی
  ).461-462، 10: 1374(طباطبایی، خورد برطرف سازد خود به آن برمى

گویـد   گوید خداوند زمین را آباد کرد و در اختیار شما گذاشت، بلکـه مـى   که قرآن نمى قابل توجه این
ده است، اما شما باید با که وسائل از هر نظر آما عمران و آبادى زمین را به شما تفویض کرد، اشاره به این

در ضمن  کار و کوشش زمین را آباد سازید و منابع آن را بدست آورید و بدون کار و کوشش سهمى ندارید.
ها را  شود که براى عمران و آبادى باید به یک ملت مجال داد و کارهاى آن این حقیقت نیز از آن استفاده مى

  ).150، 9: 1374(مکارم شیرازي، ر اختیارشان گذاردبدست آنان سپرد و وسائل و ابزار الزم را د
با توجه به مطالبی که بیان شد مشخص است که عمران و آبادي در مورد اقتصاد هم قابل ذکر است. 
بنابراین آنچه که در شرایط فعلی کشور موجب عمران و آبادانی اقتصاد کشور خواهد شـد، سـبک زنـدگی    

  برمبناي اقتصاد مقاومتی است.
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  گیري بندي و نتیجه عجم .3
اشاره کردیم.  سبک زندگیِ مبتنی بر اقتصاد مقاومتیقرآن کریم در  تبیین مبانی و الزامات در این مقاله به

این دارد که قرآن  بر داللت» بِالْعقُود أَوفُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«در ابتدا همان گونه که بیان نمودیم عبارت 
 مصـادیق  همـه  شـامل  و اسـت  عمومى دستور این ظاهر که عقود به کردن وفا بر دهدا اکید دستور کریم

ـ  رد را باشد داشته وفا با تناسبى و شود شمرده پیمان و عقد عرف در که چیزى هر و شود مى ـ   رب گیـرد.   ىم
قراردادهایشـان  بنابراین آنچه در رفتار افراد در سبک زندگی اسالمی باید تجلی پیـدا کنـد لـزوم وفـا بـه      

  اشد.ب یم
 هـر  و اسـت  متعـال  خداونـد  آن دست گرفتن تنگ و روزى در دادن در ادامه بیان نمودیم که توسعه

  کند. مى محدود و وسعت و داده روزى او باطنى نیات و ظاهرى حاالت به اقتضاى را کسى
 ربـاخوارى  شـیوع  در قسمت بعد که حرمت رباخواري مورد بررسی قرار گرفت بیـان نمـودیم کـه بـا    

  گردد. مى متزلزل است اجتماع اساس که اقتصاد هاى پایه و افتد مى ناسالم مسیرهاى در ها سرمایه
هر گونـه  ود ش یابیم که وقتی صحبت از حرمت اکل مال به باطل مطرح می می ربا مراجعه به تفاسیر د

مشخص باشـد، خریـد و فـروش    تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوى، معامالتى که حد و حدود آن کامال نا
اجناسى که فایده منطقى و عقالیى در آن نباشد، خرید و فروش وسائل فساد و گناه، همه در تحـت ایـن   

  یرد.گ یمقانون کلى قرار 
در روابـط  حتـی  هر گونه تجاوز از حـدود الهـى و کـم و کسـر گذاشـتن      در مورد حرمت کم فروشی، 
حق را براى دیگران نند که ک یی این افراد هم کم فروشی مشود. و حت میاجتماعى و اخالقى مشمول آن 

خود باعث تباهى اجتمـاع انسـانى   عامل این  ، کهنمایند کنند رعایت نمى آن طور که براى خود رعایت مى
است که اساس آن بر تعادل حقوق متقابل است و اگر این تعادل از بین برود و فاسد شود همه چیز فاسـد  

نعمات آمیز از  طبع زیاده طلب انسان، ممکن است به جاى استفاده عاقالنه و اعتدال. عالوه بر این شود مى
که حرمت اسـراف و   پوشش و تغذیه صحیح، راه تجمل پرستى و اسراف و تبذیر را پیش گیردالهی مانند 

ی طراحی شـده  برمبناي سبک زندگی اسالم اقتصاد مقاومتیود. سپس بیان نمودیم که ش یتبذیر مطرح م
تـوان آن   در نظر گرفته شده است. مـی  اقتصاد مقاومتیاست. یعنی بر اساس محورهاي مختلفی که براي 

را راه حلی براي کنار گذاشتن سبک زندگی اقتصادي غربی دانست. بیان مبانی سبک زنـدگی مبتنـی بـر    
  حث زیر بود:اقتصاد مقاومتی در آیات قرآن کریم بحث بعدي این مقاله بود که شامل مبا

تعلیم ساخت زره به حضرت داود جهت مقابله با دشمن : باید توجه داشت که گـاهی تهـاجم نظـامی    
از سوره مبارکه انبیاء بـه آن اشـاره دارد و بـراي مقابلـه بـا آن زره و ... مطـرح        80شود که آیه  می مطرح

ـ  می ر اقتصـاد مقـاومتی پـا بـه     شود و گاهی نیز تهاجم و تحریم اقتصادي است که سبک زندگی مبتنی ب
 نهد. عرصه می
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جهت مقابله با یأجوج و مأجوج و در نهایت به الزامات سـبک زنـدگی مبتنـی بـر      ذوالقرنینسازي  سد
  اقتصاد مقاومتی در آیات قرآن کریم پرداختیم که شامل مباحث زیر بود :

شرایط آن تنها محدود بـه   آمادگی کامل مسلمانان در برابر کفار : سخن از جهاد و آمادگی براي )الف
 ،سیاسـى  ،فرهنگـى ، اقتصـادى ود و با توجه به این که جهاد در بسیاري از ابعاد نظیر: ش یجهاد نظامی نم

را سـال جهـاد اقتصـادي نامیدنـد، پـس       90کاربرد دارد؛ همان گونه که مقام معظم رهبري سال  نظامى
وده است. بنابراین با توجه به این رویکرد الزم بـه  منظور از این آیه جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتی نیز ب

ذکر است که تمام افراد جامعه اسالمی موظفند تا تمام نیرو و توان خـود را بـه کـار گیرنـد تـا پیشـرفتی       
 بایسته و شایسته نسبت به کشور اسالمیشان حاصل شود.

از سـوره   104وجه به آیه حفظ روحیه تهاجم و عدم سستی، الزمه غلبه بر دشمن: بیان کردیم که با ت
باشد. پس باید توجـه داشـت کـه     مبارکه نساء الزمه غلبه بر دشمن، حفظ روحیه تهاجم و عدم سستی می

هاي اقتصادي در شرایط دشوار نباید از روحیه مؤمنین بکاهد چرا که دشمن درصدد اسـت   مقابله با تحریم
سبک زندگی مبتنـی بـر اقتصـاد مقـاومتی      که ضعف و شکست جامعه اسالمی را مشاهده نماید. در واقع

 راهکاري در جهت سربلندي جامعه اسالمی است. 
استقامت و پایداري در برابر دشمن: در این قسمت به تبیین معناي استقامت پرداختیم و بیان نمـودیم  

 کـه  طـورى  به کند، اصالح را آن نموده قیام امر آن درباره که که است این کار یک در آدمى که استقامت
برسد. بنابراین معناي استقامت دربردارنده  خود تمامیت و کمال حد به و نیابد راه آن به نقص و فساد دیگر

کنند، پس بـا مقاومـت و سـبک زنـدگی مبتنـی بـر اقتصـاد         اي که برخی تصور می ضعف نیست به گونه
 دست یافت. ىیرشد و شکوفاتوان به  مقاومتی نیز می

با توجه به مطالبی که در این قسمت بیان شد مشخص شد که عمـران و آبـادي در   عمران و آبادانی: 
مورد اقتصاد هم قابل ذکر است. بنابراین آنچه که در شرایط فعلی کشور موجب عمران و آبـادانی اقتصـاد   

  کشور خواهد شد، سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است.

  منابع  
 قرآن کریم.

 .16/6) در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور1389بیانات مقام معظم رهبري(
همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد ، هاي اقتصاد مقاومتی چشم اندازي به مؤلفه ،)1391حمید( ،پورعیسی

 ، برگرفته از سایت سیویلیکا، مقاومتی
  . ، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسالمى ، الحیاة، ترجمه: احمد آرام)1380(حکیمى، محمد رضا

، همـایش ملـی بررسـی و تبیـین اقتصـاد مقـاومتی      ، اقتصاد مقاومتیسازي  پیاده ،)1391ساره( ،رحمانیان
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 برگرفته از سایت سیویلیکا.
، معجم موضوعی آیات اقتصادي قرآن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امـام  )1382(رجایی، سیدمحمد کاظم

  خمینی(ره)، قم، بهار.
 اسـالمى  هـاى  پژوهش الجامع، ترجمه: احمد امیري، بنیاد جوامع ، تفسیر)1377(حسن بن فضل طبرسى،

  رضوي، مشهد.  قدس آستان
  .تهران،  انتشارات فراهانى،  مجمع البیان فى تفسیر القرآن)، 1360طبرسی(

دفتر انتشـارات  ، سید محمد باقر موسوى همدانى ، ترجمه: تفسیر المیزان ،)1374(طباطبایی، محمد حسین
  . مدرسین حوزه علمیه قم  اسالمى جامعه

  . قم، انتشارات اسماعیلیان  ،تفسیر نور الثقلین ،)1415على بن جمعه( ،عروسى حویزى
  قرآن، تهران. از درسهایى فرهنگى کزنور، انتشارات مر ، تفسیر)1383(محسن قرائتى،
  .تهران ه،دار الکتب اإلسالمی ، انتشارات قاموس قرآن ،)1371سید على اکبر( ،قرشى
  الکتاب، قم. قمى، انتشارات دار ، تفسیر)1367(ابراهیم بن على قمى،

همـایش ملـی   ، شناسی مسیر تحقق الگوي اقتصـاد مقـاومتی   آسیب، )1391(رجب ،اکبرزاده، صابر ،محبی
 ، برگرفته از سایت سیویلیکا.تیبررسی و تبیین اقتصاد مقاوم

 .  تهران،  مرکز نشر کتاب، انتشارات  تفسیر روشن،  )1380حسن( ،مصطفوى
 اإلسالمیه، تهران. الکتب دار نمونه، انتشارات )، تفسیر1374ناصر( شیرازى، مکارم
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  بازار کاالها و خدمات در اقتصاد مقاومتی گذاري مدل قیمت

  **حسن بهاري قراملکی، *1سیدعباس موسویان

  چکیده
هاي اقتصاد اسالمی تبلور  اقتصاد مقاومتی، به شکل بومی شده اقتصاد اسالمی نظر دارد که در آن، مؤلّفه

یابد؛ از این رو، اقتصاد مقاومتی، قابل گسست از اقتصاد اسالمی نبوده و تحقق واقعی  عینی و عملیاتی می
هـا،   سـازي بـراي اجـراي آن    اقتصاد مقاومتی، منوط به شناخت ارکان و عناصر اقتصاد اسالمی و زمینـه 

در اقتصاد مقاومتی نمود  متناسب با شرایط جامعه ایرانی است. از جمله مباحث اساسی اقتصاد اسالمی که
باشد که آثار متعددي روي  کند، طراحی مدل تعیین قیمت کاالها و خدمات در اقتصاد می عینی پیدا می

هـا برجـاي    گذاري، اشتغال، تولید، عرضه کلّ و سطح عمـومی قیمـت   سرمایه :متغیرهاي اساسی چون
ه ویژه در دوران دفاع مقدس، مسئوالن گرچه بعد از انقالب به خاطر شرایط خاص اقتصادي ب  .گذارد می

دادند اما  ها توسط دولت را ترجیح می نظام و متصدیان امور تعیین دستوري قیمت اکثر کاالها و خدمات
غالب اندیشمندان اسالمی به ویژه اقتصاددانان و فقیهان، با نگاه به ادله شرعی و توجه به آثار بلند مدت 

انـد. در ایـن تحقیـق بـه روش      ه ضرر اقتصاد دانسته و ممنوع شـمرده ها، آن را ب تعیین دستوري قیمت
گذاري از منظر فقه اسالمی مـورد   اجتهادي(تحلیلی توصیفی) و با مراجعه به ادله شرعی، موضوع قیمت

دهد: در شرایط عـادي اقتصـاد هـیچ کـس حـق       هاي تحقیق نشان می بررسی قرار گرفته است و یافته
شود. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، ابتدا محتکر و  ت توسط بازار تعیین میگذاري نداشته و قیم قیمت

شود. در صورت امتناع وي از قیمت عادالنه، مجبور به کاهش قیمت  انحصارگر موظف به عرضه کاال می
شـود و در   گردد و در صورت امتناع از عرضه کاال به قیمت عادالنه، براي او قیمت خاصی تعیین می می
هـا را بـه    رسد حاکم شرع با مراجعه به دیدگاه کارشناسان، قیمـت  اردي که نوبت به تعیین قیمت میمو

 کند که به ضررهیچ یک از فروشنده و خریدار نباشد. اي(عادالنه) تعیین می گونه
  گذاري، احتکار، تبانی. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسالمی، تسعیر، قیمت ها: کلیدواژه

  مقدمه. 1
اي کلّـی  هـ  تاست که اقتصاد مقاومتی از سوي مقام معظم رهبري در کشـور مطـرح و سیاسـ    چند سالی

له ابالغ شده است. باید دانست که ایـن شـکل از اقتصـاد، ریشـه در اقتصـاد       مربوط به آن از سوي معظم
                                                        

 samosavian@yahoo.com  دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  *
  پژوهشگر اقتصاد اسالمی **
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ـ  ک یهاي دین مبین اسالم در حوزه اقتصاد پیروي م اسالمی داشته و از آموزه اي هـ  هند؛ لذا توجه بـه مؤلّف
ماید؛ چرا کـه اقتصـاد مقـاومتی در مرحلـه اجـرا،      ن یدینی اقتصاد مقاومتی، در تبیین واقعی آن ضروري م

سـازي   اشد و بـدون آن، پیـاده  ب یاي اسالمی در حوزه اقتصاد و تجارت مه هنیازمند مالحظه و رعایت آموز
معظـم رهبـري در   اقتصاد مقاومتی، ضـمانت اجرایـی نخواهـد داشـت کـه توجـه بـه فرمایشـات مقـام          

سـازد. شـاید    هاي گوناگون در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، این واقعیت را بیش از پیش روشـن مـی   مناسبت
هاي کلـی ابالغـی اقتصـاد     گیري پیرامون اقتصاد مقاومتی، بیان ایشان در مقدمۀ سیاست گویاترین موضع

  فرمایند:  مقاومتی باشد که می
و بومی، برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی و الگویی الهـام بخـش    ی، اقتصادي علمیاقتصاد مقاومت«

از تـوان  نظـام سـلطه   هـاي   اقتصاد در برابر تهدیـد سازي  ست که ضمن مقاوماز نظام اقتصادي اسالم ا
پیشـرو، فرصـت    تقویت اقتصاد و تحقق پیشرفت جهشی اقتصادي نیز برخوردار است. این نوع اقتصاد،

  ».پذیر، عدالت بنیان، مردم بنیاد، با رویکرد جهادي است ، انعطافگرا رونب ،زا ساز، مولد، درون
 بـاره  ایـن  در کـه  ابهامـاتی  و سـؤاالت  باشد که به رضوي مطهر حرم در طور سخنرانی ایشان همین

 در حرم مطهر رضوي رهبري بیاناتهایی از آن سخنرانی آمده است( دادند، در بخش پاسخ بود شده مطرح
1/1/1393.(  

 نیست دولت محور بر یعنی است؛ بنیاد مردم شود، می مطرح مقاومتی اقتصاد عنوان به که اقتصادي این«
 پیـدا  تحقّـق  مـردم  حضـور  مردم،  سرمایه مردم، ي اراده با است؛ مردمی اقتصاد نیست، دولتی اقتصاد و

 دولـت  چـرا،  نـدارد؛  مسـئولیتی  آن قبـال  در دولـت  کـه  نیست معنا این به »نیست دولتی« اما. کند می
ت  سـازي،  زمینه ریزي، برنامه مسئولیت ت  و اقتصـادي  کـار . دارد کمـک  و هـدایت  سـازي،  ظرفیـ الیـفع 
 کند، می نظارت ـ عمومی مسئول یک عنوان به ـ دولت اما است؛ مردم مال است، مردم دست اقتصادي

 فسـاد  بـه  دسـت  و کننـد  اسـتفاده  سـوء  بخواهنـد  کسـانی  که جایی آن. کند می کمک کند، می هدایت
 کمـک هـا   آن بـه  دارنـد،  کمـک  بـه  احتیاج کسانی که آنجایی گیرد؛ می راها  آن جلوي بزنند، اقتصادي

   .»کند می تسهیل است؛ دولت  وظیفه شرایط، سازي آماده بنابراین. میکند
نظران  مباحثی که در اقتصاد اسالمی مورد بحث و گفتگو میان اندیشمندان اسالمی و صاحباز جمله 

باشد که افزون بر مسائل فقهـی و   کاالها و خدمات در بازار می  يگذار فقهی قرار گرفته، تعیین مدل قیمت
ضـه کـل و   گذاري، اشتغال، تولیـد، عر  حقوقی، آثار متعددي روي متغیرهاي کالن اقتصادي چون سرمایه

ازي اقتصاد مقـاومتی بـه شـمار    س هگذارد و از محورهاي اساسی در پیاد ها برجاي می سطح عمومی قیمت
ذاري از منظر فقه مـورد بررسـی قـرار گیـرد تـا مسـیر       گ تود. بر این اساس ضروري است مقوله قیمر یم

  ازي اقتصاد مقاومتی نیز از این جهت هموار گردد.س هپیاد
کاالها و خدمات، گرچه برخی صاحبنظران به ویژه مسوالن اجرایی   يگذار یمتدر بحث تعیین مدل ق

ها توسط دولت، گرایش به اعطـاي چنـین اختیـاري بـه      با توجه به آثار کوتاه مدت تعیین دستوري قیمت
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هـاي دفـاع مقـدس     هاي بعد از پیروزي انقالب به ویـژه سـال   دولت هستند؛ که نمود عینی آن را در سال
که گاه اکثر کاالها و خدمات توسط نهادهـاي خـاص بـه اسـم تنظـیم بـازار و دفـاع از حقـوق         بینیم  می

شد، اما غالب متفکرین و اندیشمندان اسالمی به ویژه فقیهان و اقتصاددانان، بـا   کنندگان تعیین می مصرف
تصاد دانسـته  ها توسط دولت، آن را به ضرر اق عنایت به ادله شرعی و آثار بلند مدت تعیین دستوري قیمت

ها افزون بر اینکه موجب تضییع حقـوق تولیدکننـدگان    دانند و معتقدند تعیین دستوري قیمت و ممنوع می
شود اگر استمرار داشته باشد موجب افت کیفیت محصوالت و در بلنـد موجـب کـاهش تولیـد و عـدم       می

رض جـدي بـا اصـول اقتصـاد     ها در تعا دهد که همه این تعادل در بازارها شده رفاه عمومی را کاهش می
  مقاومتی است.

گـذاري از منظـر فقـه اسـالمی را      در این تحقیق برآن هستیم با اتکا به ادله شرعی، موضـوع قیمـت  
  بررسی کنیم. فرضیه تحقیق که از چند بند مترتب بر هم شکل گرفته عبارتند از:

وسـط بـازار وتوافـق    گـذاري نداشـته و قیمـت ت    در شرایط عادي و طبیعی بازار هیچ کس حق قیمت
  شود. طرفین تعیین می

در شرایط غیر طبیعی چون احتکار، انحصـار و تبـانی، دولـت اسـالمی موظـف بـه اجبـار محتکـر و         
گذاري ندارد. چنانچه محتکران و انحصارگران حاضر به عرضه  انحصارگر به عرضه کاالست اما حق قیمت

تواند آنان را وادار  رار جامعه شود حاکم اسالمی میکاالها به قیمت عادالنه نباشند و این موجب ضرر و ض
توانـد اقـدام بـه     به کاهش قیمت کند. در صورت امتناع فروشندگان از قیمت عادالنه، حاکم اسالمی مـی 

تعیین قیمت کند. چنانچه به هر دلیل کار به تعیین قیمت به صورت دستوري برسد، حاکم شـرع موظـف   
اي (عادالنه) تعیین کند که نه به ضرر فروشنده و  ها را به گونه سی قیمتاست با مراجعه به دیدگاه کارشنا

 نه به ضرر خریدار باشد.
شـود، لکـن روش تحقیـق، اسـتداللی و براسـاس       در این تحقیق گرچه از دیدگاه فقیهان استفاده می

ـ    ات و پیشـینه  اجتهاد مرسوم در علم فقه و مبتنی بر ادله شرعی است. براین اساس ابتـدا گزارشـی از ادبی
شـود   گردد سپس مقتضاي ادله شرعی اعم از عمومات، اطالقات و روایات خاص بررسی می بحث ارائه می

  دهیم. هاي مختلف فقهی، دیدگاه برگزیده را ارائه می و بعد از نقد و بررسی دیدگاه

  پیشینه تحقیق. 2
هاي تجارت، بیع و مکاسب  کتابطور غالب در ضمن  گذاري از منظر فقه اسالمی  به بحث از مبانی قیمت

اند و در عین حال کتب و مقاالتی نیـز بـه    مطرح است و معموالً فقیهان در بحث احتکار از آن سخن گفته
  ها بدین قرار است. صورت مستقل به بررسی این موضوع پرداخته است که برخی از آن

، ابتـداء بـا معیـار    »و التسیعررسالۀ فی األحتکار «ق) در کتابی تحت عنوان 1406منتظري، حسینعلی(
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هاي فقیهان درباره احتکار، حکم آن را از جهت حرمت یا کراهـت، مـورد    قرار دادن روایات و طرح دیدگاه
گذاري را مطرح ساخته است، وي با توجه به روایات و دیـدگاه   بررسی قرار داده و در نهایت موضوع قیمت

گذاري جایز نیسـت. امـا در شـرایط خـاص مثـل       ار، قیمتگیرد که در شرایط طبیعی باز فقیهان نتیجه می
احتکار و انحصار و... بر اساس قواعد عام، ابتدا باید به مقدار ضرورت اکتفا کرد کـه همـان اجبـار محتکـر     

ست و چنانچه مالک، کاال را به قیمت ظالمانه عرضـه کـرد حکومـت بـه ناچـار بـراي رفـع         برعرضه کاال
  کند. به قیمۀ المثل عرضه می مشکل، دخالت کرده و کاال را

، کـه بـا   »تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسـالمی «ش) درکتاب 1362محقق داماد، مصطفی(
گذاري را با توجـه بـه ادلـه شـرعی از کتـاب و سـنت و        احتکار و قیمت مسئلهرویکرد فقهی و اجتهادي، 

رسد که در صورت احتکار، محتکر ابتـدا   دیدگاه فقیهان شیعه و سنی بررسی نموده است به این نتیجه می
  شود. شود و در صورت اجحاف در قیمت، امر به تنزّل از قیمت اجحافی می مجبور به عرضه کاال می

ـ  ، با رویکـرد فقهـی  »االحتکار و ما یلحقه من االحکام و اآلثار«ش) درکتاب 1377شفیعی، سید علی(
م آن با توجه به ادله موجود از کتاب و سنت، بحث را بـه  احتکار و حک مسئلهاستداللی، بعد از بیان مفصل 

گذاري یـا ممنوعیـت آن را    برد. نویسنده، اختالف بین فقیهان در مورد لزوم قیمت گذاري می قیمت مسئله
گـذاري   داند نه واقعی، و بر این باور است که کسانی که قائل به ممنوعیـت قیمـت   یک اختالف لفظی می

شـود   عی و عادي بازار بوده و یا اینکه وقتی محتکر مجبور به فـروش کـاال مـی   هستند ناظر به وضع طبی
گذاري نیست وکسانی که  کند که نیازي به قیمت بدون هیچ محذوري کاال را به قیمت عادالنه عرضه می

  گذاري الزم است ناظر به صورت امتناع محتکر از بیع کاال به قیمت عادالنه هستند. معتقدند قیمت
، با »ها رفتار پیامبر و امامان در برابر نوسان قیمت«اي تحت عنوان  ) در مقاله1385حمدعلی(یوسفی، ا

ها را مورد توجه قرار داده و  اشاره به جریان پولی صدر اسالم، رابطه قیمتی درهم و دینار و رابطه وزنی آن
کند  ابع تاریخی اثبات میها را با توجه به روایات و من هاي نسبی و سطح عمومی قیمت وقوع نوسان قیمت

  دهد. ها را مورد بررسی قرار می تعیین قیمت مسئلهو در ادامه با رویکرد اجتهادي، 
،  با رویکرد »گذاري از دیدگاه فقه و اقتصاد قیمت«اي تحت عنوان  ) در مقاله1384حسینی، سیدرضا(

گذاري دولت بـر کاالهـا و    ه، قیمتکوشد از دو حوزه معرفتی فقه و اقتصاد و از افقی ویژ اي می میان رشته
گـذاري حتـی در شـرایط احتکـار و      خدمات را بررسی نماید. هدف اصلی این مقاله اثبات عدم جواز قیمت

  انحصار، توسط دولت است.  
ید، بیان منسجم و ساماندهی شده ادله عام و خاص است که مقتضاي هر یک آ یآنچه در این مقاله م

ورد بررسی واقع شده و مراحل تعیین قیمت بر کاالها و خدمات نیز به صـورت  از ادلّه به صورت مستقلّ م
  مرتّب و بر اساس شرایط مختلف مطرح شده است.
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  گذاري مقتضاي ادله شرعی پیرامون موضوع قیمت .3
خوریم: دسته اول  گذاري از سوي حاکم اسالمی، به دو دسته دلیل برمی جواز یا عدم جواز قیمت مسئلهدر 

امی است که در فقه معامالت به طور عام، مورد استفاده واقع شده است. دسته دوم، روایـاتی کـه   قواعد ع
گذاري در منابع روایی وارد شده و مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. بدیهی  در خصوص موضوع قیمت

رو، ابتدا ادلّه  این شوند. از نباشد دلیل بر حکم می مسئلهاست که قواعد عام در صورتی که دلیل خاصی در 
  کنیم: ذاري وارد شده مطرح میگ تقیم مسئلهعام بررسی و در ادامه، روایاتی را که در خصوص 

  مقتضاي قواعد عام .1.3
ـ   اشـد و  ب یگروهی از عمومات شرعی، بیانگر آزادي افراد نسبت به چگونگی رفتار ایشان در اموال خـود م

باشد که آزادي در انتخاب قیمـت، از ایـن عمومـات     و خدمات مییکی از این رفتارها، تعیین قیمت اموال 
قابل استفاده است. دسته دیگر از این عمومات، إذن مالک را براي تصرف در مال او شرط نمـوده اسـت و   
با توجه به اینکه، اجبار مالک بر عرضه کاالي خود به قیمت خاص، محدود سـاختن آزادي او نسـبت بـه    

توان در این بحث از این دسـته نیـز بهـره     رو می ایتمندي او را در پی دارد، از اینمال خود بوده و عدم رض
جست. لکن با توجه به وفور روایات خاص در زمینـه قیمـت گـذاري، بـه ذکـر یـک آیـه و دو روایـت از         

  کنیم. کنیم و عمده بحث را به بررسی روایات خاص موکول می عمومات، بسنده می

  آیه تجارت .1.1.3
) 29؛ (نساء/» أَیها الَّذینَ آمنُوا الَ تَأْکلُوا أَموالَکم بینَکم بِالْباطلِ إِلَّا أَن تَکونَ تجارةً عن تَرَاضٍ منْکمیا «

 اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی با تراضی از شما باشد. اي کسانی که ایمان آورده
نکه تصرف مردم در اموال یکدیگر باید بر اسـاس تجـارت صـورت پـذیرد،     طبق این آیه، عالوه بر ای

الزم است توأم با رضایت متعاملین نیز باشد و چنانچه تجارتی در بین نباشد یـا براسـاس رضـایت انجـام     
نگیرد، أکل مال به باطل بوده، حرام و ممنوع است، با توجه به اینکه تعیین قیمـت بـر کـاال بـه صـورت      

توان حکم به جواز تعیین قیمت  شود، به مقتضاي این آیه، نمی عدم رضایت فروشنده می دستوري، موجب
  اشد.ب ینمود و اصل بر عدم جواز دخالت حاکمیت در امر تعیین قیمت م

  » الناس مسلطون على أموالهم«روایت  .2.1.3
مورد توجـه فقیهـان قـرار    با اینکه این حدیث، به لحاظ سندي با ضعف مواجه است؛ اما با توجه به اینکه 

تـوان بـه آن    اند، لذا ضعف آن نیز از این طریق، قابل جبران است و مـی  گرفته و مشهور به آن عمل کرده
  اعتماد نمود.
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گیرند و آزادي افـراد   فقیهان، این روایت را در جهت اثبات مطلق تصرفات مالک در مال خود بکار می
) 2/453ق:  1410؛ ابن ادریس حلّی، 6/381ق: 1419(بجنوردي، نمایند.  نسبت به اموال خود را اثبات می

و از آنجایی که تعیین قیمت بر کاالي مالک با این آزادي عمل در تصرفات مالکانـه و تسـلّط او بـر مـال     
هـا براسـاس    خود، منافات دارد پس مطابق این قاعده، تعیین قیمت بر کاالها و اجبار افراد بـر عرضـه آن  

  است. قیمت خاص، ممنوع

  » نفسه من ال یحل مال امرئ مسلم إال بطیب«روایت  .3.1.3
) 5/120ق: 1409در این روایت که در متون روایی، از حضرت پیـامبر اکـرم(ص) نقـل شـده(حرّ عـاملی،      

ها، جایز و حالل شمرده شده است و چنانچه ایـن رضـایت از طـرف     تصرّف در مال دیگران با رضایت آن
ها بر یکدیگر حالل نخواهد شد؛ گرچه از راه تجارت آن را کسب کـرده   د، مال آنها نباش هر یک از مالک

باشند. بنابراین اگر مالک مجبور باشد کاالي خود را به قیمتی عرضه کند که راضی به آن نیسـت کسـی   
ند. و از آنجـایی کـه تعیـین قیمـت،     ک یکند، حق تصرف در آن را پیدا نم که کاال را با آن قیمت تهیه می

  توان تعیین قیمت را موافق قاعده قلمداد کرد. ارضایتی مالک را به دنبال دارد؛ لذا نمین

  . نتیجه عمومات4
مطابق قواعد عمومی فقه معامالت، مردم در مصرف اموال خودشان آزادند و تصرف دیگران نیـز موقـوف   

داشته و نارضایتی مالک را به رضایت مالک است و با توجه به اینکه تعیین قیمت با آزادي مذکور منافات 
  ).  1007ق: 1333به دنبال دارد لذا تعیین قیمت بر کاالها مخالف قواعد شرعی است(عالمه حلّی، 

  گذاري . روایات خاص قیمت1.4
تعیین قیمت توسط حکومت، از جمله مسائلی است که از زمان پیامبر اکرم (ص) مورد بحث و گفتگو بوده 

ردم در موارد مختلف با مراجعه به آن حضرت و امامان معصوم (ع) درخواست و بر اساس روایات موجود، م
گذاري  آید روایاتی است که با موضوع تسعیر و قیمت نمودند. آنچه در ذیل می تعیین قیمت بر را کاالها می

    ها را به سه گروه تقسیم نمود: توان آن در متون روایی وارد شده است که با نگاهی منطقی و علمی، می

  در شرایط طبیعی تعیین قیمت از اختیارات مالک است. .1.1.4
تواند کاالي خود را به هر قیمتی که بخواهد بـه   گروه اول از روایات بر این معنا داللت دارند که مالک می

باشد. در این روایات فرض بر این  گذاري توسط دولت می فروش برساند و داللت التزامی آن ممنوعیت قیمت
شرایط طبیعی بر بازار حاکم است. منظور از شرایط طبیعی آن است که اوضاع بـازار و همینطـور    است که
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معلول عوامل طبیعی همچون، افزایش یا کاهش کاال و همین طور میزان عرضه و تقاضا   ها، نوسان قیمت
  ندارد. است و هیچ عامل غیر طبیعی از قبیل احتکار، انحصار و یا تبانی در جریان بازار دخالت 

  روایت اول: صحیحۀ سلمۀ حنّاط  
هرگاه در شهر، کاالیی بیش از آنچـه  «کند که فرمود:  سلمۀ حنّاط(گندم فروش) از امام صادق(ع) نقل می

اي که همه مردم بتوانند آن کاال را تهیـه نماینـد)، بـر او     گونه خرد موجود باشد (به که یک نفر از مردم می
را طلب کند(آن را به قیمت باالیی بفروشد)، چون اگـر کـاال بـه مقـداري      رواست که با متاع خود زیادتی

شـود. بلکـه قیمـت، در     باشد که به همه مردم برسد قیمت آن کاال به جهت کار این فروشنده، گران نمـی 
صـدوق،  »(شـود را خریـداري نمایـد    یابد که یک نفر هرآنچه که وارد شهر می صورتی در بازار افزایش می

  .)389ق: 1398
در این روایت دو حالت براي بازار فرض شده است: یک حالت اینکه همه مـردم دسترسـی بـه کـاال     

طور انحصاري کـاال را خریـداري کـرده و     را تهیه نمایند. حالت دوم اینکه یک نفر به توانند آن داشته و می
ه طبـق روایـت،   سایر مردم دسترسی به آن نداشته باشند. حالت اول همان حالت طبیعـی بـازار اسـت کـ    

ا تـأثیري  هـ  تتواند سود دلخواه خود را با فروش کاال بدست آورد و این کار در میزان قیم صاحب کاال می
ها را مجبـور بـه    تواند این اختیار را از صاحبان کاالها سلب کرده و آن نخواهد گذاشت. بنابراین حاکم نمی

  عرضه کاال با قیمتی که حاکم تعیین کرده، نماید. 

  ت دوم: صحیحۀ حلبی  روای
را بـه قیمـت    مانـد(تا آن  حلبی گوید: از امام صادق(ع) درباره کسی که کاال را ذخیره کرده و منتظـر مـی  «

باالیی بفروشد) سؤال کردم که آیا چنین کاري جایز است یا نه؟ حضرت فرمودند: اگر کاال در بـازار زیـاد   
را داشته باشند اشکالی ندارد و اما اگـر کـاال در بـازار     ناي که مردم به راحتی توانایی خرید آ  باشد به گونه

را  را نداشته باشند در این صورت جایز نیست صاحب کـاال، آن  نایاب بوده و مردم به آسانی قدرت تهیه آن
و 165/ 5ق: 1408کلینـی،  »(احتکار کرده و مردم را در حالی که کاال در بـازار موجـود نیسـت رهـا کنـد     

  ).17/414ق: 1409و حرّ عاملی،  3/115ق: 1390و همان،  7/160ق: 1407طوسی، 
در این روایت نیز دو حالت براي بازار فرض شده است یکی فراوانی کاال و دیگري کمبود آن در بازار.  
چنانچه شخص در حالت فراوانی، اقدام به احتکار کاال نموده و به امید گران شدن قیمت در آینده از عرضه 

، از دیدگاه اسالم بالمانع است. الزمه چنین حقّی این است که کسی او را به خاطر این آن خودداري نماید
تواند در شرایط طبیعی بازار،  کار نکوهش نکرده و او را مجبور به عرضه کاالي خود نکند. بنابراین حاکم نمی

  ها وضع نماید.  افراد و صاحبان کاالها را مجبور به فروش کاالهاي خود کرده و قیمت خاصی را بر آن
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  بندي روایات گروه اول جمع
حاصل داللت گروه اول از روایات این است که در شرایط طبیعی و عادي بازار، تعیین قیمت فقط بدسـت  

باشد و الزمه این داللت آن است که کسی حق اعتراض و تعرّض نسـبت بـه آن    مالک و صاحب کاال می
  ست.نداشته و تعیین قیمت توسط دیگري مجاز نی

  تواند قیمت گذاري کند  حاکم اسالمی در شرایط طبیعی بازار نمی .2.1.4
تفاوت این گروه دوم از روایات با گروه اول ایـن اسـت کـه در گـروه نخسـت، اسـتفاده حکم(ممنوعیـت        

ها) به داللت التزامی ممکن بود؛ اما در گروه دوم بـه داللـت مطـابقی،     گذاري از سوي حاکم بر کاال قیمت
  حکم یاد شده قابل اثبات است.

  روایت اول: مرسل صدوق 
به رسول «کند که:  چنین نقل می» توحید«و نیز در کتاب » من الیحضره الفقیه«مرحوم صدوق در کتاب 

هـا در نوسـان اسـت و بـاال و      کردید؛ زیرا نرخ خدا(ص) عرض شد: کاش براي ما نرخ کاالها را تعیین می
ند: من کسی نیستم که خدا را با بدعتی که درباره آن سخنی با مـن نفرمـوده   رود. حضرت فرمود پایین می

است مالقات کنم؛ پس بندگان خدا را به حال خود واگذارید تا از یکدیگر استفاده کننـد و هرگـاه از شـما    
  و حرّ عاملی، همان). 388ق: 1398و همان،  3/268ق: 1413صدوق، »(راهنمایی خواستند راهنمایی کنید

نقل شده و از سوي دیگر فقیهان به آن » قال«روایت گرچه مرسل است، اما از یک طرف با لفظ این 
توان به آن عمـل کـرد. از ظـاهر چنـین روایـت       اند؛ از این رو ضعف روایت، جبران شده و می عمل نموده

و طبیعـی  ها، مربوط به شرایط عادي  آید که درخواست اصحاب از حضرت در مورد تعیین قیمت کاال برمی
افتد؛ چرا که در شـرایط خـاص، مثـل: احتکـار،      ها در اثر عوامل طبیعی اتفاق می بازار بوده و نوسان قیمت

ها متصور نیست؛ پس اینکه اصحاب دلیل درخواست خود را گاه ارزانی و گـاه گرانـی    صورت ارزانی قیمت
اند و حضـرت   اي را اظهار داشته ستهشود که در شرایط طبیعی چنین خوا دارند، استفاده می کاالها بیان می

  اند که حکمی از سوي شارع مقدس مبنی بر جواز آن بیان نشده است. نیز تعیین قیمت را بدعتی دانسته

  روایت دوم: مرسل دعائم األسالم
از امام صادق(ع) نقل شـده اسـت کـه حضـرت در پاسـخ بـه سـؤالی دربـاره         » دعائم األسالم«در کتاب 

امیرالمؤمنین(ع) براي هیچ کس قیمت تعیین نکرد و اما هر کـس در مقایسـه بـا    «د: گذاري فرمودن قیمت
کننـد   شد: همان گونه که مردم خرید و فروش می کرد به وي گفته می گذاري می معامالت رایج مردم فرو

مغربی، تمیمی »(عمل کن و گرنه از بازار کناره گیر! مگر اینکه کاالي او بهتر از کاالي دیگران بوده باشد
  ).3/277ق: 1408و نوري،  2/36ق: 1385
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کنـد و   از تعیین قیمت خودداري مـی ) ع(در این روایت امام صادق(ع) با تمسک به شیوه امیرالمؤمنین
در ) ع(که اگر تنها شیوه امیرالمؤمنین گذاري داللت دارد. در حالی این عملکرد حضرت، بر ممنوعیت قیمت

ود و شـ  یگذاري از آن استفاده نمـ  حظه کنیم هیچ داللتی بر ممنوعیت قیمتبرخورد با تجار متخلّف را مال
تـوان عـدم جـواز     توان حکم یاد شده را در همه شرایط ثابت دانست. پس می باتوجه به اطالق روایت، می

  گذاري در شرایط عادي بازار را هم از این روایت استفاده نمود. قیمت
  ها بدست خدا است. م: تدبیر و تنظیم قیمتروایات سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفت

ا ه نها یک أمر غیبی بوده و از دست انسا این دسته از روایات بر این معنا داللت دارند که تدبیر قیمت
(ع) نیز با بیان این مطلب، هر گونه مسئولیتی را نسبت بـه تعیـین قیمـت، از     خارج است و ائمه معصومین

  اند: خود سلب نموده

 مزه ثمالی: ح مرسل ابی
هـا بـه میـان آمـد حضـرت       نزد امام سجاد(ع) سـخنی از گرانـی قیمـت    کند که: ابوحمزه ثمالی نقل می«

فرمودند: از گرانی آن، تکلیفی متوجه من نیست. اگر گران شود، با او(خدا)سـت و اگـر ارزان شـود نیـز بـا      
و حـرّ عـاملی،     5/81ق: 1408و کلینـی،   3/267ق: 1413و صـدوق،   6/321ق: 1407طوسـی،  »(اوست
  ).17/431ق: 1409

گذاري مطـرح کـرد؛    توان این روایت را از جمله ادلّه ممنوعیت قیمت با قطع نظر از ضعف سندي، می
ا نزد امام، با این هدف انجام شده است که از سوي امام قیمت ه تگرانی قیم مسئلهبه این بیان که: طرح 

سخ، چنین مسـئولیتی را از خـود سـلب نمـوده و امـر تـدبیر       خاصی بر کاالها وضع شود؛ اما حضرت در پا
  دهد. ها را به خداي متعال نسبت می قیمت

 حمزه ثمالی:  صحیحۀ ابی
ها گمارده اسـت   اي را بر نرخ کند که فرمود: خداي متعال، فرشته ابوحمزه ثمالی از امام سجاد(ع) نقل می«

؛ 389ق: 1398و  3/268ق: 1413؛ صـدوق،  5/163ش: 1365کلینـی،  »(را تنظـیم و تـدبیر کنـد    تا امر آن
  ) 17/432ق: 1409حرّعاملی، 

 مرسل محمد بن أسلم: 

اي را  هـا فرشـته   خداي متعال براي امـر قیمـت  «کند که فرمود:  محمد بن أسلم از امام صادق(ع) نقل می
کلینـی،  »(دهـا در اثـر قلّـت و کثـرت، گـران و ارزان نشـون       ها را تدبیر کند تا قیمـت  گمارده است که آن

  )5/147ق: 1404؛ مجلسی، 17/431ق: 1409؛ حرّ عاملی، 5/162ش: 1365
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گذاري چندان روشن نیست؛ از این رو گروهی از فقیهان، این  داللت این دو روایت بر ممنوعیت قیمت
  ).22/486ش: 1368اند(نجفی،  گذاري برشمرده مؤید بر ممنوعیت قیمت عنوان بهدو روایت را 

مردم خدمت حضرت پیامبر صلّی اهللا علیه و آله عرضه داشـتند: یـا   «کند که:  قل میانس بن مالک ن
ها باال رفته و گران شده است براي ما قیمت تعیین نمایید. حضرت فرمودند: همانـا خـدا    رسول اهللا قیمت

رم که بخشد و هر آینه من امیدوا گشاید و رزق می بندد و می ها را می گذار است و هموست که روزي قیمت
تـا:   القزوینی، بی»(خدا را دیدار کنم در حالی که هیچ یک از شما در خون و یا مال، از من دادخواهی نکند

  .)6/29تا:  و البیهقی، بی 2/134ق: 1410و السجستانی،   2/741
کند که: نمردي نزد رسول خدا صلّی اهللا علیه و آله آمده و عرضه داشت: اي رسـول   ابوهریرة نقل می

کنم. مرد دیگري آمده و عرض کـرد: اي رسـول خـدا     قیمت تعیین کن. حضرت فرمود: بلکه دعا میخدا 
برد و من امیـدوارم خـدا را    ها را باال و پایین می قیمت تعیین کن. حضرت فرمودند: این خداست که قیمت

ـ  محمد بن یزیـد القزوینـی: بـی   »(در حالی مالقات کنم که ظلمی از من به کسی نرسیده باشد ؛ 2/135ا: ت
  ).4/405تا:  ؛ بیهقی، بی9/310تا:  ابوداود سلیمان، بی

تـوان ادعـا کـرد کـه      شوند و نمی این دو روایت نیز مطلق بوده و شامل تمام شرایط حاکم بر بازار می
طـور کـه در    ا همانه تمختص به شرایط خاصی از قبیل احتکار، انحصار و امثال آن است زیرا گرانی قیم

انحصار و تبانی ممکن است، در شرایط عادي و طبیعی بازار نیز محقق است. بنابراین ایـن   شرایط احتکار،
گـذاري را از   طـور مطلـق، قیمـت    دو روایت در فرض شرایط طبیعی نیز قابل طرح هسـتند و حضـرت بـه   

  مصادیق ظلم به بندگان قلمداد کرده است.

  روایت هشتم: مردم باید آزاد باشند
بندگان خدا را به حال خود واگذارید. پـس خـدا   «کند که فرمود:  اکرم(ص) نقل میجابر از حضرت پیامبر 

نماید و چنانچه کسی، از شما مشورتی خواست با او به خیرخواهی  روزي برخی را از برخی دیگر تأمین می
  ).3/283ق: 1420حافظ احمد البوصیري، »(رفتار نمایید

  دنبال دارد ها آتش جهنم را به روایت نهم: دخالت در قیمت
از حضرت پیامبر اکرم شنیدم که فرمود: اگـر کسـی در بـازار مسـلمین وارد     «کند:  معقل بن یسار نقل می

ها را افزایش دهد تا گرانی حاصل شود بر خدا است که جایگاه او را در روز قیامت در  شده و بخواهد قیمت
  ).3/282ق: 1420حافظ احمد البوصیري، »(آتش قرار دهد
هـا تـابع عوامـل     ن دو روایت نیز، هیچ کس، حقّ دخالت در قیمت بازار را نداشـته و قیمـت  مطابق ای

  طبیعی بازار هستند.
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  بندي و نتیجه بحث روایی جمع
توان چنین نتیجه شود که در شرایط عـادي و طبیعـی بـازار، هـیچ کـس حـقّ        از روایاتی که بیان شد می

ر بازار تحمیل و به دنبال آن صاحبان کاالها را مجبـور بـه   تواند قیمت خاصی را ب اعمال زور نداشته و نمی
  تبعیت از آن قیمت نماید. 

  شوند. در شرایط خاص صاحبان کاال مجبور به عرضه کاال می .3.1.4
کنند که حتی در شرایط خاص اقتصادي نیز تعیین قیمت صحیح نیست و  برخی روایات حکایت از این می
توانند جریان عادي بازار  طلبد. شرایط خاص که می ها، روش دیگري می آناز منظر اسالم راه جلوگیري از 

را تحت تأثیر قرار داده و به سمت و سوي خاصی هدایت کنند، عبارتند از: احتکار، انحصار و تبانی، برخـی  
برداري خاص از آن، به دنبـال اهـداف سـودجویانه خـود هسـتند؛ از       از تجار با إعمال سیاست ویژه و بهره

  کنیم:  رو روایات مربوط به هر یک از این عناوین را جداگانه بحث می این

  الف) وضعیت احتکار
  روایت اول: صحیحۀ عبد اهللا بن منصور 
در زمان پیامبر گندم تمام شد، مسلمانان نزد «کند که فرمود:  عبد اهللا بن منصور از امام صادق(ع) نقل می

خدا گندم تمام شده و جز نزد فالنی در جایی وجود نـدارد بـه او   حضرت آمده و عرضه داشتند: اي پیامبر 
را به مردم بفروشد پیامبر حمد و ثناي خدا کرده و فرمود: اي فالن! مسـلمانان گفتنـد کـه     فرمان ده تا آن

را حـبس   را بیرون آر! و هر طور که خواهی بفروش و آن گندم تمام شده و تنها اندکی نزد تو باقی است آن
  ).3/114ق: 1390و طوسی،  5/165ق: 1408ینی، کل»(نکن

توان محتکر را مجبور به فـروش کـرد، گویـا و شـفاف اسـت؛ امـا اینکـه         داللت حدیث بر اینکه می
شـود؟ از ایـن روایـت قابـل اسـتفاده       گذاري به طور مطلق ممنوع است یا در موارد خاصی جایز می قیمت

   هاي فقهی بحث خواهیم نمود. که در طرح دیدگاه نیست و فقیهان نیز در این جهت اختالف دارند،

  روایت دوم: روایت ضمره
روزي پیامبر بر محتکرین عبور کرده و دستور داد کـاالي  «کند که فرمود:  ضمره از امیرالمؤمنین نقل می

اي به حضرت عرضه داشتند: کـاش   احتکار شده را به بازار و جایی که در دید مردم است روانه سازند. عده
اي که غضب از چهـره ایشـان    ها قیمت تعیین نمایی. حضرت از این سخن غضبناك شدند به اندازه بر آن

پیدا بود پس فرمودند: من بر ایشان قیمت تعیین کنم؟ قیمت فقط و فقط بدست خداوند متعال است و هر 
ق: 1407ق: همـان،  1390(طوسی، » آورد را پایین می برد و هر وقت بخواهد آن را باال می وقت بخواهد آن

  .)430و  17/229ق: 1409و حرّعاملی،  7/167
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توان براي اثبات مطلب به آن استدالل کرد، امـا بـا قطـع     با اینکه سند این روایت ضعیف بوده و نمی
گـذاري بـر کـاالي احتکـار      نظر از این ضعف، داللت آن، هم بر اجبار محتکرین و هم بر ممنوعیت قیمت

ها را بـه خـدا واگـذار نمـوده و      عالوه بر اینکه حضرت در چنین شرایطی نیز أمر قیمتشده، روشن است. 
توانند به هر قیمتـی   داند؛ اما این سؤال مطرح است که آیا محتکرین می اختیار می خود را در این جهت بی

را نداشـته  که بخواهند کاال را در بازار عرضه کنند گرچه قیمتی باشد که مردم قدرت خرید بـا آن قیمـت   
  شود. باشند؟ از این روایت حکم این فرض استفاده نمی

  روایت سوم: مرسل دعائم األسالم
در دعائم األسالم روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که ایشان به رفاعۀ بن شداد بجلی، قاضی اهواز چنین 

دردناك ده و سپس با بیرون آوردن مردم را از احتکار پرهیزدار و هر کس احتکار کرد او را کیفري «نوشتند: 
  ).13/277ق: 1408و نوري،  2/36ق: 1385تمیمی مغربی، »(اجناس احتکار شده او را مجازات کن

داللت این روایت نیز با قطع نظر از ضعف سندي روشن است؛ چرا که در آن، هیچ دسـتوري نسـبت   
  داند. ضه کاال میگذاري داده نشده و حضرت عقوبت محتکرین را اجبار بر عر به قیمت

  روایت چهارم: نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر
پس، از احتکار جلوگیري کن کـه پیـامبر از   «در عهدنامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر چنین آمده است: 

نمود. باید خرید و فروش در جامعه اسالمی به سادگی و با موازین عدل انجـام گیـرد. بـا     آن جلوگیري می
ایی که به فروشنده و خریدار زیانی نرساند کسی که پس از منع تو احتکار کند او را کیفر ده تا عبرت ه نرخ

و حـرّ   13/275ق: 1408و نـوري،  436ق: 1414سـید رضـی،   »(دیگران شود اما در کیفر او اسراف نکـن 
  ).17/427ق: 1409عاملی، 

 53ق: 1407باشد(نجاشی،  روایت نمی سند این عهدنامه معتبر بوده و اشکالی از این جهت متوجه این
) و داللت آن نیز بر اجبار محتکرین بر عرضه کاالهاي خود روشن اسـت؛ امـا از   115ق: 1407و طوسی، 

هـم  » عقوبت«توان بر کاالي محتکرین قیمت تعیین کرد، داللت روشنی ندارد و از واژه  آن جهت که می
اي نمـود؛ بنـابراین ایـن روایـت داللتـی بـر جـواز         دهتوان در ایـن جهـت اسـتفا    که در روایت آمده، نمی

  شود. طور که ممنوعیت آن نیز استفاده نمی گذاري ندارد. همان قیمت
گیریم که باید محتکـرین، کاالهـاي خـود را بـه      از مجموع روایات شده در موضوع احتکار نتیجه می

ها جایز نیسـت؛ امـا    ین قیمت بر آنمردم عرضه کنند و به هر قیمتی که خواستند به ایشان بفروشند و تعی
گذاري در این مورد به طور مطلق ثابـت اسـت یـا بسـته بـه شـرایط        سؤال این است که عدم جواز قیمت

  خاصی است؟
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  ب) وضعیت انحصار
منظور از انحصار این است که یک یا چند نفر تمام کاالها را در اختیـار داشـته و گـردش بـازار را بدسـت      

خواستند کاال را روانه بازار کرده و هر زمان که بخواهند بازار را از جـنس مـورد نیـاز    گیرند و هر وقت که 
  خواهند آن را در فرصت مناسب به فروش رسانند. مردم خالی نگه دارند تا با هر قیمتی که می

  روایت اول: صحیحه سلمه حنّاط
 کردم عرض شغلم سؤال فرمود. کند که امام صادق(ع) از من در مورد سلمه حنّاط(گندم فروش) نقل می«

 انبـار  را آن ناچار و است کساد اوقاتاز  اى پاره و دارد خوبى رواج بازار اه توق گاهی و هستم فروش گندم
 غیر: فرمود است، محتکر: گویند مى کردم عرض گویند؟ مى چه دیار آن علماى ،آن درباره: فرمود کنم، مى
 از من یعنى(»فروشم نمى بیش جزئى جزء، هزار از من: «کردم عرض بفروشد؟ را آن که هست کسى تو از

 به که بود قریش از مردى ندارد، اشکالى صورت این در :فرمود). نیستم بیش فروشنده یک فروشنده، هزار
 را آن همه او شد مى مدینه وارد خواربار و گندم گاه هر که بود این اش شیوه و گفتند مى حزام بن حکیم او

 اى: فرمـود  کـرده،  نصـیحت  را او .افتاد وى بر گذرش آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول و خرید، مى جا یک
شـیخ طوسـی،   »(باشى آن شدن گران انتظار به و کنى انبار را مردم ارزاق اینکه از زنهار !حزام پسر حکیم
و  3/266ق: 1413و شیخ صـدوق،   5/165ق: 1408و کلینی،  7/160ق: 1407و همان،  3/115ق: 1390

  ).17/428ق: 1409حرّ عاملی، 
شود کـه پیـامبر،    ذیل روایت که مربوط به داستان حکیم بن حزام است مربوط به موضوع انحصار می

او را از این کار نهی فرمود و از آنجایی که امام صادق(ع) این داستان را بر وضعیت سـلمه حنّـاط تطبیـق    
  ار و انحصار متّحد است.شود که حکم احتک نمودند استفاده می

  روایت دوم: عهدنامه مالک اشتر
توان از آن، حکم انحصار را استفاده کرد عهدنامه امیرالمؤمنین(ع) بـه مالـک    یکی دیگر از روایاتی که می

  فرمایند: هاي متعددي را نسبت به تجار بیان نموده و می باشد که حضرت در آن، توصیه اشتر می
که در میان بازرگانان کسانی هستند که تنگ نظرنـد و بـر معاملـه بخیـل بـوده و احتکـار       این را هم بدان «... 

گیرند و این براي جامعه زیانبار و عیب بزرگی بـر زمامـدار اسـت.     می  کننده منافع هستند و در معامالت سخت
  ).436ق:  1414(سید رضی، » کرد... پس از احتکار جلوگیري کن که رسول خدا از آن جلوگیري می

بیـان  » احتکـار کـاال  «را غیر از » احتکار منافع«اهللا خویی از شارحین نهج البالغه، تعبیر  مرحوم میرزا حبیب
کرده و معتقد است که احتکار منافع خارج از مصطلح فقهی احتکار است احتکار در اصـطالح فقهـی بـر احتکـار     

اي  هاي انحصاري و انحصارات سـرمایه  به شرکت شود نه احتکار منافع. ایشان از احتکار منافع اجناس اطالق می
  ).2/274ش:  1358ها احتکار کاال وجود ندارد(هاشمی خویی،  کند که در آن تعبیر می
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به هر حال حضرت، احتکار منافع را هم منشأ ضرر براي عموم مردم معرفی نموده و به حکـم اسـالم   
باشـد.   کم، جلوگیري از احتکـار منـافع مـی   باید جلوي این ضرر گرفته شود؛ پس یکی دیگر از وظایف حا

  عالوه بر اینکه باید از احتکار اجناس و کاالها نیز جلوگیري نماید.
به هر حال، همانطور که از احتکار اجناس باید جلـوگیري بـه عمـل آیـد از احتکـار منـافع نیـز بایـد         

ی، این است کـه حـاکم،   جلوگیري شود؛ چرا که هر دو مورد، موجب ضرر بر عموم مردم است و الزمه نه
اي کنترل نماید که زمینه براي استفاده عادالنه عموم مهیا گردد؛ اما اینکه در این موارد بر  بازار را به گونه

  شود(همان). حاکم الزم است که قیمت خاصی را تعیین نماید، از این عهدنامه استفاده نمی

  ج) وضعیت تبانی
از جمله شرایط خاص، وضعیت تبانی است و منظور از تبانی، قرار و تبانی بر کاري است که بین چند نفـر  

یابد. براساس روایات، تبانی تا زمانی که مقدمه معصیت نباشد بالمانع است. بنـابراین اگـر چنـد     تحقق می
، اجحـاف بـر مـردم و    تاجر در مورد عرضه کاال با قیمت مشخصی با هم تبانی کننـد چنانچـه آن قیمـت   
  خریدار باشد باید از آن اجتناب کرد. که روایت ذیل داللت روشنی بر این أمر دارد:  

کند که روزي امام صادق(ع) غالم خود مصادف را خواست و به او هزار دینـار   ابو جعفر فزازي نقل می«
جنس خریده و آمـاده شـد و بـا    اند. مصادف  ام زیاد شده داد و فرمود: آماده مسافرت به مصر شو. خانواده

اي کـه از مصـر    اي از تجار به طرف مصر حرکت کردند. همین که نزدیک مصر رسـیدند بـا قافلـه    عده
هـا   بردند را پرسـیدند و آن  خارج شده بود مواجه شده و از ایشان وضع اجناسی را که با خود به مصر می

با یکدیگر هم قسم و هم پیمان شـدند کـه   پاسخ گفتند که این جنس در مصر موجود نیست. کاروانیان 
هر دیناري را به یک دینار سود بفروشند. پس از فروش، سود خود را برداشته و به طرف مدینـه بـه راه   

که دو کیسه در دست داشت خدمت امام رسیده و عرضه داشـت: فـدایت شـوم     افتادند. مصادف در حالی
ن. حضرت فرمودند: این سود، زیاد است مگر شما این کیسه، اصل سرمایه است و این کیسه هم سود آ

اهللا  اید؟ مصادف شرح ماجرا را خدمت حضرت بیان کرد. حضرت با شنیدن آن فرمودند: سبحان چه کرده
شوید که به ازاء هر دینار یک دینار از مسلمانان سود بگیرید. پس کیسه هزار دینـاري   شما هم قسم می

چنین سودي ندارم. سـپس فرمـود: اي مصـادف! پیکـار بـا شمشـیر       را برداشت و فرمود: من احتیاج به 
  ).5/162ق: 1408کلینی، »(تر از بدست آوردن روزي حالل است ساده

شـود؛ چـرا کـه حرمـت      با این که حدیث از نظر سند ضعیف است، اما ایرادي از این جهت وارد نمـی 
ده، ثابت است و اما جواز تبانی بـر غیـر   اجحاف بر مسلمانان، از قواعد کلّی که در جاي خود به اثبات رسی

عبداهللا بن سلیمان «آوریم:   شود که یک مورد از آن را در اینجا می معصیت نیز با روایات خاصی ثابت می
شوند  اي شده و هم پیمان می کند که ایشان در مورد چند تاجري که وارد منطقه از امام صادق(ع) نقل می

 7/161ق: 1407شیخ طوسی، »(س خود را بفروشند فرمود: اشکالی نداردکه به هر قیمتی که خواستند جن
  ).3/266ق: 1413و شیخ صدوق، 
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ها با عمومات و روایات دیگـر   ها از نظر سندي ضعیف هستند، اما مدلول آن بنابراین گرچه این روایت
  مشروع است.  قابل اثبات است، یعنی تبانی بر انجام کار حرام، نامشروع؛ اما تبانی بر کار حالل،

  بندي روایات خاص  جمع
آیـد کـه در شـرایط عـادي و      از مجموع احادیث پیامبر(ص) و روایات ائمه اطهارعلیهم السالم بدست مـی 

گذاري بر کاالها و اموال مردم را ندارد و در شرایط احتکار، حـاکم اسـالمی    طبیعی بازار، کسی حق قیمت
ارش و در موارد امتناع، مجبـور بـه عرضـه نمایـد؛ امـا حـق       وظیفه دارد محتکران را به عرضه کاالها سف

آید که فرمود:  گذاري ندارد و تنها از نامه حضرت امیرالمومنین(ع) در عهدنامه مالک اشتر بدست می قیمت
 ستم معامله طرف دو از یک هیچ بر که گیرد صورت بهایى با و درست ترازوى با و سهل باید داد و ستد«

  ).436ق:  1414سید رضی، »(نرود
هایی انجام گیرد کـه هـیچ    یعنی؛ در بازار اسالمی باید داد و ستد بر اساس موازین عادالنه و با قیمت

اجحافی نه در حق بایع و نه در حق مشتري روا نشود. چنانکه روشن است این مطلب هیچ داللتی بر حق 
انـد:   البالغـه توضـیح داده   ن نهـج گذاري از طرف حاکم شرع ندارد و همانطور که برخـی از شـارحی   قیمت

ادعـاي ثبــوت جـواز یــا لــزوم تسـعیر از روایــات، خصوصـاً از عبــارت نقــل شـده از عهدنامــه، مــردود      «
  ).691ق:  1407و سید محمد باقر صدر،  3/274ش: 1358هاشمی خویی، »(است

  گذاري هاي فقهی درباره قیمت . دیدگاه5
جـا   پردازیم امـا از آن  ها می گذاري و بررسی ادله آن ع قیمتدر این بخش به بیان دیدگاه فقیهان در موضو

اند مـا نیـز تحـت دو     هاي خود پرداخته که فقها در دو فصل شرایط طبیعی و شرایط خاص به بیان دیدگاه
  پردازیم. عنوان به بررسی اقوال و نظرات مطرح شده می

  گذاري در شرایط طبیعی . قیمت1.5
گـذاري در   دهد که فقیهان در حکم به عدم جواز قیمـت  ن مورد نشان میهاي مختلف در ای بررسی دیدگاه

شرایط طبیعی، اختالفی ندارند و مرحوم شیخ طوسی نیز از آن نفـی خـالف نمـوده است(شـیخ طوسـی،      
ــاال     2/195ق: 1387 ــاحبان ک ــایت ص ــدم رض ــه ع ــوف ب ــواز را موق ــدم ج ــان ع ــی از ایش ــه برخ ). البت
کنـد؛ چـرا کـه اگـر      ) که این شرط، اختالفی بین فقیهان ایجاد نمـی 279تا:  اند(حسینی شیرازي، بی نموده

صاحبان کاال راضی به تعیین قیمت از جانب غیر باشند به مثابه این است که خود، بر کاال، قیمـت تعیـین   
گذاري در شرایط طبیعـی اسـت کـه در     اند. آنچه در این مقام مهم است بررسی ادلّه عدم جواز قیمت کرده

  پرداریم:  ها می یان آنذیل به ب
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  گذاري در شرایط طبیعی ادله عدم جواز قیمت
ق: 1410و نظایر آن (عالمـه حلّـی،   » الناس مسلّطون علی اموالهم«فقیهان معموالً به عموماتی همچون 

طور برخی از روایات خاص که  ) و همین3/212ق: 1407و شیخ طوسی،  12/69ق:1414و همان،  2/515
و مرحوم عالمه حلّی در » مبسوط«اند. مرحوم شیخ طوسی در  ه ذکر شد تمسک جستهدر بخش اول مقال

ق: 1410و عالمـه حلّـی،   2/195ق: 1387اند(شـیخ طوسـی،    هریره استدالل کـرده  به روایت ابی» نهایه«
توان گفت که: در شرایط طبیعی بازار، نرخ کاالهـا و خـدمات،    ). در بیان استدالل به این روایت می2/515
علول عرضه و تقاضا و شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی است که همگی به نحوي به مشـیت خداونـد و   م

  شود، به همین جهت رسول خدا از تعیین قیمت بر کاالها اجتناب نمود. اراده او در نظام هستی منتهی می
تا:  شیرازي، بی سید محمد حسینی شیرازي نیز روایت ضمره را دلیل این دیدگاه قرار داده است(حسینی

قیمت فقط «فرماید:  ) و با اینکه این روایت مربوط به شرایط احتکار است، اما در ذیل آن که حضرت می279
یک حکم کلّی » آورد را پایین می برد و هر وقت بخواهد آن را باال می بدست خدا است و هر وقت بخواهد آن

  کسی حق تعیین قیمت بر کاالها را ندارد.  شود که در هیچ حالی حتی در حالت احتکار استفاده می
توان گفت این اسـت کـه: اگـر داللـت ایـن روایـت و        وجه دیگري که در استدالل به این روایت می

تواند دلیل  گذاري در شرایط احتکار تمام باشد، پس به طریق اولی می روایات مشابه آن بر عدم جواز قیمت
  .بر عدم جواز آن در شرایط عادي نیز باشد

ها ضعیف بوده و از درجه اعتبار ساقط هسـتند و معلـوم نیسـت کـه      الزم به ذکر است که سند روایت
فقیهان با وجود احادیث صحیح و معتبري که در این باب وجـود دارد چـرا بـه اینگونـه روایـات تمسـک       

ه در بخـش  گذاري در شرایط طبیعی با توجه به روایات صحیحی کـ  اند. به هر حال عدم جواز قیمت جسته
  توان بهره جست.  شود و از اینگونه روایات در حد مؤید می اول گذشت ثابت می

گذاري بر کاالها براي آن است که بر عموم مـردم   اند که: قیمت برخی از فقیهان نیز چنین بیان داشته
هاي  حال اگر سیاست اجحاف نشود و مردم بتوانند به راحتی کاالهاي مورد نیاز خود را از بازار تهیه نمایند.

اي باشد که مشکل گرانی نه تنها حلّ نشده بلکه باعث کمبود کاال گردد ضرر مضاعفی بر  حکومتی به گونه
گذاري موجب چنین مشکلی شده و  براین باور است که قیمت» عالّمه حلّی«مردم وارد خواهد شد. مرحوم 

شود تجار، کاالهاي خود را از بازار جمع  می شود چون این کار باعث حال مردم از وضعی که هست بدتر می
  ).2/515ق: 1410و همان،  12/169ق: 1414ها خودداري نمایند(عالمه حلّی،  کرده و از عرضه آن

  بندي دیدگاه فقیهان در شرایط طبیعی جمع
هـا   گذاري عالوه بر عمومات، ادلّه خاصی نیز وجود دارد که فقیهان با تمسک به آن براي ممنوعیت قیمت

  اند.  گذاري را در شرایط طبیعی پذیرفته عدم جواز قیمت
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  گذاري در شرایط خاص .  قیمت2.5
شـترك  منظور از شرایط خاص، مواردي همچون احتکار، تبانی و انحصار است که در یک جهت با هـم م 

هـا، دائـر مـدار ایـن      گذاري در همـه آن  توان ادعا کرد که مالك حکم جواز یا عدم جواز قیمت بوده و می
باشد و آن عبارت است از اجحاف در قیمت، چه اجحاف در حق فروشنده و صاحب کاال  جهت مشترك می

اند،  حتکار مطرح کردهو چه اجحاف در حق مشتري و خریدار و با اینکه فقیهان این بحث را تحت عنوان ا
  را در تبانی و انحصار نیز قایل شویم. توانیم حکم آن اما با توجه به اشتراك در جهت حکم، می

تواند محتکر را مجبور به عرضه کاال کند و ایـن حکـم مـورد اتفـاق      مطابق قوانین شرعی، حاکم می
و بحرانـــی،  2/42 ق:1404و فاضـــل مقـــداد،  2/370ق: 1407الـــدین حلّـــی،  فقیهـــان اســـت(جمال

گذاري نیز دارد یا نه؟ مورد اختالف واقع شده و پنج  )؛ اما اینکه عالوه بر اجبار، حقّ قیمت18/64ق:1405
  پردازیم: ها می آید که به بیان آن هاي فقهی بدست می دیدگاه در این زمینه از کتاب

  طور مطلق گذاري به دیدگاه اول: جواز قیمت .1.2.5
) و بنا به نقل مرحوم عالمه، مرحـوم سـالّر نیـز    616ق: 1413به این نظریه شده(مفید،  مرحوم مفید قایل

دلیلی کـه   با توجه به» مطلق«). منظور ایشان از 1007ق: 1333این دیدگاه را برگزیده است(عالمه حلّی، 
، کـاال را  گذاري در همه حال بر حاکم ثابت است؛ چه اینکه محتکر اند این است که حقّ قیمت اقامه کرده

  را بفروشد. به قیمت ناعادالنه عرضه کند و چه به قیمت مناسب آن
در دلیل این دیدگاه گفته شده است که: چنانچه حاکم، قیمت تعیین نکند فایده اجبار منتفـی شـده و   

شود چرا که امکان دارد محتکر، کاال را به قیمتی عرضه کند که مردم توانایی خرید  موجب نقض غرض می
ها است از بـین   نداشته باشند و در این صورت فایده اجبار که دسترسی مردم به کاالي مورد نیاز آن آن را

رود. عالوه بر اینکه چنین قیمتی اضرار به مردم بوده و اضرار در اسالم نفی شده است. از این رو الزم  می
به راحتی توانایی تهیه آن را داشته است حاکم عالوه بر اجبار، قیمت خاصی را نیز بر کاال وضع کند تا مردم 

  ).2/370ق: 1407الدین حلّی،  و جمال 1007ق: 1333و عالمه حلّی،  2/42ق: 1404باشند(فاضل مقداد، 

  بررسی دیدگاه
این دیدگاه در بین فقیهان، یک نظر شاذّ شناخته شده و از سوي بسیاري از ایشـان، مخـالف بـا قواعـد و     

  عالمه حلّی، همان).عمومات شرعی شناخته شده است(

  گذاري به طور مطلق   دیدگاه دوم: ممنوعیت قیمت .2.2.5
و همـان،   374ق: 1400هاي خود اختیار نموده(شیخ طوسـی،   مرحوم شیخ طوسی این دیدگاه را در کتاب
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را بـه مشـهور و اکثـر     ) و مرحوم عالمه نیز در چند کتاب خود این نظـر را برگزیـده و آن  2/195ق:1387
ق: 1314و همـان،   1007ق: 1333و همـان،   12/168ق: 1414سـبت داده اسـت(عالمه حلّـی،    فقیهان ن

قایـل بـه ایـن دیـدگاه شـده      » شـرایع «). چنانکه محقق حلّـی نیـز در   2/515ق: 1410و همان،  1/160
گذاري به طور مطلق این اسـت کـه    ). منظور ایشان از ممنوعیت قیمت2/15ق: 1408است(محقق حلّی، 

ند بر کاالها قیمت خاصی را تعیین نماید چه اینکه او کاال را به قیمت ناعادالنه عرضه کند و توا حاکم نمی
  چه اینکه قیمت آن عادالنه بوده و مردم به راحتی توانایی تهیه آن را داشته باشند.

عالوه بر عمومات و روایات خاص، ادله دیگري نیز در کتابهاي فقهی براي اثبات ایـن دیـدگاه ذکـر    
  شود: ها اشاره می است که در ادامه به آن شده

  دلیل اول: عمومات
لَا تَأْکُلُوا أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تَکُـونَ تجـارةً   «و » الناس مسلطون على أموالهم«اردي همچون وم

هسـتند کـه در کـالم    ، از جملـه عمومـاتی   »ال یحل مال امرء مسلم اال بطیب من نفسه«و » عنْ تَرَاضٍ
و  2/371ق: 1407و جمال الدین حلّـی،   2/42ق: 1404ها استدالل شده است(فاضل مقداد،  فقیهان به آن

گـذاري، در   ها بـر ممنوعیـت قیمـت    ) و داللت آن16/34ق: 1413و سبزواري،  12/361ق: 1419عاملی، 
  بخش اول مقاله به تفصیل بیان شد.

اتی است که در کالم برخی از ایشان به آن استدالل شده اسـت؛  یکی دیگر از عموم» الضرر«قاعده 
به این بیان که: در وضعیت احتکار، به مجرد عرضه کاال و نمایـان کـردن آن در بـازار، موضـوع احتکـار      

شود و از آنجایی که هدف از تعیین قیمت، از بین رفتن احتکار و دست یـافتن مـردم بـه کـاال      منتفی می
ماند. عـالوه بـر    رضه کاال دست یافتنی است لذا دلیلی براي تعیین قیمت باقی نمیاست و این هدف با ع

کنندگان کاالها وقتـی متوجـه شـوند کـه      گذاري موجب مفسده نیز است چون تولید و عرضه اینکه قیمت
ها در فروش کاالي خود آزاد نیستند از عرضه آن خـودداري   ها وضع شده و آن قیمت خاصی بر کاالي آن

نند و این کار نه تنها موجب ضرر مضاعف بر مردم است، بلکه تولید و عرضه را نیز با مشـکل جـدي   ک می
کند و هم باعث ضـرر   کننده را متضرر می کند. بنابراین تعیین قیمت از سوي حاکم، هم مصرف مواجه می

لـذا حکـم بـه     گردد و باتوجه به اینکه ضرر در اسـالم نفـی شـده اسـت     در ناحیه تولید و عرضه کاال می
  ).34/ 16ق: 1413و سبزواري،  1007ق: 1333شود(عالمه حلّی،  گذاري می ممنوعیت قیمت

  دلیل دوم: روایات خاص
روایات متعددي در این قسمت براي اثبات دیدگاه مذکور مورد استناد واقع شـده اسـت؛ لکـن همـه ایـن      

و ابـن  » المبسـوط «شند. شیخ طوسـی در  با ها از نظر سندي ضعیف می روایات، معتبر نبوده و برخی از آن
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و ابن ادریـس    2/195ق: 1387اند(شیخ طوسی،  هریره استدالل کرده ، به روایت ابی»السرائر«ادریس در 
هاي خود به روایاتی چون صحیحه عبـداهللا بـن منصـور،     ) عالمه حلّی نیز در کتاب2/239ق: 1410حلّی، 

ل صدوق و نیز برخـی از روایـات اهـل سـنت از قبیـل      صحیحه عبداهللا بن سلیمان، روایت ضمره و مرس
) 12/168ق: 1414و همـان،   1007ق: 1333اسـت(عالمه حلّـی،     روایت انس بن مالـک تمسـک جسـته   

ق: 1419و عاملی،  14/52ق: 1415اند(نراقی،  فقیهان دیگر نیز همین روایات را مستند قول خود قرار داده
  ).16/34ق: 1413ري، و سبزوا 22/485ش: 1368و نجفی،  12/361

  دلیل چهارم: اصالۀ البرائۀ
گذاري توسط حاکم شرع، یک حکم شرعی است که ثبـوت آن نیـاز بـه دلیـل شـرعی دارد و       جواز قیمت

شود. ابن ادریس این دلیل را  چنانچه ما در وجود دلیل شرعی شک کنیم چنین تکلیفی بر حاکم ثابت نمی
  ).2/239ق: 1410کرده است(ابن ادریس حلّی،گذاري بیان  براي اثبات عدم جواز قیمت

  بررسی دیدگاه
باید توجه داشت که مبارزه با احتکار و امثال آن به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و کنتـرل بـازار   

گذاري نیست و بـا توجـه بـه روایـات منـع از       است و روشن است که ایجاد چنین حالتی منحصر به قیمت
مکان نباید اقدام به آن نمود؛ اما اگر حاکم به اجبار محتکـران اکتفـا کـرده و اقـدام     گذاري حتّی األ قیمت

دیگري انجام ندهد و سودجویان نیز از فرصت استفاده کرده و به عرضه کاالي خود به قیمتی کـه مـردم   
اگر در مواقع قدرت خرید با آن قیمت را ندارند، اقدام کنند، آیا حاکم وظیفه دیگري در قبال آنان ندارد؟ و 

گـذاري نـدارد؟ ایـن     خاص، مشکل جز با وضع قیمت بر کاالها حلّ نشود آیا باز هـم حـاکم حـقّ قیمـت    
گذاري بـه طـور    توان ادعا کرد که روایات قیمت ها بر صاحبان این دیدگاه مطرح است. بنابراین نمی سؤال

وایات، قیمـت بـه خـدا نسـبت داده     مطلق ناظر به ممنوعیت آن هستند. عالوه بر اینکه در بعضی از این ر
تـوان   ها ظالمانه بوده و به ضرر جامعه و مصرف کننده اسـت و نمـی   که برخی از قیمت شده است در حالی

اي رایـج  هـ  تهایی را به خدا نسبت داد. بلکه قیمتی مورد رضاي خدا است که مطابق با قیمـ  چنین قیمت
شنده و چه خریدار) روا داشته نشود. عالوه بر اینکـه  بازار بوده و در آن هیچ ظلمی نسبت به کسی(چه فرو

هـا   برخی از نصوص خاص نیز از موضوع بحث خارج و مربوط به شرایط طبیعی بازار است؛ چرا کـه در آن 
نـد.  ک یها سیر صعودي پیدا م ا نیز فرض شده است و در وضعیت احتکار و امثال آن، قیمته تارزانی قیم

  رسد. باشد که با وجود دلیل اجتهادي نوبت به آن نمی یه میاصل برائت نیز از اصول عمل
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  گذاري در صورت اجحاف  جواز قیمت .3.2.5
شود و به هنگـام فـروش اگـر کـاال را بـه       گروهی از فقیهان برآنند که محتکر، ابتدا مجبور به فروش می

اعتـراض بـه او را   قیمت عادالنه عرضه کرد به نحوي که اجحافی در قیمت کاال روا نداشت کسـی حـق   
ندارد اما اگر قیمت معین شده توسط صاحب کاال ظالمانه بود در این صورت بـر حـاکم شـرع اسـت کـه      

و فاضل مفـداد،   5/41ق: 1413و عالمه حلّی،  260ق: 1408حمزه،  قیمت عادالنه بر کاال وضع نماید(ابن
  ).110ق:1410و شهید اول،  3/194ق: 1413و شهید ثانی،  2/42ق: 1404

هـا، عادالنـه و متعـارف باشـد      صاحبان این دیدگاه دو مطلب را مدعی هستند: اول اینکه اگـر قیمـت  
انـد،   گذاري از طرف حاکم شرع جایز نیست و براي اثبات این مطلب به ادله دیدگاه دوم استناد کرده قیمت

ت خاصـی را  دوم اینکه در صورت اجحاف صاحب کاال در تعیین قیمت، بر حـاکم شـرع الزم اسـت قیمـ    
  آورند:   تعیین نماید و براي اثبات این مطلب دو دلیل می

، و این دلیل، حاکم بر عمومات و نصوص خاصی است که در دلیل دیـدگاه  »ال ضرر«) عموم دلیل 1
دوم بیان شد. به این بیان که: اگر تعیین قیمت ظالمانه توسط مالک جایز باشد مسـتلزم ضـرر بـه عمـوم     

ضرر در اسالم نفی شده است پس بر حاکم شرع الزم است کـه بـر کـاالي چنـین      است و از آنجایی که
  شخصی قیمت خاصی را تعیین نماید تا ضرر منتفی گردد.

اي نخواهـد   ) اینکه اگر در این فرض، توسط حاکم، قیمت تعیین نشود اجبار محتکر برفروش، فایده2
 را به هر قیمتی که دوست داشت عرضه کند و او نیز تواند کاال داشت. چون اگر بگوییم بایع بعد از اجبار می

را ندارند عرضه نماید غرضـی کـه از اجبـار او بـر      کاال را به قیمت باالیی که عموم مردم، قدرت خرید آن
آید. بنابراین باید حاکم شـرع در فـرض    فروش، مد نظر بود حاصل نشده و به نوعی نقض غرض الزم می

و نجفی،  5/42ن نماید تا چنین نقض غرضی پیش نیاید(عالمه حلّی، همان: اجحاف، قیمت خاصی را تعیی
  ).12/362ق: 1419و عاملی،  3/299ق: 1410و همان،  3/194ق: 1413و شهید ثانی،  22/486ش: 1368

  بررسی دیدگاه
ـ  ه با اینکه در این دیدگاه بر خالف دیدگاه دوم، صورت اجحاف نیز فرض شده و راهکاري در قبال آن ارائ

، با توجه »الضرر«گذاري در فرض اجحاف نیز وجود ندارد و دلیل  شده است اما با این حال دلیلی بر قیمت
گذاري در روایات و اینکه امیرالمؤمنین(ع) هیچ وقت، قیمـت تعیـین نکردنـد معنـاي      به نفی صریح قیمت

عرضه کاالها تدابیري اتخاذ کند تا کند و آن اینکه حاکم شرع باید در کنار اجبار محتکران بر  دیگري پیدا می
مردم متضرّر نشوند مانند تصدي مستقیم دولت نسبت به عرضه کاالهاي خاص یا اعطاي یارانه به اقشـار  

تواند مستند جواز  گذاري باقی نماند این ادله می خاص و ...؛ البته اگر هیچ راهی براي دفع ضرر، جز قیمت
گذاري، به  ل دوم این دیدگاه نیز قابل طرح است. بنابراین لزوم قیمتگذاري باشند. این مطلب در دلی قیمت
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شود؛ بلکه به مالك رفع ضرر و ایجـاد تعـادل در بـازار، چنانچـه راه      صرف ظالمانه بودن قیمت ثابت نمی
  رسد. گذاري نمی سازي اوضاع بازار وجود داشته باشد، نوبت به قیمت دیگري براي طبیعی

  کاهش قیمت اجبار محتکر بر .4.2.5
در این دیدگاه نیز همچون دیدگاه سوم، بین صورت اجحاف در قیمت کاال و صورت عدم اجحاف، تفصیل 

طـور مطلـق ممنـوع شـمرده شـده و در       گذاري به داده شده است؛ با این تفاوت که در این دیدگاه، قیمت
اجبار او به عرضـه کـاال، او را    صورت اجحاف، حاکم شرع باید محتکر را أمر به تنزّل نماید یعنی عالوه بر

مجبور به فروش آن به قیمت عادالنه نیز نماید چه اینکه این قیمت، همان قیمـت بـازار یـا بـاالتر از آن     
  ).52 – 51/ 14ق: 1415و نراقی،  3/299ق: 1410و شهید ثانی،  16/34ق: 1413باشد(سبزواري، 

دگاه سوم است؛ یعنی عدم تسعیر در صورت عـدم  ادله این دیدگاه نیز در هر دو فرض، همانند ادله دی
باشـد کـه داللـت بـر ممنوعیـت       اجحاف به خاطر قواعد عام و خبـر ضـمره و نیـز مرسـله صـدوق مـی      

  ).14/52گذاري داشتند(سبزواري: همان و نراقی، همان:  قیمت
انصاري نیـز   باشد. چنانکه از کالم شیخ و اما امر به تنزّل در صورت اجحاف به خاطر دلیل الضرر می

جمعاً بین «فرمایند:  شود؛ چرا که ایشان در بیان دیدگاه شهید ثانی و استدالل بر آن می چنین استظهار می
گذاري نهی شده است و از سوي دیگر  یعنی از یک طرف، از قیمت» النهی عن التسعیر و الجبر بنفی االضرار

اشد که عموم مردم قدرت خرید نداشته باشند اگر قیمت کاالهاي عرضه شده توسط محتکر به قدري گران ب
تـوان بـا مجبـور     گذاري نیست بلکه می ها خواهد بود و دفع این ضرر منحصر در قیمت موجب ضرر بر آن

آید(شـیخ   ساختن محتکر به رعایت قیمت عادالنه این ضرر را برطرف کرده و نقض غرضی هم پیش نمی
  ).3/822ش: 1377اقی: همان و خویی، و سبزواري: همان و نر 4/374ق: 1415انصاري، 

اند امر بـه تنـزّل را از بـاب امـر بـه       الزم به ذکر است که برخی از فقیهانی که این دیدگاه را پذیرفته
دانند (نراقی، همان) که در این صورت نه فقط حاکم بلکه عمـوم مـؤمنین    معروف و نهی از منکر الزم می

  توانند أمر به تنزّل نمایند. نیز می

  رسی دیدگاهبر
شود که مالك بحث، دفع ضرر بوده و بـه   هاي قبلی بیان شد روشن می با توجه به آنچه در بررسی دیدگاه

تناسب این مالك باید با محتکرین و انحصارگرایان مقابله شود. مطابق این دیدگاه آنچه بر حاکم الزم است 
عرضه کننده از کاهش قیمت نیز امتنـاع   باشد و فرض اینکه اگر اجبار بر کاهش و پایین آوردن قیمت می

، ارائه راهکار مناسب مسئلهورزید وظیفه حاکم چیست؟ بیان نشده است. و از آنجایی که هدف از طرح این 
  جهت تنظیم و کنترل بازار و دفع ضرر از جامعه است، الزم است حکم این صورت نیز روشن گردد.
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  ذاري در صورت امتناعگ اجبار محتکر بر کاهش قیمت و  قیمت .5.2.5
شود و چنانچه این راه نیـز مـؤثر    امام خمینی(ره) معتقد است در صورت اجحاف، أمر به کاهش قیمت می

واقع نشد حاکم حق دارد او را مجبور به عرضه کاال به قیمتی که خود حاکم تعیـین کـرده نمایـد(خمینی،    
سـازد چـرا کـه در     از دیدگاه قبلی جدا مـی ) و همین نکته است که دیدگاه امام را 613و  3/612ق: 1421

نظریه چهارم جاي این سؤال باقی است که اگر بعد از أمر به تنزل، باز هم محتکـر بـر قیمـت ناعادالنـه     
گـذاري را در آن فـرض    پافشاري کرد وظیفه حاکم چیست؟ حضرت امام این نکته را متذکر شده و قیمت

  جایز شمرده است.
هـا   گذاري بـه طـور مطلـق بـه آن     روایاتی که براي اثبات ممنوعیت قیمت ایشان بر این باور هستند،

استدالل شده است در واقع مطلق نبوده و از صورت اجحاف، انصـراف دارنـد چـرا کـه در برخـی از ایـن       
توانـد بدسـت خـدا باشـد کـه       روایات، قیمت، به خدا نسبت داده شده است و روشن است که قیمتی مـی 

در آن نباشد اما نسبت دادن قیمت به خدا در جایی که با آن قیمت، ظلمی بر یک متعارف بوده و اجحافی 
گـذاري   شود، روا نیست(همان). بنابراین روایاتی کـه بـر منـع از قیمـت     طرف(فروشنده یا خریدار) واقع می

داللت دارند از صورت اجحاف، منصرف بوده و مربوط به جایی اسـت کـه اجحـافی در میـان نباشـد و در      
گذاري جایز اسـت و چنانچـه    شود و در صورت امتناع، قیمت ت اجحاف ابتدا أمر به کاهش قیمت میصور

  گذاري ممنوع باشد احتکار کاال باقی مانده و این موجب نقض غرض است. در این فرض نیز، قیمت

  دیدگاه مختار .6.2.5
  ساند: ر ن، ما را به چند نتیجه میهاي فقیها ل دقت در ادلّه شرعی اعم از آیات و روایات و مالحظه استدال

  گذاري در شرایط طبیعی   . ممنوعیت قیمت1
از عمومات آیات و روایات و همینطور برخی نصوص خاص که در بخش نخست مقاله بیان شـد اسـتفاده   

پذیرنـد،   شود که در شرایط عادي و طبیعی بازار که معامالت بر اساس علل طبیعی و عادي انجام مـی  می
گذاري را ندارد. چرا که قیمت بازار در این حالت، بـه   له حاکم شرع، حق دخالت در امور قیمتکسی از جم

شود و چه بسا دخالت دولـت در   تبع عوامل طبیعی(کمی و فراوانی کاال) و میزان عرضه و تقاضا تنظیم می
اي که در  وظیفه قیمت کاالها، منجرّ به پیدایش احتکار و انحصار، تبانی و مشکالت دیگري گردد. نهایت

این حالت بر حاکم اسالمی ثابت است حفظ شرایط طبیعی بازار و جلوگیري از بروز هرگونه ناهنجـاري در  
باشد که این مطلب به وضوح از ادلّه شرعی و اخبـار و روایـات موجـود در متـون روایـی       أمر معامالت می

  شود.  استفاده می
باید «فرمایند:  به مالک اشتر این مطلب را بیان داشته و میعالوه بر آن امیرالمؤمنین(ع) در نامه خود 
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هایی کـه بـه فروشـنده و     خرید و فروش در جامعه اسالمی به سادگی و با موازین عدل انجام گیرد. با نرخ
  ».خریدار زیانی نرساند

یـد و  این بیان نورانی حضرت، حاکی از آن است که حاکم اسالمی باید اوضاع طبیعی بازار را حفظ نما
فلسفه منع از احتکار نیز همین است چرا که حضرت این مطلب را در مقام تعلیل بر منع از احتکار متـذکر  

  شده است.

  . اجبار محتکر بر عرضه کاال2
شود، احادیثی که  در شرایط غیر طبیعی به ویژه احتکار، به استناد اخبار متواتر، محتکر مجبور به عرضه می

ها ضعیف است اما اگـر   حد یقین بر این حکم داللت دارند، گرچه سند برخی از آنها، در  گذشت و غیر آن
کسی مجموع روایات را به دیده انصاف بنگرد به چنین قطعی خواهد رسید. البته باید در ایـن مسـئله بـه    
 ضوابط احتکار و نوع کاالهاي احتکاري نیز توجه شود. براي مثال حکم به اجبار محتکر براي عرضه کاال

وي چنـین پیآمـدي   سـازي   در صورتی است که احتکار سبب پیدایش ضرر عمومی گردد اما اگـر ذخیـره  
تواننـد آن را   نداشته باشد (مثل اینکه کاالي احتکار شده توسط یک تاجر، در بازار موجود بوده و مردم می

ـ   به قیمت عادالنه تهیه کنند) حکم پیش گفته در این حالت ثابت نمی ن فـرض ضـرري   شود چـون در ای
شود. بنابراین جایز است تاجري به امید گران شدن کاال، آن را ذخیره کند همانطور کـه   متوجه عموم نمی

  کند.  صحیحه حلبی نیز به صراحت بر این مطلب داللت می
بنابراین در جایی حکم به اجبار محتکر بر عرضه کاال ثابت است که ضـرر عمـومی در بـین باشـد و     

توان عالوه بر اجبار محتکر، حکم به جواز قیمت گـذاري   وقتی این ضرر، مالك حکم باشد به راحتی نمی
از بـین بـردن    را هم استفاده کرد چرا که هدف از اجبار، ایجاد شرایط عادي و طبیعـی در جریـان بـازار و   

باشد و چنانچه محتکر با همین اجبار، کاالي خـود را روانـه بـازار     ناهنجاریهاي اقتصادي حاکم بر بازار می
را عرضه کند موضوع حکم، منتفی شـده و نیـازي بـه قیمـت گـذاري       کرده و به قیمت جاري در بازار، آن

تر از قیمت بـازار یـا    اند قیمتی پایینتو نیست عالوه بر اینکه حاکم هم در صورت جواز قیمت گذاري نمی
باالتر از آن را بر کاال معین کند چرا که به فرموده أمیرالمـؤمنین علیـه السـالم در معاملـه هـیچ یـک از       
طرفین نباید متضرر شوند. پس اگر خود محتکر با همین قیمت، کاال را در بازار به فروش رساند بر حـاکم  

  د. جایز نیست در قیمت آن دخالت نمای

  . مسئولیت دولت براي تنظیم بازار 3
چنانچه با فرض اجبار محتکر بر فروش کاال ضرر عمومی مرتفع نشود مثل اینکه محتکر کاالي خود را با 
قیمت باالیی عرضه کند به نحوي که مردم قدرت خرید آن را نداشته باشند در این صـورت حـاکم شـرع    
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جاري را مرتفع سازد و بازار را به حالت طبیعی برگرداند، و اگـر بـا   مسولیت دارد با اتخاذ تدابیري، این ناهن
استفاده از تدابیر اقتصادي(هر چند با تصدي مستقیم دولت در عرضه برخی کاالها) بتوان ضرر عمـومی را  

گـذاري و   توان از جمع روایات ناهی از قیمت رسد. این نکته را می گذاري نمی مرتفع ساخت، نوبت به قیمت
  خواهد استفاده کرد.  امیرالمومنین(ع) که وجود بازار روان و عادالنه را از فرمانروا می نامه

  گذاري در صورت امتناع . اجبار محتکر بر کاهش قیمت و  قیمت4
در صورتی که هیچ تدبیري براي برگرداندن بازار به شرایط طبیعی کارساز نبود و از طرفی هم محتکـران  

طور که در دیدگاه امام خمینـی گذشـت در    کنند در این صورت همان عرضه نمیکاال را به قیمت متعارف 
هـا را کـاهش دهنـد و در     خواهد که خودشان داوطلبانه قیمـت  مرحله نخست حاکم شرع از محتکران می
گـذاري و   کند. دلیل این حکم نیز جمع بین روایات نـافی قیمـت   صورت اجتناب، اقدام به تعیین قیمت می

  ر از جامعه اسالمی و جلوگیري از نقض غرض اجبار محتکر بر فروش کاال است.   قواعد رفع ضر

  . تعیین قیمت عادالنه5
گذاري منتهی گردد در تعیین آن بایستی ضوابطی رعایت شود که احادیث و روایـات   چنانچه کار به قیمت

جحافی بر بایع یـا مشـتري در   ها در بازار باید به نحوي باشد که هیچ ا کنند، قیمت ها را بیان می سابق، آن
خواهد قیمت کاالي احتکار شده را تعیین کند باید ایـن مـالك را    آن نباشد بنابراین حاکم اسالمی که می

مراعات کرده و قیمتی را تعیین نماید که مصلحت بایع و مشتري در آن رعایـت شـده باشـد. بـه همـین      
بود، بر این باور است که حاکم شرع بـه آنچـه   گذاري  جهت، حتی شیخ مفید هم که معتقد به جواز قیمت

توانـد قیمـت تعیـین کند(مفیـد،      اي که صاحبان کاالها متضـرر نشـوند مـی    داند به گونه که مصلحت می
دیـد   ) حضرت امام نیز در این مقام میزان قیمت تعیین شده توسط حاکم را منوط به صـالح 616ق: 1413

کم شرع نباید موجـب ضـرر در حـق بـایع و محتکـر گـردد       دید حا داند و بدیهی است که صالح حاکم می
بنابراین در جایی که شارع اجازه قیمت گذاري به او داده است موظّف اسـت قیمـت تعیـین شـده توسـط      

  ).279تا:  و حسینی شیرازي، بی 3/613ق:  1421کارشناسان را بر کاال وضع کند(خمینی، 

  گیري نتیجه
ومتی عدالت است که هم بصورت مکرر در فرمایشات رهبـري آمـده   هاي اساسی اقتصاد مقا یکی از مولفه

 یعنی است؛ محور عدالت اقتصاد، است و هم مقصود از عدالت به صورت دقیق توضیح داده شده است. این
 بحـث  کنـد؛  نمـی  اکتفا ــ ملّی ناخالص تولید ملّی، رشد] مثل[ ـ داري سرمایه اقتصاد هاي شاخص به تنها
 هاي شاخص در که شد؛ زیاد اینقدر ملّی ناخالص تولید یا شد، زیاد اینقدر ملّی رشد ییمبگو که نیست اینها
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 هم خیلی کشوري یک ملّی ناخالص تولید که حالی در. کنید می مشاهده داري سرمایه اقتصاد در و جهانی
 شـاخص  بنـابراین . نـداریم  قبـول  ما را این! میرند می گرسنگی از کشور آن در هم کسانی اما رود، می باال

 مقـاومتی  اقتصـاد  در مهـم  هـاي  شاخص از یکی ـ جامعه در اجتماعی عدالت و اقتصادي عدالت ـ عدالت
 آن بـه  نخیـر،  بشـود؛  اعتنایی بی هم دنیا موجود علمی هاي شاخص به که نیست این آن معناي اما است،

 برنامـه  ایـن  در و بیان این در عدالت. شود می کار هم »عدالت« محور بر اما شود، می توجه هم ها شاخص
 رهبري بیاناتاست(  دادن افزایش را ملّی ثروت و ثروت تولید معناي به بلکه نیست، فقر تقسیم معناي به

  ).1/1/1393 در حرم مطهر رضوي
گـذارد و   روي تولید داخلی از جهت کمیت و کیفیت تأثیر مـی یکی از مسائل اساسی که در بلند مدت 

هاي تعادلی بازار است و گرنه باعث افت انگیـزه   شود توجه به قیمت موجب رهایی اقتصاد از وابستگی می
شود که خـالص اصـول اساسـی     تولید کننده شده تولید داخلی را کاهش و موجب وابستگی اقتصادي می

ن اساس اگر بخواهیم با استناد به ادله شرعی و رعایت عدالت و حقـوق همـه   اقتصاد مقاومتی است. بر ای
ذینفعان در جامعه اسالمی شده و در بلند مدت حامی تولید داخلی و تعادل بازار شود، به مـدل عملیـاتی از   

گـذاري و نظـارت.    گذاري برسیم در عین پذیرش مسئولیت دولت در مقام قـانون گـذاري، سیاسـت    قیمت
گذاري نداشـته   ل بایستی به ترتیب رعایت شود: در شرایط عادي و طبیعی بازار دولت حق قیمتمراتب ذی

  شود. و قیمت توسط سازوکار بازار (عوامل موثر بر عرضه و تقاضا) و توافق طرفین تعیین می
در شرایط غیر طبیعی چون احتکار، انحصار و تبانی، دولت اسالمی موظـف اسـت بـا تمهیـدات الزم     

غیر طبیعی را از بین ببرد بنابر این دولت موظف به اجبار محتکر و انحصارگر به عرضـه کاالسـت   شرایط 
گذاري ندارد. چنانچه محتکران و انحصارگران حاضر به عرضه کاالهـا بـه قیمـت عادالنـه      اما حق قیمت

قیمـت کنـد.    تواند آنان را وادار به کاهش نباشند و این موجب ضرر و ضرار جامعه شود حاکم اسالمی می
تواند اقدام به تعیین قیمت کند. چنانچـه   در صورت امتناع فروشندگان از قیمت عادالنه، حاکم اسالمی می

به هر دلیل کار به تعیین قیمت به صورت دستوري برسد، حاکم شرع موظف است با مراجعـه بـه دیـدگاه    
 چ یک از فروشنده و خریدار نباشد.اي(عادالنه) تعیین کند که به ضرر هی ها را به گونه کارشناسی قیمت
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  .4هاي اقتصادي، سال دوم، ش ، جستار»گذاري از دیدگاه فقه و اقتصاد قیمت«)، 1384حسینی، سیدرضا(

  ق)، تحریر األحکام الشرعیه علی مذهب اإلمامیه.1314حلی، حسن بن یوسف مطهر(
  ق)، تذکرة الفقهاء، مؤسسه آل البیت، قم.1414( ــــــــــ
  ق)، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، دفتر انتشارات اسالمی.1413( ــــــــــ
  ق)، منتهی المطلب، چاپخانه حاج احمد آقا و محمود آقا.1333( ــــــــــ
  قم.ق)، نهایۀ اإلحکام فی معرفۀ األحکام، مؤسسه اسماعیلیان، 1410( ــــــــــ

ق)، المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، دفتر انتشـارات  1407حلی، جمال الدین احمد بن محمد اسدي(
  اسالمی، قم.
  )، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، دفتر انتشارات اسالمی، قم.1410حلی، ابن ادریس(

الحـرام، مؤسسـه    )، شرائع اإلسالم فـی مسـائل الحـالل و   1408 حلی، محقق نجم لدین جعفر بن حسن(
  اسماعیلیان، قم.

  قم. ق)، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421خمینی، روح اهللا(
  مکتبه الداوري، قم.  )، مصباح الفقاهه،1377 خویی، ابو القاسم(

 ق)، فقه القرآن، مکتبۀ آیه اهللا المرعشی، قم.1405راوندي، قطب الدین(
  قه األسالمی و ادلّته، دارالفکر، دمشق.ق)، الف1405زحیلی، وهبه(

ق)، مهذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام، دفتر آیـت اهللا سـبزواري،   1413سبزواري، سید عبد اإلعلی(
 قم،

  ق)، سنن ابی داود، دار الفکر، بیروت.1410السجستانی، سلیمان بن األشعث(
 ق)، نهج البالغۀ، مؤسسه نهج البالغۀ، قم.1414سید رضی(

 )، االحتکار و ما یلحقه من االحکام و اآلثار، انتشارات خوزستان، اهواز.1377شفیعی، سید علی(
الـدار   -دار التـراث ق)، اللمعـۀ الدمشـقیۀ فـی فقـه اإلمامیـۀ،      1410شهید اول، محمد بـن مکـی عـاملی(   

  ، بیروت.اإلسالمیۀ
فـی شـرح اللمعـۀ الدمشـقیۀ،      ق)، الروضـۀ البهیـۀ  1410شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عـاملی( 

 کتابفروشی داوري، قم.
  )، مسالک األفهام إلی تنقیح شرایع اإلسالم، مؤسسۀ المعارف اإلسالمیه، قم.1413( ــــــــــ

  ق)، التوحید، دفتر انتشارات اسالمی، قم.1398شیخ صدوق(
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  ق)، من الیحضره الفقیه، دفترانتشارات اسالمی، قم.1413( ــــــــــ
  نا،. تا)، فقه العولمۀ، بی سید محمد حسینی(بی شیرازي،

 ق)، کتاب المکاسب، کنگره جانی بزرگداشت شیخ انصاري، قم.1415شیخ انصاري، مرتضی(
  ق)، اقتصادنا، دفتر انتشارات اسالمی، قم.1407صدر، محمد باقر(

حیـاء اآلثـار   ق)، المبسوط فی فقـه اإلمامیـه، المکتبهالرضـویه إل   1387طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن(
 الجعفریه، تهران.

  ق)، النهایۀ فی مجرد القثه و الفتاوي، دار الکتاب العربی، بیروت.1400( ــــــــــ
  ق)، الخالف، دفتر انتشارات اسالمی، قم.1407( ــــــــــ
  ق)، تهذیب األحکام، دار الکتب اإلسالمیه، تهران.1407( ــــــــــ
  ق)، اإلستبصار فیما اختلف من األخبار، دار الکتب اإلسالمیۀ، تهران.1390( ــــــــــ
 ق)، رجال الشیخ، دفتر انتشارات اسالمی، قم.1407( ــــــــــ

ق)، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العالمه، دفتر انتشـارات اسـالمی،   1419عاملی، جواد بن محمد حسینی(
 قم.

ق)، التنقیح الرائع لمختصر الشـرائع، کتابخانـه آیـت اهللا    1404عبداهللا( فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن
 مرعشی، قم.

ق)، کشف الرموز فـی شـرح مختصـر النـافع، دفتـر انتشـارات       1417فاضل، حسن بن أبی طالب یوسفی (
  اسالمی، قم.

  تا)، سنن ابن ماجۀ، دار الفکر، بیروت. القزوینی، محمد بن یزید(بی
  دار الکتب اإلسالمیۀ، چاپ چهارم، بیروت،. ق)، الکافی،1408کلینی(

  ق)، المقنعه، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم.1413مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبري(
 ق)، المسائل الصاغانیۀ، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم.1413مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبري(

ار و التسعیر، سازمان انتشارات وآمـوزش انقـالب اسـالمی،    االحتک ق)، رسالۀ فی1406منتظري، حسینعلی(
 تهران.

هاي نو در  )، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسالمی، انتشارات اندیشه1362محقق داماد، مصطفی(
 علوم اسالمی، قم.

  ق)، وزارة األوقاف و الشؤون األسالمیۀ، کویت.1404الموسوعۀ الفقهیۀ الکویتیۀ(
  ق)، رجال النجاشی، دفتر انتشارات اسالمی، قم.1407نجاشی(

  دار الکتب األسالمیۀ.  )، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم،1368نجفی، محمد حسن بن باقر(
 ق)، مستند الشیعۀ فی احکام الشریعۀ، مؤسسۀ آل البیت، قم.1415نراقی، مولی احمد بن محمد مهدي (
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  مستدرك الوسائل، مؤسسۀ آل البیت، بیروت.ق)، 1408نوري، میرزا حسن(
  )، مناهج البراعۀ فی شرح نهج البالغۀ، مکتبۀ اإلسالمیۀ، تهران.1358هاشمی خویی، میرزا حبیب اهللا(

  .24ها، اقتصاد اسالمی، ش )، رفتار پیامبر و امامان در برابر نوسان قیمت1385یوسفی، احمد علی(
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مدلسازي استراتژیک اقتصاد مقاومتی در سطح کالن براساس 
 منویات مقام معظم رهبري

  *زاده فرزانه اشعریون قمی

  چکیده
سال  عنوان بهدر راستاي سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران از طرف مقام معظم رهبري  1393سال 

اقتصادي نام گذاري گردید. از طرف دیگر استراتژي کالن نظام در مقابلـه بـا    حماسه و سیاسی حماسه
بـود. توجـه   » اقتصاد مقاومتی«هاي اقتصادي بین الملل از طرف معظم له راهبردي بدیع به نام  تحریم

دهنده ارتباط تنگاتنگ این دو  معظم له به اقتصاد مقاومتی از یک طرف و تولید ملی از طرف دیگر نشان
باشـد. بایـد توجـه     م اقتصادي و اهمیت موضوع جهت رسیدن کشور به اهداف سند چشم انداز میمفهو

داشت که در سطح کالن نائل شدن به هدف مذکور بدون تبیین مسیر استراتژیک براي آن امکان پذیر 
مسیر کالن حرکت اقتصـادي   SWOTنخواهد بود. مقاله حاضر در تالش است براساس مدل استراتژي 

را بر اساس منویات معظم له ترسیم نماید و راهبردهاي مورد نظر هر بخش در نگرش کلی ترسیم کشور 
هاي کالن  باشد و براساس سیاست شود. هدف غایی این مسیر نائل شدن به اهداف سند چشم انداز می

 نظام در مورد مسائل اقتصادي راهبرد اقتصاد مقاومتی تبیین استراتژیک خواهد شد.
  .SWOTمسیر استراتژیک، اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز، بیانات رهبري، مدل  ا:ه کلیدواژه

 مقدمه
آگاهی از تحوالت را ضروري سـاخته   پیشرفت و توسعه سریع در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی،

 اجتمـاعی، سیاسـی،   هـاي مختلـف اقتصـادي،    گیري راهبردي در گستره تاریخ و در زمینه تصمیم .است

ـ  بحرانی و اضطراري نظامی و در شرایط عادي، هنگی،فر هـاي   جوامـع و نظـام    یـژه در سـطح کـالن   و هب
  ریـزي اسـتراتژیک عوامـل اساسـی     برنامـه  .آیـد  ساز به شـمار مـی   اي اساسی و سرنوشت مقوله اجتماعی،

 دهد. ارائه میسد را ر یمبه هدف  يکه با احتمال بیشتر  اییه لحخطرآفرین محیطی را تحلیل کرده و راه 
  جـامع  ايهـ  حطـر سازمان و اتخاذ تصمیم دربـاره    ریزي استراتژیک فرایند تعیین اهداف به عبارتی، برنامه

  .عملیاتی و اجرایی براي تحقق آن اهداف است

                                                        
  ghomizadehfarzaneh@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه تهران  *
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تفاوتی بـین یـک    در این ارتباط، است.  ریزي و هدایت عملیات در یک سازمان هنر برنامه استراتژي،
ابتدا الزم است  موارد،  در تمامی این .ودش ینمشکیالتی به وسعت یک دولت مشاهده با ت سازمان کوچک،

سـپس   ییـد و توافـق اعضـا قـرار گیـرد.     أعالیه سازمانی مورد ت  تعریف روشن و قابل اکتسابی از مأموریت
 و کوتـاه  هاي بلنـد مـدت   برنامه در مرحله آخر، هایی براي سازمان تصویب گردد. براساس مأموریت هدف

 هاي کلی و جزیی تدوین خواهد شد.  ابی به هدفی تاجرا و دس  مدت براي
جمهـوري    تمایز و ویژگی خـاص نظـام   هاي راهبردي، صرف نظر از اهمیت و حساسیت ذاتی تصمیم

خود این نظام را در معرض شتاب و شدت  اسالمی ایران که به مقتضاي ماهیت متفاوت و منحصر به فرد
تصـمیمات راهبـردي در ایـن نظـام از       باعث شدهو  داده است ها قرار ها و پیچیدگی تري از نامعلومی بیش

ضـرورت ارائـه الگـویی بـومی و مبتنـی بـر        شرایطی  در چنین اینرو از حساسیت بیشتري برخوردار باشد.
با تهدیدات محیطی و تبدیل آن به فرصت و قـوت بـراي نظـام      براي مقابله هاي مکتبی ها و آموزه ارزش
ما باید هر کـدام نقـش خودمـان را     -بنابر فرمایشات مقام معظم رهبري  شود. می  احساس کامالً میاسال

طى، یاى ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شـرا ه شبشناسیم و آن را ایفا کنیم. یکى از بخ
دشـمن، خباثـت   اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد بـا مقاومـت در مقابـل کارشـکنى     

ـ هـ  تبیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شـرک (دشمن )؛ تحقـق  8/5/1391 نیـان ب شاي دان
اي گذشته در مـورد موضـوعات اقتصـادي و    ه لبخشیدن اهداف اقتصادي کشور با توجه به نامگذاري سا

» اقتصاد مقاومتی« ، بر اساس راهبردي به نام»اقتصادي حماسه و سیاسی حماسه سال«سال اخیر به نام 
امکان پذیر خواهد بود. برهه بسیار حساس و مهمی که هم اکنون کشور در آن قرار دارد، فرصت مناسبی 
است تا وضعیت اقتصادي کشور با استفاده از اقتصاد مقاومتی جهشی بزرگ پیدا کند و خود را نسـبت بـه   

  اي نفتی و وارداتی واکسینه نماید.ه یوابستگ
راهبردي است که از دو نظر مورد توجه است اول اینکه این راهبرد در سطح کشور و  اقتصاد مقاومتی

در بین تمامی اقشار جامعه باید نهادینه شود و از طرف دیگر با توجه به شرایط کنونی کشور تنها راه برون 
هـا، هـم      هنشگاهم دا«ند: ا هاشد معظم له در سخنان خود به این دو نکته اشاره فرمودب یرفت این راهبرد م

ى و استعداد این کار را دارند، چه از لحاظ علمى، یهاى دولتى، هم آحاد مردمى که خوشبختانه توانا   هدستگا
هاى مالى، باید تالش کنند مسئولیت زمـان خـود و مقطـع تـاریخى حسـاس خـود را          ىیچه از لحاظ توانا

مقاومتى، این یک شـعار نیسـت؛ ایـن یـک      بشناسند و به آن عمل کنند. این که ما عرض کردیم اقتصاد
اى بسـیار بلنـد و نویدبخشـى را در مقابـل خودمـان      هـ  قند. ما افک یواقعیت است. کشور دارد پیشرفت م

ى هم دارد. بعضـى  یها   ها و معارضه ضا، معاره قنیم. بدیهى است که حرکت به سمت این افک یمشاهده م
اى است، بعضى    ههاى سیاسى دارد؛ بعضى منطق   هدارد، بعضى انگیزهاى اقتصادى    هها انگیز   هاز این معارض

ود به همین فشارهاى گوناگونى کـه مشـاهده   ش یها در مواردى هم منتهى م   هالمللى است. این معارض   نبی
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ـ   -هست  اه نای -نید؛ فشارهاى سیاسى، تحریم، غیر تحریم، فشارهاى تبلیغاتى ک یم الى    هلـیکن در الب
ى هم وجود دارد که بناسـت از  یاه ما و تصمیه تاى استوار و همه مکالت، در وسط این خارها، گااین مش

بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران (مورد نظر برساند    هوسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقط
  ).8/5/1391 نیانب شاي دانه تن شرکو مسئوال

وسیله نگرش کالن مدیریت استراتژیک و بر اساس منویات رهبر معظم انقـالب   در این مقاله ابتدا به
وسـیله مـدل    چشم انداز، مأموریت و اهداف کالن کشور در زمینه اقتصاد بدست آمده است و در ادامه بـه 

SWOT ا و تهدیدات براي نظـام اقتصـادي کشـور اسـتخراج شـده اسـت و       ه تنقاط قوت، ضعف، فرص
  موجود در این مدل ارائه شده است. مسئلهراهکارهاي پیشنهادي براساس فرایند حل 

  مدیریت راهبردي
به  (EGO)معناي ارتش و   به (STRATOS) مرکب از (STRATEGO)  واژه استراتژي از کلمه یونانی

یافتـه    در بخش خصوصی توسعه اساساً  ریزي استراتژیک برنامه وجود این،با است.  شده  معناي رهبرگرفته
  توانـد بـه   اند ولی می ریزي استراتژیک در بخش خصوصی تدوین شده است. هرچند که رویکردهاي برنامه

 )23 :1372جوامـع و دیگـر نهادهـا کمـک کنند(برایسـون،        سازماندهی دولتی و غیر انتفاعی و همچنـین 
  یافتـه در جهـت اتخـاذ تصـمیم و مبـادرت بـه       توان تالشی منظم و سازمان استراتژیک را می  ریزي برنامه

امـوري را    و چـه  کنـد  چه می ن چیست،ا، اینکه یک سازماه نآاقدامات بنیادین تعریف کرد که به موجب 
  ).51: 1381(کیانی،مشخص خواهد شد دهد، انجام می

فرایندي است در جهت تجهیز منابع و وحدت بخشیدن بـه    ریزي استراتژیک در تعریف دیگري برنامه
 درونی و بیرونی. ايه تمحدودیمدت باتوجه به امکانات و  اهداف و رسالت بلند  آن براي نیل به ايه شتال

مسیر آینده سـازمان یـا   موقعیت فعلی و   ریزي استراتژیک به معناي فرایند بررسی در تعریفی دیگر برنامه
الوانی و گیـري نتـایج اسـت(    آن اهـداف و انـدازه    تدوین یک استراتژي براي تحقق جامعه، تنظیم اهداف،

بلندمدت  ايه فهدریزي در مورد  ریزي استراتژیک را برنامه و تعریف دیگر که برنامه) 205 :1377همکارن، 
  ).363 :1377و همکاران،  دارد(زاهدي می  بیان اه نآسازمان و انتخاب فعالیت الزم براي تحقق 

 تعریف اقتصاد مقاومتی
در برخورد با راهبرد اقتصاد مقاومتی در مرحله اول باید تعریفی عملیاتی از آن ارائه شود که در ادامه چهار 

  تعریف ارائه شده است.
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  الف) اقتصاد موازي
ور که انقالب اسـالمی بـا توجـه بـه     ط نیعنی همااست » اقتصاد موازي« تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه

امداد، جهـاد سـازندگی،     هنیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند: کمیت
سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی بـراي تـأمین اهـداف انقـالب، ایـن پـروژه را ادامـه داده و        

اي مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد کـه چـه   ه يکند؛ چرا که انقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازتکمیل 
  ید. پس باید نهادهایی موازي براي این کارویژه ایجاد کند؛  آ ینهادهاي رسمی اقتصادي برنم  هبسا ماهیتاً از عهد

  ب) اقتصاد ترمیمی
، »دایـی ز بآسـی «، »ازيسـ  ممقـاو «اقتصادي اسـت کـه در پـی    تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از 

ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است. در رویکرد جدید » ترمیم«و » یريگ لخل«
  اي نهادهاي موجود، کاري کنیم که انتظارات ما را برآورند. ه تبه دنبال آن هستیم که با باز تعریف سیاس

  ج) اقتصاد دفاعی
در برابـر آن  » پدافندشناسـی «و » آفندشناسـی «  ،»ناسیش ههجم«ریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه تع

هجمه است. یعنی ابتدا باید بررسی شود که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با 
اي هجمه ه هیم که ابزارها و شیوا ههند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافتد یچه ابزارهایی صورت م

  ا استراتژي مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. ه ندشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آ

  د) اقتصاد الگو
دت سـلبی و اقـدامی صـرفاً    مـ  هچهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتا

ـ مـ  هسه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یا کوتا پدافندي نیست؛ بر خالف انسـتند،  د یدت م
ندازي کالن به اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و یـک اقـدام بلندمـدت را شـامل     ا ماین رویکرد چش

اي رهبـر معظـم انقـالب نیسـت، رویکـردي      هـ  هسد دور از دیدگار یود. این تعریف هم که به نظر مش یم
هستیم که هم اسالمی باشد و هـم  » لیآ هاقتصاد اید«دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی ایجابی و

خـش و کارآمـد بـوده و    ب مما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادي که براي جهان اسالم الهـا 
یکی   ،ایرانی پیشرفت باشد. بدین معنا اساساً در الگوي اسالمی» تمدن بزرگ اسالمی«از تشکیل س هزمین

 ).1391اید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد(پیغامی، ب یاي مهم الگو مه هاز مؤلف
ریـزي   اي بیان شده داراي مزایاي خاص خود هستند ولی با توجه به هدفه فهرچند هرکدام از تعری

سـد از دیـد   ر ینظر مـ ي سند راهبردي و بیان رهبر انقالب که در ادامه خواهد آمد به ا هکالن، چشم انداز
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ل خواهی الزم را دارد لذا در این مقاله اقتصاد مقـاومتی براسـاس   آ همطالعاتی تعریف چهارم جامعیت و اید
  تعریف مذکور مورد تبیین و ارائه راهبرد قرار خواهد گرفت.

  اقتصاد مقاومتی در کالم رهبري
ند که در ادامه با توجـه  ا هانقالب قرار گرفت اي گوناگون مورد اشاره و تبیین رهبره هاقتصاد مقاومتی از جنب

  ا اشاره خواهد شد.ه نبه هدف تحقیق به بعضی از آ
  ضرورت اقتصاد مقاومتی .1
کسانى کـه نـاظر مسـائل گونـاگون بودنـد،        هاقتصاد مقاومتى را مطرح کردیم. هم ا چند سال پیشم

ا نشـان  هـ  ىت. معلوم بـود و طراحـ  وانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادى بر کشور است یم
مهمـى    هنقط اه نآاقتصاد کشور ما براى  .واهند بر روى اقتصاد کشور متمرکز شوندخ یم اه نایاد که د یم

است. هدف دشمن این بود که بر روى اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزنـد، بـه اشـتغال لطمـه     
بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختالل و خطر شود، مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسالمى جدا 

مشـاهده   وانسـت ت یمـ  شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این است، و این محسوس بود؛ ایـن را انسـان  
  ).3/5/1391نظام،  کارگزاران دیدار در د(بیاناتکن

  اه ماقتصاد مقاومتی راه مقابله با تحری .2
مقاومـت   -ا و از این چیزها ه ماز جمله در مقابل همین تحری -اگر کشور در مقابل فشارهاى دشمن 

ى دیگر وجود یامکان تکرار چنین چیزهامدبرانه بکند، نه فقط این حربه کُند خواهد شد، بلکه در آینده هم 
نخواهد داشت؛ چون این یک گذرگاه است، ایـن یـک برهـه اسـت؛ کشـور از ایـن برهـه عبـور خواهـد          

  ).3/5/1391 در دیدار کارگزاران نظام رهبري بیانات(کرد
  رشد رمز مقاومتی اقتصاد .3

 دور کشـیدن  حصار معنایش مقاومتى اقتصاد که نیست اینجور نیست؛ نفى  هجنب فقط مقاومتى اقتصاد
 امکان ملت یک به که اقتصادى آن یعنى مقاومتى اقتصاد نه باشد؛ تدافعى کارهاى یک انجام فقط و خود

  . باشند داشته را خودشان شکوفایى و رشد هم فشار شرایط در حتّى که هدد یم اجازه و هدد یم

  فرایند مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک، این نوع از مدیریت را  فن و هنـرِ تـدوین، اجـرا و ارزیـابی     صاحب نظران در تعریف 

مایـد. بنـابراین   ن یانند که توانایی رسیدن به اهداف را براي سازمان محقق مـ د یي ما هاي چندگانه متصمی
  ي از این سه بخش مهم تصور کنیم:ا هوانیم مدیریت استراتژیک را مجموعت یم
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  الف) تدوین استراتژي
ـ    ا و هـ  تود تـا فرصـ  شـ  یدر این مرحله مأموریت سازمان یا شرکت و عوامل داخلی و خـارجی بررسـی م

اي سازمان در ه يا اهداف و استراتژه یتهدیدها و نقاط قوت و ضعف مشخص گردد و بر پایه همین بررس
  سطح کالن و خرد تعیین شود.

  ب) اجراي استراتژي
باید در این مرحله اجرایی شود.در این قسمت منابع سـازمان  ایی که در سطح قبل معین گشته ه ياستراتژ

ابد و در مسیر مأموریت کلی سازمان با یک فرهنـگ سـازنده   ی یبا توجه به اهداف تعیین شده تخصیص م
  ردد.گ یپیگیري و اجرا م

  ج) ارزیابی استراتژي
ا بر مأموریت ه نو تأثیرات آدر این مرحله تغییراتی که ممکن است در عوامل داخلی و خارجی به و جود آید 

ردد. ضمنا در این مرحله تمام مراحل قبلی به صورت دقیق و از ابعاد گ یو اهداف سازمان بررسی و ارزیابی م
  ).23: 1385ود تا در صورت انحراف، اصالحات الزم صورت پذیرد(اعرابی، ش یمختلف مجددا بررسی م

  :زیر ترسیم نمودصورت  به  وانت یمرا  سطح کالندر  راهبرديمدل 
  
  
  
  
  
  
 

  در سطح کالنمدل استراتژي  .1شکل 
 انداز چشم
در  از طریق بیان یـک جملـه کامـل دارد.    نظام  اشاره به آرمان عالیه در تدوین یک استراتژي، انداز  چشم

در یک محیط پویـا و فعـال و در یـک فضـاي      ،معنويبا توجه به همه امکانات مادي و  انداز تبیین چشم
 تـا پـس از انجـام مطالعـات و محاسـبات دقیـق،       رقابتی کامل مدیریت هر سازمان تـالش خواهـد کـرد   

جاري و آتی قـرار داده    نهایی و کامل را سرلوحه تمامی اقدامات و تصمیمات هدف واال،  ابی به یکی تدس
انداز مورد نظر هدایت نماید.  رسیدن به چشم سمت بهمدت واقعی و عملی سازمان را در بلند  صورتی بهو 

کـه در   چرا ودش یتصمیمات مدیریتی محسوب م  ترین ترین و پرمخاطره جمله مشکل از انداز، تدوین چشم

 چشم انداز

 مأموریت

 هاي استراتژیکهدف
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تنابهی از منابع مـادي و  ععالوه بر هدر دادن مقادیر م صورت بروز اشتباه یا تعجیل در تنظیم و تعریف آن،
  دور نگه داشـته و ادامـه  ه ابی به آرمان حقیقی آن بی تتمادي سازمان را از نزدیکی و دسسالیان م انسانی،

به منظور ایجاد تسهیالت الزم  بدیهی است .دهد حیات و تداوم فعالیت آن را نیز در معرض مخاطره قرار می
خواهـد بـود بـراي    ملـزم    هر سازمان انداز، بینی شده در یک چشم هاي واالي پیش هدف  براي رسیدن به

تر نمـوده و بـا    مختلف و در سطحی کوچک يا هانداز تنظیم چشم  هاي مختلف سازمانی نیز اقدام به بخش
  ).9: 1386(مدرکیان، انداز اصلی و مورد نظر را هموار نماید ها راه رسیدن به چشم تالش در جهت تحقق آن

لعـین مسـئوالن   ا بنداز کشور که باید نصا من چشریت مود که مهش یاز بیانات رهبر انقالب اینگونه برداشت م
دهـه توسـعه و    عنـوان  بهو سیاست گذاران باشد سند چشم انداز کشور است که براساس آن دهه چهارم انقالب 

ـ    اشـد.  ب یعدالت نام گذاري شده است و به تبع آن اقتصاد مقاومتی از لوازم حیاتی رسیدن به آن سـند راهبـري م
  ند:  ا هدانستمسائل اقتصاد   هکامل در زمیني از منظومه ا هتولید ملی را حلقمعظم له به صراحت سال 

دارنـد   هـا  ایـن الرضا(ع) در سخنرانى اول سال گفتم که   موسى  بن  در صحن مطهر على 86من سال «
ى بود یها تواند فرض کند که این شعارهاى سال حلقه کنند؛ بعد هم آدم می اقتصاد را پیگیرى می  مسئله

جلوگیرى از   مسئلهمسائل اقتصاد؛ یعنى اصالح الگوى مصرف،   کامل در زمینه  براى ایجاد یک منظومه
جهاد اقتصادى و امسال تولید ملى و حمایت از کار   مسئلههمت مضاعف و کار مضاعف،   مسئلهاسراف، 

ى اسـت کـه   یچیزهـا  اهـ  ایـن شعارهاى زودگذر مطرح نکردیم؛  عنوان بهرا  ها اینى ایرانى. ما  و سرمایه
ما را پیش ببرد. ما باید دنبال  تواند میاقتصاد ساماندهى کند؛   حرکت عمومى کشور را در زمینه تواند می

  ).3/5/1391بیانات در دیدار کارگزاران نظام»(این راه باشیم
  

  
  هاي آن دهه چهارم انقالب و نام گذاري راهبردي سال .2شکل

حماسه سیاسی 
حماسه و 

 اقتصادي

 

نوآوري و 
 شکوفایی

 

اصلح الگوي 
 مصرف

 

همت مضاعف و 
 کار مضاعف

 

 جهاد
 اقتصادي

تولید ملی 
حمایت از کار و 

 سرمایه ایرانی

 

 گذاري نام
هاي دهه پیشرفت و سال

 عدالت
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 ما؛ نامیدیم عدالت و پیشرفت  دهه را دهه این ما. است شده مشخص هایی هدف، کشور ى آینده براى«
 هـاي  سیاسـت ؛ کـردیم  تـدوین  را سـاله   بیسـت  انـداز  چشـم  ما؛ کردیم تدوین را 44 اصل هاي سیاست

 بینـى  واقـع  اسـاس  بـر  هـا  سیاسـتگذارى  ایـن   همـه . کنـیم  مـی  و کردیم تدوین را ساله پنج هاى برنامه
  ).20/7/90،  کرمانشاه مردم بزرگ اجتماع در بیانات»(است

 سـند  یـک ، اسـت  شده هدفگذارى انداز چشم این. است انداز چشم به رسیدن  مسئله، دیگر مسئله یک«
 در. رسید نخواهیم انداز چشم به، اقتصادى جهاد بدون. کنیم رعایت حتماً را این ما باید؛ است باالدستى

 اگـر  - اسـت  مسابقه میدان که - میدان این در. شده مطرح هم منطقه اقتصادى اول قدرت، انداز چشم
 و چشـم   مسـئله  کـه  شـد  مطـرح  هـم  جلسـه  آن در روز آن. خورد خواهیم ضربه، ماندیم عقب چنانچه

 هـا  دولت عمومىِ تحرکات میدان و عمومى چالش این در که است این مسئله؛ نیست مطرح همچشمى
 اهـداف  به رسیدن و ما اقتصادى پیشرفت. شد خواهد پامال، ماند عقب کسى اگر، زمان از  برهه این در

 سـختى  ضربات دچار ما کشور و ما ملت، نرسیدیم آنجا به چنانچه اگر که است این خاطر به، انداز چشم
 شـعارى  بـا . ماست نیاز این؛ برسیم آنجا به باید. آمد خواهد وارد ما به مهلکى ضربات احیاناً؛ شد خواهد

 نظام که است این حقیقت .ندارد وجود اى چاره این جز، اسالمى انقالب اهداف با، دهیم می داریم ما که
. شـده  آغـاز  کـه  است حرکتى یک این؛ گرفته چالش به را الحاد و سلطه و استکبار نظام امروز، اسالمى
 هـم  مـا  ملـت  بـه  مخصـوص  و اسـت  توصیف قابل غیر هایش خسارت، میدان این در خوردن شکست
 ابزارهـاى ؛ نیسـت  ممکـن  ابـزار  ایـن  با پیروزى این. شد پیروز قطعاً میدان این در باید لذا؛ شد نخواهد

 دیـدار  در بیانـات »(اسـت  اقتصـادى  پیشـرفت ، هـا  ایـن  ى جملـه  از؛ اسـت  الزم هـم  دیگـرى  گوناگون
  ).6/6/90دولت،  هیئت اعضاي و جمهوري رئیس

 ایـران «را در یک جملـه ایـن گونـه بیـان کـرد:      وان چشم انداز کالن کشور ت یبراساس سند چشم انداز م

 انقالبی، و اسالمی هویت با منطقه سطح در فناوري و علمی اقتصادي اول جایگاه با یافته توسعه است کشوري

  ساله). بیست انداز چشم سند»(الملل نیب روابط در ثرؤم و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام

 مأموریت
ـ  تجهت دسـ  دورنماي تعیین شده  مأموریت سازمان در راستاي انداز، چشمپس از تعریف  ابی بـه آرمـان   ی

محـدودتري برخـوردار بـوده و      انداز از دامنه که رسیدن به چشم در برخی موارد شود. می  مورد نظر تشریح
موریـت در  انـداز و مأ  مراحـل چشـم   ودشـ  یمتر ارزیابی  سازمانی ساده  دسترسی به آن با توجه به امکانات

در  امـا هـد  د یمـ هدف آرمانی را تشکیل   یکدیگر ادغام گردیده و در یک جمله شعار سازمان براي نیل به
انـداز محسـوب    چشم  اي براي هموار کردن راه رسیدن به پیش زمینه عنوان بهمأموریت   مواقعی که اجراي

در هـر حالـت    ه خواهـد شـد.  ئو ارا سازمان در این زمینه تعریف  در یک مرحله جداگانه مأموریت .ودش یم
مأموریت در یک پیام روشن و صریح دامنه مسئولیت سازمان و مدیریت آن را در جهـت اجـراي وظـایف    

  ).9: 1386ماید(مدرکیان، ن یمانداز تشریح  مورد نظر در یک چشم  معین براي نیل به آرمان
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ـ  تدسـ «ز در حوزه اقتصادي عبارت است انداز ا مچشمأموریت کشور براساس  افتن بـه جایگـاه اول   ی
ـ    غ باقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقۀ آسیاي جنو ه و ربی(شامل آسـیاي میانـه، قفقـاز، خاورمیان

 يفزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصـادي، ارتقـا  ا مکشورهاي همسایه) با تأکید بر جنبش نر
  ساله). بیست انداز چشم سند»(نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

   هاي استراتژیک هدف
اجـراي مأموریـت سـازمان و راه رسـیدن بـه        اقدامات اساسی مورد نیاز جهـت  هاي استراتژیک، در هدف

 عنـوان  بـه   فرازهـاي اصـلی اجـراي مأموریـت     بر ایـن اسـاس،   شود. انداز آن تعریف و مشخص می چشم
هاي استراتژیک  هدف گردد. ها معین می به آن  ابیی تسهاي د هاي استراتژیک تعیین گردیده و روش هدف
و متعاقـب عملیـات سـازمانی را      هـا بعـدي   گیري و کنتـرل  ها و اعمال ارزیابی و اندازه ریزي برنامه  اساس

  ).9: 1386هد(مدرکیان، د یمتشکیل 
 از مأموریـت و بررسـی محیطـی ناشـی      تري هستند که هاي مشخص اهداف خواستهبه عبارت دیگر 

 .شوند تر تبدیل می پایین  شوند عناصر استراتژي مدیریت رده باالتر به اهداف می
بعدي اهداف   که چون زمان و منابع محدود است اولویت  در مورد اهداف ذکر این نکته ضروري است

 مالًسوددهی و سهم بازار یا سایر اهداف بایـد کـا    بین مثالً زمینه مصالحه  یابد در این اهمیت بسیاري می
  ).51: 1381(کیانی،آید  دست اهداف سازمان به رینت ممهروشن باشد تا 

  ). 28: 1375، خالصه عواملی که در تدوین اهداف مؤثرند در شکل زیر نشان داده شده است(گلوك
  
  
  

  
  
  

  
  عوامل مؤثر بر تدوین اهداف .3شکل 

  
اي آینده در سند چشم انداز به خوبی ترسیم ه لاز منظر رهبر انقالب اهداف راهبردي کشور براي سا

  ا و اقدامات مسئوالن باید در راستاي آن اهداف باشد.ه هشده است و برنام
 مهمـى  چیـز  انداز      چشم سند این. بسنجید انداز      چشم سند شاخص با را دولت کارى و اى      برنامه هاى      جهتگیرى«

 بـه  کشـور  در را سـندى  هـیچ  ما اساسى، قانون از بعد که گفت بتوان شاید. گرفت نباید کم      دست را این است؛
  ).18/6/88دولت  هیئت اعضاى دیدار در بیانات»(است بلندمدت و کالن نگاه یک. نداریم اهمیت این

 مجموعه اهداف آینده 
 هاآن و اولویت

 نیروهاي محیط خارجی منابع و نیروهاي داخلی

 هاي حاکمارزش رشد آیندهاهداف گذشته و 
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با توضیحات مذکور اهداف اقتصادي مد نظر در سند چشم انداز که مرتبط با سال جهـاد اقتصـادي و   
  :1ندي کردب هوان اینگونه دستت یاي اقتصادي مختلف مه هاشد را در عرصب یاقتصاد مقاومتی م

  
  اهداف اقتصادي مطرح در سند چشم انداز .4شکل 

                                                        
 موجود در سند چشم انداز به دلیل نیاز به مجالی بیشتر در این مقاله بررسی نشده است.  44اهداف اصل  .1

 
کاهش تصدي 

 دولتی

حمایت از ایجاد ارزش 
گذاري و افزوده و سرمایه

 کارآفرینی

 
ایجاد رفاه عمومی و رونق 

 اقتصادي

 
یکسان و عادالنه بودن 
 شرایط فعالیت اقتصادي

 
 گسترش اکتشاف 

 نفت و گاز

 
افزایش ظرفیت تولید 

 صیانت شده نفت

 
جذب منابع مالی مورد نیاز 

 (داخلی و خارجی)

 
 افزایش ظرفیت تولید گاز

برداري از موقعیت بهره
و جغرافیایی اي منطقه

 کشور

 
جایگزینی صادرات 

 هاي نفت و گازفرآورده

 
وري و توجه به ارتقاء بهره

 ارزش اقتصادي

 ارتقاي سهم معدن و 
صنایع معدنی در تولید 

 ناخالص ملی

 
 برداري اصالح نظام بهره

 از منابع طبیعی

 
سهم بیشتر از بازار 

 المللیونقل بینحمل

 
 هاي جذب سرمایه

 داخلی و خارجی

 

هاي تعاونی و بخش
 خصوصی

 
 امنیت اقتصادي

 
 نفت و گاز

 

هاي تعاونی و بخش
 خصوصی

 
 منابع آب

 
 معدن و منابع طبیعی

 
 ونقلحمل

 

اهداف مربوط به اصل 
44 

 

 ياهداف اقتصاد
 اندازسند چشم
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  1)تهدید-فرصت-ضعف-قوت( SWOT الگوي
 هـا)  یک تکنیک تجزیه و تحلیل و ارزیـابی در انتخـاب و ارزیـابی راهبردها(اسـتراتژي     عنوان بهاین الگو 

نقاط قوت و ضعف در یک ردیف و عوامـل بیرونـی آن    عنوان بهدر این تحلیل عوامل درونی  کاربرد دارد.
یکـی از   SWOT الگـوي  شوند. صورت ماتریس آورده می  ها و تهدیدها در یک ستون به فرصت عنوان به

(فروتنی و همکـاران،  کننـد  اطالعات را ارزیابی مـی  بدان وسیله،  سیاست گذارانابزارهاي مهمی است که 
1386 :73.(  

ا و تهدیـدها را  هـ  فا را به حداکثر و ضعه تا و فرصه تاز دیدگاه این مدل یک استراتژي مناسب، قو
ا و تهدیدهاي بیرونی در ه تساند. براي این منظور نقاط قوت و ضعف درونی و فرصر یبه حداقل ممکن م
ـ   SO ،WO ،ST ،WTچهار حالت کلی  اي اسـتراتژي خلـق و انتخـاب    هـ  هبه هم پیوند داده شـده، گزین

  )  192: 1382وند(هریسون، ش یم
 :شود می  چهار وضعیت زیر حاصل تهدید،فرصت و -ضعف-بر اساس تعامل چهار عامل قوت

کوشـد،از   داخلـی مـی    با اسـتفاده از نقـاط قـوت    مدیر در این وضعیت، فرصت:-قوت SO .1 وضعیت
  .برداري نماید  ههاي محیطی بهر فرصت

هاي موجود در محیط  برداري از فرصت با بهره مدیر در این وضعیت، فرصت:-ضعفWO . 2 وضعیت
  .ف داخلی را بهبود ببخشدنقاط ضع کوشد، خارج می

اثـرات ناشـی از    داخلـی،   با استفاده از نقاط قـوت  مدیر در این وضعیت، تهدید:-قوتST . 3 وضعیت
  .را از بین ببرد اه نآتهدیدهاي موجود در محیط را کاهش دهد و یا 

گیرد و هدف وي کـم   حالت تدافعی به خود می مدیر در این وضعیت، تهدید:-ضعفWT . 4 وضعیت
  ).78: 1379(پارسائیان و اعرابی،  است  کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهاي خارجی

   SWOTي مدل ها یژگیو
اي محیطی ه لیکی از ابزارهاي مهم مدیریت استراتژیک است که در فرایند تجزیه و تحلی SWOTمدل 

ود. هـر چنـد کـاربرد    ش یده ماي متناسب با شرایط محیطی و درونی به کار بره يو درونی و خلق استراتژ
اي هـ  یاي تولیدي و خدماتی است، ویژگـ ه نیزي استراتژیک سازمار هرایج این مدل اصالً مربوط به برنام

اي موضوعات مختلـف در سـطوح   ه لورد تا در تجزیه و تحلیآ یمنحصر به فرد آن، این امکان را فراهم م
  موارد زیر است:  ا شامله یفراسازمانی نیز به کار برده شود. این ویژگ

ا بـا و کمـک بـه خلـق     هـ  نجامعیت: این مدل با در نظر گرفتن عوامـل محیطـی و درونـی و مقایسـۀ آ     .1
  ا، از جامعیتی برخوردار است که سایر ابزارهاي مدیریت استراتژیک فاقد آنند.ه ناي متناسب با آه ياستراتژ

                                                        
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  
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اي غیر انتفاعی و ه نخدماتی، سازما ايه تاي تولیدي، شرکه تانعطاف پذیري: این مدل در شرک. 2
  دولتی، تحلیل مسائل کالن یک جامعه و کشور، و تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف کاربرد دارد.

ـ     SWOTمدل  .3 نـد. مقصـود اصـلی    ک یبه حل یک سؤال بنیادي در انتخـاب اسـتراتژي کمـک م
  عیت ضعیف است.استراتژي طبق این مدل استفاده از یک موقعیت قوي یا غلبه بر یک موق

توانایی نمایش ارتباط فیمابین عوامل مختلف را داراست و با افزایش تعداد عوامل و  SWOTمدل  .4
  رتباطات را تجزیه و تحلیل نمود.ا  ینا  وان با استفاده از آنت یپیچیده شدن ارتباطات م

از نظر مفهومی بسیار ساده است و استفاده از آن به سهولت و با سرعت امکان پذیر  SWOTمدل  .5
  ).164: 1386و بسیار سودمند است(برایسون، 

  SWOTمراحل اجراي 
در ابتدا چهار سطح این رویکرد کـه عبـارت اسـت از نقـاط قـوت، ضـعف،        SWOTبراي اجراي رویکرد 

اي هـ  شوسـیله یکـی از رو   ود و در ادامه بـه ش یفرصت و تهدید بر حسب موضوع مورد بررسی تعریف م
ردد و بر اساس قواعـد  گ یتکمیل م SWOTا از جمله مصاحبه، دلفی، پرسشنامه جدول ه هجمع آوري داد

  ردد. گ یا که حاصل تعامل چهار خانه جدول است استخراج مه يتژحاکم بر این جدول استرا
صورت زیر تعریف شده است و در ادامه بـا توجـه بـه موضـوع      در این پژوهش چهار سطح تحلیل به

  استخراج این سطوح براساس تحلیل متن از فرمایشات رهبر انقالب استخراج شده است:
مختلـف   اییه هزمین در واندت یم کشور آن وسیله به که ممتازي شایستگی از است عبارت :قوت نقاط

   اقتصادي پیشتاز درسطح منطقه، بین المللی شود.
 کـه  اسـت  اي اقتصـادي هـ  یتوانـای  و امکانات و اه تمهار منابع، در کمبود یا محدودیت :ضعف نقاط

  . بشود کشور بخش اثر عملکرد مانع محسوس ورط هب
  و فاکتورهاي موفقیت بالقوه در همه جهات اقتصادي کشور.عبارت است از زمینه، عوامل  :اه تفرص

  عبارت است از زمینه، عوامل و فاکتورهاي عدم موفقیت بالقوه در همه جهات اقتصادي کشور.   :تهدید
  در ادامه پژوهش با توجه به جواب سؤاالت زیر راهبردهاي مختلف استخراج شده است:

  ؛)SO(داد انجام ها فرصت از را برداري بهره حداکثر قوت نقاط از گیري بهره با توان می چگونه -
  ؛)ST(داد کاهش یا کرد حذف را تهدیدات اثر توان می قوت نقاط از استفاده با چگونه -
 ضـعف  نقـاط  شـدت  از یـا  کـرد  قـوت  نقطـه  به تبدیل را ضعف نقاط ها فرصت از گیري بهره با باید چگونه - 

  ؛)WO(کاست
 .)WT(نمود حذف را تاثیرشان یا داد کاهش را تهدیدات تأثیر ضعف نقاط دادن کاهش با باید چگونه -
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  ي پژوهشها افتهی
اي پـژوهش بـا تحلیـل محتـواي بیانـات رهبـر انقـالب و        ه ههمانگونه که در مراحل اجرا بیان شد، یافت

ود و با تبیین راهبردهاي کالن به نتیجه مطلوب خواهد رسد. الزم به ش یاستخراج چهار سطح مدل آغاز م
که بـا توجـه    WTو  SO ،ST ،WOاست راهبردهاي کالن استخراج شده از مدل یعنی راهبردهاي ذکر 

ا اشـاره شـده اسـت کـه در     ه نود نیز در بیانات رهبر انقالب بداش یبه تعامل چهار سطح مدل استخراج م
  تبیین راهبرد از فرمایشان معظم له بهره برده شده است.

  نقاط قوت نظام در مباحث اقتصادي
، 90اساس فرمایشات رهبر معظم انقالب در اولین دیدارهاي خود با مردم و مسئوالن در ابتـداي سـال   بر

  وان به موارد زیر اشاره کرد:ت یبسیاري از نقاط قوت کشور از منظر اقتصادي مورد اشاره قرار گرفت که م
 پیشرفت در سخترین شرایط تحریم؛ -
 توانایی نظام در غلبه بر تهدیدها؛ -
 میان مردم و نظام؛اعتماد  -
  اعتبار در عرصه بین المللی؛ -
  هاي برتر و سطح باالي کشور؛ فناوري -
  کشور؛هاي  توانمندي فنی مهندسی و زیر ساخت -
  کارهاي عمرانی گسترده؛ -
  آمادگی جوانان براي کسب موفقیت؛ -
 ثبات کشور ؛ -
  وجود فضاي کار و تالش در کشور؛ -
 ).8/1/90(بیانات رهبري در عسلویه، میلیون نفر جمعیت کشور  150وجود ظرفیت  -

  نقاط ضعف نظام در مباحث اقتصادي
  یر کند عبارت است از:گ نواند کشور را در راه اقتصاد مقاومتی زمیت یاز منظر رهبر انقالب نقاط ضعفی که م

 وابستگی به نفت؛ -
 پایین بودن میزان بهره وري در کشور؛ -
  باال بودن مصرف انرژي در کشور؛ -
  اشتغال؛ لهمسئحل نشدن  -
  تورم؛ مسئلهحل نشدن  -
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 )؛16/5/90فرهنگ کار(بیانات رهبري در دیدار با مسئوالن نظام،  مسئلهحل نشدن  -
 )؛14/11/1390هاي نماز جمعه تهران  خطبهعدم تحقق کامل عدالت اجتماعی و اقتصادي( -
 ).6/6/1391دولت هیئتجمهور و اعضاي  یسیبیانات در دیدار رها در مسائل کشور( عدم رعایت اولویت - 

  ي نظام در عرصه اقتصادها فرصت
ي که هم اکنون در ا هاي نظام در طی این سی سال انقالب روز به روز افزایش یافته است به گونه تفرص

  واند بهره ببرد:ت یاي زیر مه تدهه توسعه و عدالت نظام اسالمی از فرص
 )؛175، 9بیانات رهبري، حدیث والیت جنیروي جوان کشور( -
 عیت هفتاد و پنج ملیونی؛جم -
 )؛12/05/1384 ،مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى رهبري،بیانات ( بازار کشورهاي مختلف -
 )؛90آغاز سال  ،حرم مطهر رضويرهبري، بیانات هاي مختلف از جمله اقتصاد( مشارکت مردم در عرصه -
 )؛1385/02/06    کارگران، باال بودن ارزش کار در فرهنگ دینی مردم(بیانات رهبري، دیدار -
 )؛1377/02/21 تعاون، وزارت مسئولین دیدار اقتصاد تعاونی و حضور مردم(بیانات رهبري، -
 )؛1390/07/26، دیدار نخبگان کرمانشاهرهبري،  بیاناتهاي مختلف( شکوفایی علمی در عرصه -
 )؛1384/02/19 مسئوالن، رهبري، دیدار بیاناتمنابع غنی اعم از نفتی و غیر نفتی( -
 ).16/5/1390بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ایرانوفاداري مردم به نظام( -

  تهدیدات علیه نظام در عرصه اقتصاد
ي از ا ههـ تفکر و اهداف نظام اسالمی همیشه دشمنان سرسختی داشته است که ایـن دشـمنان در هـر بر   

ند از جنگ تحمیلی تا تهاجم فرهنگی گرفته و هـم  ا هزمان تهدیداتی را برعلیه نظام اسالمی عملیاتی کرد
ـ ت یاکنون در عرصه اقتصاد تهدیدات علیه نظام از دید سکان دار نظام اسالمی م اي زیـر  هـ  هواند در گزین

  خالصه شود:
 )؛1390/10/19 قم، مردم هاي بین المللی(بیانات رهبري، دیدار تحریم -
 )؛1381/02/31 اشتغال، عالی شوراي اعضاي قاچاق کاال(بیانات رهبري، دیدار -
 )؛1388/02/08 فساد اقتصادي(بیانات رهبري،  -
 )؛21/10/1387،هاي کلی برنامه پنجم توسعه ابالغ سیاستفاصله طبقاتی(بیانات رهبري،  -
 )؛1390دولت،  هیئت اعضاي و جمهوري رئیس واردات بی رویه در برخی کاالها(بیانات رهبري، دیدار -
 مجلـس   دوره هشـتمین  کـار  بـه  رهبري، آغـاز  هاي اشرافی(پیام سرگرم شدن به رفاه طلبی و منش -

 )؛1387 7/3اسالمی شوراي
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 )؛2/6/1387 درگیر شدن با مسائل جزیی و غیر مهم(بیانات رهبري،  -
  )؛2/3/1390غفلت از روحیه جهادي(بیانات رهبري،  -
  )؛16/5/1390 اي در میدان سیاست و اقتصاد(بیانات رهبري،  لهرفتارهاي قبی -
 الگـوي  اصـالح  کلـی  هـاي  سیاسـت  رواج فرهنگ اسـراف و تجمـل گرایی(بیانـات رهبـري، ابـالغ      -

 )1389 /15/4مصرف
ا از دیـدگاه مقـام معظـم رهبـري مـاتریس      ه تبعد از معلوم شدن نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرص

SWOT    تشکیل شده است تا با تلفیق این چهار محور مختلف، چهار استراتژي مطرح شده حاصـل شـود
  ارائه شده است. 5که این ماتریس در شکل 

  
 SWOTماتریس  - 
 -   
  جهت رویکرد کالن نظام - 
 -   
  در مورد اقتصاد مقاومتی - 

  :S -نقاط قوت - 
  تحریم شرایط سخترین در پیشرفت - 
  تهدیدها بر غلبه در نظام توانایی - 
  نظام و مردم میان اعتماد - 
   المللی بین عرصه در اعتبار - 
 بـاالي  سـطح  و برتـر  هاي فناوري - 

  کشور
  کشور مهندسی فنی توانمندي - 
  گسترده عمرانی کارهاي - 
  موفقیت کسب براي جوانان آمادگی - 
   کشور ثبات - 
  کشور در تالش و کار فضاي وجود - 
 نفــر میلیــون 150 ظرفیــت وجــود - 

  کشور جمعیت

  :W -نقاط ضعف - 
  نفت به وابستگی - 
 در وري بهــره میــزان بــودن پــایین - 

  کشور
  کشور در انرژي مصرف بودن باال - 
  اشتغال مسئله نشدن حل - 
  تورم مسئله نشدن حل - 
    کار فرهنگ مسئله نشدن حل - 
عدم تحقق کامل عدالت اجتماعی و  - 

  اقتصادي
هـا در مسـائل    عدم رعایت اولویـت  - 

  کشور
 -  

  :O –ها  فرصت - 
  کشور جوان نیروي - 
  ملیونی پنج و هفتاد جمعیت - 
  مختلف کشورهاي بازار - 
 جمله هاي عرصه در مردم مشارکت - 

  اقتصاد
 فرهنـگ  در کـار  ارزش بودن باال - 

  مردم دینی
  مردم حضور و تعاونی اقتصاد - 
 هـاي  عرصـه  در علمـی  شکوفایی - 

  مختلف
  نفتی غیر و نفتی از اعم غنی منابع - 

  :S- Oراهبردهاي  - 
  باال بردن سهم مردم در اقتصاد - 
از منابع در جهت کارهـاي   استفاده - 

  بزرگ عمرانی
وارد کردن جوانان در عرصه کار و  - 

  تالش
هـاي فنـی    استفاده از بـازار پـروژه   - 

  مهندسی در سایر کشورها
ــردم در اقتصــاد از    -  ــردن م وارد ک

  ها طریق تعاونی

  :W-Oراهبردهاي  - 
استفاده بهینه از منابع کشور بـراي   - 

رفع مشـکالت اقتصـادي از جملـه    
  اشتغال

هاي دینـی بـراي    کردن ارزشوارد  - 
  مقابله با فرهنگ تجملی و اسراف

استفاده از قواي علمـی در مسـائل    - 
  اقتصادي

حرکت از اقتصاد نفتی بـه اقتصـاد    - 
  دانش بنیان

 -   
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  :T –تهدیدات  - 
  المللی بین هاي تحریم - 
  کاال قاچاق - 
  اقتصادي فساد - 
  طبقاتی فاصله - 
   کاالها برخی در رویه بی واردات - 
 و طلبـی  رفـاه  بـه  شـدن  سرگرم - 

  اشرافی هاي منش
 غیر و جزیی مسائل با شدن درگیر - 

  مهم
  جهادي روحیه از غفلت - 
ــاي -  ــه رفتاره ــدان در اي قبیل  می

  اقتصاد و سیاست
ــگ رواج -  ــراف فرهن ــل و اس  تجم

 گرایی

  :S-Tراهبردهاي  - 
باال بردن روحیه کـار و تـالش در    - 

  جوانان و مردم
هـــا بـــراي  اســـتفاده از  تحـــریم - 

  خودکفایی
  حرکت نظام براي مقابله با فساد  - 
کم کردن فاصله طبقاتی با تزریـق   - 

  روحیه جهادي به جامعه

  :W-Tراهبردهاي  - 
  مقابله با رفاه طلبی و تجمل گرایی - 
ایجاد نگـاه کـالن بـه جـاي نگـاه       - 

  اي در عرصه اقتصادي سیاسی قبیله
  تنظیم واردات کشور - 
هـاي   هدفمند کردن صحیح  یارانه - 

  انرژي
  هاي نو ژياستفاده از انر - 

  جهت رویکرد کالن نظام در سال تولید ملی SWOTماتریس  .5شکل 

   S –Oراهبردهاي
  باال بردن سهم مردم در اقتصاد

یکی از راهبردهاي مطرح در این بخش باال بردن سهم مردم در اقتصاد است چراکـه بـا وجـود نیـروي     
علمی و اقتصادي به سرعت دست  هاي توان به قله هاي عظیم اقتصادي می فعال جوان کشور و ظرفیت

 اقتصـاد،  امر در مردم مستقیم مشارکت«یافت. این راهبرد در سخنان مقام معظم رهبري مشهود است: 
 در مسـئولین  بایـد  را ها این که است؛ الزم اطالعات نیازمند است، شدن توانمند نیازمند این. است الزم

 (بیانات رهبري، حرم» کند پیدا توسعه روز  روز به روند این شاء اللَّه ان  امیدواریم و بگذارند مردم اختیار
  ).1/1/1390 سال آغاز در رضوي مطهر

  استفاده از منابع در جهت کارهاي بزرگ عمرانی
واند توانایی باالیی را در زمینه امور عمرانی ایجاد نماید همانگونه که ت ینیروي جوان و منابع غنی کشور م

 دین دستور به اشاره با  84سرچشمه در سال  مس مجتمع کارکنان از نفر هزاران دیدار با انقالب در رهبر
 برخـی  غفلت و اه تقدر جویی سلطه«: فرمودند زمین در نهفته ايه تثرو از استفاده بر مبنی اسالم مبین

 در پایـداري  بـا  ایـران  ملت اما کنند مطلوب استفاده خدادادي منابع از نتوانند اه نآ که شده باعث ا،ه تمل
 بـه  اسـالمی  طیبـه  حیات ایجاد براي را خویش غنی سرزمین طبیعی منابع ایران، و اسالم دشمنان مقابل

  ».یردگ یم کار
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  وارد کردن جوانان در عرصه کار و تالش
با توجه به اقتصاد در حال رشد کشور، نیاز به منابع انسانی شدیدتر خواهد شد و نیروي جوان پتانسیل این 

ا را به عهده بگیرد. مقام معظم رهبري در سخنان خود بارها بـه ایـن نکتـه اشـاره     ه هتا این جایگارا دارد 
  ند که نیروي جوان ما باید با تالش و همت امور کشور را به بهترین نحو بدست بگیرد. ا هکرد

  ي فنی مهندسی در سایر کشورهاها پروژهاستفاده از بازار 
ـ  یاي مهندسی، مه شدان با توجه به ظرفیت باالي کشور در وان از ایـن توانـایی در سـایر کشـورها بـه      ت

ـ     ـ  یخصوص کشورهاي همسایه استفاده کرد. جهت تایید از فرمایشات معظم لـه بـراي مثـال م وان بـه  ت
 باب در مهم  مسئله یک«اشاره کرد:  90سخنرانی ایشان در بازدید از شرکت ایران خودرو در ابتداي سال 

 بایـد  دولتـى  گونـاگون  اىهـ  هدستگا. است صادرات  مسئله همین خودرو، صنعت حاال جمله از و ما صنایع
  ».بکنند تأمین را صادراتى بازار تا بکنند تالش

  ها وارد کردن مردم در اقتصاد از طریق تعاونی
وانند در امور اقتصادي ورود ت یاي اقتصاد ایران، داشتن بخش تعاونی است که از راه مردم مه ییکی ویژگ
  پیدا کنند.

 همچنـین . اسـت  مهم و اساسى بسیار مسائل  جمله از کشور، در اشتغال افزایش و بیکارى نرخ کاهش«
 مسـائل   زمینـه  در بتواند که خصوصى بخش به کمک و خصوصى بخش گذارى سرمایه افزایش مسئله

 این در مهم کارهاى از یکى که است اساسى و مهم مسائل  جمله از کند، گذارى سرمایه کشور اقتصادى
 مسـائل  در بتواننـد  و بشـود  تشکیل بزرگ هاى سرمایه ها تعاونى  وسیله به که هاست تعاونى ایجاد باب،
 انجـام  را کـار  ایـن  بتوانـد  دولت و کنند باز را مهم هاى گره و کنند گذارى سرمایه کشور اقتصادى مهم
  ).1/1/1390رضوي،  مطهر بیانات رهبري، حرم»(دهد

  W-Oراهبردهاي 
  استفاده بهینه از منابع کشور براي رفع مشکالت اقتصادي از جمله اشتغال

وان با ایجاد مشاغل جدید از این منابع اسـتفاده نمـود تـا    ت یبا وجود نیروي جوان و منابع غنی در کشور م
  بیکاري در سطح کشور کاهش یابد.

 و عزیمـت  نقطـه  کـه  رسـیم  مى نتیجه این به اقتصادى، جانبه  همه هاى بررسی و عمیق مطالعات در«
 ایـن  مردم از بزرگى جمع که نیست شایسته ما جامعه براى. اشتغال براى تالش از است عبارت شروع،
 کـه  حـالى  در باشند؛ محروم مولّد و مفید اشتغال از هستند استعداد داراى غالباً و جوان عمدتاً که کشور
  )1380سال حلول مناسبت به انقالب رهبر نوروزى پیام»(دارد زیادى بسیار نیاز اشتغال این به کشور
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  ي دینی براي مقابله با فرهنگ تجملی و اسرافها ارزشوارد کردن 
اي غلـط از جملـه   ه گوان از این راه به مقابله با برخی فرهنت یبا توجه به فرصت فضاي معنوي کشور، م

  اسراف و تجمل پرداخت.
 بـین  شـکاف  و طبقـاتى  هـاى  شکاف روز  روز به اسراف. است بزرگى بالى جامعه براى گرایى مصرف«

 بداننـد،  وظیفه خود براى مردم است الزم که چیزهایى از یکى. کند مى تر عمیق و بیشتر را غنى و فقیر
 هـاى  دسـتگاه  خصـوص  بـه  دولتـى،  مختلـف  هـاى  بخش مسئولِ هاى دستگاه. است اسراف از اجتناب

 و اسـراف  بـه  فقـط  نـه  را مـردم  بداننـد  خـود  وظیفـه  بایـد  سـیما  و صـدا  ویـژه   به فرهنگى و تبلیغاتى
 بـه  و اکتفـا  قناعـت،  سـمت  به را مردم عکس، جهت در بلکه ندهند سوق گرایى تجمل و گرایى مصرف

رهبـري،   بیانـات »(دهند سوق و کنند دعوت اسراف و روى  زیاده از اجتناب و کردن مصرف الزم  اندازه
  ).1381/09/15 فطر عید نماز هاى خطبه

  استفاده از قواي علمی در مسائل اقتصادي
  وانیم از مشارکت نیروي علمی و نخبگان کشور استفاده نماییم. ت یبراي حل مسائل اقتصادي کشور م

. اسـت  کشور علمى مسائل حل در ها دانشگاه دادن دخالت است، مهم نظرم به که هم دیگر  نکته یک«
 از جمعی دیدار بیانات رهبري،»(باشد کشور نیازهاى به متوجه ما علمى مقاالت که باشد جورى ... باید
  ).1390/06/02 ها، دانشگاه اساتید

  بنیان حرکت از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش
ایست از اقتصاد نفتی که بسیار بی ثبـات  ب یاي اقتصادي کشور مه هبراي استقرار پایدار و محکم کردن پای

  کردن علم اقتصاد پیش رویم.نیان ب شاست به سمت دان
 دسـت  اقتـدار  و قدرت این به باید اسالمى جمهورى نظام و شما کشور. است ثروت و قدرت  مایه علم«

 مصونیت و کند پشتیبانى خود نظام از و خود هاى ارزش از خود، کشور از خود، ملت از بتواند تا کند پیدا
 دسـت  به دانشمان راه از را کشور درآمد بتوانیم ما که روزى ... آن است؛ این اش فایده قدرت که ببخشد
 ذخایرمـان  از داریـم  ما امروز. است خوبى روز ما براى روز آن کنیم، پلمب را نفت هاى چاه درِ و بیاوریم

 از کنیم؛ می تخلیه داریم را خود  گنجینه. ماست  ذخیره نفت. است نفت از کشور  بودجه بیشتر. خوریم می
 آن خـود  وقـت  آن. کنـد  تولیـد  ثـروت  خود دانش از بتواند ملت این که برسد روزى باید. ناچارى روى

 بایـد  هـا،  گیـري  جهت البته. آید مى وجود به افزایى  هم دائماً... کرد خواهد کمک دانش پیشرفت به ثروت
ــري ــاى جهتگی ــت ه ــوى و درس ــى و معن ــد اله ــري، »(باش ــات رهب ــدار بیان ــان دی  جــوان نخبگ

  ).5/6/1387دانشگاهى
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  S-Tراهبردهاي 
در کشوري دینی چون کشور جمهـوري اسـالمی ایـران،     باال بردن روحیه کار و تالش در جوانان و مردم

  هند که از این امر باید در راه افزایش روحیه کار و تالش استفاده کرد.د یجوانان را قشري معنوي تشکیل م
 بیـاورد،  دسـت  بـه  را خـود  امنیـت  ا،ر خـود  منافع را، خود هویت را، خود عزت بخواهد اگر کشور یک«

 دسـت  عـالى  اهداف به شود نمی اطراف از غفلت با خوابیدن، با نشستن، با. کار به ابتکار، به دارد احتیاج
 سیصـد  سـال،  دویسـت  - سـال  صد چند اسالمى کشورهاى و اسالمى جامعه بینید مى اینکه. کرد پیدا
 بـه  ایـن  خـوریم،  مـی  داریـم  ما  همه را ماندگى عقب آن چوب امروز که شدند ماندگى عقب دچار -سال

  ).19/11/1390ارتش هوایی نیروي فرماندگان دیدار بیانات رهبري،»(بود ها غفلت خاطر

  ها براي خودکفایی استفاده از تحریم
ـ  یا در نگاه اول ممکن است به ضرر کشور تلقی شود اما مه ماگرچه تحری ا بـراي  هـ  موان از ایـن تحـری  ت
  شور استفادد کرد.خودکفایی ک
 آنچنـان  نـه  هـا  تحـریم  این که بینیم مى اما کننده فلج هاى تحریم یا هوشمند هاى تحریم گفتند ها آن«

 کـه  چیزهـایى  از بسـیارى  در کـه  شـد  موجـب  هـا  تحـریم  همین خب،. بود کننده فلج نه بود، هوشمند
  کارهاى بیاوریم؛ وجود به علمى هاى زمینه در را خوبى تحرك برسیم؛ خودکفایى به نداشتیم، خودکفایى

 هـاى  راه بـه  و باشـیم  شـاهد  کشـورمان  در غیرنظـامى  و نظـامى  و صنعتى تولیدات  زمینه در را بزرگى
 و جمهـوري  رئـیس  دیـدار  (بیانـات رهبـري،  » برسـیم  کنیم، خنثى را تحریم این اینکه براى گوناگونى

  ).3/6/1390دولت هیئت اعضاي

  فسادحرکت نظام براي مقابله با 
  نظام باید با اتخاذ راهکارهاي جدي به مقابله با این مشکل عظیم بپردازد. 

 یـک  سـدى،  یک اى، جاده یک - بدهیم انجام نتوانیم را کارى یک وقتى یک کشور مسئولین ما اگر«
 چنانچـه  اگـر . ندارنـد  حرفـى  مـردم  بـدهیم،  انجـام  تـوانیم  نمی بگوییم مردم به بیاییم - اقتصادى کار

 ندارنـد  حرفـى  مردم بدهیم، انجام را کار این توانیم نمی نیست، امکانات این آقا بگویند کشور مسئولین
 عـدالت  از گیـرى  دنبـال  در کنیم، کوتاهى متخلف با برخورد  زمینه در ما که آنجاست حرفشان مردم اما

 عـزم  مدبرانـه،  اقـدام . شـوند  می عصبانى چیزها این از مردم پسندند، نمى را ها این مردم کنیم؛ کوتاهى
 اجتمـاع  بیانـات رهبـري،  »(اسـت  مهـم  مالى، فساد و ادارى فساد با مبارزه  مسئله خواهى، عدالت راسخ،
  ).20/7/1390 کرمانشاه مردم بزرگ

  کم کردن فاصله طبقاتی با تزریق روحیه جهادي به جامعه
هرچه روحیه کار در یکی کشور ود و ش یي که بیشتر تالش نماید کمتر دچار مشکالت اقتصادي ما هجامع



  )1هاي اقتصاد مقاومتی ( مبانی و مؤلفهجلد دهم:               424

 

  ابد.ی یباالتر برود فاصله طبقاتی نیز کاهش م
 بـردن  بـین  از 82مقام معظم رهبري در دیدار خود با اعضاي کمیته امداد امـام خمینـی(ره) در سـال   

 برنامه کلی ايه تسیاس مرند و در ابالغش یبر م نظام مهم وظایف از عمومی رفاه تأمین و طبقاتی شکاف
ـ  همه را از طریق تنظیم اجتماعى عدالت سعه گسترشتو پنجم  توسـعه  و رشـد  بـه  مربـوط  اىهـ  تفعالی

 قشـرهاى  از محرومیـت  رفع و طبقات درآمدهاى میان فاصله کاهش و اجتماعى عدالت پایه بر اقتصادى
  )21/10/1387 پنجم، برنامه کلی ايه تسیاس را مد نظر قرار دادند(ابالغ درآمد کم

  W-Tراهبردهاي 
  گرایی طلبی و تجمل مقابله با رفاه

اي قناعت را در جامعه ه ههد و ریشد یرایی در جامعه، وضعیت اقتصادي کشور را به قهقرا سوق مگ لتجم
  شکاند.خ یم

 ایـن  اسـت؛  جامعـه  امـوال  تضـییع  و ها ولخرجى از جلوگیرى مصرف، الگوى اصالح سمت در حرکت«
 خطـوط  در را جـویى  صـرفه   مسـئله  مـا  سیاسـت،  یک عنوان به است ... الزم. است مهمى  مسئله بسیار

 مجـاوران  و زائـران  بیانات رهبـري، جمـع  »(کنیم اعمال مختلف سطوح در هایمان ریزى برنامه اساسى
  ).1388/01/01)ع( رضا امام حضرت

  ي در عرصه اقتصادي سیاسیا هلیقبایجاد نگاه کالن به جاي نگاه 
ي باعث هـدر رفـت منـابع و بهینـه     ا هایجاد دعواهاي قومی و قبیلاي آمایش و ه حعدم استفاده از طر

  ود.ش یتخصیص نیافتن منابع مادي و انسانی کشور م
 رفتـار . ماسـت  ضـعف  نقـاط  دیگـر  از اقتصاد، میدان در سیاست، میدان در اى قبیله رفتارهاى به میل«

 ماهیـت  از نباشد ناشى کنم، می کسى کار به نسبت که تأییدى یا تخطئه که است این معنایش اى قبیله
  ).1390/05/16 نظام، مسئوالن دیدار بیانات رهبري،»(من با او ارتباط  نحوه از باشد ناشى او؛ عمل

  تنظیم واردات کشور
اي اقتصادي کشور باید طوري تنظیم شود تا واردات کشور وضعیت مشخصی پیدا کنـد و از  ه تسیاس

  د.واردات غیر تخصصی به کشور جلوگیري شو
. بداننـد  را ایـن  باید هم مردم است؛ بزرگى خطر است، بزرگى ضرر منطق بى و رویه بى واردات مسئله«

 کـار  بـى  را خودمـان  کارگر یک داریم واقع در کنیم، می مصرف داریم ما را خارجى محصول یک وقتى
 کارآفرینـان  از جمعـی  دیـدار  بیانات رهبـري، »(کنیم می وادار کار به داریم را دیگر کارگر یک کنیم، می

  ).1389/06/16 کشور سراسر
  اي انرژيه ههدفمند کردن صحیح یاران
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  اي ناکارآمد خرج خواهد شد.ه تاي انرژي در کشور بهینه نشود، منابع کشور در جهه هدر صورتی که یاران
  الیحـه  ایـن . اسـت  مهـم  هـم  - گازوئیـل  بنـزین،  - انرژى هاى حامل مصرف و برق مصرف  مسئله«

 مهمـى  بسـیار   الیحـه  اسـت؛  مسـائل  ایـن  بـه  نـاظر  اسـت،  شـده  مطـرح  کـه  ها یارانه کردن هدفمند
  ).1389/01/01رضوي مطهر حرم بیانات رهبري،»(است

  گیري نتیجه
اي اجرایـی بایـد   ه هاشد که تمامی برنامب ینداز ما مهمانگونه که بیان شد میثاق باال دستی کشور سند چش

اي مذکور در سند چشم انداز قرار گیرد. در این مقاله براساس اهـداف مطـرح   ه قدر صدد نائل شدن به اف
شده در سند مذکور راهبردهاي اقتصادي کشور در دهـه توسـعه و عـدالت بـر مبنـاي اقتصـاد مقـاومتی        

اشـد و از  ب یاستخراج و تبیین شده است. از آنجا که راهبردهاي عملیاتی اقتصاد مقاومتی به نسبت زیاد مـ 
ایی درون کشور وجـود دارد همانگونـه کـه    ه تجهت اجرا شدن این اهداف نقاط قوت و فرص طرف دیگر

راهبردهـاي   SWOTوسـیله مـدل اسـتراتژیک     تهدیدات خارجی و نقاط ضعفی نیـز ملحـوظ اسـت بـه    
ا و تهدیدات استخراج ه تبراساس نقاط ضعف و قدرت و همچنین فرص WTو  SO ،WO ،STچهارگانه 

ا مـد  هـ  يا کنکاشی در بیانات مقام معظم رهبري معلوم گردید بسیاري از این اسـتراتژ شد. در نهایت نیز ب
  نظر معظم له بوده است.

رهبـري بـه    معظـم  مقـام  منویـات  کالن براساس سطح اقتصاد مقاومتی در تحقق استراتژیک مسیر
  نشان داده شده است. 6صورت شماتیک در شکل شماره 
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  معظم رهبري مقام منویات کالن براساس سطح در اقتصاد مقاومتی تحقق استراتژیک مسیر .6شکل 

 منابع
  هاي فرهنگی. استراتژیک، دفتر پژوهشریزي  )، دستنامه برنامه1385محمد(اعرابی، سید 

انتفاعی، ترجمۀ: منوریـان،   هاي دولتی و غیر استراتژیک براي سازمانریزي  تا)، برنامه برایسون، جان. ام(بی

 اندازالزامات سند چشم

 دهه توسعه و عدالتالزامات 

 اندازچشم

و  ينوآور
اصالح  ییشکوفا

همت و کار  يالگو
 مضاعف

جهاد 
 اقتصادي

حماسه 
تولید  سیاسی...

 ملی

 نقاط قوت
S 

 نقاط ضعف
W 

 / حماسه سیاسی خارجیط یمح ي/ حماسه اقتصاد یط داخلیمح مأموریت

 هافرصت
O 

 تهدیدات
T 

 نفوذقدرت 

 مسایل

 پذیريآسیب

 محدودیت

 هاي کالناستراتژ

 اهداف عملیاتی

 W-O ياستراتژ S-O ياستراتژ

 W-T ياستراتژ S-T ياستراتژ
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  عباس، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
  عبـاس  :ترجمـه  هـاي دولتـی و غیرانتفـاعی،    سـازمان  درریـزي اسـتراتژیک    برنامـه  ،)1372( ــــــــــ

 .مرکز آموزش مدیریت دولتی مسنوریان،
 محمد صائبی،: ترجمه مدیریت استراتژیک، ،)1376(و جیمز رابرت جیمز و هنري منیزبرگ براین، کویین،

 .مرکز آموزش مدیریت دولتی
 .175، ص 9برگزیده بیانات مقام معظم رهبري، حدیث والیت ج

 .6/5/1390 بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهورى اسالمى ایرانبیانات 
 .90بیانات در حرم مطهر رضوي در آغاز سال 

 .1/1/1390 سال آغاز در رضوي مطهر حرم در بیانات
 .1390/06/02 ها  دانشگاه اساتید از جمعی دیدار در بیانات

 .1432المبارك  یست و هفتم رمضان جمهوري و اعضاي هیئت دولت بیانات در دیدار رئیس
 .1432 المبارك رمضان هفتم و یست دولت هیئت اعضاي و جمهوري رئیس دیدار در بیانات
  .6/6/1390دولت  هیئت اعضاي و جمهوري رئیس دیدار در بیانات
 .19/10/1390دي 19 سالروز مناسبت به قم مردم دیدار در بیانات
 .5/6/1387دانشگاهى جوان نخبگان دیدار در بیانات

  .16/5/90بیانات رهبري در دیدار با مسئوالن نظام، 
  .6/6/90دولت،  هیئتجمهوري و اعضاي  بیانات رهبري در دیدار رئیس

 .5/6/1391دولت هیئت اعضاي و جمهوري رئیس دیدار در بیانات رهبري
  .8/1/90بیانات رهبري در عسلویه، 

  .20/7/1390 کرمانشاه مردم بزرگ اجتماع در بیانات
 .1381/09/15 فطر عید نماز هاى خطبه در بیانات

 .21/2/1370 – انقالب رهبر با تعاون وزارت مسئولین دیدار بیانات در
 .3/2/1390 – فارس استان مردم از نفر هزاران دیدار در بیانات
 .1389/06/16 کشور سراسر کارآفرینان از جمعی دیدار در بیانات
 .6/2/1391   کارگران دیدار در بیانات
  .1390/05/16 ایران اسالمى جمهورى نظام مسئوالن دیدار در بیانات

 .12/05/1384د نژا بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى دکتر محمود احمدى
  .20/7/90،  یانات رهبري در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه

  .8/1/90،  عسلویه نفت صنعت کارکنان و مردم جمع رهبري در بیانات
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  .90 سال آغاز در رضوي مطهر حرم رهبري در بیانات
  .18/6/88بیانات رهبري در دیدار اعضاى هیئت دولت 

 .1380سال حلول مناسبت به انقالب رهبر نوروزى پیام
  .6/6/1391دولت هیئت اعضاي و جمهوري رئیس دیدار در بیانات رهبري

 .8/5/1391 بنیان هاي دانش بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت
 .3/5/1391 در دیدار کارگزاران نظام رهبري بیانات

  .16/5/1391بیانات در دیدار دانشجویان
 .1389/04/15 مصرف الگوي اصالح کلی هاي سیاست ابالغ و تعیین
 .31/2/1389 – انقالب رهبر با اشتغال عالی شوراي اعضاي دیدار
 .19/2/1390 – انقالب رهبر با کرمان مسئوالن دیدار

ــد،فردآر( ــر نشــر  ، )1379دیوی ــی، تهران،دفت مــدیریت اســتراتژیک،ترجمه:علی پارســائیان و محمــد اعراب
 .هاي فرهنگی پژوهش

 .2/6/1387 انقالب، رهبر با وزیران هیئت اعضاي و جمهور رئیس خاتمى آقاى دیدار
فرهنگ جامع مدیریت، انتشـارات   ،)1379(سید مهدي الوانی و ابو الحسن فقیهی ،شمس السادات زاهدي،

   .دانشگاه عالمه طباطبایی
  ساله. بیست انداز چشم سند

 مقایسـه  و طراحـی «)، 1386جعفري، محمدسـعید تسـلیمی و کمـال درانـی(     زهرا، حسن عابدي فروتنی،
 در راهبـردي  گیـري  تصـمیم  الگوهـاي  از برخـی  بـا ) ره(خمینـی  امام راهبردي گیري تصمیم الگوي

  .96 – 69 ، صص76 بهار، شماره مدیریت، دانش مجله ،»نوین مدیریت
-49، صص 121 شماره اردیبهشت، تدبیر، مجله استراتژیک،  ریزي برنامه )، فرایند1381رضا( علی، کیانی

53.  
خلیلی   سهراب :ترجمه ،بازرگانی و مدیریت استراتژیک  سیاست ،)1375(ویلیام اف و چاچ،الرسن آر گلوك،

 . انتشاراتی یادواره کتاب سسهؤم شورینی،
 تیـر،  و خـرداد  مـدیریت  ایران، مجله اسالمی جمهوري در ریزي برنامه )، استراتژي1386حسن(، مدرکیان

  .17-16صص  ،122 و 121 شماره
  .هیئت)، مدیریت استراتژیک، ترجمۀ: بهروز قاسمی، تهران، انتشارات 1382هریسون، جفري وجان کارون(

سید مهدي الوانی و خلیلی  :ترجمه، راهبردي(استراتژیک)  نگرش-مدیریت دولتی نوین ،)1377(آون هیوز،
 .   انتشارات مروارید شورینی و معمارزاده،
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 هاي مختلف پیرامون اقتصاد مقاومتی: از مفهوم تا عمل مروري بر دیدگاه

  **الهام آزاد، *اهللا توالیی روح

  چکیده
نظران کشور پیرامـون مفـاهیم و    پژوهشگران و صاحب  تحقیق حاضر با هدف بررسی و واکاوي دیدگاه

شده است. به طور کلـی اقتصـاد مقـاومتی بـه معنـی توانمندسـازي        انجام مقاومتی کاربردهاي اقتصاد
اثـر   هاي فشارها از جمله تحریم و متعاقباً تالش براي کنترل و بـی  اقتصاد یک کشور و تشخیص حوزه

براي رسیدن بـه   باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. کردن آن تأثیرها می
هـاي خـارجی کـاهش یابـد و بـر تولیـد داخلـی کشـور و تـالش بـراي            بستگیاقتصاد مقاومتی باید وا

خوداتکایی تأکید گردد. در مفهوم اقتصـاد مقـاومتی، دو دسـته عوامـل اقتصـادي و غیراقتصـادي(نظیر       
توانند موجب پیشرفت یک  عوامل فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی و امنیتی) در کنار یکدیگر می

اي در منـابع   ق از نظر هدف کاربردي بوده و با روش مطالعات اسنادي و کتابخانهکشور شوند. این تحقی
هاي مختلف در خصوص اقتصاد مقاومتی بـه   هاي اطالعاتی انجام شده و طی آن، دیدگاه علمی و بانک

شده است. سپس با روش فراتحلیـل مـواردي کـه از مفهـوم تـا      بندي  گردآوري و طبقه صورت مروري
بندي شده و در قالب  نظران است جمع مقاومتی را در برگرفته و مورد تأکید اکثر صاحبعمل به اقتصاد 

  مقاله حاضر ارائه شده است. 
 توسعه اقتصادي، اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصادي، تحریم. :ها کلیدواژه

  مقدمه
متوقف کردن هاي غرب علیه جمهوري اسالمی ایران با هدف  در چند سال اخیر و با شدت گرفتن تحریم

جدید تحـت عنـوان اقتصـاد     با تدبیر مقام معظم رهبري اصطالحی اي ایران، هاي صلح آمیز هسته برنامه
مقاومتی به ادبیات اقتصادي و سیاسی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مـورد بحـث   

ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم  قرار گرفته است. در واقع اقتصاد مقاومتی روشی براي مقابله با تحریم
 و بـه معنـاي    باشـد  در شرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام براي آن کشور مجاز نمـی ، باشد شده می

تالش براي کنتـرل و بـی اثـر کـردن و در      فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقباً هاي حوزهتشخیص 
                                                        

  .tavallaee @gmail.comrعلمی دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه شهید بهشتی،  هیئتعضو  *
 Zahraazad71@gmail.comدانشجوي کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی، **
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 هـاي  مدیریتقطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که 
و تأکیـد   هـا  وابسـتگی عقالیی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش 

و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعـی،   .تولید داخل و تالش براي خوداتکایی است هاي مزیتروي 
ست نه یک اقتصاد منفعل و بسـته چنانکـه مقاومـت بـراي دفـع موانـع       یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویا

بنـابراین مسـئوالن و اندیشـمندان بایـد     . شـود  می تعریف پیشرفت و حرکت پیشرفت و کوشش در مسیر
  .مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتند

کـه  رژیم اشغالگر قـدس   توسط غزه پس از محاصره 2005ل در سا تقریباً اصطالح اقتصاد مقاومتی
شـد و نـاتوانی غـزه در     هاي اولیه براي تولید و پیشرفت اقتصـادي را نیـز شـامل مـی     مواد غذایی و نهاده

صادرات، امکان صادرات و کشت بسیاري از محصوالت کشاورزي از جمله تـوت فرنگـی را کـاهش داده    
ضـوابط و معیارهـاي حـاکم بـر مفهـوم اقتصـاد مقـاومتی         ز این طریـق ا مورد استفاده قرار گرفت و ،بود

 .)Salah R.Agha , 2011(شناسایی گردید
در  مطرح گردید. 1389در ایران این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبري در سال 

بـراي نیـاز اساسـی کشـور بـه      این دیدار ایشان اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و 
نماینـد(بیانات   مـی کارآفرینی نیز دو دلیل آمادگی کشور براي جهش و فشار اقتصادي دشمنان را معرفـی  

  .)1389مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از کارآفرینان 
براي مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم تعاریف متفاوتی ارائه شده است که هر کدام از 

در همین راستا در تحقیق حاضر تالش شده است تا با نگاهی جامع،  اند. اي به این موضوع نگاه کرده نبهج
در و معرفی شـود. البتـه   بندي  نظران کشور جمع مفهوم و ابعاد کاربردي اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحب

اقتصـاد   ،در دیدار با دانشـجویان  اند. ایشان اقتصاد مقاومتی را خود رهبري ارائه داده کلی این میان تعریف
تواند تعیین کننده رشد و  هاي شدید می و خصومت ها دشمنیاند که در شرایط  مقاومتی را اقتصادي دانسته

  .)1391(بیانات مقام معظم رهبري در دیدار دانشجویان شکوفایی کشور باشد

  شناسی تحقیق روش
ه به دنبال شناسایی و ارائه راه کارهـاي کـاربردي   باشد چرا ک تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردي می

باشـد. همچنـین از نظـر گـردآوري      براي رسیدن به اهداف تعیین شده براي اقتصاد مقاومتی در کشور می
هـا و   اي در مجـالت، کتـاب   اشد که با روش مطالعـات کتابخانـه  ب پیمایشی می-اطالعات، از نوع توصیفی

  و همچنین مطالعات اسنادي مرتبط با اقتصاد مقاومتی انجام شده است.  هاي اطالعاتی اینترنتی معتبر بانک
بر همین اساس در تحقیق حاضر ابتدا بر اساس اهداف تعیین شده، با مروري نسـبتاً جـامع در منـابع،    

هاي اولیه گردآوري شده است. سپس با روش فراتحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسـت چـرا    داده
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هاي بیان شـده در   ه مدل و الگوي خاصی با جانبداري در نظر گرفته شود، از مجموع دیدگاهکه بدون اینک
  و در قالب جدید ارائه شده است.بندي  ها و نتایج تحقیقات قبلی جمع هر حوزه مورد بحث، یافته

  ضرورت و اهمیت تحقیق
فع قدرت ملی کشـورمان و  اي و داخلی نظام جمهوري اسالمی به ن روند تحوالت جهانی و به ویژه منطقه

اجتمـاعی غـرب از   -دموکراسی غربی بوده و لذا در شرایطی که بحران اقتصـادي  -برخالف منافع لیبرال 
یک سو و بیداري اسالمی در منطقه راهبردي خاورمیانه از سوي دیگر برنگرانی غـرب دامـن زده اسـت،    

هوشـمند را کـه ترکیبـی از تحـریم      آمریکا و حامیان غربی آن، آخرین تیر ترکش تخاصم، یعنی تحـریم 
منسـجم و اصـولی و   ریـزي   اند. اما با برنامـه  واقعی و جنگ روانی است، علیه جمهوري اسالمی رها کرده

تـا عـالوه بـر     توان به فرصـتی تبـدیل کـرد    هاي ظالمانه و تحمیلی را می البته همیاري عزم ملی تحریم
آحاد مردم، اقتصاد ملی و شکوفاي ایران اسـالمی  ها با کمک متخصصین و نخبگان و  تحریمسازي  خنثی

  .نیز محقق شود
تشـبیه  » اي که از آن عبور خواهیم کرد گردنه«در حال حاضر مقام معظم رهبري اوضاع کنونی را به 

دهـد کـه مـدیریت     نشـان مـی   مسـئله فرمودند، اما  بر داشتن اقتصاد مقاومتی تأکید و اصرار دارند. ایـن  
ي  هـا  واقعیتی جدي که در تمام سـال  عنوان بهتحریم را    ویژه چالش عمل کند و به اقتصادي باید سنجیده

  ریزي اقتصادي خود وارد کند. پس از انقالب وجود داشته است در برنامه
یک اقدام بلندمدت   عنوان بهاندازي کالن به اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و  این رویکرد چشم

معظم انقالب رویکردي ایجابی و دوراندیشـانه دارد. درایـن رویکـرد، مـا در پـی      هاي رهبر  برپایه دیدگاه
هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادي » آلی اقتصاد ایده«

 باشـد. بـدین  » تمدن بزرگ اسالمی«ساز تشکیل  بخش و کارآمد بوده و زمینه که براي جهان اسالم الهام
بایـد متضـمن مقاومـت و     هاي مهم الگو مـی  یکی از مؤلفه  معنا اساساً در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت،

پـذیري و   تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کـارآفرینی و ریسـک  
  .شود نوآوري می

راي کشوري ماننـد ایـران بـا داشـتن     سازي الگوي اقتصاد مقاومتی ب خوشبختانه زمینه تدوین و پیاده
اي نسـبتاً خـوب فـراهم اسـت.      منابع فراوان، جمعیت زیاد، بازار بـزرگ درون کشـور و ارتباطـات منطقـه    

ها و منابع بیکار و استفاده نشده فراوان فعلی همه حاکی از آن است که استفاده کامل و کارآمد از  پتانسیل
ها را چاره  تواند بسیاري از مشکالت و آسیب یت اشتغال کامل میها در ظرف منابع موجود و به کارگیري آن

الهـام بخـش جهـان اسـالم      عنـوان  بهکند که جمهوري اسالمی ایران  کند. تحوالت جهانی نیز اقتضا می
الگویی موفق و مستقل از مدیریت  اقتصادي را به نمایش بگذارد و وضعیت مطلوب اقتصادي را در اندازه 

  مردم خود ایجاد کند. شئونات و عزت نفس
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سـازي   ها چنانچه الگوي اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فعال نکته مهم دیگر اینکه در شرایط وجود چالش
اي  گونـه  هاي داخلی شکل گیرد، بهترین سکوي پرتاب براي شرایط پس از چالش خواهد بود؛ بـه  ظرفیت

  و موجب شتاب پیشرفت خواهد شد.تر آزاد  ها، ظرفیت اقتصاد به صورتی کامل که با رفع این چالش

 تیمریاضت اقتصادي واقتصاد مقاو هاي تفاوت
هـا و رفـع کسـري بودجـه، بـه       ها براي کاهش هزینه شود که دولت ریاضت اقتصادي به طرحی گفته می

این برخی اقتصاددانان دنیا معتقدند زنند.  کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایاي عمومی دست می
شود گـاهی اوقـات بـه افـزایش      ها انجام می منظور مقابله با کسري بودجه توسط برخی دولت طرح که به

اینکـه بـر اقتصـاد و شـرایط      انجامد. هاي مالی خارجی می ها و کمک میزان مالیات و افزایش دریافت وام
 توانـد  می ، اما،رسد نمیکار خوشایندي به نظر  ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصالً اش زده بحران

  به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند.
 هاي سیاستاقتصاد ایران شاید ناچار شود در دراز مدت به  نظران، از دید برخی صاحب بنابراین اگرچه

ریاضتی روي بیاورد، اما اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ 
هـا، در ادامـه    تر شدن ایـن تفـاوت   از همین رو به منظور شفاف نخواهند شد.عنوان منجر به بروز یکدیگر 

هاي ریاضت اقتصادي که در کشورهاي مختلف دنیا به اجرا گذاشـته شـده بـا     ها و تفاوت ترین مؤلفه مهم
  :)1393مفهوم اقتصاد مقاومتی بیان شده است(شیخی، 

ریاضت اقتصادي کاهش مستقیم حقوق کارکنان است. حال  هاي مؤلفهاز یکی  کاهش مستقیم حقوق: .1
ها از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی بـوده و سـبب تولیـد در     آنکه افزایش درآمدها و هدفمندسازي یارانه

 گردد. اشتغال و رونق کسب و کار و رفاه عمومی می
ش مالیات تـأثیر  در مبحث ریاضت اقتصادي افزای کاهش غیرمستقیم حقوق از طریق افزایش مالیات: .2

گردد. اما در اقتصاد مقاومتی نـه تنهـا    درآمد داشته و سبب کاهش غیرمستقیم  حقوق می مستقیمی بر
اصلی این نـوع اقتصـاد    هاي شاخصهتولیدي از  هاي بنگاهافزایش نیافته بلکه کاهش مالیات  ها مالیات

 شود. محسوب می
صادي بی شک برخی از خـدمات عمـومی   با اعمال ریاضت اقت :و حذف برخی خدمات عمومی کاهش .3

شود، اما اجـراي اقتصـاد مقـاومتی     کلی حذف می طور بهارائه شده توسط دولت کاهش پیدا کرده و یا 
 خواهد شد. .منجر به افزایش بخشی از خدمات عمومی نظیر طرح پزشک خانواده و ..

روي آوردن به سمت الگوي  پیامد شوم ریاضت اقتصادي مصرف از سرِ ناچاري و فقر و نداري: کاهش .4
 بهترین موقعیت و شرایط زندگی یعنی فقر و تهیدستی  مصرف پایین و محدود است که با ایجاد اسفبار

مصرف از ارکان اقتصـاد مقـاومتی اسـت و مصـرف متعـادل و       بهینه مدیریت مسئلهآید. اما  می وجود
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ها  تی و چه توسط آحاد مردم و خانوادهدولتی و غیر دول هاي دستگاهپرهیز از اسراف و تبذیر چه توسط 
 را دارد. لهبدون شک جهادي است که اجرا و تداوم آن اجر و مزد جهاد فی سبیل ا

استقبال شدید مردم از کاالهـاي   :ها آنبهاي پایین  دلیل بهگرایش مردم به مصرف کاالهاي خارجی  .5
ریاضت  هاي مؤلفهگیرد از  صورت می ها آنکاالهاي چینی که با توجه به قیمت پایین  ویژه بهخارجی 

باشد. درحالی که در اقتصاد مقاومتی در پی آن هستیم که با سوق دادن مردم به اسـتفاده   اقتصادي می
اسـت کـه همـه     اي مسـئله از تولیدات داخلی، از میزان وابستگی به کاالهاي خارجی بکـاهیم و ایـن   

 دولتی باید به آن توجه داشته باشند. هاي دستگاه
شـغلی اسـت. کـاهش     هـاي  فرصتریاضت اقتصادي حذف  هاي شاخصهاز  هاي شغلی: ذف فرصتح .6

ریاضـت اقتصـادي اسـت و     هاي شاخصهمستقیم حقوق افراد جامعه و در نتیجه فقر و تهیدستی که از 
حال آنکه کشوري همچون  شغلی است. هاي فرصتاشاره شد از پیامدهاي شوم حذف  ها آنپیشتر به 

شغلی و کارآفرینی است. بـا وجـود    هاي فرصتد مقاومتی را انتخاب کرده دنبال ایجاد ایران که اقتصا
قرار گرفتن ایران الي منگنه شدید فشار جهانی بدون تردید کارآفرینی بهترین راهکـار کـاهش ایـن    

 فشارها است.
سـت کـه   خوبی مسلم اه ب ها: گذاري و فرار سرمایه افزایش ناامنی اقتصادي، کاهش تولید و سرمایه .7

امنیت اقتصادي را در جامعه کاهش داده و سبب تشدید فقر و نـداري خواهـد شـد.     ریاضت اقتصادي،
کشوري که به هر دلیل خط تولید خودرا کاهش داده و یا متوقف سازد بی شک دچـار نـاامنی شـدید    

گـذاران در یـک موقعیـت بسـته اقتصـادي نظیـر کـاهش         قـرار دادن سـرمایه   اقتصادي خواهد شـد. 
گونـه تشـویقی از سـوي     شود. زمانی که هیچ ها ختم می گذاري نیز به نوبه خود به فرار سرمایه ایهسرم

هاي بـزرگ اقتصـادي صـورت نگیـرد      گذاري در پروژه دولت یک کشور براي جذب سرمایه و سرمایه
گذاري با استقبال کشورهاي دیگر روبرو شـده و سـبب سـرازیر شـدن سـرمایه آن       مسلماً این سرمایه

. این پیامد ها سرمایهکشور به کشور استقبال کننده خواهد شد. این موقعیت خطرناك یعنی همان فرار 
شوم ریاضت اقتصادي درست نقطه مقابل مکتب نوپاي اقتصاد مقـاومتی اسـت. چـرا کـه در اقتصـاد      

یاضت اقتصادي، با افزایش تولید، ضریب امنیت اقتصادي افـزایش یافتـه و جـذب    مقاومتی برخالف ر
 گذاري خارجی نیز خواهد شد. گذاري سبب رشد سرمایه سرمایه

گذاري و در نتیجه طوالنی شدن مـدت زمـان مـورد نیـاز بـراي       هاي عمرانی و سرمایه کاهش بودجه
از آنجا  هاي مقطعی: و ناگزیري دولت در تصمیم ها هاي هزینه شده در طرح برداري و برگشت سرمایه بهره

عدم جذب نیروي انسانی و بـه تَبـعِ    گذاري، که مقوله ریاضت اقتصادي مدام دنبال کاهش تولید و سرمایه
نیز اشاره شد، البته این بی اشـتغالی بـا توجـه بـه کسـري       تر پیشگونه که  آن عدم اشتغال است و همان
گیرد، مسلماً کـاهش   پرداخت حقوق و مزایاي مناسب به پرسنل صورت می بودجه و عدم توانایی دولت در
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گذاري را در پی داشته و این امر به طـوالنی   هاي عمرانی و سرمایه کاهش بودجه ناچار بهنقدینگی دولت 
 هـا  طـرح هاي هزینه شـده در آن   و برگشت سرمایه ها آنشدن مدت زمان مورد نیاز براي بهره برداري از 

هـاي   گیـري  به خوبی روشن است که در چنین شرایطی دولت باالجبار دست بـه تصـمیم   جامید.خواهد ان
کـه   هـایی  طـرح آید.  می عمل بهاما در اقتصاد مقاومتی از منابع و امکانات حداکثر استفاده  زند. مقطعی می

مقاومتی با فاصله کشید امروزه با اجراي پروژه اقتصاد  سالیان متمادي طول می ها آنانجام و بهره برداري 
 هـاي  تصـمیم رسد. در واقع در این نـوع اقتصـاد از    به بهره برداري می اي مالحظه قابلکمتر و مدت زمان 

پیشـرفت را طـی    هاي راه سرعت بهتوان  اصولی میریزي  خلق الساعه و آنی خبري نیست و با یک برنامه
 عمرانی را به اتمام رساند. هاي طرحکرد و 

کشورهایی کـه   ورشکسته از طریق خرید سهام سهامداران: هاي شرکتسازي  دولتیحرکت به سوي 
 هـاي  شـرکت کنند و با آن درگیرند در پی آن هستند تا  پنجه نرم می باالجبار با ریاضت اقتصادي دست و

در حال ورشکستگی یا ورشکسته را از طریق خرید سهام سهامداران دولتی نمایند. مصداق ایـن شاخصـه   
دراقتصاد مقـاومتی بـرعکس   اما  کت عجیبی بوده که در جریان بحران اقتصادي آمریکا رخ داد.همان حر

اقتصاد اسـت. البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه       سازي  ریاضت اقتصادي تالش دولت در راستاي خصوصی
درکشور  44اصل هاي سیاستمردمی کردن اقتصاد از الزامات و ضروریات الینفک اقتصاد مقاومتی است. 

 آورد و این کار باید صورت پذیرد. وجود بهتواند یک تحول بنیادي در اقتصاد کشور  می
امروزه نمونه بارز پیامد ریاضـت اقتصـادي،    ها و اعتراضات عمومی: افزایش ناامنی اجتماعی و جنبش

اسـت.   هـا  آن هـاي  دولـت اتخـاذي   هـاي  سیاسـت هاي آحاد مردم کشـورهاي اروپـایی در قبـال     جنبش
توان گفت قریب به اتفاق ملت این کشورها را به شورش واداشته و در مقابـل دولـت    که می هایی سیاست

دانید اقتصاد مقاومتی تحـریم بنـزین را خنثـی کـرد. هدفمندسـازي       اما همانگونه که می علَم کرده است.
ال رونـق  ها نیز که در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی به مرحله عمل درآمد هـم در تولیـد و اشـتغ    یارانه

ایجاد کرد و هم سبب رفاه عمومی شد. این عامل مایه رشد تولید کشـور و رشـد اقتصـادي آن اسـت. در     
واقع مایه اقتصاد یک کشور است. چرا که با رشد تولید، یک کشور در دنیـا اقتـدار واقعـی و آبـروي بـین      

 یداکرده است.کامل به آن دست پ طور بهکند؛ همان چیزي که امروزه ایران  المللی کسب می
شـغلی، عـدم    هـاي  فرصـت حـذف   خـارجی:  هـاي  بانـک ربـوي از   هاي واموابستگی به استقراض و 

که به ریاضت اقتصادي  هایی دولتکارآفرینی، کاهش حقوق مردم و کاهش برخی خدمات عمومی توسط 
ستقراضـی و  مردم آن کشورها را به وابسـتگی شـدید ا   اًکنند یقین را اعمال می روي خوش نشان داده و آن

سازد. چرا که کاهش قدرت خریـد ایـن    خارجی دچار می هاي بانکپرسود و بهره از  هاي وامتمایل به اخذ 
را بـه سـمت و سـوي اسـتقراض و      هـا  آنآمده  وجود بهها که با توجه به کاهش حقوق و مزایایشان  ملت

در مقابل آنچه فراموش شدنی نیست آنکه اقتصاد مقاومتی براي  دهد. خارجی سوي می هاي واماستفاده از 



  435               : از مفهوم تا عملیاقتصاد مقاومت یرامونمختلف پ هاي یدگاهبر د يمرور

 

کاهش وابستگی بـه نفـت اسـت. وابسـتگی شـدید       ها آنکه یکی از  داردکشورمان الزامات قابل توجهی 
الهـی بـا اعمـال     قـوه  کشور به صادرات نفتی میراث شوم صدساله ما بود که خوشبختانه امروزه به حول و

 این خطر بزرگ نیز نجات پیدا خواهد کرد. مان ایران کم کم ازاقتصاد مقامتی کشور عزیز
بعد اقتصادي از اهم ابعاد هر کشوریست و  بی ثباتی سیاسی و مخدوش شدن استقالل و اقتدار کشور:

مانده و بی آن هیچ دولت و حکومتی قادر به اداره کشور نخواهـد   ناقصبدون آن کمیت زندگی بشر کامالً
ی اقتصادي، بی ثباتی سیاسی نیز به همراه دارد.اگر اقتصاد یک کشور متزلزل شود، بعد بی ثبات بود. مسلماً
را نیز مخدوش کرده و اقتدار دولت آن کشور را از بین خواهد برد. این را هرگز نباید فراموش کرد  سیاسی آن

 رگان و اندیشمندانابعاد زندگی بشر متأثر از بعد اقتصادي است و این پیامی است که از کالم بز اغلبکه 
اصلی اقتصادي  هاي مؤلفهبرمی آید.مقاومت مدبرانه و مقتدرانه از  خوبی بهنیز  دنیا و اقتصاددانان کشورمان

خواهیم روز به روز ضربۀ دشمن  را به مرحله اجرا درآورد. اگر می مقاومتی است که باید به آن توجه نمود و آن
 ه مدیریت کرده و توجه خاصی به آن داشته باشیم.کندتر شود باید اقتصاد زندگی را مدبران

 هاي اقتصاد مقاومتی لفهؤم
در گـرو تعاملشـان بـا     هـا  آناقتصادي مقاومتی که تـداوم   هاي زیرساختها و  لفهؤم ،ها شاخصهترین  مهم

اقتصـاد   .2اقتصاد مـوازي  . 1: بر مشتمل اندشوند  یکدیگر بوده و سبب عملیاتی شدن این نوع اقتصاد می
نامه خبري، تحلیلی  اقتصاد کارآفرینی و تحقیق و توسعه(هفته .5اقتصاد الگو  .4اقتصاد دفاعی  .3ترمیمی 

 ).  1391، 406وزارت امور اقتصاد و دارایی، سال یازدهم، شماره

 اقتصاد موازي .1

و  هـا  ازمانسـ زمانی که سخن از تشکیل و ایجاد نهادهـاي مقـاومتی مـالی و پـولی و اعتبـاري در کنـار       
هـا یعنـی    زیرسـاخت  تـرین  مهـم آید اذهان را متوجه یکی از  رسمی اقتصادي کشور به میان می نهادهاي

نماید. در واقع این نوع اقتصاد با هـدف تزریـق یـک مکمـل پرقـدرت مـالی بـر بدنـه          اقتصاد موازي می
  گذارد.   اقتصادي کشور پا به عرصه ظهور می

آمدند و تـا کنـون    وجود بهگیري انقالب اسالمی  که در ابتداي شکل اه ارگانبارز این نوع  هاي نمونه
توان به کمیته امداد امـام   می برخوردارندنیز  اي ویژهاز جایگاه  و اند کردهبازي  خوبی بهنیز نقش مکمل را 

دیگر، سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی      هاي نمونه ترین موفقخمینی(ره) و جهاد سازندگی اشاره کرد. از 
ارتـش در   هاي مقاومی همچـون سـپاه و   سازه تقویت نهاد  وارتش جمهوري اسالمی است. ایجاد کردن و

 هاي رسمی اقتصادي از ضروریات اقتصاد مقاومتی است. کنار نهاد
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 اقتصاد ترمیمی .2
معناي ترمیم، آسیب زدایـی   به  ،آید می اقتصاد بر نوع شمایل عنوان این شکل و گونه که از مفهوم و همان

نهادهاي فرسوده و ناکارآمد نظام اقتصادي کشور است. درایـن رویکـرد جدیـد     و ها سازمان  سازي مقاوم و
 مسـئله  هاي موجود، انتظارات مردم را برآورده نماید. نهاد هاي سیاستتعریف  دولت دنبال آن است تا با باز

این امریست  و ،مکان صورت گیرد مقتضیات زمان و ب نیازهاي مختلف وباید برحسسازي  مقاوم ترمیم و
 نیست. ذهن نبوده و که هرگز دور از

شـود   خواسته مـی  صنعت معدن و تجارتاین نوع اقتصاد از بانک مرکزي یا وزارت  مثال در عنوان به
شرایط جدید اقتصـادي  ا توجه به ب بحران در نظام اقتصادي کشور را شناسایی کنند و ضعف و هاي کانون

 در نتیجه عملکردي جهادي ارائه دهند. باز تعریف نمایند و کشورهاي  خود را با نیاز ،ها تحریم و
نیـز   هـا  آنکه  شویم کنیم متوجه میاگر تاریخ اقتصاد کشورهاي توسعه یافته غرب را مرور همچنین 

هاي اقتصادي خود شدند. غرب پس از  رسازي ساختا از تاریخ اقتصادي خود مجبور به مقاوم هایی برههدر 
فسـیلی بـا    هـاي  سوختمیالدي رخ داد اقدام به جایگزینی  1983و1979 هاي سالشوك نفتی که در  دو

هاي بـاالي یکصـد دالر    اي که امروزه حتی باقیمت گونه به. )1391(پیغامی، نوین نمود هاي سوختسایر 
ارزشـمند و   ه امروزه براي اجراي چنین پروژه ملـی و شود. آنچه مسلم است اینک نیز دچار شوك نفتی نمی

 هاي دولتی هستیم. مشاکت کلیه نهاد راسخ و مند عزم ملی و وسیعی ما تنها نیاز

 اقتصاد دفاعی .3
نماید.  اقتصادي کشور علیه هجمه دشمن کمک شایانی می هاي استراتژيسازي  این نوع اقتصاد در مقاوم

اجـراي اسـتراتژي    هاي نـوینی بـود کـه در راسـتاي تـدوین و      شیوه ابزارها واین روش باید به دنبال  در
ایـن پـروژه    پدافندشناسی از مباحث مطروحه در شناسی، آفندشناسی و بحث هجمه رود. مقاومتی بکار می

مان بررسی شـده و ابزارهـاي آن مـورد     یعنی دراین روش چگونگی حمله مخالفان به اقتصاد کشور است؛
به اقتصاد مقاومتی دست پیدا خواهیم کـرد کـه پیشـاپیش     یبراین زمان گیرد. بنا یی قرار میشناسا مداقه و
مقاومت خود را علیه آنـان   استراتژي و ها آنبراساس  شناخته باشیم و هاي هجمه دشمن را شیوه ابزارها و
ند دشـمن شـناخته   یا دریک کلمه به اصطالح آف ابزارهاي نفوذ و ها و اجرا کنیم. چرا که تا روش تدوین و

  به مرحله اجرا در نخواهد آمد. نشود مقاومتی متناسب با آن نیز طراحی و

 اقتصاد الگو .4
دهـد بـه معنـی تغییـر در      از اقتصاد مقاومتی ارائـه مـی   تري کاملشمایل  اقتصاد الگو که در واقع شکل و

و اسـتقبال از آن اسـت.    جویی تبع آن روي آوردن به مصرف بهینه و گرایش به صرفه الگوي مصرف و به
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پدافندي  اقدامی صرفاً یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و این تعریف بیانگر آنست که اقتصاد مقاومتی اساساً
یـا پدافنـدي    نیست. بلکه برخالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقـاومتی را یـک اقتصـاد کوتـاه مـدت و     

شـامل اقـدامی اسـت     ي اسالمی ایـران دارد و انداز کالن به اقتصاد جمهور دانستند، این رویکرد چشم می
هـم مـا را بـه رتبـه اول      باشـد و  آلی هستیم که هم اسالمی دراین رویکرد ما درپی اقتصاد ایده مدت. بلند

ساز تشکیل تمدن  زمینه کارآمد بوده و بخش و اقتصاد منطقه برساند. اقتصادي که براي جهان اسالم الهام
بایـد   هـاي مهـم الگـو مـی     لفهؤیکی از م عنوان بهالمی ایرانی پیشرفت در الگوي اس بزرگ اسالمی باشد.

 تحقق آن باشد. متضمن مقاومت و

 اقتصاد کارآفرینی و تحقیق و توسعه .5

توسعه است. دراین زیرساخت کـه   تحقیق و فرایند کارآفرینی و مسئلهپنجمین تعریف از اقتصاد مقاومتی 
 تحقیـق و  شود اصل بحث مربوط بـه نـوآوري و   محسوب مینقطه عطف تمامی موارد پنجگانه ذکر شده 

 اصولی، جـامع و  ریزي صحیح و آفرینی داخلی است. در این بخش باید با یک برنامه همچنین کار توسعه و
تشخیص بودجه براي اجراي این مهم  فرایند توسعه فراهم آید و مدون کاري کرد که هم زمینه تحقیق و

هم تـدابیري اندیشـیده شـود تـا      کردي آن مورد توجه قرار گیرد و اي کاره زمینه تسهیل شود و اصالح و
 به تکنولوژي پیشـرونده و  داخل کشور شوند تا هاي فعالیتهاي برتر جذب  استعداد نخبگان، متخصصان و

روز در حال نزدیک شدن و رسیدن به آن هستند برسـیم. بـی    قابل توجهی که کشورهاي پیشرفته روز به
 توسـعه و  گیـري از فراینـد تحقیـق و    بهـره  تنها با استفاده بهینه از نیروهاي کار آمـد و شک چنین امري 

  تقویت آن صورت خواهد پذیرفت.  
باشد فرهنگسازي وتصویب قـوانینی مسـتحکم و    نکته مهمی که بیان آن از اهم موارد این مقوله می

 هـا و  . این اصل باید در تمامی نهـاد توسعه است تحقیق و هاي برنامهبودجه به ص االجرا براي اختصا الزم
جاي آنکه به مصرف کننده فنـاوري تبـدیل    هب تشکیالتیه این هاي کشور ایجاد و احیا شود تا کل سازمان

 در توسعه اقتصادي ایجاد بستري که منجر به بهبود مستمر شرایط شود از هر شوند تولید کننده آن باشند.
 توجهی و عدم التفات به توسعه اقتصـادي و  دانید یکی از علل بی گونه که می است. همان تر امري ضروري

تـوان بـا    هـایی کـه مـی    در حـوزه  کار، آلودگی کشور طی صد سال به نفـت اسـت.   بهبود فضاي کسب و
آفرینـی   نیـازي بـه تولیـد و کـار     سفانه به نوعی بیأگذاري اندك سود چند درصدي حاصل کرد مت سرمایه

 همـراه  بـه رمایه بین نسلی در اداره کشور حاصلی جز توسعه تورم و رکـود  شود. استفاده از س احساس می
گذار و  نخواهد داشت. و هرگز نباید فراموش کرد که فضاي کسب وکار جز در همدلی بین عناصر سیاست

 یابد. آفرینان مردمی توسعه نمی کار
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 تیماقتصاد مقاواصلی دو سطح 
 هـاي  ، و ب) منتنصاب اقتصاد مقاومتی(موقعیت کمینه)ف) ی عبارتند از: الاقتصاد مقاومت یدو سطح اصل

  ها پرداخته شده است: ، که در ادامه به تعریف آناقتصاد مقاومتی(موقعیت بیشینه)

 نصاب اقتصاد مقاومتیالف) 
زدایی  که یک سیستم داراي حداقل استانداردهاي اقتصاد مقاومتی باشد، باید در چهار رکن آسیب براي این

امکـان   پذیري اقتصاد از کانال یک یا چنـد رکـن زیـر، اساسـاً     به بیان دیگر، در صورت آسیب کرده باشد.
هـاي خـارجی یـا نـزول      نشـینی در سیاسـت   رسد و سرریز این ناتوانی موجب عقب مقاومت به حداقل می

زیـر  تـوان در شـروط الزم    یک اقتصاد مقاوم را مـی   شود. بر این اساس، کف یا کمینه داخلی می  مقبولیت
  نشان داد:

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  نصاب اقتصاد مقاومتی .1شکل 
  
هایی همچون  تأکیدها در نظریات و تجارب توسعه، بر بخشاگرچه بیشترین غذایی: تأمین امنیت  .1

سـبد   صنعت و بخش مالی است، اما همچنان توانمندي بخش کشاورزي و صنایع وابسته به آن در تـأمین 
تواند جامعه را از نصاب مقاومت بینـدازد. بـه    عمومی گلوگاهی است که می  آذوقه اولیه مصرف خانوارها و

ترین کشورها نیز تأکید خاصی بر محصوالت استراتژیک کشـاورزي و   شرفتههمین دلیل است که حتی پی
اي و  اي که شعار آزادسـازي تعرفـه   هاي حمایتی تجاري آن دارند. حتی در دوره ها و سیاست اعطاي یارانه

یـک از کشـورهاي غربـی ایـن      هاي اقتصادي قرار گرفته بود، هـیچ  جریان نولیبرال  حذف یارانه سرلوحه
مهابـا بـه واردات    را براي محصوالت استراتژیک کشاورزي خود اعمال نکردنـد. وابسـتگی بـی   ها  سیاست

اي را به دشمنان نشان دهد که بـا بسـتن آن، امنیـت غـذایی      تواند تنگه کاالهاي راهبردي کشاورزي می

 تأمین امنیت 
 خوراکی

هاي حفظ حداقل
 پدافندي

دسترسی دولت به 
 منابع درآمدي

عدم ورود به 
 هامحدوده ابرتورم

 نصاب اقتصاد مقاومتی 
 (موقعیت کمینه)
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مقـاومتی   ها را به چالش بکشند. بنـابراین در موقعیـت   مردم را به مخاطره بیندازند و در نتیجه مقاومت آن
 هاي حمایت از کشاورزي و صنایع آن هیچ اهمالی صورت گیرد. نباید در خصوص سیاست

در صورت از دست رفتن عائدي دولت(به دلیل چسبندگی طرف : دسترسی دولت به منابع درآمدي .2
ـ  عمومی کشور به مخاطره می  اي و در نتیجه توان اداره مخارج دولت) نظام بودجه وان افتد. ممکن است بت

اي ماننـد اسـتقراض از بانـک مرکزي(انتشـار پـول)       براي یک یا چند دوره و اجباراً به ابزارهاي پرهزینـه 
تـا پـیش از رواج سیسـتم بانکـداري      تـوان چنـین کـرد.    مـدت و بلندمـدت نمـی    متوسل شد، اما در میان

ا از دسـت ندهنـد. امـا    ها در شرایط مقاومتی درآمدهاي خـود ر  المللی، کافی بود که دولت الکترونیکی بین
ها بـه   هاي هوشمند، ایجاد درآمد براي دولت کافی نیست، بلکه دسترسی دولت اکنون و در رویکرد تحریم

منابع درآمدي اهمیت دارد. به این دلیل که اگر مسیرهاي انتقـال درآمـدهاي خـارجی بـه درون اقتصـاد      
اي رخ خواهـد داد.   دارد و همان مشکل بودجهمختل شود، داشتن یا نداشتن درآمد تأثیر چندانی بر نتیجه ن

است. در نتیجه عدم وابستگی اقتصـاد بـه یـک یـا دو     » درآمد با منشأ بیرونی«مربوط به  مسئلهالبته این 
منبع درآمدي خارجی مانند صادرات نفت و گاز، شرط بسیار ضروري، استمرار مقاومت است. ایـن راهبـرد   

ي رشـد   ا منشأ داخلی است(یعنی افزایش سهم مالیـاتی کـه ثمـره   خود به معنی تقویت درآمدهاي دولت ب
  هاي مالیاتی). تولید داخل باشد و نه صرفاً جهش نرخ

در شرایط مقاومتی نباید انتظار داشت کـه متغیرهـاي کـالن     :ها ي ابرتورم عدم ورود به محدوده .3
گذاري و به تبع اشتغال از  سرمایهاقتصادي هیچ تفاوتی با موقعیت عادي نداشته باشند. کاهش در تولید و 
تر از همه اثر تخریبی دارد، نـرخ   پیامدهاي منتظره است، اما متغیري که جهش و نوسان آن بیشتر و پیش

دیگر چنین فضایی   تورم است. حرکت اقتصادها به سمت دالریزه شدن(سقوط اعتبار پول ملی) نیز نتیجه
هاي باال بر پیکـر   جدا از ضرباتی است که تورم مسئله. این انجامد مقاومت می  است که به تضعیف انگیزه

آفریند که مردم باید در ایـن جبهـه    داخلی جدیدي می  هاي باال جبهه سازد. تورم عدالت و اخالق وارد می
موفق جمهوري اسالمی در کنترل تـورم و بیکـاري در دوران دفـاع مقـدس، از نقـاط        نیز بجنگند. تجربه

 .هایی است ما براي گذر از چنین عقبه  توانمندي بالقوه  آموز و نشانه درس
هاي اقتصادي و مراکز خاص نیـز از   هاي کلیدي داده مصونیت سیستم: هاي پدافندي حفظ حداقل .4

ریختگـی مناسـبات اقتصـادي و     هـم  زمانی به در تواند در کوتاه دشمن می  ارکانی است که در صورت رخنه
 ICTهـاي   بانکی، زیرساخت  پرداخت بین  مد؛ مانند اختالل اساسی در شبکههاي اجتماعی بینجا نابسامانی

  افزارهاي مدیریت برق نیروگاهی و امثالهم. یا نرم

 اقتصاد مقاومتی هاي ب) منت

زدا دانست، اما افق رشد و بالندگی یـک   توان متأثر از رویکرد تدافعی و آسیب نصاب اقتصاد مقاومتی را می
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یـک اقتصـاد     باید در سطحی باالتر از شروط الزم یافت. در این سطح که مسیر بهینهاقتصاد مقاومتی را 
و بـراي آن  نمـوده  گیـري، پایـداري    ها بر حـداقل چهـار جهـت    مقاوم است، باید دولت و مجلس و رسانه

  ریزي کنند: برنامه
 

 
  ي اقتصاد مقاومتیها منت .2شکل 

  
تواند نظام انگیزشی جامعه را براي استمرار مقاومت مجهـز سـازد و    رویکرد میبه کاربستن این چهار 

اله را در میان اقشار مختلف مردم فراهم نماید. البتـه کاربسـت    سبیل محیط اتحاد و همدلی براي جهاد فی
گیري اقتصاد کشور است. همچنـین بـا توجـه     ِ تصمیم این رویکردها مستلزم مقدمات و تحوالتی در نظام

توان امیدوار بود که حتی در شرایط اقتصـاد مقـاومتی،    مزمان به چهار رکن اول و چهار رویکرد اخیر میه
تـداوم رشـد در   «گذاري پیشرفت و عدالت نزدیک شود و به این ترتیب، به الگـویی بـراي    کشور به هدف

  تبدیل گردد.» شرایط تنگنا

  رسیدن به اقتصاد مقاومتی ها عملیراهکار
ــرین  در مجمــوع مهــم ــراي راهکارت ــی ب ــا عمل ــاومتی ه ــه اقتصــاد مق ــراب رســیدن ب ــد از(ت زاده  عبارتن

  ):1392نسب، سمیعی سجادیه، جهرمی،
گذاري براي اصالح الگوي مصرف است. مصرف، تولید را جهـت   نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست .1

ید داخلی و کاستن از کنند. رونق تول گذاري را مشخص می دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه می
تواند به افول و کم رونقی و توقف واحـدهاي تولیـدي داخلـی منجـر شـود، اسـتقالل        وارداتی که می
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گیـرد البتـه بایـد بـه      تر شکل می اقتصادي، قطع وابستگی به خارج، ارتقاي تکنولوژي در سطح کالن
 اشد.اي عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به معناي تحمیل فشار به مردم نب گونه

وري در تولید، کاهش قیمت تمام شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با  افزایش بهره .2
 ویژه تولیدات استراتژیک. تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از تولید ملی به

هـدایت  حداقل رساندن نیاز کشور به ارز و حمایت از تولیدات داخـل   مدیریت و تنظیم واردات براي به .3
هاي سوداگري در اقتصاد نظـارت بـر نحـوه     سیل نقدینگی موجود به سمت اقتصاد مولد و حذف ریشه

توزیع کاالها به ویژه کاالهاي اساسی و ضروري اتخاذ راهبرد انقبـاض بودجـه و مـدیریت هزینـه در     
هـاي   اولویـت  هاي ناتمام بـا  گرایی و به تعویق انداختن پروژه ها، کاهش مصرف گذاري کشور با اولویت

کسب و کارهاي مولد نوآورانه جهت بهبود  پایین داشتن بینش و نگرش مثبت به کسب و کار، ترجیحاً
 هاي مردمی و انحصارزدایی. فضاي کسب و کار و ایجاد محیط رقابتی با جلب مشارکت

 .هاي اجتماعی ناشی از بیکاري در جامعه هاي فقر و آسیب کاهش آمار بیکاري و خشکاندن ریشه .4
اي بخش تولید براي تحرك در اقتصـاد داخلـی و    هاي حمایتی پولی و مالی و بیمه سازي سیستم فعال .5

 نیز حمایت از صادرات کاالهاي غیرنفتی.
کـاهش واردات کاالهـاي    ازايدر » آالت ماشـین «و » خطـوط تولیـد  «، »دانش فنی«افزایش واردات .6

و تولیـد  » تولیـد علـم  «مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معامالت در عصر اطالعـات همزمـان بـا    
 ».بنیان هاي دانش شرکت«و حمایت از » دانش فنی«

یا کاالهاي استراتژیک » افزایش صادرات غیرنفتی«و » کاهش واردات«کاهش اتکا به نفت از طریق  .7
 روشیمی.   متکی بر نفت مانند پت

کـه بـراي نظـام اسـتکبار     » اقتصاد جهانی«و » اقتصاد ملی«بین » متکثر«برقراري ارتباطات فراوان  .8
 غیرقابل کنترل است و احتیاط در ارتباطات بزرگ که مورد تهدید واقع شود.

توجه به معضل تورم و برقراري یک نظام قابل پیش بینی و قابل مدیریت در قبـال شـاخص تـورم و     .9
 .فرایندبهینه در این  هاي سیاستن با سطح حقوق و دستمزدها و نیز قیمت ارز در پیشگیري تطبیق آ

تالش براي جلوگیري از ایجاد اجماع و تحریم بانکی و وجود تحرك براي ارتباطات مـؤثر بـانکی و    .10
 .هاي مخالف با استفاده از امکانات خارج از سلطه قدرت ونقل حملبیمه و 

در روند تأمین کاالها به این معنا که به محض اعمال تحـریم در  » ها رصتف«به » تهدیدها«تبدیل  .11
 دهـی بـه عـزم ملـی در حـوزه فنـاوري و صـنعت و تجـارت بـراي ایجـاد           برخی از کاالها، شـکل 

در تولید و تأمین این اقـالم الزمـه اقتصـاد مقـاومتی     » خود اتکایی«کامل یا حداقل » خودکفایی«
کـه تحـریم    فشارها و تهدیدهاي اقتصادي، بزرگنمایی شود. ضمن آن است. نباید اجازه داد در مورد

 نیست و نباید از آن استقبال کرد.» کاغذ پاره«
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برقراري ارتباطات خاص اقتصادي با برخی از کشورهاي دوست، گسترش ارتباطات اقتصادي با کشـورها و   .12
 تر. چند شریک کوچکاي و متکثر کردن شرکاي تجاري از یک شریک عمده به  هاي منطقه بلوك

الملل. باید این مهم با توجـه بـه    تالش براي جلوگیري از اجماع در قبال نظام اسالمی در سطح بین .13
ها شـکل گرفتـه در     هاي اقتصادي و تجاري ایران و توانایی هاي اقتصاد جهانی و جاذبه پذیري آسیب

 توسعه اقتصادي و فناوري کشور ساماندهی شود.
کشور و جلوگیري از ایجاد انسـداد و محـدودیت توسـط اسـتکبار در قبـال       ونقل حمل مراقبت از توانمندي .14

 دریایی و واکنش مناسب در صورت نزدیک شدن دشمن به این عرصه. ونقل حمل ویژه به ونقل حمل
ها و مؤسسات ایرانی با برخی از مؤسسات  هاي مشترك یا ایجاد ارتباطات مؤثر شرکت ایجاد شرکت .15

المللـی بـراي تعامـل و تـأمین در مـوارد ضـروري در فنـاوري و         اي و بـین  طقهخارجی در سطح من
تجهیزات فنی و کاال به نحوي که باوجود تالش استکبار، امکـان مداخلـه و فشـار خـارجی در ایـن      

گونه ارتباطات بین بخش خصوصی کشور با همتایـان   که ایجاد این خصوص فراهم نشود، ضمن این
 بود. مؤثرتر خواهد ها آنخارجی 

فصل هفتم منشـور ملـل متحـد انجـام      41گانه ماده  هاي کنونی ذیل مواد پانزده باید بدانیم تحریم .16
شود. لذا در اقتصاد مقاومتی باید ضمن راهبردنویسی، اقدامات احتمـالی آینـده در عملـی کـردن      می

 چیده شود. بینی شود و راهبردها بر اساس بدترین شرایط تحریمی احتمالی بندهاي دیگر ماده پیش
هاي مربوط به خودکفایی کاالهاي اساسـی ماننـد: گنـدم، روغـن، شـکر یـا حـداقل         تداوم سیاست .17

و با توجه بـه فقـدان طبیعـی اسـتعداد      اره بهدر این » اقتصاد ترکیبی مقاومتی«ترتیباتی براي یک 
ایـد در  هـاي اقتصـادي دنیـا ب    کشور براي خودکفایی کامل، نوع همسازي با دیگر کشورها و کـانون 

 راستاي اهداف استراتژیک کشور شکل گیرد.
سازي کاالهـاي اساسـی در ابعـاد حجـیم توسـط       خودداري از اسراف و ضایع کردن کاالها و ذخیره .18

هاي کوچک و هدایت شده و هوشمند توسط مردم(ماننـد کشـور سـوئیس) حتـی در      دولت و انبارك
 زمان صلح و آرامش جهت تأمین امنیت غذایی مردم.

هـاي اسـتراتژیک نظـام     ی براي انجام اقدامات مقابله به مثل در برخی موارد با توجه به مزیتآمادگ .19
اینهـا اهـداف    ها، منابع نفتی، موقعیـت ژئوپلتیـک و ژئواسـتراتژیک    اسالمی از جهت تسلط بر آبراه

مأموریـت  «دست یافت. دستیابی به این شرایط شدنی است. این یـک   ها آنکالنی است که باید به 
ها و اقدامات الزم، بـا   ریزي، تالش، تدوین استراتژي است. نظام اسالمی قادر است با برنامه» ممکن

 اي از تهدیدهاي امروزین را نیز به فرصت تبدیل کند. محوریت اقتصاد مقاومتی، بخش عمده
کـه بـراي تقویـت     ضمن آن». حمیت ایرانی«و » تولید ملی«، »ديجهاد اقتصا«گیري روحیه  شکل .20

نیز الزم اسـت. هـدف از ایـن نـوع دیپلماسـی تبیـین       » دیپلماسی اقتصاد مقاومتی«اقتصادي ملی 
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دستاوردهاي اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهاي وارده است. فشـارها در مـورد کـاالي مصـرفی و     
ولـی دسـتاوردهاي مقاومـت کشـور، دسـتاوردهایی       شـود،  هاي روزمره اقتصـادي وارد مـی   شاخص

اي)  هـاي برتر(هسـته   ها و فنـاوري  استراتژیک و بلندمدت هستند، همچون خودکفایی در تکنولوژي
 استقالل در سیاست خارجی و ...

  گیري و نتیجهبندي  جمع
که مقاومت براي ، یک اقتصاد فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانمنظور از اقتصاد مقاومتی

شود. و با تفکـر اقتصـاد ریاضـتی     پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت به سمت جلو تعریف می دفع موانع
برخی تفاوتی بین اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي قائل نیستند و یا تصـور   هـایی دارد گـر چـه تفاوت

امـا ایـن دو اصـطالح کـامالً      ؛تهاي اقتصاد مقـاومتی اسـ   کنند کـه اقتصـاد ریاضـتی یکـی ازشاخه می
هـا   متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند.ریاضت اقتصادي یک طرح یک طرفه است و از ناحیه دولت

  هـا اسـت و رفـع کسـري بودجـه      کاهش هزینه شود هدف اصلی ریاضـت اقتصـادي به مردم تحمیل می
زننـد.   و مزایاي عمومی دست می ی خدماتها به کاهش و یا حذف ارائه برخ دولت، و به همین دلیل دولت

گـاهی اوقـات بـه     شــود  ها انجام مــی  این طرح که به منظور مقابله با کسري بودجه توسط برخی دولت
اینکه بر اقتصاد و  انجامد. هاي مالی خارجی نیز می ها و کمک افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام

رسد، امـا   سختی تحمیل شود، در ظاهر کار خوشایندي به نظر نمیزده یک کشور ریاضت و  شرایط بحران
درازمدت اقتصاد کمک کند. در صورتی که اقتصـاد مقـاومتی، اقتصـادي اســت کــه       تواند به بازیابی می

  کنـد.  یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینه رشد و شـکوفایی را فـراهم مـی بـراي
هاي اقتصادي، سیاسی،  یین ضرورت و اهمیت پرداختن همه بخشدر این تحقیق تالش شد ضمن تب

ي مرسـوم در  اقتصاد  اضتیر هاي آن با سازي اقتصاد مقاومتی، تفاوت فرهنگی و اجتماعی کشور به پیاده
 ها آنکه تداوم  یمقاومت ياقتصاد هاي زیرساختها و  لفهؤها، م شاخصه ترین غرب تبیین شود. سپس مهم

بررسـی و تجزیـه و تحلیـل قـرار     نوع اقتصاد  نیشدن ا یاتیبوده و سبب عمل گریکدی در گرو تعاملشان با
ی بحـث شـد و در نهایـت برخـی     اقتصـاد مقـاومت  هـاي   ی نصـاب و منـت  دو سطح اصـل گرفت. در ادامه 

  ی ارائه گردید.به اقتصاد مقاومت دنیرسی پیشنهادي جهت عمل يراهکارها
  ی عبارتند از:استفاده از اقتصاد مقاومت داریپاي نسبتاً ایامزدر مجموع با توجه به مباحث مطرح شده، 

  ی؛از اقتصاد نفت ییرها .1
  یی؛جهش در خودکفا .2
  ی؛داخل داتیتول انیبن  تیتقو .3
  ي؛علم و فناور دیتول انیبن  تیتقو .4
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  ي؛و تجار ياقتصاد یپلماسید تیتقو .5
  ي؛بردار  اجرا و بهره ج،یآموزش، ترو ق،یپنج حلقه تحق نیتعامل ب تیتقو .6
  ی؛قیبر بخش حق »یومال یبازار پول«اقتصاد  يغلبه بخش مجاز از يریجلوگ .7
  .یدشمن اقتصاد مقاومت عنوان به ختهیگس  از واردات لجام زیپره .8
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  مردم اقتصادي  عادالنه حداکثري مشارکت

  *یوسفی الهیجی

  چکیده
هاي اجتماعی از جمله عرصه اقتصادي، مـدل مطلـوب نظـام     هاي مشارکت مردمی در همه عرصه مدل

اش هستند. نظام جمهوري اسالمی ایران براساس مبانی اسـالمی   عالی  اهدافاسالمی براي وصول به 
هـاي اقتصـاد    توانـد بسـتر تحقـق سیاسـت     هاي مشارکت اقتصادي مردمی می با طراحی و اجراي مدل

محـور دسـت پیـدا کنـد،      مقاومتی را فراهم کند، از مشکالت اقتصادي رهایی یابد، به تولید ملی عدالت
هـاي   ها به مقابلـه بـا توطئـه    ار نماید، نرخ بیکاري را کاهش دهد و با کمترین آسیبتورم و رکود را مه

هاي اقتصـادي و   اقتصادي دشمنان برود. مقام معظم رهبري تأکید فراوانی به نقش مردم در رفع بحران
و ي اقتصادي باید براساس مبانی اسـالمی   مقابله با دشمنان اقتصادي ایران دارند. نقش مردم در عرصه

هاي اقتصادي معینی که بستر مشارکت اقتصادي مردمی را فراهم کند، تحقـق یابـد.    در چارچوب مدل
توانند به معناي واقعی متولی امور اقتصادي باشـند. هـر سـه گـروه      مردم می  ها همه براساس این مدل

بنـد.  یا فعال اقتصادي(صاحب سرمایه، نیروي کار و مصرف کننـده) بـه اهـداف اقتصـادي خـود دسـت      
ت اقتصـادي متناسـب بـا روحیـه و          ها باید به گونه همچنین این مدل الیـاي فراگیر باشـند تـا بسـتر فع

هـاي   هاي اقتصادي هر فعال اقتصادي فراهم شود. فرضیه این تحقیـق عبـارت اسـت از: آمـوزه     انگیزه
هر سه گـروه   هاي مشارکت اقتصادي مردمی جهت تأمین اهداف اسالمی ظرفیت الزم براي ارائه مدل

محور که موجب رفع بیکاري، تورم و رکـود شـود را دارنـد.     فعال اقتصادي و نیز تولید ملی پایدار عدلت
 ازي ریـ گ بهـره  بـا  و يا کتابخانـه  اطالعاتي گردآور وی لیتحل -ی فیتوص روش بررسی این فرضیه به

  شود.  ، انجام میییعقالي ها روش
هـاي عـدالت    مشارکت حداکثري اقتصادي، اقتصاد مقـاومتی، عـدالت اقتصـادي، مؤلفـه     ها: کلیدواژه

  اقتصادي، جایگاه انسان.

  مقدمه
نظام اسالمی همیشه در معرض انواع تهدیدها از جمله تهدید اقتصادي دشمنان بـوده اسـت. امـا تهدیـد     

ی از قبیل تورم، رکود، بیکاري و اي اخیر تشدید شده و مردم و اقتصاد ایران با مشکالته لاقتصادي در سا

                                                        
 علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. هیئتعضو  *
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کاهش تولید ملی مواجه شدند. رهبر معظم انقالب براي مقابله با این تهدید، اقتصـاد مقـاومتی و اجـراي    
و بارهـا از نقـش مـردم در حـل       هحل مشکالت اقتصادي ارائه داد  هرا عنوان بهاي ابالغی آن را ه تسیاس

ـ  ا هاقتصادي تأکید کردهمۀ مشکالت نظام اسالمی از جمله در عرصۀ  ـ  ن هنـد. ب سـد مقـام معظـم    ر یظـر م
اننـد و بـدون تحقـق ایـن بسـتر اجـراي       د یحـور مـ  م مهـاد و مـرد  ن مرهبري بستر اقتصاد مقاومتی را مرد

  ود. ش یاي اقتصاد مقاومتی ناموفق خواهد بود. به برخی از بیاناتشان اشاره مه تسیاس
نند و تأکید دارند که هر ک یي اقتصاد مقاومتی معرفی مها  هحوري را از مؤلفم ممقام معظم رهبري مرد

  حو جدي باشد، کمک و پشتیبانی الهی هم هست: ن هکجا حضور مردم ب
 بـه  هم تجربه. شده مالحظه ها استیس نیا در که است يمحور مردم ،]اقتصاد مقاومتی يها مؤلفه از[«
 هـم  خـدا  دسـت  نـد یآ یمـ  مـردم  هرجا که کند یم تأکید هم یاسالم معارف و اناتیب دهد، یم نشان ما

 هسـت؛  هم یاله یبانیپشت و یاله کمک و یاله تیعنا هستند، مردم هرجا الجماعۀ؛ مع اهللاِ دی. هست
ـ ا دشوار يها گردنه از گذر آن  نمونه و انقالب خود آن  نمونه ساله، هشت دفاع آن،  نمونه و نشانه  35 نی
 میـ داد بها کمتر نیا به ياقتصاد  نهیزم در ما رفته؛ شیپ کارها بودند، دانیم در مردم چون] است[ سال

 ؛ياقتصـاد  دانیـ م وسط در ندیایب دیبا امکاناتشان با مردم م؛یبده بها م،یکن هیتک مردم به ستیبا ما.. .
 نیا در که یانیپا یب و متراکم يروهاین ه،یسرما صاحبان مهارت، صاحبان مبتکران، نان،یکارآفر فعاالن،

بیانـات مقـام معظـم رهبـري در جلسـه تبیـین       .»(شمارند یب هم روهاین نیا واقعاً که دارد، وجود کشور
  ).20/12/1392ها،  سیاست

اند د ینیاد بودن و اقتصادي مب ما بودن اقتصاد مقاومتی را به معناي مردز ني دروا هحضرت آیت اهللا خامن
ـ اکه متکی به مردم باشد:  ـ ی اسـت  از ندرو. اسـت  از ندرو [مقـاومتی]  اقتصـاد  نی ـ ی چـه؟  یعن  دل از یعن

 کـه  ياقتصاد نیا... .مردم به یمتّک است ياقتصاد...  وشدج یم ما مردم خود و ما کشور خود ياه تیظرف
 ست،ین یدولت اقتصاد و ستین دولت محور بر یعنی است؛ ادینب ممرد شود،یم مطرح یمقاومت اقتصاد عنوان به

 تیفعال و ياقتصاد کار... ندک یم دایپ تحقّق مردم حضور مردم،  هیسرما مردم،  هاراد با است؛ یمردم اقتصاد
 ).1/1/1393(بیانات مقام معظم رهبري در حرم رضوي، است مردم مال است، مردم دست ياقتصاد

مر مسلمین عامل شکست اقتصادي دشمن و بازشدن همه درهـاي بسـته را اعتمـاد و تکیـه بـر      ا ولی
 از ...شکسـت  خواهد درهما ه نآ استقامت م،یکن هیتک خودمان توان يرو بر ما چنانچه اگرانند: د یمردم م
ـ ا کننـد  یسـع  کنند، اعتماد یداخل يروین به کنند، اعتماد مردم به میواهخ یم هم نیمسئول   هسرچشـم  نی

 بـاز  بسـته  يدرهـا   ههمـ  شد، اگر نیا کنند؛ جوشان و فروزان و خروشان داخل، در را ینشدن تمام اضیف
 ).28/11/1392(بیانات مقام معظم رهبري در دیدار مردم آذربایجان، شد خواهد

اي مردمی در عرصه اقتصادي را موجـب رو بـه رشـد بـودن     ه تمقام معظم رهبري استفاده از ظرفی
 ياقتصـاد  کی ما که است نیا شیمعنا یمقاومت اقتصاداند: د یذیري آن مپ باقتصاد کشور و کاهش آسی

ـ پ کـاهش  اش  يریپذ  بیآس هم بماند، محفوظ کشور در ياقتصاد رشد به رو روند هم که میباش داشته  دای



  449               مردم ياقتصاد  عادالنه يمشارکت حداکثر

 

 کـه  دشـمنان  يترفنـدها  مقابـل  در کـه  باشـد  يجـور  ياقتصاد نظام و کشور ياقتصاد وضع یعنی. کند
ـ پ اختالل و ندیبب بیآس کمتر بود، خواهد مختلف ياه لشک به و یشگیهم  طش،یشـرا  از یکـ ی. کنـد  دای

ـ ظرف   ههم از استفاده  از یکـ ی دارد؛ یارکـان  دارد، یطیشـرا  یمقـاومت  اقتصـاد مردمـی اسـت ...    ياهـ  تی
(بیانات مقام معظم رهبـري  شود داده دانیم واقعاً دیبا هم مردم به .است مردم به   هیتک نیهم شیاه شبخ

 ).2/6/1391دولت،  هیئتدر دیدار با 
ه مردمی کردن اقتصاد را جزو الزامات اقتصاد مقاومتی معرفـی  ک ني ضمن ایا هاهللا خامن  تحضرت آی

هند که کمک کنند تا مردم وارد میدان اقتصـادي  د ینند به همه مسئولین و نهادهاي کشور دستور مک یم
ـ ته با و کنند آن ياجرا به اقدام مشخص، يندب نزما با و رنگد یب کشور يقوا است الزمکشور شوند:   هی

 يبـرا  مناسـب  فرصـت  و نـه یزم مختلـف،  ياهـ  هعرصـ  يبـرا  راه نقشـه  نیتدو و زمال مقررات و نیقوان
  هحماسـ  یالهـ  فضـل  به تا آورند فراهم مقدس جهاد نیا در را ياقتصاد فعاالن همه و مردم ینیفرآ شنق

ـ جهان چشـم  برابـر  در یاسـ یس حماسـه  همچـون  زین رانیا بزرگ ملت ياقتصاد ـ نما رخ انی (در ابـالغ  دی
 و کشـور  یدولت ياه هدستگا کشور، یبانک ستمیس هم). 30/11/1392اي کلی اقتصاد مقاومتی، ه تسیاس

ـ م وارد مردم که کنند کمک - هیقضائ  هقو و مقننه  هقو مثل - کنند کمک وانندت یم که ییاه هدستگا  دانی
  ).3/5/1391(بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با کارگزاران نظام، شوند اقتصاد

کسی در بیانات مقام معظم رهبري در موضوع اقتصاد مقاومتی دقّت کند، معلوم خواهد شـد کـه   اگر 
ایشان بیش از هر چیزي به مردمی بودن اقتصاد مقاومتی با تعابیر مختلفی تأکید دارند. فراوانـی توصـیف   

نیاد، ب شاقتصاد دان نیاد، اقتصاد مردمی بیش از توصیف اقتصاد مقاومتی بهب ماقتصاد مقاومتی به اقتصاد مرد
  ود:ش یا است. جدول فراوانی عبارات مربوط به اقتصاد مقاومتی در ذیل ارائه مه ننیاد و امثال آب تعدال

  
  واژه

فراوانی در بیانات رهبري در 
 توصیف اقتصاد مقاومتی

  62  نیاد، مردمی و شبیه آنب ممرد
 3  پیشرو

  1  ازس تفرص
  1  مولد

 9  از ندرو
  4  راگ نبرو

  5  نیان یا عدالت محورب تعدال
  3  ذیرپ فانعطا

  6  رویکرد جهادي
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گفتـیم ایـن   ا فرمودنـد:  ز نرهبر معظم انقالب در بیانی دربارة توصیف اقتصاد مقاومتی به اقتصاد درو
اي خـود کشـور مـا و    هـ  تا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیز نا است. دروز ندرو [اقتصاد مقاوتی]اقتصاد

 ).01/01/1393 ي،در حرم مطهر رضو رهبري ات(بیانوشدج یم خود مردم ما
بنابراین، اگر درون زا را نیز به معناي مردمی تفسیر کنیم فراوانی این عبارت نسبت به سـایر عبـارات   

وان استفاده نمود که اقتصاد مقاومتی ت یاین تأکیدات مسد. از ر یمورد م 71در توصیف اقتصاد مقاومتی به 
اي هـ  تتنها در بستر مردمی، ممکن است شکل بگیرد. تا بستر مردمی اقتصاد شکل نگیرد، تحقق سیاسـ 

نند و نصـرت  ک یاقتصاد مقاومتی ممکن نیست. ایشان چنین امري را مستند به معارف اسالمی و قرآنی م
  انند:د ینین بستري ممکن مالهی در عرصۀ اقتصادي را در چ

مالحظـه  کلی اقتصـاد مقـاومتی]   هاي  [سیاستها حوري است که در این سیاستم مپنجم، مرد  هنکت 
 ینـد آ یند که هرجا مـردم مـ  ک یهد، بیانات و معارف اسالمی هم تأکید مد یهم به ما نشان م شده. تجربه

الهی و پشتیبانی الهـی   هستند، عنایت الهی و کمکدست خدا هم هست. ید اهللاِ مع الجماعۀ؛ هرجا مردم 
اي دشوار ه هآن گذر از گردن  هانقالب، و نمون آن خود  هاله، نمونس تآن، دفاع هش  ههم هست؛ نشانه و نمون

کمتـر   امر اقتصادي به این  هبودند، کارها پیش رفته؛ ما در زمین چون مردم در میدان .سال [است] 35این 
را که ما تصویب کردیم و ابالغ کردیم، براي همین بـود؛ البتـه حـق آن     44 اي اصله تبها دادیم. سیاس

کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان بایـد بیاینـد    ما بایست به مردم تکیه... . شاید ادا نشد ه باید وک نچنا
سـرمایه، نیروهـاي   کارآفرینان، مبتکران، صـاحبان مهـارت، صـاحبان     در وسط میدان اقتصادي؛ فعاالن،

جلسه تبیـین   بیانات در(مارندش یدر این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروها هم ب ایانی کهپ یمتراکم و ب
 ).20/12/1392ی، اي اقتصاد مقاومته تسیاس

قام معظم رهبري مطرح است: چگونه و در چارچوب چه نوع پرسش مهمی دربارة بیانات و تأکیدات م
  اشد؟  ب یحور ممکن مم منیاد و مردب ماي اجرایی، اقتصاد مرده لمد

در پاسخ به این پرسش باید گفت که نظام اسالمی براي تحقق اهداف خود، مدل مشارکت مردمی را 
ا هـ  لایـران سـا  در جمهوري اسـالمی   هد. تولید ملید یا از جمله عرصه اقتصادي ارائه مه هدر همۀ عرص

رد. این نوشتار ب یاست که از رشد نامناسب، تورم، رکود، بیکاري و فقر و عدم تحقق عدالت اقتصادي، رنج م
سیاسی، دفـاعی و    همعتقد است نظام جمهوري اسالمی ایران متناسب با جریان مشارکت مردمی در عرص

اي هـ  لاقتصادي را ارائه دهد و براساس آن، مـد   هر عرصفرهنگی نتوانسته است مبانی مشارکت مردمی د
اي اسالمی ظرفیت چنین امري را دارند. در این ه هاقتصادي اجرایی را کشف و اجرا نماید. در حالی که آموز

اقتصادي در چارچوب تعالیم اسالمی بررسی شده و به دنبال آن   هتحقیق، جریان مشارکت مردمی در عرص
حور م تود که این جریان اقتصادي منشأ تولید ملی پایدار عدالش یقتصادي، نشان داده ماي اه لبا ارائه مد
ا مشـکالت  ه لل مناسبی باشد و با اجراي این مدح هواند در برابر تهدیدات اقتصادي دشمن رات یاست و م
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 ایآاقتصادي پیشگفته به نحو پایدار قابل حل است. بنابراین، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است: 
بستر فعالیت  تا داد ارائه يا ياقتصاداي مشارکت مردمی ه ل، مداسالم اقتصادي ياه هآموز براساس وانت یم

 آن کارکردي کار و مصرف کننده) فراهم شود و (صاحب سرمایه، نیروياقتصاد فعاالنبراي هر سه گروه 
حور بوده، مشکالت اقتصادي برطرف شود و هر سه گروه م تتولید ملی پایدار عدال تأمین جهت درا ه لمد

  اي اقتصادي دشمن ناکام ماند؟ه مفعال اقتصادي نیز به اهداف خود نائل آیند و تحری
فته، رویکرد استکشـافی دارد؛ امـا در   گ شسش پیاز تبیین موضوع تحقیق آشکار است که پاسخ به پر

اي اسـالمی، ظرفیـت الزم   هـ  هفرضیۀ تحقیق ارائه داد: در آموز عنوان بهوان مطلب ذیل را ت یعین حال م
اقتصادي جهت تأمین اهداف هر سه گروه فعال اقتصادي   هاي مشارکت مردمی در عرصه لبراي ارائه مد

حور که موجب رفع بیکاري، تورم و رکـود شـود و نیـز بسـتر اقتصـادي      م تو تحقق تولید ملی پایدار عدال
ـ  اطالعاتي گردآور وی لیتحل -ی فیتوص روش به مقاومتی فراهم گردد، وجود دارد. بنابراین،  يا هکتابخان

تعـالیم   اسـاس  بـر اقتصـادي،    هاي مشارکت مردمی در عرصه ل، مدییعقالي اه شرو ازي ریگ هبهر با و
  .دنوش یمي ریگیپ ،یاسالم

اه با بیان مختصري از پیشینۀ تحقیق، جایگاه انسان و گ نود و آش یدر ادامه، مفهوم چند واژه تبیین م
اي مشـارکت اقتصـادي   هـ  لمبانی بینشی مد عنوان بهسرمایه در فرایند اقتصادي براساس تعالیم اسالمی 

ا در تولید ملی پایـدار  ه نتأثیر هر یک از آا، ابعاد و ه لود. سپس، اهداف این مدش یمردمی، بحث دنبال م
  شود.   یو تحقق عدالت اقتصادي بررسی و توضیح داده م

  ها تعریف واژه
ذیـل  هـاي   ود کـه داراي ویژگـی  ش یي گفته ما ياقتصادي: به جریان اقتصاد  همشارکت مردمی در عرص

ی متولی امور اقتصـادي باشـند؛   باشد: همۀ مردم(فعاالن اقتصادي) براساس تعالیم اسالمی به معناي واقع
ي باشد تا همۀ فعاالن اقتصادي اگر بخواهند، بتوانند مالک منابع و محصـول  ا هونگ هیعنی بستر اقتصادي ب

 تولیدي شوند و در مدیریت فرایند اقتصادي نقش جدي داشته باشند. 
نند. همۀ ک  تصادي عملند از همۀ حقوق اقتصادي خود باشند و هم به تکالیف خود در عرصۀ اقم هبهر

ور دائم در حال رشد و بالندگی علمی، فنی، اخالقی ط هفعاالن اقتصادي در جهت تحقق اهداف اقتصادي ب
ي طراحی و اجرا شود تا بستر تحقق چنین امـري در  ا هو فرهنگی باشند. نظام اقتصادي حاکم باید به گون

  عرصۀ اقتصادي براي همۀ مردم فراهم گردد.  
پایدار: تولید ملی اگر ثبات بلند مدت داشته باشد و مورد تهدید جدي عواملی از قبیل رکود،  تولید ملی

  ود.  ش یتورم، بیکاري قرار نگیرد، تولید ملی پایدار گفته م
فعـاالن اقتصادي(صـاحب    ي هود کـه در آن همـ  ش یي اطالق ما ياقتصاد عادالنه: به جریان اقتصاد
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ندي مسـاوي  م هندي اقتصادي در حد کفاف، بستر بهرم هنندگان) ضمن بهرک فسرمایه، نیروي کار و مصر
  اشد.  ب  اي اقتصادي براي آنان فراهمه تاز فرص

  پیشینه تحقیق
ا در عرصۀ سیاسی مشارکت و حکومت دموکراتیک ه ناندیشمندان اجتماعی معتقدند که امکان ندارد انسا

االري اقتصادي س هاالري باشند. زیرا جریان سرمایس هیداشته باشند، ولی درعرصۀ اقتصادي مواجه با سرما
هد و جریان حاکمیت اجتماعی را بـه  د یبه شدت جریان مشارکت سیاسی مردم را تحت شعاع خود قرار م

ـ عق راسلرد. ب یسمت نوع خاصی از دیکتاتوري سرمایه پیش م ـ  جهـان  کـه  دارد دهی  لیتحصـ  غـم ر یعل
 دسـت ي اقتصـاد  وی صـنعت  عرصـۀ  دری حکومت نیچن به هنوز ،یاسیس عرصۀ در مردم بر مردم حکومت

ـ تقو ویی کـارآ  شیافـزا ي برا قیطر نیبهتری نظام نیچن کهی حال در. است افتهین ـ ن تی  در خلّاقـه ي روی
ي اهـ  هگـرو  تأسـیس منـافع   بری مبتن اصل در کهي ارد هیسرما ستمیسي و نظر به. استي اقتصاد بخش
ـ م متعدد اختالفات بروز موجب دیترد بدون است، اجتماع خاص . ودشـ  یمـ  کارفرمـا  و کـارگر  طبقـات  انی

ـ نما نیتضم مزد، حداقل يازا درمنافع مادي خود را  حداکثر واندت ینم ارد هیسرما هک اچر  کـه ی حـال  در. دی
ـ  ینمـ  ن،یبنـابرا . کند افتیدر خود کار يازا در را مزد حداکثر االمکان حد دارد عالقه کارگر  نظـام  از وانت
 روزافزونیی جدا چون. داشت انتظار رای تینارضا ویی وج هنیک ازي عار و هماهنگی اجتماع ،يارد هیسرما
ی سـتم یسدر جستجوي ي و. دربردارد نامطلوب عواقب آنان منافع اختالف و ارد هیسرما و کارگري اه هگرو

 عواقبي اریبسحاکم شود و از  کیدموکرات اصولاقتصادي براساس  ي هاست تا مشارکت مردمی در عرص
) راسل برتراند، ناسمش یم من که یجهان از نقل به ،136: 1372 ی،مدنسته گردد(کااالري س هسرمای نامطلوب

 االر تـالیف  سـ  ماقتصادي یا تحت عنوان اقتصـاد مـرد    هکتب و مقاالتی که دربارة مشارکت مردم در عرص

در  )1372(طوسـی ند، غالباً منظورشان اقتصاد بخش خصوصی در مقابل اقتصاد بخش دولتی اسـت.  ا هشد
ند که دخالت کمتر دولت در اقتصـاد، مـرجح   ک یتأکید م» اقتصادي رشد و االريس ممرد پیوندهاي«مقاله 

رض که ف شبر اساس این پی» االر: بستر رشد جامعه مدنیس ماقتصاد مرد«تاب در ک )1377است. رشیدي(
اي اقتصادي است به پیدایش و تکامل نظام اقتصـاد  ه ترقابت و آزادي اقتصادي بستر مناسبی براي فعالی

شکاف ایجاد شده بین انتظارات و عدم تحقـق نیـافتن     تند و علک یآزاد، مقدمات و ضروریات آن اشاره م
اي مربوط به مشارکت و دخالت مردم در امور اقتصادي را عدم استقرار اقتصاد آزاد در ه یینب شري از پیبسیا

نـد کـه   ک یبیان مـ » االرس متأمین اجتماعی در اقتصاد مرد«) در مقاله 1381اند. همچنین، وي(د یجامعه م
داشته باشـد و یـا در   اقتصادي بدین معنی نیست که حکومت فعالیت اقتصادي ن  همشارکت مردم در عرص

نند. بـا وقـوع بحـران    ک یلکه حد دخالت و حوزه دخالت دولت را خود مردم تعیین مب  اقتصاد دخالت نکند،
ـ  ياقتصادي جـد   همشارکت مردم در عرص   همیالدي اندیش 2008اقتصادي  ر مـورد توجـه قـرار گرفـت.     ت



  453               مردم ياقتصاد  عادالنه يمشارکت حداکثر

 

اقتصاد «) و همکارانش و نیز کتاب k. Hartتوسط کیت هارت(» ساخت اقتصادي انسانی«مقاالت  مجموعه
مـیالدي از جملـه    2010) در سـال  Restakisنوشتۀ جان رسـتیکی ( » سرمایه عصر در اه یتعاون: انسانی

ند. نویسندگان کتاب ا هاقتصادي چاپ شد  هایی هستند که در زمینه مشارکت اقتصادي مردم در عرصه بکتا
اقتصادي در مسـیر    هر عرصد  بستر مشارکت مردمی نوانع بهاي تعاونی را ه لساخت اقتصادي انسانی، مد
کتـاب  نویسـنده  ). محـور بحـث   K. Hart ,J.L. 2010نند(ک یر تشریح مت یدستیابی به یک اقتصاد انسان

بهتـرین نمونـه   تعـاونی   ايه لمدکه آن است که نشان دهد » ا در عصر سرمایهه یاقتصاد انسانی: تعاون«
  ).J. Restakis, 2010اقتصادي هستند(  هدر عرصاي مشارکت مردمی ه لاجرایی مد

اقتصادي در دنیا نیـز ضـمن     ههد، بحث مشارکت مردم در عرصد یچنانچه گزارش بیان شده نشان م
اي پیشنهادي مشارکت اقتصادي مـردم هرگـز در دنیـا    ه لفراز و فرود، دیرزمانی مطرح شده است. اما مد

االري سـ  هنـدان جریـان مسـلّط سـرمای    م هتقـاد برخـی اندیشـ   فراگیر نشده است و نخواهد شد. چون به اع
 ).11: 1376، طالب؛ 196، 2ج  :1350، کالناري هرگز این اجازه را نخواهد داد(د هاقتصادي نظام سرمای

اي مشارکت اقتصادي مردمی براساس تعالیم اسالمی است تا با کشف و ه لنوشتار حاضر به دنبال مد
صادي به معناي واقعی متولیان امور اقتصاد باشند، تولید ملی پایدار شکل بگیرد ا همۀ فعاالن اقته ناجراي آ

  اي دشمن گرفته شود. ه ماي عدالت اقتصادي به نحو پایدار محقق گردد و جلو اثرات منفی تحریه هو مؤلف

  ي اقتصاد فرایند درو سرمایه  انسان گاهیجا
ونه پاداشی به آن اختصاص پیـدا  گ چداند تا هی  یعقیم نمسرمایه را در فرایند اقتصادي  ،یاسالمي ها  هآموز

نکند. همچنین، براي سرمایه و صاحب آن، چنان جایگاه و نقشی قائل نیست تا صاحبان سرمایه در فرایند 
اقتصادي تمام مالکیت منابع و محصول تولید را در اختیار داشته باشند و به سبب قدرت سرمایه، مـدیریت  

واهنـد بکشـانند و   خ یي را در چنگ خود بگیرند و مسیر اقتصاد را به هر سویی کـه مـ  همۀ فرایند اقتصاد
نیروهاي فعال حقیقی(نیروي کار ماهر، نیمه ماهر و ساده) از داشتن مالکیت محروم بوده و از داشتن نقش 

یم مؤثر در مدیریت اقتصادي محروم باشند وتنها به دسـتمزد حـداقلی اکتفـا کننـد. بلکـه براسـاس تعـال       
نـد. امـا بـراي تمـام     ک یاسالمی، سرمایه به تناسب نقشی که در فرایند اقتصادي دارد، پاداش دریافت مـ 

همۀ  آن، براساس دیبا کهقائل است ي ا هژیو گاهیجانیروهاي فعال اقتصادي(نیروي کار و صاحب سرمایه) 
و براسـاس آن، پـاداش مناسـب     دنباشـ  داشـته مؤثري  نقشي اقتصاد فرایند درنیروهاي فعال اقتصادي 

دریافت کنند تا بدین وسیله، مشارکت حداکثري اقتصادي مردمی شکل بگیرد و تولید ملی پایدار محقـق  
  ود:ش یها اشاره م  هگردد و عدالت اقتصادي فراگیر شود. به برخی از این آموز

 )؛14 / مؤمنون(فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقینَ : ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَاست عالم مخلوقات تمام اشرف انسان. 1
  .نندگانیآفر نیبهتر متعالي خدا بر نیآفر م،یکرد انشا گریدی خلق) مجرد پاك روح دنیدم(آن از پس
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 به گفتن نیآفر نیا. است نگرفته بکاري گرید موجود چیه نشیآفري برا را ریتعب نیا متعالي خدا
  . است دهیآفر و نشیآفر عظمت بر لیدل خود،

 شـما  کهاست  خدایى او: )165/انعام(: هو الَّذي جعلَکُم خَلَائف الْأَرضِاست نیزم در خدا نیجانش انسان. 2
  .داد قرار زمین در خود جانشین را اه نانسا

 فرزنـدان  قتـاً یحق: )70(اَسراء/: لَقَد کَرَّمنَا بنی آدماستی قرآني اه هآموز تأکید موردی انسان کرامت حفظ. 3
  .میداشتی گرام اریبس را آدم

 میگفت مالئکه به هک یزمان: )34/بقره(: إِذْ قُلْنَا للْملَائکَۀِ اسجدوا لآدم فَسجدوااست مالئکه مسجود انسان. 4
  .، سجده کردنددیکن سجده آدم بر که

 او: )29/بقـره (: هو الَّذي خَلَقَ لَکُم ما فـی الْـأَرضِ جمیعـا   است شده دهیآفر انساني برای االهي اه تنعم تمام. 5
  .  دیآفر) اه نانسا(شماي برا دارد، وجود نیزم در) اه تنعم از(را آنچه همه که استیی خدا

دابـۀٍ  : ما مـنْ  است کردهالزم  خود بر رای الهي اه تنعم از مردم همۀي ندم هبهري گرید ۀیآ در متعالي خدا. 6
  .است خداعهدة  بر اوي روز هک نآ مگر ستین نیزم دري ا هجنبند چیه: )6/هود(فی الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها

  :گرفت جهینت را ریز مطالب وانت یم نشیآفر عالم در انسان گاهیجا دربارةی اسالمی مبان به توجه با
 آن از نیریسـا  و دارد اختصاص اه نانسای برخ به گاهیجا نیا که است نشده انیبی تیروا و هیآ چیه در. 1

  . هستند بهرهی ب
 تنها و ستیني اقتصاد عرصۀ در انساني برا عیرف گاهیجا آن که ندارد وجودیی استثنا و صیتخص چیه .2

  .استی عرفان وی اخالق مثالً عرصۀمربوط به 
ي اهـ  تنعمـ  ازي نـد م هبهر حق اه نانسا ازی برخ کند داللت که ندارد وجودیی استثنا و صیتخص چیه. 3

ندي بالقوه است که با کـار و تـالش   م هالبته، این حق بهر .ندارندی حق نیچن نیریسا و دارند رای االه
 ود.  ش یبالفعل م

ي طراحی و اجرا شود تا ا هاي نظام اقتصادي اسالم به گونه لاین نوع نگاه به انسان، اقتضا دارد تا مد
اي فعال در فرایند اقتصادي فراهم گردد تا به جایگاه مناسب خود دست پیدا ه نبراي همۀ انسابستر الزم 

اقتصادي محقق شود. بدین   هکنند. این امر در صورتی امکان دارد که مشارکت اقتصادي مردمی در عرص
اي فعـال  ه ننساي طراحی و اجرا شوند تا سرمایه در خدمت همۀ اا هونگ هاي اقتصادي باید به لوسیله، مد

ـ     ي فـراهم شـود تـا    ا هاقتصادي قرار گیرد. متناسب با این نوع نگاه، باید زمینۀ فعالیـت اقتصـادي بـه گون
حدالمقدور همۀ فعاالن اقتصادي، مالک منابع و محصول تولیدي باشـند و در مـدیریت فراینـد اقتصـادي     

الیـت اقتصـادي در چـارچوب مالکیـت     ایی که خواهـان فع ه ننقش مؤثري ایفا کنند. همچنین، همۀ انسا
هـاي شخصـی خـود      هخصوصی فردي هستند، آزادي اقتصادي داشته باشند تا متناسب با اهداف و انگیـز 

  فعالیت اقتصادي را دنبال کنند. 
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  اهداف مدل مشارکت اقتصادي مردمی   
اقتصادي خود است؛ به ا در عرصۀ اقتصادي بر سرنوشت ه نهدف مستقیم مدل، حاکمیت واقعی همۀ انسا

ي کـه اوالً، حـق داشـتن مالکیـت منـابع و      ا هعبارت دیگر، همۀ مردم متولی امور اقتصادي باشند، به گون
ندي از این حـقّ  م همحصول تولید و نیز مدیریت فرایند اقتصادي براي آنان پذیرفته شود؛ ثانیاً، شرایط بهر

، اهداف نظام اقتصادي اسالم است. یعنی تأمین رفاه براي آنان فراهم گردد. اهداف غیر مستقیم این مدل
  ).339 -250: 1386اشد(یوسفی، ب یحور مم تعمومی از طریق تولید ملی پایدار عدل

  هاي آن عدالت اقتصادي و مؤلفه
ا هـ  هي از دیـدگا ا ها و طیـف گسـترد  هـ  ثاي آن، بحه هاز آنجایی که دربارة مفهوم عدالت اقتصادي و مولف

ا و اسـتدالل بـر دیـدگاه مقبـول بحـث مفصـلی را       هـ  ناین نوشتار امکان بررسی همۀ آمطرح است و در 
اي گوناگون و ه هود و بررسی دیدگاش یاي تحقق آن اشاره مه هلبد، تنها به بیان تعریف مقبول و مؤلفط یم

  ذاریم.  گ یاي اجرایی آن را به مجال دیگري وامه لاستدالل بر تعریف و دیدگاه مقبول و نیز مد
در عرصه اقتصادي، ». اعطاء کل ذي حقٍّ حقه: حق هر صاحب حقی را دادن«دالت عبارت است از: ع

ود که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه ش یعدالت اقتصادي زمانی محقق م
  دست یابند.    

. تسـاوي در  2ر حد کفـاف،  ندي همۀ مردم دم ه. درآمد و بهر1اي عدالت اقتصادي عبارتند از: ه همؤلف
  اي اقتصادي. ه تندي از فرصم هبهر

اشد که مؤلف در جاي دیگر بـه آن  ب یي ما هندي در حد کفاف داراي ابعاد گستردم هبهر   هبحث از مؤلف
). همچنین مؤلفۀ دوم عدالت داراي ابعـاد دقیقـی اسـت کـه در     283 -272: 1386پرداخته است(یوسفی، 

ـ    هقرار گیرد. برخی محققین ابعادي از این مؤلفه را بحث کرد جاي خود باید مورد توجه نـدان  م هکـه عالق
  ).  179: 1390وانند مراجعه کنند(میرمعزي، ت یم

نـدي  م هندي در حد کفـاف داشـته باشـند و زمینـۀ بهـر     م هبنابراین، اگر همۀ افراد جامعه درآمد و بهر
اي هـ  لالت اقتصادي محقق شـده اسـت. مـد   اي اقتصادي براي آنان فراهم باشد، عده تمساوي از فرص

  اي آن را فراهم کنند. ه هوند، باید بستر تحقق عدالت اقتصادي و مؤلفش یاقتصادي که در جامعه اجرا م

  هاي مشارکت اقتصادي مردمی مدل
  ا توجه شود:  ه ناي مشارکت اقتصادي مردم، الزم است به چند مطالب دربارة آه لقبل از بیان و بررسی مد

ا براساس تفاوت روحیات و اهداف فعاالن اقتصادي، نوع مالکیـت بنگـاه اقتصـادي و    ه لجموع این مد. م1
  وند، قابل طراحی و اجرا هستند. ش یاي دیگر که در ادامه بیان مه یاصل رفتاري اقتصادي و برخی ویژگ
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یـل و بررسـی   ا براساس تعالیم اسالمی و در چارچوب فقه اسـالمی بایـد تحل  ه ل. هر یک از این مد2
شوند. اما این امر در یک مقاله ممکن نیست و در جاي خود مورد بررسی قرار گفته است و در این نوشـتار  

  ود. ش یپیش فرض تحقیق تلقی م عنوان به
اي هـ  یه اقتصاد ملی به اهداف خود نایل آید، عدالت اقتصادي محقـق شـود، نابسـامان   ک ن. براي ای3

ا هـ  لجریان مشارکت اقتصادي مردم حاکم گردد، باید زمینۀ اجرایی همۀ این مداقتصادي از بین بروند و 
  در اقتصاد ملی فراهم شود. 

. هر مدلی داراي ظرفیت بیشتر جهت تحقـق مشـارکت اقتصـادي مـردم را داشـته باشـد، در رفـع        4
ا در اولویـت  هـ  لاي عدالت اقتصادي، مؤثرتر باشد، نسبت به سایر مده همشکالت تولید ملی و تحقق مؤلف

اي عدالت اقتصادي باید ایـن  ه هخواهد بود و مسئولین نظام اقتصادي براي تحقق تولید ملی پایدار و مؤلف
  اولویت را در دستور کار خود قرار دهند. 

  هاي اقتصادي مشارکتی تام(تعاونی فراگیر ملی) . بنگاه1
 قـرار  هم کنار در )نندگانک فمصر و ارک يروین ه،یسرما صاحبانفعال اقتصادي( گروه سهدر این مدل، هر 

یـري در  گ ما در تصـمی هـ  نو همـۀ آ  ودش یم تأمیني اقتصادي اه تیفعال در اه نآ همۀ اهداف و رندیگ یم
 کننده دیتول هم کننده، مصرف هم اعضا، از یک هر ،امور مهم اقتصادي سهیم هستند. چون در این مدل

فعـاالن اقتصـادي، رفـع نیازهـاي خـود و سـایر فعـاالن         در این مدل، هدف. است هیسرما صاحب هم و
نـدي بیشـتر   م هاقتصادي است. این امر بدان معنا نیست که اعضاي فعال این مدل حق ندارند به قصد بهر

ود که رفع نیازهـاي  ش یي طراحی و اجرا ما هونگ هاز امکانات مادي به عضویت آن درآیند، بلکه این مدل ب
نـد، حتـی   ک یاشد و ساختار درونی مدل این امر را محقق مب یلی و اصلی مدل ممادي همه اعضا هدف او

اي ه لاگر فعاالن اقتصادي به این نتیجه برسند که با عضویت در چنین مدل اقتصادي نسبت به سایر مد
  ا بیشتر خواهد شد و به قصد سود بیشتر به عضویت این مدل اقتصادي درآیند. ه ناقتصادي منافع مادي آ

. رنـد یگ عهـده  بـر  را دخو ازین مورد خدمات و کاالها دیتول نندگان،ک فمصر دیبااین مدل  تحققي ابر
اي اقتصـادي توزیـع و مصـرف    هـ  هدر مرحلـۀ اول، بنگـا   :ودش یاجرایی مي ا همرحل سه طرحاین مدل با 

ننـد و  ک یتولید مـ اي تولیدي، کاالهاي مورد نیازشان را ه هود؛ در مرحلۀ دوم، با تأسیس بنگاش یتشکیل م
مایند. با توضـیح مختصـر هـر سـه     ن یدر مرحلۀ سوم، با تولید مواد اولیۀ کاالها، حلقۀ اقتصادي را کامل م

  ود.   ش یر مت نمرحله، ابعاد این مدل روش
 افـراد  همـۀ . وندشـ  یتأسیس می محل مصرف اي اقتصادي توزیع وه هبنگا مرحله، نیا در: اول مرحلۀ

نـدي از  م هت و تکالیفی که متوجه آنان هست و قادر به انجام آن باشـند، حـق بهـر   جامعه با قبول مسئولی
 بـه  وانندت یم سهم یک حداقل تعهد رشیپذ یا دیخر باا را دارند. آنان ه هآزادي عضویت در این قبیل بنگا
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 عمـل  شـعاع  مصرف،اي توزیع و ه هبنگا تمرکز و توسعه با. ندیدرآاي اقتصادي ه هاین قبیل بنگا تیعضو
اي اقتصادي توزیع و ه هبنگا توسعه با. ودش یم فراهمي و ملی ا هدر سطح محلی، منطق اه نآي برای عیوس

 گسـترده  کاالها فروش حجم نند،ک یي و ملی فعالیت ما هاي محلی، منطقه هکه تحت نظر اتحادی مصرف
 اهـ  نآ. نندک یم عرضه نندگانک فمصر به آزاد بازار متیق به را االهاک  اي توزیع و مصرف،ه هبنگا. ودش یم

 بـه  فـروش  وخرید  متیق نیب فروش مازاد و کوچکي اه هیسرماي ورآ عجم قیطر ازی توجه قابل منافع
آنان با گسترش فعالیت اقتصادي در این مرحلـه، دو هـدف عمـده  را    . ورندآ یم دست به ،آزاد بازار متیق

  نند:ک یدنبال م
  ؛يبعد مرحلۀ يدیتولي اه هبنگاي ندازا هرا جهتی کاف ۀیسرما آوردن دست به. 1
 تعـداد  داشتن با چون. است داتیتولي برا مطمئن و الزم بازار آوردن دست بهدف اول، ه  از رت ممه. 2
  . نندک یم يدیتولاي ه هتأسیس بنگا به اقدامي شتریب نانیاطم و اعتماد با اعضا، قبول قابل

 انواعوند، ش یدر طول هم تشکیل می ملي و ا هسطح محلی، منطقایی که در ه هیاتحادود، ش یتأکید م
اي اقتصادي مشـارکتی  ه هبنگاي برا را...  وی فن ،یابی ربازا ،یمالي اه ککم: لیقب از اه تیحما و اه تیهدا

 ال ندیفرا برا، ه نو در کنار آ هندد یم ارائهمردمی تامنظـارت  پـیش گفتـه   مرحله  هسي اقتصادي اه تیفع 
  .   خارج نشوند خود اصولچارچوب رعایت  از اه نآ تا دننک یم

 و اعضـا  به سهام فروش قیطر از شدهي ورآ عجمي اه هیسرما از استفاده با مرحله نیا در: دوم مرحلۀ
ـ  ،اي دولتیه کلحسنه و کما ضمرحلۀ اول، منابع قري اقتصادي اه تیفعال از حاصل ریذخا ي اهـ  هکارخان
ـ تولي واحـدها  لیقب نیتأسیس ا با. وندش یتأسیس مي دیتول  دسـت  بـه  اعضـا ی مصـرف ي کاالهـا  ،يدی

 مـورد ي کاالهـا  نندگان،ک فمصر گر،ید عبارت به ؛وندش یم عرضه و دیتول اه نآ نظارت تحتخودشان یا 
واحـدهاي تولیـدي، کاالهـاي ضـروري      .دنوش یم دیتول نظارتشان تحت یا نندک یم دیتول را خودشان ازین

 به را تقاضا زانیم شیپ از ،خود دیتولمیزان ي براي دیتولي اه هبنگا هند. د یاعضا را در اولویت تولید قرا م
ایی هستند کـه در مرحلـۀ اول   ه ههمین بنگاي اعضا ا،ه نآ انیمشتراغلب  چون. دارند اطالعی بیتقر طور

 جـاد یاا هـ  هبنگاي برای مشکل کهی صورت در البته،. ندا هیافت شیافزاي ادیز تعدادو به  به عضویت درآمدند
 جادیا تعادل تقاضا و تولید نیب ب،یترت نیبد. بفروشند اعضا ریغ به وانندت یم زین راي دیتولي کاالها نشود،

 ارک هب مشغول و جذبي دیجدي اعضا ،بنگاه توسعهپذیرش اعضاي جدید و  موازات به ن،یهمچن .ودش یم
ـ م گر،یدي سو از و هندد یم شیافزا را اشتغال دائماً سو یک ازی یعن. وندش یم ـ م بـا  را اشـتغال  زانی  زانی

  . وندش یم اقتصاد در متعادلي کاریب رفع و اشتغال جادیا موجب ن،یبنابرا. نندک یم هماهنگ دیتول و تقاضا
ـ خربـا  . کنند تولید خودشانکاالها را  ۀیاول مواد راساً دیبا ،مرحله نیا در: سوم مرحلۀ ـ ته ن،یزمـ  دی  ۀی

ـ  فراهم راي دیتولي اه هکارخان ازین مورداولیۀ  مواد تأمین...  و معادن قیطر از هیاول مواد  نیبـد . ننـد ک یم
 انجـام  اعضا خود توسط... و مصرف و عیتوز ،يندب هبست ل،یتبد د،یتول مراحل همۀ هک نیا فرض با ب،یترت
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 بـه ا هـ  هبنگـا  لیقب نیتأسیس ا با. رددگ یم کنترل خصوصی يارد هیسرماي اه هبنگا تاز و تاخت ود،ش یم
این نزاع در نظامـات اقتصـادي کـه     .ودش یم داده انیپا نندگانک فو مصر انیکارفرما و کارگران نیب  عنزا

اي ه مار است. در این قبیل نظاب تند، امري پایدار و خسارا هاري قرار دادد همبنا را بر بخش خصوصی سرمای
اي اقتصادي به دنبال سود حداکثري خود است. الزمۀ تحصیل سـود  ه هاقتصادي، کارفرما با تأسیس بنگا

ا دستمزد نیروي کار است. بنابراین، همۀ تـالش  ه ها است. یکی از اقالم مهم هزینه هاکثري کاهش هزین
دیگر نیروي کار با عرضۀ کار  هد تا دستمزد حداقلی به نیروي کار پرداخت کند. از سويد یخود را انجام م

خود انتظار دستمزد حداکثري از کارفرما دارد. الزمۀ دریافت دستمزد حداکثري کاهش سود کارفرما است. 
بنابراین، بین منافع کارفرما و نیروي کار تضاد جـدي و پایـداري وجـود دارد. ایـن تضـاد منـافع و نـزاع،        

کنـد. از سـوي دیگـر، بـین کارفرمــا و      مـی  یجــادمشـکالت فراوانـی در عرصـۀ اقتصـادي و اجتمـاعی ا     
نندگان از سوي دیگر نیز تضاد و نزاع تمـام نشـدنی وجـود    ک فسو و بین مصر  کنندگان کاال از یک هعرض

ـ  ه بـه سـود   کـ  ندارد. عرضه کنندة کاال با عرضۀ کاال درصدد سود حداکثري است. عرضه کننده براي ای
ند حتی با احتکار و تبلیغات خالف واقـع و  ک یاده و سوء استفاده محداکثري برسد از تمام شرایط بازار استف

... تا کاالیش را به حداکثر قیمت بفروشد. در طرف دیگر مصرف کننده، با مقدار ثابت درآمد ماهانه بـراي  
 ود. این نزاعش یود. اما مرتب با افزایش قیمت کاالها مواجه مش یتأمین حداکثر نیازهاي مادي وارد بازار م
اري به دنبال دارد. این نزاع بـراي جامعـه اسـالمی کـه مبنـاي      ب نبین سه گروه فعاالن اقتصادي، آثار زیا

اي ه هارتر است. اما این نزاع در این قبیل بنگاب نا اصل مسلّم قرار داده است، زیاه هوحدت را در همۀ عرص
  . هستند نیروي کار و مصرف کننده ،هیسرما صاحبانا ه هود. چون هر عضو این بنگاش یاقتصادي منتفی م

ـ  تعلـق  اهـ  نآ ۀیسـرما  بهی متناسب سود ،رهیمد هیئت بیتصو و اعضا توافق با ـ گ یم ـ . ردی  ن،یهمچن
ي کاالهـا  دیخر به اقدام تنها که شاغل غیري اعضا. وندش یم ندم هبهری مناسب دستمزد از ،اي کاره ينیرو
ـ یفیک بـا ي کاالهـا  متناسـب،  سـهام  سود افتیدر بر افزون نند،ک یم مصرف جهتي دیتول ـ خری ت ي داری
ـ ا از البتـه، . مایندن یم افتیدری برگشت مازاد عنوان تحتی مبلغی مال دورة انیپا در ن،یهمچن.  نندک یم  نی

نیـروي   ه،یسرما صاحبان :گروه سه هر اهداف ن،یبنابرا. هستند ندم هبهرنیز  شاغلي اعضا تمام زین تیمز
  ردد.گ یو نزاع بین آنان برطرف م ودش یم تأمینا ه هاین قبیل بنگا در نندگانک فمصر وکار 

 رفـاه  مرحلـه،  سـه  هـر اجرایی کـردن   با شد، انیب سوم و دوم مرحلۀ انیپا در کهی مطالب به توجه با
 در دائماًا ه هاین بنگا چون. ودر یبه سمت بهبودي پیش م مردم عمومي برا بلکه اعضا، همۀي برای عموم
ـ  .هستند مردم همۀي برا اشتغال نۀیزم جادیا و خودي اقتصادي اه تیفعال توسعۀ صدد  واسـطۀ  ن،یهمچن

 اهـ  هواسـط  به که نندگانک فمصر درآمد ازی مهم بخش و رود  یم نیب از کننده دیتول و کننده مصرف نیب
ي سـود  آن، بـر  افزون. ابدی یم شیافزا آنان دیخر قدرت و شدهیی وج هصرف کننده مصرفي برا د،یسر یم

 امـور  انجـام  صـرف  ننـدگان، ک فمصـر  نفع به د،یسر یم اراند هیسرما به قبالً نندگانک فمصر طرف از که
  . ودش یم آنان دیخر قدرت شیافزا موجب اي یدیتول
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 ها و پیامدها ویژگی
  ا و پیامدهاي ذیل است:ه یاین مدل داراي ویژگ

فراگیر تام اسـت. یعنـی هـر سـه گـروه فعـال       . مالکیت در این مدل، از نوع مالکیت خصوصی مشاعی 1
(صاحب سرمایه، نیروي کار و مصرف کننده) به مقداري واجد مالکیت هستند که بـه اعتبـار    اقتصادي

  نند. ک ییري در امور اقتصادي بنگاه را پیدا مگ مآن، حق تصمی
مشـاعی فراگیـر    ود. چون با توجه به مالکیت خصوصیش یاقتصادي محقق م  همشارکت مردم در عرص. 2

تام و نیز اصل مدیریت همگانی، هر سه گروه فعال اقتصادي در این مدل به معناي واقعی متولی امور 
 اقتصادي هستند. 

ردد. گـ  یتأمین م در این مدل،اهداف هر سه گروه ود و ش ینزاع بین سه گروه فعال اقتصادي برطرف م. 3
و مصرف کننده کاالي تولیـدي هسـتند. بنـابراین،     چون هر یک از اعضا، صاحب سرمایه، نیروي کار

فتـد. بنـابراین،   ا یاالري وجود دارد، در این مدل اتفاق نمس هنزاع مخرّبی که در بخش خصوصی سرمای
ـ   ود و هـر سـه گـروه فعـال     شـ  یوحدت و یکپارچگی مورد نظر اسالمی در عرصۀ اقتصادي محقـق م

همچنین اهداف هر سه گـروه فعـال اقتصـادي در ایـن     نند. ک یاقتصادي برادرانه در کنار هم تالش م
نـد؛ نیـروي کـار بـه دسـتمزد      ک یود. چون صاحب سرمایه سود متناسبی دریافـت مـ  ش یمدل تأمین م

  ماید.   ن یسد و مصرف کننده با تهیۀ کاالهاي مطلوب نیازهاي مادي خود را برطرف مر یمطلوبی م
حـاکم اسـت. در نتیجـه ایـن مـدل هـم از       بیرون مدل، . اصل رفتاري تعاون در درون مدل و رقابت با 4

ند است و هم با پیگیري اصل رفتاري تعاون در درون مدل، از آفات م همزایاي اصل رفتاري رقابت بهر
  رقابت به دور خواهد ماند.  

احتمـال وقـوع رکـود و تـورم     ود. در نتیجه، ش ی، تعادل برقرار ممصرف و تولیدبین میزان  در این مدل، .5
اي هـ  هود. اعضـاي ایـن قبیـل بنگـا    ش یابد. میزان تقاضاي کاال در مرحلۀ اول مشخص می یهش مکا

نند که چه میزان تقاضا و براي چه نوع کاالهـایی  ک یاقتصادي با خرید خود در مرحلۀ اول مشخص م
و بین  ندک ییزي مر همدیره جهت تولید کاالها براي مرحلۀ دوم و سوم برنام هیئتوجود دارد. بنابراین، 

ود. ایجاد تعادل بین مصرف و تولید عامل مهم کنتـرل  ش یمیزان مصرف و تولید تقریباً تعادل برقرار م
  تورم و رکود است. 

ود. چـون تمـام افـراد جامعـه بـا قبـول       شـ  ی. بیکاري کاهش پیدا کرده و باعث ایجاد اشتغال متعادل م6
نـد گردنـد. بنـابراین، دائمـاً     م هز مزایـاي آن بهـر  ا شوند و اه هقبیل بنگا وانند عضو اینت یمسئولیت، م

اعضاي آن در حال افزایش هستند. افزایش اعضا به معناي افزایش تقاضا اسـت. بـا افـزایش تقاضـا،     
ابد. چون میـزان  ی ییرد. با افزایش تولید، اشتغال افزایش مگ ییزي براي افزایش تولید صورت مر هبرنام

ـ     افزایش تقاضاي کاال غالباّ معلوم یـرد.  گ یاست، افزایش نیروي کار متناسب با ایـن افـزایش انجـام م
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وان میـزان  ت یود. البته، دقیق نمش یبنابراین، افزایش نیروي کار جدید متناسب با تقاضا و تولید انجام م
ي خواهد بود که ظرفیت خالی تولید هم از نظر نیروي کـار  ا هونگ هآن را مشخص کرد، اما این برآورد ب

 ه لحاظ سرمایه در این مدل وجود نداشته باشد.  و نیز ب
. در بندهاي قبلی روشن شد که اشتغال نیـروي کـار و نیـز تولیـد دائمـاً در حـال       پایدارتولید ملی . رشد 7

افزایش است. بنابراین، تولید ملی دائماً در حال افزایش خواهد بود. همچنین، روشن شـد کـه در ایـن    
وجود دارد و تورم و رکود نسبت به تولید ملی قابل کنترل است. بنـابراین،  مدل، تعادل اقتصادي پایدار 

 یرد. گ یتولید ملی پایدار شکل م
ود. چون هر یک از اعضا سه نوع درآمد دارند. دستمزد مناسب ش یمحقق م هاي عدالت اقتصادي  هلفؤ. م8

ردد و از سـود خـالص   گـ  ینند؛ سود سهام و سرمایه نصیبشان مک یبا تخصص و میزان کار، دریافت م
وند. بنابراین، تمام اعضا با این سه نـوع  ش یند مم هاقتصادي به میزان نقشی که در تولید آن داشته، بهر

دریافتی در حد کفاف درآمد کسب خواهند کرد. همچنین، همۀ افراد جامعه با پذیریش مسئولیت خـود  
ا توجه به اصول اجرایی که در این مدل وانند در این مدل اقتصادي عضو شوند. پس از عضویت، بت یم

ود. بـا  شـ  یاي اقتصادي براي همۀ اعضا فـراهم مـ  ه تندي مساوي از فرصم هود، بستر بهرش یدنبال م
ـ ک یهاي عدالت اقتصادي، شکاف درآمدي کاهش پیدا م  هتوجه به تحقق مؤلف اي ایجـاد  هـ  هند و زمین

  ردد.گ یفقر، کنترل م
مدیریتی دقیق و نیز اصولی تحت عنـوان اصـول اجرایـی اسـت. ایـن      تحقق این مدل نیازمند فرایند 

  وند.  ش یاي اقتصادي مشارکتی متوسط ارائه و بررسی مه هاصول پس از بیان مدل بنگا

  هاي فراگیر ملی) نگاه مقام معظم رهبري(تعاونی
دي مقام معظم رهبري همیشه دغدغۀ گسترش عدالت اقتصادي و رفـع فقـر از جامعـه و تقویـت اقتصـا     

قـانون اساسـی بـر مـدلی از      44اي ابالغی اصل ه تند. ایشان در سیاسا هاي پایین جامعه را داشته کده
اي مشارکت اقتصـادي مردمـی   ه هسد، یکی از مصادیق کامل مدل بنگار یظر من هاقتصاد تأکید دارند که ب

دادن سـه دهـک اول    اي فراگیر ملی جهت تحت پوشـش قـرار  ه یه تأکید دارند تا تعاونل متام باشد. معظ
  اي کلی بخش تعاون فرمودند:ه تسیاس 11نظور فقرزدایی تأسیس شود. ایشان در بند م هجامعه ب

منظـور   اى فراگیر ملى براى تحـت پوشـش قـرار دادن سـه دهـک اول جامعـه بـه       ه یتأسیس تعاون
  ).1384/ 03/ 02فقرزدایى(

اي اقتصـادي بخـش دولتـی    هـ  هبنگادر مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى  2-2همچنین، در بند 
  ا فرمودند:ه هبراي اختصاص این درآمدها براي تأسیس و حمایت این قبیل بنگا

  اى فراگیر ملى به منظور فقرزدایى(همان).ه یاز درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاون 30اختصاص 
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ر نکـرده اسـت. امـا    متأسفانه تاکنون کسی مقصود مقام معظم رهبري از تعاونی فراگیر ملی را تفسـی 
سد مقصود مقام معظم رهبري از تعاونی فراگیر ملی آن مدلی از فعالیـت اقتصـادي اسـت کـه     ر یظر من هب

فعالیت آن به لحاظ جغرافیایی، در سطح ملی صورت گیرد و به لحاظ افراد، همۀ آحاد مردم در سطح ملی 
ۀ مـردم در سـطح ملـی بـه معنـاي واقعـی داراي       ند شوند. یعنی همم هبتوانند از این فعالیت اقتصادي بهر

باشد. با توجه به آنچه بیـان شـد،     مالکیت باشند؛ به عبارت دیگر مالکیت آن خصوصی مشاعی فراگیر تام
ا و آثار بیان شده همان تعاونی فراگیر ملی یـا  ه یاي اقتصادي مشارکتی تام با ویژگه هسد بنگار یظر من هب

ا یکـی از رهنمودهـاي   هـ  یشند. بنابراین، با طراحی و اجراي این قبیل تعـاون یکی از مصادیق کامل آن با
  مقام معظم رهبري محقق خواهد شد. 

  تأمین منابع مالی در شرایط فعلی
ا است. با توجه به ساختار مـدل،  ه هبهترین منبع تأمین مالی این مدل درآمدهاي حاصل از هدفمندي یاران

واننـد  ت یواند در فرایند تولید ملی قرار گیرد و نیز همۀ مردم مت یا مه هنتمام منابع حاصل از هدفمندي یارا
ـ  40ند شوند. حدود م هاز منافع آن بهر ا بـه  هـ  ههزار میلیارد تومان در سال درآمد حاصل از هدفمندي یاران

ا ود. این درآمد و نیز درآمدهاي حاصل از هدفمندي مرحلۀ دوم به این امر اختصـاص پیـد  ش یمردم داده م
ا بـه نفـع همـۀ مـردم وارد چرخـۀ تولیـد       هـ  هکند. بدین وسیله، تمام درآمدهاي حاصل از هدفمندي یاران

یرد؛ اشـتغال و تولیـد   گ یاقتصادي به معناي واقعی شکل م  هوند و مشارکت اقتصادي مردم در عرصش یم
ود. در مـدیریت  ر یمـ  اي فقر از بینه هود و زمینش یابد؛ عدالت اقتصادي محقق می یملی پایدار افزایش م

ـ  ه ها، اتحادیه همنابع حاصل از هدفمندي یاران ي و ملـی نقـش   ا هاي طولی مشارکت مردمی محلـی، منطق
  اساسی دارند که جزئیات آن در جاي خود باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. 

  هاي اقتصادي مشارکتی متوسط . بنگاه2
اي اقتصادي، همۀ اعضا و نیروي کار ه هدر این قبیل بنگاود. ش یا روشن مه هدر ادامه وجه تسمیۀ این بنگا

به نحو مشاع مالک بنگاه اقتصادي و صاحب سرمایه هستند و در مدیریت فرایند اقتصادي نقش مـؤثري  
ید. چون نیروي کـار همـان کارفرمـا و    آ یجود مو هدارند. سازگاري کامل بین اهدف کارفرما و نیروي کار ب

حور بین نیروي کار و کارفرما در این مـدل  م هموجود در بخش خصوصی سرمایصاحب سرمایه است. نزاع 
ند. الزمۀ ک یحور، کارفرما براي حداکثر کردن سود خود فعالیت مم هوجود ندارد. در بخش خصوصی سرمای

ا دسـتمزد نیـروي کـار اسـت. بنـابراین تـالش       ه ها است. یکی از اقالم مهم هزینه هاین امر کاهش هزین
تا دستمزد حداقلی به نیروي کار بدهد. از سوي دیگر، نیروي کار با عرضۀ کار خود در تالش است  ندک یم

تا دستمزد حداکثري دریافت کند. الزمۀ این امر، افزایش هزینـۀ تولیـد و کـاهش سـود کارفرمـا اسـت.       
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امعـه اسـالمی آثـار    بنابراین، بین نیروي کار و کارفرما نزاع پایدار همیشگی وجود دارد و این نزاع براي ج
اي اقتصادي مشارکتی متوسط هر نیروي کـاري،  ه همنفی فراوانی به دنبال دارد. در حالی که در مدل بنگا

ود و همه در کنـار هـم   ر یخودش کارفرما نیز هست. بنابراین، این نزاع بین نیروي کار و کارفرما از بین م
ننـدگان در ایـن   ک فنزاع بین تولید کنندگان و مصرهند. اما د یتالش حداکثري براي تولید بیشتر انجام م

یرنـد و  گ یازي سود مادي در کنار هم قرار مـ س رود. چون تولید کنندگان به هدف حداکثر یمدل از بین نم
نند از همۀ شرایط بازار اسـتفاده کننـد تـا کاالهـاي     ک ینندگان در طرف دیگر. بنابراین، تالش مک فمصر

مت بفروشند. تقاضا کنندگان نیز با درآمـد خـود بـراي خریـد کاالهـا اقـدام       تولیدي خود را به حداکثر قی
ننـد قیمـت   ک ینند و انتظار دارند حداکثر نیازهاي خود را با درآمدشان انجام دهند. وقتی مشـاهده مـ  ک یم

 هند و نزاع بین ایـن دو گـروه  د یند، تولید کنندگان را مورد عتاب و خطاب قرار مک یکاالها افزایش پیدا م
ند. با توجه به آنچه ک ییرد که متأسفانه این نزاع مشکالت فراوانی را در جامعه اسالمی ایجاد مگ یشکل م

ـ         ود و آن را ر یگذشت، روشن شد که در مدل اول، نـزاع بـین سـه گـروه از فعـاالن اقتصـادي از بـین م
روه از فعـاالن اقتصـادي از   اي اقتصادي مشارکتی تام نامیدیم و در مدل دوم، نزاع تنها بین دو گـ ه هبنگا

  اي اقتصادي مشارکتی متوسط نامیده شد. ه هود و به اسم بنگار یبین م
حـقّ   عنـوان  بـه اي اقتصادي هر یک از اعضاي باید حداقل سرمایه را ه هبراي تأسیس این قبیل بنگا

اسـت کـه    عضویت پرداخت کنند. تأمین سرمایه اولیه حتی با دریافت وام، از تکـالیف مسـلم هـر فـردي    
  اشد. ب یاي اقتصادي مه هخواهان عضویت در این قبیل بنگا

 ها و پیامدها ویژگی
  ا و پیامدهاي ذیل است:ه یاین مدل داراي ویژگ

. مالکیت در این مدل از نوع مالکیت خصوصی مشاعی فراگیـر متوسـط اسـت. یعنـی تنهـا دو گـروه از       1
  فعاالن اقتصادي(نیروي کار و کارفرما) داراي مالکیت خصوصی مشاعی فراگیر هستند.   

ود. چون با توجه به اصـل مـدیریت همگـانی،    ش یتولید محقق م ي همشارکت اقتصادي مردم در عرص. 2
 عاالن اقتصادي در این مدل به معناي واقعی متولی امور اقتصادي هستند. همۀ ف

ـ        . 3 ود و هـر دو گـروه فعـال    شـ  یوحدت و یکپـارچگی مـورد نظـر اسـالمی در عرصـۀ تولیـد محقـق م
نند. اهداف هر دو گـروه فعـال   ک یاقتصادي(صاحب سرمایه و نیروي کار) برادرانه در کنار هم تالش م

ود. چون هر عضو نیروي کار، صاحب سرمایه نیز هست. پس افزون ش یتأمین م اقتصادي در این مدل
ا از سود خالص اقتصادي بـه  ه نند. عالوه بر آک یبر دریافت دستمزد مطلوب، سود متناسبی دریافت م

  ود.     ش یند مم همیزانی که در تولید آن نقش دارد، بهر
جـاري اسـت. در نتیجـه ایـن مـدل، هـم از       مدل،  . اصل رفتاري تعاون در درون مدل و رقابت با بیرون4



  463               مردم ياقتصاد  عادالنه يمشارکت حداکثر

 

ند است و هم با اصل رفتاري تعاون در درون مدل، از آفـات رقابـت   م همزایاي اصل رفتاري رقابت بهر
  به دور خواهد بود. 

ود. چون هر یک از اعضا سه نـوع درآمـد دارنـد.    ش یدر این مدل، محقق م هاي عدالت اقتصادي  هلفؤم. 5
ردد و از سود گ یند؛ سود سهام متناسب نصیبش مک یخصص و میزان کار دریافت مدستمزد مناسب با ت

ردد. بنابراین، تمام اعضا با این سه گ یند مم هخالص اقتصادي به میزانی که در تولید آن نقش دارد، بهر
نوع دریافتی در حد کفاف درآمد کسب خواهند کرد. همچنین، با توجه به اصول اجرایی که بیان خواهد 

گردد.   یاي اقتصادي براي همۀ اعضا فراهم مه تندي مساوي از فرصم هود که بستر بهرش یشد، معلوم م
نـد، توزیـع مناسـب و    ک یهاي عدالت اقتصادي، شکاف درآمدي کاهش پیدا م  هبا توجه به تحقق مؤلف

البته، با توجـه بـه   ود. ر یاي فقر از بین مه هفتد و زمینا یعادالنه ثروت و درآمد در سطح جامعه اتفاق م
نندگان در طرف دیگر این مدل قرار دارند، تاثیر مدل اقتصادي مشارکتی تام در تحقق ک فه مصرک نای

 اي پایدار عدالت اقتصادي بیشتر از مدل مشارکت اقتصادي متوسط است. ه همؤلف
ي از مزایـاي دروان  از آنجایی که همۀ کارگران، مالکان بنگاه اقتصادي هستند، در دوران رونق اقتصاد .6

این قبیـل  پایداري ندي، م هو کاستن از میزان بهر در دوران رکود، با کار بیشتر وند.ش یند مم هرونق بهر
  نند و خسارت بحران را به حداقل برسانند.ک یرا در شرایط بحران اقتصادي تقویت ماي تولیدي ه هبنگا

   هاي اقتصادي مشارکتی متوسط تجربۀ تاریخی شبیه بنگاه
نمونۀ ضعیف آنچه بیان شد هم اکنون براساس دین مسیحیت کاتولیکی در باسـک اسـپانیا وجـود دارد و    

ظیـري داشـته اسـت. البتـه، اگـر براسـاس تعـالیم        ن یغم بحران اقتصادي جهانی، توسعه و پیشرفت بر هب
گـزارش مختصـري از   ر خواهد بود. در ادامه ت ها گسترده تا طراحی و اجرا شوند، موفقیه لاسالمی این مد

  ود: ش یآن ارائه م

 مالکانِ موندراگون -هاي کارگر بنگاه

ود و براي اطالع بیشتر باید بـه منـابع مـورد اشـاره     ش یاجتماعی را به برخی از ابعاد آن اشارة مختصري م
  مراجعه شود. 

 اتحادیـه  ایـن  قـرار دارد. اسـپانیا  منطقـۀ باسـک   موندراگون در مالکان  –اي اقتصادي کارگر ه هبنگا
حفـظ کنـد و    ،مسیحی خود را در عین حضـور نیرومنـد در بـازار جهـانی     -اي دینیه شتوانسته است ارز

ذار آن، در گـ  نآریزمندي، کشیش بنیابنا نهد.  یاجتماعی کاتولیک  هتمامی ساختار سازمانی خود را بر اندیش
میخت آ یایش در هم مه سی دراي عدالت اجتماعی و دموکراسی را نیز با محتواي فنه هایش ایده سکال

آن را تأسیس کرد. آنان فقط بـه   1956 سال درایش ه سلتحصیالن کالا غو توسط پنج نفر مهندس از فار
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مالکـان   –اي کارگر ه هبنگا 1ردند.ک یکار نبودند، بلکه موفقیت نیز طلب م و بدنبال موفقیت در عرصه کس
 ورودبه این صورت فهرست کرده اسـت:   ،اندد یخود مموریت أنداز و ما مده اصل را که هسته مرکزي چش

آزاد(عدم تبعیض)، سازمان دموکراتیک، حـق حاکمیـت نیـروي کـار، ماهیـت فرعـی سـرمایه، مـدیریت         
    ازمانی، تحول اجتماعی، جامعیت و آموزش.س نمشارکتی، انسجام در پرداخت حقوق، همکاري میا
یري در سراسر سطوح گ متصمی فرایندست و با توزیع ا اه نموندراگون، تحت تملک کارگران و مدیریت آ

رین گروه ت گو بزر کردهساله تبدیل  50 ةظیري از توسعه و پیشرفت در دورن یخود را به نمونه ب ،سازمانی
کار در منطقه باسک و هفتمین شرکت بزرگ در اسپانیا، هم از نظـر فـروش و هـم از نظـر تعـداد       و بکس

مکان برتر براي کار در اروپا معرفی شد. به طور کلی،  10موندراگون یکی از ، 2003کارگران است. در سال 
  اي خصوصی اسپانیا داشته است(همان).ه هموندراگون تقریبا از هر جهت، عملکردي بهتر از بنگا

منتشر شده بود، زندگی در مونـدراگون را چنـین توصـیف     YESدر مجله  2009ي که در سال ا همقال
ا. ثـروت  هـ  نود و نه فقر در خیابـا ش یا دیده مه هاي اعیانی روي تپه هوندراگون نه خاندر شهر م«ند: ک یم

اي جدیـد را  ه یندیدیم، اما همه افراد جایی راحت براي زندگی، غذایی سالم براي خوردن و آسایش زندگ
ان شـ  یخش یگانگب يرد، حس صمیمانه و شادک یداشتند. چیزي که همین قدر توجه ما را به خود جلب م

هد کـه  د یحبت و اهل اعتماد بودند. موندراگون نشان مص ششرب، خوم شایی که ما دیدیم، خوه مبود. آد
تعهد به خیر عمومی، مانعی در مقابل موفقیت تجاري نیست. برعکس، تعهد به نوآوري و آموزش در همـه  

بیـرون از محـل کـار هـم     ا را براي جامعه به همراه آورد. این کیفیت زنـدگی در  ه نواند بهتریت یسطوح م
  2».ندک یند، دوچندان ما هایی که راه تعاون را برگزیده نا را براي آه تادامه دارد و مزی

بنگاه زیر چتر ایـن شـرکت    256بیست و پنج کارگر داشت. امروزه  1956موندراگون در آغاز در سال 
میلیـارد یـورو    33فروشی معادل هزار کارگر و  93موندراگون نزدیک به  2009مختلط قرار دارند. در سال 

مالکـان اسـپانیا    –اي کارگر ه هد کل کارگران در بنگاص رد 15درصد کل فروش و  25داشت. این مقادیر، 
  است(همان).

بانک روشی و دانش. ف هکار دارد: امور مالی، صنعت، خرد و بموندراگون چهار بخش اصلی در حوزه کس
میلیـارد یـورو دارایـی     5/8شـعبه داشـت،    322، میالدي 2002سال ، موسوم به کاخا البورال موندراگون

بـانکی کـه    عنـوان  بـه ، ایـن بانـک   2009. در سال میلیون یورو بود 125ش ا یکسب کرده و سود عملیات
  ند، برگزیده شد(همان).ک یبهترین خدمات را در بین مؤسسات مالی اسپانیا براي مشتریان فراهم م

                                                        
1. Corcoran, Hazel and David Wilson, The Worker Co-operative Movements in Italy, 
Mondragon and France: Context, Success Factors and Lessons; Retrieved from: 
http://www.canadianworker.coop/sites/canadianworker.coop/files/CWCF_Research_Paper_In
ternational_16-6-2010_fnl[1].pdf 
2. Kelly, G. & Massena, S. (2009, June). Mondragon Co-operatives Decide How to Ride out a 
Downturn, Yes! Magazine. Retrieved from www.yesmagazine.org/issues/the-new-
economy/mondragon-worker-cooperatives-decide-how-to-ride-out-a-downturn 
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مخـارجی معـادل    2008وري این اتحادیه است که در سال آ نمراکز فبخش دانش موندراگون شامل 
 3707ردنـد. در همـین سـال دانشـگاه مونـدراگون      ک یکارگر در آن کار مـ  748میلیون یورو داشت و  51

  دانشجو داشت. به عالوه، موندراگون چندین مرکز تحصیالتی و آموزشی براي کارگران خود دارد(همان).

  به بعد 2008بحران موفقیت موندراگون در 
، با وجود رکود اقتصادي، موندراگون به خـاطر حضـور برجسـته خـود در     2008در طول بحران مالی سال 

ور بود و توانست شوك حاصل از رکود را تحمل کند. درآمد این اتحادیـه در ایـن سـال    آ دچندین بازار، سو
مونـدراگون بـر منـافع کـارگران در      د رشد داشت. در ایـن دوره، تمرکـز  ص رد 6نسبت به سال قبل از آن 

اي جابجایی اعضا در درون اتحادیه به نمایش درآمد و به بیکـاري بسـیار کمتـري در مقایسـه بـا      ه هبرنام
  - گـر  رران از طریق جلساتی بین مدیران و کاگ ریري درباره امکان اخراج کاگ ما انجامید. تصمیه هدیگر بنگا

 20ی که از طریق این شیوه مشارکتی اتخاذ شد، مقرر گردیـد کـه   د. بر اساس تصمیمش یمالکان انجام م
وند، اتحادیه را براي یک سال ترك کنند و در این مـدت  ش یور تصادفی انتخاب مط هران که بگ رد کاص رد

د دستمزد خود را دریافت کنند و در صورت تمایل، آموزش مجدد ببینند. قرار این بود که ص رد 80کماکان 
ردنـد و  گ زران به مشاغل خود باگ رل، اگر شرکت همچنان از سقوط مالی آسیب ببیند، این کابعد از یک سا

  1یک گروه دیگر به طور تصادفی انتخاب شوند.
میلیون یورو داشت و به همـین خـاطر    5/56بانک کارگران موندراگون سودي معادل  2009در سال 

اینـاکی لگـاردا، مـدیر تجـاري      2سقوط مالی نگرفـت. رادرز تأثیر زیادي از ب نذاري در لمگ هبا وجود سرمای
امروز ما خوشبختانه بـراي همـه کـار داریـم. در     «وید: گ یم 2010تا  2008موندراگون اسمبلی در بحران 

  3».نیمک یاي عضو گروه [موندراگون] استخدام مه تواقع داریم افرادي را از دیگر شرک
میلیـارد دالر بـه    4لمللی بـه میـزان   ا نفروشی بی ، بخش صنعت موندراگون، سال را با2012در سال 

در مـاه   4ابقه بود و ارقام فروش قبل از بحران را پشت سر گذاشـت. س یپایان رساند که در تاریخ شرکت ب
دي اسپانیا، نرخ بیکاري در باسـک، بـه مقـدار قابـل     ص رد 25آگوست این سال، در مقایسه با نرخ بیکاري 

که موندراگون در آن واقع شده، باز هم کمتر   ید بود. این نرخ در استانص رد 15ي کمتر و معادل ا همالحظ

                                                        
1. http://participedia.net/en/cases/mondrag-n-co-operative-corporation 

آورد کـه شـرکت تعـاونی     مـی » موندراگون و سقوط اقتصاد جهانی«بیوست ریویو در گزارشی با عنوان  مجله دیستري
  هفتمین گروه بزرگ تجاري اسپانیا بود.  2008) در اواسط سال MCCموندراگون (

)http://distributistreview.com/mag/2010/06/mondragon-and-the-global-economic-meltdown/(  
2. http://participedia.net/en/cases/mondrag-n-co-operative-corporation 
3. http://euskalkazeta.com/ek/?p=13473 
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Mondragon_Corporation 
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شـواهد  ». موندراگون به اقتصاد باسک کمک کرد تا از رکود در امان باشـد « 2013بود. همچنین در سال 
بـه  ي ا هري بود و این تا اندازت مهد که باسک در مقایسه با دیگر مناطق اسپانیا شاهد رکود مالید ینشان م

    1شت.گ می زوجود موندراگون با

  تأمین منابع مالی در شرایط فعلی
اي اقتصادي مشارکتی مردمی متوسـط، شایسـته   ه ها و پیامدهاي مثبت اقتصادي بنگاه یبا توجه به ویژگ

اي تولیدي اختصاص پیـدا کنـد.   ه ها براي کمک به این قبیل بنگاه هیاران  ياست منابع حاصل از هدفمند
  ا نسبت به این مدل در اولویت است. ه ناي مشارکتی مردمی تام با توجه به آثار مثبت آه هبنگاالبته، مدل 

  هاي اقتصادي مشارکتی تام و متوسط اصول اجرایی مدل
اي اقتصادي ه هاي اقتصادي مشارکتی تام و نیز بنگاه هر اشاره شد، تحقق مدل بنگات شگونه که پی  نهما

ایند مدیریتی دقیق و نیز اصولی تحت عنوان اصول اجرایـی اسـت. در ادامـه    مشارکتی متوسط نیازمند فر
ا بـر اسـاس   ه نود و براي آشنایی بیشتر با ابعاد این اصول و نیز بررسی آش یاین اصول به اختصار اشاره م

  ) 1386تعالیم اسالمی به منابع مورد اشاره مراجعه شود(یوسفی، 

  مسئوالنه آزاد تیعضو اصل. 1
ا حـق دارنـد تـا در    هـ  نمبانی بیان شده دربارة جایگاه انسـان در فراینـد اقتصـادي، همـۀ انسـا     براساس 

الیداشته وجود افرادي براي همکار تیظرف وی مقتض اگر ن،یبنابرااي اقتصادي آزادانه تالش کنند. ه تفع 
ـ فعال نوع نیا در مختارند ل،یتما صورت در آنان باشد، ـ ا. یابنـد  تیعضـو  وي همکـار  ت،ی  وي همکـار  نی
 بـه  متعـال ي خدا که استي تقو و برّ مصداق نباشد، همراه گناه و خدای نافرمان با هک یصورت در ت،یعضو

  .دیکني همکار و تعاون ،يتقو و ریخ امور )؛ در2/مائده(يالتقو و البرّی عل تعاونوا: است داده فرمان آن
اي ه همدل بنگا دري همکار و تیعضو به ازمندین خود،ی زندگي ازهاین رفعي براي افراد اگر ن،یهمچن

. نندک یم دایپي همکار و تیعضو حق اسالم، دري برادر حقوق براساس ،اقتصادي مشارکتی مردمی باشند
 البته،. است افرادهمۀ  حق ،يآزاد چراکه. هستند آزاد و مختار ،تیعضو رشیپذ عدم یا رشیپذ در اه نانسا

ي همکـار  تیصالح واجدی متقاض فرد اگر چند، هر. ستندیني و تیعضو رشیپذ به ملزما ه هبنگاي اعضا
ي کـار  ،يو رشیپذ عدم صورت دربنگاه ي اعضا باشد، داشته وجود زین رشیپذ تیظرف وی مقتض و بوده

 یا نمود تیعضو رشیپذ به مجبور راي فرد دینبا گر،یدي سو از. ندا هداد انجامي برادر حقوق و اخالق خالف
 چراکه ؛اي اقتصادي شونده هاین قبیل بنگا دري همکار و تیعضو به مجبوري افراد تا آورد شیپ رای طیشرا

  . ودش یم ارشانیاخت وي آزاد حق از اه نانساي ندم هبهر مانع رفتار نوع نیا
                                                        

1. http://euskalkazeta.com/ek/?p=13473 
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 .اسـت ی فیتکال با مواجه حق،ندي از این م هبهر برابر در اما. است انسان حق ت،یعضوي آزاد ن،یبنابرا
 هـم  شا هعهـد  بر که آن مگر نیست، کسی براي حقی :رمایدف یم تکلیف و حق تالزم دربارة (ع)علی امام

 کسـی  اگـر  و هسـت  حقـی  هم او نفع به و او براي که آن مگر نیست، حقی کسی عهده به و هست حقی
 آفریـدگانش  از دیگـري  نـه  اسـت  سـبحان  خـداي  تنها نیست، حقی شا هعهد بر ولی است، حقی برایش

  ).248 ،216 خطبه: 1378(شریف رضی، 
یی اه تیمسئول و فیتکال با مواجه د،یدرآ تیعضو به و شود ندم هبهر خود حق نیا ازي فرد اگربنابراین، 

ي اعضا که )469- 339: 1386(یوسفی، استی اخالق وی حقوقي اه تیمسئول از اعم اه تیمسئول نیا. است
   .وندش یم اه نآ انجام به متعهد تیعضو هنگامبنگاه اقتصادي 

  یهمگان تیریمد اصل. 2
ـ فعال دراصلی  مالك و اریمع اه نانسا تیحاکماالري، س ماي مرده هدر بنگا  در. اسـت ي اقتصـاد ي اهـ  تی

 ،ياقتصـاد  تیریمـد  فراینـد  دري مسـاو ي را حـق  از سهمشان، زانیم از نظر صرف با اعضا تمام جه،ینت
 اسـتفاده ي بـرا  آنان )53ـ  51 :1356بکن،   ؛33ـ  31 :1352 ،بوگاردوس ؛157 :1376(طالب، برخوردارند

 .نندک یمی همگان نظارت و تیریمد اعمال ق،یطر نیا از اعضا. هستند آزاد کامالً حق نیا از
 جهـان  هنوز ،یاسیس عرصۀ در  مردم بر مردم حکومت لیتحص غمر یعل جهان که دارد دهیعق راسل

 در کهي ارد هیسرما ستمیسي و نظر به. است افتهین دستي اقتصاد وی صنعت عرصۀ دری حکومت نیچن به
  انیم متعدد اختالفات بروز موجب دیترد بدون است، اجتماع خاصي اه هگرو تأسیس منافع بری مبتن اصل

 مـزد،  حـداقل  يازا در رایی کـارآ  حـداکثر  وانـد ت ینمـ  ارد هیسرما که چرا. ودش یم کارفرما و کارگر طبقات
. کنـد  افـت یدر خـود  کار يازا در را مزد حداکثر االمکان حد دارد عالقه کارگر کهی حال در. دینما نیتضم
ـ یک ازي عار و هماهنگی اجتماع ،يارد هیسرما نظام از وانت ینم ن،یبنابرا  انتظـار  رای تینارضـا  ویی وجـ  هن

 نـامطلوب  عواقـب  آنـان  منـافع  اخـتالف  و ارد هیسـرما  و کـارگر ي اه هگرو روزافزونیی جدا چون. داشت
 عواقـب  ازي اریبسـ  دنوانت یم کیدموکرات اصول بری مبتنایی ه هچنین بنگا تنها است معتقدي و. دربردارد
   ).136 :1372 ی،مدن(دنده کاهش را فوق نامطلوب

  )هیسرماي برا متناسب سود(هیسرما يبرا محدود سود اصل. 3
یـرد  گ یو متوسط، سودي که به سرمایۀ اعضا تعلق م اي اقتصادي مشارکتی مردمی تامه هدر دو مدل بنگا

ـ ذ ادلـۀ ود. ش یبا توافق اعضا به مقدار مشخص و متناسب با نقش واقعی سرمایه تعیین م  تعلّـق ي بـرا  لی
  :ودش یم ارائه هیسرما بهو متناسب  محدود سود

 شـأن  عیترف فعال،ي اه يروین مقابل در هیسرما باشد، آن مالک و هیسرما سهم ا،ه هنیهز مازاد اگر. 1
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چـون   .اسـت ي مشـارکتی مردمـی   اقتصـاد اي هـ  هبنگـا تأسـیس   فلسـفۀ  خـالف  تیوضع نیا و ابدی یم
 پـول  قـدرت  بـا . رنـد یگ یم اریاخت تحت را کنندگان دیتول و دیتول سرنوشت ه،یسرما قدرت با اراند هیسرما
ـ تول و نندز یم رقم را انسان سرنوشت و نندک یم جادیای مصنوع کمبود و کاذبي تقاضا  کـه  فـراوان  داتی

ـ  انسـان ي بـرا  شتریب مشکالت جادیا جهتي ا هلیوس باشد، او رفاهي برا و انسان خدمت در دیبا . ودشـ  یم
 لۀیوسـ  بـه  کـه ی مشـابه ي کاالهـا  فـروش  و دیتول ازي ریجلوگ ه،یاول مواد احتکار با بزرگ داران  هیسرما
ـ م بـه ی فروشـ  ارزان و وندشـ  یم  هعرض رت ککوچي اه هبنگا ـ  زانی  سـرانجام  و محـدود  زمـان  در و نیمع

 خدمت به را اه نانسا ،يدیتولي اه هبنگا ریسا بردن انیم ازي برا کوچک کنندگان دیتول کردن ورشکست
  ).78 و 77 :1350، السر (ورندآ یم رد هیسرما

نیـروي کـار و    به دادن ارزش سمت به حرکت ه،یسرما سود تیمحدود اصل گذشت، آنچه به توجه با
  . شود برداشته گام هیسرما و پول برابر در انسان تیحاکمي سو به تا است انسان
ـ . ودش یم محققي اقتصادی دموکراسي الگو ه،یسرما سود تیمحدود با. 2 ـ حاکم بـا ی ول  و پـول  تی
ي را در مشارکت بای اسیس عرصۀ در اه نانسا. داشت نخواهد معناي اقتصاد عرصۀ دری دموکراس ه،یسرما

 گاهیجا عیترف با دیبا طور نیهم. وندش یم برخورداری اسیسی دموکراس از آن عیتوز و قدرت ازي ندم هبهر و
ی واقعـ ی دموکراس به ا،ه نانسا همۀي برای واقع خدمتگزار به هیسرما لیتبدنیروي کار در برابر سرمایه و 

 هیسـرما  به محدود سود ،ياقتصادی دموکراس نیچن تحقق اصول ازی یک ؛دیژ شارل قول به. یافت دست
 فعالي اه يروین بین آن، بر مازاد عیتوز و هیسرما به سود تیمحدود با واقع در ).147 :1372(مدنی، است

ـ تقومشـارکت اقتصـادي مردمـی،     ،ياقتصاد روابط دري االرس هیسرماي جا به ،اقتصادي  و ودشـ  یمـ  تی
 . رددگ یم محققي اقتصاد روابط در فعالي اه يروین همۀ تیحاکم

   یبرگشت مازاد اصل. 4
. ودش یم حاصل يدرآمد اعضا،ي اقتصادي اه تیفعال اثر براي اقتصادي مشارکتی تام و متوسط ه هبنگا در
ـ گ  تعلّـق  هیسرما به متناسبی سود و ردیگ انجام الزم ریذخا گردند، کسر اه هنیهزی وقت  اسـت  ممکـن  رد،ی

ـ توز ،رنـد دا نقـش  آنبه میزانی کـه در تولیـد    اعضا نیب سود نیا ي باقی بماند.ا هویژ سود . رددگـ  یمـ  عی
کـه در ادامـه   ي اقتصـاد ي اهـ  هبنگـا سه مدل دیگـر از   در. ودش یم اطالقی برگشت مازاد آن، به ن،یبنابرا

یرد. پیشتر بیان شـد کـه تعلـق سـود     گ یآن تعلق م صاحبان به سرمایه و سود،وند، این نوع ش یبررسی م
  ند. ک یاي جریان مشارکت اقتصادي مردم را تقویت مه هآن پای خالص به سرمایه و صاحبان

 اعضا بهی دائمی رسان اطالع و آموزش اصل. 5
 بـه  رای فیوظـا  آن، افـراد  از یک هر و هستندی مشخص اهداف دنبال به کهی معج هدستي اه تیفعالي برا
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ـ  نامکـا  اهـداف،  بـه  وصول ،یکافی سانر عاطال و آموزش بدون دارند، عهده بر اهداف سمت  .سـت ین ریذپ
ـ تغ جادیا ،اي مشارکت اقتصادي مردمی تام و متوسطه هیکی از وظایف بنگا هـاي  رفتار در مناسـب  راتیی

ـ ا. اسـت ی معج هدست تفاهم وي همکار قیطر ازی زندگي ازهاین رفع منظور به اعضا ـ تغ نی  از تنهـا  راتیی
ـ  میکـی از مهـ   که است داده نشان تجربه. اشدب یم ریذپ نامکا آموزش قیطر موفقیـت ایـن    عامـل رین ت

 عامل ، حقوق و تکالیف خوداصول ،اهداف از اعضا اطالع. است بوده آموزش مسالۀ بهی کاف توجها ه هبنگا
ـ  باعـث  اعضا آموزش ).109 و 108  :1352،بوگاردوسا هستند(ه هدر موفقیت این بنگا یمهم  تـا  ودشـ  یم
 فیوظا و حقوق انواع کنند، دایپی آگاه و اطالعفعالیت اقتصادي  مختلف ابعاد و اه شارز و اصول به آنان
 بـه ی تیریمـد ي اه شرو و دهند شیافزای علمي اه تشرفیپ با متناسب را خود تخصص بشناسند، را خود

ود تا اقتصـاد  ش یم باعث آموزش نوع نیا. رندیگ فراي اقتصاد مختلف طیشرا در را هیسرما گرفتن خدمت
  .گیردنیان شکل ب شدان

  هاي اقتصادي مشارکتی ضعیف . بنگاه3
. بـه همـین جهـت، مـدیریت     یک یا چند نفر اسـت اي اقتصادي براي ه هدر این مدل، مالکیت اصلی بنگا

ار، مالکیت حداقلی از بنگاه اقتصادي دارند. ک يتمام نیروهافرایند اقتصادي تماماً با مالکان اصلی است. اما 
یـري در امـور اقتصـادي بـراي نیروهـاي کـار ایجـاد        گ محقی جهت تصمیونه گ چاین مالکیت حداقلی هی

ند. هدف مالکان اصلی در این مدل، حداکثر نمودن سود مـادي خودشـان اسـت. بنـابراین، تـالش      ک ینم
نند تا دستمزد حداقلی به نیروي کار پرداخت کنند. از سوي دیگر، نیروهاي کـار بـه دنبـال دسـتمزد     ک یم

این، اصل نزاع بین این دو گـروه فعـال اقتصـادي وجـود دارد. امـا از آنجـایی کـه        حداکثري هستند. بنابر
نند که بنگاه اقتصادي متعلق به آنان نیز هسـت، میـزان نـزاع بـین نیـروي کـار و       ک یکارگران احساس م

اي ه بنند و بنگاه اقتصادي از آسیک یدت کاهش پیدا کرده و کارگران با عالقۀ بیشتري کار مش هکارفرما ب
ـ  ت لشدید نزاع بین نیروي کار و کارفرما در امان خواهد ماند و فرایند مدیریتی، سه یـرد. در  گ یر صـورت م

  ند است. م هاین مدل، نیروي کار افزون بر دستمزد، از سود سهام حداقلی نیز بهر

  ها و پیامدها ویژگی
صوصـی مشـاعی فراگیـر    اي اقتصادي مشارکتی مردمی ضـعیف از نـوع مالکیـت خ   ه ه. مالکیت در بنگا1

ضعیف است. یعنی هر دو گروه فعال اقتصادي(کارگر و کارفرما) مالک بنگاه اقتصادي هستند، اما تنها 
  یري دربارة فرایند اقتصادي را دارند. گ ممالکان اصلی حق مدیریت و تصی

  سد. ر یاي آن به حداقل مه بکاهش یافته و آسی . نزاع بین کارفرما و نیروي کار2
  اصل رفتاري حاکم، رقابت اقتصادي است. . 3
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ند است. م هبهرناشی از مالکیت حداقلی از سود سهام  ،نیروي کار افزون بر دستمزدا، ه تبا توسعه مالکی. 4
ود. اما دامنۀ این توزیع ثروت و درآمد ش یدر نتیجه، کمک به توزیع ثروت و دارایی مناسب در جامعه م

 است. رت فنسبت به دو مدل قبلی ضعی
ي که دارنـد،  ا یفتد. چون نیروهاي کار با مالکیت حداقلا یدر این مدل اتفاق م . افزایش و پایداري تولید5

ود تـا کـارگران تـالش    شـ  یید و این امر باعث مآ یجود مو هاحساس تعلق بین آنان و بنگاه اقتصادي ب
ـ   بیشتري داشته باشند و همچنین، در حفظ و نگهداري بنگـاه اقتصـادي    لمقـدور  ا یکوشـا باشـند و حت

اي اقتصادي، کمـک بـه افـزایش و    ه ها را به حداقل برسانند. با گسترش این قبیل بنگاز بعوامل آسی
البته، پایداري تولید ملی در این مدل نسبت به دو مدل قبلـی   .خواهد شد ملی پایداري تولید در سطح

ر است. چـون  ت نت به دو مدل قبلی آسار است. ولی از جهت مدیریت و اجرایی، این مدل نسبت فضعی
 یرند. گ یم  متنها یک یا چند نفر مالک اصلی در مدیریت فرایند اقتصادي تصمی

 هاي اقتصادي سهامی) (بنگاههاي اقتصادي سهامی فراگیر . بنگاه4
اي اقتصادي، از نوع مالکیت خصوصی مشاعی غیـر فراگیـر اسـت. یعنـی     ه همالکیت در این قبیل بنگا. 1

آنان براي تـأمین منـابع الزم جهـت     .است براي چند سهامداراصلی منابع و محصول تولیدي کیت مال
نند. گـارگران  ک یذاري بیشتر، بخشی از سهام خود را از طریق بازار بورس به دیگران واگذار مگ هسرمای

، هـیچ  ونه سهمی از مالکیت نداشته باشند. همچنینگ چدر این قبیل واحدهاي تولیدي ممکن است هی
  نقشی در مدیریت فرایند اقتصادي ندارند.  

اي اقتصادي، تنها حـداکثر کـردن سـود مـادي صـاحبان سـرمایه و       ه ه. هدف از تأسیس این قبیل بنگا2
 ا است. ه نمالکان آ

  است.  اقتصادي ، رقابتحاکماصل رفتاري . 3
 . نزاع بین صاحبان سهام اصلی و بین نیروي کار و مصرف کننده حاکم است. 4
ود. البته، نسـبت بـه   ش یاي قبلی در سطح ملی باعث تمرکز ثروت و درآمد مه لاین مدل نسبت به مد. 5

 مناسبتر است. توزیع ثروت و درآمد در این مدل،  ،مالکیت فردياي اقتصادي با ه هبنگا

  فرديخصوصی مالکیت با قتصادي هاي ا مدل بنگاه. 5
برخـی افـراد اصـالً روحیـۀ مشـارکت و      . مالکیت منابع و محصول تولیدي تنها براي یـک فـرد اسـت.    1

الیاي اقتصادي خود را به قصد حداکثر کردن سـود  ه تهمکاري با دیگران را ندارند. این قبیل افراد فع
 نند. ک یحو انفرادي دنبال من همادي شخصی ب

 اي اقتصادي، اصل رقابت است. ه ترفتاري حاکم بر فعالی. اصل 2
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  نزاع بین کارفرما و بین نیروي کار و مصرف کننده حاکم است. .3
 ايهـ  لنسبت به مد ،و درآمد در این مدل توزیع ثروتود و ش ی. این مدل موجب تمرکز ثروت و درآمد م4

   ر است.ت بقبلی نامناس
ـ    آخر  لالزم است دربارة سه نوع مد یـژه از نـوع تـام و    و هي توضیحی ارائه شـود. مالکیـت مشـاعی ب

متوسط، هرچند داراي مزایایی نسبت به تحقق فرایند مشارکت اقتصادي مردمی و اهداف آن است؛ اما از 
اي خاصـی باشـند. یکـی آزادي عمـل صـاحبان      هـ  یجهات دیگر ممکن است سه مدل دیگر داراي ویژگ

واند سـرمایۀ  ت ینوع فعالیت اقتصادي و به هر کیفیتی خواسته باشد، م سرمایه است. صاحب سرمایه در هر
ود ش یسد انگیزة تالشش بیشتر مر یخود را بکار گیرد. از آنجایی که تمام منافع اقتصادي حاصل به وي م

ود تـا بسـتر   ش یندي بیشتر موجب مم هابد. انگیزة بهری یندي وي نیز به تناسب تالشش افزایش مم هو بهر
فعود. بنـابراین،  شـ  یاي اقتصادي خود را توسعه دهد که این امر موجب افزایش اشتغال و تولیـد مـ  ه تالی

براي افرادي که روحیۀ همکاري و مشارکتشان ضعیف یا خیلـی کـم اسـت سـه مـدل آخـري از مزیـت        
  بیشتري برخوردار است. 

  بندي و پیشنهادات جمع
اي اقتصادي اگر در اقتصـاد  ه لود که مجموع مدش یعلوم ماي اقتصادي بیان شده، مه ل. با توجه به مد1

ردد. گ یدنبال شوند، بستر فعالیت اقتصادي براي تمام فعاالن اقتصادي با هر انگیزة اقتصادي فراهم م
ي طراحی و اجرا شود تا زمینۀ تأسـیس و اجـراي همـۀ    ا هبنابراین، وضعیت اقتصادي ایران باید به گون

  هم آید تا مشارکت حداکثري اقتصادي مردم در اقتصاد ایران شکل بگیرد. اي اقتصادي فراه لمد
ـ ه هاي هدفمندي یارانه ه. شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به وجود زمین2 ـ گ ها ب ي اسـت کـه تمـام    ا هون

ا را به نفع تمـام مـردم در چـارچوب    ه نوان در چند مرحله زمانی کوتاه، حذف و همۀ آت یا را مه هیاران
اي اقتصادي مشارکتی تام و متوسط و حتی ضعیف، وارد چرخۀ تولید کرد تا هـم جریـان   ه هبنگا مدل

مشارکت اقتصادي مردم در سطح ملی شکل بگیرد و هم براي تمام جوانان بیکار، اشتغال ایجاد نمود. 
بدین وسیله، حلقۀ مشارکت اقتصادي در کنار مشارکت فرهنگی، سیاسی و دفاعی دینی تکمیل شـود  

  تا کار دشمنان انقالب اسالمی از آسیب رساندن به انقالب اسالمی با مشکل جدي مواجه گردد. 
اي اقتصادي مشارکت مردمی در رفع مشـکالت اقتصـادي ایـران،    ه هاي بنگاه ی. با توجه به آثار و ویژگ3

در رفـع  اي اقتصـادیی کـه بیشـترین تـأثیر را     هـ  هحاکمیت اسالمی باید امکانات ملی را به سمت بنگا
  رند، در اولویت قرار دهد. ت قمشکالت اقتصادي دارند و در رفع فقر و تحقق عدالت اقتصادي موف
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   مقاومتی اقتصاد تحقق براي روستا و شهر افزایی هم
 قرآنی هاي آموزه بر تکیه با

  **زهرا بشارتی، *جلیل بشارتی

  چکیده
هـاي اقتصـادي    تواند آثار مثبتی چون رونق و شکوفایی بخش گسترش مناسبات میان شهر و روستا می

مختلف در کشور و یا پیامدهایی مانند تسلط شهر بر روستا در پی داشته باشد این در حالی است که  بـا  
م نمود. از دیگـر سـو   توان روابط میان شهر و روستا را بر پایه منافع متقابل تنظی تأمل در آیات قرآن می

هاي کلی اقتصاد مقاومتیِ ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري مبنی بر فرهنگسازي  توجه به سیاست
ها، کارجهادي و تولید ملی و... وجود ارتباط تنگاتنگ این محورها را با  مصرف تولیدات داخلی، نقش رسانه

نماید. بر این اساس سـؤال کلیـدي پـژوهش     یتولیدات روستا و نحوه تعامل میان شهر و روستا اثبات م
هاي قرآنی، اقتصاد  تواند در پرتو آموزه مناسبات میان شهر و روستا چگونه می«حاضر عبارتست از این که: 

هاي قرآنـی و بـا اسـتفاده از روش     بر این اساس با عنایت به آموزه» مقاومتی را در کشور محقق سازد؟
ارتقاي روابط شهر و روستا و به تبع آن تحقق اقتصاد مقاومتی در توصیفی راهکارهایی جهت  -تحلیلی

کشور ارائه شده است. از جمله: جلوگیري از اتالف محصوالت کشاورزي، فرهنگسازي مصرف با بهـره  
گیري از ابزار رسانه و تربیت نیروي انسانی بومی و ایجاد مشاغل مولد و پایـدار کـه منجـر بـه رشـد و      

  ر پی آن افزایش تولید و ارتقاي وضعیت اقتصادي کشور خواهد شد. شکوفایی روستاها و د
  قرآن، اقتصاد مقاومتی، شهر ، روستا.  ها: کلیدواژه

  مقدمه
روستا زیستگاه جماعتی از مردم در خارج از محـدوده شهرهاسـت کـه بـا مشخصـات جمعیتـی معـین و        

خاص فرهنگی، تاریخی، اقلیمی، جغرافیایی و اقتصادي بـا   ايه تهویمستقل و داراي  يا هجامع عنوان به
کشـاورزي اسـت. قـدمت موجودیـت      ايه تفعالیعرصه  ،رهبري و مدیریت محلی خود ايه منظااتکا بر 

ـ  یمشهر را در مقابل روستا از ابتداي مدنیت بشر آغاز شده است.  سـکونتگاه دائمـی، انبـوه و نسـبتا      وانت
وجـه تمـایز شـهر و روسـتا در حیـات      . ر اجتماعی نا همگونند، تعریف کـرد بزرگی براي افرادي که از نظ

                                                        
  کارشناس ارشد مدیریت دولتی، رئیس سابق مرکز توسعه روستایی ریاست جمهوري *

  mrs.besharati@yahoo.comالمه طباطبائی دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه ع **
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). هـر شـهري داراي سـاختار    65: 1389 لی یزدي،پا(پسیاسی است که شاخص آن حاکمیت عمومی است
و فضاهایی که به صورت گسترده و متمرکزي با هم در  اه نساختما، اه هراندي ب ناستخواخاص خود شامل 

و همچنـین نظـام    ذاردگ یمو ترکیبات آن اثر بندي  پیوند قرار دارند و عوامل مختلفی که به این استخوان
   ).121: 1389 کشور، ايه يدهیارو  اه يشهردار(سازمان استفضایی استقرار محورها و مراکز کارکردي 

ان شهر و روستا همواره مورد توجه کارشناسـان ایـن عرصـه قـرار گرفتـه و      برقراري روابط می مسئله
روابط میان شهر و روستا از سده نوزدهم ـ پس از انقالب صنعتی و فشار بی سـابقه شـهرها بـر پیرامـون      

 مسئلهاي انجام شده در این زمینه به ه شمورد مطالعه محققان قرار گرفته است که غالب پژوه _خویش 
ایی کـه تـا کنـون در    هـ  شغم تالر ی). عل317: 1373ردد(شکوئی، گ یتاییان به شهرها باز ممهاجرت روس

روسـتایی کـه    -اي گوناگونی از پیوندهاي شـهري  ه هزمینه تعامل شهر و روستا صورت گرفته، هنوز جنب
نـده  خود در امر مهاجرت و حرکت سرمایه از روستا به سمت شهرها دخیلند، از نگاه پژوهشگران مغفول ما

رین بسترهاي تولیدات داخلی و عرضه آن در شهرها بـه شـمار   ت یاست. با عنایت به این که روستا از اصل
در کشـور راهگشـا    1واند جهت تحقق اقتصـاد مقـاومتی  ت یود، روابط صحیح و متقابل شهر و روستا مر یم

ي از الگوهاي رفتـاري  ا هباشد. چرا که اقتصاد مقاومتی وجه خاصی از نظام اقتصادي اسالم شامل مجموع
و روابط اقتصادي، در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است که از کتاب، سنت پیـامبر اکـرم(ص) و عقـل    

ید و باید در ظرف اقتصاد اسـالمی تفسـیر شـود(میرمعزي،    آ یود و در وضعیت خاص پدید مش یاستنباط م
در رأس _اي مکتب اسـالم ه هن از آموزوات ی). لذا فرضیه پژوهش حاضر از این قرار است که م47: 1390

فزایی شهر و روستا و برقـراري مناسـبات صـحیح    ا مراهکارهاي گوناگونی جهت ه _اي قرآنیه هآن آموز
میان این دو دریافت کرد و آن را در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور به کار بست. بر این پایـه اسـت   

محققان و کارشناسان در عرصـه مناسـبات میـان شـهر و     که پژوهش حاضر ابتدا به بررسی رویکردهاي 
توصیفی چگونگی مناسـبات   -یري از مفاهیم آیات قرآنی و روش تحلیلیگ هروستا پرداخته و سپس با بهر

میان شهر و روستا از منظر قرآن و در حقیقت نگرش قرآنی به موضوع مذکور را مورد واکـاوي قـرار داده   
ابـالغ شـده از    _مرتبط با تعامالت میان شهر و روستا_قتصاد مقاومتی اي کالن اه تاست. آن گاه سیاس

سوي مقام معظم رهبري را مورد توجه قرار داده و تحلیل آیات قرآنی در خصوص روابط شهر و روسـتا را  
راهکاري کاربردي و عملیاتی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دانسته است. رهیافت فوق کوششـی  

ـ     «به این سؤال اصلی که:  است در پاسخگویی وانـد در پرتـو   ت یمناسبات میـان شـهر و روسـتا چگونـه م
  » اي قرآنی، اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق سازد؟ه هآموز

                                                        
  . اقتصاد مقاومتی اصطالحی است که نخستین بار  توسط رهبر انقالب اسالمی بیان شده است.1
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 پیشینه علمی پژوهش
عبارتند از موضوع این مرتبط با  ايه هبرخی نگاشتپیشینه پیشینه پژوهش در این عرصه بسیار غنی است. 

بررسی دگرگـونی در سـاختار   «عناوینی چون با  تیمقاالي از آن ا هشهر که نمون -امطالعات تشکیل روست
مجلــه  65در شــماره  »شــهر؛ مــورد : آالرد و پرنــدك-کالبــدي و معمــاري روســتاها و تشــکیل روســتا

 و قلم مهدي قرخلو، حسین کالنتري خلیل آباد، محمد اسکندري نـوده ه جغرافیاي انسانی ب ايه شپژوه
قلم محمدحسن ضـیا توانـا و شـهرام    ه ب »روستا به شهر و پیامدهاي آن در شهرستان تالشروند تبدیل «

. همچنین به پایان نامه دکتـري  جغرافیا و توسعه به چاپ رسیده است 10در مجله شماره که امیرانتخابی 
ز روسـتا بـه   تحلیل فرایند گذار ا«دانشگاه تربیت مدرس با عنوان  روستایی درریزي  جغرافیا و برنامهرشته 

ـ  یکه نوشته علی گلی است، مـ  »شهر و طراحی مدلی براي شناسایی روستاهاي در حال گذار وان اشـاره  ت
شـهري  -روسـتا  ايه تبافتوانمندسازي «ند مانند: ا هکرد. مقاالتی نیز به توسعه روابط شهر و روستا پرداخت

نگاشـته شـده توسـط    » کلم خـوران در محیط پیراشهري با رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردي روستاي 
در  1390در دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی که در تیرماه سمانه شریعتی و هدي بختیاري که 

، ارائه شده است. موضوع دیگري که در زمینه شهر و روستا از سوي محققـان مـورد   همدان برگزار گردید
ي از سـعید معیـد فـر و    ا هوان به مقالت یاین میان م عنایت قرار گرفته، روابط متقابل شهر و روستاست. در

ي آن؛ مطالعـه مـوردي شهرسـتان    ا همناسبات روسـتا بـا شـهر و اثـرات توسـع     «صادق اکبري با عنوان: 
مطالعه «مجله تحقیقات علوم جغرافیایی به چاپ رسیده و مقاله:  9و  8اي ه هکه در در شمار» ساوجبالغ 

نقـش آن در تغییـرات اجتمـاعی، اقتصـادي و فرهنگـی نـواحی روسـتایی        روابط متقابل شهر و روسـتا و  
نگاشته شده توسط سیاوش شایان، محمد مردي زرنقی و مهدي طاهرخانی در مجلـه  » شهرستان هریس

منتشر شده، اشاره کرد. باید در نظرداشت توجه به مقوله شـهر و روسـتا در    67آموزش رشد جغرافیا شماره
  ود. ش یرادینلی، پاترو ایونز و سو که از منابع پژوهش حاضر هستند، نیز مشاهده مآثار غیر ایرانیان چون 

  مناسبات میان شهر و روستا
مناسبات متقابل بین شهرها و روستاهاي پیرامون از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت، زیـرا تولیـدات مهـم      

وند. همچنین شهرها ش یادر مود، عمدتا از طریق شهرها صش یروستاها که براي صادرات در نظر گرفته م
ازند و امور مربوط بـه واردات کاالهـاي   س یمنابع مهم مالی، خدمات و اطالعات را براي روستاها فراهم م

هند. بنـابراین شـهرها برقـراري پیونـد بـین نـواحی       د یاي کشاورزي را انجام مه هصنعتی و بعضی از نهاد
اي چرخـه مثبـت   هـ  هواند پایت یپیوندهاي وابسته به هم م مایند. اینن یروستایی و بازار جهانی را فراهم م

  ).  76: 1385کنش متقابل را شکل دهد(معیدفر، اکبري، 
تمام شهرها اعم از بزرگ و کوچک به یک میزان حوزه نفـوذ و عملکـرد خـود را تحـت تـأثیر قـرار       
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نیست. شـهرها و بـه ویـژه    ا با روستاهاي پیرامون به یک اندازه ه نهد و آثار و پیامدهاي مناسبات آد ینم
ـ  ي و نـواحی  ا هشهرهاي کوچک، نقش حامل اقتصادي، فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی بین شهرهاي منطق

).  این که مناسبات شهر با روستاهاي پیرامون یک نوع 41م:Tuerah ،1997مایند(ن یروستایی خود ایفا م
اساسـی محسـوب شـده و بـه کـانون       ايهـ  شي استثماري است، از پرسـ ا هرابطه مثبت و نیکو و یا رابط

  ). 79: 1385ود(معیدفر، اکبري، ش یاي توسعه مربوط مه هنظری
وان به دو دسته مثبت و منفی تقسـیم نمـود. در نگـرش منفـی     ت ینگرش به روابط شهر و روستا را م

شـاره  روابط میان شهر و روستا استعماري و برپایه بهره کشی از روستاییان خواهد بود کـه برخـی بـدان ا   
  ).313: 1383ي، ا ي؛ لیپتون به نقل از شکو79: 1384؛ پاتروایونز، 124: 1378ند(سو، ا هکرد

لکن گروهی دیگر که نگرشی  مثبت به مناسبات شهر و روسـتا دارنـد، از شـهرها بـه قطـب رشـد و       
  ).4-3م:Miyoshi ،1997؛ 14م:avkinsDِ ،2003ند(ا هتوسعه روستاها تعبیر کرد

داشت تعامالت میان شهر و روستا پیچیده و غالباً مبهم است و نبود درك درست از تـار و  باید در نظر 
ورد. اگر چه شهرنشینان با ثروت و فرهنگ خود غالبـاً بـه   آ یپود این روابط مشکالت فراوانی را به وجود م

شـهرها تـأثیرات   نـد امـا   ا هبهره کشی از روستاییان پرداخته و آنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کـرد 
ـ  آ یمثبتی به بار م ـ   د یورند؛ فضاي روستایی را به جنب و جـوش وا م ننـد.  ک یارنـد و آن را سـاختاربندي م

اي هـ  هخشند و با کندي و درنگ، یافتب یامکانات و اشتغال به کارهاي غیر کشاورزي را در روستا فزونی م
  ازند.  س یاقتصادي و فرهنگی خود را وارد روستا م

ایی که در حوزه شهر و روستا انجام شده، دو رویکـرد در روابـط متقابـل شـهر و روسـتا      ه شدر پژوه
ود: سنتی و نوین. در رویکرد سنتی با توجه به رویکرد کمـی مطالعـات روي روابـط شـهر و     ش یمشاهده م

ود در ند. تا دهـه هشـتاد در مباحـث موجـ    ا هي، کمتر مورد توجه قرار گرفتا هروستا این روابط در ابعاد ناحی
شهر، بیشتر توجه بر محور کارکردهاي شهري استوار بود. لذا با عنایـت بـه ایـن دیـدگاه،      -ادبیات روستا

ند. در نگرش نوین نگاه عمیق سـاختاري بـه جوامـع    ک یتوسعه شهري جدا از توسعه روستایی معنا پیدا م
ود. از این نظـر  ش یي توجه ما هشهري روستایی مورد توجه است و به روابط شهري روستایی در ابعاد ناحی

نند و مناسبات شهر و روستا ابعادي جدید ک یي از نواحی پیرامونی، نقشی برابر با مراکز شهري پیدا ما هپار
چون تحرك مردم، انتقال کاال، جریان سـرمایه، تعامـل اجتمـاعی، روایـط اداري و تـأمین خـدمات پیـدا        

وان به انواعی از روابـط میـان   ت ی). با رویکرد نوین م4و3: 1383ند(شایان، مردي زرنقی و طاهرخانی؛ ک یم
نمونه دنیس رادینلی در این زمینه بر هفت نوع رابطه تصریح کـرده کـه    عنوان بهشهر و روستا اشاره کرد. 

عبارتند از: روابط فیزیکی، اقتصادي، جمعیتی، فنـی، اجتمـاعی، خـدماتی، اداري و سیاسـی. او همچنـین      
 )35-1م:Silas ،2000ي عوامل تأثیرگذار در این روابط و نتایج حاصـل از آن اسـت(  جدول زیر را که حاو

  ارائه نمود.     
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  هاي شهري و روستایی از دیدگاه رادینلی انواع رابطه میان سکونتگاه .1  جدول
  نتیجه  عامل تأثیرگذار  نوع رابطه  شماره

  ر شدن فاصله شهرو روستات هکوتا  اه هشبکه را  فیزیکی  1
  گسترش دادوستد شهر و روستا  بازارها  اقتصادي  2
  ایجاد انگیزه براي مهاجرت  جابجایی دائمی یا پاندولی  جمعیتی  3
  کاهش بعد فضایی  سیستم مخابراتی  فنی  4
  تغییرات اجتماعی در روستاها  اه مبازدیدها و مراس  اجتماعی  5
  روستاییکاهش شکاف میان دو جامعه شهري و   جریان انرژي  خدماتی  6
  افزایش رفت و آمد به شهرها  وابستگی اداري  اداري سیاسی  7

  مناسبات شهر و روستا از منظر قرآن 
واند آثار مثبت و یا پیامـدهایی در پـی داشـته    ت یر اشاره شد، مناسبات شهر و روستا مت شونه گه پیگ نهما

ـ وان چگونگی روابط و ت یاي قرآنی مه هباشد. با عنایت به آموز ي ا هپیوندهاي میان شهر و روستا را به گون
که  بازده باالتري داشته و بر اساس منافع متقابل سامان یابد، مطمح نظر قرار داد و از آن الگـویی جهـت   
هم افزایی میان شهر و روستا استخراج نمود. لذا  در این بخش از مقاله، روابط میان  شهر و روستا با بهره 

  نی در دو بخش توزیع امکانات و تعامل افراد انسانی مورد واکاوي قرار گرفته است.اي قرآه هگیري از آموز

  توزیع امکانات .1
ود، غـذا و محصـوالت کشـاورزي    شـ  یرین  امکاناتی که میان شهر و روستا مبادله مت یرین و حیاتت یاصل

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَنْفقُوا : «ندک یاند و این گونه از آن یاد مد یا مه یاست. قرآن زمین را منبع اصلی خوردن
ي آنچه [از اه هزیپاک! از مانیاي اهل ا)؛ 267(بقره/» منْ طَیبات ما کَسبتُم و مما أَخْرَجنا لَکُم منَ الْأَرضِ...

ـ ب نیزمي شما از برا ]و معادن اهانیگ، و آنچه [از دیا هآوردراه داد و ستد] به دست  ـ ا هآورد رونی ، انفـاق  می
. این آیه اشاره به انواع درآمدهاي زراعی و کشاورزي و همچنین معادن زیر زمینی دارد و تمام انـواع  دیکن

ود، زیـرا سرچشـمه تمـام امـوالی کـه انسـان دارد، زمـین و منـابع گونـاگون آن          شـ  یدرآمدها را شامل م
لـذا غـذا کـه امـري حیـاتی در      ). 311، 1ق: ج1412؛ سید قطـب،  332، 2: ج1374مکارم شیرازي، (است

ـ  یود و روستا را باید اولین و اصلش یزندگی انسان است از مجراي کشاورزي تأمین م رین بسـتر تولیـد و   ت
  کشاورزي دانست. بنابراین غذاي شهرنشینان از دیرباز به واسطه روستا تأمین شده است. 

شات و غَیرَ معرُوشات و النَّخْـلَ و الـزَّرع مخْتَلفـاً أُکُلُـه و     و هو الَّذي أَنْشَأَ جنَّات معرُو«با عنایت به آیه 
 صـادح موی قَّهآتُوا ح رَ وإِذا أَثْم رِهنْ ثَمکُلُوا م تَشابِهرَ مغَی تَشابِهاً وانَ مالرُّم تُونَ وال   الزَّی ـرِفُوا إِنَّـهال تُس و ه

بـدون داربسـت    ]درختانش کهیی [اه غبایی بر داربست و اه غبا که)؛ و اوست 141انعام/»(یحب الْمسرِفینَ
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باهت به هـم را  ش یببه هم و  هیشبو انار  تونیزبا محصوالت گوناگون و  کشتزارو درخت خرما، و  ]،[است
بـه   کـه [ دروکـردنش آن را روز  ]یِالهـ ، و حقِّ [دیبخورداد  وهیم کهی هنگاما ه ني آاه هویمآورد. از  دیپد
قطعـاً خـدا    کـه ، دیزیبپره کردن]، و از اسراف [در خوردن و خرج دیبپرداز ]اختصاص داده شده دستانیته

ندي از محصوالت کشاورزي را در صـورت عـدم اتـالف و    م هرا دوست ندارد. خداوند بهر کنندگاناسراف 
ا و هـ  هش این است که در اسـتفاده از میـو  معنای» و ال تسرفوا«مارد. ش یا جایز مه ناسراف در استفاده از آ

غالت از آن حدي که براي معاش شما صالح و مفید است تجاوز مکنید، درست است که شما صـاحب آن  
وانید در خوردن آن، بذل و بخشش از آن زیاده روي کنید و یا در غیـر آن مصـرفی کـه    ت یهستید لکن نم

یـرد  گ یخدا صرف نمایید. همچنین فقیري کـه از شـما مـ   خدا معین نموده به کار بندید یا در راه معصیت 
واند در آن اسراف نموده و آن را تضییع کند. پس آیه مطلق و خطاب آن شامل جمیع مردم است چه ت ینم

). بر این اساس عدم تعامل صحیح میـان شـهر و روسـتا    364،  7ق:  ج1417مالک و چه فقیر(طباطبایی، 
ف محصوالت تولید شده در روستاسـت کـه خداونـد از آن نهـی کـرده      خود از عوامل اصلی اتالف و اسرا

ا و هـ  تا (بار و مسافر) علی رغم وجود زیر سـاخ ه نمحصوالت و انسا ونقل حملاست. فقدان شبکه منظم 
ذاري مؤثر در این منـاطق، اخـتالل   گ هاي سرمایه هاي ارتباطی مناسب در روستاها جهت ایجاد انگیزه هرا

ود. در برخـی از شـهرهاي بـزرگ    شـ  یعاملی است که منجر به اتالف و فساد محصول مـ ند، ک یایجاد م
جهت تسهیل در ارتباط با روستا و دریافت تولیدات زراعی، به اراضی حومه شهرها بـراي کشـاورزي روي   

اي مناسب شغلی منافعی در برداشته، ه تند. هرچند این نزدیکی مسافت به دلیل فراهم آوردن فرصا هآورد
ا و آثار سوء فراوانی نیز به بار بیـاورد.  ه نن ممکن است در همه مناطق مفید نبوده و در برخی نقاط، زیالک

رین مشکلی است که روستاهاي حوالی شهرها را تحت ت ماي زیست محیطی شهري، اولین و مهه یآلودگ
رسانده و سـبب اتـالف   تأثیر قرار داده است. مواد آالینده با نفوذ در خاك به محصوالت کشاورزي آسیب 

وند در شـ  یبخشی از محصول و پایین آمدن سطح کیفیت تولیدات عرضه شده از این نواحی به شهرها مـ 
اي پیشرفته، آب پاالیش شـده بـه   ه هاي فاضالب شهري به تصفیه خانه هوان با تجهیز شبکت یه مک یحال

شد. از دیگر عواملی که منجر بـه   مزارع رساند و موجب جلوگیري از آثار زیست محیطی براي این مناطق
ود، کاهش اراضی زیر کشت روستاها بـا توسـعه شـهري، تغییـر     ش یکاهش تولیدات کشاورزي روستاها م

اي روستایی است که عالوه بر آثار زیانبار بر کشاورزي موجب کاهش مالکیت روستاییان و ه نکاربري زمی
اه توسعه شهرها در حدي است که روستا را در شهر ود. گش یافزایش قیمت زمین در نواحی روستایی نیز م

اي شغلی در شهرها خیل فراوانی از جوانان ه ترد. از دیگر سو به دلیل تنوع فرصب یادغام کرده و از بین م
ساکن در روستاهاي مجاور، جذب شهرها شده و نیروي کار روستایی همراه با حرکت جریان سـرمایه، بـه   

 وند.ش یسمت شهرها روانه م
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بنابراین جهت جلوگیري از اسراف و اتـالف محصـوالت کشـاورزيِ روسـتاییان، بایـد مـانع از  ورود       
اي شهري به روستا و تغییر کاربري اراضی روستایی شد. از دیگـر سـو وضـع قـوانین در تعیـین      ه یآلودگ

راسـتاي حـل   ا و تالش در ه ها امري ضروري است. کنترل آالینده نحدود شهرها و جلوگیري از توسعه آ
مشکالت زیست محیطی شهرها نیز راهگشا خواهد بود. هم چنین به منظور جلوگیري از حرکت سـرمایه  
از روستا به سمت شهر باید با طراحی سیستم نوین در سرمایه گـذاري و اعطـاي وام(بـا سـطوح پـایین و      

ـ _زمان طوالنی بازپرداخت) به روسـتاییان و یارانـه هدفمنـد مخصـوص روسـتاییان      ی رغـم تکلـف و   عل
اي اعتبـار  هـ  قبه تأمین سرمایه به شکل مشارکت با روستائیان در صندو  _ي که براي دولت داردا ههزین

خرد براي ساکنان کم در آمد روستاها در شکل مشارکت شهري و روستایی و صندوق بـا یارنـه اعطـایی    
تري بـه ارمغـان خواهـد آورد.     روي آورد. باید در نظر داشت این امر در دراز مدت براي کشـور سـود بیشـ   

با مشارکت مردم شهر و روستا جهت پیوند روستاهاي نواحی دورتـر   ونقل حملاهتمام به ساماندهی شبکه 
  با شهرها نیز مانع از فساد و اتالف مواد غذایی عرضه شده در سطح کشور خواهد شد. 

ه در قالب تولیـد و انتقـال مـواد    اي قرآنی توزیع امکانات در نواحی مختلف همیشه هبا عنایت به آموز
ویسئَلُونَک عنْ ذي الْقَرْنَینِ قُلْ «یرد. نمونه بارز آن، ماجراي ذوالقرنین در قرآن است: گ یغذایی صورت نم

  نْ کُـلِّ شَـیم ناهآتَی ضِ وی الْأَرف کَّنَّا لَهکْراً  إِنَّا مذ نْهم کُملَیأَتْلُوا عس باً  ءـبدربـاره ذو  84و 83ف/کهـ »(س (
اي مختلف حاکی از آن است که او بنده صـالحی بـود   ه هالقرنین اختالف است. لکن فصل مشترك دیدگا

). خداونـد در  756، 6: ج1372رد(طبرسـی،  ک یکه محبوب و دوستدار خداوند بود و مردم را به تقوي امر م
ه بتوانـد هـر چیـزي را از راه سـبب آن     روي زمین به او قدرت داد و حکومت بخشید و به او دانشی داد ک

). آنچـه از داسـتان ذوالقـرنین در ایـن     13،360ق: ج1417انجام دهد و به مقصود خود برساند(طباطبایی، 
حتَّـی إِذا  «پژوهش مراد است، بخشی از داستان است که مربوط به سفر او به سمت مشرق زمـین اسـت:   

ها تَطْلُعدجسِ والشَّم عطْللَغَ مل بنْ دو  یعم ملْ لَهعنَج مٍ لَمطْنا بهه نقَوأَح قَد و کتْراً کَذلراً  ا سخُب هیما لَد
إِنَّ  قالُوا یا ذَا الْقَـرْنَینِ ثُم أَتْبع سبباً حتَّی إِذا بلَغَ بینَ السدینِ وجد منْ دونهِما قَوماً ال یکادونَ یفْقَهونَ قَوالً 

ـ    ییأْجوج و مأْجوج مفْسدونَ فی الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَک خَرْجاً عل م سـدا  قـالَ مـا    ا هأَنْ تَجعلَ بینَنـا و بین
بـینَ    يالْحدیـد حتَّـی إِذا سـاو   م ردمـاً آتُـونی زبـرَ    ا همکَّنِّی فیه ربی خَیرٌ فَأَعینُونی بِقُوةٍ أَجعلْ بینَکُم و بین

ه و مـا اسـتَطاعوا   الصدفَینِ قالَ انْفُخُوا حتَّی إِذا جعلَه ناراً قالَ آتُونی أُفْرِغْ علَیه قطْراً فَما اسطاعوا أَنْ یظْهرُو
ه کـرد کـه خورشـید بـر     )؛ تا اینکه به محل طلوع خورشید رسید. در آنجـا مشـاهد  97-90کهف/»(لَه نَقْباً

ا پوششى قرار نداده بودیم. درست مثل مردم مغرب زمین. ما بآنچه نزد او ه نکند که بر آ مردمى طلوع مى
ـ  یـان دو کـوه رسـید و در آنجـا     م هبود احاطه و آگاهى داشتیم. آن گاه از راه دیگرى حرکت کرد.تا اینکه ب

ذو القرنین، یأجوج و مأجوج در روى زمین مفسـد   همیدند: گفتند: اىف ىقومى دید که به سختى حرف را م
اى تأمین کنیم تا میان ما و ایشان سدى برآورى؟ گفت: آنچه خداوند در اختیـار   هستند. آیا براى تو هزینه
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من قرار داده، بهتر است مرا به نیروى خود کمک کنید تا میان شما و ایشان، دیوارى برآورم. قطعات آهن 
ورت آتش در آمد، گفـت:  ص هه میان دو کوه هموار گردید، گفت: بدمید. هنگامى که برا بیاورید. هنگامى ک

مس ذوب شده بیاورید تا بر آن بریزم. یأجوج و مأجوج نتوانسـتند از آن دیـوار بگذرنـد و نتوانسـتند آن را     
  سوراخ کنند. 

ـ  در این آیات خداوند ماجراي سفر ذوالقرنین به سرزمینی دوردست در مشرق زمین ر  ارد. د یا بیـان م
مردم این سرزمین هنوز به حدي از تمدن نرسیده بودند که بفهمند خانه و لباسی هم الزم اسـت و هنـوز   

ـ  ک یعلم خانه ساختن، خیمه زدن، دوزندگی لباس رانمی دانستند. لذا روي خاك زندگی مـ  ي ا هردنـد و خان
نداشتند. نیز عریان بودند و لباسی هـم بـر   که در آن پناهنده شوند و خود را از حرارت آفتاب پنهان کنند، 

) و برخـی  372کنایه از سادگی و بساطت فهم آنـان اسـت(همان،   » ال یکادونَ یفْقَهونَ قَولًا«تن نداشتند. 
؛ آلوسـی،  308، 1ق: ج1419معتقدند کنایه از عجیب و غریب بـودن لغـت و زبـان آنـان باشد(سـبزواري،      

ا توسـط  ه هردند و هر از گاهی از پشت این کوک ییکی دو کوه زندگی م). ایشان در نزد359، 8ق: ج1415
رفتند. لذا از ذوالقرنین خواستند مالی را از ایشان بگیرد گ یافرادي به نام یأجوج و مأجوج مورد حمله قرار م

ن را و میان آنان و یاجوج و ماجوج سدي ببندد که مانع از تجاوز آنان شود. ذوالقرنین پیشنهاد مـالی ایشـا  
نپذیرفت وگفت خدا مرا از لحاظ مادي وسعت بخشیده است لکن  اگر بخواهید سدي بسازم بایـد کمـک   
انسانیم کنید، یعنی کارگر و مصالح ساختمانی(آهن و قطر و نفخ با دمیدن) بیاورید، تا آن را بسازم. بعـد از  

الي آن بروند و بـه سـبب محکـم    آنکه سد را ساخت یأجوج و مأجوج به دلیل بلند بودنش، نتوانستند به با
  بودنش، نتوانستند آن را سوراخ کنند. 

ود که با آنکه ذوالقرنین نیاز مادي نداشت و داراي سرمایه الزم با وسعت مادي بود، اما ش یمالحظه م
اشد و در نتیجه مشارکت سـرمایه بخـش شـهري و نیـروي انسـانی روسـتایی       ب ینیازمند نیروي انسانی م

  .ودش یر مگ هجلو
داستان فوق نکات مهمی را در خصوص توزیع عادالنه امکانات در مناطق دوردست بیان داشته است که 

یژه روستاهایی که در فواصل دور از مناطق شهري قرار دارنـد و  و هدرخصوص توزیع امکانات در روستاها ب
ننـد،  ک یافته اطالق ما را کمتر توسعه یه ناي طبیعی در این مناطق که آه تامروزه علی رغم برخی ظرفی

دسترسی به امکانات ندارند، قابل استفاده است. ذوالقرنین خود به همراه سپاهیانش به نواحی دوردست سفر 
کرده و رنج و مشقت سفر را به جان خریده و تنها به ارسال نمایندگانی بسنده نکرده است. در رابطه با توزیع 

د از نزدیک در جریان مشکالت روستاها قـرار بگیرنـد و ایـن    امکانات میان شهر و روستا نیز مسئوالن بای
یزي مشخص براي تمامی نواحی کشور است. نکته دیگري که از ایـن  ر هنیازمند طراحی سفرهایی با برنام

ا براي حل مشکالت نواحی دوردست ه يود، به کارگیري کارآمدترین و جدیدترین تکنولوژش یآیات حاصل م
اي همان منطقه است که از یـک سـو تقلیـل    ه تز افراد بومی و امکانات و ظرفیو در عین حال استفاده ا

  ود. ش یا را در پی داشته و از دیگر سو منجر به توزیع عادالنه امکانات میان نواحی مختلف کشور مه ههزین
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  تعامل افراد انسانی.2
است. از جمله آیاتی کـه ایـن   اي مختلف بیان داشته ه تا را به مناسبه نخداوند در قرآن تعامل میان انسا

و ما کانَ الْمؤْمنُونَ لینْفرُوا کَافَّۀً فَلَو ال نَفَرَ منْ کُلِّ فرْقَۀٍ منْهم طائفَـۀٌ  «موضوع را مورد توجه قرار داده، آیه 
به سوي جهـاد]  ) است. در این آیه  از مؤمنان خواسته شده که که همگی[122توبه/»(لیتَفَقَّهوا فی الدینِ...

بیرون نروند؛ بلکه الزم است از هر جمعیتی گروهی[به سوي پیامبر] کوچ کنند تا در دیـن آگـاهی یابنـد.    
بیرون شدن همگی براي جهـاد اسـت، و   » لینْفرُوا کَافَّۀً«ند بر اینکه منظور از جمله ک یسیاق آیه داللت م

ان بیرون روند، و الزمه آن این است کـه  ش یکه نباید همگردد، گ یبه مؤمنین برم» فرْقَۀٍ منْهم«ضمیر در 
وي رسول خدا باشد. بنابراین، آیه شریفه در این مقام است کـه مـؤمنینِ   س هکوچ کردن ب» نفر«مقصود از 

سایر شهرها را نهی کند از اینکه تمامیشان به جهاد بروند، بلکه باید یک عده از ایشان به مدینـۀ الرسـول   
از  آن حضرت بیاموزند و عده دیگري به جهاد بروند. منظور از آیه این است  که وقتی این  آمده، احکام را

عده احکام دین را یاد گرفتند به شهر خود و به میان اهل والیت خود برگشته، ایشان را انذار کنند. یا این 
ار کننـد(طباطبایی،  سـوي ایشـان برگشـتند انـذ     ند وقتی که از جهاد بـه ا هکه قوم خود را که به جهاد رفت

مدند و این موجب کوچ به آ یشین براي آموختن دین، به شهر من همسلمانان بادی  ه). هم404، 9ق: ج1417
د. آیه نازل شد که بعضی براي آشنایی بادین به شهر بیاینـد، آن گـاه بـه وطـن     ش یشهر و تبعات بد آن م

). شایان ذکر است مفسران دیگر نیز به ذکر 522، 3: ج1383خود برگشته و دیگران را ارشاد کنند(قرائتی، 
  ).  128، 3ق: ج1407؛ شبر، 322، 5ا: جت یند(طوسی، با ههمین مضامین پرداخت

وان در خصوص تعامل انسانی شهر و روستا نیز  از آیـه مـذکور نکـاتی را دریافـت     ت یبر این اساس م
ایی را تعیین کـرده  ه بیشان با شهر چارچوکرد. خداوند در این آیه براي مهاجرت بادیه نشینان و ارتباط ا

ي تنها یک گروه بـراي تفقـه در دیـن و کـار     ا هاست. اول این که همه افراد نباید کوچ کنند و از هر طایف
علمی به سمت شهر سفر کنند. لذا براي تعامل میان شهر و روستا نیز این نکته را باید در نظر داشـت کـه   

نیز الزم است تنها بخشی از نیروي کـار روسـتایی بـه شـهرها وارد     حتی به منظور کسب دانش و مهارت 
یزي صحیح، مانع از مهاجرت همگانی نیروهاي مسـتعد روسـتایی بـه شـهرها     ر هشوند و مسئوالن با برنام

شوند. دومین نکته اهمیت آموزش و کسب علم است. در حقیقت اقتصاد روستایی باید دانش بنیان باشد و 
مند تعامل روستاییان با شهرنشـینان و مهـاجرت ایشـان بـه شـهرها و یـا بـالعکس        گاه کسب دانش، نیاز

ي(از روستا بـه شـهر کوچـک و بعـد بـه شـهر بـزرگ)،        ا هاشد. با در نظر گرفتن انواع مهاجرت؛ مرحلب یم
ي(از روستا به شهر اجداد و نیاکـان) آیـه   ا هچرخشی (از روستا به شهر و بازگشت دوباره به روستا) و زنجیر

وق بهترین مدل براي تعامل روستاییان با مردم شهرها و ایجاد اقتصاد دانش بنیان روستایی، را مهاجرت ف
ور موقت از روستا بـه  ط هاند. بر اساس این مدل، بخشی از نیروي انسانی ساکن در روستاها بد یچرخشی م

ردنـد  گ یخویش باز مـ شهرها کوچ کرده و پس از کسب دانش جهت ارتقاي علمی  و سازندگی به زادگاه 
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لکن چه تضمین محکمی وجود دارد که فردي که به شهر مهاجرت کرده حتماً و ضرورتاً دوباره به روسـتا  
اي آموزشـی و ترویجـی بسـیار مهـم     ه هازي براي این امر از طریق دورس هبرگردد. لذا بحث زمینه و انگیز

ي و اینترنتی در همه فضـاهاي شـهري و   ا هراست. در دنیاي امروز که با توسعه فیبر نوري ارتباطت ماهوا
روستایی در پهنه سرزمین وجود دارد، تشـکیل مراکـز آمـوزش فنـاوري فشـرده و ترغیـب کشـاورزان و        

هـد و در ایـن   د ییري از علوم پیشرفته در مراکز روستایی نیاز به مهاجرت را کاهش مگ هروستاییان به بهر
اي هـ  ندر بخش آموزش متوسطه است که به هر شکل هنرسـتا مؤثر مسئوالن ریزي  زمینه نیازمند برنامه

  آموزش فناوري متناسب با هر منطقه را ساماندهی کنند.
ـ    ه نتعامل میان انسا یـرد.  گ یا در نواحی مختلف، گاه بدون مهاجرت و جابجـایی فیزیکـی صـورت م

داستان او خطاب به هدهـد  ي از این تعامل از ماجراي سلیمان نبی قابل برداشت است. در فرازي از ا هنمون
) سـلیمان در ایـن   28نمل/( »عنْهم فَانْظُرْ ماذا یرْجِعونَ  ثُم تَولَ  کتابی هذا فَأَلْقه إِلَیهِم اذْهب به«وید: گ یم

واهد نامه او را ببرد و به سوي اهل سبا بیفکنـد، سـپس بـه دور از دیـدگان آنـان خـود       خ یآیه از هدهد م
ي که سلیمان براي تعامل بـا مـردم   ا ههند؟ بر این اساس شیود می یمنتظر بماند چه پاسخ کناري بگیرد و

سرزمین دیگر برگزیده، انتقال پیام از طریق واسطه و وسیله است که هدهد این وظیفه را بر عهده گرفتـه  
روسـتا مـورد   واند در تعامل مردم میـان شـهر و   ت یهد. این الگوي رفتاري سلیمان مد یو به خوبی انجام م

ا بـا  ه ها و وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند. رسانه هاستفاده قرار گیرد. امروزه ایفاي چنین نقشی را رسان
ا ه شازي مردم شهر و روستا تأثیرگذار هستند. انتقال بسیاري از دانس گاي گوناگون، در فرهنه مانتقال پیا

سهولت از این طریق،  بدون جابجایی نیروي انسانی و در جهت ایجاد اقتصاد دانش بنیان روستایی نیز به 
  یرد. گ یبا هزینه کمتر صورت م

قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُم و أَبناؤُکُم و إِخْوانُکُم و أَزواجکُم و عشیرَتُکُم و أَموالٌ اقْتَرَفْتُموهـا  «با عنایت به آیه 
َترْضَونَها أَحب إِلَیکُم منَ اللَّه و رسوله و جِهاد فی سبِیله فَتَرَبصوا حتَّـی   و تجارةٌ تَخْشَونَ کَسادها و مساکنُ

)؛ بگو: اگـر پـدرانتان و فرزنـدانتان و برادرانتـان و     24توبه/»(یأْتی اللَّه بِأَمرِه و اللَّه ال یهدي الْقَوم الْفاسقینَ
ترسـید و   اش مى رونقى و کسادى اید و تجارتى که از بى و اموالى که فراهم آوردههمسرانتان و خویشانتان 

ترند، پـس   اید، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب ا دل خوش کردهه نهایى که به آ خانه
اه خـدا بـر   کند. جهـاد در ر  منتظر بمانید تا خدا فرمان عذابش را بیاورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدایت نمى

مصالح خانه و خانواده، مال و اموال و ... مقدم دانسته شده اسـت. جهـاد در خـدا تنهـا در میـدان جنـگ       
ابد. رسول گرامـی اسـالم(ص)   ی یاي گوناگون چون اقتصاد نیز تحقق مه هود بلکه در عرصش یخالصه نم

صـدوق،  »(در راه خداسـت هـد ماننـد مجاهـد    د یآن که خانواده خویش را از حالل روزي م«رمایند: ف یم
و «). همچنین خداوند در قرآن، جوامع انسانی را بـه تعـاون و همکـاري افـراد جامعـه:      168، 3ق: ج1376

) دعوت کرده است. بر ایـن اسـاس   2مائده/»(...و ال تَعاونُوا علَی الْإِثْمِ و الْعدوانِ   يتَعاونُوا علَی الْبِرِّ و التَّقْو
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ند و جهاد اقتصادي براي حل مشکالت مناطق روستایی کمتـر  ا هبه مثابه یک خانواد مردم یک کشور نیز
توسعه یافته، جز با تعاون و همکاري مردم مناطق برخوردار و بر پایه مالك نیکی و تقوا و اجتناب از گنـاه  

ـ       ت یآیات قرآن م و دشمنی میسر نخواهد بود. در ن وان بـه خصوصـیات جهـادگران پـی بـرد. برخـی از ای
و کَأَینْ منْ نَبِی قاتَلَ معه رِبیونَ کَثیرٌ فَما وهنُوا لما أَصابهم فی سبِیلِ اللَّه و ما ضَعفُوا «ا در آیات: ه یویژگ

لَنا ذُنُوبنا و إِسـرافَنا فـی أَمرِنـا و     و ما استَکانُوا و اللَّه یحب الصابِرِینَ  و ما کانَ قَولَهم إِالَّ أَنْ قالُوا ربنَا اغْفرْ
)؛ انبـوهى دانشـمندانِ الهـى مسـلک[و     147و146مـران/ ع لآ»( ثَبت أَقْدامنا و انْصرْنا علَی الْقَومِ الْکـافرِین 

هایى که در راه خدا به آنـان رسـید، سسـتى     ] به همراه آنان جنگیدند، پس در برابر آسیب کامالن در دینِ
] سر تسلیم و فروتنى فرود نیاوردند؛ و خـدا شـکیبایان را دوسـت     ند و ناتوان نشدند و[در برابر دشمننکرد
روى  ] جز این نبود که گفتند: پروردگارا! گناهان ما و زیاده و سخن آنان[در گرما گرم و سختى جنگ  دارد.

نمایـان اسـت. بـا     . ه کافران یـارى ده هایمان را استوار بدار و ما را بر گرو در کارمان را بر ما ببخش و قدم
ـ  ر یایی که در راه خدا به فـرد جهـادگر مـ   ه بعنایت به این آیه شریفه، آسی ش ا هسـد، او را در اداي وظیف

یرد. او اهل گنـاه نیسـت.   گ یود و صبر و شکیبایی در پیش مش یند. هرگز تسلیم نمک یسست و ناتوان نم
افراطی نیست و در انجام رسالت خویش ثابت قدم است. لذا در صورتی که این روحیـه در تعامـل نیـروي    

  انسانی شهر و روستا نیز لحاظ شود، جهاد اقتصادي سرانجام مناسبی خواهد داشت. 
سـلمان در قـرآن   رین اصولی است که در ارتباط و تعامل میـان مـردم م  ت موحدت و یکپارچگی از مه

حبـل اللَّـه جمیعـاً و ال تَفَرَّقُـوا و اذْکُـرُوا       و اعتَصموا به« کریم مورد توجه قرار گرفته است. خداوند در آیه
شَفا حفْرَةٍ منَ النَّـارِ    یم علتُنعمت اللَّه علَیکُم إِذْ کُنْتُم أَعداء فَأَلَّف بینَ قُلُوبِکُم فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْواناً و کُنْ

؛ و همگى به ریسمان خـدا[قرآن  )103مران/ع لآ»(فَأَنْقَذَکُم منْها کَذلک یبینُ اللَّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَهتَدون
نیـد آن  ] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد ک و اهل بیت علیهم السالم

هاى شما پیونـد و الفـت    ] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل گاه که[پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن
برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالى از آتش بودید، ولى شـما را از  

سازد تا هدایت  خود را براى شما روشن مى]  هاى[قدرت، لطف و رحمت آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه
واهـد کـه   خ یواند و از ایشان مخ یا صرف نظر از هر موقعیتی را به ریسمان الهی فرا مه نشوید. همه انسا

)، دین 192و  191، 6ق: ج1419از تفرقه دوري نمایند. ریسمان الهی از نگاه مفسران، به قرآن(فضل اهللا، 
)، توحیـد و والیـت اهـل    369، 3ق: ج1417)، قرآن و سـنت(طباطبایی،  173، 3ا: جت یاسالم(ابن عاشور، ب

) تعبیر شده است. لذا تمسک بـه  668، 1ق: ج1416؛ بحرانی، 378، 1ق: ج1415بیت(ع)(عروسی حویزي، 
حبل اهللا باید زیربناي مناسبات میان مردم باشد و از این حیث تفـاوتی میـان روسـتایی و شـهري وجـود      

اي قرآن و احادیث پیـامبراکرم(ص) و اهـل بیـت ایشـان،     ه هیري از آموزگ هراین با بهرنخواهد داشت. بناب
وان جهاد اقتصادي را در نـواحی مختلـف شـهري و روسـتایی     ت یوحدت و همدلی میان مردم مسلمان، م

  اي رشد و شکوفایی کشور را فراهم آورد.ه همحقق ساخت و زمین
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  و روابط شهر و روستااقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبري 
اي قرآنی مورد بررسی قرار گرفت. در این ه هر چگونگی مناسبات میان شهر و روستا با تکیه بر آموزت شپی

ا و الزامات اقتصاد مقـاومتیِ تبیـین شـده از سـوي     ه تبخش به ارتباط میان این مناسبات واهداف، ضرور
  رهبر انقالب اسالمی  اشاره شده است.

 تی و توزیع امکاناتاقتصاد مقاوم .1

اي اصلی اقتصاد مقـاومتی در  ه تتوزیع عادالنه امکانات میان تمامی نواحی مختلف کشور از جمله ضرور
بیانات مقام معظم رهبري است. ایشان معتقدند هر روش اقتصادي که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر 

ظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسالمی لا یي هر چقدر هم مستند به منابع علا هاست، هرنسخ
؛ کشور اسالمی باید کشوري ثروتمند باشد؛ »افزایش ثروت ملی«نیست. یکی از این دو پایه عبارت است از: 

کشور فقیري نباشد. باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادي خود، اهداف واالي خودش را در سطح بین 
است. این دو تا باید » توزیع عادالنه و رفع محرومیت در درون جامعه اسالمی«د. پایه دومالمللی پیش ببر

  ). http://farsi.khamenei.ir/news-content?id1475تأمین بشود و اولی شرط دومی است(
ر اشاره شد توجه به مناسبات میان شهر و روستا از قبیل توجـه بـه روسـتاهاي    ت شهمان گونه که پی

ا و ه هفزاري و جهت گیري مسئوالن در برناما مزاري و نرف تدوردست، از طریق توزیع امکانات سخمناطق 
ا به روستاهاي حومـه شـهرها،   ه ها به سمت مناطق دوردست و همچنین جلوگیري از ورود آالینده هدیدگا

لی خواهد داشت سبب افزایش راندمان تولید خواهد شد که این تولید، خود نقشی کلیدي در افزایش ثروت م
و امکانات، عادالنه در تمامی نقاط کشور توزیع خواهد شد. رهبر گرانقدر انقالب اسالمی اهتمام به تولیدات 

انند د یتورم را در رونق تولیدات داخلی م مسئلهاي مختلف مطمح نظر قرار داده و حل ه تداخلی را در مناسب
اشتغال حل  مسئلهتورم حل خواهد شد؛  مسئلهرونق ببخشیم،  اگر ما توانستیم تولید داخلی را«رمایند: ف یو م

خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معناي حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده 
این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تالش دشمن، کیـد دشـمن و توطئـه    

ر ملت ایران با همت خود، با آگاهی و هوشمندي خود، با همراهی و کمـک  دشمن هم تمام خواهد شد. اگ
یزي درست، بتواند مشکالت داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید ر همسئوالن، با برنام

تولید  مسئلهاي که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه کامل و جدي پیدا خواهد کرد. بنابراین ه شبر چال
  ).http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365»(مهمی است مسئلهلی، م

ود. لذا حسـن روابـط   ر یاي مهم تولید به ویژه کشاورزي به شمار مه هک روستا از جمله خاستگاش یب 
روستا و شهر و توزیع عادالنه امکانات میان این دو و ترغیب شهرنشینان به مصرف تولیـدات روسـتاها در   

محصوالت وارداتی، نقش اساسی در افزایش بهره وري ملی خواهد داشت. مقام معظم رهبـري در   عوض
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  نـد کـه سـهم دولـت در تقویـت تولیـد ملـی، پشـتیبانی از         ا هفرمایشات خویش، به این نکته اشـاره کـرد  
  ذاران و کـارگران تقویـت چرخـه تولیـد و اتقـان      گـ  هتولیدات ملی، صنعتی و کشاورزي است. سهم سرمای

 مصـرف تولیـدات داخلـی اسـت     _ر استت مکه از نظر ایشان از همه مه_در کار تولید است و سهم مردم
)farsi.khamenei.ir/speech-content?id=.(  

ـ    نکتـه  «رماینـد:  ف یایشان در جاي دیگر نیز بحث مرغوبت تولید داخلی را مورد توجـه قـرار داده و م
تولید داخلی است. کیفیت تولید داخلی است. این خیلی مهـم  اساسی که در باب کار وجود دارد... مرغوبت 

انـم مقـررات و غیرذلـک و    د یند به همان قضایاي مـالی  و نمـ  ک یاست. البته بخشی از این ارتباط پیدا م
ند به عزم و اراده مسـئولین، کارآفرینـان و.... فرمـود:    ک یاي دولت. اما بخشی هم ارتباط پیدا مه یپشتیبان

). رحمت خـدا بـر انسـانی کـه کـار      93ق: 1409علی بن جعفر، »(ا عمل عمال صالحا فأتقنهرحم اهللا إمر«
صالحی را انجام بدهد و آن را متقن انجام بدهد.  این آینده نگري است؛ غیر از امروز. شما امـروز در دنیـا   

ـ  نند و محصوالتشان در دنیـا فـروش  ک یایی هسند که صد سال است، دارند کار مه یببینید کمپان ود. ر یم
ا کافی است که جنس را در بازار رایج کند. به خاطر این که درست کار کردند، خوب کار کردند، ه ناسم ای

  ).   =10077farsi.khamenei.ir/speech-content?id»(اه نمشتري مطمئن است به ای
غوبـت  بر این اساس به منظور محقق شدن مصرف تولیدات داخلی در جامعه، بایـد بـه کیفیـت و مر    

ـ  شا جلوگیري به عمل آورد. این موضوع در پـی ه نا توجه کرد و از اسراف و اتالف آه نآ ر در خصـوص  ت
تولیدات کشاورزي روستاییان به ویژه روستاهاي حومه شهرها، مورد بررسـی قـرار گرفـت. بایـد در نظـر      

اي شهري گاه ه یاي زیست محیطی شهري در این روستاها جدي است. این آلودگه یآلودگ مسئلهداشت 
عالوه بر اتالف بخشی از محصول، مرغوبت بخش دیگر راهم تهدید کرده است. از دیگر سو فرهنگ بی 
رویه مصرف نباید به فرهنگ صرفه جویی روستاییان هجوم آورد و آن را تحت تأثیر خود قـرار دهـد. بـر    

ومی و مدیریت مصـرف هشـدار   یري صحیح از منابع عمگ هاین پایه است که رهبر انقالب نیز پیرامون بهر
مدیریت مصرف را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی دانسته و از آن به مصرف متعـادل   مسئلهند. ایشان ا هداد

ا تعبیر کـرده و خـاطر   ه هاي دولتی، غیر دولتی، آحاد مردم و خانواده هو پرهیز از اسراف و تبذیر هم دستگا
ظه تعادل در مصرف، بالشک در برابر دشمن حرکتی جهـادي  نشان کردند امروزه پرهیز از اسراف و مالح

ایـن اسـت    مسـئله واند ادعا کند که این اجر جهاد فی سبیل اهللا دارد. یک بعد دیگر این ت یاست. انسان م
  ).=farsi.khamenei.ir/speech-content?id که ما از تولید داخلی استفاده کنیم...(

واهند مدیریت مصرف منابع عمومی کشور از جمله آب خ یمایشان همچنین در جایی دیگر از همگان 
  ).=farsi.khamenei.ir/speech-content?idو انرژي را مورد توجه قرار دهند(

بر این اساس مدیریت صحیح مصرف خصوصاً در شهرها کـه مصـرف کننـده تولیـدات روسـتاییان       
در همه جاي سرزمین ایران، چـه شـهر و   ي برخوردار است. امروزه بحران کم آبی ا ههستند، از اهمیت ویژ
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ند. در بخش کشاورزي توجه بـه  ک یچه روستا، صرفه جویی با گسترش فرهنگ مصرف بهینه را ایجاب م
نند و واردات محصوالتی که نیازمند آب کمتـري  ک یمحصوالتی که پرکالري بوده و آب کمتري مصرف م

  هینه آب در بخش کشاورزي باشد.  واند یکی از راهکارهاي مؤثر براي مصرف بت یهستند، م
هدفمندي واقعی یارانه و توزیع عادالنه آن از دیگر ملزومات اقتصاد مقـاومتی تبیـین شـده از سـوي     
مقام معظم رهبري است که مناسبات میان شهر و روستا را تقویت بخشیده و منجر بـه افـزایش تولیـد و    

رهبـر انقـالب مبنـی بـر توزیـع نامتعـادل و       ود. ایـن نکتـه در بیانـات    شـ  یکیفیت محصوالت روستاها م
ـ    ه هغیرعادالنه یاران ود. ایشـان معتقدنـد بـا    شـ  یا در میان قشرهاي مختلف مـردم در گذشـته مشـاهده م
من خبرهاي «رمایند: ف یا ایجاد شده است و مه ها در واقع عدالت در تقسیم و توزیع یارانه ههدفمندي یاران

از آن است که این کار در بهبود زندگی طبقات ضعیف نقـش مـؤثر   موثقی از سراسر کشور دارم که حاکی 
ـ  ماست که مهه فداشته است. این یکی از هد  »رین هـدف و مقصـد از ایـن قـانون هـم همـین اسـت       ت

)farsi.khamenei.ir/news-content?id=(  
ن اعتبـار خـرد   رین دریافت کنندگان یارانه باید روستاییان باشند تا در کنار تـأمی ت مبنابراین یکی از مه

براي ساکنان کم در آمد روستاها با مشارکت با شهرنشینان و مدیریت  کارا در جهت اسـتفاده صـحیح در   
  وان شاهد شکوفایی اقتصاد شهرنشینان و درمجموع، ایران اسالمی بود.ت یتولید و کسب و کار م

  اقتصاد مقاومتی و تعامل نیروي انسانی .2
ود. بدیهی است مردم شهرها و روستاها در ش یت اقتصاد مقاومتی محسوب متعامل نیروي انسانی از الزاما

اصالح اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی عهده دار نقشی اساسی هستند. از این منظر مناسبات میان 
نیروي انسانی شهر و روستا امري حائز اهمیت خواهد بود. انتقال دانش پیشـرفته میـان شـهر و روسـتا از     

ایفی است که بر دوش نیروي انسانی بوده و در بهبود تولیـد داخلـی و پیشـرفت اقتصـاد کشـور      جمله وظ
علـم و  «رماینـد:  ف یتأثیرگذار است. مقام معظم رهبري در خصوص اهمیت به کارگیري دانش پیشرفته م

 اي اقتدار اقتصادي یک ملت است. یک ملت با داشـتن دانـش پیشـرفته و فنـاوري    ه هفناوري یکی از پای
ود و هم دستش قـوي  ش یسد، هم آبرومند مر یسد و هم به استغناي سیاسی مر یپیشرفته هم به ثروت م

ایشـان  » حساسـم.  مسـئله پیشرفت و فناوري. من نسبت بـه ایـن    مسئلهود، به خاطر کلیدي بودن ش یم
میدبخشـی  اي دانش بنیـان، جـاده بـاز و ا   ه تهمچنین به اقتصاد دانش بنیان اشاره کرده و معتقدند شرک

  است(همان).  
با عنایت به این که علم و فناوري پیشرفته در فرمایش مقام معظم رهبري، منحصر به بخشی از مردم 

مند و روستاییان ا هند، نباید تنها ساکنان شهرها از علم و فناوري بهرا هنشده و ایشان از واژه ملت استفاده کرد
ر نیز بدان اشاره شد، ت شقال دانش از شهرها به روستاها که پیهره باشند. بر این اساس انتب یاز دانش روز ب
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یژه در کشاورزي و تولید محصول با راندمان بیشتر نقش بسیار مؤثري در ایجاد اقتصادي مستقل براي و هب
ي جهادي است که بارها از سوي رهبر انقالب اسالمی ا هکشور خواهد داشت. این امر نیازمند حرکت و روحی

قرار گرفته است. ایشان معتقدند جهاد یعنی حضور در میدان با مجاهدت، با تالش، با هـدف و   مورد تأکید
انند که در میدان جنگ برویم و جانمان د یود جهاد... ایشان جهاد با نفس را فقط این معنا نمش یایمان، این م

را روي یـک پـروژه   را کف دستمان بگیریم. لذا یکی از انواع جهاد با نفس این است کـه صـبح تـا شـب     
تحقیقاتی صرف کنید و گذر ساعات را نفهمید. جهاد با نفس این است که از تفریح و آسایش جسـمانیتان  

بزنید. ایشان در جاي دیگر جهـاد را بـه    _ا پول سازه یبه قول فرنگ _بزنید. از فالن کار پرپول و پردرآمد
جد و جهد و تحرك است. مبارزه باید فی سبیل اهللا  ند که الزمه مبارزها همعناي مبارزه دانسته و یادآور شد

باشد. لذا تنبلی بیکارگی و بی اهتمامی از امت پیغمبر(ص) خواسته نیست. ایشان در تبیین فرهنگ جهادي 
ا و هـ  هآنچه انقالب اسالمی به ما داد، فرهنگ جهادي بود. فرهنگ جهادي در همـه عرصـ  «رمایند: ف یم

ا هم از اول انقالب، ه نزمینه کارهاي زیربنایی، کشاورزي، دامداري و امثال ای ید و درآ یا به کار مه هصحن
  ).farsi.khamenei.ir/speech-content»(روح و فرهنگ جهادي وارد میدان شد

ا و ابزارهاي ارتباطی نقش بسزایی در تعامـل  ه هر نیز مورد توجه قرار گرفت، رسانت شهمانگونه که پی
ر از آن فرهنگسازي مردم سـاکن در  ت موانند در انتقال دانش و مهت یا مه هنند. رسانک یا ایفا مه نمیان انسا

نواحی مختلف کشور تأثیرگذار باشند. فرهنگسازي گاه به منظور تشویق و ترغیب روستاییان براي کـار و  
ـ     گ یتالش بیشتر و افزایش تولید صورت م اي روسـتا و عواقـب   هـ  تیرد و گـاهی جهـت توجـه بـه ظرفی

ذاري و کـار در محـیط   گ هود. از دیگر سو تشویق شهرنشینان براي سرمایش یرت به شهرها عرضه ممهاج
ـ    ه تروستا و استفاده از طبیعت آن و همچنین حرک وانـد از مجـراي   ت یاي جهـادي داوطلبانـه، همگـی م

نتقل شود، واند از طریق رسانه مت یرین پیام اقتصادي که در شرایط کنونی  مت ما صورت پذیرد. مهه هرسان
مصرف تولیدات داخلی است. رهبر فرزانه انقالب فرهنگسازي براي مصـرف کاالهـاي سـاخت داخـل را     

ناختی اجتماعی ایـن موضـوع   ش نیزي و در نظر گرفتن ابعاد روار هنیازمند تفکر، مطالعه، نگاه عمیق، برنام
  ام جدي داشته باشند(همان).اي تبلیغاتی باید در این خصوص اهتمه هاست که صدا و سیما و دیگر دستگا

ابد مگر با وحدت و همدلی آحاد مـردم. مقـام معظـم    ی یباید در نظر داشت اقتصاد مقاومتی تحقق نم 
انند. ایشان معتقدند با اتحـاد کلمـه اگـر    د یرهبري پیشرفت کشور را اتحاد کلمه ملت در میدان اقتصاد م

ود و در شـ  یوحدت ملی آبروي ملت بهتر حفظ مـ  جنگی هم پیش بیاید، باز کشور پیشرفت خواهد کرد. با
اي بزرگ خود برسد. اختالف، تفرق کلمـه، جـدایی   ه نواند به تمام آرمات یسایه وحدت ملی، یک کشور م

وانـد هـیچ   ت یا با یکدیگر نمـ ه تا، اشخاص و شخصیه ها، گروه حا از یکدیگر، رو در رو قرار دادن جناه لد
که ایشان امیدوارند، همه رعایت نماینـد و خواسـت و مطالبـه ایشـان از     خدمتی بکند. لذا این اصلی است 

  مسئوالنی است که با افکار عمومی مردم سر و کار دارند(همان).
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بر این اساس دیگر تفاوتی میان شهري و روستایی، فقیر و غنـی و... وجـود نـدارد و هـدف همگـان      
  د فرد ایرانیان خواهد بود. شکوفایی اقتصاد کشور بوده و تمامی مناطق کشور خانه فر

  نتیجه
ـ      اشـد. در میـان   ب یتأمین منافع متقابل شهر و روستا، نیازمند برقراري مناسـبات صـحیح میـان ایـن دو م

کارشناسان دو نگرش نسبت به این تعامل وجود دارد. رویکرد مثبت مبتنـی بـر رشـد و توسـعه روسـتا و      
اي قرآنـی هـیچ یـک از دو    هـ  هان. با عنایت بـه آمـوز  رویکرد منفی بر پایه سلطه شهرنشینان بر روستایی

رویکرد فوق به طور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است بلکه آنچه از آیـات قـرآن در خصـوص روابـط     
ود، برقراري پیوند میان شهر و روستا بر پایه منـافع متقابـل اسـت کـه از     ش یمیان شهر و روستا دریافت م

  طرق زیر امکان پذیر خواهد بود: 
سوره بقره باید از اسراف و اتالف تولیدات روستایی جلوگیري به عمـل آیـد. ایـن     267با عنایت به آیه  .1

ا، تـالش در  هـ  نامر در جوامع امروز با وضع قوانین در تعیین حـدود شـهرها و جلـوگیري از توسـعه آ    
در آمـد   راستاي حل مشکالت زیست محیطی شهر و روستا و تأمین اعتبار خـرد بـراي سـاکنان کـم    

  روستاها از طریق اعطاي وام و یارانه هدفمند میسر خواهد شد. 
ود، نگاه مسئوالنه مدیران ارشد در همه تصـمیم  ش یآنچه از ماجراي ذوالقرنین در سوره کهف حاصل م .2

ا بـراي حـل   هـ  يا به  روستا و به کارگیري کارآمدترین و جدیدترین تکنولوژه يا و برنامه ریزه يگیر
اي همان منطقـه  ه تواحی دوردست و درعین حال استفاده از افراد بومی و امکانات و ظرفیمشکالت ن

  است که  منجر به توزیع عادالنه امکانات میان شهر و روستا خواهد شد. 
ي صحیح از تعامل نیروي انسانی شهر و روستا که همان مهاجرت چرخشی ا هسوره توبه بر گون122آیه  .3

ند.  بر این اساس روستاییانِ کوچ کرده  بـه  ک ییرد، داللت مگ یدانش صورت ماست و به قصد انتقال 
 ردند.  گ یشهرها پس از کسب دانش به منظور ارتقاي علمی  و سازندگی به زادگاه خویش باز م

آیات گوناگونی در قرآن بر ایجاد روحیه جهادي در شهرنشینان و اتحاد و وحدت کلمه تأکید دارند کـه   .4
 در تعامل مردم شهر و روستا مورد توجه قرار گیرد.واند ت یم

ا و وسایل ارتباطی در قصه قرآنی هدد و سلیمان(ع) بسیار برجسته است کـه امـروزه نیـز    ه هنقش رسان .5
 ابزاري جهت ارتباط با مناطق روستایی دوردست مورد توجه قرار گیرد.  عنوان بهواند  ت یم

مقـاومتیِ تبیـین شـده از سـوي مقـام معظـم رهبـري مبنـی بـر          بر این اساس محورهـاي اقتصـاد   
ا، کارجهادي و تولید ملی که بایست از مجـراي روسـتا   ه هفرهنگسازي مصرف تولیدات داخلی، نقش رسان

 اي قرآنی ِفوق محقق خواهد شد.   ه هصورت پذیرد و ... از طریق تعامل مناسب میان شهر و روستا و آموز
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