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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 جهانی است. در این شرایط کمتر کشوري را می
ها و مقادیر گوناگون  جهانی به شکل هاي اقتصادي در جامعۀ ها و تکانه اقتصادي را اداره کند. از این رو تنش

هـاي غیرقابـل کنتـرل و     دهـد و گـاهی بحـران    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

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

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 ین کشورها دچار بحرانزمان که اقتصاد ا

  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   شود تا هر روز چشم طمع و دشمنی برآن بیشتر شود و کشور را دچار فشارها و شوك  میج.ا.ا. سبب 
هاي ادارة امور کشور، به ویژه حوزة اقتصاد، نماید. در این شرایط، اقتصاد کشور عالوه  ناخواسته در همۀ حوزه

انسانی بسیاري بر  یرها متحمل فشارهاي غیراصولی و غ هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان
هـاي   درپی اقتصادي است که بـه شـیوه   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    تکانـه  در چنین شرایطی اولویت نخست ادارة امور اقتصادي کشور، حفظ این نظـام از 

رو، رهبر معظم انقـالب اسـالمی بـا     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    ود شـاخص هدف تأمین رشد پویا و بهبها  ها ابالغ نمودند. این سیاست کشور از این بحران
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 اولویتگرا  زا، پیشرو و برون ساز، مولد، درون پذیر، فرصت انعطاف
  ادارة امور کشور قرار گرفت.

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

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



 شش

ي وارداتی، تأمین امنیت هابه تولید محصوالت و خدمات راهبردي، ایجاد تنوع در مبادي تأمین کاال دادن
غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولیـد، مـدیریت مصـرف و اجـراي     

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

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

هـاي   حمایـت از هـدف  بـه منظـور   اسـتفاده از دیپلماسـی   ، ویژه همسایگان هکشورهاي منطقه و جهان ب
  توجه کنند.  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، افزایش صادرات گاز، 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 صرفهصنعت نفت و گاز، 
سازي در ایـن زمینـه و    سازي و فرهنگ صندوق ذخیرة ارزي از منابع حاصل از فروش نفت و گاز، گفتمان

  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 حباهمیت موضوع براي صا

هـا و   هاي کلی اقتصاد مقاومتی نهادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت  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 ، را در چند سال اخیر اقتصاد مقاومتی قرار دادهویژه دولت به
  ها با رویکردي جهادي تالش کنند.  شده در این سیاست 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  28در این کنگره که در روزهاي 
هاي اقتصاد مقاومتی بر محورهـاي   سیما برگزار شد متخصصان و مدیران اقتصاد کشور در اجراي سیاست

 زیر تأکید کردند:
   برخورداري از نظریۀ بومی مبتنی بر گفتمان والیت فقیه و داراي نقشۀ راه روشن براي آیندة متناسـب

  هاي بومی جمهوري اسالمی ایران. با ظرفیت



 هفت

 هـاي   هاي اخالقی و متکی بر روحیۀ خودبـاوري ملـی و سـرمایه    اقتصادي عدالت محور بر پایۀ بنیان
  معنوي نظام اسالمی.

  هـا و پایگـاهی مسـتحکم بـراي      کننده از آرمان ها و حمایت و پایدار، متکی بر ارزشاقتصادي توانمند
  حرکت بالنده، رشدیابنده و انقالبیِ نظام اسالمی.

    هـاي ملـی بـه     اقتصادي مکتبی و الهام بخش با نوآوري و پویایی دائمی در تبـدیل منـابع و ظرفیـت
حور اقتصادي و بازتولیدکنندة استحکام سـاخت  زا و عدالت م هاي راهبردي ، داراي رشد درون قابلیت

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

پـذیري در مواجهـه بـا     ها و تهدیدهاي اقتصادي با قابلیت ترمیم واکنش سریع و هوشمند به مخاطره
 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

ا نهم با محوریـت مباحـث   گیري بهتر، مجلدات اول ت 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 ادهیفرهنگ 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 هیاقتصاد عدالت محور و مردم پانقش جلد 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: 

  )  1ي اقتصاد مقاومتی(ها جلد دهم: مبانی و مؤلفه
  )2هاي اقتصاد مقاومتی( جلد یازدهم: مبانی و مؤلفه
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 هشت

دانیم قدردان همۀ اندیشمندانی باشیم که با ارسال مقالـه بـه کنگـرة ملـی      در پایان بر خود فرض می
  هاي نظام اسالمی به اثبات رساندند.   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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 مقاومتیآموزش و پرورش، در شرایط اقتصاد 

  *محمدحسن حسنی

  چکیده
هاي انقالب اسالمی مستلزم آموزش و پرورشی چابـک اسـت کـه     جانبه براي تحقق آرمان تالش همه

بتواند به فرموده مقام معظم رهبري در پیچ بزرگ تاریخی بشریت، جذابیت اسالم، قرآن و مکتب وحی 
تغییـرات  منظور حیات طیبه آحاد جامعه و سعادت افراد جامعه بشناساند. تحقق این هـدف نیازمنـد    را به

زیربنایی در وزارتخانه آموزش و پرورش و مدارس است که با استفاده از آن بتوان تحول بنیـادین را در  
آموزش و پرورش تحقق بخشید. با توجه به الزاماتی که براي اقتصاد مقاومتی ترسیم شده است و براي 

ابعـاد سـاختاري و   عملی شدن این الزامـات در آمـوزش و پـرورش الزم اسـت تغییـرات هماهنـگ در       
طور همزمان شکل گیرد. تغییر در بعد ساختاري آموزش و پرورش موجب  محتوایی آموزش و پرورش به

مشارکت پایدار ذینفعان آموزشی در آموزش و پرورش خواهـد شـد و نقـش ذینفعـان آموزشـی اعـم از       
زارتخانه آموزش و گري و دهد، همچنین تصدي گیري مدارس را افزایش می معلمان و والدین در تصمیم

دهد. تغییر در بعـد محتـوایی آمـوزش و پـرورش منجـر بـه مـدیریت مصـرف و          پرورش را کاهش می
ها و کاهش وابستگی مدارس به بودجه  شود و منجر به کاهش هزینه برداري حداکثري از منابع می بهره

کـه از یکطـرف    کنـد  گردد. این شرایط الگویی را براي آموزش و پـرورش ترسـیم مـی    دولت(نفت) می
دهـد و از   پذیرانه افـزایش مـی   طور انعطاف چابکی وزارتخانه آموزش و پرورش را در مقابل تهدیدات به

  هاي شرکت دانش بنیان سوق خواهد داد.   سوي دیگر مدارس را به سمت مدارس با ویژگی
، ابعـاد محتـوایی   اقتصاد مقاومتی، ابعاد ساختاري آموزش و پرورش در اقتصاد مقـاومتی  ها: کلید واژه

  آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی، الزامات اقتصاد مقاومتی.

  مقدمه
گیري کلیـه امکانـات سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی و       اقتصاد مقاومتی نگاهی استراتژیک است که بهره

ا و هـ  شکل بخـش  اندازي نیازمند نگاه تعاملی تمامی اجزا با هم است. بدین طلبد. چنین چشم نظامی را می
بایست نگاهی بیرونی داشته باشند و اثربخشی خود را از بیرون سیستمی که در آن اشتغال  ها می زیربخش

منظور اجرایی کـردن اقتصـاد مقـاومتی نیازمنـد      ها به ها و سازمان دارند بنگرند. بنابراین در همه وزارتخانه

                                                        
 hassani_1382@yahoo.comپژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،  *
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ژي اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کنـد.  ریزي استرات تعامل با متغیرهاي محیطی خود هستند تا تنظیم و طرح
ها است که در تعامل درون سـازمانی و   چنین روندي مستلزم هماهنگی ابعاد ساختاري و محتوایی سازمان

  طور عقالنی و بدور از هرگونه شعارزدگی عمل نمایند. تعامل با محیط خارجی خود به
هاي اقتصـادي از سـوي نیروهـاي     هکند که فشارها و ضرب اقتصاد مقاومتی بر این موضوع داللت می

این فشارها براي آموزش و پرورش از دو     . متخاصم، سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد
شود به فشارهاي خارجی که عمدتاً تحریم و جنگ نرم در شـرایط   جنبه قابل بحث است؛ یکی مربوط می

هاي داخلی اسـت کـه بـه مجموعـه عـواملی تلقـی       دیگر فشار فعلی عامل اصلی این بخش است و جنبه
  گردد. هاي کالن آموزش و پرورش می گذاري شود که موجب بازدارندگی در اجراي سیاست می

منظور مقاومت آموزش و پرورش در مقابل فشارهاي خارجی و مقابله با جنـگ نـرم نیازمنـد تغییـر      به
جانبـه بـراي    باشد. تـالش همـه   ظر محتوایی میهماهنگ در ابعاد سازمانی چه از نظر ساختاري و چه از ن

هاي انقالب اسالمی در شرایط تحریم اقتصادي و جنگ نـرم دشـمنان، مسـتلزم آمـوزش و      تحقق آرمان
پرورشی چابک است که بتواند به فرموده مقام معظم رهبري در پـیچ بـزرگ تـاریخی بشـریت، جـذابیت      

حاد جامعه و سعادت افراد جامعه بشناساند. تحقق این منظور حیات طیبه آ اسالم، قرآن و مکتب وحی را به
هدف مستلزم این است که فرهنگ سازمانی مدارس تغییر یابد که انجام این تغییر با تغییر در سـاختار بـه   

ها موجب استفاده حداکثري از  باشد. بدین منظور ساختاري نیاز است که با کاهش هزینه تنهایی میسر نمی
ایجـاد  ش و پرورش شوند و در عین حال با مشارکت پایدار ذینفعان آموزشی موجـب  منابع موجود در آموز

پذیرانـه   طور انعطاف تواند در مقابله با جنگ نرم و تحریم به شود. این شرایط می 1زا فضاي اجتماعی قابلیت
  کرده و از شکنندگی ناشی از تهدیدات خارجی جلوگیري نماید. عمل

ـ رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اجراي اقتصاد مقاومتی درصدد است با استفاده از مقاله این   دبتوان
پـذیر و   در سـاختاري انعطـاف  هاي دینـی را   منویات ارزشی نظام تعلیم و تربیت اسالمی برگرفته از آموزه

عظم رهبري در با استفاده از رهنمودهاي مقام م محتوایی مبتنی بر مشارکت ذینفعان آموزشی ترسیم نماید.
دانند؛ عامل مشـارکت موجـب     تعیین سبک زندگی که مشارکت در جامعه را برگرفته از فرهنگ دینی می

ریـزي، پشـتیبانی و    گذاري، برنامه تقویت شأن حاکمیتی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور در ابعاد سیاست
پذیري ذینفعان آموزشی در آمـوزش و   گردد ضمن اینکه با استفاده از ساختار مشارکت نظارت و ارزیابی می

گري غیرضرور در بعد اجرا با رعایت اصل عدالت در آموزش و پرورش خواهد  پرورش موجب کاهش تصدي
اشاره داشـتند، مردمـی    2اجراي اقتصاد مقاومتی الزاماتعنوان  طور که مقام معظم رهبري به همان گردید.

                                                        
منظور ترسیم مفهوم توسعه انسانی با تأکید بر هدف زندگی بهتر، توسعه انسانی بدین  در اولین گزارش ملی توسعه انسانی به .1

زا براي دستیابی به زندگی بهتر  ط انتخابها در بستر فضاي اجتماعی قابلیتصورت تعریف شده است: توسعه انسانی فرایند بس
  .1378است. برگرفته از سازمان برنامه و بودجه، اولین گزارش ملی توسعه انسانی 

2. KHAMENEI.IR 
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ابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده حداکثري کردن اقتصاد و توانمندسازي بخش خصوصی، کاهش و
از یکسـو   شـود کـه   آن موجـب مـی   یافتنعمده عواملی هستند که در صورت تحقق  ؛از  منابع و امکانات

پذیري درجهت اهداف  طور انعطاف بهتواند بها  آموزش و پرورش در مسیر خود براي مقابله با تحریم وزارتخانه
هاي دانش بنیـان و تولیـد    د و از سوي دیگر مدارس با تبدیل شده به شرکتاي گام بردار جهانی و منطقه

  وري سرمایه انسانی در اقتصاد شوند. دانش و ارائه فنون موجب افزایش بهره

  ابعاد سازمانی در آموزش و پرورش متکی بر اقتصاد مقاومتی
سازمان با یکدیگر رابطه متقابـل   شود: ساختاري و محتوایی. ابعاد ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندي می

  منظور تغییر در یک بعد نیازمند تغییر متناسب در بعد دیگر است. دارند و به

  بعد ساختاري
تـوان   دهند کـه مـی   هاي درونی یک سازمان است. آنها مبنایی به دست می ابعاد ساختاري سازمان معرف ویژگی

). در شرایطی که آمـوزش و پـرورش تـابع    1384یسه کرد(دفت،گیري و با هم مقا ها را اندازه بدان وسیله سازمان
  الزامات و شرایط اقتصاد مقاومتی روبرو گردد بعد ساختاري آموزش و پرورش نیازمند چنین تغییراتی است:

شود که در سازمان وجود دارد. این اسناد نشان دهنده نـوع   رسمی بودن: به اسناد و مدارکی اطالق می .1
ان است. در شرایط اقتصاد مقاومتی، رفتار متقابل مـدارس و وزارتخانـه آمـوزش و    رفتار و فعالیت سازم

 1گردد؛ بـدین ترتیـب حقـوق مالکیـت     پرورش در ابتداي سال تحصیلی طی قراردادي موقت ثبت می
گردد. بدین نحـو   ذینفعان آموزشی اعم از وزارتخانه، معلمان و والدین با تنظیم قراردادي اولیه حفظ می

زارتخانه بر مدارس براي نظارت بیشتر حفظ خواهـد شـد و از سـوي دیگـر معلمـان نیـز بـا        مالکیت و
تشکیل تعاونی شکل حقوقی پیدا کرده و تنظیم قرارداد نیز حقوق مالکیت موقت معلمان را بر مدرسـه  
حفظ خواهد نمود. بدین نحو وزارت آموزش و پرورش براساس شرایط متفـاوت اقتصـادي و اجتمـاعی    

ریزي خواهد نمود و مطابق با آن برنامـه خـود را در قالـب قـرارداد بـراي       ریزي و بودجه نامهمدارس بر
نماید. مدارس نیز در قالب تعاونی متشکل از معلمان و مدیران از اساسـنامه و اسـناد    مدارس تنظیم می

ا استفاده از کند و ب مرتبط برخوردار خواهند بود. مشارکت معلمان در قالب تعاونی شکل حقوقی پیدا می
شد براساس منویات وزارتخانه آموزش و  بینی خواهد هایی که در قرارداد پیش شده فعالیت قرارداد تنظیم

هاي ارزشی نظام تعلیم و تربیت در سـند   گردد. گزاره پرورش و مبتنی بر برنامه مدارس سازماندهی می
نیـادین مهـدویت و میـراث نظـري و     هاي ب هاي قرآن کریم و آموزه تحول بنیادین که منبعث از آموزه

                                                        
هـا، قواعـد    دادگـاه جمعی است که دولت از طریق قواعد ناظر برکار(مانند قوانین، تصمیمات  حقوق مالکیت محصول کنش .1

کنـد، ایـن قواعد(رسـمی و     هاي افراد را مشـخص مـی   ها و محدودیت هاي تجاري، هنجارهاي اجتماعی و ...)فرصت اتحادیه
  .)45: 1384کنند(قلی پور، غیررسمی) منجر به کنترل افراد بر منابع کمیاب شده و در واقع همانند حقوق مالکیت عمل می
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عملی حضرت امام خمینی(ع) مبین این است که مستنداتی نیاز است کـه رفتـار و فعالیـت آمـوزش و     
 پرورش مبتنی بر آن شکل گیرد. 

داشتن استاندارد: در شرایط اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه آمـوزش و پـرورش بـا ایجـاد رتبـه بنـدي در        .2
ها بکاهد. بـراین اسـاس نظـام     تواند از هزینه ساالري را در مدارس می مدارس و معلمان نظام شایسته

قابل بر وزارتخانه تواند بر بند اول بعد ساختاري یعنی رسمی بودن و تنظیم قرارداد مت استاندارسازي می
 بر استانداردسازي معلمان و مدارس تأکید دارد.  2/10و راهکار 3/19و مدارس تأثیر بگذارد. راهکار 

پیچیدگی و سلسله مراتب اختیارات: مقصود تعداد سطحی است که در سلسله مراتب اختیـارات وجـود    .3
سازي سلسله مراتب اختیارات کـاهش  دارد. در شرایط اقتصاد مقاومتی با ایجاد ابعاد رسمی و استاندارد

عبـارتی ادارات   پیدا کرده و ارتباط وزارتخانه با مدارس از سلسله مراتب کمتري برخوردار خواهد بود. به
 از سند تحول بنیادین. 5/22، راهکار 2/3منطقه حذف خواهد گردید. راهکار

شود، آن سـازمان متمرکـز نامیـده     ها در سطح باالي سازمان گرفته گیري متمرکز بودن: هنگامی که تصمیم .4
توان سـاختمان مـدارس    مابین وزارتخانه و مدارس، می شود. در شرایط اقتصاد مقاومتی با ایجاد قرارداد فی می

هـا بـه    گیـري  را طی قرارداد در مدت زمان معین به معلمان و مدیران مدارس واگذار کرد. بدین نحو تصـمیم 
 از سند تحول بنیادین. 2/13، راهکار 7/20دد. راهکارگر سطوح پایین تر و مدارس تفویض می

  بعد محتوایی
گذارند و معرف جایگاه سازمان هستند  ابعاد محتوایی معرف کل سازمان هستند و بر ابعاد ساختاري اثر می

). در شرایطی که آموزش و پرورش تـابع الزامـات و شـرایط    1384گذارند(دفت، و بر ابعاد ساختاري اثر می
  قاومتی روبرو گردد بعد محتوایی آموزش و پرورش نیازمند چنین تغییراتی است:اقتصاد م

اندازه: در شرایط اقتصاد مقاومتی و واگذاري مدارس تحت مدیریت بخش خصوصی و معلمان مدارس،  .1
شود. کوچک شدن وزارتخانه آمـوزش و پـرورش    موجب کوچک شدن وزارتخانه آموزش و پرورش می

یابد. از سوي دیگر  پذیري آن افزایش می نرم دشمن شده و قابلیت انعطافموجب چابکی آن در جنگ 
صورت مجتمع تعداد مدارس کاهش یافته و انـدازه مدرسـه    با ادغام مدارس کوچک و ایجاد مدارس به

صـورت   مدرسه به 10توان  مدرسه در یک منطقه می 100شود. بدین نحو بجاي وجود فرضاً  بزرگ می
اي فیزیکـی مـدارس ماننـد حیـاط مدرسـه، انـدازه کـالس، فضـاي ورزشـی و          مجتمع با اسـتاندارده 

وجود آورد. این شرایط به بعد ساختاري مدارس که تمرکززدایی و کاهش  آزمایشگاهی کافی و غیره به
هـاي جـاري و    شدت موجب کاهش هزینـه  سلسله مراتب اختیارات و پیچیدگی کمک خواهد کرد و به

 از سند تحول بنیادین. 2/21و  7/21هکار ثابت مدارس خواهد گردید. را
هـاي فراینـد    تکنولوژي سازمانی: عبارت است از ماهیت زیر سیستم تولید، و شـامل عملیـات و روش   .2
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شود. در شرایط اقتصاد مقاومتی با واگذاري سـاختمان   تولید(تبدیل اقالم مصرفی به اقالم تولیدي) می
دن مدارس، مدارس بفکر کسب درآمد بـراي افـزایش   مدارس و تعیین قراردادها با مدارس و بزرگ ش

افتند. بدین ترتیب مدارس از تمام منابع خود براي افزایش سودآوري استفاده نموده  سودآوري خود می
طوري که با استفاده (طی قرارداد تنظیم شده اولیه و با نظارت وزارتخانه) از ساختمان مدارس در ایام  به

برداري از مدارس خواهد شد. همچنین با افزایش انـدازه مـدارس ارتبـاط     تعطیلی مدارس حداکثر بهره
هاي دانش بنیان  افزایش خواهد یافت و مدارس تبدیل به شرکت  (R&D)مدارس با صنایع و کارآفرینی

 از سند تحول بنیادین. 2/17و  3/18براي تولید خواهند شد. راهکار 
مان وجود دارد. در شرایط اقتصاد مقـاومتی ارتبـاط   محیط: شامل عواملی است که در خارج از مرز ساز .3

ها و صنایع، مراکز مکمل ماننـد: وزارتخانـه ارشـاد اسـالمی و      مدارس با عوامل محیطی مانند دانشگاه
سایر مراکز فرهنگی، مؤسسات بانکی موجب افزایش توانمندي ذینفعان آموزشی در مدارس چه از نظر 

، 9/11، 3/23و  4/23افزایش کارآفرینی خواهند گردید. راهکـار   دریافت مشاوره از محیط و چه از نظر
 از سند تحول بنیادین.  5/6، 2/7، 3/7، 9/8، 10/11

اهداف و استراتژي: در شرایط اقتصاد مقاومتی باید هدفی دست یافتنی براي مدارس ترسیم نمود کـه   .4
طور عینـی نشـان    مدرسه به تالش آنها در یک استراتژي ترسیم شده با مشارکت ذینفعان آموزشی در

داده شود. بدین نحو در صورتی که هدف مدارس را ارتقاي رتبه مدرسه در رقابت با سایر مدارس و یـا  
منظور  وري مدرسه به مالك مشخصی قرار داده شود، استراتژي کارکنان مدرسه در جهت افزایش بهره

ورش ترسیم خواهد شـد. بـدین نحـو    رسیدن به استانداردهایی است که توسط وزارتخانه آموزش و پر
ارتباط متقابل بعد سـاختار آمـوزش و پـرورش بـا بعـد محتـوایی آن موجـب بهبـود کیفیـت مدرسـه           

 از راهبردهاي کالن سند تحول بنیادین). 9گردد.(بند  می
ها، باورها، هنجارها و تفـاهم هـایی اسـت     اي از ارزش فرهنگ: فرهنگ سازمان نشان دهنده مجموعه .5

کنان مشترك است. در شرایط اقتصاد مقاومتی نیازمند فرهنگ مشارکتی در کارکنان مدرسه که در کار
طوري که ذینفعان آموزشی اعم از معلمان، مدیران، کارکنان مدرسه و دانش آموزان و والـدین   است به

 هـا در  کشند. بدین نحو موجب کاهش هزینـه  آنها خود را مالک فعالیتی بدانند که براي آن زحمت می
وري در مدرسـه   مدارس شده و با افزایش کارایی و اثربخشی در فعالیت مدرسه موجب افـزایش بهـره  

شده و تالش بی وفقه خود را براي ارتقاي رتبه مدرسه افزایش دهند. در این شرایط وزارتخانه آموزش 
الـدین را  آموزان به والدین در قالب کوپن آموزشی فرهنگ مشارکت و و پرورش با تفویض سرانه دانش

منظـور   نمایـد. مـدارس نیـز بـه     درمدارس تقویت نموده و حق انتخاب مدرسه را به والدین منتقل مـی 
آموزشی از والدین فرهنگ پاسـخگویی بـه والـدین را افـزایش داده و ایـن       دریافت هرچه بیشتر کوپن

سه خواهـد  گیري مدر شرایط منجر به افزایش فرهنگ مشارکتی والدین و افزایش مشارکت در تصمیم
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 از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. 7/20، 4/18، 1/18و راهکار 28، 24و  23گردید. بند 
جدول زیر ویژگی ابعاد سازمانی آموزش و پرورش و مدارس را در شرایط اقتصاد مقاومتی با استناد بـر  

  کند: سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش بیان می
  

  و پرورش و مدارس در شرایط اقتصاد مقاومتی ویژگی ابعاد سازمانی آموزش
ابعاد 

  سازمانی
ها در اقتصپاد  ویژگی

  مقاومتی
وزارتخانه آموزش و 

  پرورش
  مدارس

سند تحول بنیادین آموزش و 
  پرورش

رش
 پرو

ش و
موز

ي آ
ختار

 سا
بعاد

ا
  

رسمی بودن(حق 
  مالکیت)

باال تدوین قوانین و 
  قرارداد

باال در قالب تنظیم 
  قرارداد

هاي ارزشی نظام تعلیم و  گزاره
  تربیت در سند تحول بنیادین

  داشتن استاندارد
هاي  تعیین شاخص

استاندارد براي مدرسه و 
  معلمان

بندي مدرسه و  رتبه
  2/10و راهکار 3/19راهکار   ایجاد نظام معلمی

  5/22، راهکار 2/3راهکار  کاهش  کاهش  پیچیدگی
  2/13، راهکار 7/20راهکار  پایین  پایین  متمرکز بودن

سلسله مراتب 
  2/13، راهکار 7/20راهکار  پایین  باال  اختیارات

رش
 پرو

ش و
موز

ی آ
توای

 مح
بعاد

ا
  

  2/21و  7/21راهکار   بزرگ  کوچک  اندازه
  2/17و  3/18راهکار   باال  باال  تکنولوژي سازمانی

، 9/11، 3/23و  4/23راهکار   افزایش  افزایش  ارتباط با محیط
10/11 ،9/8 ،3/7 ،2/7 ،5/6  

از راهبردهاي کالن  9بند   رقابتی بین مدارس  اي جهانی و منطقه  اهداف و استراتژي
  سند تحول بنیادین

پذیر در  چابک و انعطاف  فرهنگ سازمانی
و راهکار 28، 24و  23بند   مشارکتی  بحران

1/18 ،4/18 ،7/20  

  در آموزش و پرورشچگونگی استفاده از الزامات اقتصاد مقاومتی 
  اقتصاد رقابتی الزاماتی دارد که از نگاه رهبر معظم انقالب برخی از این الزامات عبارتند از:

که اعالم شد،  44هاي اصل  است، این سیاست اقتصاد مقاومتیمردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات  .1
هـاي   اید انجام بگیرد. البته کارهایی انجام گرفته و تـالش تواند یک تحول به وجود بیاورد، و این کار ب می

بخش خصوصی را باید توانمند کرد، همه فعالیت اقتصادي تشویق بشوند، هم سیستم  بیشتري باید بشود.
مثل قوه مقننـه و قـوه    -هایی که می توانند کمک کنند هاي دولتی کشور و دستگاه بانکی کشور، دستگاه
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در دیدار کارگزاران نظام (بیانات رهبر معظم انقالب ردم وارد میدان اقتصاد شوندکمک کنند که م -قضائیه
  .)03/05/91ـ 

بسیاري از کارشناسان عقیده دارند دلیل اصلی تأمین ناکافی منـابع مـالی آمـوزش و پـرورش ایـران      
نـات،  گیـري نامناسـب از امکا   ). بهـره 60: 1383منابع است(پژوهشکده تعلیم و تربیت، چگونگی تخصیص

آورد که این امر، کمبود منابع یا نیازهاي مالی را تشدید خواهدکرد. از این گذشته،  ناکارآمدي را به ارمغان می
در شرایط وجود فشارهاي تزریق منابع مالی بیشتر، لزوماً به توسعه کمی و کیفی آموزش کمک نخواهد کرد. 

نابرابري در پیشرفت تحصیلی نیز دو موضوع جـدي  توزیع ناعادالنه امکانات آموزشی و همچنین خارجی، 
: 1389رسانند(نادري، ها از آموزش و پرورش آسیب می مندي مناسب همه اقشار و گروه هستند که به بهره

  شود. گذاري کالن می ثیر قرار گرفتن اجراي سیاستأو موجب نارضایتی و تحت ت )70
اي که کارآمدي مدارس را مخدوش کرده است عدم وجود بازار رقابتی براي مـدارس   مسئلهترین  مهم

). نبود بازار رقابتی موجب شده است که کارآمدي مدارس از نظر کیفی به حـداقل  66: 1389است(نادري، 
 افتد که در یکطرف تقاضا براي آن وجود داشـته باشـد و از سـوي    برسد. بازار رقابتی در هنگامی اتفاق می

صورت انحصاري اداره خواهـد   صورت بازار به دیگر عرضه براي جذب تقاضا وجود داشته باشد. در غیر این
شد که در آن عرضه با هر کیفیتی که ارائه شود مشتري ناچـار بـه مصـرف آن خواهـد بـود. چیـزي کـه        

راي مـدارس  آموزشی است. ب شود، انحصارگرایی مدارس براي عرضه اکنون در مدارس دولتی دیده می هم
دنبال جذب تقاضا نیست و بـراي ایـن    دولتی رقابت آموزشی وجود ندارد چون عرضه آموزشی(مدارس)، به

مدارس خیلی بهتر خواهد بود که حتی اگر تعداد دانش آموزان کمتري را جذب کند چون دردسر کمتـري  
مدارس در چند دهـک  دارند و براي مدارس خصوصی رقابت وجود ندارد چون تقاضاي آموزشی براي این 

  اند.   باالي طبقات اقتصادي محدود شده
اي با بازار اقتصادي دارد و امکان شرایط کـامالً خصوصـی    با توجه به اینکه بازار آموزش تفاوت عمده

) لـذا بـراي   58: 1380در مدارس بدلیل مالحظات اجتماعی و سیاسـی و فرهنگـی، وجـود نـدارد(کارنوي،    
ي موجود در آموزش و پرورش نیازمند تنظیم بازار آموزشی در مدارس است که ها استفاده بهینه از ظرفیت

در آن از یکطرف تقاضاي بازار آموزش خصوصی توسعه یافته و از سوي دیگر عرضـه در بـازار آمـوزش،    
  پاسخگوي جامعه و منویات آموزش و پرورش باشد.

بـراي رقابـت،    .2 ی کارآمـد شـوند.  مدارس ما رقابت پذیر شوند؟ یعن .1در این حالت، چکار کنیم که 
عبـارتی مشـارکت    هاي بازار آموزشی ما را در نظر بگیرد. بـه  ویژگی .3تقاضا و عرضه آموزشی ایجاد کنیم 

  چندگانه ذینفعان آموزشی(دولت، مدرسه و والدین) را سبب گردد.
جدي هستند که  توزیع ناعادالنه امکانات آموزشی و همچنین نابرابري در پیشرفت تحصیلی دو موضوع
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ثیر أکند و موجب نارضایتی و تحت ت ها از آموزش و پرورش را دچار آسیب می مندي مناسب همه گروه بهره
ها و تأمین عدالت آموزشی  شود. ارتقاي کارایی، کاهش نابرابري گذاري کالن می قرار گرفتن اجراي سیاست

هاي ویژه طراحی و  ها و برنامه است سیاستهاي آموزش و پرورش است که براي آن الزم  از جمله مأموریت
منظور مردمی کردن اقتصاد آموزش و پرورش و ایجاد عدالت آموزشـی،   بهلذا به مرحله اجرا گذاشته شود. 

  هستیم. تمرکززدایی و واگذاري مدیریت مدارس به ذینفعان آموزشینیازمند مشارکت مبتنی بر 
صـورت مشـارکت    اقتصاد مقاومتی، اداره مدارس به بساختار آموزش و پرورش در قال بدین منظور در

شود بخش خصوصی بتواند با تنظیم قرارداد مطـابق بـا اسـتانداردهاي     دولتی موجب می -خصوصی بخش
آموزشی تعریف شده از سوي وزارتخانه فعالیت کند. به طوري که مالکیت مدارس برعهده دولـت باشـد و   

 معلمـان و مـدیران  واگذار شود و دولت بر طبـق قـراردادي بـا     اداره مدارس به مدیران و معلمان متقاضی
  کند.  متقاضی طی زمان مشخص مدارس را در واقع به بخش خصوصی واگذار 

ها و  خأل اساسی که در بررسی فعالیت مدارس وجود دارد، این است که مدرسه را تنها مجري سیاست
در ایـن نگـاه هـر     گیري و مـدیریت بـدانیم.   ، تصمیمریزي را واحد برنامه هاي دولت ندانیم، بلکه آن برنامه

عنوان یک واحد اداري مستقل با شرایط خاص خود و  یک واحد تابعه وزارتخانه بلکه به عنوان بهمدرسه نه 
  شوند.  هاي ویژه براي رسیدن به هدف دیده می هاي خاص خود و برنامه با توانایی تعیین هدف

باید توزیع قدرت و تقسیم کار بین سطوح مختلف نظـام آموزشـی   ها در عمل  براي تحقق این توانایی
دنبـال تـأمین منـابع مـالی براسـاس تقاضـاي        شرایطی را ایجاد کند که مدارس بتوانند با توجه به آن بـه 

  وري خود باشند. مشتریان خود و در نتیجه افزایش بهره
ه بخـش خصوصـی سـلب شـود،     که مالکیت از عهـد  بنابراین در تأمین منابع مالی مدارس در صورتی

هاي مدارس خواهـد شـد.    طور چشمگیري کاهش خواهد یافت و موجب کاهش شهریه هزینه آموزشی به
وري مدارس نیز ارتقا خواهـد   به این ترتیب با افزایش تقاضاي آموزشی و افزایش رقابت بین مدارس، بهره

باعث ارتقاي سطح مدیریت آموزشی  دنبال رشد و توسعه خود یافت. در نتیجه مدیریت آموزشی مدارس به
  کشور خواهد شد. 

از سوي دیگر با واگذاري مدارس و تنظیم قرارداد با مدارس، اعتبـار تخصـیص یافتـه بـه مـدارس را      
آموزان واگذار کرد کـه والـدین بتواننـد بـا اسـتفاده از آن       توان در قالب کوپن آموزشی به والدین دانش می

یل فرزندان خود داشته باشند و به نوعی در آموزش مدارس از مشـارکت  حق انتخاب براي تحص ،ها کوپن
  برخوردار شوند.

جاي اختصاص دادن بـه مـدارس، در قالـب کـوپن آموزشـی       این نوع از تخصیص اعتبار به والدین به
منجر به رقابت آموزشی بین مدارس براي افزایش کارایی و اثربخشـی خـود بـراي جـذب هرچـه بیشـتر       

معنـی مشـارکت والـدین در نظـام      هاي آموزشی خواهد شد کـه ایـن بـه    منظور دریافت کوپن والدین و به
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آموزشی و رضایتمندي آنان است. با این توصیفات مدارس نیز براي جلب رضایت والدین به جذب معلمان 
تر و افزایش شایستگی مدارس از نظر کیفی و حتی رقابت آموزشی منجـر بـه تولیـد دانـش روي      شایسته

قانون اساسی جمهوري اسـالمی   2 44و اصل 301تواند موجب تقویت اجراي اصل  نتایج، میند آورد. خواه
قـانون برنامـه پنجسـاله     4 124و  مـاده  3 214تواند بـا توجـه بـه بنـد ب مـاده       ایران گردد. همچنین می

  وجود آورد. ) امکان اجرایی شدن آن را به1390-1394پنجم(
است، این وابسـتگی، میـراث شـوم     تیاقتصاد مقاومکاهش وابستگی به نفت یک دیگر از الزامات  .2

صد ساله ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفـت را  
ترین حرکت مهـم را در زمینـه اقتصـاد     هاي اقتصادي درآمد زاي دیگري جایگزین کنیم، بزرگ با فعالیت

تواند این خأل را تا میزان زیادي پـر   جمله کارهایی است که می ایم. امروز صنایع دانش بنیان از انجام داده
تواند این خأل را پر کند. همت را بر این بگمـاریم،   هاي گوناگونی در کشور وجود دارد که می کند. ظرفیت

در (بیانات رهبر معظـم انقـالب   برویم به سمت این که هر چه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیم
  .)03/05/91 ،ران نظامدیدار کارگزا

اقتصاد آموزش و پـرورش را تحـت    ،ها یکی دیگر از عواملی که در شرایط تهدیدات خارجی و تحریم
که منبع اصـلی   گذارد، ویژگی اقتصاد کشور است. با توجه به ویژگی اقتصاد ایران و با توجه به آن ثیر میأت

وزش و پرورش تمایل به اسـتقالل از جامعـه   درآمد دولت فروش حاصل از نفت است، بالطبع وزارتخانه آم
شود، دولت از نیروهـاي تولیـدي و طبقـات     دارد. چون در شرایطی که درآمد نفت مستقیماً عاید دولت می

  ).42: 1389(کاتوزیان نقل از انصاري،شود اجتماعی کشور مستقل و به درآمد نفت وابسته می
کشور به بودجه دولتی و نفت خـود را جـداي از   دلیل وابستگی آموزش و پرورش  در چنین شرایطی به

همچنـین   دلیل ضعف در رقابت سطح کارایی آن نیز پـایین خواهـد آمـد.    جامعه احساس خواهد کرد و به
آموزش و پرورش بـه درآمـد نفـت و     يثباتی و فساد خواهد شد. زیرا اتکا وجود چنین شرایطی موجب بی

                                                        
ایل آموزش و پروش رایگان رابراي همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل دولت موظف است وسـ  30اصل  .1
 دهد.  گسترش طور رایگان  به  کشور  تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی  

ریزي مـنظم و صـحیح    نظام اقتصادي جمهوري اسالمی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه -44اصل  .2
ر است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود استوا

و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسالمی اسـت. تفصـیل   
  کند. ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می

 یـت بـا رعا  اي یهسرما هاي ییتملک دارا يها طرح یو اثربخش يکارآمد یشدولت موظف است به منظور افزا -214ماده  .3
مناسـب از   یـی اجرا يها را به اجرا درآورد: ب ـ روش  یراقدامات ز ی) قانون اساس44اصل چهل و چهارم( يقانون نحوه اجرا

  .»یـ خصوص یمشارکت بخش عموم«یلقب
برنامه با  یانتا پا ی%) اقتصاد مل25و پنج درصد(  یستسهم آن به ب يـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقا124ماده .4
  .درآمد جامعه اقشار متوسط و کم يو توانمندساز یاشتغال، گسترش عدالت اجتماع یجادا یکردرو
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هـاي گونـاگون    هـاي گـروه   معه را در پی دارد و به خواستهبودجه دولتی، استقالل آموزش و پرورش از جا
در ایـن  ). 151: 1383(سیانی،ثباتی خواهد بود جامعه کم توجهی خواهد کرد که خود زمینه ساز فساد و بی

مخدوش شدن سازوکار رقابتی بازار زمینه فساد را فراهم خواهد آورد. در این وضعیت دستیابی به  ،ساختار
تر از دستیابی به کارایی است و رفتار مدیران(آموزش و پرورش) در رقابـت   ی خیلی مهمدرآمد دولتی و نفت

  .)1390(انصاري،گیرد براي کسب هرچه بیشتر درآمد دولتی شکل می
فاصله میان مدارس و وزارتخانه آموزش و پرورش موجب شده است که مدیران مدارس دولتی بـراي  

هاي ذینفعان آموزشی بـه مـدارس کـم توجـه      ر از باال به خواستهدنبال دریافت اعتبا فعالیت در مدارس به
  دنبال ارائه مدیریت نوین آموزشی در مدارس نباشـند، و یـا تقاضـایی بـراي آن نداشـته باشـند.       شوند و به

هایی باشد که نیاز بـه تـأمین    تواند یکی از شاخص بودجه آموزش و پرورش و تخصیص آن به مدارس می
  ش در شرایط وجود تهدیدات نشان دهد. منابع را بیش از پی

بـه نیمـی از بودجـه     ها به میزانی بوده است که تقریبـاً  کمبود بودجه آموزش و پرورش در برخی سال
مصوب آموزش و پرورش بالغ شده است و دلیلی بر اختصاص ناکافی منابع به آموزش و پرورش است. حدود 

در  ).35: 1387،  (انصاريیابد درصد از بودجه جاري آموزش و پرورش به هزینه کارکنان اختصاص می 95
ل آموزش عمومی در سطح ابتدایی حداکثر که از نظر معیارهاي آموزشی براي کیفیت نسبتاً قابل قبو حالی

هاي کمک آموزشی اختصاص  درصد به هزینه30درصد کل هزینه باشد و 70هزینه کارکنان باید در حدود 
در شرایط حاضر تردید بسیار وجود دارد که آیا صرف منابع بیشتر به اتالف منابع شباهت دارد یا  (همان).یابد

 هاي غیرکارکنان به اقالمی چون اجاره بها، که بخش قابل توجهی از هزینه دلیل آن به ارائه خدمات واقعی، به
هاي بهبود کیفیـت   یابد، منابع اندکی براي برنامه هزینه آب، برق، سوخت و تعمیرات مدارس اختصاص می

  ماند. باقی می
ایـن امکـان را    واگذاري مدیریت مدارس به معلمان و مدیران و حفظ مالکیت مدارس توسـط دولـت  

فراهم خواهد آورد که بتواند راهکارهایی براي اقدامات مدیریتی و تأمین منـابع مـالی و مدرسـه محـوري     
مبتنی بر تقاضاي مشتریان و بافتی که مدرسه در آن قرار دارد، پیدا کند یـا منـابع موجـود را بـه صـورت      

س در اداره مدارس مشارکت کارکنان مدار هاي مبتنی بر شیوه بهینه به آموزش و پرورش تخصیص دهد.
تواند با مشـارکت کارکنـان    اقتصادي و فرهنگی همان مناطق می هاي اجتماعی، مبناي ویژگی ابتدایی بر

   مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند. ، مدرسه
یکـی از ارکـان اقتصـاد مقـاومتی      ،استفاده حداکثري از منابع و امکاناتو  مدیریت مصرف مسئله .3

هاي غیردولتی،  هاي دولتی، هم دستگاه عادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاهاست، یعنی مصرف مت
توجه کنند، که این واقعاً جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و  مسئلهها باید به این  هم آحاد مردم و خانواده

دعـا کنـد   تواند ا مالحظه تعادل در مصرف، بال شک در مقابل دشمن یک حرکت جهادي است، انسان می
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  .)03/05/91 ،در دیدار کارگزاران نظام(بیانات رهبر معظم انقالب که این اجر جهاد فی سبیل اهللا را دارد
گـردد. در   عمده مشکالت در آموزش و پرورش کشور مسائلی است که موجب اتـالف آموزشـی مـی   

وزشـی باشـیم. بـدین    هاي کاهش اتـالف آم  دنبال راه شرایط اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش باید به
دنبال تأمین منابع باشیم تا پاسخگوي افزایش تقاضاي آموزشی باشیم و چون منبـع محـدود    لحاظ باید به

است، باید بدانیم مدیریت استفاده از منابع چگونه ترسیم شود تا بتوانیم آموزش و پرورش کارا و اثـربخش  
توان منـابع و   از چه طریق می الف)  عبارتند از: دو سؤالی که بدین منظور مورد اهمیت است. داشته باشیم.

توان اسـتفاده بهینـه    از منابع موجود چگونه می ب) امکانات بیشتري براي آموزش و پرورش فراهم آورد؟
  کرد؟

تحت عنوان نظریه سـرمایه   1شولتز با توجه به نقش اقتصادي آموزش و پرورش که در نظریه تئودور
گذاري به شـرط آنکـه آمـوزش و پـرورش      بیان شده است، این سرمایه نسانگذاري در ا انسانی یا سرمایه

باشد از بازده باالیی برخوردار خواهد بود، امـا   متناسب با نیازهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیصحیح و 
ریـزي آمـوزش و پـرورش، قسـمتی از      در کشور ما بدلیل عدم تناسب نیازهاي جامعه با مدیریت و برنامـه 

تـرین منـابع در توسـعه     رود. با توجه به اینکه یکی از مهم آموزشی هدر می 2صورت اتالف منابع موجود به
هـاي مـدیریت مـدارس     آن اسـت کـه تـاثیر عمیقـی بـر سـایر فعالیـت       آموزش و پرورش نیروي انسانی 

عنـوان یکـی از منـابع اسـتراتژیک آمـوزش و       توان معلمان را به ). بنابراین می136: 1385دارد(قورچیان، 
پرورش بشمار آورد. اگر به هر دلیلی عوامل انسانی درون مدارس انگیزه و رغبت کافی براي کار و فعالیت 

براي رسیدن به اهداف را نداشته باشند آموزش و پرورش پویایی اصلی و اساسی خـود  و تشریک مساعی 
و پرورش منجر بـه سـکوت و دلسـردي     را ازدست خواهد داد. کندکاري و عدم پویایی معلمان در آموزش 

و   خطري براي کاهش عملکرد آمـوزش  گردیده، زنگ هاي آموزش و پرورش آنان نسبت به اهداف و برنامه
گرفتـه در معلمـان    رساند. کنـدکاري شـکل   تر به کل جامعه آسیب می ش است و این در سطح کالنپرور 

افرادي است که به کارهاي تکـراري و   شود. این پدیده ویژگی  در آنان می 3تفاوتی بعضاً منجر به پدیده بی
محیط کار آنان چنـدان   که در شوند  می تسلیم  کننده اشتغال دارند و در کار خود اغلب به این واقعیت  کسل

  ).1379،100امیدي به بهبودي و پیشرفت وجود ندارد(رضائیان،

                                                        
هاي پژوهشی در  نوبل در اقتصاد به خاطر فعالیت ). برنده جایزهTheodore W.Schultz  )1998-1902شولتز، تئودور .1

  زمینه توسعه و خصوصاً مسائل کشورهاي در حال توسعه.
2. Wastage 

کنـد کـه بـه صـورت      در سازمان رفتار فردي را توصیف مـی  (Organizational Indifference)تفاوتی پدیده بی .3
دهـد. در حالـت پدیـده     چون و چرا انجام مـی  ي سازمانی را بیوار و بدون به کاربردن نبوغ و خالقیت خود دستاوردها ماشین

اي است  کنند و سطح کاري آنان در اندازه توجه هستند؛ فقط براي حقوق کار می هاي سازمان بی تفاوتی، کارکنان به موفقیت بی
  ).82: 1389فرد، ها شود(دانایی آن که مانع اخراج شدن
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این است کـه عـالوه    نیاز استدرآموزش و پرورش منابع انسانی آنچه که در حال حاضر براي توسعه 
ذینفعان  .هستیمهاي فردي ذینفعان آموزشی  ها در آموزش و پرورش نیازمند بسط قابلیت بر کاهش هزینه

تواننـد   هاي اجتماعی کافی می وزشی اعم از مدیران و معلمان و والدین مدارس، با برخورداري از فرصتآم
به طور موثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به یکدیگر کمک کنند آنچه که در یک اقتصاد مقـاومتی مهـم   

اي  ابراین باید توجه ویژهبن    است این است که ذینفعان آموزشی در مدارس را نباید عناصر منفعلی پنداشت.
تـوان بـا    هـاي فـردي را مـی    این قابلیـت     هاي افرادي کرد که در مدارس مشغول هستند. به بسط قابلیت

هـاي مردمـی بـر     ثر از مشـارکت قابلیـت  ؤمـ هاي دولت افزایش داد، در عین حـال کـه اسـتفاده     سیاست
(ذینفعـان  هـایی بـراي بازیگران   ود مشوقبراي تحقق آن وج   . گذارد هاي دولت اثر می گیري سیاست جهت

آنکه اگـر در فراینـد آمـوزش بـراي محصـول بهتـر در عملکـرد         ثیرگذار است. یعنیأمورد نظر ت آموزشی)
آموزان پاداش(درونی یا بیرونی) در نظرگرفته شود یا براي عملکرد نامطلوب جریمه در نظرگرفته شود،  دانش

کننده براي سـنجش عملکـرد مـدارس در ارائـه      ترین عامل تعیینبه شود تا عملکرد بهبود یابد. باعث می
محصول بهتر رقابتی کردن مدارس است. بدین صورت با استفاده از ابزار استاندارسازي و رتبه بندي مدارس 

هاي فردي معلمان و مدیران در قبال محصول بهتر پاداش و در  توسط وزارتخانه آموزش و پرورش به قابلیت
هاي مشارکت در تأمین منابع عمومی الزم  ایجاد فرصتتر جریمه تعلق خواهد گرفت.  یفقبال محصول ضع

  هاي فردي افراد جامعه را افزایش دهد. تواند قابلیت براي تسهیالت اجتماعی با تشکیل نهادها می
هاي اجرا و افـزایش   در این میان هنجارهایی از قبیل اعتماد و همکاري نقش مهمی در کاهش هزینه

دالت دارد. چنین نهادهایی وابسته به میزان تعهد و همکاري مدنی هسـتند. در ایـن شـرایط ذینفعـان     مبا
هاي  نامه مشکالت جمعی غلبه کنند و بر مسئوالن نظارت داشته باشند. آنها به پیمان توانند بر آموزشی می

مخـالف اجـازه اظهـار نظـر     کنند و به افـراد   بخشند و از سوءاستفاده جلوگیري می اساسی دولتی اعتبار می
توان  می جلوگیري از اتالف منابع در آموزش و پرورش الگویی که در یک اقتصاد مقاومتی براي دهند. می

گـذاري مـدارس دولتـی توسـط      ترسیم کرد، مدیریت مدارس خصوصی توسط ذینفعان آموزشی با سرمایه
در آن دولـت هـدایت    عبارتی مشارکت بخـش خصوصـی بـه نحـوي صـورت پـذیرد کـه        دولت است. به

که بخش خصوصی خدمات آموزشـی را   عهده گیرد و در حالی گذاري و تأمین سرمایه گذاري را به سیاست
دهد، دولت قراردادي را با بخش خصوصی براي عرضه خدمات ویژه با کمیـت و   به دانش آموزان ارائه می

  کند. کیفیت تعریف و قیمت مشخص در دوره زمانی خاصی منعقد می
در قالب کوپن ها با ارائه پول  دولتی افزایش دسترسی خانواده-هدف اصلی مشارکت بخش خصوصی

بدین صورت حق انتخاب  هاي آموزش است. به آنها براي تحصیل کودکان خود با جبران هزینه 1آموزشی
دارس را دهد و مـ  مکانیزم انتخاب والدین، رقابت مدارس را افزایش میمدارس توسط والدین تعیین گردد. 

                                                        
1. Voucher 
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کنند و مدارس را وادار  کند. بدین نحو والدین بهترین مدرسه را براي کودکان خود انتخاب می پاسخگو می
آموزان خود نتایج تحصیلی مدرسه را بهبود بخشند و در عین حال هزینه را  نام بیشتر دانش کنند براي ثبت می

یی به والدین را نسبت به پاسخگویی حکومت مدارس، پاسخگو ،عالوه براین با انتخاب والدین کاهش دهند.
دهند به این نحو با ارائه مشوق به مدارس رویکرد نوآورانه براي آموزش در مدارس توسعه  مرکزي ترجیح می

اي که در این بخش  دلیل بافت سنی موجود در آموزش و پرورش و حساسیت ویژه که به نتیجه آن  یابد. می
ر معظم انقالب یادآوري شده است، جنگ روانی ناشی از تهدیدات خـارجی  وجود دارد و بارها از سوي رهب

  ثیر قرار گیرد.أهاي کالن آموزش و پرورش تحت ت گذاري باعث خواهد شد که سیاست

  گیري نتیجه
خمینـی بنیانگـذار    قانون اساسی جمهوري اسالمی که با الهام از رهنمودهـاي امـام   30عنایت به اصل  با

ل آمـوزش و  یاهمیت آموزش و پرورش رایگان، دولت را موظـف کـرده اسـت وسـا    جمهوري اسالمی در 
پرورش رایگان را فراهم نماید؛ اما تاکنون بدلیل ساختار نامناسـب در آمـوزش و پـرورش امکـان تحقـق      

گیـري سـاختار    گذاري شده بود، وجود نداشته است. از سوي دیگر شکل خمینی پایه آرمانی که توسط امام
مقـام معظـم    جانبه ذینفعان آموزشی است. بـا اسـتفاده از رهنمودهـاي    نی بر مشارکت همهمبت ، متناسب
داننـد؛ عامـل    در تعیین سبک زندگی که مشـارکت در جامعـه را برگرفتـه از فرهنـگ دینـی مـی       رهبري

گـذاري،   مشارکت موجب  تقویت شأن حاکمیتی نظـام تعلـیم و تربیـت رسـمی کشـور در ابعـاد سیاسـت       
پـذیري   گردد ضمن اینکـه بـا اسـتفاده از سـاختار مشـارکت      پشتیبانی و نظارت و ارزیابی میریزي،  برنامه

گري غیرضرور در بعد اجرا بـا رعایـت اصـل     ذینفعان آموزشی در آموزش و پرورش موجب کاهش تصدي
عدالت در آموزش و پرورش خواهد گردید. ضمن اینکه اجراي این امر نیـز در قـانون اساسـی جمهـوري     

  امکانپذیر است. 44در قالب اصل اسالمی 
کنیم، مشارکت به معناي بوجودآوردن احساس مالکیـت   اي خألصه اگر بخواهیم مشارکت را در جمله

). با توجه به تعریفی که از مشارکت ارائه گردیـد، چـه   285: 1385دانیم(قورچیان، در اندیشه و فرآورده می
کند؟ بـر ایـن    منظور ایجاد مشارکت پایدار را تبیین می رویکردي، احساس مالکیت در اندیشه و فرآورده به

اساس بوجود آوردن مدارس با فرهنگ سازمانی مدارس یادگیرنده که در آن مشارکت تیمـی کارکنـان در   
مالکیـت در اندیشـه و   ساختار نهادي قرار گیرد، موجب بوجود آمدن فرهنگ مالکیـت ناشـی از احسـاس    

ایجاد تغییر و تحول مستمر مدیریت مدارس براي رسیدن به کارایی و و رقابت پذیري مدارس با   فرآورده
  کارآمدي خواهد شد.
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این همکاري مسالمت آمیز توسط سه ضلع والدین، کادر مدرسه و دولت، منجر به مشـارکت آنـان در   

گردد. در این شـرایط مشـارکت والـدین در قالـب حوالـه آموزشـی موجـب         مدیریت و مالکیت مدرسه می
خـاب  شود والدین احساس مالکانه نسبت به ثبت نام در مدرسه داشته باشند و نسبت به آن با حـق انت  می

 آموزش و پرورش 
 در شرایط اقتصاد مقاومتی

 

 بعد محتوایی بعد ساختاري
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 و پرورش
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 کردن
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استفاده حداکثري از 
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فرهنگ 
 مشارکتی

اندازه 
 مدارس
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 تکنولوژي

 ارتباط 
 با محیط

اهداف و 
 استراتژي

کاهش وابستگی آموزش و 
پرورش به اعتبارات ناشی از 

 بودجه دولت(نفت)

گري کاهش تصدي
 وزارتخانه آموزش و پرورش

 وزارتخانه آموزش و پرورش:
چابک در مقابله انعطاف  

 هاپذیرانه با تهدیدات و بحران

 مدارس:
بنیان عنوان شرکت دانشبه 

 در جهت تولید علم و دانش
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خود در مدرسه براي بهبود و نظارت کیفی، مدیریت نمایند؛ دولـت نیـز بـا توجـه بـه مالکیـت واقعـی در        
تواند نظارت خود را در قالب قرارداد اولیه با کـادر مدرسـه تنظـیم نمایـد و بـراي رسـیدن بـه         مدرسه، می

انجـام کـار مدرسـه،     منویات آموزشی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود با استفاده از نظارت بـر حسـن  
مدیریت نماید؛ و کادر مدرسه نیز براي پاسخگویی به دو ضلع مشارکت کننده، بـا بهـره گیـري بهینـه از     

  مالکیت موقت خود بر مدرسه بدنبال مدیریت اثربخش بر مدارس خواهد بود. 
 چنین شرایطی موجب مردمی کردن نظام آموزش و پرورش خواهد شد و بدین شکل ذینفعان موجود
در مدارس به سرنوشت مدرسه خود حساسیت بیشتري نشان خواهند داد. در این شرایط وزارتخانه آموزش 

گـري و   و پرورش نیز دامنه فعالیت خود را به امور حاکمیتی محدود خواهد کرد و موجب کـاهش تصـدي  
  پذیري بیشتر وزارتخانه در مقابل تهدیدات خارجی خواهد شد. انعطاف

هاي مدارس همراه  یط با توجه به شکلی از خصوصی شدن مدارس کاهش هزینههمچنین در این شرا
آموزان؛ رقم خواهد خورد. بدین شکل مدارس با ایجاد  منظور جذب هرچه بیشتر دانش با افزایش کیفیت به

بندي خود در بازار آموزشی خواهند بود. در شرایط استاندردسازي مدارس نظـام   استانداردسازي بدنبال رتبه
ها(کـارایی)   گردد. مجموعه این عوامل با کاهش هزینه یرش معلمان براساس شایستگی آنان تنظیم میپذ

  و افزایش کیفیت(اثربخشی) موجب استفاده حداکثر از زمان، منابع، امکانات و مدیریت مصرف خواهد شد.
آموزشـی و ایجـاد    با ایجاد مشارکت پایدار والدین مدارس و ایجاد حق انتخاب به آنان در قالب حوالـه 

استلزامات قانونی آن در دولت کاهش وابستگی آموزش و پرورش به نفت موجب افزایش نظارت کیفـی و  
  در عین حال مردمی کردن آموزش و پرورش را موجب خواهد گردید. 
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سیاسی آن در ساخت اجتماعی و هاي  اقتصاد مقاومتی و ریشه
  هاي امام خمینی(ره) اندیشه

  **خلیل رضایی، *حامد رضایی

  چکیده
هایی که از طرف  هاي اخیر با توجه به تحریم باشد. در سال اقتصاد یکی از عوامل حیاتی هر کشوري می

کشورهاي غربی علیه ایران صورت گرفته، باعث شد که اصطالح اقتصاد مقاومتی براي مقابله بـا ایـن   
باعث شده است  از سوي رهبر انقالب بیان شود. سؤال ما در این پژوهش این است که: چه عاملی مسئله

هاي دشمنان ابراز شود؟  اي مد ظله العالی براي مقابله با تحریم که اصطالح مقاومت در اندیشه امام خامنه
 باشد که ی مینگرش انگاري انگاري سعی در پاسخ به این سؤال هستیم. نظریه سازه با توجه به نظریه سازه

گیرد و  اي انسانی در فضایی اجتماعی شکل میه کند، که همه کنش بر ساخت اجتماعی واقعیت تأکید می
 هاي امام خمینی(ره) به عاریت گرفته شده است. . ساخت اجتماعی در ایران نیز از اندیشهکند معنا پیدا می

ویژه کشورهاي غربی بنا نهاده شـده بـود و ایـن     اندیشه امام خمینی(ره) بر مقاومت در برابر دشمنان به
عه اسالمی ایران تأثیر فراوانی داشت. تصمیم رهبر انقالب در مطرح کردن تصمیم بعد از ایشان در جام

اي مدظله العالی  اقتصاد مقاومتی نیز ریشه در اندیشه مقاومت در نظر امام خمینی(ره) دارد که امام خامنه
م به باشد تصمی نیز بر اساس اندیشه مقاومت در برابر دشمنان که برگرفته از اندیشه امام خمینی (ره) می

تحلیلی بوده و گردآوري مطالب  - بیان مقاومت در برابر دشمنان گرفته است. روش این پژوهش، توصیفی
  باشد. اي و اسنادي می با استفاده از منابع کتابخانه

  انگاري، مقاومت، امام خمینی. اقتصاد مقاومتی، سازه ها: کلید واژه

  مقدمه
شوند. ایران بـه دلیـل اینکـه     ی گرفته شده و اجرا میها بر اساس علت خاص گیري در هر کشوري، تصمیم

پس از تشـدید  باشد.  هایی از سوي مخالفان خود می باشد، دچار ناسازگاري کشوري با عقاید خاص خود می
، اصطالح اقتصاد مقاومتی از سوي رهبـر انقـالب اسـالمی ایـران،     هاي اخیر ها علیه ایران در سال تحریم

                                                        
   Hamedrezaei89@yahoo.comایمیل:  کارشناس ارشد علوم سیاسی.  *

  کارشناس ارشد علوم سیاسی. **
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ها بیان شد. در اقتصاد مقاومتی، هـدف اسـتفاده از تـوان داخلـی و مقاومـت در       براي مقابله با این تحریم
  باشد.   ها می ها، براي جلوگیري و به حداقل رساند بحران مقابل تحریم

هاي  گیرند. در کشور ما سیاست هاي مختلفی را در پیش می هر کشوري براي مقابله با دشمنان روش
گیرد که ایشان نیز مبانی اندیشه خود را از اسالم و رهبـر   وسط مقام عظمی والیت صورت میکلی نظام ت

  کبیر انقالب که در این کشور انقالب اسالمی را برپا کرد، برگرفته است.
سؤال ما در این پژوهش این است که: اصطالح اقتصاد مقاومتی به چه علت از سـوي رهبـر انقـالب    

شمنان در نظر گرفته شده است؟ فرضیه مـا ایـن اسـت کـه؛ بـر اسـاس نظریـه        اسالمی براي مقابله با د
گیري بـراي   اي مدظله العالی در تصمیم انگاري که بر ساخت اجتماعی واقعیت تأکید دارد، امام خامنه سازه

بیان اقتصاد مقاومتی از ساخت اجتماعی الهام گرفته است. ساخت اجتمـاعی در نظـر مـا همـان گفتمـان      
باشد و گفتمان غالب نیز همان اندیشه امام خمینی(ره) رهبر کبیـر انقـالب    مهوري اسالمی میغالب در ج

  اي مدظله العالی نیز از آن الهام گرفته شده است. هاي امام خامنه باشد که نظرات و اندیشه اسالمی می
باشیم، بعد  میچارچوب نظري سعی در پاسخ به سؤال خود  عنوان بهانگاري  ابتدا با توضیح نظریه سازه

اي مدظله العالی، و مقاومت در اندیشه امام خمینـی(ره) سـعی    با توضیح اقتصاد مقاومتی از نظر امام خامنه
هستیم که مقاومت در اندیشه رهبر انقالب از مقاومت در اندیشه امـام خمینـی(ره)    مسئلهدر توضیح این 

  الهام گرفته شده است.
  باشد.  اسنادي می -اي روش ما در این پژوهش، کتابخانه

  پیشینه پژوهش
  کنیم. اند که به برخی از آنها اشاره می مقاالت مختلفی در مورد اقتصاد مقاومتی نوشته شده

اي تحت عنوان؛ بررسی و تبیین الگوي اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران که در  مجید فشاري در مقاله
 برداشتن براي مقاومتی اقتصاد دراشاره دارد که؛  ئلهمسفصلنامه مجله اقتصادي به چاپ رسیده است، به این 

 داخل، تولیدات تنوع و و قیمت کیفیت به توجه مقاومت، حین در کشور پیشرفت راستاي در بلند هاي گام

 اتکایی خود براي الزم اتخاذ تدابیري و خودکفایی به رسیدن با نگرش عملیاتی و اجرایی هاي مدیریت اصالح

 و مقـاومتی  اقتصاد بیان مفهومی و تعریف ضمن تا است آن بر پژوهش این است. الزم ها زمینه برخی در
 راه حل و مقاومتی فرهنگ اقتصاد ترویج براي مناسب راهکارهاي ارائه به آن هاي مؤلفه و ها  شاخ همچنین

  ).29: 1393، فشاري(بپردازد داخلی تولید ظرفیت و توان تقویت همچنین و ها تحریم با مقابله
اي تحت عنوان؛ اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن(با تأکید بر دیدگاه مقام  سید حسین میرمعزي در مقاله

 درمعظم رهبري)، که در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال دوازدهم به چاپ رسـیده اسـت،   

 باشـد؛  رهبري مقام معظم بیانات به مستند اوالً، که باشد می مقاومتی اقتصاد از روشن تفسیري ارائه صدد
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 توضـیح  اي منسجم نظریه قالب در را اند کرده بیان اقتصاد درباره تاکنون 88 سال از وي که مطالبی ثانیاً،

 مقاومتی رهبري، اقتصاد معظم مقام دیدگاه از باشد که: این می است آن اثبات به دنبال که اي فرضیه دهد.

 نظام کیان دشمن که اقتصادي همه جانبه وضعیت حمله در که است اسالم اقتصادي نظام از خاصی شکل

در اولویـت   تغییـر  وضـعیت بـا   این در اسالم اقتصادي نظام در آید. می پدید اندازد، می خطر به را اسالمی
رفتارهـاي   بـر  جهـاد  حاکمیـت، روحیـه   و کـالن  هاي سیاست و راهبردي اصول در آن تبع به و ها هدف

رشـد   باعث و کرده فرصت به تبدیل را تهدید که شود می طراحی کالن راهبردي مردم، و دولت اقتصادي
  ).49: 1391شود(میرمعزي،  می

هـاي اقتصـاد    اي تحـت عنـوان؛ بررسـی ابعـاد و مؤلفـه      زاده جهرمی و دیگران، در مقاله محمد صادق تراب
امه مطالعات انقالب اسـالمی  اي که در فصلن مقاومتی جمهوري اسالمی ایران در اندیشه حضرت آیت اهللا خامنه

به چاپ رسیده است سعی در بررسی حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که از طـرف مقـام معظـم رهبـري طـرح      
باشد که از نظر ایشان، بسیار گسترده بوده و بر این اساس در تبیین حوزه اقتصاد مقاومتی ابتـدا   گردیده است، می

بندي شوند. این از کار بـه اصـطالح    مختلف به لحاظ اهمیت طبقه نیاز است، ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات
  ).31: 1392شود(جهرمی و دیگران،  تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می

ها در نحـوه بررسـی    توان گفت که تفاوت کار ما با این پژوهش با توجه به مقاالتی که بررسی شد می
در این پژوهش از بعد سیاسی بوده و بیشتر از بررسی تأثیر گفتمـانی   باشد. نوع نگاه ما اقتصاد مقاومتی می

هاي اقتصاد مقـاومتی،   شود. لذا بررسی اندیشه هاي امام خمینی(ره) بر رهبر انقالب سخن رانده می اندیشه
باشد و تـأثیر   هاي امام خمینی(ره) می منوط به بررسی گفتمانی اندیشه انقالب اسالمی که متأثر از اندیشه

  آن بر رهبر انقالب است.

  انگاري(چارچوب نظري) سازه
هاي انجامیده است کـه بـر اسـاس     هاي فکري انجام گرفته در روابط بین الملل به نظریه مجموعه تالش

هـاي   انـد. نظریـه   هاي تبیینی و تأسیسی قابل تقسیم نسبت آنها با جهان(مسایل معرفت شناسی) به نظریه
امري خارجی  عنوان بهها  ها بوده که بر این اساس روابط میان دولت رفتار دولتتبیینی در پی بیان چرایی 

باشـند   گیرند قائل به این امر مـی  هاي تأسیسی قرار می نسبت به نظریه تلقی کرده و در مقابل این، نظریه
در اوایـل   گیرنـد.  ها و مفاهیم ایجاد شده شکل مـی  ها از طریق زبان، ایده ها و روابط میان ملت که واقعیت

ها و رفتارهاي بین المللی هستیم که حـد فاصـل    ها پدیده ما شاهد طرحی نو براي مطالعه واقعیت 80دهه
انگـاري یـاد بـرده     ز ایـن طـرح نـو تحـت عنـوان سـازه      . اگیـرد  میان نظریات تبیینی و تأسیسی قرار می

  ).27: 1384(گرمی، شود می
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روابط بین الملل در جامعه شناسی مطرح بوده اسـت.  انگاري رویکردي است که پیش از طرح در  سازه
 هاي اصلی روابط بین الملل تبدیل شده است. انگاري به یکی از تئوري سازه 1990و اوایل  1980از اواخر 

هاي انسانی در فضایی اجتمـاعی   کند، که همه کنش این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تأکید می
دهـد. در تئـوري    و این معنا سازي است که به واقعیات جهانی شکل می کند گیرد و معنا پیدا می شکل می

هـا و   کنند. هویـت  در سیاست هاي جهانی ایفا می  ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمی انگاري، هویت سازه
اسـت کـه موضـوع     »فراینـد «شود و ایـن   ها ایجاد می ها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ منافع دولت
هـا و هنجارهـاي    پردازد کـه چگونـه هویـت    انگاري به این امر می سازه نماید. ا تعیین میها ر تعامل دولت

  ).915: 1382(هادیان، توانند با روابط نهادینه میان آنها گسترش یابد اجتماعی مردم می
  ها بر اساس معنایی است که آنها براي یکدیگر قائلند. روابط میان دولت

ها با هم بر اسـاس   شود و روابط دولت فع از روابط اجتماعی حاصل میانگاري از آن جا که منا در سازه
اي اسـت کـه بـه معنـاي درك از خـود و       معنایی است که آنها براي یکدیگر قائلند. هویت یک امر رابطه

انتظارات از دیگران است. عمل نسبت به دیگران بر اساس معنایی است که نسبت بـه آن کـارگزار وجـود    
الملـل حاصـل    پـذیري درون جامعـه بـین    هاي بین الملل کارگزاران بـر اثـر جامعـه    ویتدارد. همچنین اول

در زمینه تاکید بـر هنجارهـا بـا نظریـات      .باشد انگاران به هنجارها و قواعد نیز مهم می نگاه سازه .شود می
 جنبـه تنظیمـی  هـا بـر    ست که لیبرالا ها دارند این لیبرال اشتراك دارند اما تفاوت محسوسی که با لیبرال

بر جنبـه تکـوینی آنهـا نیـز توجـه        عالوه بر جنبه تنظیمی ها رهانگا تأکید دارند در حالی که سازه رهاهنجا 
ـ    یهـای  در پی فرایند رهاکنند و بر این اعتقادند که هنجا می آینـد. از میـان    وجـود مـی   هماننـد تعـامالت ب

  .اند تر بر اهمیت هنجارها تأکید کردهاندیشمندان این تئوري کراتاکویل، انف و کاتزنستاین بیش
ایـن سـه    اند. انگاري پذیرفته هاي اصلی سازه رهگزا عنوان بهسه مورد کلی را اندیشمندان این رویکرد 

  باشد: مورد شامل موارد زیر می
  باشند. ساختارهاي هنجاري و فکري به اندازه ساختارهاي مادي داراي اهمیت می .1
  ها نقش تعیین کننده دارند. گیري منافع و کنش شکلدر  رهاها و هنجا هویت .2
  دهند. به هم شکل می ساختار وکارگزار متقابالً .3

شود(کاتزنسـتاین و گیـدنز) و نـوع     در نوع اجتماعی آن به صفت یا کیفیت واقعیـت اجتمـاعی پرداختـه مـی    
اي رهـ صـرف بـر هویـت و فاکتو   کیـد  أت پردازد. معموالً تئوریکی آن به شرایط و وضعیت دانشمان از واقعیت می

انگارانــه از بحـث و یــا موضــوع   انگـار بــودن و تحلیــل سـازه   اي در روابــط بـین الملــل بــه معنـاي ســازه   ایـده 
کند که در سـطح بـین    انگاري را به دو دسته فراملی و داخلی(اجتماعی) تقسیم می رویس اسمیت سازه .باشد نمی

یافـت  رهایـن  . داردره درون جامعـه اشـا   رهـاي داخلی بر هنجابین المللی و در سطح رهاي الملل بر نقش هنجا
  ).Wiener, 2003: 75(گیرد اعتقاد دارد که سیاست بین الملل در قالب جامعه بین الملل شکل می
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و قواعدنـد کـه بـر اسـاس آن      رهاو قواعد خاصی قرار دارد و این هنجارها این جامعه بر اساس هنجا
  .نمایند ها را فراهم می دلیل عقالنی رفتار بهتر دولت رهادهند و هنجا منافع را شکل می

  اي مد ظله العالی اقتصاد مقاومتی در اندیشه امام خامنه
 از: است عبارت مقاومتی اقتصاد معظم رهبري مقام دیدگاه از

 کیان که دشمن همه جانبه اقتصادي حمله وضعیت در که است اسالم اقتصادي نظام از خاصی شکل

 اولویت در تغییر با وضعیت این در اقتصادي اسالم نظام آید. در می پدید اندازد، می خطر به را اسالمی نظام

 رفتارهـاي  بـر  جهـاد  روحیـه  حاکمیـت  و کـالن  هاي و سیاست راهبردي اصول در آن تبع به و ها هدف

 رشد باعث و کرده فرصت به تبدیل را تهدید که شود می طراحی راهبردي کالن مردم، و دولت اقتصادي

  ).51: 1392شود(میرمعزي،  می جهشی
 گوید: می مقاومتی اقتصاد تعریف در رهبري معظم مقام

 رشد اقتصادى روبه روند هم که باشیم داشته اقتصادى یک ما که است این معنایش مقاومتى اقتصاد

 نظـام  و کشـور  وضـع اقتصـادى   یعنـى  کنـد؛  پیدا کاهش اش پذیرى آسیب هم بماند، محفوظ کشور در

 بـود  خواهـد  گوناگون هاى شکل و به همیشگى که دشمنان ترفندهاى برابر در که باشد طورى اقتصادى

 هیئت اعضاي و جمهوري رئیس دیدار در معظم انقالب رهبر کند(بیانات پیدا اختالل و ببیند آسیب کمتر

   ).1392/ 6/ 2دولت، 
 برابر در با مقاومت باشد همراه که اقتصادى یعنى است؛ مقاومتى اقتصاد شرایطى چنین یک در اقتصاد

 از جمعـی  دیـدار  در انقـالب  معظـم  رهبـر  داریم(بیانات ما که دشمنانى دشمن، دشمن، خباثت کارشکنى

  ).8/5/91، دانش بنیان هاي شرکت مسئوالن و پژوهشگران
 باشد باید اقتصادى – مقاوم اقتصاد یک - باشد مقاومتى اقتصاد هاى سیاست باید اقتصاد هاى سیاست

 آن دنیـا،  گوشـه  این در گوناگون تغییرهاي با کند، ایستادگى بتواند باشد، مقاوم خود درونىِ ساخت در که

 فعـاالن  و کـارگران  دیـدار  در انقـالب  رهبر معظم است(بیانات الزم چیزها این نشود؛ متالطم دنیا گوشه

 ).7/2/92کارگر،  هفته مناسبت به کشور تولید بخش
  دارد:  اساسی زیر را هاي ویژگی که است اقتصادي رهبري، دیدگاه از مقاومتی اقتصاد اساس این بر

  مقاوم بودن در برابر تهدیدهاي دشمن و تبدیل تهدید به فرصت براي رشد کشور.
 در بیانـات  وي زیـرا  شـود؛  تفسـیر  اسـالمی  اقتصاد ظرف در باید رهبري دیدگاه از مقاومتی اقتصاد

 علـم  جمله از و علوم انسانی در اسالمی دستورهاي و ها ارزش مبانی، گرفتن نظر در ضرورت به متعددي

 شـود  مـی  کننـد  می تصور که هستند عده است: یک تأکید کرده پیشرفت ایرانی اسالمی الگوي و اقتصاد

اسـت:   سیاسـت  از دیـن  تصـور  عنـایش جـدایی    این عمل نکرد؛ اسالمی احکام بود اما به مسلمان ملتی
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 اقتصـاد،  نظام بانکـداري،  و نکنید عمل اسالمی احکام به اما باشد اسمتان مسلمان که تاس این معنایش

قـوانین   طبق و اسالم خالف به جامعه تان و فرد ارتباطات و حکومت محتواي و پرورش، شکل و آموزش
غـدیر  به مناسبت عیـد   کارگزاران دیدار در انقالب معظم رهبر باشد(بیانات اسالمی ضد حتی و غیراسالمی

  ).28/2/74خم، 
اي مدظله العالی بیشتر بر ابعاد اسالمی اقتصادي تأکید  براین اساس اقتصاد مقاومتی از نظر امام خامنه

اند باید بر اقتصاد داخلی تأکید  داشته و در این شرایط خاص که دشمنان به تحریم جمهوري اسالمی پرداخته
کرده و ایستادگی کرد و نگذاشت تا دشـمنان بـر مـا بـه      کنیم تا بتوانیم در برابر تهدیدات دشمن مقاومت

اي مدظله العالی بیشتر جنبه سیاسی  هاي مختلف غالب شوند. لذا اقتصاد مقاومتی مورد نظر امام خامنه بهانه
  براي مقابله با تهدیدات دشمنان داشته تا کشور بتواند در مقابل دشمنان ایستادگی کند.

  (ره) مقاومت در اندیشه امام خمینی
از اول بـه فکـر   «اسـت:  » عمل بـه تکلیـف  «اعمال در نگاه حضرت امام خمینی(ره)   ترین سنجه محوري

بودیم ببینیم چه چیزى تکلیف ماست، به همان عمل کنیم و آنچه که پیش آمد، به خواست خداوند متعال 
 ).68تیر  20اي،  اهللا خامنه دیدار با آیت(»بود

» قیـام هللا «طور خالصه عمل به تکلیف به معناي  و اجتماعی دارد و بهبعد فردي  2تکلیف انسان نیز 
همه چیز در این قیام هللا است... اجتماعى و انفرادى قیـام هللا بکنیـد. انفـرادى بـراى وصـول بـه       «است: 

 ).126 :18 امام، ج   صحیفه(»معرفت اهللا، اجتماعى براى وصول به مقاصد اهللا
ها و مستکبرانی کـه بـا    الهی الزم است تا در برابر تمامی طاغوت براي پیاده شدن دین خدا و مقاصد

بندنـد قیـام کـرد؛ قیـامی      ابزارهاي گوناگون زور و فریب و تطمیع، راه را براي جریان دین در جامعه مـی 
ما هدفمان این است که تکلیفمان را عمل بکنیم. تکلیف مـا ایـن اسـت کـه از     «گرایی:  برآمده از تکلیف

ایم، بکشـیم هـم تکلیـف را     کنیم و حفظ کنیم اسالم را. کشته بشویم تکلیف را عمل کردهاسالم صیانت 
  ).252: 13 ي امام، ج  صحیفه(»ایم عمل کرده

مهـم وجـود دارد کـه تعیـین نسـبت مـا بـا آنهـا           دسته 2ها،  معرفتی، در میان انسان  ر این هندسهد
ه باید حامی مستضعفین در برابـر طواغیـت و   کننده است: مستضعفان و مستکبران. هموار موضوعی تعیین
خویی و سازش رفتار کرد باید در میان مستضعفان و مؤمنان به نرم) 87 :21 امام، ج  صحیفه(مستکبران بود

کشان هیچ راهی جز مبارزه و استقامت نخواهد بود و آنان با پنـد   و از تفرقه پرهیز نمود، اما در برابر گردن
بـا مـا سـازش    » وار فرعون«و ) 87، 21 امام، ج  صحیفه(فهمند ند و جز زبان زور را نمیآی و اندرز به راه نمی

درد با نصیحت  داران و مرفهان بى کنند سرمایه آنهایى هم که تصور مى« ).507 :15 امام، ج  صحیفه(ندارند
ـ  شوند و به مبارزان راه آزادى پیوسته و یا بـه آنـان کمـک مـى     و پند و اندرز متنبه مى د آب در هـاون  کنن
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جـویى دو   طلبـى، بحـث دنیـاخواهى و آخـرت     کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت مى
  ).87: 21  امام، ج  صحیفه(»شوند. اى است که هرگز با هم جمع نمى مقوله

ن )، اسالمی که ناب و حقیقی است اسالمی است کـه در برابـر ظالمـا   هبه این ترتیب از دیدگاه امام(ر
دیدگان تاریخ، اسـالم عارفـان   برهنگان زمین، اسالم مستضعفین، اسالم رنج اسالم پا«کند و  سر خم نمی

طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسالم ناب محمـدى، صـلى اهللا علیـه و آلـه و      جو، اسالم پاك مبارزه
 .خواهد بود) 11 :21 امام، ج   صحیفه(»سلم

دارى، اسـالم   اسالم سـرمایه «مستکبران بنا شده است و طبیعتاً در برابر مبارزه با   اسالمی که بر پایه
طلبـان و در یـک    طلبان، اسـالم فرصـت   درد، اسالم منافقین، اسالم راحت مستکبرین، اسالم مرفهین بى

 .گیرد قرار می) 11 :21 امام، ج   صحیفه(»کلمه، اسالم آمریکایى
دارى، اسـالم   اسـالم سـرمایه  «شده است، طبیعتاً در برابـر   مبارزه با مستکبران بنا  اسالمی که بر پایه

طلبـان و در یـک    طلبان، اسـالم فرصـت   درد، اسالم منافقین، اسالم راحت مستکبرین، اسالم مرفهین بى
  .گیرد قرار می »کلمه، اسالم آمریکایى

اشرافیت، اسـالم  اسالم «مشاهده کرد؛ جایی که » مراکز وهابیت«توان در  اسالمی که نماد آن را می
هـاى علمـى و دانشـگاهى،     شعور حـوزه نماهاى بی هاى کثیف دربارى، اسالم مقدسابوسفیان، اسالم مالّ

اسالم ذلت و نکبت، اسالم پـول و زور، اسـالم فریـب و سـازش و اسـارت، اسـالم حاکمیـت سـرمایه و         
کنند و از طرف دیگر،  ترویج مى ها و در یک کلمه، اسالم آمریکایى را داران بر مظلومین و پابرهنه سرمایه

  ).819 :21 امام. ج  صحیفه(»گذارند! خوار، مى سر بر آستان سرور خویش، آمریکاى جهان
کننـد و تـا    خواران تا کى و تا کجا ما را تحمل مى دشمنان ما و جهان«امام در پاسخ به این سؤال که 

که سازش با مستکبران جز بـا عـدول مـا از     دارد بیان می» چه مرزى استقالل و آزادى ما را قبول دارند؟
هـاى   هـا و ارزش هویـت   به یقین، آنان مرزى جز عـدول از همـه  «پذیر نیست.  مان امکان هویت اسالمی
دارند، مگر  قرآن کریم، هر گز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمى  شناسند. به گفته مان نمى معنوى و الهى

هـا و آمریکـا و شـوروى در     ند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیسـت اینکه شما را از دینتان برگردان
  ).92 :21 امام، ج  صحیفه(»دار نمایند مان را لکه تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینى و شرافت مکتبى

عزت و اعتبار پیامبر و   اصول و موازین اسالمى و انقالبى خود عدول کند و خانه  اگر ملت ایران از همه
خـواران او را   هاى خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهـان  ي معصوم(علیهم السالم) را با دست هائم
فرهنگ به رسمیت بشناسند؛ ولى در همان حدى که آنها آقا باشند ما  یک ملت ضعیف و فقیر و بى عنوان به

فظ منافع آنها، نه یک ایران با خوار و حا نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولى و قیم باشند ما جیره
 ).91: 21 امام؛ ج  صحیفه(اش را آمریکا و شوروى صادر کند اسالمى، بلکه ایرانى که شناسنامهـ  هویت ایرانى

تغییر نظام اسالمی است که قوام جمهوري اسـالمی بـه    سیاست بی» نه شرقی نه غربی«لذا سیاست 
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ین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقالل کشور و ملـت  خیانت به اسالم و مسلم«آن است و عدول از آن 
رود و مصالحه بر سر این سیاسـت بـه    مان از بین می بدون آن، هویت اسالمی» قهرمان ایران خواهد بود.

  ).155 :21 امام، ج  صحیفه(معناي دست کشیدن از اسالم است
آن تمـام مسـائل جهـان      ه واسطهاى که تا به حال ب جهانى و معیارهاى اجتماعى و سیاسى  ما معادله
ایم که در آن عدل را مالك دفـاع و   ایم. ما خود چارچوب جدیدى ساخته شده است را شکسته سنجیده مى

 ).160: 11 امام، ج  صحیفه(تازیم کنیم و بر هر ظالمى مى ایم. از هر عادلى دفاع مى ظلم را مالك حمله گرفته
دانى که ما براى  خداوندا! اگر هیچ کس نداند، تو خود مى: «گیرد این مبارزه تنها براي خدا صورت می

ایم و براى برپایى عدل و داد در پیروى از رسول تو در مقابل شرق و غرب  برپایى پرچم دینِ تو قیام کرده
لـذا معیـار آن نیـز     ).347 :20امام، ج  صحیفه(»کنیم اى درنگ نمى ایم و در پیمودن این راه لحظه ایستاده

 ت:دفاع از دین خداس
خواران بخواهند در مقابلِ دین ما بایسـتند، مـا    کنم که اگر جهان من به تمام دنیا با قاطعیت اعالم مى

دنیاى آنان خواهیم ایستاد و تا نابودى تمام آنان از پـاى نخـواهیم نشسـت. یـا همـه آزاد        در مقابل همه
  ).326: 20 امام، ج  صحیفه(رسیم که شهادت است مى ترى شویم و یا به آزادى بزرگ مى

توان گفت کـه از نظـر ایشـان بهتـرین راه و روش در مقابـل       با توجه به فرمایشات امام راحل ره، می
باشـد. لـذا    دشمنان، مقاومت در برابر آن هاست و این مقاومت باید در راسـتاي اهـداف قرآنـی و اسـالمی    

از انقـالب بـر اسـاس اندیشـه رهبـر ایـن انقـالب، یعنـی امـام           ساخت اجتماعی انقـالب اسـالمی بعـد   
  خمینی(ره)پایه گذاري شده است.

  اي مدظله العالی تأثیرات اندیشه امام خمینی ره بر اندیشه مقاومت امام خامنه
ساله انقالب  36شود در طول عمر  هاي کلی اقتصاد مقاومتی مطرح می سیاست عنوان بهآنچه که امروزه 

هاي  سیاستاي مدظله العالی نیز مطرح شده است.  ها از سوي امام خمینی(ره)، حتی امام خامنهاسالمی بار
هاي حضرت امام (ره) و رهبر انقـالب در عرصـه    توان چکیده و عصاره دیدگاه کلی اقتصاد مقاومتی را می

ورهاي هاي اقتصاد مقاومتی بارها از سـوي کشـ   هاي مختلف مؤلفه اقتصادي دانست؛ ضمن آن که بخش
  .ها پشتوانه عظیمی دارد مختلف جهان تجربه شده است و از لحاظ تجربی نیز این سیاست

هـاي اصـلی انقـالب     از دیدگاه امام خمینی(ره)، یکی از موضوعات بسیار مهم در رسیدن به اهداف و آرمان
خاطر، این مهـم بارهـا    باشد. به همین اسالمی، رسیدن به خودکفایی و استقالل کامل و جامع در تمامی ابعاد می

. امـام  انـد  در سخنان امام عزیز تکرار شده است و ایشان همگان را براي تحقق این مهم دعوت و تشویق نمـوده 
هـا و   کـه ایـن تحـریم   کنند و اعتقاد دارنـد   یک هدیه یاد می عنوان بهخمینی(ره) از تحریم و محاصره اقتصادي 

شـود. تبـدیل تهدیـد     فعال و پویا شدن نیروها و فکرهاي راکد مـی هاي اقتصادي باعث به کار افتادن و  محاصره
تـرین دغدغـه ایشـان     محاصره و تحریم اقتصادي به فرصت خودباوري و خود کفایی و استقالل اقتصادي مهـم 
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کننـد کـه تـاریخ     البته ایشان یک بازه زمانی ده الی پانزده ساله را براي از بین بردن وابستگی تعریـف مـی   است.
هاي اقتصادي و نظامی مـا در آن دوره و بـا دمیـدن روح     دهد که بسیاري از وابستگی اسالمی گواهی میانقالب 

 خودباري و عدم وابستگی در کالبد جوانان توسط امام خمینی(س) برطرف گردید:
من اعتقادم است که اگر ما در محاصره اقتصادى یک ده سال، پانزده سـال واقـع بشـویم شخصـیت     «

توانستند فعالیت بکنند به   کنیم؛ یعنى همه مغزهایى که راکد بودند در آن وقت و نمى ا مىخودمان را پید
آورنـد   جایى نشسـته و همـه چیـز او را مـى      افتند. این طبیعى است که اگر یک نفر آدم یک فعالیت مى

د کـه  تواند بشود! اگر یک آدمى بـو  افتد، حتى کاسب هم نمى کنند این فکرش به کار نمى تقدیمش مى
 هـم  احتیـاجى  هـر  طـور،  همـین  هم شب اول صبح چایش را و نانش را بیاورند، ظهر هم همین طور.

شـود.   بکند، یک مـرد فلجـى مـى    کارى هیچ دیگر تواند نمى این کردند، برآورده بود، چیزى هر داشت،
و اعمـال بسـیار    دار  خواستند که [در] این مملکت یک موجودات فلج بار بیاورند. تبلیغات دامنـه  اینها مى

آید ازتان هیچ کارى. از آن طرف هـم   توانید! شماها نمى کوبنده بود که به ما حالى کنند که شماها نمى
از آنجا هر چیزى بیاورند و متخصصین از خارج وارد کنند، و هر چیزى که احتیاج دارنـد راجـع بـه هـر     

کنـد و دیگـر    ش را دارد اداره مـى امرى از خارج بیاورند. وقتى که یک ملتى دید کـه خـارج همـه چیـز    
 افتد که خودش احتیاجش را رفع کند. احتیاجى ندارد، این به فکر نمى

آن روزى که این ملت فهمید که اگر ما جدیت نکنـیم بـراى کشـاورزیمان، جـدیت نکنـیم، بـراى            
که بـه مـا   هاى خودمان، از بین خواهیم رفت و کسى نیست  صنعت نفتمان، جدیت نکنیم براى کارخانه

خواهم تهیه کنم، دیگران  بدهد، وقتى این احساس پیدا شد در یک ملتى که من خودم باید هر چیز مى
شـود در هـر    افتـد و متخصـص پیـدا مـى     دهند، این احساس اگر پیدا شد، مغزها به راه مـى  به من نمى

کشـاورزى را خودشـان   افتنـد:   توانند انجام بدهند بـه کـار مـى    اى و بازوهایى که هر عملى را مى رشته
  .ها را خودشان راه می اندازند کنند؛ کارخانه درست مى

شود کـه   خودشان. در تلویزیون هم گاهى دیده مى -اند ها را راه انداخته بینید که کارخانه چنانچه مى     
ادى بـود. اگـر   اند اینها. این ابتکارات از برکات این محاصره اقتص اند، و یا ابتکاراتى کرده خود راه انداخته

رفتند دنبال اینکه خودمان بکنیم. هست  هاى ما دیگر نمى فرستادند، جوان خواستیم مى ما هر چیزى مى
 اى  هدیـه  یـک  مـن  ترسـند،   مـى  آن از خیلـى  که را اقتصادى محاصره این خواهیم چه کنیم. دیگر! مى

 مـا  به را ما یحتاج ما که ستا این معنایش اقتصادى محاصره اینکه براى خودمان، کشور براى دانم مى
مکـن اسـت یـک ده سـالى     م. دنبـالش  رویـم  مى خودمان ندادند، ما به را یحتاج ما که وقتى. دهند  نمى

زحمت بکشیم، ده سالى گرفتارى داشته باشیم، اما نتیجه آخرش این است که بعد از ده سـال خودمـان   
مؤسسه یـا آن مؤسسـه یـا آن کشـور و ایـن      هستیم؛ دیگر احتیاج به اینکه دست دراز کنیم طرف این 

کشور نیستیم. اشکال مطلب همین است که در رژیم سابق جورى عمل کرده بودنـد و جـورى مـا را و    
گفتند مصرف کنـیم   دیدند از همه چیز، و مى هاى ما را تربیت کرده بودند که خودشان را تهى مى جوان

ها این بود که خـوب، چـه عیـب دارد، دیگـران      عضىدانستند! و حتى تعبیر ب ما. و این را یک چیزى مى
کنیم! غافل از اینکه خیر، ارباب شما هستند! و همه  آورند، ما هم مصرف مى نوکر ما هستند براى ما مى

  .)116-114صحیفه امام، » (خواهیم به شما چیز بدهیم برند به این صورت که مى چیزهاى شما را مى
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بر ابعاد دفاعی اقتصاد تأکید دارنـد و معتقدنـد کـه مقاومـت در برابـر      اي مدظله العالی نیز  امام خامنه
تواند براي مقابله با دشـمنان از آن اسـتفاده کنـد. لـذا در      دشمنان بهترین راه و روشی است که کشور می

هاي وارده از طرف کشورها غربی  سیاست کلی نظام براي مقابله با تحریم عنوان بهاندیشه خود مقاومت را 
الگو  عنوان بههاي غالب در ساختار سی ساله انقالب اسالمی  گیري از اندیشه کردند و در این تصمیم اتخذ
مند شدند. همان ساختاري که بر ابعاد اسالمی سیاست و مقاومـت تأکیـد داشـت کـه حضـرت امـام        بهره

  خمینی(ره) در این کشور با انقالب اسالمی دوباره احیا کردند.
اندیشه غالب در بیان طـرح سیاسـت    عنوان بهاي مدظله العالی نیز  دیشه امام خامنهفلذا این ابعاد در ان

کلی اقتصاد مقاومتی تأثیر فراوانی داشت. در نتیجه این ساختار و سازه کشور، یعنی اسـالم و مقاومـت در   
لی شـد و  اي مدظلـه العـا   وجود آمدن سیاست مقاومتی در اندیشه امام خامنه برابر دشمنان بود که باعث به

این اندیشه نیز توسط امام خمینی(ره) دوباره در این کشور احیا شده و در کل اندیشه مقاومت از اندیشه نه 
 شرقی نه غربی امام خمینی(ره) به عاریت گرفته شده است. 

  گیري نتیجه
در جامعه هاي امام خمینی(ره)  در نتیجه مباحث ارائه شده باید گفت که در جمهوري اسالمی ایران اندیشه

نفوذ فراوانی دارد. ایشان بر مقاومت در برابر دشمنان تأکیـد داشـتند و هرگونـه سـازش بـا زورگویـان را       
  کردند. مخالف اسالم قلمداد می

هاي گفتمانی ایشان بر مقاومت در برابـر   در ادامه راه امام خمینی(ره)، رهبر انقالب نیز متأثر از اندیشه
هـاي دشـمنان    ن علت بود که واژه اقتصاد مقاومتی را براي مقابله با تحـریم دشمنان تأکید دارند و به همی

  بیان داشتند و بر اقتصاد متکی بر توان بومی تأکید کردند.
باشد که متأثر از ساخت اجتماعی کشور و بر اساس  اقتصاد مقاومتی روشی براي مقابله با دشمنان می

اقتصاد مقاومتی همان ادامه راه امام خمینی(ره) با رویکرد هاي دینی و اسالمی بیان شده است. لذا  اندیشه
  باشد. اقتصادي می

در نهایت باید گفت که؛ ساختارهاي هنجاري و فکري انقالب اسالمی در ساختارهاي مادي همچون 
اقتصاد در اندیشه رهبر انقالب تأثیر گذاشته و همچنین این هویت و هنجار اتقالبـی اسـالمی اسـت کـه     

باشد که هم  ان اقتصاد مقاومتی شده است و آخرین مورد نیز تأثیر متقابل ساختار و کارگزار میمنجر به بی
انقالب اسالمی بر رهبر انقالب تأثیر گذاشته و هم ایشان عقاید انقالبی خود را در جامعـه بـراي پیشـبرد    

  اهداف انقالب پیاده کرده است.
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   هاي فرهنگی و اجتماعی اقتصاد مقاومتی و زیرساخت
 (فرهنگ مقاومت)

  **ناصر جهانیان، *میثم اکبرزاده

  چکیده
داري جهانی است. اقتصـاد   اقتصاد مقاومتی نیاز همۀ جوامع انقالبی و ستمدیده در مقابل اقتصاد سرمایه

گیري از فرهنگ مقـاوم و عزتمنـد اسـالمی     تواند پایدارترین نوع اقتصاد مقاومتی را با بهره اسالمی می
ید. ایـن تحقیقـی   ارائه کند. بدون این فرهنگ، اقتصاد مقـاومتی بـه سـرانجام مطلـوبش نخواهـد رسـ      

هاي فرهنگـی و اجتمـاعی اقتصـاد     زیرساخت«دهد که  اکتشافی است و به این پرسش اصلی پاسخ می
دهنـد کـه    نتیجـۀ تحقیـق نشـان مـی     است. یـ استنتاجی  لیتحلروش این تحقیق ». مقاومتی چیست؟

رفی آنان، و بدون اقتصاد مقاومتی بدون مبارزه با مصادیق باطل از جمله مبارزه با مترفین و الگوي مص
  تواند عملیاتی شود. شده نمی ویژه در یازده اصل اخالقی ارائه الگوگیري از اخالق اولیاي الهی به

 اخالق، اقتصاد مقاومتی، الگوي مصرف، اتراف، مترفین. ها: کلید واژه

  مقدمه
رفـت از   براي بروناي قرار دارد  سابقه اکنون که نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران در شرایط تحریم بی

سابقه و پیچیده الگوي اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقـالب اسـالمی ایـران     این مشکل سخت، بی
عنوان گردید و خودشان نیز تا حدودي به تفسیر این الگو پرداختند. از منظر ایشـان توانمندسـازي بخـش    

مصرف تولیدات داخلی، اصالح  خصوصی، حمایت از تولید داخلی در بخش صنعت و کشاورزي، حمایت از
الگوي مصرف، مدیریت درست منابع ارزي، کاهش وابستگی به نفت و تداوم پیشرفت از طریـق ایجـاد و   

بنیان، استفاده بهینه از زمان، منابع و امکانات، حرکت بـر اسـاس برنامـه و ثبـات      هاي دانش بسط شرکت
هـاي الگـوي اقتصـاد     تـرین مؤلفـه   ي از مهـم هاي کالن اقتصادي، و داشتن انگیزة جهاد اقتصاد سیاست

  فیش).  13، اقتصاد مقاومتی، www.Khamenei.irمقاومتی است(
اي ماننـد الگـوي اقتصـاد افـالس و      اسالم و جامعه اسالمی الگوهـاي انفعـالی، جاهالنـه و ذلیالنـه    

                                                        
 استادیار دانشگاه پیام نور قزوین. *

 ت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.عضو هیئ **
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هـا   ازي[سازمانورشکستگی، الگوي اقتصاد ریاضتی، الگوي اقتصاد ترمیمی و تدافعی، و الگوي اقتصاد مو
تابد و به دنبال نوعی از الگوي اقتصـادي   هاي قبلی]  را برنمی و نهادهاي انقالبی در کنار نهادها و سازمان

مندانه، حکیمانه، عادالنـه و دلسـوزانه باشـد. معنویـت، امنیـت،       ترین شرائط عزت است که حتی در سخت
ظام اقتصادي اسالمی است و این اهداف نیز در الملل اسالمی از اهداف ن پیشرفت، عدالت و نظم نوین بین

کل تضاد و تناقضی با یکدیگر ندارند. بنابراین، اجراي الگوي اقتصاد اسالمی و دستیابی به اهـداف آن در  
شرایطی که نظام اقتصادي اسالمی تحت فشار شدید دشمنان قرار دارد، الگوي اقتصاد مقاومتی را به بهترین 

دهد، امنیت نظم الزم  رساند. معنویت انگیزة جهاد و مقاومت را افزایش می میشکل ممکن به منصۀ ظهور 
شدت کاهش  ماندگی و تضعیف در برابر دشمنان را به کند، پیشرفت و رشد اقتصادي امکان عقب را فراهم می

ش دهد، عدالت تعهد مردم به نظام اسالمی را مضاعف کرده و مقاومت آنان را در مقابل دشمنان افـزای  می
  کند. الملل اسالمی محیط نظام اقتصادي اسالمی را امن و مساعد می دهد و نظم نوین بین می

توان الگوهاي متفاوتی از اقتصاد مقاومتی مبتنی بـر مکتـب اقتصـادي اسـالم بـراي کشـورهاي        می
اسالمی طراحی کرد که بستگی به سطح مکتبی بـودن دولـت، سـطح مقاومـت مـردم، سـطح پیشـرفت        

اقتصادي و زیربنایی، و سطح قدرت دشمنان نظام اقتصادي اسالم دارد. در هر صورت، اولین ساختارهاي 
دسترسی سریع «با دو شاخص است که » 1امنیت اقتصادي دولت«سطح از الگوي اقتصاد مقاومتی راهبرد 
  .شود ارزیابی می» رشد نسبی اقتصادي کشور«و » کشور به کاالهاي ضروري و راهبردي

یک مطالبـۀ عمـومی از دانشـجویان، اسـاتید و اقتصـاددانان       عنوان بهمقام معظم رهبري هرتقدیر،  به
، انیدانشـجو  داریدر د اناتیبخواهند که ابعاد اقتصاد مقاومتی را به زبان دانشگاهی تبیین کنند(همان،  می
ه بـه یـک   اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى کـ «فرمایند:  ). در تعریف اقتصاد مقاومتی می16/05/1391

فشـار هـم رشـد و شـکوفائى خودشـان را داشـته        شرائطدهد که حتّى در  دهد و اجازه می ملت امکان می
  .همان)»(باشند

هسـتیم کـه   » هاي فرهنگـی و اجتمـاعی اقتصـاد مقـاومتی     زیرساخت«در این مقاله، در صدد تبیین 
اقتصاد مقاومتی در آحـاد  موجب بسط فرهنگ مقاومت در ایران اسالمی شده و زمینۀ تحقق درونی شدن 

  کند. تدریج محقق می جامعه شده و الگوي اقتصاد مقاومتی را به
  شود: ساختار مقاله به شکل ذیل طراحی می

 هاي اقتصاد مقاومتی؛ مؤلفه .1
 هاي فرهنگی و اجتماعی اقتصاد مقاومتی؛ مفهوم مبانی و زیرساخت .2
 برخی از مبانی فرهنگی اقتصاد مقاومتی؛ .3

                                                        
در واقع، امنیت اقتصادي دولت  در دستورکار امنیت ملّی هر کشور قرار دارد. »دولتامنیت اقتصادي «در ادبیات اقتصادي،  .1

 باشد. تعبیر دیگري از استقالل اقتصادي کشور می
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 اجتماعی اقتصاد مقاومتی؛برخی از مبانی  .4
  بندي و نتایج(فرهنگ مقاومتی). جمع .5

  هاي اقتصاد مقاومتی مؤلفه
هاي گوناگون حاکم بر مکاتب متفاوت اقتصـادي   شناسی هاي اقتصاد مقاومتی با روش هرچند تبیین مؤلفه

عنوان، یعنی، مقـام   ها از منظر مبتکر این تواند متفاوت باشد، اما در این مقاله، در صدد تبیین این مؤلفه می
توان بـه مـوارد    هاي الگوي اقتصاد مقاومتی از دیدگاه ایشان می ترین مؤلفه معظم رهبري هستیم. از مهم

  ذیل تأکید کرد:

  داشتن انگیزة جهاد اقتصادي .1
دولت اسالمی به مثابۀ یک مسئولیت تاریخی وظیفه دارد همـواره فعـالین اقتصـادي در بخـش دولتـی و      

یک وظیفۀ دینی و ملی [جهـاد اقتصـادي] قـرار     عنوان بهاي  حالت تهییج و بسیج اندیشهخصوصی را در 
داده تا بدین وسیله دو بخش خصوصی و دولتی در اطراف یک خط و هدف اقتصادي واحد متمرکز گردند. 

سو، داعیۀ استقالل، عزت،  فرهنگی مبتنی بر اسالم ناب محمدي(ص) که از یک -در واقع، نظام اجتماعی
ها را دارد و از سوي دیگر، دشـمنان مسـتکبر عنـود دارد،     اعتال، اخالق و صدور الگوي خود به دیگر نظام

تواند در مقابله با دشـمنان اسـالم    تنها با داشتن این انگیزه در میان فعالین اقتصادي خودش است که می
  ایستادگی کرده و پیشرفت عادالنه را محقق سازد.

هـاي   پذیر است کـه سـرلوحۀ پیشـگامان فعالیـت     هاد اقتصادي هنگامی امکانالبته پایداري انگیزة ج
مـدتش   رغم آثار مثبت کوتـاه  هاي مادي و سوداگرانه علی باشد. در واقع، انگیزه» کار براي خدا«اقتصادي 

 اي ماننـد تـورم،   بر اقتصاد مانند افزایش تالش، نوآوري، ابتکار، صبر و امید همراه با پشـتکار، آثـار منفـی   
جـاي   هاي روانی، فساد، قتل و جنایت، بازار سیاه و قاچـاق بـه   دهی مؤسسات دولتی، افزایش بیماري زیان
منشـانه موجـب رخـوت، رکـود، و      هـاي معنـوي تقدیرگرایانـه و صـوفی     گذارد. از سوي دیگر، انگیـزه  می

ها و بخش دولتی  نگاهها هویت اسالمی افراد، ب دو نوع انگیزه شود. هریک از این ماندگی اقتصادي می عقب
گیرد. دولت اسالمی به ویـژه رهبـران طـراز     دار کرده و اقتصاد مقاوم و پایدار اسالمی شکل نمی را خدشه

کـار  «هـاي فرهنگـی الزم    طور، از طریق سیاست اول آن موظفند از طریق گفتار، و کردار خویش و همین
  را به فرهنگ عمومی مملکت اسالمی تبدیل کنند.» براي خدا

  حرکت بر اساس برنامه .2
ریـزي ارشـادي    ساز و کار برنامه، در جهان امروز پیشرفت و توسعۀ عادالنهیکی از ابزارهاي مجرّب براي 
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تفکـر   عنـوان  بـه ریـزي   برنامـه  اقتصادي گوناگون دولتی، تعاونی و خصوصی اسـت. هاي  مبتنی بر بخش
ترین راه استفاده از دانش کنونی  ا تکیه بر مطلوبمند و سیستماتیک در امور و ترسیم راه براي آینده ب نظام

نه تنها اختالفی نیست، بلکه اصوالً انجام امور بدون برنامه خالف منطـق و تفکـر علمـی اسـت. دیـدگاه      
ها به سمت عمـل   ریزي در چارچوب سازوکار بازار صورت گیرد، تا افراد و بنگاه اسالم این است که برنامه
حرکت کرده و به پیشرفت اقتصادي دست یابند. البتـه، سـازوکار بـازار بـدون      عقالنی اقتصادي و قانونی

ریزي و بدون هدایت صحیح، تنها به نقل و انتقال بـی خاصـیت سـرمایه و فقـر بسـیاري از مـردم        برنامه
  ).540: 1388 انجامد(جهانیان، می

داخله معقول دولـت  در راستاي طراحی نظام اقتصادي مبتنی بر م 1اصل چهل و چهارم قانون اساسی
هاي شخصـی و بـه ظهـور     ها و رعایت انگیزه در اقتصاد، مشارکت نیروي کار در مالکیت و مدیریت بنگاه

سـه بخـش دولتـی، تعـاونی و خصوصـی را همـراه بـا        ، در امر تولید کاالها و خدماتها  رسیدن خالقیت
نظریه صحیح، علمی و اسالمی از د بدون وگفته ش یدریزي منظم و صحیح وضع کرده است. البته با برنامه

هاي تفریطی  دولت و جامعه مدنی اسالمی بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت
باشـد و از ایـن جهـت قـوانین مربـوط بـه ایـن اصـل در مراجـع           و افراطی لیبرالی و مرکانتالیسـتی مـی  

  .ت از صراط مستقیم فاصله بگیرندگیري و در اوضاع گوناگون سیاسی ـ اجتماعی ممکن اس تصمیم
هاي خصوصی و تعـاونی در   امکان مشارکت بخش 44هاي کلی اصل  خوشبختانه، با تصویب سیاست

وري اقتصادي بیشتر شده است. اما در  پذیرتر شد، و امید به رشد اقتصادي پایدار و بهره اقتصاد ایران امکان
هاي فعلی موجـود بیشـتر نشـود.     زي کرد که نابرابريری سازي اقتصاد باید به نحوي برنامه روند خصوصی

گذاري استانی،  هاي سرمایه قانون اساسی به شرکت 44% درصد از سهام صدر اصل 50موافقت با اختصاص 
هاي شهرستانی به صورت فروش اقساطی، و نیز موافقت با تخفیف نصف قیمـت سـهام    متشکل از تعاونی

طالع رسانی همه جانبه و و دهک پایین درآمدي از یک سو، و تأکید بر اواگذاري با دورة تقسیط ده ساله به د
گذاري و بهبود فضاي کسب و  هاي خاص، تشویق عموم به سرمایه خواري گروه فراگیر جهت دوري از ویژه

  ، قومی، نژادي و ملی کمک کند.اي هاي منطقه تواند تا حدي به کاهش نابرابري از سوي دیگر می کار کشور
                                                        

ریزي منظم و صحیح استوار  نظام اقتصادي جمهوري اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه . «1
بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تأمین نیرو، سدها و است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع 

آهن و مانند اینها است که  تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و شبکه
ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در  ل شرکتبه صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شام

شود. بخش خصوصی شامل آن قسـمت از کشـاورزي، دامـداري، صـنعت،      شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل می
هاي اقتصادي دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که [قیود  شود که مکمل فعالیت تجارت و خدمات می

) موجب رشد و توسعه 3) و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و (2) با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و (1چهارگانه:] (
) مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسالمی اسـت. تفصـیل ضـوابط و قلمـرو و     4اقتصادي کشور گردد و (

  ». کند شرایط هر سه بخش را قانون معین می
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  هاي کالن اقتصادي ثبات سیاست .3
تعادل در انواع بازارهاي کاالها و خدمات، عوامل تولید، پول، سرمایه، و ارز نشانۀ سالمت و امنیت اقتصاد 

ـ خود را با  يد و سازگاروقطع ش ینگیکاال با نقد  رابطهطور مثال،  در یک کشور است. اگر به از  گـر ید کی
، یعنـی،  قتصـاد ا یقـ یحق و عدم رشد مناسـب بخـش  سو،  از یک ینگینقد يرشد باالهند و شاهد دست د

  از سوي دیگر باشیم، شاهد آسیب تورم خواهیم بود.  بخش تولید
سیاست تعادل اقتصادي باید با سیاست تثبیت اقتصادي تکمیل گردد تا امنیت اقتصادي پایدار و نظم 

ا ترکیبی از نرخ کم تورم، کسري بودجه بینی فراهم شود. ثبات اقتصاد کالن معموالً ب اقتصادي قابل پیش
تواننـد آینـده را    گذاران می شود. در این شرایط، سرمایه اندك، و بازارهاي نرخ ارز تحریف نشده تعریف می

  بینی کرده و به تولید کاالها و خدمات مفید و مورد نیاز جامعه اقدام کنند. تا حدود زیادي پیش

  1بنیان دانش هاي شرکت بسط و ایجاد طریق از پیشرفت تداوم و نفت به وابستگی کاهش .4
کاهش وابستگى به نفت یکى دیگـر از الزامـات اقتصـاد مقـاومتى اسـت. ایـن       «فرماید:  مقام معظم رهبري می

ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت کـه امـروز وجـود دارد، اسـتفاده کنـیم و        وابستگى، میراث شوم صد ساله
تـرین حرکـت مهـم را در     هاى اقتصادىِ درآمدزاى دیگرى جایگزین کنیم، بـزرگ  فعالیت تالش کنیم نفت را با

تواند این خـأل را تـا میـزان     ى است که مییى کارها بنیان از جمله ایم. امروز صنایع دانش اقتصاد انجام داده  زمینه
پـر کنـد. همـت را بـر ایـن      تواند ایـن خـأل را    هاى گوناگونى در کشور وجود دارد که می زیادى پر کند. ظرفیت

ـ در د اناتیب»(بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه ممکن است، وابستگى خودمان را کم کنیم کـارگزاران   داری
  .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534، 1433چهارم رمضان المبارك ، نظام

ساختاري و بنیادین در شـیوه تولیـد و   پیشرفت و توسعه اقتصادي عقالنی و صحیح مستلزم تغییرات 
شـدن هدفمنـد و عقالنـی بـه      نحوه ساماندهی جامعه است. در روند پیشرفت و توسعه اقتصادي، صنعتی

و شـوند،   ها و نیروها جمع مـی  کند که در اطراف آن، انگیزه اي کاربردي و سازوکاري عمل می مثابه وسیله
گردد و به همین ترتیـب در جهـت    مقررات قضایى وضع مىو ها  نیز به نام آن مسئولیت سیاسى و کنترل

صورت گرفته و شـکل زنـدگى و سـازمان اجتمـاعى     ها  جایى جمعیت پاسخ به نیازهاى صنعتى شدن جابه
کـامالً   امريهاى اجتماعى  اهمیت عامل اقتصادى و تکنیکى در دگرگونی، ترتیب شود. بدین دگرگون مى

عامـل اساسـی در توسـعه    » هاى تولیدى مبتنـى بـر دانـش    روشبکارگیرى «است، زیرا روشن و بدیهى 
  باشد. اقتصادي می

                                                        
علم و ثروت، توسعه  بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی سسات دانشؤها و م شرکت .1

سازي نتایج تحقیق و  نوآوري) و تجاري محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي(شامل گسترش و کاربرد اختراع و اقتصاد دانش
افزارهاي  و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم هاي برتر ه فناوريتوسعه(شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوز

 است. انیبن دانش يها به شرکت ازین جادیعمده ا لیباالتر دو دل یده علم و بهره رییسرعت تغ شود. مربوط تشکیل می
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معناي وسیع آن است که شامل تمامی سـاختار اقتصـادي اعـم از بخـش     » صنعتی شدن«مراد ما از 
تـرین معنـایش عبـارت     در وسیع» صنعتى شدن«کشاورزي، صنعتی، خدماتی، و بخش جدید دانش شود. 

 گرایى و به کارگیرى فـن  هاى تولیدى از طریق تقسیم کار و تخصص در بنگاهسازماندهى تولید «است از: 
آورى و نیروهاى مکانیکى و الکترونیکى به جاى نیروى انسانى و یا همـراه بـا آن. بـا ایـن درك، تمـامى      

هـاى خـدماتى) را    فعالیـت  اى، کشـاورزى، و  اقتصاد(تولیدکاالهاى مصرفى و تجهیزات سرمایههاي  بخش
حایز اهمیت تولید ـ و نه فقط تولید   فرایندکرد؛ بنابراین، این همان رویکرد عقالنى به » صنعتى«توان  مى

  .)317 :1378 کلمن و نیکسون،(»رسد ـ است  نظر مى به» صنعتى«کاالهایى که 
بـرد، تحـرك اجتمـاعی را     دهد، رشد اقتصادي را باال می وري را افزایش می صنعتی شدن میزان بهره

نماید. این چهار عامل مجموعاً موجب کاهش نسبی  پذیرتر می د، و مشارکت سیاسی را امکانکن تسریع می
نابرابري و کاهش فقر در روند توسعه اقتصادي خواهد شد. زیرا طبقات متوسط گسـترش بیشـتر، ضـریب    

 دشـو  تر مـی  کارگران افزون طلبیوري و درآمد نیروي کار بیشتر و سطح آگاهی و حق  جینی کاهش، بهره
  ).158: 1382(جهانیان، 

  حمایت از تولید داخلی در بخش صنعت و کشاورزي .5
ها پیوندي ناگسستنی دارد و حمایت از تولید ملی یا استقالل اقتصادي بخشـی   تولید ملی با استقالل ملت

کـه در   نهـایی  کاالها و خدمات ۀهم یبه ارزش پول شود. تولید ملی از استقالل ملی کشورها محسوب می
جایگاه تولید کاالها و خدمات مورد  شود. یشده، گفته م دیتول توسط ملّتیسال،  کیمعموال ً  ،ینیمعة ردو

حـد   نیاز یک ملت در استقالل اقتصادي یک کشور بسیار روشن است زیرا این ظرفیت تولید مستقل و بـه 
گذاري بـراي تـداوم    انداز و سرمایه  کند، ثانیاً امکان پس کفایت است که اوالً رفاه عموم مردم را تأمین می

افزایش کاالهاي عمـومی و افـزایش قـدرت دفـاعی کشـور در مقابـل        کند، ثالثاً موجب رفاه را فراهم می
دهـد، خامسـاً    شود، رابعاً امکان تجارت با دیگر کشورها و امکان صلح با آنان را افـزایش مـی   دشمنان می

موجب اعتماد به نفس ملی شده و نفوذ فرهنگی کشور را در دیگر کشورها از طریـق مـراودات تجـاري و    
  هد.د فرهنگی افزایش می

  توانمندسازي بخش خصوصی .6
ها(حقیقی یا حقوقی) وظیفۀ اصلی ساختن اقتصـاد   از دیدگاه اسالم، بخش خصوصی یعنی خانوارها و بنگاه

هاي اقتصادي  هاي مکتبی فعالیت و عمران زمین را بر عهده دارند. اما این بخش موظف است در چارچوب
ها را به امـور مولـد    طراحی شده است که افراد و بنگاه ها به نحوي دهی کند. این چارچوب خود را سازمان

تشویق و هدایت کند و از امور غیرمولد و بیهوده دور کنـد. در نظـام اقتصـادي اسـالم هـر چنـد بخـش        
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اي که دولت در اقتصاد از طریـق   خصوصی نقش اصلی در احیاي اقتصاد کشور دارد، اما با توجه به سلطه
توان به نقش مهم دولت اسالمی در انباشت سرمایه فیزیکی و سـرمایه   میمالکیت عمومی و دولتی دارد، 

هـاي زیربنـایی    گذاري انسانی به ویژه از طریق کم کردن هزینه تولید براي بخش خصوصی از راه سرمایه
هاي طبیعی، مالکیت دولتی وجـود   بر انفال و ثروتدر نظام اقتصادي اسالم،  از آن جا کهپی برد. در واقع، 

هـاي طبیعـی و    ها به مباشرت در کار مشروط است، تولیـد ثـروت   که تملک این ثروت و به دلیل این دارد
صنایع استخراجی باید طبق مقررات قانونی صورت گیرد و فقط از این راه اسـت کـه تأسـیس واحـدهاي     

لقـی  ها در خدمت جامعـه، مجـاز و مشـروع ت    هاي طبیعی و گماردن آن برداري بزرگ اقتصادي براي بهره
طـور   شود؛ لذا دولت با نظارتی که بر صنایع استخراجی و تولید مواد اولیه خام دارد، خواهد توانسـت بـه   می

از سوي دیگر، تجارب و عملکـرد دولـت در    هاي گوناگون تولید را زیر نظر داشته باشد. غیرمستقیم، شعبه
توانـد   بخـش خصوصـی مـی    بخش عمومی و دولتی، راهنماي مناسبی جهت سایر واحدهاي اقتصادي در

  باشد، تا با استفاده از آن، بهترین شیوه فعالیت به منظور بهبود وضع تولید و افزایش ثروت به دست آید.

  حمایت از مصرف تولیدات داخلی .7
یکی از مشکالت تاریخی ایران در عصر افزایش درآمدهاي نفتـی افـزایش واردات کاالهـاي خـارجی و      

زدگی برخی از ایرانیان و کمبود کاالهاي داخلـی   آمریکایی بوده و هست. غربالگوگیري از سبک زندگی 
هاي گذشته موجب کاهش اعتماد به تولید ملی شده و افزایش رشد آن  ها در طول دهه و کیفیت پایین آن

 ویـژه  هاي اخیر تولید ملی از کیفیت قابل قبولی بـه  که در سال را با مشکل روبرو ساخته است. با وجود این
در عرصۀ نیازهاي اساسی مانند: سرپناه، پوشاك، و غذا برخوردار شده اما هنوز برخی از ایرانیان کاالهـاي  

که فشـارهاي زیـادي را بـه تولیـد ملـی وارد       عالوه بر این مسئلهدهند و این  خارجی مشابه را ترجیح می
آفرینـی بـراي ایرانیـان را     تغالکند نوعی کفران نعمت است، زیرا قدر نعمت سرمایه و کار ایرانی و اشـ  می

کنیم(بیانـات مقـام معظـم     ماندگی ایران و پیشرفت کشورهاي دیگر را فـراهم مـی   ندانسته و موجب عقب
  ).7/2/1390رهبري با کارگران، 

  اصالح الگوي مصرف .8
الگوي مصرف موجود جوامع کنونی جهان پاشنۀ آشیل سیارة زمـین در عصـري اسـت کـه نظـام نـوین       

هاي مصرفی این جوامع به شدت حیات کـرة زمـین را    ساالرانه بر آن حاکم است. عادت ی سرمایهالملل بین
در خطر قرار داده است، به نحوي که با وجود کنترل رشد جمعیت، و تغییرات فنّاورانۀ کارآمد، رشد جوامـع  

 2004ال میلیـارد نفـري در سـ    1.7خـواه   مصرفی قابل کنترل نیست، و جمعیت جامعه مصـرفی و زیـاده  
یابد. این یعنی تشـدید بحـران آلـودگی و     میلیارد نفر افزایش می 3میالدي در نیمۀ قرن بیست و یکم به 
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الملـل   هاي مصـرفی نظـام بـین    زباله و تشدید بحران زوال فزاینده منابع تجدید پذیر. روند کنونی سیاست
ده اسـت، و دیگـر امیـدي بـراي     ساالرانه عجز خود را براي اصالح چنین الگوي مصرفی نشان دا سرمایه

بخش. نظام  بخش، کی تواند که شود هستی بشریت از این ناحیه وجود ندارد، چرا که ذات نایافته از هستی
تواند این مشـکل را حـل کنـد     گرایی جوهرة حیاتش شده است هنگامی می اي که مصرف ساالرانه سرمایه

ان منتظر انسانی از نسل انبیاي الهی است کـه  که ماهیتش را نفی کند. اصالح الگوي مصرفی موجود جه
گاه اعجازي دیگـر کنـد و اعتـدال، عمومیـت، پایـداري و       ساالرانه را از جا برکند، و آن نظام سلطۀ سرمایه

  خردورزي در مصرف را به ارمغان آورد.
المللـی کـه مدرنیزاسـیون رژیـم      اصالح الگوي مصرف کشور ایران نیز در چنین فضاي سـخت بـین  

هاسـت   گرایی را بر جامعۀ قبل از انقالب اسالمی حاکم کرده بود بسیار دشوار است. سال ي و مصرفپهلو
گذار جمهـوري اسـالمی ایـران، امـام خمینـی(ره) و مقـام معظـم رهبـري دام عـزّه بـر تغییـر             که بنیان
نشده، و  براي مردم و مجریان به حد کفایت تبیین مسئلهفشارند، ولی چون اهمیت  گرایی پاي می مصرف

هـاي ناپسـند    سـاالر آزادگـی الزم بـراي دل کنـدن از عـادت       جـوي دولـت   ساختار اقتصـاد نفتـی رانـت   
، و 1365هـاي   گرایـی در سـال   ۀ مبارزه با مصرفمسئلشود که  دهد، لذا مشاهده می را نمی  گرایانه مصرف
مدت،  اي، کوتاه ، پروژهیابد، با رویکردي محدود، تاکتیکی هایی که قیمت نفت کاهش می یعنی سال 1377

شود، ولی پس از مدتی، یعنی، پس از افزایش مجدد قیمت نفـت   شعاري، تبلیغاتی، و احساساتی مطرح می
  شود. ها به ورطۀ فراموشی سپرده می و احساس آرامش خیال مجریان بار دیگر تا مدت

ها و  نشین یافته، و حاشیه یافته، در حال توسعه، کمتر توسعه الگوي مصرف تمامی جوامع اعم از توسعه
هاست مورد اعتراض سیاره زمین قرار گرفته به نحوي که سازمان ملل در برنامـه   فقرا(جهان چهارم) سال

نیازهـاي اساسـی را تغییـر     عملیاتی قرن بیست و یک خود براي دستیابی به توسعه پایـدار یکـی از پـیش   
اي ماننـد ایـران از    خیـز در حـال توسـعه    . الگوي مصرفی کشورهاي نفـت 1الگوهاي مصرف دانسته است

مشکالت مضاعفی برخوردار است. مکتب اقتصادي اسالم براي اصالح این الگو، ضمن توجـه کامـل بـه    
هاي مخصوص به خود تکیـه نمـوده و الگـوي مصـرف      ها، نهادها، و سازمان سازي اقتصاد، به ارزش سالم

هـاي   نهادهـاي دولتـی، و مردمـی و سـازمان     هاي اخالقـی و فقهـی،   نامطلوب موجود را از طریق ارزش
  دهد که: ها به نحوي تغییر می ها از طریق سیاست نهاد با عملیاتی کردن این ارزش نهاد و دولت مردم

 مصرف سهم همه باشد، یعنی، نیازهاي اساسی همه مردم تأمین شود. .1
زا و کاهش نـابرابري   شتغالها تقویت شود، یعنی، فقر مطلق و نسبی از طریق کارآفرینی، رشد ا قابلیت .2

 به حداقل برسد.

                                                        
1. Section I, Social & Economic Dimensions, Chapter 4, Changing Consumption 
Patterns. http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_04.shtml  
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مسئولیت الهی مصرف لحاظ شود، یعنی، در ترکیب کاالها و خدمات نهایی به مصارف مـورد رضـایت    .3
 شود. شریعت توجه می

نوعان مراعات شده، و از سوي دیگـر،   مسئولیت اجتماعی مصرف در نظر گرفته شود، یعنی، حقوق هم .4
 شود. دهد اجتناب می پرستی که سهم دیگران را کاهش می تجملاز اسراف، تبذیر و 

  پایداري مصرف رعایت شود، یعنی، مصرف نسل آتی فداي نسل فعلی نخواهد شد. .5
کننده) براي  هاي خصوصی، خانوارها، افراد، و بخش سوم(بخش خیرخواه و انفاق دولت اسالمی، بنگاه

بایسـت   ظایفی بر عهده دارند. اما این دولت است که میتحقق الگوي مصرف بهینه، پایدار و موافق فقرا و
  هاي فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی نقش حاکمیتی خود را ایفا کند. با اتخاذ سیاست

  هاي فرهنگی و اجتماعی اقتصاد مقاومتی مفهوم مبانی و زیرساخت
حقـوقی، و اجتمـاعی اسـالم     -تحقق اقتصاد مقاومتی بدون ایجاد و بسط اجزاء اعتقادي، اخالقی، فقهـی 

اي از رفتارها و روابط  طور خاص، مجموعه طور کلی، و اقتصاد مقاومتی به پذیر نیست. زیرا اقتصاد به امکان
دانیم که  رسد. و می مربوط به تولید و توزیع است که در راستاي اهداف نظام اقتصادي به منصۀ ظهور می

هـاي عقیـدتی و اخالقـی     ایست با ایمان و اعتقاد بـه ارزش ب رفتار خوب یا عمل صالح از منظر اسالم می
همراه باشد. متکفل رفتار خوب فقه است، و براي اینکه رفتارهاي خوب انسـان مـا را بـه حیـات طیبـه و      

بینی و اخـالق اسـالمی پشـتیبانی شـود، و بـه تأییـد        بایست با نوعی از جهان متکامل اسالمی برساند می
د. بنابراین، تغییر نظام شخصیت فرد مبتنی بر تغییـر باورهـا، اخالقیـات، و    درونی نظام شخصیت فرد برس

اي از  باشند. حال اگر افراد جامعه رفتارها است و متکفل این تغییرات علم کالم، علم اخالق، و علم فقه می
 هـاي اخالقـی بـاور پیـدا کننـد، و تجلـی ایـن بـاور در         طریق راهنمایان اسالمی به این عقایـد، و ارزش 

ها در جامعه از طریق انقالب بیرونی یا از مسیر فرایند  رفتارهایشان نمودار شود، در صدد تحقق این ارزش
هـا   آیند و در این هنگام، چندین تفاهم نمادین در این جامعه اتفاق خواهد افتاد. این تفاهم اصالحات برمی

  د.رس معموالً از طریق قانون اساسی آن کشور به ظهور نمادین خود می
بایسـت   بینی خواهد بود. در جامعه اسالمی می هاي جهان بر سر ارزش» تفاهم شناختی«اولین تفاهم 

این تفاهم شناختی در مورد اصول دین از طریق قانون اساسی حاصل شود و سپس در تثبیت و تعمیق آن 
  هاي الزم انجام گیرد. کوشش

هـاي   اهد بود. منظـور از اخـالق و ارزش  هاي اخالقی خو بر سر ارزش» تفاهم ارزشی«دومین تفاهم 
  اخالقی در این نوشتار اخالق هنجاري است. اخالق هنجاري دربردارندة دو بخش است:  
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. 1گوید. و بخش دوم از مصادیق خوب و بـد  بخش نخست از معیارهاي خوبی و بدي اعمال سخن می
بخشـد و رفتارهـاي    تاب مـی تفاهم ارزشی بر معیارها و مصادیق اخالقی حرکـت اقتصـاد مقـاومتی را شـ    

  کند.  دار می سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي را جهت
باشد. فقه مترقی اسالم  می» تفاهم قانونی یا حقوقی«و » تفاهم اجتماعی یا هنجاري«سومین تفاهم 

داب و تواند باشد. قوانین نانوشته همان آ شدة کشورهاي اسالمی می متکفل قوانین نانوشته و قوانین نوشته
هـاي   باشند و معموالً مـردم مسـلمان از ایـن ارزش    سنن مترقی اسالم هستند که مورد قبول اکثریت می

جامعـه اسـالمی   » تفـاهم اجتمـاعی یـا هنجـاري    «ها بخشـی از   کشند؛ این اجتماعی اسالمی دست نمی
تفاهم قـانونی  «ان ها هم شدن رفتارها قوانینی وضع کرد. این بایست براي اسالمی باشند. اما گاهی می می

ها مانند نماز جماعت  کند، یعنی برخی سنت هستند. به هر حال، فقه در هر دو مورد فعالیت می» یا حقوقی
الحسنه و ... توسط فقه در طول زمـان بوجـود آمـده و جـزو قـوانین       و جمعه و تشییع جنازه، وقف و قرض

توانند در هر دوره توسط مجتهدین  ها می ین سنتاي است که بر رفتار مردم تأثیرگذار است. البته ا نانوشته
روز شوند و کارایی بیشتري پیدا کنند. از سوي دیگر، فقـه متکفـل اصـالح و انقـالب در      و کارشناسان به

بایست حقوق تجارت، مدنی، کیفري و... غیراسـالمی   قوانین موجود کشورهاي اسالمی است. بنابراین، می
  م تبدیل کرد.را به حقوق و قوانین مترقی اسال

هـاي فرهنگـی و    توانند مبـانی و زیرسـاخت   ها در جامعه اسالمی در واقع، می این سه سطح از تفاهم
گانـۀ الگـوي اقتصـاد مقـاومتی را      هاي هشـت  اجتماعی اقتصاد مقاومتی باشند، البته، به شرطی که مؤلفه

 -اعتقـادي، اخالقـی، فقهـی   هـاي فرهنگی(  تحقق بخشند. بنابراین، در دو قسمت آتی مبانی و زیرساخت
  ترتیب بحث خواهد شد. حقوقی) و اجتماعی به

  مبانی فرهنگی اقتصاد مقاومتی
هـاي اعتقـادي و اخالقـی تبیـین کـرده و       در این مقاله، مبانی فرهنگی اقتصاد مقاومتی را فقط در عرصه

  کنیم: حقوقی را به فرصتی دیگر موکول می -مبانی فقهی
                                                        

. منظور از اخالق در این نوشتار اخالق هنجاري است. اخالق هنجاري دربردارنده دو بخش است: بخش نخست از معیارهاي 1
اي با  وبی و درستی چه رابطهها و بدهاي کلی چیست، معیار کار درست کدام است، خ گوید و اینکه خوب کلی اخالق سخن می

آور بودن آنهاست، یا هماهنگی و ناهماهنگی آن با تکامل، آیا هر  بخش بودن و رنج هم دارند، آیا معیار خوبی و بدي کارها لذت
آور است، اگر آري، سود فرد مالك است یا سود گروه خاص یا سود کل  آور است خوب است و هر چه خوب است سود چه سود

گویـد، و در آن   دوم، از خوبی و بدي، درستی و نادرستی، اخالقی یا غیراخالقی بودن افعـال خـاص سـخن مـی    بشر؟ بخش 
شود: آیا راستگویی خوب است؟ آیا جنگ خوب است؟ آیا خیانت بد است؟ آیا سقط جنـین   هایی از این گونه طرح می پرسش

کند و بخـش دوم، مصـادیق آن    ی افعال بحث میدرست است؟ بخش نخست از معیار کلی خوبی و بدي و درستی و نادرست
دهـد. بخـش نخسـت تقـدم منطقـی بـر بخـش دوم دارد، زیـرا میـادي تصـدیقی آن را فـراهم             معیار کلی را تشخیص مـی 

  ).15-16: 1376سازد(شیروانی،  می
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  مبانی اعتقادي
ومتی قبل از همۀ اصول و مبانی فکري و اعتقادي به یک اصـل بنیـادین نیازمنـد اسـت و آن     اقتصاد مقا

میزان در اول سیر، قیام للَّه است هم در ، حضرت امام خمینى). از منظر 46/سبأشود( براى خدا قیاماینکه 
در قیام للَّه  همه چیز .)512، 18 ج امام،(صحیفه هاى اجتماعى کارهاى شخصى و انفرادى و هم در فعالیت

 آورد. آورد. قیام للَّه فداکارى براى اسالم مى آورد. قیام للَّه فدایى براى اللَّه مى اللَّه مى است. قیام للَّه معرفت
د. انفرادى براى وصـول  ناجتماعى و انفرادى قیام للَّه بکنبنابراین، تنها موعظۀ خداوند این است که مردم 

 11). شـهید صـدر(ره) از آیـۀ    126 ،18 ج امام، (صحیفهى وصول به مقاصداللَّهبه معرفت اللَّه، اجتماعى برا
جمعی یـک ملـت در    کند که تغییرات اجتماعی منوط به قیام و انقالب دسته سوره رعد این استفاده را می

  ).195و  194 :تا بی ،صدرمسیر اهداف است و تغییر یک یا چند فرد کافی نیست(
خداوند متعال و انقالب روحی فردي و جمعی، انسان ویژه، گروه، نهاد و سـازمان  قیام فردي و گروهی براي 

  بینی اسالمی. هاي فکري و اعتقادي چنین قیام و فداکاري عبارتند از: تفکر و جهان طلبد. ویژگی ویژه می

 عقالنیت .1

سـازي   ر تمـدن هاي عظیم د تفکر، دانش و عقالنیت در همۀ امور از جمله اقتصاد است که منشأ پیشرفت
بخش یـک تمـدن    ورزي و عقالنیت به ویژه عقالنیت عمل عنصر اساسی و هویت شود. اندیشه شده و می

آنها اسـت.   ها نیز عقالنیت موجود در  گذاري در مورد تمدن باشد و معیار ارزش پویا و بطور نسبی پایدار می
اما دیدگاه اندیشمندان مسـلمان بـر    عقالنیت موجود در تمدن غرب عقالنیت سودانگارانه و ابزاري است،

ایـن جهـان،    يعقالنیت اسالمی عقالنیتی است که به لحاظ برقراري رابطه عقالنی با ماورااین است که 
هاي دیگـر   خواهی، خیرخواهی براي انسان مقوالتی مانند کمال معنوي انسان، رشد و تعالی روحی، عدالت

  سازد. دي و اجتماعی خود وارد میو رعایت حقوق همنوعان را در مناسبات اقتصا
) اسـتفاده  46عقالنیت اسالمی عقالنیتی مبتنی بر تقوي است، برخی مفسران از آیـۀ موعظـه (سـبأ/   

آفرین است(مکارم شیرازي،  بخش و سعادت کنند که قیام براي خدا و انگیزة صحیح منشأ اندیشۀ نجات می
نظر قرآن کریم همۀ مواردي که به حال بشر مفیـد  ). اما مصادیق تفکر و عقالنیت از م136، 18: ج 1374

ام؟ آمدنم بهر چه بـود؟ بـه    از کجا آمده براى پیدا کردن پاسخ این چهار سؤال است: باشد، به ویژه اندیشه
  ).137 ،18 ج :1374 ،(مکارم شیرازيروم؟ و اکنون در کجا هستم؟ کجا مى

هـا را   هاي  مختلف انسـان  با بیاناي است که  به اندازهقرآن کریم عقالنیت از منظر جایگاه و منزلت 
اعتنایـان بـه تفکـر را مـورد تـوبیخ و مـذمت شـدید قـرار داده          ورزي و تدبر دعوت کرده و بـی  به اندیشه

ترین جنبندگان معرفی  پست عنوان بهجا که افرادي که از اندیشه و تعقل گریزانند،  ؛ تا آن )171ه/بقر(است
ورکورانه از گذشتگان به شدت مورد نکوهش واقع شده و خطابات قرآن مایـه  . پیروي ک)21/انفال(اند شده
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کـه آدمیـان را بـه     . قرآن کریم، به جاي آن)170(بقره/گیري صاحبان خرد دانسته شده است عبرت و بهره
، عمـالً  )22(انبیاء/دلیل عقاید دینی فرا خواند، خود به اقامه دلیل عقلی پرداختـه  تعبد محض و پذیرش بی

کـه اسـباب    -تـرین گنـاه آدمـی     اي . ریشه)111(بقره/ن شیوه را به مخاطبان خود توصیه کرده استهمی
  ).10است(ملک/ سرپیچی از رهنمودهاي عقل، دانسته شده -سازد  دوزخی شدن او را فراهم می

خواهـد از هـر    و قـرآن از مـا مـی    )،18و17(زمر/ انـد  اهل فهم و عقل مورد بشارت الهی واقع گردیده
مرحوم عالمه طباطبائی، مفسر بزرگ قرآن، درباره  .)36(اسراء/لبی که به آن علم نداریم پیروي ننماییممط

پیروي نکردن از چیزي که بدان علم نداریم و متابعـت  معتقد است که مطابقت این دستور قرآن با فطرت 
انسـان فطرتـاً در مسـیر    کنـد؛ زیـرا    از علم در حقیقت، حکمی است که فطرت خود بشر آن را امضـا مـی  

خواهد اعتقاد و عملی داشـته   زندگیش ـ یعنی: در اعتقاد و عملش ـ جز رسیدن به واقع هدفی ندارد. او می  
باشد که بتواند قاطعانه بگوید: واقع و حقیقت همین است و بس. و ایـن تنهـا بـا پیـروي از علـم محقـق       

(عالمه توان گفت عـین واقـع اسـت    را نمی شود و گمان و شک چنین اثري ندارد و مظنون و مشکوك می
)، و دانشـمندان از دیگـران   11علم و دانش مایۀ سرفرازي اسـت(مجادله/ . )92، 13 ج ق: 1417 ،طباطبایی

باشند و هـر   ). البته، روشن است که علم، ایمان و عمل صالح با هم ویژگی خلیفۀ خداوند می9برترند(زمر/ 
  آفرین جزیی خواهند داشت. الیک به تنهایی تأثیر نسبی و ارزش کم

ورزي و پیروي از دانـش اسـت    ترین اجزاي اقتصاد مقاومتی عقالنیت، اندیشه بنابراین، یکی از بنیادي
هـاي   که موجب ارتقاي انسان و جامعه مقاوم به باالترین درجات دسـتیابی بـه دانـش در تمـامی عرصـه     

هـاي   حرکت بر اساس برنامه، ثبـات سیاسـت  پردازي،  سازي، نظریه معنوي و مادي شده و گسترش انسان
بنیان از  هاي دانش اقتصاد کالن، کاهش وابستگی به نفت و تداوم پیشرفت از طریق ایجاد و بسط شرکت

  باشد. آثار آن می

  بینی اسالمی جهان .2
اصول اعتقادي اسالم توحید، نبوت، و معاد است؛ و عالوه بر این اصـول، عـدل و امامـت هـم از اصـول      

بایست از طریق عقالنی و خردورزانـه حاصـل    باشند. ایمان به این اصول می امامی می تشیع دوازده مذهب
باشد. والیت که عنصر اساسی مشترك بین نبوت و امامـت   شود. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این اصول می

نی سـاخته و از  طلبی عقالنی را براي افراد بشر درو خواهی واقعی و عدالت است خداشناسی حقیقی، آخرت
هایی و از مسیر اصالح یا انقالب در نهادهاي بشري مفـاهیم خـدا و معـاد و عـدل را      طریق چنین انسان

  کند. براي تمامی بشریت خواستنی می
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  الف) باور به مالکیت تام خداوند
اونـد  اولیاء الهی مظهر صفات خداوند در زمین هستند و توحید خالص را از طریق باور به مالکیـت تـام خد  

ترسند و ایـن تـرس از خـدا و بنـدة خـالص بـودن موجـب         لذا فقط و فقط از خداوند می  کنند، متجلی می
شود که بندة دنیا و ظواهر فریبندة آن نشده و آزادگی در رفتار اولیـاء خـدا در زمینـۀ مصـرف و روزي      می

رسانی مشـاهده شـده و    کمک حالل و در زمینۀ کسب درآمد و تولید مولد، و در زمینۀ توزیع مجدد و انواع
گاه تکاثر و تفاخر و اتراف که از مظاهر سرکشی اقتصادي در زمین است در رفتارشان مشاهده نشود.  هیچ

بنابراین، رفتار اقتصادي مقاوم از منظر اسالم مبتنی است بر ترس از خداوند متعال، داشتن تقواي الهی، و 
دهند و آن را در جایگاه واقعیش  خوبی تشخیص می وت را بهپیروي از اولیاي الهی که حد واقعی مال و ثر

دانند بلکه با خدا بودن، قناعت، ترجیح  نیازي و امنیت حقیقی را در داشتن ثروت نمی دهند. آنها بی قرار می
  دانند. نیازي حقیقی می اندوزي و تجارت و افتخار به بندگی خدا را بی آنچه در نزد خداست بر ثروت

  زندگی جاویدان ب) تالش براي
بایست با تالش براي زندگی جاویدان و با ایمان به خداي متعـال   رفتار اقتصادي مقاوم از منظر اسالم می

سو و معاش فقیرانه از سوي  ساالرانه و اشرافی، از یک همراه باشد، لذا زندگی اقتصادي غیراعتدالی سرمایه
گیرند. اصوالً از منظر اسالم،  ش و تهدید قرار میشدت مورد نکوه شوند به دیگر، چون مانع این تالش می

بدین معنا که   گذارد، کند و چیزي براي دنیا باقی نمی مؤمن ثروتش را عاقالنه فقط براي آخرت هزینه می
انـداز و   کنـد کـه مصـرفش در حـد کفـاف، پـس       ریـزي مـی   دربارة تمامی اموالش در دنیا جـوري برنامـه  

اش، خیراتش معقول و در بهتـرین   ی و رفع نیازهاي خود، خانواده، و جامعهزای گذاریش براي اشتغال سرمایه
مواردي که شریعت بر آن تأکید کرده است باشد به نحوي که بر خداوند سـبحان حجتـی علیـه او وجـود     

  نداشته، و او با این رفتارهاي اقتصادي سعادتمند شود.

  ج) باور به عدالت خداوند در توزیع منابع ثروت
باشـد،   هستی و انسـان مـی  مالک یگانه خداوند که بدین معناست که و   عدل از اصول مذهب تشیع بوده،

بخشـد   دهد و حق گروهی را به گروه دیگر نمـی  بخاطر عدالتش هیچیک از افراد را بر دیگري ترجیح نمی
هایی  لذا ثروت .ارندهاي خداداده را د ها و ثروت بلکه همه آحاد جامعه شایستگی جانشینی خداوند بر نعمت

، نه اینکه تنها به شمارى معدود و گروهى معین تعلّـق  به عموم مردم تعلّق داردآید،  که از زمین بیرون مى
ها در رفاه باشند ولی عموم مردم نه. اسالم آمده تا رفاه عمومی عادالنـه ایجـاد کنـد نـه      این داشته باشد.

ت، انفال و امکانات عمومی را در اختیار خود قرار داده و خـود  هاي موا خواران زمین اینکه ستمگران و رانت
  را مالک منابع ثروت نامیده و دیگران را محروم کنند.
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  مبانی اخالقی
گذاري اقتصاد مقاومتی در یک نظام  شمار اصول و احکام اخالقی، یازده اصل اخالقی براي پایه از میان بی

بري دینی و دولت دینی و از طریق جلب اعتمـاد مـردم ایـن    اسالمی ارائه شده است تا از طریق نظام ره
هـاي   مسئولین در نظام اسالمی بـا دل  اصول اخالقی در یک جامعه دینی عملیاتی شده و نهادینه گردند.

شـت، درو  اي هرچه کا هاي آنان مزرعه مسئولین است. هر کسی در هر مزرعه مردم، سر و کار دارند و دل
منصفانه، عاقالنه، خداپرسـتانه، زاهدانـه و خیرخواهانـه را از قدرتمنـدان مشـاهده      رفتار مردم اگر کند.  می

شـود. در غیـر ایـن صـورت،      ها متمایل شده و رفاه اقتصادي در جامعه ساري و جاري مـی  کنند، به خوبی
هاى  قلب«فرماید:  ها انتظار نابجایی نخواهد بود. امیرالمؤمنین علی(ع) می ها، و ناهنجاري انتظار بداخالقی
هایى است براى حاکمان ایشان، پس آنچه را که در آنها به امانـت بسـپارند بـاز     گنجینه :توده مردم، مانند

   .)610، 6 ج: 1380(اخوان حکیمی، 1»خواهند یافت، عدالت یا ستم
  ترتیب عبارتند از: هرتقدیر، اصول اخالقی اقتصاد مقاومتی به به

 تقوي و کرامت نفس .1

اصل بنیادین حاکم بر تمامی اصول اخالقی اسالم تقوي است که نشانگر حسن فاعلی براي دیگر اصولی 
دهند. خداترسی، ترس و دوري از گناه، و قرب بـه خداونـد متعـال در     باشد که حسن فعلی را نشان می می

بزرگـوار از   شـوند. انسـان کـریم و    ماهیت تقوي قرار داشته و موجب طهارت روح و کرامت اکتسابی مـی 
کند، از کارهاي بدي مانند رباخواري، کنز اموال، تصرف در اموال  هواي نفس و مفاسد اقتصادي دوري می

بـرداري صـحیح و کارآمـد از امـوال را جزیـی از       کشد؛ در مقابل، بهـره  ها پا پس می دیگران، و مانند این
دهد، در حالی که انسـان لئـیم و    یش میداند، انسان کریم مالش را براي آبرو جوانمردي و کرامت خود می

شود کـه دیـنش را بـه     دهد، این کرامت موجب می خاطر رسیدن به ثروت از دست می پست آبرویش را به
آلـوده و مـبهم وارد نشـود. انسـان      ناك بودن اموال به مناطق مـه  دنیایش نفروشد، و حتی به هنگام شبهه

بنـدد پایبنـد اسـت. انسـان      قراردادهایی که با دیگـران مـی  بزرگوار به وعده و عهد خود وفادار است و به 
دهد. بلکه دیگران  بزرگوار با انگیزة الهی خیرخواه دیگران است و احسان خود را در اختیار دیگران قرار می

ها(کارهـاي خیـر) کمـک     دارد. لذا بهترین ثروت مـالی اسـت کـه بـه مسـیر کرامـت       را بر خود مقدم می
 ).4993، ح428، 3ج ؛ 1297 ، ح330 ،1 ؛ ج2161، ح 154، 2ج : 1380کند(اخوان حکیمی، 

  کار براي خدا .2
تالش اسالم تغییر محور حرکت انسان از ماده و طبیعت به محور روح و فطرت است. از این رو، بین دنیـا  

                                                        
 .قلوب الرّعیۀ خزائن راعیها، فما أودعها من عدل أو جور وجده»: ع«اإلمام علی  .1



  45                (فرهنگ مقاومت) هاي فرهنگی و اجتماعی اقتصاد مقاومتی و زیرساخت 

ـ  ذا و آخرت تعادلی منطقی ایجاد کرده و جاودانگی انسان را با جاودانگی عمل انسانی مرتبط کرده است. ل
انباشت و ذخیره سازي ثروت را به مثابۀ هدفی اصیل محکوم ساخته و هر گونه نقش ثروت در جاودانگی 

بخشی به وجود او را نفی کرده است. به جاي حداکثر کردن مـال و جـاودان شـدن نسـبی      انسان و هویت
همـۀ کارهـاي    آرمان برتر محسوب شده، گردآوري مال و ثروت، و انجـام  » کار براي خدا«توسط ثروت، 

شود که به مثابۀ کارهاي نیک مورد عنایت خداوند باشد. این نگرش جدید، نه  درآمدزا هنگامی معنادار می
ها از جمله سرمایۀ اقتصادي  شود، بلکه تمامی سرمایه تنها موجب عمق سرمایۀ اجتماعی در هر جامعه می

کار بـراي  «مهم براي اقتصاد مقاومتی بر اساس  اي مؤلفه عنوان بهکند. جهاد اقتصادي  تر می را نیز فزاینده
 شکل گرفته و تداوم خواهد یافت.» خدا

 شدن جامعه  ثروت خیر است و موجب نگهداري و مقاوم .3

از دیدگاه اسالم مال و ثروت خیر، سبب بر پا ماندن فرد و جامعه، و موجـب اصـالح امـور دنیـا و آخـرت      
ۀ مسـئل ی که توانایی مدیریت ثروت را ندارند منع شده است. در است، از این رو، از تضییع آن توسط کسان

سازي حـق ماننـد:    باشد. انواع ثروت سازي محور و شاخص اصلی پیروي از حق و مبارزه با باطل می ثروت
شـود، ولـی هرگـز     حیازت، مزارعه، مساقات، مضاربه، بیـع، و ... در جامعـه دینـی تشـویق و ترغیـب مـی      

مند خواهنـد شـد. بنـابراین،     باشند بلکه هزینه نند: قمار، رشوه، ربا، و ... مجاز نمیهاي باطل ما سازي ثروت
سـازي قـانونی    هایی مشروعیت خواهند داشت که مبتنی بر حق باشند، و اقسام باطـل ثـروت   سازي ثروت

و  هایی در جامعـه اسـالمی امکـان ظهـور و بـروز      گذاري ، تشکیل سرمایه یا سرمایه نخواهند بود. در واقع
سازگار باشند. هنگامی که حق و باطل شـفاف باشـند سـرمایه و      تداوم خواهند داشت که با عدالت و حق

رسد و همۀ مردم به ثروت  ثروت به ارزش واقعی خویش که قوام بودن و مفید بودن براي جامعه است می
اخلی در بخش صنعت و دیگران احترام خواهند گذاشت و قدر سرمایه دانسته خواهد شد. حمایت از تولید د

برخـی از اجـزاي اقتصـاد     عنـوان  بـه کشاورزي، توانمندسازي بخش خصوصی و حمایت از مصرف داخلی 
 باشد. محور می سازي حق مقاومتی مبتنی بر ثروت

 کار اقتصادي ارزشمند است .4
پیـامبر  زنـی جـائز نیسـت.     رسـانی و نیرنـگ   باشد و خیانـت و زیـان   ارزش کار نیروي کار مورد احترام می

). تمـامی  546، 5 جاخـوان حکیمـی،   »(لیس منّا من غش مسلما، أو ضرّه، أو ماکره«فرمود:  9اسالم گرامی
افراد موظفند امنیت اقتصادي نیروي کار را رعایت نموده و دولت اسالمی نیز چنـین تکلیفـی را برعهـده    

یـا  « چنین وصـیت کـرد:   (ع)به على، به هنگام وفات (ص)پیامبر اکرم فرماید: (ع) میامام صادق گیرد. می
على! نباید با حضور تو برزگران و مزدوران کشاورزى ستم ببینند، و نباید بر (مال االجـاره) زمینـى کـه در    
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 .1»اى اضافه شود، و نباید هیچ مسلمانى به بیگارى گرفته شود، یعنى اجیر و مزدور باره آن قرارى گذاشته
 .2سفارش توجه خاص داشت حضرت علی(ع) در دوران حکومتش بدین

 بندى به عهد و پیمان پاى .5

بندى به عهد و پیمان است، بـا سسـت شـدن     سنگ بناى همه امور در هر نظام اجتماعى ـ فرهنگى، پاى 
گذارد و اداره درسـت امـور معنـا نخواهـد داشـت. در       آن، همه امور و مناسبات اجتماعى رو به سستى مى

در میان واجبات الهى هـیچ  « خوانیم: غه در فرمان مالک اشتر چنین مىاهمیت وفاى به عهد در نهج البال
مورد اتفاق نیسـت بـه    -با تمام اختالفاتى که دارند -وفاى به عهد در میان مردم جهان :موضوعى همانند
شمردند زیرا عواقب دردناك  ها را در میان خود محترم مى پرستان زمان جاهلیت نیز پیمان همین جهت بت

  .3»شکنى را دریافته بودند پیمان
ترین نهاد اقتصادى است که بدون وجود آن نظام اقتصـادى و   بنیادى »نهاد قرارداد«روست که  ازاین

شود ـ چه بازار به معناى   بازار شناخته مى عنوان بهپذیر نخواهد بود. مبناى آن چه  سازمان اقتصادى امکان
ه بازار کار ـ نهاد قرارداد است. بدون وجـود نهـاد قـرارداد     شود و چ نهادى که در آن مبادله کاال انجام مى

دهنـد،   امنیت اقتصادي، پیشرفت اقتصادي و عدالت اقتصادي که اهداف اقتصاد مقاومتی را تشـکیل مـی  
ناشى شده  »نهاد قرارداد«از  »نهاد اشتغال«و  »نهاد مالکیت«ممکن نیست. دو نهاد اقتصادى دیگر یعنى 

کنند. تعهد دولت به قراردادها،  خاصى از قرارداد هستند و محتواى آن را مشخص مىهاى  و در واقع حالت
میزان ریسک سیاسـی را کـاهش داده و رفـاه     حاکمیت قانونو احترام به حقوق مالکیت توسط حاکمیت، 

 دهد. اقتصادي را افزایش می

 راستگویی .6

بـر تـو بـاد    «: ، فرمـود در پاسخ کسى که در باره کسب و تجارت از ایشان سؤال کرده بـود  (ع)امام صادق
همـراه بـا کاتبان(فرشـتگان) بزرگـوار نیکوکـار       -در روز قیامت -راستگویى در سخن،... که تاجر راستگو

ی، اخـوان حکیمـ  »(بـرد  خواهد بود. از قسم خوردن بپرهیز که قسم نادرست، قسم خورنده را به جهنّم مى
کند: پیشـواى عـادل، کاسـب و تـاجر      حساب وارد بهشت مى سه کس را خدا بى«فرماید:  ). و می561، 5 ج

). و از دیـدگاه امـام   585، 5 جهمـان،  »(راستگو، و پیرمردى که عمر خود را در طاعت خدا گذرانـده باشـد  
                                                        

1. ى رسول اللَّه(ع)ادقاإلمام الصا(ص) : وصال یظلم الفلّاحون بحضرتک، و ال یزاد على أرض  (ع)علی !عند وفاته فقال: یا علی
 .)546، 5 ج (همان،وضعت علیها، و ال سخرة على مسلم، یعنى األجیر

2. 547، 5 ج ان،هم»(کرد در باره برزگران سفارش مى (ع)على .«یوصی باألکّارین، و هم الفلّاحون (ع)کان علی(. 
3 .شَی ضِ اللَّهنْ فَرَائم سلَی فَإِنَّه ء-  هِمائوتَفَرُّقِ أَه عاعاً ممتاج هلَیع أَشَد النَّاس -  هِمائآر تَشَتُّت و-  ودهبِالْع فَاءیمِ الْوظنْ تَعم-   و

 ).442 البالغه، نهج 53تا، نامه  ، بیسید رضى(لما استَوبلُوا منْ عواقبِ الْغَدر  -بینَهم دونَ الْمسلمینَقَد لَزِم ذَلک الْمشْرِکُونَ فیما 
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  هاي تنازع بقایی. تاندوزي و رقاب ، و نه در ثروت1علی(ع) رقابت صحیح در راستگویی و بخشندگی است
راستگویی اعتماد اجتماعی را به ارمغـان آورده و موجـب افـزایش سـرمایه اجتمـاعی شـده و امنیـت        

کند. این امر براي مسئولین دولتی حائز اهمیت است بـه نحـوي کـه     گذاري و اشتغال را تأمین می سرمایه
شده و ممکن اسـت دروغگـویی و   وعدة خالف هم نباید بدهند، زیرا موجب عدم اعتماد و دلسردي مردم 

خیانت در امانت و مانند آن  ،پردازي، خلف وعده که دروغکشورهایی در  در جامعه نهادینه شود. هخلف وعد
 .گرفتاستقامت مردم در مسیر اهداف را نباید نهادینه شده است، دیگر سراغی از سرمایه اجتماعی و 

 رعایت امانت .7
اقتصادي را بر هم زده و از این طریق، مقاومت اجتماعی و اقتصـادي را   خیانت در امانت روابط اجتماعی و

ترین  از مهم» رعایت امانت«ۀ مسئلکند. لذا در معارف اسالم به ویژه در علم اخالق اسالمی  دار می خدشه
در  طـور مثـال،    شـود. بـه   ومرج و ناامنی فراگیر می هاي نظام اجتماعی بشر تلقی شده و بدون آن هرج پایه

اگر گیرد،  معامله به نحو امانى قرار مى طرفعقودى نظیر وکالت، اجاره، ودیعه و مضاربه که مال در دست 
ابـط  و، رکننـد  تفـریط یـا  تعـدى   پذیران، و تاجران عامل در امانت خیانت کننـد و  وکال، مستأجران، امانت

هاي اقتصاد از گردش  شدت افزایش یافته و چرخ ، ناامنی اقتصادي بهخواهد یافتبار  اسفحقوقى وضعیتى 
هاي الهی اعم از نعمت والیت و حکومت دینی، نعمـت   خواهد ایستاد. نگاه عمیق و شامل اسالم به نعمت

احکام الهی، نعمت دین، اسرار و آبرو، استقالل و آزادي مردم، نعمت اخالق صالح، نعمت اعضا و جوارح و 
شود که جامعه اسالمی نسـبت بـه دیگـر جوامـع بشـري تعهـد        نعمت اموال و ثروت موجب می جوانح، و

باالتري نسبت به رعایت نظم و انضباط اجتماعی داشته و امنیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي  
ران، پذیر شود. اما رعایت امانت در اموال نیز عام است و شامل: دولـت، ثروتمنـدان، تـاج    نظیري امکان بی

بایـد   صـنعتگران و کـارگران  شـود.   گذاران و صنعتگران و همه مردم عادي و در هر شرایطی مـی  سرمایه
رعایت امانت را نموده و با کارآمدي الزم و رعایت سلیقۀ مالک نهایت تالششان را براي ساخت مسـکن،  

 محقـق دامـاد  اهنـد بود( لباس، میز، و دیگر مصنوعات بکار بگیرند، واال اگر کار را خراب کنند ضـامن خو 
تبلیغـات باطـل و بـه وجـود آوردن     و اشـرافی،   وارد کردن کاالهاى تجملـى ).  107، 1 جق: 1406، یزدي

و ایجـاد انحصـارات مخـرب     دهى گیرى و رشوه رواج رشوه، بندوبارى و فساد و رشوه بى، تقاضاهاى کاذب
وري ثروت بیشتر و مکیدن خون مردم صفت براي گردآ هایی است که تاجران فاجر و گرگ برخی از خیانت

رسانی بـه   دهند. اولیاي الهی به پیروان خود در بازار به شفافیت اطالعات و عدم خیانت در اطالع انجام می
 ).584،  6 جکنند(اخوان حکیمی،  مشتریان در مورد جنس کاالها سفارش اکید می

                                                        
 .)707، 5 ج(همان، تنافسوا فی صدق األقوال، و بذل األموال (ع):اإلمام علی .1
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 انصاف .8
محور و بازارمحور که رفاه اقتصادي افـراد را   دولتهاي اقتصادي  یکی از مشکالت اساسی در تمامی نظام

هاي خودخواهانه از سوي  دهد عدم هماهنگی منافع فردي و مصالح اجتماعی است. سودجویی کاهش می
شود که بازارها رانتی شده، اجحاف صورت گرفتـه، و رقابـت تبـدیل بـه      ثروتمندان و قدرتمندان سبب می

هاي متّقی و تکامل یافته  بلکه انسان ات خودمحور و سودجورا نه طبق اقتصادرهبري انحصار شود. اما اگر 
» پسندي، براي دیگران نپسـند  آنچه براي خود نمی«و عقالنی به عهده گیرند؛ تا بر اساس قانون طالیی 

پایـدار، انسـانی وعادالنـه پدیـد      اقتصاد مقـاوم،  ،هماهنگی منافع فردي و مصالح اجتماعی را تأمین کنند
امـا رعایـت انصـاف در     سازد. نمیرا از ابتدا ناعادالنه  اقتصادسودجویی خودخواهانه، مسیر  و دیگرآید؛  می

بنـدي شـده و آن    هاي اقتصـادي دولـت اسـالمی بایـد اولویـت      سیاست .1بخش دولتی به این است که 
دیق از مصـا  .2سیاستی که به نفع عموم مردم است اتخاذ شده، هرچند به ضرر برخـی از خـواص باشـد.    

گري و خویشـاوندگرایی   انصاف در بخش دولتی این است که رابطۀ سیاست و اقتصاد قطع شود. لذا طایفه
عـدل و انصـاف در    .3مردان از انصاف کمی برخوردارنـد.   در مناصب دولتی نباید باشد زیرا اطرافیان دولت

قرار » مالکیت دولتی«ه دراست مساوات با همه مردم است. اما منابعی ک» مالکیت عمومی«منابعی که در 
قدرتمنـدان دولـت    .4دارد انصاف به مساوات رفتار کردن نیست، بلکه، فقرا به رعایت انصاف نیازمندترند. 

مردان را نیز به انصاف وادار کنند.  تنها خود باید انصاف را رعایت کنند، بلکه، باید اطرافیان و دیگر دولت نه
رزه با مصادیق ظلم به مردم است. احتکـار یکـی از ایـن مصـادیق     از مصادیق عدل و انصاف دولت مبا .5

). اما رعایت انصـاف در بخـش خصوصـی بـدین ترتیـب      561 ؛462 ؛291 ؛290 ؛15، 6 جباشد(همان،  می
مراعات انصاف و حق، تمام پیمودن کیل و ترازو و دادن حق مردم به ایشان، ترك کـردن فسـاد،   «است: 

و استکبار، گرفتن حق و دادن آن، تخفیـف در سـود، تـرك احتکـار،      دست کشیدن از خود بزرگ شمارى
کردن مردمان، تمام دادن حق مزدوران و کارگران و کشاورزان، معامله کردن  ترك برده -کشى، ترك بهره

 ). 740، 6 جهمان، »(به انصاف، و حفظ کرامت و آبروى مردم

 طلبی حق .9
» طلبی اصل حق«طور خالصه  توان آن را به شود که می میرعایت انصاف با اصل اخالقی دیگري تکمیل 

نامید، و مراد این است که حق و امور پایدار اثبات، و باطل و امور ناپایدار نابود شوند. اقتصـاد مقـاومتی در   
اي  رسـد، زیـرا در هـر جامعـه     طلبی تا حد زیادي به منصۀ ظهور می چارچوب عدالت و انصاف و اصل حق

ساالران تالش دارند قدرت و ثروت خود را افزون کنند لذا حقوق مردم ضایع شـده و   ایهقدرتمندان و سرم
  شوند. از طریق روابط اقتصادي ناسالم و از مسیر تصرفات غیرقانونی و ظالمانه مردم فقیر می

ویژه مسئولین طراز اول که الگوي دیگران هستند وظیفه دارنـد داد مظلومـان را بـا     دولت اسالمی به
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بـه   ). رسیدگى مستقیم مسئولین حکومت اسالمى 757، 2 جو دقت بستانند(اخوان حکیمی، همان،  سرعت
خـوارى،   مشکالت مردم همواره نظام حکومتى اسالم به ویژه نظام ادارى آن را از گزند کاغذبازى، رشـوه 

وس شدن مردم هاي معامالتی و در نتیجه مأی مجامله و مسامحه در رسیدگى به امور مردم، افزایش هزینه
مردان وظیفـه دارنـد تـا     ). لذا دولت711، 2 جدارد(همان،  مسلمان از مسئولین و نظام، مصون و محفوظ می

هایشان گوش فرا دهند و در صورت  ویژه اقشار مظلوم و محروم قرار گرفته و به درد دل رودررو با مردم به
حقـوق مردمـی از همـین دیـدارهاي      هایشان حقشان را بستانند. مالك شناخت حـق و  درستی درخواست
هاي برخاسته  طلبی اثر خودش را در تمدن اسالمی و درون دولت شود(همان). اصل حق مردمی حاصل می

را براي دادخواهی تأسیس کرده که اگر قوه قضـائیه  » هاي مردم خانه«از آن گذاشت، و حاکمان مسلمان 
ند جبران برخی مظالم را بکنند. البته، معمـوالً عالمـان   ها بتوان خانه نتواند پاسخگوي مردم باشد این عدالت

:  ق1409آبـادى،   منتظرى نجـف دینی و مساجد در طول تاریخ تمدن اسالمی این مهم را برعهده داشـتند( 
] در دنیا 1طلبی[البته، مطابق با اصل تنازع بقایی حق فقط گرفتنی است ). امروزه اصل حق 332-333، 3 ج

هـاي جمعـی، کتـب،     هاي کارگري، رسـانه  د که در تشکیل احزاب سیاسی، اتحادیهنمادهاي گوناگونی دار
 شود. هاي دفاع از حقوق بشر، زنان، و حتی حیوانات ظاهر می انجمن

 مواسات و برادري اسالمی .10
امـت  «سـاز   از عناصـر هویـت   در فـرد طلبـی   و حقایجاد محبت و برادري و روحیه انصاف ایمان به خدا، 

از طریـق  » امت اسالمی«دهند و  اشند. این عناصر با هم هویت جامعۀ اسالمی را شکل میب می» اسالمی
گیـرد، و بنـابراین، بخـش سـوم اقتصـاد(بخش       رشد این اجزاء شکوفا شده و برادري اسالمی شـکل مـی  

امـام  طـور کـه    کننده) در یک جامعۀ اسالمی بسیار قدرتمند عمل خواهد کرد. امـا همـان   خیرخواه و انفاق
، 74، 6ج : 1366خوانسـارى،  »(شـود  برادرى، با هیچ چیز همچون مواسات حفظ نمى«: فرماید می (ع)ىعل
). مواسات دو چهرة اخالقی و حقوقی دارد. وجه اخالقی مواسات همـان خیرخـواهی نسـبت بـه     9578ح 

توانـاییش   است. مؤمن باید در حد امکان و نیازهاي اولیه محتاجاندیگران است. اما وجه حقوقیش تأمین 
، »مواسـات «به این ترتیب، چهـره برتـر    باشد. نیاز برادر مؤمنش را برآورد. البته، مراد از نیاز، نیاز شدید می

چهره حقوقی آن است که با عدالت کامالً سازگار است. هرگز نباید گمان کرد که پرداخت وجـوه شـرعی،   
هاي جامعه است. خداوند هـم   ر رفع نیازمنديهمانند خُمس و زکات و کفّارات، یکتا وظیفه انسان مؤمن د

ـ  يجوادهاي شدید افراد را تأمین کننـد( را موظّف ساخته است تا نیازثروتمندان و هم دولت   :1386 ،یآمل
گیري  هاي مهم و اساسی اقتصاد مقاومتی بدون شکل یکی از مؤلفه عنوان به). اصالح الگوي مصرف 222

                                                        
حـق، هـم   «اسالم قائل به این اصل است کـه   ، معتقد است،»اصل حق فقط گرفتنی است«برخالف دیدگاه غرب که به  .1

 ).179، 25 ج: 1386مطهري، فروردین »(دادنى است هم گرفتنى
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پذیر نیست. رهبران بخش سوم جامعه اسالمی  با زهد و قناعت خـود از   مواسات در جامعه اسالمی امکان
هـایی کـه    گرایی و اسراف از سوي دیگـر، و سـازمان   سو، و امر به اعتدال در مصرف و نهی از مصرف یک

د در ایجاد و گسترش توانن کنند، می تأسیس می» مصرف بهینه، پایدار، و موافق عموم مردم«براي دفاع از 
  نهضت اسالمی اصالح الگوي مصرف اقدامات مهمی انجام دهند.

  زیستی(قناعت) زهد و ساده .11
نقش مهمـی  زهد و قناعت، دو ویژگى اخالقى انسان است که به دلیل تقابل با حب دنیا و حرص و طمع، 

ى به دنیا است و قناعت، رضایت میلى و عدم دلبستگ . زهد، همان بىدر ایجاد الگوي اقتصاد مقاومتی دارد
است. هر یک از این دو ویژگى، درجـات و مراتبـى    زیستی ، و به تعبیر دیگر، سادهبه کم و حرص نورزیدن

بینى، مؤثرترین امر  چه دین تأیید کرده، اشتباه شود. معرفت و حقیقت دارد و نباید زهد و قناعت منفى با آن
فت دینى به خدا، دنیـا و معـاد، تـرویج روحیـه قناعـت و دل      در تحقق زهد و قناعت است و گسترش معر

شود که همگى باعـث سـالمت جامعـه در زمینـه      بریدن از دنیا را در پى دارد و آثار متعددى بر آن بار مى
گردد. زهد و قناعت، موجب برخوردارى از روحیه متعالى در برخـورد بـا    فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مى

ترین خدمت به جامعه است. شخص به جهـت اعتقـاد بـه     ترین هزینه زندگى و بیش هاى دنیا و کم نعمت
کنـد و بـراى    بردارى از فرصت زندگى متمرکز، و محصول بیشترى تولید مى معاد، کوشش خود را در بهره

 شتابد. المنفعه مى بقاى ابدى، کمترین مصرف را دارد و به یارى دیگران و انجام امور عام
سازي اقتصادي اسالم و گسترش اقتصاد مقـاومتی   گانۀ اخالق اسالمی در حوزة نظام این اصول یازده

هاي اقتصادي در یـک جامعـه اسـالمی لحـاظ      بایست در تدوین برنامه از اهمیت زیادي برخوردارند، و می
اعتمادي مردم و کاهش اقبال عمومی به نظام اسالمی شده و  ها موجب بی شوند. عدم توجه به این ارزش

هـا ارائـه کـرده اسـت:      ست آن را به دنبال دارد. امیرالمؤمنین علی(ع) چهار معیار براي شکست دولتشک
» االصول، و التمسک بالغرور، و تقـدیم األراذل، و تـأخیر األفاضـل    تضییع :یستدلّ على ادبار الدول بأربع«
کند، چهـار   اند یا سقوط میم یعنی اگر انسان خواست ببیند نظامی می). 10965، ح 451، 6خوانسارى، ج (

کند و  معیار را باید بررسی کند: اگر خداي ناکرده این چهار چیز در نظامی وجود داشت، آن نظام سقوط می
  این چهار معیار، عبارتند از:  ماند. اگر نبود، براي همیشه می

 ..؛و . اگر اصول ارزشی واخالقی ضایع گردد، ظلم جایگزین عدل و خیانت، جایگزین امانت .1
 انسان، مغرور شود؛اگر  .2
  ؛اشخاص رذل، بدسابقه، بد اخالق و سست اعتقاد مصدر کار قرار گیرند .3
  .امین، الیق و با تجربه منزوي گردندمؤمن، ، متعهدافراد  .4

طوري کـه مسـائل    براي اصالح و حفظ نظام اسالمی خود باید خودمان را اصالح و حفظ کنیم، به لذا



  51                (فرهنگ مقاومت) هاي فرهنگی و اجتماعی اقتصاد مقاومتی و زیرساخت 

ها کامالً ملحوظ گردد و رعایت حقوق مجریـان فاضـل و تقـدیم آنـان در      نامهارزشی در تدوین و تهیه بر
  .)266 ،10ج : 1387 ،یآمل يجواد(مقام اجرا بر دیگران محفوظ باشد

  مبانی اجتماعی اقتصاد مقاومتی
ترین مبانی اجتماعی اقتصاد مقاومتی که در دنیاي امروز نقشی اساسـی   در این مقاله، فقط به یکی از مهم

پـردازیم. یکـی از اصـول توسـعه      ویژه مردم ایران اسالمی دارد مـی  تحقق قدرت مقاومت مردم دنیا بهدر 
ترین مبناي اجتماعی اقتصاد مقاومتی مبارزه با باطل است. یکی از مصادیق مبارزه  اسالمی و یکی از مهم

  .  1با باطل از منظر قرآن کریم مبارزه با مترفین و الگوي مصرفی آنان است

  زه با مترفین و الگوي مصرفی آنانمبار
گرایی همواره در میان جوامع بشري حضور داشته است، و اختصاصی بـه جامعـه    از لحاظ تاریخی، مصرف

  . 2داري ندارد. تفاوت عمده فقط در گستردگی جامعه مصرفی در عصر کنونی است صنعتی سرمایه
گویند که به زندگی در نـاز و   کسی می اتراف به معناي خو گرفتن و عادت به نعمت است، و مترف به

). مترف و مشتقاتش در قرآن کریم هشت بار ذکـر  115، ص 5: ج 1377نعمت خو گرفته است(مترجمان، 
. مترف کسی است کـه عـادت   3شده و خشم خداوند به اخالق و رفتار این قشر در این آیات مشهود است

                                                        
صـحیفه  داند که باید با آن به شدت مبارزه کرد( میبزرگترین آفت یک جامعه انقالبى را فرهنگ مصرفى امام خمینی(ره)  .1

 ).159، 21 امام، ج
، در اعصار قدیم به شکل اهرام مصر، کاخ شاهان و امپراطـوران، و غیـره وجـود    پدیده مصرف نمایشی کامالً جدید نیست .2

ساالري قرن نـوزدهم بـه مثابـه نتیجـه      داشت. آنچه جدید است، مطابق نظر وبلن، طبقه جدیدي است که در جامعه سرمایه
ت از لحاظ مقیاس با آنچه که اي کامالً شکل متفاوتی داش انباشت ثروت در خالل انقالب صنعتی دوم ظاهر شد. چنین پدیده

قبالً بود. شرط مهم مصرف نمایشی آن است که سهم بزرگی از درآمد براي نیازهاي اساسی، از قبیل: غذا، سرپناه، و لبـاس  
کرد. استداللش این بود که علت حقیقـی محبوبیـت    الزم نیست. وبلن همچنین ورزش را به مثابه مصرف نمایشی تصور می

) نیز مسیرهاي تغییر سلیقه مصرفی 1920ابزاري براي نشان دادن فراغت نمایشی است. مارشال( عنوان بهورزش سودمندیش 
 )تـر، نمایشـی و متمـایز در مصـرف     را توجه داد: افزایش تقاضا براي تنوع بیشتر، مهارت باالتر و کیفیـت بهتـر، اجتمـاعی   

Jinyang Deng, Majumdar and  Zheng,2009 ,p. 148). 
3 .نْفَلَومیلًا مضِ إِلَّا قَلی الْأَرف ادنْ الْفَسنَ عونْهۀٍ ییقلُوا بأُو کُملنْ قَبنْ الْقُرُونِ ملَا کَانَ م     یـها أُتْرِفُـوا ف وا مـینَ ظَلَمالَّذ عاتَّبو منْهنَا میأَنْج

دارند؟ جـز انـدکى از    از فساد در زمین باز  ] مردم را شما خردمندانى نبودند که[هاى پیش از  پس چرا از نسل)؛ 116/هود(وکَانُوا مجرِمینَ
 .دنبال ناز و نعمتى که در آن بودند رفتند، و آنان بزهکار بودند کسانى که از میان آنان نجاتشان دادیم. و کسانى که ستم کردند به

مو یهف ا أُتْرِفْتُموا إِلَى مجِعارأَلُونَ لَا تَرْکُضُوا وتُس لَّکُملَع کُمناکم بودید   ] هان [ )؛13/االنبیا(سمگریزید، و به سوى آنچه در آن متنع
  .باشد که شما مورد پرسش قرار گیرید سراهایتان بازگردید،  ] به سوى [ و 

و چون بخواهیم شهرى را )؛ 16/االسراء(حقَّ علَیها الْقَولُ فَدمرْنَاها تَدمیرًا وإِذَا أَردنَا أَنْ نُهلک قَرْیۀً أَمرْنَا متْرَفیها فَفَسقُوا فیها فَ
شهر] الزم گردد،   [  و فساد] بپردازند، و در نتیجه عذاب بر آن   [  داریم تا در آن به انحراف   هالك کنیم، خوشگذرانانش را وا مى

 .زبر کنیم یکسره] زیر و  [  پس آن را 
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). او 139، 5ق: ج 1419شود(مدرسی،  الت منع نمیبه خوشگذرانی داشته و به حدي آزاد است که از این ح
). نعمـت  484، 1: ج1366، انصاریانشود( کند و منع نمی به خودش واگذار شده و هر کاري که بخواهد می

). مترف کسـی اسـت   524، 2کند(همان، ج  برداري می برایش گسترده شده و هر چه بخواهد از لذات بهره
). و بـاالخره، متـرف کسـی اسـت کـه در      523، 3داشته است(همان، ج که نعمت و رفاه او را به طغیان وا

  ).160، 2تا: ج  کند(ابن هشام، بی روي می استفاده از نعمت و رفاه اسراف و زیاده
). 34(سـبأ/ کشـاند کـه از پـذیرفتن حـق اسـتکبار ورزد      زیاده روى در لذایذ کار آدمى را به جایى مـى 

هـا متعلـق شـود، و     اى مادى همین است، که قلب آدمى بدانه ور شدن در نعمت خاصیت اتراف، و غوطه
ها بداند، حاال چه اینکه موافق حق باشد، یـا مخـالف    آنها را عظیم بشمارد، و سعادت خود را در داشتن آن

(عالمـه طباطبـائى،   1کنـد  آن، در نتیجه همواره به یاد حیات ظاهرى دنیا بوده، ماوراى آن را فراموش مـى 
  ).  383، 16 ج : ق1417

هـا و   کن کردن این فساد آشکار جوامـع امـروزین کـاهش نـابرابري     کار اساسی اسالم براي ریشه راه
نزدیک کردن طبقات به یکدیگر، منع از الگوي جامعه مصرفی (اتراف)، منع از اسراف و تبذیر [بطور عمده 

                                                                                                                                  
تا وقتى خوشگذرانانِ آنها را به عذاب گرفتار ساختیم، بناگاه به  )؛64/المؤمنون(حتَّى إِذَا أَخَذْنَا متْرَفیهِم بِالْعذَابِ إِذَا هم یجأَرونَ 

 .آیند  زارى درمى
اى  مـا] در هـیچ شـهرى هشـداردهنده      [  و  )؛34/سـبأ (تُم بِه کَافرُونَ وما أَرسلْنَا فی قَرْیۀٍ منْ نَذیرٍ إِلَّا قَالَ متْرَفُوها إِنَّا بِما أُرسلْ

 ».آنچه شما بدان فرستاده شده اید کافریم ما به«نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند: 
و  )؛23/الزخرف(وجدنَا آباءنَا علَى أُمۀٍ وإِنَّا علَى آثَارِهم مقْتَدونَ وکَذَلک ما أَرسلْنَا منْ قَبلک فی قَرْیۀٍ منْ نَذیرٍ إِلَّا قَالَ متْرَفُوها إِنَّا 

ما پدران خود را بر آیینى «گفتند:  اى نفرستادیم مگر آنکه خوشگذرانان آن بدین گونه در هیچ شهرى پیش از تو هشداردهنده
  ».و راهى] یافته ایم و ما از پى ایشان راهسپریم  [  

ینَ إِنَّهتْرَفم کلَ ذَلکَانُوا قَب اینان بودند که پیش از این ناز پروردگان بودند )45/الواقعۀ(م. 
نْیاةِ الدیی الْحف مأَتْرَفْنَاهرَةِ والْآخ قَاءوا بِلکَذَّبینَ کَفَرُوا والَّذ همنْ قَولَأُ مقَالَ الْمثْلُکُوشَرٌ مذَا إِلَّا با ها م    نْـها تَـأْکُلُونَ م مـأْکُلُ می م

آنان  و اشراف قومش که کافر شده، و دیدار آخرت را دروغ پنداشته بودند، و در زندگى دنیا )؛33/المؤمنون(ویشْرَب مما تَشْرَبونَ
نوشـید،    رد؛ و از آنچـه مـى  خـو   خوریـد، مـى    مرد] جز بشرى چون شما نیست: از آنچه مى  [  این «را مرفّه ساخته بودیم گفتند: 

  .نوشد  مى
ما] در هیچ شـهرى هشـداردهنده اى     [  و  )؛34/سبأ(وما أَرسلْنَا فی قَرْیۀٍ منْ نَذیرٍ إِلَّا قَالَ متْرَفُوها إِنَّا بِما أُرسلْتُم بِه کَافرُونَ  .1

 ».ان فرستاده شده اید کافریمآنچه شما بد ما به«نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند: 
ما دارایى و فرزندانمان از همه بیشتر است و مـا عـذاب   «و گفتند:  )؛35/سبأ(وقَالُوا نَحنُ أَکْثَرُ أَموالًا وأَولَادا وما نَحنُ بِمعذَّبِینَ 

 ».نخواهیم شد
پروردگار من است که روزى را براى هر «بگو:  )؛36/سبأ(قُلْ إِنَّ ربی یبسطُ الرِّزقَ لمنْ یشَاء ویقْدر ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعلَمونَ 

 ».دانند  لیکن بیشتر مردم نمى گرداند؛  کس که بخواهد گشاده یا تنگ مى
ما عملُوا وهم فی الْغُرُفَات ادکُم بِالَّتی تُقَرِّبکُم عنْدنَا زلْفَى إِلَّا منْ آمنَ وعملَ صالحا فَأُولَئک لَهم جزَاء الضِّعف بِوما أَموالُکُم ولَا أَولَ

ایمان آورده و کار  انى کهو اموال و فرزندانتان چیزى نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک گرداند، مگر کس )؛37/سبأ(آمنُونَ
ى بهشـتى] آسـوده خـاطر      ]  پاداش است و آنها در غرفه هـا  شایسته کرده باشند. پس براى آنان دو برابر آنچه انجام داده اند

  .خواهند بود
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هـایی ماننـد    به ارزشهاي مادي   تر از همه تغییر ارزش روي کمی در مصرف(کمیت مصرف)] و مهم زیاده
  ).  341، 4(همان، ج  1تقوي، جهاد، علم، و جستجوي فضل الهی است

» بهینه، پایدار، و موافق عمـوم مـردم  الگوي مصرف  «بایست  هر تقدیر، در یک جامعه اسالمی می به
 هاي اسالمی مربوط به حرمت اسراف و از دو جهت است: جهت اول آموزهنهادینه گردد. اهمیت این نکته 

توسـعه   درحـال  زمان براي کشورهاي ۀ ضرورتمسئلدوم  تبذیر و اتراف است که بدان اشاره شد. اما جهت 
هـا در   یافتـه  از توسـعه لذا اگـر بخواهنـد   ، ندا هنوز به رشداقتصادي خودپویا نرسیدهکشورها  است. زیرا این
مصرف انبوه است، در حـالی   و رسیدن به مرحله تولید انبوهاش گذشتن از مرحله  الزمه ندمصرف تقلیدکن
انداز  بایست به پس مانند ایران هنوز در مرحله خیز اقتصادي هستند و می در حال پیشرفتیکه کشورهاي 

کارهـاي   . این نکته نیز نباید فرامـوش شـود کـه یکـی از راه    گذاري و تولید بیشتر اهمیت دهند و سرمایه
نخسـت در میـان نخبگـان شـهرى و     »  ف انبوهمصر «گسترش اقتصاداز طریق » سوم کردن جهان غربی«

البته، نباید مصارف عرفی و متناسـب هـر عصـر را     .باشد می ترى از مردم هاى وسیع سپس در میان بخش
منع کرد، بلکه محروم کردن مردم و سرکوب نیازهاي واقعی خودش نوعی ظلم است، لذا تنها از نیازهـاي  

  .2نظر کرد جویانه صرف هاي مسالمت بایست به روش کاذب می

  (فرهنگ مقاومت) بندي و نتایج جمع
عادالنه مبتنی بر اسالم گره خورده است. مفهوم عدالت از دیـدگاه  فرهنگ مقاومت با آرمان ایجاد جامعه 

سازي مناسب  رهبران حکومت اسالمی براي هدایت مردم و براي دولت 3اسالم بدون استقامت و پیرشدن
یابد. از اینجا به بعد است که مفهوم احسان که در قرآن کـریم بعـد از عـدالت     با اهداف اسالم تحقق نمی

. در واقع، اگر بخشی از مردم یعنی مؤمنـان، روحانیـان و رهبـران    4کند قش خود را ایفا میبدان امر شده ن

                                                        
، و قوله: )13/الحجرات(د اللَّه أَتْقاکُم: و هو الذي یشیر إلیه قوله تعالى: و سئَلُوا اللَّه منْ فَضْله اآلیۀ، و قوله: إِنَّ أَکْرَمکُم عنْ .1

 :رُّوا إِلَى اللَّه50/الذاریات(فَف.(  
هاى بعـدى   منابع ممکن است به شدت مصروف ارتقاى رشد اقتصادى شوند، به طورى که افزایش سطح مصرف به دوره .2

ى سابق، میزان مصرف ممکن است طـى  در شورو 1930موکول شود. در موارد حاد، از قبیل جنبش اشتراکى کردن در دهه 
صـبرى فـراوان    ، مصرف کنندگان با بـى 1991هاى طوالنى به شدت کاهش یابد. هنگام سقوط نظام اتحاد شوروى در  دوره

منتظر ظهور دوران مصرف انبوه بودند. طبیعتاً قدرت سرکوبى میل به مصرف تا این اندازه، آن هم به نام رشد اقتصادى، فقط 
 تاز خواهد بود. هاى یکه لتدر ختیار دو

فَاستَقم کَما أُمرْت ومنْ تَاب معک ولَـا  (» فَاستَقم کَما أُمرْت«روي أنّه قال صلّى اللّه علیه و آله شیبتنی سورة هود إذ فیها  .3
نیـز    [  ایستادگى کن، و هر که با تو توبـه کـرده   * پس، همان گونه که دستور یافته اى 112تَطْغَوا إِنَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ *هود

أخرجه البیهقی فی شعب االیمان عن أبی على السري کما ). (دهید بیناست  کند]، و طغیان مکنید که او به آنچه انجام مى چنین
  ).168زبدة البیان فی أحکام القرآن، )(به نقل از 320 ،3ج  ،فی الدر المنثور

  ).90/النحل(م تَذَکَّرُونَبِالْعدلِ واإلِحسانِ وإِیتَاء ذي الْقُرْبى وینْهى عنْ الْفَحشَاء والْمنکَرِ والْبغْیِ یعظُکُم لَعلَّکُ إِنَّ اللَّه یأْمرُ .4
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شود. یعنـی،   سیاسی و اخالقی مردم به زهد عمل کنند و احسان و مواسات داشته باشند عدالت محقق می
 بـه تعبیـري، احسـان زیربنـاي     کننـد.  شود که مردم به قسط عـادت   احسان رهبران و مؤمنان موجب می

  عدالت، و به تعبیر دیگر، احسان ضامن اجراي عدالت است.
فرهنگ مقاومت با والیت و عدل رابطۀ تنگاتنگ دارد. در حوزة اقتصاد، قیام بـراي خـدا، عقالنیـت،    
باور به مالکیت تام خداوند متعال، تالش براي زندگی جاویدان، باور بـه عـدالت خداونـد در توزیـع منـابع      

طلبی و مبارزه بـا   ها در مسیر حق از والیت معصومین: و استقامت و پیرشدن آن ثروت از طریق الگوگیري
سازند. این باورها زمینۀ نوع دیگري  ها درونی می هاي اعتقادي اقتصاد مقاومتی را در جان انسان باطل پایه

ه اصل اخالقی ویژه در یازد کنند که الگوگیري از اخالق این بزرگواران به از الگوگیري ارزشی را فراهم می
  ترتیب عبارتند از: کنند. این یازده اصل اخالقی به هاي ارزشی اقتصاد مقاومتی را ارائه می است که پایه

ـ خ ثروت .3؛ خدا يبرا کار .2ي و کرامت نفس؛ تقو .1  شـدن  مقـاوم  و ينگهـدار  موجـب  و اسـت  ری
ـ رعا .7یی؛ راسـتگو  .6؛ پیمـان  و عهـد  به بندى پاى .5؛ است ارزشمند ياقتصاد کار .4؛ جامعه ؛ امانـت  تی

  زیستی(قناعت). زهد و ساده .11ی؛ و اسالم يبرادر و مواسات .10ی؛ طلب حق .9؛ انصاف .8
شوند که  کنند موجب می هاي اخالقی که حسن فاعلی و فعلی رفتارگر مسلمان را تضمین می این ارزش

دي افراد در سطح اقتصاد خرد حفظ اقتصاد در سطح کالن صبغه و رنگ الهی گرفته و عزت و کرامت اقتصا
شده و ارتقاء یابند. سطح اعتماد افراد و سرمایه اجتماعی در جامعه افـزایش یافتـه و مقاومـت در سـطوح     

ترین درجات خـود خواهـد    فرهنگی اسالمی از جمله در سطح اقتصادي به عالی -گوناگون نظام اجتماعی
  دهند. از مبانی فرهنگی اقتصاد مقاومتی را تشکیل میرسید. این باورهاي اعتقادي و اخالقی بخش مهمی 

اما اقتصاد مقاومتی بدون مبارزه با مصادیق باطل از جمله مبارزه با مترفین و الگوي مصرفی آنان کـه  
کشـیده شـده    گیري ساختار سالم اقتصـاد جوامـع مظلـوم و سـتم     شدت ترویج شده و مانع شکل امروزه به

طلبـی   نشینی و راحت هاي کاخ مت در حوزة اقتصاد از طریق مبارزه با رفتارپذیر نیست. فرهنگ مقاو امکان
  یابد.   دست و زندگی حد کفاف شکل گرفته و گسترش می و نگاه به اقشار پایین
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  الزامات فرهنگی اقتصاد مقاومتی
  *بنیانیانحسن 

  چکیده
بعد از تبیین چیستی فرهنگ و کارکردهاي مختلف آن با توضیح اهمیت فرهنگ از دیدگاه مقام معظـم  
رهبري و بیان تفصیلی تأثیرات مختلف و متنوع فرهنگ هر جامعه در رشد و توسعه اقتصادي جوامع و با 

واسـطه   ظام جمهوري اسالمی، بهتأکید بر این نکته که اساس ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی در ن
پافشاري و تأکید به حفظ اصول و مبانی اسالمی و پیگري اهداف غایی خود، یعنی گسترش عدالت و رشد 
مستمر اخالق و معنویت در جامعه اسالمی ایران بوده است و از این روي، الزم است در جریان استخراج 

گیرد و اعمال مدیریت و  و فرهنگی مدنظر قرار میهاي سیاسی، اقتصادي  مجموعه اقداماتی که در عرصه
هاي  تحقق آنها، در نهایت باید زمینه ساز تحقق اهداف فرهنگی نظام باشد؛ در ادامه با ذکر پیش فرض

الزم در استخراج الزامات فرهنگی براي تحقـق اقتصـاد مقـاومتی، راهبـرد محـوري آن را در پـذیرش       
هنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در اصالح پیامدها و تأثیرات ها و نهادهاي فر مسئولیت همه سازمان

فرهنگی خود روي کارکنان، خدمات گیرندگان و فرهنگ عمومی جامعه معرفی نموده و بـا اسـتناد بـه    
بندهایی از مصوبات نقشه مهندسی فرهنگی، اقدامات موردنظر توضیح داده شده است. بدیهی است که در 

هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي بـراي    ایت، آموزش و آماده سازي دستگاهاین رویکرد، مسئولیت هد
هاي فرهنگی کشور خواهد بود که در کنار آمـاده سـازي    اصالح عملکرد فرهنگی خود به عهده سازمان

  هاي فرهنگی کمک نمایند.  ساز دستگاه افکار عمومی به حرکت فرهنگ
  توسعه اقتصادي. فرهنگی، مقاومتی، الزامات اقتصاد ها: کلید واژه

  مقدمه
» اقتصاد مقاومتی«تشخیص ضرورت تدوین راهبردهایی خاص براي مدیریت اقتصاد جامعه تحت عنوان 

برخوردار از نیروي انسـانی  «و » استعدادهاي سرشار معنوي«از سوي مقام معظم رهبري و تأکید بر وجود 
اگر از الگوي اقتصادي «اشاره به این نکته که  و» متعهد، کارآمد و داراي عزم راسخ براي پیشرفت کشور

بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است پیروي کنیم می توانیم 
هاي مصـوب   که در مقدمه ابالغ سیاست» الگویی الهام بخش از نظام اقتصادي اسالمی را عینیت بخشم

  شوراي تشخیص مصلحت آمده است.
                                                        

  رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پیوست نگاري فرهنگی دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی *
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دهد که این راهبرد کالن در نفس خویش تعاملی گسترده بـا مسـائل سیاسـی، فرهنگـی و      ن مینشا
اقتصادي جامعه دارد و الزم است براي تحقق هرچه بهتر این راهبرد کالن، تأثیرات متقابل این سـه بعـد   

الزم خوبی شناسایی و تبیین شود و براساس ایـن شناسـایی، راهکارهـاي     سیاسی، فرهنگی و اقتصادي به
برداري و هم افزایی این سه عرصه کشف و در یک برنامـه جـامع از طریـق اقـدامات اجرایـی       براي بهره

  هدفمند مدنظر قرار گیرد.
گرچه هدف این مقاله شناسایی سرفصل کالن اقدامات فرهنگی الزم براي تحقـق هرچـه بیشـتر و    

واسطه تعامل  می) مورد توجه قرار گیرد، بهمند(سیست تر اقتصاد مقاومتی است، اما اگر با نگرشی نظام سریع
  توان بر اساس الگوي زیر: گسترده و مستمر بین ابعاد سیاسی، اقتصادي و اجتماعی جامعه با فرهنگ می

  

  
  1نمودار 

  
  موضوع را مورد مداقه قرار دهیم، زیرا نه تنها الزم است در سه سرفصل مشخص شامل:

 هاي مدیریت سیاسی کشور در رابطه با اقتصاد مقاومتی؛ اقدامات مورد نیاز براي تقویت ظرفیت .1
 صادي کشور در رابطه با اقتصاد مقاومتی،هاي مدیریت اقت اقدامات مورد نیاز براي تقویت ظرفیت .2
 هاي مدیریت فرهنگی کشور در رابطه با اقتصاد مقاومتی. اقدامات مورد نیاز براي تقویت ظرفیت .3

واسطه آنکه، اصل ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی به دلیل پـاي   موضوع را دنبال نماییم، بلکه به
باشـد، از ایـن روي، الزم اسـت     و اسالمی خـویش مـی   فشاري نظام جمهوري اسالمی بر مبانی اعتقادي

راهکارهایی با این رویکرد انتخاب و پیشنهاد شود که عالوه بر هم افزایـی در تحقـق اقتصـاد مقـاومتی،     
  هاي اصیل مبتنی بر اعتقادات اسالمی جامعه باشد. بتواند زمینه ساز تقویت الگوهاي رفتاري و ارزش

مقدمه این مقاله بدان اشاره نمود، لزوم برطرف نمودن ضـعف گسـترده    شاید اولین الزامی که باید در
هـاي   شناخت علمی از ماهیت و نقش فرهنگ در بین مدیران سیاسی و سیاست گزاران و مجریان فعالیت

اقتصادي کشور است، علت این ضعف گسترده را باید در عواملی چون: پیچیدگی ماهیت فرهنگ، استمرار 

 

 

اقتصاد 
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واسطه وجـود   لندمدت فرهنگ، عدم توجه به نقش نیروي انسانی در پیشرفت کشور بهو تغییر تدریجی و ب
دنبال وجود این عوامـل   درآمدهاي نفتی و در نتیجه عدم توجه به دانش، مهارت و فرهنگ نیروي کار و به

  بازدارنده، عدم وجود مطالعات عمیق و سازمان یافته در موضوعات فرهنگی جستجو کرد.
هاي متفـاوت از چیسـتی فرهنـگ     هاي متفاوت از مفهوم فرهنگ و داشتن ذهنیت یعلی ایحال، تلق

شود که در آغاز هـر   واسطه تجربیات زندگی شخصی بین مدیران و کارشناسان جامعه ایران، موجب می به
مقاله مرتبط با حوزه مسائل فرهنگی، ناچار باشیم هرچند به اختصار، براي ایجـاد یـک درك مشـترك از    

  هنگ، ابتدا به چیستی فرهنگ و کارکردهاي اصلی آن اشاره نماییم:مفهوم فر

  چیستی فرهنگی و کارکرد آن
ترین راه، دستیابی به تعریفی جامع و مـانع از   ترین و نزدیک گرچه همواره براي شناخت هر موضوع، دقیق

فرهنگ، نویسنده را هاي زیاد و طرح تعاریف متعدد و متنوع براي  آن موضوع است، لیکن اختالف برداشت
کند به جاي ارائه تعریف، به سراغ ماهیت و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ رفته و از این طریق  مجبور می

شناس فرانسـوي در توضـیح پیچیـدگی و چیسـتی      جامعه 1به مفهومی مشترك برسیم. کلودلوي استراس
  گوید: فرهنگ می

 در سـطح ایـن اقیـانوس،    .اقیـانوس تشـبیه کـرد   توان به اکتشـاف   شناخت فرهنگ را می و کندوکاو«
اینها نشـان   را مشاهده کنیم و رفتارها و ها آیین توانیم مصنوعات، شویم می هنگامی که سوار امواج می

 ؛دهنده آن چیزهایی است که در سطح اقیانوس قرار دارد. براي مطمئن شدن باید زیر آب نیزنگاه کـرد 
باورها  ها و ارزش –رفتارها باید پرس وجو کرد  ها و آیین نوعات،یعنی براي یافتن دالیل وجود این مص

سـازي را   عمیق تر بنگریم فرضیات زمینه اما اگر پایین تر برویم و دالیل بروز رفتارهاي خاص هستند.
این عملیات  را استنتاج کرد، آنها طریق تفسیر، باید از اي نیست و ساده بینیم که دستیابی به آن کار می

هـاي   گنج ها و هم فرصت تهدیدهاي بالقوه و هم خطرها و اي است تا د تجهیزات صوتی پیشرفتهنیازمن
ایـن جریـان    توانیم یک جریان زیر آبی قوي را کشـف کنـیم،   این جاست که می نهفته را کشف کنیم.

  ).1382شنایدر، »(2فرهنگ دیگران فرهنگ خودي و ،همان حضور نیروهاي پنهان فرهنگ است
توان این برداشت را براي چیستی فرهنگی  گیري از خصوصیات ذکر شده در این اظهار نظر می با بهره

شوند، به دلیل نیاز به زنـدگی در جمـع بـراي     ها که در سرزمینی مستقر می ارائه داد که هر گروه از انسان
قضـایی و اجتمـاعی    گذران امور خود، مجبورند با هم مراودات مختلفی در تعـامالت سیاسـی، اقتصـادي،   

                                                        
1. Claude Levi-Strauss 

لویی کابریو، ترجمه محمـد اعرابـی و داود ایـزدي، نشـر دفتـر      –. مدیریت در پهنه فرهنگ ها، سوزان سی، شنایدر و ژان 2
  )1382هاي فرهنگی ( پژوهش
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پذیرند و متأثر از خصوصیت  داشته باشند. از این روي، براساس آنچه در فطرت اولیه خود دارند دینی را می
جغرافیایی و طبیعی که بر زندگی آنها تحمیل شده است و حوادثی که در طول تاریخ آن جامعه رخ داده و 

هـا،   تدریج یک مجموعه نظام مندي از اعتقـادات، ارزش  اند، به باالخره تأثیراتی که از سایر جوامع پذیرفته
دهنـد، تـا بـر     هنجارها، الگوهاي رفتاري پایدار و نمادهایی را به صورت مشترك مورد پذیرش قـرار مـی  

هاي مختلف زندگی اجتماعی خود معنا بخشیده و با هـم تفـاهم و همزیسـتی داشـته      اساس آن به بخش
ها، هنجارها، الگوهاي رفتاري و نمادها را که حضـور آن   تقادات، ارزشباشند. این مجموعه نظام مند از اع

در همه ارتباطات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی بین اعضاي جامعه و در همه تعامالت افراد با خالق هسـتی  
  نامیم. و در درون خودشان جریان دارد را فرهنگ می

  کارکردهاي فرهنگ
ست که اهم آن عبارت است از: هویت دهندگی و احسـاس  براي فرهنگ کارکردهاي مختلفی ذکر شده ا

داشتن میراث مادي و معنوي مشترك بین افراد، انسجام بخشی و ایجاد احساس همبستگی بین اعضـاي  
ریـزي بـراي    جامعه، معنابخشی به افعال و اقدامات افراد، تضمین بقا و تداوم تـاریخی یـک ملـت، قالـب    

اد سازگاري بین افـراد جامعـه. ایـن مجموعـه کارکردهـا موجـب       شخصیت افراد در زندگی اجتماعی، ایج
شود که فرهنگ نقش مهمی در پیشرفت یا عقب ماندگی جوامع مختلف از جمله توسعه اقتصادي آنها  می

ایفا نماید و آنجا که ملتی مورد تهاجم نظامی، اقتصادي و فرهنگی قـرار گیـرد، نقـش برجسـته و تعیـین      
  جامعه براي مقابله با اقدامات دشمنان ایفا کند.   سازي افراد کننده در فعال

  کند؟ فرهنگ چگونه تغییر می
دهد و انتظار داریم از ثبات نسبی  کند و خود را نشان می گرچه فرهنگ با شکل گیري جامعه معنا پیدا می

جود روحیه برخوردار باشد، اما وجود اراده در تک تک افراد جامعه، همراه با عالقه به کسب دانش جدید، و
کند که  نوآوري و خالقیت، میل به جلب توجه دیگران، دستیابی به منافع بیشتر، افراد جامعه را ترغیب می

هـاي جدیـد و همچنـین بـا      با ایجاد تغییر در نمادها، تغییر در الگوهاي رفتاري، خلق یا پـذیرش فنـاوري  
تدریج  ایجاد تغییر در شیوه زندگی، بههاي فرهنگی سایر جوامع و  هایی از اعتقادات و ارزش پذیرش بخش

  تغییرات در فرهنگ جامعه را بپذیرند.
دلیل همین تأثیر متقابل عناصر تشکیل دهنده فرهنگ در جامعه است که در بسـیاري از مطالعـات    به

مربوط به تحوالت فرهنگی در توضیح تأثیرات متقابل عناصـر تشـکیل دهنـده فرهنـگ، تعـامالت را دو      
  مند بودن ارتباط عناصر داخلی فرهنگ همخوانی دارد. اند که این موضوع با پذیرش نظام دهطرفه نشان دا
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  2نمودار 

  
توان به تأثیرات مختلف فرهنگ در تحوالت اقتصادي جامعه  وجود این تعامالت دوطرفه است که می

فنـاوري نـرم و سـخت اشـاره     گذاري، تولید، توزیع و ورود  از رهگذر مداخله در مصرف، مداخله در سرمایه
  نمود و از طرف دیگر به تأثیرات سازنده و یا مخرب تحوالت اقتصادي در فرهنگ جامعه پرداخت.

  ها در درك اهمیت فرهنگ تفاوت نگاه رهبران و مدیران بخش
تـري از   ها در همـه ابعـاد جامعـه، درك عمیـق     واسطه رسالت هماهنگ نمودن پیشرفت رهبران جامعه به

هـاي سیاسـی، اقتصـادي،     هاي مختلـف در عرصـه   اهمیت آن دارند و در عوض مدیران بخشفرهنگ و 
واسطه داشتن یک تخصص خاص و درگیري مستقیم با مسائل مادي، سخت  قضایی، بهداشتی و غیره، به

هاي تک بعدي، از درك ناقص تري نسبت به ماهیت فرهنگ و تأثیر آن  افزاري و نرم افزاري این عرصه
سئولیت خویش برخوردار هستند، شاید به همین دلیل اسـت کـه مقـام معظـم رهبـري ناچـار       در حوزه م

دولـت بـه کارکردهـاي     هیئـت شوند هر سال در جمع اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی یا جمـع   می
مختلف فرهنگ و اهمیت آن اشاره و مخاطبین را به لزوم توجه به آن دعوت نمایند. براي مثـال در سـال   

  فرمایند: می 1383

 
 

 فرهنگ و تعامل آنهاهاي الیه
 
 
 

 گیري از کاالهاي صنعتی)سخت مثل بهرههاي  نمادها و مصنوعات (شامل فناوري

 جامعه)هاي نرم مثل سازماندهی امور نمادها و مصنوعات (شامل فناوري

 الگوهاي رفتاري پایدار

 ها و هنجارهاي مورد پذیرشارزش

 اعتقادات و باروهاي اساسی
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هـاي کـالن    کنم؛ اول در عرصـه تصـمیم   من فرهنگ کشور را در سه عرصه مهم و عام مشاهده می«
هـاي   ات کـالن کشـور، حتـی تصـمیم    عنوان جهـت دهنـده بـه تصـمیم     کشور است؛ یعنی فرهنگ به

خواهیم ساختمان بسازیم و شهرسازي  اقتصادي، سیاسی، مدیریتی و یا در تولید نقش دارد. وقتی ما می
کنـیم. اگـر در    دهیم یا اجرا مـی  کنیم، اشاعه می کنیم در واقع داریم از این طریق، فرهنگی را تولید می

گیریم عیناً همین معنا وجود دارد. بنـابراین فرهنـگ    کنیم و تصمیمی می اي می سیاست خارجی مذاکره
بیانـات  »( هاي گوناگون کالن کشوري حضور و جریـان دارد  مثل روحی است که در کالبد همه فعالیت

  ). 26/9/81در دیدار رئیس جمهور و اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی، 
  فرمایند: در همین جمع می 1386و یا در سال 

که این هوا را استنشاق کرد، با هوایى که استنشاق کرده و با آن  فرهنگ مثل هواست که انسان وقتى«
چیزى اسـت کـه     از آن  کارها همه برخاسته  رود؛ بقیه میتواند دو قدم بردارد و جلو  جانى که گرفته، مى
هـا   اى کـه در انـدام   هاید. اگر چنانچه یک جایى، هواي مسمومى تزریق بشود، نتیج شما استنشاق کرده

دیده خواهد شد تابع آن مسمومیتى است که در این هواست. اگر فضا را با دود یا مخدرى تخدیر کنند، 
 ایـد؛  وقتى شما آن را استنشاق کردید، رفتار شما متناسب با آن چیزى خواهد شـد کـه استنشـاق کـرده    

بیانـات در  »(شـود  سازى حل مـى  نگما با فره  خیلى از مشکالت جامعه .فرهنگ یک چنین حالتى دارد
  1).4/6/86دولت  هیئتدیدار رئیس جمهور و اعضاي 

خطاب به رئیس جمهور محترم و اعضاي شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی     1392و همچنین در سال 
  فرمایند: می

طلبیم. چـون شـما هرجـا هسـتید، بحمـداهللا       شما را در برجسته کردن این موضوع می  اهتمام ویژه«...
تان جایگاهی براي گفتن و تأثیرگذاري دارید و منبرهایی در اختیار شـما هسـت؛ از اینهـا اسـتفاده      همه

خـود    فرهنگ را در جایگاه واقعی و شایسته  کنید براي اینکه در جامعه و در چشم نخبگان کشور مسئله
هاي فرهنگی روح و معناي حقیقی  یک ملت است. ارزش هویتبنشانید؛ این خیلی مهم است. فرهنگ 

یک ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست، حاشیه و ذیـلِ  
توانیم فرهنگ  سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگند؛ به این باید توجه کرد. نمی

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضـاي شـوراي عـالی انقـالب     ...»(هاي دیگر منفک کنیم رصهرا از ع
  . 2)19/9/92فرهنگی 

علی ایحال جایگاه فرهنگی که قرار است الزامات آنرا در تحقق اقتصـاد مقـاومتی مـورد بحـث قـرار      
امی و انتظامی قـرار  هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، قضایی، نظ دهیم، موضوعی نیست که در کنار فعالیت

طـور کـه    ها با یکدیگر باشد، همان داشته باشد. بلکه همانند چسبی قرار است پیوند دهنده همه این بخش

                                                        
  4/6/86دولت  هیئت.بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي 1

  19/9/92.بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاي شوراي انقالب فرهنگی  2
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ها را در راستاي ایجاد یک تمدن جدید مبتنی بر مبانی اسالمی را تعیین نماید.  باید جهت همه این فعالیت
   گ را در نموداري به شکل زیر نشان داد:توان جایگاه اجزا تشکیل دهنده فرهن از این جهت می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3نمودار 
  

با چنین برداشتی از مفهوم فرهنگ و نقش آن در تحوالت ابعـاد مختلـف جامعـه از جملـه پیشـرفت      
  اقتصادي و دستیابی به الگویی از اقتصاد مقاومتی، الزم است ابتدا رابطه فرهنـگ و اقتصـاد مـورد بحـث     

  قرار گیرد.

  ابعاد رابطه فرهنگ و پیشرفت اقتصادي
وان دو رویکرد را مورد توجه قرار داد، یـک رویکـرد داشـتن نگـاهی     ت با اثبات رابطه فرهنگ و اقتصاد می
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هاي از این نظرات بـه   ابزاري به تحوالت فرهنگی براي تسریع در توسعه اقتصادي جامعه است که نمونه
  شرح زیر است:

  1).1381تودارو، »(توسعه مستلزم تغییر در طرز تلقی عامه مردم است«مایکل تودارو می گوید: 
توسعه اقتصادي ترکیبی از تغییرات روحی و اجتماعی ملتی است که بتوانـد  «پرو معتقد است: فرانسوا 

  2).1374ستاري فر، »(محصول حقیقی ناشی از اقتصاد را افزایش دهد
نیاز به کسب موفقیت، عامل توسعه اقتصادي است و آن را باید در نوع تعلیم و تربیـت  «مک کله لند: 
  3).1378حریري اکبري، »(ی و اعتقادات والدین جستجو کردهاي فرهنگ خانوادگی، ارزش
توسعه اقتصادي نیازمند رفتارهاي خاصـی اسـت کـه بایـد شناسـایی شـود و سیسـتم        «جان مانکل: 

  همان).»(دهی جامعه متناسب با فرهنگ آن جامعه به این رفتار پاداش دهد پاداش
ان نـو را، عامـل توسـعه اقتصـادي     اي از رفتارهاي فرهنگی خاص در خلـق انسـ   مجموعه«اینگلس: 

  4).1379افروغ، »(داند می
معتقد است تا مردم جوامع فرهنگ سنتی حاکم بر محیط خود جدا نشوند، توسعه اتفاق «اورت هگن: 

  حریري اکبري، ).»(افتد نمی
داري، عامل توسعه اقتصـادي غـرب را    در اثر معروفش اخالق پروتستانی و روح سرمایه«ماکس وبر: 

  5).1364وبر، »(داند فرهنگی میتحول 
  ).1378حریري اکبري، »(داند توسعه ژاپن را مدیون فرهنگ سامورایی می«رابرت باله: 

دارد رشد و توسعه، بیش از هـر چیـز نیازمنـد ایجـاد تحـوالت اساسـی در        اعالم می«گیلفورد گیرتز: 
  6).1378هاي ارزشی جامعه است(متوسلی،  ترکیب نهادي و نظام

گیري نهادهـایی   ها و شکل ریزي توسعه اقتصادي موفق خلق ارزش پیش نیاز هر برنامه«ف: چارلز ول
هاي مثبتی را در تشدید رونـد   است که موانع موجود را در تمامی فرایند تولید از بین برده، انگیزه و محرك

  ).1372افروغ، »(شود رشد موجب می
هـاي   هـا و ارزش  هـاي مـادي، از انگیـزه    یزهکشورهاي جهان سوم قادرند عالوه بر انگ«ویلبرت مور 

  ).1378متوسلی، »(فرهنگی بسیاري براي بنیانگذاري ساختار جدید توسعه خویش بهره بگیرند
تري مطرح است و آن این است که با نگاه نظام واره به  ها، نظریه جامع ها و دیدگاه در کنار این نظریه

                                                        
  )، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غالمعلی فرجادي، نشر کوهسار، چاپ دهم1381. تودارو، مایکل ( 1
  )، درآمدي بر سرمایه توسعه، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی1371. ستاري فر، محمد ( 2
  )، مدیریت توسعه، نشر قطره1378. حریري اکبري ( 3
  )، چشم اندازي نظري به تحلیل طبقاتی و توسعه، تهران، نشر توسعه و فرهنگ دانش1379. افروغ، عماد ( 4
  )، اخالق پروتستان و روح سرمایه داري، ترجمه عبدالمحمود انصاري، نشر سمت1371. وبر، مارکس ( 5
  جامعه شناسی، نشر سمت، تهران، چاپ هشتمهاي  )، نظریه1378. متوسلی، غالمعباس ( 6
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داند و براي متغیرهاي فرهنگی، اجتماعی  اجتماعی می کلیت جامعه، فرهنگ را جزئی از یک سیستم نظام
تـوان بـه نظـرات افـرادي مثـل       بیند که از جمله این دانشـمندان مـی   هاي چند جانبه می با اقتصاد تعامل

  پارسونز، اسپنسر، مید اشاره نمود:
را درك هاي دیگر جامعه نظارت دارد و اگر بخواهیم تحوالت جامعه  نظام فرهنگی بر جنبه«پارسونز: 

  Parsons,1988.(1» (کنیم، نخست باید به تحوالت فرهنگی توجه کنیم
یک زیر نظام در کلیت نظام اجتماعی، در تعـاملی مسـتمر بـا بقیـه      عنوان بهنظام فرهنگی «اسپنسر: 

» پـذیرد  هـا تـأثیر مـی گـذارد و تـأثیر مـی       کنـد و در تعـاملی پویـا بـا سـایر نظـام       اجزاي نظام عمل می
(Spencer,1874)2. 

هاي اقتصـادي   هاي ذهنی افراد در کنش و از این رهگذر است که بسیاري از باورها و ارزش«... مید: 
  .3(Mead,1971)» کنند و سیاسی جامعه مداخله می

بدیهی است با توجه به نگرش اسالم به زندگی اجتماعی و مزرعه دیدن زندگی دنیایی بـراي رشـد و   
ریزي  گذاري و برنامه ي انسان و دستیابی به فالح اخروي، این دیدگاه براي سیاستتکامل اخالقی و معنو

  توان در الگوي زیر ترسیم نمود: تر خواهد بود. روابط این دیدگاه را می پیشرفت اقتصادي ما مناسب
  

  
  4نمودار 

  
هـاي مـدیران راهبـردي در     این الگو بر این نکته محوري تأکید دارد که در جامعه اسالمی، مجموعه فعالیت

  مراحل سیاست گزاري، برنامه ریزي، تخصیص منابع و طی مراحل اجرا باید به نحوي باشد که:   
                                                        

1. Parsons, Talcoot (1951), The social, system, iii,nois free Press 
2. Spencer (1991). H, Principles of sociology,3 vol, London 
3. Mead.g.h (1967) mind, selt and society, university of Chicago Press 
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و رشـد   هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی منجر به گسترش عدالت پیشرفت در عرصه اوالً:
  اخالق و معنویت شود.

هـا   افزا و کمک کننده به سایر بخش اي، نقشی هم ها و راهکارهاي اجرایی در هر عرصه سیاست: ثانیاً
  وري و تسریع در پیشرفت عمومی کشور فراهم شود. داشته باشد تا امکان افزایش بهره

رهنگی اقتصاد مقاومتی قرار گیرد، تواند راهنماي دستیابی به الزامات ف علی ایحال در این الگو که می
  شود که به ترتیب عبارتند از: چهار عنوان فرهنگی مالحظه می

اي از خصوصـیات   طور طبیعـی مجموعـه   ): که معرف فرهنگ موجود جامعه ایران است و به1فرهنگ( .1
  گیرد. مثبت و منفی را در بر می

ساس تبیـین فرهنـگ مطلـوب    ): معرفی کننده خصوصیات فرهنگی است که بر ا2پیشرفت فرهنگی( .2
هـا در عرصـه    هـا و موفقیـت   دهد که آسـیب  شود و به مدیریت راهبردي کشور نشان می استخراج می

 ریزي کرد. کند و باید براي حل چه مسائلی در فرهنگ برنامه فرهنگی چه مسیري را طی می
مسـتقیم   طـور  هایی از فرهنگ موجود جامعه اسـت کـه بـه    ): معرفی کننده بخش3فرهنگ تخصصی( .3

دهد و در مطالعات دانشگاهی تحـت عنـوان    اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی را تحت تأثیر قرار می
 گیرد. مورد بررسی قرار می» فرهنگ اجتماعی«، و »فرهنگ سیاسی«، »فرهنگ اقتصادي«

هاي فرهنـگ عمـومی و همچنـین شـناخت      ها و آسیب ): با شناخت فرصت4کاال و خدمات فرهنگی( .4
فرهنگ اقتصادي، فرهنگ سیاسی و فرهنگ مـورد نیـاز بـراي افـزایش کـارایی نهادهـاي        دقیق تر

ریـزي راهبـردي بـراي مـدیریت و      اجتماعی مثل قوه قضائیه، بهداشت و درمان، دفاع و غیره و برنامه
 اصالح آن، الزم است کاال و خدمات فرهنگی و هنري متناسبی تولید شود.

توان تأثیرات فرهنگی جامعه را در پیشرفت اقتصادي  شود، می می مالحظه 4طور که در نمودار  همان
  کشور به دو دسته عوامل فرهنگی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود:

عوامل فرهنگی مستقیم: عواملی هستند که در فرهنگ هر جامعـه بـر فراینـد مصـرف، پـس انـداز،       
  ).1فلش شمارهگذاري، تولید و توزیع کاال و خدمات تأثیر می گذارد( سرمایه

عوامل غیرمستقیم فرهنگی: عـواملی هسـتند کـه بـا تأثیرگـذاري فرهنـگ روي عوامـل سیاسـی و         
) در 5و4) و(فلـش  3و2اجتماعی زمینه پیش برندگی یا بازدارندگی رشد اقتصادي را فراهم می سازد(فلش 

  .4نمودار 
ثیر فرهنگ بر رشد علمی و توان این مجموعه عوامل را تحت عناوین تأ به منظور مراعات اختصار می

هـاي   فناوري جامعه، سرمایه اجتماعی، امنیت اجتمـاعی، تـوان نهادسـازي و سـازماندهی امـور، ظرفیـت      
  مدیریتی و برنامه ریزي جامعه خالصه نمود و در نمودار زیر نشان داد:
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  5نمودار 

  
معضالت فرهنگی فرا راه پیشرفت اقتصادي کشور از جهت رابطـه  براي درك عمیق تر ابعاد گسترده 

هاي مصرف کاال و خدمات  هایی از شاخص توان به نمونه مستقیم فرهنگ با فرایندهاي رشد اقتصادي می
  در وضع موجود اشاره نمود:

 بوده 619شاخص شدت مصرف انرژي ایران  1390کند: در سال  اعالم می 8/2/93وزیر نیرو در تاریخ 
 4برابر عربستان و  3برابر ترکیه،  OECD ،5برابر کشورهاي نوظهور توسعه  7برابر ژاپن و نروژ،  9است که 

  www.irib.news/IP/456538/2/92.(1.برابر شاخص متوسط مصرف انرژي دنیا بوده است(
ایران مترمکعب براي هر نفر در سال است و در  580بانک جهانی: میانگین آب مصرفی سرانه جهان 

  wwwkargar/ir/853631/2/91.(2.متر مکعب است( 1300
کند: ایران از نظر جمعیت هفدهمین کشـور و از نظـر    اعالم می 15/9/93رئیس سازمان غذا و دارو در تاریخ 

 www.asriran/fa/news/369534 15/3/93.(3مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی هفتمین کشور دنیا است(
برابـر   7تحقیقات راینولوژي ایران اعالم کرده اسـت کـه در کشـور ایـران     در بخش خدمات، انجمن 

 www.shafaf.IR/fa/news/1758489/1/92.(4 .کشور آمریکا جراحی زیبایی بینی صورت می گیرد(

                                                        
1. www.irib.news/IP/45653 ( 8/2/92 ) 2. wwwkargar/ir/8536 ( 31/2/91 ) 
 

3. www.asriran/fa/news/369534 ( 15/3/93 ) 4. www.shafaf.IR/fa/news/175848( 9/1/92 ) 
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شود در حـالی کـه بـر اسـاس      درصد زایمان در جهان سزارین می 15تا  5فقط  WHOطبق گزارش 
ــران در ســال  ــوده اســت  درصــد زایمــان 4/40، 1391اطالعــات موجــود در ای ــا روش ســزارین ب ــا ب  ه

)www.muy.ac.IR/7398.(1 
هـا، الگوهـاي    اینکه چه عواملی جامعه ما را دچار بحران مصرف نموده است و نقش اعتقـادات، ارزش 

فتاري و نمادهاي جامعه در شکل گیري الگوهاي  مختلف مصرف چیست؟ بحـث تفصـیلی دیگـري را    ر
  کند. اما خالصه آن عبارت است از: طلب می

شفیتگی به فرهنگ غرب در بخش بزرگی از جامعه و تـالش بـراي همانندسـازي از طریـق مصـرف       -
 کاالهاي وارداتی؛

 ارتباطی مدرن؛هاي  نهدامن زدن و بازتولید این شیفتگی از طریق رسا -
 فرهنگی باقی مانده از گذشته؛هاي  ذاتی انسان و پیوند آن با ضعفهاي  زیاده خواهی -
گیري از درآمدهاي نفتی در ساختار اداره کشور که با حضـور در همـه    گیري دولتی بزرگ با بهره شکل -

 هاي مصرف گرایانه دامن زده است؛ جغرافیاي کشور به الگوسازي
هاي انتخاباتی کاندیداهاي مجلس و رؤساي جمهـوري بـا    توسعه مصرف از رهگذر وعدهدامن زدن به  -

 تکیه بر درآمدهاي نفتی؛
افزایـی آن از طریـق    توسعه مصرف در ذات نظام بازار و توسـعه مبتنـی بـر الگوهـاي وارداتـی و هـم       -

 ارتباطی.هاي  فناوري
اي باشـد بـا    داراي مشکالت عدیده اي الگوي مصرف کاالها و خدمات طور طبیعی وقتی در جامعه به

گذاري و سازوکارهاي توزیع در هر مرحله مشکالتی را به اقتصاد تحمیل  تأثیرگذاري بر پس انداز، سرمایه
  کند. می

از جهت بررسی تأثیرات غیرمستقیم فرهنگ بر عوامل سیاسی و اجتماعی، الزم است ضمن توضـیح  
مصداق هـایی از کارکردهـاي وضـع موجـود را یـادآور       5ار اجمالی هر یک از این عوامل، مندرج در نمود

  شویم.

 فرهنگ و رابطه آن با رشد علم و فناوري در ایران امروز .1

هاي بلندي در گسترش و توسعه علم و فنـاوري برداشـته    گرچه با تأکیدات مکرر مقام معظم رهبري، قدم
رغم رشد سریع نظام دانشگاهی کشور،  علی واسطه وجود موانع فرهنگی متنوع در جامعه، شده است، اما به

  هاي زیادي را شاهد هستیم. ها و کاستی آسیب
گرایی افراطی، عدم وابستگی ذهنی بعضی از نخبگان بـه خـدمت در کشـور، بـی      وجود روحیه مدرك

                                                        
1. www.muy.ac.IR/7398 
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هاي علمی و بی توجهی به نیازهاي کشور، نبودن روحیه مراجعه به تحقیـق و   برنامه گی در تأسیس رشته
هاست کـه یکـی از آثـار آن     هایی از این کاستی گیري، نمونه ش در بین مدیران اجرایی براي تصمیمپژوه

آمار باالي بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاهی و عدم اشتغال بسیاري از آنها در غیـر از رشـته تحصـیلی    
هـا   التحصیالن بویژه در بعضی از رشـته  توان به بیکاري فارغ ها می اي از کاستی نمونه عنوان بهخود است. 
 اشاره نمود.

 4/30اي  درصـد، علـوم رایانـه    6/41در حال حاضر بیکاري بین فارغ التحصیالن صـنعت و فنـاوري   
 درصـد اعـالم شـده اسـت     4/26درصـد، هنـر    6/26درصـد، علـوم حیـاتی    3/30نگـاري   درصد، روزنامه

)http://isna.ir/fa/news/93071407555/(1. 

 سرمایه اجتماعی و نسبت آن با فرهنگ .2

هـاي مختلـف    هـا و سـازمان   سرمایه اجتماعی که در تلقی عمومی به نوع و میزان اعتماد بین اقشار، گروه
یکـی از جامعـه شناسـان    » 2چـو «کند، نقش مهمی در میزان پیشـرفت اقتصـادي جوامـع دارد،     اشاره می

  ور، سرمایه اجتماعی را در سه سطح توضیح داده است:مشه
ها،  هاي روابط اجتماعی افراد، خانواده هایی از سازمان اجتماعی مانند شبکه سطح فرد: در برگیرندة جنبه«
  ها، و هنجارهاي مرتبط با آن است که تأثیر مثبت یا منفی بر اجتماع به مثابه یک کل دارد. ارزش

هاي تجـاري   هاي مختلف مانند شرکت عمومی و افقی در بین افراد و گروه سطح میانی: شامل روابط
وسیله روابط سلسـله مراتبـی و توزیـع نـابرابر      هاي مختلف، به شود. روابط عمومی میان افراد و شرکت می

  گردد. قدرت میان اعضاء مشخص می
سـاختار   شـود کـه   سطح کالن: این سطح شامل سرمایه اجتمـاعی محـیط سیاسـی و اجتمـاعی مـی     

آورد. در این سطح، روابط و ساختارهاي  دهد و امکان گسترش هنجارها را فراهم می اجتماعی را شکل می
 »3نهادي و رسمی مانند: رژیم سیاسی، حاکمیت قانون، نظام قضایی، آزادي مـدنی و سیاسـی وجـود دارد   

)Chou, yuau K ,2002( 
ــی همــان  ــع   طــور کــه مالحظــه م ــا فرهنــگ جوام شــود ایــن موضــوع تعامــل بســیار گســترده ب
اعتمـاد   .2اعتماد مردم بـه یکـدیگر    .1و اگر آن را در چهار عرصۀ  www.fararu.com/171034(4دارد(

اعتماد حکومت  و این  .4اعتماد نهادهاي مذکور به یکدیگر   .3مردم به حکومت و نهادهاي اصلی جامعه 
  توانیم به قضاوتی نسبی از وضعیت موجود کشور برسیم. دها به مردم، طبقه بندي نماییم، مینها

                                                        
1. http://isna.ir/fa/news/93071407555/ 2. yuau,k, Chou 
 

3. Chou, yuau K (2002), Madolling Social Capital and Growth, University of 
Melbourne, Research Paper, Number865 4. www.fararu.com/171034 
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 نسبت فرهنگ با امنیت اجتماعی .3

امنیت اجتماعی چه در بعد میزان واقعی امنیت و چه در بعد میزان احساس امنیت در افراد، یکی از عوامل 
  یشرفته با نگاهی بلندمدت در بخش خصوصی است.گیري واحدهاي تجاري، تولیدي پ تعیین کننده در شکل

کند که الیه سطحی آن به مسائلی مثـل میـزان    اي ارتباط پیدا می امنیت اجتماعی به عوامل گسترده
تر آن به نوع قوانین، کیفیت قوانین، نحـوه   گردد. در سطوح عمیق سرقت، کالهبرداري، قتل و غیره بر می

د و در مجموع احساس وجود امنیت و یا عـدم احسـاس امنیـت در یـک     نمای اجراي قوانین ارتباط پیدا می
جامعه، نقش تعیین کننده در حضور بخش خصوصی فعال و خالق در اقتصاد جامعـه دارد. بـدیهی اسـت    

ها و الگوهاي رفتاري هر جامعه که از عناصر اصلی تشکیل دهنـده فرهنـگ اسـت،     نوع اعتقادات، ارزش
  د امنیت و احساس امنیت دارد. اي در ایجا نقش تعیین کننده

واسطه گستردگی ابعاد فساد در ساختار اداري کشـور، موجـب شـده نهادهـاي بـین       در حال حاضر به
ارزیـابی کننـد. گـر چـه      144کشور جهـان   177المللی بر اساس معیارهاي خاص خود رتبه ایران را بین 

رسـمی از قـول   هـاي   ار داد، اما وقتـی در تربیـون  توان با نقد معیارهاي آنها، این رتبه را مورد انتقاد قر می
هـاي مـالی کـالن     ها و سوء استفاده باالترین مقامات ارشد قوه قضائیه و مدیران ارشد اجرایی از اختالس

 شود، نماد تلخی از پایین بودن امنیت اجتماعی بخصوص امنیت اقتصادي جامعه است.      پرده برداري می

 ن نهادسازي و سازماندهیهاي فرهنگ در توا ظرفیت .4

اقتصاد مدرن متناسب با شرایط زمان است، عامـل ظرفیـت نهادسـازي مناسـب و      وقتی بحث از ورود در
هـاي   توان سازماندهی امور در بین افراد یک جامعه، یکی از پارامترهاي مهـم در شـکل گیـري سـازمان    

اینکه دانش آموختگان تحصـیل  کارآمد و حرکت عمومی یک جامعه به سمت پیشرفت است. براي مثال، 
هـاي وجـودي خـویش را     کرده یک جامعه توان آن را داشته باشند که با تعامل صحیح با یکدیگر ظرفیت

بهم پیوند دهند و با ارائه خدمتی یا تولید کاالیی نیازي از جامعـه را برطـرف سـازند، در شـکل دهـی بـه       
ت و طبیعی است کـه ایـن مسـئله عـالوه بـر      هاي جدید در سازندگی کشور بسیار مؤثر اس حضور ظرفیت

ضرورت وجود مهارت در بین مدیران جامعه، مستلزم شکل گیري اعتقادات و الگوهـاي رفتـاري مناسـب    
  ویژه جوانان است که تعاملی گسترده با تحوالت فرهنگی کشور دارد.  بین اقشار مختلف به

 مدیریت و برنامه ریزي .5

ریزي، تخصیص منابع و اجراي صحیح اقدامات از پـیش طراحـی    برنامهگزاري،  مدیریت با مفهوم سیاست
ها خواهد داشت.  وري و ارتقاي اثربخشی فعالیت اي نقشی تعیین کننده در افزایش بهره شده، در هر جامعه
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ترین واحد جامعه یعنی داشتن برنامه در کاربرد منابع یک انسـان در   اي است که باید از کوچک این مسئله
هاي  خصی خود آغاز و در تفکر مدیران میانی تداوم و در سطح ملی براي هماهنگ سازي برنامهزندگی ش
هاي مختلف و قواي سه گانه کشور دنبال شود. در غیر این صورت، بسیاري از منـابع جامعـه در    وزارتخانه

رات فـردي و  هاي دولتی و اعمال تفکـ  هاي غیرمنطقی بین سازمان ها و رقابت جریان تضاد منافع سازمان
رود. مشکلی کـه هـم اکنـون گریبـان اکثـر       هاي مختلف سیاسی، اجتماعی از بین می اعمال نفوذ جریان

با فرهنگ هر جامعه، در همه سـطوح،   مسئلهکشورهاي در حال توسعه را گرفته است، رابطه مستقیم این 
  نقشی تعیین کننده خواهد داشت. 

تـوان بـه پـایین بـودن سـطح       ریزي در کشور می برنامه عنوان یک نمونه از ضعف توان مدیریت و به
دارد در  وري ایران اعـالم مـی   وري نیروي انسانی در کشور اشاره کرد. براي مثال: رئیس انجمن بهره بهره
وري ایران رشدي نداشـته و مـابین بیسـت کشـور      شاخص بهره 1380تا  1350سال فاصله بین  30طی 

شود  . وي در جاي دیگر مدعی میwww.blogfa.com/post/. 13/9/86(1آسیایی مقام نوزدهم را داریم(
، کره جنوبی 8/58، بلغارستان 6/62، اسلواکی 2/63میانگین رشد ارمنستان با  86تا  75هاي  که بین سال

  است.بوده  2/16و ایران  7/34، آذربایجان 1/46، چین 5/51، ترکیه 6/55
صورت مستقیم و غیرمستقیم میزان رشد  طور که مالحظه نمودید، فرهنگ از زوایاي مختلفی به همان

اي،  دهد و متأسفانه در شرایط موجود ایران، عوامل گسـترده  و توسعه اقتصادي را تحت تأثیر خود قرار می
  نقش مخرب و بازدارنده در پیشرفت کشور دارد که مواردي از آن ذکر شد.

د توجه به همین ابعاد گسترده تأثیرگذاري موانع فرهنگی است که مقام معظم رهبري با اشرافی که شای
هاي اخیر، در پیـام   اند در سال بر مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي کشور دارند صالح دانسته

جویی دعوت  به صرفهمردم را  77به جلوگیري از اسراف توصیه کنند. و در سال  76نوروزي خود در  سال 
را سـال اصـالح الگـوي     88را به نام سال نوآوري و شکوفایی نام گذاري کنند و سـال   87نمایند و سال 

سال جهاد «را  90یاد کنند و سال » همت مضاعف و کار مضاعف«را تحت عنوان  89مصرف بنامند و سال 
 92معرفی نمایند، و سال » سرمایه ایرانیسال تولید ملی، حمایت از کار و «را  91بنامند و سال » اقتصادي

را بـا نـام گـذاري     93مطرح نمایند و یاالخره سال » سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادي«را با عنوان 
 همگان را به تالشی همه جانبه دعوت نمایند.» سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادي«

                                                        
1. www.blogfa.com/post/ 9060asr ( 13/9/86 ) 
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  الزامات فرهنگی 
شود که براي تحقق اقتصاد مقـاومتی در شـرایط امـروز ایـران      مطرح می با این توضیحات این سؤال

اسالمی چه الزامات فرهنگی نیاز است؟ به عبارت دیگر چه تغییراتی باید در فرهنگ جامعه امـروز ایـران   
  رخ دهد تا همزمان سه هدف زیر محقق شود:

 شرایط زندگی روزمره مردم بهبود مستمر پیدا کند. .1
 سیاسی، اقتصادي و فرهنگی دشمن مقاومت نماید.در مقابل فشارهاي  .2
  فرهنگی نظام جمهوري اسالمی تحقق یابد.هاي  در بلندمدت آرمان .3

ها و اقدامات فرهنگـی پشـتیبانی    طور که قبالً نیز اشاره شد براي دستیابی به مجموعه سیاست همان
  نظر قرار داد:اصول حرکت مد عنوان بهکننده اقتصاد مقاومتی باید چند پیش فرض زیر را 

هـاي   زمان با اقدامات فرهنگی، سیاسی و نظامی علیه تـوان و ظرفیـت   فشارهاي اقتصادي دشمن هم .1
 نظام جمهوري اسالمی در جریان است.

اقدامات فرهنگی مدنظر براي تقویت بنیادهاي اقتصادي داخل وقتی کارآمد است که همزمـان، تـوان    .2
 هاي دشمن داشته باشد.  داخل را در مقابل همه دسیسهتقویت بنیادهاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

اقدامات فرهنگی موردنظر براي تقویت و تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه ساز تحقق اهداف اصلی نظـام،   .3
 ساز رشد اخالق و معنویت باشد. یعنی ارتقاي سطح عدالت و زمینه

هـا و   ، همه افـراد، سـازمان  1طور که در بند هشت مبانی نقشه مهندسی فرهنگی ذکر شده است همان .4
پذیرند و بر فرهنگ تأثیر گذار هستند، بایـد نقـش    نهادهاي جامعه از آن جهت که از فرهنگ تأثیر می

 خود را در تقویت فرهنگ پشتیبانی کننده از اقتصاد مقاومتی شناسایی و اصالح کنند.
ري مـدنظر قـرار گیـرد، الزم    و هاي جامعه افزایش اثربخشی و بهره طور که باید در همه سازمان همان .5

ها  ها براي ارتقاي سطح هم افزایی سازمان زمان به موضوع همکاري و تعاون با سایر سازمان است هم
 کمک شود.

بنابراین اگر بر اساس مطالعات انجام گرفته در رابطه با فرهنگ اقتصادي جوامع در حال توسعه، الزم 
  بینشی، گرایشی و رفتاري رخ دهد که از جمله آنها:است در حوزه فرهنگ عمومی یک سلسله تحوالت 

 ارتقاي نگرش علمی در تصمیم گیري آحاد جامعه بویژه بین مدیران؛ -
 ویژه مدیران؛ نگري در بین آحاد جامعه به ریزي و آینده ایجاد باور به لزوم برنامه -
 هاي اقتصادي؛ فعالیتویژه در  هاي زندگی به توسعه روحیه همکاري و کار جمعی در همه عرصه -

                                                        
هـاي خـود در    تناسب جایگاه اجتماعی و توانمندي. بند هشت مبانی نقشه مهندسی فرهنگی: هر فرد(حقیقی و حقوقی) به 1

  تغییر و تحوالت فرهنگی تأثیرگذار و تأثیرپذیر است.
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 ارزش قائل شدن براي وقت خود و دیگران؛ -
 ویژه در بین مدیران؛ پذیري در جامعه، به اعتقاد به نظم آفرینی و نظم -
 باشد. گرایی، مسئولیت پذیري، ارتقاي روحیه کار و تالش و ... می قانون -

یط خاصـی کـه در آن قـرار    بنابر آنچه در مقدمه مقاله ذکر شد وقتی این موارد براي کشور ما و شـرا 
  داریم، مفید خواهد بود که به موازات آن چند تحول فرهنگی تکمیلی رخ دهد که از جمله آنها عبارتند از:

پذیرش و باور این واقعیت بین مدیران و کارگزاران اقتصـادي جامعـه کـه نظـام جمهـوري اسـالمی        .1
معرض تهدیدات مختلف از جمله تهدیـدات  واسطه تأکید بر اصول و مبانی اعتقادي خود همواره در  به

 اقتصادي است.
ایجاد این باور بین آحاد جامعه که در حال حاضر هر گونه کمک سازنده براي پویـایی اقتصـاد داخلـی     .2

طور که هر گونه تخریب اقتصادي نوعی همکـاري   یک فعالیت ارزشمند معنوي هم خواهد بود، همان
 شود. با دشمنان نظام اسالمی تلقی می

ایجاد این باور که جامعه ایران به اندازه کفایت منابع و ظرفیت الزم براي عبـور از موانـع و تهدیـدات     .3
 دشمن وجود دارد.

براي بهبود کیفیت کاال و خدمات   ایجاد این اعتقاد و الگوي رفتاري که در شرایط موجود ایران، تالش .4
  سانی است.به موازات خرید کاال و خدمات ایرانی یک وظیفه الهی و ان

ایجاد این بینش در بین همه افراد جامعه که همه ما ایرانیان، به دلیـل آنکـه در یـک یـا چنـد نقـش        .5
گذار، تولیدکننده مشارکت داریـم، حتمـاً یـک     اقتصادي مثل مصرف کننده، پس اندازه کننده، سرمایه

طور که قبالً اشاره شد  تواند مثبت یا مخرب باشد. همان ها می عامل اقتصادي خواهیم بود. و این نقش
  ساز هم خواهیم بود. یک عامل فرهنگ

ایجاد این بینش بین کارگزاران اقتصادي که هر فعالیت اقتصادي متناسب با ابعاد و موقعیتی کـه دارد،   .6
  کند. موجی از تأثیرات مثبت و منفی فرهنگ اقتصادي را در فعالیت سایر کارگزاران اقتصادي ایجاد می

تالشی و انضباط یک کارگر در یک کارخانه که زمینه فعالیت بیشتر سایر کـارگران را  براي مثال از پر
سازد تا آثار مخرب یک تاجر واردکننده کاالي مخرب فرهنگ و سالمت جسم و اقتصاد جامعه  فراهم می

 تا سیاستگزاري صحیح برنامه نویسان اقتصادي براي فرداي جامعه ایران، همه و همه با نحوه کار کـردن 
گیرند که با تأثیرگذاري فرهنگی روي دیگران، امواج دیگري و  خود، نه تنها منابع مستقیم خود را بکار می

  زنند. مصرف منابع را رقم می
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  هاي عملی شدن الزامات فرهنگی ضرورت
طور که در فهرست تحوالت فرهنگـی الزم بـراي تحقـق اقتصـاد مقـاومتی مالحظـه گردیـد، مـا          همان
ساس مبانی نظري اقتصاد و مبتنی بر بازار تعریف شده در مکتب لیبرالیسم، اقتصاد خـود را  توانیم بر ا نمی

هـا، از همـه    مدیریت نماییم، بلکه باید بتوانیم با فعال سازي همه وجوه انسـانیت مطـرح شـده در انسـان    
هنگی تـوأم بـا   هاي اعتقادي و انگیزشی آنها استفاده نماییم تا بتوانیم با یک مجموعه اقدامات فر ظرفیت
گیري برسانیم کـه   اي از بلوغ فکري و تصمیم هاي اقتصادي مفید، اکثریت آحاد جامعه را به مرحله فعالیت

همه تصمیمات کوچک و بزرگ خود را ذیل منافع جامعه تنظیم نمایند و همگان یاد بگیرند که براي هـر  
گیرنـد و در موقـع محاسـبه داده هـر      دهند و ما به ازاي آن چه مـی  تصمیم فردي و اجتماعی خود چه می

تصمیم، توجه داشته باشند که عالوه بر مصرف عمر و سایر منابع خود از امکانـات مختلـف جامعـه مثـل     
برند و در موقـع محاسـبه سـتاده هـر تصـمیم،       گذاري ملی بهره می ها سرمایه امنیت، نظم، بهداشت و ده

چه تأثیري بر تحقق اهداف جامعه خواهنـد داشـت.   مالحظه نمایند که در کنار تحقق اهداف فردي خود، 
گیري در بستر جامعه، مستلزم نوع متفاوتی از اعمـال مـدیریت بـر فرهنـگ      جاري شدن این نظام تصمیم

شود. مدیریت فرهنگی به راهبـرد کالنـی    نام برده می» مدیریت فرهنگی« عنوان بهجامعه است که از آن 
ریزان و تخصیص دهندگان منـابع در   کند که سیاستگزاران، برنامه یدر اعمال مدیریت امور جامعه اشاره م

هاي خود، بـه   هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، ضمن حداکثر کردن میزان تحقق اهداف بخش سازمان
کنند. این راهبرد کالن که بر اساس تحقق اهداف غـایی منـدرج    تحقق اهداف فرهنگی جامعه کمک می

فرایند بازطراحی، اصـالح و ارتقـاي شـئون و    «مهندسی فرهنگی با عبارت  در قانون اساسی تحت عنوان
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي کشور بر اساس فرهنگ مهندسی شده با توجه هاي  مناسبات نظام

کلیات نقشه مهندسی فرهنگی مصوب پایان سـال  »( ها و مقتضیات ملی و جهانی است به شرایط، ویژگی
عنوان یکی از راهبردهاي سـیزده گانـه    طور مشخص به ندسی فرهنگی ذکر شده و بهدر نقشه مه 1)1392

  2این نقشه به تصویب رسیده است.
هـا بـا اهـداف فرهنگـی و      ها و فعالیـت  ها، طرح در این رویکرد مدیریتی پیوندهاي قطع شده سیاست

ها و  ف در همه سازمانهاي مختل وري فعالیت اقتصادي جامعه که عامل مهمی در کاهش اثربخشی و بهره
شـود   خورد، یعنی اگر در وزارت نیرو سدي ساخته مـی  نهادهاي اجرایی کشور است مجدداً با هم پیوند می

زمان با مطالعه قراردادن پیامدهاي اقتصادي، زیست محیطی، آثار و پیامدهاي فرهنگی  در همان طرح، هم
 گیرد. آن مدنظر قرار می

                                                        
  1392. کلیات نقشه مهندسی فرهنگی مصوب پایان سال 1
هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مبتنی بر  : بازنگري و اصالح اهداف و کارکردهاي فرهنگی نظام12. راهرد کالن2

 ندسی فرهنگی کشورنقشه مه
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  این رویکرد را در قالب الگوي زیر مورد توجه قرار داد: توان براي روشن شدن موضوع می

 
  

ها و نهادهاي اجرایی  سازمانبراساس این الگو و رویکرد مدیریت فرهنگی، همه مدیران و کارگزاران 
باید یاد بگیرند و باور کنند که چگونه سه بعد فرهنگی، اقتصادي و مدیریتی را بـا هـم تلفیـق کننـد. بـه      

  ترتیبی که:
 وري تحقق بخشند؛ اهداف سازمانی را با حداکثر بهره .1
 در شیوه پیگیري تحقق اهداف، به پیامدهاي فرهنگی آن توجه کنند؛ .2
 ها و نهادها حداکثر همکاري و هم افزایی را داشته باشند. سازماندر تعامل با همه  .3
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» پیوسـت نگـاري فرهنگـی   «هاي مهم تحـت عنـوان    ها و فعالیت این رویکرد در سطح اجراي طرح
نقشه مهندسی فرهنگی با ایـن عبـارت    12یکی از اقدامات ملی ذیل راهبرد  عنوان بهمطرح شده است و 

ت نگاري فرهنگی و ایجاد سـازوکار پـیش بینـی، ارزیـابی و پیشـگیري از      استقرار نظام پیوس«آمده است 
هـاي مختلـف هماهنـگ بـا      ها و اقدامات نظام ها، برنامه تأثیرات و پیامدهاي فرهنگی و اجتماعی سیاست

  ».شوراي عالی انقالب فرهنگی
هـاي   کلیه الیهها بدین معنا است که  هاي ملی، مثل وزارتخانه اما در سطح مدیریت راهبردي سازمان

  شامل:  ها مورد توجه قرار گیرند، تأثیرگذاري فرهنگی این وزارتخانه
 بررسی آثار و پیامدهاي فرهنگی عملکرد هر سازمان روي کارکنان خود؛ -
 کنندگان؛ ها روي مراجعه بررسی آثار و پیامدهاي فرهنگی کاال و خدمات مورد ارائه وزارتخانه -
 ها در فرهنگ عمومی جامعه؛ عملکرد وزارتخانهبررسی آثار و پیامدهاي فرهنگی  -

ها و نهادهاي سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی و   با گسترش و عملیاتی شدن این گفتمان در همه سازمان
طور طبیعی بسیاري از ملزومـات   ریزي براي تحقق عملی آن، به گذاري و برنامه فرهنگی و اعمال سیاست

  اقتصاد مقاومتی مثل:
 وي مصرف با تکیه بر مصرف کاالي داخلی؛اصالح تدریجی الگ -
 هاي مدیریتی؛ گیري گیري حداکثري از علم و فناوري در تصمیم بهره -
 وري از منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی؛ افزایش بهره -
 ها و نهادهاي مرتبط؛ همکاري و تعامل با همه سازمان -
 ساز در نیروي انسانی؛ هاي انگیزه سازي همه ظرفیت همراه -
 کامل به دانش، مهارت و فرهنگ نیروي کار در کلیه سطوح؛توجه  -
 کاهش تدریجی از اتکا به منابع نفتی و بهره گیري از همه منابع متنوع کشور؛ -
 گیرد. مبارزه همزمان با آثار تهاجم فرهنگی و پیامدهاي مخرب جهانی شدن، مدنظر قرار می -

اي جامع براي توسعه متوازن در همـه ابعـاد    مهاجراي این رویکرد به مفهوم واقعی، نیازمند تدوین برنا
ریـزي تعـاملی بـا دادن     گیري از برنامـه  سیاسی، اقتصادي اجتماعی و فرهنگی است، به ترتیبی که با بهره

ریـزي راهبـردي، تعـامالت     اختیارات مناسب درون سازمانی، به سلسله مراتب مـدیران از طریـق برنامـه   
سـازي   اقدامات درون سازمانی از رهگذر آموزش، توجیه و فرهنـگ ها با یکدیگر هماهنگ شده و  سازمان
ها فراهم شود، بدیهی است که اعمـال   وري و اثربخشی کارکرد سازمان شود، تا امکان افزایش بهره دنبال 

  باشد. این سیاست راهبردي، مستلزم طراحی نظام ارزیابی و نظارت مناسب با خود می
ادآور شود که زیربناي راهکار ارائه شده، این مبناي نظري است کـه  در پایان الزم است این نکته را ی

توان براي فرهنگ سازي در سطح جامعه، سازمان خاصی را در نظر گرفـت و مـدعی شـد کـه ایـن       نمی
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هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی را جبران  تواند پیش نیازها و پیامدهاي فرهنگی همه بخش سازمان می
هـا و اقـدامات    سازي فرهنگ جامعه براي تحقق سیاست داشته باشد که براي آماده نماید و این قابلیت را

هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی اقدام نماید. بلکه باید پذیرفت که در هر  هاي همه سازمان همه فعالیت
سازمانی متناسب با نیازهاي فرهنگی و کارکردهاي فرهنگی آن بایـد سـاختار متناسـب طراحـی شـود و      

گري، آموزش دهنده گی و نظارت کننـده بـر    فرهنگی موجود جایگاه خود را در نقش هدایتهاي  انسازم
  مختلف ارتقا بخشند.هاي  هاي فرهنگ ساز بخش فعالیت

  نتیجه گیري
ها، هنجارها، الگوهاي رفتاري و نمادها، نقشی تعیین کننده  نظامی از اعتقادات، ارزش عنوان بهفرهنگ  -

 در پیشرفت و رشد اقتصادي جوامع دارد.
لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی با مفهوم اقتصادي که بتواند در مقابل فشـارهاي همـه جانبـه اقتصـادي،      -

اسطه پافشاري نظام جمهوري اسالمی به و سیاسی و فرهنگی دشمنان نظام اسالمی مقاومت نماید، به
حفظ اصول اساسی خود، از جمله تأکید بر حفظ استقالل و تالش براي گسترش عدالت و رشد مـداوم  

 اخالق و معنویت در جامعه اسالمی است.
هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی بایـد   راهبردها و راهکارهاي مورد اتخاذ در عرصه فعالیت -

 اهداف غایی نظام، یعنی گسترش عدالت و رشد اخالق و معنویت باشد. تقویت کننده
در کنار مجموعه تحوالت فرهنگی که در همه کشورهاي در حال توسعه بـراي تقویـت اقتصـاد آنهـا      -

ضرورت دارد، تحوالت فرهنگی خاصی در نظام جمهوري اسالمی باید صورت گیرد تا عزم الزم براي 
 شود.تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم 

ایجاد اعتقاد و باور مشترك بین مدیران ارشد نظام در مواجهه اجتناب ناپذیر با استکبار جهـانی، تکیـه    -
گیري مدیریت جهادي در سلسله مراتب مـدیران جامعـه از الزامـات     هاي داخلی، لزوم شکل بر ظرفیت

 قطعی شکل گیري اراده براي تحقق اقتصاد مقاومتی است.
طلبـد   و سازمان و نهادهاي جامعه در تحوالت فرهنگی و اقتصادي جامعـه مـی  آفرینی همه افراد  نقش -

ــاعی را در     ــادي و اجتم ــی، اقتص ــات فرهنگ ــق مالحظ ــارت تلفی ــش و مه ــه دان ــدیران جامع ــه م ک
 هاي خود را پیدا کنند. گیري ها و تصمیم گزاري سیاست

بـه تصـویب    1392 اجراي محتواي تصویب شده در نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در پایان سـال  -
اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی رسیده است، سرفصـل راهکارهـاي تحقـق الزامـات فرهنگـی      

 اقتصاد مقاومتی را معرفی نموده است.
سـازي همـه مـدیران در     گیري باور مشترك بین مدیران اجرایـی، گفتمـان سـازي ملـی، فعـال      شکل -
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و معرفـی اقـدامات فرهنگـی مـورد نیـاز       چارچوب پیگیري اهداف خاص سازمانی خود براي شناسایی
سازي آن در قالب یک سند ملی و کامل کـردن   سازمان خود، تدوین این مجموعه اقدامات و هماهنگ

یک برنامه جامع فرهنگی و شروع بـه اجـرا و نظـارت علمـی بـر مراحـل اجـراي آن، از         عنوان بهآن 
 تحقق اقتصاد مقاومتی است.   هاي  ضرورت
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  ترین الزام اقتصاد مقاومتی مهمالتزام عملی به فرهنگ اسالمی 
  **مهدیه نمکی نوش آبادي، *خلیل قدیمی دیزج

  چکیده
زیربنـا در جامعـه    عنـوان  بـه داري و سوسیالیستی، اقتصـاد   هاي اقتصادي اعم از سرمایه هرچند در نظام

گردد. با عنایـب بـه    باشد لیکن در نظام اقتصادي اسالم فرهنگ اسالمی زیر بنا محسوب می مطرح می
ایرانی پیشرفت،  –هاي کلی اقتصاد مقاومتی و نیز مفاهیم مرتبط با آن از جمله الگوي اسالمی  سیاست

توان مدل اقتصاد مقاومتی را مدل اقتصادي بر مبناي فرهنگ اسالمی در  استراتژي جهاد اقتصادي، می
رهبـري، اقتصـاد    هاي اقتصادي علیه ایران اسالمی تعریف نمود که به تعبیر مقام معظم شرایط تحریم

منـدي از   باشـد و ایـن امـر مسـتلزم بهـره      مقاومتی در واقع شکوفایی اقتصادي در شرایط تحـریم مـی  
هاي دین مبین اسالم در حوزه اقتصادي است. به همین منظور در مقاله حاضر، ابتدا ضمن تبیین  آموزه

هـاي اقتصـادي پرداختـه     تحوالت اقتصادي در جوامع مختلف بشري به تبیین جایگاه اقتصاد در نظـام 
گـردد.   شود. سپس با تبیین فرهنگ اسالمی، نظام اقتصادي در جامعه اسالمی مورد بررسی واقع می می

و در ادامه با توجه به شرایط فعلی حاکم بـر اقتصـاد ایـران اسـالمی، مـدل اقتصـاد مقـاومتی معرفـی         
یـب بهینـه از دو مفهـوم فرهنـگ     گردد. با توجه به مدل اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصـادي کـه ترک   می

گردد. بر اسـاس مـدل    بهترین استراتژي در مدل مذکور، تبیین می عنوان بهباشد،  اسالمی و اقتصاد می
هاي کلی آن، ضمن ارائه راهکارهاي اجرایی براي رفـع   اقتصاد مقاومتی و تأکیدهاي موجود در سیاست

وري و پایین بودن تولید ملی و بـاال بـودن    بهرهموانع موجود در اقتصاد ملی از جمله پایین بودن سطح 
ترین الزام در مدل  مهم عنوان بههاي اقتصادي، التزام عملی به فرهنگ اسالمی،  مصرف با وجود تحریم

گیرد. بدیهی است براي ایجاد التزام عملی بـه فرهنـگ    اقتصاد مقاومتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می
صـورت دقیـق و شـفاف     است اصول اساسی در فرهنگ اسالمی به اسالمی در حوزه اقتصادي، ضروري

  تبیین گردند. 
  اقتصاد مقاومتی، الزامات، راهکارها، جهاد اقتصادي، تحریم اقتصادي، فرهنگ اسالمی. ها: کلید واژه

 مقدمه
هـا   ترین الزامات آن، امکان اجراي سیاست بدیهی است بدون تبیین مدل اقتصاد مقاومتی و شناسایی مهم
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هاي مرتبط با آن، میسر نخواهد بود. با عنایت به تفاوت ماهوي مدل اقتصـاد مقـاومتی بـا سـایر      و برنامه
گیرد. لذا ضروري است به منظـور   زیر بنا قرار می عنوان بههاي اقتصادي، که در آن فرهنگ اسالمی  مدل

ومتی است، به شفاف سـازي  ترین الزام در مدل اقتصاد مقا ایجاد التزام عملی به فرهنگ اسالمی که مهم
  اصول اساسی آن پرداخته شود.

به همین منظورة ضرور است ضمن تبیین مفهوم علم اقتصاد، به تبیین جایگاه اقتصـاد و فرهنـگ در   
  جوامع مختلف بشري اشاره شود و سپس مدل اقتصاد مقاومتی تبیین گردد.

 تبیین مفهوم علم اقتصاد  
باشد. لیکن تاریخ تولد علم اقتصاد را انتشار کتاب  وع جوامع بشري میهرچند پیدایش اقتصاد از ابتداي شر

  دانند.  میالدي می 1775توسط آدام اسمیت در سال » ماهیت ثروت ملل«
صورت علمی آشنایی ندارند، اقتصاد مترادف پول تعریف  بر خالف تصور اغلب افرادي که با اقتصاد به

هـا،   ها و اهداف مورد نظر شرکت تواند حداکثر خواسته که می عنوان علمی است نشده است بلکه اقتصاد به
ها را با توجه به محدودیت منابع، امکانات و شرایطی که دارنـد، تـأمین نمایـد. در واقـع هـر       افراد و دولت

ها و اهدافی  فردي اعم از اینکه داراي شخصیت حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی، از یک طرف با خواسته
ي خصلت نامحدود هستند و از سوي دیگـر بـراي دسـتیابی بـه ایـن اهـداف، منـابع و        روبروست که دارا

باشند. لذا علمی که بتواند حداکثر اهداف را با توجه به محدویت منـابع   امکانات در دسترس او، محدود می
  گردد. عنوان علم اقتصاد تلقی می تأمین کند به

نوان علم تخصیص بهینه منابع و یا علم انتخاب ع بر اساس چنین دیدگاهی است که علم اقتصاد را به
نمایند. چرا که بدون انتخاب بهینـه و بـدون تخصـیص بهینـه منـابع، امکـان حـداکثر سـازي          تعریف می

  باشد. ها و اهداف با توجه به محدودیت منابع، مسیر نمی خواسته
  رداشته شود:بنابراین براي اقتصادي رفتار کردن در هر سازمانی بایستی سه گام اساسی ب

  ها؛ تعیین اهداف و خواسته .1
  ها؛ مشخص نمودن منابع، امکانات و توانمندي .2
 ریزي و یافتن راهی براي تحقق حداکثر اهداف با توجه به محدویت شرایط و منابع. برنامه .3

داري اقتصـادي بایسـتی    هاي متناسب با استراتژي بنگاه بدیهی است هر شرکتی براي اعمال سیاست
گانه مذکور را به مرحله اجرا در آورد. چرا که بدون عملیاتی نمودن تعریف اقتصاد در تمام بدنه مراحل سه 

داري اقتصادي، امکـان پـذیر نخواهـد     شرکت تحقق اهداف مورد نظر از طریق بکارگیري استراتژي بنگاه
 شود. می همین منظور، در بخش بعد به تحوالت اقتصادي جهت شفافیت بهتر موضوع پرداخته بود. به
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  بررسی تحلیلی جایگاه اقتصاد در جوامع غربی و جامعه اسالمی
عنـوان عضـو اصـلی در     اي از سه حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست تشکیل شده است. انسان به هر جامعه

هاي اجتماعی داراي نقـش خاصـی اسـت. بررسـی رفتـار انسـان در حـوزه         اجتماع بشري، در تمام حوزه
گـردد. از سـوي    هاي علم اقتصاد بیان می عنوان یکی از تعریف ، توزیع و مصرف بهاقتصادي از حیث تولید

عنوان برنامـه زنـدگی انسـان در تمـام شـئون زنـدگی از جملـه حـوزه اقتصـادي داراي           دیگر دین هم به
باشد لذا وجه اشـتراك دیـن و اقتصـاد مربـوط بـه رفتـار انسـان         هاي خاصی براي رفتار انسان می برنامه

تـري بـراي بهینـه نمـودن      تر و جامع هاي کامل عنوان دین کامل، داراي برنامه بنابراین اسالم به باشد می
عبارت دیگر، اشتراك  رفتار انسان در حوزه اقتصاد است لذا تصور استقالل اقتصاد و اسالم محال است؛ به

نجر بـه ایجـاد اقتصـاد    در موضوع مورد مطالعه بین اسالم و اقتصاد که بهینه نمودن رفتار انسان است، م
توان نظام اقتصـادي اسـالم را    گردد که در صورت طراحی نظام اقتصادي مبتنی بر اسالم می اسالمی می

در جامعه اسالمی به مرحله اجرا در آورد. کما اینکه پیامبر اکرم(ص) بعـد از تشـکیل حکومـت اسـالمی،     
ه عمل و ظهـور رسـاندند کـه برگرفتـه از     نظام اقتصادي را براي رشد و شکوفایی جامعه اسالمی به مرحل

  تعالیم الهام بخش وحی بود.  
بدیهی است همانگونه که باید ارتباط بین نهادهاي اقتصادي درحوزه اقتصاد در قالب تعالیم اسـالم و  
سیره نبوي باشد ضروري است در جامعه اسـالمی بـراي اجـراي نظـام اقتصـاد اسـالمی، نـوع ارتبـاط و         

هاي اقتصادي، فرهنگی و سیاسی براساس مبانی دین اسـالم تبیـین گـردد. در     وزهچگونگی تعامل بین ح
صورت نه تنها امکان اجراي نظام اقتصاد اسالمی وجود نخواهد داشت بلکـه امکـان اداره جامعـه     غیر این

  هاي غیر اقتصادي نیز با مشکل جدي مواجه خواهد شد.  اسالمی در حوزه
عملی رسول گرامی اسالم محمـد مصـطفی(ص) حـاکی از زیربنـا      دقت در تعالیم دین اسالم و سیره

هـاي اجتمـاعی از جملـه     طوري که در جامعه اسالمی تمام حوزه بودن فرهنگ اسالمی در جامعه است به
  صورت نظام سازگار طراحی و اجرا گردند.  اقتصاد و سیاست باید در چارچوب فرهنگ اسالمی به

طـوري کـه در    باشد به داري و سوسیالیستی، اقتصاد می عنی سرمایههاي اقتصادي ی امروزه زیربنا نظام
شود. لیکن در جامعه  تقابل منافع اقتصادي با منافع فرهنگی و سیاسی، اولویت به منافع اقتصادي داده می

عنوان زیربنا در طراحی و اجراي نظام اقتصادي، باید مدنظر قرار گیرد توجه بـه فرهنـگ    اسالمی، آنچه به
هاي اقتصـادي   هاي اساسی بین نظام اقتصاد اسالمی با سایر نظام است. بنابراین یکی از اختالف اسالمی

  هاي اجتماعی است.  مربوط به نحوه ارتباط بین حوزه
داري،  هاي اقتصادي از جمله: نظـام اقتصـادي سـرمایه    امروزه باتوجه به تجربه حاصل از اجراي نظام

ت کامالً مستقل و چه در قالب ترکیبی از هر دو نظـام، شـاهد بـروز    صور نظام اقتصاد سوسیالیستی چه به
هاي اقتصادي در کشورهاي مختلف دنیا اعم از توسعه نیافته و حتی توسعه یافته نیز هسـتیم. لـذا    بحران
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ارائه الگوي نوین براي هدایت اقتصادي جوامع بشري خصوصاً جوامع مسلمان که درصد قابل تـوجهی از  
  آید.  هاي اجتناب ناپذیر بشمار می اند از ضرورت وسعت جهان را به خود اختصاص داده منابع، جمعیت و

توسعه اقتصادي و افزایش رفاه مسلمین در زیر سایه مدیریت و رهبري پیامبر گرامـی اسـالم بعـد از    
هـا و افتخـارات دیـن مبـین اسـالم در حـوزه        تشکیل حکومت اسالمی در مدینه النبی، یکی از شـگفتی 

گردد. بنابراین بررسی و کنکاش عالمانه درخصوص نحوه اجـراي نظـام اقتصـادي     ادي محسوب میاقتص
تواند عالوه بر ارائه اطالعات دقیق و کامل در راستاي تـدوین و اجـراي نظـام     اسالمی درصدر اسالم، می

  شا باشد.اقتصادي اسالم، در راستاي رفع معضالت و مشکالت اقتصادي مبتال به در عصر حاضر نیز راهگ
بنابراین براي درك بهتر مدل اقتصاد مقـاومتی کـه تفسـیري از نظـام اقتصـادي اسـالم در شـرایط        

  هاي اقتصادي است، ضروري است به تبیین فرهنگ اسالمی پرداخته شود. تحریم

  تبیین فرهنگ اسالمی
مکه به تبلیـغ  توان در اصول دین جستجو کرد. پیامبر اسالم(ص) در  عناصر اصلی فرهنگ اسالمی را می

پرداخت و تمام آیات مکی در رابطه با توحید، نبوت و معاد نـازل   فرهنگ اسالمی بر اساس کالم وحی می
شده است و سایر اصول دین از جمله امامت و عدالت که در آیات مدنی مشـهود اسـت ، بعـد از تشـکیل     

در این بخش به تبیین توحید  جامعه اسالمی توسط پیامبر گرامی اسالم مورد توجه جدي واقع شده است.
  گردد. عنوان شالوده دین اسالم پرداخته می به

تـرین   عنوان یکی از مهم پیامبر گرامی اسالم براساس کالم وحی به تبیین توحید یعنی خداشناسی به توحید:
هـاي وارسـته    پردازد و در سایه چنین شناختی است که از اعراب جـاهلی، انسـان   و اساسی ترین اصول دین می

  هد بود.  سازد. امروزه هم بدون شناخت خدا، عمل به فرامین و دستورات الهی میسر نخوا می
شناخت صحیح خدا کمک خواهد کرد که انسان از او تبعیت کند و در واقع عدم تبعیـت و اطاعـت از   

دلیل عدم شناخت صحیح اوست. ارائه درك درست از مفهـوم توحیـد مسـتلزم شـناخت      خداوند متعال  به
مسـلمان در  را اکثر افراد » من عرف نفسه فقد عرف ربه«خداست. هرچند حدیث معروف حضرت علی(ع) 

  طول زندگی خود بارها شنیده باشند. 
امام صادق(ع) به استناد همین حدیث، در معرفی خداشناسی به یاران و شاگردانش اینگونـه آمـوزش   

  دهند.  می
  راه خداشناسی                   خود شناسی 

از خود(انسـان)   در واقع خداشناسی در گرو خودشناسی است و خودشناسی در گرو شناخت واقعـی و شـفاف  
  باشد.   فرمایند: انسان داراي سه بعد الف ) ظاهري؛ ب)باطنی و ج) متعلقات انسان می است. ایشان می

هاي ظاهري مثل قد، وزن، قیافه، رنگ پوسـت و .... اسـت. از    در واقع انسان از یکسو داراي مشخصه
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ت، عقـل، شـعور، منطـق و ....    هایی چون: روحیه، وجدان، شخصـی  سوي دیگر از بعد باطنی شامل ویژگی
است و سومین بعد انسان مربوط به متعلقات انسان از جمله والـدین و خـانواده، ثـروت، خـودرو، قـدرت و      

  باشد.   اموال و.... می
فرمایند: اگر انسان بادقت در ابعاد وجودي خود توجـه نمایـد، متوجـه ایـن      امام صادق(ع) در ادامه می

ام از ابعاد ظاهري، باطنی و متعلقات او در واقع متعلق به خـود او نیسـت،   نکته مهم خواهد شد که هیچکد
چراکه توان حفظ آنها را ندارد. چه بسا افرادي با ظاهر خوب و آراسته دچار بیماري و مریضی گشـته و در  

اند  ها بستري هستند، چه افراد بسیاري که هرچند صاحب عقل، شعور و شخصیت اجتماعی بوده بیمارستان
اند و در مورد اموال و وابستگان انسان نیـز هـیچ تضـمینی در جهـت      هاي روح و روانی شده ار ناراحتیدچ

  ماندگاري آنها وجود ندارد.  
بنابراین انسان همه چیز خود را از خود ندارد بلکه وجود ذات باریتعالی است که این موهبت را درحـق  

اس کند که واقعاً هیچ است و همه چیز متعلق بـه  انسان داشته است لذا انسان با شناخت صحیح اگر احس
صورت و  صورت به مقام خلیفه الهی و جانشینی خدا خواهد رسید و در غیر این خداوند سبحان است در آن

با تصور آنکه همه چیز از خود اوست در واقع به راه طـاغوت رفتـه و مصـداق آیـه شـریفه قـرآن کـریم        
  پا بلکه پست تر خواهد گردید. به مانند چار» کاالنعام بل هم اضل«

دهد که همواره سپاسگزار مالـک اصـلی همـه     درك صحیح از خداشناسی به انسان این امکان را می
خلقت باشد و اوامر و نواهی خدا را در عمل به مرحله اجرا درآورد. پذیرش این بـاور اعتقـادي اولـین گـام     

  درجهت نهادینه کردن فرهنگ اسالمی است. 
عنوان یکی دیگر از اصول فرهنگ اسالمی، مبین رسالت و وظیفه انسـان در دوران زنـدگی    به نبوت:
عبارت بهتر، براساس اصل نبوت، وظیفه انسان در راستاي تشکر و سپاس از خداونـد متعال(کـه    اوست؛ به

گزاري باشد. در این میان وظیفه انسان به منظور شـکر  همه وجود انسان و کل خلقت متعلق به اوست) می
  گردد: در مقابل بارگاه حضرت حق در دو بعد مطرح می

  الف) وظیفه انسان در مقابل خداوند متعال(حق ا.... )؛
 ب) وظیفه انسان در مقابل دیگران(حق الناس).

انسان براساس مبانی دین اسالم بایستی هم نسبت به انجام تکالیف خود در مقابل خداوند سبحان حسـاس  
طـوري کـه    نسبت به دیگران وظایف تعریف شده در دیـن اسـالم را بـه اجـرا درآورد . بـه     و مسئول باشد و هم 

براساس تعالیم اسالمی وظایف انسان در مقابل دیگران نیز از اهمیت و اولویت باالتري برخـوردار اسـت. در ایـن    
المی برخوردار اسـت  عنوان یکی از وظایف انسان در مقابل دیگران از اهمیت واالیی در فرهنگ اس میان جهاد به

  که انسان بتواند با مال و جان خود که امانتی از سوي خداست، در راه خدا جهاد نماید.
بدیهی است در عصر حاضر در صورت عمل افراد مسـلمان نسـبت بـه مبـانی اصـل نبـوت درحـوزه        
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رونـق   هـا و بسـترهاي   اقتصادي نه تنها بسیاري از مشکالت اقتصادي از بین خواهد رفـت بلکـه زمینـه   
  اقتصادي نیز فراهم خواهد شد. 

سازد. در واقع معاد سرنوشت  سرنوشت انسان و وضعیت او را پس از مرگ، اصل معاد روشن می معاد:
دارد. بدیهی است درصورت نبود اصل معـاد ضـمانت    و بازگشت او را بسوي خداوند پس از مرگ تقریر می

عنـوان اصـل تضـمین     آمد. در واقع اصل معاد بـه  د نمیاجرایی الزم براي عمل به تعالیم دین اسالم بوجو
باشـد هرچنـد هیچگونـه اجبـاري نیـز       کننده اصول دین اسالم در جهت اجراي وظایف انسانی مطرح می

توسط خداوند در این دنیا براي انسان در عمل به وظایف محولـه وجـود نـدارد و انسـان بـا اختیـار خـود        
(غیرخدا) را در این دنیا برگزیند و طبیعی است که به تبع آن انتخاب بـا  تواند یا راه خدا و یا راه طاغوت می

  وي رفتار خواهد شد. 
بنابر مطالب ارائه شده، پیامبر گرامی اسالم(ص) سرلوحه دعوت خویش را ارائه جهان بینی اسالمی و 

اصول اعتقـادي و  طرز اجراي اوامر و احکام الهی یافته از آن قرار داد. چراکه مشخصه اصلی هر مسلمان، 
  بینش او نسبت به جهان و آفریدگار آن است. 

بنابراین، پیامبر اکرم(ص) علیرغم محیط نامساعد و فشار زایدالوصف، از فرصت استفاده کرد و اصول 
اي مؤمن به اسالم و فداکار در راه خدا را تربیت نمـود. بـا    دین خود را در مکه بیان داشت. از این راه عده

انسانی، پس از هجرت به مدینه به تشکیل امت و حکومت اسالمی اقدام ورزید و بـر اسـاس   این سرمایه 
  آیات مدنی اصول امامت و عدالت نیز در مدینه بر اساس آیات قرآنی تبیین گردید.

  تبیین مدل اقتصاد مقاومتی
اي و تبدیل  رسانهآموزشی و  هاي علمی، ویژه در محیط هتبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازي آن ب

، از الزامات مهـم در  اقتصاد مقاومتی کلی هاي سیاست 21بند بر اساس آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی. 
همین منظور ابتدا به شفاف سازي مـدل مـذکور و مفـاهیم     اجراي مدل اقتصاد مقاومتی بشمار می آید. به

   شود. اساسی مرتبط با آن پرداخته می
یشرفت توأم با عدالت در دهه چهارم انقالب اسالمی بـه منظـور ارائـه الگـوي     امروزه هدف گذاري پ

ایرانی پیشرفت از یکسو و وجود موانع داخلی و خارجی از سوي دیگر ضرورت تدوین و اجـراي  –اسالمی 
طوري که جهاد اقتصادي به مفهوم عملیـاتی   سازد. به استراتژي جهاد اقتصادي را بیش از پیش نمایان می

مدل اقتصاد مقاومتی بهترین و تنهاترین استراتژي جهت تحقق هدف پیشرفت توأم با عـدالت بـا   نمودن 
  رفع موانع موجود اعم از داخلی و خارجی است.  
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بدون شناخت صحیح مفهوم جهاد اقتصادي امکان حرکت درست در چارچوب مدل اقتصاد مقـاومتی،  
  گردد. میسر نخواهد بود لذا ابتدا به تبیین مفهوم جهاد اقتصادي پرداخته می

اقتصـاد بصـورت جداگانـه    به منظور تبیین مفهوم جهاد اقتصادي ضروري است ابتدا مفهوم جهـاد و  
  گردد. تبیین شود و سپس از ترکیب بهینه آنها مفهوم صحیح و عملیاتی جهاد اقتصادي استخراج می

 هاي جهاد از دیدگاه اسالم شاخص .1

بررسی ابعاد مختلف مفهوم جهاد در دین اسالم براساس آیات قرآنی و روایات از ائمه معصومین علـیهم السـالم   
  فهوم جهاد در اسالم حداقل داراي چهار شاخص اصلی و مهم بشرح ذیل است.  حاکی از آنست که م

باشد. برخالف هجـرت کـه نـوعی     : ماهیت جهاد از دیدگاه هدف، رفع مانع می الف) از دیدگاه هدف
  عبور از کنار مانع است لیکن جهاد به معنی مقابله با مانع و برخورد با مانع جهت رفع آنست. 

درصد توان خود جهت انجام کارها  15تا  10ها معموالً در شرایط عادي از  : انسان ب) از دیدگاه عمل
گیري از حداکثر توان فـرد صـورت پـذیرد. در     نمایند. در جهاد بایستی تالش مجدانه و با بهره استفاده می

کـه انسـان   اي  وري اتفـاق بیفتـد. بگونـه    اي باشد که حداکثر کارایی و بهره واقع عمل در جهاد باید بگونه
  طور شبانه روزي و به شکل خستگی ناپذیر با حداکثر توان به فعالیت و انجام کار و تالش بپردازد.  به

: در جهاد نظامی در برخی موانع شاید ضرورتی به مشـارکت همگـانی نباشـد     ج) از دیدگاه مشارکت
هاي مهم بشمار  از ضرورت ویژه در جهاد اقتصادي مشارکت همگانی لیکن در جهاد به مفهوم عام کلمه به

  باشد.  هاي مهم جهاد، مشارکت و همکاري همه آحاد مردم می طوري که یکی از شاخص آید. به می
طوري کـه در ریاضـت اقتصـادي     ترین شاخص جهاد نیت در راه خدا است به : مهم د) از دیدگاه نیت

وجود داشته باشد لیکن نیت ممکن است سه شاخص اول یعنی مشارکت مجدانه همگانی براي رفع موانع 
در راه خدا و تالش همگانی براي رفع موانع موجود با توکل به خداست که وجه تمـایز جهـاد بـا ریاضـت     

  گردد.   محسوب می

 موانع خارجی 
 موانع داخلی 

 
 اقتصاد 
 فرهنگ اسالمی 

 پیشرفت 
 عدالت 

 مشکالت و موانع موجود

 جهاد اقتصادي

 ایران اسالمیالگو شدن 

 مدل اقتصاد مقاومتی:
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بنابراین به منظور تشخیص ابعاد مختلف جهاد ضروري است هر چهار شاخص نیت، مشارکت، عمـل  
  و هدف مورد توجه قرار گیرد. 

  
  
  
  

  ماهیت مفهوم جهاد: هدف: رفع مانع
  

هـا   بنابراین براي اجراي مدل اقتصاد مقاومتی در حال حاضر باید براي تربیت روحی و معنوي انسـان 
هاي جدي صـورت پـذیرد. در ایـن میـان ضـرورت بکـارگیري اسـتراتژي جهـاد          در حوزه اقتصاد، تالش

  گردد.  اقتصادي نمایان می

  بندي مفهوم جهاد اقتصادي جمع .2
منظور از جهاد اقتصادي در واقع ترکیب بهینه مفهوم جهاد بـا اقتصـاد اسـت.    بر اساس مطالب ارائه شده، 

مشارکت همگانی؛   .2نیت (در راه خدا)؛   .همانگونه که گفته شد منظور از جهاد وجود چهار شرط اصلی: ا
یـین  تع .1باشد و منظور از اقتصادي رفتار کردن؛ یعنـی   تالش مجدانه با حداکثر توان می .4رفع موانع؛  .3

  باشد. یافتن راهی جهت حداکثر شدن اهداف می .3تشخیص منابع و شرایط؛  .2هدف؛ 
همچنین با تبیین جایگاه اقتصاد در جوامع غربی و اسالمی مشخص شد که در جامعه اسالمی فرهنگ 

  اسالمی زیر بناست. این در حالی است که در جوامع غیر اسالمی مثل جامعه غربی اقتصاد زیر بناست.
م به ذکر است جهاد اقتصادي جمع دو واژه جهاد و  اقتصاد نیست بلکه ترکیب این دو واژه اسـت  الز

باشد. منظور از ترکیب بهینه در  البته نه هر ترکیبی، بلکه ترکیب صحیح و بهینه جهاد با اقتصاد مدنظر می
ظام اقتصادي مبتنی بر واقع اقتصاد مبتنی بر فرهنگ اسالمی است. لذا مدل اقتصاد مقاومتی تفسیري از ن

  باشد. فرهنگ اسالمی می
بنابراین بهترین و تنهاترین استراتژي(مسیر) جهت دستیابی به پیشرفت تـوام بـا عـدالت، حرکـت در     

طوري که تنها در سایه حرکت در مسیر جهاد اقتصـادي، امکـان تحقـق     باشد. به مسیر جهاد اقتصادي می
جامعه اسالمی یعنی پیشرفت اقتصادي با محوریـت فرهنـگ   اهداف تعریف شده مبتنی بر فلسفه تشکیل 

  اسالمی، میسر خواهد بود.

 انیت در راه خد
 

 مشارکت: وظیفه همگانی
 

 عمل: کار و تالش مضاعف

 جهاد
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  الزامات حرکت در مدل اقتصادمقاومتی: .3
بر اساس مدل اقتصاد مقاومتی، تبیین الزامات و پیش نیاهاي اصلی مستلزم شناسایی موانع اصلی بر سـر  

  باشد. راه تحقق اهداف همزمان پیشرفت و عدالت می
 ایرانی پیشرفت –وانع موجود بر سر راه الگوي اسالمی تبیین م

  بندي نمود.   توان به دو دسته موانع داخلی و موانع خارجی طبقه موانع موجود در حوزه اقتصاد ایران را می
تـرین   باشند لیکن شناسایی مهـم  هر چند موانع موجود از اعم داخلی و خارجی داراي تعدد و تنوع می

هاي مهم در مدل اقتصاد مقاومتی و حرکت شتابان در مسیر جهاد اقتصادي اسـت.   گام موانع و رفع آنها از
ترین موانع داخلی و خارجی به اجمال اشاره شده و راهکارهاي متناسـب بـا    به همین منظور به تبیین مهم

  گردد.  رفع آنها، ارائه می
  
  
  
  
  
  

ترین موانع  وري از یکسو و باال بودن مصرف از سوي دیگر از مهم پایین بودن سطح تولید ملی و بهره
هاي توسعه چهارم  طوري که براساس اهداف تعریف شده در برنامه آید. به داخلی در اقتصاد ملی بشمار می

درصـد   5/2درصد باشد که از ایـن میـزان حـداقل     8بایستی  و حتی پنجم توسعه، حداقل رشد اقتصادي
  وري است.   مربوط به بهره

: بررسی عوامل مؤثر بر عرضه و تولید در اقتصاد ایران حـاکی از آنسـت کـه     پایین بودن تولیدالف) 
باشد. هرچند عوامل متعددي از جمله:  ترین دلیل پایین بودن سطح تولید مربوط به ضعف مدیریت می مهم

عنـوان دالیلـی بـراي     توان به تکنولوژي، تحریم و فشارهاي اقتصادي، نبود زیرساختهاي الزم و .... را می
پایین بودن سطح تولید معرفی نمود لیکن به اعتقـاد اکثـر صـاحب نظـران در صـورت تقویـت مـدیریت        

  توان بر مشکالت در عرصه تولید فائق آمد و سطح تولید را ارتقا داد.  می
وري پایین از دیگر موانع مهم در مسیر جهاد اقتصادي  : امروزه بهره وري بودن سطح بهرهب) پایین 

وري مکانیسـم ارتقـاي سـطح     گردد و ضروري است ضمن تبیین تعریف دقیق و شفاف بهره محسوب می
 صورت حرکت در مسیر جهاد اقتصادي میسر نخواهد بود. وري در اقتصاد ملی فراهم گردد. در غیر این بهره

: امروزه یکی از موانع موجود بر سر راه تحقق هدف پیشرفت توآم بـا عـدالت در    ج) مصرف بی رویه
باشد. هر چند با اجرایی شدن قانون هدفمندي  رویه می مسیر جهاد اقتصادي، مانع بزرگ و مهم مصرف بی

 موانع موجود

 داخلی

 خارجی

پایین بودن تولید و 
 وريبهره

 رویهمصرف بی

 تحریم اقتصادي
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گردد لیکن شناسایی عوامل هاي انرژي اصالح  ویژه حامل اي به رود مصرف کاالهاي یارانه ها انتظار می یارانه
 تواند در مسیر جهاد اقتصادي مؤثر واقع گردد.  رویه و رفع آنها می مهم و مؤثر بر مصرف بی
دلیل زیربنا قرار دادن اقتصاد  : جوامع غرب هم در گذشته و هم در زمان حال  به د) تحریم اقتصادي

ـ   از هیچ تالشی جهت تأمین منـافع اقتصـادي دریـغ نمـی     روزه فشـارهاي اقتصـادي در قالـب    نماینـد. ام
ترین راهکارهاي بیگانگان براي مقابله بـا پیشـرفت ایـران اسـالمی      هاي تحریم اقتصادي از مهم سیاست

طوري کـه بـا حرکـت در مسـیر جهـاد       عنوان یک مانع مهم خارجی است به است. لذا تحریم اقتصادي به
 داف مبدل ساخت. توان این محدودیت را به فرصتی جهت تحقق اه اقتصادي می

هاي غرب در تقابل با جمهوري اسالمی  باشد پیش بینی گزینه نکته مهمی که در این میان مطرح می
باشد. بـا توجـه بـه زیـر بنـا بـودن        گزینه جنگ، تحریم و صلح قابل تصور می 3ایران است. بدیهی است 

منافع اقتصـادي بیشـتري ایجـاد     اي توان این گونه استنباط کرد که هر گزینه اقتصاد در جوامع غربی می
نماید مورد توجه غرب قرار خواهد گرفت. بدیهی است صلح هیچگونه منافع اقتصادي در پی براي غـرب  
ندارد لذا از بین دو گزینه باقیمانده مادامیکه منافع حاصل از تحریم بـیش از گزینـه جنـگ باشـد تحـریم      

رت گسترده(یک طرف ایران و چین و روسیه و همچنان تداوم خواهد داشت. احتمال وقوع جنگ چه بصو
طرف مقابل آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه) و جنگ تک(یک طرف ایـران و بقیـه در مقابـل) بسـیار     

دلیل وجود بحـران مـالی در    پایین است. چرا که در هر دو صورت آمریکا و متحدانش در صورت جنگ به
با احتمال زیاد بازنده خواهند بود لذا تنهـا راه بـراي آنهـا     آن کشورها و در گیر جنگ دهه اخیر در منطقه

 تداوم تحریم خواهد بود.
 ها در مدل اقتصاد مقاومتی راهکار هاي اجرایی براي  سازمان

با توجه به مطالب ارائه شده، عالوه بر ایجاد واحد هماهنگی/ قرارگـاه جهـاد اقتصـادي، راهکارهـاي     
جهاد اقتصـادي در قالـب مـدل اقتصـاد مقـاومتی، رفـع موانـع موجـود         ها در مسیر  اجرایی براي  سازمان

ها به منظور حرکـت شـتابان در مسـیر     باشد. که در این بخش به ارائه راهکارهاي اجرایی در  سازمان می
  گردد. جهاد اقتصادي در قالب مدل اقتصاد مقاومتی، اشاره می

  مدیریتی الف) راهکارهاي افزایش سطح تولید از طریق تقویت سیستم
دلیـل ضـعف در    همانگونه که در بخش تبیین موانع موجود داخلی اشاره شد، پایین بودن سطح تولید  بـه 

گـردد. لـذا ارائـه راهکارهـایی      سیستم مدیریت از موانع مهم داخلی در مسیر جهاد اقتصادي محسوب می
  جهت رفع این معضل از اهمیت خاصی برخوردار است.

عنوان ریشه اصلی پایین بودن سطح تولیـد بـه دو    هت رفع ضعف مدیریت بهبه منظور ارائه راهکار ج
  گردد:  نکته اساسی اشاره می
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ضرورت شایسته ساالري مدیریت: حدیثی از پیامبر گرامی اسالم اشاره به نحوه انتخـاب مـدیران    .1
وجود داشته  تر از شما جهت تصدي مسئولیتی اگر شایسته«دارد و آن اینست که آن حضرت می فرمایند: 

  ».اي باشد و شما جاي خود را به ایشان ندهی به خدا و رسول خدا خیانت کرده
شود در چارچوب فرهنگ اسالمی، اگر مـدیران بـه ایـن فرمـایش      به استناد این حدیث مشخص می

 پیامبر اکرم(ص) توجه عملی داشته باشند قطعاً بسیاري از افراد از تصاحب جایگاه مدیریت که در دیـدگاه 
  گردد امتناع خواهند کرد و شایسته ساالري در عمل هویدا خواهد شد.  عنوان مسئولیت تلقی می اسالمی به

ضرورت ارزشیابی صحیح مدیران: به منظور ارزشیابی مدیران براسـاس اصـول علـم اقتصـاد و در      .2
با سودآوري شـرکت  داري اقتصادي، بایستی ارتباط منطقی بین درآمد مدیران راستاي عمل به تفکر بنگاه

هـاي  مـاهر و غیرمـاهر در سـمت   طور که کارکنان اعم از نیروي کار ماهر، نیمـه  وجود داشته باشد. همان
نمایـد. مـدیران در    مختلف سازمانی در ازاي انجام کـار تعریـف شـده، حقـوق مشخصـی را دریافـت مـی       

کننـد چـرا کـه ارزش    فـت مـی  عنوان حقـوق دریا  ها به جاي حقوق، درصدي از سود سازمان را به سازمان
  گردد.افزوده مدیریت در میزان سوددهی شرکت نمایان می

العـاده شـغل مـدیر(حق    بند فوق با توجه به اینکه در حال حاضر، در صورت حساب حقوق مدیران در
گـردد. لـذا بـه منظـور افـزایش      جذب مدیر) درصدي از حقوق پایه به تناسب سطح مدیریت، محاسبه می

العاده شغل مدیر توان فوقداري اقتصادي در شرایط حاضره میو نیز عمل به تفکر بنگاه سوددهی شرکت
عنـوان حقـوق مـدیر     را تابعی از سوددهی شرکت تعریف نمود. در این صورت درصدي از سود شرکت بـه 

منظور خواهد شد و در صورت کاهش سود و حتی ضرردهی شرکت، حقوق و درآمد مدیر به شدت تحـت  
  ار خواهد گرفت.تأثیر قر

ها  العاده زیادي براي افزایش سوددهی شرکت خواهند داشت. در  سازمانبنابراین مدیران انگیزه فوق
عنوان معیارهـایی جهـت    وري بهتوان بجاي پارامتر سوددهی از بهرههایی که انتفاعی نیستند میو شرکت

  تعیین حقوق مدیران استفاه نمود.
در صورت حساب حقوقی مدیران، تنها افراد شایسته و الیق، سیسـتم  در صورت ایجاد چنین تغییري 

مدیریت را بر عهده خواهند گرفت چرا که افراد ضعیف و ناتوان در صورت احراز پست مدیریت نه تنهـا از  
حقوق باالیی برخوردار نخواهند شد بلکه مجبور به جبران بخشی از ضررهایی که متوجه سازمان شده نیز 

  ها تقویت نمود. توان با این روش سیستم مدیریتی را در  سازمان بنابراین میخواهند بود. 

  وري نحوه ارتقاي سطح بهره ب)
وري در اقتصاد با تقویت عوامـل   محور قراردادن رشد بهره، برهاي اقتصاد مقاومتی سیاست 3بند بر اساس 

ها و به  بستر رقابت بین مناطق و استانپذیري اقتصاد، ایجاد  تقویت رقابت تولید، توانمندسازي نیروي کار،
 تأکید شده است. هاي مناطق کشور هاي متنوع در جغرافیاي مزیت کارگیري ظرفیت و قابلیت
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گردد. اثربخشی یعنی انجام دادن کارهاي درسـت   وري ترکیبی از کارایی و اثربخشی تعریف  می امروزه بهره
  باشد.   وري عبارت از درست انجام دادن کارهاي درست می و کارایی یعنی درست انجام دادن کار، لذا بهره

وري نیز به استناد تعاریف قدیم، ضروري است نسبت خروجـی بـه ورودي    به منظور اندازه گیري بهره
  محاسبه گردد. 

وري ابتدا، اجراي اثربخشی یعنی ابتـدا کارهـاي فعلـی در      بنابراین روش کار جهت ارتقاي سطح بهره
مورد بازنگري قرار گیرند و تنها کارهاي درست آنهم با اولویت بندي صحیح تدوین گردند. ها باید  سازمان

 گردد. عبادت تلقی می عنوان بهبر اساس فرهنگ اسالمی کار 
هـا و کارهـا براسـاس تخصـص و مهـارت       به منظور افزایش کارایی نیز الزم است تخصیص فعالیت

هـا   وري، بایـد نسـبت خروجـی بـه ورودي فعالیـت      بهـره کارکنان صورت پذیرد. سپس به منظور ارزیابی 
  هاي تشویقی و تنبیهی اعمال گردد. گیري شود و متناسب با نتایج، سیاست اندازه

بنـدي افـراد در   ها و پارامترهاي مناسـب جهـت رتبـه   نحوه ارزشیابی کارکنان و دخالت دادن شاخص
نـد موجبـات افـزایش کـارایی در سیسـتم را      تواهاي تشویقی و تنبیهی می سازمان در کنار اعمال سیاست

ها و جود دارد لـیکن مکانیسـم اجرایـی آن و عوامـل      فراهم کند. هر چند نظام ارزشیابی در تمام  سازمان
طوري که عدم تشخیص کارکنـان مفیـد و    باشد. بهشناسایی ضعف و قوت کارکنان چندان اثر بخش نمی

دالتی خواهد شد بلکه سبب کاهش انگیزه کارکنـان فعـال و   عالیق با کارکنان ضعیف نه تنها منجر به بی
هاي نو و خالق نیز دور از کارآمد شده و در نهایت ضمن کاهش شدید کارایی در سازمان، انتظار ارائه ایده

  ذهن خواهد بود.
گزارش ماهیانـه هـر    1شود طبق فرم شماره به منظور ارزشیابی مستمر و دقیق کارکنان پیشنهاد می

تـوان واحـدها و   از افراد تهیه و تنظیم گردد. با این شیوه عالوه بر ارزشیابی هر کدام از پرسـنل مـی  کدام 
هـاي تشـویقی و تنبیهـی نیـز بـه       هاي مختلف را نیز ارزشیابی نمود. بدیهی است اعمال سیاستمدیریت

  تواند سبب افزایش اثربخشی شیوه پیشنهادي گردد.استناد این گزارش می
جام هر کدام از کارها و اختالف بین زمان کار انجام شده با زمان موجود براي انجام کار مدت زمان ان

مناسبی براي نشان دادن میزان توانمندي کارکنان بـوده و در نهایـت مـالك صـحیحی      تواند شاخصمی
  براي ارزشیابی پرسنل باشد.
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  گزارش عملکرد ماهیانه .1فرم 
  ..................... شماره پرسنلی ...................مشخصات کارمند 

شرح   ردیف
  کار

تاریخ 
  ارجاع

تاریخ خاتمه 
  کار

مدت زمان 
  زمان کاري  انجام کار

      

    

  ......... ساعت موظف
+  

  ......... ساعت اضافه کاري
+  

  ......... ساعت مآموریت

  Aمأموریت+ اضافه کاري+ ساعت موظف =

  ......... ساعت ناهار و نماز
  ......... ساعت مرخصی

جمع زمان کار 
 Bمرخصی + ناهار و نماز=    انجام شده

  
اختالف زمان انجام کار با 

  ساعت امکان
  فعالیت =..................

  = A-Bساعت امکان فعالیت

  هاي اصالح الگوي مصرف ج)راه
هاي کلی اصالح الگوي  با تأکید بر اجراي سیاستمدیریت مصرف هاي اقتصاد مقاومتی،  سیاست 8در بند 

و  پذیري در تولید. کیفیت و رقابت يریزي براي ارتقا مصرف و ترویج مصرف کاالهاي داخلی همراه با برنامه
وري، کاهش  در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره ها سازي یارانه استفاده از ظرفیت اجراي هدفمند -4بند

  بر ضرورت مصرف بهینه تأکید شده است.هاي عدالت اجتماعی.  شاخص يو ارتقا انرژيشدت 
عنوان نمونه گاز طبیعی کـه در   به منظور ارائه تحلیلی کاربردي و شفاف از دالیل مصارف بی رویه به

  گیرد. درصد از سبد مصرفی را به خود اختصاص داده است، مورد بررسی قرار می 60حال حاضر بیش از 
رسی رفتارهاي مصرفی خانوارها حاکی از اینست که عوامل مهم و اثرگذار بر مصـرف غیربهینـه را   بر

بنـدي نمـود. بنـابراین راهکارهـاي اصـالح الگـوي       توان در سه گروه فنی اقتصادي و فرهنگی طبقهمی
موجـود،   عنوان نمونه انرژي را با توجه به باال بودن متوسط مصرف آن نسبت به اسـتانداردهاي  مصرف به

  . فرهنگی.3. اقتصادي؛ 2. فنی؛ 1گردد. ها مشخص می-با توجه به این ریشه
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ترین عوامل مؤثر بـر اتـالف انـرژي از جملـه گـاز در بخـش خـانگی          یکی از مهم: از دیدگاه فنی .1
دلیل غیراستاندارد بودن وسایل گازسوز است. در حـال حاضـر، هیچکـدام از وسـایل گازسـوز از جملـه        به

درصـد از   7/2طـوري کـه تنهـا     نیستند. به Bو  A، آبگرمکن و .... داراي برچسب انرژي در سطح بخاري
 Fدرصـد) و   E )38و مابقی آنها در سـطح   Dدرصد در سطح 18و  Cها داراي برچسب انرژي رده بخاري

  درصد) قرار دارند. 5/14( Gدرصد) و  27(
و مـابقی آنهـا در    Cهاي موجود در کشور برچسب انرژي  درصد آبگرمکن 14و به همین ترتیب تنها 

رویه گـاز طبیعـی پـایین    هاي پایین تر قرار دارند. باعنایت به اینکه یکی از عوامل مؤثر بر مصرف بی رده
اید مـورد تشـویق و   ب Bو  Aبودن راندمان وسایل گازسوز است لذا تولید وسایل گازسوز با برچسب انرژي 

عمل آید. در این میان، اعطـاي   حمایت قرار گرفته و از تولید وسایل گازسوز با راندمان پایین جلوگیري به
هاي مالیاتی و .... در راستاي تشویق تولید کنندگان وسایل گازسـوز بـا رانـدمان     تسهیالت بانکی، معافیت

هاي مالی و عدم صدور مجوز بـراي تولیـد    حمایت هاي سنگین، عدم باالي انرژي از یکسو و وضع مالیات
تواند در راستاي اصالح الگوي مصرف بهینه گاز مفید  کنندگان وسایل گازسوز با برچسب انرژي پایین می

هاي باالي گمرکی بر واردات وسایل گازسوز با رانـدمان پـایین و نیـز     و مؤثر واقع گردد. حتی وضع تعرفه
-هاي کارآمد در جهت جلوگیري از مصـرف بـی   دمان باالي انرژي از سیاستواردات وسایل گازسوز با ران

  گردد. رویه گاز محسوب می
عدم رعایت استانداردهاي مربوط به ساختمان از دیگر عوامل اتالف انرژي در بخش خانگی به ویـژه  

مصـرف  هایی در جهت رعایت اصول مربوط به جلوگیري از باشد. هرچند تالشهاي سرد سال می در ماه
دلیل  درصد پرت انرژي  به25ساختمان صورت پذیرفته است، لیکن وجود حدود  19رویه گاز در مبحث بی

هاي موجود و عدم رعایت استانداردهاي مرتبط، تالش برساخت واحدهاي مسـکونی بـدون    نوع ساختمان
  گردد.می ناپذیر در راستاي اصالح الگوي مصرف گاز محسوبهاي اجتناباتالف انرژي از ضرورت

اي بودن قیمت گازطبیعی و پایین بودن سهم هزینه گاز در سـبد مصـرفی   یارانه: دیدگاه اقتصادي .2
-هـاي مصـرف  ترین دالیل اقتصادي هدر رفتن گاز در بخش خانگی و حتی سایر بخـش  خانوارها از مهم

لگوي مصرف تعریف عنوان راهکار اقتصادي جهت رعایت ا کننده است. هرچند واقعی نمودن قیمت گاز به
تواند منجـر بـه شـوك    گردد لیکن اعمال قیمت واقعی در شرایط فعلی اقتصاد ملی میشده گاز مطرح می

اي که با مصرف بیشتر، مشترکین خـارج  هاي باال از مشترکین پرمصرف بگونهگردد. لذا اخذ قیمت تورمی
ایط فعلی انگیزه الزم را به منظور اصالح تواند در شراز الگوي مصرف از یارانه کمتري برخوردار باشند می

 الگوي مصرف فراهم نماید.  
هاي اخیـر حـاکی از ایـن نکتـه مهـم و      بررسی رفتار مصرفی خانوارها طی سال دیدگاه فرهنگی: .3

کننده گاز که حتی داراي اساسی است که متوسط مصرف هر خانوار ایرانی در مقایسه با کشورهاي مصرف
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هـاي  هستند در سطح باالتري قرار دارد و حتی سرانه مصرف هر خـانوار در اسـتان  سرماي شدیدتري نیز 
طـور   هاي سردسیر باالتر است و نیز متوسط سرانه مصـرف خـانوار طـی دهـه اخیـر، بـه      معتدل از استان

درصد نیز افزایش داشته است. همه مـوارد مـذکور حـاکی از فرهنـگ غلـط مصـرف        6میانگین بیش از 
 گازطبیعی است.

هـاي قیمتـی مناسـب، بـدون اصـالح       بدیهی است حتی در صورت رفع موانع فنی و اعمال سیاسـت 
رویـه میسـر نخواهـد بـود. در ایـن میـان       فرهنگ مصرف امکان جلوگیري از مصارف غیرضروري و بـی 

  هاي اسالم براي مقابله با اسراف و تبذیر نقش بسزایی در مصرف بهینه دارد. مندي از آموزه بهره
هاي اقتصادي، رفع موانـع موجـود در مـدل اقتصـا مقـاومتی مسـتلزم        ست در شرایط تحریمبدیهی ا

تـوان از مـردم در    هاي فرهنگ اسالمی است. تنها در سایه تربیت اسالمی است که می استفاده از ظرفیت
وري  را داشت. چرا کـه ضـمانت اجرایـی     شرایط تحریم انتظار مصرف بهینه و افزایش سطح تولید و بهره

  هاي اقتصا مقاومتی نیازمند ایجاد بسترهاي فرهنگ اسالمی است. تمام برنامه

  جمع بندي
ترین موانع موجود در مدل اقتصاد مقاومتی، ضروري است نسـبت   بر اساس راهکارهاي مرتبط با رفع مهم

 هاي اسالمی اقدام مقتضی صورت پذیرد. همچنین با عنایت بـه تبیـین   به فرهنگ سازي بر اساس آموزه
 ترین الزامات جهت حرکت در مسیر جهاد اقتصادي از دیدگاه مقام معظم رهبري از جمله: مهم

حفـظ اتحـاد و    )ج   ؛استحکام معنویـت و روح ایمـان و تـدین در جامعـه     )؛   بروحیه جهادي )الف
بـه   توان اینگونه نتیجه گرفت که بـدون التـزام عملـی    ، میاي اجتناب از مسائل حاشیه )د   ؛انسجام ملى

هاي اقتصاد مقاومتی در عمل با چـالش مواجـه خواهـد     ها و سیاست فرهنگ اسالمی، اجرایی شدن برنامه
هاي اقتصاد مقاومتی به تببین دقیـق، شـفاف،    شد به همین منظور ضروري است همزمان با اجراي برنامه

دنیـا، در مقابـل    گسترده و مستمر اصول اساسی فرهنگ اسالمی با تأکید بر شرح وظایف انسـان در ایـن  
هـا منـوط بـه     خالق هستی و مخلوقات پروردگار متعال، پرداخته شود. چرا که ضمانت اجرایی تمام برنامه

هاي دین مبـین اسـالم    همراهی و مشارکت آحاد مختلف جامعه است و این امر مستلزم پایبندي به آموزه
هـاي   سیاسـت  1بنـد  طوري که در  به باشد. که برنامه کامل زندگی بشر از طرف خداوند سبحان است، می

هاي انسـانی و علمـی    سازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه مین شرایط و فعالأت، بر اقتصاد مقاومتی
هاي اقتصـادي بـا    کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

تأکیـد   درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط يبر ارتقا هاي جمعی و تأکید تسهیل و تشویق همکاري
  شده است.
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  منابع  
 )، مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسالمی، انتشارات دانشگاه رازي، تهران.1380دادگر، یدا...(
  )، تاریخ تحوالت اندیشه اقتصادي، انتشارات دانشگاه مفید، قم.1383ــــــــــ (

 سایت مقام معظم رهبري.
 هاي کلی اقتصاد مقاومتی. سیاست

  )، اقتصاد صدر اسالم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.1373صدر، سیدکاظم(
 هاي مختلف. فصلنامه تخصصی اقتصاد اسالمی، شماره

 )، کتاب اصالح الگوي مصرف، انتشارات شرکت ملی گاز ایران، تهران.1389قدیمی، خلیل(
ها، انتشارات مرکز آمـوزش و تحقیقـات صـنعتی ایـران،      ادي در  سازمان)، جهاد اقتص1390(ــــــــــ 
 تهران.  

 هاي اقتصادي، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران. )، نظام1374نمازي، حسین(
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اسالمی در مسیر توسعه و پیشرفت  ـ فرهنگ ایرانی تأثیر یبررس
  اقتصاد مقاومتی

  **محمدرضا کاشفی نیشابوري، * توالییاهللا روح

  چکیده
ایرانی در مسیر توسعه  -هاي فرهنگ اسالمی  فرهنگی و مؤلفه عوامل تأثیر یبررس هدف با حاضر قیتحق

رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي مختلف  فرایندبا مروري بر  .است شده انجامو پیشرفت اقتصاد مقاومتی 
اي  شود عوامل غیراقتصادي مهمی نظیر فرهنگ و نهادها تأثیرات مستقیم و تعیین کننده دنیا، مالحظه می

اند؛ تا جایی که بسیاري از صاحبنظران معتقدند تحول فرهنگی مقدمه  قتصادي آنها داشتهبر روند توسعه ا
باشد. در همین راستا و در تحقیق حاضر ابتدا با روش مطالعات اسنادي و  الزم براي تحول اقتصادي می

شـده   ایرانی و سیر پیشرفت اقتصاد مقاومتی پرداختـه  -اي به بررسی مفهوم فرهنگ اسالمی  کتابخانه
نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی کشور، چگونگی تأثیرگذاري  11است. سپس با روش مصاحبه عمقی با 

ی شناسایی و تحلیل شده اسـت. نتـایج   مقاومت اقتصاد شرفتیپ در ایرانی -اسالمی  فرهنگهاي  مؤلفه
خدا محوري، اخالق ایرانی نظیر  -اسالمی  فرهنگهاي  تحقیق حاضر نشان میدهد تقویت برخی از مؤلفه

مداري، کارگروهی، تعهد و وجدان کاري، تکلیف مداري و... در جمهوري اسالمی ایران می تواند بستر 
فرهنگی الزم براي توسعه و پیشرفت اقتصاد مقاومتی را ایجاد نموده و نیروي فزاینده بـراي جهـش و   

  تحوالت آستانه اي را در این مسیر فراهم نماید. 
  اقتصاد مقاومتی، پیشرفت، توسعه، فرهنگ، الگوي اسالمی ایرانی. ها: کلید واژه

  مقدمه
با ضربات پی در پـی و شـتابان هـر روز بـر دامنـه و حیطـه        شدن یجهان نیسهمگ امواج امروز، جهان در

اي بـدل سـاخت و در مـوج     افزایند، این امواج مرزهاي فیزیکی را ابتدا به مرزهایی شیشه فعالیت خود می
حاصـل ایـن    عنـوان  بهدارند، آنچه که امروزه به وضوح و  بعدي با ضرباتی سهمگین آنان را از میان بر می

شود به هویت مجازي و حتی در برخی موارد به نوعی بی  ر عرصه فرهنگی دیده میجهانی شدن د فرایند
  هاي گوناگون تبدیل شده است. هویتی در بین ملت

                                                        
 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه شهید بهشتی. *

 شتی.هاي دانشگاه شهید به دانشجوي دکتري مدیریت سیستم **
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ـ موفقهویـت ملّـی مـردم آن و     کننـده  نییتع کشور، هر یفرهنگ بنیه و ساخت   عرصـه  در کشـور  تی
 اسـتحکام  جهـت  در یسـتی با کشـورها  سوم، هزاره  و جدید قرن در. باشد امروز می جهان یرقابت  شدت به

با توجه بـه هجـوم سـنگین     .بردارند گام آن داریپا ی سازي هرچه بیشتر وغن خود و  فرهنگ به دنیبخش
 بـس  يکـار  ،یفرهنگـ  نظر از ثبات با و داریپا یطیشرا به دنیرس و طیشرا نیا از گذر امواج جهانی شدن

  .باشد می دشوار
عنصري کلیـدي در حفـظ    عنوان بههاي هوشمند به خوبی به اهمیت فرهنگ  امروزه کشورها و دولت

هاي مدرن به خوبی از ابزارهاي فرهنگـی   اند، دولت ساختار جامعه و نیز حرکت دادن مؤثر آن واقف گشته
به بهترین شیوه کنند تا  براي دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادي خود استفاده نموده و همواره سعی می

هاي فرهنگی دنبال نمایند. یقیناً ایـن مـدل در دسـتیابی بـه هـدف       و بدون هزینه اهداف خود را در قالب
  شد. هایی است که در گذشته به کار گرفته می تر از روش بسیار کاراتر و کم هزینه

 بـا  است، شده آغاز يالدیم 1776 سال در تیاسم آدام ملل ثروت کتاب با که اقتصاد علم تحول ریس
ـ  را تیاسـم  آدام کتاب توان یم که يا گونه به است، خورده به محکمی گره توسعهمفهوم   در رسـاله  نیاول

  ).175: 1392(متوسلی، دانست ياقتصاد توسعه باب
تواند یک روش را براي رهبري همـه جهـان    اساساً اقتصاد با تکیه بر اصول ابتدایی و اصلی خود نمی

هاي توسعه کشورهاي مختلف با توجه به زمـان و شـرایط خـاص هـر      است که روش ارائه دهد. پر واضح
 لیتبـد  افتـه ی توسـعه  يکشـور  به را جنگ از پس ژاپن هایی که باشد، روش کشور با دیگري متفاوت می

 اقتصـاد  یـاتی و اجرایـی گـردد.   عملبه همان شکل  و یا هر کشور دیگري رانیا در دتوان ینم اکنون نمود،
 مشـابه بعضاً  مسائل و یفرهنگ متنوع يها نهیزم ،یکیدئولوژیا متفاوت يها يریگ جهت با ریفق يکشورها

 جـاد یا جـز  يا چـاره  یماندگ عقب نابهنجار تیوضع ازي خروج برا کشورها .است همراه دهیچیپ اریبس یول
 وضـع  بهبـود  و یزنـدگ  سـطح  ياعـتال  ،ياقتصـاد  توسعه هدف. ندارند نو يها روش و دیجد يها  شهیاند

  .است مردم یعموم
 اجتمـاعی،  سیاسـی، از اعـم ابعاد تمـام در توسعه و پیشرفت هاي قله به رسیدن و اقتصادي پیشرفت

 بـوده  اخیـر  قـرن  چنـد  طـی ویـژه به گوناگون جوامع و ها ملت هاي دغدغه جمله از اقتصادي، و فرهنگی
 و ازآسـیا  اعــم  جهــان  سراســر  در کشــورها  ماندگی عقب و صنعتی کشورهاي روزافزون توسعۀ .است

 و مانـدگی  عقـب  هـاي  علـت  توسـعه،  هاي نظریه طراحان و دلسوزان تا شد باعث التین امریکاي و فریقاا
 و اقتصادي امري توسـعه مـیالدي هفتاد دهه از پیش تا. دارند بیان را توسعه اقتصادي به رسیدن هاي راه

 توسـعه  شـاخص  تـرین  عمـده  ملـی  ناخـالص  تولید رشد شاخص و شد می تلقی ملی تولید رشد با مساوي
 زمان کمترین در رشد بیشترین به دستیابی صـرف را خـود همـت تمـام کشـورها بـیشتـر. شد می قلمداد

 متعددي کشورهاي مسابقه این در گرچه. شد فراگیر رشد مسـابقه و رشدساالري ترتیب این به. کردند می
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 منـابع  و زیسـت  محیط. نیافت کاهش نابرابري و فقر بیکاري، اما یافتند؛ دست رشد از باالیی هاي نرخ به
 لــوازم  بـا تعارض در معنوي و انسانی واالي هاي ارزش از بسیاري تر، مهم همه از و دیدنـد آسیب طبیعی
 از بسـیاري  تـاکنون،  آن از پـس  و هفتـاد  دهه خالل در .افتادند رونق از و شده قلمداد توسعه ضد رشـد،
 انـد  خیل کردهد آن در نیز را فرهنگ مانند هنجاري امور و برنتافته رای نگرشـ چنین توسعه پردازان نظریه

  ).1388(لشگري، 

  ضرورت و اهمیت تحقیق
 ندیفرا طول در. شود محسوب می ياقتصاد توسعه به دنیرس يبرا مهم ابزار کی عنوان به فرهنگامروزه 
 بـه  اقتصاددانان از ياریبس. ردیگ یم صورت ياقتصاد هیسرما به یفرهنگ هیسرما انتقال ،ياقتصاد توسعه
 اساس بر گرید جامعه به جامعه کی از را ياقتصاد عملکرد در تفاوت بهتر است که کنند یم اشاره یدرست

 متعـدد  یفرهنگ مشکالت نیز از دیرباز رانیا در. گردد نییتع دارد وجود یفرهنگ عوامل در که یاختالالت
ـ ن توسـعه  عمـق  نشـود  دهیشیاند مشکالت نیا يبرا يا چاره اگر. اند شده ياقتصاد توسعه راه سد  یافتگی

 کارآمـد  و حیصح یتیریمد گرو در ،یفرهنگ توسعه به یابیدست است یهیبد. شود می شتریب روز روزبه کشور
  .باشد می در این حوزه

از ابتداي شکل گیري انقالب اسالمی ایران، با توجه به بعد دینی و ایدئولوژیکی، عنصر فرهنگ یکی 
باشد. ماهیت دینی انقالب اسالمی  گیري حاکمیت می از عناصر اساسی و شاید اصلی ترین عنصر در شکل

د. چنانچـه از ایـن   نماید که تمامی شئون مختلف اداره جامعه در پرتو فرهنگ اسالمی قرار گیر ایجاب می
تـوجهی   توانیم ریشه بسیاري از مشکالت کشور را نیز در بی پیشرفت کشور نگاه کنیم می مسئلهزاویه به 

به عنصر هویت فرهنگی اسالمی و ایرانی کشور بیابیم. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت عنصـر فرهنـگ   
اقتصـاد مقـاومتی    مسـئله ین منظـر بـه   کوشد از ا در تمامی شئون اداره جوامع و خصوصاً کشور ایران می

  نگریسته و به بیان برخی نقایص بپردازد. 
 دو وجـود  ،يا جامعـه  هر توسعه و نظام هر يانگذاریبن الزمه که شود می مالحظه ،ي تاریخیمرور با
  :باشد ی به شرح ذیل میتمدن سطح
  ؛کاربردها و ها روش ابزارها، یعنی: يماد تمدن .1
  .شناخت يها چهیدر و ها نشیب ها، شهیاند یعنی: یفرهنگ تمدن .2

 طـور  به یفرهنگ و يماد عامل دو نیا از ها تمدن یتمامسیماي تاریخ بیانگر این نکته مهم است که 
  .)26: 1393 القلم، عیسر(اند گرفته بهره توأمان

 آغـاز  را توسـعه  سـمت  به حرکت خود، يها ارزش و باورها در تحول با غرب جهان ،يالدیم15 قرن
 انقـالب  ساز نهیزم که داده رخ ياقتصاد و یاجتماع يها ارزش در ییها یدگرگون آن دنبال به. است کرده
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 ،ياقتصاد ابعاد در توأمان و یهمگان يامر توسعه، جهت در حرکت زین امروزه .است شده غرب در یصنعت
ها در کنار مزایـاي خـود بوجـود آورده اهمیـت و      گیري مشکالتی که این جهت .است یاسیس و یفرهنگ

  سازد. ها در تحقیق حاضر ضروري می گیري ضرورت بازنگري و بررسی بیش از پیش این جهت
از این رو اگر به دنبال این باشیم که توسعه و پیشرفت کشور از طریق اقتصاد مقاومتی محقق شـود، نـاگزیر   

  باشیم. ایرانی در آن می - اي فرهنگ اسالمی  و با برنامه در حوزه زیرساختی و عامل زمینهاز پرداختن جدي 

  اقتصاد مقاومتی مفهوم
تواند تبدیل به ابزار  آسیب پذیري اقتصاد کشور یا نقاطی که می هاي حوزه تشخیص یعنی مقاومتی قتصادا

آن از  کـردن  اثـر  بـی  و کنترل براي تالش متعاقباً و میتحر یکنون طیشرا در فشاري علیه کشور گردند و
 مشـارکت  و باور قطعاً که فرصت، به فشارهایی چنین تبدیل آرمانی شرایط در و باشد مصادیق بارز آن می

 مقاومتی اقتصاد. است موضوعی چنین الزام و شرط پیش مدبرانه و عقالیی هاي مدیریت اعمال و همگانی
پس از طی کردن  .است خوداتکایی براي تالش و داخل تولید هاي مزیت روي کیدأت و ها وابستگی کاهش

هاي نرم و هوشمند رسـیده   دوران مقابله سخت جمهوري اسالمی ایران با دشمنان عرصه تقابل به عرصه
  است، البته این نوع جنگ از ابتدا وجود داشت اما اکنون حجم و شدت آن گسترش یافته است.

قتصادي و سیاسی شاهد این تقابل بوده و هستند اما در سـالیان  ها و فضاهاي گوناگون علمی، ا حوزه
هـاي شـدیدتر اقتصـادي و     هـاي مختلـف، تحـریم    اخیر و با شکست اکثـر تهاجمـات دشـمن در عرصـه    

 هاي کسب و کار داخلی و ارتباطات خارجی در دستور کار قرار گرفته است. محدودیت
 چنانکـه  بسـته  و منفعـل  اقتصاد کی نه استیپو و فعال اقتصاد کی ،یواقع یمقاومت اقتصاد از منظور

بـه همـین دلیـل     .شود می فیتعر شرفتیپ و حرکت ریمس در کوشش و شرفتیپ موانع دفع يبرا مقاومت
ـ ین محـور  خود و بسته اقتصاد دام در ایپو اقتصاد به دنیرس راه در ودب مراقب دیبا همواره نیز اقتصـاد   .دافت

هایی است که اقتصـاد ملـی را بـر اسـاس شـرایط       ها و سیاست مقاومتی بیانگر مجموعه تعاریف، شاخص
  آورد. زمان را براي این خوزه فراهم می مستحدثه تدوین کرده و نوعی انعطاف پذیري و اقتدار هم

و ... در اقتصاد اي  هاي اقتصادي، فضاي کسب و کار، تجارت خارجی، نهادهاي مالی و واسطه مکانیسم
شوند که کشور در تعارض ایدئولوژیک دائمی با نظام سلطه  مقاومتی مبتنی بر این پیش فرض طراحی می

  ).1392است و هر ضربه اقتصادي از غرب ممکن است در هر لحظه به کشور وارد شود(تراب زاده،
 در  اسـت،  شده متولد یخیارت بستر چه در واژه نیا که میکن دقت دیبا یمقاومت اقتصاد واژه فهم يبرا

 يبرا یخارج يها سهیدس با مقابله در کشور اقتصاد تیریمد سبک نوع کی عنوان به یمقاومت اقتصاد واقع
  .است ياقتصاد يابزارها قیطر از نظام به زدن ضربه گرید عبارت به و کشور اقتصاد به زدن ضربه

هایی است که اقتصاد ملی با اقتصاد جهـانی   هدف این فشارها نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور و بخش



  99                ـ اسالمی در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد مقاومتی فرهنگ ایرانی تأثیر یبررس 

ها را به خاکریزهـاي غیرمسـتحکمی تعبیـر     توان این بخش باشد، در واقع می مرتبط و یا وابسته به آن می
سـتی آنهـا را تحکـیم    نمود که دشمن از آنها حمالت خود را به اقتصاد کشور آغاز نموده و در قدم اول بای

پس از گذر از این مرحله به کمک اقتصاد مقاومتی بایستی به خوبی نقاط ضعف آینـده را شناسـایی    .نمود
  ).5-22: 1391نموده و در برابر صدمات و لطمات آتی آنان را محفوظ داشت(سیف،

  فرهنگ مفهوم
مورد نظر، در تعریف آن اختالفاتی دیـده  هاي گوناگونی وجود دارد و بنابر هدف  در تعریف مفهوم فرهنگ دیدگاه

  شود. در ادامه برخی از تعاریف صاحبنظران در خصوص مفهوم فرهنگ ارائه شده است: می
 و اسـتنباط  و درك باورها، ها، ارزش از يا مجموعه از است عبارت فرهنگ: م) 1992(دفت ال چاردیر

ـ چ همـان  و دارنـد  مشترك وجوه آنها در سازمان ياعضا که دنیشیاند ای تفکر يها وهیش  کـه  اسـت  يزی
  ).1385(پارسائیان و اعرابی، شود می داده آموزش وارد تازه ياعضا به درست دهیپد کی عنوان به

 فـرد،  بـر  کـه  یمشـترک  يها یژگیو و جامعه ياعضا انیم توافق تواند یم فرهنگ: نزیراب یپ فنیاست
 در تـوان  یم را یفرهنگ يها مشخصه. گردد انیب گذارد، یم تأثیر بازه کی در آنها تعامل و سازمان و گروه

 يهـا  مشخصـه  و یانسـان  گـروه  يهـا  مشخصـه  ،یصیتشخ يها مشخصه اشکال به جامعه نییپا سطوح
  ).1388(الوانی و دانایی فرد، کرد مشاهده یاجتماع سازمان

 ها گروه گرید از را آنها که طبقه ای گروه کی ياعضا مشترك شهیاند از است عبارت فرهنگ: هافستد
 انسـان  محصوالت ریسا و رسوم اعتقادات، ،یاجتماع رفتار يالگوها از يا مجموعه صورت به. کند یم مجزا

  .(Hofstede, 2001) شود می فیتعر ملت ای جامعه کی يفکر يها یژگیو و
 در رند،یگ یم قرار دییتأ و رشیپذ مورد اغلب که هاست ارزش از دسته کی یسازمان فرهنگ: نیفیگر
 که یاقدامات و شوند یم یتلق قبول قابل که یاقدامات به نسبت تا کنند یم کمک اشخاص به سازمان داخل

ـ ا اغلـب . کنند دایپ معرفت ند،یآ یم حساب به قبول قابل ریغ ـ طر از هـا  ارزش نی  ریسـا  و هـا  داسـتان  قی
 .)1387و معمارزاده،  الوانی(شوند یم منتقل نینماد يابزارها

 هـا،  دانسـتنی  دربرگیرنده که است اي تافته درهم مجموع فرهنگ: انگلیسی شناس تایلورمردم تعریف
 انسـان  کـه  اسـت  دیگـري  توانـایی  هرگونـه  و وعادات رسوم و آداب قوانین، اخالقیات، هنرها، اعتقادات،

  ).91-115: 1389(خنیفر، آورد می دست به جامعه از عضوي عنوان به
 کـه  کـرد  يریگ جهینت نیچن توان یمارائه شده در این زمینه،  فیتعار گرید و فوق فیتعار مجموعه از

 و هـدف  طبـق  مختلـف،  صـاحبنظران  و اسـت  يقرارداد و ياعتبار يامر شتریب ف،یتعر مقام در فرهنگ
 فرهنـگ . اسـت  تقسیم قابل واقعی و آرمانی قسم دو به فرهنگ .است پرداخته آن فیتعر به خود شهیاند

 و آمـوزان  دانـش  بـه  رسـمی  درسـی  هـاي  مـتن  در کـه  شـود  مـی  اطالق رفتاري الگوهـاي بـه آرمـانی
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 و شده تبلیغ آن از مطلوب فرهنگ صورت به رسمی جمعی هاي رسانه در و شود می آموختـه دانشـجویان
 بـه  مـردم  که شود می اطالق چیزي به واقعی فرهنگ که حالی در. شوند می تشویق آن رعایت به همگان

 .دهند می انجام عملی طور
 انسـان  بــراي  زنــدگی  صـحنه  در را مناسـبی  هاي گرایش و ها انگیزه توانند می آرمانی هاي فرهنگ

 تواننـد  مـی  دارنـد،  جــدي  حضـور و ظهـور زندگی صحنه در چون نیز واقعی هاي فرهنگ و کنند فراهم
 مسـتمر  و فراگیـر  کوشـش  بــا  تـوان مـی را، آرمـانی فرهنگ. باشند فعالیت و تحرك براي مهمی عامل

 تبـدیل  ایـن  کـه  هنگـامی . آورد در واقعــی  فرهنـگ صورت به کوتاه چندان نه زمانی طول در اجتماعی
 از یکی عنوان به توان می آن از و یافت خواهد وسـعت آن اثربخشـی محدوده مسلّم طور به پذیرد، صورت
 حیطـه  ندهـد  رخ اتفـاقی  چنـین  که صورتی در اما جست؛ بهـره اقتصـادي توسـعه برنده پیش هاي عامل

 و شـد  خواهـد  حکمفرمـا  واقعـی  فرهنـگ  و شد خواهد محدود بسیار توسـعه بر آرمانی فرهنگ اثربخشی
 آداب د،یعقا از يا مجموعه فرهنگ، ،ياقتصاد توسعه دگاهید از .داد خواهد بروز خـود از ویـژه کارکردي

  :)105: 1392(متوسلی، است ریز اتیخصوص يدارا که هاست ارزش و رسوم و
  ؛است جامعه کی مردم عامه رشیپذ مورد و ریفراگ -
  ؛ندارد یعلم منطق و استدالل به يازین مردم يبرا آن قبول و رشیپذ -
  ).سال 100 از شیب( است يادیز زمان ازمندین آن محو ای و رییتغ جاد،یا -

ـ جغراف ،یمـذهب  طیشـرا  :رینظ(متضاد یگاه و مختلف اریبس عوامل آن يریگ شکل در  ،یاسـ یس ،ییای
 جـاد یا مجموعه کی افراد انیم الفت و یهمرنگ ،یهمدل ینوع .دارند دخالت) یخیتار تحوالت ،ياقتصاد

 یانسـان  يروین در يگذار هیسرما و است »انسان« توسعه، عامل نیتر یاصل دگاه،ید این اساس بر .کند یم
 در یانسـان  قـدرت  بـه  اعتقاد جادیا و يفکر تحول هیاول اصول عنوان به درمان و بهداشت آموزش، :شامل
  .باشد می عتیطب بر تسلط

ـ موفق عوامل از یکی ،ياقتصاد لگرانیتحل از ياریبس  عیسـر  نسـبتاً  ياقتصـاد  توسـعه  و رشـد  در تی
ـ  آنهـا  یفرهنگـ  بافـت  را ایآس شرق جنوب يکشورها ـ ا یفرهنگـ  اصـول  .داننـد  یم ـ نظ(کشـورها  نی  :ری
 ،یسـازمانده  و نظـم  بـه  توجـه  ،يریپـذ  قانون به رغبت ،یگروه کار فه،یوظ انجام به تعهد ،یکوش سخت
ـ  سلسـله  نظـام  به احترام و جامعه يها کانون انیم یهماهنگ جادیا کار، در دقت  توسـعه  رونـد  از) یمراتب

  .است کرده لیتسه را آن و یبانیپشت آنها ياقتصاد

  اسالمی فرهنگ تعریف
 الهـی،  دیـن  سـیر  از منـزل  و مرحلـه  آخـرین  عنـوان  به اسالم شریعت قرآن کریم، شریفه آیات بر اساس
 الزم بشـر  بـراي  را آن دانسـتن  متعـال  خداونـد  کـه  دستوراتی و احکام معارف، حقایق، تمام از عبارتست
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 اهللاُ صـلّی  محمد حضرت شریعت اسالم، شریعت اسالم، دین هاي نام به مرحله این در الهی دین. داند می
هلَیع و هاست شده نامیده خدا دین و اَل.  

 اسـالمی  فرهنـگ  باشد، زندگی رسم و راه و الگوها باورها، عقاید، مجموعه فرهنگ از منظور هرگاه 
 عمـل  هـاي  شـیوه  و روش الگوهـا،  رسـوم،  و آداب ها، ارزش باورها، عقاید، مجموع: «از بود خواهد عبارت
  ».السالم علَیهِم معصومین سنّت و کریم قرآن از متّخذ

 جوامعی و افراد از هریک فرهنگ. است اسالمی جوامع از یک هر فرهنگ ارزیابی معیار مجموعه این
 بـر  تعریـف  این در مذکور عناصر همواره که شود می قلمداد اسالمی صورتی در است، اسالم آنها دین که

  .باشد حاکم جامعه و طبیعت خود، خدا، با ایشان چهارگانه روابط تمام

  ایرانی اسالمی فرهنگ هاي مؤلفه
 ورسـوم  آداب :شـامل  نیـز  ایرانـی  فرهنـگ  رو ایـن  از دارد وکلـی  عام معناي یک فرهنگ که ییآنجا از

 کـه  باشد داشته را خود خاص مشخصه ها زمینه این از یک هر شاید و شود می... و ودین وهنر واخالقیات
 شود: در ذیل به برخی از این خصوصیات اشاره می باشد؛ بیرون نوشتار این مجال از آنها همه بررسی

 ؛مذهب و دین با بودن عجین .1
  ؛آن متعالی آرمان و ایده به یافتن راه و کامل انسان وجوي جست .3
  ؛بامعنویات آن پیوستگی .4
  ؛وهنر علم با آن بودن عجین. 5
  .انسان و جامعه با اخالقی برخورد. 6

 سیر تحول توسعه اقتصادي
  توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: هاي ارائه شده درباره توسعه را می کلی، نظریهطور  به

. دسته نخست به طور عمده فقدان سـرمایۀ فیزیکـی را عامـل عقــب مانــدگی دانســته، رشــد        1
زا را بـه صـورت راه حـل فــرار از وضـع       اقتصادي را به صورت پیش نیاز توسعه و استراتژي توسعۀ برون

 کند؛ می موجود تجویز
هاي انسانی مبتنـی اسـت و بـا نگـاه بـه درون و امکانـات داخلـی، هرگونـه   . دستۀ دوم بر سرمایه2
داند. این دیدگاه کـه طـی دو دهۀ واپسین قرن بیستم  هاي روحی و فرهنگی منوط می اي را به تحول توسعه

هاي انسـان و  ـا مطرح ساختن ویژگیکوشـد ب شکل گرفته، با تأکید بر انسان محـور بـودن توسـعه، مـی
هاي انسانی بدهد و باور دارد که شرط الزم  هـا و نگرش نقـش آن در توسـعه، نقـش محـوري بـه ویژگـی

 ).177: 1371براي دستیابی به توسعه، انسان متحـول شده به لحاظ فکري و فرهنگی است(عظیمی، 
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از اواسط قـرن بیسـتم، یعنــی پــس ازآنکـه موضـوع       اي از علم اقتصاد،  توسعۀ اقتصادي به صورت شاخه
پیشرفت در کشورهاي در حال توسعه با شدت بیشتـري مـورد توجــه قــرارگرفت، میـان پژوهشـگران علـوم      

گـذرد، بـه واسـطۀ عالقـه و      اجتماعی و اقتصادي مطرح شد؛ اما به رغم اینکه بیش ازچند دهه از عمـر آن نمـی  
هاي مــرتبط   دسـتیابی بـه توسعه و پیشرفت کشورشان، بیش از دیگر رشته اشتیاق اکثر فرهیختگان در جهـت

  ).3: 1382بـا علـم اقتـصاد، بـه چـالش کشیده شده و آثار متعددي نیز دربارة آن نوشته شده است(یوسفی نژاد، 
شـد کـه در افـزایش سـرانۀ      میالدي، توسعه، فرایندي اقتصادي و فنی شمرده مـی  60تا اوایل دهۀ 

هاي اقتصادي ضروري  هاي شغلی و دیگر امکان ل ناخالص ملی و بـه صـورت پدیـدآوردن فرصتمحصو
تـدریج   یافـت؛ امـا در اواخـر دهـه، بـه      تر منافع اقتصادي و اجتماعی حاصله، تبلور می براي توزیع گسترده

د و آشـکار شـد کـه هـر چنـد رشد، شرط ضروري توسعه اسـت، نبایـد آن را معـادل توسـعه تلقـی کـر      
هـاي زنـدگی از جمله توزیع درآمد و نیروي انسانی نیز بایـد مـورد توجــه قــرار گیــرد و توســعه      جنبه

هـاي جدیــد از    میالدي، مفهوم 90و  80هاي  نبایـد بـه انباشتگی سرمایه خالصه شود. از اینرو طی دهه
  ).10:  1374فرهنگ و توسعه مطرح شد که فرایندي چند بعدي داشت(دپویی،

و طـرح و   1اند. نظـام اعتقـادي هاي نظري فرهنگی شده اقتصاددانان وارد پرسش 20قرن  80از دهه 
دهند. براسـاس تصـویرهاي ذهنـی از     ساختار فهم رفتارهاي فردي و اجتماعی را جهت می 2نقشه فکري

گیرند کـه   دهد و در آن باره تصمیم می هاي رفتاري خود را تغییر می هـا، کـنشگـر تـصویر نقطه واقعیـت
نتخــاب  گیـري آنگونـه کـه نظریــه ا  کدام رفتار عقالنی و مؤثر هستند. طبق این نظریه جریان تـصمیم

گوید همیشه به سادگی عقالنـی نیـست. در همـه وقـایع اقتصادي شرایط فرهنگـی نقـش    می 3عقالنـی
توجه شـده  4»اقتصاد انسانی«کنند چیزي که در اقتـصاد کالسـیک بـه آن تحت عنوان  فراوانی بازي می

ها، تـصویر  انتخاب درونی ایدهاسـت. در ایـن رویکـرد رقابت براي پول و بازار، مشروط به یک رقابت مؤثر، 
  ).165-192: 1387حقیقـی، قدرت تطابق، استعداد انعطاف پذیري و تصویري از آینده است(نوربخش،

  اقتصادي توسعه روند در يا آستانه تحوالت
 توسـعه (علّـت  یاثربخش يبرا لذا. دانند یم ياقتصاد توسعه بر مقدم را یفرهنگ توسعه صاحبنظران یبرخ

ـ (باشد داشته وجود يا آستانه حد یستیبا) ياقتصاد توسعه(معلول بر) یفرهنگ  از يا آسـتانه  و حـداقل  کی
  .دینما یم ریپذ امکان را تیوضع رییتغ که )روهاین انباشت

 مقـاطع  یبرخـ  در ،ياقتصـاد  توسعه روند در کشورهانشان داده شده است،  1طور که در شکل  همان
 هرگز يعاد رشد يروندها با معمول حرکت که يطور به دارند، جهش يبرا ندهیفزا يروین به ازنی  زمانی

  .باشد نیآفر توسعه تواند ینم
                                                        

1. Belief systems 2. Cognitive maps 
 

3. Rational choice-Modelle 4. Homo oeconomicus 
 



  103                ـ اسالمی در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد مقاومتی فرهنگ ایرانی تأثیر یبررس 

 روند توسعه

 (T)زمان 

 عوامل موثر 
 موثر 

 بر توسعه

t1 t2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).89: 1392ي(متوسلی، اقتصاد توسعه روند در يا آستانه تحوالت .1شکل 
  

 طیشـرا (الزم يا آسـتانه  تحوالت ساز نهیزم عوامل در اگرنکته قابل توجه در این نمودار این است که 
 مـدت  گذشـت  از پس نشود، جادیا زمان گذشت و توسعه با متناسب) ياقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع الزم
ـ تحق جینتاهمچنین  .شد خواهد ینزول آن از پس و شده ثابت توسعه روند ،یزمان توسـط   شـده  انجـام  قی

ـ ز شـرح  به را توسعه اي در روند ي ایجاد تحوالت آستانهبرا یفرهنگ مساعد يها نهیزم ،الکس اینلکس  ری
  ):94: 1392(متوسلی، است کرده انیب

  ؛خالقانه و نو يها شهیاند آزمون و يریبکارگ يبرا مردم یآمادگ -
  ؛دیعقا دنیشن يبرا یاجتماع رشیپذ و دهیعق اظهار يبرا مردم یآمادگ -
  ؛سازد یم مند عالقه گذشته از شیب ندهیآ و حال به را مردم که ،یزمان احساس -
  ي؛ور بهره و راندمان ،يزیر برنامه و تیریمد به شتریب توجه و یشناس وقت -
  ی؛محاسبات نگرش با جهان به ستنینگر لیتما -
  ي؛فناور و علوم به مردم مانیا -
 .همگان يبرا عدالت به مردم مانیا -

تـرین   یی نیز در این زمینه وجود دارد که مهـم گناهاهاي مساعد فرهنگی، تن زمینه همچنین در مقابل
   آنها عبارتند از: 

  ؛مردم آحاد انیم در شده نییتع شیپ از سرنوشت به اعتقاد و ایرو در ییگرا لآ هدیا ،يزیگر تیواقع -
 ياقتصـاد  و یاسـ یس ،یاجتمـاع  يها تیواقع رشیپذ قدرت زانیم بودن نییپا و ییگرا وهم به شیگرا -

  ؛جامعه در موجود
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  ي)؛باور گانهیب و يناباور خود(یروح نظر از خصوصاً نفس به اعتماد زانیم بودن نییپا -
  ؛ها انتصاب و استخدام در يساالر ستهیشا ضوابط و روابط وجود عدم -
  ی؛مل سطح در مختلف يها بخش يزیر برنامه تاًینها و مطالعه ،یبررس به توجه عدم -
 .يباند و یحزب و یقوم يها یوابستگ -

  اثر فرهنگ بر اقتصاد مقاومتی در ایران
 مشـخص  الگـوي  فقدان مسئله ایران در. الگوست داشتن موفق، اقتصادي مدیریت اساسی هاي ویژگی از

 در. اسـت  درك قابـل  سـادگی  بـه  بحـران،  و چـالش  شـرایط  با برخورد در ویژه به اقتصاد، مدیریت براي
 غیرقابل هاي شالت همه وجود با هستیم، مواجه غرب جانبه همه تحریم مهم چالش با که حاضر وضعیت

 اقتصـادي  مـدیریت  بـراي  راهبـردي  الگـویی  فقـدان  دشـمنان،  اقدامات با مواجهه براي شده انجام انکار
 اهـداف  بر منفی اثرگذاري فرصت ها چالش یا کند خارج چالش از را مسائل از بسیاري تا شود می احساس

 اقتصـادي  هـاي  سیاسـت  که است آن شود می دیده ایران اقتصاد واقعیت در روشنی به آنچه. نکنند پیدا را
 کـامالً  صـورتی  بـه  بعضـاً  و شده تعریف و منسجم ارتباط بدون تولید و اشتغال بانکی، ارزي، مالی، پولی،

 کـار  بـه  ها، چالش دامنه گسترش بعضاً و شده تعریف و منسجم ارتباط از پس هم آن موردي، و اقتضایی
 را یکدیگر موارد بسیاري در نیست، برقرار آنها میان مشخصی سیستمی ارتباط که آنجا از و شوند می بسته
 و معلـوم  قبـل  از انفعالی هاي سیاست این اجراي نتیجۀ. ندارند را مالز کارایی مجموع در و کنند می خنثی

 النکـ  مـدیریت  در مشـخص  الگـوي  کـارگیري  بـه  بـا  کـه  است انتظاري مورد شرایط با متفاوتالً کام
 النکـ  متغیرهـاي  و شـود  مـی  هماهنـگ  میـانی  و خـرد  سـطح  در اقتصادي واحدهاي فعالیت اقتصادي،
 کـار  به عدالت و پیشرفت نهایی اهداف براي ها پتانسیل همه و تنظیم مربوط مقاصد راستاي در اقتصادي

 مشـکلی  چنـین  نیـز  تحمیلی جنگ دوران در شویم متوجه که نیست زمال زیادي بررسی .شوند می گرفته
 ایـن  کـه  دهـد  مـی  نشان) 1367(جنگ پایانی سال در اقتصادي هاي شاخص وضعیت. است داشته وجود

 دولت بودجه کسري مثال، براي(بود رسیده جنگ هاي سال تمام در خود میزان ترین بحرانی به ها شاخص
 ).بود رسیده ایران تاریخ در درصد 54 سابقه بی رقم به

 »کرد خواهیم عبور آن از که اي گردنه« به را کنونی اوضاع رهبري معظم مقام اینکه با حاضر حال در
 مـدیریت  کـه  دهد می نشان مسئله این. دارند اصرار و تأکید مقاومتی اقتصاد داشتن بر اما فرمودند، تشبیه

 هـاي  سـال  تمام در که جدي واقعیتی عنوان به را تحریم چالش ویژه به و کند عمل سنجیده باید اقتصادي
 و تـدوین  زمینـه  خوشـبختانه  .سـازد  وارد اقتصـادي  ریـزي  برنامـه  در ،اسـت  داشـته  وجود بالانق از پس
 زیـاد، نسـبتاً   جمعیت فراوان، منابع داشتن با ایران مانند کشوري براي مقاومتی اقتصاد الگوي سازي پیاده
 اسـتفاده  و بیکار منابع و ها پتانسیل. است فراهم خوبنسبتاً  اي منطقه ارتباطات و کشور درون بزرگ بازار
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 در آنها کارگیري به و موجود منابع از کارامد و کامل استفاده که است آن از حاکی همه فعلی فراوان نشده
 اقتضـا  نیـز  جهـانی  توالتحـ . کند چاره را ها آسیب و تالمشک از بسیاري تواند می کامل اشتغال ظرفیت

 مدیریت از مستقل و موفق الگویی، مالاس جهان بخش الهام عنوان به ایران میالاس جمهوري که کند می
 ایجـاد  خـود  مـردم  عزت و شئونات اندازه در را اقتصادي مطلوب وضعیت و بگذارد نمایش به را اقتصادي

 ).1391(سیف،کند
 سـازي  فعال بر مبتنی مقاومتی اقتصاد الگوي چنانچه ها، چالش وجود شرایط در اینکه دیگر مهم نکته
 چـالش  از پـس  شـرایط  بـراي  اي و تحول آسـتانه  پرتاب سکوي بهترین گیرد، شکل داخلی هاي ظرفیت
و  شـتاب  موجـب  و آزاد تـر  کامل صورتی به اقتصاد ظرفیت ها، چالش این رفع با که اي گونه به بود؛ خواهد

  .شد خواهد پیشرفت
ـ روح و است يجهاد  هیروح داشتن یمقاومت اقتصاد و یمل دیتول سمت به حرکت شرط نیاول ـ   هی  کی
 مـا  اگـر : «نـد یفرما یمـ  یاسالم انقالب معظم رهبر .گردد یبرم او فرهنگ به گرید زیچ هر از شیب ملت،

 جهـادي   روحیـه  اوالً... دارد هـم  الزاماتی یک بگیرد، انجام کشور در اقتصادي عظیم حرکت این بخواهیم
 چگونـه  اسالم ياقتصاد مکتب در »اقتصاد« و »فرهنگ«  رابطه که است نیا مهم سؤال اما.» است الزم

 هاي فرهنگی اقتصاد مقاومتی عبارتند از: ترین ویژگی در همین زمینه مهم است؟
 ؛ردیگ یم قرار وابسته اقتصاد با تقابل و ییارویرو در یمقاومت اقتصاد -
 سلطه اقتصاد اهداف مقابل در و ستین منفعل باشد، کننده مصرف صرفاً که ردیپذ ینم یمقاومت اقتصاد -

 .کند یم یستادگیا
 یسـع  سـلطه،  اقتصاد محصوالت و ساختارها ف،یتعار مقابل در مقاومت و فعال کردیرو با اقتصاد نیا

 در اقتصاد .دارد خود اهداف و ینیب جهان اساس بر آن يساز یبوم و موجود ياقتصاد يساختارها رییتغ در
ـ گ یمـ  خـود  متبوع فرهنگ از را خود جهت و ها ارزش اقتصاد، اساساً. کند یم عمل فرهنگ از تیتبع  .ردی

 یطول ي رابطه کی هم با دو نیا پس. شد نخواهد یمقاومت هم اقتصاد نباشد، یمقاومت فرهنگ تا نیبنابرا
 در نمادهـا  و رفتارهـا  و هـا  ارزش باورهـا،   مجموعه به استیس فرهنگ همچون زین اقتصاد فرهنگ .دارند
 .شد خواهد تحول و رییتغ دچار زین یمقاومت اقتصاد آن، تحول ای رییتغ با که شود می اطالق ثروت  حوزه

 فرهنـگ  ،)قـدرت (اسـت یس فرهنـگ  در یمنف ای مثبت تحول گونه هر توان گفت در مجموع می پس
 .دارد تأثیر یمقاومت اقتصاد بر ماًیمستق) رفتارها و هنجارها(اجتماع فرهنگ و) ثروت(اقتصاد

ـ  داتیتول مصرف درباره انقالب رهبر اشاره مورد آنچهدر همین زمینه   بـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  یداخل
 .است مرتبط انیرانیا یعموم »یزندگ سبک« مساله به مشخص صورت
 کشور کی مردم یعموم یزندگ سبک اقتصاد، در جمله از مختلف يها حوزه در شرفتیپ تحقق يبرا

 ياقتصـاد  يهـا  شـرفت یپ و یآلمان و ها یژاپن یزندگ سبک به ینگاه مین .دارد ینیگزیجا قابل ریغ نقش
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 يرو خودشـان  اقتصـاد  چرخ چرخاندن يبرا زین ها ییکایآمر .باشد یکاف مسئله نیا نییتب يبرا دیشا آنها
 چیهـ  از و انـد  کـرده  يزیر برنامه و مطالعه فراوان تیجد با جهان مردم یحت و کایآمر مردم یزندگ سبک
 .اند نکرده غیدر خودشان ياقتصاد منافع نفع به جهان و کایآمر در یزندگ سبک نیا رییتغ يبرا یتالش

 یزندگ سبک ،یاسالم يساز تمدن و جانبه همه شرفتیپ با متناسب یزندگ سبک الزامات نییتب يبرا
 مـان یا و یزندگ هدف با رابطه در دیبا یعموم يرفتارها و ردیبگ قرار یشناس بیآس مورد دیبا کشور یفعل
 .شود نهینهاد کشور يساختارها در و یطراح ناب دیتوح فرمودند انقالب رهبر که آنچنان و ینید

  گیري بندي و نتیجه جمع
 و »يسـاالر  هیسـرما « ،»يسـودمحور « همچون یمیمفاه  هیپا بر »اقتصاد فرهنگ« خاستگاه که یمادام

 یمقـاومت  اقتصاد باشند، وفادار معادالت از دسته نیا به اقتصاد رانیمد و کارشناسان و باشد »ییتکثرگرا«
 ف،یتعار م،یمفاه هرگاه گر،ید عبارت به ؛کرد نخواهد دایپ تحقق یاسالم نظام نظر مورد ياقتصاد جهاد و
 شود، فیتعر »يدار هیسرما اقتصاد« محور حول ياقتصاد تیریمد و ضوابط ساختارها، ن،یقوان ها، استیس
 گرفـت  جـه ینت توان یم پس. گفت سخن ثاریا و اخالص و مقاومت و جهاد  هیپا بر ثروت دیتول از توان ینم
 .نباشد ای باشد مقاومت و جهاد یارزش مفهوم يرایپذ تواند یم اقتصاد بر حاکم فرهنگ نوع و تیفیک که

 با که است تیواقع نیا انگریب ،1390 سال سرآغاز در انقالب معظم رهبر جانب از ياقتصاد جهاد اعالم
 یکی. میبرس مقتدر و نیآفر عدالت زا، انتیص ياقتصاد به میتوان ینم ایدن ياقتصاد متداول يالگوها از يرویپ
در چارچوب  را ياقتصاد ياستراتژ که است نیا ،یمقاومت اقتصاد به یابیدست يبرا یفرهنگ يازهاین شیپ از

  هماهنگ ياقتصاد  عرصه صورت نیا در. میکن فیبازتعر »یفرهنگ جنگ« ياستراتژ محور حول جنگ نرم،
 درك حیصح طور به را دشمن ياقتصاد جنگ ما مردم و نیمسئول اگر. کرد خواهد عمل فرهنگ  عرصه با

 قدرت رفتن باال و رفاه و يماد رشد به معطوف صرفاً ياقتصاد جهاد و یمقاومت اقتصاد اگر و باشند نکرده
 یاصل يمحتوا و یمعن از یمقاومت اقتصاد و جهاد مفهوم شود، فرض نیچ و ژاپن يکشورها همچون يماد

 هیشب شتریب که رفت خواهد کار به ییمعنا در یمقاومت اقتصاد و جهاد صورت نیا در. شد خواهد یته خود
 آن در و است یحتم دشمن هجوم و ورشی فرض مقاومت، و جهاد در. مقاومت و جنگ تا است مسابقه کی

 از توان یم که است يا مسئله نیچن درك صورت در تنها و هستند تقابل حال در باطل و حق  جبهه صحنه،
 و عیتوز و دیتول و کنند مجاهده شهادت مرز تا اقتصاد  عرصه در که داشت انتظار اقشار و اصناف آحاد،  همه

  .درآورند حرکت به باطل بر حق  جبهه يبرتر جهت در را جامعه مصرف
 سـطح  در .کـرد  دنبـال  یعموم و یتخصص ،يادیبن سطح سه در دیبا را یفرهنگ يازهاین شیپ تحقق

 مـا  فقه کارشناسان و فقها توسط آن بر یمبتن يساز نظام و ياقتصاد نظام فقه استخراج به ازین که يادیبن
 ياقتصـاد  ضـوابط  و نیقـوان  ها، استیس ف،یتعار م،یمفاه در يبازنگر به ازین که یتخصص سطح در دارد،
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ـ جد فیتعـار  و میمفـاه  اسـاس  بـر  يالگـوپرداز  و يپرداز هینظر و کشور موجود  نگـاه  بـا  هماهنـگ  و دی
 سطح در يساز فرهنگ و يساز تیظرف و آموزش ازمندین که یعموم سطح در باألخره و دارد، محور ارزش

  .است مردم و یاسالم نظام کارگزاران و کارشناسان
 نیا  عرصهباشد و  نیز متفاوت می میکن محقق را ازهاین شیپ نیا میتوان یم آن بر هیتک با ما که یمنابع

 سـند  همچـون  نظـام  یباالدسـت  اسناد و یاساس قانون ،یمفهوم  عرصه در. است گوناگون و متفاوت منابع
 و کشـور  یعلمـ  جامع  نقشه کشور، یفرهنگ یمهندس ي نقشه نظام، یکل يها استیس ساله،20 انداز چشم
 محسـوب  يراهبـرد  و معتبـر  منبـع  که نیتدو حال در سند ها ده و پرورش و آموزش نیادیبن تحول سند

ـ ذ یفرهنگـ  يستاد به کشور اقتصاد بخش هم يساختار لحاظ به. دارند قرار شوند یم  یعـال  يشـورا  لی
 .دارد مبرم ازین یفرهنگ انقالب

 و هـا  دانشـگاه  و حـوزه  بـه  وابسته يها پژوهشگاه و هیعلم يها حوزه یعلم توان و تیظرف از استفاده
 قرارگـاه  عنـوان  بـه  یفرهنگـ  انقالب یعال يشورا از استفاده ،يفکر  عقبه عنوان به مرتبط يها پژوهشگاه

ـ عمل يواحدها عنوان به گانه سه يقوا با ها دانشگاه و ها حوزه نیب یهماهنگ ستاد و یفرهنگ یاصل  و ،یاتی
 معطـل  جامعه در ناشناخته صورت به حاضر حال در که مؤمن و جوان  نخبه يروهاین از استفاده نیهمچن
 مورد یمقاومت اقتصاد یفرهنگ يازهاین شیپ آوردن فراهم يبرا دیبا که است یمنابع نیتر مهم از اند مانده
  .هستند ما يبرا الزم منابع نیتر یاصل ،یانسان و يساختار ،یمفهوم منابع نیبنابرا .رندیگ قرار توجه

توان پیشنهادهاي کـاربردي ذیـل را جهـت ارتقـاي اثـر       در مجموع با توجه به مباحث ذکر شده، می
  ی به شرح ذیل ارائه نمود:مقاومت اقتصاد شرفتیپ و توسعه ریمس در یاسالم -یرانیا فرهنگ تأثیربخشی 

سـپس  فرهنگ سازي عمومی از طریق بیان مناسب و قابل فهم مفهوم اقتصاد مقـاومتی بـه مـردم و     -
 درگیر نمودن آحاد مردم جهت اجراي راهبردهاي اقتصاد مقاومتی(فرهنگ سازي در اقتصاد مقاومتی).

با عنایت به تعاریف جامع ذکر شده از فرهنگ، براي بسترسازي فرهنگی توسعه و پیشرفت اقتصـادي   -
 ياعضا که دنیشیاند و تفکر يها وهیش و استنباط و درك باورها، ها، ارزش از يا مجموعهالزم است تا 

  را شناسایی و به مردم معرفی نمود. دارند مشترك وجوه آنها در جامعه ایرانی اسالمی
ي اقتصـاد  پیشـرفت  روند در يا آستانه تحوالتمطالعه کارشناسان و محققان در خصوص زمان و ابعاد  -

 ایران(از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادي).
محورها و بسترسازان توسـعه   عنوان بههاي انسانی مستعد و نخبه کشور  توجه به توانمندسازي سرمایه -

 اقتصادي کشور.
موضـوعی محـوري در سـبک     عنوان بههاي ارزش قرار دادن تولید ملی و ترویج تولید  آموزش مهارت -

ارس(با مسـئولیت وزارت  ها و شوراهاي شهر و روسـتا)، مـد   ها(با مسئولیت شهرداري زندگی در خانواده
  اي. ها(با مسئولیت وزارت علوم تحقیقات و فناوري) و مؤسسات فنی و حرفه آموزش و پرورش)، دانشگاه
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   فرهنگی اخالقی تحقق اقتصاد مقاومتی بررسی موانع
  هاي علوي) (با تکیه بر آموزه

  **محمد ابراهیم نیا، *ناهید مشّائی

  چکیده  
تصرف آحـاد    هاي رو به رشد، از نوع آفاتی هستند که ناشی از نحوهترین موانع پیش روي اقتصادمهم 

گـردد.  هـا بـاز مـی    نفسـانی انسـان  هاي  هاي مادي است و این تصرفات به ویژگیمندي جامعه در بهره
آیـد نظیـر زیـاده روي و اسـراف در     مزیت به شمار می  اسالمی به منزله هاي غیرهایی در اقتصاد کنش

هاي مبتنی بر طمع و ولع جمع ثروت و نظایر آنها. امـا ایـن صـفات در اخـالق اقتصـاد      مصرف، رقابت
اقتصـاد مقـاومتی کـه از سـوي مقـام معظـم         ایدهاسالمی از رذائل نفسانی قلمداد شده و مذموم است. 

رهبري مطرح شده است، طرحی بسیار نوین براي پیشرفت اقتصاد کشور است. این پژوهش برآن است 
امیرالمؤمنین علی(ع) ، موانع فرهنگی و اخالقی پیشرفت اقتصادي در کشـور    تا با الهام از رفتار و سیره

  ن رفت از این موانع را هم ارائه نماید.اسالمی را بررسی کند و راهکارهاي برو
  جویی و قناعت.  گرایی، صرفه المال، طمع، تجمل اسراف، اقتصاد مقاومتی، بیت ها: کلید واژه

  مفهوم اقتصاد مقاومتی
سطوح   هاي اقتصادي معطوف به پایداري در همهسیاستگذاري و اجراي برنامه: عبارتست ازاقتصاد مقاومتی 

  ).3/5/91انبه نظام سلطه( بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران نظام با فرض فشار همه ج

شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسدکه طرح اقتصادمقاومتی، نام دیگرطرح اقتصاد ریاضـتی اسـت   
که هم اکنون به دلیل مسائل شدید اقتصادي در جوامع مختلـف طـرح شـده و فشـار بسـیاري را بـر آن       

  میل نموده است.ها تح ملّت

  تعریف ریاضت اقتصادي و تفاوت آن با اقتصاد مقاومتی
ها و براي رفع کسري بودجه، به  ها براي کاهش هزینه شود که دولت ریاضت اقتصادي به طرحی گفته می

                                                        
 mashaee-n@um.ac.irاستادیار، دانشگاه فردوسی مشهد،  *

 saberin1359@gmail.comکارشناس ارشد علوم حدیث،  **
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این طرح که بـه منظـور مقابلـه بـا      .زنند کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایاي عمومی دست می
ـ  ، بیشتر شود ها انجام می سط برخی دولتتو کسري بودجه افـزایش میـزان مالیـات و افـزایش      هاوقـات ب

  .انجامد هاي مالی خارجی می ها و کمک دریافت وام
و اروپا هدف از اجراي طرح هاي ریاضت اقتصادي بازگرداندن اعتماد از دست رفته در سطح اتحادیه 

. ایـن در  رها براي بازیابی طـوالنی مـدت اسـت   جهان، بهبود وضعیت مالی کشورها و توانمند کردن کشو
حالی است که در اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه هدف، تحمیل سختی و فشار بر شـرایط مصـرفی جامعـه    

هاي اضافی است.  در اقتصاد ریاضتی جامعه از میـزان  نیست، بلکه هدف صرفاً کنترل هدر رفت و هزینه
برد ولی در اقتصاد مقاومتی، جامعه از کمبـود  ام در رنج به سر میهاي بار شده بر آنها مدها و هزینه مالیات

برد و به طور کلی، اقتصاد مقاومتی طرحی مبتنی بر کار و تالش بـر ایجـاد   هاي سنگین رنج نمیو هزینه
  دهد. هاي صحیح اقتصادي را تشکیل می ارزش افزوده است و بنیاد پیشرفت
به  -به ویژه در اقتصاد مقاومتی-ي توسعه اقتصادي  ترین شاخصه مهملذا کار و تولید داخلی، اولین و 

  آید. شمار می

  (ع)هاي توسعۀ اقتصادي ازدیدگاه امام علی ترین شاخصه مهم 
  کاروتولید . 1

مطـرح باشـد. برخـى    وي اشتغال به کار مفید بود؛ بدون این که شکل کار براى  ،(ع)امام علیعملى  شیوه
نسان براى خود کار کند، با موقعیت اجتماعى او سازگار است و اگر بـراى دسـتمزد   کنند که اگر ا تصور مى

و نوع آن تأثیري کار و تالش نباید در  موقعیت اجتماعى افراد،. باشد، جایگاه اجتماعى او حفظ نشده است
ه باشد باید نسبت به انواع کار حساسیت منفى داشتن؛ بلکه در نگرش جامعه، موقعیت اجتماعى داشته باشد

اى  اى عزت و احترام اجتماعى را به دنبال داشته باشد و هیچ نوع کار سـازنده  هر کار مفید و سازنده باید و
در بیـرون مدینـه    اساس روایـت بر  ی(ع)ناسازگار تلقى نگردد. امام عل، با موقعیت و جایگاه اجتماعى افراد

قبا رفت و قرارداد بست که بـراي هـر دلـو     هاي اطراف او به یکی از نخلستان« اجیر شد تا آب حمل کند:
  ).41/33: 1360مجلسی ،»(دهد یک دانه خرما بگیرد آبی که به درختان می

  نماید:  الحدید درباره آن حضرت چنین تصریح مى ابن ابى
  الماء ویغرس  یستقی و األرض  یحرث السالم: کان یعمل بیده، و فی ذکر صدقات أمیر المؤمنین علیه« 

او با دستان خود کار « )؛ 146/24/ 15، 1404ابن ابی الحدید »(لّ ذلک یباشره بنفسه الشریفۀالنخل، ک
نمـود و در عـین حـال بعـد از آبـاد       کرد. هماره زمین را کشت و آبیارى، و هسته خرما را غرس مـى  مى

  ».نمود کردن، مزارع را وقف فقرا مى
سیره عملى  اشتغال به کار مفید و سازنده بوده است. مهم در رفتار و )عامام علی(بنابراین سنت عملى 
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تواند اسوه و الگوى کامل کـار مفیـد بـراى جامعـه      آن حضرت، کار مثبت و سازنده بود و از این جهت مى
  اسالمى باشد.  

  هاى مهم اقتصادى  بخش ه بهتوج. 2
  دهند. کیل میهاي مهم اقتصاد هر کشور را تش کشاورزي، صنعت و تجارت، بخش

  کشاورزي و باغ داري
توصیه و تشویق امام علی(ع) به کشاورزي و باغداري و آباد کردن مزارع، در کردار  وگفتار آن حضرت بـه  

مـن   ؛لیکون ذلک سبباً لمعایشهم بمـا یخـرج مـن األرض    ؛قد أمرهم بالعمارةا«منصه ظهور رسیده است. 
). 10/ 195 /13: 1412حرّعـاملی، »(الحب والثمرات وما شاکل ذلک، مما جعله اهللا معایش للخلق وغیرهـا 

هـا   از حبوبات و میوه -آید اوند مردم را به آبادانی زمین دستور داده تا به وسیله آنچه از زمین بیرون میخد
ان ها و باغات فراوان در اطراف مدینـه  احداث نخلست». «معاش زندگانی مردم را تأمین گردد -و مانند آن
و نیـز نخلسـتان هـایی در سـرزمین     » عـین بغیبغـه  «و » عین ابی نیـزر «و نخلستان » ینبع«و سرزمین 

  ).400-402ش. 1379گواه بر این مدعایند(دشتی، » عقیق«

  صنعت و سازندگی
هـاي گونـاگون را    بان حرفهنیازي، امام علی(ع) صنعتگران و صاح در راستاي کار و تولید و سازندگی و بی

)؛ خـدا صـاحب حرفـه    1405،3/367شیخ صدوق »(ان اهللا یحب المحترف االمین«فرمود که:  تشویق می
  امین را دوست دارد. 

کنند زیرا با کمک گرفتن از فکر و بـازوى   اثر وجودى صنعتگران این است که کار مردم را کفایت مى
  .آورند چرخه تولید را به گردش در مى، خود

  تجارت
اگر مصنوعات صاحبان صنعت از رهگذر تجارت به بازارهاى مصرف روانـه نگـردد، ادامـه تولیـد و رونـق      

هـاي مهمـی اسـت کـه بارهـا مـورد تشـویق         . لذا تجارت و بازرگانی از حرفهشود صنایع دچار مشکل مى
  حضرت علی(ع) قرار گرفته است.

)؛ بـه تجـارت   1/37ش.،  1388کلینـی  »(ایـدي النّـاس  تعرّضوا للتجاره فانّ لکم فیها غنی عما فی «
  شوید. روآورید چراکه با تجارت از آنچه در دست دیگران است بی نیاز می

هاى آن  توان منشور حکومت و تبیین دیدگاه به والى شایسته خود، مالک اشتر را مى (ع)نامه امام على
  حضرت در مسائل گوناگون حیاتى جامعه دانست. 
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ثُـم اسـتَوصِ بِالتُّجـارِ و ذَوِي اَلصـنَاعات و أَوصِ بِهِـم      «فرمایـد:   تی از نامه چنین مـی ایشان در قسم
)؛ پس سفارش (من) را به بازرگانـان و صـاحبان صـنایع بپـذیر و آن هـا را بـه نیکوکـاري        53نامه»(خَیراً

  سفارش کن.  
حضرت علی(ع) و عوامل توانمندسـازي   هاي اصلی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اکنون که به زیرساخت

جامعه اسالمی به منظور بهبود وضعیت مالی در شرایط سخت اشاره شد، به موضوع اصلی یعنـی بررسـی   
شـود   شوند، پرداخته می عوامل فرهنگی، اخالقی که مانع از تحقق و به ظهور رسیدن اقتصاد مقاومتی می

  گردد. م موال علی(ع) بیان میگیري از کال ترین موارد با بهره و برخی از مهم

  فرهنگی -موانع اخالقی
  کم کاري و راحت طلبی. 1

است. ازین رو  بیکاري، کم کاري و تنبلیترین عامل بازدارنده شکوفایی اقتصادي، اصل غیر اخالقی  مهم
هاي رشد و توسعه اقتصـادي آن   ترین شاخص گیري میانگین ساعات مفید کار در هر کشور از بزرگ اندازه

  کشور است.
و رفاه زدگی در جامعه خطر سقوط اقتصادي را به دنبـال  راحت طلبی  ،فرهنگ سودجوییغالب شدن 

توانیم امیدوار باشیم به ایـن   تحول نشود، نمی دستخوش هاي فرهنگی بهبود، تغییر و تا زیر ساختدارد و 
  .که روبناهاي اقتصادي بهبود پیدا کند
من وجد مـاء  «اي، به بیکاران نفرین کرده و فرموده است:  ین روحیهامام علی(ع) به دلیل برائت از چن

)؛ کسی که آب و زمین دارد و فقیر اسـت، از رحمـت   19/ 23: 1360مجلسی، »(و ترابا ثم افتقر فابعده اهللا
  خدا دور باد.

  ورزي  طمع. 2
شـده و برخـی   است کـه در فرهنـگ اسـالمی، بسـیارمذموم مـردود      » آز و طمع«دومین عامل بازدارنده 

     هاي امام علی(ع)، مورد مداقّه قرارگرفته است. پیامدهاي ناگواراین صفت زشت اخالقی درآموزه

 گري طمع فساد
بنـد و بـاري و منشـأ    طلبی، توقعات نادرست آن است، که موجب بیکاري و افزونیکی از آثار زشت طمع

وال افسـد الرجـل مثـل    «اسـت:  فرمـوده  شـود، همـان طـور کـه امـام،     گري در انسان میفساد و الابالی
  کند. )؛ هیچ چیزي مانند طمعکاري شخصیت انسان را فاسد نمی77/92: 1360مجلسی،»(الطمع

شود و در هر امري همراه او خواهد بود. تا جایی که طمع همچون انگلی است که با روح فرد عجین می
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نسانی بگذرد تا شاید به هدف طمعکارانه خود هاي اخالقی و ا فرد حاضر خواهد بود که از بسیاري از ارزش
 کند. شود که براي رسیدن به هدف خود استفاده میبرسد. طمع موجب بی اعتنایی فرد نسبت به وسایلی می

سازد و فرد حاضر به همین دلیل این رذیله اخالقی روند فکري و ذهنی انسان را دستخوش تغییر می
هدف اقتصادي خود برسد. این اهداف ممکن است نیک باشـد امـا از    خواهدبود تا به هر قیمتی به مال یا

کند، قطعاً به درجات روحـی و البتـه بـه    آن جهت که فرد از وسیله نامناسبی براي نیل به آنها استفاده می
عقاید و اخالق خود صدمه خواهد زد. براي مثال زمانی که یک بازرگان براي پیشبرد کار اقتصـادي خـود   

کند، به یقین موجب خروج اقتصاد کشور از روند الل و یا کندي شده است، اقدام به ارتشا میکه دچار اخت
 شود. طبیعی و صحیح خود می

بدیهی است که چنین اقدامی ناشی از طمع فرد است، چراکه اگر او با صبر و یا ارتقاي سـطح کیفـی   
داشته باشد، طبیعتاً نه تنهـا موجـب   کار و یا محصوالت خود سعی در اصالح اختالل و کندي ایجاد شده، 

-هـایی همچـون رشـوه    ها و آسـیب شود بلکه از بروز رخنهپیشرفت سطح اقتصادي حوزه فعالیت خود می
  خواري که سدي پیش روي اقتصاد مقاومتی است، جلوگیري خواهد کرد.

  طمع، فقر و تهیدستی  
کـاري، هـم نشـان فقـر طمعکـار      طمعي است بدین معنی که صفت کارفقر و تنگدستی از آثار سوء طمع

 )ص(پیـامبر اکـرم  گـردد لـذا   است(در حالی که داراي ثروت باشد) و هم موجب فقر دیگران و جامعه می

خـود را از طمـع دورگـردان،     )2/590: 1360(تمیمی آمدي، »إیاك والطَّمع فَانَّه الْفَقْرُ الحاضرُ« :فرماید مى
 .چرا که طمع، فقر و درماندگى بالفعل است

حریص فقیر اسـت،  )؛ 2/39همان،»( الحریص فَقیرٌ ولَو ملَک الدنیا بِحذافیرِها«فرماید: امام علی(ع) می
    .حتّى اگر کران تا کرانِ دنیا را مالک شود

ست. چه بسا فرد طمعکار، براي رسـیدن بـه   به عبارت دیگر، عاقبت حرص و طمع، فقر  و تنگدستی ا
 مطامع خویش، تمامی اموال و حتّی اصل سرمایه را بر باد دهد.

کنـد. در  شود، این است که عقـل را دچـار زوال مـی   یکی از دالیلی که حرص و طمع موجب فقر می
ي از تـوان و  بسیاري از موارد، فرد به واسطه طمع بیش از حد خود نسبت به یک کاال و یـا مـال، بسـیار   

  دهد. گیرد و به بیان بهتر، آن را هدر میبودجه خود را به نحوي غیر عقالنی و ناروا به کار می
هـاي   براي مثال، دزدي .کند ثروت به شکلی دیگر بروز میو  این پدیده در میان اصحاب قدرتگاهی 

حـرص، طمـع و مـال    کالن صاحبان قدرت و ثروت از امکانات تحت اختیارشان، ناشـی از هـواو هـوس،    
  و در حقیقت دچار فقر شدید فرهنگی هستند. هاست دوستی آن
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  تجمل گرایی .3
) و همـین معنـا   1375یکی از معانی تجمل در فرهنگ فارسی مال و اثاثیه گران بها داشتن اسـت(معین،  

ـ   هاي طبیعت، لباس مورد نظر ماست. در اسالم استفاده کردن از زیبایی ه کـاربردن  هاي زیبا و متناسـب، ب
انواع عطرها و امثال آن، نه تنها مجاز شمرده شده بلکه به آن توصیه وسفارش نیز شـده اسـت و روایـات    

  . زیادي در این زمینه از پیشوایان مذهبی درکتب معتبر نقل شده است
هـا   آید، ولی گاهی افراط در رفع نیاز اگرچه زیبا گرایی در ذات بشر و از نیازهاي اصلی او به شمار می

  اند. شود که تجمل گرایی و تشریفات از آن جمله موجب بحران می
کند. بدین نحو که با گسترش تقاضا به سمت اشیاء و کاالهـا و  گرایی چرخه پولی را عوض میتجمل

شود. نکته اساسی اینجاسـت کـه ایـن    هاي مردم صرف موارد غیر ضروري می امور صرفاً تجمالتی، پول
تـدریج شـاهد    ، بهآنهاتی، از بار تولیدي بسیار اندکی برخوردارند و در صورت گسترش مسائل صرفاً تجمال

مثبت در جامعه خـواهیم بـود. چیـزي کـه در      هاي شکاهش سطح توانایی، اقتدار، تحصیالت و حتی ارز
هـاي بـاارزش حاصـل از    توان دید. شاهان چنین کشورهایی با صرف بودجهکشورهاي عربی به خوبی می

گـري بیشـتر هسـتند و ایـن در     به دنبال فراهم آوردن وسائل و وسائط پر زرق و بـرق بـراي جلـوه   نفت، 
  حالیست که کشورشان از لحاظ اقتدار و استقالل اقتصادي در سطحی پایین قرار دارد. 

  گردد.گرا موجب ایجاد احتیاجات شدید و کاذب مینکته اساسی اینجاست که فرهنگ تجمل
شـوند. امـا همـه ایـن تولیـدات      ت که بعضی از اموال تجمالتی موجب تولیـد مـی  البته قابل ذکر اس

قیمت و هاي گرانشوند. براي مثال فرشراهی براي گذر از فشار و تنگناي اقتصادي مطرح نمی عنوان به
ي تـوان بـرا  کاالیی ارزشمند به خارج صادر کرد، اما چنین کاالهایی را نمـی  عنوان بهتوان استثنایی را می

تأمین نیاز مردم استفاده کرد. چرا که کسی توان خرید آن را ندارد. حتی صادرات آن هم با مشکل روبـرو  
  شود، زیرا هر کسی توان خرید آن را نخواهد داشت.می

شـود و   تشریفات موجود در بین مسئوالن و خواص، موجب توجیه استفاده از آن در ذهـن مـردم مـی   
ها و منابع از مسیر خـود   اهر زیبا ولی غیرضروري در جامعه شوند، سرمایههرگاه مردم دچار تشریفات و ظو

  شوند. می خارج 
مـورد بـراي تـأمین نیازهـاي کـاذب و       هاي هنگفـت و بـی   در نتیجه کشور مجبور به پرداخت هزینه

ی شود. امام علی(ع) با نگاه عمیقی که نسبت بـه چنـین مسـائل    گرایانه مردم و یا سرمایه گذاران می تجمل
  داشت، مانع از رواج این فرهنگ در جامعه شد.

سال حکومت خود نه تنها آسایش مردم را بهتر  5در واقع امام بدون اتّخاذ روش ریاضتی، توانست در 
هاي مـالی   کند، بلکه از هدر رفت بودجه حکومتی جلوگیري نماید. چرا که معموالً تشریفات عمده سرمایه

هاي فریبنده دنیا و دور دانستن آنهـا از وجـود    با سرزنش زخارف و زیباییدهد. ایشان  دولت را به هدر می
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  نمونه: عنوان بهگرایی افراطی و دنیا پرستی را در افراد جامعه کاهش داد. خویش، روحیه تجمل
»  فْلَـتاء و ،بِـکخَالنْ مم لَلْتانْس قَد ،لَى غَارِبِکع لُکبا فَحنْیا دنِّی یع کإِلَی     ت تَنَبـاجو ،ک لـائبنْ ح مـ

   هِمینَ فَتَنْـتذ ک؟  الذَّهاب فی مداحضک، اءینَ الْقُرُونُ الَّذینَ غَرَرتهِم بِمداعبِک؟ اءینَ الْـاءمم الـَّ بِزَخَارِفـ 
ودینُ اللُّحضَامم ورِ، ونُ الْقُبائهر مفاصله بگیر، که مهـارت را بـر گردنـت    اى دنیا، از من )؛ 45نامۀ»(هاه

. هایـت دورى گزیـدم   هایت فرار کردم، و از رفـتن در لغزشـگاه   بیرون جستم، از دام انداختم، از چنگالت
مغـرور   هایى که با زر و زیورت آنان را کجایند گذشتگانى که به بازیهایت آنان را فریفتى؟! کجایند ملّت

  ».، و فرورفته در البالى لحدهایندهاى قبور نمودى؟! اینک اینان گروگان
شود تا حد امکان به جاي تأکید بر تجمالت غیر ضروري، بـه نیازهـاي   اقتصاد مقاومتی، سعی می در
  تر پرداخته شود.اساسی

  اسراف  .4
دهد، هـر چنـد بیشـتر دربـاره خـرج کـردن و        اسراف تجاوز از حد است در هر فعلی که آدمی انجام می«

شود اسراف شد، و گاه به اعتبار چگـونگی و   رود، و گاه به اعتبار اندازه و کمیت گفته می میمصرف به کار 
  ).1408محمد بن مکرّم بن منظور، »(کیفیت

  هاي اسراف در اقتصاد مقاومتی بررسی آسیب
کنند. با گسترش اسراف در غـذاها، شـاهد دورریخـتن غـذاهاي سـالم       بسیاري در خوردن غذا اسراف می

زراعـی و از سـوي دیگـر عـدم تـأمین نیازهـاي       -ود که از یک سو هدر رفت محصوالت دامـی خواهیم ب
فرمایند که غذا ریختـه نشـود و اگـر غـذا بـر روي سـفره        نیازمندان را به دنبال دارد.؛ حضرت علی(ع) می

  ).6، فصل3: باب1381ریخت، آن را جمع کنند و بخورند(مجلسی ،
آید. از حسن بصري نقل شده اسـت   همی در اقتصاد به شمار میو یا اسراف در آب آشامیدنی که امر م

حضـرت امیرالمـؤمنین    .که: ظرفی پر ازآب کرد و مقـداري از آن را خـورد و بقیـه را روي زمـین ریخـت     
 1: 1355(قمـی،   »ریختی اسراف کردي، آب راروي آب یا درپاي درختی یا گُلی می« :(ع) به او فرمود علی

  ).261و  262 /
اسراف در انرزي، پوشاك، مسکن، وسایط نقلیه، لوازم زندگی و غیر آنها از عـواملی هسـتند   هم چنین 

  گردند. موانع اساسی پیشرفت مطرح می عنوان بههاي ناکارآمد اقتصادي،  که در بسیاري از نظام

  خواري از بیت المال  ویژه. 5
آن را خزینـه اسـالم و مکـان    اسـت. در لغـت،   » مـال «و » بیـت «واژه بیت المال مرکـب از  : بیت المال

ق). و در اصطالح حکومتی و فقهی، به امـوال عمـومی و   1403اند(خوري شرتونی،  نگهداري اموال دانسته
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المـال بـه تـدریج از     ق). بنـابراین واژه بیـت  1406مشترك میان مسلمانان اطالق گردیده اسـت(ماوردي،  
  به خود گرفته است.معناي مکانی خود خارج شده، نام حالّ یا همان مظروف را 

مسئوالن و کارگزاران هر حکومت، خواص و نزدیکانی دارند که برخی از آنهـا چشـم بـه اسـتفاده از     
تواند در رونـد اقتصـاد کشـور، اخـتالل      جویی و لذت بردن از اموال را دارند که این امر می امکانات و بهره

  ایجاد کند.
  د که از چنین عناصر خطرناکی بپرهیزد:نمای امام علی(ع) به مالک اشتر اکیدا توصیه می

»مسلَۀٍ فَاحامعی مف افلَّۀُ إِنْصق لٌ وتَطَاو و ئْثَارتسا یهِمبِطَانَۀً ف ۀً وی خَاصاللْوإِنَّ ل بِقَطْـعِ  ثُم کةَ أُولَئادم 
ی اعتقَـاد      أَسبابِ تلْک اَلْأَحوالِ و الَ تُقْطعنَّ لأَحد منْ  فـ نْـکنَّ م عـطْمالَ ی ۀً و یعـقَط کتامح و کتیاشح

یکُـونَ مهنَـأُ   عقْدةٍ تَضُرُّ بِمنْ یلیها منَ اَلنَّاسِ فی شرْبٍ أَو عملٍ مشْتَرَك یحملُونَ مئُونَتَه علَى غَیرِهم فَ
ع هبیع و ونَکد ملَه کرَةِذَلاَلْآخ ا ونْیی اَلدف کو بدان که والى را خویشاوندان و نزدیکـان  )؛ 53نامۀ»(لَی

جویى و گردنکشى است و در معاملت با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه  است و در ایشان خوى برترى
ا بـه  ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن. به هیچیـک از اطرافیـان و خویشـاوندانت زمینـى ر    

هاى مجاورشـان را در سـهمى    اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکى به تو، پیمانى بندند که صاحبان زمین
که از آب دارند یا کارى که باید به اشتراك انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بـار زحمـت خـود بـر     

  ».رت بهره تو گردددوش آنان نهند. پس لذت و گوارایى، نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخ
آن حضرت، در نهج البالغه نقل شده است. در این واقعه حضرت از دو گونه انحراف، رویداد دیگري از 

یعنی تبعیض در تقسیم بیت المال و رانت خواري و همچنین گرفتن رشوه برائت جسـته و خـود کنترلـی    
 :ابتدا آن حضرت چنین می فرمایدخویش را مسند به ایمان به خدا و رسول خدا و معاد می داند. در 

و اهللا ألن ابیت علی حسک السعدان مشهدا أو أجر فی االغالل مصفدا أحب الی من ان ألقـی اهللا و  «
سوگند به خـدا  )؛ 224نهج البالغه، خطبۀ»(رسوله یوم القیامۀ ظالما لبعض العباد و غاصبا لشیء من الحطام

ها و زنجیرها بسته و کشیده شـوم، بـرایم    برم، و یا در غل اگر شب را بر روي خارهاي سعدان بیدار به سر
تر است از این که خدا و رسولش را در روز قیامت در حالی مالقات کنم که بـه برخـی از بنـدگان     محبوب

  .  ستم کرده و چیزي از اموال دنیا را غصب نموده باشم
امعه اسالمی است. او با یاد خدا در مقام خالفت و مدیریت جاین رویداد، بیانگرخویشتنداري علی(ع)، 

خواري، مصون ساخت.  هاي شومی همچون تبعیض و رشوه و قیامت و عذاب سوزناك آن، خود را از پدیده
مدیران مسلمان نیز بایستی با سرمشق قرار دادن این مقتداي ارزشمند الهی، تخلفاتی از این قبیل را ترك 

  .ویش تقویت کنندنموده و در حقیقت ویژگی خود کنترلی را در خ
شـود، چراکـه چنـین اقـداماتی      خواري موجب ایراد صدمات جدي به شاکله اقتصادي کشور مـی  ویژه

هایی که باید صرف پیگیـري امـور مـردم     گیرد. بودجه معموالً نسبت به اموال دولتی و عمومی صورت می
اوالً موجـب بـه هـم     سـئله مشود. ایـن   گردد، به سود افرادي که داراي اختیارات دولتی هستند، ضبط می
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اي معـدود قـرار    گردد، زیرا اموال عمده و هنگفت دولتی در اختیـار عـده   ریختن توازن مالی در جامعه می
  شود. ها در امور الزم و ضروري جامعه می خواهد گرفت. ثانیاً باعث عدم استفاده از سرمایه

برد. عدم اعتماد مردم منتهی  ز بین میخواري اعتماد موجود در میان مردم نسبت به مسئوالن را ا ویژه
شود و اعتماد کمتر، همکاري کمتـري را   می گیري صحیح آنها در امور اقتصادي  به عدم توانایی در به کار

  به دنبال دارد.
گردد تـا چـرخ اقتصـاد بـا کمـک امـوال        خواري، سعی می مبارزه با ویژه  در اقتصاد مقاومتی در زمینه

  حیح خود به چرخش درآید و کار براي سوءاستفاده از بیت المال سخت شود.هنگفت دولتی در مسیر ص

  انباشتگی ثروت  .6
ها و کارشناسـان اقتصـادي بـراي     هاي مختلفی در دنیا وجود دارد که دولت براي اداره جامعه اسالمی، راه

  کنند. می هاي دولت استفاده  تأمین هزینه
اسالمی با اجراي قوانین مالی اسالم به حرکـت درآورد.   امام علی(ع) گردش پول و ثروت را در جامعه

اي و یـا در نـزد کسـی انباشـته شـود،       مفید بودن پول دراین است که دائماً در گردش باشد. اگر در نقطـه 
چیزي جز فساد و تباهی به همراه نخواهد داشت از همین روست که در اسالم با وضع احکـامی همچـون   

هاي خود را در کمتر از یک سال، آن هم در شـان خـود بـه کـار      ا سرمایهشوند ت خمس، افراد تشویق می
ها مالیـاتی متناسـب بـا مخـارج کشـور       ها و ماشین ها، درآمدها، کارخانه ها، مغازه گیرند. هم چنین بر خانه

کنند که در دوران حکومت حضرت علی(ع) از راه مالیات عمومی، زکات، خمس، جزیـه پیـروان    تعیین می
  شد. ان و مانندآنها، جامعه اداره میدیگر ادی

دهـد، موجـب    نکته اساسی در این است که انباشت ثروت، افراد را به سمت عیش و نوش سـوق مـی  
  دهد. ها را افزایش می شود و طمع آن هاي سودجو و غارتگر می جذب انسان

چشـمه تمـامی   ) دارایی، سر55؛(حکمت»المال ماده الشهوات«فرماید: حضرت علی(ع) در این باره می
  ها است.  شهوت

معنا خواهد بـود و هـدف درآن، بـه کـارگیري      به هرحال در روند اقتصاد مقاومتی، انباشتگی ثروت بی
  هاي موجود و  به جریان انداختن آنها در چرخه اقتصاد کشور است. حداکثري سرمایه

  راهکارهاي فرهنگی پیش روي اقتصاد مقاومتی
  قناعت داشتن .1

  ).1404به مقدار کم ازامکانات زندگی درحد ضرورت و نیاز است(راغب اصفهانی،قناعت: اکتفا 
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  نیازیست قناعت توانگري و بی
نیـازترین مـردم، انسـان     ؛ داراتـرین و بـی  »اغنی الناس القـانع «است: حضرت علی(ع) در این باره فرموده 

  ).175/ 1: 1360قناعتگر است(تمیمی آمدي،
خورد، این است کـه انسـان بـا دارا بـودن صـفت و ملکـه       مهمی که در کالم امام، به چشم می نکته

تواند در برابر انحرافات و تهدیدات و تجـاوزات و  کند و میقناعت احساس قدرت و شجاعت و شهامت می
  دشمنان نفسانی و بیرونی مقاومت و ایستادگی کند.

  قناعت، نابود کننده فقر
نقش مؤثر قناعت آنکه برطرف کننده تنگدستی و فقر است، امـام علـی(ع)، در ایـن بـاره      از آثار سازنده و

)؛ برتو بـاد  2/478تمیمی آمدي،»(علیک بالقنوع فال شیئ للفاقه ادفع منه: «است سخنان پرمعنایی فرموده 
  به قناعت کردن، زیرا که براي دفع و از بین بردن فقر، هیچ چیزي مانند قناعت کردن نیست.

  ساده زیستی .2
مستقیم زهد است و زهد همان دل برداشتن از مطامع دنیا و اکتفا به قدر الزم و ضروري   ساده زیستی نتیجه
عبارت دیگر ساده زیستی نتیجه و ثمره عملی زهد و پارسایی است که به صورت دوري از  از مواهب است؛ به

  شود.  گر می ها جلوه استفاده از نعمت ها در تجمالت و پرهیز از خوش گذرانی و اکتفا به حداقل
بندي بخش قابل توجهی از روایات وارده در این خصوص به ساده زیستی امـام   با توجه به این تقسیم

  کنیم: اشاره می هاعلی(ع)، در دوران زمامداري ایشان اختصاص دارد که در اینجا به برخی از آن
، هنگامی که از مدینـه بـه کوفـه آمـد و آنجـا را مرکـز       داد آالیشی را تعلیم می امیرالمؤمنین عمالً بی

مرکـز تبـاهی) خوانـد و طـی     »(قصـر الخبـال  «خالفت خویش قـرار داد، به کاخ حکومتی نرفت و آن را 
هایی نهی کـرد. سپس در محلی بـه نام(رحبـۀ)    دستورالعملی به کارگزارانش آنها را از ورود به چنین مکان

  به انـجـام امـور حکومتی پرداخت. در صحن مسجد کوفه، ساکن شد و
اي خوانـد در حـالی کـه بـر تـنش لباسـی از        امام صادق(ع) فرمود: امیرالمومنین علی، بر مردم خطبه

کرباس بود که با پشم وصله زده شده بود. از حضرت درباره آن سوال شد، فرمود : قلب را خاشع و خاضـع  
  )24/ 312/  76: 1360گیرد. (مجلسی ، می سازد و مومن از آن الگو می

و لو شئت لتسربلت بالعبقري المنقوش من دیباجکم، و ألکلت لباب «از خود آن حضرت نقل شده است: 
 :هذا البر بصدور دجاجکم، و لشربت الماء الزالل برقیق زجاجکم و لکنی أصدق اهللا جلت عظمته حیث یقول 

)؛ و اگـر  15-16هـود/ »(م فـی االخـره اال النـار   لیس لهـ  -الی قوله  -من کان یرید الحیاه الدنیا و زینتها 
کـردم و   هاي ابریشم داراي نقش و نگار لباس تهیه نموده و بـر تـن مـی    خواستم [میتوانستم] از پارچه می
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اي نـازك آب زالل و گـوارا    هاي شیشـه  خوردم و در ظرف بهترین خوراك را از مغز گندم با سینه مرغ می
فرماید: کسانی کـه   ام، آن جا که می آورده و [سخن] او را تصدیق کرده آشامیدم، ولی من به خدا ایمان می

زندگانی دنیا و زینت آن را بخواهند، نتیجه اعمالشان را در این دنیا به طور کامل به آنها میدهیم و چیزي از 
  ).8/ 46/ 63: 1360آنها کم نخواهد شد، ولی در آخرت جز آتش سهمی نخواهند داشت(مجلسی، 

تـرین مـتن    مه امیرالمومنین علی(ع) ، به عثمان بن حنیف، عامل آن حضرت در بصـره جـامع  و نیز نا
). 45ترین مرجع روایی در بیان حقیقت پارسایی و ساده زیستی حاکم اسـالمی اسـت(نامه    حدیثی و کامل

 باشـد و بهتـرین الگـوي    این نامه نشان دهنده واقعیت دنیا و ماهیت تجمالت مادي و مظاهر دنیوي مـی 
عملی و نظري براي کارگزاران حکومت اسالمی است.  مجریان امور با مطالعه دقیق روایت و عمل به آن 

توانند خصلت لذت جویی، راحت طلبی، گرایش به اشرافیت، محشور بودن با توانگران و منقصت دیدن  می
زیستی را از روي آگـاهی   حشر با بینوایان را از خود دور سازند و در طریق پارسایی گام نهند و شیوه ساده

  و بصیرت انتخاب نمایند و بدان پاي بند باشند.

  صرفه جویی. 3
جویی کردن، به معناي به اندازه خرج و مصرف کردن است. روحیـه قناعـت داشـتن در همـه امـور      صرفه

  کننده است.هاي مادي هالكها و طمعها و دشواريانسان از آفت دهنده زندگی، نجات

  دراموال عمومیصرفه جویی 
المال نهایت دقـت و صـرفه    سفارش می کرد که در مصرف بیت امام علی(ع) به کارگزاران خویش مؤکداً

  .جویی را مراعات کرده و از اسراف و ریخت و پاش به شدت بپرهیزند
هاي دولتی یا عمومی، بخشی از اموال و امکانـات دولتـی و عمـومی در     ویژه سازمان هها، ب در سازمان

یار مدیران و مسئوالن سازمان قرار دارد تا از آنها در موارد معین و مشخص و یـا مـواردي کـه نیـاز و     اخت
بـرداري شـده و مـورد     شود، بر اساس اختیارات قانونی و یا طبق تشخیص آنان بهره می  ضرورت احساس 

یک اصل اسالمی در عنوان  جویی و جلوگیري از اسراف باید به استفاده قرار گیرند. درست است که صرفه
کیـد بیشـتري بـه    أالمـال، ت  زندگی خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ لیکن در مورد اموال عمومی و بیت

   .رعایت آن شده است
وا اقالمکم، و قـاربوا بـین سـطورکم، و احـذفوا عنـی      ادقّ«نمونه بارز آن در این حدیث مشهود است: 

ءکاشف الغطا»(و االکثار، فان اموال المسلمین التحمل االضراراکم فضولکم ، و اقصدوا قصد المعانی ، و ای ،
هایتان را تیز کنید، و سطرهایتان را نزدیک هم بنویسید، از زیاده نویسی بپرهیزید، منظورتان را  قلم)؛ 111
  د.تاب نویسی و پرحرفی نمایید؛ زیرا اموال مسلمانان زیانی را بر نمی تر بیان کنید. مبادا زیاده کوتاه
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از همـه کسـانی کـه      جـویی در بیـت المـال و بـیش      امام علی(ع) پیش از سفارش دیگران به صرفه
. کـرد  مخاطب آن حضرت هستند، خود در مصرف بیت المال دقیق بود، و از هر گونه اسـراف پرهیـز مـی   

المال مسلمانان به حدي است که حاضر نشد براي پاسخگویی به کسـانی   جویی آن حضرت در بیت صرفه
  . شب هنگام براي کار خصوصی به او مراجعه کرده بودند، از نور چراغ بیت المال استفاده کند که

اي، در بعضی از مسائل فرعی و جزئی، نسبت به مصرف بیت المال وسواس بـه خـرج    البته شاید عده
مـام  دهند؛ لیکن در مسائل بزرگ و کالن، دست به تعدي و اسراف بزنند! بدون شک آنچه مورد سفارش ا

باشد؛ و شاید هـدف اصـلی ایشـان از     می )جویی در همه مسائل(خرد و کالن علی(ع) است، دقت و صرفه
دقت در موارد جزیی نیز این باشد که روحیه دقت و صرفه جویی در کارگزاران تقویت گردد و از اسراف و 

  .ویژه در سطوح گسترده اجتناب شود در اموال عمومی، به  ریخت و پاش

  یت المالحفظ ب .4
کـرد  امیرالمؤمنین علی(ع)، در حفظ و حراست، نگهداري از بیت المال آن چنان با دقت و عدالت رفتار می

کننگـان را بـه شـدت     اسـتفاده  کرده و سوءو از خیانت و تجاوز به بیت المال شدیداً و قویا منع و نهی می
 داند.  یفه یک امام و پیشواي الهی میترین جهاد و وظ نمود، گویی آن را بزرگبازخواست و تعقیب می

المال به او که درآن خیانت کرده بود  اي به زیاد بن ابیه(جانشین فرمانده بصره) درباره حفظ بیتدر نامه
صغیراً أَو کَبِیراً، وإِنِّی أُقْسم بِاهللاِ قَسماً صادقاً، لَئنْ بلَغَنی أَنَّک خُنْت منْ فَیء  الْمسلمینَ شَیئاً «چنین فرمود: 

الَمالسرِ، ویلَ الْأَمرِ، ضَئیلَ الظَّهفْرِ، ثَقیلَ الْوقَل کعةً تَدشَد لَیکنَّ ع؛ و همانا من به خدا سوگند 20نامه»(لََأََشُد(
ى، چنان بر ا ء مسلمانان اندك یا بسیار خیانت کرده خورم، سوگندى راست. اگر مرا خبر رسد که تو در فیى مى

  ».تو سخت گیرم که اندك مال مانى و در مانده به هزینه عیال و خوار و پریشان حال، و السالم
کار می کنند، و به نوعی کارشان با بیت المال ارتبـاط دارد،   یدولت هاي ادارات و شرکتکسانی که در 

ی، و تالش و دل سـوزي مـورد   مسئولیت سنگینی به عهده دارند، و در حفظ و نگهداري اثاث و ابزار دولت
  خطاب به کارکنان دولت و اموال عمومی می فرماید : ،شد. امام علی بازخواست خواهند نیاز

بندگان خدا! )؛ 166(خطبه»اتَّقُوا اللَّه عباد اللَّه فی عباده و بِلَاده إِنَّکُم مسئُولُونَ حتَّى عنِ الْبِقَاعِ و الْبهائمِ «
ها و چهارپایان. خدا  محضر او پروا پیشه کنید، در حقّ شهرها و بندگان، که شما مسئولید حتّى از سرزمین در

  .»را فرمان برید، و او را نافرمانى مکنید اگر خیرى دیدید آن را دریابید، و اگر شرّى دیدید روى از آن بتابید
ها شـدیداً مـورد تأکیـد اسـت، بلکـه       آبروي انساندر این فراز نه تنها مراقبت از اموال، ابزار، حقوق و 

  .گیرد، سفارش شده است اساس ساختمان ها و حقوق حیوانات که کمتر مورد توجه قرار می
المال و امـوال عمـومی و نقـش آن در توسـعه اقتصـاد       ترین ارکان اقتصاد مقاومتی حفظ بیت از مهم
  باشد. اسالمی می
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  بندي نتایج و جمع
گذاري اقتصادي است کـه بـراي پایـداري هرچـه بیشـتر در سـطوح       ی نوعی از سیاستاقتصاد مقاومت .1

گردد و با ریاضـت اقتصـادي متفـاوت اسـت، چراکـه در ریاضـت       مختلف، در شرایط خاص اعمال می
یابـد، امـا در اقتصـاد    شود و شرایط رفاهی کـاهش مـی  اقتصادي بسیاري از خدمات عمومی حذف می

رتبـه در آن بـه دنبـال    یا حذف خدمات عمومی نیست و مـدیران عـالی   مقاومتی هدف، کاهش رفاه و
 بهبود شرایط از طریق استفاده بهینه از منابع و افزایش تولید هستند.

سازي اقتصاد مقـاومتی بـا   هاي غلط، پیادهدر جامعه فعلی ما به واسطه وجود بعضی از عادات و فرهنگ .2
تـوان روبناهـاي   هاي فرهنگی بهبـود نیابنـد، نمـی   رساختچالش روبرو شده است. تا زمانی که این زی

  اقتصادي را بهبودي کامل بخشید.
  موجود در مقابل روند اقتصاد مقاومتی هستند:  ترین چالش فرهنگی، عمده -موانع اخالقی .3

ترین عوامل بازدارندة شکوفایی اقتصادي است و امـام علـی(ع) از    کاري و راحت طلبی ازبزرگ کم )الف
  اند. د واجد چنین روحیه با نفرین برائت جستهافرا

حضـرت امیرالمـؤمنین(ع) در بیانـات خـود مفاسـد        ورزي در جامعه است.یکی از موانع، وجود طمع) ب
  ورزي است.اند؛ فساد فرد، فقر و تهیدستی از آثار اصلی طمعناشی از طمع را متذکر شده

ج تشریفات اضـافی در امـور اقتصـادي و قطعـاً     گرایی است که خود موجب رواچالش دیگر، تجمل )ج
  شود.موجب هدررفت منابع می

اسراف یکی دیگر از موانع فرهنگی در مقابل اقتصاد مقاومتی است کـه بـه شـدت در جامعـه رواج      )د
هاي آن در خوراك و پوشاك و مسکن شود و نمونهیافته است و موجب هدر رفت اموال و منابع می

ازم زندگی مشهود است. حضرت امیرالمؤمنین(ع) در بیانات خود بارها از اسـراف  و وسائط نقلیه و لو
  اند.در آب و غذا نهی کرده

-خواري مانعی مهم براي تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح است. حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نامهویژه )هـ
حکـومتی نهـی   خـواري در مناصـب   هاي متعدد، کارگزاران خود را از مصرف شخصی اموال و ویژه

  اند تا از انباشتگی اموال و فساد جلوگیري شود. کرده
نماید، لذا امام علی(ع)چرخه گـردش ثـروت    انباشتگی ثروت در روند اقتصاد مقاومتی، ایجاد وقفه می )و

  را با اجراي قوانین مالی اسالم به حرکت درآوردند. 
  یابیم:به چند راهکار براي پیشروي اقتصاد مقاومتی دست می  با بررسی سخنان گهربار امام علی(ع) .4

نیـازي  که طبق گفته ایشان،  قناعت موجب توانگري و بـی   اولین این راهکارها قناعت است. چرا )الف
  کند.کن می شود و فقر را ریشهمی

زیستی در نحوه زندگی خـود، سـعی   الگوي ساده عنوان بهحضرت علی(ع)   زیستی است.راهکار دوم ساده )ب
  کردند. زیستی دعوت میداشتند و حاکمان را به زهد و ساده  ترین قشر مردم رادر هماهنگی با پایین
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شـود.  جویی راهکاري براي بهبود وضع اقتصادي و پیشبرد اقتصـاد مقـاومتی محسـوب مـی     صرفه )ج
راهکـاري اساسـی بـراي     عنوان بهاموال عمومی و منابع را جویی در حضرت امیرالمؤمنین(ع) صرفه

  اند. نجات از مشکالت اقتصادي مطرح کرده
موالي متقیان با تأکید بر وجوب حفظ بیت المـال و مسـئولیت کـارگزاران در محافظـت از آن، بـه       )د

بـراي پیشـبرد   عاملی نهایی  عنوان بهتواند اند. امري که میدنبال کنترل تقسیم و توزیع اموال بوده
  اقتصاد مقاومتی مطرح شود.

  منابع  
  قرآن کریم.

 )، ترجمه: سید جعفر شهیدي، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 1390نهج البالغه(
 )، شرح نهج البالغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء التراث العربی.1404ابن ابی الحدید(

 ، لسان العرب، داراحیاء التراث العربی.)1408ابن منظور، محمد بن مکرم(
 .قدس، ایران، قم،فروع کافی)، 1388الکلینی، محمد بن یعقوب(

)، غررالحکم و دررالکلم، شرح جمال الـدین محمـد خواسـتاري،    1360تمیمی آمدي، عبدالواحد بن محمد(
  تصحیح: حسینی ارموي جالل الدین، ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 )، وسائل الشیعه،قم، ایران، تحقیق و نشرمؤسسه آل البیت(علیهم السالم).1412العاملی، محمد بن الحسن(الحر 
  )، اقرب الموارد، ایران.1403خوري شرتونی، سعید(

  )، امام علی(ع) و اقتصاد، قم، نشر موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع).1379دشتی، محمد(
  ، تهران،دفتر نشر کتاب.1)، المفردات فی غریب القرآن، ج1404راغب اصفهانی، محمد حسین(

)، مـن الیحضـره الفقیـه، تحقیـق : سـید حسـن       1405شیخ صدوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویـه( 
 خراسانی داراالضواء، بیروت.

 )، سفینه البحار، مطبعه العلمیه، نجف االشرف.1355قمی، شیخ عباس(
 ،)ع(علـی  المـومنین  امیـر /کـالم  مـن  مختـار  مجموع :البالغه نهج كتا)، مستدر الغطاء، الهادي(بی کاشف

  االندلس. مکتبه:بیروت
 )، االحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات االسالمی، قم.1406ماوردي، علی بن محمد(

 )، بحار االنوار، تهران، اسالمیه.1354-1360مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی(
 المتقین، مؤسسه انتشاراتی امام عصر(عج).)، حلیه 1381مجلسی، محمد باقر(

  )، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر.1375معین، محمد(
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بررسی نسبت سبک زندگی اسالمی با اقتصاد مقاومتی و نقش آن در 
 حقوقی - پیشرفت کشور با رویکردي بر آیات و  قواعد فقهی

  **سیده بهاره موسوي، **نرگس شکربیگی، *علیرضا عنبرستانی

 چکیده
اسالم، برنامه و رسم چگونه زیستن و کیفیت زندگی را براي تمامی افراد بیان نمـوده اسـت،   دین مبین 

هاي شفاف دین اسالم، توجه به موضوعات اقتصادي و مدیریت آن است. فرهنگ اقتصاد  یکی از برنامه
مقاومتی به همراه گسترش و ترویج سبک زندگی اسالمی درجامعه می تواند، تضمین کننده یک نظام 

دینـی و فرهنـگ سـازي اقتصـاد      -اقتصادي اسالمی  و سالم باشد. موضـوع سـبک زنـدگی اسـالمی    
هـاي اخیـر اسـت.     مقاومتی در جامعه از موضوعات مورد توجه رهبر معظـم انقـالب اسـالمی در سـال    

ترین مبانی نظري سبک زندگی با توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی عبارتسـت از: حاکمیـت مـوازین     مهم
ها، توجه به امور و شئون معنـوي و مـادي آدمیـان در پرتـو آیـات و      همه راه کارها و سیاستشرعی بر 

ها حفظ حریم و منزلت اشخاص، وفاي به عهد و گسترش فرهنگ  روایات، توجه به حقوق مسلم انسان
گرایـی و...  ها، نفی اسراف، مبارزه بـا مصـرف   تعهد به قراردادها، حفظ محیط زیست و عدالت بین نسل

حقوقی به بررسـی رابطـه    -است. پژوهش حاضر در صدد است تا با بیان نکاتی از آیات و  قواعد فقهی
  سبک زندگی اسالمی با اقتصاد مقاومتی و نقش آن در پیشرفت کشور بپردازد.

  حقوقی، قرآن کریم، حدیث.   - سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، عدالت محوري، قواعد فقهی  ها: کلید واژه

  مقدمه
المللی مطرح شده است. هم اکنون اقتصاد ایران بایـد   هاي بین در مقابله با تحریم ،قتصاد مقاومتی ادبیاتیا

 آثـار منفـی  المللی فائق آمـده و   هاي بین بر مبنا و اصول درستی گام نهد تا از این رهگذر بتواند بر تحریم
. آن اسـتفاده نمایـد   کوفایی اقتصادي در جهت رشد و ش فرصت عنوان به ها را خنثی کرده و از آنها تحریم

 .اصول و مبناهایی که اقتصاد ایران باید داشته باشد، ادبیاتی را به نام اقتصاد مقاومتی ایجـاد کـرده اسـت   

                                                        
هاي علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی، کارشناسی ارشد فقه و حقـوق اسـالمی.    ها و نشست رییس اداره همایش *

Anbar-10@yahoo.com  
  shekarbeygi.n@gmail.comدانشگاه پیام نور /  هیئتدانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث/ مدرس گروه ال **
  دانشجوي ارشد رشته مدیریت بازرگانی. **
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ى  ى مسائل کشور فوریت و اولویت بیشترى دارد. اگر کشور مـا بتوانـد در زمینـه    اقتصادى از همه  مسئله
ى حل مشکالت  قدرت نظام اسالمى را در زمینه و  اى انجام دهد مسائل اقتصادى، یک حرکت جهادگونه

، خـواهیم  پیشـرفت کشـور و عـزت ملـت ایـران     عالوه بر  بدون تردید د،نشان دهی دولت هااقتصادى به 
ی را ى اسالم و تعالیم اسـالم  سایهراه  عزت و پیشرفت کشور را در ها  ملتبه الگو توانست با معرفی این 

  م.نشان دهی به آنها
وزه نیسـت، بلکـه بیشـتر اقتصـاد     یک بحث تئوریک محض مختص دانشـگاه و حـ   اقتصاد مقاومتی

) است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادي است که Applied Economyکاربردي (
هاي آن ریشه در عمل دارد، نه حرف. القاي تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه اسـت تـا      شاخص

اقتصاد مقـاومتی مکمـل    در حقیقت اد برهاند.مدیران ارشد اقتصادي را از غفلت ایجادشده در بخش اقتص
  جهاد اقتصادي است.

بر اساس نظر شهید محمدباقر صدر، اسالم داراي مکتب اقتصادي است و نیازي به تقلید از تفکـرات  
باید مبتنی بر اقتصاد اسالمی باشد تا بتوان عالوه بـر  اقتصاد مقاومتی . بر این اساس، مبناي نداردانحرافی 

داري، مانند بحران نظام بانکداري و نرخ بهره، بحران بدهی و    هاي اقتصاد سرمایه   دن از بحراندر امان مان
ي کافی برد و تحت تـأثیر تغییـرات    هاي اقتصاد اسالمی نیز بهره   هاي جمعیتی، از ظرفیت اعتبار و بحران

همچنان که مقام معظم  ). 330: 1408(صدر،داري قرار نگرفت   اجتماعی ناشی از اقتصاد سرمایه  ـ فرهنگی
داري به معناي حرکت بـه سـمت سوسیالیسـم نیسـت.        رهبري نیز تأکید نمودند، مبارزه با اقتصاد سرمایه

توانـد     ي اقتصاد مقاومتی می عالوه بر شناخت و رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت اقتصاد ملی، یک جنبه
  .باشدداري و سوسیالیستی    جلوگیري از گرایش اقتصاد اسالمی به تفکرات سرمایه

سمت  سال حرکت به«، این سال را 1388رهبر خردمند انقالب اسالمی در پیام نوروزي خود در سال 
نامیدند. این پیام متضمن بـیم و  » و آبادانی کشور پیشرفت دهه«فرا رو را   و دهه» اصالح الگوي مصرف

تواند این پیشـرفت را دچـار    و بیم از موانعی که میامید براي جامعه بود؛ امید به پیشرفت و آبادانی کشور 
هاي مهم پیشرفت، تولید، سازندگی، ابتکار، خالقیت، نـوآوري و جهـش    شک یکی از پایه اختالل کند. بی

کردن آن در  علمی است. شکوفایی علمی مستلزم تالش و کار مضاعف و اصالح الگوي مصرف و نهادینه
نامیده شـد.  » همت مضاعف وکار مضاعف «نام سال  به 1389سال  طلبد که جامعه، همتی مضاعف را می

هایی چون نوآوري و شـکوفایی علمـی، اصـالح الگـوي مصـرف، همـت مضـاعف و کـار مضـاعف،           ایده
است) که  ، نام گذاري شدهین نامدبنیز  1390(سال » جهاد اقتصادي«شدن  درآمدي هستند بر عملی پیش

  توانـد ایـده   گرفتن در این مسـیر، مـی   . قرارمی سازدکشور را فراهم  در مجموع نیل به پیشرفت و آبادانی
اقتصاد مقاومتی نیازمند بازنگري در شیوه و سبک زنـدگی مـدرن بـه    البته  اقتصاد مقاومتی را عملی کند.

طوري که موضوع توجه به سبک زندگی اسالمی ایرانی با فرمایشات اخیر  سبک اسالمی و ایرانی است به
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رهبر معظم انقالب در یکی از دیدارهاي خود با جوانـان  . اي شده است تازهمرحله رهبري وارد مقام معظم 
یک سند فرهنگی  عنوان بهبحث کاملی را در خصوص سبک زندگی ارائه فرمودند که این فرمایشات باید 

مقـام  . دادبراي تحول در جامعه چه از سوي مسئوالن و چه از سوي مردم، مورد توجه و عنایت ویژه قرار 
معظم رهبري در سفر خود به استان خراسان شمالی همچون طبیبی حاذق به درستی علت اصلی بیمـاري  

الگـویی کـه متـأثر از آداب و اصـول     ؛ مبتال به جامعه را تشخیص دادند و آن الگوي سبک زندگی اسـت 
حت تأثیر فرهنـگ  اسالمی و ایرانی است و سبک زندگی یک انسان مسلمان ایرانی را از یک فردي که ت

هاي گسترده اقتصادي، بانکی، دارویی و ... از سوي آمریکا و  با توجه به تحریم. کند غربی است متمایز می
رسد که در مقطع فعلی نیازمند یک رویکرد انقالبی و جهـادي نیـز در سـبک     کشورهاي غربی به نظر می

انـد   ابی به اقتصاد مقاومتی تأکید فرمودهرهبر معظم انقالب اسالمی بارها بر ضرورت دستی. زندگی هستیم
و بسیاري از صاحب نظران و اقتصاددانان نیز معتقدند که بناي اقتصاد مقاومتی از دل رفتارهاي اقتصادي، 
فرهنگی و اجتماعی مردم بیرون می آید، بنابراین رابطه مستقیم و مثبتی میان اجـرا اقتصـاد مقـاومتی در    

نگ اقتصادي و الگوي ذهنی و رفتاري جامعه وجود دارد و ریشه اصالح کشور و نحوه سبک زندگی و فره
مسائل اقتصادي در اصالح فرهنگ اقتصادي، سبک زندگی مردم، الگوي مصرف و توسعه فرهنگ کار و 

بنابراین همان گونه که بسـیاري از اقتصـاددانان ریشـه اقتصـاد را در فرهنـگ      . تالش و تولید ملی است
در اصالح الگوي سبک زندگی بر اساس را ریشه اقتصاد مقاومتی  ،رهبر فرزانه انقالبدانند، به درستی  می

معرفی فرمودند. بر این اساس بهترین شیوه معرفی زندگی دینی و تـرویج سـبک   الگوي اسالمی و ایرانی 
)چنـان کـه امامـان    19:  1392زندگی اسالمی، همان زندگی بر پایه اصول دینی می باشـد (پـور امینـی،    

) زنـدگی  62، 3کلینـی، ج »(مردم را نه به زبان، که با عملتان به دین دعـوت کنیـد.  «صوم(ع) فرمودند: مع
هاي ایشـان شـکل   سالم و سازنده از ساختن زندگی به سبک زندگی معصومان(ع) و رفتار و کردار وتوصیه

لقـد کـان لکـم    «ید: فرما گیرد؛ خداوند متعال در قرآن کریم در راستاي تأسی از زندگی پیامبر(ص) می می
تـوان یـک    ) با ایـن نگـاه مـی   21(احزاب، » فی رسول اهللا اسوه حسنته لمن کان یرجوا اهللا و الیوم االخر

هاي داخلی و امکانات  اي به ظرفیتالگوي عملی متناسب با نیاز جامعه و کشور ترسیم کرد که توجه ویژه
راي رسیدن به اهداف بلند نظام داشت چـرا  هاي خارجی در جهت توسعه کشور ب داخلی با نگاه به ظرفیت

کنـد   خواهد داشت. این نوشتار تـالش مـی   بدیلی را در پی  که گسترش عدالت و شکوفاي جامعه، رشد بی
نسبت سبک زندگی اسالمی را با اقتصاد مقاومتی و نقش آن در پیشرفت و توسعه کشـور در پرتـو آیـات    

  یر آورد.حقوقی به رشته تحر -قرآن کریم و قواعد فقهی
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  شناسیمفهوم
  الف) سبک زندگی

پس از اشاره به جایگاه سبک زندگی و اهمیت آن در جوامع غربی و دنیاي معاصر، در این بخش سعی در 
  روشن کردن مفاهیم این پژوهش با نگاهی دینی و  فقهی خواهیم داشت.

بـه معنـی رشـد و    ) تشکیل شده است که واژه زندگی style&lifeاصطالح سبک زندگی از دو واژه(
باشد و مفهوم سبک(نوع یا روش) به معنی شکل دادن یا طراحی کـردن چیـزي شـبیه اسـباب و      نمو می

وسایل منزل و ... است؛ تا بدین شیوه جالب و جذاب به نظر آید؛ به عبارت دیگر، کیفیت برتر در ظاهر یـا  
آن چیزي انجام، ایجاد یا اجرا  و یا شیوه مشخص و تکنیک خاصی که توسط 1)85:  2006رفتار(کمبریج، 

معتقـد   (sobel)شناسان و پژوهشگران متأخر غربی، سـوبل ؛ در میان جامعه2) 100: 2004شود(وبستر،  می
است که این مفهوم چنان وسیع، نامحدود و گسترده است که تعیین شاخص، چـارچوب و تعریفـی دقیـق    

  ).60: 1392براي آن، کاري بس دشوار است(بانیگانی و همکاران،
سبک زندگی یعنی اینکه شـیوه زنـدگی   «و همکارانش نیز در تعریف سبک زندگی، معتقدند:   3پارنل

اش از کند، شیوه اسـتفاده یک فرد چگونه است و این بدین معناست که فرد از چه محصوالتی استفاده می
احساسـی دارد، سـبک   کند و راجع به آنها چه محصوالت به چه صورت است، در مورد آنها چه فکري می

ها و رفتارهـاي مصـرفی افـراد     انتخاب«است که  هاي فردي زندگی، بیان برداشت فرد از خویش و ارزش
ها، عالیق و عقاید مصـرف کننـده تبلـور     یابد، که مظهر یا الگوهاي واقعی رفتارند و با فعالیتانعکاس می

  ).61: 2006یابند(پارنل و همکاران، می
  توان بیان نمود: گونه میندي تعاریف بیان شده مشخصات سبک زندگی را اینبدر نهایت با جمع

 کند. گیرد که بین افراد تمایز ایجاد میسبک زندگی، الگوهایی از رفتار و کنش را در بر می -
 یابد.   شود؛ ظهور میسبک زندگی در چارچوب تعامل بین افراد و معنایی که در این تعامل رد و بدل می -
هـاي فـرد نیـز    گیريها، باورها و جهت اي از نگرشعالوه بر الگوهایی رفتاري، مجموعه سبک زندگی -

  شود.باشد به عبارت بهتر، عالوه بر جنبه عینی(امور بیرونی)، ذهنیات(امور درونی) را نیز شامل می می
را هـایش   سبک زندگی، حامل روایتی از فرد و هستی اوست و برداشت و تلقی فـرد از خـویش و ارزش   -

 کند.بیان می
شـناختی غربـی، نـاتوانی مفـاهیم     یکی از دالیل مطرح شدن مفهوم سبک زندگی در ادبیـات جامعـه  

هاي متکثـر دنیـاي   هاي و اولویتبنديکالسیکی مثل طبقه و پایگاه اجتماعی در بازشناسی و تبیین گروه
کننـد، بنـابراین مطالعـه    ز مـی مدرن بود. سبک زندگی، الگویی براي  کنش است که مردم را از هم متمای

                                                        
1.Cambridge Dictionary. 2. Webster Dictionary. 
 

3. Parnell. 
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دهند و چرایی آنها و معنایی آن را که براي خودشان و کند تا آنچه مردم انجام می زندگی،کمک می سبک
دیگران دارد درك کنیم. سبک زندگی هر فرد، عبارت از چارچوب شـناختی اسـت کـه در آن فـرد رفتـار      

  کند تا زندگی خود را شکل دهد.کند، این رفتارها به فرد کمک میخاصی را انتخاب می
هـاي مصـرفی،   گیـرد و انتخـاب  مفهومی مدرن بر محوریت انتخاب شکل می عنوان بهسبک زندگی 

). مصرف خود از عوامل متعددي مثل سلیقه انتخاب 95: 1382دهند(گیذنر، هسته اصلی آن را تشکیل می
 پذیرد.و شرایط اجتماعی و فرهنگی تأثیر می

اي نسبتاً هماهنگ و منسجم از کلیه امور تعریف سبک زندگی باید گفت؛ مجموعهدر مجموع، براي  
ها، الگوهاي رفتاري، روابـط اجتمـاعی   تواند شامل: داراییعینی و ذهنی فرد یا گروه است که این امور می

هاي فراغتی، مدیریت بدن، نحوه غذا خوردن، نحوه پوشش و مصـرف زنـدگی و... اسـت.     مصرف، فعالیت
ها و ترجیحـات)   ها(ارزش بینی) گرایشها (ادراکات، اعتقادات و جهان تواند در برگیرنده بینشنین میهمچ

گیرد که اصول انسجام بخش و هماهنـگ  رفتاري را در بر می و ... باشد. در حقیقت سبک زندگی، گستره
م که بخش اعظم زندگی نماید واین اصول بر گرفته از احکام دین مبین اسال کننده زندگی را مدیریت می

  دهند. فردي و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

  ب) اقتصاد مقاومتی
اقتصـاد  «فرماینـد:  اقتصاد مقاومتی با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبري، به این معناسـت کـه مـی   

د برسد مقاومتی، اقتصادي است که در شرایط جنگ، تهدید، تحریم یا حوادث طبیعی، بتواند به اهداف خو
و مانند یک کشتی محکم و مطمئن حرکت کند و در همه حالت حتی شرایط طوفـانی بـه حرکـت خـود     
ادامه دهد. اگر اقتصاد چنین خصوصیتی داشته باشد، اقتصاد مقاومتی است، اقتصاد مقاومتی نسخه معاصر 

  )»1/1/93 -نظام اقتصادي اسالم است(مقام معظم رهبري
برگرفته از دین مبین اسالم است. اقتصـاد مقـاومتی یـک الگـوي عملـی      اقتصاد مقاومتی، اقتصادي 

متناسب با نیازهاي کشور خواهد بود که در دیگر کشورها نیز در توان اجرایی دارد؛ این جنبه مثبت بـدین  
هاي داخلی و در عین حال برون  اي به منابع داخلی و استفاده از ظرفیت معناست که این اقتصاد توجه ویژه

  یعنی با تمامی اقتصادهاي جهانی تعامل دارد و محدود به مصارف داخلی و منابع داخلی نیست. گراست

  نسبت طرح سبک زندگی دینی با اقتصاد مقاومتی
شناسان غربی پس از ناکارآمدي مفهوم طبقه براي توصـیف و تحلیـل رفتارهـاي اجتمـاعی افـراد،      جامعه

فراد از طبقات مختلف رفتارها و کردارهاي متفاوتی با تعریف را به کار بردند، زیرا ا» سبک زندگی«مفهوم 
طبقه داشتند و عمالً مفهوم طبقه را در علوم اجتماعی به چالش کشیدند. توجه به مفاهیم مختلف طبقاتی 
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اي به جایگـاه طبقـاتی شـخص در    در جوامع غربی و مکاتب مختلف از جمله مارکسیست  که توجه ویژه
گرایی و ابتذال را در این جوامع و به تبع آن جوامع شرقی گسـترش داد. در   رفجامعه داشت، فرهنگ مص

شناسان غربی و آمریکایی هم تأکید فراوانی بر ارائـه سـبک زنـدگی غربـی در مقابـل      همین زمینه جامعه
گرایی و همچنـین گرائیـدن    ها داشتند و همواره سعی در ترویج روحیه فراغت فرهنگ زندگی مارکسیست

هاي کالن شهرها در راستاي رهایی از قیدها و بندهاي زندگی سـنتی داشـتند؛    ه گمنامی در محیطافراد ب
نمود.  چرا که  گرایی نهفته در تمدن تکنیکی غرب، راه رسیدن به این هدف را هموار می البته روح مصرف

ویژه بر لـذت و  هاي اساسی و بدیهی زندگی روزمره تبدیل شده و تأکیدي  گرایی به یکی از ویژگی مصرف
  ها دارد. خوشی و محوریت امیال فردي در هدایت انسان

گرایـی در جامعـه معاصـر بـه      شناسان غربـی دوره مدرنیتـه، رواج و اهمیـت مصـرف    به عقیده جامعه
تر مثـل طبقـات و    گیري مبناي تازه براي اقتدار جامعه انجامید؛ در این صورت مبانی سنتی و قدیمی شکل

گرایـی و گـرایش بـه لـذات      هاي فردي و فرهنگ مصرف ایی براي انواع جدید هویت... را تضعیف و فض
شناسی غربـی، محـوریتی    گرایی در نگاه جامعه فردي را گسترش دادند. این لفظ در هر حال مقوله مصرف

توانست، جـایگزین مناسـبی بـراي     برجسته در تبیین مفهوم سبک زندگی پیدا کرد که چنین تفسیري می
ابزاري مهـم در   عنوان بهتلقی گردد. این اصطالح براي نخستین بار توسط وبر  و مارکس » هطبق«مفهوم 

الگوي چند بعدي قشربندي اجتماعی مطرح گردید که در واقع چالشی با مدل تعیـین اقتصـادي و طبقـه    
راح را نیز دیگر طـ » وبلن«توان می» مارکس«و » وبر«) به همراه 98: 1386محور مارکسیست بود.(بنت، 

زیسـته دانسـت (مـازاده    زمان با وبر و زیمل میشناختی و سنت که هم هاي جامعهسبک زندگی در تحلیل
)؛ وي براي اولین بار مفهوم سبک زندگی را مطرح ساخت. او در مطالعـاتی روي طبقـه   19:  1391ابیانه، 

خود سعی در ارائه زنـدگی   مرفه و نوظهور غربی نشان داد که این افراد چگونگی با نمایش زندگی نو پدید
  ).63را وضع کرد(همان، » مصرف نمایشی«غربی پر مصرف دارند. او براي چنین رفتاري اصطالح 

-هاي مارکسیست و در تبیـین به هر حال محوریت سبک زندگی غربی در پایگاه اقتصادي در تحلیل
الگـوي رفتـاري گروهـی    دهـی زنـدگی و   هاي مادي در شکلسازي مؤلفههاي وبري و ... نوعی برجسته

گرایی در مفاهیم دینـی  در فرهنگ اسراف» جاه«و » مال«انسانی دانست؛ همان دو عنصري که با عنوان 
و اسالمی مورد هشدار قرار گرفته است و از تبعیت و محوریت آنها نهی شده است. طبق چنین دسـتوري  

ین دلیل، سـبک زنـدگی اسـالمی    هایی دیگر است، به همامکان طرحی نو براي زندگی بر اساس شاخص
دهد؛ بـه عبـارت بهتـر، وقتـی از چگونـه       ناظر به مسائلی است که متن زندگی انسان را در دنیا شکل می

زیستن مؤمنانه سخن گفته شود، تمام مسائلی که آدمی  در زندگی با آن مواجه است، باید مورد توجه قرار 
عی از رفتار آدمی با خدا، خود، خانواده، جامعه و حتـی  گیرد، از این رو، سبک زندگی در اسالم  عرصه وسی

  شود است.تر از آنچه که در غرب مطرح میطبیعت را دارد و بسیار گسترده
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دهـد و بـدیهی   گردد که متن زندگی انسان را در دنیا شـکل مـی  پس سبک زندگی به مسائلی بر می
و پیامبران و امامان معصـوم(ع) خواهـد    هاي خداوند متعالاست تکیه بر سبک زندگی  اسالمی بر توصیه

  بود و زندگی مؤمنانه به دنبال پیروي از سبک زندگی معصومان(ع) رفتار و کردارآنان عملی است.
مفهومی نوظهور است کـه مقـام معظـم رهبـري بـدان اشـاره فرمـوده اند(ماهنامـه         »سبک زندگی«

یابد، اشـاره دارد. دیـن   ها ادامه میي آن) و به اصول و قواعدي که حیات بشري بر مبنا49: 1392معارف،
ها است که انسان موظف است آنهـا را در  اي از اسلوبنیز چیزي جزء سبک زندگی نیست، دین مجموعه

نگري تضمین کنند حیات و موفقیـت جامعـه    حیات خویش بکارگیرد. رعایت موازین شرعی و اصول آینده
سیار توجه نماید، موضوعات اقتصادي و معیشتی آن جامعه است، یکی از موارد که یک جامعه باید به آن ب

است؛ از این رو توجه به فرهنگ اقتصاد مقاومتی و حضور مستمر آن در جامعه می توان سبکی از زنـدگی  
همراه با جهادي اقتصادي را بدنبال داشته باشد؛ در این صورت جامعه در تمـامی ابعـاد سـبک زنـدگی و     

شامل هویت بشري، سازمانی، جهانی .....بازسازي خواهـد نمـود. چـرا کـه      اقتصادي، هویت خویش را که
گیرد. در چنـین تعریفـی بـه تـأثیر      هویت فردي انسان در جامعه در راستاي هویت اقتصادي وي قرار می

مفهوم اصالت خانواده، فرد و جامعه که در اندیشه استاد شهید مطهري  دیده می شود، بیشـتر مـی تـوان    
در حقیقت، همان اهمیت سبک زندگی در تشکیل هویت انسانی است(همان). مفهـوم سـبک   بر د که   پی

ها از جمله اقتصاد دخیل دانست آن هم تمامی ابعاد اقتصادي از توان در تمامی حوزه زندگی اسالمی را می
  ت. جمله: اقتصاد محیط زیست، اقتصاد دفاع، اقتصاد مقاومتی که نسخه معاصر نظام اقتصادي اسالم اس

جامعه ما اگر بخواهد مکتب اقتصادي اسالم را پیاده کند، نیاز به اقتصـادي بـومی، برگرفتـه از دیـن     
تر  مبین اسالم باشد دارد. این اقتصاد بومی متناسب با نیاز جامعه ما را به  فرهنگ اقتصاد مقاومتی نزدیک

کالن از سوي مقام معظـم رهبـري   هاي  خواهد نمود که با ترویج آن در جامعه با عنایت به ابالغ سیاست
گام مهمی بسوي رشد و توسعه برداشته خواهـد شـد. ایـن پیشـرفت در قالـب توجـه بـه         1392در سال 

  شود. هاي اسالمی نیز بسیار کارساز و هدفمند می آموزه
دهد  در حقیقت سبک زندگی، همان چگونگی زیست است که تمامی ابعاد زندگی فردي را پوشش می

کند که سبک زندگی باید منجر بـه عمـل    ي، اجتماعی و الگوي عملی شخص را روشن میو  زندگی فرد
شـما  «فرماینـد:  شود، عملی که توأم با نگرش به اقتصاد و امور معیشتی مردم است. پیامبراکرم(ص) مـی 

رسید، وقتی شود و بعد از باور به ایمان میدین را یاد بگیرید، احکام را یاد بگیرید، عمل کنید، باور پیدا می
کـه در عمـل بـه دیـن     » ایمان بیاورید آن وقت کارها خوب خواهد شد وکارهاي خوب انجام خواهید داد.

هیچ اکراهی نیست ال اکراه فی الدین و در ترویج سبک زندگی هـیج اجبـاري نیسـت و هـدفش تـرویج      
  ).20: 1392زندگی است(کوشکی، 

تواند بسیار راهگشا باشـد.  اسالمی در جامعه می رواج سبک زندگی اسالمی همزمان با نگاه اقتصادي
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گیرد. مجموعاً سه دسته معرفت در مورد اقتصاد وجود دارد که در چارچوب معارف اقتصادي اسالم قرار می
  این معارف عبارتند از:

مکتب اقتصادي اسالم، احکام و دستورالعمل زندگی و بایدها و نبایدهاي امور اقتصادي زندگی انسـان   .1
 نماید. خص میرا مش

نظام اقتصادي اسالم، تبیین کننده شکل اقتصاد است یعنی؛ زمانی که مکتب اقتصـادي اسـالم اجـرا     .2
 گردد. شود، سیستم اقتصادي نیز داراي شکل و مدون می

هاي اقتصادي در یک نظام اقتصادي است، زیرا زمانی که بر اثر اجراي علم اقتصاد، تبیین کننده پدیده .3
هاي اجتماعی و اقتصادي الم، نظام اقتصادي اسالم شکل گرفت، گروهی از پدیدهمکتب اقتصادي اس

هـا،   شناسـی  گیرد. لذا مطالعه و پژوهش در خصوص این ارتباطات و پدیـده هم در این نظام شکل می
دهد. نظام اقتصاد اسالمی بازتاب پرتوهاي مکتوب اقتصادي اسالم  علم اقتصادي اسالمی را شکل می

  ها، رفتارها و ... است. مان و مکان است. این نظام شامل قوانین ساختار، سازماندر آئینه ز
نظام اقتصاد فعلی، نظامی صرفاً اسالمی و با چینشی دینی نیسـت چـرا کـه مصـرف کننـده ایرانـی       

کار، وابسته به کاالي خارجی است. سؤالی که مطرح اسـت ایـن اسـت کـه آیـا بـازار و نهادهـاي        اسراف
کنند؟ اما خروجی ظاهري این گونه  ن جامعه و بانکداري آن واقعاً در مسیر اسالمی حرکت میاقتصادي ای

سؤاالت در جامعه نشان دهنده عدم وجود یک سیستم و مکتب اقتصاد اسالمی است و در واقـع خروجـی   
هـا موجـود اسـالم و برخـی دیگـر رنـگ و بـوي         آن یک مکتب التقاطی است؛ چرا که برخـی از مؤلفـه  

  لیسم و لیبرالیسم دارد.سوسیا
راهبردي جامعه متعالی اسالمی باید در جهتی باشد که  رفتار افراد در جامعه تغییر کنـد و  هاي  برنامه

تواند ترسیم کننده زندگی بـر   به سوي سبک زندگی دینی حرکت نماید؛ استفاده از الگوهاي دینی خود می
هـاي ایـن جامعـه باشـد در ایـن       در صدر برنامـه  محوریت ساده زیستی و عدالت باشد و اقتصاد مقاومتی
  ).25:  1393صورت شخص و جامعه موفق خواهند بود(عبدالملکی،

هـاي داخلـی از جملـه مصـادیق اقتصـاد       موضوع برخورداري از اقتصاد مستقل و متکی بر توانمنـدي 
آمـدهاي نفتـی،   هاي گذشته به دلیل وابستگی به صـنعت و در باشد؛ در کشور ما نیز طی دهه مقاومتی می

گرایی و تورم و ... شده است. امـا در شـرایط کنـونی کشـور کـه در حـال تحـریم و ...        باعث رشد مصرف
هاي تولید و تالش بـراي  هستیم، موضوع اقتصاد مقاومتی یا به عبارتی کاهش وابستگی و تأکید بر مزیت

یر سبک زندگی مردم در اجتمـاع  خودکفایی، راهکاري براي برون رفت کشور از این اوضاع است که با تغی
هـاي  باشد. نسخه بومی اقتصاد کشور یا همان اقتصادي مقاومتی، ضـمن برخـورداري از مؤلفـه    میسر می

بنیان، یعنی ارزش آفرینی بـه وسـیله دانـش کـه بـه دو شـکل پیشـرفت و رسـیدن بـه           اقتصادي دانش
باشـد، در ایـن صـورت    ی میسر میهاي سنتی قبل هاي جدید و دیگري تزریق دانش جدید در بخش دانش
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ها برگرفته از مفاهیم دینی  یک الگوي اسالمی ایرانی براي پیشرفت ارائه خواهد شد که تمامی این برنامه
هـاي گونـاگون تحقـق اقتصـاد      و ترویج سبک زندگی اسالمی در بین جامعه ارزشمند خواهد بـود. مؤلفـه  

  ترین آن عبارتند از: یند که مهمنما مقاومتی را در سبکی از زندگی دینی عملی می

  الگوسازي و عملیاتی کردن موضوع سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی الف)
در آغاز هزاره سوم، فضاي نوینی در عرضه ذهنی جهان، رقم خورده اسـت. ایـن فضـاي بـدیع ناشـی از      

-، مـدگرایی، فراغـت  گراییها، ترویج فرهنگ ابتذال، مصرفهاي ارتباطی و استفاده از ماهواره تکنولوژي
هـا و دخالـت آنـان در مسـائل اقتصـادي،       گرایی و ... است. به دنبال اشباع زمان و مکان با ایـن فنـاوري  

 به همراه فنـون   )saturation in time & placcاجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اخالقی دینی(
» سـبک زنـدگی نـوین جهـانی     تحـت عنـوان  «هاي خاص دیگر جامعه کنونی دچار تحوالت و دگرگونی

  ).299:  1393گردیده است(محمدي، 
با توجه به فضاي بوجود آمده در جهان در محیط اخالقی، روانی، ذهنی، هنري، علمی، نیـاز بـه جـزء    

یـک محـور مقـاوم و پایـدار کـه زیربنـاي حیـات فـردي و اجتمـاعی باشـد؛            عنـوان  بـه ثابتی که بتواند 
ها و احکام گران سـنگ الهـی و اسـالمی اسـت کـه       رجع ثابت، برنامهشک تنها م کامالًضروري است، بی

سبک زندگی حقیقی را به دنبال خواهد داشت. توجه دقیق به فضاهاي تاریک و ماشینی و صـنعتی آغـاز   
هزاره سوم اتخاذ سبک زندگی فراگیر حقیقی و کارپردازي ادبیات دکترین حقیقی الهی و وحیانی اسالمی 

  دهد.اجتماعی و زندگی افراد جامعه را سازمان می است که حیات فردي و
نـام سـبک زنـدگی اسـالمی      بکاربردن این الگوها در زندگی اجتماعی به یک شیوه جدید زندگی بـه 

انجامد. سبک زنـدگی اسـالمی بـا مفهـوم عقـل معـاش کـه همـان شـیوه زیسـتن اسـت، یکسـان              می
گوید چطور باید زندگی کرد کارکرد ایـن  نسان می)؛ یعنی عقلی الهی که به ا8:  1406باشد(سبزواري،  می

عقل در راستاي چگونگی تدبیر زندگی در اجتماع، چاره اندیشـی دربـاره معضـالت و مشـکالت زنـدگی،      
تالش براي هماهنگی با قوانین الهی و شرعی و سازگاري بـا آنهـا در سـازمان دهـی زنـدگی مناسـب و       

نه رهنمون سازد، این نوع عقل در دین مبین اسـالم بـه عقـل    مطلوب قرار داد تا انسان را به حیات مومنا
) سبک زندگی اسالمی و عقل معاش، توجه به اجراي اسالم در 17: 1392شود(پورامینی،معاش تعریف می

ها و  هاي اقتصادي و مقاومت در برابر تحریم هاي زندگی آدمی است. برنامههمه ابعاد آن در تمامی عرصه
  .ه اقتصادي، زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور را فراهم خواهد نمودرشد و تعالی در زمین

با عنایت به نقش الگوهاي دینی در زندگی افراد و در جامعه و همچنین ترویج فرهنگ قرآنـی بـراي   
جوامع انسانی، هر انسانی این مهم زودتر حقق خواهد شـد؛ زیـرا انسـان همـواره در پـی یـافتن الگـوي        

ه شخصیت و زنـدگی  اي است تا خود را با او مقایسه کند. قرآن کریم؛ با توجه به این نوع نیازها ب پسندیده
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 فـىِ   أَرى   إِنـى     یـابنى  قَـالَ  السعى معه بلَغَ حلیمٍ* فَلَما بِغُلَامٍ فَبشَّرْنَاه« انبیایی همچون حضرت اسماعیل 
صافات/ »( الصابرِِین منَ اللَّه شَاء إِن ستَجِدنىِ  تُؤْمرُ ما افْعلْ یأَبت قَالَ   تَرَى ذَا ما فَانظُرْ أَذْبحُک   أَنى الْمنَامِ
ــا و« )، حضــرت موســی102، 101 ــغَ لَم ــده بلَ ــتَوى و أَشُ اس ــاه ــا ءاتَینَ کْمح ــا و لْمع  و کــذَال ــزِى کَ ْنج 

 رسـولِ  فـىِ  لَکُم کاَنَ لَّقَد« ) و پیامبراعظم(ص)32تا  23) حضرت یوسف(یوسف/ 14قصص/»( الْمحسنین
ةٌ اللَّهونَۀٌ أُسسن حواْ کاَنَ لِّمرْجی اللَّه و مورَ الْیاالَْخ ذَکَرَ و یرًا اللَّهکند. با درنگ در ) اشاره می21احزاب/»(کَث

کنـد و از ایـن رو   توان فهمید که این کتاب الهی به مصدایق بسیار خوبی اشـاره مـی  این آیات قرآنی، می
خواهـد،  هایشان در برابر آن، متعادل و مـوزون مـی  گیري نگاهشان به واقعیت و موضعقرآن، مؤمنان را در 

که به لحاظ شخصیتی نیز ضمن ارائه بایدها و نبایدها او را هماهنگ و داراي باورها و رفتارهـاي  همچنان
  خواهد تا بتواند به نمونه یک انسان کامل برسد.  منسجمی می

معظم رهبري مبنی بر ترویج سبک زنـدگی اسـالمی در جهـت از     در همین راستا پیرو فرمایش مقام
حجابی و مصرف ماهواره و مـواد مخـدر و ...   گرایی، گرایش به رواج ابتذال و بیبین بردن فرهنگ مصرف

اي براي تغییر سبک زندگی هـم  ) توجه ویژه23/7/91در پیام ایشان (در سفر به استان خراسان شمالی ـ  
ت اقتصاد مقاومتی امري ضروري و الزم است. کشور ما از ابتداي انقالب تا به حال گام با ترویج خصوصیا

هاي غربی تحت فشار قـرار گرفتـه اسـت کـه ایـن      هاي فراوان اقتصادي از سوي دولتهمواره با تحریم
  ها از اعمال این فشارها دنبال چند هدف هستند: دولت
مشروعیت زدایـی از نظـام جمهـوري اسـالمی      .2خسته کردن مردم بعنوان حامیان اصلی نظام؛   .1
  مجبور کردن مسئوالن نظام بر تجدید نظر کردن در سیاست خارجی. .3ایران؛ 

فرمایند: براي اینکه کشور ما از این برهه حساس فعلی عبور کند نیـاز بـه طـرح     هم چنین ایشان می
صاد مقاومتی داریم. که این شیوه سبک زندگی مبتنی بر الگوهاي اسالمی ایران پیشرفت و متناسب با اقت

گرایـی تبیـین   گانه اعتماد به نفس ملی، روحیه جهادي و پرهیـز از مصـرف  زندگی باید بر اساس اصل سه
  هاي اقتصاد بروز داد.توان مفهوم سبک زندگی دینی را در تمام حوزهشود بر این اساس می

نشر و کتاب و اقتصاد هنر و اقتصاد کالن و از اقتصاد محیط زیست تا اقتصاد دفاع و امنیت یا اقتصاد 
: 1393... در اقتصاد اسالمی بحث بسیار مهمی است که تحت عنوان قناعت از آن یاد مـی کنیم(پیغـامی،  

گذارد. منظور از قناعـت پرهیـز   )، چنین مبحثی مقوله بسیار بزرگی از سبک زندگی را پیش روي ما می49
شـود.  داننـد، تصـور مـی   ف آنچه که در فرهنگ مصرف حداقلی میاز اسراف و تبذیر است که این بر خال

هدف اسالم حرکت به سمت رفاه مادي و معنوي در کنار هم و با رعایت چارچوب و قوانین خاص اسـت،  
یکی از ارکان اسالم این است که خداوند تمام کائنات را براي انسان آفریده است، چنان که خداوند متعال 

) هدف آن اسـتفاده  29بقره/»(ذي خَلَقَ لَکُم ما فی االرض جمیعاً ثُم استَوي الَی السماءهو الَّ«می فرماید: 
هاي الهی است پس در حقیقت مصرف در اقتصاد دینـی بسـیار فراتـر از    مطلوب از امکانات و شکر نعمت

  داري است. مصرف در اقتصاد سرمایه
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هـا بـه   و پیشرفت فنی و علمـی در تمـامی زمینـه   هایی چون نوآوري شرایط کنونی جهان با شاخصه
خصوص در زمینه علم، صنعت، اطالعات و ارتباطات روبه رو است و کشورهایی که در این مسیر پیشگام 

اي در پیشرفت با مسـائل پیچیـده   فراینداند. اما این اند از رشد و توسعه و رفاه بیشتري برخوردار شدهبوده
ي و .. همراه بوده است که گاه کشورهاي در حال توسعه را در عبـور از  خصوص مسائل اجتماعی، اقتصاد

  کند.این مسیر با تردید مواجه می
طرح کاملی وجود دارد که بتواند سعادت مالی و معنوي را به صورت توأم فراهم کند؟ بسـیار طبیعـی   

گردد ب تجویز میاست که بگوییم الگوي پیشرفت هر ملت و مکتب متناسب با تفکرات حاکم بر آن مکت
توان جهت دستیابی به رشد و توسعه از نظریات اقتصادي مطـرح شـده در کشـورهاي غربـی و     و لذا نمی

  توسعه یافته بدون توجه به اعتقادات آنها استفاده کرد.
هاي خاص اسـالمی را داشـته باشـد و هـم بـا منـابع       از آنجا که الگوي پیشرفت کشور، باید شاخصه

عوامل، رعایت مـوازین دینـی، شـرعی و فقهـی کـه از        ی داشته باشد و در کنار اینموجود کشور همخوان
شود، نیز الزم و بایسـته اسـت.در   منابع ناب مکتب اسالم یعنی،آیات، احادیث، اجماع و عقل استخراج می

 المللـی امروز توسعه، در اصطالحات سیاسی و جهانی و بین«فرمایند:  همین زمینه مقام معظم رهبري می
چه امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیـده  گوییم با آنحرف رایجی است. ممکن است پیشرفتی که ما می

شود، وجوه مشترکی داشته باشد؛ که حتماًُ دارد. اما در نظام واژگانی ما، کلمه پیشـرفت معنـاي خـاص    می
د، آنچه مـا دنبـالش هسـتیم،    خودش را دارد که با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب، نبایستی اشتباه شو

بـا شـرایط    -با شرایط تـاریخی مـا   -با همان مختصات نیست... پیشرفت در کشور ما -لزوماً توسعه غربی
اجتماعی ما و ... الگوي ویژه خود را دارد باید جستجو کنیم و یک الگوي مناسب را پیدا کنیم(مقام معظـم  

  )27/2/88 -رهبري
اسالمی با در نظر گرفتن تمام مصـالح و خصوصـیات اقتصـاد     واضح است که توجه به سبک زندگی

هـاي دینـی  و اسـالمی کـه نگـاه      مقاومتی در جامعه باعث رشد و پیشرفت در کشور با عنایت به اندیشه
). ایـن نگـاه موجـب تحـول اساسـی و      50: 1390شود (کیاء الحسینی، اي به زندگی اخروي دارد، میویژه

گی فردي و اجتماعی است که در ایـن تعریـف جامعـه بـه منظـور تـأمین       بنیادي در کیفیت و کمیت زند
اي هدفمند، جامع، فراگیر و متعادل و پایدار و مطـابق احکـام   نیازهاي اساسی در همه امور زندگی به گونه

هاي اسالم، توسعه و پیشرفت جنبه مادي را بر اسالمی و قواعد فقهی در حرکت است. لذا بر اساس آموزه
  دهد.هاي معنوي رشد و تعالی انسان را نیز مورد اشاره قرار می، بلکه جنبهگیردنمی

در کنار هدف نباید قانون تالش را نیز نادیده گرفت چرا که عالوه بـر خواسـت خداونـد گـاهی     البته 
وجـودي خـود   هاي  کمی ثروت به خاطر تن پروري و تنبلی انسان است، آنچنان که باید و شاید از سرمایه

ان جوانی و یا غیر آن استفاده نکردند و بعد از مدتی که هیچ اثري از ثروت در زندگی خـود ندیدنـد   در دور
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کنند و همه عالم و آدم را مقصر می دانند. خداوند متعال در مـورد قـانون تـالش در     لب به شکایت باز می
  کشد: آیات متعددي نقش تالش و کوشش را این گونه به تصویر می

نْ رم تَشْـکُرُونَ     الف: و لَّکُـملَع و هـنْ فَضْـلتَغُـوا متَبل و کُنُوا فیهتَسل النَّهار لَ واللَّی لَ لَکُمعج هتمو از  ؛ح
رحمت او آنکه براي شما شب و روز را پدید آورد تا در آن یک، بیاسایید و در ایـن یـک بـه طلـب روزي     

   .)73/برخیزید، باشد که سپاس گویید(القصص
  و رِهبِـأَم الْفُلْک رِيتَجل و هتمحنْ رم ذیقَکُمیل و ّراتشبم لَ الرِّیاحْرسأَنْ ی هنْ آیاتم ـنْ   ب: وتَغُـوا متَبل

فرسـتد، تـا    هاي او این است که بادهاي بشارت آور را می و از نشانه ؛)46/فَضْله و لَعلَّکُم تَشْکُرُونَ : (الروم
بخشی از رحمتش را به شما بچشاند و تا کشتی به فرمانش روان گردد، و تا از فضل او [روزي] بجویید، و 

کنید قرار دادن شـب و روز بـراي اینکـه انسـان در      طور که مشاهده می همان .امید که سپاسگزاري کنید
توانـد   خوبی می سایه شب آرامش بگیرد و در طول روز به تالش براي کسب روزي حالل مشغول شود به

هـا همـه    قانون تالش را براي ما بیان کند و یا در آیه دوم فرسـتادن بادهـا و بـه حرکـت آمـدن کشـتی      
  هایی هستند تا ما بتوانیم با تالش و کوشش به دنبال کسب ثروت باشیم. وسیله

  ب) توجه به قواعد فقهی و حقوقی
و حقوقی داراي ابعاد گوناگونی است کـه   موضوع نسبت سبک زندگی با اقتصاد مقاومتی در مباحث فقهی

ترین اصول این بخش اصل نفی سبیل و عزت مداري است، این اصل برگرفته از آیات قـرآن   یکی از مهم
)؛ هرگـز خداونـد راه   141نساء/»(ولن یجعل اهللا للکافرین علی المومنین سبیال«فرماید: کریم است که می

و طریق است. اما در اصطالح بـه  » راه«سبیل در لغت به معناي  تسلط بر اهل ایمان را باز نگذاشته است،
باشد. منظور از سـبیل در ایـن جـا همـان معنـاي اصـطالحی است(موسـوي        معناي شریعت و قانون می

باشد. پس معناي نفی سبیل کـافران بـر   نیز به معناي بسته شدن می» نفی«). واژه 350: 1401بجنوردي،
در قوانین و شریعت اسالم هیچ گونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمانان را  مسلمانان، این است که خداوند

باز نگذاشته است و هرگونه راه تسلط بر آنان را چه در مسائل اجتماعی و اقتصادي و ... بسته است به این 
: 1389توانند بر مسـلمانان مسـلط شوند(ابوالفضـل شـکوري،     ترتیب مسلمانان در هیچ زمینه شرعی نمی

قواعـد   .1) نفی سبیل از قواعد ثانویه فقهی است چنان که  در فقه اسالمی دو نوع قواعد وجود دارد: 126
قواعد ثانویه. قواعد ثانویه همان قواعد حاکم فقهی هستند و بـر دیگـر مسـائل و قواعـد فقهـی       .2اولیه؛ 

  ).1350: 1401حکومت دارند(موسوي بجنوردي،
قاعده الضرر، الجرح، نفی سبیل و قاعده والیت، قاعده عـدالت و   بر اساس این اصول و قواعد فقهی،

هـاي مختلـف سیاسـی، نظـامی، اقتصـادي،      ... راه هر گونه نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسالمی در حوزه
اجتماعی، فرهنگی باید مسدود گردد. عدم وابستگی اقتصادي و جلوگیري از نفوذ فرهنگی و منع اسـتفاده  
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هاي فرهنگی و نظامی و ... مورد توجه است. در اندیشه اقتصاد اسالمی نوع توجـه بـه   و مشورت در حوزه
ترین عوامل تحقق عـزت بـراي مسـلمین و تـأمین      سبک زندگی و رعایت موازین اقتصادي یکی از مهم

یـلِ و  شَرف المومن قیام الَّل«فرمایند:  نیازهاي اساسی آنان معرفی شده است؛ امام صادق(ع) در حدیثی می
) شرافت مومن درگرو نماز شب و عزت او در قناعت 149، 2ق: ج 1407کلینی، »(عزُّه استغناوه عنِ اَّلناسِ

  نیازي از مردم است.و بی
نیاز از دیگران شوند و دولت اسـالمی  هاي دین مبین اسالم، افراد باید تالش کنند که بیطبق آموزه

اقدام کند، هرگونه فعالیـت اقتصـادي بایـد بـه دور از هـر گونـه        نیز در جهت تأمین نیازهاي اساسی آنها
گـذاردن بـر سـر رعیـت     احساس ذلتی باشد و لذا امیرالمومنین(ع) در نامه خود به مالک اشتر او را از منت

نهـج  »(و ایاك و المن علـی رعتیـک باحسـنانک   «شود. دار میدارند. زیرا عزت مسلمین خدشهبرحذر می
  دارم از اینکه بر مردم به خاطر احسانت منت گذاري. تو را بر حذر می )53البالغه، نامه 

از سوي دیگر ترویج سبک زندگی اسالمی توأم با ساده زیستی و پرهیـز از هـر گونـه فخرفروشـی و     
فرماینـد: و   گرایی نیز مورد توجه و سیره امامان معصوم(ع) قرار گرفته است. حضـرت علـی(ع) مـی    تجمل

دارم از اینکه بر مردم به خـاطر   ) تو را برحذر می53البالغه، نامه  عیتک باحسانک (نهجایاك و المن علی ر
احسانت منت بگذاري و بر آنها فخربفروشی. نوع رفتار امامان معصوم در جامعه، چگونگی برخورد آنهـا بـا   

، 2: ج 1380افراد فقیه در جامعه و حتی شکل صدقه دادن پنهانی بهترین گواه بر این مدعاسـت(حکیمی، 
شک از این رفتار معصوم(ع) از سویی هم ساده زیستی و هم احسان و کمک او به دیگران اسـت  ) بی762

هاي معنوي است. در کند و این یکی از مصادیق بارز زیباییدار نمیو از سوي دیگر عزت نیازمند را خدشه
زي و گنج فنا ناپذیر یاد شده اسـت و  نیاوسیله عزت، بی عنوان بهروایات اسالمی از قناعت و ساده زیستی 
گرایی و ذلت معرفی شده است. قـرآن کـریم نیـز در ایـن زمینـه      در نقطه مقابل اسراف و تبذیر و مصرف

) 689: 1366(تمیمی، » القناعه عزّ«فرماید:) و امام علی(ع) می21انبیاء/»(واهلَکنا المسرِ فینَ« فرمایند: می
  ).1260اغنی من القناعه(نهج البالغه، فرمایند: الکنز و همچنین می

کرد که ایـن روحیـه قنـاع و    امام خمینی(ره) منادي عزت و استقالل، گاه از برخی از کشورها یاد می
جویی، آنان را برآن داشته است تا حداکثر استفاده را از امکانـات موجـود در جامعـه خـود بنماینـد و       صرفه

) امـام راحـل بـا    14، 14: ج1378عات خـود سـازند(امام خمینـی،    بسیاري از مردم جهان را نیازمند، مصنو
فرمودند: مردم در سر دو راهی عـزت و ذلـت قـرار داشـته و بایـد       حساسیت نسبت به این موضوعات می

) بر همـین اسـاس در   17،98گرایی یا تحمل سختی و استقالل (همان، جتصمیم بگیرند: یا رفاه و مصرف
یران تأکید شده است، هر گونه قراردادي را که موجب سـلطه بیگانگـان   قانون اساسی جمهوري اسالمی ا

) همچنـین در  153کند(اصـل  بر منابع طبیعی و اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و ... شود، ممنوع اعالم مـی 
فصل چهارم قانون اساسی که مربوط به اقتصاد و امور مالی اسـت، یکـی از ضـوابط جمهـوري اسـالمی      

  ).8ف بند  143سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور بیان شده است(اصل ایران، جلوگیري از 
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شناسی اقتصاد مقاومتی در جمهوري اسالمی ایران شده است اي به مفهومدر همین زمینه توجه ویژه
هـاي   که نظام اقتصادي تعریف شده در قانون اسالمی ایران، هم در اهداف و هم در ابزار بـا سـایر نظـام   

در تحکیم بنیادهاي اقتصادي، اصل، رفع نیازهاي «ست. در مقدمه قانون اساسی آمده: اقتصادي متفاوت ا
هـاي اقتصـادي تمرکـز و تکـاثر ثـروت و       انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگـر نظـام  

سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحـل رشـد، اقتصـاد عامـل     
شود. اما در اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاري جز کارایی بهتـر در  اد و تباهی میتخریب و فس

توان داشت. با این نگاه برنامه اقتصاد اسالمی فراهم کردن زمینه مناسـب بـراي   راه وصول به هدف نمی
یجاد کار براي هاي متفاوت انسانی است و بدین جهت، تأمین امکانات مساوي و متناسب و ا بروز خالقیت

همه افـراد و رفـع نیازهـاي ضـروري بـراي اسـتمرار حرکـت تکـاملی او بـر عهـده حکومـت اسـالمی             
طور کلی حفظ سبک زندگی اسالمی و جلـوگیري   هاي مجلس)پس به سامانه قوانین مرکز پژوهش»(است

  از هر گونه تسلط بیگانگان بر اقتصاد و فرهنگ کشور امري ضروري است.

  حیح و عدم تقلید و پیروي از بیگانگانسازي ص فرهنگ ج)
هـاي  گـردد. ارزش دهنده حیات انسان و جامعـه اطـالق مـی   سبک زندگی به تمامی اصول و مبانی شکل

سبک زندگی با نوع نگرش به اقتصاد اسالمی حاکم بر جوامع انسانی، نمایانگر فرهنـگ ، جهـان بینـی و    
اي در کنار آحاد انسان ها،  گیرد. البته قطعهنشأت می اعتقادات دینی و عرفی روش اقتصاد حاکم بر جامعه

این جامعه است که در شیوه و نوع حیات افراد جامعه تبلور یافته است، شیوه و نوع زندگی مـردم، الگـوي   
دهد. از این رو پیـروي مـردم یـک    ترین عرصه حیات اجتماعی و اقتصادي را شکل می مصرف آنها، مهم

اي براي تمدن اسالمی) آغاز و مقدمه -گی اصیل و بومی (سبک زندگی ایرانیجامعه از سبک و شیوه زند
سازي نوین در پرتو مفاهیم دینی است که الزمه پیشرفت اقتصادي و اجتماعی خواهد بـود. مقـام معظـم    

فرمایند، یکی از ابعاد پیشرفت و توسعه: با مفهـوم اسـالمی عبارتسـت از سـبک     رهبري در این زمینه می
دن، رفتار اجتماعی، رفتار اقتصادي، شیوه زیسـتن اسـت. امـا اگـر از منظـر معنویـت و احکـام        زندگی کر

اسالمی نگاه کنیم، که هدف انسان رستگاري و فالح و نجات است، باید به سبک زندگی اهمیـت دهـیم.   
از اگر به معنویت و رستگاري معنوي هم اعتقاد نداشته باشیم، بـراي زنـدگی راحـت و زنـدگی برخـوردار      

امنیت روانی واخالقی و اقتصادي باز پرداختن به سبک زندگی مهم اسـت(مقام معظـم رهبـري سـفر بـه      
  ).23/7/91خراسان شمالی، 

الزمه این امر تبعیت از احکام شرعی و فرهنگ دینی و پرهیز از الگوهـاي غربـی و اروپـایی سـبک      
براي حرکـت بـه سـوي پیشـرفت و     هاي غربی در جامعه مانعی زندگی است، رواج فرهنگ غرب و ارزش

ماندگی جامعه خواهد شد، در همین راستا امري که متن زندگی مـا را تشـکیل   توسعه است و موجب عقب



  139...                بررسی نسبت سبک زندگی اسالمی با اقتصاد مقاومتی و نقش آن در 

تمـدن   -ترین بخش حقیقی و اصـلی  دهد، تغییر در نگرش به نوع سبک زندگی است. این بخش مهممی
مسکن، نـوع لبـاس پوشـیدن، الگـوي      خانواده سبک ازدواج، نوع مسئلهنوین اسالمی است، براي نمونه: 

هاي تمدن اسالمی است که  ترین بخش مصرف، نوع خوراك و ... نوع رفتار با همسر، اینها همه جزو مهم
  باید بدان توجه ویژه نمود.

اي باید براي حفظ هویت بومی و فرهنگ اصیل خود، شیوه متناسب با اعتقادات و باورهاي هر جامعه 
و روش زندگی بومی و سبک زندگی و خصوصیات اقتصادي حیات خاص خـودش را  دینی را ترویج نماید 

 مسئلههاي بیگانه جلوگیري نماید، آگاهی  از این  ها و ارزش در بین مردم گسترش دهد. از تهاجم فرهنگ
که فرهنگ بیگانه، مانعی در مسیر شکوفایی فرهنگ و رشد اقتصـادي اسـت، موجـب پایبنـدي اعضـاي      

هـا تاریخچـه طـوالنی در    گردد، زیرا این ارزشعتقادي و باورهاي خاص جامعه خود میجامعه به اصول ا
  جامعه داشته باشد و شرایط اجتماعی، زمانی و مکانی و اقتصادي جامعه تناسب دارد.

به همین صورت نویسندگان و صاحبنظران تقلید کشورهاي اسالمی و جهان سوم از کشورهاي غربی 
کردن به آن را جزو فاجعه براي آن جامعه می دانند که چیزي دیگري به جز عقب را مفید ندانسته و عمل 

گرایـی و نـابود کننـده فرهنـگ آن     افتادگی به بار نیاورده است چرا که فرهنگ غرب را فرهنگ مصـرف 
تـرین   هاي دینی و فرهنگ اسالمی حاکم بر جامعه اسالمی یکـی از مهـم   دانند. توجه به ارزشجامعه می
دهـد. در  اي به فرهنگ حاکم بر روابط خانواده، اجتماع و مـردم مـی   باشد که اهمیت ویژهمعه میموارد جا

اي همین زمینه قرآن کریم ضمن توجه به موضوع خانواده به نوع زندگی و رفتار در اجتماع، اهمیت ویـژه 
)  103عمـران/   آل»(بِل اهللاو اعتصموا بح«فرماید: به کار جمعی  و نگاه جمعی دارد. قرآن در این زمینه می

) یعنی همه با اعتصام به حبل اهللا باید متحد باشد، نوع نگاه به این آیـات  2تَعاونواَ علی البر والتَّقوي(مائده/
باعث گرایش خانواده و مردم به کار دسته جمعی  می شود و از هر گونه کار فردي و توجه به امور تفرقـه  

  کند.واج طالق، رواج مواد مخدر، و ..... جلوگیري میانگیزي چون ترك صله رحم، ر
در همین راستا نگاه به الگوي اقتصادي مقاومتی یک الگوي اسالمی متناسب با جامعه و کشـورهاي  

اي کـه از  کند به گونهاسالمی  است که کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادي با کشورهاي خارجی راتعیین می
داخلی جامعه و از سوي دیگر، هماهنگ با اقتصـاد حـاکم بـر کشـورهاي     سویی ناظر به احوال اقتصادي 

اي به اصل روابط و وجود روابط با خارج از کشور و التزام به ). که نگاه ویژه33: 1390غربی است(جعفرپور،
ها، اصل برخورد با غیر مسلمان، اصل عـزت مـداري و نفـی سـبیل، اصـل       قراردادها نوع رفتارها و پیمان

هاي الهی و اصل مقابله به مثل بـراي اسـتیفاي حقـوق     مظلومین، اصل استقامت در راه  آرمان حمایت از
مردم و ملت را دارد. در این امیال اصل عزت مداري و نفی سبیل بر سایر اصول ترجیح دارد؛ پس از ایـن  

حـوري و  اصل مقابله به مثل براي استیفاي حقوق و اصل حمایت از مظلومین به خاطر ماهیـت عـدالت م  
هاي بعدي هستند هدف از توضیح و بسط این مطالب ساختن جامعه اسـالمی  عدالت گستري آنها در رتبه
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و ترویج سبک زندگی اسالمی با رعایت کردن موازین اقتصاد مقاومتی براي رسید به رشد و توسعه بهتـر  
  در پرتو مفاهیم دینی و اسالمی است.

واضـح اسـت   از اهمیت واالي برخوردار است چرا کـه   ترجیح مصرف کاالي داخلی برکاالي خارجی
مردم حق استفاده از کاالي باکیفیت را دارند ، ولی ترجیحاً باید کاالي ساخت داخل را مصرف کنند و این 

هـا حلقـه    امر نیازمند تحکیم نگاه علمی است، به نحوي که دست اندرکاران عرصه تولید، دولت ودانشگاه
داري را باید با یکدیگر داشته باشند. زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی درعرصـه  ارتباط صمیمی وتعامل پای

  . جهانی وظیفه ملی واسالمی است، و منافع زود گذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد
تولیـد ملـی، حمایـت از کـار و سـرمایه      «تأکید مقام معظم رهبري درابتداي سال بر ضرورت تـداوم  

اي که نحوه تعامل  ه وظیفه براي دولت، دست اندرکاران تولید و مردم می باشد، سه حلقه، مبین س»ایرانی
ثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است. یعنـی هرچـه قـدر کـه     أآنها برروي هم، ت

رغبتـی از   مردم را تشویق به خرید کاالي داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کاالي داخلی پایین باشد، عمـالً 
سمت مردم به خرید کاالي تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولیدکننده هم براي تولید کاالي باکیفیت همت 
کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهنـد و یـا قـوانین اقتصـادي، فضـاي      

شند، بازهم نتیجه منفـی خواهـد   سخت کند و یا مردم نسبت به کاالي داخلی بی رغبت با  کسب و کار را
بود. لذا باید تمامی ارتباطات این سه حلقه باهم اصالح شده و در راستاي افزایش تولید ملـی بهبـود پیـدا    

ثر همـه افـراد   مؤتوانمندسازي آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه براي حضور باید  . همچنینکند
وحدت و همکاري میان فعالین می توانـد بـه اشـکال گونـاگون     هاي مولد اقتصادي فراهم شود.  درفعالیت

هـاي جمعـی    مین و... در دستورکار قرارگیرد. لیکن با محوریت نظـم أشبکه سازي، خوشه سازي، زنجیره ت
هاي مردم سازي اقتصادي محقق شده و سـطح پایـداري و مقاومـت اقتصـادي در      ها، آرمان میان فعالیت

  .یابد ارتقا میبرابر تحریم ها وفشارها 

  هاي بلند مدت و همه جانبه گذاري د) سیاست
مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است، مصرف متعادل و پرهیز از اسـراف و تبـذیر،     مسئله

باید از ارکان اساسی مدیریت صـحیح باشـد. بـه     ها هاى دولتى، غیردولتى، آحاد مردم و خانواده در دستگاه
 مسـئله اي از سوي رهبران سیاسـی کشـور بـه    هاي اخیر توجه ویژه اقتصادي در سالدلیل شرایط خاص 

هاي این عناوین گویاي ایـن مهـم اسـت کـه     سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی شده، ولی تعمیق در مؤلفه
حرکت  به سمت فرهنگ سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی در همه حال براي جامعـه حـائز اهمیـت بـوده     

شود که نوع سـبک زنـدگی و   هاي مطلوبی است این اهمیت هنگامی آشکارتر می نده پیاماست و در بردار
اقتصاد مقاومتی در پرتو قواعد فقهی و نقش آن در توسعه کشور با عنایـت بـه اعتقـادات مـردم را نـوعی      
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طور که مقام معظم رهبري تأکید دارنـد مـردم نقـش     اقتصاد مردمی و جامعه محور در نظر بگیریم. همان
محوري در انجام این امور را دارند. محوریت یافتن ساختارمند مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی حـاکی  

هاي آن یعنی اقتصاد جنگی یا اقتصاد دریافتی موقت از این مهم است که اقتصاد مقاومتی بر خالف بدیل
ي طوالنی توجه شده است که هاهاي کالن به افقریزيها و برنامه و زود گذر نبود، بلکه در سیاستگذاري

تنها در صورت نهادینه شدن فرهنگ سبک زندگی دینی با رعایت اصول اقتصاد مقـاومتی قابـل حصـول    
است. با عنایت به موضوعات مطرح شده اهمیت اقتصاد مقاومتی را در دیدگاه مسئولین کشـور بـه ویـژه    

حقـق اقتصـاد مقـاومتی، اهمیـت     دهد، همچنین نظر بـه حضـور مـردم در ت   مقام معظم رهبري نشان می
کند. در این راستا باید اذعان داشت که مردم به دو دلیـل  مشارکت مردمی را در توفیق آن خاطر نشان می

در پروژه اقتصاد مقاومتی اهمیت دارند. یکی اینکه فرهنگ مصرف مردم نقش مهمی در سرنوشت پـروژه  
ي رسیدن به اهداف خود نیازمنـد کنشـگرانی خـالق،    اقتصاد مردمی دارد و دوم اینکه اقتصاد مقاومتی برا

-هوشمند و اجتماعی است که ضمن برخورداري از خالقیت و توانایی و تدبر الزم براي گذشتن از بحـران 
هاي کافی براي همبستگی با سایر اعضاي جامعـه  هاي اقتصادي، اهداف اجتماعی داشته باشند. از انگیزه

  برخوردار باشند.
اي از الگوهاي کنش، نصر در فرهنگ اقتصاد مقاومتی، لزوم شناخت و تدوین منظومهیافتن این دو ع

تـوان در  سازد که در قالب سبک زنـدگی بهتـر مـی   شناختی را مطرح میهنجارها و روابط به لحاظ جامعه
مورد آنها بحث نمود. از این رو موفقیت این مباحث در جلب مشـارکت مردمـی نیازمنـد شـناخت اشـاعه      

ندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی در پرتو احکام شرعی در راه رسیدن به یک جامعه الگو و توسـعه  سبک ز
  باشد.یافته ممکن می

هاي دولتی و غیردولتـی و همچنـین    امروزه تعادل درمصرف یک حرکت جهادي است و همه دستگاه
بگیرنـد. جلـوگیري ازهرگونـه    آحاد مردم باید موضوع پرهیز ازاسراف و استفاده ازتولیدات داخلی را جدي 

سوره  67ترین اصل در ارائه یک الگوي اسالمی مصرف است. از این رو خداوند درآیه  اسراف وتبذیر، مهم
فرقان، حرکت در مداري به دور از افراط و تفریط را رسیدن به پایداري دانسته است. پس فـرد یـا جامعـه    

رسد و جامعه بـه همـان مطلـوب     اقتصاد می اري دراي که در مسیر پایداري درمصرف حرکت کند به پاید
منان علی(ع) بهتـرین اقتصـاد و زنـدگی    ؤامیرم. یعنی اقتصاد سالم ، شکوفا و مقاومتی دست خواهد یافت

کننـد، پـس قناعـت و     مین کند، اقتصاد مبتنی بر قناعت تعریف میأسالم اقتصادي که آسایش انسان را ت
ترین عامل در ایجاد آسایش پایدار و راحتـی   دار کفایت است که مهماقتصاد واقعی به معناي مصرف به مق

دانسته شده است. مردم جامعه باید تفکر خود را نسبت به مصرف تغییردهند و ازمصرف گرایـی و ریخـت   
  .وپاش غیرضروري درهمه ي موارد خودداري کنند
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  کار و تالش توصیه به داشتن روحیه هـ)
اقتصاد و افزایش کارآمدي در جامعه کمک نمایـد   تواند به رشد و توسعهییکی از عوامل بسیار مهم که م

هاي معنوي کار اسـت. هـر   هاي دینی و ارزشاحیاي فرهنگ غنی کار و تالش و همت و توجه به آموزه
معنوي درآمیزد و رنگ و لعاب الهی به خود گیرد، بیشتر موجب احیـاي   چه همت و تالش و کار با انگیزه

دسـت  اي که نگاه منفی و نادرست براي بـه غنی خواهد شد. همچنین باید دانست، در جامعه این فرهنگ
پـروري و  میرد و تنآوردن درآمد و ثروتمند شدن وجود داشته باشد، روح کار و تالش و جهد و جدیت می

 و سیره  چنان که در آیات  آن -شود. پس اگر فرهنگ کار و تالش در جامعه کاري، فرهنگ غالب میکم
رفـت و رونـق   طـور یقـین پـیش   نهادینـه شـود، بـه    -اطهار و معصومین بوده است   عملی و گفتاري ائمه

  اقتصادي کشور را در پی خواهد داشت.
کـاري و تنبلـی و   از این رو براي احیاي فرهنگ کار باید هنجار بودن کار و تالش و ناهنجار بودن بی

توانـد مـا را   می معصومین گیري از آیات و روایات و سیرهستا بهرهسستی، در جامعه تبیین گردد. در این را
هـا در میـان مـردم    گونـه آمـوزه   محور بوده، از میزان پذیرش واالي ایـن   مدار و حق اي که دین در جامعه

و ؛» و ان لیس لألنسان اال ما سعی«: چنان که خداوند متعال فرموده است  برخوردار است رهنمون سازد.
و جعلنا آیه النّهـار مبصـره لتبتغـوا    ) «39/نجم(»دیگري)، نیست انسان جز آن چه تالش کرده(بهرهبراي 

بخش سـاختیم تـا(در پرتـو آن) فضـل پروردگارتـان را      روز را روشنی و نشانه )39/اسراء»(فضالً من ربکم
ــد).  ــه تــالش زنــدگی برخیزی ــذي یزجــی لکــم الفلــک فــی البحــر لتبتغــو «بطلبیــد(و ب ا مــن ربکــم ال

آورد تا از نعمت پروردگارتان کسی است که کشتی را در دریا براي شما به حرکت درمی) 66اسراء/»(فضله
او آن چـه را در   )13جاثیـه/ »(سخّر لکم ما فی السموات و ما فـی االرض جمیعـاً منـه   « مند شوید.او بهره
هو الذي جعـل لکـم   « ه است.ها و آن چه را در زمین است، همه را از سوي خود مسخّر شما ساختآسمان

و کسی است که زمین را بـراي  ) 15ملک/»(االرض ذلوالً فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النّشور
هاي خداوند بخورید؛ و بازگشت و اجتماع همه به سوي هاي آن راه بروید و از روزيشما رام کرد، بر شانه

معصومین نیز که همواره بر  عملی پیامبر اکرم(ص) و ائمه یرهتوان به روایات و سدر این زمینه می اوست.
فرماینـد:  (ص) میاکرمپیامبر   کار و تالش و دوري از تنبلی و بیکاري بوده است اشاره کرد، از جمله: پایه

گـذر نیازهـاي   اي هیزم را بر دوش کشـد و آن را بفروشـد و از ایـن ره   اگر انسان ریسمانی بگیرد، پشته«
، 93ج: 1361مجلسـی، (»ود را برآورد، بسی بهتر است از این که از دیگران درخواست کمک کندزندگی خ

رنج خود بخورد، روز قیامت در شمار انبیـاء  هرکس از دست« :فرمایداسالم(ص) میرهمچنین پیامب ).158
    ).88، 93ج :1361مجلسی،(»خواهد بود
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  گیري نتیجه
در مـورد تـرویج سـبک زنـدگی      1393ر پیام نـوروزي سـال   با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبري د

متکـی بـه    -اسالمی متناسب با وضعیت فعلی کشور که با هدف ترویج و گسترش اقتصاد عدالت محـور  
که در جهت پیشرفت کشور تا رسیدن بـه تعـالی و اهـداف بلنـد      -گرا است گرا و برون مردم که هم درون

گردد که متن زندگی انسان است که سبک زندگی به مسائلی بر می). بدیهی 1/1/93دارد( نظام گام بر می
دهد و ضروري است این زندگی دنیـایی متکـی بـر    ارتباط با خود، دیگران و جامعه شکل می فرایندرا در 

بنابراین، تحقق اقتصاد مقاومتی هاي امامان معصوم باشد.  سبک زندگی اسالمی و متکی بر سیره و توصیه
: بینش و نگرش، فرهنگ  که به سبک زندگی در مفهوم اسالمی آن منجر شود، مستلزم تغییراتی در ناحیه

است. موانع فراروي تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتنـد  افرادجامعه و... رفتاري، هدف زندگی، مشی اقتصادي 
طلبـی، کـاهلی و تنبلـی در زنـدگی،      گرایی و تجمل صرفخواهی، فرهنگ م از: نگرش تکاثرگرایی و زیاده

مسئولیتی در برابر جامعه و منابع کشور. مقدمات الزم براي اجراي اقتصـاد مقـاومتی و    اسراف و تبذیر، بی
ي پژوهش و  شدن روحیه شدن فرهنگ کار و تالش در جامعه، فراگیر سبک اسالمی زندگی شامل: نهادینه

روي، تـرویج الگـوي مناسـب مصـرف در      گرایی و اسراف و زیاده نگ مصرفخالقیت و نوآوري، طرد فره
گیري از منابع مختلف کشور، طراحی  بهره وي ملّی  جلوگیري از نابودي سرمایه بنابراین برايجامعه است. 

براي تحقـق سـبک    سوي اقتصاد مقاومتی ضروري است.  الگوي مناسب مصرف و تغییر سبک زندگی به
اسـالمی پیشـرفت و متناسـب بـا      -ومتی طراحی سبک زندگی مبتنی بر الگوي ایرانـی زندگی اقتصاد مقا

اقتصاد مقاومتی، طراحی نظام آموزشی متناسب با اقتصاد مقاومتی در راستاي تربیـت نسـلی متناسـب بـا     
سازي و...ضروري است شرایط و نیازهاي تاریخی برهه کنونی و آینده، مدیریت اقتصاد مقاومتی و فرهنگ

گـردد.   می اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد اقتصادي است و سبب امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل زیرا
انـد   رهبر معظم انقالب اسالمی بارها بر ضرورت دستیابی به اقتصاد مقاومتی تأکید فرمودههمان گونه که 

ز دل رفتارهاي اقتصادي، و بسیاري از صاحب نظران و اقتصاددانان نیز معتقدند که بناي اقتصاد مقاومتی ا
میان اجرا اقتصاد مقـاومتی در کشـور و   ی فرهنگی و اجتماعی مردم بیرون می آید، بنابراین رابطه مستقیم

نحوه و سبک زندگی و فرهنگ اقتصادي و الگوي ذهنی و رفتـاري جامعـه وجـود دارد و ریشـه اصـالح      
لگوي مصرف و توسعه فرهنگ کار و مسائل اقتصادي در اصالح فرهنگ اقتصادي، سبک زندگی مردم، ا

  . تالش و تولید ملی است

  منابع  
  قرآن کریم

 نهج البالغه 
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، نشریه علمی تخصصی شوراي عالی انقالب فرهنگی، سبک زنـدگی از  )1392(بهمن بانیگانی و همکاران
   .، پاییز77شناسی، ، شماره  نظر جامعه

 آستان قدس رضوي، چاپ دوم » سبک زندگی«، )1392(پورامینی، محمدباقر
  .102،ماهنامه معارف، فروردین و اردیبهشت ، شماره )1393(پیغامی، عادل

 .، غرر الحکم ودور الحکم، قم انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی)1366(مدي، عبدالواحد بن محمدآتمیمی 
  .پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج«درآمدي بر الگوي اسالمی ایران پیشرفت  )،1390(جعفرپور، محمود

  .، الحیاه با ترجمه احمد ارام، انتشارات امیرکبیر)1380(حکیمی، محمدرضا
  .صحیفه نور، تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)، 1378روح اهللا(خمینی، 

  .ثار امامآتنظیم  هاي عرفانی، موسسه نشر ونامه)، 1386(ــــــــــ 
 .سسه تنظیم و نشر آثار اماممؤصحیفه امام، تهران وزارت )، 1386(ــــــــــ 

 .هاي مجلس شوراي اسالمی سایت مرکز پژوهش
   .، المظلین،قم، دارالکتب االسالمیه)1406(سبزواري، مالهادي
 زه علمیه قم، انتشارات تبلیغات اسالمی حو ،، فقه سیاسی اسالمی)تابی(شکوهی، ابوالفضل

 .جا بی ،المجمع العلمی للشهیدالصدر ، اقتصادنا،)1408(صدر، محمد باقر
  ، پرسمان، تیر و مرداد ماه.)1393(اله عبدالملکی، حجت

   .، سبک زندگی دینی، انتشارات معارف)1393(کوشکی، محمد صادق
، پژوهشـنامه مالیـات  هـاي اسـالمی،    سازي مالیـات  ، مالحظات پیاده)1390(سیدضیاالدین کیاء الحسینی،

 .59ه شمار
 .ناصر موفقیان، تهران، انتشارات نی :، جامعه شناسی، ترجمه)1382(گیذنر، آنتونی

  .، درآمدي بر سبک زندگی دانشجویی، تهران، آوا)1391(مازاده ابیانه ،مهدي
همایش نواندیشی دینی با محوریت خانواده، خانواده و زنـان در   مقاالت مجموعه، )1393(محمدي، احسان

 توسعه و پیشرفت اقتصادي و اجتماعی.
 .بحاراالنوار،بیروت، دارالحیاءالتراث العربی ،)1361(محمد باقر مجلسی،

 23/1/91مقام معظم رهبري در دیدار با مردم و جوانان به استان خراسان شمالی در تاریخ 
 .93در دیدار با مردم و جوانان در پیام نور در سال مقام معظم رهبري 

 .، قواعد فقیه تهران، موسسه عروج)1401(موسوي بجنوردي، سید محمد بن حسن
 .لیال جوهر افشانی و حسن چاوشیانی، نشر اختران :، فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه)1386(نبت، اندي

Purnell, J. A. (2006). Propensity for participative  decision- making, job satisfaction, 
organizational commitment, organizational citizenship behavior, and intentions 
to leave among Egyptian managers. Multinational Business Review, 11 
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 وکنترل دیتول، کاري،گذار هیسرمارشد  زانیمی بر اسالمفرهنگ  تأثیر
 یمقاومتمصرف در اقتصاد 

  ***يا يجوال عباداله، **یوحجمال فرزند ، *نژاد اکبر يمهد

    دهیچک
اثـر کـردن آن    هاي فشار و متعاقباً تالش بـراي کنتـرل و بـی    حوزهقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص ا

باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین براي رسـیدن بـه    تأثیرها می
هـاي خـارجی کـاهش یابـد و بـر تولیـد داخلـی کشـور و تـالش بـراي            اقتصاد مقاومتی باید وابستگی

هاي اقتصادي خود بـا مسـائل یـا مفـاهیمی      جمهوري اسالمی در حوزه امروزه  .خوداتکایی تأکید گردد
عمـل و    هاي درسی و چه در عرصه نظر و در کتاب  مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه

هر کشوري که علـم استکبارسـتیزي را برپـا کنـد     . ازاي واقعی نداشته است تجارب بشري مشابه و مابه
اگر تمام دانـش انباشـته و    است.» اقتصاد مقاومتی«ی است. یکی از این مفاهیم، نیازمند چنین الگوهای

اقتصـاد    اي مـدون و مکتـوب دربـاره    هاي مرسوم اقتصادي دنیا را مطالعه کنید، نظریه یـا تجربـه   کتاب
 ياقتصاد يها استیس یطراحمتضمن  رانیا اقتصاد يبرا یمقاومتاقتصاد  دهیامقاومتی نخواهید یافت. 

از آنرا  یناش يریپذ بیآسو  ياقتصاد یوابستگ زانیمضمن رشد و توسعه روزافزون،  کهاست  یمناسب
 استکبارو  را به تالطم انداخته است يمتکثر، جوامع بشر و که امواج پراثر یدر مقطع کنون .دهد کاهش

 رامـون یپ قیتحقو يواکاو ي گسترش داده است،اقتصاد وی نظامبر قدرت  اتکاخود را با  طرهیسی جهان
 نیا. کند یم دایپدو چندان  یضرورتوابسته  ریوغ شرویپي ا جامعهبه  دنیرس وي اقتصادی وابستگعدم 

 السـالم، شـواهد و   همیعلـ  نیمعصـوم  ثیـ احاد ،میکرقرآن  اتیآآن است که با استناد به  یمقاله در پ
فرهنگ  تیفیک تأثیر زانیمو  نییتب را یمقاومت اقتصادبر یاسالم فرهنگ تأثیر یچگونگ یخیتارقرائن 
ـ ابـه   یابیدست  ي. برادینمای بررسمصرف را  کنترلو  دیتول، گذاري سرمایهی بر رشد اسالم مهـم   نی

نسبت به  یفیتکلاکتساب نگاه  یفرهنگ و اقتصاد، چگونگ :واژگان مورد استفاده مانند یضمن بازشناس
اسـت. روش   شـده پرداختـه  ي اسالم اقتصادآداب و دستورات  به يبندیپابه آثار  ، سپسلیتحص راآن 
  است. يا وکتابخانه يمورد استفاده اسناد قیتحق

  .دیبرتولی اسالم، تأثیر فرهنگ گذاري برسرمایهی اسالمی، تأثیر فرهنگ مقاومتاقتصاد  ها: کلید واژه
                                                        

  m_akbarnezhaad@yahoo.com،  المیادانشگاه  اریدانش *
    farzandwahy@yahoo.com،  يرازدانشگاه  اریاستاد **

       sedagat147@yahoo.com،  ثیوحدارشدعلوم قرآن  کارشناس ***
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  مقدمه  
 ابـد یناگـر تحقـق    کـه اسـت   ییها نهیزمو  طیشرا جادیاو  يسازبستر ازمندین یمقاومتبه اقتصاد  یابیدست

بر  یمقاومتاقتصاد  که یعوامل نیتر مهم. از ردیگ شکلدر جامعه  یمقاومتاقتصاد  کهداشت  دیام توان ینم
ـ فعال  محرکـه موتـور   عنـوان  به که، نگرش و فرهنگ جامعه بوده نشیب، ردیگ یم شکلآن  ادیبن  يهـا  تی

  الزمـه است فرهنگ  يضرور، یمقاومتبه اهداف اقتصاد  یابی به منظور دست نیبنابرامطرح است.  یانسان
 انیم نیا. در ابدظهور ی ریمس نیاآحاد جامعه در  ياقتصاد يرفتارهاشود تا  نهینهادو  جادیاآن در جامعه 

 امـروز مـا   ابزار در جهت اقناع فرهنگ جامعـه  نیثرترؤم عنوان به بخش اسالم اتیحدستورات از  توان یم
ـ ا. پرداخت به کرد ادی ـ مورأم نیـی تعموضـوع مسـتلزم    نی  کـردن ، مشـخص  حیصـح  يگـذار  ، هـدف تی

 تیریمدمطلوب و  يساز ، برنامهییمحتواجامع  يزیر متناسب با اهداف، برنامه يگذار استیس، ها ياستراتژ
  است.  کارآمدهوشمندانه و 

 يهـا  نـه یزمشـمنان در  ي دهـا  توطئـه نمـودن   یخنث بر یمبنخود  شاتیفرماهبر معظم انقالب در ر
 کشـور  ياقتصـاد فعـاالن   یتمامنمودند و از  نییتع» یمقاومتاقتصاد « ار کشور یاساس، راهبرد ياقتصاد

برخورد  یآمادگنظر  از هر کشور، یمقاومتراستا انجام دهند. در اقتصاد  نیااقدامات الزم را در  خواستند تا
ـ و  میتحـر  در برابر لیدل نیهمسخت و دشوار را دارد و به  طیشرابا  ـ  يفشـارها  ای ـ  نیب  ریغـافلگ  یالملل
ی بـه  سـ أتهمـان فرهنـگ اسـالم اسـت دارد تـا بـا        کهی غنی فرهنگ جادیابه  ازینمهم  نیا و .شود ینم

ـ ا. دیتحدشود تا  لیتبدارزش  کآسان شده و به ی مشکالتمقاومت و مقابله با  هیروحی نیددستورات   نی
   .باشد یم یمقاومتاقتصاد  ی دراسالمی فرهنگ بخشاثر  انیبپژوهش به دنبال 

کشـور مـا بـه     دالر. 175 یجنوب دالر بود و کره 265 رانیسرانه ا یناخالص مل دیتول م1965سال در 
همزمـان   باًیقرار داشت. هر دو کشور تقر یجنوب جلوتر از کره يادیبا فاصله ز ياقتصاد يها لحاظ شاخص

مبادرت به مونتاژ کرده  رانیدر ا کهرا  ییاژ خودرو کرده بودند. خودرومونت يها کارخانه سیسأمبادرت به ت
 یجنـوب  است که امروز کره یدر حال نیو ا میا سپرده خیبه موزه تار یفن لیسال است به دال نیچند میبود
را به خـود اختصـاص    ایدر دن یاقتصاد صنعت نیچهاردهم گاهیشده است و جا لیتبد یغول صنعت کیبه 

منـابع   ونفـت و گـاز    يخـداداد  يدرآمـدها را هنوز  رانیسرانه در ا یقلم درآمد مل نیتر یداده است، اصل
 ينهادهـا شـدن خـود بـه اسـتقرار      یصـنعت  ریمدت و در مس نیا ی. به عالوه طدهند یم لیتشک یعیطب

ـ در ا یجنـوب  در کـره  ياست. تحوالت مثبت اقتصـاد  دهیمبادرت ورز يساالر مردم رخ نـداد. چگونـه    رانی
 فـا ینقـش ا  يعوامل متعـدد  دیداد؟ بدون ترد حیالعاده در توسعه دو کشور را توض تفاوت فوق نیا توان یم

بـه   یجنـوب  . کـره کند یرا تقبل م يا تفاوت، فرهنگ سهم عمده نیا نییدر تب رسد یاند، اما به نظر م کرده
ـ آموزش، سـازمان و نظـم ارزش ز   ،یکوش سخت ،يگذار هیانداز، سرما و پس ییجو صرفه داده اسـت.   يادی

 يدر عملکرد اقتصاد يا کننده نییتع تیاهمفرهنگ  گریاند. به عبارت د داشته یمتفاوت يها ارزش ها یرانیا
  .)www.shafaqna.com/persian  ،راغفر(کرده است فایا
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    رابطه فرهنگ و توسعه
 ممکـن  یترقو  شرفتیپنگرش خاص،  نیا جادیابدون  به عالم است و یخاصو توسعه، حاصل نگرش  شرفتیپ
عامل فرهنـگ از   نیبنابرااست.  توسعهي (فرهنگ مناسب) برا کیلزوم وجود  انگریبنگرش خاص  نیا و ستین

 یناکـام را بـا  ي توسـعه  هـا  برنامـه به آن تمـام   یتوجه وکم یتوجه یباست.  برخوردار در توسعه يا ژهیو گاهیجا
 شـناخته و در  کـامالً بـه صـورت خـاص رابطـه فرهنـگ و توسـعه را        الزم است نیبنابراخواهد ساخت. مواجه 
  .)10: 1389نژاد،  حقي و دهنو، اینصالح (است مبذول داشت یکافتوسعه به آن توجه  يها برنامه

  مساله انیب
أَیایه ا  نَیالَّذنُواْ إِنَّمامشْرِکُونَءفَلَا  الْم َسنجواْیقْرَب  دعب رَامالْح جِدسام عامهالْم ذَا  وه  فْتُمإِنْ خعلَۀًی  فوفَس
ییغْنکُم  إِنَّ اللَّه  إِن شَاء هن فَضْلم ام یعلاللَّه کیحـ ا آورده مـان یا کـه  یکسان يا )28/توبه؛(م  مشـرکان ، دی

، خدا اگر بخواهـد بـه   دیترس یم یینوایبشوند. و اگر از  کینزدبه مسجد الحرام  دینبانجسند و از سال بعد 
ـ ا ياجرا و ]میتحر [اگر از یعنیاست.  میحکخدا دانا و  رایز. کردخواهد  ازتانین یب شیخوفضل   حکـم  نی

شـما را از   يبـزود خداونـد   که دینترس، دیگردشود و دچار فقر  راکدو تجارتتان  کسادبازارتان  که دیدیترس
ـ فرما یم منیا دیترس یم که يفقرسازد، و از آن یم ازین یبفضل خود  . و )304، 9ج :1374، یطباطبـائ (دی

 مکـه در موسم حج در  که یکسانو آن  مکه سکنه کردندلخوش  يبرا یتعال يخدا که یحسنوعده  نیا
شـود،  یمـ شـامل   زینمسلمانان عصر حاضر را  بلکهتجارت داشتند داده، اختصاص به مردم آن روز ندارد، 

، از هر چه بترسند خداونـد از آن خطـر   نید، در برابر انجام دستورات نکهیادهد به یمبشارت  زینرا  شانیا
اش در هر جا تفوق دارد، و آوازه شهیهماسالم اگر عمل شود  کلمه کهبدانند  و مطمئناً دیفرما یم منشانیا

 کـه توجه داشت  دیبابه هر حال ). 304(همان، رو به انقراض است شرك کهرو به انتشار است، هم چنان 
سـعادت را   ریـ خي آنـان  بـرا  چگاهیه و دیکشی با مسلمانان نخواهند دشمندشمنان اسالم هرگز دست از 

  : دیفرما یمقرآن  که، آنگونه کردآرزو نخواهند 
ـ بو  ياریهوشـ  يبرا هیآ نیا )118 /عمران آل(... دونکُمآمنُوا ال تَتَّخذُوا بِطانَۀً منْ  نَیالَّذ هایأَ ای  يداری

 کافران که رایز دیرینگخود محرم اسرار و همدل  يبرامسلمانان را  ریغ کهدارد یماظهار  نیچنمسلمانان 
وارد  بیآسبه شما  کهاست  نیابر  ها آن یسعو  کنند ینم یکوتاهدر حق شما  یتباهو  يبدگونه  چیهاز 

و اگـر   دیباششما در رنج و زحمت  کهخواهند یمزنند. آنها یم یسخت يها ضربهو اگر بتوانند بر شما  کنند
خود پنهـان   يها دلها و نهیسدر  ها آن. تازه آنچه داستیپسخنانشان  يالبالاز  ها آن یدشمن دیکندقت 
دادن مسلمانان بر  بیفري برا یولدر دل دارند  ها آن کهاست  یعداوتو  نهیکاست و آن  تر بزرگاند کرده
ـ آسـازد. در  یم نیخشمگرا  ها آنشما  يها تیموفقو  ها شرفتیپ. و )227، 2، جيجعفر(آورندینمزبان   هی

و  یخـوب اگر به شـما   کهدارد یمدهد و خطاب به مسلمانان اظهار یمرا ادامه  تذکراتباز هم همان  يبعد
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 یناراحتو  يبدآور است و اگر به شما رنج ها آن يبراشما  تیموفقو  کند یمرا ناراحت  کافرانبرسد  یکین
را  هـا  آن. پس راه مقابله با )228همان، (هاست آن یخوشحال هیماشوند و رنج شما یمشادمان  ها آنبرسد 

در شـما   ها آن لهیحو  رنگین، دیباشو تقوا داشته  دیکناگر شما صبر  :دیفرما یم نکهیادهد و آن یم ادیهم 
 کاملاحاطه  ها آن يکارهاو خداوند بر تمام  دیرسآنها به شما نخواهد  هیناح از یبیآسنخواهد بود و  کارگر

   .)همانی در جامعه)(الهي فرهنگ ایاحی عن(یدارد
 هـا  آنمخصوص بـه   یولاست  امبریپهر چند خطاب به مسلمانان عصر  تذکرات نیا که میکنتوجه  

ـ نشـود. امـروز   یمـ در همـه عصـرها    رهنمودها عام است و شامل حال همه مسلمانان نیا بلکه ستین  زی
ـ را نصب  تذکراتهشدارها و  نیا دیبامسلمانان  ـ موفق هـا  آن کـه خـود قـرار بدهنـد و بداننـد      نیالع و  تی

ـ آممحبـت   یسـخن خواهند و اگر ینممسلمانان را  شرفتیپ ـ  زی  يروسـرپوش گذاشـتن    يبـرا  نـد یگو یم
  .کنند یمدرباره مسلمانان اعمال  کهاست  ییها طنتیشها و لهیحو  یباطن يها نهیک

بـر   توکلي خود با ها ییتوانابر  هیتکی و الهحدود  تیرعاي فرهنگ اسالم و ایاح که رسد یمبه نظر 
ـ ا هیسـا ي ظالمانه دشمنان است تـا بتـوان در   ها میتحری از ناشخدا تنها راه برون رفت از فشار   تفکـر  نی

ـ کل گـاه یجا یبه خـوب  ی آنبخشو اثر  روست که فرهنگ نیااز .دیرسی به استقالل نوران خـود را در   يدی
  اشاره کرد: لیبه موارد ذ توان یم گاهیجا نیا يتأثیرگذار نیی. در تبدهد ینشان م یاقتصاد مقاومت

  ي  گذار هیسرماو نوع  تیفیکی در اسالمی فرهنگ تجل
 لِیسـبِ  عـن  صـدونَ أَمـوالَ النَّـاسِ بِالْبطـلِ و ی    أْکلُُونَیلَمنَ الْأَحبارِ و الرُّهبانِ  رًایکَثءامنُواْ إِنَّ  نَیالَّذ هَایأَیا 

ـ  سـت یناشاي از خبرها و راهبان اموال مردم را بـه  اریبس، دیا آورده مانیا کهی کساني ا) 34/توبهاللَّه؛( یم
 دارند.یمرا از راه خدا باز  گرانیدخورند و 

 هـود ي یبـرا و مخصوصـا   کتـاب ي اهل براآن،  ریغهر چند در سوره بقره، نساء، مائده و  میکرقرآن  
ی آنـان  مـال  اتیتعدمتعرض جرائم و  هیآ نیادر  کنیلمفصل برشمرده، و  طور بهي اریبسجرائم و گناهان 
گفتگو  کهی اممقدر  اًیثانی دارد و خاص تیاهمگناهان  انیمی مردم در مالي به حقوق تعدشده، چون اوالً 

 رایزمناسبت دارد.  شانیاجرائم از  نگونهیا ذکري صالح است بشرنسبت به مجتمع  شانیاي ها يکار تباهاز 
، چه فتدیب کتاببشر به دست اهل  حکومتاگر زمام  کهشود یمی ثابت خوبآنان به  اتیتعدبا نشان دادن 

ینمـ ي بـه حقـوق مـردم، جامعـه را فاسـد      تعـد  قـدر  بهی گناهجرم و  چیهي، آربر سر بشر خواهد آمد. 
ـ پای را بر اساس خود انسانجامعه  کهي زیچ نیتر مهم رایز ).9،331ج:1374،ییطباطباسازد( ـ  داری دارد، یم

ی قرار داده، و مـا اگـر انـواع گناهـان و جـرائم و      اجتماعقوام  هیماخدا آن را  کهجامعه است  ات ياقتصاد
علت  که دید میخواه میبپردازي علت آن جستجوو به  میکني ریآمارگ قایدقو مظالم را  اتیتعدو  اتیجنا

انسان را بـه اخـتالس امـوال مـردم از راه      کهی است مفرطفقر  ااست: ی زیچی از دو کی ها آنی تمامبروز 
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ـ وادار  اتیتعد ریسای، غصب و فروش کمی، گرانفروشی، کش آدمی، راهزنسرقت،  ـ کنـد  یم ـ ثـروت   ا، و ی ی ب
ی و همسـر، و  سـکن  هیته، دنیپوش، دنینوشی در خوردن، خرجسان را به اسراف و ول ان کهحساب است 

یوامـ  گـران یدقرقها و تجاوز در جان، مال و ناموس  شکستن، ها حرمت هتکي در شهوات، باری بند و ب
ی در میمسـتق  تـأثیر به اندازه خـود   کشود هر ییمی ناش هیناحدو  نیااز  کهمفاسد  نیادارد(همان). همه 

 لیتعـد ي بـرا مجعـول   احکامي ثروت و آور جمعاموال و  ازتیح دیبا کهی نظامي دارد، بشراختالل نظام 
نظام مختل گردد و هر  نیای وقت، کندو جدا ساختن آن از خوردن مال به باطل را ضمانت  مملکتجهات 

باشـد   ممکـن  شیبرا کهی راه، و از هر کندرسد تصاحب یم دستش بههر چه  کهبه خود حق دهد  کس
 کـرد ي آور جمعمال  دیباشد؛  ممکن کهی راهاز هر  کهشود یم نیچن فکرشقهرا سنخ  دینماثروت جمع 

 کـار ی وقت که(همان). پر واضح است بکشدهم  کیباري جاهاچه مشروع و چه نامشروع،.... و هر چند به 
 طیمحـ آورد، یمـ  دري بشـر یی بـر سـر اجتمـاع    بالی چه اخالقي ها انحطاطفساد و  وعیش بکشد نجایبد

 افـت ی در آن یهمـ  چیهو شهوت  شکمجز  کهآورد یمی در پستی وانیح طیمح کی را به صورت یانسان
 کنتـرل شـود افـراد را   ینمـ ي ا موعظـه و  زیآم حکمت کلمه چیهی و با تیتربو  استیس چیهشود و به ینم

  نمود(همان).
در  نشـان یسرزم یآبادانخداوند در نهادشان قرار داده در  که يا زهیانگ حکمافراد هر جامعه به  نیبنابرا

و  يجـار هـاي   از در آمـد  یبخشاز  یپوشو چشم  يفداکارو  ثاریا قیطرجز از  کار نیا دانند یمتالشند و 
  نخواهد بود. سریمسودمند  يها گذاري سرمایهبه  ها آن لیتبد

ـ ن،  گـذاري  سرمایهآن به  لیتبدو  یملاز در آمد  یبخشدر  ییجوبا صرفه   یمـال  يهـا  کمـک بـه   ازی
در  ییکفـا موجب خود  تواند یم یداخلاز منابع  هیسرما تمرکز قتیحق. در گذارد یم کاهشبه  يرو یخارج

و سـبب محـدود    کاسـته  یخـارج  يها کمکو  ها واماز فشار  .شود يها هیسرماو  یمصرف يکاالها دیتول
و  ياقتصـاد استقالل  تینهادر  و ،شود یم یخارج يها یبده نیسنگبار  لیتقلو  یخارجشدن ابعاد قرض 

گونـاگون   يها وهیشوجود  .درا به همراه دار کشورمحصوالت مورد تقاضا در داخل  دیتولدر  ار ییکفاخود 
ـ امختلـف را در   ییهـا  راه کـدام هر  کهدر ملل مختلف باعث شده  هیسرماپس انداز و  لیتشک  ریمسـ  نی

  .ندینماانتخاب 
 يدار هیسرمااست. از نظر اقتصاد دانان  يدار هیسرمااقتصاد  محرکهبهره، عامل  گذاري سرمایهدر نظام 

 يا دهیپد: بهره، دیگو یمساموئلن  که يطوربه .. داشته باشد. یخارجوجود  تواند ینماقتصاد، بدون بهره  کی
. )214 :1367، يماجد(نخواهد رفت نیباز  زینمطلوب  کامالً ياقتصاد يایدن کیدر  یحت کهاست  یاساس

 هیسـرما از جهات مختلف با نظام  ینیدو فرهنگ  اسالم ياقتصادنظام  در گذاري سرمایهپس انداز و ی ول
منافع جامعه را هم در نظـر   یستیبا یشخصمسلمان عالوه بر منافع  کننده دیتول کی .متفاوت است يدار
مسلمان، اگر چه هـدفش   کننده دیتول کی متفاوت است. يدار هیسرما کننده دیتولبا  دشیتولنقطه  .ردیبگ
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 دیتولدر فرض بازار رقابت، نقطه  کنیل .و به منافع جامعه توجه دارد ستین یشخصسود  کردن اکثرتنها حد 
  .شود یمسود اتخاذ  اکثربه حد  دنیرسهدف  با گذاري سرمایهنظام  کهاست  يا نقطههمان  يو

مربوط به موضع اسـالم در   کهاست  مسئله نیدشوارترحال  نیعو در  نیتر مهمحذف بهره از اقتصاد 
 ياقتصـاد ، یاجتماعفلسفه ممتاز  کیداللت بر  کهاز آن است  یناشمطلب،  نیا تیاهم. باشد یماقتصاد 

  .کند یمعادالنه اعالم ریغاز روابط نامتعادل و  یاجتماعاستثمار  شکلانزجار خود را از هر  کهدارد 
 لیتسـه اسـت. اسـالم بـه منظـور      مشـارکت روش  يریکـارگ مخالف بوده و خواستار به  اسالم با ربا

، مضـاربه، مزارعـه، مسـاقات و    شـرکت ، مانند یمالاز عقود  یمختلف اشکال يتجارو  يدیتول يها تیفعال
بـا   هیسـرما صاحبان  ایصاحب  مشارکت ها آندر همه  یاصل صهیخصو امضا نموده است  یمعرفجعاله را 

  .باشد یم -کارفرما-ياقتصادعوامل  ایعامل 
 شـده،  نیـی تعثابت و از قبل  يا بهرهدادن قرض و گرفتن  يجاانداز به  صاحب پس مشارکتدر نظام 

ـ زدر سود و  و کرده تأمینرا  ياقتصادسسه ؤم ازینمورد  هیسرمااز  یبخش ای کل مؤسسـه بـر اسـاس     انی
ـ از خود داشته باشد  يا هیسرما هم کارفرما نکهیا از اعم – کارفرما که یتوافق  میسـه  کـرده  ذکـر  -نـه  ای

در قـرار داد در   که ییها نسبتمالنده به حسب  یباقسود  ها نهیهز کسرو  یمال. بعد از اتمام دوره شود یم
ـ ا کـه روشـن اسـت    .شـود  یمـ  میتقسـ ) کارفرما(ياقتصادو عامل  هیسرماصاحبان  نیب اند گرفتهنظر   نی

ـ مبه حسب  بلکه، ستین یمقطوعامر ثابت و  ها نسبت ـ مو  هیسـرما  یبـازده  زانی  کارفرمـا  یکـاردان  زانی
  .  )91، 1376، انیموسو(کند رییتغ توان یم

 احتکارو نفی  هیسرماراکدگذاري  تیممنوعی و اسالمفرهنگ  

بخـش قـرآن و     اتیـ حي هـا  برنامـه ی و موافـق  اصـول  گـذاري  سـرمایه ی بر نیدي ها در فرهنگ اسالم وآموزه
  :دیکني از آن توجه ا نمونهفراوان شده است به  تأکیدی استثمار مشهود است نفدرآن  کهنمودن  راکد تیممنوع

ع ی اللَّه دبا عأَب تعمةَ قَالَ ساررنْ زقُولُع : ا یملُ  خَلِّفشَالرَّجئاًی  لَأَشَدعیه    تـامـالِ الصنَ الْمـ کَم یف 
ینَعص قَالَ ی بِهجلُهع فی طائی الْحنی عار؛(فتَانِ أَوِ الدسـ ) امام صادق(ع): 91، 5ج :ق1407، ینیکلی الْب ی آدم

) ثیحـد ي راو) باشـد. ( کـار یب(صـامت  تر از مـال ي او سختبرا کهگذارد ینمي جاي بر زیچپس از خود 
ی کسـ (و به کند یمو باغ و خانه پنهان  واریددرون  کهی مال«ی؟ فرمود: مالی چگونه عن، یدمیپرس: دیگو یم

 ».زند)ینمي کاردهد و به ینم
و تجارت مورد تأکید اسالم، تنها در چارچوب فرهنگ و  دیتولدر بخش  گذاري سرمایهروشن است که 

گیـرد و بـا توجـه بـه     پذیر است که در غیر این صورت، مورد نکوهش قرار مـی ی تحققاسالمي ها ارزش
گردد؛ از این رو، و تجارت، آشکار می دیتول، هیسرمانما درباره هاي متعارضرهایی از گزارههمین نکته، راه 

آمـوزش  «و تجـارت، راهکارهـایی از قبیـل     گـذاري  سـرمایه براي نهادینه شدن فرهنگ اسالم درحـوزه  
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ـ پ. براي مثال در سفارش کند یممطرح » نظارت بر بازار«و » ي اعتقاديها انیبنتحکیم «، »عمومی  امبری
 شـان یاي معاذ! قرآن را به اچنین آمده است:  منو آله به معاذ بن جبل هنگام اعزام او به ی هیعلی اللَّه صلّ

قـرار ده و مـردم را در مقـام خودشـان      سـته یشای و اخـالق  نیدآنان را بر اساس فرهنگ  تیتربو  اموزیب
ي پاسداری و الهي فرمان اجراو در  کن آنان اجرا انیمفرمان خدا را در  -باشند و چه بد کینچه  -بنشان

ـ [تا به  کن پراکنده انشانیمیی را در ها معلمدر هراس مباش ، ... سپس  کس چیهالمال از  تیباز  و  میتعل
 چیهـ ي او خواهـد بـود بپرسـت و در راه خـدا از     سـو بازگشت تو بـه   کهیی را خداآنان پردازند] و  تیترب

 ).46: 1382ابن شعبه، ی مترس(مالمتسرزنش و 

   دیتولتجلی فرهنگ در حوزه کار و 
تکنولـوژي و انسـانی،    فیزیکی،هايپردازان اقتصاد و توسعه بر این باورند که از میان سرمایهامروزه نظریه

متغیر کالن سرمایه انسانی و بهره«آنچه بیش از همه در مسیر تحوالت تمدن بشري، مهم و مؤثر است، 
از سـوي دیگـر، عامـل زیربنـایی تحـوالت صـنعتی و        ).1: 1380معیدفر، شـد( بامی» وري صحیح از آن

تغییر خصلت اخالقی و فرهنگی و وجود تصورات عمومی درست از مفـاهیم اساسـی توسـعه،    «اقتصادي، 
 ).172ـ  171: 1374فر، ستارياست(» همچون کار و زمان

اخالق کار، اهتمام ورزیده است که در اي، به ارزش و هاي اسالمی، بیش از هر مکتب و اندیشهآموزه
صورت ارائه صحیح و نهادینه شدن آن در فرهنگ عمومی، تحوالت ژرفی را در جهت تکامل اخالق کـار  

شود ولی متأسفانه در سطح ملّی، شاهد نوعی بحران در تلقّی از کـار، ارزش،  و رشد اقتصاد ملّی موجب می
ان اقتصادي، فرهنگ و اخالق کار را در ایران، نسبتا ضعیف اخالق و فرهنگ کار هستیم. بیشتر کارشناس

 ).42: 1372تکامل فرهنگ کار، دانند(می
ـ نو مورد اسـتفاده باشـد و    انیجرمنابع ثروت در  کهاست  نیا کاراساس  ي عمـل آزاد و فعـال باشـد و    روی

نظـام   نکـه یاو  دیآدست  مشروع به قیطراز  کهبردرآمد بشود  کاملی محترم باشد، اما نظارت اختصاص تیمالک
 (مطهرينکنـد را اسـتثمار   گـر یدي فرد فرداضطرار،  لهیوسزور و نه به  لهیوسنه به  کهی باشد شکلي به اقتصاد
و فرهنـگ و   تیتربباشد. قبل از آن،  کاری در سالمو  عیسري و مجازات دادگستر نکهیا گرید ).557، 20ج :بی تا

ـ بمي و اسـتثمار در مـردم   دزدبه حق خود قانع و روح  هرکس کهی باشد مانیااخالق و  ی کسـ اگـر   انـاً یاحو  ردی
امـا چـون قصـد     داشـت(همان).  میخـواه ي سالم اقتصادوقت  نیابه دست مجازات سپرده شود. در  کردتخلف 
ـ  که کار، منظور هو و جنجال و شانتاژ است، به اساس ستینی واقعاصالح  ـ تربو  میتعل و مبـارزه بـا    حیصـح  تی

، کننـد  کارخواهند یمي ندارند و با جار و جنجال کاري و مجازات است،دادگستر تیتقوي و رشوه و مظالم و دزد
ـ اصالح شود همه مفاسد از  شهیراز  کارهااگر  کهدانند یمي استعماري ها استیسچون خودشان و آن  یمـ  نیب

 ود(همان).بر نیبخواهند مفاسد از ینمی دارند با آن مفاسد و بستگ ها آنرود، و 
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 (ع) نیمعصوم ثیواحاددرفرهنگ قرآن  دیتولکار و  گاهیجا .1
هـا  با آنکه کار نزد بسیاري از نژادهاي بشري در روزگاران گذشته، امري سخت، سخیف و مخصوص برده

ي تولیـدي،  هـا  تیفعال). در معارف اسالمی، کار و 76ـ75و  20ـ19 :1380معیدفر، رفته است(به شمار می
کند که خداوند، منـابع و امکانـات   هاي فراوانی یادآوري میارجمند دارد؛ قرآن کریم در آیه جایگاهی بس

قرار داده و با تأکید بر تصرّف در عوامل تولید، آنان را بـه آبـاد کـردن زمـین و      ها انسانتولید را در اختیار 
 اسـتَعمرَکُم منَ الْأَرضِ و  أَکُمأَنْشَفرماید: هو معیشتی خود، تشویق کرده است و میبرطرف کردن نیازهاي

ـ دارآبادانش  کهآورده است و خواست  دیپد نیزمشما را از  که). اوست 61 /هود(هایف ـ  و دی ی عبـارت بـه   ای
پرداختـه،   لشیتکمـ و سپس به  کرد جادیانامش انسان است را  کهی قتیحق نیای، ارضي مواد روبر  گرید

 کـه ی در آورد حـال و آن را بـه   بکنـد ی تصرفات نیزمو در فطرتش انداخت تا در  کرد تشیترب اندك اندك
خـورد  یبرمـ ی خود بـه آن  زندگدر  کهی را نواقصو  اجاتیاحتبتواند در زنده ماندن خود از آن سود ببرد و 

رو رفتن با ف او ی ایدری با تجارت در عن). (و لتبتغوا من فضله)، ی462، 10ج :1374، ییطباطبابرطرف سازد(
از فضل خدا بهـره   ایدرمنافع  گریدو مرجان و استخراج گوشت تازه و  دیمرواري بدست آوردن برا ایدربه 
جوامـع   ریتفسترجمه است(» ي تولیديها تیفعال«ها، در این گونه آیه» ابتغاء فضل«. مصداق بارزِ دیریبگ

سازي زمینه تولید اشاره دارند و نیـز آیـه   فراهمهایی که به ، آیهها نیا). افزون بر 567، 5ج : 1377،الجامع
دهنـد، نیـز بـه گونـه التزامـی، بـر مطلوبیـت        جانبه فرمان میآمادگی همه«هایی که به مطلق تصرّف یا 

ارزش معنوي کار وتالش بـراي   زین). در روایت 156ـ  61: 1382رجائی، ي تولیدي داللت دارند(ها تیفعال
 گردیده است:تأمین معیشت خود چه زیبا بیان 

  هنْدأَنَا ع لٍ وجنْ ر(ع) عاللَّه دبو عأَلَ أَبسلَیفَق ا یۀُ قَالَ فَماجالْح تْهابأَص لَهنَعالْ صیمو  لَیق ی فـ الْب یت 
یدبنْ  عقَالَ فَم هبأَرنَی  قُوتُهلَیق اللَّه (ع) واللَّه دبو عفَقَالَ أَب هانضِ إِخْوعب نْدنْ عم يلَلَّذ یةً    قُوتُهـادبع أَشَـد

)،نْهشخصـی   اره به: خدمت امام صادق(ع) بودم، آن حضرت در دیگو یم) راوي 78 ،5ج :ق1407، ینیکلم
و سخت نیازمند است و گرفتار فقر، امام(ع) فرمود : سؤال فرمودند وحال او را پرسیدند به امام عرض شد، ا

کند، گفتند او در خانه در حال عبادت است، فرمود پس خورد و خوراك او از  شغل او چیست؟ و چه کار می
، امام در پاسـخ  فرمـود : بـه    کنند یم. گفتند: برخی از برادران او نیازمندي او را تأمین شود یمکجا تأمین 

. این روایت بیانگر آن اسـت کـه   عابدترنداز این مرد  کنند یمه هزینه آن مرد را تأمین خدا سوگند آنان ک
ردیف عبـادت بلکـه بـاالتر قـرار      ي اقتصادي وتالش براي امرار معاش خود و خانواده همها تیفعالکار و 

و رشـد  دارد، تا مؤمنین از هیچ گونه تالش به بهانه عبودیـت و طاعـت فـرو گـذار نبـوده ودر راه ترقـی       
  ی دیگر از امام باقر(ع) نقل است:تیروااقتصادي جامعه تأثیر گذار باشند. و در 

ی اللَّـه عـزَّ و   لَقی جارِه علَی أَهله و تَعطُّفاً علَ عاًیتَوساستعفَافاً عنِ النَّاسِ و  ایالدنْ ]یفمنْ طَلَب [الرِّزقَ  
لَّ یجمو الْقۀِیرِ  امثْلُ الْقَمم ههجو لَورِ( لَۀَیدبی نیازي از  خاطر به). هرکس 22، 17ج :ق1409، یعاملحر الْب



  153...                وکنترل دیتول، کاري،گذار هیسرمارشد  زانیمی بر اسالمفرهنگ  تأثیر 

کـه   کند یمکار کند، در روز قیامت خدا را در حالی مالقات  ها هیهمسامردم، آسایش وکمک و مهربانی به 
لسالم به ارزش مادي کـار توجـه   صورتش مانند ماه کامل درخشان است. و در احادیث معصومین علیهم ا

  :شود یمزیادي شده است به برخی از این روایات اشاره 
 لِ ینِ الرَّجلَ عئس لُأَنَّهتَقَب لِ فَلَا یملُبِالْعمع یفه ی وهفَعفَی آخَرَ إِلَ دیحرْب یفه کُـونَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ  ی   قَـد
، ولی عمالً کار ردیپذ یم) سؤال شده است از امام در مورد شخصی که کاري را 86ان ، هم؛(ئایشَ هیفعملَ 

: صـرفا در   ندیفرما یمو  کند یم. امام(ع) از این کار نهی برد یم، و سودي کند یمنکرده به دیکري واگذار 
 نَیالْمؤْمن رُیأَم کَانَقَالَ «. در حدیث دیگر از امیرالمومنین(ع) آمده است که: شود یمقبال کار سود حاصل 

نْ قُولُ(ع) یم : اللَّه هدعا فْتَقَرَ فَأَب تُرَاباً ثُم و اءم دجوجـود مبـارك امـام صـادق (ع) از امـام      41؛(همان،»و (
که امیر مومنان(ع) فرمود:  کسی که زمین وآب داشته باشد و در عـین حـال فقیـر و     کند یمباقر(ع) نقل 

شد، خیلی از درگاه خدا دور است. این سخن ِ یک بار آن حضرت نبوده است بلکه بارها فرمودند: محتاج با
اگر شرایط مناسب براي فعالیت، زمینه کاري مهیا باشد، ولی با تنبلی وبی حالی فعالیت نکنـد، قهـرا فقـر    

). ایـن نمونـه از   44 -43: 1382طباطبـایی،  (ردیگ یمسوز است گریبان او را  وتنگدستی که جهنم  خانمان
. بنـابراین در ایـن   کنـد  یمبیانات نورانی معصومین(ع) به روشنی اهمیت و ارزش جنبه مادي کار را تبیین 

  شود:زمینه، نکات ذیل استفاده می
گذاري اسالم، کار و تولید، نه امري صـرفاً مـادي، بلکـه عبـادتی بـزرگ و داراي      الف: در نظام ارزش

ا که کار و تولید، صرفا مقدمه کسب کردن سود و درآمـد یـا ضـرورتی بـراي     ارزش ذاتی است؛ بدین معن
جلوگیري از فقر نیست، بلکه نفس کار کردن به سبب آثار مثبت اقتصادي، روحی و اخالقـی آن مطلـوب   

 نیازي، موظّف به کار و تالش است.است؛ از این رو، انسان در عین توانگري و بی
 ، نه گروهی خاص.هاست انسانز زمین و امکانات آن، براي تمام برداري اب: حقّ تولید و بهره

ي هـا  لتیفضبراي رشد اي متقابل دارد؛ کار، بستر مناسبیج :کار و تالش با اخالق و دینداري، رابطه
هـاي دینـی،   هاي اخالقی وآمـوزه گزاره ینیدفرهنگ  اخالقی و یاور انسان در دینداري است و در مقابل،

 از کار بیشتر است.سمشوق و زمینه
کنـد و  د:  بیکاري، افزون بر رکود اقتصادي، آثار مخرّبی نیز بر جسم، جان و اخـالق آدمـی وارد مـی   

 سازد.زمینه بروز  مفاسد اخالقی و اجتماعی و سلب نشاط زندگی را فراهم می

 اسالم دگاهیدعناصر کار از . 2

هاي دینی بسیار گسترده اسـت. تحقّـق عینـی    آموزهی کار و تولید در فرهنگاشاره شد، عناصر  کهآنگونه 
ي تولیـدي و در نتیجـه رشـد اقتصـادي     ها تیفعالسازي ساز گسترش و بهینهاین عناصر، از یکسو، زمینه

را موجـب مـی   هـا  آنسازي ، سالمها يگذارو سرمایه ها تیفعالدهی به است و از سوي دیگر، ضمن جهت
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 چنین است: ها آنبه همراه کارکرد اقتصادي ـ اخالقی ترین این عناصر شود. برخی از مهم

  در امور ریتدبنظم و  )الف
ایـن رو، عـالوه    هاست؛ ازبرداري بهینه از سرمایهترین عوامل بهرهنظم و انضباط و مدیریت زمان، از مهم

روایت آمده ي اقتصادي نیز مورد تأکید است. در ها تیفعالهاي انضباط در بر تأکید بر رعایت نظم شاخصه
مجلسـی،   و...( أَمـرِکُم  ي اللَّـه و نَظْـمِ  تقـو  بـه ی کتَابِی و منْ بلَغَه أَهلي و ولْد عیجمو  کُمایأُوص است که:

ـ ا کـه  کسو هر  کسانمی(ع): به شما و همه فرزندان و عل) امام 24، 72ج :1403 ي ونامـه بـه دسـت     نی
 .دیبدهي خود را نظم کارها، و دیساز شهیپي تقو که کنم یمبرسد، سفارش 

ـ فَقَـالَ اغْـد    السـوقِ  عنِ ی أَبو عبد اللَّه(ع) و قَد تَأَخَّرْترآنقَالَ:  سٍیخُنَی بنِ الْمعلَّعنِ  حـر  ؛(عزِّكی إِلَ
: روزي دیرتر از وقت معمـول بـه سـوي بـازار     دیگو یم) جناب معلی بن خنیس 17،10ج :ق1409، یعامل

، وجود مبارك امام صادق(ع) را دیدم، فرمود اول صبح دنبال عزّتتان بروید. دو نکتـه  رفتم یمومحل کارم 
  مهم در این دو حدیث نورانی قابل توجه است: 

  انضباط کاري -
ت. نداري، فقروگدایی منشأ عزّت مطرح اس عنوان بهدر فرهنگ دین کسب وکار وفعالیت اقتصادي  -

  ).36 - 35: 1382طباطبایی، ذلّت است(
تقسیم کار و تقسـیم  «هاي مؤثردر انضباط اقتصادي عبارت است از: برخی از شاخصه رسد یمبه نظر 

روي در کـار بـا پرهیـز از سسـتی یـا حـرص و       و تخصص افراد، رعایت میانه ها يتوانمندوقت بر اساس 
 به هدف پاسداشت سالمت جسمی و روحی و رسیدگی به سایر وظایف.  روي آزمندي و  رعایت میانه

هـاي  ي اخالقی ـ اقتصادي دیگري نیز در عرصه کار و تولید، در آمـوزه  ها ارزشافزون بر این موارد، 
توان به این موارد اشـاره کـرد: توجـه بـه کیفیـت، اسـتفاده بهینـه از        دینی مورد تأکید است. از جمله می

در تولید، نفی استثمارپذیري، پذیرش کار متناسب با توان و حفظ منابع طبیعی  ها تیاولوبه  امکانات، توجه
 طلبد.مقال دیگري را می ها آنو محیط زیست. که تفصیل 

 مهارت  و تعهد )ب
هاي دینی، به شدت مورد تأکید  مهارت و تعهد، دو ویژگی اساسی نیروي کار و مدیریت است که در آموزه

ـ آیک بدون دیگري، مالك ارزیابی و مطلوبیـت باشـد.در   اي که ممکن نیست هیچگونهاست، به  ي از ا هی
ی از کـ )؛ ی26(قصـص/ نُیالْأَمي الْقَـوِ منِ استَأْجرْت  رَیخَأَبت استَأْجِرْه إِنَّ  ا: قالَت إِحداهما یمیخوان یمقرآن 

 ي.ا کرده ریاج کهی است نیام رومندینمرد  نیتربهی کن نیچناگر  که، کن رشیاجي پدر، اآن دو گفت: 
شـرح داد و   بیشعي برارا  شتنیخوآمد و سر گذشت  بیشعی نزد حضرت موسحضرت  کهی هنگام
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 نیابه پدر خود گفت: پدر جان!  بیشعی از دختران کی یافتي فرمود: از دست ظالمان نجات یوبه  بیشع
ـ بایی نمـا ی اسـتخدام  بخواهتو  کهي فرد نیبهتر رایز. کناستخدام  شتنیخوي براجوان را  ی کسـ آن  دی

نجفـی خمینـی،   (نیاماست، و هم  رومندینجوان: هم  نیا. و نیامباشد و هم  رومندیني و قوهم  کهباشد 
ي گوسـفندان  بـرا از آن چـاه آب   کـه ی هنگـام ی(ع) بـه  موسـ ي حضـرت  رومندین). 157، 15ج :ق1398

بـودن آن بزرگـوار از    درسـتکار و  نیامـ (ع)، مشخص شده بود. و بیشعي دختران برا دیکش یم(ع) بیشع
شـد و   بیشع(ع) متوجه خانه بیشعی(ع) پس از اجابت دعوت موسحضرت  کهي آنان واضح شد براآنجا 

مـن دوسـت نـدارم در پشـت سـر زن نـامحرم        که. چرا ایببه دختر آن بزرگوار فرمود: تو درپشت سر من 
 آمده:  نیچن زین گریداي  ). و در آیههمان(کنمو به قامت او نگاه  مینما حرکت

راسخ بـه فضـائل و    دهیعقپادشاه با  که نیانظر به  .ام یعل ظٌیحفِ یإِنخَزَائنِ الْأَرضِ   یعلیِ اجعلْنَقالَ 
(ع) وسـف ي واگذارد، یبوي امور و وزارت را تصد کهاعتماد نمود و از او خواست  وسفی و امانت یستگیشا
عهـده   و بـه  رفتهیپذي را کشاورزي و اقتصادی و عمومي و وزارت اموال تصدو فقط  دیدرا مناسب  نهیزم

ـ عقگفتـار و صـحت    قیتصـد ی بـر  مبن: ام یعل ظٌیحفی انِّ ).94، 9ج :ق1404، یهمدان ینیحسگرفت(  دهی
ـ  احاطـه  بـه  ازمنـد ینو  رمیپذ یمي را کشاورزي و اقتصادی و مالي امور تصد کهپادشاه است  ی و نظـر  فن

 (همان).  میآ یبرماز عهده آن  کهی است خاصی علم
امـام   گیـرد. در بینش اقتصادي اسالم، متعهد غیر متخصص در ردیـف متخصـص خـائن  قـرار مـی     

) بـراي  411، 19ج  :ق1403، یمجلس؛(عاًیمضَی ائْتَمنْت خَائناً أَو أُبالفرمایند: ما می اره بهصادق(ع) در این 
کنـد و آن را] تبـاه مـی   فاوتی ندارد که به خائن امانت بسپارم، یا به کسی که [از امانت مراقبت نمیمن ت

ي هر زمان و افزایش تخصص، در کنار پاکی و تعهد، از وظایف اخالقی ها دانشسازد. از این رو آگاهی از 
کاري که تخصص و تـوان آن را  کند، از پذیرش اي که تعهد او اقتضا میو دینی نیروي کار است، به گونه

 ندارد، خودداري ورزد.

 سالم زهیانگهدفمندي و  )ج

ي اقتصادي است. بر دو پایه استوار ها برنامهي اجتماعی که جزئی از اهداف ازهایندر نگرش اسالم، تأمین 
بخـش دولتـی.   هـاي   است، اول اصل همکاري و سرپرستی همگانی مردم، اصل دوم حق مردم در در آمد

اول از موارد اخالقی اقتصادي است؛ یعنی مردم نسبت به یکـدیگر مسـئولیت متقابـل دارنـد. ذکـر       اصل
ـ انگهاي اجتمـاعی، هـم    روایت زیر مؤید این ادعا است که در مکتب اقتصادي اسالم تأمین نیازمندي   زهی

  .ردیگ یمانسانی و اخالقی دارد و هم از راه گرفتن مالیات صورت 
ـ  حقُیفَ حرِمهو لَا ی خْذُلُهو لَا ی ظْلمهالْمسلم أَخُو الْمسلمِ لَا یفَقَالَ(ع):  ـ فالاجتهـاد   نَیالْمسـلم  یعلَ و  هی

 نَکُمیبرحماء  هِمیفی ما أَمرَ اللَّه علَ تَکُونُونَ منْکُمو الْمواساةُ لأَهلِ الْحاجۀِ و الْعطْف  هیعلَو التَّعاونُ  التَّواصلُ
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متَرَاحاز امام صادق(ع)پرسیدم:  برخـی از مـردم   دیگو یم) سماعه 385، 16ج   :ق1409، یعاملحر ؛(نَیم :
گرسنه هستند. میزان زکات پرداخت شده نیز براي حل مشکل فقرا کـافی   ها آنثروتمند وگروه فراوانی از 

سیر باشند؟ نقل شده  آنهاشرایط براي مردم جایز است که در حالی که فقرا گرسنه هستند،نیست.آیا در این 
  است که امام صادق(ع) فرمودند: مسلمانان باید با یکدیگر همکاري نموده و به نیازمندان یاري رسانند. 

را انجـام   و در روایت دیگري نقل شده است که:  انسانی که بتواند به محتاجان کمک نماید و این کار
ـ . مشـاهده  گردد یمخیانت کننده به خدا و پیامبرش معرفی  عنوان بهندهد، در قیامت  کـه دیـن    شـود  یم

  ).170: 1380دادگر، اسالم مردم را اخالقا موظف کرده که از مازاد در آمد خود به نیازمندان کمک نمایند(
هاي الزم بـراي دسـتیابی افـراد بـه     از این رو، هدف نهایی نظام اقتصادي اسالم، فراهم کردن زمینه

گـردد کـه از یکسـو،    مطـرح مـی  » اهـداف میـانی  «کمال مطلوب است. براي تحقّق این هدف، یکسري 
شود و از سوي دیگر، مقدمه نیل به هـدف  ي تولیدي فرد مسلمان تلقّی میها تیفعالهاي انگیزه عنوان به

ي  زنـدگی و رسـیدن بـه رفـاه نسـبی      ضـرور ی مناسب و تأمین نیازهاي زندگسطح  تأمیننهایی است.  
ترین اهداف فرد مسلمان در کار وخودکفایی و اقتدار جامعه و مشارکت وتوازن در خدمات اجتماعی از مهم

ها، یکی از وجـوه تمـایز کـار و    و انگیزه ها هدف). و تفاوت در 285 -298، 2ج :1360صدر، و تولید است(
داري، هـدف از  داري است؛ چـرا کـه در مکتـب سـرمایه    سرمایه تولید در مکتب اقتصادي اسالم با مکتب

). از ایـن رو، مجـالی را بـراي اندیشـیدن در     18، 2همان، جتولید، صرفا افزایش دادن سود و درآمد است(
 گذارد. ي اخالقی در کار و تولید باقی نمیها تیمحدودو رعایت  ها ارزش

 ی در حوزه مصرف  اسالمتجلی فرهنگ 
ایـن،   اقتصادي، هم علّت غایی تولید و توزیع است و هم علّـت صـوري؛ بـدین معنـا کـه     مصرف، از نظر 

. نقـش مصـرف بـر سـایر     دهـد  یمـ کننده است که به تولید و چگـونگی توزیـع، شـکل و جهـت     مصرف
و نیز آثار آن بر جسم و جان آدمـی کـامالً روشـن اسـت. از سـوي دیگـر،       هاي اجتماعی و سیاسی عرصه

الگوي مصرف فرد و جامعه، متأثر از عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اسـت و در ایـن میـان،    
اي در تعیین الگوي مصرف دارد. آنچه در پـی مـی  کنندهي اخالقی و دینی، نقش تعیینها ارزشاصول و 

ي مصرف از دیدگاه قرآن و حدیث است که در تعیین الگوي مصـرف  ها تیمحدوداصول و  آید، نگاهی به
 بینی اسالم تأثیرگذار است.متناسب با اهداف و جهان

 هاي آنزهیانگمصرف، هدف و  .1
شـومپتر،  لذّت و رضایت فـرد) است؛( »(افزایش مطلوبیت«داري، هدف نهایی از مصرف، در اقتصاد سرمایه

هاي انسانی، فراتر از دایره نیازهاي متعـادل جسـمی و روحـی     ) از این رو، خواسته175 170، 1ج : 1375



  157...                وکنترل دیتول، کاري،گذار هیسرمارشد  زانیمی بر اسالمفرهنگ  تأثیر 

شود. در مکتب اسالم که سعادت مـادي و  حقیقی نیز میاست و شامل نیازهاي کاذب و افراط در نیازهاي
ـ      ق معنوي فرد و جامعه را هدف نهایی دارد، یکسري اهداف میانی و بـه تعبیـري بهتـر، راهکارهـاي تحقّ

نیـز   هدف نهایی براي مصرف مطرح شده است، بدین سبب، غالباً در کنار امر بـه مصـرف، بـه هـدف آن    
اللَّـه   رزقَکُـم مما  کلُُواْی رعایت تقوا:  و کهاي مصرف یاهداف و انگیزه نیابخشی از  کهاشاره شده است. 

امر به بهره گـرفتن مشـروع از مواهـب     هیآ نیا). در 88(مائده/مؤْمنُون ي أَنتُم بِهالَّذو اتَّقُواْ اللَّه   بایطَحلَالًا 
ي شـما قـرار داده اسـت(و    روز زهیپـاک و  پـاك خداوند از ممرّ حالل و  کهو آنچه را  دیفرما یم، کردهی اله
ـ پره دیا کردهاو  تیوحدان به قیتصدو  دهیگرو او بهشما  کهیی خداو از  دیبخوری از آن نشده است) منع  زی
در خـوردن   -دیمساز عیضایی خداي ها حاللي و حرام شمردن تقودر  ریتقص بهخود را  مانیای عن؛ یدیکن
 گمان بهآنچه را خداوند حرام فرمود  -دیندهي را از دست تقوجانب  ها آن ریغو لباس و زن و  دنیآشامو 

 شکمهم خود را شهوت  کسچه هر  دیمدارو در تمتّع و التذاذ اسراف روا  دینشمارخوب است حالل  آنکه
از طاقـت خـود خـرج     شیب کساست و هر  نیاطیشو فرج خود قرار داده باشد در زمره مسرفان و اخوان 

بـر   کـس اسـت و هـر    نیمبـذّر در عـداد   کندي را فراموش رو انهیمشود و جانب اقتصاد و  ونیمدو  کند
منـد نشـود در شـمار    ی بهـره الهـ خود بخل بورزد و از نعم باسطه  کسانو بر خود و  ردیبگتنگ  شتنیخو

 ).441، 2ج :ق1390میرزا خسروانی، است( نیمتجاوزو  نیمعتد
ـ  حـلَّ یفَ هیفو ال تَطْغَوا  رزقْناکُمما  باتیطَمنْ  کُلُوا ـ علَ حلـلْ ی و مـنْ ی غَضَـبِ  کُمیعلَ یغَضَـبِ  ه  ی فَقَـد

ـ مکنی سرکشـ شما را. و  میساختي روزآنچه  ها حاللها و زهیپاکبر وجه مباح از  دیخورب). 81ي(طه/هو  دی
 ام يامقـرر فرمـوده   کـه ي حـد در آن از  دییمنماتجاوز  اي من در مخالفت من. یها نعمت کفراندر آن به 

صـرف   کـه ي از حدود شرع تعدبه سبب  دیمکناز حد تجاوز  ا. ینیمستحقمانند اسراف و بطر و منع آن از 
 ینیحسـ از خوردن حـالل بـه حرام(   دیمکنتجاوز  ااستعانت به آن در مخالفت ی ا. یتیمعصنعمت باشد در 

 ی  انجام کارهاي شایسته: کیو ).306، 8ج: 1363، یمیعبدالعظشاه 
ی است به خطاب). 51(مومنون/ما یعلتَعملُونَ  ما بهی إِنِّو اعملُوا صالحاً  باتیالطَّمنَ  کُلُواالرُّسلُ  هایأَ ای

ارتزاق وتصرف در آن  زهیپاکي ها طعاممراد از خوردن از  ایگوبخورند و  باتیطاز  نکهیا، به امبرانیپعموم 
ي تصـرفات  انحـا در » خـوردن « کلمه. و استعمال گریدبه هر تصرف  اباشد، حال چه به خوردن باشد و ی

؛ در مقام منت نهـادن  باتیالطَّمنَ  کُلُوا "جمله نکهیادهند به یمشهادت  اتیآ اقیس. عیشای است استعمال
در  دیبفرما کهمقام است  نیادر » و اعملوا صالحا: «دیفرما یم کهي هم بعدجمله  جهینتاست، در  اءیانببر 

از  شـان یاي اسـت بـه   ریتحـذ ي از آن، عمل صالح انجام دهند، و جمله بعـد،  شکرگزارمنت و  نیامقابل 
ي شـکر و  گرید). و 46، 15ج :1374، ییطباطباي باشند(تقومالزم  نکهیای است به کیتحرمخالفت امر، و 

 .  باشد یمو.....  گرانیداداي حقوق 
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 ي مصرفها تیمحدود .2
اي براي رسیدن به سعادت حقیقـی و کمـال مطلـوب    از آنجا که مصرف از دیدگاه اسالم، همچون مقدمه

ي مصرف: ها تیمحدودترین که آدمی را از رسیدن به آن باز دارد، ممنوع است. مهماست، مصرف کاالهایی 
شمار اسراف و تبذیر در عرصه اقتصـادي،  ي بیا آمدهمصرف کاالهاي ممنوع، اسراف و تبذیر، به سبب پی

ـ هاي اخالقی  تضییع حقوق دیگران، مفاسد اخالقی و سقوط معنوي ناشی از آن دو، بخش وسیعی از آموزه
 ها عبارت است از:اقتصادي اسالم، به این موضوع اختصاص دارد. بخشی از این آموزه

تعیین معیارهاي اسراف و تبذیر؛ شامل: مصرف در راه معصـیت، تضـییع کاالهـا، زیانبـار بـودن       )الف
] راًیتَبذبذِّر ال تُ ی قولهفسمعت أبا عبد اهللا ع [ ی بن جذاعۀ قالعلمصرف و استفاده فراتر از حد نیاز : عن 

ال تُبـذِّر  «من اإلسـراف، و قـال اهللا:    ریالتبذقَواماً، إن  ذلک نَیب کن:اتق اهللا و ال تسرف و ال تقتر و قولی
ذي، و نظـر و نه تنگ  کني رو ادهیزی القصد. امام صادق(ع): از خدا بترس، و نه عل عذبإن اهللا ال ی» راًیتَب

و بـر   هـوده یبي هـا  خـرج (ریتبـذ ) کهی) داشته باش. (و بدان کفاف(معتدل و » یقوام«ی حالتدو،  نیا انیم
 ریتبـذ  گـاه  چیهـ ي و رو چیهـ بـه   -راًیتَبـذ ی اسراف است، خداوند فرموده است: ال تُبذِّر نوع زینخالف) 

  ).288، 2ج :ق1380، یاشیع(کند ینمی را عذاب کسي رو انهیم؛ و خدا بر »مکن
ي مال را هدف قـرار داده  تکاثر حرکتی نبرد با عنجهت، ی نیای در اسالم الم احکامی از بزرگبخش 

مال و خوردن آن به باطل و ربا و گنج سـاختن از   کردن، حرام بودن تباه ریتبذو  است. حرام بودن اسراف
، به احکام نیاي و امثال نرخگذارو اجحاف در  احتکاري و اقتصادی و ظلم فروش کممال و غصب اموال و 

ی مال درجسد اجتمـاع  سرطاندادن به گردش  انیپا ها آن نیتر مهماز  کهشده  عیتشریی ها حکمتعلل و 
اسـت   دهیمکبرد، در واقع خون او را یمسود فراوان  داریخراز  که کسسود است، چه آن  کردنو محدود 

 :دیفرما یم» ع«امام صادق  کهجهت است  نیهماو به آن وابسته است. به  اتیحقوام و دوام  که
 هیشْـتَرِ أَو ی ومـک قُـوت ی  هیعلَمنْ مائَۀِ درهمٍ فَاربح  بِأَکْثَرَي شْتَرِی الْمؤْمنِ رِبا إِلَّا أَنْ یعلَرِبح الْمؤْمنِ  

ببـرد   گـر یدمـؤمن از مـؤمن    کـه ي سود )154، 5ج :ق1407، ینیکلو ارفُقُوا بِهِم؛( هِمیعلَللتِّجارةِ فَاربحوا 
ـ خر اروز خود سود ببرد، ی کی خوراكبه اندازه  کاالصد درهم  داریخراز  نکهیارباست، مگر  را  کـاال ، داری

 بیجمال در  که ستیني، روا آر».با ارفاق و مالحظه کنیل، دیببرصورت سود  نیاي تجارت بخرد، در برا
ینمـ  ریسـ گـاه   چیهـ ي آنـان  ها شکم« -ثیحدبنا بر  -کهشود  ختهیري و حلقوم آنان اقتصاد انیطاغوت
  ).236، 3ج :1378،  یمیحکشود(

 تبیین گسترده اسراف و تبذیر و استثنا ناپذیر بودن آن. )ب
ي اخالقـی،  هـا  لـت یرذها و عوامل اسراف و تبـذیر؛ از جملـه: ناآگـاهی، هواپرسـتی،     تبیین زمینه )ج

  ت کاال.الگوپذیري از مسرفان و تولید و عرضه نادرس
 هاي مقابله؛ همچون: تقویت باورها، نظارت همگانی و تربیت خانوادگی.شیوه  )د
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برخورداري از به معناي» اتراف«گرایی افسارگسیخته): زدگی و مصرفباید توجه داشت که اتراف(رفاه
 :ق1414إبن منظـور،  نعمت فراوان و غرق شدن در شهوات و خوشگذرانیهاي توأم با غرور و طغیان است(

داري بـه شـمار   ي مصرف در اسالم و از وجوه تمایز این مکتب با مکتب سرمایهها تیمحدود)، از 17، 9ج
 رود.می

ساز تکذیب حق و مقابله با پیامبران و مصـلحان اجتمـاعی،   از دیدگاه قرآن کریم، پدیده اتراف، زمینه
هایی براي مقابله بـا آن ارائـه   رو، شیوه؛ از این هاست تمدنو  ها فرهنگفساد اخالقی و رفتاري و نابودي 

ي اصیل، برقراري عدالت اجتماعی، و دوريِ خواص از اتـراف و رفـاه  ها ارزشکرده است: تقویت باورها و 
 ).178-171پناه، حقزدگی(

 اصول حاکم بر مصرف .3

تـرین  مهمگردد که به از دیدگاه اسالم، چگونگی و مقدار مصرف، بر اساس معیارها و اصولی مشخص می
 کنیم:اشاره می ها آن

ي مادي و دستیابی ها يازمندین): تأمین 288 -285: 1390پژوهشگاه حوره ودانشگاه، اصل نیاز( )الف  
ترین اصول حاکم بر مصرف است. امـام صـادق(ع)   گرایی از مهم به رفاه نسبی  به دور از اسراف و تجمل

ی را داشته باشند و به رفع حاجت مؤمنیی برآوردن حاجت توانا - انشیآشنا ای -خود کهی مؤمن: هر دیفرما یم
ی حال، در کردو چشمان برگشته محشور خواهد  اهیساو را با چهره  امتیقي متعال در روز خدا، نکنداو اقدام 

به خدا و رسول او  کهی است خائنآن  نیاشود: یمي او به گردنش بسته شده است، پس گفته ها دست که
 ).149، 6 ج:1380حکیمی، رسد تا او را به دوزخ برند(یمست. و سپس فرمان ا کرده انتیخ

با این حال، یکی از مباحث اساسی در عرصه اخالق مصرف، نفی نیازهاي غیر واقعی است. نیازهایی که 
اد براي ایج» تبلیغات«کرانه آدمی، تبلیغات بازرگانی استفاده از ابزار هاي نفس و امیال بیناشی از خواسته

). معصومان 139ـ 138: 1358هانت، داران بزرگ دنیاست(هاي رایج سرمایهنیاز کاذب به مصرف، از شیوه
 کردند.شد، منع میگرایی تلقّی میالسالم با سیره خود، از هرگونه اقدامی که تبلیغ عملی مصرفعلیهم
نیازهـا،  «اصل تقدیر معیشت:یعنی تدبیر امور اقتصادي و انضباط مالی بـا توجـه بـه سـه محـور       )ب

هاو شرایط اقتصادي جامعه و عموم مردم، اصل اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط تناسب درآمدها با هزینه
هـاي  در هزینـه  هـا  تیواولگردد، اصل توجه به در مصرف، که با دو معیار  نیاز  و شرایط زمان، تعیین می

زیستی و قناعت، اصل الگوناپذیري از بیگانگان، اصل انفاق مازاد درآمد، این اصـول و  مصرفی، اصل ساده
، همگی در راستاي مبانی نظام اقتصادي اسالم و به منظور دستیابی به هـدف نهـایی و سـعادت    ها ارزش

 نجـا یا). در 179 -176: 1390کرمی، یافتـه(  ي سامانبشری جوامع بالندگ ومادي و معنوي انسان  و رشد 
  :میبمانغافل  ها آناز  دینبا کهمصرف وجود دارد  تیمحدوددو اصل مهم و مربوط به 
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مصرف از   تیمحدود که رایزي است، اقتصاد زهیانگمصرف  تیمحدودي براها زهیانگ نیتر مهماز  -
ي مختلـف  هـا  گونـه بـرود، و از   انیمي است. هر گاه افراط در مصرف از اقتصادعوامل رشد  نیرومندترین

ـ تول«یی سـودمند ماننـد   هـا  اقـدام در جهـت   -طبـع  به -ها مال، دیآي به عمل ریجلوگی تجملمصارف   دی
ی مردمان همه زندگي برا کهرسد یمي به مصرف ا گونهی به عیطبو  هیاولافتد، و مواد یم کاربه » درست

ی و انیاعو مصرف  دیزااسراف و تجمل  نیگزیجاي و معتدل ضروري ها يازمندین جهینتضرورت دارد؛ در 
  ).303، 4 ج :1380حکیمى، ی خواهد شد(اشراف

ي هـا  راه، از شتریب دیتولی درآمدها در راه فزون کهانجامد یمی به آنجا فیکی و کمي، حذف اسراف آر
بـه   دنیرسراه  نیاي شود. و از گذار نهیهز -کنندي زیر طرحمتخصصان  دیبارا  ها آنبرنامه  که -گوناگون

  آنان خواهد بود. شتیمعجامعه و  نیدقوام  هیما کهشود، یم سریم» ياقتصاداستقالل «
ـ تهد اتیضـرور  گـر یدیی و غذاو مواد  رویني منابع نابودي در مصرف ما را به آزاد . اگـر  کنـد  یمـ  دی

ـ نادامه دهند، منابع  استهالكی مصرف و کنون شکلمتنعمان به  ی صـورت بـه   زهـا یچ گـر یدو غـذا و   روی
، آنچه موجود است به همـه  دیآي به عمل ریجلوگاگر از مصرف مسرفانه  کنیلشود؛ یمفاحش مضمحل 

  شود(همان).یمدرآمد و مستضعف اجتماع تمام  کمي قشرهابه سود  کار نیارسد، و یم
شـود  یمانجامد، سبب آن یمبه نجات انسان  کهمصرف آزاد و طرد آن، به همان گونه  ترك، نیابنابر

مبـارزه   شـتر یباز دست بدهند؛ پس الزم است هر چه  زیني خود را دهایتولي مصرف بازارها متکاثران که
  .ردیگی قرار اجتماعی هر شتیمعي و اقتصادي ها برنامهي مصرف در سر لوحه آزادبر ضد 

  يریگ جهینت
نوشتار آمد، نشـان دهنـده    نیااسالم براساس آنچه در  نیدی و اخالقی فرهنگي ها آموزهی بر اجمالنگاه 

ي توسـعه، رعایـت   ضـرور مقدمه  عنوان بهي آموزي چون علم عناصربر  تأکیدبا  زین نید نیا کهآن است 
و  عیتوز، قانونمند نمودن دیتولو  گذاري سرمایه محرکهموتور  عنوان به کارروحیه تعاون، لیقبي از ها آموزه

ـ دنی و توجه بـه  الهي از نعمات حالل برداربر بهره  تأکیداز همه  تر مهممصرف، و   کشـتگاه  عنـوان  بـه  ای
 وی جامعـه  عمـوم ارزش در سـطح   عنـوان  بـه ی اسـالم ساختن فرهنگ  عیشا وآخرت و در مجموع رواج 

 میتحـر با  کهي کشورهادر  ژهیو ي بهاقتصادي ها تیفعالدر ارتباط با  ها هیتوصبه آن  قیدقو عمل  تیرعا
ی اسالمي کشورهای در توسعه همه جانبه اساسنقش  تواند یمو ملت مواجه هستند،  نیدظالمانه دشمنان 

آثاري در زندگی اجتماعی بشر دارنـد،   ،ها آنی بلکه همه وارزشی فرهنگی اکثر مسائل نیگزیجا. دینما فایا
  امور مادي. اقتصادي باشد یا مسائلی درباره معنویات و فرهنگ جامعه.خواه 
بلکه  شود ینمی اسالم در حوزة اقتصاد نه تنها مانع شکوفایی اقتصاد نیددر فرهنگ  ها ارزشرعایت  

را در صـدر اسـالم و دوران شـکوفایی تمـدن اسـالمی مشـاهده        اش نمونـه موانع را برطرف می نمایدکه 
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ین نوع رفتار و اخالق اقتصادي هیچ گونه نزاع و جنگی وجود ندارد و انسان از هـر گونـه   که در ا میکن یم
ي ها تیفعالنوع فرهنگ ونگرش به  نیا، شود یمحرص، آز و دست درازي به اموال و آزادي دیگران منع 

  است.  ایپوجامعه  زنده و  کي یاقتصادساز استقالل  نهیزمي اقتصاد

 منابع  
 اي. الهی قمشه ، ترجمهمیکرقرآن 

 صبحی الصالح، و ترجمه شهیدي و دشتی.   نهج البالغه،
   .للطباعه الفکر، دار روتیبلسان العرب،  ،ق)1414(مکرمإبن منظور، محمد بن 

 )، مبانی اقتصاد اسالمی، تهران، انتشارات سمت.1390پژوهشگاه حوزه ودانشگاه(
  .جا ، بیرکوثریتفستا)،  جعفري، یعقوب(بی

ه،  قـم، مؤسسـۀ   عیالشـر مسائل  لیتحصی إله عیالشوسائل  لیتفصق)، 1409ی، محمد بن حسن(عاملحر 
   .السالم همیعل تیالبآل 

  .قاتیم، انتشارات تهران ،اثنا عشري ریتفس)، 1363بن احمد( نیحسی، میعبدالعظی شاه نیحس
   .یلطفی کتابفروشدرخشان، تهران،  رانواریتفسق)، 1404حسینی همدانی، سید محمد حسین(

 ی. اسالم، ترجمه: احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اةیالح)، 1380ی، محمد رضا(میحک
 .6حوزه، شماره  شهیاند، »ي اترافا آمدهپی«)، 1372پناه، رضا(حق

)،  مبانی و اصـول علـم اقتصـاد، چـاپ اول، قـم :  انتشـارات دفتـر        1380دادگر، یداهللا، و رحمانی، تیمور(
 اسالمی، ش.تبلیغات 
 اقتصاد اسالمی،  قم، نجبا.  شرفتهیپ)، مبانی فقهی 1380و محمد باقر نجفی( ــــــــــ

  ي،قتصـاد ا و رشـد  فرهنگ انیرابطه م و نقش، اقتصاد يای، اقتصاددان در روزنامه دنتا) (بینیحس ،راغفر
www.shafaqna.com/persian 

اقتصادي قرآن، قم، مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی     اتیآ)، معجم موضوعی 1382رجائی، سیدمحمدکاظم(
  امام خمینی.

 .و توسعه، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی هیسرما)، درآمدي بر 1374فر، محمد(ستاري
 اقتصادي، ترجمه: فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز. لیتحل خیتار) 1375شومپتر، جوزف آ.( 

، ماهنامـه  ياقتصـاد ، نقـش فرهنـگ در توسـعه    )1389(نـژاد  حق نیام ي ودهنو نرگس، جالل ،این صالح
 .وریشهرمرداد و  44و  43سال چهارم شماره  یفرهنگ یمهندس

  ی.  اسالم)، اقتصادما، ترجمه ع، اسپهبدي، تهران: انتشارات 1360صدر، محمد باقر(
 )، اخالق اقتصادي، قم، انتشارات مطبوعات دینی.1382طباطبایی، علی(
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ی اسـالم ، ترجمه: موسوي همدانی، قـم، دفتـر انتشـارات    زانیالم ریتفس)، 1374طباطبایی، محمد حسین(
 .قم هیعلمحوزه  نیمدرس  جامعه

  .یهالعلمی، تهران، ناشر المطبعه اشیالع ریتفسق)، 1380ی، محمد بن مسعود(اشیع
 .م، یاران)، مبانی فقهی اقتصاد اسالمی، ق1390کرمی، محمد مهدي، پورمند، محمد(

 .یهاإلسالم الکتبیه)، تهران، دار اإلسالم -ی(طالکافق)، 1407(عقوبی، محمد بن ینیکل
 یاسـالم  يجمهـور  يمرکـز  بانک ، ، تهرانياستگذاریستا  هینظراز  بانک، پول و )1367(زیگلر ،يماجد
   ي.بانکدارآموزش  مرکز، رانیا

 .جوامع الجامع ریتفس، ترجمه )1377(مترجمان
 .یهاإلسالم الکتبق)، بحار االنوار، تهران، دار 1403ی(تقی، محمد باقر بن محمد مجلس

 .)، تکامل فرهنگ کار1372(مقاالت مجموعه
 تا)، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا. ي، مرتضی(بیمطهر

 اقتصاد اسالمی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا.  هینظرتا)،  (بیــــــــــ 
 )، فرهنگ کار، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.1380معیدفر، سعید(

 شـه یاندپژوهشگاه فرهنگ و  ،یاسالمدر اقتصاد  گذاري سرمایهپس انداز و  ،)1376(عباس دیس ،انیموسو
 ی.اسالم

 ي، تهران، انتشارات اسالمیه. خسرو ریتفسق)، 1390میرزا خسروانی، علی رضا(
  . هیاسالمآسا، تهران، انتشارات  ریتفسق)، 1398نجفی خمینی، محمد جواد(

 .ي اقتصادي، ترجمه: سهراب بهداد،  تهرانها يدئولوژیا)، تکامل نهادها و 1358هانت، اي. ك(
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  ی اسالمی اقتصاد فرهنگي ها مؤلفهتأثیر 
  یی شدن اقتصاد مقاومتیاجرابر روند 
  **یلباسب ثمیم، *یقرب دمحمدجوادیس

  دهیچک
شـده   میترسي ها افقی به ابی دستی و اسالمي تحقق اهداف انقالب راستادر  رانیای اسالمي جمهور

 طیشـرا ي متناسـب بـا   اقتصـاد ي هـا  اسـت یسیی نمودن اجرای و طراحی خود اقدام به فرادستدر اسناد 
ي جهـاد  هـا  دهیـ ای نموده اسـت. طـرح   اسالمي ها ارزشی و فرهنگ -یبوم اتیمقتض، رانیاي اقتصاد
مهـم   نیـ انشـان دهنـده    رهیـ غی و مقـاومت ي، اقتصاد جهاد تیریمدي مصرف، الگو اصالحي، اقتصاد

ي بـرا راسـتا،   نیای است و در بومي اقتصادي الگوی طراحي و بازسازی مترصد اسالم رانیا کههستند 
. بـا وجـود   شوند یم دهیبرگزی خاصي اقتصادي ها استیسی، طیمح طیشرااهداف و با توجه به  شبردیپ

ي غرب در اقتصادي ها فرهنگی از برخی و رسوخ اسالمي جمهور هیعلی الملل نیبي ها میتحر طیشرا
باشـد. از   کشـور ي اقتصادنظام  مشکالتحل  دیکل تواند یمی مقاومتی، راهبرد اقتصاد رانیابدنه جامعه 

بـر   حـاکم ي هـا  فرهنـگ ی است، اسالمی اقتصاد کلي ها استیسی برآمده از مقاومتاقتصاد  کهیی آنجا
ی دارد سـع ، مقاله حاضـر  لیدل نیهمي دارند. به اقتصاد استیس نیای بر میمستق تأثیری اسالماقتصاد 

ي آوری جمع اصلی بپردازد. مرجع مقاومتی بر اقتصاد اسالمی اقتصاد فرهنگي ها مؤلفه تأثیری بررسبه 
 لیـ تحلو  هیـ تجزی مورد فیتوص -یلیتحل وهیشبا  کهی باشند اسالم اتیرواو  اتیآمقاله،  نیاي ها داده

ي هـا  اسـت یس تیـ موفق نیبـ ی قـ یوثارتبـاط   کـه است  نیای از حاکی مقاله اصل هیفرض. اند گرفتهقرار 
ی اقتصـاد  مشی، خط اسالمی اقتصاد فرهنگهاي  بر جامعه وجود دارد و مؤلفه حاکمي و فرهنگ اقتصاد
ي مقالـه  هـا  افتـه . یشـوند  یمـ ی محسوب مقاومتو ستون فقرات اقتصاد  ندینما یمی را مشخص مقاومت
جامعـه،   یاساسـ  يکاالهـا  دیـ تول ثـروت، فرهنـگ   دیـ تول ؛ فرهنگرینظهایی  مؤلفه که دهند یمنشان 

 ، و فرهنـگ ریتبـذ  و اسـراف  بـا  مقابلـه  یی، فرهنگجو قناعت و صرفه فرهنگ ممنوعیت ربا، فرهنگ
 تیـ رعای و مؤثر خواهند داشت و جابیا تأثیری مقاومتیی شدن مطلوب اقتصاد اجرابر  احتکار تیممنوع

 کو ی دهد یمي اری یمقاومتی اقتصاد مبانی به اصول و ابی ی را در دسترانیاي فوق، جامعه ها فرهنگ
ی بـه  تـوجه  یبـ ی را به ارمغان خواهد آورد. در نقطه مقابل، مقاومتی در پرتو اقتصاد اسالماقتصاد سالم 

ی را بـه همـراه خواهـد    مقـاومت ی اقتصاد کلي ها استیس شکستی، مقاومتی اقتصاد فرهنگهاي  مؤلفه
  .باشد یمي اقتصادی در عرصه اسالمداشت و آفت جامعه 

                                                        
  yahoo.com  @8 Ghorbi6دانش آموخته کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسالم پژوهشکده امام خمینی(ره)،   *

  yahoo.com @ Belbasi.meisamدانش آموخته کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران،  **
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، ربـا،  احتکـار ، ریتبـذ ثروت، اسراف و  دیتولی، اساسي کاالهای، فرهنگ، مقاومتاقتصاد  ها: کلید واژه
  یی.جوقناعت و صرفه 

  مقدمه. 1
 یعبـارت . بـه  ردیگ یمو رنگ  تیهوآن،  یفرهنگ تیماهاز  کشور کینظام  يها تیفعالتمام  یاصل شکل
ـ دارد  ياقتصـاد و  یاسـ یس يهـا  تیفعالو استقالل  ییایپوبه  یبستگنظام گرچه به ظاهر،  کیحفظ   یول
اسـت.   یاجتمـاع متأثر از فرهنگ آن نظـام   گرید يها بخشدر  ياستگذاریس ایدر اقتصاد و  تیفعالنحوه 

 یاجتمـاع  گـر ید يهـا  تیفعالو  استیساقتصاد،  يجادیاآن، علت محدثه و  يباورهاو  ها ارزشفرهنگ، 
 کهاست  ییباورهاو  ها ارزش ایبه نوع فرهنگ  یبستگ، ها آنو تداوم  تیموجودرو استقالل،  نیااست. از 

هـر نـوع توسـعه، توسـعه      يمبنا کهوجود دارد  تفکر نیا اکنونگرفته است.  شکلآن  هیپابر  حرکت نیا
اسـت   یمقاومتما در حال حاضر اقتصاد  یاسالم کشور یاصلدغدغه و شعار  کهاست و از آن جا  یفرهنگ

 زین داریپاو  یقیحقتوسعه  يربنایز، باشد یم) یفرهنگ يموجودمقاومت، انسان( نیا يمبنا که ییآنجاو از 
فرهنگ در تحقق اقتصـاد مقـاومتی در دو    يها تیظرف). 1391،گرانید(تاجور و خواهد بود یفرهنگجهاد 

حوزه اقتصاد فرهنگ(صنعت فرهنگ) و فرهنگ اقتصاد وجود دارد. در این تلقی، فرهنـگ امـر وابسـته و    
دارد و هـدف   موضوعتتبعی نیست که ابزاري براي اهداف اقتصادي باشد بلکه فرهنگ، خود استقالل و 

وجـود   مسـئله  نیتر مهم. در حوزه فرهنگ اقتصاد، تحقق اقتصاد مناسب با فرهنگ دینی و اسالمی است
مـدرن از قبیـل    يهـا  ارزشدینی از قبیل صرفه جویی، قناعت، انفـاق، فتـوت و    يها ارزشتعارض میان 

استفاده از لوازم لوکس و غیره است کـه از طریـق تبلیغـات     ،دار مارك يها لباسمدیریت بدن با پوشیدن 
فعالیـت و راهکـار در ایـن حـوزه، انجـام پیوسـت        نیتـر  مهم. رندیگ یمبازرگانی، افراد در معرض آن قرار 

در محیط اجتمـاعی و فـردي اسـت. در ایـن بخـش،       ها تعارضو  ها تناقضفرهنگی با هدف کاهش این 
سـازي   هدف عمده، کاستن پیامدهاي منفی توسعه بر فرهنـگ اسـت. در حـوزه اقتصـاد فرهنـگ، فعـال      

ن براي مقاوم سازي اقتصاد حوزه فرهنگ و همچنـین درآمـدزایی و   این حوزه و رفع موانع آ يها تیظرف
ظرفیت این حوزه براي تحقق اقتصاد مقـاومتی اسـت. در    نیتر مهمارزآوري آن در بخش صنعت فرهنگ 

و  يا رسـانه ظرفیت بخـش   نیتر مهمبخش غیرصنعت فرهنگ نیز، گفتمان سازي براي اقتصاد مقاومتی، 
ی بررسـ راستا، مقالـه حاضـر بـه     نیهم). در 1393ي مجلس،ها پژوهش مرکز(تبلیغی، حوزه فرهنگ است

 توان یم نیبنابرای خواهد پرداخت. مقاومتبا اقتصاد  ها آني و ارتباط اقتصادی در حوزه اسالمي ها فرهنگ
اگـر   کـه اسـت   ییهـا  نهیزمو  طیشرا جادیاو  يسازبستر ازمندین یمقاومتبه اقتصاد  یابیدست که کرد انیب

  :ردیگ شکلدر جامعه  یمقاومتاقتصاد  کهداشت  دیام توان ینم ابدینتحقق 
، نگرش و فرهنگ جامعـه  نشیب، ردیگ یم شکلآن  ادیبنبر  یمقاومتاقتصاد  که یعوامل نیتر مهماز «
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ـ  به منظور دست نیبنابرامطرح است.  یانسان يها تیفعال  محرکهموتور  عنوان به کهبوده  بـه اهـداف    یابی
 ياقتصـاد  يرفتارهـا شود تـا   نهینهادو  جادیاآن در جامعه   الزمهاست فرهنگ  يضرور، یمقاومتاقتصاد 

  ).1392ي ،خضري و طاهر(گام بردارند ریمس نیاآحاد جامعه در 

  یشناس روش. 2
ـ عملی بـر رونـد   اسالمي اقتصادهاي فرهنگ  مؤلفه تأثیری بررسمقاله حاضر تالش دارد تا به  ی شـدن  اتی

ی اسـالم هاي فرهنگ اقتصـاد   ی مقاله عبارت است از؛ مؤلفهاصلرو، سؤال  نیای بپردازد. از مقاومتاقتصاد 
ـ ن باشـند  یم تأثیرگذاری مقاومتبر راهبرد اقتصاد  که ی در مقـاومت ی اقتصـاد  تعـال و چگونـه بـر    کدامنـد  زی

ي بهـره  اسناد-يا کتابخانهمهم، از مطالعات  نیا؟ به منظور انجام گذارند یم تأثیر رانیای اسالمي جمهور
ي اثر افزوده غنابر  قیتحق نیا رامونیپي نظری و موضوع نهیشیپی بررسبا  دیگردو تالش  شود یمگرفته 

هـا و   ی منـدرج در فصـلنامه  پژوهشـ ي هـا  مقالـه ، هـا  کتـاب ی از متفاوت، از مجموعه لیدل نیهمگردد. به 
ي اقتصادهاي فرهنگ  مؤلفه نییتبي برای بهره گرفته شد و مقاومتي مرتبط با موضوع اقتصاد ها شیهما

ـ گرداستفاده  اتیرواو  اتیآی عنی  ی،اسالم لیاصاسالم از منابع  ی مبـان و  اسـتحکام تـا تثـر حاضـر از     دی
یی بـه سـؤاالت مقالـه از روش    پاسخگوآثار فوق و  لیتحل هیتجزو  نییتبي براي برخوردار گردد. تر يقو

 کتبو  ها مقالهي ها گزارهي از استنادات و ریگی، با بهره عبارت؛ به دیگرداستفاده  هیثانو لیتحلی و فیتوص
آنها  فیتوصو  لیتحلي مرتبط استفاده گردد و با ها دادهاز  دیگردی سعی، مقاومتمرتبط با موضوع اقتصاد 

  .میبپردازبه پاسخ سؤاالت 

 پژوهش تیاهم. 3
، یاجتمـاع ، یاسیسو توسعه در ابعاد گوناگون  یترقّ يها قلهبه  دنیرسو  ياقتصاد شرفتیپ کهیی آنجااز 

ـ اخچند قرن  یط ژهیوو جوامع مختلف به  ها ملت يها دغدغه، از جمله يواقتصاد یفرهنگ و بـاالخص   ری
 شـرفت یپکه دل در گـرو   یکسانوران و  شهیاند يبرا مسئله نیا .بوده است يالدیم ستمیبدر طول قرن 

و عقـب   یصـنعت  يکشـورها است. توسعه روزافـزون   یخاص تیاهم يداراکشورها و رفاه ملّتشان دارند، 
باعث شد تا دلسـوزان و طرّاحـان    نیالت يکایامرو  قایافرو  ایآسکشورها در سراسر جهان اعم از  یماندگ
ـ ببه رشد را  دنیرس يها راهو  یماندگدر خصوص علل عقب  ییآراتوسعه به ارائه  اتینظر بـه  . دارنـد  انی

کرد: دسـته اول بـه طـور عمـده فقـدان       میتقس یکلّبه دو دسته  توان یمارائه شده را  اتینظر، یکلّطور 
توسعه و به اصـطالح   ازین شیپرا به صورت  ياقتصاددانسته، رشد  یماندگرا عامل عقب  یکیزیف هیسرما

. کنـد  یمـ  زیتجـو توسعه برون زا را به صورت راه حلّ فرار از وضـع موجـود    ياستراتژ، و رونیببا نگاه به 
ـ اسـت و بانگـاه بـه درون و امکانـات      یمبتن یانسان يها هیسرمابر  اتینظردسته دوم از  ، هرگونـه  یداخل
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 سـتم یبدو دهـه آخـر قـرن     یطـ که  دگاهید نیا. داند یم یفرهنگو  یروحرا منوط به تحوالت  يا توسعه
ـ . کوشد یمبودن توسعه، » انسان محور«بر  دیتأکشکل گرفته، با  ـ نظره، به طور نمون رشـد روسـتو در    اتی

انسان و نقـش آن در توسـعه، نقـش     يها یژگیوبا مطرح ساختن  يو. ردیگ یمقرار  يبنددسته  نیازمره 
ـ  دسـت  يبـرا و معتقد است کـه شـرط الزم    دهد یم یانسان يها نگرشها و  تیخصلبه  يمحور بـه   یابی

 يها نظامدر  يگذارکه هدف  نیابا توجه به . است یفرهنگو  يفکرتوسعه، انسان متحول شده به لحاظ 
ـ لذاو  يمـاد به اهـداف   یابی دستدر جهت  موجود، صرفاً ياقتصاد ـ دن ذی  يالگـو اسـت، هـر گونـه     ییای
ـ یدی و فرهنگـ  يهـا  الزامبا توجه به  دیباآن،  یمذهببا توجه به بافت  رانیادر  يا ياقتصاد و  یطرّاحـ  ین

، کسب رانیاقدس سره در  ینیخمحضرت امام  يرهبربه  یاسالمدستاورد انقالب  نیتر مهم .شود نیتدو
بـه   دنیرسـ  يبـرا  ییتنهابه  یاسیسبوده است؛ اما استقالل  گانگانیباز سلطه  ییرهاو  یاسیساستقالل 

ـ ن ياقتصـاد تـا اسـتقالل    دیکوشـ  ییهـا  روشبا اتّخاذ  دیباو  ستین یکاف یاسالمنظام  یمتعالاهداف   زی
منـوط اسـت و    ياقتصـاد نظام به اسـتقالل   یابیدستبه  یاسیساستقالل  يداریپاحاصل شود. استمرار و 

ـ ا. از خود را از دست خواهد داد تیهودوام آورد و در درازمدت،  تواند ینم يگرید نیابدون  کسـب  رو،  نی
، خـود را  یکنوندر جهان  موجود اتیواقعاز  حیصحاست که با درك  يافراد ازمندین زین ياقتصاداستقالل 

و  انجامـد یبي معنوو  يمادو رفاه  ياقتصادبه رشد توسعه  تینهاکنند که در  ینقشآماده بر عهده گرفتن 
 رامونیپرو،  نیا). از 1382ی نژاد،وسف(یو سازگار با توسعه است یمتعالبر فرهنگ  دیتأک هیسامهم در  نیا

  اذعان داشت: دیبای مقاومتفرهنگ در اقتصاد  گاهیجا
فرهنگی بسیار غنی براي ایجاد انگیـزه مقاومـت در اسـالم وجـود     ؛ مقاومت کار فرهنگی الزم دارد«

هاي مکتبی پایه و اساس  درنظام اقتصادي اسالم، مکتب و اندیشه ژهیو بهدارد. در نظام اقتصاد اسالمی و 
کاربردهاي آن نیز درحیطه  م اقتصاد وها درحیطه اقتصاد است. قلمرو عل ریزي رفتارهاي اقتصادي و برنامه

مکتب اقتصادي برگرفته از فلسفه اقتصادي و فلسفه حیات است. درفرهنگ اسالمی اقتصاد هدف نیست 
و ابزاري ضروري براي بقـا و ادامـه حیـات دنیـوي اسـت. انسـان بایـد زنـده باشـد و           لهیوسولی اقتصاد 

طاعت پروردگار خویش برود. انسان باید زنده باشد و هدف متعالی ا يسو بهنیازهایش تامین شده باشد تا 
زندگی کند تا مقاومتی مطرح باشد. براي یک جامعه فقیر و ضعیف درحال نابودي مقاومت مفهـوم واقعـی   

 تکلیـف او  سازد که در تمامی ابعـاد مقاومـت   به هر حال کار فرهنگی انسانی می .دهد یمخود را از دست 
اقتصادي هم نیست.کار فرهنگی بـه معنـی یـادآوري تکلیـف و انجـام       لهمسئشود. این موضوع صرفا  می

هاي اقتصادي  جمله در بحران ها از دفاع، و درتمام شداید و سختی گرا درجنگ، وظیفه است. انسان وظیفه
و امیدوارانـه و صـبورانه    کند یمتوسعه اقتصادي هم مقاومت  هاي ملی مثل رشد و کمبودها و نیازمندي و

  ).1393ي،اسد» (کند تالش می
هاي مقاوم وجود دارد. اینکه دنیا مزرعه آخرت  هاي زیادي براي ساختن انسان در مکتب اسالم انگیزه
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 نیتر بزرگ عنوان بهآخرت است و باالخره جلب رضایت خداي متعال  درجگاناست، حیات واقعی و ابدي 
مقاومت باشـند. نظـام    سمت بههاي واقعی  توانند محرك پاداش بندگی و صبر و پایداري است، همگی می

کـارکرد نظـام آموزشـی آن اسـت کـه       مسیر فرهنگ سازي باشـد.  نیتر مهمتواند  آموزشی در کشور می
البتـه وقتـی    کودکان و نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب با شرایط و نیازهاي هر برهه تربیت کند.

دهد که راه درست باشد و درستی آن بـه بـاور    شود و نتیجه می مقاومت مثل سایر اعمال عبادت تلقی می
هاي  یی مؤلفهشناسا کهمسائل است  نیا). با توجه به 1393ي،اسد(افراد و اکثریت جامعه تبدیل شده باشد

  .دینما نیتضمی را مقاومتد ي اقتصاکارآمد تواند یمی مؤثر خواهد بود و اسالمفرهنگ اقتصاد 

  پژوهش نهیشیپ. 4
فرهنگ  تأثیري ها ستهیبا رامونیپو  کند یمخود به رابطه اقتصاد و فرهنگ اشاره  قیتحق) در 1376یی(خو

ـ یتحق) و در 1376یی،خـو ی امام(پردازد یمي اقتصادهاي  بر مؤلفه ی نقـش  بررسـ «ی مشـابه، بـا عنـوان    ق
ـ اکبردو مؤلفه پرداخته شده است و  نیای رابطه بررسبه » فرهنگ در اقتصاد ـ ادر  انی ـ بپـژوهش   نی  انی

 آید که مبتنی بر آمـوزش،  هاي مهم ارزشی کشورها به حساب می فرهنگ یکی از مقوله« کهداشته است 
هاي تأثیرگذار تبـدیل   جامعه را به مؤلفه هاي فرهنگی، هاي ارتباطی حوزه فناوري باشد. دانش و عادات می

توان گفت که فرهنـگ   نماید بنابراین می آفرینی می هاي مختلف از جمله اقتصاد نقش خشاند و در ب نموده
باشد. امروزه نقش فرهنگ در اقتصاد از محورهاي مورد توجه اقتصاددانان اسـت و   بر اقتصاد تأثیرگذار می

 يهـا  ییرادادر واقع فرهنگ  باشد. بر این اساس معتقدند که فرهنگ بر توسعه اقتصادي کشورها مؤثر می
همچنین منـافع   رفاه جامعه اثر دارد. يآورد که در ارتقا می وجود بهها و محصوالت  مهارت لیقبزیادي از 

جهت فهمیدن اثـر   باشد. فرهنگ و تأثیر آن بر توسعه از طریق توریسم و سرمایه اجتماعی مورد توجه می
ها و هنجارهاي سیسـتمی اسـت    بر اقتصاد بایستی توجه داشته باشیم که فرهنگ در واقع ارزش فرهنگ

  ).1386،انیاکبر»(دهد هاي اقتصادي خود را نشان می که در بین افراد جامعه وجود دارد و در فعالیت
ـ بنفرهنگ قلب اقتصاد دانـش  «ي با عنوان اثر) در 1391(همکارانپور فرج و  ه در رشـد و توسـع   انی

ي هـا  استیس نشیگز که شوند یم ادآورو ی کردهي اشاره اقتصادي فرهنگ بر رشد اثرگذاربه » ياقتصاد
اثرگـذار   انیبنی بر اقتصاد دانش فرهنگهاي  ی است و مؤلفهفرهنگ راتییتغی برخ ازمندین نینوي اقتصاد

ی بـه اهـداف   ابیی در دست عمومفرهنگ  گاهیجا«ی با عنوان پژوهش) در 1392ي(منصورهستند.  جواد 
 کـه ی اذغان داشته و معتقـد اسـت   عمومي در سطح فرهنگ گذار هیسرمااز ضرورت » ي توسعهها برنامه

ـ اي دارد. از اقتصـاد یی در هر بنگـاه  نها دیتولو  کارگردش  تیفیکیی و کارایی در سزا هب تأثیرفرهنگ   نی
ـ باي اقتصادي توسعه و ها برنامهی به اهداف ابي دست یبرارو،  ي هـا  بخـش  تیریمـد فرهنـگ در   بـه  دی

ی بررسـ : شـرفت یپی فرهنگـ ي هـا  ستهیبا«ي با عنوان ا مقاله) در 1392ی(قربمختلف جامعه توجه نمود.  
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ـ ابـه  » شرفتیپی رانیای اسالمي الگوی در فرهنگالزامات  فرهنـگ بـر    کـه موضـوع پرداختـه اسـت     نی
ي توسـعه را  هـا  برنامـه ي ناکارآمد اي یکارآمدي ها نهیزم تواند یمبوده و  تأثیرگذاري اقتصادي ها استیس

ـ بای ارزش -یبومي اقتصادي ها استیس نشیگزي برارو  نیافراهم آورد. از  مقولـه فرهنـگ را مـدنظر     دی
 حاکمي اقتصادي ها استیسی و رانیا -یاسالم شرفتیپي الگوی، اسالمقرار داد و بدون توجه به فرهنگ 

  منجر خواهند شد.  تشکسی به مقاومتبر آن از جمله اقتصاد 
ی بـر  فرهنگـ هـاي   ی مؤلفهبررسبه » یاسالمي مصرف الگواصول « کتاب) در 1388ی(صادقی حاج

ـ طو  پـردازد  یمـ ی اسـالم ي مصرف در جامعه الگوی راهبرد اصالح عنی، یمقاومتی از ابعاد اقتصاد کی  فی
ـ نما یمـ  ذکـر ی را اسـالم گذار بر اقتصاد  تأثیری فرهنگي راهکارهاو  داتیتهدی از عیوس . در خصـوص  دی

ـ خطوط «) با عنوان 1364(سیخوشنوبه اثر  توان یمي اقتصادهاي  ی و مؤلفهاسالمفرهنگ  ی اقتصـاد  کل
مرتبط بـا اقتصـاد جمـع     اتیرواو  اتیآي از ا مجموعهاثر ارزشمند،  نیا. در کرداشاره » اتیروادر قرآن و 

ی و اصـول  مبـان بـر   حـاکم هاي فرهنگ  اثر مؤلفه توان یماثر،  نیاشده است و با مراجه به  دهیگردي آور
  ی را مشاهده نمود. اسالمي در گفتمان اقتصاد

  ي پژوهشنظری و مفهومچارچوب . 5
شود. اقتصاد، بدان یممحسوب  یاساسو ضرورت  ازین کی رانیاجامعه  یکنون طیشرادر  ياقتصادتوسعه 

 ییشـکوفا رشـد و   يبـرا الزم را  امکانـات ته و داش وندیپانسان  یزندگبا ابعاد مختلف  کهمهم است  لیدل
جامعه، مانند توسعه آمـوزش   یاساس يازهاینانواع  نیتأمسازد. یممختلف فراهم  يها نهیزماستعدادها در 

ـ موردنو خـدمات   کاالها، فراهم نمودن انواع یدفاع لیوسا هیتهو پرورش، توسعه بهداشت و درمان،  و  ازی
اسـت.   ناممکن ایپواقتصاد سالم و  کیدر جامعه، بدون داشتن  ینید يها ارزشو  تیمعنوگسترش  یحت
 مـان یا يهـا  نشـانه و از ی انسـان  کمـاالت از  یکیرا » شتیمع ریتدب«، یاسالم انیشوایپ، لیدل نیهمبه 

قـرار داده  شیخـو  کاررا سرلوحه  ياقتصادها توسعه جوامع و ملت یتمامامروزه  آنکهبا  .اندنموده یمعرف
جهـان، همچنـان دچـار انـواع      يکشـورها  شـتر یبآمده و  لیناهدف  نیابه  کشورهااز  یکماند، اما تعداد 

ـ  دسـت در  کشـورها  یناکـام از آن هسـتند.   یناشـ  یمنف يامدهایپو  ياقتصادمعضالت  بـه توسـعه    یابی
اسـت.   یفرهنگـ امـر، عامـل    نیادر  تأثیرگذاراز عوامل  یکی یولدارد،  يمتعدد، علل و عوامل ياقتصاد

ـ را يها نگرشها و مجموعه اعتقادات، باورها، ارزش یعنیجامعه،  کیفرهنگ  توانـد  یمـ در آن، هـم   جی
 نیاآن باشد.  یماندگ عقب، فقر و رکودتواند موجب یمآن جامعه گردد و هم  شرفتیپو  یترقباعث رشد، 

 يهـا  ارزشهـا و  نگـرش  کـه فرهنگ دارد و منوط به آن است  کیو سرشت  تیماهبه  یبستگموضوع، 
موانع بازدارنده در برابـر   عنوان به آنکه ایباشند،  شرفتیپرشد و  کننده عیتسرموجود در آن فرهنگ، عامل 

 یاجتمـاع و  يفـرد  يرفتارهـا  تیهـدا و  یدهـ  جهـت فرهنگ در  ریخطبا توجه به نقش  .کنندآن عمل 
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ـ موجـب   کـه  ییهـا  نگـرش جامعـه و زدودن آن از   یعمـوم ها، اصـالح فرهنـگ    انسان ، يکـار یب، یتنبل
تواند یم نهیزم نیاي اسالم در اقتصادو توجه به فرهنگ گردد، یم یاجتماع یتیمسئول یبو  ییگرا مصرف

مـورد توجـه    ياقتصـاد رشد و توسعه ی، مقاومتشدن اقتصاد  نهینهاد يراستادر  یاساسگام  کی عنوان به
همـت  «و » مصـرف  يالگـو اصـالح  «، »ياقتصـاد جهاد « ،»یمقاومتاقتصاد « مانند ینیعناو. ردیگقرار 

ـ تأکمـورد   یاسـالم رهبر معظم انقـالب   يسواز  ریاخ يها سالدر  که، »مضاعف کارمضاعف و  قـرار   دی
و  رییتغها عبارت است از يگذار نام نیا یاصلاند. هدف شده يریگ جهت نهیزم نیهمدر  یهمگاند، گرفته

 امکاناتها و تیظرف یتمامو معقول از  حیصح يریگ بهرهو  ياقتصادو  یاجتماع يرفتارها يالگواصالح 
ـ ا. اگـر  یاجتماع تیوضع يبهبودو  ياقتصادبه توسعه  یابی دست يبرا در جامعـه   يرفتـار  يالگوهـا  نی

بـه بـار    یدرخشان یاجتماعو  ياقتصاد جینتا، دیتردگردد، بدون  یعمومبه فرهنگ  لیتبدشده و  نهینهاد
 کـه آن اسـت   ازمنـد ینمعقول، فعال و آگاهانه در جامعه  يرفتارهانوع  نیاو گسترش  جیترو .خواهد آورد

مناسـب در فرهنـگ    یاجتمـاع و  ياقتصاد يرفتار يالگوها زینو تالش در اسالم و  کارراجع به فرهنگ 
 تـأثیر تـوان تحـت عنـوان    یمبحث را  نیا). 1390ی،میرح(ردیگصورت  يشتریب یبررس، بحث و یاسالم

   .مطرح نمود یمقاومتبر اقتصاد  اسالم ياقتصاد فرهنگ

  یمقاومتاقتصاد  .1.5
 رانیاجمهوري اسالمی  هیعلغرب  یرانسانیغجانبه و  کی يها میتحر افتنیو با شدت  ریاخدر چند سال 

ـ ادببـه  » یمقـاومت اقتصـاد  « جدیـد   ، واژهرانیااي  هسته زیآمهاي صلح  برنامه کردنبا هدف متوقف   اتی
ـ ا مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت.    کشورماناضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد  کشوراقتصادي  واژه  نی

ـ د نیهم. در دیگردمطرح  1389مقام معظم رهبري در شهریور سال  با نانیکارآفر دارید بار در نیاول ، داری
ـ نمعرفی و بـراي   ینیکارآفررا معنا و مفهومی از اصطالح  نیا  ،رهبر معظم انقالب بـه   کشـور ساسـی  ا ازی

 را معرفـی نمودنـد.  » جهـش  ییرا به کشورآمادگی «و » فشار اقتصادي دشمنان« لیدلدو  زین ینیکارآفر
 طیشرافشار، در  طیشرادر  کهآن اقتصادي  یعنی یمقاومتاقتصاد : «فرمودند انیدانشجوبا  داریددر  شانیا

 کشـور  ییشـکوفا  و رشـد  کننـده  نیـی تع توانـد  یمـ  دیشـد  يهـا  خصومتو  ها یدشمن طیشرا، در میتحر
مقاومت، عمل یا عکس العمل مناسـب مقابلـه در شـرایط بـروز نامالیمـات و      ). 1393ی راد،کامران»(باشد

اقتصاد مقاومتی اقتصادي  ها واستقامت درمسیر رسیدن به اهداف است. حوادث و بحران ویا تحمل سختی
یا در مسـیر اهـداف، پویـا و پایـدار تخصـیص      ها و  است که در شرایط بروز نامالیمات و حوادث و بحران

کنیم، تصور ما از اقتصاد، نوعی از اقتصـاد اسـت کـه     وقتی بحث از اقتصاد مقاومتی می بهینه منابع بدهد.
هاي مادي معیشت و معنویت را در یک تفسـیر و یـک الگـوي     بینی توحیدي دارد و مقوله ریشه در جهان

 لزومـاً  اسالمی اقتصاد که گفت  توان یمه در مباحث قبل گذشت کند. با توجه به آنچه ک خاص دنبال می



  )3هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد دوازدهم:  مبانی و مؤلفه               170

هـاي علـم اقتصـاد و     ها و قابلیـت  ظرفیت اسالمی نظام یک در اقتصاد طرفی از زیرا. هست هم مقاومتی
مکتب اقتصادي را تواماً دارد. علم اقتصاد حاصل مطالعات بشر و نیز تجربیات او در طول تاریخ است کـه  

ها  در شرایط بحران خصوص بهعلم اقتصاد با تغییر شرایط  ها هم بوده است. و بحران تاریخ شامل حوادث
هـا و حـوادث و    توانـد در مقابـل بحـران    هـا مـی   و شداید قابلیت انعطاف دارد و با تغییر الگوها و سیاسـت 

علـم  «در خـود   ریـزي جدیـد نمایـد.    مشکالت اقتصادي تغییر روش داده و اصالح برنامه کند و یا برنامه
یـابی در هـر شـرایطی نهفتـه      مفهوم و عمل مقاومت به معنی بهینـه  »برنامه ریزي اقتصادي«و  »اقتصاد
به این معنی که در اقتصادها ایـن  . اند گفته» اقتصادي فنرت« بخشی ازاین قابلیت انعطاف را گاهی است.

و تـا حـدودي بـه حالـت قبـل      ها را ترمیم  هاي وارده بر اقتصاد ناشی از شوك قابلیت وجود دارد تا آسیب
بخشی از ایـن قابلیـت و   . اند کردهگیري  اندازه برگرداند. حتی برخی این قابلیت را مورد سنجش قرارداده و

ریزي و اصالحات مـداوم در   شود که با برنامه ریزان و مدیران مربوط می ظرفیت هم به اقدام و عمل برنامه
نمایند. از طرفی هم نظام اقتصاد اسـالمی مبتنـی بـر مکتـب      توانند آثار شرایط خاص را تعدیل ، میها آن

هـاي آن اسـت کـه مقاومـت و اسـتقامت بـراي        اقتصادي است که خود برگرفته از مکتب الهی و ویژگی
کد مکتبی است. اگرچه واژه ؤهاي م توصیه ها از دستورات و بحران درشداید و ژهیو بهیابی به اهداف  تدس

ید و داراي یک بار ارزشی در فرهنگ دینی است، لیکن مفاهیم دراین زمینه اقتصاد مقاومتی اصطالح جد
سابقه نیسـت.   در حوزه اقتصاد در دنیا بی ژهیو بههاي گوناگون  و اعمال و اقداماتی براي مقاومت در حوزه

فراوان وجـود دارد. از طرفـی    ،»قدرت اقتصاد«و یا » اقتصاد مقاومت«در ادبیات اقتصادي مفاهیمی مثل 
انـد و   هاي سیاسی، اجتماعی واقتصادي را تجربه کـرده  و یا بحران جنگهم تمام کشورهایی که به نوعی 
مبنـاي مقاومـت    اند، بـراي عبـور ازشـرایط سـخت، اقتصـاد خـود را بـر        یا براي توسعه سریع اقدام کرده

اقتصادهاي مقاومتی  زین جهانی اول و دوم يها جنگدوران در ریزي اقتصادي  اند. برنامه ریزي کرده برنامه
اشـکاالت   اتمام بهبوده است. در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله عراق بر علیه جمهوري اسالمی ایران، 

هـاي   هـاي برنامـه   بنـدي  هاي اقتصـادي و غیـر اقتصـادي، اولویـت     موجود و عدم درگیري کل توانمندي
بنابراین تفاوت اقتصـاد مقـاومتی در کشـورهاي     شد. نظیم میاقتصادي جمهوري اسالمی براي مقاومت ت

نگـر   . اقتصـاد مـادي  هاسـت  آنتفاوت اهداف  ها و ها و فرهنگ مکتب مختلف در تفاوت شکل مقاومت در
کنـد.   هاي اقتصادي برنامه مقاومت را طراحی مـی  فقط با ابزارهاي اقتصادي و تدابیري نظیر تغییر اولویت

هاي  ریزي اقتصادي، استفاده از ظرفیت ي درکنار استفاده از ابزارهاي علمی برنامهمکاتب الهی و توحید در
). مقـام معظـم   1393ي،اسـد (دهنـد  هاي تخصصی را پوشـش مـی   ریزي ارزشی، نواقص برنامه اعتقادي و

ی اسـت و  اسـالم ی برگرفتـه از اصـول اقتصـاد    مقـاومت اقتصاد  کهخصوص معتقد هستند  نیاي در رهبر
  : دارند یم انیباهبرد ر نیا رامونیپ

 يهـا  رسـاخت یزو متنـوع و   یغنو ذخائر و منابع  يمادو  يمعنوسرشار  ياستعدادهابا  یاسالم رانیا«
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 يبـرا عـزم راسـخ    يداراو  کارآمـد متعهـد و   یانسـان  يرویـ ناز  يبرخـوردار تر از همه،  گسترده و مهم
همـان اقتصـاد    که یاسالمو  یانقالببرآمده از فرهنگ  یعلمو  یبوم ياقتصاد يالگو، اگر از شرفتیپ

 لیـ تحمبـا   کـه و دشمن را  دیآ یمفائق  ياقتصاد مشکالت همهنه تنها بر  کند يرویپاست،  یمقاومت
وا  ینینشـ  عقـب و  شکسـت ، به کرده ییآرا صفملت بزرگ  نیادر برابر  اریعتمام  ياقتصادجنگ  کی
از تحـوالت خـارج از    یناشـ  يهـا  ینـان یاطم یبمخاطرات و  که یجهانخواهد توانست در  بلکه، دارد یم

 يدسـتاوردها است، با حفـظ   شیافزاو ... در آن رو به  یاسیس، ياقتصاد، یمال يها بحران، مانند اریاخت
انـداز   و سند چشم یاساسها و اصول قانون  و تحقق آرمان شرفتیپمختلف و تداوم  يها نهیزمدر  کشور

را محقـق   شرویپو  ایپوگرا،  زا و برون ، درونانیبن، عدالت يفناوربه دانش و  یمتکساله، اقتصاد  ستیب
  ).1392ي،ا خامنه»(.بخش تینیعاسالم را  ياقتصادبخش از نظام  الهام یالگوئسازد و 

  

  
  ی.اسالمی از اقتصاد مقاومتي اقتصاد الگوي ریتأثیرپذمدل  .1 نمودار

  یمقاومت. فرهنگ و ارتباط اثرگذار بر اقتصاد 2.5
محـور بحـث و    یعلممختلف  يها شیگرادر  کهگسترده و پردامنه است  اریبس یموضوعمقولۀ فرهنگ، 

ـ ن یعموم اتیادب، در یعلم يها رشته یِتخصص اتیادبمقوله عالوه بر  نیاقرار گرفته است.  یبررس در  زی
ـ گ جهتفرهنگ را با  .مقوله دارند نیااز  یخاص یتلق زینتوجه است و عموم افراد جامعه  کانون  يهـا  يری

ماننـد آداب و رسـوم،    یمقـوالت آن معمـوالً بـه    فیتعرو در  اند کرده فیتعر يمتعدد يها گونهمختلف به 
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. پـس  شـود  یمـ هـا، اشـاره    انسان یاجتماع یزندگمشابه مرتبط با  میمفاه گریدها، نمادها و  ، ارزشافکار
 یینمادهـا ظـواهر و   ،، عـادات و رفتـار  هـا  شیگراها و  ، ارزشها شهیاندو  افکاراز  یجامعفرهنگ به نظام 

ـ ز ۀیالنظام را به صورت چهار  نیا توان یم. بشر مربوط است یزندگ یجمعبه نظام  که شود یم اطالق  ری
هـا   سطح اخـالق و ارزش یی، معنانظام  ای دیعقاو  افکارسطح : کرد ریتصوبا هم دارند  هیسودو  رابطۀ که

ـ در . نینمـاد سـطح ظـواهر و نظـام     ي،رفتـار نظام  ای مناسکو  احکامسطح ی، شیگرانظام  ای نگـاه   کی
ـ  هیسـو و تأثرات دو  تأثیر که نظامند کی ياجزاچهار سطح  نیامند به فرهنگ،  نظام ـ مالبتـه   د.دارن  زانی

 گرید ریتعب. به ابدی یم شیافزا يریاثرپذ زانیمو  کاهشبه سطح چهار  کیاز سطح  حرکتدر  ياثرگذار
ـ یبتـر و اثرگـذارتر اسـت و سـطوح      ) ثابـت یارزشـ و نظـام   ییمعنـا فرهنگ(نظـام   تـر  قیعمسطوح   یرون

  ).1390ي،جعفر(است رتریاثرپذو  رتریمتغ) نینمادو نظام  يرفتارفرهنگ(نظام 
ها و هنجارها و مصنوعات  سه سطح باورها و مفروضات، ارزش يرو، فرهنگ بر نیشا ۀینظربر اساس 

 يرفتـار  يهنجارهـا ها و  که بر ارزش شوند یم دهیدفرهنگ، مصنوعات  يظاهر. در سطح ردیگ یمشکل 
   .باورها و مفروضات استوارند یعنیسطح،  نیتر قیعمبر  زینها و هنجارها  دارند و ارزش هیتک

. مفروضـات بـر آنچـه    دهنـد  یمباورها و مفروضات هستۀ فرهنگ را شکل  :باورها و مفروضات الف)
 هـا  آنرهگذر بر ادراکات، نحوة تفکـر و احساسـات    نیاآن اعتقاد دارند، داللت داشته، از  تیواقعمردم به 

ذهـن   یدسترساز سطح  رونیبمتداول و  یآگاهاند و خارج از سطح  شده رفتهیپذ. مفروضات کنند یمنفوذ 
 رامـون یپاز آب  ها یماهاست که احتماالً  يتصورخودآگاه قرار دارند. تصور مردم دربارة مفروضات، مشابه 

 شـوند  یمـ بحث محسوب  رقابلیغو  یقطع یقیحقافرهنگ،  کی ياعضا دگاهیدخود دارند. مفروضات از 
 هـا  آنو بـه   فکنندیب هیساافراد،  اتیتجربو بر  کنندرخنه  یفرهنگ یزندگ يها جنبهدر همۀ  توانند یمکه 

 .رنگ بدهند
محسـوب   یاجتمـاع  ياسـتانداردها ها آن دسـته از اصـول، اهـداف و     ارزش :ها و هنجارها ارزش ب)

 کی ياعضاها آنچه را  . ارزشابندی یمدست  یذات ییبهافرهنگ به  کیاز  تیحما افتیدرکه با  شوند یم
 ي)،وفادارها، منابع و  ، سنتیمل تیهو، استقالل و يآزادعدالت و  رینظفرهنگ مراقب حفظ آن هستند (

ـ  حیصـح ها را دربارة آنچـه   قضاوت يریگ شکل یمبانها،  . ارزشکنند یم فیتعر غلـط اسـت، سـازمان     ای
 جانـات یهو معمـوالً بـا عواطـف، احساسـات و      ندینما یمداللت  يمعنوو  یاخالق یضوابطو بر  دهند یم

 .رندیگ یمقرار  تیحما، مورد يقو
ـ  يرفتارهـا و  دنیشـن ، قابـل لمـس، و قابـل    تیرؤقابل  يایبقامصنوعات  :مصنوعات ج) بـر   یمبتن

  ).1390،گرانیدو  انیرضائ(شوند یممحسوب  یفرهنگ يهنجارهاها و  مفروضات، باورها، ارزش
بـه دو   ياقتصـاد نظام  خصوص بهو  ها نظام ریسانظام فرهنگ با  يها تیموجود، ارتباط یکلطور  به
 :شود یم میتقسدسته 
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 هـا  آنهـا، در   نظـام  ریسـا ارتبـاط بـا    قیـ طرگ از است که نظام فرهن ییاثرهامنظور  :ارتباط اثرگذار -
 .گذارد یم
و  یفرهنگارتباط با نظام فرهنگ، در نظام  قیطرها از  نظام ریسااست که  يآثارمنظور  :ریاثرپذارتباط  -

 .گذارند یمآن  ياجزا
جامعه را رشد دهند. از  يها آرمانعمل کنند که  يا گونهبه  دیباموجود در جامعه  يها نظاماز  کیهر
 یدرسـت  بـه را  گریکدیها به  ها و ستاده داده فرایندتعامل دارند و اگر  زین گریکدیها با  نظام نیا گریدطرف 

به بهانـۀ   دینباشود و  یکافها توجه  از نظام کیهربه  دیبا نیبنابرانخواهد داشت.  یتیمطلوبنکنند  میتنظ
هـا   بخـش  ریسـا بهبـود بخـش اقتصـاد از     يبـرا بر عکـس،   ای بیتخرها را  بخش ریسا یفرهنگاصالح 

 شیافـزا اگر اقتصاد فقط به  رایزحفظ شود؛  ها آن نیبحالت توازن  دیبا، همواره رو نیاکرد. از  یپوش چشم
فرهنـگ   یسامانده يبرا بیترت نیبدنخواهد بود.  یانسان لیفضا شیافزارفاه توجه کند، فرهنگ قادر به 

ها با توجـه بـه باورهـا و     بخش نیااز  کیهرمند به موضوع توجه نمود. اگر  نظام دگاهید کیبا  دیباکشور 
، ياقتصـاد نظام  یوقتصورت  نیا ریغحاصل خواهد شد؛ در  قیتوفخود ساخته شود،  یفرهنگ يها ارزش

بـر عملکـرد    جهینتو در  شود یمبه همراه آن وارد  زینوارد شود، فرهنگ آن جامعۀ خاص  يگرید يجااز 
ـ نهاو در  گـذارد  یمـ فراد جامعه اثـر  ا ـ  جـاد یاسـبب   تی و  انیرضـائ (گـردد  یمـ در جامعـه   یدوگـانگ  کی
فرهنـگ   رایز  است؛ تأثیرگذارهر جامعه  شرفتیپ، فرهنگ بر اقتصاد و سونیهر). به اعتقاد 1390،گرانید
ي هـا  ارزشو  دهـد  یمـ  شـکل ي را اقتصـاد ي ها استیسو  شرفتیپملت در قبال  کو نگرش ی تفکر زین

ـ یامو  1383،سـون یهر( دهنـد  یمـ  شـکل ي اقتصـاد ي ها تیفعالي دارند و به ا ژهیو تیاهمی فرهنگ ی و ن
  ).1390ي،خسرو
خالصـه   ریزي ها گزارهدر  توان یمي را اقتصادي اسالم بر جهاد اقتصادفرهنگ  تأثیراوصاف،  نیابا 
ي اسـت؛  اقتصـاد ي ها ارزشفرهنگ و  تأثیري تحت اقتصادجهاد  ندیفرای در انسان داریپاي رفتارهانمود: 

فرهنگ قـرار دارنـد؛    تأثیرتحت  که باشد یمرفتارها  جهینتی مقاومتاقتصاد  ندیفراي در اقتصادي رفتارها
ـ دخی مقـاومت یی شـدن اقتصـاد   اجراو  نیتدوی، طراحی بر اسالمی اقتصاد فرهنگهاي  مؤلفه هسـتند؛   لی
 تأثیري تحت اقتصادراهبرد  نیا رایزي هستند اقتصادجهاد  تیموفقي راهگشاي اسالم اقتصادي ها ارزش
 تـأثیر ی اسـالم ي ها ارزشی منبعث از فرهنگی و نظام اسالمفرهنگ  نیبنابرای قرار دارد. نیدي ها ارزش
  ی دارد.مقاومتي اقتصاد الگوو  رنیای اسالمي جمهوري اقتصادي رفتارهای بر میمستق

ـ یخمامـام   ریتعبی به مقاومتبر اقتصاد  تأثیرگذاری اسالمی اقتصاد فرهنگهاي  ؛ مؤلفهلیتحلو  هیتجز ی(ره): ن
  ).  72: 7امام،ج فهیصح» (تاس یاسالم، نظر ما به فرهنگ یآل مگر به طور ستیننظر ما به اقتصاد «

هـاي   ی مؤلفـه بررسـ . در ادامه به باشد یم تیاهمی حائز اسالمرو، توجه به فرهنگ در اقتصاد  نیااز 
 :میپرداز یمگذار هستند  تأثیری مقاومتبر اقتصاد  کهی اسالمي اقتصادی فرهنگ
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 احتکار تیممنوع . فرهنگ3.5
گرفتـار   ها حکومتعصر حاضر است که  يها يدشوار نیتر مهماحتکار کاالها و اجناس ضروري از  مسئله

و جنبه  شود یم ها حکومتو چه بسا که همین گونه امور مایه تزلزل و سقوط  اند شدهآن و لوازم و آثار آن 
و همچنین برکسی پوشیده نیسـت کـه    مسائل برجنبه اقتصادي محض آن غلبه دارد سیاسی در این گونه

یک دشـواري بـزرگ    ها زماناحتکار امري پر سابقه است و اختصاص به زمان حاضر ندارد. بلکه در همه 
خصوصیات جبلّـی انسـان محسـوب     اجتماعی بوده است، احتکار برخاسته از حرص و آزمندي است که از

 تـر  گسـترده توسعه بیشـتر بیابـد زمینـه احتکـار      ها ملتن میا بازرگانی مبادالت دامنه چه هر ... وشود یم
و زیـان آن   شـرّ  و کنـد  یمنیازمندند، سرایت  ها آنو به همه آن چه که مردمان در زندگی خود به  شود یم

ـ  تجـارت،  و عیتوز حوزه در ي اسالماقتصاد ـ ینید يها هآموز از یک). ی1386، پور یول(ابدی یمفزونی   ینف
 کـار  به ي،مجاز ییمعنا در سپس است، امساك و کردن جمع مفهوم به اصل در احتکار واژه. است احتکار

 را احتکـار  یشـرع  . مفهـوم »یگران زمان انتظار به آن مانند و طعام ينگهدار و جمع« جمله از است، رفته
 گرید کننده عرضه نبود صورت در است، مردم ازین که ییکاال حبس و جمع: «کرد انیب توان یم گونه نیا

 عنـوان  بـه دیـن  ). 1387(غفاري و کریمی، »مردم به اضرار ای کاال شدن گران هدف با و ،تیکفا مقدار به
اسـت  ، در امور حیاتی و استراتژیک صاحب نظریه و برنامه ها انسانیک منبع فکري و طراح برنامه زندگی 

  . و با پشتوانه وحیانی خود ضریب اطمینان الزم را تضمین نموده است
ی از برخـ بـه   کـه وجود دارد  احتکاری در خصوص فراوان اتیآالف) نگرش قرآن به احتکار: در قرآن، 

  :گردد یماشاره  ها آن
»الَّذنَیو زُونَیکْن بضَّۀَ الذَّهالْفالَ وو ایقُونَهنف بِ یفا لِیسم للّهّرْهشـ  عـذاب  بـه  فَب آنهاکـه از زر و  : مٍیأَل

 ویـلٌ «)؛ 34 /توبـه »(دردنـاك مـژده ده   یعذاب به، کنند ینمرا در راه خدا خرج  ها آنو  سازند یمسیم گنج 
ـ را گرد آورده و  یمال، آنکه يجو بیعبر هر نکوهشگر  يوا عدّده؛ و ماالً جمع لُمزَةٍ*الَّذي همزَةٍ لکُلِّ  یم

در امـوال و نسـب) مشـغول    (جسـتن   یفزونشما را  اَلْمقابِرَ: زرتُم یحتَّ اَلتَّکاثُرُ أَلْهاکُم«؛ )1 /(همزه»شمارد
بِالْباطـلِ   نَکُمیب أَموالَکُم تَأْکُلُواْآمنُواْ الَ  نَیالَّذ هایأَ ای«) و 1 /(تکاثر»دیکرد ارتیزقبرها را  نکهیا، تا دیگردان

ـ مخوررا بـه نـاحق    گریکدی، اموال دیا آورده مانیااي کسانی که  :منکُمتجارةً عن تَرَاضٍ  تَکُونَإِالَّ أَن  ، دی
همان طور که از آیـات بـاال     ).29نسا/(»دیباشداده  تیرضامگر، آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف بدان 

و بـاال   ییسـودجو مـردم، جهـت    یزنـدگ الزم  لیوساو  یخوراکمواد  يآورعمل احتکار و جمع پیداست؛ 
ـ ناپسند و مذموم  يها یژگیواست و از جمله صفات و  یانسان ریغ یعمل ها متیقبردن  احتکـار   .باشـد  یم

اقتصاد جامعه ضربه وارد کرده و نرخ کاالهـا   کرهیپبه  و شود یممردم  يبرا یسختزحمت و  جادیاموجب 
  .)1385، نام یب(دهد یمدر تنگنا قرار  یشتیمعرا باال برده و مردم را از لحاظ 

  عبارتند از:  احتکارمرتبط با  اتیروای برخب) نگرش روایات به احتکار: 
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 ).1383، ائی بروجرديطباطبو خصلت گنهکاران است( يخو: احتکار »الفجار شیمۀ أإلحتکار«قال علی(ع): 
  ).1378آمدي، است( يناپسنداحتکار صفت  »:رذیلۀ أإلحتکار«قال علی(ع): 

کتـاب   یفسوقنا کالملحد  یفاهللا و المحتکر  لیسب یفسوقنا کالمجاهد  یالالجالب «: قال النبی(ص)
و آنکـه در بـازار    کند یماست که در راه خدا جهاد  یکس، مانند کنند یموارد  يزیچآنانکه به بازار ما  »:اهللا

 ).1362پاینده، (دیآ یماست که در کتاب خدا کافر به شمار  یکس، مانند دینما یماحتکار 
 ).1378آمدي، (ستا تیمحروماحتکار سبب  »:الحرمان داعیۀ أألحتکار«قال علی(ع): 

ـ   خـورد  یمـ  يروزوارد کننـده   »:الجالب مـرزوق المحتکـر ملعـون   « قال النبی(ص): ت و محتکـر لعن
 ).1362پاینده، (برد یم

 لهیوسـ به زحمت انـداختن مـردم بـه     »:االحتکارِ یف النُّفوسِ إتْعاب األغْمارِ طَبائعِ من«قال علی(ع): 
 ).1378آمدي، (دانند ینمعاقبت آن را  يبداست که  یکسان يها خصلتاحتکار از 

 یکسـ  »:ثم تصدق به لم تکن صدقته کفاره االحتکار ومای نیاربعمن احتکر الطعام « قال النبی(ص):
و سـپس آن را صـدقه دهـد، کفـاره      دینمامورد استفاده مردم را به مدت چهل روز احتکار  ییغذاکه مواد 

 ).1383 ،یکاشان ضیفگناه احتکارش نخواهد شد(
ـ حضرت  »:لد ...البکره بِن الحع ینَه«قال علی(ع):  نمـوده   ینهـ هر (ع) از احتکـار نمـودن در شـ   یعل

     ).1387، یمتقاست(
حضـرت علـی(ع) در   »: عیب علی الواله …فی العهد األشتري ... و ذلک (االحتکار) «قال علی(ع):  

: این احتکار ننگی است بـراي والیان(عوامـل حاکمیـت) و نشـانه نـاتوانی      ندیفرما یمعهدنامه مالک اشتر 
   ).1378هاست(سیدرضی،  مدیریت آن

ادامـه   ریمسـ کـه انسـان در    گـردد  یممستفاد  نیچننکوهش احتکار  نهیزمدر  اتیروا نیااز مجموع 
و نسبت به برطرف سـاختن   دینمابرقرار  یاجتماعو  ياقتصادارتباط  گرانیدخود، ضرورت دارد با  یزندگ

ـ وو بـه   یزنـدگ  حتـاج یما يبرداررا از بهره  گریهمدو  دینمااقدام  گریکدی ازین محـروم   ییغـذا مـواد   ژهی
که احتکار فقط هنگامی حـرام نیسـت کـه از     دهد یمبررسی روایات و سیره نشان ). 1385، نام یب(نسازند

شدت ارتکاب این عمل؛ کاال در بازار نایاب شده و به هیچ قیمتی قابل تهیه نباشد و نیازمندان بـه آن بـه   
لی جریان توزیـع آن بـا اختالالتـی    و شود یممضیقه افتاده باشند بلکه احتکار هنگامی هم که کاال یافت 

و از دسـترس عمـوم مـردم خـارج      گردد یمکه منجر به گران شدن و کمیاب گشتن کاال  باشد یممواجه 
، نیـز حـرام   باشـد  ینمـ ی در بودجه خانوار قابل تهیه یجو و جز با پرداختن بهاي مضاعف و صرفه گردد یم

  ).1386، پور یول(است
. اما احتکار کاالهـاي  کند یمرقابت آزاد تجاري در جامعه مسلمانان جایز است و اسالم از آن حمایت 

اساسی و ضروري مردم اعم از مواد خوراکی و غیرخوراکی در صورتی که مضر به حال جامعه باشد، حـرام  
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انوي شود و شـکل  ث عنوان بهاست. ماهیت احتکار به خودي خود، حرمتی ندارد ولی در صورتی که معنون 
و احکام را منـوط بـه حفـظ     کند یماضرار به غیر را بگیرد، حرام است. اسالم به مصالح مردم بسیار توجه 

 عنـوان  به. بنابراین چنانچه احتکار برخالف مصالح مسلمانان باشد، دولت اسالمی موظف است داند یمآنها 
قوانینی وضع کند که مانع تحقـق چنـین    ي اقتصادي جلوي آن را بگیرد وها روشیک واجب و بر اساس 

امام خمینی(س) با درك زمـان و موقعیـت   ). در ایران پس از انقالب، 1386ی، گرگان یمیعظاموري گردد(
حساس کشور و با توجه به جنگ تحمیلی و تحت فشار قرار گـرفتن کشـور از سـوي دشـمنان اسـالم و      

ی بلکـه در برخـی دیگـر از اقـالم و مـواد اولیـه و       تنها در مواد غـذای  نه(اثرات مخرب احتکار و شیوع آن
ضـرورت بحـث و مبـارزه بـا ایـن بـالي بـزرگ اقتصـاد را بارهـا و بارهـا در            )مایحتاج ضـروري مـردم  

که داشتند مورد تأکید قرار دادند و از تمام اقشار مردم خاصـه بازاریـان و کسـبه، تقاضـاي      ییها یسخنران
در جمع نماینـدگان   شانیها یسخنرانایشان در یکی از . همکاري و مبارزه با احتکار و محتکرین را داشتند

  اصناف و بازاریان به همین مطلب اشاره داشته، فرمودند: 
وقتی احتکار بشود؟! این ملت را در مضیقه بگذارند؟! انصاف است کـه  انصاف است که در یک همچو «

در یک همچو وقتی گران فروشی بشود که دولت به جان بیاید و نتواند درستش بکند، یـا بایـد کمـک    
کنـیم، تکلیـف شـرعی، ایـن اصـناف محتـرم، ایـن         کرد به این دولت؟ تکلیف نداریم ما که کمک می

تـر   فروشی، بـا اینکـه اجنـاس را بـه قیمـت ارزان      توانند مبارزه کنند با گران می ها نیابازارهاي محترم، 
رونـد،   بفروشند، آن مقدار که گیرشان آمده، اگر اجناس را به قیمت ارزان بفروشند، محتکرین کنار مـی 

را  بگویند: آقا چـرا ایـن کـار    ها آنتوانند نگه دارند یا محتکرین را بروند خود اصناف بروند آنجا، به  نمی
  ).  275، 17ج  :1378 ،خمینی»(؟کنید می

در زمـانی کـه حضـور و    «دولت فرمودند:  هیئتهایشان در جمع  در قسمتی دیگر از سخنرانی ایشان
اي از محتکـران و   شـود، عـده   هاي جنـگ هـر روز بیشـتر مـی     کمک ملت شریف ایران به دولت و جبهه

دارند و به حال خود و کشور خود دلسوز نیستند،  فروشان خدانشناس دست از این حرفه کثیف بر نمی گران
 ،خمینـی (»اینان باید از غضب الهی بترسند و بیش از این خود را در پیشگاه خدا و خلق خدا رسـوا نکننـد  

  ).322، 17ج  :1378
ي ایجـاد و  هـا  نـه یزم نیتـر  مهماجتماعی دانست که از  -پدیده احتکار را باید نوعی بیماري اقتصادي

ي  مجموعـه در جامعه، همانا نابسامانی شبکه توزیع و فقدان یک بازار منسجم و متکـی بـر    توسعه احتکار
ي و قانونی است. عالوه بر این، فقدان یک بازار مالی ا حرفهتولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان 

و همچنین محتکران  ي زایدها واسطهکارا و فراگیر در جامعه نیز به ایجاد زمینه و بستر الزم براي فعالیت 
). به زعم نویسندگان براي مبارزه با احتکار و ایجاد فرهنگ ممنوعیت احتکـار  1375(رنجبر، کند یمکمک 

انجام گردنـد: نظـارت جـدي حکومـت و      ریزي راهکارهادر جامعه و رسیدن به یک اقتصاد مقاومتی باید 
ي ضـروریات زنـدگی در مواقـع     دربـاره دولت بر سیستم تولید و فروش محصوالت، اطالع رسانی عمومی 
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بحرانی، نخریدن کاالي محتکران توسط مردم، شناسایی و اولویت بندي احتیاجات ضروري و اولیه مـردم  
توسط دولت، تبلیغ فرهنگ خرید و فروش اسالمی، گسترش فرهنگ تقوي، ایمـان و اخـالق در جامعـه،    

 رساندن به دنیا و آخرت.     ترویج و تبلیغ مضر بودن احتکار براي جامعه و خسارت 

  ریتبذ و اسراف با مقابله . فرهنگ4.5
 ؛ اسـراف »االنسـان  فْعلُـه ی فعـلٍ  کُـلِّ  یف الحدّ تَجاوز اَلسّرف: «دیگو یمراغب اصفهانی در تعریف اسراف 

). 1390سر بزند(راغب اصفهانی،  انسان که از است يزیچ هر در اعتدال حد از تجاوز و يرو ادهیز هرگونه
در مقابل تبذیر در لغت به معناي از بین بردن مال و هزینه کردن آن به صورت اسراف است. برخـی نیـز   

که تبذیر به معناي پراکنده کردن است و اصل آن پاشیدن بذر است و به هر کـس کـه مـالش را     اند گفته
تعبیـر  » ریخـت و پـاش  «ات روزمره از واژه تبذیر بـه  . فارسی زبانان در محاورشود یمگفته  کند یمضایع 

). بی تردید ابتال به اسراف و تبذیر، یکـی از مشـکالت جامعـه اسـت.     1391، گرانیدی و قراملک(کنند یم
مصرف گرایی و زیاده روي در مصرف، مشکالت اقتصادي بسیاري براي جامعه ایجاد کرده است. مشکل 

شه دوانده است کـه صـرفه جـویی و جلـوگیري از اسـراف و تبـذیر       اسراف آن چنان در تاروپود جامعه ری
. امروزه اسـراف و تبـذیر   شود یمي اساسی تنظیم اقتصاد جامعه اسالمی مطرح ها حلیکی از راه  عنوان به

ي عرفـی، اخالقـی و   ها رساختیزبه صورت عرف و عادت و گاه یک ارزش درآمده است. از این رو، تغییر 
که آن هم در گرو درك  دیآ یمعوامل براي نابود کردن اسراف به شمار  نیتر مهمفرهنگی جامعه یکی از 

صحیح این مشکل است. واژه اسراف تنها یک واژه اقتصادي نبوده و کاربرد آن منحصـر بـه امـور مـالی     
نیست، بلکه این واژه قبل از آنکه نشانه جرم در امور اقتصادي باشد، بیانگر وضعیت نامناسب و غیرمعقول 
اخالقی و فرهنگی شخص یا جامعه مسرف است که حالت تجاوزگرانه و بی اعتنایی بـه قـوانین و حـدود    

). با توجه به فرهنگ اسـالمی حـاکم بـر جامعـه مـا (کـه تمـام        1383(سبحانی، باشد یمشرعی و انسانی 
ن و کـه ایـن مهـم از منظـر قـرآ      رسـد  یمدستوراتش برگرفته شده از آیات قرآنی است) ضروري به نظر 

روایات اسالمی مورد توجه قرار گیرد، چون اثرگذاري آن بر توسـعه جامعـه از زوایـاي مختلـف سیاسـی،      
اجتماعی، اخالقی، اقتصادي، فرهنگی و ... داراي اهمیت است. هرگاه آثار اسراف در نفس آدمی تأثیر کند 

این، آثار و پیامـدهاي اسـراف و   . بنابرسازد یمو بر آن مستولی شود، او را از مسیر معتدل و صحیح، گمراه 
براي برنامه ریزان و سیاستمداران اسـالمی در تـدوین خـط مشـی      تواند یمتبذیر از منظر آیات و روایات 

). 1390ي صحیح مؤثر واقع شود(رضـوانی،  ها وهیشي آینده و رشد و اعتالي کشور و دستیابی به ها برنامه
  .شود یمف و تبذیر پرداخته در ادامه به نگرش آیات و روایات درباره اسرا

الف) نگرش قرآن به اسراف و تبذیر: در قرآن کریم واژه اسراف و مشتقات آن به کار رفته است ولـی  
استعمال شده که در هر مورد، مفهومی ویژه دارد. در غالـب مـوارد، مقصـود از    » اسراف«مورد لفظ  23در 
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ي مالی را شامل  جنبهي اخالقی، عقیدتی و تجاوز از حدود الهی است و تنها در چهار مورد ها جنبهاسراف 
  عبارتند از: اتیآی از برخ). 1376(عطایی، شود یمشش آیه » تبذیر«که با دو آیه  شود یم

»ککَذَل نَیِّز رِفسلْما نَیلکَانُواْ م لُونَیمزینـت داده شـده    : ایـن گونـه بـراي اسـرافکاران اعمالشـان     ع
 ال اللَّـه  إِنَّ«)؛ 15شـعراء/ »(: اطاعت فرمان مسـرفان نکنیـد  نَیالْمسرِف أَمرَ عوایتُط ولَا«)؛ 12یونس/»(است

 لَعـالٍ  فرْعـونَ  وإِنَّ«)؛ 28غافر/»(کند ینمکَذَّاب: خداوند اسرافکار دروغگو را هدایت  مسرِف هو منْ یهدي
ضِ یفإِ األَرونَ نَّهلَم رِفسو به راستی فرعون برتري جویی و طغیان در زمین روا داشت و او از اسـر  نَیالْم :

بخورید و بیاشـامید و اسـراف   »: نَیالْمسرِف حبّی الَ إِنَّه تُسرِفُواْ والَ واشْرَبواْ کُلُواْ«)؛ 83یونس/»(فکاران بود
)؛ 43غـافر/ »(النَّـارِ  أَصـحاب  هـم  نَیالْمسرِف أَنَّ«)؛ 29اعراف/»( نداردنکنید که خداوند مسرفان را دوست 

ـ  وإِسـرَافَنَا  ذُنُوبنَا لَنَا اغْفرْ ربّنَا قَالُوا أَنْ إِال قَولَهم کَانَ وما« رِنَـا  یفأَم  ثَبِّـتنَا  وامـرْنَا  أَقْـدانْصـ  و  الْقَـومِ  یعلَ
ان جز این نبود که گفتند پروردگارا، گناهان ما و زیاده روي مـا در کارمـان را بـر مـا     : و سخن آننَیالْکَافرِ

 نَیالَّـذ  يعباد ای قُلْ) «147عمران/ آل»(ي ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران یاري دهها گامببخش و 
 يا«: بگـو  میالـرَّح  الْغَفُـور  هـو  إِنَّه عایجم الذُّنُوب غْفرُی اللَّه إِنَّ اللَّه رّحمۀِ من تَقْنَطُوا لَا أَنفُسهِم یعلَ أَسرَفُوا
 را گناهان همه خدا همانا،. دیمشو دینوم خدا رحمت از ،دیا داشته روا يرو ادهیز شتنیخو بر که من بندگان

 والَ لِیالسـبِ  وابـنَ  نَیوالْمسک حقَّه یالْقُرْب ذَا وآت«)؛ 53(زمر/ »است مهربان آمرزنده خود او که آمرزد،یم
ذِّرتُب ذاسـراف  و یولخرجـ  و] کن يریدستگ[ را ماندهراه در و مستمند و بده او به را شاوندیخو حق و :رًایتَب 
ـ  إِخْـوانَ  کَـانُواْ  نَیالْمبـذّرِ  إِنَّ«)؛ و 26اسراء/»(مکن ـ تحق بـه  :نِیاطیالشَّ  بـرادران  کننـدگان  ریتبـذ  کـه  قی

. پس به طور کلی و به ویژه از بعد اقتصـادي، بیجـا و نـاروا مصـرف کـردن و تلـف       )27/ اسراء(»طانندیش
اسـت و موجـب تبـدیل     هـا  نعمتي الهی، در تنگنا قرار دادن و محروم کردن جامعه از آن ها نعمتکردن 

قاتی، مـدگرایی، احسـاس   ثروت و مصرف به ارزش برتر، نابودي امکانات، از بین رفتن شرافت، شکاف طب
  .شود یممحرومیت و ... 

ب) نگرش روایات به اسراف و تبذیر: از روایات اهل بیت(ع) براي تشخیص مصداق اسراف و تبـذیر،  
  :   شود یمی اشاره برخبه 

 اسراف کفاف از باالتر»: اسرافُ الکَفاف فَوقَ ما«بیش از حد کفاف و نیاز: چنان که علی(ع) فرمود:  .1
 ).1366است(خوانساري، 

هدر دادن منابع و امکانات: یکی از معیارهاي اسراف و تبذیر، به هدر دادن منابع و امکانات مـالی و   .2
اسراف در چیزهایی اسـت کـه   «طبیعی است. در همین ارتباط از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود 

   .)1389کلینی، »(کند یممال را تلف 
اي بدن و یا روح آدمی: در همین زمینه در روایتی از امـام صـادق(ع) نقـل شـده     مصرف زیانبار بر .3

در آنچه بدن را سالم نگه دارد اسراف نیست... بلکه اسراف در چیزهایی است که مـال را تلـف   «است که 
  .)1389کلینی، (»کرده و به بدن زیان رساند
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ي بیجـا و غیـر بهینـه از مـوارد اسـراف      ها استفادهمصرف غیر بهینه: اهل بیت(ع) معتقد بودند که  .4
خرج کردن بـه نـاحق (بـی مـورد) مـال، حیـف و میـل و اسـراف         : «دیفرما یماست. براي نمونه علی(ع) 

  ).1378سیدرضی، »(است
ال کـرد؟  ؤنمودن مـال سـ   عیضااز  امبریپ ینهدرباره  ریجببن  دیسعاز  يمردهزینه در مسیر گناه:  .5

ـ فرماحالل عطا  يروزست که خداوند تباه کردن مال آن ا«گفت:  يو ـ چو آن را در  دی کـه خداونـد    يزی
  ). 1414ي، البغداد یالقرش»(یکنحرام نموده خرج 

  
  و پیامدهاي اسراف و تبذیر از دیدگاه اسالم. ها شهیر، ها ستهیبا .1 جدول

رعایت اعتـدال و   .3لزوم برآورده کردن نیازهاي زندگی  .2لزوم حفظ مال  .1  هاي مصرف در اسالم بایسته  1
  میانه روي.

  اقتار. .4اتراف  .3تبذیر  .2اسراف  .1  هاي مصرف در اسالم نبایسته  2

  ي اسراف و تبذیرها شهیر  3

 .4دروغگـویی   .3شک و تردیـد در امـور اعتقـادي     .2ي خبر یبجهالت و  .1
 .8خودنمــایی  .7بــی تقــوایی  .6اســتکبار و خودخــواهی  .5شــیطان صــفتی 

تبلیغـات   .11تقلید از اسرافکاران  .10تربیت ناصحیح خانوادگی  .9هواپرستی 
تولید کاالهاي نامرغوب، کاالهاي  .14فخرفروشی      .13برتري جویی  .12

با مصرف باالي انرژي، کاالهاي حرام و تولید کاالهاي تجملی و تشـریفاتی  
  توزیع نادرست در جهت اسراف در مصرف. .15

4  
  

و  پیامدهاي دنیوي اسراف
  تبذیر

 .5عــدم اسـتجابت دعــا   .4سـلب توفیـق    .3زوال نعمــت  .2کـم برکتـی    .1
نابودي امکانات  .8تبدیل ثروت و مصرف به ارزش برتر  .7فقر  .6ورشکستگی 

بیماري  .13ی مروت یب .12از بین رفتن شرافت  .11نمایش ثروت  .10بخل  .9
نیاز به احترام و تاییـد   .16نیازآفرینی  .15محرومیت از هدایت    .14جسمی 

ي ها راهجبران کسري درآمد از  .19مدگرایی  .18شکاف طبقاتی  .17اجتماعی 
 .23حق ناشناسـی   .22فشار هنجاري  .21احساس محرومیت   .20نابهنجار 

قسـاوت   .26سقوط اخالقی و ایمانی    .25کاهش تولید  .24تزلزل و سستی 
  ضایع کردن حقوق دیگران .27قلب 

  هالکت .4خواري قیامت  .3کیفر اخروي  .2خشم الهی  .1  پیامدهاي اخروي اسراف وتبذیر  5
  

عواملی است کـه  » عوامل فرهنگی«اجتماعی اسراف و تبذیر: مراد از  -و عوامل فرهنگی ها نهیزمج) 
در طول زمان در فرهنگ یک جامعه شکل گرفته و رشد یافته و امروزه به عاملی در راستاي ترغیب مردم 

  به عوامل زیر اشاره کرد: توان یمبه اسراف در مصرف بدل شده است. در این زمینه 
ي فکري و رفتاري بشر ازجمله اسراف، ناآگاهی است. نقش ها يناهنجارامل بسیاري از ناآگاهی: ع .1

ناآگاهی در ارتباط با بحث اسراف و تبذیر از چند جهت قابل بررسـی اسـت. گـاهی علـت اینکـه فـردي       
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تا بتواند بر مصـادیقش تطبیـق    داند ینماین است که مفهوم اسراف را  شود یممرتکب رفتارهاي مسرفانه 
هست، شنیده باشد و بداند امـا   ها زباند. گاهی ممکن است فرد، دست کم مواردي از اسراف را که سر ده

از حکم حرمت و میزان گناه آن اطالع نداشته باشد. گاهی فرد به دلیل بی اطالعی از عواقب سوء فـردي  
 و اجتماعی، و دنیوي و اخروي اسراف، مرتکب عمل مسرفانه شود.   

ي مختلف زندگی خود تحـت تـأثیر سـایر    ها نهیزمدر  ها انسانرافکاران: به طور معمول تقلید از اس .2
ي مادي و ظـاهري  ها شاخصه. گاهی افراد و جوامعی هستند که در برخی رندیگ یمو جوامع قرار  ها انسان
 ؛ مانند جوامعی که بـه نحـوي در مسـائل مـادي زنـدگی بـه      کنند یمي ظاهربین زیبا جلوه ها انسانبراي 

یا به خـاطر روح   ها آنو یا چنین نمودي دارند و معموالً الگوي مصرف در زندگی  اند دهیرسیی ها شرفتیپ
مترفانه توأم با اسراف و تبذیر است و یا با توجه به موقعیت اجتماعی و اقتصـادي، از سـطح زنـدگی و در    

ش اسراف و تبذیر خواهد شد. باعث گستر ها آننتیجه سطح مصرف باالیی برخوردارند که تقلید جامعه از 
 .کند یمبه همین دلیل است که قرآن کریم از تبعیت از مسرفان نهی 

ي فرهنگی اسراف، انواع تبلیغات کاالها و خدمات است. امـروزه  ها نهیزمتبلیغات: یکی از عوامل و  .3
تـرویج فرهنـگ    تبلیغات به یکی از ابزارهاي مهم در جهت تغییر سلیقه و الگوي مصرف جوامع انسانی و

براي فروش کاالهاي تولیـدي خـود در حـد     ها شرکتاسراف و تبذیر تبدیل شده است. به طوري که کار 
ي خاص تبلیغاتی و گسـترش آن و  ها وهیشبا بکارگیري  ها آنبلکه مبلغان  شود ینمتبلیغات ساده خالصه 

و نیز خلق و تبدیل نیازهاي غیرضـروري   ها فرهنگنیز بکارگیري ابزارهاي الزم، سعی در ایجاد و تبدیل 
  ).  1391ی، عال يجداردر کشورها دارند(فرامرزقراملکی، جوادي و 

ي زنـدگی را مبـاح و روا، و   هـا  ییبـا یزي الهـی و  ها نعمتدین مقدس اسالم، بهره برداري مشروع از 
تناسـب امکانـات و   و این بدان جهت اسـت کـه مسـلمان بـه      داند یماسراف و زیاده روي را حرام و ناروا 

توانایی و کارایی خود، در برابر جامعه مسئولیت دارد. در این صورت فرد اسرافکار قهراً از اجراي مسئولیت 
. صـرف نظـر از اهمیـت    زنـد  یمو از این رهگذر بر پیکر جامعه ضربه  ماند یمو تعهدات اجتماعی خود باز 

ي هـا  حکومـت   محاصـره ص کشور اسالمی که در خودداري از اسراف و تبذیر در دین، از نظر موقعیت خا
سلطه گر قرار گرفته، اگر ما بتوانیم تجمالت زندگی را حذف کنـیم و رعایـت اقتصـاد و میانـه روي را در     

 تر کینزدو به پیروزي نهایی  میا کردهعمل قرار دهیم، به استقالل کشور کمک   برنامههمه حال مدنظر و 
ـ ا کردهدر اقصا نقاط عالم و دنیاي اسالم و باالخص ایران اسالمی اعالم  . در نتیجه این شعار رامیا شده  می

و قدرت آن را داریم که روي پاي خود بایستیم و به هیچ قدرتی  میهراس ینمکه ما از تنگناهاي اقتصادي 
یر گفت که براي مقابله با اسراف و تبـذ  توان یم). در پایان 1376جز خداوند متعال متکی نیستیم(عطایی، 

به مواردي چون ارائه الگوي صحیح مصرف، ایجاد فرهنگ نظـارت همگـانی، برخـورد عملـی و      توان یم
قانونی حکومت با اسرافکاران، تبلیغ فرهنگ قرآنی اعتدال و میانه روي، تبلیغ عاقبت اسـراف و تبـذیر در   
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صادي اسـراف و تبـذیر،   دنیا و آخرت، آگاهی جامعه از پیامدهاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقت
 اشاره کرد.    

 ییجو قناعت و صرفه فرهنگ. 6
 جملـه  از متعـدد  عوامـل  از متـأثر  اي جامعـه  هر در که است بعدي چند اي مسئله گرایی مصرف و مصرف
 قـرار  هـدف  و مصـرف  به دادن اصالت گرایی، مصرف. است حاکم هاي ارزش و هنجارها عمومی، فرهنگ

 زنـدگی،  نیازهـاي  تـأمین  مـال،  حفـظ  لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  اسـالم . اسـت  مادي هاي دارایی و رفاه دادن
 و اعتـدال  رعایـت  معیـار  بـا  تکفـل  تحـت  افـراد  و خود براي زندگی رفاه تأمین اقتصادي، گذاري سرمایه

. اسـت  کرده منع مصرف در...  و تبذیر اسراف، هرگونه از و کرده دعوت مصرف به را مسلمانان روي، میانه
 جـا  بـر  جامعه در را شناختی جامعه ویژه به و روانی سیاسی، اقتصادي، گوناگون و متعدد آثار گرایی مصرف

 بـر  آن غلبـه  و ارزش به مصرف، به ثروت تبدیل به توان می گرایی مصرف شناختی جامعه آثار از. گذارد می
در . بـرد  نـام ...  و محرومیـت  احسـاس  اجتماعی، نابرابري و طبقاتی شکاف ثروت، نمایش ها، ارزش دیگر

 زندگی نیازهاي تأمین براي را مسلمانان نیز اسالم و نیست مذموم اي پدیده خود خودي به اسالم مصرف
 چـون  مفـاهیمی  بـا  سـو  هـم  داشته، منفی آثار مصرف دادن قرار هدف و گرایی مصرف اما کند می تشویق
ـ ن يدیسـ است( شـده  شمرده مذموم اسالم دید از و بوده اتراف و تبذیر اسراف، در کنـار بحـث    .)1388، ای

 ها خصلتاز جمله  و صرفه جویی قناعت مسئله است، اسراف که همواره در اسالم مورد مذمت قرار گرفته
دیـن   يو همواره مورد توجه اسالم و اولیـا  رود یممسلمان بشمار انسان ارزشمند براي یک  يها یژگیوو 

از  کـه  ي اسـت ا حسنهت از جمله صفات فاضله و اخالق قرار گرفته است. در فرهنگ اسالمی صفت قناع
بی تردید جـاي گـرفتن    .برند یم، نام که سعادت ابدي آدمی را به دنبال داشته است يا لهیوس عنوان بهآن 

قناعت در فرهنگ اسالمی و ترویج آن توسط بزرگان اهل فن صـرف نظـر از جایگـاه علمـی و تـأثیرات      
تجربی اسـت کـه آدمـی همـواره عـدم       ي افتهیموضوعی کامالً تثبیت  دارد ها آدمشگرفی که در زندگی 

 عنـوان  بهاسالم  خویش به تلخی تجربه نموده است. يها داشتهو  ها فرصتاز دست دادن با رعایت آن را 
و  کنـد  یمـ مکتبی که براي سعادت بشر برنامه دارد، در همه حال و همه جا اسراف را امري ناپسـند ذکـر   

ي گونـاگون بـه موفقیـت دسـت     ها عرصهدر  میخواه یم. حال اگر دارد یماده روي برحذر مومنان را از زی
افزون  ،مصرف). 1388، اکبرزاده یعلبیابیم، باید فرهنگ اسالمی مصرف صحیح را در جامعه ترویج کنیم(

 يرهـا یمتغدیگـر  بـر   یتـوجه  قابل تأثیرآن،  يرهاییتغ ،مطرح است عیتوزو  دیتولهدف  عنوان بهبر اینکه 
ـ تولسطح مانند:  ياقتصاد کالن در  يمتعـدد هـاي   عامـل و تـورم دارد.   يکـار یبانـداز، اشـتغال،   ، پـس دی
هـاي   مؤلفـه  .فرهنـگ اسـت   هـا  آن نیتر مهم کهاي دخالت دارد  مصرف در هر جامعه يالگو يریگ شکل
در بستر فرهنگ جامعـه   ،مصرفچگونگی و  یمصرف يکاالها بیترکسطح مصرف،  یعنیمصرف  اصلی
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 يالگـو  .دهـد  قـرار مـی   تـأثیر هر سه مؤلفه را تحت  زینبر مصرف  حاکم یاسالمو قواعد  ردیگ یم شکل
ـ ید دگاهیدمطلوب مصرف از  يالگوداخلی و  دیتول يالگومصرف جامعه ما با  علـت  فاصـله دارد و بـه    ین

توان در آن،  نمی ،رفص ياقتصاد يهاابزاربا ی دارند فرهنگ يها شهیراینکه وضع موجود و وضع مطلوب 
 مرتبط با یفرهنگ يها مؤلفهدر  رییتغ تأثیرتحت  یاساسطور  بلندمدت آن به يرهاییتغو پدید آورد تحول 

  ).1388(موسایی، آن است
در نگاه اسالم، اعتقاد به آخرت و ارج نهادن بـه آن، چـارچوبی جهـت مصـرف یـک مسـلمان پدیـد        

آن را به مثابه الگوي مصرفی تلقی کرد. تأثیر این نگرش در رابطه با دنیا و آخرت بـر   توان یمکه  آورد یم
یی هـا  ییدارابه بهانه مالکیت بی چون و چراي خویش بر اموال و  تواند ینممصرف این است که مسلمان 

خصی به ي شها لذترا در جهت تأمین  ها آنکه در دست دارد، بدون هیچ گونه قید و بند و به هر نحوي، 
مثال مصرف برخی کاالها را ممنوع کرده است و حتی در مـواقعی، صـرف    عنوان بهکار گیرد، بلکه اسالم 
). خداونـد کـریم،   1392، گـران یدو  چوبقلـو  مجللمورد تشویق قرار داده است( ها راهدرآمد را در بعضی از 

ن موجـب قـوام وي دانسـته و فرمـوده     را براي انسا ها آنلوازم بقاي نوع بشر را فراهم کرده و استفاده از 
ایـن تفاسـیر،   بـا  ). 12نحـل/ »(بِأَمرِه... مسخَّرَات والْنُّجوم والْقَمرَ والشَّمس والْنَّهار اللَّیلَ لَکُم وسخَّرَ«است: 

 يالگـو اصـالح   يبـرا  تـوان  یماسالم  انیشوایپ يرهنمودهااز  يریگ با بهره کهرا  ییراهکارها نیتر مهم
      :میینما یممطرح  ریزارائه داد به شرح  یمل يدرآمدهاو  امکاناتمصرف از منابع 

ـ  منـابع  از مصرف يالگو اصالح در گام نینخستي: اقتصاد کالن يها يزیربرنامه  تیتقو الف)  ی،مل
ـ از امام  یتیروااست. در  ياقتصاد کالن يها يزیر برنامه تیتقو و  ریالتـدب حسـن  «(ع) آمـده اسـت:   یعل

. اسـت  اسـت یس) از حسـن  یبخش،(لیمو  فیحاز  زیپرهو  ریتدبحسن » اسهیالسمن حسن  ریالتبذتجنب 
ـ ، از یدولتو  یملاز منابع  نهیبهاستفاده  يبرا یاسالمنظام  استمدارانیس، تیروا نیا هیبرپا ـ باسـو   کی  دی
در  دهیفا یب يها وپاش ختیرو  ها يرو ادهیز، از گرید يسوو از  کنند تیتقوخود را  ياقتصاد يرهایتدب

سـوء  » مفتاح الفقر ریالتدبسوء : «دیفرما یم گرید یتیروا(ع) در یعل. ندینما يریشگیپ، یدولت يها دستگاه
الزم در  ریتـدب از  کـه  یاسـتمداران یس کهمعنا دارد  نیااشاره به  مانهیحکسخن  نیا فقر است. دیکل، ریتدب
  جامعه هستند. ياقتصاد یماندگساز عقب  نهیزم، ستندینبرخوردار  کشور ياقتصاد تیریمد

ـ  منـابع  از نهیبه استفاده موجب که ییها تیاولو تیرعای: ملاز منابع  نهیبهاستفاده  ب) جـه  بود و یمل
ـ ااست. از  یشخصاز منابع  کردن نهیهزدر  ها تیاولو تیرعااز  تر مهماست، به مراتب،  یعموم رو، بـر   نی
از بودجـه   کـه  یمنـابع تـا از   کنندبا همه توان خود تالش  که، فرض است یاسالمدر نظام  رانیمدهمه 
سـان، در آزمـون    نیبـد ، و نـد ینماوجه، در جهت مصالح مردم استفاده  نیبهتردارند، به  اریاختدر  یعموم

ـ آ کهفدر سوره  میکرقرآن  که، موفق باشند. همان طور یعموماموال  يامانتدار ـ فرما یمـ  7 هی  إِنَّـا : «دی
ـ زاست،  نیزمبر  که، ما آنچه را قتیحقدر » عملًا أَحسنُ أَیّهم لنَبلُوهم لَّها زِینَۀً الْأَرضِ علَی ما جعلْنَا  يوری

  .کوکارترندین شانیااز  کی کدام که، مییازمایب، تا آنان را میدادآن قرار  يبرا
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 ییجـو  صـرفه  ی،مل منابع از نهیبه استفاده ریناپذ اجتناب لوازم از یکیی: یجواعمال صرفه  تینهاج) 
 کـارگزاران  بـه  يا نامـه  بخش ،اره به نیا در) ع(یعل امام. است یعموم بودجه مصرف در ،ریتدب با همراه
را  تـان یها قلـم «است:  نیچنبخش نامه  نیاو آموزنده است. متن  تامل قابل اریبس که دارد خود یحکومت

، دیبنگرو به معنا  دیکنرا حذف  ها يادیزمن،  يبرا، (در نگارش) دیساز کینزد، سطرها را به هم دیکن زیت
 اصـالح  یمبان. )1391، نام یبتابد( یبرنم انیزالمال مسلمانان،  تیب که. چرا دیزیپره به یسینو ادهیزو از 
  :کرد خالصه مبنا دو در توان یم را مصرف يالگو

ـ ز ندارد؛ مصرف يالگو اصالح جز یراه جامعه، داریپا ياقتصاد توسعۀ و رفاه: یعقل یمبان .1  اگـر  رای
 همگـان  مشارکت مانع و يگذار هیسرما منابع یتباه موجب ،هیرو یب مصرف نشود، اصالح مصرف، يالگو

 ی،همگـان  مشـارکت  و يگـذار  هیسـرما  منـابع  بدون و شود یم درآمد عیتوز بهبود و یعموم يها نهیهز در
 يالگو اصالح لوازم از کهي(رو انهیم) ع(صادق امام از یتیروا در رو، نیا از. ستین ریپذ امکان داریپا توسعۀ

ـ است.  شده شمرده جهل انیسپاه از اسراف و هیرو یب مصرف و عقل، انیسپاه از است) مصرف  نیهمچن
ـ ا يخردمند: تسرف فال تقتصد انک العقل: است آمده) ع(یعل امام از یتیروا در  يرو انـه یم کـه  اسـت  نی
 مصـرف  يالگـو  اصـالح  ضـرورت  اثبـات  يبـرا  يا یشرع لیدل چیه اگر نیا . بنابر»ینکن اسراف و یکن

 و مصـرف  يالگو اصالح وجوب ،داریپا رفاه و توسعه به دنیرس يبرا ریتدب و عقل يمقتضا ،میباش نداشته
  است. هیرو یب مصرف از اجتناب
سـه مبنـاي محکـم اعتقـادي و     از نظر اسالم ضرورت اصالح الگوي مصرف، الاقـل  : ی دینیمبان .2

 کنتـرل  و يمعنـو  تکامـل  ی و تـالزم نید يبرادر به متعال، اعتقاد خداوند تیمالک به اخالقی دارد؛ اعتقاد
 ).1393، يشهر ير مادي(محمدي يها لذت

ـ تعر قواعديآن  يبرا؛ بنابراین ستین يماد جیحوارفع فقط هدف مصرف  اسالم دگاهیداز  شـده   فی
ـ اسـازد.   می یراسالمیغاز جامعه  زیمتمارا  یاسالممصرف جامعه  که ـ ترکبـر سـطح و    هـا  قاعـده  نی  بی

تـوان مصـرف را در جامعـه     اساس مـی  نیا دارد و بر یخاص حکم کدام هر و دارد تأثیر یمصرف يکاالها
  :کرد يبند میتقسذیل به شرح  یاسالم

حفظ  يبراانسان، مصرف  تکفلو افراد تحت خود  اتیح مهادا يبراشامل مصرف  کهمصارف واجب 
ماننـد پرداخـت انفاقـات     يعبـاد انجام واجبـات   يبراجانشان در خطر است، مصرف  که ییها انسانجان 

در صـورت   یزندگو توسعه  کفافاز حد  شیبشامل مصرف  کهمصرف مستحب(راجح)  ؛واجب و ... است
 ییایاششامل مصرف  کهرف حرام مص ؛صدقات مستحب و ... است ،در جامعه، انفاقات ازمندیننبودن افراد 

ـ زن مـی  یاسـالم به مصـالح جامعـه    انیزضرر و  که یمصارفو مصارف نامشروع و  ستندینپاك ذاتاً  که د ن
ـ شـامل مصـرف    کـه  مکروهمصارف ؛ استتحریم شده  ینیددر منابع  کهمصرف مسرفانه  :مانند از  شیب

ـ تقت( یزنـدگ در مخـارج   يریگ سختبرادران مؤمن است.  شتریب ازینمقدار متعارف هر شخص با وجود  ) ری
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بـاال را نداشـته    احکـام از  یکـ ی کـه اسـت   يمـورد شـامل هـر    کـه مصارف مباح ؛ از آن جمله است زین
  ).1388(موسایی، باشد

هـاي   سازي اقتصاد، و علل مستقیم توسعه که از راه انباشت سـرمایه  اسالم ضمن توجه کامل به سالم
هاي ویـژه   ها، نهادها و سازمان شود، به ارزش ها حاصل می ی و مدیریت بهینۀ این سرمایهانسانی و فیزیک

هاي اخالقی و فقهی، نهادهاي دولتی،  به خود تکیه کرده و الگوي مصرف نامطلوب موجود را از راه ارزش
صورتی تغییـر   ا بهه ها از راه سیاست کردن این ارزش نهاد با عملیاتی نهاد و دولت هاي مردم مردمی، سازمان

ها تقویت شود؛ مسئولیت االهی مصرف لحاظ شود؛ مسئولیت  دهد که: مصرف سهم همه باشد؛ قابلیت می
هـاي خصوصـی،    اجتماعی مصرف در نظر گرفته شود؛ پایداري مصرف رعایت شود. دولت اسالمی، بنگـاه 

هایی بر عهده  فق فقیران وظیفهخانوارها، افراد و بخش سوم براي تحقق الگوي مصرف بهینه، پایدار و موا
هاي فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، و اجتماعی نقش حاکمیتی خود  دارند اما این دولت باید با اتخاذ سیاست

  ).1388را ایفا کند(جهانیان، 

 فرهنگ ممنوعیت ربا. 7
ي آسمانی از جمله تورات و انجیل حرام شده اسـت. حرمـت ربـا،    ها کتابربا در کالم همه پیامبران و در 

ي مفید و مولد و ارتقاي سـطح  ها تیفعالشاخصی براي افزایش کوشش، تخصیص بهینه سرمایه به سوي 
ي مناسب کسب و کـار و بـه طـور    ها نهیزمبهره وري است. حذف کامل و واقعی ربا جز با فراهم ساختن 

  ).  1390تدریجی ممکن نیست(رستمی، 
حرمت ربا مورد اتفاق همه مسلمانان و بلکه همه ادیان الهـی اسـت. دربـاره     الف) نگرش قرآن به ربا:

حرمت ربا در قرآن، به طور مشخص و به تفصیل آیات متعددي نازل شده است که در اواخر سوره بقـره و  
 أَمـوالِ  یف رْبوایل رِباً منْ اتم یآت ما و: «میکن یمرا مشاهده  ها آني آل عمران و نساء ها سورههمچنین در 

چـه را کـه    : آنالْمضْـعفُون  هـم  فَأُولئـک  اللَّـه  وجه دونَیتُر زکاةٍ منْ اتم یآت ما و اللَّه عنْد رْبوای فَال النَّاسِ
 عنـوان  بـه چـه را   ؛ و آنافـت ینخواهد  یفزون، نزد خدا ابدی یفزونتا در اموال مردم  دیپرداز یمربا  عنوان به

ـ را کـه   یکسـان برکت اسـت، و) و   ۀیما(دیطلب یمخدا را  يرضاو تنها  دیپرداز یمزکات  ، کننـد  یمـ  نیچن
 مـنَ  طَانُیالشَّ تَخَبطُهی يالَّذ قُومی کَما إِالَّ قُومونَی الَ الرِّبا أْکُلُونَی نَیالَّذ«)؛ 39روم/»(مضاعف است یپاداش
سالْم کذَل ما قَالُواْ بِأَنَّهإِنَّم الْبیثْلُ عا ملَّ الرِّبأَحو اللّه الْبیع رَّمحا ون الرِّبفَم اءهظَۀٌ جعون مم هبر فَانتَهی فَلَه 

 امـت یق، در خورنـد  یمآنان که ربا  خَالدونَ: هایف هم النَّارِ أَصحاب فَأُولَئک عاد ومنْ اللّه یإِلَ وأَمرُه سلَف ما
آن است که گفتند:  فریکبه  نیاشده باشند و  وانهید طانیشکه به، افسون  زندیخ یمچون کسانی از قبر بر 

معامله است در حالی که خدا معامله را حالل و ربا را حرام کرده است هر کس که موعظه خدا  زچونینربا 
ـ او در گذرد و کارش به خدا واگـذار   نیشیپ، خدا ازگناهان ستادیاو از ربا خواري باز  دیرسبه او  و  شـود  یم
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 الْرِّبـا  اللّـه  محـقُ ی«)؛ 275بقـره/ »(آنان که بدان کار بازگردند، اهل جهنمند و جاودانه در آن خواهنـد بـود  
ویرْبِی قَاتدالص اللّهالَ و یبکَفَّارٍ کُلَّ ح دهـد  یمو صدقات را افزونی  گرداند یم زیناچخداوند، ربا را  »:مٍیأَث 

ـ  ما وذَرواْ اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ نَیالَّذ هایأَ ای«)؛ 276بقره/»(، کفران کننده گنهکار را دوست نداردچیهو  قبـنَ  یم 
از ربا هـر چـه    ،دیا آورده مانیا، و اگر دیبترس، از خدا دیا آورده مانیااي کسانی که  »:نَیمؤْمن کُنتُم إِن الرِّبا

 فَلَکُـم  تُبـتُم  وإِن ورسـوله  اللّـه  مـنَ  حرب به فَأْذَنُواْ تَفْعلُواْ لَّم فَإِن«)؛ 278(بقره/دیکنباقی مانده است رها 
ؤُوسر کُمالوونَ الَ أَممالَ تَظْلونَ:  وکـه بـا خـدا و رسـول او بـه جنـگ        دیبدان، دینکن نیچنو هر گاه تُظْلَم

و نه تـن بـه سـتم     دیا کردهحال نه ستم  نیااز آن شماست در  هیسرما، اصل دیکن، و اگر توبه دیا برخاسته
اي  تُفْلحـونَ:  لَعلَّکُـم  اللّـه  واتَّقُـواْ  مضَاعفَۀً أَضْعافًا الرِّبا تَأْکُلُواْ الَ آمنُواْ نَیالَّذ هایأَ ای«)؛ و 279بقره/»(دیا داده

ـ ا آورده مانیاکسانی که  ـ مخور، ربـا  دی تـا رسـتگار    دیبترسـ پـی در پـی و ازخـداي     يهـا  افـزودن بـه   دی
  )130عمران/ آل.»(دیشو

ب) نگرش روایات به ربا: درباره حرمت ربا و نهی از ارتکاب آن، روایات فراوانی از پیامبر اکـرم(ص) و  
و بسـیار مـورد نکـوهش     دینما یمائمه اطهار(ع) نقل شده است که حکایت از عظمت گناه آن نزد خداوند 

  :شود یمقرار گرفته است. لذا براي نمونه به چند مورد از این احادیث اشاره 
 عـذاب  ماننـد  آن نیتـر  کـم  کـه  باشـد  یمـ  عذاب گونه هفتاد رباخوار شخص کیفر): ص(اکرم سولر

  ).1366 بروجردي،باشد( کرده زنا الحرام مسجد و کعبه خانه در خود مادر با که است شخصی
 چگونـه  کـه  دیباشـ  مواظـب  پس داد قرار ایدن در خود فهیخل را شما خداوند که: فرمود) ص(اکرم ینب
 ).1377 دیلمی،خوردن( ربا و زنا از دیزیپره به نهاریز دیکن یم عمل

 و خورده که آنچه قدر به جهنم آتش از را او شکم کند پر خداوند بخورد ربا هرکس): ع(المومنین امیر
 و عبادات از چیزي نفرماید قبول خداوند کند انفاق خدا راه در آن از و ثروتی ربا مال از بیاورد دست به اگر

 ).1366 بروجردي،(باشد یم فرشتگان و خدا لعنت در همیشه او و کند یم که را خیري اعمال
 کردن زنا مرتبه هفتاد از خداوند نزد در است شدیدتر و تر سخت ربا درهم یک خوردن): ع(صادق امام

 ).1366 بروجردي،خود( محارم با
 ).تا یب شعیري،است( ربا کسب ها کسب بدترین): ص(محمد حضرت
 کـرده  لعنـت  شـاهدینش  و نویسـنده  و دهنـده  ربـا  و خوار ربا به عزوجل خداوند): ص(محمد حضرت

 ).1363 قمی،است(
  ق).1414 ،حرعاملی(عزوجل ربا را حرام فرمود تا احسان کردن از بین نرود يخدا (ع):امام باقر

گناهان دانسـته وآن   نیتر بزرگگفت که دین اسالم، ربا را همتاي  توان یمدر مجموع آیات و روایات 
. اند شدهرا به شدت نکوهیده است و نظریه پردازان، مدیران، برنامه ریزان و همه دست اندرکاران آن لعنت 

ي دین، از دین باوران خواسته شده تا در برابر این پدیده شوم بایسـتند و رواج دهنـدگان آن را   ها آموزهدر 
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) نابود کنند؛ زیرا در جامعه اسالمی، اعتقـاد  دانند یم(به ویژه کسانی که آن را مایه حیات و رشد اقتصادي 
ش بـه بـی دینـی    ، ماننـد شـرك و گـرای   هـا  آنبه کارایی نظام ربوي در سالمت زیست مردم و سـعادت  

  ).1381است(حسینی، 
ي تحریم ربا: در باب حکمت و فلسفه تحریم ربا، اندیشمندان و متفکران گاه با نظـر بـه   ها حکمتج) 

آیات و روایات و گاه با نظر به آثاري که در طول تاریخ زندگی بشـر بـه جـاي گذاشـته اسـت، بـه طـرح        
   ي را بیان خواهیم کرد:ا پارهقیق که ما نیز به میزان وسع تح اند پرداختهیی ها فلسفه
ي تحـریم ربـا در اسـالم، شـرکت     ها حکمتي مولد: از جمله ها تیفعالبه سمت  ها هیسرماهدایت  .1

ي بازرگانی و تولیدي با حضور محسوس در اقتصاد واقعی است. در بینش اسالم، ها تیفعالعینی مردم در 
انجامـد و کسـان    مـی  هـا  یزنـدگ کاف روزافـزون  اقتصاد ربوي، عامل گرایش به سودپرستی است و به ش

را از مسـیر تکامـل و تعـالی و زنـدگی      هـا  آنو  دارد یوامـ بسیاري را به تحمل ستمی فرساینده و جانکاه 
  .دارد یمدرست و سازنده باز 

ي مفید: با حاکمیت فرهنگ ربا، انجام کارهاي نیک و اساسی ها تیفعالبه سمت  ها هیسرماهدایت  .2
. انسـان،  شـود  ینمو به استوارسازي زیربناهاي اقتصادي توجه  بازد یماري حیات اجتماعی رنگ براي پاید

گـذاري و گـردش درسـت     و سرمایه برد یماز یاد  ها نهیزمرسالت و مسئولیت مهم و بزرگ خود را در این 
. آنچه سود آنی و سرشار ابدی ینمخود را   ستهیباو جایگاه  افتد یمانحرافی و ویرانگري   گردونهدر  ها ییدارا

   .ابدی یمو در نتیجه نظام اقتصادي روندي نزولی  شود یمدارد، به جاي آنچه مورد نیاز واقعی است، تولید 
 نیتـر  مهـم ي اسـالمی، یکـی از   هـا  آمـوزه به سمت تعـادل روحـی و روانـی: در     ها انسانهدایت  .3

معنا، نمایانده شده است. ربـاخوار در قالـب   ي نظام اقتصادي ربوي، به صورت تمثیلی لطیف و پرها یژگیو
است و توان تحرك و حیات  ها اندامانسانی تمثّل یافته که بزرگی شکمش چون خانه و نامتناسب با دیگر 

قوامی خود را بر اثر حجم بزرگ و سنگینی شکم از دست داده است. این تمثیل بیانگر عینیـت نمـادین و   
ي اقتصادي قرار ها حرکتکه در آن، ربا محور و اساس  رود یمبه شمار ي ا جامعهواقعی   چهرهبازگوکننده 

  ).1381گرفته است(حسینی، 
ي دستگیري از قشر ها راهربا ضد انفاق است: انفاق یا به قرض است یا به صدقه و یا هبه، یکی از  .4

عامل  تواند یمق محتاج و نیازمند جامعه انفاق است و به همین جهت است که انفاق و توسعه فرهنگ انفا
تا فرهنگ  شود یممهمی در حمایت از نیازمندان جامعه به حساب آید. شیوع ربا در جامعه به تدریج باعث 

مقدس انفاق و قرض و ... در دستگیري از محرومین رنگ باخته و جاي خود را به عملیات خطرناکی مثل 
   ربا دهد.

که ثروت، حاصل کار و تالش مثبت و تولیـد   دکن یمقطع رابطه ثروت و کار: منطق عقالنی حکم  .5
آبـاد و   هـا  راه، ابـد ی یماست. کار عامل توسعه جامعه و تکامل مدنی است و با کار است که شهرها توسعه 
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. ربا عبارت است از حاصـل  ابدی یمو زندگی بشري مسیر سالمت و شادابی خود را  شود یممایحتاج تأمین 
بی زحمت و رسیدن به پول بدون کارکرد مثبت، که این امر باعث آثار منفی زیر خواهد شد: الـف) قـواي   

  . گردد یم. ب) ترویج و تبلیغ شغل کاذب ماند یمانسانی ربا دهنده معطل 
ي در حکـم اسـتثمار قـرار    ا عـده : در نتیجه عمل ربا، شود یمربا باعث ایجاد فاصله فاحش طبقاتی  .6

کشانند. زیرا ربا همواره ازدیاد مال رباخوار و تضعیف اقتصـادي   گرفته که همواره دیگران را به استثمار می
کـه ربـاگیر بـه دلیـل عـدم       رسـد  یم. نهایتاً به جایی شود یمو بیچارگی و عقب ماندگی رباگیر را موجب 

او دربر داشته است، مجبور است تسـلیم محـض ربـاخوار    یی که ربا براي ها نهیهزتحمل خروج از زیر بار 
   .ردیپذ یمي او را ریگ بهرهشده و به دلیل نیازي که به او دارد استثمار و 

: ربا یک نوع تبادل اقتصادي ناسـالم اسـت کـه    شود یمربا باعث از بین رفتن عواطف و احساسات  .7
و ضمن ایجاد بذر کینه در دل ربا گیرنـدگان   باعث از بین رفتن عواطف و احساسات و پیوندها خواهد شد

نسبت به رباخواران، قواعد دستگیري و عواطف حمایتی که ریشه در طبع بشري دارند را بهم ریختـه و از  
  ).1385پوروفا، (برد یمبین 

اسالم دین شکوفایی استعداد، کوشش، نشاط، تغییر و تحول، تعمق، خالقیت، نوآوري، تولید، تسـخیر  
ستثمار زمین، آبادانی و رفاه است و از رکود، سکون، توقف، بیکاري، کم کاري، اتالف و اسـراف  طبیعت، ا

. سرمایه باید بـه  شناسد ینمي غیرمولد و درآمدهاي ناشی از آن را به رسمیت ها تیفعال. اسالم دارد یمباز 
اشد. در دین مبین اسـالم،  تولید تخصیص یافته و درآمد نیز باید از پدید آمدن ارزش افزوده واقعی ناشی ب

کنز سرمایه، اسراف و اتالف آن، عقاب دارد. حرمت ربا نیز بر این امر داللت دارد. حرمت ربا از مـؤثرترین  
). در 1390ي پاك و ادیـان الهـی بـر آن تأکیـد دارند(رسـتمی،      ها فطرتي اقتصادي است که ها شاخصه

ي ربـا سـامان دهـد، بـه سـوي       هیپاي اقتصادي و معیشتی خود را بر ها تیفعالي که ا جامعهنگرش دین، 
و در مسیر عصیانگري و ناسپاسـی اسـت و از رسـتگاري و شـکوفایی واقعـی بـاز        دارد یمنابودي گام بر 

ي هـا  تـوده و در ایـن روش،   ابـد ی یمو فسادگري ها در آن رواج  ها یعدالت، بی ها یآشفتگو انواع  ماند یم
. در نگـرش دیـن؛ بـدترین، پلیـدترین و     شـوند  یمـ ي گوارا و لذت بخش زندگی محروم ها نعمتمردم از 
ي کسب درآمد و تأمین زندگی، آن است که آدمیان از طریـق درآمـد حاصـل از ربـا،      وهیش نیتر خطرناك

که از ربـاخواري و تـرویج    شود یمتوان و رشد اقتصادي خود را افزایش دهند. از این رو، به مؤمنان یادآور 
ي هـا  ارزشو به تقوا و حاکمیت  زندیپره بهفرهنگ ربا، و ساماندهی اقتصاد جامعه بر اساس آن به شدت 

و توجیهات گوناگون، خود و جامعه را به این دشمن پنهانی و  ها یتراشدین در جامعه روي آورند و با دلیل 
  ).1381فریبنده نیاالیند(حسینی، 
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 جامعه  یاساس يکاالها دیتول فرهنگ. 8
ي کار و تولید در نظام اقتصادي اسالم است؛ یعنی کسی که کاري انجام ها یژگیوشایسته و مفید بودن از 

باید به حال جامعه کنونی و آینده مفید باشد و مخالف با اخالق و اهداف تربیتی اسالم نباشـد و از   دهد یم
هـد. تولیـدات جامعـه بایـد بـه      کارهاي پراکنده و بی فایده بپرهیزد و وقت و نیروي خـود را بـه هـدر ند   

ي حیاتی و عمومی اختصاص یابد و به حال افراد جامعه مفید باشد؛ بسان حضرت داود(ع) کـه  ها يازمندین
نداشت و خداونـد هـم    ها آنو هدفی جز رفع نیاز مردم و فایده بخشیدن به  ساخت یملباس جنگی و زره 

که مصـارف تجملـی و غیرضـروري دارد را بایـد از     آن را با همین هدف به وي آموزش داد. لذا کاالهایی 
ي هـا  سـفارش ). اسالم براي تنظیم امور اجتماع، افزون بر ارشـادها و  1391خط تولید حذف کرد(فرقانی، 

فراوان درباره کار و کوشش و نیز تأکید بر حقـوق نیـروي کـار و تشـویق بـه تولیـد کاالهـاي گونـاگون         
مورد نیاز مردم، تولید برخـی از کاالهـا و انجـام دادن بعضـی از      کشاورزي و صنعتی و نیز انجام گوناگون

خدمات را واجب و برخی را نیز حرام دانسته است. به طور کلی، تولید کاالها و خدماتی که حیـات افـراد و   
ي ا گونـه ، بـه  هاست آنمترتب است یا استقالل و عزت جامعه در گرو تولید  ها آننیز قوام امور اجتماع بر 

و آسایش از اجتمـاع رخـت    ردیگ یماثر نبود چنین تولیدات و خدماتی، زندگی بشر در مخاطره قرار که در 
، بر کلیه افرادي که توانایی تولیـد آن کاالهـا یـا    شود یمیا استقالل کشور اسالمی دچار خدشه  بندد یبرم

اال در حد رفع نیـاز اقـدام   ي به تولید آن کا عدهارائه آن خدمات را دارند، واجب است؛ البته در صورتی که 
به تولید گندم و خدمات پسینی آن یا تولید  توان یم. به طور مثال، شود یمنمودند، واجب از دیگران ساقط 

برخی از کاالهاي صنعتی، پزشکی، کشاورزي، تجهیزات دفاعی و نیز خدمات آموزشـی و پزشـکی اشـاره    
است و موجب هـدر دادن   بار انیزیی که براي اجتماع کرد. همچنین تولید کلیه کاالها و انجام دادن کارها

، افـزون بـر جلـوگیري از    ها تیفعال، تحریم شده است. با تحریم این شود یمي طبیعی و انسانی ها هیسرما
مترتـب اسـت، از اشـتغال عوامـل تولیـد در مسـیرهاي انحرافـی نیـز پیشـگیري           هـا  آنمفاسدي که بر 

امروزه اهمیت کشاورزي بر کسی پوشیده نیست. حیات اقتصـادي و تـأمین    ).1389، فرد یفراهان(گردد یم
مواد غذایی یک کشور بسته به کشاورزي آن است. اسالم نیـز، آن را عمـل بسـیار پسـندیده و مسـتحب      

ي بـایر و مـوات را احیـا کننـد تـا از محصـوالت آن       هـا  نیزمو بر پیروانش تأکید فراوان دارد که  داند یم
ي با کوشش پیگیر، بـا اسـتفاده از اسـلوب صـحیح و روش مجـرب در زمـین       ا جامعهاگر  شوند. امند بهره

ي زیرزمینی و با توکل زیـاد بـه خداونـد دسـت بـه      ها آبمرغوب و با هدایت و کنترل نزوالت آسمانی و 
و از برکـات خـاص    گردنـد  ینمو محتاج دیگران  پوشند ینمفالحت و کشاورزي بزنند، به یقین جامه فقر 

، ولی اگر با چنین امکاناتی به کشاورزي نپردازند و به مشـاغل پسـت، آسـان و    گردند یمند برخوردار خداو
در اهمیـت ایـن موضـوع     ).1391(فرقانی، رنـد یگ یمـ کاذب روي آورند، بی شک مورد خشم الهـی قـرار   

  به برخی از روایات نیز اشاره کرد: توان یم
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هر کس درختی همانند درخت »: ْ ظماء مؤْمناً من یسقً فَکَأَنَّما  درةً أَو س طَلْحۀ یسق من«قال النبی(ص): 
 ).364، 75: ج1403ي را آب داده است (مجلسی، ا تشنهموز یا سدر را آب دهد مانند این است که مؤمن 

بهتـرین کارهـا (تولیـدي)    »: فـاجِرُ الْ و بـرُّ الْ همنْ کُلَفَیاْ رعهیزْ عزر مالِاالَع خَیرُ« قال االمام باقر(ع): 
 ).509، 5: ج1380کشت و زراعتی است که از محصول آن خوبان و بدان بخوردند(حکیمی، 

هـر کـه   »: مـنَ الَّثمـرَةِ   خْـرُج یمنْ غَرَس غَرْسا فَاءثْمرَ اَعطاه اللّه منَ اْالَجرِ قَدر مـا  «قال النبی(ص): 
 ).507، 5: ج1380(حکیمی، دهد یمخداوند به مقدار میوه آن به او پاداش  درختی بکارد که به ثمر نشیند،

نمـود: دسـته نخسـت،     میتقسـ به دو دسته  توان یم هیزاو کي را از یدیتولي ها تیفعالبه طور کلی، 
و بـدون آن، نظـام    ردیگ یمافراد جامعه انجام  ازینو خدمات مورد  کاالها دیتولي برا کهیی است ها تیفعال

ـ  شـتر یبرفـاه   جادیاي برا کهیی است کارها. دسته دوم، گردد یمی مردم، مختل زندگی و اجتماع ـ تول ای  دی
ي رفـع  برا کهی داتیتول ژهیودسته اول، به  داتیتول که ستیني دیترد. ردیپذ یمی انجام تجمالتي کاالها

ـ اقتصـاد جامعـه، تـوان رفـع      کـه ی زمان، و تا ردیگ یمقرار  تیاولوی است، در اساسو  هیاولي ازهاین  نیچن
ـ یی کاالها دیتول، در راه کاري روینو  ها هیسرما ستین ستهیشایی را نداشته باشد، ازهاین  کـار ی بـه  تجمالت

، بـا  میکـر ي ندارنـد. قـرآن   ا بهرهي مردم از آن ها تودهی ثروتمند است و تیاقلمورد استفاده  شتریب کهرود 
ـ دآموختن  تركهمه آنان در جهاد و  شرکت، از ها يازمندین و ها تیاولوتوجه دادن مسلمانان به  ، منـع  نی

ي سونگر کاز ی زیپرهو  ها يازمندیندستور در واقع، ضرورت توجه به تمام  نیا). 122فرموده است (توبه/
و پرداختن بـه بخشـی خـاص،     ازینمورد  داتیتولو  عیصنای از بخش کردن، رها نیبنابرا. شود یم ادآوررا ی

یی کفـا جامعـه اسـت، واجـب     ازینمورد  کهی را شغلهر گونه دانش و  هانیفقرو،  نیاروا نخواهد بود و از 
، منافع دیتولدادن در عرصه  تیاولو اریمع، میکرقرآن  دگاهیداز  کهی است کردن ادی زین نکته نیا. دانند یم

ـ کأتوتمنـدان.  ی از ثرکمی جامعه است نه مصلحت درصد عموم ـ روادر  کـه ي دی ـ اهم، بـر  اتی ـ تول تی  دی
ـ اي بـر  شاهد زین شود یم دهیدي دامداري و کشاورزي ها تیفعالی همچون اساسي کاالها مدعاسـت.   نی
ی جامعـه،  واقعـ ي ازهـا یني، بدون در نظر داشتن دار هیسرمادر اقتصاد  دکنندگانیتول کهی درحال، نیبنابرا

ـ چاز هر  شیبمسلمان  دکنندهیتول، شترندیبیی با سود کاالها دیتولتنها به دنبال  و مصـالح   ازهـا ین، بـه  زی
بدست آورد(غفاري و کریمی،  زیني را ابدی و سعادت اله تیرضاي، ماددرآمد  کنارتا در  شدیاند یمجامعه 
). در ارتباط با تولید کاالهاي اساسی باید به این نکته نیز اشاره کرد که کسی که منابع عظیم تولید 1387

را همچنان به حال خود رها کنـد، بلکـه بایـد بـا تـدبیر و تـالش و بـه کمـک          ها آندر اختیار دارد نباید 
کار گیرد و در توسعه کشاورزي، دامـداري، درخـت کـاري و     را به ها آنتجهیزات پیشرفته فنی و صنعتی، 

ي ها هیسرماباغداري بکوشد و همچنین در کشف و استخراج ذخایر ارضی و معادن فعالیت نماید تا از این 
   ).1391الهی به خوبی بهره برداري شود و بدون استفاده ضایع نگردد(فرقانی، 
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  ثروت دیتول فرهنگ. 9
دي در پیشرفت علمی، صنعتی و اقتصادي کشور و نیـز در تولیـد ثـروت و توسـعه و     منابع و امکانات تولی

دارد. بدون شک رعایـت اصـول اخالقـی در امـور      کننده نییتعاستحکام نهادهاي سیاسی حکومت، نقش 
مختلف اقتصادي، در ارتقاي سطح کیفی و کمی تولیدات بسیار مؤثر اسـت و در نظـام اقتصـادي اسـالم     

: یکـی طبیعـت و دیگـري    شناسـد  یمـ ي دارد. قرآن در تولید، دو عنصر را عامل مهم و مؤثر ا ژهیوجایگاه 
ي از مواهب طبیعی جز با تالش و ایجـاد همـاهنگی   ریگ بهرهنیروي انسانی اعم از فکري و فیزیکی. پس 

اسـت:  ). که در قرآن نیز به آن اشاره شـده  1391میان طبیعت و نیروي انسانی امکان پذیر نیست(فرقانی، 
»ولَ يالَّذ هعج لَکُم ضشُوا ذَلُوالً الْأَربِها یف فَامناکم نْ کُلُوا وم هقرِز إِلَ ویه را نیزمـ  کـه  اوست»: النُّشُور 

ـ ب قبـر  از چـون  دیبخور خدا رزق از و دیکن ریس آن روي بر پس دیگردان شما رام ـ آ رونی  او سـوي  بـه  دیی
 ).15/ملک(دیرو یم

ـ أَ عملَتْه وما ثَمرِه من أْکُلُوایل ونِیالْع منَ هایف وفَجرْنَا وأَعنَابٍ لٍینَّخ من جنَّات هایف وجعلْنَا« ییدو»: هِم 
] از[ و آن وهیم از تا میکرد روان آن در هاچشمه و میداد قرار تاك و خرما درختان از ییها باغ]نیزم[آن در

  ).35و 34بخورند(یس/ خودشان يها دست کارکرد
، کنـد  یمـ دنیا سبب شده است به اموري که رفاه انسـان را در دنیـا تـأمین     مسئلهنگاه جامع دین به 

مـردم را بـه    انـد  کردهتولید مورد توجه رهبران دینی بوده و تالش  مسئلهاهمیت دهد و بر همین اساس، 
د تشویق کرده و در مورد موانعی که سبب کاهش در تولیـد  سمت تولید بیشتر و ثروت بیشتر، البته هدفمن

ي فردي و خرد تشـویق تولیـد را فـراهم کـرده     ها نهیزم، تحذیر کنند. بدین منظور از یک طرف، شود یم
ي جامع اسالم،  برنامهي کالن آن واداشته است. ها نهیزماست و از طرف دیگر، دولت اسالمی را به ایجاد 

: یکی افزایش تولید ثروت و دیگري جهـت دادن بـه آن. در ایـن    کند یمتولید دو هدف را دنبال   حوزهدر 
برنامه، عالوه بر تشویق افراد به کار و تالش و تولید بیشتر و عبادت تلقی کردن آن، در سطح کـالن نیـز   

سـو و در جهـت   ، تولید را در سطح جامعه افـزایش داده و آن را هم ها آنکه تحقق  شود یماصولی مطرح 
 عنوان بهقرآن؛ تجارت، معامالت، واردات و صادرات را  ).1389، فرد یفراهاناهداف نظام اسالمی قرار دهد(

و تصرف در اموالی کـه از ایـن راه    شناسد یمي تأمین معاش و دستیابی به ثروت به رسمیت ها راهیکی از 
یکی از مباحث بسـیار کلیـدي و    ).1391نی، (فرقاشمارد یمبه دست آمده باشد، با شرایطی مجاز و حالل  

 در را مهمی اند، بحث تولید ثروت در کشور است. ایشان نکات انقالب به آن پرداخته فرزانهمهم که رهبر 
حاال «شود:  می اشاره هاآن از بخشی به زیر در که اند کرده مطرح اسالم، در ثروت تولید فرهنگ با ارتباط

وقـت   از راه قانونی و مشروع، از نظر اسالم هیچ اشـکالی نـدارد. مـا هـیچ     گویم که ثروتمند شدنهم می
نگفتیم که اگر کسی فعالیت قانونی و مشروع بکند و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع نـامطلوب اسـت.   

شناسـند نیـز چنـین    شناسـند و قـرآن را مـی   ، افرادي که دیـن را مـی  دیگو ینمکس این را نگفته و هیچ
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دو چیز را با هم نباید مخلوط کرد. یکی، تولیـد ثـروت اسـت. کسـی فعالیـت کنـد بـه شـکل          گویند. نمی
اسـتفاده اسـت. بخـش اول قضـیه، چیـز       نحـوه  دیگري تولید و صحیحی و ثروت تولید کند. یکی، نحوه

شود، به معناي ثروتمند شدن مجموع جامعـه اسـت.   مطلوبی است؛ چون هر ثروتی که در جامعه تولید می
هـاي   دوم که بخش حساس است، این است که چگـونگی تولیـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد، از راه      بخش 

مصرف او، مصرف نامطلوبی از نظر شـرع نباشـد، بتوانـد     .از تقلبات و تخلفات نباشد غیرقانونی، با استفاده
در ارتباط با  شانیا). 1388ي،ا خامنه»(هاي جامعه جریان پیدا کند، صرف در فساد نباشد مثل خونی در رگ

تولید ثروت حالل باید درجامعه نهادینه شود و در کنـار آن تولیـد   مقوله تولید ثروت در جامعه معتقدند که 
ایشان با بیان اینکه تولیـد   کاذب از طریق داللی به امر مذموم در میان آحاد جامعه مبدل شود. يها ثروت

و در  داننـد  یمـ ی را بسـیار نـامطلوب   پرسـت  جمـل تي و گر یاشرافثروت از نظر اسالم مجاز است، مسابقه 
پـول درآوردن و   پرسـتی و مسـابقه  تجمل گرائی و مسابقهمتأسفانه مصرف هامروز«همین ارتباط فرمودند: 

جدیدي درست کرده. نظام اسالمی با تولید ثروت مخـالف نیسـت، بـا     تالش براي پول کردن، یک طبقه
وست. اگر تولید نباشد، اگر ایجـاد ثـروت نباشـد، حیـات و بقـاي      ایجاد ثروت مخالف نیست، بلکه مشوق ا

جامعه به خطر خواهد افتاد، اقتدار الزم را جامعه به دست نخواهد آورد؛ این یک اصل اسالمی اسـت. امـا   
پرستی، این یک چیز بسـیار  ، براي تجمليگر یاشرافي اینی که آحاد مردم دلشان لک بزند براي مسابقه

ام: اسـراف و  هم گفته طور که قبالًین چیزي است که متأسفانه در درون ما هست؛ هماننامطلوب است؛ ا
منـدي از   در تمامی جوامع رمز توسـعه، پیشـرفت و آبـادانی بهـره    ) 1387ي،ا خامنه»(گرائی افراطیمصرف

معطوف تاریخی اسـت کـه در    ها آننیروهاي خالق، مبتکر و البته سختکوشی است که بخشی از اهداف 
. از این هاست آنکنند و بخش دیگري از آن متوجه نسل آینده و فراهم ساختن ثروت براي  آن زندگی می

اندیشند و  خود می يها ثروتمنظر جوامع مصرفی بدون در نظر داشتن نیازهاي آینده خود تنها به مصرف 
ـ ابرنامه ریزان  يها تیاولوتولید در سطح پایین  حـال آنکـه تولیـد ثـروت در      جوامـع قـرار دارد.   نـه گو نی

ون اجتمـاعی، اقتصـادي و   ئدرازمدت به پیشرفت علمی و پیشرفت علمی نیز بـه پیشـرفت در تمـامی شـ    
  ).1393(سرافرازي، فرهنگی خواهد انجامید

ي رسیدن به تولید ثروت، نیاز به افزایش تولید در داخل کشور است. مقـام معظـم   ها راهیکی دیگر از 
سطوح، تولید ملّی را تـرویج کننـد. یعنـی     همهمردم در «هبري در ارتباط با اهمیت تولید ملی فرمودند: ر

اي  چه؟ یعنی همین مطلبی که من دو سه سال قبل از این، در همین جا با اصرار فراوان گفتم، یـک عـده  
مصـرف تولیـدات   «ز هم از مردم خوشبختانه عمل کردند، اما همه باید عمـل کننـد و آن عبـارت اسـت ا    

جاي جنس تولید خارجی، هم به  به دیکن یمعزیزان من! شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید ». داخلی
ایـد بـه اینکـه ابتکـار خـودش را       اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده

افزایش  روز روزبهبتکاراتی دارد، این ابتکارات را کار، ا کنندهبیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن 
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). لذا 1393ي،ا خامنه(اید ، ثروت ملّی را افزایش دادهدیکن یمخواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف 
ي رسیدن بـه افـزایش تولیـد ثـروت در جامعـه، حمایـت از تولیـد و تولیدکننـده از طریـق          ها راهیکی از 

الگوي صحیح واردات مبتنی بر رفع نیازهاي بخش تولیـد، تشـویق رعایـت     راهکارهاي زیر است: تنظیم
استانداردهاي بین المللی، تأمین به موقع نیازهاي ارزي و ریالی، تأمین سـود مناسـب بـراي تولیدکننـده،     

ونقل، تنظیم الگوي مناسب مالیاتی، نظارت بر تولیدکنندگان، اطالع رسـانی بـه    بهبود شبکه توزیع و حمل
). در نظـام اقتصـادي اسـالم، مالکیـت و     1377، نـام  یب، پیش فروش کاالها، توجـه بـه صـادرات(   هنگام

سرپرستی بخش قابل توجهی از منابع طبیعی در اختیار دولت است. این کار به این هدف صـورت گرفتـه   
ـ  ها ثروتاست تا  ت ي خدادادي در اختیار گروه خاص و خصوصاً صاحبان قدرت و ثروت قرار نگیـرد و دول

عدالت را محقق سازد. به همین منظور از جانب شریعت  ها آناهداف نظام و در رأس  ها آنبتواند از طریق 
یی در نظر گرفته شده است که مسلمانان بتوانند با استفاده از این منابع، امرار معاش کنند. بر اساس ها روش

ي موات را آباد کرده و از این اراضی بهره ها نیزمبا کسب اجازه از دولت اسالمی،  توانند یمروش احیا، افراد 
. این دو ابزار سـبب  باشند یمبرداري کنند. همچنین برخی از این منابع از طریق حیازت قابل بهره برداري 

تالش این افراد، کشور آباد شده و ثروت ملی از   جهینتافراد بتوانند زندگی خود را تأمین کنند و در  شود یم
  ).1389، فرد یفراهان(رود یمو بیکاري نیز از میان  ابدی یمتولید افزایش  طریق افزایش سطح

  ي  ریگ جهینت. 10
ی بود مقاومتي اقتصاد الگوی بر اسالمی اقتصاد فرهنگهاي  مؤلفه تأثیریی شناساي برای تالشمقاله حاضر 

ـ گردی و فرهنگ، تـالش  مقاومتی اقتصاد مفهومراستا بعد از ارائه مدل  نیهمو در  ـ اتـا   دی رابطـه بـر    نی
 کـه  دهنـد  یمي مقاله نشان ها افتهگردد. ی نییتبی اسالمي فرهنگ بر نظام اقتصاد اثرگذار هینظراساس 
ي، مدل اقتصاد استیس نیای است و اسالمي آن برآمده از متن اقتصاد راهبردی و الزامات مقاومتاقتصاد 

ـ اقتصـاد   طیراشبا توجه به  کهی است رانیای در جامعه اسالمی اقتصاد بوم ـ ی و تحـوالت  مل ـ  نیب ی الملل
ی منبعـث  مقاومتي در راهبرد اقتصاد اقتصادرفتار   رو، نیااست. از  دهیگردو اتخاذ  نیتدوی، طراحاقتصاد 

ـ ددر  شهیر کهبر جامعه است  حاکمي ها ارزشاز فرهنگ و  ـ  نی ـ تعباسـالم دارد و بـه    نیمب ـ آ ری اهللا  تی
ي جمهـور ي در اقتصـاد اوصـاف، نظـام    نیابا » ی است.مقاومتستون فقرات اقتصاد  نید«ی، آملي جواد

هـاي فرهنـگ    ی  از مؤلفـه مقـاومت و به تبع آن، اقتصاد  باشد یم ریاثرپذی اسالماز فرهنگ  رانیای اسالم
. به دینماها عمل  مؤلفه نیا، الزم دارد تا به ریمس نیادر  تیموفقي برااست و  رفتهیپذی اثر اسالماقتصاد 

ي اقتصاد اقتصاد-یفرهنگی از الزامات اسالمی در جامعه اسالمهاي اقتصاد  مؤلفه کردنی اتیعملی، عبارت
ي بـر  مـؤثر ارتباط  کهی اسالمي اقتصاد دیکلهاي  ی از مؤلفهبرخحال،  نیا. با شود یمی محسوب مقاومت
جامعـه،   یاساسـ  يکاالهـا  دیتول ثروت، فرهنگ دیتول ی دارند عبارتند از؛ فرهنگمقاومتي اقتصاد کارآمد
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 ، و فرهنـگ ریتبـذ  و اسـراف  بـا  مقابلـه  یی، فرهنـگ جـو  قناعت و صرفه فرهنگ ممنوعیت ربا، فرهنگ
ی بگذارند، الزم است مقاومتی بر اقتصاد جابیاي اثرهاي فوق بتواند  مؤلفه که نیاي برا. احتکار تیممنوع

ی مقـاومت ي اقتصاد راهبردهای و مبان  ها، الزامات، مؤلفه ندینماتالش  رانیای اسالمي جمهور کارگزارانتا 
ي همه جانبـه  ها آموزهبه  تمسکی بشر در گرو قیحقراه نجات  رایز؛ نندیبرگزی اسالمرا منطبق با اقتصاد 

ی مهـم در نظـام   بخشی ندارد و اقتصاد به مثابه اسالمي ازرهنگ زیگر چیهی اسالماسالم است و جامعه 
ـ باي کاربه سعادت در هر  دنیرسي برا، میکرقرآن  ریتعبباشد. به  بندیپااصل  نیابه  دیبای، اسالم بـه   دی

والَ تَفَرَّقُـواْ   عایجماللّه  حبل بهواعتَصمواْ : «افتیی یرها ها پرتگاهی چنگ زد و با حفط وفاق از اله سمانیر
ـ  وکُنتُمفَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا  قُلُوبِکُم نَیبأَعداء فَأَلَّف  کُنتُمإِذْ  کُمیعلَنعمت اللّه  واذْکُرُواْ شَـفَا حفْـرَةٍ    یعلَ

  )103عمران/ آل.»(تَهتَدونَ لَعلَّکُم اتهیآ لَکُماللّه  نُیبی کَذَلکمنْها  فَأَنقَذَکُممنَ النَّارِ 

  منابع
  .میکرقرآن 

دفتـر  ، تهـران،  رسولیح: هاشم مترجم و شار، غرر الحکم و درر الکلم .)1378عبدالواحد بن محمد(آمدي، 
  .نشر فرهنگ اسالمی

عدالت محور،  شرفتیپي الگوي راهبرد-یفرهنگهاي  مؤلفه .)1390ي، محمدرضا(خسرو. دجوادیسی، نیام
  ی.ملی دفاع عالاه )، تهران، دانشگشرفتیپی رانیای اسالمي الگونامه  ژهیوي(راهبردعلوم 

ي هـا  اسـت یسفصلنامه   ،»نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل براي اقتصاد مقاومتی). «1393ی(علي، اسد
  .5شماره  ،بهار، سال دوم، کالني و راهبرد

و مهـر،   وریشـهر ی، فرهنگـ ی مهندسـ ، فصلنامه »ی نقش فرهنگ در اقتصادبررس). «1386، رضا(انیاکبر
  .24-32صص  ،12شماره

ي، بهمـن و  اقتصـاد -یاسـ یس، ماهنامه اطالعات »نقش فرهنگ در اقتصاد). «1376یی، ارسطو(خوی امام
  .138-143، صص125-126اسفند ماه، شماره 

 ، تهران، انتشارات صدر.جلد 7، جامع ریتفس). 1366(بروجردي، محمدابراهیم
، صـص  131ازرگانی، تیر، شـماره  ي بها یبررس، »ي حمایت از تولید و تولیدکنندهها وهیش). «1377(نام یب

94-98  .  
 .17صفحه ، 6061شماره  اسفندماه، 25روزنامه رسالت،  ،»اتیرواقرآن و  دگاهیداحتکار از ).«1385(نام یب

 انتشارات جاویدان. تهران: ،الفصاحه نهج .)1362(ابوالقاسم پاینده،
ـ بنفرهنگ قلب اقتصـاد دانـش   ). «1391(گرانیدو  رضایعلپورفرج،  ، »ياقتصـاد در رشـد و توسـعه    انی

  .13-28صص  ،63-64، شمارهبهشتیاردو  نیفروردی، سال ششم، فرهنگی مهندسفصلنامه 
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، »یمقــاومتبــه اقتصــاد  یابیدسـت جهــت  یفرهنگــ يهــا مؤلفـه  نیــیتب« ).1391(گــرانیدتـاجور، آذر و  
  .النیگی، دانشگاه مقاومتی اقتصاد برسو  نییتبی مل شیهما مقاالت مجموعه

 یاسـالم  يجمهوردر نظام  یفرهنگ يگذار استیسدر  هیعلمحوزه  گاهیجا). «1390ي، محمدحسن(جعفر
  .33-50، صص1تابستان، شماره  ی، سال اول،تیریمدي ها پژوهش، فصلنامه اسالم و »رانیا

 اسـالمی،  اقتصـاد  ،»ي توسـعه اسـالمی  ها آموزهمصرف فراگیر و پایدار در سایه «. )1388(ناصر جهانیان،
  .  96-67صص ،34 شماره هم،ن سال

 .  96-87صص  ،5 ، اقتصاد اسالمی، بهار، شماره»ي تحریم رباها حکمت).«1381حسینی، سیدهادي(
  .تیهدای، قم، انتشارات زمزم اسالمي مصرف الگواصول  ).1388ی، عبداهللا(صادقی حاج

 .ق)، وسائل الشیعه، قم، انتشارات آل البیت.1414(حسن محمدبن، حرعاملی
 . نگ اسالمیدفتر نشر فرهتهران،  آرام،، ترجمه: احمد الحیاة ).1380(حکیمی، محمدرضا

ي سـه  قوای نظام به کلي ها استیسابالغ   ی،مقاومتی اقتصاد کلي ها استیس). 1392ی(عل دیسي، ا خامنه
  گانه.
 ).ره(خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، امام، صحیفه ).1378(اهللا روح خمینی،

اصالح المال، تحقیق: محمـد عبـدالقادر عطـا، بیـروت، موسسـه       ).ق1414محمد( نیالد جاللخوانساري، 
 الکتب الثقافیه.

ـ روای اقتصـاد در قـرآن و   کلخطوط  ).1364، جعفر(سیخوشنو ي، اصـفهان،  انصـار ي مهـد ، ترجمـه:  اتی
  ی(ع).عل نیمنؤرالمیامی امام عموم کتابخانهانتشارات 

 تهران، اسالمیه.رضایی،  عبدالحسین، ترجمه: إرشاد القلوب ).1377(محمد بن حسندیلمی، 
، »نقد و بررسی تعریف و موضوع ربا؛ با توجه به فلسفه و سابقه تحـریم آن ).«1385، محمد(پوروفا شیدرو

 .  132-117صص  ،3 فقه و مبانی حقوق، بهار، شماره
فتـر  مفردات الفاظ قرآن کریم، ترجمه: حسین خداپرست، قم، د ).1390راغب اصفهانی، حسین بن محمد(

  نشر نوید اسالم
آبان،   ،ستمیب، ماهنامه معرفت، سال »یاسالماخالق  میتعالي در اقتصادجهاد ). «1390ی(سلمانعلی، میرح

 .27-46صص
ي مفهومی ربا، بهره و بهره تعادلی؛ شیوه برخـورد قـرآن کـریم بـا     ها چالش). «1390رستمی، محمدزمان(
 .214-189صص  ،41 ، اقتصاد اسالمی، بهار، شماره»مفاسد اقتصادي

 يتئور کردیروبر  یمبتنکشور  یفرهنگ لیتحل یمفهوم يالگو یطراح). «1390(گرانیدی و عل، انیرضائ
-73صـص   ،2، شـماره زیپائی، سال دوم، تیریمدي ها پژوهشاسالم و  فصلنامه،»يادیبن يساز مفهوم

59.  
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ی فرهنگی، فروردین مهندس، »آثار و پیامدهاي اسراف و تبذیر از منظر قرآن کریم).«1390رضوانی، علی(
 .18-10، صص 52و  51و اردیبهشت، شماره 

، 55ي اقتصاد، شهریور، شماره ها تازه، »ي احتکارها چارهو  ها شهیرنگاهی به ). «1375(نیالد کمالرنجبر، 
 .  56-54صص 

 .  50-43، صص 60، مبلغان، آبان و آذر، شماره »آثار تخریبی اسراف و تبذیر. «)1383سبحانی، محمد(
  .نیآنالبه نقل از قدس ، »تولید ثروت از دانش؛ راه توسعه همه جانبه کشور«. )1393سرافرازي، کیوان(

 اقتصـاد  ،»اقتصـادي  شناسـی  جامعه و اسالم منظر از گرایی مصرف و مصرف« ).1388(داکبریس ،این يدیس
 .  178-151 صص ،34 شماره ،1388 تابستان نهم، سال اسالمی،

 نهج البالغه، مترجم: حسین انصاریان، تهران، انتشارات پیام آزادي. ).1378سیدرضی(
تجمــل  يهــا شــهیرعلــل و  یبررســ؛ ، آفــت امــروز جامعــهیــیگراتجمــل « ).1390(رضــایعل ی،شــعاع

 .6ص  مهرماه، 27، هانیکروزنامه  ،»ییگرا
 یه.دریالح هالمطبع، نجف، جامع األخبار ).تا یب(محمد محمدبنشعیري، 

ـ تکبـا   یمقاومتفرهنگ و اقتصاد  نیب ي رابطه یبررس« ).1392(دیحمي، خضر. لعل صالحي، طاهر بـر   هی
 شـرکت ، بابلسـر،  میتحـر  طیشـرا ی اقتصاد در الملل نیب کنفرانس مقاالت مجموعه  ،»یملنقش رسانه 

  ی طرود شمال.پژوهش
 .هیالعلمالمطبعۀ  قم، جامع احادیث الشیعه، ).1383(سید حسین طباطبائی بروجردي،

 ياسالم و تأثیر آن بر رفتارها یاخالقي ها آموزهو  ینید تیهو« ).1387غفاري، هادي؛ کریمی، علیرضا(
 ، مشهد: دانشگاه فردوسی. و توسعه یاسالماقتصاد  ملی شیهما، »توسعه فراینددر  ياقتصاد

، 55و  54، مشکوه، بهار و تابسـتان، شـماره   »اسراف و تبذیر در قرآن و سنت). «1376محمدرضا( عطایی،
 .213-193صص 

، فقه و مبانی حقـوق،  »بررسی تطبیقی روایات احتکار در مذاهب اسالمی). «1386ی، هادي(گرگان یمیعظ
 .150-129، صص 7بهار، شماره 

 ،17 شـماره  زمسـتان،  بصـائر،  ،»یی در فرهنگ اسـالمی اسراف و صرفه جو« ).1388(حامد ،اکبرزاده یعل
 .24-22 صص

اسـراف و تبـذیر؛ ماهیـت، عوامـل و     ). «1391ی، محمـد( عال يجدارفرامرزقراملکی، احد. جوادي، محسن. 
  .  56-29، صص 8ي اخالقی، تابستان، سال دوم، شماره ها پژوهش، »پیامدها

 . 50-27، صص 56، قبسات، تابستان ، شماره »سالمکارکرد اقتصادي دین ا« ).1389، سعید(فرد یفراهان
، صـص  36، فصلنامه حصون، خرداد و تیر، شماره »تولید از دیدگاه متون دینی).«1391(اهللا قدرتفرقانی، 
55-72  .  
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 ی.اسالمدفتر انتشارات ، قم، اءیاالح بیتهذ یف ضاءیالبمحجه ). 1383ی(مرتض شاه محمدبن ی،کاشان ضیف
ی اسالمي الگوی در فرهنگی الزامات بررس: شرفتیپی فرهنگي ها ستهیبا). «1392(دمحمدجوادیسی، قرب

  عدالت. امیپانتشارات   جلد دوم، تهران،  ،شرفتیپ ارکانی و مبان، میمفاه، در »شرفتیپی رانیا
ـ  محمدبن بن عبداهللاي، البغداد یالقرش ). شـرح غـررالحکم و دررالکلـم، تهـران، انتشـارات      1366(نیالـد  یأب

 دانشگاه تهران.
 ، قم، نشر اسوه. سفینۀ البحار و مدینۀ الحکم و اآلثار). 1363(قمی، عباس

ی الگـو  تخصصـ  گاهیپاي، رهبری از منظر مقام معظم مقاومت). اقتصاد 1393(نیرحسیام دیسی راد، کامران
  ی.شناس

 االسالمیه. غفاري، تهران، دارالکتب اکبر یعل).  الکافی، تحقیق: 1389(عقوبی محمدبنکلینی، 
   .انیتب یرسانو اطالع  یفرهنگموسسه ، قم، العمال کنز ).1387(نیالد حسام بن یعل ی،متق

 بیروت، دار احیاء التراث. ،بحار االنوار ..ق)1403(مجلسی، محمدباقر
تهـاجم فرهنگـی و تـأثیر آن بـر     .«)1392(، صـمد چوبقلو یقربانمحمدعلی. ابراهیمی، علی.  ،چوبقلو مجلل

 .73-56 صص ،75 شماره بهار، هشتم، سال مهندسی فرهنگی، ،»مصرفی ایرانالگوي 
 ،23اسـالم، سـال   ، پاسـدار »در سیره پیشوایان ییگراپرهیز از تجمل ).«1383ي، محمد(اشتهارد يمحمد

 .21-1ص  ،269 ، شمارهبهشتیارد
  .تحقیقات صدا و سیمامرکز پرتال ، ثیحد و قرآن نگاه از مصرف يالگو. )1393، محمد(يشهر ير يمحمد
حوزه فرهنگ در تحقـق اقتصـاد    يها تیظرفبررسی ). 1393ی.(اسالمي شوراي مجلس ها پژوهش مرکز

  یاسالمي شوراي مجلس ها پژوهش مرکزی عموم، تهران، روابط مقاومتی
، فصـلنامه  »ي توسـعه ها برنامهی به اهداف ابی در دست یعمومفرهنگ  گاهیجا). «1392ي، جواد(منصور

   .181-194، صص5شمارهی، سال دوم، تابستان،اسالمي انقالب ها پژوهش
 ،34 شماره تابستان، نهم، سال اسالمی، اقتصاد ،»نقش فرهنگ بر الگوي مصرف«. )1388(میثم موسایی،

 .150-125 صص
 ، صـص 2، سـفیر، تابسـتان، شـماره    »احتکار و مقابله با آن از دیدگاه روایات).«1386، محمدطاهر(پور یول

111-156  . 
  .ریرکبیامی، تهران، انتشارات رانیا تیریمدفرهنگ، ترجمه انجمن توسعه  تیاهم). 1383، الرنس(سونیهر

ی، زمسـتان،  اسـالم ، اقتصـاد  »هـا  ضـرورت و  هـا  الزام: نیدو  توسعهفرهنگ، ). «1382ی(علی نژاد، وسفی
  .111-130، صص12شماره
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   نینقطه آغاز يتعامل و همکار
 یبه اهداف اقتصاد مقاومت یابی دستدر 

  ***رکسانا فکري، **پور مرضیه بابائیان، *آبادعربی احسان عباس

 چکیده
بـر آن،   یاست که مبتن ياقتصاد يو سازوکارها طیاز شرا يا ژهیو يساز و مدل یطراح یاقتصاد مقاومت

 یصورت فعال و نه منفعـل، طراحـ   و فشارها، به ها میکشور برفرض وجود حداکثر تحر ياقتصاد يفضا
ي کلی اقتصاد مقاومتی و تحقیقات صورت گرفتـه در  ها استیسدر این تحقیق پس از بررسی  .شود یم

ي کلی اقتصـاد مقـاومتی   ها استیسي اقتصاد مقاومتی را از ها شاخصه نیتر مهمزمینه اقتصاد مقاومتی 
در چهار بعد حداکثر تعامل و همکاري، بعد تأمین نیاز مشتریان، مدیریت بهبـود و مخـاطرات، تقویـت    

، سـپس بـا اسـتفاده از تکنیـک مـدل معـادالت       میکنـ  یمبندي  نیروي انسانی و دانش معرفی و دسته
افـزار    توسـط نـرم   ها آنساختاري و تحلیل مسیر به بررسی صحت ابعاد پیشنهادي و نیز ارتباط متقابل 

نفـر از   153لیزرل خواهیم پرداخت. آنگاه پس از طراحی پرسشنامه و بررسی روایی و پایـایی آن، نظـر   
جمع آوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق خبرگان از طریق پرسشنامه 

تناسـب   يها شاخص چهار بعد پیشنهاد شده براي بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی مورد تأیید قرار گرفتند.
نتایج نشانگر آنست که بعد حداکثر تعامل شده هستند.  جادیدهنده صحت مدل ا شده نشان جادیمدل ا

ی به اهداف اقتصاد مقـاومتی اسـت و حـداکثر تعامـل و همکـاري      ابی دستطه آغازین در و همکاري نق
  .گذارد یمرا بر بعد مدیریت بهبود و مخاطرات  تأثیربیشترین 

 ي کلی اقتصاد مقاومتی.ها استیساقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاري، تحلیل عاملی،  ها: کلید واژه

  مقدمه
اي از شرایط و سازوکارهاي اقتصادي است کـه مبتنـی بـر آن،     ي ویژهساز اقتصاد مقاومتی طراحی و مدل

صـورت فعـال و نـه منفعـل،      ها و فشارها، بـه  فضاي اقتصادي کشور مبتنی برفرض وجود حداکثر تحریم
اي از اقتصاد است کـه فعاالنـه    سازي گونه ویژه شود. اقتصاد مقاومتی بنیانی نظري براي مدل طراحی می

                                                        
 Ehsan3257@Gmail.com، لی پیام نور عسلویهالمل کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بیندانشجو  *

 M_Babaeian@PNU.ac.ir ،استادیار دانشگاه پیام نور **
 R.Fekri@PNU.ac.ir،استادیار دانشگاه پیام نور ***
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آماده ساخته است. مواردي مانند مکانیسم اقتصادي، فضـاي   شیپ از شیها ب با تحریم خود را براي مواجه
فـرض   اي در اقتصاد مقاومتی مبتنـی بـر ایـن پـیش     هاي مالی و واسطه وکار، تجارت خارجی، نهاده کسب

اند که کشور در تعارض ایدئولوژیک دائمی با نظام سلطه است و هر ضربه اقتصـادي از غـرب    شده طراحی
هـاي اقتصـادي نـه تهدیـد، بلکـه       ور وارد شود. در چنین شرایطی تحریملحظه به کش ممکن است در هر

توان راهبردهاي اقتصاد مقاومتی را با قدرت و اجمـاع ملـی    ها می اي هستند که زیر فشار آن فرصت ویژه
 ).1392 ها را تسریع کرد(تراب زاده جهرمی و دیگران، سازي آن همراه و پیاده

زا است یعنی از دل  ناسب با نیازهاي کشور است. این اقتصاد دروناقتصاد مقاومتی یک الگوي علمی مت
جوشد و با دیگر اقتصادهاي جهان تعامل دارد. اقتصاد مقاومتی مردم بنیـاد   ها، امکانات و مردم می ظرفیت

کند. هرچند دولت مسئول عمومی نظارت، هـدایت و   و حضور مردم تحقق پیدا می هیسرما، ارادهاست و با 
هاي علمی استفاده،  بنیان است و از پیشرفت تصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانشکمک به اق

هاي رشد ملی،  بر آن تکیه و بر محور علم قرار دارد. اقتصاد مقاومتی، عدالت محور است و عالوه بر شاخص
تأکیـد دارد. اقتصـاد   هاي عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعی در جامعه  تولید ناخالص ملی اکتفا بر شاخص

هاي  سازي پایه سازي و محکم مقاومتی راهی همیشگی براي حل مشکالت اقتصادي کشور از طریق مقاوم
 ).1393 اي، اقتصاد است و در شرایط تحریم و شرایط عادي مؤثر خواهد بود(خامنه

نـایی الزم بـراي   به توا یابی دستتحقیق، مطالعه و بررسی دقیق ابعاد اقتصاد مقاومتی جهت تردید  بی
ها در شرایط پویا و متغیر  اثر کردن و یا استفاده از موقعیت جهشی در پیشرفت و همچنین آمادگی براي بی

  ترین مطالعات در شرایط کنونی است. تردید جزو ضروري کشورمان بی
شـکالت  ها را براي بقا با م در چند دهه اخیر کشورمان با تغییرات فراوان مواجه شده است که سازمان

ـ تـر و عم  ایـن مشـکالت گسـترده    ها میاخیر با تشدید تحر يها عدیده مواجه کرده است و در سال  تـر  قی
در ادبیـات سیاسـی دنیـا کشـورمان در مـوقعیتی       هـا  میبودن حجـم ایـن تحـر    سابقه یاند به دلیل ب شده

قتصـاد مقـاومتی   کلی ا يها استیقرار دارد. در این شرایط از سوي مقام معظم رهبري س يفرد منحصربه
براي سران قوا براي بهبود شرایط موجود ابالغ گردید و از سویی دیگر نیز از دانشگاهیان بـراي توسـعه و   

  اند. بررسی علمی و تبیین ایده اقتصاد مقاومتی درخواست کرده
هـاي جهـانی، بـا     اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادي که مقاوم اسـت؛ بـا تحریکـات جهـانی، بـا تکانـه      

اقتصاد مقـاومتی یعنـی    .شود؛ اقتصادي است متّکی به مردم اي آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمیه سیاست
هـاي بیرونـی،    هاي داخلی و خـارجی و تهدیـدها و فرصـت    ها و ضعف قوت  اقتصادي که با توجه به همه

ت اسـت از  ). اقتصاد مقـاومتی عبـار  1393اي،  کند و براي هر شرایطی برنامه دارد(خامنه سناریوسازي می
بیند و براي شرایطی که هرلحظـه   خوبی می اقتصادي راهبردي که محیط سنج است و درون و برون را به

 ).1392ممکن است تغییر کند، واکنش مناسبی دارد(حسین زاده بحرینی، 



  199               یبه اهداف اقتصاد مقاومت یابی دستدر  نینقطه آغاز يتعامل و همکار 

هاي اعمال فشار سایر کشورها و تالش براي کنترل و کم  در تعریف اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه
شده است. در مقاله مـذکور   ها نیز بیان این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها به فرصتاثر کردن 

شـده   هـاي فشـار و تـالش جهـت کـاهش اثـر آن معرفـی        هدف اجراي اقتصاد مقاومتی شناسایی حوزه
  ).1391است(کرباسیان،

انـایی انطبـاق   وزارت کشاورزي کشور فلسـطین اقتصـاد مقـاومتی را اینگونـه بیـان کـرده اسـت: تو       
ـ  دسـت ي مختلف کشاورزي براي حمایت از مقاومت زمین از طریق ها استیس ی بـه امنیـت غـذایی و    ابی

محلی تولید شود، کاهش مازاد محصوالت کشاورزي محلی  صورت به تواند یمخودکفایی محصوالتی که 
 .)20111(صالح، شوند یممعمول وارد  طور بهي کشاورزي در دسترس با محصوالتی که ها نیزمو  کشت 

  ابعاد اقتصاد مقاومتی
آن . داد را براي اقتصاد مقـاومتی پیشـنهاد   توان چهار بعد می مقاومتی اقتصاد کلی هاي سیاست به توجه با

ج) مـدیریت بهبـود و    از: الف) حداکثر تعامل و همکاري ب)تـأمین نیازهـاي مشـتریان    عبارتندچهار بعد 
این چهار بعد با یکدیگر در ارتباط هستند. بـا توجـه بـه     است. نشیت نیروي انسانی و دا) تقود مخاطرات

. ندینما یمها و مفاهیم این ابعاد محققین مسیر زیر براي ارتباط بین ابعاد اقتصاد مقاومتی را پیشنهاد  مؤلفه
ـ  دسـت بعد حداکثر تعامل و همکاري نقطـه آغـازین در    دیکن یممشاهد  1که در شکل طور همان ی بـه  ابی

  .  رندیپذ یماهداف اقتصاد مقاومتی است و دیگر ابعاد اقتصاد مقاومتی از آن تأثیر 
  

  
  ارتباط بین ابعاد اقتصاد مقاومتی .1شکل 

  
                                                        

1.  Salah 
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الف) حداکثر تعامل و همکاري: این بعد از اقتصاد مقاومتی داراي چهار شاخص است. هرکدام از ایـن  
ي کلی اقتصاد مقاومتی را در بردارند کـه در ایـن تحقیـق    ها استیسهاي  مؤلفهتعداد زیادي از  ها شاخص

بـا   يبسـتر همکـار   جـاد یا. 1. انـد  گرفتـه ها مورد بررسـی قـرار    مؤلفهنماینده آن  عنوان به ها شاخصاین 
ـ   يبسـتر همکـار   جـاد یاهاي دیگر همچون  مؤلفه. این شاخص همسو با گرید يها سازمان  نیو رقابـت ب

باشـد.   مناطق کشور يها تیمز يایمتنوع در جغراف يها تیو قابل تیظرف يریکارگ ها و به مناطق و استان
. محدود و خاص يبه کشورها یدر جهت کاهش وابستگ یواردات يتأمین کاالها يتنوع در مباد جادیا. 2
ـ و ترانز یگسترش خدمات تجارت خارجي دیگر همچون ها مؤلفهکه همسو با  بر صادرات تمرکز. 3 و  تی
کلـی اقتصـاد    هـا  اسـت یسهـایی از   مؤلفـه  تـوان  یماست که در دو شاخص قبل  ازیدنمور يها رساختیز

منطقـه؛ توسـعه حـوزه     يبا کشـورها  ژهیو با کشورها به ياقتصاد يوندهایپ یبخش تنوعمقاومتی همچون 
و مشـارکت بـا    يو گسترش همکـار  يراهبرد يوندهایکشور؛ توسعه پ ياقتصاد ژهیعمل مناطق آزاد و و

ـ از طر گانیهمسـا  ژهیو منطقه و جهان به يکشورها ـ اسـتفاده از ظرف  ان،یتعامـل بـا مشـتر    قی  يهـا  تی
  را مشاهد نمود. يراهبرد انیو انتخاب مشتر يا و منطقه یالملل نیب يها سازمان
کشـور و مشـارکت مـردم اشـاره      یصـادرات  ي) در مقاله خود به تنوع درآمـدها 1392(یانیو کاو يتار
 دیشـد  یوابسـتگ توسعه   درحال يکشورهامشترك اغلب  یژگیوکشور:  یصادرات يدرآمدها. تنوع کردند

 دیشـد  يریپـذ  بیاست که منجر بـه آسـ   يکشاورز ای هیاولچند محصول  ای کیو صادرات  دیتولها به  آن
به  یصادرات دیتول هیپاکشورها گسترش  نیاآن کاالها خواهد شد. راه نجات  یمتیق راتییتغها در برابر  آن

  است.   یرنفتیغگسترش صادرات  يمعناامر به  نیاجهان است. در کشور ما  يکشورهااز  يادیزتعداد 
ي: براي استفاده حـداکثري از  اقتصاد يها تی) در فعالدهیو ا هیآحاد جامعه(صاحبان سرما مشارکت. 4

 و شـرایط  کلـی اقتصـاد مقـاومتی همچـون تـأمین      ها استیسیی از ها مؤلفهمنابع این شاخص دربردارنده 
کـارآفرینی،   توسـعه منظـور   به کشور علمی و انسانی هاي سرمایه و مالی منابع و امکانات کلیه سازي فعال

از اصـول   یکـ یرا  ییخوداتکـا ) 1391(يو عسـکر  یمـان ینرجمعی است.  هاي همکاري تشویق و تسهیل
قـرار   ینیبـازب مـورد   يا گونه به یستیبا يحوزه اقتصاد يها سازوکارها . از نظر آندانند یم یاقتصاد مقاومت

نمـوده و در خصـوص آن    ییشناسـا کشـور را بـه دنبـال دارد را     یوابسـتگ کـه   يموارد یتمامکه  رندیگ
ـ که امکـان تول  یخاص ياردو در مو ندینما يریگ میتصم ـ     دی ـ از کل تـوان  یمحصـوالت وجـود نـدارد م  هی
نظـر   مشمول اسـتفاده نمـود. از   يتجار يکشور، شرکا يبا خارج از کشور، منابع درآمد یتعامل يرهایمس
دفـاع از حقـوق    هـا  آن) مشارکت مردم در اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است. به نظر 1392ی(انیو کاو يتار

خـود   یشخص تیامنمردم نگران  که ی. هنگامهاست دولت فیوظا نیتر از مهم یاجتماع تیامنو  تیمالک
ـ در فعال گـران یدهمانند  توانند یهستند، نم ـ ریخ يهـا  تی هـا بـا کـاهش حجـم      شـرکت کننـد. دولـت    هی

صورت باوجود دولـت بـزرگ،    نیا ریغدهند. در  شیافزامشارکت مردم را  زهیانگ توانند یم شانیها تیفعال
  .ابدی یم کاهشمشارکت مردم  يبرا طیشرانهاد وابسته شده و  نیامردم به 
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 ها سازمانیازهاي مشتریان: این بعد از اقتصاد مقاومتی شامل سه شاخصه اصلی است که ن تأمینب) 
. افـزایش کمـی   1عبارتنـد از:   ها مشخصهبه تأمین نیاز مشتریانشان بپردازند این  توانند یمبا تأکید برآنها 

ت راهبردي تولید محصوالت و خدمات. به این شاخص از اقتصاد مقاومتی در صنایع نفت وگاز و محصوال
 نیتـر  مهم عنوان به. افزایش کیفی تولید خدمات و محصوالت که به استاندارد 2تأکید فراوانی شده است. 

راهبـردي و ایجـاد    خدمات و . تولید محصوالت3ي شده است.  ا ژهیوي کلی توجه ها استیسابزار آن در 
 ارزش زنجیـره  تکمیـل  طریـق  ازافـزوده   ارزش افزایش توان یم. در این شاخص ها آنذخایر راهبردي در 

  بهینه را نیز دخیل دانست. بازدهی داراي کاالهاي تولید گاز، توسعه و نفت صنعت
 یاقتصاد مقـاومت  ییخوداتکااز اجزا اصل  یکیرا  انیمشتر يازهای) تأمین ن1391(يو عسکر یمانینر
 یتمامکه  رندیگقرار  ینیبازبمورد  يا گونه به یستیبا يحوزه اقتصاد يسازوکارها ها آن. از نظر برد ینام م
. در نـد ینما يریگ میتصم ننموده و در خصوص آ ییشناساکشور را به دنبال دارد را  یوابستگکه  يموارد
کـه امکـان    يو در موارد ابدیکشور کاهش  یوابستگ زانیمنمود تا  دیها را تول حوزه نیا توان یم يموارد

 )1391(ابـوحمزه . از سویی دیگر برد ینام م انیمشتر ازیتأمین ن يتعامل گسترده را برا ستیممکن ن دیتول
 يدارد. به نظـر او کاالهـا   دیتأک در اقتصاد مقاومتی کیاستراتژ يکاالها یداخل دیتولخود بر  قاتیدر تحق
 .شوند یداخل دیتول دیبا شود، یبه کشور وارد م يشتریبها، صدمه  آن میتحرکشور که در صورت  يضرور

رشـد  .1 .گـردد  یمج) مدیریت بهبود و مخاطرات: این بعد از اقتصاد مقاومتی با هشت شاخص معرفی 
ـ تول يریپـذ  رقابـت  يارتقا.4؛ مصرف تیریمد.3؛ دیجد يبازارها یده شکل. 2ي؛ ور بهره و  اصـالح . 5؛ دی
انـدازه   يساز یساختارها، منطق رییتغ. 7ی؛ ثبات در اقتصاد مل جادیا. 6 ؛کشور ینظام مال جانبه همه تیتقو

 يهـا  هیسـرما  ،یامکانـات، منـابع مـال    هیکل يریکارگ و به ییشناسا. 8ي؛ مواز يها دولت و حذف دستگاه
  ی.و علم یانسان

از مشـکالت   یکدر اقتصاد مقاومتی ی يادارو نظام  تیریمد ییکارا شیافزاو  يدر جهت توانمندساز
کشـور   تیریمـد  ییو کـارا  يدر تمام سطوح بوده و الزم اسـت توانمنـد   یتیریمد یکننده، نابسامان مختل

 جـاد یااز نقاط ضعف اقتصاد کشور را پوشـش دهـد و در    ياریبستوانمند قادر است  تیریمد. ابدی شیافزا
 یتیریمد ،یاقتصاد مقاومت يالزم برا تیریمدمثبت داشته باشد.  ياقتصاد کشور اثر يبرا برازنده یتیوضع

ـ ر به ارزش زمـان اسـت کـه اقـدامات خـود را برنامـه       یتوانمند، کارآمد، هوشمند و متک و  کنـد  یمـ  يزی
 االت،تـا بـر اسـاس انتظـارات و احتمـ      پـردازد  یمـ  عیوقـا  عیسر لیتحلبه  يجد ياریهوشبا  حال نیدرع

 رانیمـد  نشیگـز  يهـا  روش يمـاهو  يسـاز  شفاف قیموارد از طر نیا.دینمارا مشخص  ندهیآ يرفتارها
  سـه یکشـور و مقا  یبخش عموم رانیمد يو توانمند ییشفاف کارا یابیارز ،ییاجرا يها کشور در دستگاه

ـ  يهـا  مشـابه دوره  رانیمـد و  یمشابه بخش خصوصـ  رانیمدآن با  ـ تغاز خـود،   شیپ در نگـرش بـه    ریی
ـ یترتکشـور بـه    يغلطان، اصالح نظام ادار يزیر برنامه ظامن کردن ییاجرابا  يزیر برنامه کـه عوامـل    یب
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 انیجربتوانند در  يادار يها در آن شفاف شود و فعاالن در دستگاه يو توانمند ییکارا شیافزا  زندهیبرانگ
ـ     افـت یدرخود را  يها ییعملکرد و توانا ي برازنده عیترفخود  يکار ـ آ یکننـد بـه دسـت م  سینـو  شی(پدی
  ).1392 ،یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس

د) تقویت نیروي انسانی و دانش: این بعد از اقتصاد مقاومتی از طریـق چهـار شـاخص قابـل بررسـی      
ی. عـدالت اجتمـاع   يهـا  شـاخص  يارتقا. 2. و تجربه کارکنان ت،یآموزش، مهارت، خالق يارتقا. 1است. 

الـزام   ک. یانیبن به اقتصاد دانش یابی دست.4. انیبن و صادرات محصوالت و خدمات دانش دیتول شیافزا.3
 نیبـاالتر به  یابی دستو با  يصورت جد کار در تمام سطوح به يرویناست که  نیا یاقتصاد مقاومت يبرا

ـ نها استفاده شود تا در یانسان  هیسرما يها ییاز تمام توانا دیباکار  نیا يفعال شود. برا ،یسطح بازده  تی
ـ مفو  شتریب تیفعالکار،  يروینقدر  ر. هدیآبه دست  هیسرما نیاافزوده از  نیشتریب داشـته باشـد،    يدتری

 يروین يتوانمند تیتقو يفعال برا يها تی. وجود حماشود یبرخوردار م يشتریباقتصاد از قدرت مقاومت 
  ).1392 ،یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس سینو شیاست(پ یالزام يکار

  روش شناسی تحقیق
ي سـازمانی اقتصـاد مقـاومتی    هـا  شاخصـه  نیتـر  مهـم ي کلی اقتصاد مقـاومتی  ها استیسپس از بررسی 

ي بـراي  ا پرسشـنامه ي تأیید شـده  ها شاخصطبق نظر خبرگان تأیید و از  ها شاخصاستخراج گردید. این 
بین تعداد معدودي از خبرگان توزیع وجمع آوري شـد سـپس سـؤاالت پرسشـنامه بـا       ها آنبررسی روایی 

توزیـع   ها سازمانرسشنامه تأیید شده بین تعداد زیادي از خبرگان آزمون کرولیت مورد تأیید قرار گرفتند. پ
آوري گردید. سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیـل مسـیر    پرسشنامه صحیح جمع 153گردید. تعداد 

ي تناسب نرم افزار لیزرل نشان دهنده کفایـت  ها شاخصصورت گرفت.  1براي مدل پیشنهادي در شکل 
  ) مدل سازي هستند. نفر 153نمونه گیري(

 ها دادهتجزیه و تحلیل 
  آمده است. 1براي توصیف جمعیت شناختی نمونه، چهار سؤال مطرح شد که نتایج آن در جدول 

  پایایی
براي محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شـده اسـت. روش آلفـاي کرونبـاخ بـراي      

بکار  کنند یمي گوناگون را اندازه گیري ها صهیخصیی که ها آزمونمحاسبه هماهنگی درونی پرسشنامه یا 
  ).1382(دلوار، رود یم
  



  203               یبه اهداف اقتصاد مقاومت یابی دستدر  نینقطه آغاز يتعامل و همکار 

  توصیف جمعیت شناختی نمونه .1جدول 
  درصد  تعداد  شاخص  متغیر  درصد  تعداد  شاخص  متغیر

  جنسیت
  84 129  مرد

  تحصیالت

  23  35  پلمید فوق
  60  93  سانسیل

  10  16  سانسیل فوق  16  24  زن
  7  9  يدکتر

  سن

  16.3  25  سال 20-30

  سابقه شغلی

  11.1  17  سال 7کمتر از 
  30.1  46  سال 15- 8  60.1  92 سال 31-40
  39.2 60  سال 24-16 21.6 33  سال 41-50

  19.6  30  سال 24از  شتریب  2  3  سال 51بیشتر از 
  

  درونی مدل يسازگار .2 جدول
  نامعتبر يها داده  معتبر يها داده  تعداد سؤاالت  آلفاي کرون باخ  پرسشنامه

  9  144  3  0.757  تأمین نیاز مشتریان
  7  146  4  0.679  حداکثر تعامل و همکاري
  16  137  8  0.886  مدیریت بهبود و مخاطرات

  5  148  4  0.842  تقویت نیروي انسانی و دانش
  22  131  19  0.931  پرسشنامه اقتصاد مقاومتی

  
بـه دسـت    یکسانی جینتاتا چه اندازه  کسانی طیشرادر  يریگ اندازهابزار  کهداللت بر آن دارد  ییایپا

و ثبات آن مربوط است  يریگ دقت اندازه به ییایاست. درواقع پا کیاعتبار از صفرتا  بیضر. دامنه دهد یم
 یبررس يبرای. درون يسازگاري، ریتکرارپذ ایدر طول زمان  ها يریگ اندازهثبات  متفاوت دارد: يو دو معنا

 مـه یکرون باخ، روش گوتلن، روش دو ن يوجود دارد. روش آلفا یمختلف يها آزمون روش یدرون یهمسان
کرون باخ،  يآلفا بیضرها هستند.  روش نیازجمله ا چادسونیر-محدود، روش کودر يکردن، روش مواز

ـ . درواقع رود یمو ... بکار  دیعقاها،  بودن نگرش يبعد سنجش تک يبرا ـ یبب میخـواه  یم تـا چـه حـد     مین
پرسشـنامه اقتصـاد    يکـرون بـاخ بـرا    يبوده اسـت. مقـدار آلفـا    کسانیاز سؤاالت  انیپاسخگوبرداشت 

). البتـه در  0.70تـر از  (بزرگاسـت قبول  قابل یاهداف پژوهش يبرا ریمقاد نیاست. ا 0.931برابر  یمقاومت
قـرار دارد هرچنـد از سـطح     )0.679(سـطح  نیتـر  نییپـا در بعد حداکثر تعامل  یپرسشنامه اقتصاد مقاومت

  .است رخوردارب یمناسب
ی آمـده  اقتصاد مقـاومت  يها مؤلفه تیبه اهم یبررس پاسخ افراد مورد انسیو وار نیانگیم 3 جدولدر 
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بـا   يبسـتر همکـار   جـاد یا مؤلفـه در بعد حداکثر تعامل و همکـاري   دیکن یمکه مشاهده  طور هماناست. 
 4.3داراي بیشترین میانگین است. افزایش کیفـی تولیـد بـا میـانگین      4.01با میانگین  گرید يها سازمان

 مؤلفهبیشترین مقدار میانگین را در بعد تأمین نیاز مشتریان را داراست. در بعد مدیریت بهبود و مخاطرات 
 مؤلفهنی و دانش ) است. در بعد تقویت نیروي انسا4.2داراي بیشترین میانگین ( دیتول يریپذ رقابت يارتقا
  ) داراي بیشترین میانگین این بعد است.4.12با میانگین ( و تجربه کارکنان تیآموزش، مهارت، خالق يارتقا

  
  اقتصاد مقاومتی يها به اهمیت مؤلفه یبررس پاسخ افراد موردو واریانس میانگین  .3 جدول

  واریانس  میانگین  اقتصاد مقاومتی

حداکثر 
تعامل و 
  همکاري

 0.807 4.01  هاي دیگر بستر همکاري با سازمانایجاد 
ایجاد تنوع در مبادي تأمین کاالهاي وارداتی در جهت کاهش وابستگی به 

 1.169  3.70  کشورهاي محدود و خاص

 1.368  3.69  تمرکز بر صادرات
 1.251 3.97  هاي اقتصادي مشارکت آحاد جامعه(صاحبان سرمایه و ایده) در فعالیت

تأمین 
نیاز 

  مشتریان

 0.863 3.89  افزایش کمی تولید
 0.693 4.30  افزایش کیفی تولید

 0.867 3.96  تولید محصوالت و خدمات راهبردي و ایجاد ذخایر در محصوالت راهبردي

مدیریت 
بهبود و 
  مخاطرات

 1.047 4.01  وري رشد بهره
 0.934 3.92  دهی بازارهاي جدید شکل

 0.874 4.11  مدیریت مصرف
 0.680 4.20  پذیري تولید رقابت يارتقا

 1.203 4.06  نظام مالی کشور جانبه همهاصالح و تقویت 
 1.296 4.13  ایجاد ثبات در اقتصاد ملی

 1.095 3.80  هاي موازي تغییر ساختارها، منطقی سازي اندازه دولت و حذف دستگاه
 1.121 4.03  هاي انسانی و علمی سرمایهکارگیري کلیه امکانات، منابع مالی،  شناسایی و به

تقویت 
نیروي 

انسانی و 
  دانش

 0.900 4.12  آموزش، مهارت، خالقیت و تجربه کارکنان يارتقا

 1.112 3.81  هاي عدالت اجتماعی شاخص يارتقا

 1.152 4.00  بنیان افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش

 1.218 3.95  بنیان به اقتصاد دانش یابی دست

  
ـ ارزبه منظـور   کهاست  ها داده لیتحل يبرا یکیتکن يساختارمعادالت  يمدل ساز ـ   رابطـه  یابی  نیب

ـ گانـدازه   ماًیمستق که ییرهایمتغ: آشکار يرهایمتغالف) شده است: یطراح رهایمتغدونوع از   شـده و  يری
مطـرح   ينظـر   سازه عنوان به که ییرهایمتغ ایپنهان  ای مکنون يرهایمتغب)  .اند شدهمشاهده  يرهایمتغ
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ـ تحل چندگانـه و  ونیرگرس رینظ يآمار يها کیتکناز  که یزمان هستند. ـ وار لی ـ اسـتفاده   انسی  ؛شـود  یم
ـ گاندازه  ماًیمستق که ردیگ یمصورت  ییرهایمتغ يبرروپژوهشگر  يآمار يها لیتحل ـ ا .انـد  شـده  يری  نی

معادالت  يالگو دارد. تیمحدود، کندرا آزمون  يا ينظر  سازه خواهد یمپژوهشگر  که یزمان يبرا مسئله
 يهـا  مدلمحقق بتواند  که آورد یمرا فراهم  امکان نیاداده  لیتحل يها کیتکن ریسابه نسبت  يساختار

ـ تحل ،يسـاختار معـادالت   يالگـو ارزشمند  اریبس یژگیو .کندآزمون  لیتحل کیدررا  دهیچیپ ينظر  و لی
 نیابه پژوهشگر  يساختارمعادالت  يالگوساز مدل سنجش است. يرهایمتغ انیمپردازش هم زمان روابط 

  .)1997،امایمارمشاهده شده به طور همزمان بپردازد( و مکنون يرهایمتغ یعل لیتحلتابه  دهد یماجازه را 
 

 ي اقتصاد مقاومتیها شاخصواریانس و بارعاملی استاندارد  .4جدول 

و عالمت بار نشان دهنـده آنسـت    دهد یمرا نشان  ها عاملبار عاملی، همبستگی تک تک متغیرها با 

  شاخص  سازه
بار عاملی 
  استاندارد

  واریانس

حداکثر 
تعامل و 

  يهمکار

  0.68  0.56  هاي دیگر ایجاد بستر همکاري با سازمان
ایجاد تنوع در مبادي تأمین کاالهاي وارداتی در جهت کاهش وابستگی به 

  0.83  0.41  کشورهاي محدود و خاص

  0.59  0.64  تمرکز بر صادرات
  0.32  0.83  اقتصاديهاي  فعالیت مشارکت آحاد جامعه(صاحبان سرمایه و ایده) در

 ازیتأمین ن
  انیمشتر

  0.65  0.59  افزایش کمی تولید
  0.40  0.78  افزایش کیفی تولید

  0.38  0.79  تولید محصوالت و خدمات راهبردي و ایجاد ذخایر در محصوالت راهبردي

مدیریت 
بهبود و 
  مخاطرات

  0.50  0.71  وري رشد بهره
  0.50  0.71  دهی بازارهاي جدید شکل

  0.50  0.70  مدیریت مصرف
  0.56  0.66  پذیري تولید رقابت يارتقا

  0.36  0.80  نظام مالی کشور جانبه همهاصالح و تقویت 
  0.35  0.81  ایجاد ثبات در اقتصاد ملی

  0.55  0.67  هاي موازي تغییر ساختارها، منطقی سازي اندازه دولت و حذف دستگاه
  0.47  0.73  هاي انسانی و علمی امکانات، منابع مالی، سرمایهکارگیري کلیه  شناسایی و به

قویت ت
  نیروي

و انسانی  
  دانش

  0.57  0.65  آموزش، مهارت، خالقیت و تجربه کارکنان يارتقا
  0.37  0.79  هاي عدالت اجتماعی شاخص يارتقا

  0.38  0.79  بنیان افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش
  0.31  0.83  بنیان به اقتصاد دانش یابی دست
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، زمانی که شاخصی هم جهت نباشد عالمـت  اند شدهچه نحوي ترکیب  اند شدهیی که استفاده رهایمتغکه 
(اسـماعیل پـور،   باشد یمو بیشتر مقدار مناسبی  0.4عاملی آن شاخص منفی خواهد شد. بارهاي عاملی  ربا

ـ از  )مکنـون (پنهان  يرهایمتغ ای ها عاملبرآورد  ياست که برا يآمار یکیتکن یاملع لیتحل). 1391  کی
ـ بـه کـار    گـر یامل از طـرف د ع يترمبه تعداد ک ریمتغ ادیز طرف، و کاهش تعداد ـ ر . درود یم ع، روش واق

ار ممشاهده شـده، شـ   ریمتغ يادیاز تعداد ز المقدور یحت که شود یمهدف به کار برده  نیبا ا یاملع لیتحل
. شوند یم ریتفس ها آن یو معن رهایمتغي وامل از روع نیاز ا کیشود که هر  دهیکش رونیب املع يمعدود

 نمـی . به هدهد یم تر کاهشمبا حجم ک يها عامل يسر کیرا به  رهایاز متغ يادیار زمش یاملع لیتحل
درصـدد فـرض    یعنی. شود یمداد ملقوابسته  ریروش مستقل و غ کی عنوان به یاملع لیخاطر، روش تحل

  ).1388 ،يپور و صفر بیحب(ستیوابسته ن ریمتغ کی ییشناسا
  

  
 مدل ساختاري ارتباط ابعاد اقتصاد مقاومتی .2شکل 
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 RMRمعیار 
هـر   رازش بـه واریانس باقیمانده در  يبرااین معیار تحت عنوان ریشه میانگین مجذور باقیمانده شاخصی 

ـ     گزارش هاي یمانده(نمونه) و یا تحت عنوان متوسط باقيها پارامتر به داده  .شـود  یشـده در مـدل، بیـان م
و  هـا  یـانس و تنهـا در ارتبـاط بـا وار    هـا  یمانـده متوسـط باق  یـري گ اندازه يبرااست  ياریمع RMRمعیار 
بسـیار کوچـک    هـا  یماندهخوبی دارد، این باق رازش بهدر مدلی که نیکویی  .است ییرتغ قابل ها یانسکووار

 رازش بـه باشد) حـاکی از   تر یکتر باشد(به صفر نزد قدر کوچک رطور خالصه این معیار ه هستند، پس به
  است که مقدار بسیار خوبی است. 0.65ص برابر در این مدل مقدار این شاخ.بهتر مدل است

  RMSEAمعیار 
 يآزادهـر درجـه    يبـرا عنـوان انـدازه تفـاوت     این معیار بـه  .استجذر میانگین مجذورات خطاي تقریب 

 RMSEAاسـت،   يآزادواقع همان آزمون انحـراف هـر درجـه     که به RMSEAمقدار  .است شده یفتعر
 0.08مقـادیر بـاالتر از آن تـا     .اسـت  0.05که برازندگی خـوبی داشـته باشـد، کمتـر از      ییها مدل يبرا

یـا بیشـتر    0.1هـا   آن RMAEAکـه   ییها مدل .تقریب در جامعه است يبرامعقولی  يخطادهنده  نشان
است نشان دهنده خطاي معقولی  0.093در این مدل مقدار این شاخص برابر  .ضعیفی دارد رازش بهباشد 
  تقریب در جامعه است.براي 

 GFI ،AGFI يارهایمع

(نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مـدل بـه کـل مجمـوع     رازش بهلیزرل یک شاخص نیکویی 
از لحاظ مطلوبیـت بـه ضـریب     ها شاخص. این کند یممجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه) محاسبه 

 بـه ک، متغیر هستند، هرچه شاخص نیکـویی  این معیارها بین صفر تا ی يدوهر  .همبستگی شباهت دارد
 بـه باشـند، نیکـویی    تر یک) به عدد یک نزدAGFIتعدیل یافته( رازش به) و شاخص نیکویی GFI(رازش
 0.63و  0.81در این مدل به ترتیب برابر  ها شاخصاین  .شده بیشتر است مشاهده يها مدل با داده رازش

  . دهند یمنشان  ها شاخصاست که مقادیر معمولی را براي این 

  (CFI) ,(NNFI) ,(NFI)معیارهاي 
تـر از   ) مقادیر برابر یـا بـزرگ  1980. بنتلر بونت(شود یبونت هم نامیده م -که شاخص بنتلر NFIشاخص 

 توصـیه  ينظـر  يها مدل برازندگی يبرا خوبی شاخص عنوان به صفر، مدل با مقایسه شاخص را در 0.9

-تاکر شاخص دیگر، شاخص برند. یم کار به را 0.80 برش نقطه پژوهشگراناز  برخی که یدرحال اند، کرده

 NFI. این شاخص مشـابه  شد ینامیده م )NNFIنرم شده برازندگی( شاخص موارد بیشتر در که است لویز
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. چون دامنه این مدل محدود به صفر و یک نیست تفسـیر  پردازد یاست اما براي پیچیدگی مدل جریمه م
در مـدل اسـت.    یدنظرآن مستلزم تجد 0.90وارتر است. بر پایه قرارداد مقادیر کمتر از دش NFIآن مشابه 

 یک مقایسه این شاخص از طریق و قبول و نشانه برازندگی مدل است  قابل 0.9تر از  بزرگ CFIشاخص 

 نظـر، مقـدار   دمور يشنهادیپ مدل با نیست يا رابطه هیچ متغیرها بین آن در که مستقل اصطالح به مدل

 گـروه  حجـم  يبـرا  کـه  تفاوت این با است NFI مانند معنا لحاظ زا CFI شاخصآزماید.  یم نیز را بهبود

که نشـان دهنـده مقـادیر     0.96، 0.94، 0.96به ترتیب برابر است با  ها شاخصاین  .دهد ینمونه جریمه م
  .هاست شاخصمطلوبی از این 

  
  مدل رازش بههاي  شاخص .5 جدول

  RMR  1RMSEA 2GFI  3AGFI  4CFI  5NFI  6NNFI  7IFI  شاخص
 0.96 0.96 0.94 0.96 0.63 0.81  0.093  0.65  شده مقدار محاسبه

  <0.9  <0.9  <0.9  <0.9  <0.8  <0.9  >0.1 >5 قبول سطح قابل

 گیري نتیجه
ابعاد اقتصاد مقاومتی پیشنهادي با روش تحلیل مسیر مورد تأیید  دیکن یمکه در نمودار مشاهده  طور همان

ي ها تیفعالقرار گرفت. در بعد حداکثر تعامل و همکاري مشارکت آحاد جامعه(صاحبان ایده و سرمایه) در 
را در  تـأثیر ي این بعـد اسـت.بعد حـداکثر تعامـل و همکـاري بیشـترین       ها شاخصه نیتر مهماقتصادي از 

نتیجه ایـن   نیتر مهممدیریت بهبود و مخاطرات و سپس بر بعد تقویت نیروي انسانی و دانش را داراست. 
کـه مشـاهده    طـور  همـان اسـت.   ها آنتحقیق معرفی ابعاد اقتصاد مقاومتی و نیز تأیید عاملی ارتباط بین 

  .اند گرفتهي ابعاد ایجاد شده مورد تأیید قرار ها شاخصهتمامی  دیکن یم

  منابع  
 -الزامات سیاست گذاري مقاومتی در حوزه سیاسـت صـنعتی  «)، 1391ابوحمزه، داریوش؛ نریمانی، میثم (

  .76، اولین همایش اقتصاد مقاومتی، ص »تجاري با تاکید بر حوزه تجارت
  )، آمار پیشرفته در علوم اجتماعی، کتاب الکترونیک، پارس بوك.1391اسماعیل پور، الناز(

هاي اقتصاد مقاومتی جمهـوري   بررسی ابعاد و مؤلفه«)، 1392جهرمی، سجادیه و سمیعی نسب(تراب زاده 

                                                        
1. Root- mean- square error of approximation 
2. Goodness- of-fit index 3. Adjusted goodness -of-fit index 
 

4. Comprative fit index 5. Normed fit index 
 

6. Non-Normed fit index 7. Incremental fit index 
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دوم، کالن، سال  استی، فصلنامه سي آنها مؤلفهاقتصاد مقاومتی و )، 1392(کاویانی، زهرا ؛تاري، فتح اله

  .27شماره دوم،.ص
 لیتحلی(شـ یایمپ قـات یدر تحق SPSS جـامع کـاربرد   يامـ راهن ،)1388( رضا ،يپور، کرم، و صفر بیحب

  می)، تهران، نشر لویهک يها داده
، 118، نشـریه مشـکوه، شـماره    »اقتصاد مقاومتی؛ راهکاري بـراي توسـعه  «)، 1392حسین زاده بحرینی(

  .138ص
 اجتماعی، تهران، رشد. و)، تحقیقات تجربی و علمی در علوم انسانی 1382دلوار، علی، (

  .19، ص14نگر، شماره  )، الزامات موفقیت در اقتصاد مقاومتی، نشریه آینده1391کرباسیان، مهدي (
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هاي دانش بنیان در تبیین و تأویل اهداف اقتصاد رسالت بنگاه
 عملیاتی شدن آنمقاومتی با رویکرد 

 *محمد فارسی

  چکیده  
در شرایطی  باشد یمها علیه یک منطقه یا کشور تحریم  شده اقتصاد مقاومتی روشی براي مقابله با تحریم

که صادرات و واردات براي آن کشور مجاز نیست. اقتصاد مقاومتی به معناي اقتصاد تدافعی یا ریاضـتی  
یک  عنوان بهنامه ریزي تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید بلکه در حقیقت نوعی اقتصاد و بر نیست،

علم و دانـش و فنـاوري اسـت و      هاي دانش بنیان محلی است که اساس آن بر پایه فرصت است. بنگاه
دهد. به طور کلی تولید ثروت از طریق فناوري ایجـاد   عموماً نیروي متخصص انسانی آن را تشکیل می

گیرد با این توصیف مغز افزاري نقش محوري در سیستم  نیروي متخصص شکل می هاي شده از توانمندي
هاي خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط  بنیان، با توجه به ویژگی هاي دانش هاست. شرکت این بنگاه

 رو شدن با شرایط تحریم را دارا هستند. پذیري باال، ظرفیت مناسبی براي روبه پیرامونی و انعطاف
  .گذاري بنیان ، فناوري، سرمایه اقتصادمقاومتی، دانش: ها واژهکلید 

 مقدمه
هـاي   تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدارکند، همین شـرکت هاي مهمی که میبه نظر من یکی از بخش«

 معظـم  مقـام »(هاي اقتصاد مقاومتی است دانش بنیان است. این یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه
  ) .8/5/1391 رهبري

شـود.   هاي دانش بنیان احساس مـی  افزون علم نیاز به استفاده از بنگاه در شرایط امروز با پیشرفت روز
ها و مشکالت حاصل از آن و به استناد بیانـات مقـام معظـم رهبـري در     از سویی با توجه به اتخاذ تحریم

  شود.    وشن میمورد اقتصاد مقاومتی لزوم هم سویی این دو مقوله بیش از پیش ر
ها را مـورد  هاي دانش بنیان و عوامل مؤثر بر این بنگاهدرهمین راستا، در ابتداي مقاله پیش رو، بنگاه

هاي دانش بنیان و  بنگاه دهیم. در ادامه به تبیین اقتصاد مقاومتی پرداخته و در انتها رابطه بررسی قرار می
  کنیم. اقتصاد مقاومتی را مطرح می

                                                        
  farsi.mohamad@gmail.com نفت استخراج و حفاري -نفت مهندسی ارشد کارشناس  *
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  انش بنیان، ایجاد، کارکرد هاي دبنگاه
ها را استخدام کـرده و محلـی اسـت کـه     ها و علم آموختهبنیان فارغ التحصیالن دانشگاه هاي دانشبنگاه

دهد. به  علم و دانش و فناوري است و عموماً نیروي متخصص انسانی آن را تشکیل می  اساس آن بر پایه
گیرد با این  هاي نیروي متخصص شکل میز توانمنديطور کلی تولید ثروت از طریق فناوري ایجاد شده ا

  هاست. توصیف مغز افزاري نقش محوري در سیستم این بنگاه
ساز جوامـع در یـک صـد سـال      توان با نگاهی به عوامل مزیت الزام استفاده از دانش و فناوري را می

کردنـد کـه   را فراهم میمیالدي نیروي کار ارزان مزیت اصلی 1900گذشته مورد بررسی قرار داد. تا سال
بعد از آن به علت گستردگی توسعه ماشین آالت در صنعت از ارزش نیروي کار ساده کاسته شد و نیاز بـه  

طوري که مواد اولیه در جاي نیروي کار ارزان قرار گرفت و مزیت اصـلی شـد.    مواد اولیه افزایش یافت به
بـه  1960ابی به منابع اولیه شده که تا سـال  در این برهه تاریخی جهان دچار دو جنگ عظیم جهت دستی

مورد نیاز صنعت به تـدریج از اهمیـت    جایی مواد اولیههاي جابهونقل و قابلیت طول انجامید. با رشد حمل
مواد اولیه کاسته شد و عامل سرمایه اهمیت بیشتري پیدا کرد. بـرخالف عوامـل جمعیـت و منـابع اولیـه      

حفـظ   1985شت و قابل انتقال بود. سرمایه قدرت خود را تا حدود سـال سرمایه به منطقه خاصی تعلق ندا
هاي بانکی از ها و تأمین سرمایه از طریق وامکرد تا اینکه به علت انباشت سرمایه کاهش نرخ بهره بانک

  ).    1اهمیت سرمایه نیز کاسته شد و فناوري به صورت عامل مزیت ساز شد(شکل

  
  ساز سیر تاریخی عوامل مزیت .1 شکل

  
آیـد و یـک    یکی از نیروهاي بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادي و اجتماعی به شمار می عنوان بهدانش 

توان دانش را بدون کاهش و استهالك، با دیگران بـه اشـتراك    شود، زیرا می کاالي عمومی محسوب می
گـردد کـه    منحصر به فرد براي این کاالي عمومی محسوب می  گذاشت. در عین حال، این یک مشخصه
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هـاي مـادي و منـابع طبیعـی)، اسـتفاده از آن، از       ایر کاالهاي فیزیکی(مثل سـرمایه، دارایـی  بر خالف س
  .توان از آن بارها استفاده کرد کاهد و می کمیتش نمی

هاي دانش بنیان و صنایع مبتنی بر دانش باعث ایجادتمایزي با دیگر صـنایع شـدند   فناوري در بنگاه
  که این معیارها عبارتند از:

  وهاي متخصص به کل کارکنان، اختالف زیادي با دیگر صنایع دارد.نسبت نیر .1
 درصد رشد نیروهاي متخصص به کل کارکنان زیاد است. .2
 اعضاي هیأت علمی دانشگاه در مدیریت و راهبري بنگاه مشارکت دارند. .3
چرخه عمر فناوري در مراحل اولیه طوالنی و پس از مرحله رشد، کوتاه اسـت و در هـر صـورت نـرخ      .4

 ها بر پایه تغییر است.یر فناوري نسبت به دیگر صنایع بیشتر است؛ به طوري که زیرینی فناوري آنتغی
 یابد. بودجه بسیار زیادتري نسبت به دیگر صنایع براي تحقیق و توسعه تخصیص می .5
 اي در استفاده از فناوري براي رشد سرانه بنگاه وجود دارد. توانمندي ویژه .6
 ه فناوري است نه بر سرمایه یا سخت افزار.توسعه صنعت متکی بر توسع .7
 ها نوآوري در فناوري است.مزیت رقابتی آن .8
 کند.هاي جدید تسخیر میبازارهاي جدید را از طریق ارائه محصوالت با فناوري .9

 هاي دستی یا نیمه اتوماتیک تکیه ندارد.به روش .10

  انواع صنایع از دیدگاه استفاده از فناوري
 Hi-tech اي فناوري پیشرفته مانند: نانو، بیو، اطالعات و ارتباطات، الکترونیک، هوا فضا و ...؛: صنایع دار  
 Medium-tech : کنند، مانند: صنایع غـذایی، قطعـات   صنایعی که از فناوري در سطحی متوسط استفاده می

 یی؛هاي شیمیا هاي فلزي و غیر فلزي، صنعت چاپ، صنعت تولید فرآورده عمومی خودرو، تولید کانی
 Low-tech     صنایعی که وابستگی کمی به فناوري دارند، مانند: صنعت کفش، تولیـدات کارگـاهی، صـنایع :

 دستی؛
 No-tech    آیـد: مـواد معـدنی، محصـوالت دامـی و       : آنچه از طبیعت بدون ایجاد ارزش افـزوده بدسـت مـی

 کشاورزي.
کارکنـان آن از مقـدار خاصـی    هاي کوچک و متوسط بر مبناي علم و دانش کـه تعـداد   ایجاد شرکت

تجاوز نکند و یا درآمد آن از رقم خاصی بیشتر نباشد که هر کشوري استاندارد خودش را دارد. با توجه بـه  
هـاي کوچـک بایـد بـه     فواید گسترش کارآفرینی و نقش حیاتی آن در بهبود و رقابتی کردن کسب و کار

ه مؤسسـات کوچـک و متوسـط زمینـه جـذب و      هاي کوچک بپردازیم. زیرا کهاي مالی از شرکتحمایت
هاي کوچک و توسعه شرکت فرایندتقویت استعداد کارآفرینی و هم چنین نیروي کار باالیی دارند. مراحل 
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  متوسط عبارتند از:
  بذر یا مفهوم: این مرحله مرحله ایده است. هیچ چیز جز یک ایده یا مفهوم وجود ندارد؛ .1
تـري بررسـی   گیرد و تـأمین مـالی از منـابع رسـمی     تري به خود میراه اندازي: فعالیت شکل عملیاتی .2

  شود؛ می
  مرحله اول: شرکت به یک کسب و کار موفق تبدیل شده؛ .3
  مرحله دوم: فروش محصوالت یا خدمات جهت افزایش دارایی شرکت؛ .4
هاي شرکت در حال فعالیت هستند و عالئم موفقیت ظـاهر شـده و شـرکت    مرحله سوم: تمام قسمت .5

  باشد؛ تولید نسل دوم می آماده
بنیان است در ایـن مرحلـه شـرکت بـا      هاي دانشگیري و توسعه شرکت شکل مرحله برداشت: مرحله .6

هایی مانند: عرضه عمومی، اکتساب، فروش و یا ادغام موجود است و آنچه به صورت یک ایـده  گزینه
  و یا مفهوم بود به یک فناوري و واقعیت تبدیل شده است.

هاي هاي تأمین مالی بنگاه دهد. روش الذکر مگر با حمایت و پشتیبانی مالی رخ نمی فوق  شش مرحله 
  ایم. آورده 2دانش بنیان را به اختصار در شکل 

  هاي تأمین مالینمودار روش .2 شکل

  اقتصاد مقاومتی 
شد در شرایطی باها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده میاقتصاد مقاومتی روشی براي مقابله با تحریم

   که صادرات و واردات براي آن کشور مجاز نیست. 

ش هاي تامین مالی
رو

سودانباشتهدرونی

برونی

سهام

بازار سهام

سرمایه مخاطره پذیر

صندوق سرمایه گذاري 
-مخاطره پذیردولتی

منطقه اي

سرمایه گذاري مخاطره 
پذیر رسمی، شرکت هاي 
سرمایه گذاري مخاطره 

پذیر

سرمایه گذاري 
مخاطره پذیر غیر رسمی، 

فرشتگان کسب و کار بدهی

اعتبار تجاري

تامین مالی بانکی

طرح هاي لیزینگ ، 
اجاره و خرید منابع جایگزین
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هـاي   از ابتداي مطرح شدن اصطالح اقتصاد مقـاومتی، رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در سـخنرانی      
اقتصـاد  « اند:  اند. ایشان معناي اقتصاد مقاومتی را چنین بیان نموده گوناگون به تبیین این مفهوم پرداخته

ن است که ما یک اقتصادي داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصـادي در کشـور   مقاومتی معنایش ای
اش کاهش پیدا کند، یعنی وضع اقتصادي کشور و نظام اقتصادي جـوري   محفوظ بماند، هم آسیب پذیري

هاي مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند  باشد که در مقابل ترفندهاي دشمنان، که همیشگی و به شکل
اقتصـاد مقـاومتی   «کنند:  همچنین ایشان در جاي دیگر این مفهوم را چنین معنا می». ل پیدا کندو اختال

فقط جنبه نفی نیست، این جور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقـط انجـام   
ه حتـی در  دهد کـ  کارهاي تدافعی باشد، نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که به یک ملت اجازه می

بنابراین باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی ». شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند
به معناي اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه در حقیقت نوعی اقتصاد و برنامه ریزي تعاملی مبتنی بـر  

  یک فرصت است. عنوان بهراهبرد استفاده از تهدید 

    هاي دانش بنیان اقتصاد مقاومتی و بنگاهي  رابطه
ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را «رهبر معظم انقالب: 

اقتصاد انجام   ترین حرکت مهم را در زمینه هاي اقتصادي درآمدزاي دیگري جایگزین کنیم، بزرگ با فعالیت
  ».تواند این خأل را تا میزان زیادي پر کند کارهایی است که می  بنیان از جمله انشایم. امروز صنایع د داده

هـاي اصـلی آن و از سـوي     هاي اقتصاد مقاومتی و مؤلفه از یک سو، با توجه به تعریف و بیان ویژگی
هـا را در   تـوان نقـش ایـن شـرکت     بنیـان، مـی   هـاي دانـش   دیگر، تعریف و کارکردهاي اقتصاد و شرکت

  اقتصاد مقاومتی در محورهاي زیر تبیین نمود:  ري و توسعهگی شکل
هاي خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامـونی   بنیان، با توجه به ویژگی هاي دانش شرکت .1 

رو شدن با شرایط تحریم را دارا هستند. همچنـین توزیـع    پذیري باال، ظرفیت مناسبی براي روبه و انعطاف
هایی، تأثیر زیادي در عدالت اقتصـادي دارد و   ساالري در چنین شرکت ر اساس شایستهتر ثروت، ب عادالنه

هاي سـنتی، سـبب افـزایش     ها، در مقایسه با شرکت از سوي دیگر، با توجه به توانمندتر بودن این شرکت
ي ها هاي دولتی واگذارشده خواهد شد. همچنین استراتژي عدم تمرکز فعالیت وري و کارآمدي شرکت بهره

گـردد.   هـا مـی   شـرکت   تولیدي در چند شرکت بزرگ دولتی، مانع از تحریم آسان محصوالت یا مواد اولیه
هاي الزم جهت عملی ساختن استراتژي عدم تمرکز و همکاري چندین  بنیان زیرساخت هاي دانش شرکت

ري، چنـین  اولیـه یـا فنـاو    شرکت متوسط جهت تولید یک محصول را دارا هستند. در صورت تحریم مواد 
  جایگزین خواهند داشت.  هایی توانمندي الزم را جهت دستیابی به فناوري یا مواد اولیه شرکت
هاي اقتصـاد مقـاومتی    قطع وابستگی به فروش خام مواد معدنی، به ویژه نفت، یکی دیگر از مؤلفه .2



  )3هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد دوازدهم:  مبانی و مؤلفه               216

کـارگیري   ایجـاد و بـه   فرد خود و توان هاي منحصربه بنیان، با توجه به ویژگی هاي دانش بیان شد. شرکت
ي مورد نیاز، توانمندي الزم را جهت تبدیل مواد خام به محصوالت نهایی و با ارزش  هاي پیشرفته فناوري
آمـده در   وجـود  تواند تهدید به هایی می ي باال دارند. در واقع دولت با اعتماد و توجه به چنین شرکت افزوده

ت و پتروشیمی تبدیل نماید. با تمرکز بر این اسـتراتژي،  این حوزه را به فرصتی جهت شکوفایی صنایع نف
در بلندمدت، عالوه بر خودکفایی کشور در بسیاري از کاالهاي مـرتبط بـا نفـت و صـنایع معـدنی، حتـی       

  ابزاري جهت تهدید دشمن استفاده نمود. عنوان بهتوان از نفت  می
شد. واقعیت این است که یکـی از   هاي اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف مطرح یکی دیگر از مؤلفه .3

روي در مصرف و همچنین تمایل مردم به مصـرف کاالهـاي خـارجی، پـایین      علل اساسی اسراف و زیاده
در بلندمدت باعث سلب اطمینـان مـردم از    مسئلهبودن کیفیت محصوالت و کاالهاي داخلی است و این 

بنیـان در اسـتفاده از    هاي دانش ویژگی شرکتکیفیت اکثر کاالهاي داخلی شده است. بنابراین با توجه به 
تـوان موجـب ترغیـب     دانش براي بهینه کردن کیفیت محصوالت داخلی، به همراه اقدامات فرهنگی، می

مردم به مصرف کاالهاي داخلی گردید. به این ترتیب، از یک سو وابستگی کشـور بـه محصـوالت و ارز    
از سوي دیگر، با ارتقـاي کیفیـت محصـوالت داخلـی،     یابد و  خارجی جهت واردات این کاالها کاهش می

گـردد. در نهایـت، بـا افـزایش      رقابت این کاالها با کاالهاي مشابه در بازارهاي خارجی فراهم مـی   زمینه
  یابد. پذیري کشور در برابر تحریم کاالهاي صادراتی کاهش می کاالهاي صادراتی، آسیب  گستره
وري  بنیان بیان شد. پایین بـودن بهـره   یکی از عوامل اقتصاد دانش عنوان بهوري عوامل تولید  بهره .4

هاي اقتصادي دارد. در حقیقت  اي بر تمام جنبه یکی از مسائل اساسی اقتصاد کشور است که تأثیر گسترده
  بنیان، عالوه بر تأثیرات ذکرشده در بند قبل، سبب کاهش هزینه هاي دانش وري عوامل تولید در شرکت بهره
مردم از کاالهاي داخلی، از   ي محصوالت و کاالها خواهد شد. در نتیجه، عالوه بر افزایش استفاده شده تمام

  سوي دیگر، مزیت رقابتی در قیمت براي صادرات محصوالت در بازارهاي جهانی ایجاد خواهد کرد.
بـر سـایر    اي اسـت کـه عـالوه بـر تأثیرگـذاري      بنیان به اندازه هاي دانش اهمیت اقتصاد و شرکت .5
هاي  ترین و مؤثرترین مؤلفه یکی از مهم عنوان بههاي اقتصاد مقاومتی، از طرف رهبر معظم انقالب  مؤلفه

راهکـاري بـراي جـایگزینی     عنـوان  بـه بنیـان   هاي دانش شود. ایشان از شرکت اقتصاد مقاومتی مطرح می
ز همین فرصت که امـروز وجـود دارد   ما اگر بتوانیم ا«نمایند که  کنند و تصریح می درآمدهاي نفت یاد می

ترین  هاي اقتصادي درآمدزاي دیگري جایگزین کنیم، بزرگ استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت
کارهـایی اسـت کـه      بنیـان از جملـه   ایم. امروز صنایع دانـش  ي اقتصاد انجام داده حرکت مهم را در زمینه

  ».ندتواند این خأل را تا میزان زیادي پر ک می
هـاى   ایـن بخـش شـرکت   «فرماینـد:   همچنین ایشان در جاي دیگر، با تأکید بـر ایـن موضـوع، مـی    

در سخنرانی دیگـري،  ». باز و امیدبخشى است   بنیان خیلى جاده  هاى اقتصادى دانش بنیان و فعالیت  دانش



  217...                هاي دانش بنیان در تبیین و تأویل اهداف اقتصاد مقاومتی بارسالت بنگاه 

یـک اقتصـاد مقـاومتىِ    مـا بایـد   «کنند:  دانند و تأکید می ایشان کارآفرینی را مترادف اقتصاد مقاومتی می
  ».واقعى در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینى معنایش این است

هاي اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیـد ملـی و همچنـین خودکفـایی در تولیـد       یکی دیگر از مؤلفه .6
بنیان  دانشي اقتصاد  شده در حوزه محصوالت استراتژیک مورد نیاز کشور است. چنان که در مباحث مطرح

هـاي اقتصـادي    بنیـان و بنگـاه   ي ملـی، اقتصـاد دانـش    بیان شد، یکی از عوامل اساسی رشد تولید سرانه
بنیان است. در حقیقت، یکی از راهکارهاي اساسی خودکفایی پایدار در محصوالت استراتژیک، ارتقاي  دانش

بنیان  هاي دانش شرکت  اقتصاد و توسعهبنیان نمودن  وري عوامل تولید از طریق دانش فناوري و افزایش بهره
  این محصوالت نیز باشد.  تواند صادرکننده ریزي صحیح، حتی کشور می است. با برنامه

فوق، در صورتی امکان تحقق خواهند داشـت    در انتها باید به این نکته اشاره نمود که موارد ذکرشده
هـاي   بنیـان و رشـد و فراگیـر شـدن شـرکت      هاي الزم جهت به وجود آمدن اقتصاد دانـش  که زیرساخت

اسـت   حاضر نبوده است، ولی مناسـب   هاي مذکور هدف نوشته بنیان فراهم شود. بررسی زیرساخت دانش
نیـاز تحقـق اسـتراتژي     بنیـان و پـیش   هـاي اقتصـاد دانـش    ترین زیرساخت که در اینجا به یکی از اساسی

تـرین   اقتصـاد مقـاومتی اشـاره شـود. در حقیقـت یکـی از اساسـی         بنیان جهت توسـعه  هاي دانش شرکت
به ترکیب جمعیتی  انسانی خالق، نوآور و دانشی است که با توجه  بنیان سرمایه نیازهاي اقتصاد دانش پیش

تـرین   تـرین و بـاارزش   بـزرگ  عنوان بهکرده و نیروي انسانی  کشور ایران و جمعیت باالي جوانان تحصیل
سازي فعالیـت   کشور، باید مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب، با توانمند نمودن و تشویق و زمینه  سرمایه

یی با هر گونه تهدید و تحریم اقتصادي را خواهد بنیان، کشور توان رویارو هاي دانش آنان در قالب شرکت
ي دانـش  هـا  شـرکت داشت. رابطه در هم تنیده اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مبتنی بر علم و دانش از طریق 

  .ابدی یمبنیان استحکام 
گذاري مخاطره پذیر در کشورهاي توسعه یافته بـه   گذاري، با رشد صنعت سرمایه ي سرمایهها صندوق

  .اند شدهي اصلی سیستم ملی نوآوري  به دلیل نقش و کارکرد مختلف در آن تبدیل ها رهیزنجیکی از 
ي کسـب و کـار و    نـه یزمي در ا حرفـه گذاري مخاطره آمیز با داشتن کارشناسان  ي سرمایهها صندوق

و با تأمین مالی تحقیقـات و نـوآوري و مشـاوره و     دهند یمکارآفرینی که تجربه و تخصص خود را انتقال 
  . شوند یمي مدیریتی به کارآفرینان باعث ارتقاي کارآفرینی در سیستم ملی نوآوري ها کمک

وجه تشخیص اقتصاد دانش بنیان آن است که این اقصاد در تولید، توزیع و اسـتفاده از دانـش منبـع    
سـتند  هاي مختلف که در این جریان با یکدیگر در ارتباط هدر میان نظام اصلی رشد و ایجاد ثروت است.

هـاي بـدن بـراي رشـد و     نظام مالی از اهمیت باالیی برخوردار است. اعتبارات مالی همچون خون در رگه
هـاي سـنتی   بنیـان بـا بنگـاه   هاي اقتصادي دانشتوسعه اقتصاد الزم است. به دلیل اینکه نوع رفتار بنگاه

خـدمات مـالی در اختیـار ایـن     ها هاي جدید براي توسعه این بنگاهباشد در طی این مدت نهادمتفاوت می
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شود؛ از فرشتگان کسب و کار، انکوباتورها گرفته دهند. این نهادها شامل طیف وسیعی میها قرار میبنگاه
اند تا یک بسته از خـدمات  هاي اخیر ایجاد شدهپذیري بازارهاي فرابورس در دههگذاران رسیکتا سرمایه

  ها ایجاد گردد.همالی براي این رفع نیازهاي مالی این بنگا
)، بدهی و سهام است وقتی شرکتی از بـدهی  3هاي دانش بنیان براي تأمین مالی(شکل  تصمیم بنگاه

پـذیري را از آن   کنـد، انعطـاف پـذیري در تولیـد و ریسـک      براي راه انـدازي شـرکت خـود اسـتفاده مـی     
  گیرد.حال زمان حمایت اقتصاد مقاومتی است. می

  
 )Seedبذرپاشی( )Youngجوانی( )Growingرشد( )Matureبلوغ(

   )Stock Marketبازار سهام(
  گذاري نهادي سرمایه

)Institutional Investors(   

  )Retained Profitsسود انباشته (

 
  

 )Venture Capitalگذاري مخاطره پذیر( سرمایه
 

 

 )Banksها(بانک

  
  گذاران غیر رسمی سرمایه

)Informal Investors( 
 )Family and Friendsخویشاوندان و دوستان (  
 )Own Capitalسرمایه شخصی(  

  بنیانهاي دانشالگوي مراحل تأمین مالی شرکت .3شکل 
  

مـورد تأکیـد خـاص در اسـتراتژي      OECD بنیان، که توسـط  در عصر حاضر، اصطالح اقتصاد دانش
اقتصـادي اسـت. از     فناوري در جریان توسـعه ملل قرار گرفته است، گویاي تأکید بر نقش دانش و   توسعه

تر از گذشته نگریسـته   بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمی بااهمیت توان گفت در اقتصاد دانش این رو، می
بنیان اقتصادي است که مستقیماً بر مبناي تولید، توزیع و  شود. طبق تعریف این سازمان، اقتصاد دانش می

گرفته باشد. بسیاري از اقتصاددانان بر این باورند کـه امـروزه دیگـر حجـم      مصرف دانش و اطالعات قرار
اقتصادي ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانـش و فنـاوري ایفـا      بازار در توسعه  سرمایه و اندازه

ـ   اي که باید همواره در نظر داشت این است که براي دستیابی به اقتصاد دانـش  نکته .کند می ط بنیـان، فق
ها در  کارگیري آن مهم به  تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته

استفاده از منابع اقتصادي به صورت مستمر و پایدار است؛ بـه عبـارت دیگـر، کـاربردي کـردن دانـش و       
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منابع است کـه تحقـق یـک    برداري از  بهره  ها و ارتقاي درجه ي مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیت استفاده
  .بنیان در این زمینه قابل تعریف است هاي دانش سازد که نقش شرکت بنیان را ممکن می اقتصاد دانش

  گیري   نتیجه
در این دوره اقتصادهایی که بتوانند با علم و دانش، فضاي خالقانه و نوآورانه را در جامعه خـود گسـترش   

هاي  خواهند داشت. با تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی و مؤلفهدهند، شانس بیشتري در داشتن اقتصاد قوي 
هاي دانش بنیان جهت تحقق این اهداف و بررسی مفهـوم اقتصـاد دانـش     آن، روشن شدن نقش شرکت

هـاي سیسـتم    بنگـاه  عنـوان  بـه بنیان  هاي دانش هاي این اقتصاد، جایگاه و کارکرد شرکت بنیان و ویژگی
   شود. اي اقتصاد مقاومتی، روشن می اهداف و چشم اندازهاقتصادي دانش بنیان جهت تحقق 

  منابع  
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  مقاومتی براي اقتصاد الزم شروط
  *لرد عبدالمحمود محمدي

 چکیده
هاي اقتصادي، افزایش نارضایتی شهروندان از حکومـت و   با توجه به اینکه یکی از اهداف عمده تحریم

ایجاد شورش و اعتراض و در نهایت فروپاشی حکومت است، ایده اقتصادي مقاومتی بـه معنـی وجـود    
-سـی شرایطی است که اقتصاد کشور تحت فشار بیگانگان از مقاومت الزم برخوردار بـوده و نظـم سیا  

هایی که به دلیل ضعف اقتصادي قادر به تأمین نیازهاي شهروندان و انجام  اجتماعی مخدوش نشود. دولت
شوند. بدیهی است که  کارکردهاي خود از جمله برقراري نظم و امنیت نباشند، دولت ورشکسته نامیده می
یلی بیشتر خواهد بود. ریسک ورشکستگی هر دولتی کمتر باشد، مقاومت آن دولت در برابر فشارهاي تحم

هاي الزم یا شروط الزم براي مقاومت یک دولت در برابر ورشکستگی  در این مقاله سعی شده است علت
اي کیفی فازي شناخته شود. انتخاب این روش به دلیل قابلیت آن براي  با استفاده از روش تحلیل مقایسه

 هاي همبستگی آماري آزمون آن از طریقهاي علوم اقتصادي است که شناخت  يتئور یلیجنبه تعلدرك 
هـاي   بـراي بـروز پدیـده    یعلت الزم و علت کافاي کیفی فازي،  روش تحلیل مقایسه میسر نیست. در

اي  براي کشف شروط الزم براي اقتصاد مقاومتی، ابتدا طیف گسترده .شود اقتصادي و اجتماعی آزمون می
هاي توسعه احصاء  هاي علوم اقتصادي و نظریه تئوري از متغیرهاي اقتصادي مؤثر بر ورشکستگی دولت از

افـزار   کشور جهان با استفاده از نـرم  175شد. سپس این متغیرها در یک مطالعه بین کشوري با مقایسه 
FsQCA  متغیـر   31تحت آزمون تجربی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین

کنترل مفاسد اقتصادي، رشد اقتصادي متـوازن، کیفیـت مقـررات    اقتصادي، بهبود وضعیت چهار متغیر 
  تجاري و سهولت انجام کسب و کار شروط الزم  براي اقتصاد مقاومتی هستند.

  اقتصاد مقاومتی، ورشکستگی دولت، تحلیل تجربی، شروط الزم و کافی. ها: کلید واژه

  مقدمه و بیان مسئله
اسـت.   گرفتـه  هاي اقتصـادي شـدید قـرار    تحریم معرض در اخیر هاي سال طی ایران اسالمی جمهوري

بـا توجـه بـه    . اسـت  کشور اقتصادي هاي زیرساخت ا، ضربه به.ا.ج ترین اقدامات آمریکا و غرب علیه مهم
 رغـم  علـی  کشـور  امنیت و ثبات تداوم علت ترین مهم ایران اسالمی جمهوري نظام مردمی اینکه پشتوانه

                                                        
  amahmudml@gmail.comدکتري علوم سیاسی از دانشگاه عالمه طباطبایی،  *
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 مردم انتظارات میان شکاف ایجاد نتیجه در و نظام اقتصادي توان یفتضع لذا است، المللی بین فشارهاي
 جمهـوري  مردمی پشتوانه از تواند مردمی، می توقعات برآوردن و ناتوانی دولت در کشور اقتصادي قدرت و

 گـام  بـه  گـام  فراینـد  در یک و اخیر دهه طی آمریکا و غرب هدف، این راستاي در. بکاهد ایران اسالمی
. کننـد  خـارج  اقتصـادي  مـؤثر  هاي فعالیت دور از را ایران اقتصادي هاي زیرساخت تمامی اند کرده تالش
 از ایـران  کـردن  خـارج  و ایـران  اي بیمـه  نظـام  تحریم دالر، دور از ایران کردن خارج بانکی، نظام تحریم
 بـه  زیرساختی کاالهاي صادرات تحریم ایران و مهم اقتصادي هاي بنگاه تحریم المللی، بین بیمه سیستم
  .است ایران اسالمی جمهوري بر شده تحمیل اقتصادي دشوار شرایط دهنده نشان ایران،

هـاي داخلـی نیـز بـه تشـدید نابسـامانی        پـذیري  در کنار تهدیدات اقتصادي خارجی، برخی از آسـیب 
 بـراي  مناسـبی  زمینه که ایران اقتصادي نظام غیرمردمی و دولتی اقتصادي دامن زده است. مانند ماهیت

 هـاي  بنگـاه  بر دولت سلطه برنفت، مبتنی اقتصاد. است آورده فراهم بیگانگان را حربه تحریم تاثیرگذاري
اقتصاد داخلی ایـران بودنـد    هاي ویژگی... و  گذار سیاست نهادهاي در راهبردي غیر تفکر اقتصادي، مهم
 اقتصـاد « ایـده  طـرح  با مقام معظم رهبري یشرایط چنین قرارگرفتند. در بیگانگان تهاجم معرض در که

 بـراي  راهکاري است، ایرانی جامعه عمیق اجتماعی باورهاي و عقیدتی هاي زمینه از برآمده که »مقاومتی
 از بسـیاري  بـاور  بـه . کردنـد  ارائـه  بیگانگان تهاجم دربرابر هاي اقتصادي و مقابله از نابسامانی رفت برون

 خنثـی  بیگانگان اقتصادي تهاجم تنها نه شدن اقتصاد مقاومتی، عملیاتی صورت در اقتصادي، متخصصان
 اهـداف  و هـا  ارزش بر پایه اقتصاد کشور شکوفایی به اقتصادي بومی رویکرد یک عنوان به بلکه شود، می

 اقتصـادي  نظریـه  یک تواند می آنکه ضمن مقاومتی، اقتصاد ایده واقع در. گردد می منجر اسالمی -ایرانی
 اقتصاد درایده دیگر عبارت به است؛ بیگانگان اقتصادي تهاجم با متناسب دفاعی تفکر و شیوه نوعی باشد،

  . است بومی اقتصاد سازي نظام نوعی مستلزم بیگانگان اقتصادي تهاجم برابر در دفاع مقاومتی،
براي عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی و نیل به شرایطی که اقتصاد کشور در برابـر فشـارهاي خـارجی    
قادر به مقاومت بوده و امور اقتصادي از هم گسیخته نگردد، الزم است ساختار اقتصاد داخلی کشور تغییـر  

هـاي علـوم    در تئوريهاي کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم شود. با توجه به اینکه  نموده و متناسب با سیاست
هاي مختلفی ذکـر شـده اسـت، در ایـن مقالـه       اجتماعی و اقتصادي براي ثبات و مقاومت اقتصادي، علت

ترین علل تأثیرگذار بر مقاومت و ثبات اقتصادي کشور تبیین شود.  شود، شروط ساختاري یا مهم تالش می
صاد مقاومتی الزم هستند و بـدون  در واقع سؤال اصلی این پژوهش معطوف به شروطی است که براي اقت

ها، امکان عملیاتی شدن ایده اقتصاد مقاومتی مشکل اسـت. بـا توجـه بـه اکتشـافی بـودن پـژوهش،         آن
هاي علت الزم براي اقتصاد مقاومتی  تحقیق در نظر گرفته نشده و فرضیه سؤالي براي پاسخ به ا هیفرض

  شود. در خالل پژوهش تولید و آزمون می
کـارگیري   هاي پژوهش در علـوم اجتمـاعی بـه    یکی از معتبرترین و جدیدترین روش در این پژوهش
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نام دارد. در حقیقت نوآوري این پژوهش وابسـته بـه روش   » 1اي کیفی فازي تحلیل مقایسه«شود که  می
هاي سـاختاري اقتصـاد مقـاومتی از طریـق ایـن روش       تحقیق است و براي اولین بار، شروط الزم و علت

ـ نظرشود بـا بررسـی مطالعـات و     شود. بدین منظور ابتدا تالش می مطالعه می ي علـوم اجتمـاعی و   هـا  هی
یی شـود. سـپس   شناسـا ي اقتصـادي مـؤثر بـر اقتصـاد مقـاومتی      رهایمتغي از ا گسترده فیط اقتصادي،

تحـت  » اي کیفی فـازي  تحلیل مقایسه«متغیرهاي شناسایی شده در یک مدل جهانی با استفاده از روش 
 165ربی قرار گرفته و شروط الزم براي اقتصاد مقاومتی در یک مطالعه بین کشوري با مقایسه آزمون تج

شـود کـه    شود. به کمک این روش، تعدادي از متغیرهاي اقتصادي شناسایی می کشور جهان شناسایی می
 شرط الزم براي عملیاتی شدن ایده اقتصاد مقاومتی هستند. 

  تیسازي عملیاتی اقتصاد مقاوم مفهوم
مختلف این ایده را مورد توجه  هاي جنبه است که شده ارائه متفاوتی تعاریف مقاومتی، اقتصاد مفهوم براي

در . نمودنـد  ارائـه  مقام معظم رهبـري  را مقاومتی اقتصاد از کامل و جامع تعریف میان، این قرار دادند. در
 شـرایط  در تحـریم،  شـرایط  در فشـار،  شـرایط  در کـه  اقتصـادي  آن یعنـی  مقاومتی اقتصاد«نظر ایشان 

). 1391اي، (خامنـه »باشـد  کشـور  شکوفایی و رشد  کننده تعیین تواند می شدید هاي خصومت و ها دشمنی
بنابراین ایده اقتصادي مقاومتی به معنی وجود شرایطی است که اقتصاد کشور تحـت فشـار بیگانگـان از    

وش نشود. با توجه به اینکه در ادبیـات علـوم   اجتماعی مخد-مقاومت الزم برخوردار بوده و نظم اقتصادي
هایی که به دلیل ضعف اقتصادي قادر به تأمین نیازهاي شهروندان و انجـام کارکردهـاي    اجتماعی، دولت

شوند، لـذا ایـده اقتصـاد مقـاومتی،      خود از جمله برقراري نظم و امنیت نباشند، دولت ورشکسته نامیده می
ی دولت یا کاهش ریسک آن است. بدیهی است که ریسک ورشکستگی حلی براي مقابله با ورشکستگ راه

  هر دولتی کمتر باشد، مقاومت آن دولت در برابر فشارهاي تحمیلی بیشتر خواهد بود.
در  ضـعف  و فرومانـدگی  دچـار  کـه  شود می استفاده هایی دولت توصیف براي ورشکسته  دولت مفهوم

باشند. یعنی به دلیل ضـعف یـا فشـار اقتصـادي،      می دولت اداره بنیادین هاي مسئولیت و وظایف از برخی
 قـدرت  اعمـال  و ثروت و منابع تخصیص مرکز عنوان به را خود مفیدبودن و جایگاه دولت رسمی نهادهاي
 منـابع  بـر  کنترلی نیست، مردم براي امنیت تأمین به قادر دولت در این شرایط،. دهند می دست از مشروع

هـا یـا    خواسـته  از و داننـد  نمـی  مناسـب  و مفید جامعه اي بر را حکومت مردم آن همه، از تر مهم یا ندارد
 ابراز براي مرکزیتی مردم و پاشند می هم از دولتی همچنین نهادهاي. کنند نمی حمایت دستورات حکومت

 و رفتـه  بـین  از مشـروع  زور اعمال مرجع. یابند نمی قدرت و ثروت توزیع و تولید و خدمات ارائه وفاداري،
 قـدرت  از گیري بهره. گیرد می تري وسیع ابعاد قدرت کسب اي بر جامعه در مختلف هاي گروه بین رقابت

                                                        
1 Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis (FsQCA) 
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 گسترش جامعه در مسلح هاي گروه و شود می تشدید تمکین به مقابل هاي طرف وادارساختن اي بر زور و
 ارکـان  تمـام  و کرده غلبه رقبا بر بتواند که باشد برخوردار توانی چنان از ها آن از یکی آنکه بدون یابند، می

 .)1388فام، بپردازد(یزدان مردم برابر در ها دولت ذاتی وظایف انجام به و بگیرد اختیار در را قدرت
ها و نهادهاي مختلفی، شاخص ورشکستگی دولت را تعریف کرده و براي کشـورهاي جهـان    سازمان

 1کارگروه ورشکستگی دولت 1994ر سال دهند. سازمان اطالعات مرکزي آمریکا د مورد سنجش قرار می
به کارگروه مذکور  2مرکز صلح سیستماتیک 1997را در دانشگاه جورج میسون آمریکا ایجاد کرد. در سال 

را براي اندازه گیـري ریسـک ورشکسـتگی دولـت      3اضافه شد و شاخصی به نام شاخص شکنندگی دولت
بـا اسـتفاده از    4بنیـاد صـلح   2005در سـال  . در نهایـت  (Marshall & Cole, 2011: 30)معرفی کرد 

ارائه کرد. براي تولید شاخص دولت ورشکسـته،   5تجربیات گذشته، شاخصی با نام شاخص دول ورشکسته
دوازده شاخص اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مختلف در قالب یک مدل مورد استفاده قرار گرفته است. هر 

ها میزان ورشکستگی دولـت مشـخص    ها داراي وزن مخصوصی است و از ترکیب آن یک از این شاخص
مردم شناختی(مانند کمبود آب سالم و غـذا، نـرخ رشـد     شود. این دوازده شاخص عبارتند از: فشارهاي می

ي واگیـردار و مخـاطرات زیسـت محیطـی)؛     هـا  يمـار یب، سـال  کهنجمعیت زیاد، جمعیت بسیار جوان یا 
گیري  یی که در پی انتقامها گروهی یا افراد تبعیدي)؛ شکایت گروهی(وجود پناهندگي(مانند ا تودهمهاجرت 

الل سیاسی هستند)؛ مهاجرت بـه خـارج کشـور و فـرار مغزهـا؛ توسـعه       از حکومت، خود مختاري یا استق
اقتصادي نامتوازن؛ فقر یا رکود اقتصادي شدید؛ مشروعیت دولت؛ کاهش خدمات عمـومی دولـت؛ نقـض    

ی نخبگـان؛ و مداخلـه   چنددسـتگ هاي امنیتـی؛ افـزایش    حقوق بشر و حاکمیت قانون؛ شکاف در دستگاه
  .(The Fund for Peace, 2011 : 5)بازیگران خارجی 

 ریسک کاهش با و است مقاومتی اقتصاد اصلی هدف دولت، ورشکستگی خطر کاهش اینکه به توجه با
 معکـوس  از مقاله این در یابد؛ می افزایش اقتصادي فشارهاي برابر در مقاومت احتمال دولت، ورشکستگی

 حقیقت در. است شده استفاده وابسته متغیر و مقاومتی اقتصاد شاخص عنوان به دولت ورشکستگی شاخص
 در یعنی. است اقتصاد دننبو یا دنبو متیومقا ايبر ريمعیا دولت ورشکستگی شاخص که است شده فرض
 مفهومی قرابت که شاخصی از شد تالش اقتصاد، بودن مقاومتی میزان سنجش براي بومی شاخص فقدان

اي از متغیرهاي  همچنین سعی بر این بوده است که دسته .شود استفاده دارد، مقاومتی اقتصاد ایده با بیشتري
گذارنـد. البتـه ایـن     مستقل شناسایی شوند که ماهیت اقتصادي دارند و بر ورشکستگی دولـت تـأثیر مـی   

  هاي پیشین مغفول مانده است.  تأثیرگذاري از نوع علت و معلولی است که در اغلب پژوهش

                                                        
1. State Failure Task Force 2. Center for Systemic Peace 
 

3. State Fragility Index 4. The Fund for Peace 
 

5. The Failed States Index 
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  یشناس روش
» اي کیفـی فـازي   تحلیـل مقایسـه  «ط الزم اقتصـاد مقـاومتی از روش  در این پژوهش براي شناخت شرو

اي است. بسیاري از دانشمندان معتقدنـد کـه مقایسـه در     شود که نوع جدیدي از روش مقایسه استفاده می
استدالل انسان قرار دارد و اندیشیدن بدون انجام عملیات مقایسه توسط ذهن انسـان ممکـن    فرایندقلب 

دهنـد.   ت که پژوهشگران روش مقایسه را به صورت تجربی مورد استفاده قرار مینیست. مدت مدیدي اس
اي است تا دوتوکویل، ماکس وبر و دورکیم همگی مقایسه را  گذار روش مقایسه از ارسطو که احتماالً بنیان

اقعـی  روش تحلیل خود برگزیدند. از آنجا که در علوم اجتماعی، انجام آزمایش در جریان زندگی و عنوان به
جانشـینی بـراي آزمـایش     عنوان بهبه صورت تجربی ممکن نیست؛ از این روي محقّقان روش مقایسه را 

تجربی انتخاب کردند. به ویژه مقایسه چند موردي که عالوه بر ایجاد فهـم عمیـق از موردهـا و شـناخت     
. در ایـن  (Rihoux & Ragin, 2009: xviii)کند ها، برخی از اشکال تعمیم را نیز ایجاد می پیچیدگی آن

مقاومتی انتخاب شده است و هـر یـک از    اقتصاد الزم پژوهش نیز مطالعه چند موردي براي تعیین شروط
  شوند. کشورهاي جهان به مثابه یک مورد مطالعه می

یکی از اهداف مطالعات چند موردي، شناخت روابـط علـت و معلـولی اسـت. بسـیاري از دانشـمندان       
هـا   هاي اجتماعی است و تبیین عبارت از تعیین علت معتقدند که وظیفه اصلی علوم اجتماعی، تبیین پدیده

لیـل  تح«روش  1). چـارلز راگـین  20: 1388هاي علّی بـراي وقـوع یـک پدیـده اسـت(افتخاري،      فرایندو 
مطرح کرد و تحولی قابل توجه در روش  2008در سال » تبیین علّی«را در قالب » اي کیفی فازي مقایسه
هـاي روش   هاي سودمندي براي گریـز از محـدودیت   حل اي علوم اجتماعی به وجود آورد. وي راه مقایسه

  تغیرها بود. ترین آن دشوار بودن سنجش اثرات حاصل از تعامل م سنتی مقایسه پیش نهاد که مهم
هاي اجتماعی بدین صورت اعالم کرد که در ترکیبات  ترین گزاره خود را براي تبیین پدیده راگین مهم

پیچیدة علّی، هر علّت بخش ناکافی، ولی الزم از ترکیبـی نـاالزم ولـی کـافی بـراي ایجـاد یـک پدیـده         
توانند یـک   ی مختلفی میسو ترکیبات علّ . یعنی از یک(Rihoux & Ragin, 2009: xix)اجتماعی است

پدیده اجتماعی مانند ورشکستگی دولت را ایجاد کنند و از سوي دیگر وجود یک علت شـاید بـراي بـروز    
هاي دیگر ترکیب شود تا یک شرط کافی بـه   ورشکستگی دولت الزم باشد، اما کافی نیست و باید با علت

  وجود آید. 
ز پژوهشگران در تالش براي نیل به تفسیر معنادار پشتیبانی ا» اي کیفی تحلیل مقایسه«هدف اصلی 

تحلیـل  «شـود. بنـابراین    هـاي تحـت مطالعـه نشـان داده مـی      کـیس   الگوهاي علیتی است که به وسیله
تحلیـل  «گیـري شـده اسـت. در     جهت )ها کیسموردها(به طور برجسته به سمت فهم » اي کیفی مقایسه
ا عدم عضویت در یک مجموعه فرض شده است و نه به به مفهوم عضویت ی» رابطه«، »اي کیفی مقایسه

                                                        
1. Charles C. Ragin 
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هـا و   ، زیرمجموعـه »اي کیفی تحلیل مقایسه«رود. براي  مفهوم همبستگی که در آمار استاندارد به کار می
ـ    هـا) بـراي توسـعه    ها(و در مراحل آخر، اجماع و تقـاطع مجموعـه   ابر مجموعه بنـا   ، سـنگ یادعاهـاي علّ

  ).Wagemann & Schneider, 2010: 5(هستند
ی اسـتفاده کـرد.   تجربه حس ایمشاهده محض توان از براي تشخیص رابطه علت و معلولی، فقط نمی

 ییاستدالل استقرا قیفهم است و از طر قابل یاسیاستدالل ق قیاز طري و در پرتو تئوری رابطه علّوجود 
مقاومـت  (علت) و کنتـرل فسـاد   میمفاهبراي مثال  د.شو  یم هئنقادانه ارا يکذب آن داور ایدر باب صدق 

ـ آنگاه نـوع و م  شوند، یمجموعه م ریمجموعه و ز کیبه  لی)، هر کدام تبدجهی(نتاقتصادي  تیعضـو  زانی
دو  يهـا  حالت يفاز يها جموعهم. شود یم لیها تحل مجموعه ریها و ز مجموعه نیاز ا کیکشورها در هر

 يبـه روش فـاز   هاي علّـی  فرضیهآزمون  .دهد یم رییتغ ابیو غ ررا به درجه حضو ابیغ ایحضور  یارزش
را  مقـادیري  ه،یآزمون فرض يمجموعه است. در روش فاز در تیکذب عضو ایدرجه صدق  نییناظر بر تع

 کامـل و  يسازگار انگریب کی عدداست.  هیصدق و کذب فرض درجه انگریکه ب کند یم دی] تول0،1[ در بازه
 ک،یــصــفر و  نیبــ يهاعــدد. اردد هیبــا فرضــ یصــفر داللــت بــر تنــاقض کامــل شــواهد تجربــ عـدد 
 یشرط الزم در اساس، نـوع  اتیآزمون فرض .دهد یارائه م یمجموعه مورد بررس کیاز  يرخاکستریتصو

 یها که از منطـق دو ارزشـ   مجموعه کیکالس يها است؛ بر اساس تئور مجموعه يآزمونِ ارتباط در تئور
ـ شـرط الزم، معـادل بـا اصـلِ ز     هیفرضـ  کنـد؛  یمـ  يرویپ ـ یمجموعـه اسـت؛    ری مجموعـه معلـول    ،یعن
گفـت کـه    تـوان  ینمـ  ،يفاز یدر منطق چندارزش یمجموعه شرط(علّت) الزم است. ول از يا رمجموعهیز

 يدر تئـور  طی(= علّت الزم) اسـت. در واقـع، مفهـوم محـ    Aاز  يا رمجموعهیمعلول) ز ای امدی(= پYمثالً 
به  يفاز یجا گرفته است، در مورد منطق چند ارزش Aدر درون  Yکه  یزمان یعنیها،  مجموعه کیکالس
اسـت، اگـر نمـرات     Bاز مجموعـه   يا رمجموعـه یز Aبوده و مجموعه  Aکمتر از  Yآن است که  يمعنا

 Bمربوط به خـود در مجموعـه    تیبا نمرات عضو يمساو ایتر از  کوچک Aموردها در مجموعه  تیعضو
 طـور آن بـه   تیشرط الزم در نظر گرفت، اگر نمرات عضو توان یرا م یشرط علّ کی گر،ید انیباشد. به ب

ـ ا یبه عبـارت  ای(معلول) باشد  امدیدر پ تیتر از درجه عضو بزرگ یهماهنگ ـ   نی  يا مجموعـه  ،یشـرط علّ
   ).Ragin, 2008: 14-17(باشد علّت مجموعهي از ا رمجموعهیز معلولبوده و  امدیبر مجموعه پ طیمح

هـاي فـازي توسـعه     اي کیفی فازي، ادعاهاي علّی بر مبناي روابط مجموعـه  روش تحلیل مقایسهدر 
بیـرون از  «و » 1درون مجموعـه یـا   «توانـد   ها، یک مورد فقط می یابند. در تئوري کالسیک مجموعه می

و  دهـد  را مـی  1تا  0باشد. در مقابل، یک مجموعه فازي امکان عضویت در فواصل میان » 0مجموعه یا 
دهنده عضویت ناقص یک مورد در مجموعه تحت مطالعه است. هر  نشان 1تا  0هاي اعشاري میان  ارزش

ترین عضویت  بیانگر کم 0تر باشد، بیانگر عضویت بیشتر در مجموعه و عدد نزدیک به  نزدیک 1چه عدد به 
با قطعیت آن مورد خاص را توان  نشان دهنده حداکثر ابهام است زیرا نمی 0.5در مجموعه است. نمره میانی 
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بیشتر عضو مجموعه هدف و یا غیرعضو در مجموعه هدف محسوب کرد. در این پژوهش برخالف برخی از 
گیرند، فرض شده است که وضعیت  ها که براي اقتصاد فقط دو حالت مقاوم یا ورشکسته در نظر می تئوري

ت. به عقیده راگین متغیرهاي کمی و کیفی اس 1و  0اقتصادي حالتی فازي داشته و در هر کشور چیزي بین 
توان به کمک یک سیستم ریاضی به درجه عضویت فـازي   اي و نسبی را می هاي اسمی، فاصله و مقیاس

تبدیل کرد. البته نتایج سنجش فازي متغیرها و نمرات تخصیص داده شده به موردها همانند نمرات موجود 
هاي فازي  هاي کمی متعارف نیست، زیرا با استفاده از مجموعه اي یا نسبی در تحلیل هاي فاصله در مقیاس

ممکن است برخی موردها بر اساس درجه عضویتشان در یک مقوله تحلیلی، به طور مشابه و یکسان عضو 
اي یا نسبی نمـرات   کامل آن مقوله محسوب شوند در حالی که همان موردها بر حسب یک مقیاس فاصله

. براي مثال سه کشور نروژ، آلمان و ژاپن عضوهاي کامل (Ragin, 2009: 89-92)کنند متفاوتی دریافت می
کنند، در صورتی که این  دریافت می 1شوند و همگی نمره یکسان  مجموعه کشورهاي ثروتمند محسوب می

  اي را دارند.  سه کشور سطوح متفاوتی از متغیر ثروت در یک مقیاس فاصله
دهند که متغیرهاي خود را مدرج کنند بدون اینکه هسته  اجازه میهاي فازي به پژوهشگران  مجموعه

هاي فازي  ها) را رها کنند. مجموعه ها(براي مثال روابط زیرمجموعه هاي نظریه مجموعه اهداف و عملیات
توانند هر دو نوعِ متمـایز از متغیرهـاي کمـی و کیفـی را از      به طور همزمان کمی و کیفی هستند، آنها می

هـاي فـازي مزایـاي     ها ترکیـب کننـد. بنـابراین مجموعـه     بندي نمرات عضویت در مجموعه جهطریق در
همزمـان امکـان ارزیـابی     و اي و نسبی دارنـد  هاي فاصله بیشتري نسبت به متغیرهاي قراردادي، مقیاس

  .(Ragin, 2008: 30)کنند کیفی را هم فراهم می
اي  هاي فاصله رجه عضویت فازي، ابتدا براي دادهاي و نسبی به د هاي فاصله راگین براي تبدیل مقیاس

کند؛ سپس با استفاده از یک تابع ریاضی، متغیر پیوسته به متغیر فازي تبدیل  سه نقطۀ برش کیفی تعیین می
شود. سه نقطۀ برش کیفی مورد نظر راگین شامل آستانۀ عضویت کامل، آستانۀ عدم عضویت کامـل و   می

توان گفت که یک  نقطه عطف فازي داراي حداکثر ابهام است و به قطعیت نمینقطه گذر است. نقطه گذر یا 
مورد خاص بیشتر عضو مجموعه است یا غیر عضو در مجموعه هدف. بنابراین نقطه گذر، موردهایی را که 
عضویت بیشتري در مجموعۀ هدف دارند از موردهایی که بیشتر غیرعضو در مجموعـه هـدف محسـوب    

تواند  هاي مورد استفاده محقّق براي تعیین نقاط برش کیفی می . بدیهی است که رویهکند شوند جدا می می
اي به درجه عضویت فازي فرمول ذیل  مورد ارزیابی و نقد سایرین قرار گیرد. راگین براي تبدیل متغیر فاصله

 exp(logو  برابر است با میزان عضویت فازي در مجموعه هدف mرا پیشنهاد کرده است که در این فرمول 

odds) داللت دارد بر عدد نپر به توان لگاریتم میزان احتمال وقوع(Ragin, 2008: 91).  
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هـا را   هاي سازگاري و شمول روابـط مجموعـه   هاي الزم براي معلول، سنجه راگین براي کشف علت
بلیت حمایـت  اي هستند که براي ارزیابی قا هاي توصیفی ساده کند. سازگاري و شمول مقیاس ارزیابی می

سـنجد کـه از ترکیـب     روند. نمره سازگاري تعداد موردهـایی را مـی   ها به کار می تجربی موردها از فرضیه
کننـد؛ بـه عبـارت دیگـر، نـرخ       شوند حمایت تجربی می ها که منجر به معلول مورد نظر می معینی از علت

اي را  بـل نمـره شـمول، درجـه    سازگاري بر نحوه تسهیم موردهـا در ترکیبـات علّـی داللـت دارد. در مقا    
سنجد که یک علت یا ترکیب علّی ممکن است منجر به معلول خاص شود. البته وقتی چنـدین مسـیر    می

براي بروز یک معلول وجود داشته باشد، نمره شمول هر ترکیب علّی معین ممکـن اسـت کوچـک باشـد.     
. مقادیر سازگاري بـا  (Ragin, 2008: 44)سنجد بنابراین، نمره شمول فقط رابطه تجربی یا اهمیت را می

 :Woodside, 2010)هاي آماري قابل مقایسـه اسـت   معناداري برآوردهاي همبستگی در آزمون فرضیه

 minکنـد کـه در آن عبـارت     گیري نمره سازگاري از فرمول ذیل اسـتفاده مـی   . راگین براي اندازه(383
  .) دارد  ) و معلول (ترین مقدار شرط علّی ( داللت بر انتخاب کوچک

 
اما شمول که شبیه توان در آمار کالسیک است، به رابطه یا اهمیت تجربـی یـک ارتبـاط در تئـوري     

. نمره شـمول تنهـا اهمیـت تجربـی دارد و فاقـد ارزش      (Ragin, 2008: 45)ها داللت دارد زیرمجموعه
 minکند که در آن عبـارت   از فرمول ذیل استفاده میگیري نمره شمول  تئوریک است. راگین براي اندازه

  ) داللت دارد. ) و معلول(ترین مقدار شرط علّی( بر انتخاب کوچک
 

هنگامی که نمره شمول کوچک است، اثر محدود شرط علّی بر پیامد قابـل اغمـاض اسـت. بنـابراین     
به عقیـده راگـین اگـر     .معنی بودن شرط الزم است  شمول بسیار کم به مفهوم فقدان ارتباط تجربی و بی

بـر مفیـد    تر از نمرات شمول باشـد، داللـت   باشد و نمرات سازگاري بزرگ 0.75نمرات سازگاري بیشتر از 
باشـند تـا محقـق بـا اطمینـان از       0.9آل باید نمرات سازگاري باالتر از  بودن رابطه دارد؛ اما در حالت ایده

 .(Woodside, 2010: 384)معناداري علت الزم سخن گوید
. بـر  کنـد  یمـ هاي الزم به روش فازي، از نمودار پراکنش موردها اسـتفاده   راگین براي آزمون فرضیات علت

که نمرات عضویت فـازي معلـول کمتـر یـا      شود یمعلت الزم هنگامی تأیید   اساس پیشنهاد راگین یک فرضیه
مساوي با نمرات عضویت فازي عامل علّی باشد. به عبارت دیگر، پراکندگی تجربی موردها باید به شکل مثلثـی  

. (Ragin, Drass, & Sean, 2008, :72-74)دیده شوند که همه نقاط آن زیر قطر اصلی نمـودار قـرار گیرنـد   
است و هرگاه معلـول وجـود دارد، علـت     علل مجموعه از اي زیرمجموعه ها معلول مجموعه الزم، شرط در یعنی

  .شود هم مشاهده می
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هاي  هاي خود را که از تئوري توانند فرضیه راگین معتقد است محقّقین به کمک این روش نه تنها می
  تواننـد ترکیبـاتی    آزمون قرار دهند، بلکه با لیست کـردن شـروط مختلـف، مـی     اند مورد موجود أخذ کرده

 اند مـورد آزمـون تجربـی قـرار دهنـد      ها انعکاس نیافته را که به لحاظ منطقی ممکن هستند اما در تئوري
(Ragin, 2008: 25)هـاي الزم بـراي    شود شرط . با توجه به توضیحات فوق، در این پژوهش تالش می

هایی که براي ممانعـت از ورشکسـتگی دولـت الزم هسـتند در      مقاومتی و یا به عبارت دیگر علتاقتصاد 
 مطالعه بین کشوري شناسایی شوند.

  شروط الزم براي اقتصاد مقاومتی
ي علّی کـه در جامعـه شناسـی و اقتصـاد سیاسـی بـراي       ها نییتب نیتر مهم شود یمدر این بخش تالش 

ی شده است مورد بررسی قرار گرفته و از نتـایج آن بـراي شناسـایی و    مقاومت یا ورشکستگی دولت معرف
ي مربوط به ورشکسـتگی  ها يتئوری بسیاري از اساسفرض  تعریف متغیرهاي عملیاتی استفاده شود. پیش

ي در کارکردي و ساختاري ها تعادلبه واسطه فقدان  کهی تینارضاي ها شکلی از برخ کهاست  نیادولت 
  .دهند یمنظمی بروز  ، خود را به صورت خشونت و بیشوند یم ادجیاسیستم اقتصادي 

  ینسب تیمحروم
بـه سـنت    داننـد  یمـ ی تینارضـا نظمی را در انواع مختلـف   ي ظهور خشونت و بیها شهیریی که ها يتئور
، رابـرت گـار و گـارودوال    نگتونیهـانت ي جانسـون،  کارهای در جامعه شناسی وابسته هستند و در میدورک

ی شده و تلق کننده ثبات یبو شتابان،  عیسری اجتماعاقتصادي و  رییتغها کردیرو نیا. در دنشو یممشاهده 
ـ محروم« کهی نیمعی اجتماعی شناس رواني ها سمیمکان قیطراز  ـ » ینسـب  تی ـ نام» یسـرخوردگ « ای  دهی
ی تینارضـا ی و تینارضـا  جـه ینت. در واقـع اعتـراض مـردم    گـردد  یمنظمی  و بی اعتراض، موجب شوند یم

انتظـارات   هینظر لیتکمی را با نسب تیمحروم هینظر، 1ی آنان است. تد رابرت گارنسب تیمحروممحصول 
ی مـؤثر  تینارضـا احسـاس   محـک ی نسـب  تیمحرومي، تئور نیا. در کردمطرح  سیویدی منحنو  ندهیفزا

 شکافی عمدتاً حاصل تینارضا نیا. به نظر گار، شود یمی محسوب اجتماعجامعه در تحوالت اقتصادي و 
ـ مااستحقاق داشـتن آن را دارد و  « کند یمو آنچه تصور » آنچه فرد دارد« انیمتحملی است  رقابلیغ  لی

شـامل   ینسب تیمحرومي ارهایمع). به نظر گار 249: 1388زاده و گلپایگانی، سیف»(داشته باشد کهاست 
ـ تولي، تـورم، نـرخ   تجاردر ارزش  دتم کوتاهی، روند خارجی خصوص هیسرمابه  اتکاي، اقتصاد ضیتبع  دی

  ). 75: 1380ي است(ساندرز، اقتصادنامساعد  طیشرای و ملناخالص 

                                                        
1. Ted Robert Gurr 
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  وابستگی اقتصادي
اقتصـادي   عیوقـا  نیـی تبو  فیتوصی جهت بررسدر هرگونه  کشورها نیبروابط  تیاهمی بر وابستگسنت 
، زیـرا  دانـد  یمـ  هیسـرما ی تجـارت و  وابستگمنبع مهم ورشکستگی دولت را  1کاکرافت. کند یمي پافشار

ی آن بـه  وابسـتگ ي منجـر بـه   ونـدها یپی ادغام شد جهاني دار هیسرمادر نظام  کهی هنگامجهان سوم از 
ی گردید. این وابستگی به نوبه خود دائمی تیفراملي ها شرکتی و اسیس  سلطهي نابرابر، ها مبادلهي  لهیوس

ي و در نهایت افزایش شهراقتصاد بازار  کدر ی تیجمعو مازاد  ادیزي کاریبی، طبقاتي درآمد، تضاد نابرابر
  ).42: 1380ریسک ورشکستگی دولت را در پی داشت(ساندرز، 

از  رونیبعوامل  ریتأثي موجود در کشورها، تحت ها کشمکشها و  جان فوران هم معتقد است که تنش
گـذار و   حال دري کشورهای با صنعت شرفتهیپي کشورها  معنا، روابط گسترده نیبد. رندیگ یمنظام صورت 

ي بـزرگ  هـا  قدرت استیسی و جهانی به اقتصاد مشخص شکلرا به  کشورها نیای، جامعه و اقتصاد انتقال
ی و فرهنگـ ی، اسـ یسي ساختارهای با خارجي فشارهاي متقابل برخوردها کهی است عیطبو  کردهوابسته 
و  کودتاهـا هـا،   ها، شورش یی به صورت اعتراضها تنشو  ها کشمکشي درون جوامع موجب بروز اقتصاد
ی و نفوذ عوامل خارجی و وابستگ، هرچند هینظر نیا). بر اساس 214: 1385ها خواهد شد(ازغندي،  انقالب

  است رخ دهد. ممکن نظمی و ناامنی ي از بیباالترباشد، سطوح  شتریبدر کشوري  المللی ساختارهاي بین

  ياقتصاد مشکالت
و معتقد اسـت   داند یمکارل مارکس فقر و تضاد طبقاتی بین فقرا و اغنیا را علت اصلی ورشکستگی دولت 

داران به مراتب بیشتر از بهبود وضعیت کارگران است. اکشـتاین نیـز    در جریان صنعتی شدن، سود سرمایه
اصـلی ورشکسـتگی    عدم تعادل بین تولید و توزیع در جریان رشد سریع اقتصادي و گسترش فقر را علت

ها در عصر مدرن را تردیـد افـراد جامعـه     ). هانا آرنت علت اصلی شورش34-33: 1379(رفیع پور، داند یم
اظهـار   نیـز  2). هایدن75: 1380داند که فقر، ذاتی زندگی انسان است(منوچهري،  نسبت به این مسئله می

هاي ساختاري قدرت مـادي و ملمـوس    دارد که فالکت حاصل اراده خداوند نیست بلکه نتیجه اولویت می
: 1384روینـد(پیران،   هاي اجتماعی مـی  ها و جنبش ها، خیزش ها، قیام است و بر پایه چنین درکی، انقالب

گرفته در خصوص ورشکستگی دولـت مربـوط بـه ارتبـاط      صورت). بیشترین حجم مطالعات تک علتی 5
که بیانگر ناکارآمدي حکومت براي تـأمین  هاي اقتصادي  مشکالت اقتصادي با ورشکستگی است. کاستی

گر با اجبار یا اقنـاع جبـران نگـردد، بـه     اکند که  نیازهاي مردم است شکافی میان ملت و دولت ایجاد می
  احتمال بسیار زیاد منجر به ورشکستگی خواهد شد. 

لـه و اقنـاع   و مـردم را از سـه روش اجبـار، مباد    حکمرانـان  انیماقتصادي   رابطه، حل ندبالمیلچارلز 
                                                        

1. Cockeroft 2. Hyden (1968) 
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ي ازهـا ین کـه ها انتظار دارنـد   حکومت). همه مردم از تمام 7: 1380(پراتکانیس و آرنسون، داند یم ممکن
 ،ي مطرح شده توسط جامعـه باشـد  ازهاینموفق به برآوردن  حکومت کهی صورت. در دینماها را برطرف  آن
 کـارکرد . حـال اگـر سـطح    شود ینم جادیای در جامعه تینارضاصورت گرفته و  ندبالمیل» مبادله«اه حل ر

نظمی ظهـور   یببه صورت  تواند یم که شود یم جادیای تینارضاي اتباع عقب ماند، ازهایناز سطح  حکومت
ـ نمای خنثـ ی را تینارضـا  توانـد  یمـ  کهی عواملی از کی شود. یخنث گریدتوسط عوامل  ای کرده حـل   ، راهدی

ی، شـهامت  تینارضااتباع با وجود  کهی است زانیمبه  حکومتاجبار  طیشرا نیااست. در  ندبالمیل» اجبار«
 تواند یم کهی عواملاز  گریدی کشود. ی ی بر ترس مردم ایجاد میمبتنو جسارت ابراز آن را ندارند و امنیت 

 کند یماتباع را قانع  کهی سمیمکانی عناست. ی ندبالمیل» اقناع«حل  ی بر راهمبتن، دینمای خنثی را تینارضا
ی اسیسعلوم  اتیادب. در رندیبپذي رغبت و عالقه رواز  بلکهي اجبار رومستقر را نه از  حکومت طیاشر که

ـ  ای کی کهی است حالتنظم و امنیت  نیبنابرا. شود یم ریتعب حکومت» تیمشروع«به  طیشرا نیا  ادو و ی
  ي مختلف برقرار باشد.ها نسبتهر سه شرط فوق به 

با توجه به اینکه تحقیقات بسیاري براي تعیین همبستگی متغیرهاي اقتصادي و ورشکستگی دولـت انجـام   
شود که متغیرهاي اقتصادي تأثیرگذار بر ورشکستگی دولت از خالل تحقیقـات   شده است، در این مقاله سعی می

ناخـالص داخلـی، نـرخ رشـد تولیـد      توان به متغیرهایی مانند سـرانه تولیـد    می ها آنگذشته احصا شوند. از جمله 
 ,Xu T. , 2011( هو تورم بر اساس قیمت مصرف کنند ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، سرانه برابري قدرت خرید

p. 12(.  یالملل نیبآزادي تجارت(Esty, Goldstone, Gurr, Surko, & Unger, 1995: viii).   درصـد
. توسـعه اقتصـادي   (Marshall & Cole, 2011: 36)صادرات کاالهاي تولیدي نسبت به کل صادرات 

، سرانه درآمد ناخالص و کیفیت (The Fund for Peace, 2011: 5)نامتوازن، فقر یا رکود اقتصادي شدید 
ی، نرخ مالیات و نحوه مالیات خارج میمستق يگذار هیسرما، (Rice & Patrick, 2008: 9) مقررات تجاري

یی، سرانه زدا جنگلي ارز، نرخ  ، نرخ مبادله(Carment, 2010: 74-77)گیري، بازار سیاه، آزادي اقتصادي
 و بـدهی بـانکی   (JOHN, 2005: 107). آزادسازي اقتصـادي  (Marshall, 2008 : 3) ي انرژمصرف 

(Vaugirard, 2007: 821)  .اشاره کرد 
ـ ا گستردهدر این پژوهش طیف  ات تجربـی  ي از متغیرهاي مستقل که بر اساس مبانی نظري یا مطالع

  مـورد ارزیـابی تجربـی قـرار      هـا  آنبر ورشکستگی دولت تأثیرگذار هستند به همـراه متغیرهـاي مشـابه    
   گیـري متغیرهـاي مسـتقل اسـتفاده شـده اسـت، از       ي سـري زمـانی کـه بـراي انـدازه     هـا  داده. ردیگ یم
 سـته و مؤسسـات واب  (World Bank, 2012)ی ماننـد بانـک جهـانی   مؤسسـات ي اطالعـاتی  هـا  گـاه یپا

(Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2012)  بنیـاد هـریتیج ،(Heritage Foundation, 2012)  و
جمع آوري شده است. در این بخش محقق هیچ متغیري را تولید نکرده  (Dreher, 2012)دانشگاه زوریخ

ر ایـن  کنـد. در مجمـوع د   اند اسـتفاده مـی   هاي مختلف تولید شده و فقط از متغیرهاي موجود که با روش
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. براي هر متغیر، مقدار متوسط آن در شود یممتغیر مختلف بر ورشکستگی دولت سنجیده  31بخش تأثیر 
هـا در   مورد توجه قرار گرفته است. نام متغیرها و کد تخصیص یافتـه بـه آن   2013تا  2005فاصله زمانی 

  ذکر شده است. 1افزار مربوط در جدول شماره  نرم
  

 نام و کد متغیرهاي مستقل .1 جدول
  نام متغیر کد  نام متغیر کد

equ ضریب جینی gce مصارف دولت 

edb سهولت انجام کسب و کار mex مخارج نظامی 

wrr حقوق کارگران  qcc کنترل مفاسد اقتصادي  
emp بیکاري deb بدهی خارجی 

qrq کیفیت مقررات تجاري ntu رانت منابع طبیعی 

gdc  داخلیتولید ناخالص res کل ذخایر طال و دالر 

gdp رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی nns پس انداز خالص ملی 

gpc سرانه تولید ناخالص داخلی lnd سرانه زمین قابل کشت 

trd سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی cab تراز حساب جاري 

gni سرانه درآمد ناخالص ملی csd  بودجهنسبت مازاد درآمد به کسر 

fdi سرمایه گذاري مستقیم خارجی rir نرخ بهره واقعی 

gcf مجموع سرمایه گذاري داخلی ecf آزادي اقتصادي 

hte صدور تکنولوژي پیشرفته gle جهانی شدن اقتصادي 

txr درآمد مالیاتی oda  ي رسمی و قانونیها کمکدریافت 

tax میزان مالیات از سود تجارت nfl تورم 

   hfc هزینه مصرف خانوار  
  

متغیر مذکور، تالش شد با اسـتفاده از روش مسـتقیم،    31اي براي  هاي فاصله آوري داده پس از جمع
اي به متغیر فازي تبدیل شده و درجه عضویت هر کشور در هـر متغیـر مشـخص شـود.      متغیرهاي فاصله

ده شده و ها استفا براي تعیین نقاط گسست کیفی تالش شد از تجربیات و رهنمودهاي تولیدکنندگان داده
ها براي بسیاري از متغیرهـا، بـه    کمتر بر دانش محتوایی و نظري پژوهشگر تکیه شود. تولیدکنندگان داده

توان به مجموعه کشورهاي بـا درآمـد زیـاد،     اند. براي نمونه می نحوي نقاط برش کیفی را مشخص کرده
متغیر مذکور در  31گسست کیفی هاي بانک جهانی اشاره کرد. آمار توصیفی و نقاط  متوسط و کم در داده

  ذکر شده است.  1پیوست شماره 
متغیر وابسته تعریـف شـده اسـت کـه اثـر سـایر        عنوان بهدر این تحقیق ریسک ورشکستگی دولت 



  233               مقاومتی براي اقتصاد الزم شروط 

) براي این متغیر از پایگـاه  2013تا  2005هاي سري زمانی( گیرد. داده متغیرها بر آن مورد ارزیابی قرار می
دولت به متغیر فـازي، نمـرات ریسـک     اي ورشکستگی براي تبدیل متغیر فاصله بنیاد صلح استخراج شد.

 8متغیر است و میانگین نمرات هـم   0تا  24کشور جهان مطالعه شد. نمرات کشورها از  165ورشکستگی 
در نظر گرفته شده که بر این  20است. براي آستانه عضویت کامل در مجموعه کشورهاي ورشکسته عدد 

ب کشورهاي آفریقاي مرکزي، کنگو، افغانستان، سودان، اتیـوپی و سـومالی در ایـن مقولـه     اساس به ترتی
تعیین شد و بر اساس آن کشـورهایی ماننـد بحـرین، سـنگال و پاراگوئـه       11قرار گرفتند. نقطه گذر عدد 

م کشورهایی مشخص شدند که در مرز ورشکستگی و قوام اقتصادي قرار دارند. براي آستانه عـد  عنوان به
در نظر گرفته شد و مجموعه کشـورهاي مقـاوم ماننـد ژاپـن، آلمـان و فنالنـد        3عضویت کامل هم عدد 

  شود. ) نشان داده میsfiبا عالمت اختصاري ( دولت مشخص شدند. در این پژوهش متغیر ورشکستگی
معلول) مشخص شـد،   1علت و  31متغیر مختلف( 32حال که درجه عضویت هر کشور در هر یک از 

هاي اقتصادي ورشکستگی دولت مشـخص شـود.    اي کیفی فازي علت م است با کمک تحلیل مقایسهالز
هـاي الزم   یک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته سنجیده شده و فرضیات علت براي این کار تأثیر هر
در  لـت دو متغیر مورد نظر نسبت بـه ورشکسـتگی   31گیرد. ابتدا سازگاري و شمول  مورد ارزیابی قرار می

ذکـر شـده اسـت.     2مورد آزمون قرار گرفت و نتایج کامـل آن در جـدول شـماره     FsQCA.2.5افزار  نرم
 کسـب  انجام سهولت و تجاري مقررات کیفیت داخلی، ناخالص تولید ساالنه رشد اقتصادي، مفاسد کنترل

  فسـاد  ارنـد. کنتـرل  متغیر مورد مطالعه د 31چهار متغیري هستند که بیشتري سازگاري را در میان  کار و
 رشـد . سـنجد  مـی  را کـالن  و خـرد  سـطح  در شخصی منافع کسب براي عمومی قدرت از استفاده میزان

محلی  ثابت ارز نرخ اساس را بر داخلی ناخالص تولید ساالنه رشد نرخ درصد داخلی، ناخالص ساالنه تولید
 اجـراي  و سـازي  منـد  قاعـده  تـدوین،  بـراي  دولت توانایی میزان مقررات دهد. منظور از کیفیت نشان می

 انجـام  سهولت .دهند می ترویج و شمرده مجاز را خصوصی بخش ي توسعه که است مقرراتی و ها سیاست
  کار نشان دهنده میزان سهولت براي آغاز یک کار یا فعالیت اقتصادي در یک کشور است.  و کسب

علت  31ها هر یک از  در آنکه  دهد مینشان را  کشورهایی تعدادنمره سازگاري، ، 2در جدول شماره 
دهـد کـه در    نشان می 1. بدیهی است نمره سازگاري شوند می(مقاومت اقتصادي) منجر به پیامد مورد نظر

تـوان نتیجـه    همه کشورهاي جهان، متغیر مورد نظر منجر به مقاومت اقتصادي شده است. بنـابراین مـی  
اي را  نمره شمول، درجـه همچنین  تصاد مقاومتی هستند.گرفت که چهار متغیر مذکور، شرط الزم براي اق

) شود. البته وقتی چنـدین  اقتصادي مقاومتکه یک علت ممکن است منجر به پیامد خاص( دهد نشان می
ممکن است کوچک باشد. بنابراین،  تمسیر براي بروز پیامد یکسان وجود داشته باشد، نمره شمول هر عل

  .سنجد اهمیت را مینمره شمول فقط رابطه تجربی یا 
  



  )3هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد دوازدهم:  مبانی و مؤلفه               234

 سازگاري و شمول متغیرهاي مستقل نسبت به ورشکستگی دولت .2 جدول
Analysis of Necessary Conditions 

Outcome variable: sfi  
Conditions tested: 

variable Consistency Coverage variable Consistency Coverage 

nns 0.385167 0.405542 oda 0.925837 0.468949 
lnd 0.675239 0.559465 deb 0.501794 0.365737 
csd 0.699761 0.492632 rir 0.752392 0.419333 
cab 0.767943 0.373799 qrq 1 0.342763 
ecf 0.57177 0.736518 txr 0.866029 0.516774 
gle 0.771531 0.702232 ntu 0.625598 0.617473 
fdi 0.895335 0.436189 res 0.789474 0.393677 
gdc 0.73445 0.418684 tax 0.739234 0.385407 
gpc 0.993421 0.407707 trd 0.919857 0.42451 
gdp 1 0.371061 gni 0.804426 0.524571 
gce 0.464115 0.34612 emp 0.703349 0.361512 
edb 1 0.376238 equ 0.66567 0.375887 
gcf 0.579545 0.5157 pvr 0.79366 0.669188 
hte 0.857656 0.378165 qcc 1 0.330762 
hfc 0.437201 0.39407 wrr 0.936603 0.404547 
nfl 0.928828 0.451322    

  
براي آزمون نحوه اثرگذاري شرط الزم بر ورشکستگی دولت، نمودار پراکنش موردها براي هر متغیـر  

چهار متغیر مذکور با مقدار ناچیز خطـا، شـروط الزم بـراي    ترسیم شد و بر اساس نتایج به دست آمده هر 
ورشکستکی دولت بودند. ضمن اینکه جمع فازي چهار متغیر مذکور نیز در نمودار پراکنش آزمـون شـد و    
فرضیه شرط الزم تأیید شد. شکل زیر تأثیر جمع فازي متغیرهاي چهارگانه بر ورشکستگی دولت را نشان 

  دهد. می
مذکور فقط در کشور برونئی، چهار شرط مذکور شرط الزم براي تبیین ورشکسـتگی  بر اساس نمودار 

 رشـد  اقتصـادي،  مفاسـد  کشور جهان و کشور ایـران چهـار متغیـر کنتـرل     164دولت نیست و در مابقی 
کـار  شـرط الزم بـراي ورشکسـتگی دولـت       و کسـب  انجام سهولت و تجاري مقررات کیفیت اقتصادي،

دهـد و بهبـود    نمره نامطلوب در این متغیرها احتمال ورشکستگی را افـزایش مـی  هستند. بدین معنی که 
 اوضاع این متغیرها تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد مقاومتی و از بین بردن احتمال ورشکستگی دارد.
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  تأیید شرط الزم .1 شکل

  بندي   جمع
 و تجـاري  مقـررات  کیفیت اقتصادي، رشد اقتصادي، مفاسد ت اجتماعی ارتباط چهار متغیر کنترلیدر واقع
اي اسـت و مـدل    کار که شرط الزم براي اقتصاد مقاومتی هستند به صورت شبکه و کسب انجام سهولت

  نشان داده شده است. 2شود که در شکل شماره  اقتصاد مقاومتی از برهمکنش چهار متغیر مذکور حاصل می
  

  
  مدل اقتصاد مقاومتی .2 شکل

  
دهد هر کشوري در جهـان کـه کنتـرل بیشـتري بـر مفاسـد اقتصـادي دارد و         مدل مذکور نشان می

مند است، در صورتی که رشد اقتصادي با سـرعت   ی در آن قاعدهخصوص بخشمربوط به فعالیت  مقررات
متوسط داشته و آغاز یک فعالیت اقتصادي در آن کشور آسان باشد، احتمـال ورشکسـتگی آن کشـور بـه     

 اقتصاد مقاومتی

 فسادکنترل  سهولت کسب و کار

 رشد اقتصادي مقررات تجارت
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تـوان کیفیـت اقتصـاد مقـاومتی      یابد. ضمن اینکه از طریق پایش این چهار متغیـر مـی   شدت کاهش می
  بینی کرد.  کشورها را پیش

جمهوري اسالمی ایران براي عملیاتی نمودن ایده اقتصاد مقاومتی، الزم است کیفیت هر چهار دولت 
 وکـار  کسـب   توان گفت که فضـاي  متغیر را همزمان بهبود بخشد. در خصوص تعامل این چهار متغیر می

 سـازي  خصوصـی  .کاهد می خصوصی بخش خارجی و داخلی فعاالن هاي گذاري سرمایه دامنه از نامساعد،
 و باشـد  شفاف و رقابتی اقتصادي، محیط که شود می کارگر اداري فساد با مبارزه روش عنوان به زمانی نیز

 گریزي شفافیت و کاري پنهان. باشد گرفته شکل دولتی مقامات اراده از مستقل و قدرتمند خصوصی بخش
 فسـاد  و جـویی  رانـت  بـراي  کـانونی  بـه  را سـازي  خصوصـی  اطالعات، انحصار و دولتی هاي واگذاري در

 یـا  سـرمایه  ماننـد  تولیـد  هاي نهاده است الزم اقتصادي، رشد افزایش کرد. براي خواهد تبدیل اقتصادي
 تولیـد  عوامل وري بهره و شده کارگیري به اقتصاد در خالی احتمالی هاي ظرفیت یافته، افزایش کار نیروي

 جـذب  افـزایش . باشد داشته پی در اقتصادي رشد تواند می مذکور کلی حل راه سه از یک هر. یابد افزایش
 رشـد  هـاي افـزایش   روش از دیگـر  .اسـت  تولید افزایش هاي روش از یکی خارجی و داخلی هاي سرمایه

 و هـا  سیاسـت  اجـراي  و تـدوین  بـا  بتوانـد  دولت هرچه. است خصوصی بخش فعالیت افزایش اقتصادي،
 را جامعـه  اداره بـر  آن بیشـتر  اثرگـذاري  و خصوصـی  بخش هاي فعالیت توسعه موجبات مختلف، نظامات
 تنظـیم  اي گونـه  به باید خصوصی بخش به مربوط مقررات کرد. خواهد بهتر را رشد اقتصادي آورد، فراهم

 مقـررات  ضـعف  .شـود  فراهم غیردولتی بخش در مشارکت و گذاري سرمایه براي مناسبی انگیزه که شود
 و کـار  حاصل که شود خصوص هاي سرمایه از اي دسته افزایش به منجر تواند می خصوصی بخش فعالیت
  . است ایجادشده برداري کاله و اختالس یا شانس اثر در و نبوده تولید و تالش

  منابع
 .قومس نشر تهران، ایران، سیاسی جامعه شناسی بر درآمدي ،)1385( علیرضا ازغندي،

 ثبـات  و هـا  در رسـانه  راهبـردي،  مطالعـات  پژوهشـکده  اي، رسانه سیاسی ثبات« ،)1381(اصغر افتخاري،
 .65-112 راهبردي، صص  مطالعات پژوهشکده انتشارات ، تهران،»ا.ا.ج اجتماعی-سیاسی
اقناع، ترجمـه:   از روزمره استفاده سوء و استفاده: تبلیغات عصر ،)1380(آرنسون الیوت و آنتونی پراتکانیس،
 .سروش انتشارات تهران، سیدامامی، کاووس

-1 ، صـص 18 اجتماعی، شـماره  رفاه فصلنامه ،»ایران اجتماعی هاي جنبش و فقر« ،)1384(پرویز پیران،
23. 
 حضــرت آثــار نشــر و حفــظ دفتــر تهــران، دانشــجویان، دیــدار در بیانــات ،)1391(ســیدعلی اي، خامنــه

  .اي خامنه سیدعلی العظمی اهللا آیت
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 .انتشار سهامی شرکت تضاد، تهران، و توسعه ،)1379(فرامرز پور، رفیع
 .راهبردي مطالعات پژوهشکده انتشارات تهران، سیاسی، ثباتی بی الگوهاي ،)1380(دیوید ساندرز،

 خـرداد  دوم انتخابـات  در رأي چرخش و نسبی محرومیت« ،)1388(گلپایگانی حسین و حسین زاده، سیف
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  آمار توصیفی و نقاط گسست کیفی متغیرها پیوست 

Variable Mean Std.Dev. Minimum Maximum Calibrate 
sfi 0.3533333 0.3292256 0 24 (20,11,3) 
nns 9.594603 12.0584 -16.322 89.688 (12,5,0) 
lnd 0.232964 0.264064 5.35E-05 2.3061 (0.5,0.1,0.01) 
csd -1.06462 3.828644 -10.272 15.586 (0,-2,-5) 
cab -2.63299 10.02866 -40.55 39.108 (5,0,-5) 
edb 92.22701 53.64417 1 182.5 (160,100,40) 
ecf 58.84537 11.53266 4.8833 89.675 (70,50,30) 
gle 60.46982 16.70383 26.404 96.272 (70,50,30) 
fdi 6.745691 25.86837 -5.0701 345.83 (10,5,1) 
gdc 20.82156 94.3644 0.020733 1102.6 (20,2,0.2) 
gdp 4.305557 2.946743 -4.5758 18.271 (6,3,0) 
gpc 6.94397 10.28394 0.092262 51.631 (20,5,1) 
gce 16.02082 5.96845 3.2505 41.582 (20,15,10) 
equ 40.62939 8.999648 24.7 64.3 (50,40,30) 
gni 11.33513 13.01192 0.265 62.884 (30,10,5) 
gcf 22.7155 6.221906 4.8249 49.142 (30,20,15) 
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Variable Mean Std.Dev. Minimum Maximum Calibrate 
hte 9.295927 11.71272 0 69.941 (20,10,1) 
nfl 28.80549 289.1679 -0.26267 3820.1 (10,5,2) 

mex 2.338772 2.270142 0.064176 22.47 (5,2,1) 
oda 4.87E+08 7.37E+08 -1.8E+08 6.22E+09 (1,0.2,0) 
deb 32.78309 24.17478 2.1596 129.08 (60,30,10) 
rir 8.400166 19.92613 -5.1013 243.64 (15,5,0) 
qrq -0.06948 0.983335 -2.4273 1.8868 (1.5,1,0) 
txr 16.66953 7.631883 0.19931 48.635 (25,15,10) 
qcc -0.0808252 0.9917413 -1.7325 2.4555 (2,1,0) 
ntu 10.83053 18.97755 0 132.17 (50,5,1) 
res 3.251693 11.87776 3.5541 123480 (20000,1000,5) 
tax 49.5863 40.28485 8.4 303.47 (70,50,30) 
trd 90.7969 49.94878 0.35954 401.33 (150,100,50) 

emp 9.807035 7.868479 0.6 59.5 (15,7,3) 
hfc 0.5412209 0.3829798 0 1 (80,65,50) 
wrr 0.7757914 0.5659306 0 2 (2,1,0) 
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 فرهنگ اقتصاد مقاومتی در خانواده اسالمی

  *مرضیه محصص

  چکیده
جهت نیل به رشد اقتصادي پایدار، ترسیم الگوي اقتصاد مقاومتی بر محور معنویت، عقالنیت و تدبیر، در 

ها در  ترین مؤلفه ها، امري شایان اهتمام است. اصالح فرهنگ اقتصادي جامعه، یکی از مهم تمامی حوزه
اثرگذارترین نهاد  عنوان بهاده شود. بدون تردید، در این راستا، نهاد خانو تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می

کانون تعالی  عنوان بهبدیل برخوردار است. خانواده  اجتماعی، در شکل دهی به رفتار افراد، از جایگاهی بی
 عنـوان  بـه هاي اقتصادي است و از سوي دیگـر   انسان، از یک سو تا حد بسیاري متأثّر از تکاپوي مؤلفه

عاملی مستقیم یا غیرمستقیم بر چگونگی تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات در جامعه تأثیر فراوانی 
اي و اسنادي  داراست. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و گردآوري اطالعات به روش کتابخانه

رفتارهـاي اقتصـادي    هـا و  هاي اسالمی به تبیین و تحلیل نگرش در صدد آن است تا با استناد به آموزه
هاي  هاي اسالمی ارائه نماید. یافته شایسته و بهینه در خانواده بپردازد و مدلی مطابق با هنجارها و ارزش

گرایی، اشتغال دائمی به  هاي قرآنی با تأکید بر اخالق محوري، آخرت تحقیق نشانگر آن است که آموزه
 بازنگريالگوي صحیح مصرف، تربیت نیروي نوآور، سازي جهت تولید و توزیع مناسب، اتخاذ  کار، زمینه
در فرهنگ زیست محیطی، ارتقاي تعهد و تخصص، ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی،  مسئوالنه

  شکیبایی، طرحی جامع از فرهنگ اقتصاد مقاومتی ترسیم نموده است.
 هاي دینی. اقتصاد مقاومتی، فرهنگ، خانواده، آموزه ها: کلید واژه

  ئلهمسبیان 
هاست و متکفل ساماندهی به مناسـبات   اي از عناصر مرتبط با شئون حیات اجتماعی انسان فرهنگ، آمیزه
هـاي مـذهبی    باشد. در نگرش درون دینی، گـزاره  دهی به کردارهاي فردي و اجتماعی می انسانی و جهت

ري است. تـدقیق در  هاي مرتبط با ارتقاي فرهنگ بش ها و مسئولیت پدیدآورنده طیف وسیعی از مطلوبیت
باشـد، ایـن فـرض را متبـادر      طور صریح یا ضمنی مرتبط با مباحـث اقتصـادي مـی    تعالیم اسالمی که به

سازد که امکان ترسیم فرهنگ اقتصاد مقاومتی وجود دارد. این مقالـه بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـراي         می
هـاي خـالقی کـه از افقـی      ایتطور حتم بایـد از تعـالیم و هـد    طراحی و ساخت نظام اقتصادي مطلوب، به

  نگرد، در کنار علم و تجربه بشري بهره برد. ماورایی، مسیر رشد و بالندگی او را می
                                                        

  و ادیان هیئتدانشکده ال -دکتراي علوم قرآن و حدیث/ مدرس دانشگاه شهید بهشتی *
Mohases2012@yahoo.com 
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تـرین محورهـاي    هـا، یکـی از مهـم    گیري و تغییر فرهنگ اقتصـادي انسـان   مطالعه چگونگی شکل
هـاي اقتصـاد    گذاري سیاستترین  آید. با این نگرش، یکی از اساسی مطالعات اقتصاد مقاومتی به شمار می

  باشد. ها به انتخاب الگوي مطلوب رفتار اقتصادي می مقاومتی، تالش براي هدایت و ترغیب خانواده
» فرهنـگ «هاي گونـاگونی از اصـطالح    هاي مختلف علوم اجتماعی، برداشت شایان ذکر است حوزه

نگ به مجموعـه ضـوابط، قـوانین و    ) در غالب این تعاریف، فره30-15ارائه کرده اند.(ر.ك: آشوري،بی تا،
). 59: 1372گردد که ویژگی اعتقادي اعضاي یک جامعه معین است(کوئن،  رفتارهاي اکتسابی اطالق می

آید، زیرا انسان همواره بـراي یـافتن    برخورد انسان با محیط طبیعی و اجتماعی پدید می فرایندفرهنگ در 
عی و اجتماعی و نیز تفسیر هستی، توان تفکر خود را به گیري از محیط طبی ه راهکارهاي مناسب براي بهر

گذاري، خلق ایدئولوژي و جهان بینی و نیـز نمـادآفرینی بـه مثابـه ابـزار       کار گرفته و به تولید ابزار، ارزش
گیرد  ، مورد حمایت جامعه قرار میفرایندها و رفتارهاي متأثر از این  ارتباط اجتماعی پرداخته است. نگرش

گیرد. بنابراین هر دانشی، فرهنـگ نیسـت، بلکـه شـرط      اجتماعی نوینی بر این مبنا شکل می و نهادهاي
  ها و رفتارها، خروج آن از حوزه خصوصی، پذیرش اجتماعی و هنجار شدن آنهاست. فرهنگ شدن نگرش

دهـد، فرهنـگ آن جامعـه     از دیدگاه امام خمینی(ره) باالترین عنصري که موجودیت هر جامعه را شکل می
است که در صورت ضعف و انحراف هر چند آن جامعه در ابعاد اقتصادي، سیاسـی، صـنعتی و نظـامی قدرتمنـد     

). محمـد  243، 15: ج1369شود(موسوي خمینـی،  باشد، آن جامعه دچار پوچی شده و سرانجام از هم گسیخته می
گذشت زمـان و مسـاعدت    تقی جعفري فرهنگ را به شیوه انتخاب شده براي کیفیت زندگی تعریف نموده که با

  ).36: 1373آید(جعفري،  هاي روانی و رویدادهاي نافذ در حیات یک جامعه به وجود می عوامل محیطی و پدیده
اقتصاد مقاومتی نیز شکل خاصی از نظام اقتصاد اسالمی است که در وضـعیت تهدیـد پیرامـونی، بـا     

آید. مقام معظـم رهبـري در    متناسب پدید میها و برخی اصول راهبردي و ساز و کارهاي  تغییر در اولویت
معنایش این است که ما اقتصادي داشته باشیم که هم رونـد رو بـه   «فرمایند:  تعریف اقتصاد مقاومتی می

رهبر معظم انقالب در دیـدار  »(رشد اقتصادي در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیریش کاهش پیدا کند
بر این اساس دستیابی بـه اسـتقالل اقتصـادي در اولویـت      ).2/6/1391رئیس جمهوري و اعضاي دولت، 

قرار گرفته و راهبرد خودکفایی در کاالهاي ضروري و باز تعریف مسئولیت مـردم در ایـن جهـت الزامـی     
گردد. بدیهی است حضور فرهنگ اقتصاد مقاومتی، امري تشکیکی و ذو مراتـب اسـت؛ لـذا هـر قـدر       می

هاي متناسبی در پیش گیرند، ظهـور فرهنـگ    گیري تر، جهت صحیح ، بیشتر و نهادهاي مختلف در جامعه
  اسالمی، تجلی بارزتري خواهد داشت.

ها و آدابـی   در این نوشتار فرهنگ اقتصاد مقاومتی در حوزه خانواده اسالمی به مجموعه باورها، عادت
ترین ابزارها براي ایجـاد  باشد و از مؤثر هاي دینی می شود که برگرفته از آموزه در بعد خانوادگی اطالق می

آید و بخـش قابـل تـوجهی از رفتارهـاي      یک سیستم اجتماعی منسجم و هماهنگ در کشور به شمار می
  اقتصادي بر این بنیان استوار شده است.
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ها جهت نیل به اقتصاد مقاومتی، صرفاً بـر متغیرهـاي    ریزي نکته شایان توجه آنکه، چنانچه در برنامه
هاي عظیم فرهنگی جامعه که بـه مثابـه نیـروي محرکـه اقتصـاد مقـاومتی        رفیتاقتصادي تکیه شود، ظ

مجراي انتقال فرهنگ و ایـدئولوژي؛   عنوان بهباشد، در حاشیه قرار خواهد گرفت. در این میان خانواده  می
یابی به فرهنـگ اقتصـاد مقـاومتی     ساز دست همچنین تعلیم هویت مستقل فرهنگی به نسل حاضر زمینه

  آید. گردد و از این منظر رکنی حائز اهمیت به شمار می یپایدار م
گنجـد. هـدف در ایـن تحقیـق،      بیان تمامی موضوعات مرتبط با این موضوع در مقاله مختصـر نمـی  

باشد که از طریق نهاد خانواده در وجود افراد  هاي فرهنگی در اقتصاد مقاومتی می شناسایی بعضی از مؤلفه
اصلی این پژوهش آن است که تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی در خـانواده بـدون   شود. مفروض  نهادینه می

هاي فرهنگ دینی میسر نیست. این پژوهش در صـدد پاسـخگویی بـه ایـن      مراجعه به منابع اصیل آموزه
  پرسش اساسی است که:

  مبانی اسالمی فرهنگ اقتصاد مقاومتی کدامست؟  -
  اد مقاومتی خانواده کدامست؟هاي فرهنگی راهبردي در تحقق اقتص مؤلفه -

  مبانی اسالمی در ترسیم  فرهنگ اقتصاد مقاومتی
هـاي   هر چند مبحث اقتصاد مقاومتی، موضوعی اقتصادي است، اما پیوندي عمیق با فرهنگ دارد. مؤلفـه 

ترین مبـانی اسـالمی در جهـت ترسـیم      هاي اسالمی نشأت یافته است. مهم این فرهنگ، از بطن اندیشه
  صاد مقاومتی عبارت است از: فرهنگ اقت

  نگرش اسالمی به جهان -
، 102، انعـام/ 16اندیشه اسالمی بر ارتباط ناگسستنی جهان با آفریننده خویش بنیان نهاده شده است(رعد/

) و 5، سـجده/ 164پردازد(انعـام/  ) آفریدگار جهان، به تربیت، اصالح و تدبیر موجودات می62، زمر/62غافر/
 عمـران/  (آل ه دارد. برآیند این اصل، انحصار حق حاکمیت و قانونگذاري به خداونـد بر تمامی هستی احاط

هـا و   ها نسبت به توانمنـدي  ) و اعتباري بودن مالکیت انسان284، بقره/132 ،131 ،126، نساء/129 ،109
ده و باشد. بنابراین تمامی منابع موجود در طبیعت همچون امانتی به بشر سپرده شـ  هاي خویش می دارایی

  تصرف در چارچوب تعیین شده الهی، امري الزامی است.
کند و نقش  قید و شرط در مسائل اقتصادي را نفی می بدون تردید این نوع نگرش، هر گونه آزادي بی

  هاي خاص داراست.  بسزایی در اصالح فرهنگ اقتصادي و تعمیق درونی فرهنگ
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  نگرش اسالمی به انسان -
ه قرآنی، تکامل اختیاري و قرب به سرچشمه کمال هستی در پرتوي عبودیت مطلوب نهایی انسان در نگر

) نیـل بـدین مقصـود منـوط بـه      30-27، فجـر/ 23-22، قیامـت/ 42، نجم/115و بندگی است. (مومنون/
باشـد. در ایـن سـاختار، تـرجیح سـود شخصـی بـر منـافع          شکوفایی دو بعـد مـادي و ملکـوتی وي مـی    

)، ثـروت انـدوزي و   21-20، قیامت/11اهتمام به منافع غیرپایدار(اسراء/)، شتابزدگی و 100دیگران(اسراء/
) و ... بـه شـدت نکـوهش شـده و در مقابـل آینـده       34هـاي عمومی(توبـه/   امتناع از مشارکت در هزینـه 

)، شکرگزاري عملی و استفاده درسـت  35اقتصادي(حج/هاي  )، شکیبایی در نابسامانی30-29نگري(فاطر/
) و ... سفارش گردیده است. بسیاري از مباحث فرهنگی و اخالقـی  265، بقره/40ل/هاي الهی(نم از نعمت

  گردد. ساز تعالی معنوي افراد می گیري معنا می یابد و زمینه در عرصه اقتصاد با این نوع جهت

  نگرش اسالمی به اقتدار اقتصادي حکومت  -
ب رضایت الهـی اسـت، البتـه در سـطوح     هاي اقتصادي، کس ترین انگیزه در فعالیت از دیدگاه اسالم، مهم

یـابی   ) و مسـاعدت در عرصـه قـدرت   82-80بعدي، برطرف نمودن نیازهاي شخصـی و خانوادگی(نحـل/  
اقتصادي حکومت اسالمی نیز موضوعاتی بسیار قابل اهمیت است. قدرت اقتصادي حکومـت اسـالمی از   

)، اشـاعه بـرون   141، نساء/60(انفال/جمله مقدمات صیانت کشور در مقابل غایات منفعت طلبانه بیگانگان
شـود.   ) محسوب می28عمران/ ، آل144یابی کفار بر مسلمانان(نساء/ گرایی و ممانعت از سلطه مرزي اسالم

هاي فرهنگی در مقیاس فردي، اجتماعی و اقتصادي، که به کسب اقتدار  در این راستا مجموعه خط مشی
  یابد. یانجامد، مطلوبیت م اقتصادي حکومت اسالمی می

  هاي فرهنگی راهبردي در تحقق اقتصاد مقاومتی خانواده مؤلفه
هـاي   از راهکارهاي کارآمد اسالم در جهت رشد اقتصادي مسلمانان، پیوند اقتصـاد بـا  فرهنـگ و ارزش   

اخالقی است. از این رو جامعه اسالمی از یک سو به اقتصادي پویا  و از سـوي دیگـر نیازمنـد تحکـیم و     
هاي فرهنگی راهبردي در  ترین مؤلفه عمومی متناسب با رویه اقتصادي خویش است. مهمتقویت فرهنگ 

  شود عبارت است از : تحقق اقتصاد مقاومتی که از طریق نهاد خانواده در وجود افراد نهادینه می

  اخالق محوري    -
ي از کرامـت  منـد  )، بـا بهـره  72مند جهـان، امـین اسـرار الهـی گردیـد(احزاب/       انسان در آفرینش غایت

) و توانمندي تسخیر آسـمان و زمـین را   61، اسراء/34)، مسجود فرشتگان قرار گرفت(بقره/70ذاتی(اسراء/
شـود.   ) البته سرشت انسانی در مسیر تجلی اسماء و صفات الهـی، بـا مـوانعی آزمـوده مـی     12یافت(نحل/



  245               فرهنگ اقتصاد مقاومتی در خانواده اسالمی 

النِّساء و الْبنینَ و الْقَنَاطیرِ الْمقَنطَـرَةِ مـنَ الـذَّهبِ و     زینَ للنَّاسِ حب الشَّهوات منَفرماید:  خداوند متعال می
ح هندع اللَّه ا ونْیوةِ الدیالْح تَعم کذَال رْثالْح مِ والْأَنْع ۀِ وموسِل الْمالْخَی ضَّۀِ ونُ الْمـابِ الْف14عمـران/  آل(س (

اند؛ خداوند عشق به فرزندان، مال و ثروت را در نهـاد آدمـى ایجـاد     نموده مفسران در تفسیر این آیه اشاره
توان  ها، نمى کرده تا او را آزمایش کند و در مسیر تکامل و تربیت پیش ببرد. هرچند بدون این عالقمندي

زندگى کرد و پیمودن راه سعادت نیز بدون وسایل مادى غیر ممکن اسـت، امـا دلبسـتگى فـوق العـاده و      
ها نکوهش شده است. در این آیه حیات دنیا به معنى زنـدگى پـایین و پسـت اسـت و      ه افراطی بدانعالق

صـورت نردبـانى در    هدف نهایى عشق ورزد و از آنهـا بـه   عنوان بهغرض آنکه اگر کسى تنها به این امور 
باشد، تن به  مى تري که در انتظار بشر مسیر زندگى انسانى بهره نگیرد، چنین کسى در برابر سرانجام نیک

). یکی از مفسران ذیل آیـه و اعلَمـوا أَنَّمـا    460-458، 2 : ج1374زندگى پستى داده است(مکارم شیرازي،
چگونگى به دست آوردن اموال، و چگونگى خرج کردن آنها، «نویسد:  ) می28أَموالُکُم و أَوالدکُم فتْنَۀٌ(انفال/

هاى آزمایش بشر است. بسیارند کسانى  و عالقه به آن، همگى میدانو طرز نگهدارى آن و میزان دلبستگى 
که از نظر عبادات معمولى و تظاهر به دین و مذهب، و حتى گاهى از نظر انجام مستحبات، بسیار سـخت  

رود و تمام قوانین الهى، و  آید، همه چیز کنار مى مالى به میان مى مسئلهگیرند، اما به هنگامى که پاى یک 
  ).7،138 : ج1374مکارم شیرازي،»(شود مسائل انسانى و حق و عدالت، به دست فراموشى سپرده مى

تنگ نظري، بخل و امساك از خرج کردن از جمله خصوصیاتی است که در قرآن کریم مـذمت شـده   
افراد انسان از جهت زندگى اجتماعى، وابسـته  «نویسد:  سران در این باره می) یکی از مف100است(االسراء/

باشند. و این اتکاء و قدرت، معلول روح تعاون و احساس مسئولیت نسـبت   به همکارى و قدرت اجتماع مى
به دیگران است. اگر این روح و احساس در افراد نبود، یا ضعیف بود، و اگر ارزش و کرامت انسـان نادیـده   

کنـد و هـر    حساب مال جاى ارزش انسانى را پر مـى  رفته شد، قهراً آزمندى، جاى روح تعاون و ارزش بىگ
اندازه ارزش مال و جمع و تمرکز آن در نظر افراد بیشـتر باشـد، قـدرت اجتمـاع کمتـر و پیونـد افـراد آن        

قـرآن، مبتنـى بـر    گردد... این گونه اصول و قوانین اجتماع و تحوالت آن اسـت کـه از نظـر     تر مى سست
باشــد، چنــان کــه وضــع اجتمــاعى نیــز مســیر اخــالق و روحیــات را مشــخص   اندیشــه و اخــالق مــى

مالی هاي  ). حرص، خصوصیت اخالقی دیگري است که در برخورداري72، 4 : ج1362طالقانی،»(نماید مى
یـا  »  هلـع ) «19هلُوعا(معـارج/ ، زمینه ظهور و بروز می یابد. خداوند متعال می فرماید: إِنَّ الْانسـانَ خُلـقَ   

حالتى در انسان است که به اقتضاي حکمت الهى، آدمى به وسیله این صـفت بـه آنچـه    » شدت حرص«
از فروع حب ذات اسـت و بـه خـودى خـود از رذائـل      »  هلع«باشد هدایت شود.  مایه خیر و سعادتش مى

ه شود فضیلت است، و اگـر بـه طـرف    اخالقى نیست، بلکه هر صفت نفسانى اگر در حد اعتدال نگاه داشت
 ).18، 20 :ج1374شود(طباطبایی،  افراط و یا تفریط منحرف گردد، رذیله و مذموم مى

عالوه بر  اشاره به خصوصیات انسانی پیش گفته و جلب توجه مخاطبان نسبت به عدم  معارف قرآنی
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زمینـه پیـروي مومنـان از    هاي اقتصادي، با ذکـر موضـوعات بنیـادین اخالقـی،      غفلت معنوي در عرصه
آورد. قرآن کریم، افراد را برادر یکدیگر معرفی نموده و بـر اصـالح میـان     هاي اخالقی را فراهم می ارزش

طرح برادرى واخوت و بکارگیرى این واژه، از به عقیده برخی از مفسران  )10(حجرات/نماید آنان تأکید می
اصل اخوت و بـرادري در تمـدن توحیـدي، تنهـا اصـلی       ).182، 9 ج :1383(قرائتی، ابتکارات اسالم است

گـذارد. بـا    شود، بلکه آثاري واقعی و ملموس در عرصه اقتصادي بر جاي می انسانی و اخالقی شمرده نمی
آید، بلکه در  رواج فرهنگ اخوت در جامعه، هر فرد نه تنها در صدد انحصارطلبی و استثمار دیگران بر نمی

داند. سفارش قرآن به انفـاق، صـدقه و یـاري     برداري از آنها خود را مسئول می رهبرابر کیفیت و کمیت به
هاي گسترده الهـی، بعـد دیگـري از اخـالق محـوري در       محرومان جامعه و وعده پاداش بزرگ و رحمت

نویسد:  عالمه طباطبایی پیرامون ارتباط میان اقتصاد و اخالقیات در جامعه میتعالیم اقتصادي قرآن است. 
دارد، اقتصادیات جامعه است کـه خـدا آن را    ترین چیزى که جامعه انسانى را بر اساس خود پایدار مى همم

آمارگیرى مایه قوام اجتماعى قرار داده، و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات و مظالم را دقیقا 
ى آنها یکى از دو چیز است: یا فقـر  کنیم و به جستجوى علت آن بپردازیم خواهیم دید که علت بروز تمام

فروشى،  کشى، گرانفروشى، کم مفرطى است که انسان را به اختالس اموال مردم از راه سرقت، راهزنى، آدم
حساب است که انسـان را بـه اسـراف و ول خرجـى در      کند، و یا ثروت بى غصب و سایر تعدیات وادار مى

هـا، شکسـتن    بى بند و بارى در شهوات، هتک حرمـت  خوردن، نوشیدن، پوشیدن، تهیه سکنى و همسر و
شود  دارد و همه این مفاسد که از این دو ناحیه ناشى مى ها و تجاوز در جان، مال و ناموس دیگران وامى قرق

  ).331، 9 : ج1374طباطبایی،(هر یک به اندازه خود تأثیر مستقیمى در اختالل نظام بشرى دارد

  آخرت گرایی-
، 32، انعـام/ 20پذیري دنیا با اوصافی همچون سرگرمی (حدیـد/  قرآنی، ناپایداري و زوال درتعدادي از آیات

) تذکر داده شده، حال آنکه در تعداد دیگري از آیات بر استفاده از امکانـات  7) و زینت(کهف/64عنکبوت/
ن رهگذر خداوند ). البته از ای87، مائده/114، نحل/32، اعراف/169،172موجود در دنیا تأکید شده است(بقره/

). 38، توبه/29، نجم/9، منافقون/8-7اند(یونس/ متعال معیار بسیار دقیقی در نگرش صحیح به دنیا ارائه داده
در این ساختار دلبستگی و رضایت دادن به امور مادي دنیوي نکوهش شده، لیکن مؤمن معادباوري که به 

اي براي نیل به کماالت معنوي  داند، دنیا را وسیله می حیات جاودانه ایمان دارد و آن را برتر از زندگی دنیوي
گیري صحیح و معقول از امکانات دنیوي در راسـتاي رشـد و    نماید. وي با بهره و سعادت اخروي تلقی می

  اندیشد.  هاي واالي انسانی، به جلب رضایت الهی می تکامل مادي و معنوي و کسب ارزش
اندیشی و آخرت طلبی اسـت، زیـرا بـراي پیمـودن راه      مآل در این ساختار عمل اقتصادي، در حقیقت

سعادت آخرت جز در نور دیدن دنیا راه دیگري نیست. این نوع نگرش به فعالیت اقتصادي به صراحت در 
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لدنْیا و أَحسن آیاتی مورد اشاره قرار گرفته است: و ابتَغِ فیما ءاتَئک اللَّه الدار االخرَةَ و لَا تَنس نَصیبک منَ ا
) از نظـر عالمـه   77کَما أَحسنَ اللَّه إِلَیک و لَا تَبغِ الْفَساد فىِ الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لَـا یحـب الْمفْسدین(قصـص/   

طباطبایی این آیه داللت بر این موضوع دارد که نباید مسبب فساد در زمین شد و از آنچه خـدا از مـال و   
دارد، چون بناى خلقت  ه، در مسیر ناشایست استفاده کرد؛ زیرا خداوند مفسدان را دوست نمىجاه عطا کرد

در آیه الْمالُ و الْبنُونَ زِینَۀُ الْحیوةِ الدنْیا و الْباقیات  ).112 ، 16 : ج1374بر صالح و اصالح است(طباطبایی،
 ا وابثَو کبر ندخَیر ع اتحالال(کهف/الصهاى زندگانى دنیوي معرفی  ) نیز دارایى و فرزند، پیرایه46خَیر أَم

تر است، لـذا امیـد    مانند و نزد پروردگار پسندیده شده و تأکید شده که کردارهاى نیک همواره بر جاى مى
بـه   هاى بشـر عالقـه   نویسند: هر چند که دل باشد. مفسران در تفسیر این آیه می بستن به آنها نیکوتر می

مال و فرزند دارد و همه، مشتاق و متمایل به سوى آنند و انتظار انتفـاع از آن را دارنـد و آرزوهایشـان بـر     
زند و لیکن زینتى زودگذر و فریبنده هستند که آن منافع و خیراتـى کـه از آنهـا انتظـار      اساس آن دور مى

زوهاى کاذب است و آن مقـدارش هـم   رود ندارند و آرزوهایى که آدمى از زخارف دنیوى دارد اغلب آر مى
  ).73، 15 : ج1360؛ طبرسی، 443 ،13 : ج1374که کاذب نیست فریبنده است(طباطبایی،

بنابراین اعتقاد به معاد، مانع از این است که انسان دنیاي مادي را غایت نهایی آمال و کمال مطلـوب  
هاي الهی، هر آنچه انسان را به خود  و اساساً در تمامی مکتب ).213-209: 1358(مطهري، خود قرار دهد

وابسته نماید و موجب رکود و توقف او گردد، سد شخصـیت انسـانی و سـیر تکـاملی وي محسـوب مـی       
  ).273تا:  (مطهري، بیشود

  اشتغال دائمی به کار -
شـود. قـرآن کـریم نـه تنهـا       هاي فطري انسان  محسوب می رنج گریزي و راحت طلبی، یکی از گرایش

هـاي خـود را در    نمایـد، بلکـه یـک سلسـله از آمـوزه      ها را در انسان انکار یا نکوهش نمی لذتگرایش به 
راستاي برآورده سازي این میل ذاتی مبتنی ساخته و حفظ بهداشت روانی افراد را منـوط بـه پاسـخگویی    

ى بنـدگان  هاى الهى را کـه بـرا   چه کسى زینت«فرمایند: بگو:  بدان امیال دانسته است. خداوند متعال می
) بنابراین قـرآن کـریم اصـل التـذاذ را     32اعراف/»(هاى پاکیزه را حرام کرده است؟! خود آفریده، و روزي

نکوهش ننموده و حتی خداوند متعال برخورداري از آسـایش، راحتـی و لـذات مختلـف در بهشـت را بـه       
ها لذت ببرنـد وجـود    ند و چشمها بخواه در بهشت هرآنچه انسان«فرمایند:  اند و می نیکوکاران، وعده داده

پرهیزکـاران در  «شـود:   اي دیگر، راحتی بهشتیان این گونه توصیف مـی  ) همچنین در آیه71دارد(زخرف/
ها نرسد و هـیچ گـاه از آن بیـرون     برند. در آنجا هیچ رنج و خستگی بدان ها و چشمه سارها به سر می باغ

گـذارد   کریم این میل فطري را افسار گسیخته نمـی ) نکته شایان توجه آنکه قرآن 48 -45حجر/ »(نشوند
ها را از نتایج خطرآفرین راحت طلبی افراطی برحذر داشته اسـت. خداونـد    بلکه با هدایتی حکیمانه، انسان
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  گرایی را ممنوع اعالم کرده است:  متعال انواع خاصی از راحت طلبی و لذت
تـر اخـروي و توجـه افراطـی بـه       ارزنـده هـاي   هایی که منجر به غفلت و فراموشی لـذت  راحت طلبی .1

گزیننـد، در حـالی کـه     زندگی دنیا را بر می«فرماید:  هاي زودگذر و پست شود. خداوند متعال می هوس
 ) 17-16اعلی/»( جهان آخرت بهتر و پایدارتر است

 هاي واالي انسانی و استعدادهاي سرشار فکري شود. الزم هایی که مانع شکوفاسازي ارزش راحت طلبی .2
هاي متعـدد ذهنـی و    گیري از توانمندي به ذکر است عقل اقتضا دارد که انسان کمال خواه براي بهره

همتا از زندگی دنیوي ترسیم  جسمی، با جدیت به تالش بپردازد. بر همین مبنا تصویري که خداوند بی
 ).4بلد/»(دیممحققاً انسان را در رنج و زحمت آفری«نموده، تصویري آمیخته با رنج و زحمت است: 

بنابراین در بینش قرآنی، که زنـدگی جاویـد و حیـات ابـدي اصـالت دارد و زنـدگی دنیـا مقدمـه آن         
گذاري اسـالمی، کـار    طلبی نکوهش شده است. در نظام ارزش شود، گرایش افراطی به راحت محسوب می

هاي روحـی و اخالقـی و    داراي ارزشی ذاتی است، به این معنا که افزون بر آثار مثبت اقتصادي، در زمینه
  نهد. هاي دینی افراد تأثیر مثبتی بر جاي می ارتقاي شخصیت اجتماعی و رشد فضیلت

باشد و ضامن سـعادت   اي اسالمی می مشارکت افراد در امر تولید براي رفع نیاز خود و خانواده، وظیفه
ده و در زمره عبـادات محسـوب   باشد. کار و تالش سیره عملی انبیاء الهی و امامان(ع) بو اخروي انسان می

اش  فرماید: آن کس که با کسب و کار، فضل الهی را براي تأمین و اداره خانواده گردد. امام رضا(ع) می می
  ).5،88: ج1388کلینی، »(طلب نماید، پاداش او برتر از مجاهد در راه خداست

طیـف متنـوعی از اهـداف    اشتغال دائمی به کار متناسب با استعداد و عالقمنـدي افـراد، پاسـخگوي    
باشد؛ اطاعت از خداوند، تأمین معاش خود، بهبود شرایط زندگی اعضاي خانواده، خدمت بـه هـم نـوع،     می

حمایت از نیازمندان، رشد قواي فکري، نفی گرایش به منکرات و ابتـذال فرهنگـی، اسـتقالل اقتصـادي     
یکـی از محققـان در ایـن بـاره مـی       جامعه و حفظ عزت و شرافت در مقابل بیگانگان از آن جمله اسـت. 

نویسد: رکود و سکون  حالتی منفی و کوشش و کار حالتی مثبت در روان آدمی است. بـاالخص تکـاپویی   
که با آگاهی و هدف گیري خاصی صورت گیرد و با انگیزه الهی و اندیشه خـدمت بـه نـوع باشـد، نشـانه      

  ).137 :1378حیات فردي و اجتماعی در یک جامعه است (سبحانی، 
مطابق تعالیم اسالمی تعطیلی فعالیت اقتصادي با وجود توانایی بر کار، بسیار نکوهش شده است. امام 

). البته توجه بدین نکته 37، 12:ج1401حر عاملی،»(خداوند از بنده بیکار متنفر است«فرماید:  کاظم(ع) می
فریطـی کـار) اجتنـاب نمـود. امـام      طلبی و کم کاري(دو سویه افراطـی و ت  ضروري است که باید از افزون

تالش تو براي زندگی بایـد بـاالتر و بیشـتر از تـالش اهمـال      «فرمایند:  صادق(ع) در این باره توصیه می
  ).12،30: ج1401(حرعاملی، » کننده و کمتر از کوشش حریصی باشد که دلبسته و دلخوش به دنیاست

کار و تالش متناسب با اقتضائات هـر دوره، از   بر مبناي این تعالیم، اهتمام صحیح اعضاي خانواده به
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آید. بدون تردید با چنین مبنایی، از یک سو بازنشستگی پـس   موجبات تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می
معنا شده و لزوم بهره بـرداري فکـري و تخصصـی از سـرمایه ارزنـده       از دو تا سه دهه تجربه فراوان، بی

هـاي تولیـدي کـه زمینـه      از سوي دیگر ترغیب جوانان بـه فعالیـت  گردد و  فکري کهنساالن مبرهن می
  شود. آورد، ضروري می خودکفایی کشور  را فراهم می

  سازي جهت تولید و توزیع زمینه-
برداري از طبیعت در چارچوب مقـررات عمـومی نظـام اقتصـادي، از      ظرفیت، توان تولیدي و حداکثر بهره

هـاي   ). این موضوع از جهتی داراي ریشه615: 1375(صدر، شود جمله موضوعات بسیار مهم محسوب می
فکري و فرهنگی است و باید توسط نظام تربیتی جامعه ایجاد و هدایت گردد و از جهت دیگر داراي جنبه 

  حقوقی است و به وسیله دولت اسالمی و با رعایت ضوابط تعیین شده، اجرا شود.
کار و تولید متوجه ساخته و درباره اهمیـت و تأکیـد بـر    قرآن کریم از نظر فکري، اندیشه انسان را به 

) در این آیه از انسان خواسته 61فیها(هود/   فرماید: هو أَنشَأَکُم منَ الْأَرضِ و استَعمرَکم آباد سازي زمین می
ه انسـان،  برداري شود.کلمه عمارت به معناي این است کـ  اي که آماده بهره شده زمین را آباد کند؛ به گونه

زمین را از حال طبیعی به حالتی که بتوان از فواید مورد انتظار آن استفاده نمود، تبدیل کنـد. پـس کلمـه    
اي بسازد کـه   استعمار در آیه شریفه به معناي طلب آبادانی است و از انسان خواسته شده، زمین را به گونه

. امیرالمومنین علی(ع) نیز در کالمی بـه دقـت   )309، 10: ج1374بتواند از منافع آن بهره ببرد(طباطبایی، 
اهتمام تو به آبـادي زمـین بایـد بـیش از جمـع آوري درآمـدهاي       «اند:  مصداق این موضوع را ذکر نموده

مالیاتی باشد؛ زیرا گرفتن مالیات بدون آبادانی ممکن نیست و باعـث ویرانـی کشـور و نـابودي مـردم آن      
هایی کـه   ). شایان ذکر است تولید با این مفهوم، تمامی فعالیت70 ،17: ج1404ابن ابی الحدید، »(شود می

شـود. بنـابراین عـالوه بـر      گردد را شـامل مـی   به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب تقویت جامعه می
هـاي   مولدان عرصه کشاورزي و صنعت، تمامی متولیان امر تعلیم و تربیت نیز کـه در افـزایش توانمنـدي   

 اند. کنند، در این زمره قابل ستایش ص و ماهر تالش میسرمایه انسانی متخص
البته توجه به این امر بسیار ضروري است؛ در اندیشه اسالمی هر شیوه تولیدي که باعث دنیاپرستی و 
انحراف اخالقی شود، نکوهش شده است. قرآن کریم تصریح دارد که عوامل تولید و منابع معیشت انسان 

) و خداوند متعال نه تنها رزق انسان، بلکه روزي همه موجـودات را  18، نحل/34-32فراوان است(ابراهیم/
) در آیات قرآنی از کار و تالش براي بدست آوردن روزي حـالل، بـه جسـت و    6تضمین کرده است(هود/

). در این سـاختار، توحیـد   12، فاطر/66، 12، اسراء/ 14، نحل/10جوي فضل الهی تعبیر شده است(جمعه/
ایگاهی بسیار حائز اهمیت برخوردار است. در نگرش قرآنی خداوند به انسان توانایی اسـتفاده از  افعالی از ج

منابع اولیه و عوامل تولیدي را عطا نموده است؛ به عبارت دیگر خداونـد، مولّـد حقیقـی اسـت و فاعلیـت      
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ما تحرُثُونَ، ءأَنـتُم تَزْرعونَـه أَم   أَ فَرَءیتُم  فرماید: انسان در طول فاعلیت خداوند قرار دارد. خداوند متعال می
ها در عرصه تولید نیز به خالق خود توجه دارند و  ) بر اساس این بینش، انسان64-63نحنُ الزَّارِعون(واقعه/

  گردد. کسب درجات تعالی معنوي و روحی نیز در جریان پیگیري روند تولید میسر می
توزیع یا تقسیم محصول تولید شده، یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت در عرصه مباحث اقتصادي 
است. بررسی آیات قرآنی گویاي این امـر اسـت کـه راهکارهـاي فرهنگـی و اجتمـاعی مناسـبی جهـت         
ساماندهی امر توزیع در جامعه اسالمی پیش بینی شده است. خداوند متعال در بیان اهمیت گردش درست 

  و للرَّسولِ و لذى الْقُرْبى     فَلله  رسوله منْ أَهلِ الْقُرَى  ما أَفَاء اللَّه على فرماید: اموال و توزیع مناسب درآمدها می
) آن غنیمتى که خدا از مردم 7شر/الْأَغْنیاء منکُم(ح   لَا یکُونَ دولَۀَ بینْ   و الْمساکینِ و ابنِ السبِیلِ کى  و الْیتَامى

ها نصیب پیامبرش کرده است از آن خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران در  قریه
هاي بدست آمده از کافران  این آیه درباره مصارف ثروتراه مانده، تا میان توانگرانتان دست به دست نشود. 

ها باید در دسترس همگـان قـرار    وشنی داللت دارد بر اینکه این ثروتباشد. آیه به ر بدون جنگ(فیء) می
). بنابراین هر روشی که اموال را از 668: 1375جویی ثروتمندان بر فقیران نشود(صدر،  گرفته و باعث سلطه

تـوان   شناسی این رویه، می هاي قرآنی ناسازگار است. پیرامون سبب برداري عمومی دور سازد، با آموزه بهره
جانشین و امین خداوند،  عنوان بهگفت از آنجایی که خداوند متعال مالک حقیقی تمامی اموال است و انسان 

باید با پرهیز از بی اعتنایی به محرومان، تنها نفع و مطلوبیت شخصی را هدف اصیل و نهایی خویش قرار 
 ها اجتناب نمایند. ندهند و از توزیع نابرابر درآمدها و فرصت

  الگوي صحیح مصرف  اتخاذ - 
شـود و نـوع مصـرف و میـزان آن در      مصرف، هدف نهایی تولید و توزیع در عرصه اقتصاد محسـوب مـی  

جامعه نیز به چگونگی تخصیص منابع براي تولید و نحوه توزیع بسـتگی دارد. از آنجـایی کـه انسـان بـر      
ه یـک  حسب ساختار سرشتی، داراي دو نوع نیازهاي مادي و روحی است؛ طبعاً مصارف او نیز اختصاص ب

یا هر دو دسته نیازهاي پیشگفته دارد. ذکر این نکته الزم است که هر چه نیازهاي مـادي انسـان در حـد    
معقول ارضا شود، آرامش خاطر و فضاي مناسب تري براي پایبندي بـه اصـول اخالقـی و معنـوي پدیـد      

  ). 28: 1376آید(قحف، می
)، 8-7، نحل/87، مائده/172،32انات(بقره/تعالیم اسالمی عالوه بر ستایش توسعه کمی و افزایش امک

اي نسبت به حدود مصرف مبذول داشـته و بـه    بر بهبود کیفی زندگی تأکید دارد؛ بدین سبب اهتمام ویژه
-26، اسـراء/ 43، غـافر/ 31صراحت هر گونه افراط و تفریطی در حوزه مصرف را نهی نموده است (اعراف/

  ).67، فرقان/27
قالب اسراف یا اتالف منابع، از جمله عوامل پیـدایش فقـر بـراي فـرد و      هاي الهی در ناسپاسی نعمت



  251               فرهنگ اقتصاد مقاومتی در خانواده اسالمی 

نمایـد. در مقابـل پرهیـز از     گردد و استقالل سیاسی و اقتصادي کشـور را تهدیـد مـی    جامعه محسوب می
مصارف غیر الزم در خوراك، پوشاك و مسکن و کاالهاي لوکس، امکان صرف سرمایه در امور تولیدي و 

  بخشد. م نموده و رونق اقتصادي را تسریع میزیربنایی را فراه
اعتنـایی بـه    روي در صرف اموال و در مسیر تجمل پرستی و رفـاه زدگـی، موجـب بـی     تبذیر یا زیاده

گردد. یکی دیگر از تبعات این رویه، پیدایش روحیه خودبزرگ بینی و  محرومان جامعه و فساد و تباهی می
  ).129: 1371نشگاه،برتري طلبی است(دفتر همکاري حوزه و دا

هـاي زیسـتی و اخالقـی متعـددي را پدیـدآورده اسـت. ایـن امـر بـا           مهابا، بحران امروزه مصرف بی
داري دامـن   گرایی و بسط نظـام سـرمایه   ها و تبلیغات مدرن به اشاعه فرهنگ مصرف گیري از رسانه بهره
نماید. این امـر در   را ترویج می زند و ایدئولوژي مصرفی را با عنوان رکن اساسی مدل توسعه اقتصادي می

هــاي  مـدار اســالمی، بـا اصــالت بخشــی بـه حلیــت مصـرف نعمــت     هــاي فطــرت حالسـیت کــه آمـوزه  
ــراف/ ــایی(مائده/  32الهی(اع ــا پارس ــراه ب ــرف هم ــزوم مص ــر ل ــون/ 88)، ب ــالح (مومن ــل ص ) و 23)، عم

رویه نوین، یـک آسـیب    گرایی بی ) تأکید نموده است؛ به عبارت دیگر، از این منظر مصرف172شکر(بقره/
گردد. لذا با جایگزینی خدا محوري به جاي انسان محوري در اندیشه بشر و ارتقـاي   فرهنگی محسوب می

  بصیرت پیروان، مناسبات اقتصادي مصرفی را در مسیر تعالی معنوي بشر و سعادت اخروي سوق دهد.
اجتماعی افراد و همچنین امکانات آل از دیدگاه اسالم، رعایت میانه روي متناسب با شأن  مصرف ایده

هاي ثابت اسالمی و رمـز موفقیـت    میانه روي یکی از ارزش«تولیدي و مصرفی جامعه در هر دوره است. 
) بر این مبنـا در شـرایطی کـه    183: 1379(حسینی، ». انسان در تنظیم رفتارهاي فردي و اجتماعی است

بایست زنـدگی خـود را متناسـب بـا      ، افراد متمکن میبرند اکثر افراد جامعه در تنگناي معیشتی به سر می
عموم مردم قرار دهند تا محرومان احساس رنج و حقارت نکنند. بدیهی است چنین فرهنگی، اثرات بسیار 
مثبتی در ایجاد جو تفاهم و همکاري جهت نیل به استقالل اقتصادي خواهد داشت. امـام خمینی(قـدس)   

» هاي انسانی اسـالمی را حفـظ کـرد    توان ارزش ی اشرافی و مصرفی نمیبا زندگ«فرماید:  در این باره می
  ). 1362خرداد 7، سخنرانی 19: ج1369(موسوي الخمینی، 

) 57، بقره/24اند(عبس/ هاي قرآنی، مصارفی همچون خوراك افراد نیز مورد توجه قرار گرفته در آموزه
فرمایند: یأَیها النَّاس کلواْ  ست. خداوند متعال میبرداري از مواهب طبیعت به انسان داده شده ا و اجازه بهره

) این آیه خطابی همگـانى نـاظر بـه لـزوم رعایـت مـوازین درسـت        168مما فىِ الْأَرضِ حالالً طَیبا(بقره/
دهد که از آنچه در زمـین اسـت بـه صـورت      اقتصادى و بهداشتى است؛ به این معنا که خداوند دستور مى

تـا: ج   استفاده کنید و مال و ثروت یکدیگر را غاصبانه و از راه نامشروع نخورید(طبري، بی حالل و مشروع
  ).425  ،1 تا: ج ؛ جعفري، بی46-47، 2

بررسی آیات قرآنی گویاي این موضوع است که از یک سو همه چیز براى انسان مبـاح اسـت، مگـر    
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بى که خداوند در آن قرار داده، براى استفاده دلیل مخصوصى آن را رد کند و زمین و تمام امکانات و مواه
و سودبرى انسان آفریده شده و خداوند از یک سو به انسان عقل و فهـم داده و در وجـود او اسـتعدادهاى    

هایى خلق کـرده کـه بشـر بـه کمـک عقـل خـود         اى قرار داده و در زمین، معادن و مواهب و نعمت ویژه
سازى زندگى خود بهره ببـرد و از ترکیـب عناصـر     و از آنها در بهینهتواند آنها را کشف و استخراج کند  مى

). اما از سـوي دیگـر مؤمنـان از    188، 1 تا: ج موجود در زمین دست به اختراعات گوناگون بزند(ابوزهره، بی
). اسراف در لغت به معناي تجاوز 152اند(شعرا/ پیروي الگوي مصرفی افراد اسراف کار، برحذر دانسته شده

د است و هر کاري که از نظر کمیت یا کیفیت از اندازه خود تجاوز کند، اسراف است(راغب اصـفهانی،  از ح
ها و امکانات، افزون بر حد نیاز یا به کارگیري آنها بـدون ایـن کـه     ). بنابراین استفاده از نعمت407: 1416

ادیق اسراف است. اسـراف  نـه   فایده عقالیی بر آن مترتب باشد و استفاده بهینه صورت گیرد، همه از مص
فرمایـد: کُلُـواْ مـن     تنها در امور شخصی بلکه در مصارف عمومی نیز مذمت شده است. خداوند متعال مـی 

ـ 141ثَمرِه إَِذا أَثْمرَ و ءاتُواْ حقَّه یوم حصاده و لَا تُسرفُواْ إِنَّه لَا یحب الْمسرفین(انعام/ ن ) مفسران در تفسیر ای
تواند اشـاره بـه عـدم اسـراف در      اند: اسراف به معنى تجاوز از حد اعتدال است، و این جمله مى آیه نوشته

بازند کـه هـر    اى از اشخاص به قدرى دست و دل خوردن و یا عدم اسراف در بخشش بوده باشد، زیرا پاره
؛ مکـارم  578، 4 : ج1360 مانند(طبرسـی،  دهند و خود و فرزندانشان معطـل مـى   چه دارند به این و آن مى

  ).5، 6 : ج1374شیرازي، 
یکی دیگر از الگوهاي مصرفی در نگره قرآنی، به کار گیري مازاد نیاز در مسیر رفع نیازهاي ضروري 

، 3و2بضاعت و محرومان است. ترغیب مؤمنان به انفاق در آیات متعددي انجام گرفته است(انفال/ افراد بی
) 92عمـران/  ، آل19-16، ذاریـات/ 18-17، لیل/3-2، بقره/134-133ران/عم ، آل39، نساء/16-15سجده/

اي بـه دور از   نکته قابل توجه آنکه در فرهنگ تعالیم قرآنی حتی در زمینه انفاق نیز همگان به اتخاذ رویه
یسرِفُواْ و لَم یقْتـرواْ   فرمایند: و الَّذینَ إِذَا أَنفَقُواْ لَم اند. خداوند متعال می اسراف و زیاده روي فرا خوانده شده

) از نظر عالمه طباطبایی صدر آیه، دو طرف افراط و تفـریط در انفـاق را   67ذَالک قَواما(فرقان/   و کَانَ بینْ
). مفسـري دیگـر   333، 15 : ج1374نفى کرده و ذیل آن، حد وسط در آن را اثبات نموده است(طباطبایی، 

گیـرد   جالب توجه اینکه اصل انفاق کردن را مسـلم مـى  «نویسد:  ، می ه نمودهاي اشار ذیل این آیه به نکته
طورى که نیاز به ذکر نداشته باشد چرا که انفاق یکى از وظایف حتمى هر انسانى اسـت، لـذا سـخن را     به

ه گیرى دارند، ن گوید: انفاقى عادالنه و دور از هر گونه اسراف و سخت برد و مى روى کیفیت انفاق آنان مى
گیـر باشـند کـه     آن چنان بذل و بخششى کنند که زن و فرزندشان گرسنه بمانند، و نـه آن چنـان سـخت   

کـه نقطـه مقابـل یکدیگرنـد مفسـران      » اقتار«و » اسراف«دیگران از مواهب آنها بهره نگیرند. در تفسیر 
ست کـه بـیش از   آن ا» اسراف«گردد و آن اینکه  سخنان گوناگونى دارند که روح همه به یک امر باز مى

آن اسـت کـه کمتـر از حـق و مقـدار الزم بـوده       » اقتـار «جـا مصـرف گـردد، و     حد و در غیر حق و بـی 
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گویـد: بـدون    ) شهید مطهري درباره دلیل ممنوعیت اسراف مـی 154، 15 : ج1374مکارم شیرازي، »(باشد
ـ  افع بـوده  و از آن جهـت   شک مواد طبیعی قبل از انجام کار روي آن نیز وجود داشته و بالقوه براي بشر ن

توان ادعا کـرد کـه پـس از انجـام کـار       که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همه افراد تعلق داشته، نمی
شود که او  شود. اما بدون شک کاري که شخص روي آن انجام داده سبب می تعلقش به دیگران سلب می

ن است که حق دارد از آن استفاده مشـروع ببـرد،   نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت ای
هاي طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما حق ندارد که آن را معدوم کند یا آن  اي که با هدف یعنی استفاده

  ).54: 1385را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد(مطهري، 
مراه با اسراف و تبذیر، باعث از بین رفـتن منـابع الزم بـراي    در سطح کالن همان طور که مصرف ه

دهی درست به مصارف جامعه به منظور فراهم آوردن  شود، جهت گذاري و کاهش تولیدات ملی می سرمایه
گذاري، رشد و شـکوفایی اقتصـادي را بـه دنبـال دارد(دفتـر همکـاري حـوزه و         انداز و سرمایه زمینه پس
 ). 285: 1371دانشگاه، 

هاي قرآنـی، جامعـه مصـرفی کـه در آن انسـان تنهـا بـه         توان گفت مطابق آموزه طور خالصه می به
نیازهاي مادي و شخصی خود بیندیشد مردود است. یکی از نویسندگان درباره حد مطلوب مصرف از نظـر  

حد مطلوب مصرف از نظر اسـالم آن اسـت کـه افـراد جامعـه در زنـدگی شخصـی و        «نویسد:  اسالم می
تر از حد تجمل و رفـاه   جتماعی خود به قدر کفاف بسنده کنند. قدر کفاف باالتر از سطح ضرورت و پایینا

هاي الزم براي الگوي مصرف مسلمان، توجه به وضع عمومی مـردم و سـطح    زدگی قرار دارد... از ویژگی
  ).235-234: 1384خلیلیان، »(زندگی آنهاست

رف و رعایت حدود قرآنی، نه تنهـا نیازهـاي مـادي در سـطح     بر این مبنا با اتخاذ الگوي صحیح مص
شود، بلکه مطلوبیت بهرمندي دیگر افراد جامعه از امکانات، در قالب رسیدگی به وضع  مطلوبی برآورده می

  محرومان، رشد معنوي را به دنبال خواهد داشت.

  شکیبایی
بی یه موفقیت و سعادت محسـوب  شکیبایی یکی از عناصر ارزشمند در فرهنگ دینی است و عامل دستیا

) هر چنـد شـکیبایی مفهـومی گسـترده دارد و     249، بقره/66-65، انفال/35، فصلت/137می شود(اعراف/
مصادیق متعددي براي آن مفروض است، لکن در تمامی مصـادیق بـا پـذیرش منفعالنـه و رهـا نمـودن       

  تالش براي تغییر اوضاع منافات دارد.
یکی از عوامل حائز اهمیت در تحقق اقتصاد مقاومتی، غیـر قابـل    عنوان بهتأثیر این فضیلت اخالقی 

هاي رشد اقتصادي به ویژه عناصري همچـون   انکار است. در تبیین این موضوع الزم به ذکر است، مؤلفه
سازي این فضیلت در  هایی همچون صبر دست یافتنی است. نهادینه وجدان کاري، تنها در بستر زیرساخت
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، اثربخشی مستقیمی بر ایجاد روحیه سخت کوشی و در نتیجه توسعه کمی و کیفی تولیـدات  حوزه خانواده
  اقتصادي داراست.

هاي اقتصادي در دوران پرفشار، بـا هـدف صـیانت از اسـتقالل فـردي و       از دیگر سو تحمل دشواري
گفتـه شـد،    باشد. افـزون بـر آنچـه    یابی به رشد مطلوب، کارکرد مهم دیگر شکیبایی می اجتماعی و دست

هـاي اقتصـادي و تحقـق امنیـت      سـازي فعالیـت   شکیبایی همچون یک عامل بازدارنده درونـی در سـالم  
  نماید.   بدیلی ایفا می اقتصادي، نقش بی

  ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی 
شـود   باشد و گسترش این فرهنگ در جامعه سـبب مـی   ایثار و از خودگذشتگی برآمده از باور توحیدي می

هـاي عمـومی    هاي شخصی به نفـع مصـلحت و خواسـته    ها قدم برداشته و از خواسته اد به سوي نیکیافر
  چشم پوشی کنند.

آید. البته چنانچه وقوع  استفاده از مواهب الهی در چارچوب مقررات اسالمی امري مطلوب به شمار می
... شرایط اقتصادي دشواري بر حوادث طبیعی، جنگ، فقر منابه زیر زمینی، کمبود نیروي انسانی کارآمد و 

جامعه حاکم گردد، اختصاص درآمد به کاالهاي قابل دسترس همگان، اصـلی اخالقـی و گـامی مهـم در     
ها  جهت تأمین منافع ملی، ایجاد همبستگی اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این راستا خانواده

ها، به تـدبیر   ها و ریاضت با سطحی از محدودیتها، در مواجهه  بایست از یک سو ضمن رعایت اولویت می
درست معیشت خویش بپردازند. از سوي دیگر شایسته است منافع فردي و خانوادگی در چـارچوب منـافع   

  بلند مدت جامعه رصد شود.
این راستا، فرهنگ انتخاب کاالهاي تولید داخل از جانب مصرف کنندگان، عالوه بر تقویـت اقتصـاد    

آورد. تولیدکنندگان نیز با استفاده بهینه از عوامل تولیدي و افزایش  غال بیشتر را فراهم میملی، زمینه اشت
توانند اعتماد مصرف کنندگان داخلی را جلب نمایند و نقش مؤثري در تـأمین   کیفیت کاالهاي تولیدي می

  منافع ملی و تحقق اقتدار اقتصادي ایفا نمایند. 
اقتصادي بیشتر بر تعاون، ایثار و مواسات بنیـان نهـاده شـده اسـت.     هاي  در اقتصاد مقاومتی، فعالیت

، دیگران را »و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه«فرماید:  سوره حشر می 9خداوند متعال در آیه 
دارند با آنکه خود فقیرند. در روایات معصومان(ع) نیز یکی از حقـوق مـؤمن بـر بـرادر      بر خویش مقدم می

  ).242،221، 74: ج1363، مشارکت دادن او در مال خویش برشمرده شده است (مجلسی،مؤمن خویش
مسلمان با چشم پوشی از منافع کوتاه مدت خود و توجه به اولویت سعادت جاودانی، ایثـار و مواسـات   

) و در مسـیر  185،186عمـران/  ، آل160، انعـام/ 272دانـد(بقره/  را در زمره عوامل تأمین منافع خویش مـی 
  نماید. اد توازن اقتصادي پیرامون خویش اقدام عملی میایج
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) به تعبیر دیگر 3-1، مطففین/34هاي اسالمی با رقابت متجاوزانه اقتصادي مخالف است(اسراء/ آموزه
هاي اقتصادي که مستلزم تخریب، تجاوز و تضییع حقوق دیگران  ، مجموعه فعالیت»ال ضرر«مطابق قاعده 

  ریزي اقتصادي بر پایه تعاون و همکاري متقابل بسیار مطلوب است. ابل، پیشود، ممنوعیت دارد. در مق
)، یکی از موضوعات زیربنایی فرهنگـی شـمرده   10اصل اخوت یا برادري در جامعه اسالمی(حجرات/

یابد. اشاعه این فرهنگ، ناقض  هاي اقتصادي تجلی می ها و  مددرسانی شود و در قالب انواع مهرورزي می
هاي خاص  برداري از امکانات پیرامونی و جلوگیري از انباشت ثروت نزد گروه ها در بهره رطلبیانواع انحصا

برترین مردم نزد پیامبر کسی بود که خیر «فرماید:  هاي اسالمی، امام حسن مجتبی(ع) می است. در آموزه
بخشـش مـالی و   ترین مردم نـزد او کسـی بـود کـه در      اش درباره مسلمانان فراگیرتر بود و بزرگ خواهی

  ).  318، 1: ج1355صدوق، »(کرد مددرسانی بهتر رفتار می
اقتصادي را پدید خواهد آورد و تعالی روحی افـراد   -در قالب رواج این شیوه فرهنگی، توازن اجتماعی

  یابد. هاي اقتصادي تضمین می رغم وجود دشواري علی

  بازنگري مسئوالنه در فرهنگ زیست محیطی  - 
ها فراهم ساخته و عامل انسانی در پدید آمدن آن  ثروتی است که طبیعت براي استفاده انسانمنابع طبیعی، 

) بدون تردید هدر دادن منابع طبیعی، استفاده نامعقول و عدم تعیین سطح 698: 1373نقشی ندارد(مریدي، 
  گردد. تماعی میهاي انسانی و اج مصرف صحیح منابع تجدید ناپذیر موجب رکود اقتصادي و بروز نابسامانی

باشد. مراقبت از طبیعت  هاي خداوند واجد اهمیت بسیار می در فرهنگ اسالمی تعهد افراد در برابر آفریده
امانات الهی، آلوده نکردن عناصر حیات آفرین طبیعی همچون آب و خـاك جـزء    عنوان بهو موجودیت آن 

ها مورد بازخوانی، تأکید،  فرهنگ عمومی خانوادههاي فرهنگی ایرانیان از دیر باز بوده است که باید در  ارزش
  ترویج و گسترش قرار گرفته تا بخشی از نیروي حرکت بخش اقتصاد مقاومتی را تأمین نماید.

باشـد و منـابع طبیعـی را بـه      بینی توحیدي، خداوند مالک مطلق همه مخلوقـات عـالم مـی    در جهان
) در اندیشه اسـالمی، انسـان بـا مـالکیتی     5،7،8،11،13،14،10، نحل/29ها عطا فرموده است(بقره/ انسان

برداري نیکو از این منابع آزاد است. بـه تعبیـر دیگـر انسـان بـه سـبب خصیصـه         اعتباري، در نحوه  بهره
باشد، اجـازه تصـرف    اي که مورد تأیید صاحب اصلی می جانشین پروردگار بودن(خلیفه اللهی)، در محدوده

هـا در مسـیر مشـروع و     ) و بکارگیري نعمت61باد سازي نظام طبیعت(هود/دارد. خداوند متعال اصالح و آ
  ) را از همگان مطالبه نموده است.7پسندیده (ابراهیم/

ها در فرهنگ زیسـت   مسئوالنه خانواده بدون تردید یکی از وجوه فرهنگی اجراي اقتصاد مقاومتی، بازنگري
هـا و بـالتبع    هاي اقتصادي گزافی را بر خانواده هزینهباشد؛ زیرا بروز برخی معضالت زیست محیطی،  محیطی می

دولت اسالمی تحمیل خواهد نمود. الزمه اهتمام کالن به چنین موضوعی، ایجاد رابطه مسئوالنه میان انسـان و  



  )3هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد دوازدهم:  مبانی و مؤلفه               256

بـی تردیـد   «فرماینـد:   عوامل موجود در طبیعت، از طریق خانواده است. چنان که امیرمؤمنان حضرت علی(ع) می
  ).  166نهج البالغه، خطبه»(ها و چهار پایان مسئولید به سرزمین شما حتی نسبت

ترین مسائل اخالقی و اقتصـادي بـه    هاي دینی، محافظت از منابع طبیعی یکی از مهم از منظر آموزه
سازي محیط زیست، از مصادیق فسـاد در زمـین    آید؛ به نحوي که هر گونه تخریب منابع و آلوده شمار می

) بدون تردید حفظ منابع طبیعی موجود  و توسعه عناصر زیست محیطی در 85عراف/برشمرده شده است(ا
  آید.  ترین عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی  به شمار می زمره مهم

انجام تدریجی رفتارهاي شایسته زیست بوم از آغاز کودکی و شناسایی موضوعات مرتبط با صـیانت   
، تـأثیرات بسـیار مثبتـی در تعـدیل      ر بـه کودکـان  از محیط زیست توسط والدین و سپس آموزش مسـتم 

رفتارهاي روزمره باقی خواهد گذاشت و از سرعت تخریب و آلودگی محیط زیست خواهد کاسـت و طبعـاً   
  گردد.  در تحقق اقتصاد مقاومتی، گامی فرهنگی محسوب می

  ارتقاي تعهد و تخصص
و معنـوي انسـان و صـیانت از کرامـت      در جامعه اسالمی مجموعه روابط اقتصادي بر محور تکامل مادي

انسانی شکل گرفته؛ زیرا غایت اصلی، دستیابی به جایگـاه واالي اخـروي اسـت. در ایـن راسـتا یکـی از       
هاي مورد نیـاز   عوامل بنیادي براي تحقق اقتصاد مقاومتی، تربیت افرادي شایسته، صالح و آگاه با مهارت

صادي اسالمی، متعهد غیرمتخصص و متخصص غیرمتعهـد  جامعه در چارچوب خانواده است. در بینش اقت
گردد و در آیات قرآنی بر لزوم همراهی ایـن دو خصیصـه در فعـاالن اقتصـادي      موجب اخالل و فساد می
کند که افراد  هاي اسالمی اقتضا می ) بر این مبنا پایبندي به آموزه55، یوسف/26تأکید شده است(قصص/

و توانمندي آن را ندارند، خودداري ورزند. در عین حال همـواره در  هایی که تخصص  از پذیرش مسئولیت
  ریزي نمایند.  هاي نوین برنامه هاي علمی و فناوري جهت افزایش توانمندي

نیز مورد توجـه خـاص قـرار گرفتـه      1998این موضوع توسط برنده جایزه نوبل علم اقتصاد در سال  
انسانی، این واقعیت مهم را بیان نمود که دسـتیابی بـه    ها و کارکردهاي است. وي با طرح اندیشه ظرفیت

زندگی بهتر، بیش از آنکه نیازمند مصرف بیشتر کاالها و خدمات باشد، ثمره پرورش و بسط اسـتعدادها و  
  ).  17: 1378هاي انسانی است(سازمان برنامه و بودجه،  ظرفیت

  تربیت نیروي نوآور
) 170: 1370زاهـدي،  »(اي جدید در فرایند تولید ارائه نظریهساختن محصولی نوین یا «نوآوري به معناي 

 »هـاي نـو و خالقانـه در حـل موضـوعات روزآمـد       برداري از اندیشـه  ها و بهره ایجاد تحول در انگاره« و 
هاي فرهنگی در روند تحقق اقتصاد مقـاومتی محسـوب    ترین شاخصه ) یکی از مهم95: 1390(محصص، 
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وقتی افراد با استعداد به نوآوري مولد بپردازند، تـوان آنهـا صـرف    «صاددانان، شود. از منظر یکی از اقت می
هاي  وري فعالیت شود و در نتیجه بهره هاي کارآمدتر می بهبود تکنولوژي و افزایش کارایی و انتخاب روش

ـ      اقتصادي افزایش یافته و درآمد جامعه باال می ت رود، برعکس زمانی که این افـراد بـه دنبـال کسـب ران
باشند، درآمد آنها از محل توزیع مجدد ثروت از دیگران تأمین شده و آنها مشـارکتی در تولیـد ندارنـد. در    
چنین شرایطی استعدادهاي جامعه به کار مواد و بهبود تکنولوژي نپرداخته و اقتصـاد دچـار رکـود و عـدم     

  ).6-4: 1378طبیبیان،  »(تحرك می گردد
فـاعلی کـه در ارتبـاط طـولی بـا       عنوان بهمحوري نوآور مسلمان نکته شایان توجه، تبیین مختصات 

) تربیت انسان نوآوري که با اعتقـاد بـه   95-91: 1390باشد(محصص،  فاعلیت مطلق الهی قرار گرفته می
اي سرشار از امید و نشاط در کانون خانواده، سرسپرده عبودیت گشته و معتقد بـه   توحید افعالی و با روحیه

هاي ذهنـی خـود در    واهد شد، نیروي مولد از توانمنديربوبیت الهی بر تمام جهان هستی است، موجب خ
هاي الهی استفاده ننماید و بـا ظرفیـت فکـري و روانـی بیشـتري بـا نامالیمـات         مسیر نابودسازي آفریده

  رویارویی داشته باشد.

  ثمرات ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی
  استقالل اقتصادي -

هاي اقتصادي قابل پیگیري است. در نگاه کـالن،   صهبارزترین آثار ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در عر
هاي ملی، تالش در جهت حفظ اموال عمومی و استفاده بهینه  بدون تردید پیشگیري از هدر رفت سرمایه

خواهـد داشـت. مقصـود از     هاي خصوصی، مصـونیت از فقـر و در نهایـت خودکفـایی را در پـی      از دارایی
الها و خدمات کورد نیاز و تمایل خود را تولید کند و در کاالهـاي  خودکفایی این است که جامعه بتواند کا

اساسی وابسته به دیگران نباشد. خودکفایی و استقالل اقتصادي مستلزم بهبـود کمـی و کیفـی تولیـدات     
  است و به موجب آن اقتدار سیاسی و نظامی در سطح جهانی محقق خواهد شد.

  استقالل فرهنگی -
ه مناسب جهت بروز رفتارهاي صحیح اقصادي، تأثیر قابل توجهی در کـاهش  سازي و ایجاد زمین فرهنگ

گر در کنار صادرات کاالهاي اقتصادي،  سلطه فرهنگی بیگانگان نیز دارد؛ زیرا بسیاري از کشورهاي سلطه
ورزند. به عبارت دیگر الگوپذیري از بیگانگـان در نـوع و مقـدار     به تحمیل فرهنگ خاصی نیز مبادرت می

هاي فرهنگی و دینی  ي مصرفی، نوعی تبلیغ عملی و ترویج فرهنگ بیگانه و تهدیدي براي اصالتکاالها
ویژه آنکه الگوپذیري در مصرف، ناخواسته الگوپذیري در اخالق و رفتـار را نیـز در پـی     آید؛ به به شمار می

  خواهد داشت. 
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  گیري نتیجه
ه در وضعیت تهدیـد پیرامـونی، بـا تغییـر در     اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصاد اسالمی است ک

ترین  آید. در این راستا یکی از اساسی هاي متناسب پدید می ها و برخی اصول راهبردي و ساز و کار اولویت
ها به انتخـاب الگـوي مطلـوب     هاي اقتصاد مقاومتی، تالش براي هدایت و ترغیب خانواده گذاري سیاست

هـا و   تصاد مقاومتی در حوزه خانواده اسالمی به مجموعه باورها، عادتباشد. فرهنگ اق رفتار اقتصادي می
باشد و از مؤثرترین ابزارها بـراي   هاي دینی می شود که برگرفته از آموزه آدابی در بعد خانوادگی اطالق می

آیـد و بخـش قابـل تـوجهی از      ایجاد یک سیستم اجتماعی منسجم و هماهنگ در کشور بـه شـمار مـی   
محـوري،   هـاي اسـالمی بـا تأکیـد بـر اخـالق       صادي بر این بنیان استوار شده است. آمـوزه رفتارهاي اقت

الگوي صحیح مصـرف،   سازي جهت تولید و توزیع مناسب، اتخاذ کار، زمینه گرایی، اشتغال دائمی به آخرت
 ارتقاي تعهد و تخصص، ترجیح منافع ،محیطی در فرهنگ زیست مسئوالنه بازنگري تربیت نیروي نوآور،

عمومی بر منافع شخصی، شکیبایی، مدلی جامع از فرهنگ اقتصاد مقاومتی ترسیم نموده است. الگوگیري 
  از چنین طرحی، استقالل اقتصادي و فرهنگی کشور را در پی خواهد داشت.

  
مبانی اسالمی در ترسیم فرهنگ اقتصاد 

  مقاومتی
هاي فرهنگی راهبردي در تحقق اقتصاد  مؤلفه  

  مقاومتی خانواده
 نگرش اسالم به جهان  
 نگرش اسالمی به انسان  
 نگرش اسالمی به اقتدار اقتصادي حکومت  

   اشتغال دائمی به کار  
 اخالق محوري  
 اتخاذ الگوي صحیح مصرف  
 شکیبایی  
 ترجح منافع عمومی بر شخصی  
 تربیت نیروي نوآور  
 بازنگري مسئوالنه در فرهنگ زیست محیطی  
 ارتقاي تعهد و تخصص  
 گرایی آخرت  

  ثمرات ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی
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  منابع
  قرآن کریم   
  نهج البالغه

 ها و مفهوم فرهنگ، تهران، مرکز فرهنگی آسیا. تا)، تعریف آشوري، داریوش(بی
  تا)، زهره التفاسیر، بیروت، دار الفکر. ابو زهره، محمد(بی

  .2/6/1391بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهوري و اعضاي دولت، 
 .6،5تا)، تفسیر کوثر، قم، هجرت، ج جعفري، یعقوب(بی

 )، فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران. 1373جعفري، محمد تقی(
 ، تهران، مکتبه االسالمیه.8)، وسائل الشیعه، چ1401حر عاملی، محمد بن حسن(

الگوي تخصیص درآمد و رفتار مصرف کنندگان مسـلمان، تهـران، پژوهشـگاه     ).1379سید رضا(حسینی، 
  فرهنگ و اندیشه اسالمی. 

 هاي توسعه اقتصادي از دیدگاه اسالم، قم، مؤسسه امام خمینی. )، شاخص1384خلیلیان، محمد جمال(
 ، تهران، سمت.1مبانی اقتصاد اسالمی، چ ،)1371( دفتر همکاري حوزه و دانشگاه

 )، مفردات الفاظ القرآن، دمشق، دار القلم.1416هانی، ابی القاسم حسین بن محمد(راغب اصف
   )، فرهنگ جامع مدیریت، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی.1370زاهدي، شمس السادات(
)، اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوري اسالمی ایران، مرکـز مـدارك   1378سازمان برنامه و بودجه(

   ی و انتشارات.اجتماع-اقتصادي
 )، سیماي اقتصاد اسالمی، قم، مؤسسه امام صادق(ع).1378سبحانی، جعفر (

 )، فی ظالل القرآن،  بیروت، دار الشروق.1412سید بن قطب، ابن ابراهیم( 
 )، اقتصادنا، قم، مکتب االعالم االسالمی.1375صدر، سید محمد باقر(

   ر الرضا(ع)، تهران، نشر اسالمیه.)، عیون اخبا1355صدوق، محمد بن علی بن الحسین(
 )، پرتوي از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار.1362طالقانی، سید محمود(

)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سیدمحمد بـاقر موسـوي همـدانی،    1374طباطبایی، سیدمحمدحسین(
 قم، انتشارات حوزه علمیه. 

  هایی از قرآن. فرهنگی درس )، تفسیر نور، تهران، مرکز1383قرائتی، محسن(
 )، احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت.1377قرشی ، سید علی اکبر(

 )، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مترجمان، تهران، نشر فراهانی.1360طبرسی، فضل بن حسن(
 )، جامع البیان فی تفسیر القرآن،  بیروت، دار المعرفه.1412طبري، ابو جعفر محمد بن جریر(

  .4، برنامه و توسعه، ش»یک مانع توسعه عنوان بهرانت اقتصادي «)، 1378بیان، محمد(طبی
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 اي بر اقتصاد اسالمی، عباس عرب مازار، سازمان برنامه و بودجه. )، مقدمه1376قحف، منذر(
 )، فروع کافی، تهران، مکتبه االسالمیه.1388کلینی، محمد بن یعقوب(

 ، تهران، سمت. 1سی، ترجمه: غالم عباس توسلی و رضا فاضل، چ)، مبانی جامعه شنا1372کوئن، بروس(
 )، بحار االنوار، دارالکتب االسالمیه، تهران.1363مجلسی، محمد باقر(

، »تأملی بر رهیافت قرآن کریم به مقوله نوآوري براي نیل به توسعه اسـالمی «)، 1390محصص، مرضیه(
  .5.95، ش20معرفت، سال

 )، فرهنگ اقتصادي، تهران، مؤسسه کتاب پیشبرد و انتشارات نگاه.1373رضا(مریدي، سیاوش؛ نوروزي، علی
 )، نظري به نظام اقتصادي اسالم، تهران، انتشارات صدرا.1385مطهري، مرتضی(

 )، بیست گفتار، قم، صدرا.1358(ــــــــــ 
 تا)، سیري در نهج البالغه، قم، صدرا. (بیــــــــــ 

  تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب االسالمیه.)، 1374مکارم شیرازي، ناصر(
  )، صحیفه نور، سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی.1369موسوي الخمینی، روح اهللا(
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  فرهنگی در اقتصاد مقاومتیهاي  فرهنگ و زیرساخت

 *سید جواد خاتمی

  چکیده
هـاي کلـی آن بـه     با توجه به تأکیدات فراوان رهبر معظم انقالب بر اقتصاد مقاومتی و ابـالغ سیاسـت  

دولت و اهمیت فراوان آن در شرایط فعلی کشور، بدیهی است اجراي آن نیاز بـه مشـارکت همگـانی و    
تـوان انتظـار داشـت کـه      مختلفی دارد که اگر محقق نشود نمی هاي بسترسازي و ایجاد شرایط و زمینه

ترین عواملی که در اجراي آن سهم بزرگـی دارد   اقتصاد مقاومتی با موفقیت در کشور اجرا شود، از مهم
هاي فرهنگی مردم می باشد. بنابر این براي اجراي اقتصاد  بینش، نگرش و فرهنگ جامعه و زیر ساخت

هاي مناسب فرهنگی در جامعه فراهم شود تا افراد جامعه در این مسیر گام بر  مقاومتی الزم است بستر
دارند و دولت را در این امر همراهی نماینـد از ایـن رو در پـژوهش حاضـربا اسـتفاده از روش تحلیلـی       

هاي فرهنگی در پیش برد اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و  به تبیین نقش فرهنگ و زیر ساخت  توصیفی
  هایی نیز ارائه گردیده است. پیشنهاد

 ساخت. اقتصاد مقاومتی، فرهنگ، خود باوري، عزت نفس، اسراف، تجمل گرایی، زیر ها: کلید واژه

  مقدمه
پس از ظهور انقالب اسالمی ایران شکل جدیدي از حکومت در جهان به وجود آمـد کـه بـراي منـافع و     

م و ستم آنان در جهان عکس العمل نشـان داد  سلطه شرق وغرب جایگاهی قرار نداد و بلکه در مقابل ظل
گـران   گـر  هاي سلطه و با تمام قوا با سلطه بیگانگان و استکبار به مخالفت بر خواست، این امر براي کشور

نویسـنده مشـهور    1تمام شد و به شدت به مخالفت و توطئه علیه نظام اسالمی بر خواستند. نوام چامسکی
ه ایران مستقل بماند و در برابر سـلطه آمریکـا سـر تسـلیم فـرود نیـاورد،       تا زمانی ک«گوید:  آمریکایی می

هاي آمریکا ادامه خواهد داشت، جمهوري اسـالمی ایـران از نظـر آمریکـا غیرقابـل       ها و مخالفت دشمنی
  .)www.sokhanonlin»(کند پذیرش است چون از استقالل خود چشم پوشی نمی

مجازات وتنبیه انقـالب  «اي وزارت خارجه آمریکا بر این باور است:  معاون خاورمیانه 2مارتین ایندایک
هایی خواهد بود که در مسیر استقالل و رهایی از سلطه آمریکا گـام بـر    اسالمی درس عبرتی براي کشور

                                                        
  khatami@gmail.comاستادیار دانشگاه حکیم سبزواري،   *

1. Noam Chamsky 2. Martin Indyk 
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جمهوري اسالمی برآمدنـد و  پی سقوط حکومت  پیمانانش از آغاز انقالب در همان). آمریکا و هم»(دارند می
هاي دیگري کشیده  هاي نظامی تهاجمات آنان به عرصه با شکست جنگ و عدم پیروزي استکبار در زمینه

اي همراه بوده است، عرصـه   هاي اخیر با تهاجمات گسترده ها که مخصوصاً در سال شد،یکی از این عرصه
ون و بعضـاً سـاختاري در برابـر فشـار خـارجی      اقتصادي است؛ از آن جا که اقتصاد ایران به دالیل گونـاگ 

هـا پافشـاري نمودنـد و بـه      پذیر است، دشمنان نظام اسالمی در سطح بسیار گسترده در امر تحریم آسیب
  نتیجه بخش بودن آن هم امیدوارند.

هـاي الزم بـا مجمـع     رهبر معظم انقالب به فکر چاره برخواسته و با بررسی همـه جانبـه و مشـورت   
ارائه دادنـد و  » اقتصاد مقاومتی«نظام و صاحب نظران مربوطه طرح جدیدي را به نام  تشخیص مصلحت

  هاي کلی آن را به سران سه قوه جهت اجرا ابالغ کردند. سیاست
ایشان در سخنرانی خود در دیدار با مردم آذربایجان فرمودند: عالج مشکالت کشور پیمودن راه اقتصاد 

چه طرح اقتصاد مقاومتی به صورت کامل اجرا شود، به  ). چنان28/11/1392مقاومتی است(بیانات رهبري، 
هاي جامعه یعنی آسـایش و اقتصـاد    ترین مؤلفه کند تا ضمن تأمین یکی از مهم جامعه اسالمی کمک می

  مردم، اجازه ندهد تا دشمنان از وضعیت موجود استفاده کرده و با تحریم و فشار کشور را فلج نمایند.
مقاومتی آن است که بر منابع انسانی و مالی و مادي و معنوي داخلی جامعه تکیه دارد  ویژگی اقتصاد

هـاي خـود را تولیـد نمـوده و مسـتقل و       نیاز گیري از خالقیت، خود باوري و اعتماد، همه  و جامعه با بهره
یـابی بـه    د. دستده کفا و به دور از تأثیرپذیري از فشار دیگران به راه رشد و شکوفایی خود ادامه می خود

توان امیدوار بود که نتایج  هایی است که اگر تحقق نیابد نمی مند ایجاد شرایط و زمینه اقتصاد مقاومتی نیاز
  کاملی را به وجود آورد.

هـاي فرهنگـی اسـت     زیر ساخت سازد، عوامل و  ترین عواملی که تحقق اقتصاد مقاومتی را میسر می از مهم
  دارد. امعه را در جهت پذیرش و پیاده نمودن چنین اقتصادي به حرکت وا میاي ج که همچون موتور محرکه

  تعریف فرهنگ  
فرهنگ عبارت است از: علم، دانش، ادب، معرفـت، تعلـیم و تربیـت، آثـار علمـی و ادبـی یـک قـوم یـا          

هاي  ها و پندار اي از باور : ذیل فرهنگ). در تعریف دیگر فرهنگ عبارت است از مجموعه1363ملت(عمید،
بـد و بـر خـوي    یا ارزشی است که در آداب و رسوم، زبان، ادبیات، مذهب و سایر شعائر فرهنگی تجلی می

 ).47-36: 1383گذارد(حاجی ده آبادي،  مردم اثر می

  تعریف اقتصاد مقاومتی
هاي فشار و متعاقباً تالشی براي کنترل و برابر کردن آن تأثیرها  اقتصاد مقاومتی به معناي تشخیص حوزه
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اقتصـاد  هاي به فرصت است، هم چنـین بـراي رسـیدن بـه      باشد و در شرایط آرمانی تبدیل این فشار می
هاي خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور وتالش براي خـود اتکـایی تأکیـد     مقاومتی باید وابستگی
  ).1391/6/2گردد(بیانات رهبري، 

در تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی عبارت است از الگوي اقتصادي بـومی و علمـی برآمـده از فرهنـگ     
  ).12/11: 1392اي،  انقالبی و اسالم(خامنه

  هـایی اسـت کـه بـراي پیشـبرد امـور        عریف دیگر اقتصـاد مقـاومتی مجموعـه تـدابیر و راهکـار     در ت
، 31/5/1393(بهرامـی،  شـود  هاي اقتصادي به کار گرفتـه مـی   اقتصادي در شرایط مقاومت در همه زمینه

www.pazhoheshkade.ir.(  
ن برداشت کرد که توا هاي اقتصادي کشور می از مجموع تعریفات مختلف مسئوالن نظام و شخصیت

هـاي کـالن سیاسـی و امنیتـی نظـام       اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادي است که هماهنگ با سیاسـت 
ها و نیـز سـایر    اسالمی و براي مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل گیرد تا بتواند در برابر فشار تحریم

فت و توسعه پیش ببرد و روند رو بـه  هاي اقتصادي استکبار مقاومت کرده و کشور را در جهت پیشر توطئه
  اي و جهانی حفظ کند. رشد همه جانبه کشور را در ابعاد مختلف ملی و منطقه

  ارتباط فرهنگ واقتصاد 
گذار آن  هاي تأثیر شود که یکی از حوزه روشن است که فرهنگ یک معناي وسیع و فراگیري را شامل می

اي سه رکن اساسی دارد:  توان گفت: هر جامعه ا اقتصاد میمربوط به اقتصاد است و براي فهم ارتباط آن ب
گذارند در برخی موارد امور  باشند و در یکدیگر تأثیر می فرهنگ، سیاست واقتصاد. این سه رکن مقوم هم می

اي دیگر از مـوارد، مسـائل فرهنگـی     هاي فرهنگی بوده و در پاره ها و رفتار اقتصادي علت برخی از ارزش
سیاري از مسایل اقتصادي بوده است؛ به تعبیر دیگر، هر فعالیت فرهنگی اقتضائات اقتصادي را ب  ارزشی پایه

هاي فرهنگی مخصوص بـه خـود    مند بستر به دنبال خود خواهد داشت و متقابالً هر فعالیت اقتصادي نیاز
ـ   باشد و دیدگاه می ین آنهـا نقـش   هاي بسیاري هم در چگونگی فرهنگ و اقتصاد تأثیر گذارند که بـاز از ب

کند.  تر و بیشتر است، بنابر این اقتصاد در بسیاري از موارد در تبعیت از فرهنگ عمل می فرهنگ بسیار مهم
گیرد. در نتیجه تا فرهنگ مقاومتی نباشد،  ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود می اساساً اقتصاد، ارزش

 ه باید و شاید مستقل عمل کند.تواند چنان ک اقتصاد هم مقاومتی نیست. سیاست هم نمی

  تغییر پذیري فرهنگ
هـا و بـا    ها، اخالقیات، آداب و رسوم و سنت اي از اندیشه از آن جایی که فرهنگ عبارت است از مجموعه

باشـد. بـا    هاي مناسب هر یک از آنها قابل تغییر است، پس کل فرهنگ هم قابل تغییـر مـی   ایجاد راهکار
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هاي تمام پیامبران مبارزه بـا انحرافـات فرهنگـی     یابیم که یکی از رسالت در میمراجعه به تاریخ پیامبران 
 باشد. هاي جدید و سالم در جامعه می ها و اخالقیات و سنت موجود در هر جامعه و ایجاد باورها و اندیشه

هاي فرهنگ جـاهلی را تغییـر داد و    سال رسالت خود، بسیاري از مقوله 23پیامبر اکرم(ص) در طول 
ن را تبدیل به فرهنگ اسالمی نمود و با این تغییر در فرهنگ جامعه، مسلمانان در فاصله نه چنـدان دور  آ

ترین تمدن و اقتصاد را در زمان خود ایجاد کنند. اقتصادي که بسیاري از مشکالت مردم را  توانستند عالی
اد و مسیر آنها را در جهت رشد برطرف کرد و آنها را تحت تاثیر فشارهاي آن زمان دشمنان اسالم قرار ند

و توسعه و پیشرفت و استقالل هموار نمود. بسیاري از آیات قـرآن نیـز بیـانگر وجـود و لـزوم بسـیاري از       
فرمایـد: انّ اَهللاَ ال یغَیـرُ مـا بِقَـومِ حتّـی یغَیـرُوا مـا         باشد. از جمله خداوند متعال می تغییرات در جامعه می

  که خود را تغییر دهند. دهد مگر آن نوشت هیچ قوم(و ملتی) را تغییر نمی )؛ خداوند سر11بِاَنْفُسهِم (رعد/
توان با ایجاد تغییر در  کند. بنابراین می ها را بیان می ها و رفتار مضمون آیه امکان تغییر فرهنگ و باور

 افراد جامعه زمینه تغییر تمام جامعه را فراهم کرد.

  د مقاومتیلزوم مدیریت فرهنگ در اقتصا
در مدیریت فرهنگ اقتصاد مقاومتی هدف آن است که فرهنگی که اقتصاد بـر اسـاس آن شـکل گرفتـه     

ها و اخالقیات، آداب و رسومی که در اقتصـاد   ، اندیشه ها است، در جهت صحیح تغییر و مدیریت شود؛ باور
و تحقـق آن هـدایت نمایـد؛    نقش دارد، شناسایی و مورد باز سازي قرار گیرد و جامعه را در جهت پذیرش 

نماید، هر چند در ظاهر مقداري از مال خود  عنوان مثال کسی که از سود در آمد خود زکات پرداخت می به
شود که نه تنها پرداخـت زکـات از دسـت دادن مـال      سازي متوجه می دهد، ولی با فرهنگ را از دست می

ن شخص حتی ممکن است بـا انگیـزه افـزایش    شود و چنی نیست، بلکه باعث رشد و زیادي مال او نیز می
مال و ثروت با شوق و رغبت به دنبال پرداخت زکات خود باشد. البته تـرویج فرهنـگ اقتصـاد مقـاومتی     

هـاي   باشد، به این معنا که عالوه بر آموزش، الزم است بـه دنبـال ایجـاد الگـو     بخشی از مدیریت آن می
هـاي اقتصـاد مقـاومتی     ردن جامعه در حـوزه عملکـرد  عملی براي فرهنگی اندیشیدن و فرهنگی عمل ک

هـا در رفتارهـا    کنند؛ یعنی بیـنش  هاي زندگی بشر تحت تأثیر یکدیگر عمل می باشیم، چرا که همه حوزه
هـایی از وضـعیت    گزار باشد. بیان نمونه تواند در این مورد بسیار تأثیر هاي عملی می الگو  گزارند و ارائه تأثیر

ها کـه در مسـیر رشـد و     هاي اولیه اسالم و نیز مردم برخی از کشور پیامبر(ص) و قرن مسلمانان در زمان
تواند به چنین فرهنـگ   هاي فراوانی را تحمل کردند، می شکوفایی و استقالل اقتصادي کشور خود سختی

  سازي کمک کند.



  265               هاي فرهنگی در اقتصاد مقاومتی فرهنگ و زیرساخت 

  فرهنگی در اقتصاد مقاومتیهاي  ساخت زیر
: بسیاري از افراد تصور روشنی از اقتصاد مقاومتی ندارنـد  مقاومتیتبیین معنا و مفهوم و اهداف اقتصاد . 1

کنند اقتصاد مقاومتی یعنی دور شدن از امکانات و رفاه و ایـن   و به اهداف و آثار آن آشنا نیستند و فکر می
 هاي فراوانی زندگی خود را بچرخانند و در نتیجه بـه  که همواره مردم ما باید تحمل رنج نمایند و با سختی

رسـند و الزم اسـت از داد و سـتد و تجـارت و پـذیرش       رفاه و آسایش و پیشرفت در ابعـاد مختلـف نمـی   
داري کنند و برخی نیز اقتصاد مقاومتی را به معناي ریاضت اقتصادي که  هاي سایر کشورها خود آورد دست

  دانند. شود می  گاهی در برخی کشورهاي غربی بیان می
رکاران شبهات فوق را برطرف نمایند و با اطالع رسانی به مردم، مانع الزم است مسئوالن و دست اند

به وجود آمدن چنین تصوراتی در بین مردم شوند تا با روشن شدن مطلب، مردم از اجراي اقتصاد مقاومتی 
  استقبال نموده و دولت را در اجراي آن یاري نمایند.

: جهـاد  گیرد ق اقتصاد مقاومتی صورت میهایی که براي تحق تلقی کردن تالش» جهاد« عنوان به .2
  ). ایـن کلمـه یـک واژه   208 :1388 گیري تمام توان در دفع دشمن (راغب اصفهانی، کار عبارت است از به

آیـه در رابطـه بـا     30مقدسی است که خداوند متعال به آن اهمیت فراوان داده و در قـرآن کـریم حـدود    
هاي گوناگون مالی اقتصـادي، دفـاعی،    دارد و شامل جنبه فضیلت آن ذکر شده است. جهاد انواع مختلفی

هاي مخالف و معاند جمهوري اسالمی همواره در طـول   شود. از آن جا که کشور سیاسی، فرهنگی و... می
انـد و در وضـعیت فعلـی بهتـرین راه را      سال گذشته در جهت از بین بردن نظام اسالمی تالش کـرده  35

دانند و این راه را در آینده نیز به عناوین مختلـف ادامـه    هاي مختلف می اقتصادي و وضع تحریم  محاصره
خواهند داد، تا با فشار آوردن بر مردم آنها را از نظـام و مسـئولین جـدا کننـد و در نتیجـه انقـالب را بـه        
 شکست بکشانند، در این صورت ایستادگی در مقابل آنها و ایجاد یک اقتصاد مقاوم و رو به رشد و مستقل

پذیر و تحمل مشکالت از طرف مسئولین و مـردم اسـت تـا بـه      نا مند شدت تالش و کوشش خستگی نیاز
هاي مورد نظر که ریشه در اسالم دارد، برسیم و چون نظام ما یک نظام اسالمی است، پس چنـین   آرمان
قـالب در  شود. از ایـن جهـت رهبـر معظـم ان     تلقی می» جهاد« عنوان بههایی براي حفظ این نظام  تالش

اسـتفاده کردنـد و آن را   » جهـاد «مقدس   براي توجه دادن مردم و مسئولین از واژه 1393گذاري سال  نام
نامیدند و در سخنرانی خود هم کـه در دیـدار بـا    » فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادي«سال 

  ، به نقل از سایت تبیان).3/5/1391کار گزاران نظام صورت گرفت به این امر اشاره نمودند(بیانات رهبري 
: از جمله عواملی که باعث رشد و شکوفایی و پیشرفت و موفقیت فـرد و  تقویت روحیه خود باوري .3

خود باوري و اعتماد به نفس است. نبودن اعتماد بـه نفـس و خـود بـاوري       گردد، داشتن روحیه جامعه می
شود، فرد و جامعه، آزاد  . حس خود باوري موجب میگرداند مانع پیشرفت انسان است و او را به عقب برمی

هـاي قبـل از    حکومـت   و مقتدرانه تصمیم بگیرند و در مسیر رشد وتعالی قدم بر دارند. کشـور مـا در دوره  
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ها و حتی بسیاري از پزشکان و متخصصان از خـارج   اجناس و کاال  انقالب پیشرفت چندانی نداشت و همه
گـر در اداره کشـور، تمـایلی بـراي      هاي اسـتعمار  ایران با دخالت دادن کشورآمدند و حاکمان  از کشور می

نشاندگان آنهـا مـانع    گران و دست پیشرفت ملت ایران نداشتند و تمام خدمات وارداتی بود و اساساً استعمار
 شدند، اما با پیـروزي انقـالب اسـالمی و بـه     داشتن روحیه خود باوري و اعتماد به نفس در ملت ایران می

هاي مختلف شاهد پیشرفت ملت و جوانان  رغم تحریم باوري علی اعتماد به نفس و خود  وجود آمدن روحیه
باشیم که در برخـی مـوارد ایـران را در     هاي مختلف علمی، صنعتی، نظامی و پزشکی می ایرانی در صحنه

الزم اسـت چنـین   ردیف کشورهاي برتر دنیا قرار داده است. بنـابراین در تحقـق اقتصـاد مقـاومتی هـم      
  اي در بین مسئولین و مردم هرچه بیشتر تقویت شود. روحیه
عزت مخصوص خدا و رسـول او و مومنـان   «فرماید:  : خداوند متعال میتقویت روحیه عزت نفس .4
عـزت بـه معنـاي    ). «10فـاطر/ »(تمامی عزت از آن خداسـت «فرماید:  ) هم چنین می18منافقون/»(است

  ).563: 1388(راغب اصفهانی، » کند سان جلوگیري میحالتی است که از شکست ان
آیات فوق بیانگر آن است که خصلت عزت از صفات خداوند است و آنان که داراي این خصلت بزرگ 

پذیر است و در قرآن کریم خداونـد   به معناي شکست نا» عزیز»   اند. واژه هستند مظهر یکی از صفات الهی
گیرد و به معناي  عزت در مورد انسان نیز از همین ریشه سر چشمه می بار با این صفت یاد شده است. 92

حفظ آبرو و شخصیت و عدم کرنش در برابر صاحبان زر و زور و تزویر است که یک نوع شکست ناپذیري 
  ).2/519: 1393است(رحمتی 

  ین فلسفهتر که بزرگ هاي عملی اسالم براي رسیدن به عزت است. چنان ها و برنامه بسیاري از دستور
برخـی از احکـام     جهاد در اسالم حفظ عزت مسلمانان است. حضرت زهرا(ع) در ضمن بر شمردن فلسـفه 

) 1/248ق: 1385(ابـن بابویـه،   » پس خداوند جهاد را واجب کرد براي عزت و شکوه اسـالم «فرماید:  می
ه اسـت؛ از جملـه امـام    صدها حدیث در مورد عزت و ذلت از پیامبر اکرم و ائمه(علیهم السالم) بیـان شـد  

دوست ندارم داراي شتران سرخ مو(و ثروت کالن) باشم، ولی در برابر تحصـیل آن  «فرماید:  سجاد (ع) می
  ) .12/176ق :1409حر عاملی،»(اي تن به ذلت دهم لحظه

هاي مؤمن را به خود مومن واگذار نموده، امـا   کار  خداوند متعال اختیار همه«امام صادق (ع) فرمودند: 
تر است، زیرا از کـوه بـا ضـربات تیشـه کـم       این اختیار را به او نداده که ذلیل باشد... مومن از کوه محکم

). امام حسـین(ع) در  6/179ق: 1607طوسی،»(توان کاست اي از دین مؤمن نمی شود، اما با هیچ وسیله می
ند که به یک نمونه اشـاره  ماجراي کربال درباره عزت نفس و دوري از از ذلت سخنان بسیاري را بیان کرد

)؛ 4/68ق: 1379ابن شـهر آشـوب   »(ال و اهللا ال اُعطیکُم بِیدي اعطاء الذّلیلِ و ال اَفرُّ فرارِ الْعبید«شود:  می
  گریزم. کنم و مانند بردگان نمی به خدا سوگند دست ذلت به سوي شما دراز نمی

نسان است و هیچ ذلتی باالتر از ایـن نیسـت کـه    هاي بزرگ الهی به ا عزت و آزادي از جمله موهبت
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هاي  مردان و انسان خود به کار بندد. آزاد  دیگران را به جاي عقیده و اراده  انسان مجبور باشد عقیده و اراده
مردمـان   دهند و دست نیاز به نـزد نـا   مندانه را بر زندگی با ذلت و خواري ترجیح می با عزت، مردن شرافت

  کنند. دراز نمی
یـک   عنـوان  بـه هایی که در روایات اسـالمی   : از واژهایرانی غیرت دینی و تقویت روحیه حمیت و .5

  است.» غیرت«فضیلت مهم به حساب آمده است، واژه 
غیرت در اصل به معناي دفاع شدید از عرض و نـاموس یـا مـال و مملکـت و دیـن و آیـین اسـت.        

یزي حق اختصاصی شخص یا گروهی است و دیگـران  رود که چ مخصوصاً این واژه در مواردي به کار می
  ) .3/431: 1388خیزد(مکارم، خواهند حریم آن را بشکنند و صاحب آن به دفاع شدید بر می می

  گستره معناي غیرت
رود، ولی مفهوم آن وسیع و گسـترده اسـت و شـامل     غیرت ناموسی به کار می  گرچه این واژه غالباً درباره

باشد. در آیات متعددي از قـرآن مطـالبی    آیین و ناموس و کشور و هرگونه ارزشی میدفاع شدید از دین و 
  و سوره 33یوسف آیه   و سوره 60-62احزاب آیات   باشد، از جمله در سوره وجود دارد که بیانگر غیرت می

مـرا بـه    هـا  تر است از آن چه این پروردگارا زندان نزد من محبوب«که یوسف(ع) گفت:  . چنان 31نور آیه 
خوانند و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوي آنان متمایـل خـواهم شـد و از     سوي آن می

تـرین پیـامبران الهـی یعنـی      ). در این آیه به غیرت دینی یکی از بـزرگ 33یوسف/»(جاهالن خواهم بود
وصاً زلیخـا مـورد تهـاجم    باز مصر مخص کنیم. زمانی که از جانب زنان هوس حضرت یوسف(ع) برخورد می

مشروع آنان شود، یوسف که در سـن جـوانی و در برابـر     هاي نا قرار گرفت و از او خواستند تسلیم خواسته
هایش بر تسلیم در برابر  رنج  طوفان شهوات قرار داشت به شدت مقاومت کرد تا جایی که زندان را با همه

در آیه فوق بیان شده است. این تعبیر قرآن هم از مقام ي آنان ترجیح داد و جمالتی را گفت که  ها خواسته
  ). 1388:435کند و هم از غیرت دینی او(مکارم عفت و عصمت یوسف(ع) حکایت می

ها حدیث در مورد ارزش غیرت از معصومین وارد شـده اسـت از جملـه: امـام صـادق (ع) فرمـود:        ده
). پیامبر اکرم(ص) 5/535ق: 1407کلینی،»( اردخداوند، تبارك و تعالی، غیور است و غیرتمند را دوست د«

پدرم ابراهیم مرد غیوري بود و من از او غیورترم، خداوند بینی مومنی را کـه غیـرت نـدارد بـه     «فرمودند: 
  ).100/248ق:1403مجلسی،»( مالد خاك می

د انـواع  ویژه از جهات اقتصادي مانن غرب در ابعاد مختلف به  توجه به تهاجم فرهنگی وسیع و گسترده
ها و مدها و لوازم آرایشی، یک هشدار جدي بلکه آژیر خطري است براي آنان که به خـدا   ها، آرایش لباس

اندیشند. هشدار از این جهت که اگر حس غیرت ضعیف شود، فرهنـگ ویرانگـر    ایمان دارند و درست می
خواهد داد و بر ما الزم است ها را در مسیر نابودي و انحراف سوق  غرب جایگزین آن خواهد شد و خانواده
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با غیرت و عفت و نظارت قاطع در حفظ فرهنگ ناب اسالم، مشت محکمـی بـر فرهنـگ غلـط غـرب و      
هاي استعماري آنان بزنیم و با خوداري از واردات و مصـرف بسـیاري از کاالهـایی کـه در مسـیر       فرآورده

خوداري کنـیم و فرهنـگ و اسـتقالل     برد، از خود باختگی و خود فروختگی انحراف جامعه را به پیش می
خود را حفظ کنیم و کشور را از وابستگی نجات دهیم و نشان دهیم که ملـت ایـران بـا داشـتن فرهنـگ      
اصیل اسالمی و بر گرفته از معارف اهل بیت نیازي به فرهنگ غرب و کاالهاي وارداتی که براي جامعـه  

  و اقتصاد آن مفید نسیت ندارد.
: از جمله مسایلی که در تحقـق اقتصـاد مقـاومتی و رسـیدن بـه      ف در جامعهاصالح فرهنگ مصر .6

هاي  اهداف مورد نظر بسیار مؤثر است، اصالح الگوي مصرف است. مقام معظم رهبري زمانی که سیاست
کلی اقتصادي مقاومتی را به دولت ارائه نمودند، در بند هشـتم بـر مـدیریت مصـرف تأکیـد نمودنـد و در       

مهـم    مسـئله یک «اند. از جمله فرمودند:  د نیز در موارد متعدد به این مطلب اشاره نمودههاي خو سخنرانی
، بـه  2/6/1391در اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف است، مصرف هم باید مدیریت شـود(بیانات رهبـري،  

  نقل از سایت تبیان).
را بدون توجـه بـه   مدیریت مصرف صحیح   مسئلهتوان مشکالت اقتصادي از جمله  طور مسلم نمی به
فرهنـگ  «فرماینـد:   ها و عوامل فرهنگی آن حل نمود. امام خمینی(ره) در مورد اهمیت فرهنگ می ریشه

)... راه اصالح یـک مملکـت   273/ 1: 1378هاي ملت است(امام خمینی  ها و بدبختی خوشبختی  مبدا همه
هـاي   توي فرهنـگ مـا کـار   فرهنگ آن مملکت است، اصالح باید از فرهنگ شروع شود، دست استعمار 

). قبل از بیان مواردي که در مقولـه مصـرف الزم اسـت از نظـر     1/79، 1378کند(امام خمینی،  بزرگ می
 فرهنگی بحث شود، بد نیست نظر قرآن را در مورد اصل مصرف بدانیم:

قرآن کریم به صورت مستقیم و غیرمستقیم کسب در آمد و مصـرف آن را تشـویق نمـوده و تحـریم     
هاي مباح را امري ناپسند بر شمرده و آن را نکوهش کـرده، بـدین گونـه کـه در      ادي یا عملی نعمتاعتق

داند و تصرف انسان در آن و استفاده از  ها و امکانت هستی را در خدمت بشر می آیات متعددي تمام نعمت
ــرار د   اده آنهــا را جــز در مــوارد خــاص، مجــاز شــمرده اســت و اصــل را بــر اباحــه و حلیــت مصــرف ق

  ).32است(اعراف/
هـاي الهـی کـامالً     هاي دینی تصرف انسان در منابع طبیعی و استفاده از نعمـت  بنابراین از نگاه آموزه

تأیید شده است، چرا که اصوالً آفرینش آن و نیز دستورات مؤکد مبنی بر لزوم تولید و تجارت همگـی بـا   
  ).235: 1384هدف مصرف انجام گرفته است(ایروانی، 

د این، بر خالف مکاتب رایج اقتصادي، از دیدگاه اسالم مصـرف هـدف نهـایی نیسـت، بلکـه      با وجو
اي است براي اهداف واالتر که الزم است در چارچوب معیارهاي ارزشی و عقالنی صورت گیرد که  مقدمه

  شود: به برخی از آنها اشاره می
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 مبارزه با فرهنگ اسراف گرایی و تبذیر )الف
هاي منفی و خطرنـاکی در جامعـه    م مصرف اسراف و زیاده روي  آن است که پیامدهاي مه یکی از آسیب

گذارد و براي تحقق اقتصادي مقاومتی الزم است مورد توجه قرار گیـرد و بـراي انجـام آن از     به جاي می
هاي الزم فراهم شود. نگاهی به مصرفت سوخت ایران و مصـرف آب و بـرق وگـاز و     نظر فرهنگی زمینه

  هاي مختلف جامعه است. ي وجود اسراف گسترده در بخش دیگر نمونهکاالهاي 
است و کار برد آن در معـانی دیگـر همچـون    » تجاوز از حد وسط«در اصل به معناي » اسراف«  واژه

بـرداري از   ) و هزینه کردن یا بهـره 148/ 9ق:1410مجازي است(ابن منظور،» خطا«و » اغفال» «جهل«
آن را معناي دومی براي اسراف در قـرآن دانسـته انـد(همان). در واقـع بـاز      مال در راه معصیت که برخی 
  گشت به معناي نخستین دارد.

پاشـیدن بـذر در   «است که از » پراکنده ساختن و جدا کردن چیزي«در اصل به معناي » تبذیر»  واژه
  ).114، 1388؛ راغب اصفهانی  1/216گرفته شده است(ابن منظور... ح » زمین

) و راغــب 4/50ق:1410معنــاي مجــازي نــابود کــردن و هــدر دادن مــال(ابن منظــور  و ســپس در 
) به کار رفته و در حقیقت اسراف و تبذیر با هم معناي نزدیکی دارند با ایـن تفـاوت   114: 1388اصفهانی،

رود و ممکن است در ظاهر چیزي هـدر نشـود، ولـی     روي در مصرف به کار می که اسراف بیشتر در زیاده
باشد یعنی امکانات بسیاري بیهوده نـابود گـردد، عـالوه بـر آن کـه       در دادن مال و اتالف آن میتبذیر ه

  شود، در حالی که تبذیر اختصاص به امور مالی دارد. اسراف شامل تمامی افعال انسان می
کـالم بحـث را در     از آن جا که معناي تبذیر بسیار نزدیک به اسراف است، به جهت پرهیـز از اطالـه  

ها بار در قرآن و روایات به کار رفته  اسراف و مشتقات آن ده  کنیم. واژه اف به صورت خالصه بیان میاسر
). هم چنین فرمـوده اسـت:   43غافر/»(کاران در آتشند همانا اسراف«فرماید:  است. از جمله قرآن کریم می

  ).31(اعراف/» کاران را دوست ندارد بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که او اسراف«
جاي آن  هر کسی که ثروتی دارد، مبادا آن را تباه کند، زیرا صرف کردن نابه«حضرت علی(ع) فرمود: 

کنـد، امـا نـزد خداونـد پسـت و       ریخت و پاش و اسراف است، این کار او را در میان مردم بلنـد آوازه مـی  
یر از گناهان کبیره بـه حسـاب   ). در روایات دیگر اسراف و تبذ78/2ق:1403مجلسی،»(مقدار می سازد بی

  ).262-260ق: 1403آمده است(حر عاملی،
آنها از انجـام    ها و بلکه صدها آیه و حدیث راجع به اسراف که در همه اي است از ده موارد فوق نمونه

آن اکتفا کردم و طبیعی است بیـان آنهـا     آن به شدت نکوهش شده است و این جانب فقط به ذکر ترجمه
  گذارد. مردم، اثرات فراوانی در دوري از اسراف و تبذیر به جا می  براي توده

  شود: اسراف آثار فراوان دنیوي و اخروي دارد که تنها به بیان سه مورد بسنده می
ها و اتالف منابع و امکانات مادي است؛ در نگاه شخصـی   اسراف باعث هدر دادن ثروت نابودي اقتصاد: .1
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حسـاب نیایـد، ولـی در نگـاه کـالن در سـطح جامعـه و جهـان          روي، چیـزي بـه   ممکن است زیـاده 
روي ثـروت   میانـه «آورد. از این جهت حضـرت علـی(ع) مـی فرمایـد:      هاي سنگینی به بار می خسارت

  ).72/192ق /1403زاست و اسراف نابود کننده است(مجلسی،
است، ولی اسراف و تبذیر تضییع حقوق دیگران: از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی ایجاد عدالت در جامعه  .2

شود، چرا که منابع و امکانات مادي جامعه مربوط به همه افراد است، ولی  مایه تضییع حقوق دیگران می
کار در واقع امکانات  شود. از این جهت اسراف دیگر می  اي، باعث محرومیت عده روي و اسراف عده زیاده

  ).257: 1384برد(ایروانی ران را از بین میکند و تبذیر کننده دارایی دیگ دیگران را مصرف می
زدگـی و غـرق شـدن در     گرایی و رفـاه  مفاسد اخالقی و رفتاري: اسراف و تبذیر بیشتر همراه با مصرف .3

لذات مادي است که خود منشأ بسـیاري از مفاسـد اخالقـی و اجتمـاعی و حتـی انحرافـات عقیـدتی        
  ).151-152(شعرا/ باشد می

  گستره اسراف
مصادیق مهم اسراف که در کشور ما باعث صدمات فراوانی به اقتصاد کشور و خـانواده و جامعـه   برخی از 

  شده است و در احادیث و آیات قرآن نیز از آن نهی شده است عبارتند از:
؛ طوسـی، ح  31هـا(اعراف/  ها و آشامیدنی )، اسراف در خوردنی370و 137، 136اسراف در آب(طوسی، 

)، اســراف در 13ص 2)، اســراف در مسکن(عیاشــی، ح 441،ص 6(کلینی، ح )، اســراف در لبــاس386، 4
  )، اســراف در وســیله13، 2)، اســراف در مصــرف انرژي(عیاشــی، ح479، ص 6ازدواج(کلینــی، ح   هزینــه

شـمار دیگـري کـه در سـطح      ) و موارد بی13،  2)، اسراف در وسایل زندگی(عیاشی، ح285نقلیه(طوسی، 
تواند جلو  باشد و بیشترین موردي که می هاي ملی و افراد می در نابودي ثروتجامعه موجب اسراف زیادي 

سـازي و بیـان    هایی را در سطح مسئولین و کارمندان دولت و افراد جامعـه بگیـرد، فرهنـگ    چنین اسراف
  معارف قرآنی و معارف امامان و اهل بیت پیامبر است.

مهم در اقتصاد مقاومتی مـدیریت مصـرف اسـت،      ئلهمسیک «فرمایند:  رهبر معظم انقالب در این مورد می
روي قضیه مهمی در کشور است، خب حاال چگونه بایـد   اسراف و زیاده  مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیه

اش بیشـتر بـه    سـازي  سازي هم الزم است. اقدام عملی هم الزم است فرهنگ جلوي اسراف را گرفت؟ فرهنگ
مند به مفاهیم اسـالمی هسـتیم، ایـن     هنگ سازي کنید. ما یک ملت مسلمان عالقههاست... باید فر رسانه  عهده

  به نقل از سایت تبیان). 2/6/1391قدر در اسالم اسراف منع شده...(بیانات رهبري: 
مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقـاومتی اسـت    مسئله«فرمایند:  ایشان در سخنرانی دیگر می

هاي غیردولتـی، هـم    هاي دولتی، هم دستگاه از اسراف و تبذیر، هم دستگاه یعنی مصرف متعادل و پرهیز
توجه کنند که این واقعاً جهاد اسـت. امـروز پرهیـز از اسـراف و      مسئلهها باید به این  آحاد مردم و خانواده
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تواند ادعا کند که  تعادل در مصرف بالشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادي است، انسان می  مالحظه
  به نقل از سایت تبیان). 3/5/1391اجر جهاد فی سبیل اهللا را دارد(بیانات رهبري  این

نمـاي   سازي مصـرف توجـه شـده از جملـه تـار      فرهنگ  مسئلهها و مجالت مختلف نیز به  نامه در روز
فرهنـگ  «کارشـناس اقتصـاد انـرژي نوشـت:     » ارسالن ظاهري بیرگـانی «در تحلیلی به قلم » رجانیوز«

گونه و نا متعادل است... راه اصالح این کار هم قبل از هرچیـزي   کشور ما یک فرهنگ اسرافمصرف در 
  ).www.irna.ir»(دارد» پیوست فرهنگی«نیاز به 

هاي موجـود   هاي اقتصادي و اسراف گرایی به سبک غربی و ریخت و پاش بنابراین با فرهنگ مصرف
توان به اقتصاد مقاومتی دست یافت. براي تحقق آن باید هرچـه زودتـر    مختلف جامعه نمیهاي  در بخش

  فرهنگ مصرف را تغییر داد و مردم را در مسیر دوري از اسراف و تبذیر هدایت کرد.

  :مبارزه با تجمل گراي )ب
مصرف باید  از جمله مسایلی که در تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف آن در جهت اصالح الگوي

باشد، چرا کـه روي آوردن بـه کاالهـاي     گرایی می مورد توجه مردم و مسئولین قرار گیرد، پرهیز از تجمل
لوکس خارجی و تجمالت موجب وابستگی کشور به خارج می باشـد و بـا وجـود آن اسـتقالل اقتصـادي      

هـاي آن فـراهم    بسـتر گرایی الزم است از طریق فرهنگی  شود و براي دوري جامعه از تجمل محقق نمی
  شود. از این جهت الزم دانستم به مطالب مختصري در این مورد اشاره نمایم:

، »گرایـی «و » تجمـل »  گرایی اصطالحی است مرکـب از دو واژه  تجمل  گرایی: معنا و مفهوم تجمل
، آن چـه  تجمل به معناي خود را زینت دادن و آراسته شدن، خود را زیبا نمایاندن، وسایل زینت و آرایـش 

  ذیل تجمع). :1377موجب نشان دادن شکوه و خود نمایی باشد... جمع آن تجمالت است(دهخدا 
). بـا توجـه   2/2403مخفف گراینده به معناي میل کننده، راغب، مایل، هوادار و... است(همان،» گرا«

گرایـی در   مـل گرایی به معناي رغبت کردن به تجمالت و ظواهر زندگی اسـت، تج  ها، تجمل به این تعبیر
دیدگاه عرف به معناي روي آوردن بیش از حد به مادیات و گـردآوري اشـیا و لـوازم غیـر ضـروري و دل      

گرایـی   ها تبدیل شود. این نوع تجمل اي که این عمل به یک هدف براي انسان بستن به آنهاست، به گونه
یز شده است. برخـی از مصـادیق   هاي نا خوشایند آن نکوهش ن نه تنها سفارش نشده، بلکه به دلیل پیامد

هاي  هاي سنگین، مهریه گرایی در جامعه عبارتند از: برگزاري مجالس عقد و عروسی و عزا، جهیزیه تجمل
اي دکوراسیون منزل، تغییر تلفن: همراه، پوشاك، خـوراك، لـوازم تزئینـی و     گرایی، تغییر دوره سنگین، مد

قیمـت خـارجی، لـوازم لـوکس اداري،      هاي نقلیه گران  لهلوکس منزل، لوازم آرایشی، روي آوردن به وسی
هاي دیگر هم چون عربستان و... هریک از موارد مذکور در تغییر فرهنگ  هاي کالن زائران از کشور خرید

فرهنگ بیگانه بسیار مؤثر اسـت. واردات کاالهـاي لـوکس خـارجی باعـث افـت مصـرف          جامعه و غلبه
  ریزد. را به جیب دشمنان اسالم میکاالهاي داخلی شده و پول بسیاري 
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  گرایی ها و علل تجمل ریشه
گرایی بر خواسته از: حسادت، احساس حقارت، خود کم بینی، خوش بینی بیش  هاي تجمل بسیاري از علت

گرایـی چشـم و    باشـد. از دیگـر علـل تجمـل     از حد به کاالهاي خارجی، اظهار تفاخر و خودپسـندي مـی  
مبادا به باال دسـت خـود   «امام باقر(ع) فرمودند: «گوید:  عمر ابن هالل می چشمی است. در این زمینه هم

چشم بدوزي که در این باره آن چه خداي، عزوجل، به پیامبرش فرموده است، بس است. خداي بزرگ در 
شان در شگفت ها و فرزند )؛ از مال66توبه/»(فَال تُعجِبک اَموالُهم و ال اَوالدهم«قرآن کریم فرموده است: 

  ).206/3ق: 1401نشوي(کلینی،
پاش است، الگوهاي فرهنگی آنان اهل  و گرایی و ریخت کسانی که احساس می کنند تکامل در تجمل

سوره تکاثر خداوند جهالت وفقر فرهنگی را عامل اصلی برتر نمـایی از   5-1اتراف و اسرف است در آیات 
  داند. هنجار می به ناهاي  گرایی و تکاثر و دیگر رفتار طریق تجمل

  گرایی در بعد اقتصادي  ها و آثار سوءتجمل آسیب
هاي متفکر، مخترعان و... آن جامعه هستند، نه درصد  نشانه ترقی و پیشرفت و تمدن در هر جامعه مغز .1

رسـاند و بخـش عظـیم     گرایی به اقتصاد خانواده و جامعه آسیب مـی  باالي تجمل و مصرف گرایی، تجمل
گذاري و از بـین بـردن فقـر شـود، صـرف تجمـالت        ه به جاي این که صرف تولید و سرمایهثروت جامع

جویی و قناعت طبع بیرون روند و با از میـان   شود، افراد از صرفه گرایی موجب می شود. بنابر این تجمل می
  بردن ثروت و هدر دادن آن، گردش درست اقتصادي را مختل نمایند.

گرایی ضعف و وابستگی اقتصادي است. کشوري که مـردم آن بـه    وار تجملهاي تلخ و ناگ از پیامد .2
قیمـت خـارجی اشـغال کـرده، در واقـع       ویژه لـوازم گـران   گرایی روي آورده و بازار مصرفشان را به تجمل

شـان صـرف    ملـی   مایـه  اند و باید بخش کالن سـر  وابستگی اقتصادیشان را عمالً با دست خود امضا کرده
هاي داخل به خاطر نبود بـازار مصـرف،    خانه هاي خارج شود و کار و لوازم مدل جدید کشورواردات کاالها 

  اي جز تعطیلی نخواهد داشت. چاره
عاري و  دهد و موجب تنبلی و بی طلبی وابستگی آدمی را به مادیات افزایش می گرایی و رفاه تجمل .3

گـردد و مـردم    هاي گوناگون علمی، تحقیقاتی، صنعتی و... می پرهیز از هرگونه تالش و فعالیت در عرصه
  سازد. جامعه را به سوي رکود و جمود رهنمون می

تصادي آثار دیگري هم دارد که به خاطر اختصار فقـط عنـاوین آن   گرایی عالوه بر آثار شوم اق تجمل
ها، ایجاد وابسـتگی فرهنگـی، بـاال رفـتن سـن ازدواج،       ها و سنت شود: کم رنگ شدن ارزش نام برده می

  گسترش فساد و ارتکاب گناهان، هالکت و نابودي جامعه و...
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  گرایی راه درمان تجمل
فرماید: لَقَد کانَ لَکُم فی رسـولِ   سر مشق قرار دادن سیره پیامبر و ائمه(علیهم السالم). قرآن کریم می .1

  ».قطعاً براي شما در زندگی رسول خدا سر مشق نیکویی است) «21اهللاِ اُسوه حسنه (احزاب/
  ).531: 1389ه مالُ ال ینْفَد(دشتی،فرماید: اَلْقَناع قناعت و ساده زیستی. امام علی(ع) می  تقویت روحیه .2
توجه بیشتر مسئوالن و کارگزاران نظام به قناعت و ساده زیستی، چرا که طبق فرمایش امام علـی(ع):   .3

»هِمبِابا ئ منْهم هاَشْب هِمبِامرائ 46/75ق:1403مجلسی،»(النّاس.(  
رانشان است. امام خمینی (ره) در بخشی از شباهت مردم به زمامدار نشان بیشتر از شباهت آنان به پد

عظمت انسان به لباس و کاله و اتومبیل و پـارك و امثـال آن نیسـت، انسـان     «... اند: سخنان خود فرموده
ترین افراد  بینید بزرگ یک حقیقی است که اگر آن حقیقت بروز کند، شرافتمند است، عظمت دارد، شما می

) از ایـن جهـت آیـت اهللا    267: 1378عابـدینی، »(مـه هـم آنـان بودنـد...    ترین از ه بشر انبیا بودند و ساده
اي این بحث را در دیدار مسئوالن نظام مطرح کردند و اول آنها را به رعایت مصرف تولیدات داخل  خامنه

توصیه نمودند، بعد مردم را، چرا که روي گردانی از کاالهاي لوکس خارجی که هر روز پر زرق و برق تـر  
کاهد و هم باعث رونـق تولیـد داخـل     آید و توجه به کاالهاي ساخت داخل هم از تجمالت می میبه بازار 

به مصرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید... اصال ممنوع کنیـد و  «فرماید:  اي می اهللا خامنه شود. آیت می
بـه  1391/6/2بیانات رهبري، »(بگویید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند...

  نقل از تبیان).
تعادل در مصرف و مـدیریت مصـرف آن اسـت     مسئلهیک بعد دیگر این «ایشان هم چنین فرمودند: 

هـاي   هـاي دولتـی توجـه داشـته باشـند. دسـتگاه       دستگاه  که ما از تولید داخل استفاده کنیم. این را همه
ـ  ی را مصـرف نکننـد. آحـاد مـردم هـم      حاکمیتی مربوط به قواي سه گانه سعی کنند هیچ تولید غیر ایران

هاي معروف خارجی که بعضی فقط براي نام و نشان،  مصرف تولید داخلی را بر مصرف کاالهایی با مارك
رونـد، تـرجیح    هاي خارجی مـی  هاي مختلف دنبال مارك براي پز دادن، براي خود نمایی کردن، در زمینه

  ان).به نقل از سایت تبی3/5/1391بیانات رهبري »(بدهند
زدگـی   گرایی و رفـاه  اسالمی در این زمان، نشانگر آن است که تجمل  توجه به وضعیت عمومی جامعه

هـاي اسـالمی و    اي از مـردم از ارزش  گیري داشته است و عده نسبت به اوایل پیروزي انقالب رشد چشم
است، ولـی امـروزه در   اند، در حالی که هویت و فرهنگ ملی ما آمیخته با اسالم  زیستی فاصله گرفته ساده

خورد و مورد قبول واقع شده که با فرهنگ اصیل مذهبی و ملی  هایی به چشم می ما اخالق و رفتار  جامعه
ما در تضاد است. بنابراین الزم است مردم و مسئولین به فکر چاره باشند، زیرا دولت و ملتی که راه تجمل 

تدریج از پیشرفت و رشـد و   و آن گاه که فاسق گشت، به آالید خود سازد، به فسق می  زدگی را پیشه و رفاه
  رسد. ماند و به اهداف خود نمی کمال باز می
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  ارائه چند پیشنهاد براي فراهم کردن بسترهاي فرهنگی جهت اجراي اقتصاد مقاومتی
 هاي عملی در مبارزه با مفاسد اقتصادي و حمایت جدي از تولید داخـل و ارتقـاي کیفیـت    برداشتن گام .1

تواند در جامعه بینش مردم را نسبت به سالمت اقتصاد عوض کند. چنـان کـه    تولیدات داخل خود می
  به نقل از سایت تبیان). 1391/6/2رهبر معظم انقالب هم برآن تأکید کردند(بیانات رهبري،

زي، هـا، مجـالت: در دنیـاي امـرو     هاي مختلف کشور به ویژه صـدا و سـیما، روزنامـه    استفاده از رسانه .2
سـازي مخاطبـان از    کنندگی نقشـی اساسـی در چگـونگی و مفهـوم     کرد سرگرم ها عالوه بر کار رسانه

ملی   هاي اجتماعی دارند. بنابر این مؤثرترین ابزار در جهت اقناع مخاطب رسانه است که رسانه واقعیت
  تواند در این جهت ایفا نماید. تري را می نقش مهم

ي جماعات  هاي علمیه، سازمان تبلیغات، ائمه مذهبی از طالب و استادان حوزه هاي سازي جنبه براي زمینه .3
  جمعه کمک گرفته شود که این امر تأثیر فراوانی در موفقیت تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.  و ائمه

هاي مختلف جامعه در جهت تبین  هایی براي استادان دانشگاه و معلمان و مدیران بخش گاه تشکیل کار .4
  اقتصاد مقاومتی و اهداف آن در مجامع علمی.

  ها و مراکز آموزشی. واحد درسی در دانشگاه 1گنجاندن  .5
هـاي مناسـب    ریـزي  برنامـه هـا و   ها و تحلیل راهکار  آمد جهت ارائه نظر و کار بسیج نویسندگان صاحب .6

آمد اقتصاد مقاومتی تا عمالً مردم آثار و فواید آن را ببینند و نسـبت   جهت اجراي درست و دقیق و کار
تواند تـأثیر   اي داشته باشند و مسئولین را در اجراي آن یاري کنند و این خود می بینانه به آن دید خوش

 .فرهنگی بزرگی را در اذهان جامعه به جاي بگذارد

  گیري نتیجه
هاي دشـمنان بـراي    ها و فشار اقتصاد مقاومتی طرحی است که در شرایط حساس فعلی و درمقابل تحریم

 110باشد و از طرف رهبر معظم انقالب بر اساس بنـد یکـم اصـل     اقتصاد کشور الزم و ضروري می  اداره
وه ابالغ شد و هدف آن قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیسان سه ق

هاي دشمنان نظام اسالمی و بر طرف کردن  ها و فشار مقاومت بخشیدن به اقتصاد کشور در مقابل تحریم
هاي موجود براي رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و ایجاد عدالت اجتمـاعی   نقاط ضعف و استفاده از فرصت

باشد. بـدیهی   با رنگ و بوي ایرانی و اسالمی میسازي و احیاي اقتصاد ملی با تکیه بر توان داخلی و  و باز
هـاي مناسـب دارد.    است تحقق آن در سطح کشور نیاز به پشتوانه و همراهی مردم و ایجاد شرایط و بستر

هاي فرهنگی است که نقش مهمی در همراهی مردم و اثرگذاري  یکی از این شرایط و بسترها زیر ساخت
ها و عوامل فرهنگی تبیـین معنـا و    این زیر ساخت  ه دارد از جملهو تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح جامع

هـایی کـه بـراي اجـراي      جهاد تلقی کردن تالش عنوان بهمفهوم و اهداف اقتصاد مقاومتی در بین مردم، 
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خود باوري، عزت نفس، حمیت و غیـرت دینـی و ایرانـی،      گیرد، تقویت روحیه اقتصاد مقاومتی صورت می
باشد  در جامعه(با تکیه بر استفاده از تولیدات داخل و پرهیز از اسراف و تجمل) میاصالح فرهنگ مصرف 

ها، مجامع علمـی حـوزه و دانشـگاه و     رسانه  و براي تحقق چنین فرهنگی در بین مردم الزم است از همه
 هـاي  نظر کمک گرفت تا با بیان معناي اقتصاد مقـاومتی و اهـداف و آثـار آن و ارزش    نویسندگان صاحب

هاي مفید را نسبت به ضرورت اجراي اقتصاد مقاومتی در  ها و باور هاي الزم و بینش ها و زمینه دینی بستر
 جامعه فراهم نمایند و دولت و مسئولین را در تحقق آن یاري دهند.
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  مدل مفهومی تأثیر آموزش رسمی در فرایند اقتصاد مقاومتی
  **ملیحه نیکروش، *سیدمحمدجواد قربی

  چکیده
هـاي   اقتصاد مقاومتی به مثابه یک استراتژي و دکترین نـوین اقتصـادي در جهـان آشـوب زده نظریـه     

یـک راهبـرد    عنـوان  بـه اقتصادي به تازگی در اوایل دهه نود شمسی در کالبد جمهوري اسالمی ایران 
آن هاي پیش روي اقتصاد مطرح گردیده است و قبل از  ها و چالش براي برون رفت از معضالت، آسیب

هاي کلی حاکم بر اقتصادي  هیچ پیشینه نظري در خصوص این سیاست اقتصادي وجود ندارد. سیاست
باشـد و تمرکـز اصـلی بـر      مقاومتی نشانگر این مهم هستند که رشد اقتصادي درون گرا مـد نظـر مـی   

هایی نظیر؛ تولید ملی، کارآفرینی و نوآوري در اقتصـاد، مـدیریت دانـش و مصـرف محصـوالت       مؤلفه
ارزشـی اسـت کـه برآمـده از فرهنـگ      -باشد. از این رو، سیاست اقتصادي یک الگوي بومی داخلی می

هـاي انعطـاف پـذیر و کـاربردي آن،      هاي انقالب اسالمی است که با توجه به ویژگـی  اسالمی و ارزش
ـ  عاملی براي شکوفایی و پیشرفت اقتصادي می داز باشد و به مثابه یک تدبیر بلند مدت و داراي چشم ان

هاي جوانان مستعد و نخبـه کشـور تأکیـد دارد تـا از طریـق       هاي انسانی و ظرفیت گشترده، بر سرمایه
گیـري   ایرانی، اقتصاد کشور را به سمت استقالل پایدار، بهره-هاي اسالمی کاربست فکر بومی و ارزش

هـاي   ه سـرمایه هاي ملی و در نهایت رشد و تعالی اقتصادي سوق دهد. از آنجایی کـ  مناسب از ظرفیت
انسانی و نیروهاي داخلی کشور تأثیر مستقیمی بر تحقق و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی دارند، توجه به  

مقاله حاضـر سـعی     آموزش و تربیت این نیروهاي متعهد و جوان امري ضروري است. در همین راستا،
تی بپردازد. براي یـافتن پاسـخ   دارد به بررسی تأثیر آموزش رسمی بر فرایند اجرایی شدن اقتصاد مقاوم

گردد. فرضـیه   توصیفی و مطالعات اسنادي استفاده می-سؤاالت مرتبط با موضوع مقاله از روش تحلیلی
اصلی به این قرار است که نهادهاي آموزشی تأثیر مستقیمی بر عملکرد اقتصادي کشور دارند و اجرایی 

د کارآمدي و توانمندي نظـام آموزشـی کشـور    شدن اقتصاد مقاومتی در جمهوري اسالمی ایران نیازمن
تـوان افـرادي    دهند که از طریق آموزش و تربیت نیـروي انسـانی مـی    هاي مقاله نشان می است. یافته

کارآزموده، با تجربه، کارآمد به جامعـه تحویـل داد و از ایـن طریـق، مشـارکت نیـروي کـار، افـزایش         
مقاومتی و تالش و کوشـش مدبرانـه جمعـی را بـه     هاي فرهنگی اقتصاد  سازي ارزش وري، درونی بهره

توان به وسیله سه ضابطه نرخ بازده، کمک آمـوزش   ارمغان آورد. تأثیر آموزش بر اقتصاد مقاومتی را می
                                                        

 yahoo.com @8 Ghorbi6دانش آموخته کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسالم پژوهشکده امام خمینی (ره) ،  *
 yahoo.com @ Malihenikraveshدانش آموخته کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران،   **



  )3هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد دوازدهم:  مبانی و مؤلفه               278

و پرورش به رشد درآمد ناخالص ملی و عامل پسماند مورد سنجش قرار داد. نهادهـاي آموزشـی بـراي    
ي اقتصـاد مقـاومتی در سـطح    هـا  تکـرار ارزش از راهکارهاي  سازي اقتصاد مقاومتی می توانند گفتمان
براي عمل به اصول و الزامات  تهییج عواطفهاي کلی جهاد اقتصادي،  به سیاست دعوت عملىجامعه، 

ارائه نمونه هاي حاکم بر اقتصاد مقاومتی،  سازي ارزش براي هویت برخورد محبت آمیزاقتصاد مقاومتی، 
 بـه زبـان مخاطبـان   ها و فرهنگ اقتصادي مرتبط با اقتصاد مقاومتی  ارزشتبلیغ به شهروندان و  عینى

رمـز موفقیـت اقتصـاد    » گـذاري در آمـوزش نیـروي انسـانی     سرمایه«استفاده نمایند. بنابراین، راهبرد 
  مقاومتی خواهد بود.

هـاي انسـانی،    اقتصاد مقاومتی، آموزش عمـومی، نهادهـاي آموزشـی، تـرویج، سـرمایه      ها: کلید واژه
  گذاري، رسانه. سرمایه

 مسئله. طرح 1
رفتید؛  شوید، به دنبال آن می هایی نایل می دانستید با تحصیل دانش به چه سعادت امام سجاد(ع): اگر می«

هرچند به این که خون شما در این راه ریخته شود یا مستلزم این باشد که بـه دریاهـا وارد شـده، مسـیر     
  ).  206، 1ق: ج1388کلینی،»(ها را بپیماید اقیانوس

هاي متعدد و متنوع علمی و اطالعاتی پیش روي نهادهـاي علمـی قـرار     زمنديها و نیا امروزه چالش
دارد که براي رویارویی با آن، ضروري است در جهت نوعی تجدید حیات و تغییرات گسترده و حتی تنـوع  
در اهداف، وظایف و کارکردها گام برداشت. براي کسب بیشترین بازدهی با کمترین هزینه، ایـن نهادهـا   

هـا   هـا و نقـش   ریزي نـوین و طراحـی مجـدد فعالیـت     وسازي خود همت گمارند. از این رو برنامهباید به ن
. ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ زیرا در این عصر، کارکردهاي این نهادها تغییرات اساسی نموده است

قیقـات،  هـاي سیاسـتگذاري در نظـام آمـوزش و تح     ریزي آموزشی، شیوه بدین خاطر تجدیدنظر در برنامه
تحلیل و تبیین تعامل بین حوزه صنعت و دانش، بازنگري در ساختار و وظـایف نهادهـاي متـولی دانـش،     

هـاي   هاي نوین در پـژوهش و تحقیقـات، بررسـی روش    تجدید نظر در نظام پذیرش دانشجو، یافتن شیوه
اجتمـاع و   بهبود کیفیت آموزشی و نیز تبیین رابطـه میـان آمـوزش عـالی بـا فرهنـگ جامعـه و مسـایل        

پاسخگویی سیستم آموزش عالی به نیازهاي اقتصادي و اجتماعی جامعه متنوع امروز براي نیل به توسعه، 
نماید که در واقع تأمل و تعمق در عوامل فوق، لزوم تحول بنیانی در نظام آموزش  ضرورتی گریزناپذیر می

نظـران مباحـث توسـعه، در     دگاه صـاحب از دی .سازد را به خوبی روشن میو نهادهاي تعلیم و تربیت عالی 
علمـی و دانشـگاهی در پـرورش افـراد نخبـه و تـوان        تعلیم و تربیت، آموزشی، شرایط کنونی توان مراکز
ترین  هاي اصلی، مطرح بوده و از اصلی هدف عنوان بههاي اقتصادي و اجتماعی  بکارگیري آنان در فعالیت

رود؛ به همین خاطر ضرورت درك و آشنایی با  شمار می یافته به عوامل حرکت به سمت یک جامعه توسعه
ها و تحوالتی که امروزه سیستم آموزش عالی با آن رویاروست از اهمیت وافـري برخـوردار اسـت.     دیدگاه
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شایان ذکر است که مطرح شدن انتظارات جدید از سیستم آموزش عالی در اغلـب کشـورهاي جهـان بـه     
هاي دانشگاهی کشورهاي پیشرفته را  ین عواملی است که برخی از نظامتر هاي اخیر، از عمده ویژه در سال

(نوبخت و دچار تحول و تغییرات بنیانی و برخی دیگر را در اندیشـه آغـاز چنـین تحـولی قـرار داده اسـت      
). یکی از این تغییرات در جوامع در حال رشـد، تـالش بـراي حرکـت نهادهـاي تربیتـی و       1387صادقی،

تصاد بومی و مستقل است و لزوماً چنین فرایندي الزم دارد تا این نهادها تـالش  آموزشی به سوي یک اق
هاي اقتصادي کشور خود کمک نمایند. این نهادها در جمهـوري اسـالمی ایـران بـراي      نمایند به سیاست

جهـاد اقتصـادي، اقتصـاد مقـاومتی،       هاي اقتصادي از قبیل اصالح الگوي مصـرف،  درونی سازي سیاست
هاي کاربردي و منظمـی   ها و برنامه ریزي می ایرانی پیشرفت و غیره باید سعی نمایند آموزشالگوي اسال

  ها کمک نمایند.  را ارائه دهند تا به تحقق این سیاست
در عین حال باید اذعان داشت که با توجه به تازه بودن مباحث نظري پیرامـون اقتصـاد مقـاومتی در    

آکادمیک، تالش جدي و منسجمی پیرامون نقـش آمـوزش و عملکـرد    جمهوري اسالمی ایران و مجامع 
آموزش عالی در فرایند تحقق اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است و این مقاله تالشی است بـراي نشـان   

شـود بـه نکـات     اي که در این مسیر تالش می دادن ضرورت مباحث آموزش در اقتصاد مقاومتی، به گونه
آموزش  هاي ارتقاي  سانی در راستاي عملیاتی سازي اقتصاد مقاومتی، روشکلیدي نظیر آموزش نیروي ان

گیري سـهم آمـوزش در اقتصـاد مقـاومتی پرداختـه       هاي اندازه عمومی همسوء با اقتصاد مقاومتی و روش
دهد و بـه   رغم مباحث فوق، این مقاله رویکردي نوین به آموزش در اقتصاد مقاومتی ارائه می شود. علی می

هاي رسمی و عمـومی بـر    وزش نافع به مثابه یکی از استلزامات اقتصاد مقاومتی و تأثیر آموزشمبحث آم
هاي بدیع بودن این پژوهش را فراهم  گردد و چنین موضوعی زمینه فرایند تولید، توزیع و مصرف اشاره می

  آورده است.
اقتصاد مقاومتی بپردازد و  در همین راستا، مقاله حاضر سعی دارد به برسی تأثیر نظام آموزشی بر روي

اسنادي بهره گرفتـه مـی شـود و روش پاسـخگویی بـه      -براي انجام این منظور از مطالعات کتابخانه اي
توصیفی خواهد بود. فرضیه مقاله حـاکی از ایـن اسـت کـه نهادهـاي آموزشـی تـأثیر        -سواالت، تحلیلی

شـدن اقتصـاد مقـاومتی در جمهـوري     مستقیمی بر عملکرد اقتصادي کشورها دارند. از ایـن رو، اجرایـی   
  اسالمی ایران نیازمند کارآمدي و توانمندي نظام آموزشی کشور است.

  اهمیت و ضرورت پژوهش .1.1
دهـد.   اصلی و اولیه هر سازمان؛ جامعـه و یـا هـر کشـوري را تشـکیل مـی        منابع انسانی، ثروت و سرمایه

ی بوده و این بدین مفهوم است که حسن تشخیص وري سایر منابع اصلی در گرو تأمین سرمایه انسان بهره
برداري بهینه از منابع ملـی   ها و منابع قابل تجدید و غیرقابل تجدید و کالً بهره و به کارگیري کل سرمایه
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در گرو بلوغ فکري، توان وسعت فکر، اطالعات و کاردانی افراد آن مجموعـه خواهـد بـود. بـدین ترتیـب      
طـور کلـی آمـوزش عـالوه بـر       راي پیشرفت و کارایی یک ملت دانست. بهاي ب توان آموزش را مقدمه می

وري و کـارآیی، تحـرك اجتمـاعی، پیشـرفت      تغییرات مثبت رفتاري تأثیرات دیگري نیز در افزایش بهـره 
شغلی، گسترش خالقیت و نوآوري دارد. اغلب کشورها بـا اهمیـت دادن بـه بخـش آمـوزش انسـانی در       

ذب آنها در بازار کار سعی در توسعه و پیشرفت همه جانبه امـور دارنـد.   هاي مختلف و ج تخصص و رشته
ترین سرمایه سازمانی متناسب با تغییرات محـیط برونـی و درونـی کشـور نیـاز بـه        مهم عنوان بهها  انسان
هـاي تخصصـی تـأمین     سازي با تقویت بینش، دانـش و مهـارت   سازي و پرورش دارند که این آماده آماده

یک موجود خالق بـا تغییـر    عنوان بهها منشأ هرگونه تحول و نوآوري هستند. انسان  سرمایه گردد. این می
هـاي   هاي بی شمار باید تحت شرایط تعلیم و تربیتـی قـرار گیـرد تـا توانـایی      پذیري و تحوالت و توانایی

 خویش را از شکل بالقوه به بالفعل در آورد.
ي اساسی بشر براي پیشـبرد امـور زنـدگی و دمیـدن روح     در واقع یادگیري و مهارت افزایی از ابزارها

،  کننـده   راهبرد تعیین  یک  مثابه  ، به آموزش  براي  گذاري سرمایه  پویایی به پیکره جامعه بوده است. امروزه
در   تغییـر و تحـول    کـه   دارد، تـا جـایی    جوامع  اجتماعی  اقتصادي  در فرآیند توسعه  اي مالحظه قابل   نقش

دیگـر، منـابع    بیان  . به است  پیدا کرده  انسانی  سرمایه  با میزان  مستقیمی  ، ارتباط جوامع  توسعه  هاي شاخص
جـز    به  ، چیزي انسانی  شوند و سرمایه  تبدیل  انسانی  سرمایه  به  ور و کارآ خواهند شد که بهره  زمانی  انسانی
، ابتکـار و   ، خالقیت و نوآوري  انسانی  نیروي فنی  دانش  حجم  طور کلی . به نیست  و تخصص  مهارت  انباشت
  اقتصـادي   بهـاي   امـروزه   جهـت   همـین   رونـد و بـه   به شمار می  آموزشی  محصوالت  و... نیز نوعی  اختراع

  تبـدیل   گـذاري  سـرمایه   نوعی  و به  شده  خارج  هزینه  از ردیف  صنعتی  یافته  توسعه  در کشورهاي  آموزش 
هـاي   بـراي فعالیـت    نظـام آموزشـی    و ضـرورت   ). بر این اساس، اهمیت12: 1393است(حسینی نیا،  شده

گردد. مقام معظم رهبري در این خصوص معتقد هسـتند کـه آمـوزش نیـروي      می  اقتصاد مقاومتی روشن
  :کنند انسانی در عرصه توسعه و فعالیت هاي اقتصادي بسیار مهم هستند و به راهبرد زیر اشاره می

نیروى انسانى در سطوح گوناگون، براى پاسخگویى به نیاز اقتصـادى، و فـراهم     و بازآموزى  آموزش«
 )178: 1386(اخترشهر،» سطوح.  هاى الزم در همه ها و تخصص ساختن مهارت

 مروري بر مطالعات تجربیپیشینه پژوهش و  .2.1

، به دو صورت )57-61: 1385(محمدي،اقتصاديمطالعات تجربی زیادي در رابطه با سرمایه انسانی و رشد 
بین کشوري و درون کشوري انجام شده است. مطالعات گروه اول، به دو شکل الگوهاي مقطعی و ترکیبی و 
 گروه دوم به صورت الگوهاي سري زمانی صورت گرفته است. ویژگی اکثر این مطالعات این است که هر

  اند.  کار برده هاي خود به شاخصی براي سرمایه انسانی در تحلیل انعنو بهآموزش را به تنهایی  از آنهاکدام 
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کشور با سطوح  هفتاد و هفتهاي مقطعی  طی یک بررسی تجربی که با داده )1995»(نالس و اوون«
گوناگون توسعه یافتگی صورت گرفته، رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادي را مورد ارزیابی قرار دادند. 

مـک دونالـد و   « .دهد همبستگی بین آموزش و رشد اقتصادي ضـعیف اسـت   بررسی نشان مینتایج این 
کشور به کار برده  هفتاد و هفتهاي ترکیبی براي  در یک مطالعه تجربی که با روش داده )2002»(رابرتز

ا سرمایه انسانی، نقش مهمی در رشد اقتصادي این کشوره عنوان بهشد، به این نتیجه رسیدند که آموزش 
 .باشد دارد؛ اما در کشورهاي در حال توسعه نقش بهداشت در رشد اقتصادي نسبت به آموزش بیشتر می

جمعی و تصـحیح خطـا بـرداري، طـی دوره زمـانی       در چارچوب الگوهاي هم )2005»(اووي و ادنگا«
ختنـد.  هاي آموزشـی پردا  هاي کشور نیجریه به رابطه بین رشد اقتصادي و هزینه براي داده 1970ـ2000

نتایج حاصل از این مطالعه تجربی نشان داد که، یک رابطه بلند مدت بین رشد تولیـد ناخـالص داخلـی و    
در » منکیـو «بر اساس الگوي مطرح شده توسـط  ) 2008»(لی و هوانگ« .هاي آموزشی وجود دارد هزینه

هاي کشور چین  تان، رابطه بین تولید ناخالص اس1978ـ2005هاي ترکیبی طی دوره زمانی  چارچوب داده
و سرمایه انسانی، که مشتمل بر بهداشت و آموزش است، را مـورد بررسـی قـرار دادنـد. تحلیـل تجربـی       

هاي چین اثر مثبـت دارنـد،    حاصل نشان داد که، هر دو عامل بهداشت و آموزش بر رشد اقتصادي استان
بـا اسـتفاده از روش    )2008»(امونتآکا و د« .تر از اثر بهداشت است اما اثر آموزش بر رشد اقتصادي قوي

-1997سري زمانی، رابطه بین سرمایه انسانی (آموزش) و رشد اقتصادي را براي آمریکا، طی دوره زمانی 
مورد بررسی قرار دادند. همچنین براي بررسی اهمیت رابطـه بـین متغیرهـا بـا یکـدیگر تکنیـک،        1929
د. نتایج حاصل نشان داد که، رابطه علّیـت از سـوي   العمل تحریک و تجزیه واریانس را به کار بردن عکس

هاي رشد در آمریکا، به مقدار کمـی توسـط    همچنین پویایی .آموزش به سمت رشد اقتصادي برقرار است
) در ایران هم تحقیقـاتی در خصـوص   35-36: 1389(مرزبان، .شود سطح گذشته آموزش توضیح داده می

علت جدید بودن بحـث اقتصـاد مقـاومتی، در ایـن خصـوص      آموزش و اقتصاد صورت گرفته است اما به 
 تحقیق مستقل و جامعی صورت نگرفته است. 

  . چارچوب مفهومی پژوهش؛ اقتصاد مقاومتی3.1
اصطالحات اقتصادي جدیدي توسط آیت اهللا  قبل از ارائه مفهوم اقتصاد مقاومتی، در ادبیات اقتصادي کشور، 

ــه ــال    خامن ــان س ــت. ایش ــده اس ــرح گردی ــذاري    1390اي مط ــام گ ــادي ن ــاد اقتص ــوان جه ــا عن را ب
ي جهـان  ) و در همین راستا، اقتصاد مقاومتی مفهومی جدیـد در ادبیـات اقتصـاد   7: 1390کردند(عزیزیان،

گیـري   ) که از سوي رهبر معظم انقالب طرح گردید. این مفهوم بـا جهـت  1390است(فشاري و پور غفار،
هاي دانشی بـا اسـتفاده از    هاي خصمانه دشمنان و پی گیري پیشرفت مقاومتی خود براي عبور از سیاست

و محمدي  1391رمعزي،هاي دولتی طرح گردیده است(می هاي کارآفرینی و تمرکز زدایی از فعالیت قابلیت
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و  است تضمین کننده رشد و شکوفایی کشور) به اعتقاد ایشان، اقتصاد مقاومتی 108: 1392مقدم و دیگران،
هاي  ها و خصومت آن اقتصادي که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی«به تعبیر ایشان: 

). به لحاظ تئوریک، نظریـه  1392خیري،»(شدرشد و شکوفایی یک کشور با  تواند تضمین کننده شدید می
  باشد. به دیدگاه اقتصاد مقاومتی نزدیک می  فنریت اقتصادي در ادبیات آکادمیک و اقتصادي،

براي اشاره به تـوان سیاسـت سـاختۀ یـک اقتصـاد بـراي       » فنریت اقتصادي«بریگاگلیو از اصطالح 
اده کرده است. این اصطالح با تعریفی کـه از آن  زاي مخالف استف هاي برون بهبود(یا اتطباق با) آثار شوك

دارد کـه   در ادبیات رایج کشور ماست. بریگاگلیو بیان مـی » اقتصاد مقاومتی«ترین مفهوم به  شده، نزدیک
هاي  رود: اول، توانایی اقتصاد براي بهبود سریع از شوك اصطالح فنریت اقتصادي به دو مفهوم به کار می

توانایی ایسـتادن در   ها. توانایی اقتصاد براي ایستادگی در برابر آثار این شوك تخریب کننده خارجی؛ دوم،
ها خنثی یا ناچیز باشند. همچنین این نوع فنریـت هنگـامی    ها هنگامی متصور است که شوك برابر شوك

ها را کـاهش دهـد کـه بـا عنـوان       هایی برخوردار باشد که آثار شوك ممکن است، که اقتصاد از مکانیسم
ابـزاري   عنـوان  بـه تواند  از آن نام برده می شود. براي مثال، وجود بازاري انعطاف پذیر می» ب شوكجذ«

طور کلی فنریت اقتصادي ممکن اسـت ایسـتا یـا پویـا باشـد. فنریـت        ها عمل کند. به براي جذب شوك
یـا زیـان   شدن در برابر خطـر   اقتصادي ایستا به مفهوم توان یا ظرفیت یک سیستم براي جذب یا منعطف

تر آن، که مالحظات پویا بودن شامل ثبات را نیز در خود دارد، فنریـت اقتصـادي    است. در تعریف عمومی
شـود. همچنـین بایـد میـان دو نـوع فنریـت        به توان یک سیستم براي بهبود از شوکی پایدار گفتـه مـی  

   اقتصادي تفاوت قائل شد:
ـ    هـاي دیگـر بـراي     ی تـوان جـایگزینی نهـاده   فنریت اقتصادي ذاتی: توانایی در شـرایط عـادي، یعن

اند یا توان بازارها براي بازتخصـیص منـابع در    هایی که از طریق شوك خارجی با مشکل مواجه شده نهاده
 هاي قیمتی. این نوع فنریت اقتصادي ذاتی یک اقتصاد است و سیاست ساخته نیست. پاسخ به عالمت

بحران ناشی از قوه ابتکار و تالش فوق عادي، یعنی بـاال  فنریت اقتصادي انطباقی: توانایی در شرایط 
ها در عملیات بازرگانی منفرد یا تقویت بازارها از طریق کامل کردن اطالعـات   بردن توان جایگزینی نهاده

عوامل اقتصادي عرضه کننده و تقاضاکننده براي پیدا کردن یکدیگر؛ این نوع فنریت اقتصادي به خودي 
   ).7-8: 1391لکه کامالً سیاست ساخته است(سیف، خود وجود ندارد، ب

رود؛ توانایی اقتصاد براي  دارد که اصطالح فنریت اقتصادي به دو مفهوم به کار می بریگاگلیو بیان می
هاي اقتصادي تخریب کننده خارجی و توانایی اقتصاد براي ایستادگی در برابر آثار این  بهبود سریع از شوك

آن را توان نگهداشت سـطح محصـول در     با اشاره به مفهوم فنریت اقتصادي، 1دوال ها. بعد از وي، شوك

                                                        
1. Duval 
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این اصطالح را به توان یک اقتصاد به کاهش  1ها تعریف کرده است. آیجینیر نزدیک ظرفیت پس از شوك
  ).1392و سیف، 2011داند(ناکانو و فوجی، تر شدن بحران و یا حداقل بهبود آثار یک بحران می احتمال عمیق

 

  
  مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی .1 نمودار

  
هاي اقتصادي براي مدیریت اقتصـادي و سیاسـی کشـور در     یک بسته از سیاست» اقتصاد مقاومتی«

). اما نباید این سیاست اقتصادي را 14-15: 1393حیدري، زمان مواجهه با فشار و تحریم است(هزاوئی و 
                                                        

1. Aiginger 
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مقام معظم رهبري در این خصوص  هاي اقتصادي دانست. و بحرانها  صرفاً ابزاري براي رهایی از تحریم
  فرمایند:  می

ها و بازوها در داخـل،   ها، به فعالیت ذهن اقتصاد مقاومتى یعنى ما اگر به نیروى داخلى، به ابتکار جوان«
ایـن  تکیه کنیم و اعتماد کنیم، از فخر و منّت دشمنان خارجى، خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه درسـت  

پایانى را کـه در داخـل هسـت     هاى بى است. معناى اقتصاد مقاومتى این است که ما نگاه کنیم، ظرفیت
ت     جستجو کنیم، شناسایى کنیم، با برنامه ال کنـیم، ایـن      ریزى درسـت و صـحیح ایـن ظرفیـ هـا را فعـ

ه کردیم، آنجـا ناگهـان   استعدادها به کار گرفته بشوند. هرجایى که ما به ابتکار و استعداد جوانانمان تکی
اى، در قضایاى مربوط به مسائل  اى جوشید، شکوفا شد؛ در قضایاى مربوط به مسائل هسته مثل چشمه

هـاى صـنعتىِ دفـاعى،     هاى بنیادى، در نـانو، در ایـن برنامـه    هاى گوناگون، در سلّول دارویى، در درمان
اخالص داخلى تکیه کردیم و  و مؤمن و بامند  گذارى و به این نیروى جوان و عالقه هرجایى ما سرمایه

جـور اسـت؛    به او ارج نهادیم، کارمان پیش رفت؛ خب، به ایـن برسـیم. مسـائل اقتصـادى هـم همـین      
وقت کشور، هم از لحاط مـادى   هاى اقتصادى باید فعال بشود؛ این راه پیشرفت کشور است. آن ظرفیت

نفس ملّت ایران، و هم از   به ز لحاظ عزّت ملّى و اعتمادالمللى، هم ا و اقتصادى، هم از لحاظ اعتبار بین
  ).1393(خامنه اي،» لحاظ معنوى و اخالقى و روحى پیشرفت خواهد کرد

بر اساس این تعریف جامع، اقتصاد مقاومتی را می توان در پیوند دو مؤلفه مدیریت دانـش و گـرایش   
  کارآفرینانه ترسیم کرد.

  

  
  نش، کارآفرینی و اقتصاد مقاومتینمودار ارتباط دا .2 نمودار

  
هاي اقتصاد مقاومتی در واقـع یـک الگـوي بـومی و      سیاست  مجموعه«به اعتقاد مقام معظم رهبري،

از فرهنگ انقالبی و اسالمی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فرداي ما اسـت.    علمی است که برآمده
  اند اهداف نظـام جمهـوري اسـالمی را در زمینـه    تو این یک تدبیر بلندمدت براي اقتصاد کشور است؛ می
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حال پویا هم هست؛ یعنی ما این   عین تواند مشکالت را برطرف کند؛ در مسائل اقتصادي برآورده کند؛ می
ایم، قابل تکمیل است، قابل انطباق با شـرایط   ها را به صورت یک چارچوب بسته و متحجر ندیده سیاست

 اي از زمان پیش بیایـد؛ و عمـالً اقتصـاد کشـور را بـه حالـت       هر برههگوناگونی است که ممکن است در 
 »کنـد  هـاي گونـاگون برطـرف مـی     رساند؛ یعنی شکنندگی اقتصاد را در مقابـل تکانـه   پذیري می انعطاف
  باید به چند نکته توجه نمود: ). از این رو، 1392اي، (خامنه

ایجاب را با هم دارد. اقتصـاد مقـاومتی بـه     بلکه سلب و  اقتصاد مقاومتی حرکتی انفعالی نیست؛ )الف
معناي آمادگی روحی و عملی براي مقاومت در برابر حمالت اقتصادي دشـمن و پاسـخ بـه آن در کوتـاه     

ایرانی پیشـرفت در  -مدت و حرکت به سوي طراحی الگوي اقتصادي اسالمی در چارچوب الگوي اسالمی
  دراز مدت است.  

انداز بلنـد مـدت پـیش روي     حریم و جنگ نیست بلکه یک چشماقتصاد مقاومتی مختص زمان ت )ب
زیرا  اقتصاد ایران در سایه تفکر جمهوري اسالمی ایران همیشه آماج حمالت دشـمن    اقتصاد ایران است؛

  خواهد بود. 
اقتصاد مقاومتی به معناي ریاضت اقتصادي نیست بلکه مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکالت  )پ

هاي اقتصادي براي جلوگیري از امتیازدهی به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم  موجود در زیربخش
است. با همین نگرش، حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی بسیار گسترده است. البته اهمیت همه موضـوعات  

  به یک اندازه نخواهد بود و حداقل در سه سطح مسائل بنیادي، راهبردي و کاربردي طرح می شوند. 
ترین عنصر در جهت  ز نگاه مقام معظم رهبري، در اقتصاد مقاومتی، اهداف اقتصاد مقاومتی مهما )ت

باشند و کلیه عوامل اقتصادي باید در راستاي تحقق این اهداف حرکـت کننـد. تحقـق     ها می دهی فعالیت
اسـالمی،  عدالت اجتماعی، کسب اقتدار بین المللی و بقاي کشور، اثبات علمـی کارآمـدي نظـام دینـی و     

رونـد. کسـب موفقیـت در ایـن      ترین اهداف در اقتصاد مقاومتی به شمار مـی  مرجعیت بین المللی و... مهم
اهداف عالوه بر اینکه به صورت مستقیم تحت تأثیر بـازنگري در نظـام اولویـت گـذاري و نیـز سیسـتم       

ی است که باید قبـل از  های شدت تحت تأثیر زیر ساخت صورت غیرمستقیم و به به  مدیریت اقتصادي است،
گردنـد و حتـی جنبـه     ها لزوماً به بخش اقتصـاد بـاز نمـی    ریزي به آنها توجه داشت. این زیر ساخت برنامه

  فرهنگی و سیاسی دارند. اما به علت تأثیر فراوانی که بر بخش اقتصاد کشور دارند، حائز اهمیت هستند. 
صادي که اهدافی بلند مدت هسـتند نیازمنـد   از سوي دیگر باید توجه داشت که تحقق اهداف اقت )ث
باشند که چتر فکري خود را بر فرایند تحقق هـدف قـرار داده و نحـوه     ها و راهبردهاي کالنی می دکترین

تحقق آن را در چارچوبی خاص پیش برد. قطع وابستگی به نفت و جنگ نامتقارن اقتصادي از جمله ایـن  
  ).43: 1392ن،باشد(تراب زاده و دیگرا ها می استراتژي

 براي تحلیل اقتصاد مقاومتی دو رویکر وجود دارد:
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در این رویکرد میزان احتمال شکسـت سیسـتم مـورد محاسـبه قـرار      ک: رویکرد مدیریت ریسالف) 
  هایی که ریسک باالیی دارد، پرهیز شود. شود از ورود به حوزه گیرد و سعی می می

هاي تقویت مقاومت سیسـتم و همچنـین ایجـاد     رویکرد روش در این  ت:رویکرد مهندسی مقاومب) 
گیـرد و از طریـق تقویـت سیسـتم،      پذیري بیشتر در برابر فشارهاي وارده مورد مطالعـه قـرار مـی    انعطاف

  .که آسیب به حداقل برسد طوري یابد، به مقاومت در برابر فشار وارده افزایش می
زا بـراي   قتصـاد مقـاومتی سیاسـتی درون   ادر این راستا باید به دو نکته توجه داشـت: اول ایـن کـه،    

استحکام بیشتر است؛ چراکه تجربه ما در دوران تحریم این است که نقاط قوت اقتصادمان باید شناسـایی  
سوي دیگر هم بایـد در حـوزه    مان تبدیل به فرصت و قوت شود و یک و بیشتر تقویت شود و نقاط ضعف

گر) و بتوانیم سهم خود را در هر جا که امکان کسـب منـافع    اقتصادي در تعامل سازنده با دنیا باشیم(برون
  .مشترك با دیگران وجود دارد، ایفا کنیم

اقتصاد مقاومتی یک مکتب یا نگرش اقتصادي نیست، بلکه تجلی حیات فردي و نکته دوم این که،   
نـد و بـه   ک جمعی انسان انقالبی در ساحت اقتصاد است که مبتنی بر اندیشـه انقـالب اسـالمی سـیر مـی     

سازد. اقتصاد مقاومتی، راهبردي است  پردازد و اقتصاد را در محور باورها و اعتقادات مقاوم می مجاهده می
هاي سال گذشته نظام  درونزا و خودجوش که در پهنه مفهومی خود، از سویی شعارها، راهبردها و سیاست

جهاد اقتصادي، اصالح الگوي مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، حماسه سیاسـی ـ    :اسالمی را مانند
حماسه اقتصادي، نوآوري و شکوفایی، اتحاد ملی و انسجام اسالمی، همبستگی ملی و مشارکت عمـومی،  

جـویی،   رسانی به مردم، عزت و افتخار حسینی، رفتار علـوي، صـرفه   پاسخگویی مسئوالن، نهضت خدمت
شـود و از سـوي    اف، انضباط اقتصادي و مالی، وجدان کاري و انضباط اجتمـاعی شـامل مـی   پرهیز از اسر

هاي اسناد باالدستی ابالغی از سوي  هاي کالن و شاخص دیگر، این راهبرد متناظر با روح کلی و سیاست
  ).113: 1393(کریم و دیگران ،مقام معظم رهبري طراحی و ابالغ شده است

  ر پرتو اقتصاد اسالمی . اقتصاد مقاومتی د1.3.1
این سیاست اقتصاد مقاومتی صرفاً بازتاب تحریم و فشار اقتصادي نیست بلکه یـک اسـتراتژي برآمـده از    

شود  اصول اقتصادي اسالم است که نه تنها به شرایط تحریم و بحران هاي مالی و اقتصادي محصور نمی
هاي اسالمی باید به آن توجـه داشـته    بلکه یک اصل مهم در حکومت اسالمی است که حاکمان و دولت

هـاي   الگوي اقتصاد مقاومتی از جنبه اسالمی بودن آن متناظر به اهداف و آرمـان ) 1393باشند(میرمعزي،
   جامعه است و از جنبه ایرانی بودن آن نیز ناظر به مسائل و نیازهاي بومی کشور ایران است.
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هـا، نفـی نظـام ظلـم در سراسـر عالم(قاعـده نفـی         آرماندر حوزه اسالمی بودن و یا همان اهداف و 
سبیل)، مبارزه دائمی حق و باطل، چالش و تعارض با هرگونه استضـعاف و اسـتکبار در دسـتور کـار قـرار      

اي طراحی شوند که نیـل بـه چنـین     گونه گیرد. در واقع باید نظامات و نهادها در یک الگوي مقامتی به می
ع شود. در بعد ایرانی بودن آن نیز الگوي اقتصاد مقاومتی بایـد متناسـب بـا    آرمان و هدفی تسهیل و تسری

عنـوان اقتصـاد    نیازها و شرایط داخلی کشور و البته در جهت حل مسائل و مشکالت داخلی کشور باشـد. 
هاي اخیر و چند سال آینده اقتصاد کشـور از آن رو انتخـاب شـده اسـت کـه       مقاومتی براي وضعیت سال

هـاي بیرونـی از خـود     خود ببیند که بتواند در مقابل هجمـه  مدت تغییراتی را به باید در کوتاه اقتصاد کشور
هـاي   در آمـوزه  مقاومت نشان دهد. یکی از مبانی طراحی چنین الگویی، وجـه اسـالمی بـودن آن اسـت.    

 ؛می یاد کـرد هاي اقتصاد اسال عنوان شاخص توان به توان یافت که از آنها می اسالمی، موارد زیادي را می
هاي اقتصاد اسالمی با اقتصاد مقاومتی مشترك هستند کـه در ادامـه بـه     به عبارت دیگر بسیاري از جنبه

  شود: برخی از آنها اشاره می
از جمله مبانی مشترك اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی، قاعده نفـی سـبیل اسـت.    : الف) نفی سبیل

آن، خداوند راهی را براي تسلط کفار بر مسـلمین قـرار نـداده    سوره نساء و قسمت پایانی  141مطابق آیه 
ایـن قاعـده   ». و خدا تا ابد اجازه نداده است که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند«... است: 

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی را در  نفی هر گونه تسلط کفار بر مسلمین را در زمینه
  داند. گونه تسلطی را جایز نمی و هیچگیرد  بر می

روي باعث اتالف منابع و به زحمت افتـادن فـرد، خـانواده و جامعـه      اسراف و زیاده: ب) عدم اسراف
شود. یکی از اصول اولیه و مورد قبول عام در اقتصاد، اصل کمبود منابع در جامعه است. با این فـرض   می

صاد محدود است، مصـرف زیـاد و اسـراف آن توسـط مـردم،      که عرضه و یا تولید کاالها و خدمات در اقت
صورت کلی همه افراد جامعه به سختی بیافتند. مصرف بیش از انـدازه و   شود که عده دیگر و به موجب می

هاي کشور و در نتیجـه وابسـتگی    گرایی تقلیدي در جامعه منجر به افزایش واردات، خروج سرمایه مصرف
د. وابستگی مضر به خارج از کشور نیز صـدمات و لطمـاتی را بـا خـود بـه      شو جامعه به خارج از کشور می
کند. وابستگی بـه خـارج از کشـور ماننـد اقتصـاد نفتـی، در اقتصـاد         پذیر می همراه دارد و کشور را آسیب

  هاي یک اقتصاد مستقل نیست. اسالمی و در اقتصاد مقاومتی پذیرفته نیست و جزو شاخص
ترین سرمایه است. براي افزایش قناعـت در   قناعت بزرگ: امام علی(ع) : به تعبیرج) گسترش قناعت

سازي به آموزش مردم اقدام کـرده و   توانند با فرهنگ ها می رسانی و رسانه جامعه، دولت و نهادهاي اطالع
گذاري کاالهـا   تواند با نظارت خود، قیمت مردم را به کاهش اسراف ترغیب کنند. از طرف دیگر، دولت می

اي انجام دهد تا مردم این نکته را درك کنند که منابع جامعه محدود است و در نتیجه براي هـر   گونه هرا ب
  کاال باید قیمت واقعی آن را پرداخت کنند.
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هر سیاست یا فعالیتی که ارتکاب یا ترك آن موجب مختل گردیدن نظم : گري در نظام د) نهی اخالل
م ضامن حفظ استقالل جامعه و عدم استضعاف مسلمانان است. و نسق جامعه گردد، حرام است. این تحری

یکی از موارد اختالل نظام وقتی است که اجراي یک فعالیت مجاز یـا پرهیـز از یـک فعالیـت غیرمجـاز      
هـاي سـوداگرانه و    موجب هرج و مرج و یا عسر و حرج براي مردم گـردد. طـی دو سـال اخیـر، فعالیـت     

ها باعث اختالل در نظام اقتصادي کشور و تشدید فشـار   لک و بعضی بانکسودجویانه در بازار ارز، طال، م
  پذیر جامعه شده است. ویژه اقشار آسیب به مردم به

داران و ثروتمنـدان   اتراف، رفتار و علل اقتصادي است که از سوي برخی از سـرمایه : نهی از اترافه) 
ه قرآن آن را باعث هالکت حتمـی جوامـع   ها و هنجارهایی است ک شود. اتراف از جمله فرهنگ انجام می

انـد.   نامند همیشه باعث نـابودي جوامـع بـوده    کنندگان که قرآن آنها را مترفین می کند و اتراف معرفی می
شاید بتوان مصرف کاالهاي تجملی و غیرضروري که مصرف عموم افراد جامعه نباشد و فقـط در دهـک   

(کـریم و  گونـه مـوارد بـه حسـاب آورد     گردد را در زمره ایـن باالي درآمدي و تنها از طریق واردات تأمین 
  ).110-112: 1393دیگران،

بعد از این مسائل، باید اشاره کرد که اقتصاد مقاومتی جزئی از نظام اقتصادي اسالم است که برآمـده  
اخـتالف بـین مکاتـب    «از یک سیستم بزرگ تر به اسم مکتب اسالم هستند. به تعبیر محمد باقر صـدر،  

بنـا بـر ایـن هرکـدام از      دیگـري نقـش آن در حیـات جامعـه اسـت.      هدف نهایی افزایش ثـروت و  یکی
کنیم و نقش ثروت چیسـت، طبـق مبـانی خـاص پاسـخ       ال، چرا تولید میؤهاي اجتماعی به دو س سیستم

افـزایش   رو در بررسی مکتب اقتصادي اسالم یا هر سیستم دیگر، تنها درك اصل رشد و گویند. از این می
هدف از افزایش قدرت مادي را نیـز دریافـت. بـراي تبیـین مبـانی       ثروت کافی نیست بلکه باید مفهوم و

عنـوان   یک موضوع مجـزا ومطلـق بلکـه بـه     عنوان بهفکري و نظري رشد بایستی مکتب اقتصادي را نه 
اد ). از ایـن رو، اقتصـ  288-289: 1350صـدر، »(سیستم بزرگ در نظـر بگیـریم   جزئی از کل یک تمدن و

  هاي حاکم بر آن است. مقاومتی برآمده از تمدن اسالمی و آموزه
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وظایف دولت اسالمی در قبـال جامعـه اسـالمی ایـن اسـت کـه از راه       به اعتقاد شهید صدر، یکی از 
). 99: 1358(بیات و شوشـتري، رایگان نماید انجام داده ودرآمدهاي همگانی، آموزش را در تمام مراحلش 

  یکی از سیاست هاي کلی نیازمند آموزش است. عنوان بهسازي آن  د مقاومتی و پیادهاز این رو، اقتصا
ساز و سیاستگذاران در پذیرش و ترویج  افزون بر نظام آموزشی و عناصر وابسته به آن، سطوح تصمیم

دهـد کـه سـطوح     اي دارند. برایند وضعیت موجود نشـان مـی   هاي نو، نقش و جایگاه تعیین کننده اندیشه
بینند  ساز و سیاستگذار ضرورتی براي مطرح ساختن مبانی اقتصاد اسالمی در سطوح گوناگون نمی یمتصم

و متعاقب آن، دانشگاه در جایگاه تأمین کننده نیازهاي علمی و کاربردي بـا تقاضـا و درخواسـتی مواجـه     
ب اسالمی، تغییرات نیست تا براي تأمین نیازهاي آن حوزه اقدام عملی به عمل آورد. پس از پیروزي انقال

نظام اقتصادي جامعه بر مبناي موازین شرعی، به تغییر در قانون بانکداري بدون ربا محـدود شـد و هـیچ    
ها، تجارت  نظام مالیاتی، تعرفه :هاي دیگر مانند هاي جدید با هدف تغییر در زمینه تالشی براي خلق انگیزه

صورت نگرفت. بدیهی است که نظام آموزشـی رسـالت    خارجی، تأمین اجتماعی، عدالت، توزیع درآمد و ...
و نیـازي   مسـئله هاي جامعه را دارد. در وضعی که بدنه اجرایی جامعه عمالً به طرح  تأمین نیازها و اولویت

ریزي با هدف تربیت نیروي انسانی نخواهـد داشـت.    نو تمایلی نداشته باشد، دانشگاه اقدام عملی و برنامه
سبب شود که دانشگاه در انجام رسالت خود در زمینه فراهم ساختن بستر الزم بـراي  اگرچه این امر نباید 

هـاي   هاي بنیادین در زمینه اقتصاد اسالمی کوتـاهی کنـد. در زمینـه تـأمین مـالی پـروژه       انجام پژوهش
هاي مجري و سیاستگذار عمـالً اقـدامی صـورت نگرفـت و      کاربردي اقتصاد اسالمی نیز از سوي دستگاه

طـور جـدي    محدودي به این امر اختصاص یافت و نظام آموزش رسمی به ویژه بخش تولید علم بـه مبالغ 
  ).1384(احمدي ،مورد حمایت قرار نگرفت

  . فرایندهاي تولید، توزیع و مصرف در گرانیگاه اقتصاد مقاومتی2.3.1
توزیع و مصرف توجه شود.  آید، باید به مباحثی نظیر تولید،  زمانی که از اقتصاد مقاومتی سخن به میان می

هاي نامحدود بشري است و عـامالن   از منظري دیگر، علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته
یم می شوند. این عوامل ها تقس اقتصادي به دو دسته تولیدکنندگان کاال و خدمات، و مصرف کنندگان آن

هاي اقتصادي درگیـر در جامعـه    یکی زمانی که از زاویه دید بنگاه  از دو سطح و افق قابل بررسی هستند؛
اقتصادي می نگریم و رفتارهاي واحدهاي انفرادي مانند مصرف کننده و تولید کننـده کـاالیی خـاص را    

از زاویه دید یک دولت به عملکرد کل اقتصاد و  مورد مطالعه قرار می دهیم(اقتصاد خرد) و یکی زمانی که
هـا، حـل    متوسط سطح قیمـت   پس انداز کل،  گذاري کل، سرمایه  موضوعاتی نظیر تولید کل، مصرف کل،

  پردازیم.  رکود و بیکاري و مقابله با تورم می
ی کنـد و چگـونگ   هاي اقتصادي و متغیرهاي اقتصادي را تشـریح مـی   اقتصاد کالن روابط بین بخش
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هاي تولیدي و مصرفی اقتصاد و چگونگی ایجاد درآمد و تبـدیل شـدن درآمـد بـه مخـارج       ارتباط فعالیت
دهد. یعنی دولت به جاي پرداختن بـه عرضـه، تقاضـا و     مربوط به کاالها و خدمات را مورد بحث قرار می

و مصرف کل و پـس  درآمد کل   به عرضه و تقاضا،  قیمت یک کاال یا درآمد، مصرف و پس انداز یک فرد،
  پردازد.  انداز کل جامعه می

با توجه به توضیحات داده شده، واضح است که اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادي مجزا و یک مدل 
اقتصادي کالسیک نیست، بلکه جریانی مهندسی شده از تولید، درآمد ملی، توزیع و مصرف ملی است که 

هـاي   هاي تشویقی و برانگیختگـی  ردد و با استفاده از ظرفیتگ باعث تعادل در بازارهاي اقتصاد کالن می
هـاي کوچـک    هاي اقتصاد خـرد و بنگـاه   ترین الیه ملی و دینی درصدد است ضریب نفوذ خود را تا پایین

اقتصادي و خانوارها، گسترش دهد و از ابزارهاي تحقق این مهم نیز سرمایه فیزیکـی، سـرمایه انسـانی و    
هاي انسانی نقشی مهـم در تحقـق اقتصـاد     ). در این میان، سرمایه39-40: 1391تکنولوژي است(خلیلی،
توانـد اقتصـاد    اي که آموزش صحیح آنها در زمینه تولید، نوع مصرف و توزیـع مـی   مقاومتی دارند به گونه

کشور را به پویایی و شکوفایی برساند. نکته کلیدي در خصوص سـه مؤلفـه تولیـد، توزیـع و مصـرف در      
ها بر اساس اصول و مبانی اقتصاد اسالمی مورد توجه هستند کـه   اومتی این است که این مؤلفهاقتصاد مق

  در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت:

  الف) تولید ملی
است. اگر چه عوامل دیگري مثل توزیع عادالنـه   مقاومتیترین شاخص و متغیر در اقتصاد  تولید ملی مهم

جامعه درکنـار متغیرهـاي دیگـري مـالك توسـعه یـک کشـور محسـوب          تولید و درآمد حاصل از ان در
است. تولید پویا نه تنها نیازهاي جامعه  مقاومتی ملی رکن اصلی و ستون فقرات اقتصاد شوند، اما تولید می

شـود. تولیـد    کند، بلکه اساس اقتدار و پایداري یک ملت محسـوب مـی   را به کاالها و خدمات برآورده می
جامعه را کنتـرل   معضالت اقتصادي و اجتماعی و حتی سیاسی در تواند بسیاري از ور مییک کش فعال در

هـاي اجتمـاعی هسـتند، خـود      کند. بیکاري و تورم دریک جامعه که باعث و علت بسیاري از نا هنجـاري 
  .  توانند معلول ضعف و ناکارآمدي تولید ملی باشند می

مقابـل   توانـد در  ملتـی مـی   ؛یه مقاومت یک ملت اسـت پا اساس و عنوان بهتولید ملی با این اوصاف، 
اجتماعی داخلی و خارجی مقاومت کند کـه بتوانـد نیازهـاي     هاي سیاسی، اقتصادي و نامالیمات و بحران

کارآمـد   اي تولید را برآورده کند. البته تولید ملی و اقتصـاد خـوب و   مصرفی خانوارها و مواد اولیه و واسطه
هاي اقتصادي نیسـت. چـه بسـا بسـیاري از تولیـدات غیـر        تمام زمینه ی کامل دربه معنی خودکفای لزوماً

ریزي و اقدام بـراي تولیـد    هاي الزم باشند. اقتصادي کارآمد است که ضمن برنامه اقتصادي و فاقد مزیت
اي هاي مناسب به تولید بیشتر کاالها و خـدماتی بـر  نیازهاي اولیه و اساسی و راهبردي جامعه، با بازاریابی
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تولید آنها مزیـت الزم را   صادرات اقدام نماید تا از محل درآمدهاي آن بتواند کاالهایی را وارد نماید که در
 محصـوالتی کـه از   ویـژه در  هکند که خطوط تولید ب ها ایجاب می ریزي برنامه ندارد. هوشیاري و درایت در

براي تولید نیازهاي داخلی قابلیت تبـدیل و  شرایط الزم  اي دیده شوند، که در گونه شوند، به خارج وارد می
  ).34-35: 1392(اسدي،باز تبدیل داشته باشند

فرایند آموزش عمومی در این عرصه می تواند کارکردهـاي زیـر را داشـته باشـد: تـالش بـراي حمایـت از        
تبلیـغ    وارداتـی، فرهنگ مصرف کاالهاي تولید شده در داخل کشور، کاهش وابستگی به کاالهاي  تولیدات ملی، 

هـاي   هـاي تولیدي(بخصـوص بخـش    گذاري در حوزه داران به سرمایه میهنی، ترغیب سرمایه - محصوالت ملی
  هاي حمایت از تولیدات داخلی و غیره. تغییر فرهنگ مصرفی جامعه، آموزش شیوه  کشاورزي و صنایع)،

  ب) توزیع عادالنه
  کسـانی   میان  محصول  تقسیم  است. توزیع، یعنی  همراه  توزیع  نام  به  دیگري  تولیدي، با فعالیت  ر فعالیته

  مشـکالت   ترین در عصر حاضر، از مهم  ویژه به  مردم  ها بین دارایی  تقسیم  سهیمند. مشکل  در تولید آن  که
نیازهـا    دنبرآور  توان  ثروتمند که  هاي شود: گروه می  دو قطب  به  جامعه  تقسیم  رود؛ زیرا موجب شمار می به

تنهـا    نـه   را ندارند. ثروتمندان  توانایی  این  فقیر که  هاي خود را دارند و گروه  گوناگون  تمایالت  به  و رسیدن
و نفـوذ نیـز برخـوردار      دارنـد، از قـدرت    کـه   و امکانـاتی   ثروت  دلیل  به  آوردند، بلکه خود را برمی  نیازهاي

  درآمـد ارائـه    توزیـع   مشـکل   براي  که  هایی حل اقتصادي، در راه  هاي ظامها و ن رو، مکتب  شوند؛ از این می
و   ایـدئولوژیکی   اخـتالف   بـه   اقتصـادي   هـاي  نظام  متفاوت  هاي حل یابند. راه می  اساسی  کنند، اختالف می

  از عوامل  هر کدام  به  مقدار پرداخت  تولید و تعیین  عوامل  پرداخت، به  در اصل  توزیع  در مبانی  آنان  مکتبی
، در خصـوص  زهـر  األ  دانشـگاه   اقتصاد اسالمی  معروف  از استادان  الفنجري حمد شوقی. دکتر اگردد بر می

  اسـتوار اسـت: نخسـت     پایـه   ، بـر سـه  اسالمی اقتصاد«فرایند توزیع در اقتصاد اسالمی بیان می کند که: 
  آنان) زنـدگی   و دین  نظر از جنسیت (با قطع اسالمی ۀجامعدر   که  افرادي ۀهم  براي» کفایت  حد«  تضمین

  افـراد تضـمین    همه  را براي  دارد آن  وظیفه  دولت  که  است  االهی  کفایت مانند حقی  حد  کنند. تضمین می
  سـاس در ابتـدا بـر ا    اسالمیعادالنه   است؛ بنابراین، توزیع  اقتصاد کار و مالکیت  این  و سوم  دوم ۀپای .کند

  بـه   فـردي   اقتصادي، هیچ  است. در چنین  کار و مالکیت  درآمد از طریق  کسب  کفایت، سپس  حد  تضمین
در   تفـاوت   سـبب  در درآمدها بـه   تفاوت  ماند؛ البته نمی  و محروم  گرسنه  خودش ةاز اراد  خارج  امري ۀواسط

  است، وجود خواهد داشت؛ اما ایـن   کار و مالکیت در  نمود آن  که  و روحی  جسمی  هاي استعدادها و توانایی
آورد و  پدید نمـی   خللی  افراد جامعه  میان  اقتصادي  در توازن  که  قانونمند است  اي گونه  به  و اختالف  تفاوت
  ).1393شوقی الفنجري،»(قرار گیرند  شود یا افراد مورد ستم  دهد جامعه، طبقاتی نمی  اجازه

اسالمی، شرط برقراري عدالت، برابري و مساوات بنـابر اصـل عـدم تبعـیض در      هاي اساس آموزهبر 
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هاست. در متون اسالمی، از تبعیض و نابرابري حاکم اسالمی در رفتار بـا مـردم نهـی شـده      توزیع فرصت
متـون اسـالمی   . است تا حاکم در نگاه و اشارة چشم، و در سالم کردن، بـا همگـان یکسـان رفتـار کنـد     

کنـد. بـر ایـن اسـاس، دولـت       هاي عمومی و مباحات عامه را ممنـوع مـی   دارایی وال دولتی،سازي ام ویژه
گونه تبعیضـی را اعمـال نکنـد. در     اسالمی باید اصل برابري همگان را در ارائۀ خدمات رعایت کند و هیچ

ـ   ها، برابري و مساوات است. بـدین منظـور، در بخـش    نتیجه، معیار عدالت در توزیع فرصت ف هـاي مختل
رسانی)، بایسـتی   خدماتی(اعم از خدمات رفاهی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادي، اشتغال، زیرساختی و اطالع

 .آورد گیري کرد و میزان نابرابري در ارائۀ هر خدمت را به دست  مندي از هر خدمت را اندازه سنجۀ بهره
نتایج فعالیت اقتصادي مـورد  بري عوامل تولید از  نحوة سهم در توزیع کارکردي،: توزیع کارکردي. 1

این پرسش مطرح است که سهم عادالنۀ هر عامل تولید چقدر است؟ دستمزد عادالنۀ . گیرد بحث قرار می
نیروي کار، اجارة واقعی سرمایۀ فیزیکی و سود عادالنۀ کارفرما چه مقدار یا چـه سـهمی از تولیـد باشـد؟     

هاي  بنابر آموزه. ، نام برده است»توزیع پس از تولید«شهید صدر از این مرحله از توزیع شخصی، با عنوان 
اسالمی، قراردادها باید بر اساس حقّ و انصاف و تراضی طرفین تنظیم گردنـد تـا درآمـد حاصـل از آنهـا      

محسوب نشود و سایر شرایط و ضوابط شرعی در قراردادها مانند ممنوعیـت  » اکل مال به باطل«مصداق 
کننـدة مـوازین عـدالت     ها و موازین یادشده، در حقیقـت، تعیـین   محدودیت .ربا، غرر و غش مراعات گردد

بنـابراین،   .اقتصادي حاکم بر بازار است و افراد جامعه در همین چارچوب، از آزادي اقتصـادي برخوردارنـد  
بدین منظور باید  .آید معیار عدالت در توزیع کارکردي استحقاقی ـ سهمی است که با تراضی به دست می  

عـدالتی در حیطـۀ    غیرانحصاري) تعیین شود تا میزان بی(سهم عوامل تولید از قیمت عوامل در بازار فاصلۀ
توزیع کارکردي به دست آید. در صورتی که دستمزد پرداختی به نیروي کار از قیمـت بـازاري و متعـارف    

تـی بـه کـاال و    عدالتی اقتصادي رخ داده است. همچنـین، اگـر قیمـت پرداخ    دستمزد بازار کمتر باشد، بی
خدمات و اجارة پرداختی براي سرمایۀ فیزیکی از میزان تعادلی هریک در بازار اسالمی کمتر باشد، شـاهد  

  انحراف از عدالت اقتصادي در هر بخش خواهیم بود. 
را » نیـاز «و » کـار «اسالم در توزیع نهایی درآمد و محصوالت، دو مـالك  : توزیع محصول نهایی .2

معیـار  . شـود  نامیـده مـی  » توزیع مجدد درآمد«، این مرحله از توزیع، شهید صدرادبیات در  د.کن مطرح می
عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاقی ـ حد کفافی است؛ بدین معنا که حـد کفـاف زنـدگی بـراي      

وتمنـدان  درستی که خداوند متعـال بـر ثر   به«فرمایند:  نیازمندان باید تأمین شود. امیرالمؤمنین علی(ع) می
نیـز  ) امـام صـادق(ع  ». نیاز کند، به آنها بدهنـد  واجب کرده است تا از اموالشان، به قدري که فقیران را بی

شاخص عـدالت   ».خداوند براي نیازمندان در اموال اغنیا، به اندازة کفایتشان، واجب کرده است«فرمودند: 
معه است. در این حیطـه، تفـاوت میـان    در رعایت حقوق نیازمندان تأمین حد کفاف براي همۀ اعضاي جا

یافته براي کسانی که زیر حد کفاف درآمد دارند، شاخص  درآمد الزم براي تأمین حد کفاف و درآمد تحقّق
  ).1390(رجایی و معلمی،عدالتی خواهد شد بی



  293               مدل مفهومی تأثیر آموزش رسمی در فرایند اقتصاد مقاومتی 

می، هاي موجود در عرصه توزیع کاال و خدمات عمـو  توانند با نشان دادن و معرفی کاستی ها می رسانه
  ها جلوگیري نمایند.  یک منتقد، از کج روي عنوان بههاي اصالح این فرایند را برطرف سازند و  زمینه

  ج) مصرف متعادل و عاقالنه
، تنها بـا رعایـت اعتـدال در مصـرف و بـه      در پرتو اقتصاد مقاومتی اي پایدار زندگی سالم همراه با توسعه

هاي مادي ممکن است. بشر،  هاي وحیانی، در همه زمینه آموزهکارگیري عقل و خرد انسانی و استعانت از 
پایـان او و پرهیـز از افـراط و تفـریط در مصـرف و خـودداري از        تنها با یاد خـدا و توجـه بـه قـدرت بـی     

هاي بیگانه از اضـطراب و نگرانـی فراوانـی کـه انسـان معاصـر در        گرایی، مدپرستی و تقلید از الگو تجمل
یابد و به رفاه، آرامش و اطمینان خاطر همـراه بـا عـزت،     آن مبتالست، رهایی میزندگی ماشینی خود به 

، مطلوبیت اسـتفاده از  و به تبع آن در اقتصاد مقاومتی اسالمی اقتصاددر  .رسد آزادگی و کرامت انسانی می
ا ها، معیار ارزش نبودن مصرف و لزوم کنترل مصرف مبانی نظري عمده مصرف در جامعه اسالمی ر نعمت

شـوند و   گیري مبانی عملی مصرف در جامعه اسالمی مـی  این مبانی فکري باعث شکل .دهند تشکیل می
هـاي   ها و محـدودیت  کنند. در این راستا، رعایت ارزش هاي مصرف را مشخص می چارچوب و محدودیت

مصرف، عدم تضییع منابع، رعایت حد کفاف، دیگرگرایی، همـاهنگی مصـرف بـا وضـع عمـومی جامعـه،       
ترین مبانی عملی مصرف در جامعه اسـالمی قلمـداد کـرد.     توان از عمده عایت منافع و مصالح ملی را میر

توان با استفاده از معیارهایی عملی همچون سـطح مصـارف مسـرفانه، مصـارف      مبانی عملی مزبور را می
وضـعیت فعلـی   با توجه بـه اینکـه    .گیري کرد چشمی و میزان واردات کاالهاي خارجی اندازه چشم و هم

مصرف در ایران باالتر از متوسط مصرف کشورهاي دیگر است، تقویت و ترویج مبانی نظـري و نهادینـه   
و منطقی که تأمین کننـده مصـالح و منـافع ملـی اسـت، امـري        ، متعادلکردن فرهنگ مصرفی صحیح

  باشد.   میدر تحقق اقتصاد مقاومتی ضروري 
هـا   هاي برتر، اصالح نظام قیمت ها، معرفی اسوه دهی رسانه در این راستا ارتقا آموزش عمومی و جهت

و  راهکارهایی اساسـی بـراي اصـالح الگـوي مصـرف      عنوان بهتوان  و داشتن الگو و برنامه مناسب را می
هاي هماهنـگ و منسـجم از    گذاري  ها و سیاست شک، اتخاذ برنامه مطرح کرد. بی پروررش نیروي انسانی

ستاي عملیاتی کردن راهکارهاي مذکور و اصالح الگوي مصـرف کشـور مـؤثر    تواند در را سوي دولت می
  ).80-92: 1389(خلیلیان اشکذري،باشد

تواننـد بـه فرهنـگ     اي خود می هاي تبلیغی، آموزشی و رسانه هاي رسمی و غیررسمی با فعالیت رسانه
ن دادن فرهنـگ اصـیل   هـا بـا نشـا    سازي در زمینه مصرف عاقالنه و اعتدالی در جامعه بپردازنـد. رسـانه  

توانند فرهنگ قناعت، صرفه جویی، پرهیز از اصراف،  ها می هاي اقتصادي و معاش انسان اسالمی در حوزه
گرایی افراطی را در میان جامعه درونی سازند و الگوهاي ملی و اسالمی را به جامعه  و جلوگیري از مصرف
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ا الگو قـرار دادن سـیره معصـومین و بزرگـان دیـن و      ها می توانند ب معرفی نمایند؛ به عبارتی دیگر، رسانه
ایرانی را که مخـالف مصـرف زدگـی    -هاي برجسته دینی در عصر حاضر، سبک زندگی اسالمی شخصیت

گرایـی،   زدگی و تجمـل  است را در میان اقشار مختلف جامعه درونی سازند و با نشان دادن مضرات مصرف
  تکلف رهنمون سازند. مردم را به سمت و سوي یک زندگی ساده و بی

 . مبانی نظري پژوهش2
  . پیشینه مبانی نظري فرایند مکاتب اقتصادي در رابطه با آموزش1.2

علم اقتصاد در زمرة علوم اجتماعی تجربی است و مانند بسیاري از علوم حاضر، مولود انقـالب صـنعتی و   
امل بوده و بر اسـاس مراحـل   پرورش یافته در دامان آن است که طی بیش از دو قرن گذشته در حال تک

  ۀ آموزش عالی داشته است:مسئلتکاملی خود، در هر مرحله، نگرش خاصی نسبت به 
) آغاز شده 1400 ـ 1700مرحله اول) مرحله اول که دوره جنینی علم اقتصاد است، در دوره رنسانس(

مثل فیزیوکراسـی و   و در آن دوره اساس کار بازسازي علمی و فرهنگی جامعه بوده است. مکاتب مختلفی
گیرند. در این مرحله علم اقتصاد نگرش خاصـی بـه آمـوزش عـالی      مرکانتیلیسم در علم اقتصاد شکل می

    نداشت.
ـ  1800شـویم(  مـی  صـنعتی  وارد انقـالب  مرحلـه  این دوم)در مرحله نظـام   ایـن دوره،  ). در1700 ـ

وره اسـت کـه بـا مکتـب اقتصـاد      شود. در ایـن د  گذاري می داري محض و علم اقتصاد مدرن پایه سرمایه
طوري که رابطه مثبـت بـین سـرمایۀ     پدر علم اقتصاد مواجه هستیم؛ به عنوان بهکالسیک و آدام اسمیت 

گذار اقتصاد کالسیک یعنـی آدام اسـمیت    دانش، با رشد و توسعه اقتصادي از حمایت پایه عنوان بهانسانی 
   شد. یحی و دسته دوم برخورد میبرخوردار بود. در این دوره، به آموزش به شکل تلو

برنـد، جامعـه    قرن اعتـراض از آن نـام مـی    عنوان به) که 1800 ـ 1900مرحله سوم) در مرحله سوم(
وتاب تحوالت اجتماعی است و تکوین علم اقتصاد در مراحل اولیه خودش اسـت. در ایـن     اروپایی در تب

هاي  آیند و اندیشه پرودون و دیگران جلو میداري محض مثل مارکس،  دوره، منتقدان اصلی نظام سرمایه
   کنند. تازه را مطرح می

قرن اصالح و بازسازي است. این دوران، دوران بلوغ علم   )1900ـ2000مرحله چهارم) مرحله چهارم(
گیـرد و   هاي اصلی علم اقتصاد مانند شاخه اقتصاد کالن، یا اقتصاد خرد شکل می اقتصاد و طی این شاخه

میالدي  1970کنند. در همین دوره و در دهه  ، ضرورت هدایت اقتصاد را مطرح می»کینز«ل متفکرانی مث
دو » بیکـر «و » شـولتز «رابطه مثبت بین دانش و علم اقتصاد با گسترش نظریه سرمایه انسانی از سـوي  

بـین  داري  میالدي رابطـه قـوي و معنـا    1990اقتصاددان برنده جایزه نوبل تقویت شد و سرانجام در دهه 
اواخـر    زا به اوج خود رسید. از طرف دیگر، هاي رشد درون سرمایه انسانی و توسعه اقتصادي توسط نظریه
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همسـاز  «و توسعۀ » همساز با انسان«بود که دنیاي صنعتی به ضرورت بحث و بررسی توسعه  1990دهه 
اي در علم اقتصاد بـه   زهشود که مرحله تا مطرح می» توسعه پایدار«اند که تحت عنوان  رسیده» با طبیعت

   وجود آمده است.
توان گفت که در مرحله اول، علم اقتصاد نگرش خاصی  طور کلی و در چارچوب نظري موضوع، می به

به آموزش عالی نداشت و بحث سرمایه انسانی مطرح نبود اما از مرحله دوم و بـا شـروع بـه کـار مکتـب      
در جریان توسعه اقتصادي، نـه بـه شـکل صـریح و     کالسیک، علماي علم اقتصاد به نقش آموزش عالی 

عـالی نقـش مسـتقیمی در     مستقیم بلکه به شکل تلویحی و دسته دوم توجه کردند. بدین معنا که آموزش
کند، ایـن کمـک بـه صـورت      عالی کمکی به توسعه می هدایت جامعه به سوي توسعه ندارد و اگر آموزش
مارکس و اندیشمندان نزدیک بـه او بیشـتر، بـه مباحـث     تبعی و دسته دوم است. در مرحله سوم از طرف 

اجتماعی آموزش توجه کردند اما از مرحله چهارم که دوران بلـوغ علـم اقتصـاد مطـرح اسـت و از زمـان       
ــاددان  ــز«اقتص ــوزش » کین ــش آم ــه نق ــده     ب ــایانی ش ــه ش ــادي توج ــعه اقتص ــان توس ــالی در جری ع

ر چگونگی دسـتیابی اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش      هاي مکاتب مختلف، د رابطه نظریه ).1376است(عظیمی،
) در زمینـه توسـعه   1942تا  1912هاي( در سال» شومپیتر«اقتصاد دانانی که از نظریۀ   دهد که نشان می

زا و نظریه اقتصاد تکاملی را به وجود آوردند کـه   اقتصادي و اجتماعی پیروي کردند خود نظریۀ رشد درون
هاي هر  علم از نظریه اقتصاد تکاملی بیرون آمده است. این نظریه از آموزهنهایتاً اقتصاد مبتنی بر دانش و 

کند و چارچوب جدیدي براي  سه نظریۀ اقتصاد نئوکالسیک، اقتصاد تکاملی و سیستم نوآوري استفاده می
دهـد کـه مبتنـی بـر تـأثیر آمـوزش بـر روي اقتصـاد          هاي اقتصادي ـاجتماعی ارائـه مـی    گذاري سیاست

  ).226-231: 1378ي، باشد(لشکر می

  . آموزش و عملکرد اقتصادي2.2
(پورفرج و رابطه بـین آمـوزش و رشـد اقتصـادي یکـی از موضـوعات مهـم در ادبیـات اقتصـادي اسـت          

داند. به  گذاري می گذاري در نیروي انسانی را بهترین نوع سرمایه مارشال سرمایه ).24-25: 1391دیگران،
تواند از توان تولیدي آنها بـه   شوند و جامعه می آموزش به سرمایه مبدل میها با  عقیده آدام اسمیت، انسان

یکی از عوامل مهـم اثرگـذار بـر     عنوان بهگرچه از قرن هجدهم از آموزش  .مند گردد صورت بهتري بهره
به بعد صورت گرفت. از این دوره  1960عملکرد اقتصاد یاد شده است، اما توجه فزاینده به آموزش از دهه 

هـاي رسـمی و غیررسـمی و تربیـت نیـروي انسـانی موجـب شـد تـا           گـذاري در آمـوزش   بعد، سرمایه به
هاي نیروي کار افزایش یابد و آگاهی و تحرك الزم براي توسعه اقتصادي و اجتماعی فراهم شود.  مهارت
 شـولتز  .«ودهاي اقتصادي به طور وسیعی باز نم ها و برنامه ریزي رو، آموزش جاي خود را در تحلیل از این

یکـی از عوامـل    عنـوان  بهبراي اولین بار آموزش را  1960از اقتصاددانانی هستند که در دهه » دنیسون و
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 .یکی از عوامل مهم رشد اقتصادي محسوب کردنـد  عنوان بهتولید در کنار سایر عوامل قرار داده و آن را 

کند که، کلید توسعه اقتصادي خود  بیان میکند و  گذاري یاد می نوعی از سرمایه عنوان بهشولتز از آموزش 
گـذاري در نیـروي    انسان است، نه منابع مادي. به اعتقاد شولتز، بهبود کیفیت نیروي کار، ناشی از سرمایه

وري آنهـا و هـم    تواند هم درسطح خرد، بر افراد و بهره توان گفت: آموزش می می .انسانی یا آموزش است
وري  تواند موجب افـزایش بهـره   د اثرتأثیر گذارد. از یک سو، آموزش میدر سطح کالن، بر عملکرد اقتصا

افراد و افزایش مشارکت نیروي کار شده و همچنین اثرات جانبی مثبت براي سایر افراد موجود در محـیط  
داشته باشد. و از سوي دیگر، موجب افزایش عرضه نیروي کار و افزایش سطح سالمت جمعیت شده و در 

  .آثار مثبت بر رشد اقتصادي باشد مجموع، داراي
  

  
  اثر آموزش بر سیاست هاي اقتصادي .3 نمودار

  . دکترین ترویج(آموزش نیروي انسانی) در پرتو اقتصاد مقاومتی3
اولویت رشد و توسعه منابع انسانى بر سایر وجوه اقتصاد مقاومتی، امرى انکارناپذیر است. به دیگر سـخن،  

یابى به اقتصاد مطلوب و توسعه پایدار  توسعه منابع انسانى، عامل کلیدى و پیش شرط ضرورى براى دست
ر راستاي اقتصاد مقاومتی نیـز  اى جهت توسعه منابع انسانى د هاى زمینه ترین عامل باشد. از جمله مهم مى

روا کردن چیزي اسـت کـه بـا توجـه بـه       رونق دادن و ترویج به معنی رواج دادن،آموزش و ترویج است. 
. تواند مصداق پیدا کند و حیطه عمل آن وسـیع اسـت   توان گفت که ترویج در هر کاري می معناي آن می
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  .تا خود قادر شوند به یکدیگر کمک کنند ترویج یک نظام متشکل آموزشی است به منظور کمک به مردم
هایی از طریق آموزش خارج از مدرسه به منظور  داند که طی آن فعالیت ترویج را فر آیندي می 1موشر

هاي آنان و تسریع در امـر رفـاه جوامـع     سطح زندگی مردم و اصالح وضع زندگی فیزیکی خانواده يارتقا
خارج از نظـام آمـوزش    داوطلبانه، ترویج نوعی آموزش رسمی، ،هاي آزاد در زمینه آموزش. گیرد انجام می

اي مردم بوده با این  رسمی متداول و هدایت کننده است که هدف اصلی آن قدرتمند کردن فکري و حرفه
نویسند: تـرویج عبـارت    می 2انسانی است محق و مؤثر در آن جامعه. ون دن بن ؛دیدگاه که هر فرد جامعه

گـري   گیري نظرات. همچنین ایشان ترویج را نوعی مداخله گیري و شکل در تصمیماست از یاري هدفدار 
کنند که به وسیله یک نهاد براي ایجاد تغییـرات داوطلبانـه رفتـار بـا فـرض       اي معرفی می ارتباطی حرفه

بیان  »راهنماي آموزش ترویج«در کتاب  »اوکلی و گارفورث. «شود داشتن منافع جمعی و یا اجتماعی بنا می
 فراینـد این  است. مخاطبین هدف     گیري شده به سمت  آموزش غیررسمی و جهت فرایندترویج «کنند:  می

ترویج همچنین در  ها را براي حل مشکالتشان یاري کند. تا آن کند رهنمودها و اطالعاتی را ارائه می نصایح،
ترویج  3از نظر بلکبرن. است مخاطبین افزایش تولید و باال بردن سطح زندگی جهت افزایش کارآیی خانوار،

  کند: یک نظام آموزش غیررسمی است که در قالب یک حرفه آموزشی سه هدف را دنبال می
آموزش مردم در شرایط زیست محیطی شان تا بتواننـد مشـکالت و نیازهایشـان را شناسـایی و     الف. 

  ؛ارزیابی کنند
  ؛براي مواجه شدن با مشکالت و نیازهایشانهاي الزم  یابی به مهارت کمک به مردم براي دستب. 
) بـر ایـن   23-24: 1393(حسینی نیـا، هاي مناسب زدن به اقدام متقاعد نمودن آنها به منظور دستج. 

هـا و ابعـاد    تواند به تحقق مؤلفـه  هاي آموزشی در سطح جامعه می اساس، دکترین ترویج و توجه به مقوله
دان و افرادي که آموزش الزم را دیـده انـد مـی تواننـد در پرتـو      زیرا شهرون  اقتصاد مقاومتی کمک نماید؛

سیاست اقتصاد مقاومتی به شناسایی نیازهاي اصلی، راهکارهاي تحقق آنها و باال بردن سـطح زنـدگی و   
  معیشت خود همت گمارند.

  . آموزش؛ شهروندان تربیت شده و جهش اقتصادي4
است براي توسعه اقتصادي باید چند مرحلـه را پشـت سـر    پردازان توسعه اقتصادي معتقد  روستو از نظریه

(آزاد مصـرف انبـوه  ، بلـوغ ، جهش اقتصـادي ، پیش شرایطی براي جهش اقتصادي ،جامعه سنتی :گذاشت
همان عوامل کیفی بـراي توسـعه ماننـد آمـوزش      از پیش شرایط را روستو منظور). 45-47: 1386ارمکی،

بلکـه از طریـق    تکنولـوژي،  طریـق علـم و   سوم را نه فقط ازداند. هم چنین روستو رسیدن به مرحله  می

                                                        
1. A. t. Mosher 2. Van den ben 
 

3. Donald Blackburn 
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تربیت را عامل مهـم   به همین دلیل تعلیم و داند و ها) میسر می اکتساب ارزشی در یک ملت(اعمال ارزش
بـه   گرا ومدیرانی توسـعه نگـر،   هاي توسعه برنامه اهداف و و در نتیجه رشد در این فرایند اکتساب ارزش و

براي اولین بار که نظریه سرمایه انسانی در عین حال، در آورد.  قتصادي به حساب میهایی ا پرورش انسان
که توسـعه ملـی هـر اجتمـاعی در      این اعتقاد وجود دارد  ،توسط تئودور شولتز دریک سخنرانی عنوان شد

رچند تئوري سرمایه انسانی ب .به عبارتی دیگر درسرمایه انسانی آن جامعه نهفته است توسعه جمعیت آن و
راه و ثانیـاً،   عامل رکـود اقتصـادي، بـه منبـع داخلـی مربـوط اسـت       ؛ اوالً از دارد که عبارتند مطلب تأکید

گذاري براي نیروي انسانی و به عبـارتی تعلـیم و تربیـت آن جامعـه      بازگشت به توسعه اقتصادي، سرمایه
که اولین بار توسط دانشمند شود، تئوري آزادسازي است  تئوري دیگري که در این رابطه مطرح می .است

باشد و روي تعلیم و  ها از جهل و نادانی می سازي انسان این تئوري به دنبال آزاد .برزیلی فریره ارائه گردید
باشـد،   فریره که از سردمداران تعلیم و تربیت برزیـل مـی   .تربیت و نظام آموزشی جامعه، تأکید بسیار دارد

هاي متمـدن وجـود خـود را     کوهن معتقد است که دولت عه است.خود یک توس معتقد است که آزادسازي
 طور خالصه، به شود. این امر است که باعث پیشرفت یا انحطاط یک دولت می مدیون تعلیم تربیت بوده و

دهند، بلکه رشـد و   کنند و ادامه می کوهن معتقد است که مدارس، نه فقط امکان حیات دولت را ایجاد می
در دست آنان است. بنابراین نداشتن شهروندان تربیـت شـده، یعنـی نداشـتن رشـد و      ها نیز  توسعه دولت

هاي دیگر بر ضرورت تربیت و آموزش شـهروندان و افـراد    الذکر و بسیاري تئوري هاي فوق تئوري توسعه.
 رسد کـه تأکیـد بـر    به نظر می دانند. جامعه تأکید داشته و آن را براي توسعه یک امر ضروري و حیاتی می

باشد، چـرا کـه توسـعه بارفتـار      نظر منطق فکري مورد قبول می نقش انسان در توسعه، امري است که از
هـا،   اي را متصور شد که درآن رفتار انسـان  توان توسعه کند و نمی گیرد و جهت پیدا می ها شکل می انسان

تی رفتارهاي افراد یـک  آموزشی دارند و به عبار أنقش نداشته باشد و بدون شک این رفتارها نیز یک منش
  ).1393(طالب زاده، هاي آنهاست که ریشه در دانش آنها دارد جامعه برخاسته از باورها و بینش

 فراینـد اقتصـاد مقـاومتی   با عنایت به مطالب گفته شده، باید دید که اهمیـت آمـوزش و پـرورش در    
در رابطـه بـا اهمیـت اقتصـادي     ؟ گـذارد  یک کشور اثر مـی  اقتصادچگونه بر چیست؟ و آموزش همگانی 

  :، اشاره به مطالبی ضروري و الزم استآموزش
 .باشـد  مقـاومتی  مین افراد و نیروي کار مناسب براي اقتصادأتواند، محل ت آموزش و پرورش میالف) 

درباره آموزش و پرورش در این زمینه چنـد  . توسعه اقتصادي، نیاز به نیروي کاري دارداقتصاد مقاومتی و 
اول، کارگران آموزش دیده و با سواد، کارآیی بیشتري نسبت به کـارگران کـم    :توان بیان کرد را مینکته 

نیاز به افرادي دارد که خصوصـیاتی چـون پـر کـاري، وقـت شناسـی و        اقتصاد مقاومتی سواد دارند. دوم،
ی و تربیتـی  تـوان از طریـق نظـام آموزشـ     انضباط داشته باشند. پرورش چنین خصوصیاتی در افراد را می

  .صورت داد
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کند و متناسب با آن باید  ماهیت رشد اقتصادي هر کشور، نوع نظام آموزشی و تربیتی را معین می ب)
گیرندگان خود، به دنبال  گذاري تصمیم اي بر اساس سیاست بدین معنی است که هر جامعه. ریزي نمود برنامه

نعتی، رشد بخش خدماتی و هر کدام از اینها نیز رشد کشاورزي، رشد بخش ص :رشد خاصی خواهد بود، مانند
، حال با توجه به این نیاز رشد است که ... تواند تجزیه شود مانند رشد تولید اتومبیل از بخش صنعتی و می

مین نماید. أریزي نموده و نیرو و فرهنگ متناسب با این نوع رشد را ت بایستی نظام آموزشی و تربیتی برنامه
قصد دارد به توسعه کشاورزي خود همت گمارد، الزم نیست به اندازه کشورهاي صنعتی کشوري که  مثالً

توسعه یافته به گسترش سطوح تعلیم و تربیت ابتدایی، متوسط و دانشگاهی بپردازد. از این مطلب این نکته 
این  . دتوان براي همه کشورها یک نوع نظام تربیتی و آموزشی تجویز و طراحی نمو آید که نمی حاصل می

تـوان   نمـی  بایستی مورد توجه تصمیم گیرندگان قرار گیرد که در جوامع کم توسعه یافته، دقیقاً می مسئله
هاي تعلیم و تربیت غربی را پیدا کرد. چرا که هر کدام از این کشورها، نیازهاي خاصـی دارنـد، پـس     مدل
اي از کشورهاي جهان سوم  امروزه عدهمشکلی که . بایستی تعلیم و تربیت خاص خود را طراحی نمایند می

نمایند تا  شود و بدون توجه به این امر، سعی می و عدم آگاهی ناشی می مسئلهبا آن روبرو هستند، از همین 
عبارتی کپی نمایند، بدون اینکه  هاي کشورهاي توسعه یافته طراحی و به نظام آموزشی خود را از روي مدل

هـاي   اقتصادي و توسعه آن کشورها و خود را در نظر بگیرند. پس زیان شرایط زمانی، فرهنگی و نوع رشد
گیـرد: عـدم    ت مـی أوارد شده بر آموزش و پرورش و در حقیقت توسعه کشور مضاعف شده و از دو امر نش

تناسب نظام آموزشی با نوع رشد و ساخت اقتصادي کشور که منجر به غیر کارآمد بودن نظام آموزشی شده 
گذاري کافی در ایـن زمینـه،    مصرفی داشتن به آموزش و پرورش و در نهایت عدم سرمایه و منجر به دید

آموزش و پرورش باید افرادي را تربیت نماید که رفتارهاي اقتصادي متناسب با روند توسعه یافتگی . گردد می
در گذشـته   .یکی از اهداف آموزش و پرورش، بروز رفتارهایی متناسب با متون آموزشی است د.داشته باشن

هدف از یادگیري را انتقال معلومات می دانستند، اما امروزه از یـادگیري چنـین برداشـتی وجـود نـدارد و      
گونه که گفته شد، انتظار رفتارهاي متناسب با متون آموزشی، هدف یادگیري است و به عبارتی تغییر  همان

از این رو، تعلیم و تربیت بـراي تحقـق   ). 1393(طالب زاده،رفتار است در جهت مورد نظر طراحان آموزشی
هاي کلی اقتصاد مقاومتی را تحقق  کامل اقتصاد مقاومتی می تواند افرادي را آموزش دهد تا بتوانند سیاست

بخشند و به نیروي انسانی موجود آموزش دهد تا به اهداف کلی اقتصاد مقاومتی پایبند بوده و کلیات آن را 
هاي جهش  تربیت در راستاي اقتصاد مقاومتی می تواند با تربیت شهروندان زمینهبپذیرند. بنابراین، تعلیم و 

  اقتصادي و عملیاتی سازي اقتصاد مقاومتی را فراهم نماید.

بـراي موفقیـت    هـا  دهـی رسـانه   جهـت  در بستر شهروندان ارتقاي آموزش عمومی. 5
 اقتصاد مقاومتی

یب و تشویق آنان بـراي رسـیدن بـه اسـتقالل     شناخت مصالح و منابع ملی توسط مردم یک کشور و ترغ
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با ارتقاي سطح فرهنگ عمومی و آگاهی جامعه، با استفاده بهینه از نهاد  و اقتصاد مقاومتی کامل اقتصادي
برعکس اگر نهاد تعلیم و تربیت، رسالت عظیم خود را در  .پذیر است تعلیم و تربیت و تبلیغات رسانه امکان

ها و مجالت همـواره بـه یـک زنـدگی      بی انجام ندهد و رسانه ملی، روزنامهتربیت و آموزش جامعه به خو
زدگـی، مصـرف    چشمی دامن بزنند و بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی، رفـاه  تجملی و چشم و هم

اي جز تداوم الگوي فعلی همراه با اسراف و تبذیر  رویه و گرایش به کاالهاي خارجی، تشویق شود، نتیجه بی
شرط الزم و ضروري رسیدن به اهداف تعریف شده در سند چشم انداز  .اري از موارد نخواهد داشتدر بسی

بـر ایـن اسـاس،     .بیست ساله نظام و شکوفایی در همه ابعاد، استفاده بهینه از منابع مـادي کشـور اسـت   
اقتصاد  عرصهها از شرایط ضروري موفقیت در این  سازي براي پیمودن این مسیر و رعایت بایسته فرهنگ

نامـه   طور ناگهانی و با صدور یک بخـش  در کشور به هاي اقتصاد مقاومتی مؤلفهباشد، چرا که  میمقاومتی 
شود. بنابراین، جلب مشارکت مردم و افزایش آگاهی آنان در خصوص مصرف صحیح امکانات و  عملی نمی

دن خود به استفاده بهینه از منابع و افراد است. دولت با ملزم نمو اقتصاد مقاومتیهاي مهم  منابع، از راهکار
 .آورد جامعه و با تقید به مصرف صحیح و منطقی، نتایج بزرگی را براي کشور به ارمغان می

رسـانی قابـل تعقیـب     سـازي و اطـالع   جامعه به وسیله رسانه، از دو جهت فرهنگ اقتصاد مقاومتی در
د و جـذاب در قالـب فـیلم، سـریال، سـخنرانی، مصـاحبه،       هاي مفی توانند تولید با برنامه ها می رسانه :است

ایرانـی،   -ها و فرهنگ اصیل اسـالمی  هاي بازرگانی و... الگوهاي رفتاري متناسب با ارزش مناظره، آگهی
هاي سوگواري ارائه و تـرویج نماینـد. تـرویج     ویژه براي مراسم شادي و آئین در سطوح مختلف زندگی، به

اي جـذاب   توان در قالب برنامـه  جویی را می زیستی و صرفه قناعت، ساده :انندها و فضایل اخالقی م ارزش
و   اسـراف، چشـم   :توانند رفتارهاي غلـط و مـذموم جامعـه، مثـل     ها می نهادینه کرد. از طرف دیگر، رساله

  ).1389(خلیلیان،زدگی را مورد نقد و بررسی قرار دهند چشمی، تفاخر، مدگرایی، خودنمایی و مصرف هم

بـا رویکـردي بـر      روش هاي اندازه گیري سهم آموزش در فرایند اقتصاد مقـاومتی؛ . 6
 نهادهاي آموزشی

توانـد بـا    گذاري در منابع انسـانی مـی   نوعی سرمایه عنوان بهاقتصاددانان بزرگ، دریافتند که بازدة آموزش 
) 1967» (شولتز«نی که ، یعنی زما1960بازدة سرمایۀ مادي مقایسه شود، ولی این اندیشه تا پیش از دهۀ 

ها و تـوان تولیـدي    ) اثبات کردند که آموزش با انتقال دادن و بهبود بخشیدن مهارت1962» (دنیسون«و 
 تواند به طور مستقیم به رشد درآمد ملی کمک کند، منشأ تحقیق بسیار جدي قـرار نگرفـت.   کارگران، می

توسط درآمد و طول مدت تحصیل نیروي کار در هاي مربوط به م با استفاده از داده» دنیسون«و » شولتز«
انـد. ایـن سـنجش نشـان داد کـه       امریکا و سایر کشورهاي پیشرفته، سهم اقتصادي آموزش را سـنجیده 
) و مینسـر  1966همزمان، بکر ( کند. افزایش سطوح آموزش، بخش مهمی از رشد درآمد ملی را تبیین می



  301               مدل مفهومی تأثیر آموزش رسمی در فرایند اقتصاد مقاومتی 

آموزش را از طریق تحلیل نسبت هزینه بـه سـود مـورد     گذاري در آموزش و مهارت ) بازدة سرمایه1962(
هاي  گذاري در طی سال هاي مستقیم و غیر مستقیم سرمایه آنها در این بررسی هزینه سنجش قرار دادند.

عالی یا آموزش ضمن خدمت را با درآمدهاي اضافی نیروهـاي   اضافی تحصیالت قبل از دانشگاه، آموزش
اند. اما نکته اساسـی کـه بایـد در تعمـیم رونـد تأثیرگـذاري        یسه کردهماهر و مجرب در طول زندگی، مقا

گیـري تـأثیر    چگـونگی انـدازه   آموزش و تعلیم و تربیت بر روي اقتصاد مقاومتی مورد توجـه قـرار گیـرد،   
از طـرق  تعلیم و تربیت و بخصوص آموزش عـالی   عالی و تعلیم و تربیت بر اقتصاد مقاومتی است. آموزش

  گیري نمود. توان میزان این تأثیر را اندازه گذارد که از سه طریق می اقتصادي تأثیر می مختلف بر توسعۀ
هاي مستقیم دانشجویان، عایدات از دست رفتـه در طـول    نرخ بازده: در این روش هزینه الف) ضابطۀ

شـود.   و دانشگاهی محاسبه می هاي آموزشی، تعلیم و تربیتی  دورة آموزش و سهم هزینۀ دولت در فعالیت
سپس مجموع عایدات انتظاري آتی حاصل از تعلیم و تربیت در مقاطع ابتدایی و دبیرسـتان و تحصـیل در   

شود. نسبت ارزش فعلـی درآمـدها    ها به ارزش فعلی تبدیل می شود. درآمدها و هزینه دانشگاه محاسبه می
  گویند. ها را نرخ بازده می به ارزش فعلی هزینه

بـر اسـاس ایـن ضـابطه، تـأثیر      : پرورش به رشـد درآمـد ناخـالص ملـی    ب) ضابطۀ کمک آموزش و 
گذاري در آموزش و پرورش و فرایند تعلیم و تربیت از طریق کمکی که به افزایش تولید، ناخـالص   سرمایه

در » شولتز« شود. مطالعات کند مشخص می فیزیکی در یک دورة زمانی معین می  ملی یا انباشت سرمایۀ
گذاري در سرمایۀ فیزیکی به درآمد  برابر سرمایه 5/3گذاري در آموزش  است که سرمایه آمریکا نشان داده

  ملی آمریکا کمک کرده است.
ج)ضابطۀ عامل پسماند: در این روش، نسبت افزایش تولید ناخالص ملی در هر دورة زمـانی معـین را   

کننـد. باقیمانـدة    ت، محاسـبه مـی  گیري یعنی نیروي کار و سرمایه اسـ  که نتیجۀ عوامل تولید قابل اندازه
نسبت افزایش تولید ناخالص ملی را که توسط متغیرهاي سرمایه و نیروي کار توضـیح داده نشـده اسـت،    

هاي مقیاس و دیگر عوامل  جویی اي، صرفه عامل پسماند آموزش و پرورش، تحقیق علمی، تعلیمات حرفه
  ).1378وابسته به بازدهی انسانی است(لشکري، 

 در نهادهاي آموزشی؛ رویکردي قرآنی ي اقتصاد مقاومتیها دعوت به ارزشهاي  . شیوه7
ها از اصول ثابت بشر نزد انبیا بوده است؛ زیرا شرط عمل بـه   هدایت و دعوت مردم به سوى ارزش ،ارشاد
ى ها علم و آگاهى به آنهاست. از این رو، خداوند در قرآن کریم ارسال رسل را تمام کننده حجت برا ارزش

) بدین روى، پیامبر صلى اهللا علیـه و  15/اسراء»(وما کُنَّا معذِّبِینَ حتَّى نَبعثَ رسوالً«فرماید:  مردم بیان مى
اى على، با هیچ کس پیکـار مکـن،   «فرمایند:  هنگام اعزام آن حضرت به یمن مى )ع(آله به حضرت على

گند، اگر خداوند به دست تو یک مرد را هدایت کند، مگر اینکه نخست او را به اسالم فراخوانى. به خدا سو
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هـا در   هاى مؤثر در شـکوفایى ارزش  از این رو، یکى از راه» تابد. برایت برتر است از آنچه آفتاب بر آن مى
هـاي اقتصـاد مقـاومتی     ی براي دعوت به سوي ارزشقرآن هاي شیوه هاست. جامعه، دعوت افراد به ارزش

  عبارت است از:
ها و عدم اکتفا به وجود علمى و ذهنى آنهـا تـأثیر    هاى عینى ارزش ارائه نمونه ارائه نمونه عینى:) الف

تــرین و  از ضـرورى  )ع(بسـیارى در پـذیرش و عمــل بـه آن در افــراد دارد. از ایـن رو، حضـرت ابــراهیم     
ى گرفـت:  ترین نیازهاى بشرى براى متوجه ساختن قوم خویش به خداوند تبارك و تعالى بهره مـ  ملموس

وإِذَا مرِضْـت فَهـو    فَإِنَّهم عدو لِّی إِلَّا رب الْعالَمینَ الَّذي خَلَقَنی فَهو یهدینِ والَّذي هو یطْعمنـی ویسـقینِ  «
  .)81ـ77/(شعراء» یشْفینِ والَّذي یمیتُنی ثُم یحیِینِ

م تفهیم و تفاهم در گفت وگوها فهم سخنان یکدیگر است. اگر اولین گا تبلیغ به زبان مخاطبان:) ب
رود. بـه همـین دلیـل،     گوینده و شنونده داراى دو زبان متفاوت باشند، امکان ارتباط و انتقال از بـین مـى  

منظـور تبیـین و تبلیـغ     زبانى آنان با قـوم خـویش، بـه    خداوند یکى از اوصاف پیامبران برگزیده خود را هم
گیـرى از   ) بهـره 4/(ابـراهیم » وما أَرسلْنَا من رسولٍ إِالَّ بِلسانِ قَومه لیبینَ لَهم«کند:  یان مىمعارف الهى ب

ادع إِلـى سـبِیلِ ربـک    «حکمت و استفاده از موعظه و جدال احسن در برخورد با مخاطبان بر اساس آیـه  
نَۀِ وسظَۀِ الْحعوالْمۀِ وکْمبِالْح    لَـمأَع ـوهو هـبِیلن سن ضَلَّ عبِم لَمأَع وه کبنُ إِنَّ رسأَح یی هم بِالَّتلْهادج

  ) در این راستا قابل تبیین است.125/(نحل» بِالْمهتَدینَ
گیرى از این ویژگى  نفع طلب و ضررگریز است. از این رو، بهره انسان فطرتاً استفاده از فطریات:پ) 

دهـد کـه از    هاى قرآنى است و خداوند به پیامبران دستور مى ها، از آموزه طرى در تبلیغ و گسترش ارزشف
قُلْ أَتَعبدونَ من دونِ اللّه مـا الَ  «ها در جلب منفعت و گریز از ضرر بهره گیرند. آیه شریفه  فطریات انسان

الس وه اللّهالَ نَفْعا وضَرّا و لَکُم کلمییملالْع یع؛ اى پیامبر، بگـو آیـا غیرخداونـدى را کـه نـه      76/مائده»(م(
مالک ضررى براى شماست و نه مالک نفعى، عبادت مى کنید، و حال آنکه خداوند شـنوا و داناسـت. آیـه    

دعـوت بـه توحیـد بهـره     ) از همین ویژگـى در  71/(انعام» قُلْ أَنَدعو من دونِ اللّه ما الَ ینفَعنَا والَ یضُرُّنَا«
  گرفته است.

ها از سوى مربیان جامعه، اوالً ناشى از دل باختگى آنـان بـه    دعوت به ارزش برخورد محبت آمیز:ت) 
، برگرفته از محبت آنان به افراد جامعه است. راه انتقال این محبت درونى بـه مخاطـب،   هاست. ثانیاً ارزش

هاسـت، حتـى نسـبت بـه      طفت آمیز در دعوت بـه ارزش هاى مال نرمش در گفتار و در پیش گرفتن روش
) 44ــ 43/طه»(اذْهبا إِلَى فرْعونَ إِنَّه طَغَى فَقُولَا لَه قَوالً لَّینا لَّعلَّه یتَذَکَّرُ أَو یخْشَى«سرکش ترین مخاطبان: 

دعـوت فرعـون   در این آیه شریفه، حضرت موسى و حضرت هارون علیهماالسالم پیامبران الهـى، مـأمور   
شوند، اما با زبانى نرم و لطیف تا شاید فرعون متذکر شود. این شیوه دعوت جـزو سـیره    مدعى ربوبیت مى

  پیامبر اکرم صلى اهللا علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السالم نیز بوده است.
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ى در هاى پذیرفته شده بـین گوینـده و شـنونده نقـش مـؤثر      تأکید بر ارزش تأکید بر مشترکات:ث) 
ها از سوى مخاطب، و گسترش آن دارد. به همین دلیل، خداوند در قرآن به پیـامبر دسـتور    پذیرش ارزش

ها، یعنى توحید، بر مشـترکات تکیـه کنـد:     ترین ارزش دهد: در دعوت مخالفان به سوى پذیرش بزرگ مى
وبینَکُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللّه والَ نُشْرِك بِه شَیئا والَ یتَّخذَ بعضُـنَا  قُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ تَعالَواْ إِلَى کَلَمۀٍ سواء بینَنَا «

  )64/عمران آل»(بعضا أَربابا
اى  ها و نهادینه نمودن آن، شیوه گیرى از تهییج عواطف در مسیر تبلیغ ارزش بهره تهییج عواطف:ج) 

کنـد و   ن، گاهى انبیا را قـوم و خـویش مخاطبـان معرفـى مـى     مؤثر است. در همین زمینه، خداوند در قرآ
 علَـیکُم  لَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومه فَقَالَ یا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَکُم مـنْ إِلَــه غَیـرُه إِنِّـی أَخَـاف     «فرماید:  مى

وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ یـا  «کند:  برادر ذکر مى عنوان به) گاهى آنان را 59/اعراف»(عذَاب یومٍ عظیمٍ
واْ اللّهدبمِ اعأَفَـالَ      «)؛ 73/اعراف»(قَو ـرُهغَی ـنْ إِلَــها لَکُـم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوودا قَالَ یه مأَخَاه ادإِلَى عو

خواهد افراد جامعه ایمـانى را   است، حتى هنگامى که مى) مواردى از این قبیل فراوان 65/(اعراف» تَتَّقُونَ
ولَا یغْتَب بعضُکُم بعضا أَیحـب  «فرماید:  استفاده کرده، مى» برادر«از غیبت یکدیگر بازدارد از واژه عاطفى 

یهأَخ مأْکُلَ لَحأَن ی کُمدعواطـف را  هـا،   ) این گونه ادبیات در دعـوت دیگـران بـه ارزش   12/حجرات»(أَح
  شود. ها در جامعه مى تهییج مى کند و باعث شکوفاشدن و عملیاتى گردیدن ارزش

ها در دعوت است. زبان عمل بسیار گویاتر از زبان گفتار اسـت   عمل از بهترین شیوه دعوت عملى: چ)
دعـوت  و اگر انسان در هر زمینه و در هر کار نیکى، نخست خود گام بردارد و عمل کند، بهترین روش در 

) در همین زمینه قابل توجه اسـت. در ایـن بـاره،    2(صف: » لم تَقُولُونَ ما لَا تَفْعلُونَ«به آن کار است. آیه 
ها دعوت کنید تا در شما ورع و تالش و سـخت   مردم را با غیر زبان به ارزش«فرمایند:  مى )ع(امام صادق

گیـرى از دعـوت    بهـره  .»اینها خود دعوت اسـت  کوشى، نماز و دست یازیدن به کارهاى خیر را ببینند که
هاى حقیقى از زنـدگى بزرگـان و ورود    پنهانى براى حفظ شخصیت متربى و بشارت و انذار و بیان داستان

هاى  ها از طریق طرح سؤال، امیدبخشى و شناخت استعداد و قابلیت غیرمستقیم به تبلیغ و دعوت به ارزش
ها در جهت شـکوفایى   آنى و معصومان علیهم السالم در دعوت به ارزشهاى قر توان از شیوه افراد نیز مى
  آنها دانست.

هاى دینـى مـزین    ها به ارزش هدف نظام تعلیم و تربیت دینى آن است که انسان ها: تکرار ارزش ح)
ا ها را عینیت بخشند و آن را به سیره تبدیل کنند؛ زیـر  شوند و به آنها نایل آیند و در زندگى خویش، ارزش

اى آنهـا در زنـدگى مفیـد     ها جریان مداوم آنها در زندگى است، وگرنه وجود لحظـه  شرط اثرگذارى ارزش
تـر   عمل کمى که بر آن مداومت داشته باشید امیدوارکننـده «نخواهد بود. از این رو، در روایات آمده است: 
محبـوب تـرین اعمـال نـزد     «فرماینـد:   نیز مى )ع(امام باقر »از عمل بسیارى است که از آن خسته شوید.

وأَلَّـوِ اسـتَقَاموا   «آیه شـریفه  » خداوند ـ عزوجل ـ عملى است که بر آن مداومت کنند، اگرچه اندك باشد.   
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) (اگر مـردم در راه درسـت پایـدارى مـى ورزیدنـد قطعـا آب       16/(جن» علَى الطَّرِیقَۀِ لَأَسقَینَاهم ماء غَدقا
هـا مطلـوب    م) نیز شاهد بر این مطلب است که استقامت و استمرار بر ارزشگوارایى به آنان مى نوشانیدی

ها نورافشانى خواهند کرد کـه در وجـود    ها در صورتى در زندگى انسان نظام تربیتى قرآن است؛ زیرا ارزش
گویاى ضرورت  آدمى به صورت ملکه درآیند، و این امر ممکن نیست، جز در اثر تکرار و تمرین. این دقیقاً

هاى ارزشى است تا آنان را به ملکات تبدیل نماید و آن را به صورت عـادت روزمـره در وجـود     کرار عملت
العـادة طبـع   «طبیعـت و سرشـت دوم انسـان گـردد؛ زیـرا       )ع(آدمى درآورد تا بـه فرمـوده امیرالمـؤمنین   

 ).39-44: 1391(سمنگان و دیگران،»ثان
هاي اقتصاد مقاومتی که برآمده از سیره اقتصادي پیامبر  توان ارزش هاي فوق می بنابراین به وسیله شیوه

گرامی اسالم و معصومین است را در میان شهروندان و بخصـوص جوانـان نهادینـه سـاخت. دعـوت بـه       
هاي اقتصاد مقاومتی نظیر؛ پرهیز از اسراف و تبذیر، رعایت اعتدال، جهـاد اقتصـادیدوري از تجمـل     ارزش

ی، اهمیت کار، ممانعت از تبعیض اقتصادي، ممنوعیت احتکار، تولید کاالهاي گرایی، ساده زیستی، تولید مل
اساسی در جامعه اسالمی، عدالت اقتصادي، فرهنگ مشارکت همگانی در رفع نیازهـاي اساسـی جامعـه،    

ها در  توان به وسیله تکرار این ارزش جویی، استقالل اقتصادي و غیره را می صداقت در بازار اسالمی، صرفه
آموزش صحیح متناسب بـا سـطح آمـوزش بیننـدگان و مـردم، تهیـیج عواطـف و          ي عمومی جامعه،فضا

  افزاید. برخوردهاي دوستانه انجام داد و همین امر به هویت سازي و باور عمومی به اقتصاد مقاومتی می

 هاي اقتصاد مقاومتی عالی در ایران با سیاست هاي آموزش رسالت. همگامی 8
المللی به دالیلی که در زیـر   هاي آموزش عالی با توجه به شرایط محیطی داخلی و بین رسالتدر کشور ما 

طلبد.  ناپذیر دولت را می شود عمدتاً بر دوش آموزش عالی دولتی است و حمایت و کنترل اجتناب اشاره می
  اند از: هاي آموزش عالی عبارت اهم رسالت

  هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه؛   ورد نیاز برنامهتربیت و توسعه منابع نیروي انسانی مالف) 
قانون اساسی جمهوري اسالمی این وظیفه بر عهده دولـت اسـت؛ البتـه در مـتن       30 بر طبق اصل

قید شده است که امري نسبی » فراهم آوردن تسهیالت آموزش عالی رایگان تا سر حد خودکفایی«قانون
شده توسعۀ اقتصـادي را معیـار    هاي پذیرفته د. اگر نزدیک شدن به شاخصاست و جاي تفسیر و تأمل دار

یک کشور در حال گذار، هنوز فاصله  عنوان بهدهد ایران  هاي تطبیقی موجود نشان می قرار دهیم، بررسی
هـاي   المللی و حتی بسیاري از کشورهاي در حال رشد دارد؛ به ویژه از نظر شـاخص  زیادي با میانگین بین

  کیفی آموزش عالی، کشور ما در مراتب پایین قرار دارد.کمی و 
  عالی؛ ب) ارتقاي دانش و فرهنگ عمومی و پاسخگویی به تقاضاي اجتماعی براي آموزش

قانون اساسی بر عهدة دولت است ولی در این زمینه مشارکت بخش  30این رسالت نیز بر طبق اصل 
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تواند بسیار موثر باشد. در صدر آموزش عالی  ل است، میالمللی متداو غیر دولتی، مشابه آنچه در سطح بین
هاي  درصدي، در حد باالترین 50سهم  -در حال حاضر -غیر دولتی، عمدتاً دانشگاه آزاد اسالمی در ایران

  المللی است و افزایش بیش از حد این نسبت با اصل حفظ کیفیت در تعارض قرار خواهد داشت. بین
قا و فنّاوري، گسترش مرزهاي دانش و کسـب موقعیـت علمـی مناسـب     یابی به توسعه و ارت پ)دست

  المللی؛  کشور در سطح بین
هاي تحقیقاتی عمده  دهد، فعالیت تجربیات اکثر کشورهاي داراي نظام آموزش عالی مختلط نشان می

و حیاتی براي توسعه اقتصادي و حفظ موقعیت علمی کشور، در دست آموزش عالی دولتی است. اهمیـت  
هبردي این موضوع براي جمهوري اسالمی در زمینه علم و دانش و ضرورت مبرم ارتقا و حفـظ منزلـت   را

کند، دولـت توجـۀ ویـژه بـه ایفـاي ایـن        المللی ایجاب می علمی و سطح تکنولوژیک کشور در سطح بین
قیقـات  رسالت داشته باشد. بدیهی است این امر مانع و مغایر با فعالیـت بخـش غیـر دولتـی در زمینـۀ تح     

  گذاري و کنترل دولت بر امر تحقیقات الزامی است. نیست ولی با این حال، سرمایه
  ت) مشارکت مؤثر در فرایند توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی از طریق تسهیل کاربرد علم و فنّاوري؛  

الـزام  «ها و معضالت اجتماعی و اقتصادي که امروزه تحت عنوان  یافتن راه حل براي مسائل، بحران
هاي اصلی آموزش عالی در ایـران را تشـکیل    مطرح است و باید یکی از رسالت»  اجتماعی آموزش عالی

ها و مؤسسات آموزش عـالی در تربیـت    هاي قبلی یعنی افزایش توان دانشگاه دهد، خود وابسته به رسالت
  دارد.نیروي انسانی متخصص مورد نیاز و ارائۀ خدمات علمی، فنی و پژوهشی به جامعه 

هـاي اقتصـاد اسـالمی در سـطح ملـی و       هـاي اسـالمی نظیـر فرهنـگ     ث) توسعه و نشر معارف و ارزش
  المللی؛   بین

هاي فرا ملی آموزش عالی در ایـران اسـت کـه مسـتقیماً در راسـتاي       این رسالت در برگیرندة رسالت
روشـنی    توجه دولت بدان بهگذاري و  اهداف انقالب اسالمی و قانون اساسی قرار دارد و ضرورت سرمایه

هـاي   هـا در دانشـگاه   ). در نهایت باید اذعان داشت کـه ایـن رسـالت   226-231: 1378پیداست(لشکري،
تواند در تحقق مطلوب اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد و با بسترسازي مشـارکت   جمهوري اسالمی ایران می

هاي بومی و نافع براي حـل مشـکالت    دانش هاي اقتصادي نظیر تولید ملی، تولید دانشگاهیان در فعالیت
جامعه، تربیت نیروي انسانی ماهر و کارآمد در سطوح مختلف، پاسخ گویی به نیازهـاي اقتصـادي جامعـه    

  گیري اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد. تواند در تسریع جهاد اقتصادي و شکل و... می

   صاد مقاومتی؛ رمز موفقیت اقتانسانی آموزش نیرويسرمایه گذاري در . 9
هـا و   آنهـا فاقـد مهـارت    بیشتر کشورهاي در حال توسعه با مشکل دوگانه و متمـایزي روبـه رو هسـتند؛   

وجود  هاي ضروري براي رشد بخش صنعت هستند، در حالی که مازاد نیروي کار غیر ماهر دارند. تخصص
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تمرکز سـرمایه انسـانی بـراي     .هاي ضروري است مازاد نیروي کار، تا حدي زیادي به دلیل کمبود مهارت
ها بـه مثابـه منـابع تولیـدي و ایجـاد مشـاغل        ها الزم در انسان حل این مشکالت از طریق ایجاد مهارت

گذاري در منابع انسـانی در ایـن کشـورها بـه مراتـب بیشـتر از        نیاز براي سرمایه پردرآمد براي آنها است.
هاي فیزیکی، هنوز این کشـورها قـادر بـه     د سرمایهرغم واردات و یا ایجا علی هاي فیزیکی است. سرمایه

ایـن   زیرا هنوز منابع انسانی در آنها توسعه نیافتـه بـاقی مانـده اسـت.     تسریع رشد اقتصادي خود نیستند؛
مـورد   »هاي ضـروري  مهارت«کنند، ولی به دلیل فقدان کشورها هر ساله مقادیر متنابهی سرمایه وارد می

اي و دانش و تخصص همـراه   هاي حرفه هرچند که مهارت از این منابع نیستد. نیاز، قادر به استفاده کامل
هاي انسانی همراه با رشـد   عدم توانایی رشد سرمایه اما کافی نیستند. شود؛ هاي خارجی وارد می با سرمایه

منابع فیزیکی یکی از دالیل اصلی پایین بودن ظرفیت جذب منابع سرمایه فیزیکی در کشورهاي در حال 
 هاي اجتماعی یکی از نیازهاي پر اهمیت این کشورها است. گذاري در طرح بنابراین، سرمایه وسعه است.ت

یکی از دالیل اصلی توسعه نیافتگی این کشورها پایین بودن نرخ کارایی نیروي کار، عدم تحـرك منـابع،   
هـا   سنتی و نهـادي  هاي ها در مشاغل و تجارت، نبودن قوه ابتکار و ارزش ها و تخصص محدودیت مهارت

رشـد نـازل علـوم و دانـش،      رسـاند.  سنتی اجتماعی است که انگیزه براي تغییر اقتصادي را به حداقل می
هـاي   در این کشورها منابع طبیعی وجـود دارد، ولـی روش   عامل مهم بازدارنده دیگر رشد اقتصادي است.

اقتصـادي بـراي اسـتفاده مـؤثر و      هاي ضروري، بازارهاي کامل و عوامل نهـادي و  تولید مناسب، مهارت
افـزایش سـطح دانـش و     عقالیی از این منابع براي ارتقاي شرایط اقتصادي و اجتمـاعی محـدود اسـت.   

هـاي اسـتفاده نشـده     هاي محمد شرط الزم براي از بین بردن عقب ماندگی اقتصـادي و ظرفیـت   مهارت
 »تئودر شـولتز ). «16-20: 1385مدي،(تقوي و محهاي الزم براي پیشرفت است اقتصادي و ایجاد انگیزه

دو تن از اقتصاددانان معاصر هستند که تئوري سـرمایه انسـانی را از مراحـل کالسـیک و      »گري بکر« و
اند. به عقیده شولتز توسـعه منـابع انسـانی پـنج      ابتدایی آن به حالت پیشرفته و تحلیل امروزي ارائه نموده

ت بهداشتی که امید به زنـدگی، توانـایی، نشـاط و اسـتقامت را     الف)تسهیالت و خدما :عامل را در بر دارد
آموزش و پرورش از سطح دبستان تا  ج) اي؛ ب)تمام مخارج مربوط به تعلیمات فنی و حرفه دهد؛ افزایش می

اي و سـوادآموزي از سـوي    هـاي تعلیمـات حرفـه    د)برنامه ها؛ پایان دبیرستان و آموزش در سطح دانشگاه
یابی به امکانات اشتغالی بهتر براي افزایش درآمدهاي  ه)مهاجرت فردي به منظور دست ؛هاي اقتصادي بنگاه
هاي اجتماعی مانند ارتقاي سطح آموزش است و در  هاي انسانی در طرح گذاري در سرمایه پس سرمایه .پولی

 :بایستی موارد زیر را شامل گردد براي تحقق اقتصاد مقاومتی گذاري در آموزش کل سرمایه
دهـد   هاي پژوهشی تشکیل می بخشی از وظایف دانشگاه را فعالیت گذاري در تحقیقات: سرمایه ف)ال

باشند و کارشناسان و  هاي اجرایی نیز داراي واحدهاي پژوهشی می ها و سازمان لیکن بسیاري از وزارتخانه
تحقیـق صـرف   هایی کـه در پـژوهش و    هزینه دهند. محققان این واحدها، تحقیقات ذي قیمتی انجام می
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و تکنولوژیکی، حاصـل   بیشتر دستاوردهاي علمی گردد از بازده اقتصادي قابل توجهی برخوردار است. می
کار محققان و پژوهشگران است و بودجه مؤسسات پژوهشی در اکثـر کشـورهاي توسـعه یافتـه، رونـدي      

 .فزاینده دارد
وظایف مؤسسات آموزشی، ارائه یکی از  گذاري در آموزش و پرورش و کشف استعدادها: سرمایه ب)

 مکانیزمی است که استعدادهاي بالقوه را کشف و آن را به صورت بالفعل درآورد و مورد آموزش قرار دهد.
پـردازد، بـی شـک بایسـتی      هاي گزافی می اي که براي استخراج نفت و تکنولوژي استخراج، هزینه جامعه

 .ابهی عمل نمایدبراي کشف استعدادها و پرورش آنها نیز به صورت مش
در یک جامعه در حـال توسـعه،    گذاري در آموزش و پرورش و قابلیت تطبیق نیروي کار: ج)سرمایه

هاي اشتغال افـزون مـی    آموزش و پرورش، قابلیت و توانایی نیروي کار را براي تطبیق با تغییرات فرصت
شوند، لـیکن نیـروي    ت تعویض مییابد، بسیاري از ماشین آال هنگامی که تکنولوژي تولید تغییر می سازد.

 .دهد و براساس آن تکنولوژي، کار می کند کار با آموزش بیشتر، خود را با تکنولوژي جدید تطبیق می
یکی از وظایف هر نظام آموزشی  سرمایه گذاري در آموزش و پرورش جهت ایجاد کادر آموزشی: د)

نظـام آمـوزش و پـرورش بایسـتی      .ا کفایت استتربیت و ایجاد آموزگاران و استادان قابل و ب و پرورشی؛
 .شرایطی را فراهم آورد تا بهترین فارغ التحصیالت خود را در مؤسسات آموزشی جذب و استخدام نماید

نمایـد کـه    رشد و توسعه اقتصادي ایجاب می گذاري در آموزش و پرورش و آینده نگري: سرمایه ه)
در کشـورهاي در حـال    نیازهاي آتی جامعه فـراهم آورد. نظام آموزشی، نیروي انسانی متخصص را براي 

هـاي   نیروي متخصص مورد نیـاز در سـال    -که نیروي کار ماهر و کار آزموده نادر و کمیابی دارد-توسعه
گـذاري در   بدین ترتیب سـرمایه  .ریزي، تخمین زده شده و آموزش داده شود اساس برنامه آتی، بایستی بر

از آنجا که بـازار  . هاي آینده صورت پذیرد هاي نیروي انسانی در سال یازمنديآموزش بایستی با توجه به ن
ریـزي و آینـده نگـري موجـب      کار در کشورهاي در حال توسعه محدود است، هرگونـه قصـور در برنامـه   

هایی از اقتصاد و کمیابی نیـروي   التحصیالت بیکار در بخش هاي آینده، انبوهی از فارغ شود که در سال می
(تقـوي و  اي براي دولت و جامعـه بـه وجـود آورد    هاي دیگر مسائل و مشکالت عمده در بخش متخصص
و  سرمایه انسانی، عاملی مهم در رشـد اقتصـادي  توان اذعان داشت  ). بنابراین می16-20: 1385محمدي،

 ی ندارد؛تنها بستگی به اندازه و میزان نیروي انسان و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است اقتصاد مقاومتی
که از یک طرف عامل  شود بهبود در کیفیت نیروي انسانی موجب می بلکه به کارآیی آن نیز بستگی دارد.

بهبود و پیشرفت در دانش و تکنولوژي نیز سبب  تر و تواناتر گردد و از طرفی دیگر؛ کار ماهرتر، کارآزموده
شود که گسـترش کـارایی و    ، مشاهده میبدین ترتیب می شود تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل کند.

و همین امر، الزمه  وري در هر دو عامل تولید، ناشی از آموزش و پرورش و پیشرفت دانش فنی است بهره
 تحقق اقتصاد مقاومتی است.
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 . تأثیر آموزش غیررسمی بر مردمی کردن اقتصاد مقاومتی10
هدایت و نظارت دولتی براقتصاد اجتنـاب ناپـذیر    ریزي، اقتصاد دولتی کارآمدي زیادي ندارد. اگرچه برنامه

شوند که شرایط الزم فراهم و الزات آن رعایت شده باشـد.   است. مردم زمانی وارد عرصه اقتصاد سالم می
در رفتارهاي عرفی افراد بهینه کردن مصرف درجهت حداکثر سازي مطلوبیـت و رفـاه خـویش را دنبـال     

ها و مآال براي کسب سود  اقتصادي براي افزایش تولید وکاهش هزینهکنند. در سمت تولید نیز فعاالن  می
تواند به توفیقاتی دست یابد که مـورد قبـول وحمایـت آحـاد      کنند. اقتصاد ملی زمانی می بیشتر تالش می

جامعه قرار گرفته باشد. این اتفاق هم زمانی روي خواهد داد کـه مـردم اقتصـاد ملـی را درجهـت منـافع       
کاهش مشکالت خویش ارزبابی کنند. الزمه ایـن دو حالـت وضـعیتی اسـت کـه مـردم       والاقل درجهت 
ثر ایفاي نقش کنند. این شرایط حداقل شرایط الزم درجهت ایجاد انگیزه براي مقاومت ؤدراقتصاد بطور م

تـرین   توانـد بـزرگ   هاست. تعلق خاطر و احساس منافع درکنار ایمان قوي می در برابر نامالیمات و سختی
ابزاري براي مقاومت ملـی باشـد. ثبـات     عنوان بهها و حمایت از اقتصاد ملی  برابر بحران ل مقاومت درعام

هاي  گذاريقوانین، حقوق مالکیت، وجود قوانین شفاف، اجراي عدالت در توزیع امکانات اقتصادي، سیاست
مقبولیت آن است و مقبولیـت و  کند. درستی راه سبب  مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت می مناسب و ...

افراد وقتی منـافع   هاست. به هر حال ایمان به درستی راه هم الزمه مقاومت و پایداري در شداید و بحران
یکپارچـه بـراي اداره اقتصـاد ملـی همــت      کننـد و  روي نمــی منـافع ملـی ببیننـد تـک     خـود را از مسـیر  

دمـی کـردن اقتصـاد، وارد کـردن مـردم بـه       منظـور از مر «). به تعبیـري دیگـر؛   1393(اسدي،گمارند می
 ؛هـا تـوجیهی نـدارد    منظور سپردن اموري که دخالت دولت در آن بخش هاي تولیدي و خدماتی به فعالیت

عبارت دیگر، تا جایی که امکان دارد، دولت باید از برعهده گرفتن امور اجرایی و اقتصادي پرهیـز کنـد،     به
داشـته باشـیم،   ر شته باشد. در اقتصاد، در مواردي که شکست بـازا مگر دخالتش توجیه فنی یا اجتماعی دا

کـه   یک مفهوم در تشریح نظریه اقتصادي اسـت. زمـانی   شکست بازار  ورود دولت توجیه اقتصادي دارد.
تخصیص کاالها و خدمات توسط یک بازار آزاد کارآمد نیست، در این صورت است که لزوم دخالت دولت 

اي براي  الها و خدمات عمومی یا امنیت کشور که بخش خصوصی عالقه و انگیزهشود. مثالً کا توجیه می
هـا بایـد ورود کنـد تـا      ها مواردي است که دولت براي تأمین نیازها در این بخش ورود به آن را ندارد. این

 ).114: 1393کریم و دیگران ،»(وجود آمده رفع شود عدم تعادل به
اهکله اقتصاد مقاومتی هستند و تولیدگران حقیقی و گرداننـده  دهند که مردم ش مباحث فوق نشان می

هـاي   راهکارهـا، اصـول، مبـانی و برنامـه      هاي اقتصاد کشور، مردم هستند، از این رو باید با موازین، چرخ
هاي  ترسیم شده در فرایند اقتصاد مقاومتی آشنا گردند. نخبگان علمی، دانشجویان و افرادي که در محیط

گردنـد   هـاي آن آشـنا مـی    هاي رسمی با اقتصاد مقاومتی و اهداف و روش بر اساس آموزشعلمی هستند 
ولی براي آشنایی مردم و شهروندان جامعه یا این سیاست اقتصادي چه باید کـرد؟ الجـرم آمـوزش ایـن     
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بخش از جمعیت ایران بسیار حائز اهمیت بوده و آموزش غیررسـمی بایـد در ایـن حـوزه فعالیـت نمایـد.       
هـاي   ها و جراید کثیراالنتشار، کارگاه هاي گروهی صوتی و تصویري نظیر رادیو و تلویزیون، روزنامه هرسان

ها و نرم افزارهاي مرتبط با اصول اقتصاد مقاومتی و توزیع آنها در  دي آموزشی اقتصاد مقاومتی، تولید سی
قاومتی، فعالیت در حـوزه فضـاي   بین شهروندان، فعالیت سینماها و تئاترها با هدف ترویج اصول اقتصاد م

پذیري اقتصاد مقاومتی در میان شهروندان کمـک شـایانی    سازي و جامعه توانند به درونی سایبر و غیره می
ها، نهادها و لوازم  نمایند و در این راستا، رسالت صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران بیش از سایر ارگان

  آموزشی دیگر است. 
جویی و پرهیز از  هاي کنشگري مردم در اقتصاد ملی، فرهنگ صرفه واند زمینهت آموزش غیررسمی می

هاي اقتصاد اسالمی، توجه به بخش کشاورزي و صنایع  سازي ارزش گرایی، درونی اسراف، مقابله با تجمل
تولیدي، کاهش استفاده از محصوالت وارداتی و جایگزینی کاالهاي تولید ملـی بـه جـاي آنهـا، کـاهش      

هـایی   انداز و غیـره را فـراهم آورد و چنـین فرهنـگ     به کاالهاي لوکس و تجملی، فرهنگ پسوابستگی 
  هاي کلی اقتصاد مقاومتی باشند. توانند یاري رسان سیاست می

  کدامین علم و آموزش؟  ؛مسئله. طرح یک 11
هـاي   از آنجایی که اقتصاد مقاومتی در جامعه اسالمی مطرح گشته است و بـا فرهنـگ اسـالمی و ارزش   

توانـد بـه    آیا هـر اموزشـی مـی    باشد؟  انقالب اسالمی پیوند عمیقی دارد، کدامین علم و دانش مد نظر می
تواند راهگشاي  هاي رایج غربی با مبانی معرفتی می آیا تقلید از دانش  تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نماید؟

گراي غربی نتوانـد کلیـد    بانی ماديهاي مبتنی بر م جمهوري اسالمی ایران باشد؟ اگر این دانش و مهارت
توانـد گـره از مشـکالت     ها مـی  حل مشکالت اقتصادي جمهوري اسالمی ایران باشد، پس کدامین دانش

  ایرانِ اسالمی باز نماید؟  
ها براي حل مشکالت کـافی نیسـت    باید به این نکته توجه کرد که صرف آموزش و یادگیري مهارت

نظر قرار داد کـه بـراي جامعـه اسـالمی و امـت اسـالمی نـافع باشـد.          بلکه باید مهارت و آموزشی را مد
هاي نظام غربی مبتنی بر مبانی معرفتی و هستی شناختی مـادي هسـتند کـه صـرفاً      ها و آموزش مهارت

توان گفت کـه   رفاه و تعالی در کیفیت ماديِ زندگی هستند، حال می  یابی به رشد اقتصادي، خواستار دست
نظام جمهوري اسالمی ایران رسیدن به رفاه مادي و کیفیت زندگی در سـطح مـادي   هدف از آموزش در 

رغم آبـاد کـردن    است؟ با این اوصاف، مهارت، دانش و آموزشی در اقتصاد مقاومتی مد نظر است که علی
هاي اقتصاد اسالمی و فرهنگ اسالمی را پاسداري و در نیروي انسانی درونی سـازد.   اقتصاد کشور، ارزش

اي در اقتصاد مقـاومتی مـدنظر نیسـت بلکـه بایـد       راین آموزش و فراگیري دانش با هر سلیقه و شیوهبناب
این چه آموزش و مهارتی است؟ بر اساس گفتمـان اسـالمیِ    منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی باشد. حال، 
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مورد توجـه قـرار    باشد. مالك نافع بودن باید در آموزش» نافع«اقتصاد، این آموزش، دانش و مهارت باید 
تواننـد هـر علمـی را آمـوزش و      گیرد. بنابراین نظام آموزش عالی و نهادهاي تربیتی در نظام اسالمی نمی

فراگیري نمایند بلکه باید آموزش و علوم تدریسی خود را باید منطبق با نافعیت براي جامعه اسالمی قـرار  
بایـد  » نافع در پرتو اقتصاد مقاومتی چیست؟ آموزش و علم«دهد. به هر روي، در جواب به این سؤال که 

  اشاره کرد:
هـاي کـاربردي را    دانش و مهارت فاقد عمل و بدون کاربرد، آموزش سودمندي نیست؛ بلکه آمـوزش 

توان در زمره علوم نافع به حساب آورد همچنان کـه کـاربردي شـدن علـوم نیـز بـه توسـعه، رشـد و          می
اند: نافع ترین علم، دانشی است که بدان  ) در این باره اظهار فرمودهپیشرفت آنها خواهد افزود. امام علی(ع

اند: علم براي کسی که به آن عمل کند، مایه رشد است. البته علـم کـاربردي    عمل شود. همچنین فرموده
شود و غیرسودمند  به معناي علم پراگماتیستی و عملگرایی زده نیست بلکه علمی است که به آن عمل می

ست. از منظر روایات، علم نافع علمی است که در جهت و در خدمت صالح و مصـالح دینـی و   و مهمل نی
دنیایی باشد و به تعبیر امام علی(ع)، ثمره و محصول علم می باید تبدیل به عملی براي حیات و زنـدگانی  

ي ). بنابراین مـالك نـافع بـودن آمـوزش در الگـو     12: 1390مادي و معنوي بشري گردد(اخوان کاظمی،
پیشرفت اسالمی و اقتصاد مقاومتی ناظر بر شرایطی است؛ ایمان و تقوا، عمل و اجرایی شدن، مطابقت بـا  
واقعیت، رفع نیاز جامعه اسالمی، خدمت به جامعه انسانی و حل مشکالت مسـلمانان. شـهید مطهـري در    

ننـد و آن ایمـان و   ک این زمینه یک شرط اساسی براي کاربردي و نافع بودن آموزش و علم علم بیان مـی 
به این معنا که علم مورد نظر جامعه اسالمی در مسیر پیشرفت و تعالی بایـد مقـرون بـه دیـن       دین است؛

  اسالم باشد و از این پیوند است که سعادت جامعه تحصیل می شود:
همـان    شکی نیست که علم به تنهایی ضامن سعادت جامعه نیست. جامعه، دین و ایمـان الزم دارد؛ «

مفید نیست بلکه وبال است...به هر حال اگر ما می خواهیم   ري که ایمان هم اگر مقرون به علم نباشد،طو
خواهیم از مرض نجات پیـدا کنـیم،    اگر می خواهیم از فقر رهایی یابیم،  اگر می  دین صحیح داشته باشیم،

موکراسی داشـته باشـیم، اگـر    خواهیم آزادي و د خواهیم عدالت در میان ما حکمفرما باشد، اگر می اگر می
خواهیم جامعه ما برخالف حال حاضر به امور اجتماعی عالقمند باشد، منحصـراً راهـش علـم اسـت و      می

ــدس       ــاد مق ــک جه ــورت ی ــه ص ــن ب ــد و از راه دی ــته باش ــت داش ــه عمومی ــی ک ــم علم ــم، آن ه عل
  ).185-186: 1389مطهري،»(درآید

براي پیشرفت انقالب اسالمی و تعـالی مـادي و   » ؟کدام علم«شهید باهنر در پاسخ به این سؤال که 
کنند و در کتاب مباحثی  بودن اشاره می» مسئوالنه«و » نافع«معنوي کارآمد و مفید خواهد بود به مالك 

  نگارند: پیرامون انقالب اسالمی چنین می
ی به دنبـال  سحر و این که کسان مسئلهاي در قرآن در زمینه داستان سلیمان و به دنبال  در ذیل آیه«
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): اینهـا چیزهـایی   102بقـره/ »( و یتَعلَّمـونَ مـا یضُـرُّهم و ال یـنْفَعهم    «فرماید:  آموزش سحر هستند، می
حوزه نفع جامعـه   بخشد و براي آنها سودي ندارد. معلوم می شود حوزه علم،  آموزند که به آنها زیان می می

مین تعبیر را موال علـی بـن ابـی طالـب(ع) در نهـج البالغـه       اي است که بتواند مفید باشد. ه حوزه  است؛
ها و هـوش و   )؛ یعنی این گوش193نهج البالغه، خطبه  »(و وقَفُوا أَسماعهم علَى الْعلْمِ النَّافعِ«فرماید:  می

صـرفاً   اند که این علوم براي آنها نافع و سودمند باشد، نه علومی که حواس خود را متوجه آن علومی کرده
جنبه یک نوع آموزش و آگاهی دارد اما براي آنها، براي جامعه شناسان، بـراي اخالقشـان و بـراي آینـده     
شان نفعی نداشته باشد. جمله دیگري است از امام علی(ع) در بحاراالنوار که از کتاب خصـال نقـل شـده    

دکان خود چیزي را بیاموزید کـه بـراي آنهـا سـودمند     : به کواللّه ُ بِه علّموا صبیانَکُم ما ینْفَعهم«است که: 
فرمایـد:   روایتی است از امام کاظم(ع) که مـی ». باشد و خدا در سایه ي این علوم به آنها نفع و سود بدهد

امـام  «؛ »مسئُولٌ عنِ الْعملِ بِـه بِک ما لَا یصلُح لَک الْعملُ إِلَّا بِه، و أَوجب الْعلْمِ علَیک ما أَنْت   الْعلْمِ  أَولَى«
تـرین دانـش    شایسته ترین دانش براى تو آن است که عملت جز بدان سامان نپـذیرد و واجـب  کاظم(ع): 

ترین دانش براى تو آن است کـه بـه صـالح     شوى و الزم مى براى تو آن است که از عمل به آن پرسیده
ترین دانش آن است که بر عمـل زودگـذر    د و نیک فرجاماش را برایت روشن ساز قلبت ره بنماید و تباهى

رساند سرگرم مشو و از دانشى که رهاکردنش بـر   تو بیفزاید، پس به دانشى که ندانستنش زیانى به تو نمى
  ).190: 1390حلوانی،»(افزاید غافل مباش نادانى تو مى

است که عمل تو جز در سایه  تر است که به دنبالش بروي، آن علمی تر و ضروري علمی که از همه اولی
اش عمل صالح باشد(عمل صالح عملی است که بـارور   شود؛ یعنی آن علمی که نتیجه آن علم اصالح نمی

باشد، پویا باشد، مثمر باشد و بتواند براي احیاي جامعه و راه انداختن حیات اجتماعی مردم مفید باشد). بعد به 
زي است که تو در برابرش مسئولیت داري. ما از اینجا علمی را آن چی  ترین عمل، فرماید واجب دنبالش می
آید. اینجـا فرهنـگ    اش عملی باشد که آن عمل به دنبال تعهد و مسئولیت می کنیم که نتیجه استفاده می

متعهدانه و علم مسئوالنه مطرح است؛ یعنی علمی که به دنبالش مسئولیت و تعهد را در انسان بیدار کند و 
  ).157-158: 1387باهنر،»(م مسئولیت به انسان راه نشان بدهد و چاره ساز باشد..در راه انجا

در عین حال، توجه به این نکته ضروري است که آموزش و علوم کاربردي در فرایند پیشبرد اقتصـاد  
بلکه مراکز حوزوي نیز در تصحیل اهـداف اقتصـاد     شود، مقاومتی، صرفاً محدود به مجامع دانشگاهی نمی

راهبردهـا،    توانند با تبیین قواعد فقهی و اقتصادي مکتب اسالم، ومتی تأثیرگذار هستند. این نهادها میمقا
اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی را تشریح نموده و در فرایند تحقق ایـن سیاسـت اقتصـادي، نـاظر بـر آن      

قـوي و منسـجمی را بـراي    تواند پشتوانه نظري  باشند و در عین حال، پیوند نهاد دانشگاهی و حوزوي می
هـاي   تواننـد بـا مـرور تجربـه     نظران حوزه اقتصـادي مـی   این سیاست اقتصادي به همراه بیاورد و صاحب

اقتصادي کشورهاي اسالمی و غیراسالمی و استعانت از منابع اصیل اسالمی، کلید حل مشکالت کشور را 
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ه از اصول اقتصاد اسـالمی اسـت، از ایـن رو    به مسئولین ارائه بدهند. از آنجایی که اقتصاد مقاومتی برآمد
هاي فقهی است و همین امر الزمه فعالیت نهادهاي حوزوي در راستاي تقویت مبانی ایـن   داراي بن مایه

  الگو را مجاب می سازد.
توانند در فرایند طراحی، تـدوین و اجرایـی شـدن اقتصـاد      عالوه بر مسائل فوق، مراکز دانشگاهی می

توانند در حـوزه   ها و نخبگان علمی کشور می ت بپردازند. به عبارتی دیگر، اساتید دانشگاهمقاومتی به فعالی
تدوین راهبردها و ارائه نظرهاي کاربردي به مسئولین فعال باشـند و در عـین حـال، نخبگـان اجرایـی و      

ی تولید ملـی،  توانند در حوزه عملیاتی اقتصاد مقاومتی، کوشا باشند و سهم خود را در پویای صنعتی هم می
  شکوفایی بخش صنعت، خودکفایی بخش کشاورزي و رونق چرخ هاي اقتصاد کشور ایفا نمایند.

  نتیجه گیري و ارائه راهکارها
این مقاله تالشی براي بررسی رابطه آموزش و اقتصاد مقـاومتی بـوده و در ایـن مسـیر سـعی گردیـد بـا        

نیروي انسانی) به بررسی این رابطه پرداختـه شـود.   گیري از نظریات سرمایه انسانی و ترویج(آموزش  بهره
ها وجـود   دهند که، اوالً؛ ارتباطی وثیق میان آموزش و تدابیر اقتصادي دولت هاي این مقاله نشان می یافته

منـدي از   طراحی و عملیاتی سازي راهبـرد اقتصـاد مقـاومتی نیازمنـد بهـره      دارد و در این راستا، گزینش، 
نظام آموزش عالی و دانشگاهی کشـور    اي نظام آموزشی کشور است و در این میان،ه ها و ظرفت پتانسیل
توان آنهـا را بـه خـدمت گرفـت.      ریزي مناسب می هاي بالقوه بسیاري دارا هستند که با یک برنامه توانایی

زا  درونثانیاً؛ اقتصاد مقاومتی اشاره به یک راهبرد و الگوي بومی و ارزشی دارد که تمرکز آن بر پیشـرفت  
هایی نظیر تولید ملی، مصرفت تولیدات داخلـی، قطـه کـردن صـادرات      باشد و به همین دلیل به مؤلفه می

هـا   کاالهاي غیرضروري، مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان و... توجه دارد و براي این کـه ایـن مؤلفـه   
تصاد مقاومتی، مخاطبان را به سازي اق سازي و هویت تواند با فرهنگ تحقق یابند، نظام آموزشی کشور می

تواند به آمـوزش و پـرورش نیـروي انسـانی      ها سوق دهند و در نقطه مقابل، می سمت و سوي این ارزش
زا به آن احتیـاج زیـادي دارد و    متعهد، کارآمد و متخصص بپردازد و این چیزي است که یک اقتصاد درون

ت. ثالثـاً؛ تـأثیر آمـوزش بـر اقتصـاد مقـاومتی را       مستقیماً با نهادهاي آموزشی و تربیتی کشور مرتبط اسـ 
ضـابطۀ کمـک   ، نـرخ بـازده   ضـابطۀ  توان به وسیله سه ضابطه زیر مورد سنجش و ارزیابی قـرار داد:  می

ها بیشتر بـراي تـأثیر    ضابطۀ عامل پسماند. البته این مؤلفه، آموزش و پرورش به رشد درآمد ناخالص ملی
زیـرا ایـن    گیـرد؛   هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مـی  بیت بر سیاستآموزش عالی و نهادهاي تعلیم و تر

هاي اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادي خواهنـد داشـت.    نهادهاي تربیتی بیشترین رابطه را با رشد سیاست
سـازي ارزش هـاي اقتصـاد     سازي و گفتمـان  به هر روي، نهادهاي آموزشی و تربیتی کشور براي فرهنگ

ي اقتصـاد مقـاومتی در سـطح جامعـه و نهادهـاي      ها تکرار ارزش د به راهبردهایی نظیر؛توانن مقاومتی می
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براي عمل به اصـول و الزامـات    تهییج عواطف هاي کلی جهاد اقتصادي، به سیاست دعوت عملى تربیتی،
 هاي حاکم بر اقتصاد مقاومتی، سازي ارزش سازي و درونی براي هویت آمیز برخورد محبت اقتصاد مقاومتی،
 هـاي ایـن سیاسـت اقتصـادي و     به شهروندان در خصوص رعایت و اجرایی کردن مؤلفه ارائه نمونه عینى

و همه فهم رجـوع نماینـد.    به زبان مخاطبانها و فرهنگ اقتصادي مرتبط با اقتصاد مقاومتی  ارزشتبلیغ 
مـوزش نیـروي انسـانی    گـذاري در تربیـت و آ   ترین راهبرد در موفقیت اقتصاد مقاومتی، سرمایه رابعاً؛ مهم

گذاري  به آنها منتقل گردد و با سرمایهدانش و تخصص  ،اي هاي حرفه مهارتکشور است و از این طریق، 
پایین بودن نرخ کارایی نیـروي کـار، عـدم تحـرك منـابع، محـدودیت       براي این نیروهاي مولد کشور، با 

له کرد و روح ابتکار، خالقیـت، تـالش   مقابها در مشاغل و تجارت، نبودن قوه ابتکار  ها و تخصص مهارت
  وقفه، ایده پردازي و حرکت مدبرانه جمعی را در جامعه دمید. بی

سازي اقتصاد مقاومتی ارائـه   به هرروي، راهکارهاي زیر براي تقویت نقش آموزش در فرایند عملیاتی
ها، تدریس  نشگاههاي کلی اقتصاد مقاومتی در سطح مدارس و دا گردد: تدوین کتب مناسب با سیاست می

ها و فرهنگ حاکم بر اقتصاد اسالمی  ها در راستاي آشنایی دانشجویان با مؤلفه اقتصاد اسالمی در دانشگاه
هاي ترویج کننده اصول راهبردي اقتصـاد مقـاومتی    بن مایه اقتصاد مقاومتی، تهیه و تولید برنامه عنوان به

هـاي اقتصـاد مقـاومتی بـراي ارائـه       ار و آموزشـگاه هاي صوتی و تصویري، برپایی کنگره، سمین در رسانه
هاي شهروندان در راسـتاي اجرایـی    دستاوردهاي پژوهشی مرتبط با اقتصاد مقاومتی براي بروزرسانی داده

زیسـتی توسـط    نمودن دستاوردهاي جدید در سطح زندگی فردي و اجتمـاعی، رواج دادن فرهنـگ سـاده   
هـاي   ها، تهیه انیمیشن، کارتون و تله فـیلم  ات ملی توسط رسانهها در سطح جامعه، حمایت از تولید رسانه

هـاي اقتصـاد سـالم اسـالمی در      سـازي ارزش  هاي اقتصاد مقـاومتی بـراي درونـی    جذاب مرتبط با مؤلفه
گرایـی و ارائـه یـک سـبک زنـدگی       ها به مقابله با سبک زندگی غربی و تجمـل  خردساالن، کمک رسانه

  ایرانی و غیره.-اسالمی

  منابع
  قرآن کریم.
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  هاي توسعه. روزنامه جوان. )، تعلیم و تربیت در کانون نظریه1393طالب زاده، حسن(
انتشارات زمزم هدایت و پژوهشکده   امات، عوامل و موانع، قم،)، جهاد اقتصادي: الز1390عزیزیان، مهدي(

  تحقیقات اسالمی.
)، آموزش عالی در ایران و نقش آن از دیدگاه علم اقتصاد و مباحث توسعه، مجموعۀ 1376عظیمی، حسین(

  مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
مجلـه    ،»بررسی و تبیین الگوي اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایـران «)، 1390محمد؛ پورغفار، جواد( فشاري، 

  .29-40صص  ،5-6سال چهارم، مرداد و شهریور، شماره اقتصادي، 
، فصـلنامه  »توسعه کشاورزي و اقتصاد مقاومتی: جـایگزین نفـت  «)، 1393کریم، محمدحسین و دیگران(

  .103-127، صص6شماره  و کالن، سال دوم، تابستان،هاي راهبردي  سیاست
اقتصادي،  -، فصلنامه اطالعات سیاسی»نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادي«)، 1378لشکري، محمد(

  .226-231، صص143-144مرداد و شهریور، شماره
، 88، فصـلنامه تعلـیم و تربیـت، شـماره    »نقـش آمـوزش بـر رشـد اقتصـادي     «)، 1385محمدي، علیرضا(

  .57-84صص
برداشتی از جایگاه آموزش در تکوین سرمایه انسانی در اقتصاد و صنعت ایـران:  «)، 1368بایزید(  مردوخی،

، ماهنامـه اطالعـات سیاسـی اقتصـادي، مـرداد و شـهریور،       »نقش سرمایه انسانی در توسعه صنعتی
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 .40-44صص  ،30شماره
، »ي برخی کشـورهاي در حـال توسـعه   نقش بهداشت و آموزش در رشد اقتصاد«)، 1389مرزبان، حسین(

  .33-49صص  ،1فصلنامه معرفت اقتصادي، سال اول، بهار، شماره 
  )، ده گفتار، تهران، انتشارات صدرا.1389مطهري، مرتضی(

، »مالك علم نافع در دانشگاه اسالمی بر اساس قـرآن و احادیـث  «)، 1391مطیع، حسین و سوده یاوري(
  ،.2شگاه اسالمی، سال شانزدهم، تابستان، شماره فصلنامه مطالعات معرفتی در دان

، »اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن: با تأکید بر دیدگاه مقام معظـم رهبـري  «)، 1391میرمعزي، سیدحسین(
  .49-76، صص47پائیز، شماره  فصلنامه اقتصاد اسالمی، سال دوازدهم،

، مجله »ها یم، مبانی، الزامات و سیاستاقتصاد مقاومتی از منظر دین: مفاه«)، 1393سیدحسین( میرمعزي، 
  .179مبلغان، خرداد، شماره

)، بررسی نقش دانشـگاه آزاد اسـالمی در توسـعه اقتصـادي     1387نوبخت، محمدباقر؛ صادقی، علی اصغر(
  هاي اقتصادي مجمع تشخیص مصلحت نظام. اجتماعی کشور، تهران، معاونت پژوهش

اقتصاد مقاومتی؛ نمـاد مـدیریت جهـادي در اقتصـاد     «)، 1393حیدري، علی(هزاوئی، سید مرتضی؛ زیرکی
  .  26-9، صص 1393، تابستان 37، مطالعات انقالب اسالمی، سال یازدهم، شماره »سیاسی ایران
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  هاي اجتماعی  مدیریت منابع انسانی و سرمایه
  در پرتو اقتصاد مقاومتی

  فهیمه آقابابایی، *سید علیرضا شکوهیان، عباس قاسمی حامد

  چکیده
تباین بـوده و  » اقتصاد ریاضتی«عنوان الگویی که رابطه آن با  ، به»اقتصاد مقاومتی«هاي کلی  سیاست
از سوي مقام معظم رهبري ارائه شده است. بخشی  1392باشد، در سال  می» انعطاف اقتصادي«اعم از 

ماعی اشـاره دارد و  هاي اجت ها به دو مقوله مهم مدیریت منابع انسانی و مدیریت سرمایه از این سیاست
رسـد کـه بـا توجـه بـه سـاز و        کند. لذا به نظر می راهکارهایی را در جهت نیل به این اهداف طلب می

توان به این  اند، می کارهاي مدیریتی نوین و ساز و کارهاي مدیریتی موجود در گذشته که مغفول مانده
صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم مـورد      مهم دست یافت. در حوزه مدیریت منابع انسانی، راهکارهایی به

توجه خواهد بود. راهکارهاي مستقیم، ارتقاي سطح دانش، امنیت شغلی و دقت در خصـایص فرهنگـی   
» اي انعطاف وظیفـه «ترین ابزارهاي قابل بررسی در این حوزه،  دهد که از مهم را تحت پوشش قرار می

ازد. راهکارهاي غیر مسـتقیم نیـز توزیـع    س هاي ناگهانی ایمن می است که نیروي کار را در قبال شوك
هاي غیرمالی را در بر خواهد گرفـت.   کاري و درآمدي مناسب، معیارهاي مناسب ارتقاي شغلی و پاداش

تئوري کارآمد در  عنوان بهچارلز هندي، » هاي شبدري سازمان«توان از تئوري  در این خصوص هم می
تري که از مرحلـه مـدیریت منـابع انسـانی      حث مهمهاي مالی بهره جست. اما ب راستاي اعطاي پاداش

موتـور محـرّك    عنوان بهباشد که عقیده غالب، آن را  می» هاي اجتماعی سرمایه«رود، بحث از  فراتر می
کند. نیل به ایجاد همکاري میان منابع انسانی و همچنـین همکـاري میـان مقـررات      اقتصاد معرفی می

توجهات جامعه شناختی، اقتصادي و حقوقی نیازمنـد اسـت کـه     گذاران و تابعان تحت تنظیم، به برخی
هاي اقتصادي، مبارزه بـا مفاسـد اقتصـادي،     گیري توان این مهم را با شرکت دادن جامعه در تصمیم می

ي  هاي حمایتی به نفع تولید کنندگان و وضع قوانین شفاف به نفع عموم و فارغ از شائبه تدوین سیاست
  ق نمود.  طلبی خصوصی محق -منفعت

ي اجتماعی، مـدیریت  ها هیسرمااقتصاد مقاومتی، انعطاف اقتصادي، انعطاف نیروي کار،  ها: کلید واژه
 منابع انسانی.

                                                        
  دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق اقتصادي دانشگاه شهید بهشتی  *
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  مقدمه
کنـد، هجمـه    اي خـالف عقایـد شـکل گرفتـه در جهـان را تهدیـد مـی        عقیده  آنچه هر کشوري با داعیه

هاي گوناگونی از جمله تحـریم،   که از راهکشورهاي دیگر در جهت بی اساس نشان دادن آن عقیده است 
رغـم ایـن فشـارها، برخـی      سعی در جامه عمل پوشاندن بـه آن را دارنـد. در چنـین شـرایطی کـه علـی      

هاي اقتصاد داخلی به اثر بخشی فشارهاي خارجی دامن زده است، مقام معظّم رهبري پـس از   ناکارآمدي
اند که نخستین بار در  الگوهایی اقتصادي نموده  همشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم به ارائ

نامگذاري شده است. همـان   1»اقتصاد مقاومتی«، با عنوان 1389دیدار ایشان با جمع کارآفرینان در سال 
مقابلـه بـا فشـار    «و » آمادگی کشور بـراي جهـش  «آید، هدف از این طرح  طور که از لفظ انتخابی بر می

کنـد کـه بـا     ). در حقیقت اقتصاد مقاومتی شرایطی را ترسیم می1392ی، باشد(عرب می» اقتصادي دشمنان
هاي وارده را داشته و قابلیت انعطاف در شـرایط   دارا شدن این شرایط، اقتصاد کشورتوانایی مقابله با شوك

  ). 1392مختلف و توانایی عبور از بحران را داراست(تاري و کاویانی، 
شود، به بیان واضع آن، اقتصادي مردم بنیاد بوده و دولـت   ائه میآنچه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ار

  ). لذا کامالً از شـبهه 1393کند(بیانات مقام معظم رهبري،  تنها نقش ناظر و تعدیل کننده را در آن ایفا می
هـاي مـردم و نـه وضـع      ریاضتی بودن به دور است و در این رویکرد نه به دنبال کاهش حقوق و دریافتی

شوند و امنیت اقتصادي کاهش  هاي شغلی حذف نمی هاي شدید هستیم. خدمات عمومی و فرصت مالیات
هاي عمرانی کم نشده و بازگشت پذیري منـابع صـرف شـده در کوتـاه مـدت       یابد و همچنین، بودجه نمی

  ). 1392/ 12/3خواهد بود(روزنامه ایران، 
مـورد اشـاره قـرار     2006در سـال   3گلیوکه در بیان بریگا 2»انعطاف اقتصادي«یا » فنرت اقتصادي«

است. بریگاگلیو براي اشاره به توان سیاست سـاخته یـک   » اقتصاد مقاومتی«گرفت نیز، امري متفاوت از 
). در 1391هاي برون زاي مخالف اسـتفاده کـرده است(سـیف،    اقتصاد، براي بهبود(یا انطباق با) آثار شوك

هایی از جمله درجه باز بودن  تصاد یک کشور، به شاخصانعطاف اقتصادي، براي سنجش آسیب پذیري اق
اقتصاد(به روي تجارت بین المللی)، تمرکز و شدت میزان صادرات و وابستگی به واردات استراتژیک توجه 

شود. پس از شناخت میزان آسیب پذیري اقتصاد در یک کشور، در این رویکرد، براي سـنجش میـزان    می
ثبات اقتصاد کالن، کـارایی بازارهـاي خـرد، حکمرانـی خـوب و توسـعه        انعطاف اقتصادي از چهار عامل

هاي ابالغـی در خصـوص اقتصـاد مقـاومتی عمـل شـود،        شود. حال، اگر به سیاست اجتماعی استفاده می
گرایانـه   منابع طبیعی و مالی و انسانی بود. همچنین، نقش مداخلـه   توان شاهد ثبات اقتصادي در حوزه می

تواند منجر به تحقـق حکمرانـی خـوب     یابد و این امر می ري و دولت تنظیمی تقلیل میگ دولت، به تنظیم

                                                        
1. Resistive Economy 2. Economic Resilience 
 

3. Briguglio 
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ي اقتصـاد مقـاومتی، روح    شود. عالوه بر موارد مذکور، شعارهاي سال مقام معظّم رهبـري در کنـار ایـده   
عه هاي اجتماعی و عدم واکنش منفی آحاد جام همدلی در مردم را تقویت نموده و منجر به افزایش سرمایه

  هاي متخذه از سوي تصمیم گیران اقتصادي خواهد شد.  در قبال سیاست
پس، با این مقدمه که اقتصاد مقاومتی از تحمیل ریاضت بر مـردم بـه دور اسـت و متضـمن الگـوي      

هـاي   شویم که در حوزه مدیریت منـابع انسـانی و سـرمایه    باشد، وارد این بحث می اقتصاد منعطف نیز می
وري و سطح کارآمدي اقتصادي، چه راهکارهایی قابل بکارگیري اسـت؟   ارتقاي بهره اجتماعی در راستاي

لذا در این مقاله در پی پاسخ به سؤاالت مطروحه، در بخش اول راهکارهاي عملیاتی مربوط بـه مـدیریت   
ر شـود و د  منابع انسانی، تبیین و برخی موانع و معضالت قانونی پیش رو معرفی و براي آن چاره جویی می

عامـل مـؤثر دیگـر در رشـد و      عنـوان  بـه هاي اجتماعی و نحوه توسـعه آن   سرمایه مسئلهبخش دوم  به 
  پردازیم.  پیشرفت اقتصادي می

  بخش اول : مدیریت توسعه منابع انسانی
ي پیشرفت اقتصادي، داشتن نیروي انسانی جوان و کارآمد است. با آغاز هزاره سوم، هر ها شاخصیکی از 

ـ تنها عامل کسب مزیت نسبی یاد  عنوان بهشده و اکنون از آن  تر پررنگع انسانی روز نقش مناب شـود.   یم
). 1386این امر خصوصاً در اقتصاد دانش بنیان امروز بـیش از پـیش بـه حقیقـت پیوسـته است(صـانعی،       

ـ       ت کارایی و انعطاف در نیروي کار، دو عاملی اند که مورد نخسـت، بیکـاري پنهـان و مـورد اخیـر، مقاوم
دهد. در اهمیت این بحث، لویس و همکارانش در  یمي ناگهانی را افزایش ها شوكسازمان در زمان بروز 

ي اخیر، الگوي انعطـاف پـذیري رشـد سـریع و ناگهـانی      ها دهه، به این نتیجه رسیدند که در 1998سال 
قابـت)، توسـعه   ي اقتصـادي(جهانی سـازي، افـزایش ر    توسـعه توان ناشـی از   یمداشته است و این امر را 

هاي انعطاف پذیر)، توسعه فرهنگی(رشد خصوصی سازي، افـزایش آمـوزش،    يفناورفناوري(دسترسی به 
سیاسـی(تغییر شـرایط خـانوادگی، تغییـر      –تغییر نگرش نسبت به کار و چرخه زندگی) و توسعه اجتماعی 

). همچنـین،  1386ور، هاي جمعی، تغییر نگرش دولت) دانست(اعرابی و دانش پـر  یتفعالنگرش نسبت به 
ـ )، نشان 1391سال اخیر(نصرت پناه و همکاران، 15برابر شدن بهره وري در سطح جهان در  45 دهـد   یم

که براي نیل نیروي انسانی به سطح مهارت قابل رقابت در بازارهاي جهانی، بـه راهکارهـاي مسـتقیم و    
  ).1389اي نیازمندیم(قلیچ لی،  یژهوغیرمستقیم 

  راهکارهاي مستقیم توسعه منابع انسانیمبحث اول : 
هرچند که مدیریت منابع انسانی متهم به نگاه ابزاري به انسان است، اما این گونـه از ایـن اتهـام برائـت     

باشد، بلکه نگرش آن به افراد به  ینمیابد که بکارگیري منابع انسانی به روشی مکانیکی و بی احساس  یم
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). پس هـدف مـا بـر    4: 1384باشد(غالم زاده و قلیچ لی،  یمه دیگران ین منبع براي کمک بتر مهممثابه 
تولید و نقش آن در رشد و  فرایندابزار قرار دادن انسان استوار نیست، بلکه به لحاظ اهمیت جایگاه فرد در 

شود. حال، پس از رفع شائبه نگاه  یمتوسعه اقتصادي، موضوع قرار گرفتن انسان در مدیریت منابع توجیه 
  زاري به انسان، مجال آن است تا راهکارهایی مستقیم را براي مدیریت منابع انسانی معرفی نماییم.  اب

  بند اول: ارتقاي سطح دانش و تجربه  
زدایی از مفهوم مدیریت منابع انسانی، نخستین راهکار در مدیریت منابع انسانی با عنـوان   پس از این ابهام

گردد. امروزه با توجه به توسعه اقتصاد دانش بنیان، به عقیـده برخـی    یمارتقاي سطح دانش و تجربه ارائه 
صاحب نظران، کشوري انتظار پیشرفت را خواهد داشت که سهم بیشتري از دانش را به خـود اختصـاص   

در مـدیریت دانـش و اطالعـات جلـوه گـر       هـا  سازمانهاي رقابتی آینده، به شکل توانایی  یتمزدهد. لذا 
هاي فکري و ذهنی خواهند داد(ابطحی  یهسرماهاي فیزیکی و مالی، جاي خود را به  یهسرماخواهند شد و 

  ).  2: ص1387و منتظري، 
جهت تأمین نیروي انسانی منعطف در راستاي ارتقاي سطح دانـش و تجربـه، راهکارهـاي متعـددي     

ـ  یفهوظتوان به انعطاف پذیري  یممورد توجه قرار گرفته است که  الی اشـاره کـرد.   اي، عددي، مکانی و م
است. این رویکرد به دنبال همه کاره و چند » اي یفهوظانعطاف پذیري «شود،  یمآنچه مربوط به بحث ما 

منظوره کردن کارکنان است تا توانایی شرکت در شرایط و تغییرات محیطی شدید، افزایش یابـد. در ایـن   
  به ارائه الگو پرداخت. توان  یمخصوص، بر اساس رویکرد برنامه ریزي شده و حذف مرزها 

» چـرخش شـغلی  «توان چند قالب را طرح ریزي کرد. یکـی   یمبر اساس رویکرد برنامه ریزي شده، 
است. در این روش از طریق جابجایی کارکنـان در مشـاغل مختلـف، موجـب کسـب تجـارب و ارتقـاي        

یق افـزایش افقـی   است که در این روش، از طر» گسترش شغل«شویم. مورد دیگر،  یمي آنان ها مهارت
پربـار کـردن   «آوریـم. روش سـوم،    یمـ وظایف محوله به افراد، موجبات کسب مهارت و تجربه را فراهم 

است که در راستاي اجراي این روش، از طریق افزایش عمودي وظایف محوله بـه افـراد، آنـان را    » شغل
  سازیم.   یممنعطف 

چنـد مهارتـه   «ا بررسی کرد. انعطاف پذیري توان سه راهکار ر یماما بر اساس روش حذف مرزها نیز 
شـود تـا کارکنـان بتواننـد تمـامی وظـایف موجـود کـه نیازمنـد           یمـ که در آن شرایطی فـراهم  » کامل

اسـت  » اي انعطاف پذیري کامل در گروه وظیفـه «ي گوناگون است را انجام دهند. روش دوم، ها تخصص
مامی وظایف موجود در یک گـروه را انجـام دهنـد.    شود تا کارکنان بتوانند ت که در آن شرایطی فراهم می

آورد تـا کارکنـان    است که شرایطی را فـراهم مـی  » اي توسعه محدود در مرزهاي وظیفه«روش سوم نیز 
بتوانند تا حدودي وظایف مربوط به سایر کارکنان را انجام دهنـد. بـر اسـاس رویکـرد حـذف مرزهـا، در       
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ـ به کمک فراخوانـده   ها بخشد، کارکنان سایر صورتی که یک بخش نیاز به کمک داشته باش شـوند و   یم
ي وجود ندارد و این امر، برخالف رویکـرد برنامـه ریـزي شـده اسـت(اعرابی و      ا شدهبرنامه از پیش تعیین 

توان در شرایط بروز فشارهاي اقتصادي(همچون تحـریم) و لـزوم    یم). چنین طرحی را 1386پرور،  دانش
  را مقاوم نمود. ها بنگاهبست و اقتصاد و  تعدیل در نیروي کار به کار

ي دانشگاهی و کاربردي است. تحقیقاتی در ها آموزشنکته دیگر در ارتقاي سطح دانش، فاصله میان 
ي مواجهـه بـا   ها مهارتبه دنبال افرادي اند که  ها شرکتدهد،  یمکشور انگلیس صورت گرفته که نشان 

تغییر رهبري، کارآفرینی، مدیریت پروژه، تحمل تردید و برقراري ارتباط را دارا باشند. لذا سـطح کمـی از   
از منـابع انسـانی کـارآزموده     هـا  آنکارکنان، از میان فارغ التحصیالن دانشگاهی انتخـاب شـده و بیشـتر    

ي کـارآموزي در کنـار   هـا  دورهوین ). در ایران نیـز ایـن بحـث جـدي اسـت و تـد      1376(زاهدي، اند بوده
  تحصیالت دانشگاهی براي رفع معضل ناکارآمدي قشر تحصیل کرده ضروري بوده و مؤثر خواهد افتاد.

وري به مفهـوم کـارایی و اثربخشـی، فقـط      البته در کنار مباحثی که بدان اشاره شد، پایین بودن بهره
لکه عوامل دیگري همچون سازماندهی نامناسـب،  هاي عامل انسانی نیست، ب یینارساناشی از اشکاالت و 

هاي کاري و ... در ایـن میـان نقـش دارنـد(توکلی دارسـتانی و      فرایندضعف نظام کنترل، نامناسب بودن 
رسد که یکـی از ایـرادات وارده بـه ادارات و نهادهـا در      یم). در همین راستا، به نظر 1387شهباز مرادي، 

نی مناسب باشد؛ چراکه اسـتراتژي سـازمان، بـر میـزان جـذب و نـوع       ایران، عدم تدوین استراتژي سازما
، رفتـار قابـل   »تمرکز کیفیـت «هاي مبتنی بر  یاستسمثال، در  عنوان بهکارکرد نیروي کار اثرگذار است؛ 

، تأکید سازمان »کاهش هزینه«اعتماد و قابل پیش بینی کارکنان مد نظر است؛ و یا در سیاست مبتنی بر 
هاي هر کارمند و تأکید بر ثبات و خطرپـذیري کمتـر اسـت.     ینههزوري از طریق کاهش  هبر افزایش بهر

، بناي مدیریتی خود را بر مهارت بسیار باالي نیـروي کـار خواهـد    »سرعت«همچنین، سیاست مبتنی بر 
  ).1376گذاشت(زاهدي،

بـا حمایـت    توانـد  یمـ هاي آموزشی با پرداخت حقوق نیـز   یمرخصدر کنار راهکارهاي فوق، اعطاي 
در  1974مصوب  140سازمان متبوع، سطح دانش نیروي کار را ارتقا دهد. این نکته در مقاوله نامه شماره 

  ).1374کنفرانس بین المللی کار نیز مورد اشاره قرار گرفته است(گزینه استانداردهاي بین المللی کار، 

  بند دوم : ارتقاي امنیت شغلی
وري از جسـم، مـورد توجـه قـرار      انجام بهینه کار به لحاظ حـداکثر بهـره  امنیت فیزیکی و  عنوان بهآنچه 

ي که با توجه به اقتصاد مقاومتی و توجه بیشـتر بـر   ا حوزهگیرد، تنها بخشی از یک کل ضروري است.  یم
ذهن کارگر و قواي فکري او باید مورد تدقیق قرار گیرد، بحث امنیت شغلی است. البته برخی نیـز منکـر   
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دارد که کارگران، هر شش سال یـک   یمبیان  1شوند. مثالً پیترز یمدر مدیریت منابع انسانی  چنین اصلی
توان این سخن را مالکی براي نگاه فراگیـر قـرار داد و بیـان کـرد کـه       یمشوند. البته  یمبار از دور خارج 

شود. پـس از   یم ي چنین اندیشمندانی نیز با ارتقاي سطح دانش که توضیح آن آمد، پاسخ گفتهها دغدغه
مـا بـه عصـر کارکنـان     «شویم:  یمبیان یکی از مطالب منتشره در مجله تایم به طور خالصه، وارد بحث 

فصلی یا موقت، عصر مشاوران، پیمانکاران دست دوم و عصر بکارگیري نیـروي کـار در لحظـه نیـاز وارد     
ز کنند و روابط جدیدي بـا کارفرمایـان   ي خود را به روها مهارتیم. کارگران مجبور خواهند بود دائماً ا شده

  ). 1380هرینگتون، »(پدید آورند
یی ضروري دانست. تمرکز بر شغل مورد نظر و جلـوگیري از دو  ها مؤلفهتوان واجد  یمامنیت شغلی را 

شغله شدن، جابجایی کمتر در شغل، انتخاب شغل مناسب و رضایت اقتصادي و دلگرمی فرد بـا پرداخـت   
ي ضروري در تأمین امنیت شغلی باشد. البته، عاطفی بـودن محـیط نیـز    ها مؤلفهتواند از  یممناسب به او، 

). کنون، بعد 1379تواند ابعاد روانی نیروي کار را تلطیف نموده و فشارهاي شغلی را کمتر نماید.(سلطانی،  یم
ومتی به دنبال راهکار عملی ، باید به نحوه حصول بدان اشاره شود و اساساً اقتصاد مقاها مؤلفهاز شناخت این 

ماند. البته پیش از ورود به راهکارها، ذکر این نکته شایسته است کـه   ینماست و در مرحله توصیفی باقی 
  امنیت شغلی در حد میانه مورد پذیرش است و امنیت بسیار باال و بسیار پایین، کارایی را کاهش خواهد داد. 

ین تـر  بـزرگ ي مهم در بهبود امنیت شغلی دانست. ها اخصهشتوان یکی از  یمارتقاي سطح دانش را 
بـه دسـت خودشـان اسـت.      ها مهارتها و  يتوانمندتوانند به دست آورند، افزایش  یمامنیتی که کارکنان 

الزم به ذکر است که امروزه، افراد موفق تعبیر متفاوتی از امنیت شغلی دارند و تضمین امنیت شغلی خـود  
داننـد کـه بـا ارتقـاي      یمدانند. آنان  یمهاي فردي خود  يتوانمندي، یعنی ارتقاي ا حرفهرا در گرو امنیت 

کند و میان  یمدهند که به وجود آنان احساس نیاز  یمهاي خود، سازمان را در حالت انفعال قرار  يتوانمند
  ).70: 1389گیرد(ابیلی،  یمي رقیب، براي جذب این گروه، رقابت شکل ها سازمان

ممکـن اسـت    ها سازمانتواند مهم جلوه کند. نگرانی از ادغام  یمشغلی، براي مدیران نیز  البته امنیت
 هـا  سـازمان سبب شود که برخی مدیران با ارزش به ترك سازمان مبادرت نمایند. بدین منظور، بسیاري از 

اش و مزایا از که عبارت از توافق پرداخت پاد اند آوردهبه وجود  2»چتر طالیی«ي تحت عنوان ا نامهتوافق 
تواند احساس امنیت  یمسوي سازمان به مدیران در صورت امکان ادغام، جابجایی یا تملک است. این امر 

  ).  374: 1391شغلی را براي مدیران ارشد نیز فراهم سازد(جزنی، 
مدیریتی در بحث قراردادهاي کار مفید خواهد بود. کارفرمایان بـه  -در پایان، اشاره به معضلی حقوقی

ي آموزشی خاص بـراي کارکنـان   ها طرحدلیل پرداخت مزایاي کمتر، حقوق کمتر و همچنین عدم تدوین 
کند.  یمرا تهدید ي کوتاه مدت دارند و این امر امنیت شغلی کارکنان ها استخدامموقت، تمایل بیشتري به 

                                                        
1. Tom Peters  2. Golden Parachute 
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البته این معضل در خصوص قراردادهاي بدون مدت که کار موضـوع آن جنبـه مسـتمر دارد، بـه موجـب      
قانون کار حل شده است. البته کماکان امکان تنظیم قرارداد موقت براي انجـام کارهـایی    7ماده 2تبصره 

داران قرار گرفته است و معتقدند که باید که جنبه مستمر دارند وجود دارد که این امر، مورد انتقاد نظریه پر
). البتـه بـه   1390تنظیم قراردادهاي موقت در کارهاي مستمر و دائمی ممنوع شود(شکراللهی و پرستش، 

اي خالف آزادي قراردادي بوده و توجیه منطقی براي چنین محـدودیتی وجـود نـدارد و     یدهعقنظر چنین 
هاي حاصل از این اقدام براي کارفرمایـان و یـا    يناکارآمدرخی تنها راهکار رهایی از این مشکل، تبیین ب

  هاي تشویقی و تهدیدي خواهد بود. یاستساستفاده از 

  بند سوم : ارتقاي خصایص فرهنگی 
و تضـادهاي فرهنگـی    ها تفاوتشود، وجود  یمیکی دیگر از عواملی که موجب کاهش کارایی نیروي کار 

مثـال بیشـتر در شـهر     به طـور شود و  یمدر کالن شهرها بیشتر حادث میان کارکنان است. البته این امر 
تهران و شهرهاي صنعتی دیگر و با بازار کار مناسب است که کارکنانی از نقاط گوناگون در یک محیط با 
هم تعامل دارند و البته این مقوله چندان در نگاه کارشناسان پررنـگ نبـوده اسـت. عـالوه بـر ایـن، اگـر        

ع انسانی را در جهتی سازمان دهی کنیم که در فرض جهانی شـدن بـازار کـار، بتواننـد هـم      بخواهیم مناب
 هـا  آني چند ملیتی مطلوب و جذاب باشند، باید تعارضات فرهنگی را در ها شرکتچنان براي کارفرمایان 

ازارهـاي  حل کرده و یا آثار منفی این تعارض را بر کارایی کاهش دهیم. به نوعی، نیروي کار مطلوب در ب
توانـد بـه راحتـی در کنـار      یمـ یکپارچه و جهانی، نیروي کاري است که تسامح فرهنگی باالیی داشـته و  

ي متفاوتی هم دارند، کار کند. لذا اقتصاد مقاومتی و نظر داشتن به عضـویت  ها فرهنگکارکنان دیگر، که 
انسانی با ابعاد فرهنگـی نیـروي   شوند که مدیریت منابع  یمدر سازمان تجارت جهانی، این نکته را متذکر 

کار نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. اصوالً تعارض فرهنگی میان کارکنان، امکان ارتباط و تعامل میـان آنـان را   
خصوصـاً عنصـر    -کاهش داده و فعالیت جمعی را با مشکل مواجه خواهد ساخت و موجب اتـالف منـابع  

  خواهد شد. -زمان
تعارضات معرفی کرد آن است که از طریق ایجاد روحیـه همکـاري    توان در رفع این یمراهکاري که 

ریزي سفرهاي جمعی و سیاحتی  ها از طرقی مثل برنامه میان کارکنان و برقراري ارتباطات بیشتر میان آن
ها، تعارضات موجود در میـان   اي جهت هماهنگی و نزدیک سازي فرهنگ هاي مشاوره و برگزاري کالس

لبته اگر بخواهیم نیروي کار جهانی و یا بین المللی داشته باشیم و از ایـن رهگـذر   آنان حل و فصل شود. ا
ي بیگانـه  ها فرهنگهایی نائل آییم، توجه به آداب و رسوم کشور مقصد و حتی نحوه تعامل با  یشرفتپبه 

ـ       1379نیز ضروري است(باران دوست،  د )؛ البته در این مورد، عـالوه بـر کارکنـان جـزء، مـدیران هـم بای
ي متعـارض  هـا  فرهنـگ تعارضات فرهنگی خود را تلطیف نموده و خود را آماده فعالیت با مـدیران واجـد   
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هاي سازمان را سرعت بخشد و همدلی میان فعـاالن موجـود در آن    یريگ تواند تصمیم یمنمایند. این امر 
گـی میـان مـدیران    ي باالي سازمانی، تضمین نماید؛ زیرا هرگونه تـنش فرهن ها پستسازمان را از همان 

  تواند در روابط میان کارکنان سطوح پایین نیز انتشار یابد.  یمیک شرکت، 
توانـد مناقشـات میـان کارکنـان را      یمبحث پایانی، شناخت هنجارهاي فرهنگی در سازمان است که 

، براي تشریح و بیان فرهنگ غالب و مسـلطی کـه در میـان    »هنجارهاي فرهنگی«تقلیل دهد. اصطالح 
). اگر برقراري این هنجارها 107: 1390رود(ساترلند و کانول،  یمکنان سازمان ایجاد شده است به کار کار

باشـیم.   ها آنرا به خود کارکنان واگذار کنیم، تا رسیدن به فرهنگ غالب، باید شاهد مناقشات متعدد میان 
ي و سـازمانی صـورت   ا حرفـه ي یدهاي فرهنگی و رفتاري را با ارائه منشـورها باحال، اگر این هنجارها و 

یم و هم هنجارهایی را که مد نظر سازمان است ا بردهدهیم، هم مشکالت برقراري هنجار غالب را از بین 
ي سـودمند هماننـد تعهـدات کـاري و     ها ارزشیم. ا ساختهنماید بر سازمان حاکم  یمو منافع آن را تأمین 

جهـاد  «و  89در سـال  » همـت مضـاعف و کـار مضـاعف    «هماننـد شـعارهاي   –داشتن روحیه جهـادي  
را  هـا  آنهاي تشویقی بهبود بخشید و  یاستستوان با استمداد از برخی  یمرا نیز  -90در سال » اقتصادي

  در سازمان نهادینه ساخت.   

  مبحث دوم : راهکارهاي غیرمستقیم و انگیزشی توسعه منابع انسانی
اهکارهاي مستقیم توسعه فـردي منـابع انسـانی اشـاره شـد. حـال، مجـال بحـث از         در مباحث فوق، به ر

غیرمستقیم بر توسعه منابع انسانی نقش دارند. در این بحث و طـی   به طورراهکارهاي انگیزشی است که 
ي غیرمـالی  هـا  پـاداش سه بند آتی، به توزیع کاري و درآمدي مناسب، معیارهاي مناسب ارتقاي شـغلی و  

  هد شد.اشاره خوا

  بند اول: توزیع کاري و درآمدي مناسب
ي متناسب، آن است که بر اسـاس سـاعات کـار حقـوق     ها پرداختیکی از مباحث مهم در میزان درآمد و 

شود و این امر موجب کار بیشتر براي دریافت حقوق بیشتر شده که متعاقب آن کیفیت زندگی  یمپرداخت 
تـرمیم،   عنـوان  بهتوان  یمي دیگر زندگی فرد هم توجه شود. مثالً ها جنبهدهد. لذا باید به  یمفرد را تنزّل 

، »حـق تـورم  «و ...، مزایـایی همچـون   » حق مسکن«، »حق جذب«، »حق اوالد«در کنار مزایایی چون 
  را براي کارکنان در نظر گرفت (اعرابی،).» حق ترمیم حقوق«و یا » حق حفظ سطح زندگی«

تعیین حداقل دستمزد است که در تشخیص میزان بهینه آن، بدون  مسئلهبحث مناقشه برانگیز دیگر، 
شـود، بایـد حـداقلی را تعیـین نمـود کـه        یمهاي جسمانی و روحی و نوع کاري که انجام  یژگیوتوجه به 

مـاده   3قانون کار، بنـد  41زندگی معمول یک خانواده را تأمین نماید و کرامت انسانی او را حفظ کند(ماده 
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  میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی).  17نی حقوق بشر و بند الف مادهاعالمیه جها 23
ـ تعیین حداقل دستمزد کارکردهاي متعددي دارد. این عمـل   توانـد مـانعی در راه بهـره کشـی از      یم

ي غیرقانونی را کـاهش دهـد. یعنـی    ها رقابتکارگران و تحمیل شرایط نامساعد بر آنان بوده و همچنین، 
توانند با پرداخت حقوق کم به کارگران، قیمت کاال را به نحو بسیار پایین و تهـاجمی وضـع    ینم ها رکتش

ي تأمینی دستمزد حفظ شود و در شـرایط تـورمی از    جنبهشود تا  یمنمایند. در کنار دو مورد مذکور، سعی 
). 1383ی زاده و سـعید نیـا،   کارگر حمایت شود و در کنار آن رشد، سریع و توزیع درآمد عادالنه شود(عیس

البته حداقل دستمزد، عالوه بر ویژگی تأمینی، باید به افزایش کارایی و بهره وري و توسعه نیز نظر داشـته  
سازمان بین المللی کار مورد اشاره قرار گرفته اسـت(مطلبی و   131باشد. همین نظر در مقاوله نامه شماره 

  ).  1392عسگري، 
ي دستمزد فردي کـه در  ا ناعادالنهگیرد و به نحو  یمدر ایران حداقل دستمزد به صورت ملی صورت 

کند با هم برابـر اسـت کـه     یمکند و فردي که در یک منطقه روستایی دورافتاده زندگی  یمتهران زندگی 
ارگیري آن در باشد. در کشورهاي دیگر راهکارهایی به خدمت گرفته شده است که بک ینماین امر منطقی 

ایران نیز مقرون به صواب خواهد بود و امکان تأمین سطح زندگی و تعالی فردي براي نیروي کار فـراهم  
اسـتان، حـداقل    40گردد. مثالً در آمریکا حداقل دستمزدهاي ایالتی وجود دارد. در اندونزي بـه تعـداد    یم

سـطح  «و » هزینـه زنـدگی  «گن بر اسـاس  استان، به سه گروه نسبتاً هم 47دستمزد وجود دارد. در ژاپن 
. در کاستاریکا، بر اساس حرف و مشاغل گوناگون حداقل دستمزد تعیـین  اند شدهتقسیم » توسعه اقتصادي

مورد از حداقل دستمزد در این کشور وجود داشـت. البتـه بـه     80، 1990شود و به طور مثال، در سال  یم
رسد که راهکار کشور ژاپن بیشتر از کشورهاي دیگر به کارایی و بهره وري نزدیک باشد؛ زیرا اگر  یمنظر 

هاي اجرایی این اقدام بسیار باال خواهد رفت و شـاید   ینههزاز تعیین استانی حداقل دستمزدها فراتر رویم، 
انتخـاب ابـزار خـود را بـا      )؛ پس، بایـد 1383توجیه اقتصادي خود را از دست دهد(عیسی زاده و سعیدنیا، 

  مالحظات اقتصادي توجیه نماییم.

  بند دوم: معیارهاي مناسب ارتقاي شغلی
ي حساس، کلیـدي  ها پستترین فرد براي خدمت در  یستهشاي است که متعاقب آن، فرایندارتقاي شغلی 

هاي  د. مثالً یافتهو مدیریتی انتخاب شود. انتخاب افراد شایسته در هر نظامی با مشکالتی روبرو خواهد بو
دهد کـه خودشـیرینی و    نشان می 1994پژوهشگرانی همانند فریس، جاج، رولند و فیتس گیبونز در سال 

جلب محبت، آثاري مثبت و خود ارتقایی و شناساندن خویش آثاري منفی بر ارزیابی عملکرد داشته اسـت  
شـد. از ایـن رو    رسـتان حاصـل مـی   و این تأثیرات به دلیل اثرگذاري کارکنان بـر عالقـه و عواطـف سرپ   

). علـی رغـم   1381پـور،   توان خطاي ارزشیابی را صرفاً به دلیل اهمال و قصور در نظر گرفت(عبـاس  نمی
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رسد که وجود ناظر براي امتیازدهی به فعالیت کارکنـان   یممشکالت مذکور در تعیین فرد شایسته به نظر 
یسته را از این طریق برگزید. اگـر ارتقـاي بـدین نحـو     توان فرد شا یمضروري و مفید فایده خواهد بود و 

  بوده و از تبعیض در انتخاب به دور باشد، کارایی کارکنان براي کسب امتیاز بیشتر افزایش خواهد یافت. 
هاي شرکت یا سازمان مورد نظر، در انتخاب معیارهاي مناسب براي ارتقـاي   یاستسدر این مورد نیز 

هـایی کـه اتخـاذ نمـوده اسـت،       ياسـتراتژ هـا و   یاسـت سسازمانی با توجه به شغلی مؤثر خواهد بود. هر 
گیرد. اگر اعتماد سازي براي مشـتریان جـزو اهـداف مجموعـه      یممعیارهایی را براي ارتقاء شغلی در نظر 

گیرد. اگر نـوآوري و فـراهم سـاختن بسـتري      یمباشد، ارتقا با نظر مشتریان و میزان رضایت آنان صورت 
ت بهتر مدنظر باشد، ارتقاي شغلی براي کارکنانی میسر خواهد بود که نوآوري خاصی در بخـش  براي رقاب

خود داشته و بتوانند نظام جدیدي را براي پیشبرد امور طراحـی کننـد. از سـوي دیگـر، عمومـاً سیاسـت       
  کنند فراهم باشد.  یمبر این است که امکان ترفیع براي کارکنانی که بیشتر تالش  ها شرکت
رسد که معیارهاي فوق نتوانند به نحو تأثیر گذاري پیشرفت سازمان را تضمین  یمهر حال، به نظر  به

» اثربخشی و کـارایی نیـروي کـار   «رسد که باید بر معیار  یمنمایند. به جاي استفاده از این روش، به نظر 
نفعت حاصل از عمل او کند، بلکه اثر و م یمتکیه کرد؛ یعنی مهم نیست که یک نیروي کار چقدر فعالیت 

است که اهمیت دارد. البته براي رفع هر گونه اشکال احتمالی در کاهش انگیزه سـایرین و بهـا دادن بـه    
را در کنـار  » میـزان تـالش و فعالیـت   «تـوان معیـار    یمـ هـاي فکـري،    یتفعالهاي یدي در کنار  یتفعال

رتقـاي شـغلی، بایـد دو دسـته از     به خدمت گرفت. در خصوص تعیـین معیارهـاي ا  » اثربخشی و کارایی«
مالحظات را در نظر داشت. نخست اینکه این معیارها نباید آنقدر سخت و صوري باشند که انگیزه ارتقا از 
کارکنان سلب شود و دیگر آنکه، نباید آنقدر ساده و در دسترس باشند که به ابزاري ناکارآمد بـدل شـوند.   

عدم توجه به هر کدام از این مالحظات، ما را از هدف ایـن   همان طور که در بحث امنیت شغلی بیان شد،
  سیاست دور داشته و حتی نتیجه عکس خواهد داد.

عامل مهم دیگري که ارتقاي شغلی را ناکارآمد خواهد ساخت، ترفیع خارج از معیارهاي تعریف شده و 
توانـد کـارایی را    یمـ فیع، تبعیض است. اعتقاد بر این است که در ادامه تبعیض در استخدام، تبعیض در تر

بسیار کاهش دهد و اعتماد متقابل میان کارکنان و کارفرما را کاهش دهد. البته این مشکالت، بیشـتر در  
است که هر گونه ناکارآمدي،  ها سازماني دولتی وجود خواهد داشت و در این گونه ها شرکتو  ها سازمان

  به هزینه عموم جبران خواهد شد.

  ي  غیرمالیها پاداشبند سوم : 
و مزایایی براي سازمان  ها پاداشکارکنان براي هر دو پاداش مالی و غیرمالی ارزش قائل اند و البته چنین 

(خیراندیش و افشـارنژاد،   ها و مزایا با هم متوازن باشند ینههزهزینه بر است. با وجود این ضروري است تا 
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عصـر سـنت   «در کتـاب  » چـارلز هنـدي  «نظریـه  توان بـه   یم). در راستاي اعمال چنین سیاستی 1383
را » ي شبدريها سازمان«اشاره کرد. او با درك وضعیت جدید، نوعی الگوي منابع انسانی به نام » گریزي

ي امروزي براي برخورد با محیط خود مجبورند پرسنل خود را در سه الیه ها سازمانارائه داد. از دیدگاه او 
سیاسـت مجزایـی را اتخـاذ     ها آنوقت تقسیم کنند و نسبت به هر کدام از  کارکنان دائم، قراردادي و پاره

نمایند؛ زیرا همه کارکنان سازمان براي مجموعه اهمیت یکسانی ندارند. اما باید توجـه شـود کـه هرچنـد     
گیـرد و   یماین تقسیم بندي صورت  ها آنیی که با توجه به ها مالكچنین تفکیکی مناسب است، اما باید 

شود، توجه ویژه شود. پس، نبایـد تفـاوت    یمهایی که در برابر کارکنان مختلف اتخاذ  یاستست در به تفاو
 هـا  آنمیان گروه کارکنان مختلف بسیار زیاد باشد. لذا عدم تفکیک کارکنـان بـر اسـاس میـزان اهمیـت      

  ). 1385برخالف الگوي عقالیی و اقتصادي سازمانی است(سید نقوي، 
ابزاري براي فعالیت کارآمد نیز در نظر گرفتـه شـود.    عنوان بهتواند  یم» دريي شبها سازمان«الگوي 

گیـرد.   یمـ ي سه گانه در یک سازمان تفاوت وجود دارد و مزایاي متفاوتی هم به آنان تعلـق  ها گروهمیان 
وقـت بـراي فعالیـت بهتـر و تغییـر عنـوان        تواند موجب تشویق کارکنان قراردادي یـا پـاره   یمهمین امر 

تواند موجبات سوءاستفاده سازمان و بهره کشـی   یمردادي براي کسب مزایاي بهتر شود. البته این امر قرا
اي فعالیـت سـخت و دقیـق داده    ازوعده ارتقا در  ها آناز کارگران را نیز فراهم سازد؛ بدین صورت که به 

  شود، اما در پایان مدت به وعده وفا نشود. 
شـوند و   یمـ ي بیرونی شـناخته  ها پاداش عنوان بهنسانی، موارد مذکور البته در ادبیات مدیریت منابع ا

ي درونی همانند ایجاد احساس به انجام رساندن کاري، احساس لیاقت و شایسـتگی،  ها پاداشتوان به  یم
احساس آزادي عمل و استقالل، احساس رضایت و آرامش و احساس مفید بـودن و رو بـه رشـد و کمـال     

یابـد؛ البتـه در عمـل بـه      ینمـ نیل به این اهداف، جز بـا مـدیریت صـحیح تحقـق     داشتن اشاره کرد که 
)؛ 254: 1391شوند(سـعادت،  یمـ ي درونی مغفول واقع ها پاداششود و  یمي بیرونی بیشتر توجه ها پاداش

وري است  ي بیرونی، حداقل پاداش ممکن براي افزایش بهرهها پاداششاید این امر به این خاطر باشد که 
ي توسعه یافته که در ها سازماني درونی بیشتر در ها پاداشقابل اعمال است، اما  ها سازمانتمامی که در 

  یابد.   یمي بیرونی حل شده است، کاربرد ها پاداشبحث  ها آن

  هاي اجتماعی یهسرمابخش دوم : مدیریت 
شولتز، پدر نظریه سرمایه انسانی همواره بر نیروي کار تمرکز دارد و تالش خود را صرف ارتقاء کیفیت آن 

نماید. این نکته همان است که تا کنون در این مقاله از نظر گذشت. اما پس از فروپاشی بلوك شرق و  یم
رغم سرمایه مادي نسبتاً کـم و   میالدي، اقتصاددانان دریافتند که برخی از کشورها، علی 90در آغاز دهه 

روند. این تحلیل، نقطـه عطـف    یمسرمایه انسانی محدود، با سرعت زیادي به سمت توسعه یافتگی پیش 
  ).  1389هاي اجتماعی بود(رنانی و دلیري،  یهسرماتوجه به مفهوم 
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شـود   یمیاد موتور رشد اقتصادي یا ثروت نامرئی یک کشور  عنوان بههاي اجتماعی  یهسرماامروزه از 
و از رهگذر این سرمایه حیاتی است که انسجام، اعتماد متقابل، حسـن اطمینـان و همبسـتگی در جامعـه     

رسد که یکـی   یم). با درك اهمیت این مقوله، به نظر 1392شود(صالحی امیري و امیر انتخابی،  یمفراهم 
توجـه بـه    -ح قرار گرفته استهمان طوري که به حق مورد تصری -ي حصول به اقتصاد مقاومها مؤلفهاز 

باشد. لذا بحث از مفهوم، نکات حائز اهمیت و راهکارهاي مـدیریتی مربـوط بـه     یمهاي اجتماعی  یهسرما
بکـارگیري  «و » هـاي اجتمـاعی و مشـارکت مردمـی در اقتصـاد      یهسرماتوسعه «این مهم، در دو مبحث 

  مطرح خواهد شد.  » هاي اقتصادي و کارآفرینی یاستس

  هاي اجتماعی و مشارکت مردمی در اقتصاد یهسرمال : توسعه مبحث او
هاي اجتمـاعی پرداختـه خواهـد شـد. البتـه هـر        یهسرمادر این مبحث، به ارائه راهکارهایی براي توسعه 

مالحظه هنجاري در این خصوص، مسـتلزم بررسـی اثبـاتی و طبقـه بنـدي معیارهـاي ارزیـابی مفهـوم         
در بند دوم نیز، راهکارهاي مربوط به ارتقاي مشارکت مردمی در اقتصاد هاي اجتماعی خواهد بود.  یهسرما

  مردم در عرصه اقتصاد بود. تر رنگگیري از آن، شاهد حضور پر  ارائه خواهد شد تا بتوان با بهره

  هاي اجتماعی یهسرمابند اول : توسعه 
کند و اهمیـت   یمرا ضایع یکی از مسائل مهمی که بسیاري از منابع موجود در کشورهاي در حال توسعه 

است. ارتباط ایـن پدیـده و   » هزینه مبادله« مسئلهدهد،  یمهاي اجتماعی را نشان  یهسرماتأکید بر مفهوم 
تـر   یینپـا هاي اجتماعی در آن است که هر چه سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل در یـک کشـور    یهسرما

د، بیشـتر از نهادهـاي رسـمی و سـخت اسـتفاده      باشد، مردم براي تضمین قراردادها و تعامالت میان خـو 
کنند. اهمیت این مقوله تا بدان جا بوده است که فوکویامـا بیـان داشـته کـه هزینـه مبادلـه، آن نـوع         یم

اي است که در صورت فقدان سرمایه اجتماعی بروز و گسترش خواهد یافت(نصـراللهی و اسـالمی،    ینههز
هاي اقتصادي نفوذ یافته است که از  یبررسقدري در اقتصاد و  هاي مبادله، به ینههز). همین عنصر 1392

کلیدي در اقتصاد نهادگراي جدیـد یـاد     مؤلفهیکی از سه  عنوان بهآن، در کنار حقوق مالکیت و قراردادها، 
  ).Menard & Shirley,2011شود( یم

معرفی نماییم، باید به هاي اجتماعی را  اگر بخواهیم یکی از معیارهاي مناسب در تعیین میزان سرمایه
معیار سنجش غیرمستقیم فوکویاما اشاره کرد که از شاخص میـزان جـرم و جنایـت، فروپاشـی خـانواده،      

کرد. معیارهـاي   مصرف مواد مخدر، طرح دعاوي در دادگاه، خود کشی و فرار از پرداخت مالیات استفاد می
  در این مختصر مجال بحث از آن نیست. مستقیمی نیز از سوي پاتنام، کلمن و واتناو ارائه شدند که

در مجموع و با توجه به نظریات ارائه شـده، برخـی عوامـل فردي(ماننـد درآمـد فـردي و آمـوزش و        
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هاي درآمدي، وجود اعتمـاد در دولـت، بـی طرفـی در      وضعیت خانوادگی و اجتماعی او) و نهادي(نابرابري
 ;Helliwell,1996( هاي اجتماعی اثرگذارند مایهسیاست گذاري و الگوهاي همکاري در گذشته) در رشد سر

Brehm and Rahn,1997; Krishna and Uphoff,1999; Glaeser et al,2000;Costa and 
Kahn,2001; Rothstein and Stolle,2001هـاي   توان دریافت کـه برخـی مؤلفـه    ). لذا به راحتی می

هاي اجتمـاعی مـؤثر    توانند در کیفیت سرمایه یاقتصادي همچون میزان نابرابري و اختالف طبقاتی و ... م
هاي اقتصادي اثر خواهند گذاشت.  هاي اجتماعی نیز متقابالً بر مؤلفه باشند و از سوي دیگر همین سرمایه

هاي اقتصاد مقاومتی را باید در یک کل واحد نگریست کـه   پس، با توجه به مطالبی که ارائه شد، سیاست
هاي اجتماعی مفهومی بسـیار   پذیرد؛ البته سرمایه یگر اثرگذاشته و اثر میهاي د هر بخشی از آن بر بخش

هاي متخذه بیشتر خواهد بود. با استمداد از  ها و سیاست گسترده بوده و قابلیت اثرپذیري آن از سایر مؤلفه
هـاي   رسد که سطح سرمایه هاي اجتماعی ارائه شد، به نظر نمی معیارهایی که براي ارزیابی میزان سرمایه

هـاي   اجتماعی در ایران چندان باال باشد و اگر مطابق الگوي فوکویاما به تحلیل بپردازیم، وضعیت سرمایه
  اجتماعی در ایران بسیار کم است. 

هاي اجتماعی در ایران، نیاز بـه یـک سـري اطالعـات      یهسرمابه هر حال، براي بررسی دقیق میزان 
شود اسـتخراج نمـود. یکـی از ایـن      یمارائه  ها طرحي که در ا پراکندهي ها دادهتوان آن را از  یماست که 

ي هـا  طـرح و تحت سرپرستی دفتر  1380است که در سال » ها نگرشو  ها ارزشپیمایش ملی «، ها طرح
استان کشور صورت گرفت. همین آمار نیز مؤید نزولـی بـودن سـطح     28ملی وزارت فرهنگ و ارشاد در 

  یران است. هاي اجتماعی در ا یهسرما
 به طـور هاي اجتماعی به اجرا در آمد.  یهسرمایی در اوایل انقالب اسالمی، جهت ارتقاي ها طرحالبته 

یی هماننـد جهـاد سـازندگی و بسـیج     ها طرحمثال، امام خمینی(ره) بعد از انقالب اسالمی، با انجام و ارائه 
ن طریـق بـا مشـارکت دادن افـراد در امـور      ي ارتباطاتی افقی را فراهم آوردند که از ایها شبکهاجتماعی، 

کشور و ایجاد ارتبـاط و تعامـل میـان افـراد جامعـه، فرصـتی را بـراي تولیـد سـرمایه اجتمـاعی فـراهم            
  ).1392نمودند(عیوضی و فتحی، 

هاي اجتماعی در ایران، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور نیـز قـرار گرفتـه     یهسرمااخیراً 
قانون برنامه چهارم توسعه، بدین منظور دولت را مکلف نموده اسـت کـه طـی سـال اول      98است و ماده 

برنامه، ساز و کارهاي سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور را به صورت ساالنه گزارش نموده و علل 
رمایه و عوامل تأثیر گذار بر آن را بررسی کند و همچنین ساز و کارهاي اجرایی الزم را براي افـزایش سـ  

ي صحیح بـه ابتنـاي مقـررات گـذاري و کـارکرد      ا اشاره). این ماده 1393اجتماعی را تدارك ببیند(زکی، 
هاي اثباتی دارد. لذا آنچه تا کنون در ایران صورت گرفته، محدود به یک سري مطالعات  هنجاري بر یافته

ین خصوص صـورت گیـرد کـه    باشد که الزم است تا بررسی دقیقی در ا یمو گزارشات پراکنده و مقطعی 
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هـاي   یهسـرما شـود کـه در مـدیریت     یمـ هاي اجتماعی را نشان دهد؛ پس مالحظـه   یهسرماوضع دقیق 
اجتماعی، قانونی شفاف و سیاستی  کارآمد در نظر گرفته شده، اما در عمل از نظر دور افتاده اسـت. شـاید   

چنانکه اقتصاددانان نهـادگرا بـدان اشـاره     -هنوز در کشور، اثرگذاري عوامل اجتماعی و نهادها بر اقتصاد 
مورد توجه قرار نگرفته است که این نقیصه خـود مـانع بزرگـی در     -)See more: North, 1991کردند(

  تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود. 
هـاي   ینـه هزهـاي حاصـل از    يناکارآمـد برنامه ریزان اجتماعی در ایران باید به کمک اقتصاد آیند و 

توان به مثالی از دکتـر رنـانی توجـه کـرد. بـر عکـس        یمبه حداقل رسانند؛ در این خصوص اجتماعی را 
هاي آموزشی فرد محور را در نظر دارند، در کشـور ژاپـن، معلـم بـه      یوهشي نقاشی ایران که ها آموزشگاه

هاي خود را وسط بگذارنـد و بـا هـم     یرنگخواهد که مداد  یمدهد و از آنان  یمشاگردان یک کاغذ بزرگ 
یک نقاشی بکشند. هر کدام از این دانش آموزان هم بخشی از گل را خواهد کشید که عالقه به کشـیدن  

هـایی، تفکـر    یاسـت سشود که با چنـین   یم). لذا توجه 1393آن دارد و در آن مهارت بیشتري دارد(رنانی، 
صادي نیز به دنبال آن خواهد آمد. یعنـی ایـن افـراد در    شود و آثاري اقت یمسیستمی در این نسل تقویت 

هـاي اقتصـادي عظیمـی را     یتفعالهاي خود را با یکدیگر ادغام نموده و  یهسرماتوانند  یمآینده به راحتی 
ي اجتمـاعی، بـه افـزایش    ها نظامانجام دهند. همچنین، رونالد کوز در ارتباط با تعهد نظام حقوقی در کنار 

هـاي معاملـه اثـر     ینههزنظام حقوقی بر « دارد که  یمهاي معامله، بیان  ینههزو کاهش سرمایه اجتماعی 
ي متعـددي  ها پژوهش). حتی Coase,1960»(باشد یمها  یانزگذارد و هدف چنین نظامی، تقلیل این  یم

هاي اجتماعی با تأکید بر همکـاري در بنگـاه، بـازار و دولـت، موجبـات رشـد        یهسرمانشان داده است که 
  ). Christoforou,2003آورد( یماقتصادي را فراهم 

  بند دوم : توسعه مشارکت مردمی در اقتصاد
توان حاصل اعتماد آنان به دستگاه اقتصادي و حتی سیاسی کشور دانست.  مشارکت مردم در اقتصاد را می

سلماً حـس  دهد، م هاي خود را در راستاي توسعه معیشت و رفاه شهروندانش قرار می کشوري که سیاست
هایی که بیشتر بر مالیات تکیه دارنـد، بیشـتر    تکلیف و تعهد از سوي مردم را نیز به همراه خود دارد. نظام

کنند، اما کشورهایی که به منابع طبیعی دسترسی دارنـد و از راه   هاي مردمی را درك می اهمیت مشارکت
نیازي به همراه ساختن مشارکت مردم  دهند، چندان هاي کشور را پاسخ می فروش منابعی مثل نفت هزینه

کنند. لذا هرچه درآمدهاي یک کشور کمتر از طریق مردم تأمین شود، دولت چندان خـود را   احساس نمی
هاي اتخاذ شده و اشتباهات خود در اقتصاد و سیاست، نیـاز   یابد و براي سیاست درمقابل مردم مسئول نمی

رنتیجه به همین میزان کـه دولـت خـود را در مقابـل مـردم      د کند. به پاسخگویی به مردم را احساس نمی
کننـد؛ چراکـه    هاي خود یافته و از آنان حمایت می بیند، مردم نیز دولتمردان را مجري خواسته پاسخگو می

  دانند قواي مجري نهایت سعی خود را در راستاي تأمین منافع آنان انجام خواهند داد.  می
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هـاي   مـردم در اقتصـاد، نظرخـواهی از آنـان در زمینـه طـرح      مورد دیگر در خصوص جلب مشارکت 
توان این مثال ساده را در ذهن تصـور کـرد کـه     گوناگون اقتصادي است. براي فهم بهتر این موضوع می

شود، تالش و همکاري شما براي انجام آن طرح بیشتر از  وقتی براي اجراي طرحی از شما نظرخواهی می
گیرد. البته این پیشـنهاد   ه و احترام به نظرات شما چنین اقدامی صورت میزمانی خواهد بود که بدون توج

هاي بسیار کالن که نیاز بـه   هاي بسیار جزئی و یا در تمام سیاست به منزله این نیست که در تمامی طرح
  هاي تخصصی و یا فوري است نیز، از مردم نظرخواهی کنیم. بررسی

هاي مردمی مؤثر دانست، کاهش میـزان فسـادهاي    رکتتوان در جلب مشا سومین موردي را که می
مالی و اداري در جامعه اسـت. وقتـی کـه مسـئوالن اجرایـی یـک کشـور بـه اتـالف منـافع عمـومی و            

توان از مردم انتظار آن را داشت کـه منـافع شخصـی خـود را بـراي       هاي کالن روي آورند، نمی اختالس
ه جهادي نیز دور از ذهن خواهد بود. در همین راستا، بـه  حصول به منافع عمومی فدا کنند و نیل به روحی

رسد که نحوه برخورد نظام قضایی با مفسدان اقتصادي، نتوانسته است اعتمـاد از دسـت رفتـه در     نظر می
هـاي قضـایی    نتیجه فسادهاي مالی را به جامعه بازگرداند و الزم است کـه قطعیـت و سـرعت رسـیدگی    

نیز مورد اشـاره قـرار    1380اي مقام معظم رهبري در سال  ن هشت مادهگسترش یابد. این مهم، در فرما
اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان «گرفته است: 

و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احسـاس  
هاي نامشروع و غیرقـانونی تشـویق خواهنـد     ناامیدي خواهند کرد و کسانی از آن، به استفاده راه ناامنی و

  ).  1392علوي منش، »(شد
 -مقـررات گـذاري و نظریـه اثبـاتی     فراینـد مورد چهارمی که در جلب اعتماد عمومی مؤثر است، بـه  

گردد. تئوري منفعت خصوصی بر این فرض بنا شده است کـه مقـررات    می-انتقادي منفعت خصوصی باز 
شود که در پی حداکثر کـردن منفعـت خصوصـی خـود      هایی ناشی می گذاري از اقدامات اشخاص و گروه

هـاي متعـددي دارد.    خصوصی زیر شـاخه  کنند؛ نظریه منفعت هستند و لزوماً منفعت عمومی را تأمین نمی
کنـد و   گاهی نظر بر این است که نهاد مقررات گـذار از اطالعـات نهادهـاي تحـت تنظـیم اسـتفاده مـی       

شـود، تحـت    اشخاص واضع قانون، در آن مؤسسات و نهادها فرصت شغلی دارند؛ لذا قانونی که وضع مـی 
گفتـه   1»نظریه اسارت«). به این نظریه، Ogus,2001کنترل نهادهاي تابعه بوده و جهت دهی شده است(

اي دیگر نیز با نگـاهی منفـی    ). عدهPosner,1974شود که در ادبیات علوم سیاسی توسعه یافته است( می
نظریـه اقتصـادي   « عنـوان  بـه دانند. این نظریـه   ها را تأمین کننده منفعت صنایع می به قانون گذاران، آن

). صـنایع، بسـیار سـریع    Hertog,1999نامیده شده اسـت( » دولتنظریه شیکاگوي «یا » مقررات گذاري
هاي  کنند و همچنین هزینه شوند و آراي خود را براي حمایت از واضعین قانون صرف می سازمان دهی می

                                                        
1. Capture Theory 
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دلیل وجود چنین قدرتی، واضعان قانون هم  نمایند؛ در مقابل، به تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی را تأمین می
کنند تا حمایت سیاسی آنان را کسـب نماینـد. نظریـه سـوم، بـا عنـوان        ها تبعیت می افع آناز صنایع و من

در پـی   –حتی مقامات دولتـی   –مطرح شده است که بر اساس آن، همه افراد  1»نظریه انتخاب عمومی«
بیشینه سازي منفعت شخصی خود هستند و عرضه قانون، تابعی از منافع واضـعان قـانون و نـه نیازهـا و     

). این نظریات انتقادي، بـا وجـود اینکـه    59: 1385و پاتریک گانینگ، Pierce,1999نافع عمومی است(م
باشند، اما کـم و بـیش    دهند و قابل تعمیم به همه جوامع نیز نمی گذاري را نشان نمی تمام جوانب مقررات

ید وضعیت قانون گـذاري و  گیرند. در نتیجه با در نقد جامعه به وضعیت قوانین موجود، مورد اشاره قرار می
توجیهات وضع قانون، براي مردم تبیین شود تا احساس التزام به قانون و مشارکت حقوقی در امور فـراهم  

دهـد و در صـورتی کـه منفعـت      گردد. طبیعی است که رفتار مقررات گذاران، به رفتار مردم نیز جهت می
هـاي اجتمـاعی در سـطح     توان بروز سرمایه طلبی شخصی، در یک جامعه به تفکر غالب تبدیل شود، نمی

  مطلوب را شاهد بود.    

  هاي اقتصادي و کارآفرینی مبحث دوم: به کارگیري سیاست
تواند براي فعاالن اقتصادي ویژگی عالمت دهی داشته باشد؛ یعنی بایـد   هاي اقتصادي دولت، می سیاست

اً تولید کنندگان، دولت را حامی خـود  ها به نحوي تدوین شوند که فعاالن اقتصادي و خصوص این سیاست
هاي اقتصادي دولت و نقش آن در  یابند. با عنایت به اهمیت این مقوله، در دو مبحث مجزا، ابتدائاً سیاست

هاي اجتمـاعی بـر    هاي اجتماعی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و پس از آن، تأثیرگذاري سرمایه سرمایه
  بود. کارآفرینی پایان بخش مطالب خواهد

  هاي اقتصادي بند اول: بکارگیري سیاست
تواند به تولیدکنندگان نشان دهد که دولت قصد حمایت از آنان را دارد و همچنین  هاي دولتی  می سیاست

هاي خود اعالم کنـد   گذاري تواند رخ دهد. یعنی امکان دارد که دولت در سیاست عکس این قضیه نیز می
هاي دیگري را در پیش گیرد؛ مثالً در  ید کننده است، اما در عمل سیاستکه هدفش حمایت از تولید و تول

زمانی که قرار است تولیدکننده داخلی محصوالت خود را بفروشد، دولـت اقـدام بـه واردات آن محصـول     
تـوان در ایـران بـه وفـور مشـاهده کـرد. محصـوالت         مثال در اینجا ذکر شد را مـی  عنوان بهنماید. آنچه 

هایی قرار گرفت که موجبـات ضـررهاي    ي در چند سال اخیر دستخوش چنین بی تدبیريکشاورزي و چا
فایده را براي آنان به نحـوي شـکل داده    -شدید کشاورزان و چایکاران را فراهم آورده و معیارهاي هزینه

  است که فایده چندانی براي ادامه کار نیابند و حتی به تغییر شغل گرایش یابند. 
                                                        

1. Public Choice Theory 
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قانون افزایش بهره وري بخـش کشـاورزي و   «کند،  زمینه نظرات را به خود جلب میآنچه که در این 
ایـن قـانون بیـان     16به تأیید شوراي نگهبان رسیده است. مـاده   6/5/1389که در تاریخ » منابع طبیعی

دارد که از تاریخ تصویب این قـانون، وزارت بازرگـانی و سـایر اشـخاص حقیقـی و حقـوقی دولتـی و         می
، قبل از واردات کاالها و محصوالت کشاورزي، بایـد از وزارت جهـاد کشـاورزي مجـوز گیرنـد.      غیردولتی

همچنین این قانون اشاره کرده است که دولت باید براي حمایـت از تولیـد داخلـی، بـه نحـو مـؤثري بـر        
  کاالهاي خارجی تعرفه وضع نماید تا مبادله به نفع تولید کننده داخلی تغییر کند.

رد فوق، برخی مقررات پراکنده نیز وجود دارند کـه تـأمین مـالی بـراي واردات را ممنـوع      عالوه بر مو
تخصیص منابع مالحظه نمود. به  فرایندتوان در نظام بانکی و  مثال، چنین مقرراتی را می عنوان بهسازند.  می

اند، دادن تسهیالت براي واردات ممنوع شده است.  موجب قوانین مختلفی که در این حوزه به تصویب رسیده
قانون عملیات بانکی بدون ربا چنین آمده است که انعقاد مضاربه با بخش خصوصی در امر  9در تبصره ماده 

آیین نامه تسهیالت اعطایی بانکی نیز مجدداً ذکـر شـده    38ه واردات را ممنوع است. این موضوع، در ماد
). همین پدیده وضع قوانین، براي صاحبان صنایع، ویژگی عالمـت دهـی دارد.   182: 1393است(سلطانی، 

یعنی وجود قوانین حمایتی به نفع صنایع و پایبندي عملی دولت به آن، صنایع را به فعالیت دلگرم نموده و 
اقتصادي را براي آنان امن نشان خواهد داد. با تصویب قوانین مطلـوب، منـافع دولـت و    هاي  بستر فعالیت

  ها از اجراي چنین قانونی سود خواهند برد.  شود و هر دوي آن صنایع به هم نزدیک می
اما متأسفانه، آنچه در عمل دیده شد، بیشتر نشان دهنده ورود کاالهاي وارداتی توسط افراد ذي نفـوذ  

ن کاالهاي داخلی در انبارها بوده است و در برخی موارد، مبادرت دولت به واردات نیز بـه ایـن   و فاسد شد
بـرد و بـه نـوعی نشـان      مشکالت دامن زده است. این امر اعتماد صنایع مختلف به دولـت را از بـین مـی   

ـ       دهد که دولت در پی منافع گروه می االن هاي خاص است تا منافع گـروه هـدف. اگـر رابطـه دولـت و فع
ي آغـاز فـرار از    اقتصادي تا این حد لطمه خورد و سرمایه اجتماعی موجود کاهش یابد، این نقطـه، نقطـه  

قانون خواهد بود. یعنی فعال اقتصادي بازنده از وضـع قـانون، بـراي جبـران ضـررهاي وارده، دسـت بـه        
  زند.   اقدامات متقلبانه و ناکارآمد(مانند فرارهاي مالیاتی و کم فروشی و ... ) می

پس با توجه به آنچه که بدان اشاره شد، نواقص افعال دولت واضح است و دولت باید بیشتر به تولیـد  
داخلی اهمیت دهد و منافع ملی را به منافع گروهی خاص ترجیح دهد. این مهم، همان اسـت کـه تحـت    

ر همـان سـال نیـز از    عنوان شعار سال از سوي مقام معظم رهبري مورد توجه قرار گرفت، اما متأسـفانه د 
هاي شگرفی در این زمینه حاصـل نشـد.    سوي مقامات اجرایی شاهد اجراي مناسب آن نبودیم و پیشرفت

تواند بخش مولد کشـور و   شود که اگر دولت در راستاي تحقق چنین هدفی گام بردارد، می لذا پیشنهاد می
ایـن شـرایط اسـت کـه وقتـی دولـت        تولیدکنندگان را متقاعد کند که دولت حامی آنان اسـت و تنهـا در  

خواهد سیاستی را بر آنان اعمال کند و حوزه فعالیت آنان را تحت تأثیر قرار دهد، این گروه نیز حداکثر  می
   همکاري را با دولت خواهند داشت.
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  بند دوم : کارآفرینی
د را در اختیار خود دارند، تولیدکنندگان یکی از ارکان مهم در ایجاد اقتصاد مقاومند. آنان نه تنها حوزه تولی

هاي اجتماعی را در حوزه  دهند؛ البته باید نقش سرمایه بلکه اشتغال را نیز تا حد زیادي تحت تأثیر قرار می
تر ساخت. لذا نقطه آغاز این بحث و پایه طرح موضوع، بر مرحلـه نخسـت از مـدل سـه      کارآفرینی، شفاف

کند و  ). او در مرحله نخست به عنصر انگیزه اشاره میWilken,1979شود( اي ویلکن پایه ریزي می مرحله
دارد که افراد، از اینکه بسیار زود  کند. این نظریه بیان می را طرح می» پردازش اطالعات اجتماعی«نظریه 

 ;Salancik & Pfeffer, 1978نمایند( زیر بار تعهد روند و خود را در قبال دیگران متعهد کنند، اجتناب می

Staw & Ross,1987     لذا ابتدا کارآفرینان، فعالیت خود را در یک چرخـه کوچـک و متشـکل از روابـط .(
کنند و حتی شاید بر دوستان و افراد خانواده تمرکز یابند. کامالً واضح است که اگـر در   محدود متمرکز می

وجـود داشـته و   هاي اجتماعی باال باشد، اعتماد بیشتري میان فعـاالن اقتصـادي    اي، میزان سرمایه جامعه
تـوان   جذب نیروي کار جدید را طی کنند؛ البته مـی  فرایندتوانند به سرعت  تولیدکنندگان و کارآفرینان می

توان ایـن گـزاره را قطعـی دانسـت و      هاي مبادله نیز دانست. البته نمی این نتیجه را حاصل کاهش هزینه
ها اسـت. عامـل    ترین آن و البته یکی از مهم هاي اجتماعی، تنها یکی از چند عامل اثرگذار ارتقاي سرمایه

گذارد، عدم اطالعات و نقص جدي  مهم دیگري که در پذیرش محدود تعهدات از سوي کارآفرینان اثر می
دانند که آیا فرد متقاضی استخدام، مهـارت کـافی بـراي     در آن است؛ یعنی کارآفرینان، به نحو دقیق نمی

ها و تـدابیر آن سـازمان نیـز     مچنین، میزان انطباق این فرد با سیاستانجام صحیح امور را دارد یا خیر. ه
هاي سازمان پیروي  معلوم نیست و احتمال دارد که به لحاظ فنی و مهارتی مورد تأیید باشد، اما از سیاست

  نکند و امور محوله را با صالحدید خود به اجرا درآورد. 
هاي  از سوي دیگر، همان طوري که در بند قبلی بدان اشاره شد، ارتباطی جدي میان سیاست گذاري

ها وجود دارد. همین ارتبـاط بـه حـوزه     هاي اجتماعی مخاطبین این سیاست گذاري دولت و سطح سرمایه
هـا اعتمـاد    هاي دولتی و هوشمندانه بـودن آن  شود. وقتی یک تولید کننده به سیاست اشتغال نیز وارد می

هـا تـن    داشته باشد و دست هرگونه منفعت طلبی دولتمردان را در آن کوتاه بیند، به راحتی به این سیاست
ها، جذب نیروي کار و کارآفرینی است. یعنی اگر ما بخواهیم از نیـروي   خواهد داد. یکی از همین سیاست

اي استفاده از صـنایع بـا تکنولـوژي بـاال و     کار کشور استفاده نماییم، باید صنایع را متقاعد کنیم که به ج
استفاده محدود از نیروي کار، به صنایع نیروي کـار محـور روي آورنـد. در همـین زمینـه، اگـر دولـت از        

هـا را   هاي تشویقی مثل پرداخت یارانه استفاده کند، اما به لحاظ کسري بودجه نتواند محل یارانـه  سیاست
  ات دولتی سلب خواهد شد و در آینده هیچ شرکتی بـه صـرف وعـده   تأمین کند، اعتماد صنایع به تصمیم

  کند.   نامطمئن دولت، خود را وارد رابطه بلند مدت قراردادي با نیروي کار نمی
هاي اجتماعی میان خود و کارآفرینـان را کـاهش    هایی که دولت، با اتخاذ آن سرمایه یکی از سیاست
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است. اگر نظام حمایت از کارگران و قوانین کار که ذاتـاً بعـد   دهد، نظام ناهماهنگ حمایت از کارگران  می
هـاي   هاي موجود و هزینـه  حمایتی از کارگران را دارند، بیش از حد به منافع کارگران اعتنا کنند و واقعیت

سازند و قانونی که براي حمایـت وضـع    کارفرما را در نظر نگیرند، کارآفرینی را با خطري جدي مواجه می
  نهد.   اثر عکس میشده است، 

  نتیجه
هـا،   را باید الگویی دانست که به دنبال مقاوم سازي اقتصـاد کشـور در مقابـل هجمـه    » اقتصاد مقاومتی«

یی کـه کشـور را در قبـال ایـن     هـا  مشخصهترین  یاساسباشد. یکی از  یمهاي بیگانگان  یمتحرفشارها و 
هـاي اجتمـاعی    یهسـرما ی و افزایش میـزان  سازد، کارایی و ارتقاي سطح نیروي انسان یمهجمه ها ایمن 

ها بـه دسـت    يسرشمارکه از آمارهاي جمعیتی و » تورم جوانی جمعیت«است. در ایران با توجه به پدیده 
آمده است، زمینه مناسبی براي پیشرفت و جهش وجود دارد(گزیده نتـایج سرشـماري عمـومی نفـوس و     

حیح دانست و براي نیل به ایـن مقصـود توجـه بـه     ). البته جهش را باید نتیجه مدیریت ص1391مسکن، 
تواند سـبب   یمراهکارهایی که ارائه شد ضروري است. بدیهی است که جوانی جمعیت تیغی دو لبه بوده و 

تواند پیشرفت سریع یـک کشـور را    یمرشد و یا عقب افتادگی باشد. همان طوري که مدیریت صحیح آن 
هـاي ناشـی از بیکـاري نیـروي کـار فعـال و        ینـه هزتواند  یمیز به همراه داشته باشد، عدم مدیریت آن ن

ي اصلی نیل به ها شاخصههاي امنیتی و انتظامی را افزایش دهد. لذا یکی از  ینههزناکارآمدي آنان و حتی 
، توجه به الگوهاي مدیریتی در خصوص منابع انسانی است. اما نکته قابل ذکـر  »اقتصاد مقاومتی«الگوي 

هاي اجتماعی است. از آنجه که اقتصاد مقاومتی را تنها شـامل عوامـل توسـعه     یهسرمادیگر، در خصوص 
دانیم و اساساً غیر از توسعه یافتگی، روح همبسـتگی و روحیـه جهـادي در آن اهمیـت      ینمدهنده اقتصاد 

ه از حاصـل   یجـه نتهاي اجتماعی تأکیدي ویژه شود؛ زیرا روحیه جهادي همان  یهسرماواالیی دارد، باید به 
هاي کـالن، بـه نیـروي     يگذارسرمایه اجتماعی بهینه است. پس جهت پیشبرد اقتصاد به سوي سیاست 

انسانی مدیریت شده و با روحیه جهادي نیازمندیم و راه نیل بـدان هـم الگوهـاي ارائـه شـده اسـت کـه        
  تواند بدان جامه عمل پوشاند. یمبکارگیري افراد و مدیران شایسته در مشاغل حساس 
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  گیري اقتصاد مقاومتی شکل نفس ملی درنقش خودباوري و اعتماد به
  *محدثه پاینده

  چکیده
ـ    .همه جانبه یک نظام داردنقش مهمی در اقتدار  ملی، و خودباوري فسن هاعتماد ب  خن سـ  هبـا توجـه ب

یـژه  و ه، پیشرفت و توسعه در همه ابعاد، بـ »عزم ملی و مدیریت جهاديفرهنگ با « مقام معظم رهبري
 رهنمودهـاي دبـاوري ملـت و   خو ذیر است.پ نبعد فرهنگی و اقتصادي، با حضور مردم و اراده ملی امکا

روح خودبـاوري و  «و تقویـت   ایجاد اي قدرت جمهوري اسالمی ایران است.ه هلفؤم نیتر مهم ،رهبري
خوداتکـایی و  ارد. د یاي دشمن، محفوظ نگاه مه مبرابر تحری ، کشور و جامعه را در»ملی فسن هاعتماد ب

اسـت.   هدف مورد نظر یريگ لشکگام نخست در  در امور فرهنگی و اقتصادي، بیگانگان عدم تکیه بر
، بایـد فرهنـگ خودبـاوري    نـابراین بت. اسـ  ، خودباوري و غـرور ملـی  زیرساخت اصلی اقتصاد مقاومتی

 نیـروي از  منـدي  در بهـره ، بناي اقتصاد کشـور شد یابد. ر کارگزارانمردم و  میانو استقالل  سفن تعز
 گوناگون، متنوع و فـراوان اي ه هداخلی کشور در حوز ايه تو ظرفیتوان  است.و هنر ملی  داخلی تولید
نخسـت،  امـا در گـام    د.اي اقتصادي منطقه تبدیل شه بوان به یکی از قطت یها م آنتکیه بر  با و است

این مقاله با هـدف تبیـین اهمیـت    . هدف است نیتر مهم ،فس کاملن هخودباوري و اعتماد ب رسیدن به
اي هـ  تیري اقتصاد پویا و مقاوم و افزایش ایـن اهمیـت در پرتـو حمایـ    گ لحضور و نقش مردم در شک

یري گ هی نوشته شده، که با بهرفس ملن هدولت در ایجاد روحیه خودباوري در جامعه و باال بردن اعتماد ب
ا و مقـاالتی در  هـ  باز فرمایشات رهبر انقالب اسالمی امام خمینی، مقام معظم رهبري و همچنین کتـا 

  این زمینه، نگاشته شده است.
  .فس ملی، اقتصاد مقاومتین هدولت، ملت، خودباوري ملی، اعتماد ب ها: کلید واژه

  مقدمه
نوان موضوع راهبردي، از گذشته تـا کنـون مـورد توجـه رهبـران و      ع هفس ملی، بن هخودباوري و اعتماد ب

رداز، اعتقاد زیادي به تأثیر این عامل در پیـروزي  پ هدولتمردان جوامع بوده است. امام خمینی در مقام نظری
اي مختلف فرهنگی و اقتصادي داشتند و در رهنمودهاي خود، ه هیژه ایران در عرصو ها به تو پیشرفت مل

                                                        
دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس دروس عمومی، دانشـگاه  ، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسالمی، هیئتالتحصیل رشته الفارغ *

 taban_tel_2005@yahoo.comاصفهان،  -آبادواحد نجف یآزاد اسالم
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فـس در سـطح فـردي و ملـی، از نکـات      ن هند. موضوع خودباوري و اعتماد با هبه این مهم اشاره کردبارها 
فس ملـی در پویـایی   ن هاي ایشان بوده است. همچنین با وجود اهمیت اعتماد به هکلیدي در افکار و اندیش

به ایـن نکتـه، ایـن    یژه در بعد اقتصادي کشور و تأکید رهبر معظم مبنی بر توجه خاص و هابعاد گوناگون ب
موضوع به شایستگی مورد توجه قرار نگرفته است. انجام ایـن مهـم، از وظـایف حسـاس پژوهشـگران و      

اي ایـران را نادیـده   هـ  یوشند توانـای ک یي با ایجاد ناامیدي در مراکز علمی ما هدولتمردان است. امروز عد
نج ساله اخیر ثابت کرده است ملت ایران اي بیست و په تانگارند؛ اما تاریخ و تمدن این سرزمین و پیشرف

اي چشمگیري دسـت یابـد. یکـی از رمـوز     ه تواند در عرصه اقتصاد، تولید و نوآوري علمی، به موفقیت یم
فس ملی است. خوداتکـایی ملـی   ن هپیروزي هر ملتی در عرصه جهانی، داشتن روحیه خودباوري و اعتماد ب

یژه در رابطه با جهان سـوم مـورد اسـتفاده قـرار     و هتوسعه و باي مربوط به علم ه هکه در بسیاري از نشری
یرد، بیشتر جنبه اقتصادي ملی کشورها و راه رسیدن به استقالل و خودکفایی اقتصادي و بـه نـوعی   گ یم

  هد. د یاتکا و اعتماد به خود در زمینه رشد و تولید اقتصادي را پوشش م
 استعمارگران بـراي چیرگـی بـر ملـل مغلـوب،      یتدهد بخش بزرگی از موفق نشان می تاریخ استعمار

ا و هـ  تمل ارتراهبرد اصلی غرب براي اس .استبوده  آنان فس و خودباوري ملین هاعتماد ب ضعف ببس هب
 .از بین بردن احساس عزتمندي اسـت  ان، سپسنیروي خودباوري در آن تضعیف ،اناي آنه یدارای تصاحب

اجـراي  شکل گرفتـه اسـت. بنـابراین بـراي      جدید، دوبارهاي ه لبا هدف متأثر کردن نس نقشه،امروز این 
. ملتی که به ملی توجه شودخودباوري  به تقویت و رشد، باید کشور اقتصاد مقاومتی و پیشرفت همه جانبه

نجد، ملتی شکسـت  س یمو خود را با بیگانه  ردباور نداخود   ياي معنوي و ماده تا و ظرفیه یخود و توانای
در  طـرح جدیـد   عنـوان  به ،گرن ناي بروز نولید دروت محوریتاقتصاد مقاومتی با  براي اجراي. خورده است

روح  ، ایجـاد محافظـت کنـد  آینـده   ايه یناآرامو دیگر  کنونی ايه مآن را در برابر تحریایران که اقتصاد 
همـواره یـک    خودبـاوري  .یدآ یمار مش هب مهمی کلید موفقیتو رشد آن، فس ملی ن هخودباوري و اعتماد ب

اقتصـاد دنیـاي امـروز،    ورت یک نیاز فوري اقتصـادي در آمـده اسـت.    ص هبامروزه و  ودهنیاز مهم روانی ب
تـاکنون سـابقه نداشـته     اي آن،هـ  تو رقاب فنیعلمی و  و تغییرات شتابان  تپیشرف اقتصاد جهانی است و

   .متصف بود »خودباوري«ت باید به صف ،با دنیاي پیچیده و رقابتی این زمان یبراي هماهنگ .است
اي متعدد خود، همواره به نقش مردم در صحنه اقتصاد کشور اشاره ه یمقام معظم رهبري در سخنران
تحـوالت چشـمگیر و    بیشـتر در  نشان دادهمختلف  ايه هدورتاریخی  کرده و فرمودند بررسی رخدادهاي

 باورياگر یک ملّت به خود. ه استننده بودک نو تعیی حساس، نقش مردم، نقش مهماى اجتماعى ه شجنب
و تـوان الزم   قـوي شـدن دارنـد    ، فاصله زیادي تااه تویند. بعضی ملّگ یزور م آنان، دیگران به رسدنملی 
و  استعداد قوي شـدن هم  لت ایرانم. نیست گونهاین ایران ؛ اما ملّتدینا را ندارندبا زورگویان  مقابله براي
. و راه زیادي پیموده اسـت  در حرکتاقتدار ملّی  ويبه س ایران؛ ملّت ددار يها زیاد امکانات و ظرفیتهم 
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اقتصاد و فرهنگ با «: مهم خالصه کردندرا در این دو عنصر  1393نقشه کلّی سال  ،بر این اساس ایشان
مـدیریت  «و  »عـزم ملـی  «که دو عنصر مهم  گفتوان ت یبر این اساس م. »عزم ملّی و مدیریت جهادي

مـورد  باید  ،اي فرهنگ و اقتصاد کشوره هبراي تحول اساسی در عرص پیشنهادينوان نقشه ع هب »جهادي
دشمنان ملت، از یک سو در تالش براي دامن زدن بـه آشـفتگی    .ویژه مردم و مسئوالن قرار گیرد توجه

مرحلـه اسـت.   ي کارساز براي گذر از این ا هاقتصاد ایران هستند و از سوي دیگر، مقاومت در اقتصاد، شیو
یـري اقتصـاد   گ لاي اساسی در شـک ه یاي مختلف از جمله اقتصاد، از ویژگه هحضور و نقش ملت در زمین

هاد، ن ماي مرده نمقاومتی است. اقتصاد مقاومتی، به نوعی اقتصاد مردمی است و نهادهاي مردمی و سازما
   ).1392اده و سجادیه، ز بي در آن دارند(تراا هنقش ویژ

ظران ن بنست که این روحیه خودباوري ملی چیست که مقام رهبري، کارشناسان و صاححال سؤال ای
ـ  ا هتر از آن امام خمینی، براي دست یافتن به این ویژگی مهم، تاکید کرد و حتی پیش فـس  ن هند؟ اعتمـاد ب

یري اقتصـاد مقـاومتی مفیـد و کارسـاز باشـد؟ رهبـري،       گ لملی کشور، چگونه باید تقویت شود تا در شک
ارگزاران دولت و مردم تا چه حد در ایجاد این روحیه سهیم هسـتند؟ و در نهایـت خودبـاوري و اعتمـاد     ک
یري و تقویت اقتصاد مقاومتی دارد؟ در ایـن مقالـه تـالش شـده اسـت      گ لفس ملی، چه نقشی در شکن هب

هـا   ه کارگیري آناي مفیدي نیز ارائه شود تا با به حل هعالوه بر پاسخگویی مختصر به سؤاالت مذکور، را
  انبه هدف مورد نظر پرداخت.  ج هیري و تقویت همگ لبتوان به شک

  اقتصاد مقاومتی
نـد و  ا هاقتصاد مقاومتی، از مفاهیم جدید در عرصه اقتصاد کشور است که مقام رهبري آن را مطـرح کـرد  

ی به معناي اقتصادي اي مکتوب زیادي درباره آن نیست. با توجه به سخنان ایشان، اقتصاد مقاومته هتجرب
نـد. یعنـی شـرایط نظـام     ک  پـذیري آن را کمتـر   است که هم سبب رشد اقتصادي کشور شود و هم آسیب

تـرین زیـان را    ي باشد که در برابر ترفندهاي همیشگی و گونـاگون دشـمن، کـم   ا هونگ هاقتصادي کشور ب
دشـمنان پیوسـته ایسـتادگی    اي هـ  یمتحمل شود، در ساخت درونی خود مقاوم باشد و در برابـر کارشـکن  

؛ بیانات رهبر در دیدار جمعی از 2/6/91دولت،  هیئتجمهوري و اعضاي   سکند(بیانات رهبر در دیدار ریئ
). بنابراین اقتصاد مقـاومتی دو  1391؛ میرمعزي، 8/5/91بنیان،  اي دانشه تپژوهشگران و مسئوالن شرک

  ویژگی اساسی دارد:
 در برابر تهدیدها و ترفندهاي دشمن مقاوم بوده و آسیب کمتري متحمل شود.  .1
 ابد.ی  تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در وضعیت تهدید، رشد .2

وان گفـت اقتصـاد مقـاومتی، اقتصـادي بـا مـدیریت راهبـردي و        ت یاي مذکور، مه یبا توجه به ویژگ
ي از منظر نقطه ضـعف و قـوت نگـاه شـود و     ا هپدید گر است. نگاه راهبردي اینست که به هرن هانبج ههم
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ظران، ن بفته صاحگ هوان نقاط ضعف را به نقاط قوت براي جامعه و کشور هدایت کرد. بت یاینکه چگونه م
نجد و بـراي  س ینج است و درون و برون را به خوبی مس طاقتصاد مقاومتی، اقتصادیست راهبردي که محی

  ).1393زاده،  ییر کند، واکنش مناسبی دارد(حسینشرایطی که هر لحظه ممکن است تغ
 چگونگی بلکه، شود نمی پیشرفت موجب تنهایی به اقتصادي توسعه و رشد وان گفتت یور کلی مط هب
 و سیاسـی  فرهنگـی،  اجتمـاعی، (پیشـرفت  ابعـاد  از یک هر. دارد قرار توجه کانون در نیز رشد منابع توزیع

 اقتصـادي  پیشرفت نقش در ابتدا اما نقش مهمی دارند؛ پایدار، و مطلوب پیشرفت یک ایجاد در) اقتصادي
رسد؛ بنابراین هدف از اجراي اقتصاد مقاومتی اینست که عالوه بر تقویت کشـور   می نظر به رت ممه همه از

از بعد اقتصادي، با تکیه بر تقویت ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، به پیشرفت و توسعه اقتصادي کشور 
 بـه  ، از خـود اراده نداشـته و   زنـدگی  اولیـه  در تـامین نیازهـاي   یشتري شود. براي نمونه ملتی کهکمک ب

ضـعیف اسـت. چنـین کشـورهایی در عرصـه       نفس تکیه دارد، ملتی فقیر و با اعتماد به بیگانه کشورهاي
 اي جامعه هیچ اقتصادي، پیشرفت پس بدون. هستند برخوردار ارزش کمترین از و جهانی، جایگاهی ندارند

  یابد. دست ـ است انسانی جامعه مهم هاي ارزش از که ـ وابستگی از رهایی و خودکفایی به واندت ینم
اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبري، شکل خاصی از نظام است و در وضعیت جدیدي که کشـور در آن  

ر شرایط حساسـی قـرار   بود که کشور د 1389قرار گرفته، مطرح شده است. زیرا طرح این راهکار در سال 
ـ  هکلی گسـترد شـ  هلبید که اقتصاد مقاومتی بط یاي بعد، مه لداشت. اما ادامه این شرایط در سا ر مطـرح  ت

تـوان   شود. اقتصاد مقاومتی تنها مختص زمان خاصی مانند شرایط بحرانـی و تحـریم نیسـت، پـس مـی     
: راهکار بلنـد مـدت و همیشـگی.    ویژگی سومی نیز براي اقتصادي مقاومی بیان کرد و آن عبارت است از

ا قـرار گیـرد. بـراي    ه هبراي تحقق اقتصاد مقاومتی، نخست باید استقالل اقتصادي کشور در اولویت برنام
  تحقق این هدف، حضور عموم مردم در کنار مسئوالن و کارگزاران ضروري، کارساز و امیدبخش است. 

  فس ملین هو اعتماد ب مفهوم خودباوري
البته  .از خواهد بودس هانسان را در برابر نتایج منفی حوادث ایمن کرده و براي انسان چار باوري،دخوصفت 

تجربـه نشـان داده اسـت     مورد ارزیابی قرار داد.را  شبه جامعه نیز تعمیم داده و اثرات مثبتآن را وان ت یم
در هـا   لبـه بـر آن  و غ مشـکالت   مقاومـت در برابـر  ا و ه تکه در سی و چند سال گذشته، آنچه از پیشرف

سـبب شـده کشـورهاي     سرچشـمه گرفتـه و  اي گوناگون در کشور رخ داده از خودبـاوري ملـت   ه هعرص
بـراي بـه کـار    را   هجامععامل درونی است که  ،خودباوري ملی .دست یابند ر نتوانند به اهداف خودگ هسلط

اي ه تدستیابی به پیشرف وسعه وت، الزمه رشد وندازد ا یبه حرکت مهنده د لتشکی ارکانثر همه ؤافتادن م
ـ  ايه یو توانای اه هاست. اعتقاد به داشت گوناگون داخلی و خارجی ايه هزمین در گسترده اي هـ  هملی از پای

جامعه به رشد  دستیابیالزم براي  ابزارو  اه تموفقیکلید همه  انسانی،است و براي جوامع  ملی خودباوري
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 جبـران یش کمبودهـا ، ملـی فـس  ن هو اعتماد بخودباوري روحیه  پرتوهر ملتی در ید. آ یممار ش هتوسعه ب و
  ). 1389ورد(مبینی و چگنی، آ یارمغان م  هرا براي خود بمختلف  ايه هزمیندر  پیشرفت ود وش یم

اي خود و دیگران در سطح فردي و ملی است و بیشتر جنبه اعتقادي ه یخودباوري، باور داشتن توانای
نیـز جامـه عمـل     هـا  آنا، بـه  هـ  یفس، عالوه بر باور داشـتن توانـای  ن هه اعتماد بو ذهنی دارد. در حالی ک

نوان یک موضوع بنیادي، نقش مهمی در معنا دادن به فردیـت  ع هفس بن هوشاند. خودباوري و اعتماد بپ یم
ا و هـ  شوانـد بـه ارز  ت یي ما هو اجتماعی بودن یک جامعه دارد. بر مبناي این دو صفت است که هر جامع

اي بلندي بر دارد. بر این اساس هر فردي ه مخالقیات خود جلوه دهد و در راستاي پیشرفت و موفقیت گاا
باید در جهت تقویت خودباوري خود و دیگران بکوشد. این وظیفـه مهـم، در مـورد مـدیران و مسـئوالن      

ي حاصل شود تا کشوري بازتاب بیشتري دارد. از سویی دیگر ضرورت دارد که خودباوري در پرتو خداباور
ي دسـت یافـت کـه هـم     ا هبتوان دستاوردهاي خودباوري را در مسیر درست قرار داد و از این راه به جامع

اي یـک جامعـه دینی(مختـارپور،    هـ  صاي توسعه یافتگی روز دینا باشد و هم واجـد شـاخ  ه صواجد شاخ
). باورهاي مشترك افراد در مورد توانایی جمعی خود براي دستیابی به اهداف مطلـوب مـورد نظـر،    1389

ا و دانش خـود را روي هـم جمـع    ه یجمعی است. افراد مختلف، منابع، توانای عاملتیک بخش کلیدي از 
افزایش کیفیت زندگی، با یکـدیگر همکـاري    جود آورده و براي حل مشکالت وو هکرده، حمایت متقابل ب

ـ ک یم اي مختلـف، موتـور محرکـه    هـ  هنند. این باور به انجام کارها و داشتن توانایی ایجاد و تولید در زمین
ننده تالش و انجام کارهاست. ملتی با خودکفایی باال، تـالش  ک نقدرت و اراده ملت است. خودباوري، تعیی

  ).1387هد(افتخاري، د یا انجام مه ناهدفمند و بیشتري براي تحقق آرم
وان گفت کشوري که از نظر خودبـاوري و اعتمـاد   ت یفس، من هباتوجه به اهمیت خودباوري و اعتماد ب

واند از امکانات و اسـتعدادهاي درونـی خـود    ت یفس در سطح پایینی قرار دارد، زبون و ناتوان است و نمن هب
فس، موجب ضعف فکري و روحی جامعه ن هخودباوري و اعتماد باستفاده مناسب کند. از دست دادن روحیه 

فس، همیشه از خود ناامید و به دیگران وابسته است. براي نمونه ن هود. ملت خودباخته و فاقد اعتماد بش یم
اي ارتقادهنـده روحیـه   هـ  هاي علمی و تکنولوژیکی و خوداتکایی در زمینـه اقتصـاد، یکـی از را   ه تپیشرف

  هنده ثروت و رفاه اجتماعی است. د شکننده غرور ملی، ارتقادهنده امنیت ملی و افزای خودباوري، ایجاد

  فس ملی از نگاه امام خمینین همفهوم خودباوري و اعتماد ب
ونه کـه هـر فـردي داراي خویشـتن     گ نثابه نگرش مثبت به خویشتن ملی است. همام هخودباوري ملی، ب

نانچه نسبت به آن آگاهی پیدا کند، بـه خودبـاوري ملـی    است، یک ملت هم داراي خویشتنی است که چ
خودشناسـی و  سـاز و تأثیرگـذار باشـد.     واند انقالبت یاگر به خودباوري ملی برسد، م  هابد. جامعی یدست م

. از نظر امـام  است تقویت خودباوري ملی و دوري از استعمار و ظلممرحله  نخستین ،بازگشت به خویشتن
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است. براي حفـظ  فرهنگ خودباوري  اي تقویت و رشده ه، یکی دیگر از شیو»تمسک به اسالم«خمینی، 
 بنـابراین . اي جهـان، بایـد بـه اسـالم و احکـام اسـالمی توجـه شـود        ه تکشور و رهایی از سلطه ابرقدر

. امـام  ودر یمار مـ شـ  ههمه امور بهدف در  نیتر مهم ،اسالمی-ایرانیخودباوري ملی و دستیابی به هویت 
ند. در واقع براي رسـیدن بـه اسـتقالل،    ا هبیان کرد »خودباوري«شرط اول  یشتن را،به خوخمینی رسیدن 

را یـک ملـت    ،اهـ  یباور توانای آمد.دگی بیرون ز بغراز  رد ورا پیدا ک خودباید ، مملکت خود آزادي و اداره
ار گیري اثر ک هعدم ب ا وه تندي از فرصم هنه تنها موجب عدم بهر ،ند و برعکس خودباختگیک یم مندتوان

عناي نفی م هب ،استقالل در جمهوري اسالمی ایران .ندک یبلکه انسان را ضعیف م ،ودش یم اه یایبخش توان
اي گذشته و حال است. از این رو آگاهی مردم و شناخت آنـان از شـرایط خـودي در وضـعیت     ه یوابستگ
یعنـی   ،. حفظ اسـتقالل ودش یبروز و پرورش خودباوري ملی م سببو است حفظ استقالل  ابزاراز  ،جهانی

  ).1379(خمینی، تقلیدي فکر نکنی و مستقل فکر کنی و این همان روح خودباوري ملی است
نقـش   و تقویـت آن از جانـب رهبـران و کـارگزاران دولتـی،      فس و خودباورين هاعتماد ب ایجاد روحیه
 بسـیاري از ملـی،  در سایه خودباوري  .دارد آنرفت و توسعه و دستیابی به پیش یک کشورمهمی در اقتدار 

بنابراین وجود رهبران دانا و آگاه بـه امـور، نقـش مـؤثري در بیـداري و       .مشکالت کشور حل خواهد شد
پیشرفت یک ملت دارد. براي نمونه ملت ایران با رهنمودهاي امام و با اراده خود، توانست انقالب بزرگـی  

جود آمدن انقـالب مـؤثر بـود و هـم     و هدر بهم مردم ایران  فس ملین هاعتماد بکند.  را در تاریخ خود ثبت
در جریان انقالب، مردم ایران با شناخت خود و کنار گذاشتن قوانین  .یکی از ثمرات انقالب اسالمی است

و تفکرات وارد شده از غرب، مبانی معرفتی خود را با اسـتفاده از مفـاهیم دیـن اسـالم تعریـف کردنـد و       
  ازي را به جهانیان معرفی کردند. س نینده بشر و تمدآبراي  فهومو م نظربهترین 

  از نگاه مقام معظم رهبريفس ملی ن هخودباوري و اعتمادب
ـ     ع هب ،فس و خودباورين همقام معظم رهبري از اعتماد ب ا یـاد  هـ  تنـوان داروي فکـري و روحـی بـراي مل

بـوده کـه در    یایه شخش جنبب تو حیا محركنیروي  ،فسن هنند و معتقدند که خودباوري و اعتماد بک یم
ملـی  فس ن هبالب اسالمی در تقویت اعتماد نقش انق .است دادهنظام سلطه رخ  ازيطول تاریخ براي براند
. مقـام معظـم   ایـران اسـت   ملـت ینی ب مانقالب اسالمی نقطه پایان تحقیر و خود ک بسیار مؤثر بوده است.

در دوران  زیـرا  .اننـد د یمـ  خمینـی امـام   از مشخصات عصر ،فس ملی ران هایجاد و تقویت اعتماد ب رهبري
قـدرت   ،د که اسالمش  وانمودو چنین  ضعیفاي خارجی ه تقدر ستد هب ی،طاغوت، روح غرور و افتخار مل

فس را در ملت ایـران  ن هجرأت و اعتماد ب ،اما انقالب ایران با رهبري امام، روح بیداري ؛عزت آفرینی ندارد
راه نـد کـه   ا هدر فرمایشـات خـود تأکیـد کـرد    مقام معظم رهبري . اي غیرمسلمان زنده کرده تمل دیگرو 

 ،جامعـه را ت عامـل اصـلی پیشـرف    . ایشاناسته يا و خودباوره یدر شناخت توانای ،ورکشو رشد سعادت 
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و  انـده ملـت همیشـه عقـب م   که در صورت عدم وجود این ویژگـی، آن  نند ک یم بیانفس ملی ن هاعتماد ب
 فکـار مین نیازهاي ملت را در اأاندیشه ت ،فس عمومین هاما برخورداري از اعتماد ب ؛دیگران استوابسته به 

آنچه براي یک ملت مهم است تکیه به اسـتعداد درونـی خـود،     ).1391(سیف، ازدس یم ملی بارور نخبگان
هاي علمی و صنعتی،  اي ما در زمینهه تتوکل به خدا، اعتماد به خود و عدم تکیه بر دشمنان است. پیشرف

  معلول همین اعتماد به نفس ملی است.

  یري اقتصاد مقاومتیگ لفس ملی در شکن هماد باي تقویت و رشد خودباوري و اعته هرا
مهم اقتصاد مقـاومتی بـراي رهـایی از مشـکالت      راهکارهاي از فس و خودباوري ملی،ن هب تقویت اعتماد

 در کشـور  پیشـرفت  سـاز  زمینه ود. توجه به این موضوع،ر یمار مش هب اقتصادي و دستیابی به توسعه پایدار
 که ابدی یتحقق م زمانی پایدار، توسعه مسیر در حرکت و نوین علوم به است. دستیابی اي گوناگونه هحوز

 آگـاه  کشـور،  اصـلی  نوان سـرمایه ع هب ملی نفس به اعتماد ارزش به هم مردم و نخبگان افراد جامعه، هم
کسـب   رمـوز اصـلی   از کریم، یکی در قرآن خداوند. باشند کوشا آن تقویت و نگهداري در پیوسته و بوده

 حـس  داراي که ملتی 1.بیان کرده است جمعی و نفس فردي به اعتماد و روحیه ایمان، داشتن پیروزي را،
 نیز جامعه آن ملی عزت دست یابد و پیوسته اه يا و پیروزه تبه موفقی واندت ینم ضعیفی است، خودباوري
 و خودبـاوري  تقویت و بیداري بر و رهبري خمینی امام فراوان ايه هتوصی. یردگ یقرار م تهدید در معرض

 نیـز  و اسـالمی  انقالب گیري شکل ابتداي همان از کشور هاي بزرگ موجب پیروزي ملی، نفس به اعتماد
اصـلی   عامـل  کشـور  آبـادانی  و جدید علوم به دستیابی عرصه در نیز اکنون هم و مقدس بوده دفاع دوران

فـس ملـی و خودبـاوري در شـکل     ن هاي تقویت و رشد اعتماد به هرا نیتر مهمدر ادامه به . است تاثیرگذار
  ود.ش یگیري اقتصاد مقاومتی اشاره م

  تفکر درست و استقالل فکري
براي تقویـت خودبـاوري و از    مؤثراي ه هیکی از را ،جوانان میانرزي و هو اندیش کرنیروي تعقل، تف يارتقا
 ببس هب ،اه یخودباختگ وا ه تغفل بیشتر اي درونی و بیرونی است.ه هدر برابر توطئ نگهدارندهر، ت ممه همه

اي هـ  لنسمیان  پیوسته ،اگر این نیرو .است در جامعه ي و درك درست از وقایعرزو هاز رونق افتادن اندیش
آزادگـی و   و فکـري  تحقق استقالل. خواهد آمد افراد جامعهبه سراغ  کمتر ، خودباختگیشودتقویت  جدید

 نیتـر  مهـم عدم وابستگی به شرق و غرب، یکی از اهداف مهم انقالب اسالمی است. اسـتقالل فکـري،   
نیست کـه   ، به این معنانه غرب اندیشه نه شرق و است. فس ملین هو اعتماد ب در پرورش خودباوري عامل

                                                        
 که به کسانی ).249بقره/(»الصابرین مع اهللا و اهللا باذن کثیره فئه غلبت قلیله من فئه کم اهللا مالقو انهم یظنون الذین قال. «1

  است. شکیبایان با خداوند و شدند خدا پیروز اذن به بسیار گروهی بر که اندك گروهی بسا چه گفتند داشتند، یقین خداوند دیدار



  )3هاي اقتصاد مقاومتی ( جلد دوازدهم:  مبانی و مؤلفه               348

رد؛ بلکـه  استفاده نکـ  گردیکشورهاي  ايه هربو تج دستاورهاو از خاصی محدود کرده خود را در چارچوب 
اي دیگـر کشـورها، تنهـا    ه يدر پیروي از فناور که بوده و منظور اینستاز مفاهیم خودباوري  این حقیقت
دسـتیابی بـه امکانـات بـومی و      راهدر  ، بتـوان و علمی جهـانی  مفیداز الگوهاي  نديم هبهربا مقلد نبود و 

  ا).  ت یاي مفید برداشت(محمدي، به مگا ،داخلی کردن منابع
 استقالل ضعف اسالمی، اقتصاد در پردازي نظریه توسعۀ و رشد فرآیند در مانع یکی از رسد می نظر به
زیرا استقالل فکري، پشتوانه تولید علم و صنعت در  .است اقتصادي و کارشناسان جامعه میان افراد فکري

 مـا « کـه  نرسند رشد از مرحله این به فرهنگی و فکري نظر از افراد جامعه و کارشناسان اگر کشور است.
 ايهـ  تسیاس و اه هنظری به تقلیدي رویکرد. بخشند تحقق را اقتصاد مقاومتی توانند ینم هرگز ،»میتوان یم

 اقتصـاد  و سـازي  بـومی  دارد. جامعـه در  فکري استقالل شدید ضعف یا و کمبود در ریشه رایج، اقتصادي
ـ  بتواننـد  که است نظرانی صاحب و متفکران وجود اسالمی، نیازمند  ايهـ  منظـا  در اقتصـادي  ايهـ  هنظری

کنند و بر اساس شـرایط کشـور و جامعـه،     بررسی و نقد فکري استقالل دیدگاه از را داري جهانی سرمایه
راهکارهاي جدید و مناسبی ارائه دهند. راهکارهایی که مشکالت اقتصادي کشور را سامان بخشیده و آن 

  را در مسیر پیشرفت قرار دهد.  

  اي دولتیه شوحدت ملی و انسجام بخ
اي مختلف جامعه عالوه بر تقویت خودباوري ملی، از ارکان مهم تحقق اقتصـاد  ه هاتحاد و هماهنگی گرو

ملـی، سـبب   انسـجام   ایجاد وحدت و .کید اسالم استأاصول مورد تاز  اتحاد ملی،اندیشه مقاومتی است. 
خودکفـایی و   آن، بهـره ود و ش یرشد و توسعه کشور م مسیربراي حرکت در  افراد تک تکنزدیک شدن 

ترین سرمایه اجتماعی است که حرکت در جهت تحقق  وحدت و انسجام ملی، بزرگ. ملی استخودباوري 
ا و هـ  هخشد. اختالف و تفرقه در این راه، سبب از دست رفتن نیروها، سرمایب یاقتصاد مقاومتی را سرعت م

ترین راهکارها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است (بیانات رهبر  ز مهمردد. حفظ وحدت، اگ یا مه تفرص
و بیانات رهبري در اجتمـاع بـزرگ زائـران و     2/6/91دولت،  هیئتدر دیدار با ریئس جمهوري و اعضاي 

  ).6/1/1379مجاوران حرم مطهر رضوي،
عـزم ملـی و اتحـاد     اراده و فرهنگ، و اقتصاد عرصه در اي بزرگه تبنابراین براي رسیدن به موفقی

نـدي  م هبراي بهـر  راهبردي اتحادي قالب در ملت دولت و اي مختلف دولت، امري ضروري است.ه شبخ
 هـا،  تعاونی حتی و دولتی و خصوصی هاي بخش از نیروي استفاده با واندت یم موجود، هاي ظرفیت از بیشتر

 اجـراي  از عناصر مـؤثر در  ملی وحدت و انسجام .گام بردارند فرهنگی و اقتصادي اهداف تحقق در جهت
اي ملی در ایجـاد ایـن وحـدت و همـدلی سـخن      ه هوان از نقش رسانت یدر اینجا م است. مقاومتی اقتصاد
ـ  ممهـ  و تـرین  ردازي، برجستهپ هها با عملکرد مطلوب و درست و به دور از هرگونه شایع رسانه گفت.  رینت
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 هـاي  دیـدگاه  کـردن  نزدیک و اي حاشیه هاي بحث از کاهش برنامه، و طرح رسانی، از نظر اطالع را نقش
عامل اصلی نابودي یک ملت تفرقه است و بایـد از آن دوري کـرد. اتحـاد     .نندک یو مردم ایفا م مسئوالن
ي است که همه افراد در ایجاد و استمرار آن سهیم هستند و مشارکت عمومی و حضـور فعـال   ا هملی مقول

ـ       ط یاي گوناگون مه هاي مختلف را در عرصه هگرو ود شـ  یلبـد. اتحـاد و همـدلی افـراد جامعـه موجـب م
  اي ملی یک کشور را تصاحب کنند. ه تران و بیگاناگان، نتوانند اموال و ثروگ هسلط

  نفی خودباختگی و خود کم بینی و بازگشت به فرهنگ و تمدن ایرانی
یـک  خودباوري  اي پرورشه هشیو اي ملی، از دیگره شنفی خودباختگی و ارزش نهادن به فرهنگ و ارز

 نفـوذ موجـب   وارد کشور شد، ،که در دوران سلطه استبداد و ایرانی فکر تحقیر ایران ود.ر یمار مش هملت ب
کـرد و ملـت را از نظـري    تخریـب  را  و خودبـاوري ملـی   گردید گوناگونقشرهاي  میاناحساس حقارت 

ضعف فرهنگی یک ملت موجب وابستگی اقتصادي آن به دیگر  .اقتصادي و فرهنگی وابسته به غرب کرد
و فرهنـگ غنـی ایرانـی و درك     ا و بازگشـت بـه خویشـتن   هـ  ینفی خودباختگ باامروز  ود.ش یکشورها م

اي نفـی خودبـاختگی و تقویـت    ه هیکی از را .خودباوري پرداخت رشدوان به ت یم ا،ه ها و داشته يتوانمند
اقتصادي و فرهنگـی   اهدافراستاي در و در این مسیر هدفمند، زي آموزشی یر هبرنامغرور ملی، توجه به 

 تربیت و پرورش نسلی اسـت کـه داراي گـرایش مثبـت بـه      ،در این عصر اهداف استعمارگران است. زیرا
. از اسـت اي ملی و اسالمی ه يا و توانمنده شاحساس حقارت نسبت به ارز اي غربی وه شارز فرهنگ و

ـ  ،موجـب انحـراف   ،اه هدانشگا یژهو هبموزشی آاي ه طمحی آنجا که انحراف در انـدگی یـک ملـت و    م بعق
ازي مناسـب در  س هزمین ،اي پرورش خودباوريه هیکی از را ،بنابراینود ش یم غرب و شرق برابراسارت در 

و همکـاري و مشـارکت    انگیـزه   ایجاد روحیه و سطوح علمی و يبا ارتقا است. فرهنگیموزشی و آمراکز 
(پور عـزت  وان به توسعه و پرورش خودباوري دست یافتت یم و دیگر افراد، دانشجویان ،موزانآ شدانبین 
  ).  1387ور، پ یو قل

وان به توسعه اقتصـادي رسـید؛ بـه عبـارتی     ت یوان گفت بدون توجه به توسعه فرهنگی کشور نمت یم
رداري درست از منابع، ب هد بهرالزم است از طریق ارتقاي فرهنگ عمومی جامعه در مسائل اقتصادي، مانن

نوعان، دقت در مصرف و هدر ندادن منابع...  رایی، کمک به همگ لچگونگی تولید و مصرف، پرهیز از تجم
توسعه فرهنگی و آگاهی مردم در جامعه، نسبت بـه   اقتصادي کشور کمک بیشتري شود.اي ه تبه پیشرف

واند نقـش  ت یعه و همکاري مردم در این زمینه، ممسائل اقتصادي و تنگناهاي پیشرو براي رسیدن به توس
یري اقتصاد گ لموثري در یاري رساندن مردم به دولت براي تسهیل در دستیابی به اهداف اقتصادي و شک

 مقاومتی داشته باشد.
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  رشد علم و اقتصاد دانش بینان
جوانان فس و خودباوري ن هتقویت اعتماد باي اقتدار اقتصادي یک ملت است. ه هعلم و فناوري از جمله پای

زمینه تحقق تولیـد علـم و جنـبش     ود. در سایه این امر مهم،ش یدر پرتو حمایت و توجه به آنان حاصل م
در تمـامی   بزرگـی  به دستاوردهاي کشورفراهم گشته و  ند،ا هکردکید أرهبري بر آن ت مفزاري که مقاا منر

اي چشـمگیر علمـی در   هـ  تپیشـرف  .فته استسیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي دست یا ايه هزمین
 خـاص، اي هـ  يدرمـان برخـی از بیمـار    ،اي بنیـادین ه لي و علوم نوین از جمله سلوا هبحث انرژي هست

اي علمی جهـان و کسـب افتخـارات متعـدد در     ه ترقابزمینه ایرانی در  کوشايدرخشش جوانان فهیم و 
ـ   درخشـان ، از آثـار و نتـایج   زمینه ابتکارات و اختراعات و دسـتاوردهاي فضـایی اخیـر    فـس و  ن هاعتمـاد ب

  ).1/1/1391(بیانات رهبر در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوي، است ملی خودباوري
رشـد و  آیـد.   مـی  شـمار  بـه  جامعـه  یک اجتماعی و اقتصادي تحوالت در مهم عوامل از یکی دانش،

ـ انیازمند تحقیق و توسعه در علوم پایه و کاربردي و ارتب ،توسعه علمی و پژوهشی مختلـف   انط بین محقق
ا و بومی نمودن آن امري ضـروري  ه يیزي هدفمند جهت کسب و توسعه این فناورر هبنابراین برنام .است
 و تولید آن، در که . اقتصاد مقاومتی، اقتصادي دانش بنیان است. اقتصاد دانش بنیان به این معناستاست

 تعریـف  مستلزم اقتصادي نظام این کارایی. ودر یمار مش هب ثروت ملی ایجاد اصلی دانش، خاستگاه کاربرد
 زمینـه  یکدیگر، با عوامل این ارتباط و از است دانش به کارگیري و موثر بر تولید عناصر شناخت و ابزارها

 اقتصـادي،  برتـر  جایگـاه  ماننـد اهـدافی   دسـتیابی بـه   .ودش یم فراهم نیز اه شبخ دیگر عملکرد افزایش
 توجه و نوین اقتصاد محیطی شرایط درك مستلزم پرشتاب، و پایدار توسعه و رشد و اقتصاد شدنرقابتمند 

 و محـیط  ایـن  شـناخت  بدون جدید، اقتصاد در توسعه و رشد براي یزير هبرنام زیرا است؛ آن ملزومات به
 نخواهـد رسـید.   بـه نتیجـه   توسـعه  و رشـد  جدید منابع شناخت همچنین و آن در کشور جایگاه شناسایی
 دانـش  اقتصـاد  علمِ توسعه موجب دانش، بر مبتنی اقتصادهاي ظهور اقتصاد، علم تکوین سیر در بنابراین

 اقتصادي توسعه در رویکردي عنوان به دانش توسعه نظریه آن موازات به و شده علمی شاخه یک نوانع هب
  ).1392محجوب،ود(انتظاري و ش یم مطرح

 درآمد توزیع در نابرابري کاهش و باال  سرانه تولید افزایش در بسزایی تأثیر بنیان دانش اقتصاد بنابراین
  توسعه جریان در فناوري و دانش نقش بر تأکید گویاي بنیان، دانش اقتصاد اصطالح امروزه .داشت خواهد

 بـا  کمـی  و کیفـی  نظـر  از دانـش  بـه  نگاه بنیان، دانش اقتصاد در گفت توان می رو این از. است اقتصادي
فس ملی اسـت بلکـه،   ن هاست. پیشرفت علمی کشور نه تنها عامل ایجاد اعتماد ب بوده گذشته از تر اهمیت

ا موجـب افـزایش اعتمـاد    هـ  هود. هویت بخشی بـه دانشـگا  ر یمار مش هفس ملی بن هخود از نتایج اعتماد ب
اي تأثیرگذار در پیشرفت ملـی کشـورها روحیـه خطیـر     ه یود. یکی از ویژگش یم ها آنفس و استقالل ن هب

ا نبایـد  هـ  تپذیري و شجاعت است. ورود به دنیاي علم و صنعت نیازمند روحیه خطرپذیري است و شکس
 منجربه ناامید و خودکم بینی ملت شود.
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  ایستادگی و اقتدار ملت و دولت
سـته  ااجتمـاعی و فرهنگـی برخ   ادي، سیاسی، نظامی، علمی،اي اقتصه هلفؤتوسعه م ز رشد وا ،اقتدار ملی

 ،اي مختلـف داخلـی و خـارجی   هـ  ه. رشد کشـورها در عرصـ  استاست و از مبانی ارزشی حاکم بر جوامع 
ـ  .ودشـ  یمین مأدر سایه اقتدار حکومت ت ،اه تاست و خودباوري مل نظاماقتدار   هندهد ننشا وري کـه  طـ  هب

ا از توانایی و ه هلفؤ. بنابراین هر چه این ممؤثر استدر روند پرورش خودباوري  نظامشدت و ضعف قدرت 
از خودکفـایی و خودبـاوري   در نهایـت  ملـی بیشـتر و    کشور از اقتـدار  ،هماهنگی بیشتري برخوردار باشد

رورش اي په هلفؤیکی از م ا،ه هدر زمینه اقتصاد و دیگر عرص دستیابی به اقتدار ملی پس ود.ش یند مم هبهر
  ).  1380(عبادي، است خودباوري

اي جنگ و هشت سال دفاع مقدس، ایستادگی و مجاهدت ه نمقاومت و مجاهدت در میدا ،ایستادگی
زورگویـان و   برابـر ایسـتادگی در  . خودبـاوري ملـی بـوده اسـت     از بروز اقتدار وس هزمین ،در دوره سازندگی

 نمونـه بـراي  . ودشـ  یزت و خودباوري ملی معموجب وي آنان ر بشکست و عق سبب ،مقاومت خردمندانه
ي ایران کـه بـا تـالش و ابتکـار دانشـمندان و      ا همیز هستآ حردان بر سر مسئله صلم تملت و دول پایداري

. اینکه ملت ایران به حـدي از خودبـاوري و   خودباوري ملی است ايه هجلواز  ،ست آمدهد هجوانان داخلی ب
سادگی از حقوقی که حق طبیعـی و مسـلم آنـان اسـت، عقـب نشـینی       فس ملی رسیده که به ن هاعتماد ب

  ند و در برابر زورگویان مقاومت خواهد کرد.ک ینم

  عدم تبعیض در حوزه اقتصاد و حفظ اعتماد بین دولت و ملت  
ندوز همواره در هر جامعه هستند. آنان در هر مرحله از تحول اقتصادي، در هر فرصتی ا لافراد سودجو و ما

وانـد سـبب   ت یردازند. چنین اقداماتی در صورت عدم کنترل، مپ یاندوزي افراطی م اشتن ثروت و مالبه انب
انحراف اساسی در مسیر هدف شود. از یک سو باید مطمئن بـود کـه مسـئوالن بـه ایـن سـمت کشـیده        

ري در گـ  یوند و از سوي دیگر نهادهایی به این امر مهم بپردازند و مانع از گسـترش روحیـه اشـراف   ش ینم
نند که مسئوالن همراه و همگام آنان هستند و اطمینان دارنـد  ک یجامعه شوند؛ در نتیجه مردم احساس م

ود. تبعیض در حـوزه اقتصـاد   ش یي ما هاي کارساز و کارآمد، مانع از تمرکز ثروت در دست عده تکه نظار
ی از اموال خزانـه دولتـی   لبان خارج از حکومت، بخشط تي مدیر، با همکاري فرصا هود که عدش یسبب م

یستی عاله بر آنکـه روحیـه همکـاري و مقاومـت در برابـر      ز هرا، به نفع خود و دیگران مصادره کنند. ساد
ود؛ در نتیجـه  شـ  یویی نیـز مـ  ج ههد، موجب تقویت و نهادینه شدن روحیه صرفد یمشکالت را افزایش م

ـ   ند. در اقتصاد مقاومتی همـه  ک یا افزایش پیدا مه يور بهره  اي نادرسـت بـه  هـ  همسـئول هسـتند از هزین
زینه ه مري باال و انسجام الزم پیش خواهد رفت. مدیر کو هپرهیزند. در این صورت اقتصاد مقاومتی با بهر

الگوي ملت است و این الگو سرمشق تک تک افراد و همکاران است. مدیران کم خرج، سبب محبوبیـت  
  ).  1391ود(سلیمانی، ش یکارگزاران دولتی ممردمی و باال رفتن اعتماد ملی نسبت به 
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 ی فرهنگباستانی و شناساندن میراث 
ي درخشان در ساختن ا ههنده هویت ملی یک کشور است. کشف گذشتد نمیراث تاریخی و فرهنگی، نشا

). مشاهده مظاهر تمدنی و پیشـرفت نیاکـان،   1379هویت ملی در جهان معاصر، نقش مهمی دارد(دارك، 
وند. از ر یمار مش هود و هر دو عامل از لوازم پیشرفت بش یفس و اقتدار ملی من هحس اعتماد بموجب ایجاد 

این رو میراث تاریخی موجب تقویت روحیه و اراده جمعـی یـک ملـت بـراي تـالش بیشـتر بـا اتکـا بـه          
از  هاست. ما ایرانیان یک میراث بـزرگ فرهنگـی   اي گذشته و تالش در تکرار آنه تا و موفقیه تپیشرف

اي هـ  شاي علمی و فنی ادوار قدیم که از راه کاوه توانیم با ارائه پیشرفت ییم که ما هپیشینیان به ارث برد
ست آمده، پیشینه تمدن خود را به جهانیان نشان دهیم. پیشینه تمـدن فرهنگـی غنـی    د هناسی بش نباستا

بی و احساس هویت ملـی باشـد. از   واند یکی از مؤثرترین ابزار فرهنگی ملت در برابر هجوم تمدن غرت یم
ـ  یاي افتخارآمیز ابداعات و اختراعات ایرانیـان مـ  ه هنمون وان بـه کشـف شـواهد عمـل جراحـی مغـز در       ت

ـ  ی)، قـدیم 1385خـش،  ب ه)، نخستین تصویر متحرك جهان،(نوزایی و شـ 1381جهان(سید سجادي،  ریم ت
هنـده میـزان پیشـرفت علـوم     د ند نشـا ) اشاره کرد. این موار1386منشور حقوق بشر(مرادي غیاث آبادي،

ـ ش نمختلف و نیز فرهنگ در ادوار گذشته ایران است. کشفیات باستا فـس ملـت را   ن هناسی، حس اعتماد ب
خشد. تقویـت ایـن   ب یاي پیروزي تقویت کرده و انگیزه آبادانی کشور را در آنان ارتقا مه هبراي گشایش قل

ون ترجیح کاالي ایرانی بر کاالهاي خـارجی، حساسـیت   روحیه، داراي اثرات اقتصادي غیر مستقیم همچ
اي هـ  شا، احیـاي رو هـ  هدر نحوه مصرف منابع ملی و... است. کشف آثـار باسـتانی و غنـی سـاختن مـوز     

سودآوري اقتصادي ادوار گذشته، نقش مهمی در رشد اقتصادي و افـزایش افتخـار بـه هویـت ملـی ایفـا       
  ). 1390ند(حسینی، ک یم

اي کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع اقتصاد دانـش بینـان اسـت. تحقـق ایـن      ه هرنامگفته شد یکی از ب
ذیر پ ناي اجرایی ارتباط نزدیک دارند، امکاه هاي بنیادي و کاربردي که با حوزه شموضوع با تقویت پژوه

ا در راسـتاي  هـ  شخواهد بود. بنابراین تقویت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري و هدایت این پژوه
واند در تحقق این هدف مـوثر باشـد. تقویـت و    ت یاي حوزه میراث فرهنگی، مه تبنیان کردن فعالی دانش

اي مـرتبط میـان   هـ  هوانـد موجـب گـردش جریـان تولیـد دانـش در حـوز       ت یا مـ ه هحمایت این پژوهشگا
ـ  نـوان قطـب دانـش در ایـن حـوزه سـهم قابـل تـوجهی از         ع هپژوهشگران و دانشگاهیان کشور شده و ب

واننـد  ت یمیراث فرهنگی و گردشگري مـ   ناي تولیده کننده علم را به سوي خود جلب کند. سازماه نجریا
اي اقتصاد مقاومتی باشد. پس الزم است جایگاه صـنعت گردشـگري در   ه تا در سیاسز لیک بخش اشتغا

یق اي کلی اقتصاد مقاومتی به رسمیت شناخته شود. عـالوه بـر آن بـا تشـو    ه تایجاد کار در ردیف سیاس
رداري از آثار ب هاي مختلف مانند: حفاظت، مرمت و بهره هاي مردمی در میراث فرهنگی در زمینه تمشارک

   .اي شغلی فراوانی ایجاد کرده توان فرصت یو بناهاي تاریخی م
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  تبیین جایگاه و حضور مردم در پویایی اقتصاد
ئولند. بنابراین وقتی تحقق اسـتقالل  در نظام اقتصادي اسالم، مردم مانند دولت در تحقق اهداف نظام مس

ود، باید مـردم بـا مشـارکت    ش یاقتصادي چنین اهمیتی دارد که بر تمام مصالح فردي و اجتماعی مقدم م
جهادگونه در عرصه اقتصاد، براي تأمین استقالل اقتصادي کشور اقدام کننـد. سـخنان رهبـري در مـورد     

تی و تشویق و تأکید بر ایـن امـر مهـم، موجـب رشـد      یري اقتصاد مقاومگ لجایگاه و حضور مردم در شک
اي معنوي و مـادي رهبـري و   ه تود. مردم با حمایش یفرهنگ خودباوري و خوداتکایی میان ملت ایران م

دولت، اشتیاق بیشتري براي مشارکت در عرصه کار، تولید و مصرف ملی خواهند داشت(بیانات رهبري در 
). با پویـایی اقتصـاد ملـی، فرهنـگ خودبـاوري و      15/2/87د ممسنیدیدار مردم و عشایر شهرستان نورآبا

اگر استقالل اقتصادي پیدا نکند در تحقق استقالل سیاسی   هود. جامعش یاعتماد به نفس ملی نیز تقویت م
واند از نظر فرهنگـی  ت یود نکند، نمخ هنیز موفق نخواهد بود. اگر یک کشور اقتصاد خود را قوي و متکی ب

.. تأثیرگذار باشد. الزمه این استقالل، خودکفایی و خودباوري در تولیـد کاالهـاي ضـروري و    و سیاسی و.
واند سخن از اسـتقالل  ت یي که در این امور به دشمنان نیازمند است هیچگاه نما هاستراتژیکی است. جامع

ــدي        ــات تولی ــارگران کارخانج ــاع ک ــر در اجتم ــت(بیانات رهب ــد داش ــت نخواه ــه امنی ــد در نتیج بزن
  ). 10/02/91داروپخش

جهاد اقتصادي یکی از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است که تأثیر آن در حفـظ و پیشـرفت کشـور    
کمتر از دیگر جهادها نیست. اهمیت جهاد اقتصادي تا آنجاست که در کالم اهل بیـت برتـر از جهـاد بـا     

ل اقتصـادي در زنـدگی   دشمنان در میادین جنگ معرفی شده است و این مهم ناشـی از اهمیـت اسـتقال   
 نیتـر  مهـم ). تشـویق بـه کـار و کوشـش یکـی از      1392فردي و اجتماعی مسـلمانان است(طهماسـبی،   

ه پیشرفت جامعه منوط به تالش و کوشش فراوان افراد جامعه اسـت.  ک يورط هجهادهاي اقتصادي است ب
« ، »لالنسان اال ما سعیو ان لیس « در قرآن و کالم معصومین به اهمیت این موضوع اشاره شده است: 

)؛ و اینکه براي انسان، چیزي جز حاصل تالش او نیسـت، و نتیجـه   40-39نجم/ »(و ان سعی سوف یري
کوشش او به زودي دیده خواهد شد. عزت و کرامت و استقالل هر ملتی در گرو همت و تالش آن ملـت  

  و بیکاري آنان است.  لبی ط تاست چنانکه فرومایگی و زبونی هر ملتی، پیامد تنبلی و راح

  آگاهانه زندگی کردن
ود تا ش یفس ملی است. این امر موجب من هآگاهانه زندگی کردن افراد یکی از راهکارهاي افزایش اعتماد ب

یرهاي بهتري در زمان حال و آینده داشته باشـند. زنـدگی   گ مافراد جامعه، زندگی هدفمند، آگاهانه و تصمی
اي واال متمرکـز  هـ  شاي دون، بـر ارز هـ  شمعـه بجـاي وابسـتگی بـه ارز    ود افـراد جا ش یآگاهانه سبب م
). بنابراین یکی از الزامات و نتایج بیداري و آگاهی، شناخت وضـع موجـود و بررسـی    1387بشوند(اشرف، 
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 نظـام  هـر  مقاومـت  اسـت. زیـرا   مردمی اقتصاد مقاومتی، هنده آن است. اقتصادد لعوامل و عناصر تشکی
 و فشـارها  برابـر  در مـردم   هتود مقاومت از تابعی دشمنان خارجی، رفتارهاي و اه ضرتع برابر در اقتصادي

 بـر  مبتنـی  و آگاهانـه  مردم باید ايه تبنابراین مقاوم شود؛ می ملی تحمیل اقتصاد بر که است تنگناهایی
ها را  مطلوبی آنو کارایی  اه تشرایط کنونی باشد. نتیجه این زندگی آگاهانه، استمرار مقاوم دقیق شناخت

 ایـران  اقتصـادي  نظام بر علیه اي دشمنانه تسیاس از درستی درك گوناگون جامعه باید در بر دارد. اقشار
 نماینـدگان  سوي از چه و خارجی کشورهاي سوي از چه را خصمانه رفتار این سازوکارهاي و باشند داشته

اي هـ  تجامعـه در مـورد سیاسـ    مختلـف  اقشـار ا و هـ  هگرو ازيس هآگا. بشناسند درستی به داخل، در آنان
    است. دولت از وظایف دشمنان،

ـ  تـدوین  وانند بـه ت یم حوزوي و دانشگاهی ظرانن بصاح و کارشناسان ـ  جـامع  ايهـ  هبرنام  نظـور م هب
 اقتصـاد  کردن مردمی در دولت، وظیفه اولین این و کنند اقدام اجتماعی مختلف طبقات و اقشار ازيس هآگا

 اسـت،  اقتصـادي  خصـمانه  رفتارهاي برابر در مردمی  تمقاوم براي الزم شرط آگاهی اگر .است مقاومتی
 اقتصـاد  مردمـی  پیکـره  سازي مقاوم براي کافی شرط ایران، اسالمی جمهوري نظام به افراد جامعه تعلق
 از اعـم  اقتصـادي  فعـاالن  تمامی عملکرد در جهادي فرهنگ تبلور تعلق، این مصادیق از یکی. است ملی

 بسـتر  در حرکـت  بـدون  .است ذارانگ هسرمای و مدیران کاسبان، تاجران، صنعتگران، کارگران، کشاورزان،
 اهـداف  تحقـق  و خـارجی  اقتصـادي  تهاجمـات  با مقابله در الزم کارایی مقاومتی اقتصاد اقتصادي، جهاد

  .داشت نخواهد را اقتصاد ملی

  اقتصاد مقاومتی مردم و عزم ملی در تحقق استقالل اقتصادي و شکل گیري
رده و با توان داخلی در کنار حمایت جـدي از تولیـد   ک لخودباوري و استفاده از نیروهاي متخصص، تحصی

در دو  مناسـب براي کسـب جایگـاه    است. و تحقق حماسه اقتصادي ملی از اصول اصلی اقتصاد مقاومتی
این امر از سوي دولـت   ست. زیراالزم اتوان کشور  تمامکارگیري ه عزم ملی و ب ،عرصه اقتصاد و فرهنگ

 ايهـ  نزماملت ایران در  .لبدط یم رااي فعال در کشور ه شهمه قوا و بختالش نهایی میسر نیست و ت هب
. در دارنـد  را ند که توان موفقیت و سرافرازي در تنگناهاي مختلفا هاي متعدد ثابت کرده همختلف و تجرب

اى اجتمـاعىِ بـزرگ، نقـش    ه شتحوالت چشمگیر و جنب شتربیدر و  گوناگوناتفاقات تاریخی ادوار طول 
اي مهمـی همچـون   هـ  هه از توسعه و تحـول در عرصـ  ک یننده بوده است. زمانک نیمردم، نقش معیار و تعی

ـ  مسئله ودش یگفته مفرهنگ و اقتصاد سخن  ي کـه  ا هسـت. عـزم و اراد  ان ااصلى، مردم و عزم و اراده آن
اشاره بـه اراده و   ،عزم ملی. مؤثر، ایمان، باور، مشارکت و عزم راسخ استبرآیند مفاهیمی همچون حضور 

مشـخص دارد. بـه بیـان    واحـد و  تک افراد جامعه در قالب یک کل براي رسیدن به یک هدف  قصد تک
ي منسـجم از  ا همنظـور مجموعـ   ود،ش یگفته مدیگر وقتی از عزم ملی در عرصه فرهنگ و اقتصاد سخن 
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کار، تالش و مجاهدت آحاد مردم است که در ادبیات رفتاري و گفتاري خود بـا تفکـر و    باور، ایمان، اراده،
ـ   با یکدیگر مدیریت جهادي در تعامل و پیوند اي هـ  هبوده و با توکل به خداوند متعال براي دستیابی بـه قل

و  واند مجاهدانـه مسـائل اساسـی فرهنـگ    ت یپیشرفت، مصمم و همدل هستند. عزم و اراده ملت زمانی م
اي مختلف سیاسـی و اجتمـاعی، دریابنـد    ه هاقتصاد کشور را از پیش رو بردارد که آحاد مختلف مردم، گرو

بوده و با نادیده گرفتن برخی اختالفات جزئی براي تعالی  با تمسک به حبل متین الهی متحدوان ت یمکه 
  ).1385(خودباوري و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی، کشور مشارکت نمایند

  یري اقتصاد مقاومتیگ لحمایت از تولید ملی (اقتصادي ملی) در شک
اقتصـاد زمـانی   اي کلی در مسیر تحقق استقالل اقتصادي اسـت.  ه تمردمی کردن اقتصاد یکی از سیاس

. ملـی کـردن   اي مردمـی باشـد  هـ  هکه محوریت آن تـود  شود یم بولق لقابواجد توان پایداري و مقاومت 
براي نمونه نقش مردم تنها خریدن کاالي ملـی و داخلـی    -مردم در اقتصاد نیستاقتصاد، تنها مشارکت 

ـ م هبلکه ب -نیست اي اقتصـادي اسـت. یعنـی ملـت، نقـش اصـلی را در       هـ  تعناي تکیه به مردم در فعالی
اي ملی ه تود که از تمام استعدادها و ظرفیش یاي اقتصادي کشور خود ایفا کنند. این امر سبب مه تفعالی

مقصـود از مردمـی    تولید ثروت و دستیابی به قدرت استقالل و امنیت اقتصادي اسـتفاده گـردد.   در جهت
  هننـد ک فنـوان مصـر  ع هآنان ب وارد کردنسپس  ،کردن اقتصاد در گام اول، حساس کردن مردم به اقتصاد

 تـر  مهمر و گ عنوان تولیدکننده و توزیع همردم ب فعال کردناي بعدي ه ماست. در گا کشور فعال در اقتصاد
توانمندسازي آحاد مردم در دستور کار قرار گیرد  الزم است بنابراینور است. در توسعۀ کشآن مشارکت از 

اي مولد اقتصادي فراهم شود. هیچ فردي نباید به سـبب  ه تتا زمینه براي حضور مؤثر همۀ افراد در فعالی
اي هـ  م. ایجـاد نظـ  گـردد محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و... از فعالیت محروم 

). 1391(میرمعزي، است نیز ضروري جمعی میان فعالیت اقتصادي هم در حوزة کار و هم در حوزة سرمایه
ات اقتصاد مقاومتی است. بخش خصوصی را باید توانمند کرد و به فعالیـت  مردمی کردن اقتصاد از ضروری

اي دولتی کشور مانند قوه مقننه و قضاییه باید کمـک  ه هاقتصادي تشویق کرد. نظام بانکی کشور، دستگا
کنند تا عموم مردم وارد میدان اقتصاد شوند و اقتصاد ملی شکل گیرد(بیانات رهبر در دیـدار مسـئوالن و   

  ). 2/6/91دولت هیئت؛ بیانات رهبر در دیدار ریئس جمهوري و اعضاي 2/5/91اران نظامکارگز
فس ملی، باید از هر نوع فعالیت اقتصـادي مردمـی   ن هبراي باال بردن مشارکت مردمی و رشد اعتماد ب

استقبال و حمایت شود. فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم شود کـه همـه مـردم، خودشـان را مـؤثر در      
جود آید که مـردم  و هتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور حس کنند و بر آن ببالند. باید فضایی باق

ینند، انجام دهند. با مشـارکت مردمـی ابتکـارات و    ب یعادي هر فعالیت تولیدي که خود را در آن توانمند م
ـ  ی یاي فردي و گروهی در تولید و اقتصاد رشد مه تخالقی اي هـ  هود. سـرمای شـ  یابد و فرهنگ عمـومی م
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ـ  آ یوند. سرزندگی و شادابی به سـراغ افـراد مـ   ش یکوچک در تولید به کار گرفته م رعت سـ  هیـد، واردات ب
اي جدیدي به منابع موجود در کشور اضـافه  ه تود و ظرفیش یابد، تنوع محصوالت گسترده می یکاهش م

ـ   تـري مـی  ود. سبک زندگی بسیاري از مردم جهادي و اقتصاد مردمی شـکل به ش یم اي هـ  هگیـرد و حمل
راهبردهاي فرهنگی جامعه به ایـن منتهـی گـردد کـه جامعـه بـا        ود. بایدش یاقتصادي دشمن کم اثرتر م

اي ساختگی در ادبیـات فـردي و اجتمـاعی    ه تخودباوري ملی، کاالي ایرانی را افتخار خود بداند و از ژس
ازي س هاز کار فرهنگی، تبلیغات و آماداید بر این مسیر دزندگی خود در مصرف کاالي خارجی دوري کند. 

اي دیداري و شـنیداري و مکتـوب   ه هثیر رسانأبرداري کرد و از ت فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره
  .براي اصالح رفتار اجتماعی استفاد کرد

  یري اقتصاد مقاومتیگ لنقش رهبري و دولت در تقویت روحیه خودباوري ملی و شک
ـ مقام معظم  فـس ملـی، حمایـت از سـرمایه و     ن هرهبري، براي تقویت و ایجاد روحیه خودباوري و اعتماد ب

یـري اقتصـاد مقـاومتی و تحقـق اسـتقالل      گ لاران ایرانی را، از ارکان مهـم شـک  د هتولید، کارگر و سرمای
ی کشاورزي و اي داخله هند. سهم دولت در این امر، پشتیبانی از تولیدات ملی در زمینا هاقتصادي بیان کرد

تـر   اران و کارگران، تقویت چرخه تولید است و سهم مردم که از هر نظر مهـم د هصنعتی است. سهم سرمای
فته مقام معظـم  گ ه). ب10/01/1391است مصرف تولیدات داخلی و ملی است(بیانات رهبر در حرم رضوي، 

بتکار، تقاضا و مصرف مردم، بـه  رهبري، اقتصاد مقاومتی به ثروت و نیروي کار، قدرت خطرپذیري و قوه ا
ند. بازار داخل یک فرصت ا هگرد. وي، بارها مردم را به مصرف کاالي ایرانی توصیه کردن یچشم فرصت م

براي تولیدکننده داخلی است. مقام رهبري این فرصت را براي تولیدکنندگان و کارگران ایجاد کردند. امـا  
در برابر ورود کاالهاي خارجی مستحکم شود. » باوري ملیغیرت و خود«براي عملی شدن آن، باید دیوار 

ننـده داخلـی ورشکسـت و کـارگر داخلـی      ک دهد که تولید یبا مقاوم شدن دیوار غیرت ملی، مردم اجازه نم
واند کاالها و خدمات ت یبا خودکفایی، جامعه م. بخش مهمی از جهاد اقتصادي، تولید ملی استبیکار شود. 

ید کند و در کاالهاي اساسی به بیگانگان وابسته نباشد. خودکفایی و اقتدار اقتصـادي  مورد نیاز خود را تول
 ،مستلزم توانمندي کمی و کیفی در تولید است؛ زیرا بسنده کردن به تولیدات انـدك یـا نـامطلوب داخلـی    

ود شـ  یسبب مـ  ذار و کارگر داخلیگ هسرمای ،حمایت از تولید داخلیورد. واند اقتدار ملی را به ارمغان آت ینم
 بـراي مصـرف داخلـی سـپس،     ي براي تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیتا هتوسعۀ پایدار، مقدم

. اقتصـاد  گـردد از تبدیل ایـران بـه یـک قـدرت اقتصـادي      س هبراي یک تولید صادرات محور باشد و زمین
ـ هـ  يرین بیان، یعنی اقتصاد متّکی به توانمندت همقاومتی در ساد تنهـا  البتـه نـه    .اي درونـی هـ  تا و ظرفی

  ). 91ود(سلیمانی، ش یرا نیز شامل م اي معنويه تکه ظرفیلاي مادي به تظرفی
اي مختلـف  هـ  هبه موضوع خودکفـایی در عرصـ   فراوانی ، توجهیريگ لشکانقالب اسالمی از ابتداي 
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است کـه هرگونـه   ایی ه نداشته است و بخشی از اقتدار ایران امروز، مرهون ایستادگی و پافشاري بر آرما
 مقـام رهبـري  ر آن نیاز به همـان فرهنگـی باشـد کـه     ت ماما شاید تحقق مسنج ند.ک ینفی م وابستگی را

تولیدکننـدگان بـراي تولیـد کـاالي بـا       خواستار اشاعۀ آن میان مردم براي مصرف کاالي داخلی و میان
است. نقش مردم در تحقق فس یک ملت ن هاین فرهنگ، همان روحیه خودباوري و اعتماد ب است.کیفیت 

استقالل اقتصادي اینست که به تولیدات داخلی ارج نهند و با مصرف کاالي ملی، سبب حمایت از کـار و  
حال اگر تالش و سرمایۀ کشور روي موضوع تولید ملی و حمایت از کـار و سـرمایۀ   سرمایه ایرانی شوند. 

. دز یمـ اي غرب رقم ه مینی را براي تحریشکست سنگ ،ایرانی متمرکز شود، تقویت نظام اقتصادي کشور
ان در تعیـین سرنوشـت کشـور    ن آمقام معظم رهبري در بیانات خود، بارها به نقش حساس مردم و حضور 

 ند. زمانی که دشمن علیه ایران جنگ تحمیلی و روانی را برپا کرد، این مردم بودند که در برابرا هاشاره کرد
نـوان عضـوي از جامعـه، در    ع هیرت ملی خود را نشان دادند. هر فردي بنان ایستادگی کردند و غرور و غآ 

واند نقشی ایفا کند(بیانات رهبـر در دیـدار مـردم و عشـایر شهرسـتان نورآبـاد       ت یتعیین سرنوشت کشور م
اقتصـاد متمرکـز    مسـئله ). امروز دشمن براي مبارزه با جمهوري اسالمی، بـر روي  15/02/1387ممسنی،

ار د هشده است. آنان با ایجاد فشار اقتصادي بر ملت ایران، در تالش هستند رابطه ملت و دولـت را خدشـ  
نان، جدایی مردم از دولت است. پس جهاد اقتصادي بر عموم ملت ایـران الزم اسـت(بیانات   آ  کنند. هدف

تورم و اشتغال، با حمایـت و   مسئله). 27/02/1390رهبر در دیدار با هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، 
رونق تولید داخلی، حل خواهد شد. تولیـد و مصـرف کـاالي ملـی، اسـتحکام اقتصـاد داخلـی و تقویـت         

مراه دارد. اگر مردم ایران با همت، عزم، اگاهی و همراهی خود بتوانند مشکل تولیـد  ه هخودباوري ملی را ب
ست دشمن، غلبه پیـدا خواهـد کرد(بیانـات    د هایی ایجاد شده به شداخلی را حل کنند، بدون تردید بر چال

ـ 10/01/1391رهبر در حرم رضوي،  اي هـ  ت). از دیدگاه رهبري، اگر مردم و دولت در عرصه تولید و فعالی
اقتصادي وارد شوند، رفتارهاي ایثارگونه دولت و مردم در عرصه تولید توزیع و مصرف سبب کارکرد نظام 

ود و کارکرد نظـام را بـه سـمت اهـداف آن تسـریع و      ش ین هزینه و بیشترین نتیجه ماقتصادي با کمتری
). نتیجـه آنکـه جهـاد    7/2/90ند(بیانات رهبري در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشورک یتسهیل م

اقتصادي در عرصه تولید، توزیع و مصرف، روح حاکم بر رفتارهاي دولت و مردم اسـت. بـه ایـن ترتیـب     
وان دریافت که وجوب جهاد اقتصادي و حاکمیت فرهنگ جهاد بر رفتارهاي مسئولین و مردم عاملی ت یم

اي کلی استقالل اقتصادي با بصیرت و کوشش خستگی ناپذیر از سـوي  ه تود سیاسش یاست که سبب م
مسئوالن نظام و مردم پیگیري شود و سرانجام تهدید دشمن به فرصت تبدیل شده و حماسـه اقتصـادي   

هاي دولتی بایـد ضـمن    در پرتو این سیاست، دستگاه). 7/2/91یافریند(بیانات رهبر به مناسبت روز کارگرب
جود آورند و واردات محصوالت مشابه خـارجی را بـه   و هبازار ب ها آنحمایت از تولیدگران براي محصوالت 

، گرایی زایی و برون درون با اشاره به یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی مقام رهبري .دقت کنترل کنند
  .وداما با برون گرایی، در بازارهاي جهانی نیز فعال و مؤثر ب ردباید از درون رشد ک تأکید کردند
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ـ ا، اعتماد ایشان به مردم و نیز تبه ناي بارز رهبري براي مهار بحراه ییکی دیگر از ویژگ ین دقیـق  ی
اي مقام معظم رهبري است که گامی بـزرگ  ه هکه وجه بارز آن خطب است ا براي مردمه نحوادث و بحرا

کـار و   بزرگداشتدرباره ضرورت  دبر اعتقاد عمیق خو دوبارهبا تأکید  يرهبر است.ه نبراي مدیریت بحرا
کارگر در فرهنگ عمومی جامعه، افزودند: اصل کار و تالش در اسالم مورد احترام است و توجه اسالم به 

الم در اس .بخش تولید نیز بر همین نگاه مترقی و پیشرو استوار است حقوق و منزلت کارگر و همه فعاالن
هـد و  د یا از جمله درباره مسائل کارگري و تولید، اصل را بر احترام و تعامل و تعاون قـرار مـ  ه ههمه زمین

گیـري   ، اوجایشـان  .اي اجتماعی و اقتصادي، مالك و مبنا قرار گیرده هاین نگاه اصیل، باید در همه عرص
اگر این هدف  فرمودنداقتصاد و فرهنگ کشور را نیازمند تکیه بر عزم ملی و مدیریت جهادي برشمردند و 

ایشان رشـد اقتصـادي را بـدون    . تحقق یابد هیچ کس جسارت تحقیر این ملت را به خود راه نخواهد داد
اقتصـاد و فرهنـگ بـا    «را  1393سـال  نه ممکن و نه مفید خواندند و به همین دلیل شعار  ،رشد فرهنگی

ـ ا تحضرت آی ذاري کردند.گ منا» عزم ملی و مدیریت جهادي گیـري اقتصـاد و فرهنـگ     ي، اوجا ههللا خامن
رهبر انقالب اسالمی با اشاره بـه تحقیـر   . کشور را نیازمند تکیه بر عزم ملی و مدیریت جهادي برشمردند

ایـران   ،بودنـد  التد روزگاري که اروپا و غرب در جهاز انقالب، خاطرنشان کردن پیشملت ایران در دوران 
اما همین غـرب   .کرد هاي عظیم علمی و فرهنگی به جامعه بشري هدیه می متمدن و پرافتخار، شخصیت

به واسطه حقارت سردمداران طاغوت، بر اقتصاد و سیاست و مسائل اجتمـاعی ایـران، مسـلط شـد و ایـن      
بـا   وي .مدن کهن و میراث فرهنگی عمیق، یک تحقیر بـزرگ بـود  واقعیت تلخ براي ایران برخوردار از ت

واهد به خ یاشاره به پایان دوران تحقیر ملت پس از پیروزي انقالب اسالمی تأکید کردند اگر ملت ایران م
جایگاه واال و شایسته اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی خـود در جهـان دسـت یابـد و بـه مرجـع        

ا به دانش، هوش، قدرت تحـرك، ابتکـار و عـزم    ه هباید در همه زمین ،بدل شودهاي علمی بشر م پیشرفت
نشـان   را آفرین هاي شوق این واقعیت جامعه،هاي مختلف  ظهور آثار خودباوري در بخش .راسخ تکیه کند

قابـل   در واقعیت نیـز  ،، شعاري لفظی نیست بلکه»توانیم ما می«دهد که شعار اساسی امام راحل یعنی  می
هاي گازي، یک مثـال کوچـک از    دستیابی ایران به رتبه ششم سازندگان نیروگاه براي نمونه .است تحقق
اي دشوار جوانه زد و اکنون ه مهاي عظیم نیروهاي انسانی کشور است که در دوران جنگ و تحری توانایی

بنیـان را   دانش هاي ها و مجموعه رهبر انقالب، تکیه بر شرکت .نشسته است ثمر اي فراوان بهه هدر عرص
تأکیـد  ا هـ  هاز دیگر ارکان اقتصاد مقاومتی برشمردند و با اشاره به ضرورت حمایت دولت از ایـن مجموعـ  

موجـب تشـویق افـراد بـراي کسـب      بلکـه بایـد    ؛ها نباید انسان را قانع و متوقـف کنـد   پیشرفت ند.ا هکرد
اقتصـادي و  -اي تولیـدي هـ  همجموعـ تأکید بر تحقیق و توسـعه در   .شوداي بیشتر ه تا و موفقیه يپیروز

هاي مختلف کشور از جملـه واحـدهاي صـنعتی و دانشـگاهی، دو نکتـه       هاي بخش مرتبط کردن ظرفیت
جهان در مقابـل   زورگویانرفتارهاي غیرمنطقی  .انندد یمرا ضروري  ها آنکه رهبر انقالب  استدیگري 
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 ود آنـان ش یو ایستادگی مردم موجب ممقاومت  و لت ایرانستجمهوري اسالمی تابعی از ضعف و قدرت م
  .مؤدبانه و منطقی برخورد کنند

  گیري نتیجه
اي ملـی، یکـی از منـابع    ه نلزوم توجه به خودباوري و اعتماد به نفس ملی براي رسیدن به اهداف و آرما

اصلی قدرت ملی و زمینه اقتدار و پیشرفت و سرافرازي است. امروزه در مطالعات امنیـت ملـی و مباحـث    
اي اصلی سـرمایه اجتمـاعی   ه هاي اساسی و از مؤلفه عواند از موضوت ییرامونی آن، اعتماد به نفس ملی مپ
ا و نهادهاي فرهنگی و اجتماعی تدابیر الزم براي افزایش اعتماد به ه نمار آید. چنانچه از سوي سازماش هب

ناامیـدي تـک تـک افـراد     نفس ملی اندیشیده نشود و در این زمینه تالشی جدي صورت نگیرد، روحیـه  
جامعه را در بر خواهد گرفت. جامعه ناامید، انگیزه حرکت به جلو و انگیـزه پیشـرفت و تعـالی را از دسـت     

ـ ا هعتنا و سست خواهد شد. چنین جامعا یهد و در برابر هجوم سخت و نرم دشمنان بد یم ـ  یي با ب وجهی ت
به مناسبات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي خود، موجب گسترش فساد و تباهی خواهد شد. بدون 

ي گونـاگون  ها حوزهتردید نبود اعتماد به نفس ملی مانع اساسی در مسیر رشد، توسعه و بالندگی کشور در 
ي اساسی در رسیدن به توسـعه  ود. بنابراین توجه به اعتماد به نفس اسالمی یکی از راهبردهار یمار مش هب

  پایدار است.
اي مختلـف از جملـه تهـاجم    هـ  هاستعمار همواره سعی کرده است براي رسیدن به اهـداف خـود از را  

فرهنگی و تحریم اقتصادي، روحیه خودباختگی و خودکم بینی را میان مردم رواج دهد. نفوذ در آموزش و 
مردم، سلب اعتماد افراد از خود از طریق تبلیغـات وسـیع    پرورش و مراکز عالی، ایجاد روحیه ناامیدي بین

ي از اهداف دشمنان براي ا هار، فشارها و تحریمات اقتصادي و ایجاد شکاف بین مردم و دولت، نموند هدامن
راه براي رسیدن به استقالل فرهنگی و اقتصادي، رسیدن به خودباوري  نیتر مهمتسلیم ملت ایران است. 

  فس ملی است. ن هماد بجمعی و تقویت اعت
  وان به این موارد اشاره کرد:ت یفس ملی و روحیه خودباوري جمعی من هبراي تقویت اعتماد ب

 اي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی؛ه هفس در همه اقشار جامعه و در همه زمینن هتقویت اعتماد ب .1
 خودشناسی در پرتوي خداباوري و بازگشت به هویت ملی و اسالمی؛ .2
 اي ملی براي نیل به اهداف بزرگ؛ه یا و توانایه هجاد بیداري ملی و اراده و عزم ملی و باور به داشتای .3
 فس ملی؛ن هایجاد فرهنگ مستقل و ملی در زمینه تحکیم اعتماد ب .4
 یژه جوانان؛و هدر میان مردم جامعه ب» وانیمت یمام«تقویت باور  .5
اي مناسـب علمـی و   هـ  تان و ایجـاد فرصـ  حمایت و تقویت و تشویق محققـان، مبتکـران و نخبگـ    .6

 پژوهشی در راستاي تولید علم و فناوري؛
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اي هـ  تاي جدید اطالعاتی و ارتبـاطی در جامعـه، توسـعه و تکمیـل زیرسـاخ     ه يارتقاي سطح فناور .7
نظور افزایش تولید کاالها و خدمات دانش پایه از طریق تشکیل بانـک اطالعـات ملـی و    م همناسب ب

یري از فرصت جهانی نخبگـان ایرانـی   گ هعلم و فناوري از خارج به داخل با بهرطراحی شبکه انتقال 
 خارج از کشور و نخبگان مسلمان دیگر کشورها؛

 اي ملی و داخلی و ایجاد اقتصادي ملی بدون وابستگی خاص به بیرون.ه تا و ظرفیه يباور به توانمند .8
اعتمـاد و تکیـه    .تشویق، خوداتکایی و خودباوري مردم در تولید ملی است ايمعن  اقتصاد مقاومتی به 

 ایـران، ملت  زمان کهآن  .ستنیاي بیرونی ه تعتنایی به ظرفیا ینزله غفلت و بم هاي درونی، به تظرفی رب
و کشـور   سـود از این ظرفیـت بـه   و همکاري دولت  با عزم راسخ، اندد یرا براي خود قائل محق مسلمی 

طبیعی ایـران  حق  دستاوردهاي بشري در عرصه علم و فناوري که مانند. خواهد کرداستفاده آن پیشرفت 
از در اسـتفاده   هوجـود دارد و آن اینکـ   نکتـه مهـم   بـا ایـن وجـود، در اینجـا یـک      .و دیگر کشورهاست

لـزوم   هـم اسـتفاده مطلـوب،   . مداشـت به انتخاب آگاهانه و گزینش معقول باور  باید اي بیرونی،ه تظرفی
کورکورانـه.  پیـروي  انفعـال و   است، نـه اي بیرونی ه تداشتن دست برتر و ابتکار عمل در استفاده از ظرفی

واقعیـت   اما الزم است؛ تالش ها آن کسبو حتی براي  استاي نافع بیرونی ضروري ه تاستفاده از ظرفی
عناي ود. اقتصاد مقاومتی به مش یا مه تاز این ظرفی ،اینست که نظام سلطه مانع از استفاده عادالنه کشور

در جه چنـین زنـدگی   و چلمللی نیست و به هیا نبی عتنایی به تعامالتا یو ب عدم ارتباطي و ا هزندگی جزیر
ایـن عصـر، عصـر     عتقدنـد رنـد، م ب یال مـ ؤکه امروز استقالل را زیرس انیآن .جهانی این چنینی معنا ندارد

از  سـخن عصر همگرایی و در یک کالم، عصر جهـانی شـدن اسـت و در ایـن عصـر      و تعامل ، ارتباطات
واهی چیـزي جـز عقـب نگـه     خـ  لنند که فرجام استقالک یکید مأت اناستقالل و خوداتکایی معنا ندارد. آن

از وابسـتگی   سـپس،  این آرمان را کنار گذاشت نخستباید  درنتیجهداشتن کشور از قافله توسعه نیست و 
پیامـدهاي جهـانی    ازفزایی و رقابت سالم کـه  ا مارتباط، تعامل، همگرایی، ه اما باید گفت .رددایی کز حقب

ند و خواهنـد داد  ا هگر اجازه داد اي سلطهه تچقدر قدردر واقع است اما  مفیدخوب و  ود،ر یمار مش هبشدن 
ـ  ، شـی ک قاین همگرایی و این رقابت به صورت عادالنه و بدون ظلم و ح . در تفـاق بیفتـد  ا اهـ  تمیـان مل

ي از مشکالت و کمبودهایی که اقتصاد ایران همیشـه از  ا هاي اقتصاد مقاومتی مجموعه تچارچوب سیاس
ها بیـان شـد. از جملـه ایـن      رده، مورد توجه قرار گرفته و راهکارهاي مناسبی براي رفع آنب یها رنج م آن

ـ   ت یمشکالت م ري درسـت از منـابع، نبـود    و هبهـر  قتـی در د یوان به نبود مشارکت مردمـی در اقتصـاد، ب
ثباتی اقتصادي و نبود وجود جایگاه مناسب براي استاندارد کـاال و   اي اقتصادي، بیه تذیري فعالیپ ترقاب

ا را در راستاي اصـالح اقتصـاد   ه تخدمات اشاره کرد. امید است که دولت وقت بتواند بخشی از این سیاس
  کشور تحقق بخشد.
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  .21)، منشور کوروش هخامنشی، شیراز، انتشارات نوید، ص1386مرادي غیاث آبادي، رضا(

، »اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تاکید بر دیدگاه مقام معظـم رهبـري)  «)، 1391میرمعزي، سیدحسن(
  .  52و54، صص47 مجله اقتصاد اسالمی، شماره
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 . 140-128، مجله کتاب ماه هنر، صص»سیستان
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   ویی در تحقق اقتصاد مقاومتیج تنقش مبارزه با فساد و ران
 (با تأکید بر بازارها و  نهادهاي مالی)

  **مهدیه آقائی سربندانی، *محمد ندیري

  چکیده
گري مالی هستند و جایگاه مهمی در اجراي اهداف  ترین نهادهاي واسطه ها و مؤسسات مالی مهم بانک

قتصادي دولت از یک سو از طریق جذب منابع، کاهش نقدینگی و مهار تورم و از سوي دیگر تشـویق  ا
اي مالی در سراسر جهـان از سـاختار و   ه مگذاري و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور دارند. نظا به سرمایه

مخـاطرات   ي برخوردارند. این نظام درگیر با مسائل مهمی هماننـد انتخـاب نامسـاعد،   ا هوظایف پیچید
ـ     ت یاخالقی و تضاد منافع است که م ویی و جـ  تواند کارکرد آنرا با مشـکالت جـدي مواجـه کـرده و ران

اي اقتصادي و مالی و رکـود اقتصـادي   ه ني را ایجاد کند و در نهایت منجر به بحراا هفسادهاي گسترد
و نهادهـا مـالی و ایجـاد     ویی در این بخش نه تنها با تأثیر مخرب بر ایـن بازارهـا  ج تگردد. فساد و ران

بحران مالی تأثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادي دارد بلکه با تخریب و کاهش سرمایه اجتمـاعی کـه   
به شکل اعتماد عمومی مردم به نظـام سیاسـی آن جامعـه نمـود دارد باعـث کـاهش رشـد اقتصـادي         

اي ه ژدم در تحقق آن توجـه ویـ  ردد. بر اساس ادبیات نوپایی اقتصاد مقاومتی که در آن بر نقش مرگ یم
سد باید توجهی ر یقانون اساسی نیز هست) به نظر م 44شده است(که همراستا با سیاست ابالغی اصل 

ترین تأثیرگذاران بر نظام تولیـد و توزیـع ثـروت     مهم عنوان بهخاص به ساختار نهادها و بازارهاي مالی 
اي مشترك، بازارهـاي اوراق قرضـه و   ه قمه، صندواي بیه تا، شرکه کنمود. نهادهاي مالی مانند: بان

تـر اسـت. رشـد روزافـزون      ذیر از همه مهـم پ ها و نهادهاي سپرده کسهام و ... که در این بین نقش بان
اي کالن بدون پشتوانه به افراد خـاص،  ه ماي بالمحل، اعطاي واه کاموري همانند معوقات بانکی، چ

اي غیرمولد، بخشی از مسـائل و مشـکالت   ه شرداختی به بخاي په موا  لدستکاري اسناد رسمی، گسی
موجود در این حوزه است که عالوه بر تأثیر مخرب بر اقتصاد ملـی از طریـق بـی اعتمـادي و کـاهش      
سرمایه اجتماعی مانعی جدي در راستاي ایجاد بسترهاي الزم بـراي اجـراي اقتصـاد مقـاومتی اسـت.      

 واند گامی در راستاي کاهش مشکالت این بخش باشد. ت یماصالحات ساختاري و نهادي در این حوزه 
  انسجام اجتماعی، بازارهاي مالی، رانت، سرمایه اجتماعی، فساد مالی. ها: کلید واژه

                                                        
  .m.nadiri@ut.ac.irاستادیار  پردیس فارابی دانشکده مدیریت و  حسابداري دانشگاه تهران *

  .reyhan.aghaei@yahoo.comکارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران  **
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افتـه و کارآمـد امـري ضـروري و الزم بـراي رشـد و توسـعه        ی هوجود بازارها و نهادهاي مالی توسـع 
ـ  ت،با کاهش هزینه مبادال چنین نظامیاقتصادي است.   هجریان انتقال وجوه از سوي پس اندازکنندگان ب

ي ا هاي مـالی در سراسـر جهـان از سـاختار و وظـایف پیچیـد      هـ  منظـا  .کند سرمایه گذاران را تسهیل می
برخوردارند. این نظام درگیر با مسائل مهمی همانند انتخاب نامساعد، مخـاطرات اخالقـی و تضـاد منـافع     

ي را ایجاد ا هویی و فسادهاي گستردج تبا مشکالت جدي مواجه کرده و رانواند کارکرد آنرا ت یاست که م
اي اقتصادي و مالی و رکود اقتصادي گردد. فساد و به ویژه فساد مـالی  ه نکند و در نهایت منجر به بحرا

یک پدیده پیچیده، چند بعدي و داراي علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف، نقش و نمودهاي 
کند. مطالعات صورت در خصوص آثار فساد در بخش مالی بر متغیرهاي اقتصادي، نشـان   تی پیدا میمتفاو

جویی در این بخش نـه تنهـا بـا تـأثیر      هد فساد مالی بر رشد اقتصادي تأثیر منفی دارد. فساد و رانتد یم
ه اقتصادي دارد بلکه با مخرب بر این بازارها و نهادها مالی و ایجاد بحران مالی تأثیر منفی بر رشد و توسع

تخریب و کاهش سرمایه اجتماعی که به شکل اعتماد عمومی مردم به نظام سیاسی آن جامعه نمـود دارد  
از جمله نهادهاي غیررسمی مهم است حاصـل  که سرمایه اجتماعی ردد. گ یباعث کاهش رشد اقتصادي م

هـاي   ت پیامدهاي خارجی که این شبکهروابطی است که بین اعضاي جامعه وجود دارد و با الگوها و کیفی
 کنند، در ارتباط است. اجتماعی تولید می

به معنی شکستن است به این معنا که در فساد  چیزي می (rumpere)اصطالح فساد از ریشه التین
 فسـاد:  .شود که ممکن است یک هنجار اخالقی یا قانونی یا حتی مقررات اداري باشدیا نقض می  شکند

یا ترك فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقـوقی بـه صـورت فـردي. جمعـی یـا        هرگونه فعل
 -سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي خود یـا دیگـري  

تعریف کارکردي فساد مالی که بانقض قوانین و مقررات کشوري انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال. 
سوء استفاده «وسط بانک جهانی، سازمان بین المللی شفافیت مالی و مراجع دیگر ارائه شده عبارتست از ت

منافع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مـردم وارد  » از قدرت عمومی براي کسب منافع خصوصی
امکانـات یـا    ،سیاسـی  و موقعیـت اداري  سوءاستفاده از مقام یـا ، تبانی، اختالس ،ارتشاء، رشاء :نماید نظیر

غیـر قـانونی از منـابع عمـومی و انحـراف از ایـن منـابع بـه سـمت           هـاي  پرداخـت اطالعات. دریافـت و  
  .اسناد و سوابق اداري و مالی يتخریب یا اختفا ،جعل ،غیرقانونی هاي تخصیص

 ثر در ایجاد فساد ؤعوامل م
 ؛ماهیت نظام سیاسی جامعه -
 ؛دستگاه قضایی و نظارتی -
 ؛خاص اجتماعی هر کشور هاي ویژگی -
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 ؛قانون و مقررات، امتیازات و اختیارات دولتی -
 ؛خاص نظام مالیاتی هاي ویژگی -
 .هاي ملی و عمومیهاي مربوط به هزینهگیريو تصمیم ها سیاست -

یک تهدید براي عملکرد نظام سیاسی، انسجام اجتماعی و وضعیت مالی است. لذا براي   و رانت فساد
مبارزه با فساد احتیاج به اجراي یک برنامه استراتژي مالی داریم. شفاف سازي یکی از ابزارهاي مبارزه بـا  

یجـاد  توان بـه شناسـایی منـاطق پـر خطـر فسـاد و ا       فساد است. از اثرات اجراي برنامه شفاف سازي می
سازوکارهاي پیشگیري، برگشت اعتبار کشـور در سـطح بـین المللـی و برقـراري مجـدد اعمـاد جامعـه،         

ساالري و تعهد سیاسی و ارتقاي سرمایه اجتماعی اشاره کرد. این برنامه در ابتدا به نفع قشـر کـم    شایسته
ادهاي سیاسـی کشـور،   مداران و نه درآمد جامعه است وسبب بهبود کیفیت زندگی، افزایش اعتبار سیاست

گذاري و در  شود. رقابت سالم سبب توسعه کارآفرینی و جذب سرمایه پشتیبانی از توسعه و رقابت سالم می
  باشد. ها همه از لزومات اقتصاد مقاومتی می گردد. این نتیجه تقویت بافت اجتماعی و همبستگی اجتماعی می

حاکم شود. ویژگی عمده روحیه رانتی این است شود تا در کشور یک نوع روحیه رانتی  رانت باعث می
وجـود آورد؛ بـه عبـارت     خدشه بـه » کار وکوشش علت ثروتمند شدن است«که در پذیرش این اصل که 

دیگر در اقتصاد رانتی کار و فعالیت شدید اقتصادي علت ثروتنمند شدن نیسـت بلکـه شـانس و تصـادف     
شود که به جاي اقتصـاد   اي منجر می خودکار به پدیده آفریند. این روحیه رانتی به طور است که ثروت می

تر از دستیابی بـه کاریـابی    یابی به چرخه رانت خیلی مهم آید و دست تولیدي، اقتصاد چرخشی به وجود می
ها در راستاي رقابت براي کسب هر چه بیشـتر رانـت درحـال     تولیدي است رفتار اقتصادي افراد و شرکت

  باشد. هاي تولیدي از کار آیی الزم برخوردار نمی ت فعالیتگیرد بدین عل چرخش شکل می
واسطه وجود رانت، توانایی وکار ویـژه اسـتخراجی و دوبـاره     تأثیر رانت بر روي دولت این است که به

ها که مجبور به اخذ مالیـات از جامعـه وصـنایع خـود      شود. بر خالف اکثر دولت توزیعی دولت تضعیف می
ه حیات خود ادامه دهند، دولت رانتی نیاز واقعی به اخذ مالیات ندارد زیرا کـه قسـمت   باشند تا بتوانند ب می

دهد. دولت رانتی در مقابل عدم دریافت مالیات از جامعـه   هاي خارجی تشکیل می اعظم در آمد آن را رانت
منتخب و  یابد که مردم انتظار نداشته باشند دولت از نظر اقتصادي به یک توافق ضمنی با مردم دست می

کنـد و در مقابـل خـود را در برابـر      نمایند مجامعه باشد زیرا دولت هیچ گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی
  یابد. مردم پاسخگو نمی

گردد. فساد در چنـد   دهد که بیشتر بر اثر فضاي رقابتی ایجاد می فساد در بخش خصوصی هم رخ می
بین المللی شـده و یـک تهدیـد بـراي نهادهـاي       سال اخیر موجب آشوب در کشورهاي مختلف در سطح

آید. کشور یونان در مقایسه با سایر کشورهاي اتحادیه اروپا باالترین شاخص فساد  دموکراتیک به حساب می
ها و ..  ها و جنگل را دارد. فساد عالوه بر بخش مالی و اقتصادي بر محیط زیست از طریق از بین رفتن زمین
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فساد بر عدالت اثر زیان بار دارد، زیرا این عدالت است که بیش از هر چیز دیگري نیاز  گذارد. اثر دیگر اثر می
ها، سیاست یک کشور و... دامنه تخریب خود  به حمایت و حفاظت از فساد دارد. فساد با اثر گذاري بر سازمان

  شود. مسئولیتی و .... می هایی نظیر رشوه، احتکار، بی را بیشتر کرده و سبب ایجاد پدیده

 اقتصادي فساد مالی  –آثار اجتماعی 
 ؛بردشرط فعالیت فعاالن اقتصادي است، از بین میفساد امنیت اقتصادي را که پیش -
 ؛شودفساد باعث افزایش فقر و محرومیت می -
 ؛شودفساد باعث از بین رفتن خالقیت، ابتکار، انگیزه کار و کارآفرینی می -
 ؛کنداقتصاد بازار را کند یا متوقف میفساد حرکت به سوي دموکراسی و  -
 ؛شودگریزي و حاکمیت هرج و مرج در جامعه میفساد باعث قانون -
فسادباعث کاهش یا اختالل در نقش حاکمیتی دولت(تعهـدات، اجـراي قراردادهـا، حمایـت از حقـوق       -

 ؛شودمالکیت و ....) می
 ؛برد الح نقایص بازار از بین میفساد توان دولت را در وضع مقررات کنترلی و نظارتی براي اص -
  )؛پندارندشود (زیرا مجریان قانون را شرکاي جرم میفساد باعث بدبینی مردم از حاکمیت می -
 ؛زیرزمینی (خاکستري و سیاه) هاي فعالیتافزایش  -
 ؛درازمدت داخلی و خارجی هاي گذاري سرمایهاختالل در  -
 ي.ساالرنابودي شایسته -

دهد. شفافیت قدرت عمومی براي مقابلـه   افیت شیوع فساد را کاهش میدهد که شف شواهد نشان می
دهد و سـبب افـزایش سـایه قـدرت      با فساد را زیاد کرده و در اصل شفافیت رفاه مورد نظر را افزایش می

هاي ذینفع در بازارهاي مـالی اطالعـاتی اسـت کـه توسـط       شود. مبناي تصمیم گیري گروه اجتماعی می
باشد. بهره گیري از  شود می هاي مالی فعال در این بازارها منتشر می راق بهادار، واسطهها، ناشران او بورس

پـذیر اسـت کـه ایـن      اطالعات منتشر شده و اتخاذ تصمیم صحیح بر مبناي این اطالعات زمـانی امکـان  
نجـام  اطالعات به موقع، مربوط با اهمیت و قابل فهم باشد. در بازارهاي سرمایه که داد و ستد حضـوري ا 

عـالوه انتشـار    شود وجود اطالعات شفاف در ساز وکار قیمت گذاري اوراق بهادار نقش بسزایی دارد. به می
صحیح و به موقع اطالعات در بازار موجب ایجاد ذهنیت مثبت نسبت به برقراري عدالت در بازار و ثبات و 

موجـب  افـزایش رقابـت در بـین      انسجام بیشتر آن شده و شفافیت اطالعات موجود در بازار به نوبه خود
باشد. براي مبارزه با فساد مالی داشتن قوانین محکم، به تنهایی مؤثر نیست در بسیاري از  فعاالن بازار می

ها بسیار باالست قوانین و مقررات رسمی و اسمی زیادي وجـود دارد،   کشورها که میزان فساد مالی در آن
  ).1990شود(سازمان ملل  ولی در عمل اجرا نمی
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بنابراین هر دولتی که قصد مبارزه جدي و قطعی بـا فسـاد مـالی را دارد بایـد از بازوهـاي نظـارتی و       
 طور قوي و مؤثر عمل کند و خود فاسد نباشد. اجرایی کار آمد برخوردار باشد و سیستم قضایی به

بـا آن را بـه    براي کامیابی در اقتصادمقاومتی باید راهکارهاي اقتصادي جهت کاهش فساد و مبـارزه 
توان بـه مـوارد زیـر     خوبی بشناسیم و عمل کنیم از جمله راهکارهاي اقتصادي مبارزه با رانت و فساد می

  اشاره کرد:
  کاهش مداخالت دولت در امور اقتصادي؛ -
  هاي مختلف؛  هاي اقتصادي و معامالتی دولتی و حذف امتیازات و رانت رقابتی نمودن فعالیت -
دولتی در امور اقتصادي و مقابله با شکل گیري هر نوع انحصـارات دولتـی   کاهش و حذف انحصارات  -

  در امور اقتصادي؛
  بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت؛ -
هـاي   هایی که تـداوم فعالیـت   هاي دولتی و تسریع در تکلیف و واگذاري شرکت اصالح ساختار شرکت -

  ها به صورت دولتی ضرورت ندارد؛ آن
  هاي اقتصادي(بخش دولتی و خصوصی)؛ ات حاکم بر فعالیتسازي قوانین و مقرر شفاف -
هاي اقتصادي و افـزایش   هاي اقتصادي کشور(کاهش تصدي در زمینه تقویت نظارت دولتی بر فعالیت -

 نظارت دولت).
هـا و نهادهـا وجـود دارد.     ها آن است کـه در درون سـازمان   طور کلی مؤثرترین و کاراترین نظارت به

اقت وکار آمد مراکز حسابرسی دقیق و قوانین شفاف مبتنی بر اصول اخالقی همـه   مدیران دست کار با لی
هاي درست و شفاف یا مسـئوالن و   توانند از بروز تخلفات و مفاسد جلوگیري کند. با به کارگیري روش می

  تر خواهند بود. مراکز در اداره امور موفق
خود نظارت داشته باشند. در برخی از کشورها اثري هاي کارکنان  مدیران و ناظران باید بتوانند بر فعالیت

شود و بسیاري از مفاسد به صورت اتفاقی یا از طریق گزارش افراد خارج از سازمان مانند  از کنترل دیده نمی
شود. در بسیاري از کشورها مانند: سنگاپور، هنگ کنگ، اوگانـدا و آرژانتـین    هاي گروهی کشف می رسانه

ي براي مبارزه با مفاسد تشکیل شده است براي اینکه مراکز مزبور بتواند به وظـایف  ها یا مراکز کمیسیون
هاي بلند پایه و قدرتمنـد باشـد    خود به درستی عمل کند باید مستقل از احزاب سیاسی، مراکز و شخصیت

  ها را در اختیار داشته باشند.  هاي مزبور باید توان اجراي مجازات راین مراکز و کمیسیون عالوه به
صـورت   متأسفانه در برخی از این کشورها مسئوالن مراکز مزبـور بـه ناچـار گـزارش تخلفـات را بـه      

 دهنـد، در حـالی کـه قاعـدتاً مشـروح ایـن       محرمانه در اختیار رئیس به جمهوري یا نخست وزیر قرار می
تـر وکـارایی آن را کـاهش     فرآیند کار را در طـوالنی  مسئلهها باید در اختیار قانونی قرار گیرد. این  گزارش

  دهد. می
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تـرین   هاي خوب مبارزه با فساد در سطح جهانی به قرار زیر است. مشهورترین و مهم بخشی از برنامه
  ه است.هاي مبارزه با فساد مالی در هنگ کنگ و سنگاپور تشکیل شد سازمان

بدون شک یک سازمان مستقل که هدف آن مبارزه با فساد مالی است، ابزار قدرتمنـدي بـه حسـاب    
اي دراز مـدت و معتبـر در نظـر گرفتـه      آید، ولی باید توجه داشت که در این سازمان تعهد باید به گونه می

  هاي آن نیز همواره مورد بازنگري قرار گیرد. شود و توانایی
عنوان نیروهاي مبارزه با فسـاد شـناخته    بخش دولتی، خصوصی و مردمی بهدر کره جنوبی که  -

سازي به توافق رسیدند و امضا کردند و همچنـین   سازمان در مورد اجراي برنامه شفاف 800شدند بیش از 
 اند. براي نظارت ساالنه از یک تیم ارزیابی بین المللی به توافق رسیده

 ها براي بررسی دقیق تشکیل شده است. م وزارتخانهدر فیلیپین یک تیم کارشناسی در تما -
 کنند. در نیوزلند همه مقامات دولتی برنامه و گزارشات مالی خود را ساالنه ارسال می -
 در کانادا مسئولین باید هرگونه انحراف از قانون را سریعاً گزارش کنند. -
 بارزه با فساد تأسیس شده است.طور خاص براي م هایی ویژه به در پاکستان، فیلیپین، اندونزي دادگاه -
 در نیجریه مقامات دولتی و سیاستمداران حق استفاده از حساب بانکی در خارج از کشور را ندارند. -
  در سنگاپور مسئولین نباید بیش از سه برابر حقوق ماهیانه خود بدهی داشته باشند. -

طبق تعریف اقتصاد مقاومتی وارکان آن انجام کار اقتصادي بدون مبارزه با فساد امکان پذیر نیست و 
هـاي عمـومی درمسـیر     گـذاري  شود که مشارکت مردمـی و سـرمایه   مبارزه با مفاسد اقتصادي موجب می

  صحیح و مولد قرار گیرد. 

  نتیجه  
سـازي   عمـومی اسـت بـا برنامـه شـفاف     سازي یک اصل مهم و یک شرط الزم براي حفظ منـافع   شفاف

هاي ساخته شده بـا عـدم وضـوح و     هاي مبهم و فعالیت هاي غیرقانونی و فعالیت توان به کشف پدیده می
سازي از طریق سه بعـد آمـوزش، بازدارنـدگی و پیشـگیري، تمـامی       قوانین ناکافی پرداخت. برنامه شفاف

  این تنها ابزاري است که امروزه وجود دارد.جامعه را اعم از بخش دولتی و خصوصی درگیر کرده و 
هـاي رانـت    هاي اقتصادي مولد و کارآفرینی به سـمت فعالیـت   فساد باعث انحراف نخبگان از فعالیت

گذاران کارآمدتر است. اگر شفاف سازي نباشد  سازي بیشتر باشد رفتار سرمایه شود، هرچه شفاف جویانه می
گذاري مطلوب رخ نخواهـد داد. مبـارزه بـر     نخواهد شد و قیمت کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل

علیه فساد باید به صورت عمومی و در همه سطوح جامعه صورت گیـرد و نیازمنـد تعهـد دولـت و وجـود      
هـاي کنترلـی و معیارهـاي     اي از قـوانین، مقـررات، سیسـتم    چارچوبی استوار و یکپارچه شامل: مجموعـه 

ند و جرائم سخت براي مرتکبان آن در نظر بگیرد. عالوه بـر آن، قـوانین   اخالقی است که فساد را منع ک
   کنند، حمایت کند. باید از اشخاصی که به موجب وظیفه یا به حکم اخالق با فساد مبارزه می
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ها را به درستی مشخص نموده و  سازي قادر خواهیم بود قیمت خدمات، کارها و فعالیت در پرتو شفاف
ها اقدام کنیم. شفاف سازي گرچه هزینه بر است اما مزایاي آن بـر   نداردها و شاخصنسبت به تدوین استا

ها متضرر شوند. اما وقتی به شکل  ها فزونی دارد. شروع کار شفاف سازي ممکن است برخی شرکت هزینه
 باشد. فرهنگ در بیاید به نفع همگان است و این از ملزومات اقتصاد مقاومتی می

  منابع  
 .مجلس شوراي اسالمی هاي پژوهشو توسعه انتشارات مرکز  حکمرانی خوب

 .–هاي اجتماعی حسابرسان نشریه اقتصاد و دارایی مسئولیتتا)  غالمحسین(بی دوانی،
 رهبر، فرهاد، فضل ا... میرزاوند، غالمرضا زاده پور، بازشناسی عارضۀ فساد مالی جلد اول و دوم 

مجله حقوقی پاییز  »یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آنجنایات سازمان«)، 1382سلیمی، صادق (
  .29شمارة 

 .سسه نشر جهادؤجلد) انتشارات م2کتاب بازشناسی عارضه فساد مالی(
 .مجموعه مجالت ترجمان اقتصادي

  .»فساد«مرکز اطالعات اینترنتی در مورد 
 سیاسی. –مقاالت متفرقه درج شده در نشریات ایرانی در مورد فساد مالی 

 ها، پیامدها پیشگیري و مقابله جلد اول و دوم.   مؤسسه تحقیقاتی تدبیر و اقتصاد، فساد مالی و اقتصادي، ریشه
http://www.gio.ir. سایت سازمان بازرسی کل کشور    

http://www.sokhangoo.net. پایگاه اطالع رسالۀ سخنگوي دولت 
Independent commission against corporation www.icac.new.gov.an  .  

Transparacy International. سازي جهانی سایت شفاف  
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   نقش مهندسی فرهنگی درشرایط اقتصادمقاومتی
  اياهللا خامنه آیت طبق بیانات حضرت

  ***طاهره بیرانوند، **فاطمه بیات، *مریم بیات

  چکیده
 محـرك،  عامل، ن به عنوا انسان با تنگاتنگ و وسیع ارتباطاتجهت  به فرهنگی هاي عامل و فرهنگ

 نقـش  توانـد  یمـ  دیگـر،  سـوي  از دیگر يها عامل بر واثرگذاري یک سو از توسعه غایی هدف و محور
مناسـب از   يهـا  مهندسی فرهنگی؛ علم، فن و توانایی پاسخکند.  ایفا توسعه تحقق روند در را حساسی

یکـی از الزامـات و ارکـان     عنـوان  به» فرهنگ مقاومتی« فرهنگی است. يازهاینظر کمی و کیفی به ن
در این مسـیر برخـی   است.  و اقتصاد مقاوم در برابر تهدیدات و تحریمات» اقتصاد مقاومتی«رسیدن به 

هـا   ها باید در فرهنگ عمومی کشور تقویت و تولید گردد و برخی رفتارها و شاخصـه  ها و شاخص مؤلفه
نقطـه عزیمـت بحـث     .شود تا فرهنگ مقاومتی، بستر سـاز اقتصـاد مقـاومتی گـردد     باید کنار گذاشته

 بـه  رو پیش . مقالهباشد یمي مقام معظم رهبري درباره مهندسی فرهنگی ومدیریت فرهنگ ها دگاهید

. این پردازد یم تحقیق فرضیه بررسی به موجود معتبر منابع از استفاده با تحلیل محتوا و توصیفی روش
از بررسی اجمالی فرهنگ و مهندسی فرهنگی به بررسـی ضـرورت مهندسـی فرهنگـی در      مقاله پس

با توجه به نقطه نظرات مقام  اقتصادي توسعه الزم براي ساختن انگیزه پدید شرایط اقتصاد مقاومتی در
  .پردازد یممعظم رهبري 

  سعه اقتصادي.فرهنگ، مهندسی فرهنگی، فرهنگ مقاومتی، مقام معظم رهبري، تو ها: کلید واژه

  مقدمه
ـ اصلی در تمام فعال يها يریفرهنگ روح حاکم در جامعه است و جهت گ بـر اسـاس فرهنـگ آن     هـا  تی

جامعه شکل گیرد. در نظام جمهوري اسالمی ایران نیز که با انقالبی شکوهمند روي کار آمده اسـت بایـد   
ادبیات انقالب را در مهندسی فرهنگی مدنظر قرار داد و امید، شجاعت، آرمان خـواهی، همبسـتگی ملـی،    

فرهنـگ  «. سالمی ایران تقویت نمـود پیوستگی با نظام اسالمی را در مهندسی فرهنگی نظام جمهوري ا

                                                        
  m.bayat293@gmail.com   اقتصادکارشناس ارشد  *

       f.bayat2013@gmail.com    اسالم تاریخ کارشناس ارشد **
  t.biranvand@gmail.comکارشناس حقوق  ***
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اقتصـاد مقـاوم در برابـر    «و » اقتصـاد مقـاومتی  «یکی از الزامات و ارکان رسیدن بـه   عنوان به» مقاومتی
توان از پیشـرفت در   ، یاد کرد. حقیقت امر آن است که بدون فرهنگ مقاومتی نمی»تهدیدات و تحریمات

هـا،   ها وجـود ایـدئولوژي   پیشرفت و تعالی در همه حوزه علم و اقتصاد سخن گفت. به واقع الزمه توسعه و
هایی است که بتوانند فعل خواستن را صرف نمایند! این خودبـاوري، اعتمـاد بـه     ها و اراده ها، هویت آرمان

نفس ملی، احساس عزت ملی رمز و گوهر تحول و پیشرفت کشور است که در حـوزه فرهنـگ تعریـف و    
هـاي فرهنگـی تغییـر کنـد تـا آثـار مـادي         گیري ها و جهت د باورها، ایمانگیرد. به واقع اول بای جاي می

ها  در این مسیر برخی مؤلفه. سازي همچون بسط و گسترش علم و اقتصاد و تکنولوژي آشکار گردد تمدن
هـا بایـد کنـار     ها باید در فرهنگ عمومی کشور تقویت و تولید گردد و برخی رفتارها و شاخصـه  و شاخص

 و اقتصـادي  ). پیشـرفت 1393(سعیدي، ا فرهنگ مقاومتی، بسترساز اقتصاد مقاومتی گرددگذاشته شود ت
 جمله از اقتصادي، و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، از اعم بعدها تمام در توسعه و پیشرفت يها قله به رسیدن

 فرد به منحصر ویژگی است. فرهنگ بوده اخیر قرن طی چند ویژه به گوناگون جوامع و ها ملت يها دغدغه

 تقسـیم  قابل واقعى و آرمانى قسم دو به نیز . فرهنگشود یم غیرانسان از وي تمایز مایه که است انسان

 همگان به و شده تبلیغ آن از مطلوب صورت و به شود یم اطالق الگوهاىرفتارى به آرمانى است. فرهنگ

 عملـی  طور مردم به که شود یم اطالق چیزى به واقعى فرهنگ که حالى در .شوند یم تشویق آن رعایت

بـراى   زنـدگى  صـحنه  در را مناسبى يها شیگرا و ها زهیانگ توانند یم آرمانى يها فرهنگ. دهند یم انجام
 تواننـد  یم جدى دارند، حضور و ظهور زندگى صحنه در چون نیز واقعى يها فرهنگ و کنند فراهم انسان

 اجتماعى مستمر و فراگیر با کوشش توان مى را، آرمانى فرهنگ باشند. فعالیت و تحرك براى مهمى عامل

 به پذیرد، صورت تبدیل این که آورد. هنگامى واقعى در فرهنگ صورت به کوتاه چندان نه زمانی طول در

 پـیش  يهـا  عامل از یکی عنوان به توان یم آن از و یافت وسعت خواهد آن اثربخشى محدوده مسلّم طور

جامع  يا ارائه طرح و برنامه مهندسی فرهنگی هدف، در). 1390بهره جست(نظرپور، ياقتصاد توسعه برنده
مختلـف اجتمـاعی،    يهـا  طهیدر ح ها تیها و فعال و فراگیر همراه با نگاه و دیدي فرهنگی در تمامی حوزه

حلقه اصلی ارتباط معنایی و مـاهوي   عنوان به، در مهندسی فرهنگی، فرهنگ باشد یسیاسی و اقتصادي م
هـا   و حـوزه  ها طهیطوري که بحث فرهنگ آن چنان باید در این ح . بهکند یشکلی صوري مفهوم پیدا م و

فرهنگـی را مشـاهده نمـود.     يها حضور عناصر و اجـزا  عملیاتی گردد که بتوان در خروجی و تولیدات آن
بـا ایـن    .»اشدهر طرحی باید پیوست فرهنگی داشته ب« گونه که مقام معظم رهبري اشاره فرمودند: همان

نگرش حکیمانه مقام معظم رهبري، باید این انتظار را داشت که در طراحـی، سـاخت، تهیـه و تولیـد هـر      
برنامه و فعالیتی ابتدا جایگاه ویژه و در خور شأن فرهنگ خاص و مرتبط بـا موضـوع را بـراي آن تعیـین     

که  وز و ظهور پیدا کند. همچنانوتبیین کرد تا در حین اجرا و خروجی آن نمایی از فرهنگ مختص آن بر
حفاظت محیط زیست و نیز دریافـت   يها امروزه براي ساخت هر کارگاه، کارخانه و شرکتی مجوز دستگاه
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مجوز استاندارد، به جهت تأیید کیفیت کاالي تولید شده الزم است، باید مکانیسـمی در نظـر گرفـت کـه     
بگـوئیم فراینـد مهندسـی     میتـوان  یق است که ما مبحث فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد. تنها از این طری

 مهندسـی  بحـث  کـه  داشـت  اذعان توان یم تفاسیر این با فرهنگی به طور کامل وجامع اجرا شده است. 
زوم یکدیگرند و این پیوست فرهنگی است کـه ضـمانت و   و مل الزم فرهنگی پیوست موضوع و فرهنگی

با جاري و سـاري شـدن ایـن ایـده در تمـام ارکـان       . گردد یبازوي اجرایی مهندسی فرهنگی محسوب م
تصمیم گیري و اجرایی و نظارتی نظام ما شاهد خواهیم بود که فرهنگ در تمـام ابعـاد ، اضـالع و صـور     

تحلیـل   و توصـیفی  روش بـه  رو پیش مقاله ).1387رستمی،ظاهر و باطن و.. به منصه ظهور خواهد رسید(
 بیـان  ضـمن  رو پیش مقاله . درپردازد یم تحقیق فرضیه بررسی به دموجو معتبر منابع از استفاده با محتوا

 يهـا  شاخصـه  اقتصادي، توسعه براي پدیدساختن انگیزه در فرهنگ نقش به موضوع، اهمیت و ضرورت
سازمان دهی مباحث مقاله درادامه به شرح زیر اسـت:  . شود یم پرداخته ي،اقتصاد توسعه بر مؤثر فرهنگی

شـود در بخـش سـوم     مساله واهداف پژوهش، در بخش دوم پیشینه موضوع مرور میبعد از مقدمه، طرح 
  شود. شود و در بخش  پایانی نیز جمع بندي ارائه می مبانی  ادبیات موضوع معرفی می

 مسئلهطرح 
امروز نظام و مردم ما به شدت نیازمند مهندسی فرهنگی و اقتصـاد مقـاومتی در جهـت پیشـرفت کشـور      

. بـا  سازد یمکشور را به نحو مطلوب ممکن   ادارههستند. دو مؤلفه اقتصاد و فرهنگ در تعامل با یکدیگر، 
ي پیش روي ها چالش توان یماقتصاد را حل کرد و با ابزاري بنام اقتصاد نیز  توان یمابزاري بنام فرهنگ 

فرهنگ را برداشت. فرهنگ هویت انقالب ماست و انقالب ما عالوه بر آنکه یک انقالب فکري، سیاسی، 
اقتصـاد اسـالمی در بسـتر زمـان و مکـان انقـالب        اجتماعی و ... بوده، اصالتاً یک انقالب فرهنگی است.

 بـه  آن تبدیل و تحریم مدیریت به یافتن دستاسالمی ایران نیازمند الگویی به نام اقتصاد مقاومتی است 
امروزه فرهنگ و اقتصاد عرصه تقابـل نظـام   . مکنی تبیین راها  آن بتوانیم و هستیم اقتصادي سواد نیازمند

  .این دو حوزه را به پیش برد توان یاسالمی با دشمن است از همین رو تنها با مدیریت جهادي است که م

  هدف پژوهش
هدف این پژوهش بررسی  مفاهیم مهندسی فرهنگی، اقتصاد مقاومتی و بررسی رابطه مهندسی فرهنگـی  

   .باشد یمو اقتصاد مقاومتی، طبق بیانات مقام معظم رهبري 
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  ادبیات موضوع
  تعریف فرهنگ

ملـت،   یک براى خاص معناى به فرهنگ: است شده تعریف اینگونه فرهنگ در منظر مقام معظم رهبري
بخـش   هاى فکرى و ذهنـى اسـت.   ها، آداب و ذخیره ها، باورها، سنت ها، ایمان ، اندیشهات یاز ذهن عبارت

عمده فرهنگ، همان عقاید و اخالقیات یک فرد یا یک جامعـه اسـت. رفتارهـاى جامعـه هـم کـه جـزو        
، فرهنگ عمومى و فرهنگ یک ملت است، برخاسته از همان عقاید است. در واقـع، عقایـد یـا اخالقیـات    

آورند. بنابراین، فرهنگ، مثل روحى اسـت کـه در کالبـد     دهند و به وجود مى رفتارهاى انسان را شکل مى
    ).1372،هاى گوناگون کالن کشورى، حضور و جریان دارد(رهبر معظم انقالب همه فعالیت

  طبق بیانات مقام معظم رهبريمهندسی فرهنگی  تعریف
مهندسی فرهنـگ ایـن   «... ؛ کنند یگی را این گونه تعریف ممهندسی فرهن«رهبر معظم انقالب اسالمی، 

فرهنگ اعم از فرهنگ ملی، فرهنگ عمـومی، فرهنـگ تخصصـی،     ياست که با رویکرد سیستمی اجزا
هاي اجـزا   تنظیم شود. ضعف یها به خوب فرهنگ سازمانی، در مجموعۀ فرهنگ جانمایی شده و روابط آن

تکالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ کشور است؛ یعنـی   نیتر ها برطرف شود.یکی از مهم و روابط آن
مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظـیم درونـی و صـیرورت بخـش و کیفیـت      

آید، چگونه باید باشد؟ فرهنـگ   ها و جامعه به وجود می بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسان
ها و  ونه باید رفع شود؟ فرهنگ موجود کدامست؟کنديهدف کدامست؟ اشکاالت و نواقصش چیست؟ چگ

  .)1383،مقام معظم رهبري »(را تصویر کند ها نیاي الزم است که ا مجموعه معارضاتش کجاست؟

  ابعاد مهندسی فرهنگی
فرهنـگ ملـی، فرهنـگ عمـومی،      يهـا  نهیرهبر معظم انقالب اسالمی، ابعاد مهندسی فرهنگی را در زم

ـ فرهنگ یک سیستم است و داراي انواع و اجزا«؛ کنند یفرهنگ تخصصی، فرهنگ سازمانی تعریف م ی ی
فرهنـگ یـک جامعـه، اسـاس      یک مهندسی سیستم باید انجام پذیرد. عنوان بهاست و مهندسی فرهنگ 

و  هـا  نیند زبان و خط و امثال امان -مظاهر فرهنگی  گوئیم اعم از: فرهنگ که می هویت آن جامعه است.
دهنده پیکرة فرهنگ ملی است مثـل: عقایـد، آداب اجتمـاعی، مواریـث ملـی،       آنچه باطن و اصل تشکیل

دهنده فرهنگ یک ملـت اسـت فرهنـگ داراي     ارکان و مصالح تشکیل ها نیهاي بومی و قومی ا خصلت
انواع فرهنـگ عبارتنـد از:    دسی شوند.انواعی است و در مهندسی فرهنگ همه این انواع فرهنگ باید مهن

 ،مقام معظـم رهبـري  »(فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سازمانی فرهنگ ملی
مقام معظم رهبري، با اشاره به تأثیرگذاري عمیق فرهنگ در ابعاد مختلف جامعه و کشـور، ابعـاد   . )1383
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فرهنگ عمومی عالوه بر رفتارهـاي  « :دانند یمفردي و اجتماعی  يها نهیمهندسی فرهنگی را در تمام زم
حکومتی نیز کامالً مؤثر است و به همـین علـت    يها يریگ و تصمیم ها يساز فردي و اجتماعی در تصمیم

  .)1386 ،مقام معظم رهبري»(باید آن را به شکلی صحیح، تبیین و پیگیري کرد

  مبانی و معیارهاي مهندسی فرهنگی 
ضروري » مهندسی فرهنگی«را براي اجراي » مهندسی فرهنگ«اول تعیین  رهبر معظم انقالب در درجه

خواهد کشور  اي که بر اساس آن می باید فرهنگ مهندسی شدهر مهندسی فرهنگی کشو براي« ؛دانند یم
مهندسی شود معین گردد. بنابراین جایگاهی که وظیفه مهندسی فرهنگی کشـور را بـر عهـده دارد بایـد     

  .)1381،مقام معظم رهبري»(انجام دهدنخست مهندسی فرهنگ 
خواهیم بـا   ما نمی«؛ دانند یم» مهندسی فرهنگی«مقام معظم رهبري، نگاه معقول اسالمی را مالك 

نگاه افراطی به مقوله فرهنگ نگاه کنیم. بایستی نگاه معقول اسالمی را مالك قرار داد و نوع برخـورد بـا   
دهد تنظیم کرد. برخـورد افراطـی از    اسالمی به ما نشان میآن را بر طبق ضوابطی که معارف و الگوهاي 

ي غیرقابـل اداره و  ا یکی از این طرف که مقوله فرهنگ را مقوله شود: پذیر است و تصور می دو سو امکان
متأسفانه این  ي رها و خود رو که نباید سر به سرش گذاشت و وارد آن شد.ا غیرقابل مدیریت بدانیم مقوله

نظارتی در امر فرهنـگ هسـتند. ایـن     اعتنایی و بی طرفدار رهاکردن و بی ییی است وعدهاتفکر در جاهای
در مقابل، تفکر افراطی دیگري وجود دارد کـه آن سـختگیري    تفکر، تفکر درستی نیست و افراطی است.

 شود فرهنـگ  نه می آمیز بسیار دقیق است. این تفکر هم به همان اندازه غلط است. خشن و نظارت کنترل
هاي غلطی را که نـه   شود آن طور سختگیري را در جامعه رها کرد که هر چه پیش آمد، پیش بیاید نه می

رهبر معظم انقـالب اسـالمی، اهـداف    ). 1382 ،مقام معظم رهبري»(ممکن است و نه مفید، الگو قرار داد
یابی بـه جامعـه    عمومی ملت مسلمان و انقالبی ایران را مبانی و معیارهاي مهندسی فرهنگی جهت دست

صرفاً نظري و ذهنی، به تطبیق وضع فرهنگی موجود بـا   يها باید ضمن پرهیز از بحث: «دانند یآرمانی م
ها، بـه   و مشکالت و بررسی علل و عوامل آن ها بیوضع مطلوب و آرمانی پرداخت و با مشخص کردن ع

مقـام  »(هـا، همـت گماشـت    آرمانریزي زمانبندي شده براي رفع مشکالت و دستیابی به اهداف و  برنامه
مقام معظم رهبري همچنین تحقق عدالت اجتماعی در جامعه را از دیگـر مبـانی و   . )1386معظم رهبري 

شوراي عالی انقالب فرهنگی زمینه سـاز تحقـق    يها تیباید فعال: «دانند یمعیارهاي مهندسی فرهنگی م
مقـام معظـم   »(وري در جامعه و کشور شـود عدالت اجتماعی، رفتارهاي صحیح فردي و اجتماعی و دین با

  .)1386 ،رهبري
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  اهداف مثبت مهندسی فرهنگی 
اعتماد به نفـس   يافزایش نشاط کار و ابتکار، ارتقا  رهبر معظم انقالب اسالمی، يا حضرت آیت اهللا خامنه

فردي و ملی، افزایش امید، مصرف صحیح و تقویت گرایش به کاالهاي ساخت داخلی، توجـه بیشـتر بـه    
در معماري عمومی کشور و افـزایش خطرپـذیري و شـجاعت    » اسالمی، ایرانی و انقالبی«ها و آثار  نشانه

یابی  زمینه دست«تأکید دارند که  و بر این نکته خوانند یاقدام را از جمله اهداف مثبت مهندسی فرهنگی م
ریـزي و تـالش    مستلزم تبیین مهندسی فرهنگی، برنامه ها، به این اهداف در جامعه وجود دارد و تحقق آن

 .)1386 ،معظم رهبري مقام»(بیشتر است

   طبق بیان مقام معظم رهبري ضرورت مهندسی فرهنگی
؛ دانند ییف مسئوالن نظام جمهوري اسالمی مرهبر معظم انقالب اسالمی، مهندسی فرهنگی را جزو تکال

با توجه به اهمیت حقیقتی که نامش فرهنگ جامعه است و با توجه به این که اگر ایـن مجموعـه بنـاي    «
فرهنگی را مهندسی و از آن حراست و حفاظـت نکنـیم، عوامـل گونـاگون تأثیرگـذار در فرهنـگ، قسـم        

گذارنـد و کـار    ها اثر خودشان را مـی  م کاري نکنند. نه، آنها ه کنیم. آن اند که چون ما کاري نمی نخورده
 نیتـر  مسئوالن نظـام جمهـوري اسـالمی چیسـت؟یکی از مهـم      عنوان بهکنند. تکلیف ما  خودشان را می

تکالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ کشور است یعنـی مشـخص کنـیم کـه ....... بعـد مثـل دسـت        
  .)1383 ،مقام معظم رهبري»(محافظی هواي این فرهنگ را داشته باشد

  مهندسی فرهنگی در تصمیمات کالن کشور نقش 
سیاسی، مدیریتی  هاي اقتصادي، حتی تصمیم -دهنده به تصمیمات کالن کشور  جهت عنوان بهفرهنگ «

خواهیم ساختمان بسازیم وشهرسازي کنیم در واقع با این کـار داریـم    و یا در تولید نقش دارد. وقتی ما می
ایشـان،   )1381(مقـام معظـم رهبـري    » دهـیم  کنیم یااشـاعه مـی   کنیم یا تولید می را ترویج میفرهنگی 

و بر مهندسی فرهنگـی در تمـام ابعـاد آن تأکیـد دارنـد:       دانند یجامعه م يها تیفرهنگ را روح تمام فعال
گی که هاي گوناگون کشورحضور و جریان دارد. فرهن فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همۀ فعالیت«

سازي، کشاورزي، صنعت، سیاست خـارجی و تصـمیمات امنیتـی رعایـت      ساختمان باید در تولید، خدمات،
مقـام معظـم   »(این باید در ایـن جـا معـین شـود     شود و حدود را معین و جهت را مشخص کند. چیست؟

عامـل   نیتـر  رهبر معظـم انقـالب اسـالمی، فرهنـگ را مهـم      يا حضرت آیت اهللا خامنه. )1381،رهبري
رشید، موحد،  يا آرمان اصلی ملت ایران رسیدن به جامعه« :دانند ییابی به آرمان اصلی ملت ایران م دست

پرنشاط، پرامید، عدالت طلب، داراي اعتماد به نفس، پرکار، پیشرو، پیشـرفته، داراي توکـل و برخـوردار از    
مقـام معظـم   »(هـدف واالسـت   عامل دستیابی بـه ایـن   نیتر مهم» فرهنگ«روح ایثار و گذشت است و 
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عاملی که یک ملت را به رکود و خمودي، یا تحرك و ایستادگی، یا صـبر و حوصـله یـا    «. )1386رهبري 
حوصلگی یا اظهار ذلت در مقابل دیگران. یا احساس غرور و عزت در مقابل دیگـران بـه    پرخاشگري و بی

با همین  -فرهنگ  . فرهنگ ملی است.کند تحرك و فعالیت تولیدي یا به بیگارگی و خمودي تحریک می
ثر در همـه حرکـات و تحـوالت و    ؤمحصول تعریف جمعی از یک جامعه است و خودش م -تعریف ویژه 

 .)1383 ،مقام معظم رهبري»(دهنده هویت یک جامعه است تشکیل

  حاکم مهندسی فرهنگی کشور طبق بیانات مقام معظم رهبريهاي  اصول و سیاست
 تشخیص، در امـور متصدیان و مسئوالن نظر اتفـاق و رسمی توافق همان حقیقت در که فرهنگی سیاست
اصـول    تـوان  مـی  و اسـت  فرهنگـی  حرکت در الرعایه الزم هاي اولویت و اصول ترین مهم تعیین و تدوین

عبـارت  بـه دهد؛ می نشان را حرکت که دانست هایی نشانه و عالئم مجموعه و فرهنگی کارگزاران راهنماي
ها است. در جدول زیـر بـه طـور     سیاست ایـن اجـراي با رابطه است در فرهنگی دستورالعمل نوعی دیگر

  ).1389هاي حاکم مهندسی فرهنگی کشور بیان شده است(داودآبادي، خالصه اصول و سیاست
  

  
  حاکم مهندسی فرهنگی کشورهاي  اصول وسیاست .1 نمودار

 اقتصادي  هضرورت تقویت حرکت فرهنگی همراه با توسع
ازي ورود کاالهـاي  س ددن و نیازهاي مبرم کشورها به ایجاد روابط اقتصادي، آزاش یجهان  هبا ورود به عرص

وان هماننـد قبـل، نسـبت بـه     ت یطی مدتی بوده، دیگر نم  رایی که شاید ده تخارجی و برداشتن محدودی
 ، قامکان ورود اجناسی به صـورت قاچـا   ایی قائل بود، اما با این حال باز همه تکاالهاي وارداتی محدودی

یعی ما ناسازگار هستند وجود دارد، چرا کـه در جامعـه شـاهد    ش یم اجناسی که با فرهنگ و هویت مله نآ
اري براي مقابله مطرح نمود، ک ها جهت راج نوان در ایت یآنچه م . مونه کاالها هستیگ نفزون ایا زافزایش رو
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ـ ه همحدود کردن نیست بلکه ایجاد را نـین تقویـت   چ ممقاومـت در مـردم و هـ    ي هایی جهت تقویت روحی
  اشد.ب یاقتصادي م  همراه سعی و تالش مسؤلین در جهت توسعه هاي فرهنگی به تحرک

 بسـان  دنیا اکنون هک اچر نمود، اجرا و اعمال وانت ینم را گذشته اییه تمحدودی  بنابراین امروزه دیگر
ـ  و سـو  ره هب که شده گسترده نانچ نآ ارتباطات و ودش یم تلقی کوچک يا هدهکد  مـردم  طریقـی،  رهـ  هب
ـ  اهمیت دارد، بـاال  هچ نآ یرند،گ یم قرار آن به مربوط عوامل و توسعه تأثیر تحت ردن باورهـاي مـردم و   ب

    ).1382(کاملی ،ظرفیت ایشان در این مقوالت است

  نگرش سیستمی مقام معظم رهبري به مهندسی فرهنگی

  
  نگرش سیستمی مقام معظم رهبري به مهندسی فرهنگی .2 نمودار

  
اي منفـک   این مدل باید گفت که از دیدگاه مقام معظم رهبري، فرهنگ همانند یک جزیرهدرتوضیح 
هاي کشور دارد. چرا کـه از یـک طـرف     ها نیست بلکه یک ارتباط اندام واري با سایر عرصه از سایر حوزه

د، سیاست و ... وجـود دارد. بنـابراین در طراحـی و تحقـق بهینـه      فرهنگ به صورت ذاتی در درون اقتصا
هاي یک کشور در هر  ها و قابلیت توجه داشت و از طرف دیگر تونایی مسئلهمهندس فرهنگی باید به این 

هاي دیگر دارند. با ایـن توضـیح کـه هـر ضـعفی در       اي بر عرصه اي تأثیر مستقیم و قابل مالحظه عرصه
 در کشـور  یـک  قدرتمنـدي  و کند سی، مدیریتی و ... تأثیر منفی بر فرهنگ وارد میاقتصادي، سیا  عرصه
 و داخلـی  عرصـه  در را فرهنگ یک توانایی تواند می...  و تکنولوژیکی نظامی، اقتصادي، از اعم هاي حوزه

 هاي مختلف یک اجتمـاع وجـود   ارجی تقویت نماید. بنابراین یک رابطه اندام وار و انگیزشی بین عرصهخ
  ).1387ت(فوالدي،دارد، که مقام معظم رهبري در گفتمان فرهنگی خود به این موضوع پرداخته اس
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  هاي روبروي فرهنگ و مهندسی فرهنگی چالش
  :توان چنین برشمرد هاي پیش روي مهندسی فرهنگ را می ترین چالش مهم

  
  هاي پیش روي مهندسی فرهنگ چالش .1جدول 

  توضیحات  ردیف
  هاي فرهنگی کشور راهبردي درتدوین اهداف و برنامه فقدان مدیریت  1
  عدم وجود ارتباط بین برنامه و چشم اندازها کشور در حوزه فرهنگ  2
  فقدان اهداف استراتژیک در حوزه فرهنگ  3
  ها و اهداف در حوزه فرهنگ  عدم وجود ارتباط بین شاخص  4
  ها  مشخص نبودن اقدامات الزم براي تحقق اهداف و تقویت هریک از شاخص  5
  فقدان نظام پاالیش و نظارت مناسب براي جلوگیري از انحراف در اهداف  6
  

توان گفت: امروزه فرهنگ ایران عمدتاً با دو چالش مواجه اسـت: درون فرهنگـی،    از نگاهی دیگر می
توجه  داشت که به لحاظ درون فرهنگی، فرهنگ موجـود داراي  در مهندسی فرهنگ باید  برون فرهنگی.

سه الیه است، الیه بومی و باستانی، الیه اسالمی و الیه جهـانی و غربـی. بخشـی  از چـالش در قلمـرو      
درمهندسی فرهنگ باید  فرهنـگ را از   فرهنگ در جامعه ما ناشی از فعال شدن گسل این سه الیه است.

ها و هنجارها شناسایی تا از وضع موجود بـه   ها بحران قوت قوت وضعف، آسیبدرون و بیرون و از لحاظ ن
 ).1392یابی پیدا کنیم(رستمی، وضع مطلوب فرهنگی دست

  تعاریف اقتصاد مقاومتی
  :توان چهارگونه تعریف نمود اقتصاد مقاومتی را می

طـور کـه    است؛ یعنی همـان » اقتصاد موازي»  تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه: اقتصاد موازي
انقالب اسالمی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسـیس نهادهـایی   

امداد، جهاد سازندگی نمود، امروز نیز بایستی براي تأمین اهداف انقالب، این پـروژه را ادامـه     کمیته :مانند
  .داده و تکمیل کند

، »سـازي  مقـاوم «یف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادي است که در پـی  تعر: اقتصاد ترمیمی
   .ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است» ترمیم«و » گیري خلل«، »زدایی آسیب«

 »پدافندشناسـی «و » آفندشناسی»  ،»شناسی هجمه«عریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه : تاقتصاد دفاعی
ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخـالل  

ایـم کـه    دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می
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ها استراتژي مقاومـت خـود را    اس آندشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اس  هاي هجمه ابزارها و شیوه
  علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. 

مدت سلبی و  چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه: اقتصاد الگو
مـدت   بر خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یا کوتـاه ؛اقدامی صرفاً پدافندي نیست 

اندازي کالن به اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمـدت   د، این رویکرد چشمدانستن می
اقتصادي که بـراي جهـان اسـالم    ؛ هستیم» آلی اقتصاد ایده«شود. در این رویکرد، ما در پی  را شامل می

است که اقتصاد باشد. در این مقوله » تمدن بزرگ اسالمی«ساز تشکیل  بخش و کارآمد بوده و زمینه الهام
  ).1391(پیغامی، شود پذیري و نوآوري می مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک

 اقتصاد مقاومتی در کالم مقام معظم رهبري
 راهکـار  کـه  کردنـد  نشـان  خـاطر  دانشگاهیان و نظام کارگزاران از جمعی با دیدار در رهبري معظم مقام

 اقتصـاد  نیـز  و اسـت  اسـالمی  جمهـوري  نظـام  روي پیش يها الشچ با مقابله منظور به مقاومتی اقتصاد
 هـم  بمانـد،  محفـوظ  کشـور  در اقتصـادى  رشـد  بـه  رو رونـد  هـم  که کردند معرفی اقتصادى را مقاومتى

 کشـورمان  تـاریخی  و اقتصادي حساس شرایط به خود بیانات در ایشان کند. پیدا کاهش اش  پذیرى  آسیب
 برابـر  در مقـاومتی  هـم  و کشـور  فعلـی  گـذرگاه  از حرکتـی  هـم  را ياقتصاد صورت این و داشتند اشاره

 و رشـد  امکـان  اقتصـادي،  متعـدد  فشـارهاي  و هـا  میتحـر  وجـود  با که دانستند نظام دشمنان کارشکنی
 معرفی راهبردهایی از یکی را مقاومتی اقتصاد همچنین ایشان کرد. خواهد فراهم کشور براي را شکوفایی

 يهـا  شاخصـه  نیتـر  مهـم  کـرد.  عبـور  دشـمنان  تحریم ساله سی سد از توان یم آن واسطه به که کردند
 اقتصـاد،  کـردن  مردمـی  از: عبارتنـد  رهبـري  معظـم  مقام کالم در مقاومتی اقتصاد اجتماعی و اقتصادي
 اقتصـادي،  مفاسد با مبارزه مصرف، مدیریت نفت، صنعت به وابستگی کاهش خصوصی، بخش توانمندي

  است. ملی همبستگی و وحدت نیز و خصوصی و دولتی يها بخش رفیتظ حداکثري گیري کار به

  بنا به فرموده مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتی راهکارهاي اصلی
  است: بندي جمع قابل محور 5 در ،)رهبري معظم مقام فرموده به بنا(مقاومتی اقتصاد اصول

 مـدیریت  .د  بنیان؛ دانش صنایع توسعه .ج  نفت؛ به وابستگی کاهش .ب  اقتصاد؛ کردن مردمی .الف
 جهـت  در کـه  فـوق  گانه پنج اصول تحقق امکانات.براي و منابع  زمان، از حداکثري استفاده  .ه مصرف؛

 در هـم  و دولـت  سـاختار  در هـم  تـا  است الزم است؛ )فقر و بیکاري تورم، نظیر(اقتصادي مشکالت حل
  .)1391رهبري، معظم مقامگیرد( صورت اصالحاتی آن، يها استیس
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  نکات ویژه تحقق اقتصاد مقاومتی
شناسی اقتصاد کشور و موانع  هاي تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب براي شناخت بسترها و زمینه

طور خالصه نکـات مهـم در مـورد اقتصـاد      . شکل زیر بههاي تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و نیازمندي
  کند. یممقامتی را بیان 

  

  
  نکات مهم اقتصاد مقاومتی .1 شکل 

  
اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. نیاز   اولین نیاز این است که مرکزیت و محوریتی براي فعالیت در عرصه

بـانی فضـاي اقتصـادي داخلـی و      اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیـده   دوم آن است که فعالیت در عرصه
روزآمد دارد. بدون این دو، فعالیت براي تحقق اقتصاد مقاومتی  المللی و نیز گردآوري آمارهاي دقیق و  بین

زنـدگی متناسـب بـا اقتصـاد       سوم، ضرورت طراحی یک الگـوي مشـخص از شـیوه     مسئله .امکان ندارد
ویژه براي مدافعان انقالب و نظام مقدس جمهوري اسـالمی ایـران اسـت؛     مقاومتی براي عموم مردم و به

کند. کارکرد نظـام   ن است که نظام آموزشی ما متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل چهارم عبارت از ای  مسئله
آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب با شرایط و نیازهاي تـاریخی آن  

اومتی هاي اقتصاد مق اي و تبلیغاتی ما براي رواج آموزه نظام رسانه  مورد پنجم هم درباره .برهه تربیت کند
هفـتم،    مسئلهششم، امکان واکنش سریع نظام اقتصادي ما در برابر حمالت اقتصادي است؛   مسئله .است

  مسـئله  .ایفاي نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادي مردمی است
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نهـم، تحـرك دسـتگاه      نکتـه  .هشتم، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولـت از فعـاالن اقتصـادي اسـت    
  نکته .هاي جهانی در اقتصاد مقاومتی است هاي بالقوه و فرصت دیپلماسی کشور براي فعال کردن ظرفیت

هـا، مراکـز علمـی و مجـامع      دهم و پایانی، لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه
 ).1391(پیغامی،مذهبی است

 رویکردهاي اقتصاد مقاومتی کشور

با سه رویکرد: دانش، تالش جهادگونه و مصرف هدفمند از تولید داخلی، مـورد توجـه   » اقتصاد مقاومتی«
بنابراین الزم است ، از جمله رویکردهاي زیربنایی و اساسی، توجه دانش محور به مسائل است قرار بگیرد.

از » اقتصـاد مقـاومتی  «این همت در کارشناسان و مسئولین پدید آید که در پیگیري مباحـث مربـوط بـه    
توجه به تولید با همت و تالشی مضاعف در راسـتاي کـم کـردن     اشند.نگري و روزمرگی بر حذر ب سطحی

کـارگیري   ریزي دقیق و به تالش جهادگونه در برنامه. هاي وارداتی و تأمین نیازهاي داخلی است وابستگی
هـا و توجـه    سـازي دسـتگاه   با بهینهنیروهاي متعهد و متخصص در تولیدات و افزایش کیفیت محصوالت 

کامل و همه جانبه به همه خدمات مورد نیاز فرایند تولید از آموزش، بیمه، بهداشت، تبلیغات، بسته بنـدي،  
و تولیـدات داخلـی   که جامعه را به سـمت   تواند در زمره این تالش جهادگونه قرار بگیرد نگهداري و... می

این همان مصرف هدفمند از تولیـدات داخلـی در اجرایـی شـدن      .کند یمرهنمون سرانجام مصرف بهینه 
است؛ مصرف بر پایه نیاز، دوري از اسـراف، پرهیـز از اشـرافگري، قناعـت و مصـرف      » اقتصاد مقاومتی«

 .)1391(طهماسبی، بهینه و... از نکات برجسته در مصرف هدفمند است

   ها و باورها نسبت به اقتصاد مقاومتی لزوم اصالح نگرش
ها و باورهاي انسانی است که سبک زندگی و نیز جهت و حتی میـزان تحرکـات بشـر را     ها، نگرش شبین

یابی به اقتصاد مقاومتی متکی به باور وجود توانایی در خود در برابر تحرکات  کند. بنابراین، دست تعیین می
ها به  ستد و در همه جنبهتواند بر سر پاي خود بای گر است. اگر کسی باور نداشته باشد که می دشمن سلطه

توانـد تحرکـاتی بـراي خودکفـایی و      اي که چنین باوري را ندارد نمـی  نیازهاي خود پاسخ دهد و یا جامعه
گـر بـر آن    اي باور نداشته باشـد کـه دشـمنانی سـلطه     استقالل اقتصادي داشته باشد. همچنین اگر جامعه

هرگـز اقتصـاد مقـاومتی بـراي رهـایی از فشـارهاي       هستند تا جامعه را نابود سازند و بر آن سلطه یابنـد،  
توانیم، یا اینکه تصـور دشـمن، تـوهمی     نمی دشمنان شکل نخواهد گرفت. برخی بر این باورند که اصوالً

کوبند تا جامعه به نوعی بـاور منفـی از جهـت     توانیم و توهم دشمن می بیش نیست و همواره بر طبل نمی
توانـد و دشـمنی    بنابر این جامعه باید به این باور برسد که مـی  .برسدخیالی نسبت به دشمن  توانایی و بی
کوشد تا این توان را از وي سلب کند و او را وابسته به خود سـازد و اسـتقالل او را مخـدوش     دارد که می
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به سخن دیگر، دست کم دو عنصر فکري و  ؛گیرد کند. در این صورت است که اقتصاد مقاومتی شکل می
. حقق اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد که عبارت از خودباوري و فشارهاي دشمنان اسـت فرهنگی در ت

توان دریافت که بر مسئوالن جامعه و اولیاي امور اسـت کـه مهندسـی فرهنـگ اقتصـاد       ز همین جا میا
رهـاي  بایست فرهنگ را در جامعه ایجاد و نهادینه سازند که رفتا مقاومتی را در دستور قرار دهند؛ زیرا می

بایست در بینش و نگـرش   اقتصادي آنان را به شکل خاصی تحت تأثیر مستقیم خود قرار دهد. جامعه می
به این باور برسد که توانایی آن را دارد که همه نیازهاي اقتصادي خود را پاسخگو باشد و هرگونـه فشـار   

و تکاملی میـان عوامـل و یـا     دشمنان را نیز دفع کند. مهندسی در اینجا به معناي برقراري نسبت تعادلی
متغیرهاي تشکیل دهنده یک مجموعه فکري و مادي است تـا اقتصـاد مقـاومتی را تحقـق بخشـد و آن      

  ).1392(منصوري،هدف را در دسترس جامعه قرار دهد

  رابطه فرهنگ واقتصاد 
از جملـه   هـا  وابسـتگی همزمان به قطع انواع  طور بهکشور جهان که  ترین مستقل عنوان بهایران اسالمی 

اسـت. ارتبـاط متقابـل و تاثیرگـذار     وابستگی فرهنگی و وابستگی اقتصادي از نظام سلطه مبادرت ورزیده،
.آنچـه را مـا از    دانـد  یمـ فرهنگ و اقتصاد را مهم قلمداد می کندو این دو امر رامهـم و زیربنـایی کشـور    

، این است که فرهنگ در انقالب اسـالمی  میکن یمي امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري درك ها آموزه
اصل و مبنا یک نقش بنیادین در زندگی دارد. ضروري است که هنگام توجه به ارزش کاال  عنوان بهایران 

جهـت   کند یمو خدمات، اررش فرهنگی هم در کنار اررش اقتصادي پذیرفته شود و آنچه که اهمیت پیدا 
هـاي   ک مدل توسعه انسان گرا است.سرمایه فرهنگی، مولفـه گیري توسعه از یک توسعه کاال محور به ی

،سرمایه اجتمـاعی   شود یمنشاط، تنوع، شیوه زندگی، هویت فرهنگ ،اخالقیات، کنترل و هدایت را شامل 
ي اجتماعی بر اساس آن که الزمه رشد اقتصـادي اسـت و   ها تشکلنیز یعنی اعتماد و همبستگی و ایجاد 

جامعه را موفق کند. بسیاري از متفکران وجود محیط فرهنگی را که بـه صـنعتی شـدن، نظـم و      تواند یم
 داننـد  یمالزمه موفقیت اقتصادي  شود یمو کار و کوشش  ترها بزرگانضباط، تحصیل، آموزش، احترام به 

را  مـان  امعهجنظام و  میخواه یمو این نمود عزم ملی است. اگر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم و 
ایـران اسـالمی نیازمنـد    مقتدر نشان دهیم، باید مرزهـاي فرهنگـی خـود را بـه درجـه اقتـدار برسـانیم.        

در جامعـه جهـانی حضـور     تـوان  یسازي و تقویت بنیادهاي فرهنگی است و با اقتدار فرهنگی مـ  فرهنگ
زدن به نظام اسالمی  اقتصادي و جنگ نرم درصدد ضربه يها مینظام سلطه همواره با تحر ثري داشت.ؤم

درست و اصولی دو بخش اقتصاد و فرهنگ جامعه اسالمی را مدیریت  يها است و باید با استفاده از روش
اقتصاد و فرهنگ، پیشرفت و اقتـدار نظـام را    براي تحقق این مهم بهره گیریم. ها تیکنیم و از همه ظرف

اي پیشرفت و الگو شـدن بـراي سـایر ملـل     پشتوانه کشور بر نیتر اقتصاد و فرهنگ مهم کند یتضمین م
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اگر مردم و مسئوالن با مدیریت جهادي در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظـم رهبـري    جهان است.
و اگر بتوانیم پیوند میـان اقتصـاد و    کند یحرکت کنند ایران به سرعت مسیرهاي رشد و نوآوري را طی م

  .ر و خودکفایی ملی و رفاه عمومی دست پیدا کنیمفرهنگ را برقرار کنیم خواهیم توانست به اقتدا

  لزوم مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی
یابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی بر پایه اصول اسالمی و معیارها و  دست

نیاز دیده شود تا بـر پایـه    یک پیش عنوان بهبه این معنا که الزم است که فرهنگ ، هاي آن است شاخصه
  .آن فرهنگ اقتصاد مقاومتی شکل گیرد

هـایی اسـت کـه اگـر      یابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازي و ایجاد شـرایط و زمینـه   البته دست
ترین عواملی که اقتصاد  توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی در جامعه شکل گیرد. از مهم تحقق نیابد نمی

هـاي انسـانی    موتور محرکه فعالیت عنوان بهگیرد، بینش و نگرشی است که  تی بر بنیاد آن شکل میمقاوم
دو عنصر فکري و فرهنگی در تحقـق اقتصـاد مقـاومتی نقـش اساسـی دارد کـه عبـارت از        . مطرح است

ـ    از همین جا می.خودباوري و فشارهاي دشمنان است ور توان دریافت که بر مسئوالن جامعـه و اولیـاي ام
بایسـت فرهنـگ را در جامعـه     است که مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی را در دستور قرار دهند؛ زیرا می

ایجاد و نهادینه سازند که رفتارهاي اقتصادي آنان را به شکل خاصی تحت تأثیر مستقیم خود قـرار دهـد.   
ه همـه نیازهـاي اقتصـادي    بایست در بینش و نگرش به این باور برسد که توانایی آن را دارد ک جامعه می

خود را پاسخگو باشد و هرگونه فشار دشمنان را نیز دفع کند. مهندسی در اینجا به معناي برقراري نسـبت  
تعادلی و تکاملی میان عوامل و یا متغیرهاي تشکیل دهنده یک مجموعه فکري و مادي است تا اقتصـاد  

از  پذیر بودن مـدیریت فرهنـگ   امکان.ر دهدمقاومتی را تحقق بخشد و آن هدف را در دسترس جامعه قرا
یابد، پس  ي تغییر میفرایندگیرد و در یک  اي است که در یک جامعه شکل می آنجایی که فرهنگ پدیده

هـا، اخالقیـات، آداب و    اي از اندیشـه  قابل مدیریت است. به سـخن دیگـر، فرهنـگ هـر چنـد مجموعـه      
دهد، ولی باید توجه داشت که فرهنگ به سبب  رار میهاست که رفتار مردم را تحت تأثیر مستقیم ق سنت

توان با ایجاد تغییر در افـراد جامعـه، زمینـه تغییـرات کـالن       پذیر است. بنابراین، می تغییرپذیري، مدیریت
  .اجتماعی را فراهم آورد.

ها، انواع و ارکان فرهنگ شناخته شود و نـوع تعامـل    در مهندسی فرهنگ، تالش بر آن است تا الیه
ها و اخالقیات و رفتار مـورد پـذیرش    ها را در هر وضعیت به دست آورد و آن را به سمت تعالی اندیشه نآ

هدایت کرد. بنابراین، در اینجا نیز باید همه این موارد مالحظه شود تا جامعه، فرهنگ توانستن و خواستن 
 .انایی مقابله با آنان را بپـذیرد را در خود و رفتارهایش به نمایش گذارد و ترس و خطر دایمی دشمنان و تو

در مهندسی فرهنگ اقتصادي، هدف آن است که فرهنگی که اقتصاد مبتنی بر آن شکل گرفته اسـت را  
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سـازان و   مدیریت و تغییر دهیم تا چنان در جامعـه شـکل گیـرد کـه مبتنـی بـر اهـداف اصـلی تصـمیم         
  .گیران کالن جامعه است تصمیم

مقاومتی نیز باید دو اصل اساسی توانسـتن و سـلطه مسـتکبران و    در حوزه مهندسی فرهنگ اقتصاد 
توانـد در حـوزه    دشمنان پذیرفته شود تا اقتصاد مقاومتی شکل گیرد. اگر جامعه به این باور نرسد کـه مـی  

گـران مسـتکبر و متجـاوز را     اقتصادي مثال به استقالل و خودکفایی برسد یا اینکه وجود دشمنان و سلطه
  .رگز اقتصاد مقاومتی شکل نخواهد گرفتتوهم بشمارد، ه

با توجه به اینکه جامعه اسالمی در عصر معاصر هنوز به این باورها نرسیده است الزم است تا مهندسی 
فرهنگ اقتصاد مقاومتی شکل گیرد و از سوي مسئوالن این معنا مدیریت شود تا با تغییر در باورها، تغییرات 

گـذاري و   مقـاومتی تحقـق یابـد. بنـابراین، الزم اسـت تـا بـا سیاسـت        مثبت و متناسب با اهداف اقتصاد 
. یـک فرهنـگ درآیـد    عنـوان  بههاي مشخص، این راهبرد اقتصاد مقاومتی در جامعه اسالمی  ریزي برنامه

مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی باید در فرهنگ عمومی جامعه چنان حساسیت ایجاد کند که همه مردم 
ی را درك و باور کنند و براي تحقق آن بکوشـند. همچنـین در فرهنـگ تخصصـی،     نیاز به اقتصاد مقاومت

از آنجایی که مهندسی فرهنگ . فعاالن عرصه اقتصاد را به فعالیت در این چارچوب هدایت و مدیریت نماید
ه باشـد بایـد در حـوز    اقتصاد مقاومتی مانند هر حوزه دیگر، نیازمند تولید دانش و ادبیات متناسب با آن می

مدیریت پژوهش اقتصادي نیز وارد شد و ادبیات جدیدي مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تولید و در جامعه رایـج  
کرد و آنگاه در مدیریت آموزش آن ادبیات و فرهنگ تولید شده را در اذهان قرار داد تا افراد جامعه با این 

ه دیگر چون سیاست نیز مدنظر قرار رویکرد جدید انس گیرند در مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی باید حوز
یـابی بـه اقتصـاد     مداران و کارگزاران نظام سیاسی براي دست گیرد. اینجاست که به نقش کلیدي سیاست

ثر از اقتصاد یا سیاست باشد یا مشکالت سیاسی جامعه أتواند مت بریم. مشکالت فرهنگی می مقاومتی پی می
بایست همواره از توسعه  ه قرار گیرد. بنابراین در مهندسی میثیر مشکالت اقتصادي یا فرهنگی جامعأتحت ت

شود دست کم در سه بعد اقتصادي و سیاسی و فرهنگی جامعه  نامتوازن جلوگیري کرد و اگر کاري انجام می
شود تا از هرگونه رشد  به شکل متعادل و متوازن انجام گیرد. بنابراین گاه سخن از مهندسی جامع مطرح می

مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در گرو . ها رعایت نمود گانه لوگیري کرد و عدالت را در میان سهنامتوازن ج
سازي است تا الگوهاي  که گفته شد، مهندسی فرهنگی نوعی مدیریت فرهنگ چنان سازي مدیریت فرهنگ

یابی به  اي دستبر. بنابراین فرهنگی و رفتار جامعه در جهت اهداف متعالی جامعه مدیریت و ساماندهی شود
سازي به جهت تغییرات متناسب و الزم از طریـق مهندسـی    اقتصاد مقاومتی نخست باید مدیریت فرهنگ

فرهنگ اقتصادي انجام گیرد تا جامعه در مسیري قرار گیرد که به دو اصل توانستن و مقاومت در برابر فشار 
آورده کردن همه نیازهاي اساسی جامعه، برسد و شکل جدیدي از اقتصاد و تولید را سامان دهد که ضمن بر
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مند شـود و بـه    گران و مستکبران مقاومت کند و از استقالل و خودکفایی بهره در برابر هرگونه فشار سلطه
  .مسیر رشد و شکوفایی خود ادامه بدهد

  یرویکرد مهندسی فرهنگی در رسیدن به اقتصاد مقاومت
به معناي احیـاي نـوع متفـاوتی از مـدیریت جـامع       مهندسی فرهنگ اقتصادي درکنار مهندسی فرهنگی

و در انتخاب هر  شود یاقتصادي نظام کشور است که بر اساس آن اهداف جامعه از حاشیه به متن آورده م
رویکرد مهندسی فرهنگی در رسیدن بـه  درجدول زیر  .ردیگ یراهبرد، خط مشی، طرح برنامه مدنظر قرار م

  بیان شده است. اقتصاد مقاومتی
  

  رویکرد مهندسی فرهنگی در رسیدن به اقتصاد مقاومتی .2 جدول
  توضیحات  ردیف

  فرهنگ جامعه يها هیشناخت ارکان، انواع و ال 1
 دو اخالقیات و حتی رفتارهاي در پذیرش این اقتصا ها شهیتعالی اند 2
 ها اقتصادي در همه بخش يها يخودباوري در رسیدن به توانمند 3
 موجود داخلی يها يمختلف در همه عرصه با استفاده ار توانمندافزایش تولیدات  4
 ...موزشی وآورزشی،  ها ازجمله سیاست، مذهبی، هنري، هدایت یک سو جامعه در همه حوزه 5
 ها استقالل فرهنگی و اقتصادي و رسیدن به خود کفایی در همه عرصه 6
  اسالمی از جمله ایران در مقابل هرگونه تحریمس دشمنان و پیروزي شرافتمندانه جامعه أناامیدي و ی 7
  المللی با سایر کشور بر اساس کیفیت و کمیت تولیدات اقتصادي باال رفتن روابط بین 8
  تحرك و پویاي جامعه با ایجاد اشتغال جوانان 9

 ها عرصه در همهدر جهت رشد و تعالی جامعه  دولت مردان در تقابل با دشمنان اتحاد و همدلی سیاست مداران و 10
  ها جامعه در جهت تعالی فنون در همه بخش يها هیپرورش در ال تعمیق بخشیدن فرهنگ آموزش و 11
 ...رشوه خواري، زراندوزي  و عدالتی، جلوگیري از هر گونه مسائلی چون بی 12

  
توجـه  ثیرگزار مـورد  أبنابراین فرهنگ و نظام مهندسی فرهنگی در این مقوله با عنوان یک موضوع ت

  ).1393(عرب احمدي،باید قرار گیرد تا از این مهندسی بتوانیم به اهداف بلند اقتصاد مقاومتی دست یابیم

  گیري نتیجه
 مهندسی فرهنگی و اقتصاد مقاومتی دو میراث بزرگ دفاع مقدس بوده که امروز نظام و مردم ما به شدت

فرهنگی نوعی مدیریت فرهنـگ سـازي   مهندسی نیازمند این دو عنصر در جهت پیشرفت کشور هستند. 
. بـا  ات اهداف متعالی جامعـه مـدیریت و سـاماندهی شـود     است تا الگوهاي فرهنگی و رفتار جامعه درجه
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روي  ي پـیش ها چالش توان یماقتصاد را حل کرد و با ابزاري بنام اقتصاد نیز  توان یمابزاري بنام فرهنگ 
اقتصادي و جنگ نرم درصدد ضربه زدن بـه نظـام    يها میظام سلطه همواره با تحرفرهنگ را برداشت. ن

درست و اصولی دو بخش اقتصاد و فرهنگ جامعه اسالمی را  يها اسالمی است و باید با استفاده از روش
یابی بـه اقتصـاد    بنابراین، براي دست براي تحقق این مهم بهره گیریم. ها تیمدیریت کنیم و از همه ظرف

سازي به جهت تغییرات متناسـب و الزم از طریـق مهندسـی     یریت فرهنگمد ستیبا یممقاومتی نخست 
فرهنگ اقتصادي انجام گیرد تا جامعه در مسیري قرار گیرد که به دو اصل توانسـتن و مقاومـت در برابـر    
فشار برسد و شکل جدیدي از اقتصاد و تولید را سامان دهد که ضمن برآورده کردن همه نیازهاي اساسی 

 امنـد  بهـره بر هرگونه فشار سلطه گران و مستکبران مقاومت کند و از استقالل و خودکفـایی  جامعه، در برا
 شود و به مسیر رشد و شکوفایی خود ادامه دهد.
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  **سینا کلهر، *اسماعیل نوده فراهانی

  چکیده
اي انجـام شـده اسـت، پـس از طـرح       در این مقاله که از نوع نظري بوده و با استفاده از منابع کتابخانـه 

اجتمـاعی اقتصـاد مقـاومتی، بـه بیـان جایگـاه فرهنـگ در تحقـق          -مقدماتی در باب ابعـاد فرهنگـی  
هاي  و چالش ها  ها، تهدید  ایم. از این جهت، بررسی ظرفیت هاي کلی اقتصاد مقاومتی نظر داشته سیاست

، »اقتصاد فرهنـگ «حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفته است. طرح مفاهیم 
گام بعدي در تبیین » فرهنگ حاکم بر علم اقتصاد متداول«و » فرهنگ اقتصادي«، »صنعت فرهنگ«

» م اقتصاد متداولفرهنگ حاکم بر عل«اهمیت فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. مروي بر 
حداقل اقدام ممکـن بـراي جلـوگیري از     عنوان به» ها ها و برنامه پیوست فرهنگی طرح«ضرورت تهیه 

دهد. همچنین، تفکیک  انحطاط فرهنگ اقتصادي مردم از جمله در مقوله مصرف را مورد تأکید قرار می
سـازي اقتصـاد در درون    اومهاي حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی به دو بخش: الف) مقـ   ظرفیت

سـازي فرهنـگ اقتصـادي جامعـه نظرگـاه       حوزه فرهنگ[مرتبط با مفهوم اقتصاد فرهنگ] و ب) مقاوم
در تأمین منابع مـالی، و  » صنعت فرهنگ«مثال، نقش حوزه  عنوان بهگشاید.  جدیدي را به روي ما می

سـازي پیرامـون    ط و گفتماندر تبلیغ و ترویج مضامین فرهنگی مرتب» غیرصنعت فرهنگ«نقش حوزه 
هاي  هاي بخش فرهنگ است. از سوي دیگر، ضرورت حمایت از بخش اقتصاد مقاومتی از دیگر ظرفیت

پذیري در شـرایط تحـریم مواجـه هسـتند از      تبلیغی مانند صدا و سیما که با بیشترین آسیب -اي رسانه
عدم وجـود یـک   «رسد:  پایان میهاي این مقاله است که در نهایت با طرح یک تهدید جدي به  توصیه

و امکان بروز » اقتصاد مقاومتی«برداشت روشن و رویکرد اقتصادي مشخص در مورد چیستی و چرایی 
گانـه و   هاي اقتصادي مختلف که توسط نهادهاي حاکمیتی، قـواي سـه   شکاف و گسست میان گفتمان

سـازي و یـا    راه آنچـه گفتمـان   توانـد مشـکالتی را بـر سـر     شـود، مـی   ها ابالغ و اجرا می سایر دستگاه
  ».شود، پدید آورد سازي پیرامون اقتصاد مقاومتی نامیده می فرهنگ

  اقتصاد مقاومتی، فرهنگ اقتصادي، اقتصاد فرهنگ، صنعت فرهنگ. ها: کلید واژه
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  مقدمه. 1
 کلیدواژه جدیدي بود که نخستین بار در دیـدار کارآفرینـان بـا مقـام معظـم رهبـري      » اقتصاد مقاومتی«
گیـري   سیاسـی کشـور مطـرح شـده و منجـر بـه شـکل        -) به فراخـور وضـعیت اقتصـادي   16/6/1389(

از سوي رهبر معظـم   30/11/1392ها که در مورخ  هاي کلی اقتصاد مقاومتی گردید. این سیاست سیاست
قـع،  وا نماید، اما بـه  انقالب اسالمی ابالغ شد، اگر چه هدف نهایی خود را در چارچوب اقتصاد پیگیري می

  اند.  هاي فرهنگی و اجتماعی سهم قابل توجهی از زمینه تحقق این مهم را به خود اختصاص داده بخش
شـود کـه آن را    هاي ابالغی هنگامی بیشتر آشکار می اهمیت مباحث فرهنگی و اجتماعی در سیاست

الگـوي   اصـالح «)، 1387»(نـوآوري و شـکوفایی  «هاي قبل در نظـر آوریـم؛    در نسبت با نامگذاري سال
تولیـد داخلـی،   «)، 1390»(جهـاد اقتصـادي  «)، 1389»(همت مضاعف و کار مضـاعف «)، 1388»(مصرف

اقتصاد و فرهنگ «)، 1392»(اقتصادي سیاسی و حماسه حماسه«)، 1391»(حمایت از کار و سرمایه ایرانی
قات دو واژه ) که در واقع همگی آنها از مصـادیق ترکیبـات و مشـت   1393»(با عزم ملی و مدیریت جهادي
  ).1392روند(عربی،  اقتصاد و فرهنگ به شمار می

آفرینی فرهنـگ در تحقـق اقتصـاد مقـاومتی      علیرغم همه مباحث فوق، موضوع جایگاه و نحوه نقش
کـار زیـاد و   «هـایی ماننـد    بحثی سهل و ممتنع است. از یکسو، مطابق سالیان گذشته درباره وجود ارزش

بـاالخص بـا تکیـه بـر سـیماي زنـدگانی        -»تی کارگزاران نظام اسالمیزیس ساده«یا » مندي اندك بهره
شود و از سوي دیگر، درباره ضرورت مسائلی کـه منطقـاً خـالف آن     سخن گفته می -امیرمؤمنان علی(ع)

قیمـت و مـواردي از ایـن     هایی با جوایز گران کشی جهت اخالقی هستند، از جمله تبلیغات بازرگانی، قرعه
فرسـایی   تواند در خدمت حمایت از تولید داخلی قرار گیـرد، قلـم   ارهاي اقتصادي که میابز عنوان بهدست 

 االسـالم  حجـت  اسـت(نامه » مصـرف «و دومی دعوت به » قناعت«شود؛ در حالی که اولی، دعوت به  می
  ). 28/1/1393 صدا و سیما سازمان رئیس به ماندگاري

تـوانیم   رسـد کـه مـی    ادي امر، چنین به نظر مـی شود که اگر چه در ب تناقض و تضاد از آنجا ناشی می
وچنـد سـال    مخاطبان تبلیغات را صرفاً تا حد مصرف کاالي داخلی، تهییج و ترغیب نماییم؛ اما تجربه سی

گرایی در ذائقه فرد و جامعه اثر کنـد؛ متوقـف و محصـور     گذشته ثابت کرده است که چنانچه لذت مصرف
 طـی  نیـز  دیگـري  هـاي  سـوءتفاهم  ی مقدور نیسـت. همچنـین،  نمودن آن به مصرف کاالي داخلی و مل

 کـارگزاران  بـه  صـرفاً ) ع(امیرالمـؤمنین  زیسـتی  ساده مثال، عنوان به است؛ گرفته شکل گذشته هاي سال
 همـین  شـان  شـریف  زنـدگی  هـاي  سال تمام در ایشان که حالی در است، شده خالصه اسالمی حکومت

 میـان  در تجمل و گري اشرافی چنانچه ما جامعه در که است حالی در این. بودند گرفته پیش در را طریقه
 شـناخته  قبیل این از مواردي و رشوه و احتکار و مالی فساد معادل قوانین، جهت از دولتی، کارگزاران غیر

    .شود می تلقی مثبت بسیار نشود،
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یـک   عنـوان  بـه  -توان نسبت به سـهم فرهنـگ   داري نظیر موارد فوق نمی هاي ریشه علیرغم چالش
شناسی در حوزه فرهنگ  تفاوت بود. بنابراین، بر اساس نوعی ظرفیت در تحقق اقتصاد مقاومتی بی -بخش

  آفرینی فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت. به ارائه پیشنهاداتی براي ترسیم الگوي نقش

  شناسی حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی ظرفیت. 2
هـاي فرهنـگ در تحقـق     سـازي ظرفیـت   تواند به شـفاف  به نسبت فرهنگ و اقتصاد، می نگرشی اجمالی

صـنعت  «، »اقتصـاد فرهنـگ  «هاي جاري، در قالب  اقتصاد مقاومتی کمک نماید؛ نسبتی که فارغ از بحث
هاي جاري  مبناي برنامه عنوان به»[فرهنگ حاکم بر علم اقتصاد متداول«، »فرهنگ اقتصادي«، »فرهنگ
، فرهنگ بـه  »اقتصاد فرهنگ«). در ترکیب 1392و مواردي از این دست قابل طرح است(پیغامی،  کشور]

که در واقع صـورتی از  » صنعت فرهنگ«گیرد. در ترکیب  اي اقتصادمند مورد مطالعه قرار می مثابه پدیده
رهنـگ و  شـان منـوط بـه بـازار ف     که تداوم -هایی از فرهنگ مانند سینما است، بخش» اقتصاد فرهنگ«

، فرهنگ یـک جامعـه و   »فرهنگ اقتصادي«گیرد. در ترکیب  مورد بررسی قرار می -عرضه و تقاضا است
شهروندان آن داراي شقوق مختلفی از جمله فرهنگ اقتصادي و فرهنگ سیاسی معرفی شده و مورد نظر 

  ). 1388ره باشد(فرهادي، تواند سودجویانه، خیرخواهانه، مسرفانه، رقابتی، رفاقتی وغی گیرد که می قرار می
، درباره فرهنگ مدرنی که بر علـم اقتصـاد   »فرهنگ حاکم بر علم اقتصاد متداول«در نهایت، عبارت 

شـود تـا بـر     ریزان و حاکمان در کشورهاي غیرصنعتی تالش مـی  جدید غلبه دارد و عمدتاً از سوي برنامه
فرهنگ حـاکم بـر علـم اقتصـاد     «عبارت دیگر،  کند. به رفتار اقتصادي فرد و جامعه تسلط یابد، تأکید می

فرهنـگ (روح) مسـتتر بـر رویکردهـاي     «کوشد تا به واسطه تنظیم سازوکار تقسیم منـافع،   ، می»متداول
هاي اقتصـادي یـک    اقتصادي حاکم بر کنش اقتصادي یک فرد، یا فعالیت اقتصادي یک بنگاه، یا برنامه

  ا مبتنی بر حداکثرسازي سود و عقالنیت ابزاري هدایت نماید.ر» هاي توسعه کشور ریزي دستگاه یا برنامه
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در دستور کار » فرهنگ اقتصادي«و» صنعت فرهنگ«، »اقتصاد فرهنگ«در این چارچوب، توجه به 

 اقتصاد و فرهنگ

 

 اقتصاد فرهنگ
 

 فرهنگ اقتصادي
فرهنگ حاکم بر علم 

 اقتصاد متداول

 غیرصنعت فرهنگ صنعت فرهنگ
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کمـابیش امـري   » فرهنـگ حـاکم بـر علـم اقتصـاد متـداول      «گیرد، اما توجه بـه   حوزه فرهنگ قرار می
  اي و فرابخشی است.  حوزه میان

  »فرهنگ اقتصادي«و » فرهنگ حاکم بر علم اقتصاد متداول«. 1.2
اي و فرابخشـی   حـوزه  کمابیش امري میان» فرهنگ حاکم بر علم اقتصاد متداول«همانطور که گفته شد 

هاي مختلف علمی، مقدمه فهم و سپس اصالح  است. در واقع، توجه و اشعار به اصل موضوع توسط رشته
ره واقـع شـد،   تـر مـورد اشـا    دار حوزه فرهنگ که پیش هاي ریشه چالش  در این حوزه است؛ چرا که عمالً

  در این زمینه معتقدند:» جامعه بازار«مرتبط با همین مباحث است. نویسندگان کتاب 
مسائل اصولی نظم اجتماعی [جامعه خود] به زبان اصطالحات اقتصادي   نوآوري [آدام] اسمیت ترجمه«

صادي بـازار از  هاي اقت کنش اقتصادي بود. نظریه  طور خالصه استوار ساختن نظم اجتماعی بر پایه و به
گیرد که اسمیت براي آشتی دادن خیر عمومی و منافع خصوصـی بـه خـرج     هایی سرچشمه می کوشش

اســلیتر و »(اي اقتصــادي مســئلهاي اخالقــی بــود هــم  مســئلهداد. ایــن موضــوع نــزد اســمیت هــم  
 این برداشت در قالب این عبارات مشهور اسمیت به خوبی بیان شده اسـت کـه  ). «74: 1390تونکیس،

داشـت   انتظار نان شب خود هستیم. چشـم  ما به خاطر خیرخواهی قصاب و بقال و نانوا نیست که چشم"
گیرند. ما نه به انسانیت خودمان کـاري داریـم نـه بـه      ما از آن روست که آنان منافع خود را در نظر می

نـیم بلکـه از سـود و    ز انسانیت آنان، ما با خودخواهی آنان کار داریم. ما از نیازهاي خودمان حرف نمـی 
 ).77: 1390اسلیتر و تونکیس،»("گوییم فایده آنان سخن می

اندیشه اجتماعی [مدرن] که نظریـه اقتصـادي را در چنبـره      باورانه فایده -هاي لیبرال سنت«بنابراین، 
سـت  ) و این بـدان معنا 109همان: »(اند، هم مدلی از جامعه اند، هم مدلی از رفتار فردي ساخته خود گرفته

داري، نظامات اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی را سامان داد و در عین حـال   توان با منطق سرمایه که نمی
  جویی و کار جهادي داشت.  از مردم، مطالبه قناعت و انفاق و صرفه

به اجرا درآید بـه  » بازار آزاد«هاي اقتصادي مبتنی بر  اي نسخه به عبارت دیگر، هنگامی که در جامعه
توان از پیامدهاي بعدي به دور ماند یا صرفاً از طریق نصـیحت و راهنمـایی، مقولـه هـدایت را      یسختی م

هـا و   ارزش .1یک جامعه از دو نیرو، متأثر اسـت:  » فرهنگ اقتصادي«). چرا که 109-110رقم زد(همان،
در جغرافیـا   ها سکونت انسـان  هنجارهایی که ریشه در دین، آداب و رسوم، تاریخ، تجاربی که در پی قرن

هـا و   جهان فرد، عملکرد دولـت  واسطه تحوالت زیست ها و هنجارهایی که به ارزش .2پدید آمده و... دارد. 
  آید.  نسبت آنها با پیشبرد زندگی روزمره پدید می

مردم ایران ناشی از تضاد و تناقض میان ایـن دو منبـع   » فرهنگ اقتصادي«بنابراین، معضله اساسی 



  393               شناسی حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی وضعیت 

گرایی، فرزندآوري، روابط  کوشی، قناعت، انفاق، خانواده مثال، سخت عنوان بهآفرین است. زا و هنجار ارزش
هـایی اسـت کـه     دوسـتی و... ارزش  سـفیدان، میهمـان   وسیع خانوادگی، فتوت، احترام به والـدین و ریـش  

معاصر  سازوکارهاي ها از طریق واسطه نیروي نخست در انسان ایرانی نهادینه شده است، اما این ارزش به
مثال، کسب اعتماد به نفس از طریق زیبایی چهره یا پوشـیدن لبـاس    عنوان به. 1اند به چالش کشیده شده

واسطه استفاده از مدل خاصی از لـوازم خـانگی، زنـدگی رؤیـایی از      دار، داشتن حس خوب زندگی به مارك
شود، در تناقض آشکار  نیده میطریق سکونت در یک هتل پنج ستاره و... که مکرراً در تبلیغات بازرگانی ش

  .2گفته است با موارد پیش
  

  
  »فرهنگ اقتصادي«دهنده  ها و هنجارهاي تشکیل ارزش. 2 نمودار

  
کـه در  » دموکراسی راه سوم: بازسازي سوسیال «صورت دیگري توسط گیدنز در کتاب  به مسئلهاین 

  بلر و بیل کلینتون بوده؛ مطرح شده است: مشی سیاسی اقتصادي تونی ي و خطکننده فکر عمل، هدایت
سو، و حمایت از خانواده سنتی و ملـت از سـوي دیگـر، متنـاقض اسـت.       طرفداري از بازار آزاد از یک«

جـایی کـه    -شده توسط خـانواده و هویـت ملـی    رایی و انتخاب آزادانه در چارچوب مرزهاي تعیینفردگ
انقـالب  "ظاهراً باید به سرعت متوقف شوند. اما هـیچ چیـز بیشـتر از     -سنت باید دست نخورده بماند

ر را تضعیف برد. پویایی جوامع بازار، ساختارهاي سنتی اقتدا نیروهاي بازار، سنت را از میان نمی "دائمی
آورد  هایی را پدید می گسلد؛ نولیبرالیسم مخاطرات جدید و ابهام کند و اجتماعات محلی را از هم می می

  ).20-19: 1386گیدنز،»(خواهد به راحتی آنها را نادیده بگیرند و از شهروندان می
و هنجارهـاي  هـا   ها و هنجارهاي نهادینه بدون توجه به ارزش در این صورت تقلیل فرهنگ به ارزش

                                                        
اطـالع و   افـراد بـی  شود، منجر شده است تـا   که طبیعتاً سبب بروز رفتارهاي ظاهراً متناقض از سوي مردم می  مسئلهاین  .1

گري یا دور شدن از اسالم متهم نمایند و البتـه   بدخواهان، بدون توجه به واقعیات اجتماعی، مردم ایران را به دورویی و حیله
 شان بروند. هاي غربزده، براي تضعیف آنها شادي کرده و به استقبال نابودي افراد و جریان

تن آدمی شریف است به جان آدمیت/ نه همین لبـاس زیباسـت   «آمده است: براي مثال در ابیات ذیل از سعدي شیرازي  .2
 ».صورت زیباي ظاهر هیچ نیست/ اي برادر سیرت زیبا بیار«و یا » نشان آدمیت

 
 

ها و هنجارهاي اسالمی ـ ارزش
 ایرانی

 
 

ها و هنجارهاي جدید ارزش
 فرهنگ اقتصادي (ناشی از اقتصاد متدوال)
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شـود،   بر جامعـه تحمیـل و تشـویق مـی     1»فرهنگ حاکم بر علم اقتصاد متداول«نوظهوري که از طریق 
هاي اصـیل فرهنگـی    جا از فرهنگ و وارد آوردن فشار هرچه بیشتر به ارزش چیزي جز توقع و انتظار نابه

  .2نیست
، اگرچه نوعی رویکـرد درجـه   »ها ها و برنامه پیوست فرهنگی براي طرح«در چنین فضایی طرح تهیه 

رود، اما گردن نهادن بـه تهیـه و اجـراي     ها به شمار می ها و برنامه دوم به فرهنگ و با فرض اصالت طرح
آن، حداقل اقدام ممکن براي جلوگیري از انحطاط فرهنگ اقتصـادي مـردم از جملـه در مقولـه مصـرف      

قابلیـت خریـد   «یشه در این اصل دارد که باوري مدرن ر است؛ به عبارت دیگر، فرهنگ مصرف یا مصرف
  ).117همان: »(شناسد تنها حقی است که بازار [آزاد] به رسمیت می

 »فرهنگ اقتصادي«و » اقتصاد فرهنگ«. 2.2

ها و هنجارهایی که در یک جامعه پیرامون امـور اقتصـاد و معیشـت     عموماً با ارزش» فرهنگ اقتصادي«
بایسـت   ها و هنجارها یا مضامینی که مـی  ین پیش از پرداختن به ارزشگیرد، مرتبط است. بنابرا شکل می

اقتصـاد  «را متأثر نماید، به بحـث  » فرهنگ اقتصادي«در حوزه فرهنگ مورد تبلیغ و ترویج قرار گرفته و 
  خواهیم پرداخت.» فرهنگ

شامل دو بخـش اصـلی اسـت:     -بر مبناي منطق اقتصادي -بندي کلی بخش فرهنگ در یک تقسیم
بخشی که ذیل مفهوم صـنعت فرهنـگ    .2بخشی که ذیل عنوان صنعت فرهنگ قابل تعریف است و  .1

قابل تعریف نیست و تبدیل آن به صنعت فرهنگ به معناي زوال آن است. در این معنا، صنعت فرهنـگ،  
 گـذاري و مصـرف   آن بخشی از فرهنگ است که در بازار فرهنگ و مبتنی بر عرضه و تقاضا تولید، قیمت

شود و باید در جهت تأمین ذائقه و سلیقه مشتریان، بازاریابی شده و تحول یابد. در این چـارچوب،   انبوه می
هایی از فرهنگ است  هاي پرداختن به نقش فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه به بخش یکی از راه

ـ    قرار می» صنعت فرهنگ«که ذیل عنوان  ت آن را دو چنـدان  گیرند. خصلت کلیدي این وجـه کـه اهمی
بـه دلیـل   -هاي اجرایی بر آن  قدرت نظارت دستگاه .2داشتن توان تولید ثروت از یک سو، و  .1سازد:  می

از سوي دیگـر   -نیاز به اخذ مجوز و پروانه کسب و مسائلی نظیر مالیات و گمرگی و مواردي از این دست
  باشد.   می

                                                        
 نماید. بخشی هماهنگ و پیوسته با تجدد عمل می عنوان به» فرهنگ حاکم بر علم اقتصاد متداول«بدیهی است  1
مثال  عنوان بهایحال  ایم؛ علی زده از ذکر آنها خودداري کرده هاي سیاست اوان است اما به دلیل برداشتدر این زمینه مصادیق فر .2

که آن را در برابر » اي اقتصاد صدقه«هاي اقتصادي یک دولت با استفاده از واژه  و صرفاً جهت تقریب به ذهن، اعتراض به سیاست
  هاي اسالمی مانند صدقه نیست. ارزش دهد چیزي جز تخریب و تحریف علم اقتصاد قرار می
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سـازي   مقاوم«گیرند،  عنوان صنعت فرهنگ قرار میترین راهبرد براي دسته نخست که تحت  مناسب
سـازي فرهنـگ    مقـاوم «و براي دسته دوم که عمالً غیرصنعت است در قالـب  » اقتصاد در حوزه فرهنگ

  باشد. می» اقتصادي
  
  
  
  
  
  
  

  فرهنگ و اقتصاد مقاومتی .3 نمودار

  سازي اقتصاد در درون حوزه فرهنگ مقاوم .3
دارد. نکته قابل تذکر آن است کـه  سازي اقتصاد در درون حوزه فرهنگ، مد نظر قرار  در این بخش مقاوم

بـه دو دسـته داخلـی و خـارجی      -بر اساس گروه مخاطـب  -توانیم بخش صنعت فرهنگ را مسامحتاً می
  تقسیم نماییم.

  صنعت فرهنگ داراي مخاطب خارجی .1.3
در ارتباط اسـت در ایـن حـوزه قـرار     » صنعت خدمات خارجی«بخشی از فرهنگ که عمدتاً با نوعی وجه 

  شود: در ادامه به برخی از موارد اشاره می گیرد. می
جذب گردشگر خارجی و زائران مسلمان یکی از مصادیق این دسته است کـه فرهنـگ در آن حـوزه،    

تواند در راستاي جذب ارز خارجی نیز مؤثر واقع شود. همچنـین،   می گونه ضمن برخورداري از وجه صنعت
همین چارچوب است. بنابراین، تسـهیل سـفر گردشـگران    سفر گردشگران ایرانی به سایر کشورها نیز در 

خارجی به کشور(افزایش صادرات خدمات گردشگري) و افزایش هزینه خروجی از کشور و قطع پرداخـت  
  تواند در این بخش توصیه شود. ارز دولتی به گردشگران ایرانی(کاهش واردات خدمات گردشگري) می

در شرایط تحریم در کشورهایی نظیر کوبا مورد اسـتفاده  طور خاص، استفاده از ظرفیت گردشگري  به
 شـان  ویژه شرایط سیاسی و امنیتـی  قرار گرفته است. البته حضور گردشگران با بازنمایی شرایط کشورها به

هـاي   رغم پایین آمـدن شـدید هزینـه    در ارتباط است. بنابراین، توفیق گردشگري در شرایط کشور ما علی

فرهنگ حاکم    
بر علم اقتصاد 

 متداول

 

 هاها و برنامهتهیه پیوست فرهنگی طرح

 

 

 اقتصاد فرهنگ
 

 ي اقتصاد در درون حوزه فرهنگسازمقاوم

 

 

 اقتصاد فرهنگ
 

 سازي)سازي فرهنگ اقتصادي (گفتمانمقاوم    
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چشمگیر نخواهد بود. اما استفاده از ظرفیت زائران راهکـار بسـیار مـؤثري در     ونقل و اقامت خدمات حمل
نماینـد. ثانیـاً    ونقل می شرایط تحریم است. چرا که اوالً زائران با خودشان مبالغ غیر قابل کنترلی ارز حمل

ي تحـریم  ها اي است که دولت عراق در طی سال هراسند. این دقیقاً تجربه مانند گردشگران از ناامنی نمی
شدید و طرح نفت در برابر غذا، به آن مبادرت نمود و از طریق ارز زائران ایرانی عتبات عالیات بخش قابل 
توجهی از درآمدهاي ارزي خود را تأمین کرد. و البته این شرایط در حال حاضر نیز در حال انجام اسـت و  

براي کشور مـا از جهـات فرهنگـی نیـز      روي میلیونی اربعین آشکارترین صورت آن است. این اتفاق پیاده
اي در سراسـر جهـان نباشـد کـه حـرم       اي برسیم که هیچ مسلمان شیعه قابل توصیه است و باید به نقطه
  رضوي(ع) را زیارت نکرده باشد.

دالیـل   بـه  -ویـژه منـاطق آزاد   بـه  -همچنین، کاهش سفرهاي خارجی و انتقال آنها به داخل کشـور 
بوده است. این اقدام از طریق حذف ارز ارائـه شـونده بـه مسـافران، افـزایش       فرهنگی همواره قابل توجه

  هزینه خروج از کشور و یا حتی دالري نمودن آن براي سفرهاي تفریحی قابل پیگیري است.
هاي ورزشی نیـز قابـل طـرح اسـت. در حـال       صورت محدودي در رابطه با برخی رشته به مسئلهاین 

نگلستان از طریق خدمات پخش تصاویر مسابقات، جذب تبلیغات و غیـره  حاضر کشورهاي اروپایی نظیر ا
نماینـد. از طرفـی    هـاي ورزشـی مـی    هـاي فوتبـال و سـایر رشـته     اقدام به کسب درآمد از طریق باشگاه

هاي انجام شده توسط این کشورها جهـت جـذب بازیکنـان خـارجی بـراي افـزایش بـازار پخـش          هزینه
ته تأمین ورزشکاران مورد نیاز در شرایطی است که داراي رشـد جمعیتـی   تلویزیونی در سطح جهانی و الب

هاي فـوق را ندارنـد و    منفی هستند. در مقابل، کشورهایی نظیر آرژانتین که توانایی کسب درآمد به روش
کنند.  البته جمعیت جوان قابل توجهی دارند، از طریق صدور بازیکن به کشورهاي اروپایی کسب درآمد می

  الی است که کشور ما در این زمینه فاقد سیاست روشن است.این درح

  صنعت فرهنگ داراي مخاطب داخلی .2.3
در ارتبـاط اسـت در ایـن حـوزه قـرار      » صنعت خدمات داخلی«بخشی از فرهنگ که عمدتاً با نوعی وجه 

ر آن از مصادیق این دسته هستند که فرهنگ د -از جمله فوتبال -گیرد. صنعت سینما، صنعت ورزش می
در ارائـه   منـدي  هـدف  و جویی صرفه نوعی تحقق در تواند می گونه حوزه، ضمن برخورداري از وجه صنعت

هاي موجود  گیري بهینه و حداکثري از ظرفیت منابع دولتی مؤثر واقع شود. همچنین، تالش در جهت بهره
بـراي مصـرف کاالهـاي    اماکن و نیروي انسانی حوزه ورزش، تولید لوازم ورزشـی، و ایجـاد زمینـه الزم    

و... در کشـور در همـین چـارچوب اسـت.       تعمیـر تجهیـزات ارتبـاطی، تلویزیـونی    ورزشی داخلی، تولید و 
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  تواند در این بخش توصیه شود. جویی می بنابراین، حمایت از تولید داخلی و صرفه
یفیـت کاالهـاي   طور خاص، ارتقاي استاندارد محصوالت ورزشی و صنایع فرهنگی، حمایـت از ارتقـاي ک   به

بازي و... با توجـه بـه تأکیـدات مقـام      التحریر، اسباب فرهنگی و جایگزینی تولید به جاي واردات از جمله در لوازم
هاي این حوزه، کیفیت ناکافی، محتواي مغایر بـا   ترین چالش معظم رهبري از اهمیت خاصی برخوردار است. مهم

  .1ی از مخاطبان طبقه متوسط شهري و... استهاي خاص هاي بومی، تمرکز بر ذائقه گروه ارزش
هاي کلی اقتصاد مقاومتی به این حـوزه مـرتبط    در سیاست 6)24و ( 5)8و ( 4)4و ( 3)3و ( 2)1بندهاي (

  هستند.

  سازي) سازي فرهنگ اقتصادي(گفتمان مقاوم .4
سازي) مد نظر قرار دارد. نکته قابل تذکر آن است که  سازي فرهنگ اقتصادي(گفتمان در این بخش مقاوم

تبلیغـی تقسـیم    -اي تبلیغی و رسـانه  -توانیم بخش غیر صنعت فرهنگ را به دو دسته دینی مسامحتاً می
 عنـوان  بهنیست. » گردش مالی«به معناي فقدان » غیرصنعت«نماییم. الزم به ذکر است که طرح عنوان 

به معناي مـدرن   –مثال، هیئات عزاداري امام حسین(ع) داراي گردش مالی است، اما اوالً صنعت فرهنگ
نیست. ثانیاً رونق و زوال آن معطوف به مشتري و خریدار نیسـت، در حـالی کـه چنانچـه صـنعت       -کلمه

  ضوع و درواقع غیرعقالنی است. گردشگري از مخاطب الزم برخوردار نباشد، دیگر بقا و تداوم آن، بالمو

  تبلیغی -غیرصنعت دینی .1.4
گیـرد.   در ارتباط است در این حـوزه قـرار مـی   » تبلیغی -دینی«بخشی از فرهنگ که عمدتاً با نوعی وجه 

                                                        
هاي فرهنگی  کرد منابع مالی حوزه فرهنگ و ساختار دستگاه مسائل بخش تولید، توزیع و مصرف کاالهاي فرهنگی، هزینه .1

 ).13: 1390کلهر و ارحامی، (روند هاي این بخش به شمار می از چالش
و علمـی کشـور بـه منظـور توسـعه       هاي انسـانی  سرمایه ع مالی وسازي کلیه امکانات و مناب تأمین شرایط و فعال -1بند .2

هاي جمعی و تأکید  هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري آحاد جامعه در فعالیت کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت
 .درآمد و متوسط درآمد و نقش طبقات کم يبر ارتقا

ایجاد بستر اقتصاد،  پذیري رقابت توانمندسازي نیروي کار، تقویت با تقویت عوامل تولید،وري در اقتصاد  محور قراردادن رشد بهره - 3بند .3
  .هاي مناطق کشور هاي متنوع در جغرافیاي مزیت ها و به کارگیري ظرفیت و قابلیت رقابت بین مناطق و استان

وري، کاهش شدت انرژي و   اشتغال و بهرهدر جهت افزایش تولید،  ها سازي یارانه هدفمند استفاده از ظرفیت اجراي -4. بند4
 عدالت اجتماعی. هاي ارتقاي شاخص

همراه  مصرف کاالهاي داخلی و ترویج اصالح الگوي مصرف هاي کلی مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست -8بند  .5
 .و رقابت پذیري در تولید کیفیت يبا برنامه ریزي براي ارتقا

 .استاندارد براي کلیه محصوالت داخلی و ترویج آنافزایش پوشش  -24بند  .6
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ها از مصادیق این دسته اسـت کـه فرهنـگ در آن حـوزه،      مثال، حضور مبلغان دینی در دانشگاه عنوان به
توانـد در تحقـق نـوعی تـرویج و تبیـین مضـامین اقتصـاد         معنوي و ایمانی می ضمن برخورداري از وجه

زیسـتی و   الحسـنه، سـاده   اسالمی مؤثر واقع شود. بنابراین، حمایت از برخی مضامین نظیر قناعت، قـرض 
  تواند در این بخش توصیه شود. مواردي از این دست می

 تبلیغی -اي غیرصنعت رسانه .2.4

 -هاي هنري و دیداري که تـا حـدودي متمـایز از حـوزه دینـی      رداري از ظرفیترغم برخو این حوزه علی
تبلیغـی دارد یعنـی توسـعه و     -باشد که حوزه دینـی  هایی را دارا می تبلیغی است؛ از جهاتی همان ظرفیت

گسترش برخی مضامین خاص که به تقویت فرهنگ اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد. با این تفاوت کـه  
رغم نگاه بنیانگذار کبیر جمهوري  مثال، علی عنوان بههایی وجود دارد.  در این حوزه شکاف به لحاظ نظري

هایی نظیر آمـوزش، سـرگرمی و تبلیغـات در آن     دانشگاه ملی، سهم بخش عنوان بهاسالمی به صداوسیما 
  نامشخص است.  

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی به این حوزه مرتبط هستند. در سیاست 3)21و ( 2)20و ( 1)16بندهاي (
سـازي،   هاي عمومی) در فرهنگ عالوه بر موارد فوق، مشارکت وزارت آموزش و پرورش(نهاد آموزش

هـاي عـالی) در فـراهم نمـودن زمینـه       و همچنین همراهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(نهاد آموزش
تواند تأثیر قابـل تـوجهی در    هاي اجرایی و عملیاتی می به نیازهاي حوزههمکاري دانشگاه در پاسخگویی 

هـاي دیگـري در حـوزه هنـر      ایجاد مشارکت عمومی در تحقق اقتصاد مقاومتی بر جاي گـذارد. ظرفیـت  
» هـاي فـاخر   فـیلم «باالخص مواردي که مستقیماً توسط دولت تحت سیاستگذاري قرار دارد مانند بخش 

  هاي کلی نظام از جمله در اقتصاد مقاومتی درآید. استتواند به خدمت سی می
   

                                                        
هاي عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازي اندازه دولت و حذف  جویی در هزینه صرفه -16بند  .1

 .هاي زاید هاي موازي و غیرضرور و هزینه دستگاه
مولد و  اشتغال گذاري و وري، کارآفرینی، سرمایه ثروت، بهره در ایجاد ارزش افزوده، تولید فرهنگ جهادي تقویت– 20بند .2

 .اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص داراي خدمات برجسته در این زمینه
اي و تبدیل آن به  هاي علمی، آموزشی و رسانه ویژه در محیط هآن ب گفتمان سازي و ابعاد اقتصاد مقاومتی تبیین- 21بند  .3

 .یج ملیگفتمان فراگیر و را
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بایست مورد تبلیغ و ترویج واقع شوند در جـدول   برخی از مضامینی که مجموعاً در بخش فرهنگ می
  ذیل قابل مشاهده است:

  
  سطوح مختلف آگاهی بخشی به مردم جهت تحقق اقتصاد مقاومتی .1 جدول

 اولویت مضمونی اولویت مخاطبان حوزه

  سازي اقتصاد مقاومتی، گفتمان
  جویی ترویج روجیه قناعت و صرفه

  کودك و نوجوان
 (آموزش از طریق سرگرمی)

  دسترنج پدر
  قدردانی از مادر

  و تالشارزش کار 
  کار جمعی

  پذیري مسئولیت
  خوداتکایی

  از خودگذشتگی
  گیري دست

 شکر گذاري

  جوان
 (پاسخ به کنجکاوي)

  توکل
  خدا رزاقیت

  قناعت
  پشتکار

  شکیبایی
  آفرینی اشتغال

  پذیري مسئولیت
 شکر گزاري

  نخبگان
 (مشارکت)

  خودکفایی
  استقالل

  پایدار پیشرفت
  امید

 شکر گزاري

  بزرگسال
 (اقناع و تثبیت)

  رضا
  قناعت

  عزت نفس
  صبر
  انفاق

 شکر گزاري
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  شناسی حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی تهدید. 5
تحـریم مواجـه هسـتند.     شرایط در پذیري آسیب بیشترین با تبلیغی -اي رسانه هاي رسد بخش به نظر می

قابـل توصـیف اسـت،    » بصري شدن«هایی نظیر  مثال، صداوسیما در جهان معاصر که با ویژگی عنوان به
مندي از باالترین ضـریب نفـوذ در    بیشترین آسیب را از فقدان بودجه الزم خواهد دید. چرا که ضمن بهره

 –ازبـان ر  هاي فارسـی  سراسر کشور، رسانه ملی محسوب شده و رقیبان جدي فرهنگی کشور یعنی رسانه
توان به لحـاظ   در برابر خود دارد. بنابراین، همزمان که می -هاي سرگرمی و نه سیاسی باالخص در بخش

گیري سیاسی و... به نقد آن پرداخت، تضعیف موقعیت مالی آن که منجر بـه فـروش    شفافیت مالی، جهت
  یست.هرگز به صالح کشور ن -شود گرایی می داران مروج مصرف آنتن صداوسیما به سرمایه

از سوي دیگر، بر کسی پوشیده نیست که بـا کـاهش قـدرت اقتصـادي خانوارهـاي ایرانـی، زمینـه        
یابد و در صورتی که رسانه ملی نتواند پاسـخگوي   تفریحاتی نظیر رفتن به مسافرت، سینما و... کاهش می

 خواهـد  افزایش به رو جامعه درآمد کم هاي زمان فراغت مردم باشد، گسترش استفاده از ماهواره در بخش
سازي فرهنگ و امکان حـذف   جهانی  هاي تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و  ها در بخش این چالش گذاشت.
 مـردم  استفاده گسترش فضایی، چنین در). 13: 1390کلهر و ارحامی، هاي بومی قابل طرح است( فرهنگ

بـه نهادهـاي عمـومی و     هاي ورزشی متعلـق  ، مجموعهعمومی هاي کتابخانه از جوانان و زنان باالخص و
 ویژگی سه با مردم فراغت کردن پر که مشابهی موارد و ها) دانشگاه و مدارس جمله (ازهاي دولتی دستگاه

   است. توصیه قابل باشد، داشته پی در را جویانه مشارکت و ارزان مفید،

  شناسی حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی چالش. 6
» اقتصاد مقاومتی«عدم وجود یک برداشت روشن و رویکرد اقتصادي مشخص در مورد چیستی و چرایی 

هاي اقتصادي مختلف که توسط نهادهاي حـاکمیتی، قـواي    و امکان بروز شکاف و گسست میان گفتمان
سـازي و یـا    نتواند مشکالتی را بر سر راه آنچه گفتمـا  شود، می ها ابالغ و اجرا می گانه و سایر دستگاه سه

شود، پدیـد آورد. همچنـین عملکـرد ناصـواب یـا بـروز        سازي پیرامون اقتصاد مقاومتی نامیده می فرهنگ
مثال، بـروز فسـادهاي    عنوان به -ها هاي دستگاه ها و برنامه شبهات درباره عملکرد اقتصادي افراد و بنگاه

ا مخـدوش سـازد. از پیامـدهاي احتمـالی     تواند در صحنه عمل، اعتبار نهاد تبلیغ ر می -بانکی پر سروصدا
هایی شاید بتوان به کاهش وجهه ملی یا نفوذ رسانه یا مبلغـان در میـان مـردم اشـاره کـرد؛       چنین چالش

  امري که در جریان دعوت مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدي تا حدودي به وجود آمد.  

  گیري بندي و نتیجه جمع. 7
د مقاومتی تنها در شرایطی ممکن خواهد بود که اهداف اقتصادي مـورد نظـر   رسد تحقق اقتصا به نظر می
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با حفظ و تحکیم باورهاي دینی و ملی توأم شود. به عبارت دیگر، تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند فضـایی  
اي و اقتصادي در امان بماند(پیوسـت   هاي توسعه اندازي طرح است که هم حوزه فرهنگ از تعدي و دست

و هم رفتارهـاي فـردي و جمعـی شـهروندان تحقـق اهـداف اقتصـادي را تسـهیل و تسـریع          فرهنگی) 
  سازي). نماید(گفتمان

هاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی بـه      بخشی از اقدامات الزم جهت ایفاي نقش فرهنگ در تحقق سیاست
 شرح ذیل است:

 هاي دولتی و عمومی؛ هاي دستگاه ها و برنامه تهیه پیوست فرهنگی براي طرح .1
 هاي الزم براي جذب زائران مذهبی و گردشگران خارجی؛ تقویت زمینه .2
 اي؛ هاي الزم براي کسب درآمد از ورزش حرفه تقویت زمینه .3
 هاي فرهنگی؛ ها و فعالیت جویی در دستگاه هاي اضافی و صرفه کاهش هزینه .4
 بازي و...؛  التحریر، اسباب حمایت از تولید صنایع فرهنگی داخلی نظیر لوازم .5
ها چنانچه بـه   قیمت و توقف توسعه کمی آن کز بر افزایش کیفیت خدمات فرهنگی رایگان یا ارزانتمر .6

 لحاظ مالی، مضیقه جدي وجود دارد؛
هـاي   رسانی امکانات و تأسیسات فرهنگی، ورزشی، تفریحی نهادهاي عمومی و دستگاه افزایش خدمت .7

و جلوگیري از کاهش کیفیت فراغـت  فراغتی خانوار  -هاي مصرف فرهنگی دولتی براي کاهش هزینه
 شهروندان از طریق مصرف کاالهاي رایگان فرهنگی مبتذل و غیرمجاز؛

طلبـی   زدگی و نفـع  رسانی، و پرهیز از سیاست مداري، تعهدمندي و خدمت گرایی، اخالق گسترش قانون .8
 توانـد سـبب کـاهش سـرمایه     هاي موجود که مـی  فردي و گروهی در جهت کاستن از ضعف مدیریت

 اجتماعی و افزایش بدبینی در مردم شود؛
هـایی   اي به صورت گرایانه و هزینه هایی حمایت تغییر نگاه به میراث فرهنگی و اشتغال زنان از صورت .9

 مولد و کارآمد؛  
هاي مطالعاتی راجع به عملکرد سایر کشورها در شرایط تحـریم کـه نـوعی از تـالش      تعریف پروژه .10

 1به دنبال داشته است.سازي اقتصاد را  براي مقاوم

                                                        
هاي  فرهنگی مشمول تحریم -اجتماعی -دانیم کشورهاي بسیاري در جهان با شرایط متفاوت اقتصادي همان طور که می 1

هـاي بسـیاري بـراي     تواند حاوي درس اند که مطالعه و شناخت اقدامات صحیح و مفید یا اشتباه و مضر آنها می مختلف شده
هاي جنگ  عنوان یک کشور صنعتی واقع در قلب اروپا) در طی سال توان به آلمان(به میکشور ما باشد. از جمله این کشورها 

عنـوان یـک    هاي پس از جنگ خلیج فارس، کوبا(بـه  عنوان یک کشور نفتی واقع در غرب آسیا) در طی سال جهانی، عراق(به
هـا و در مجـاورت    ع در میـان آب عنوان یک کشـور اتمـی واقـ    هاي سوسیالیستی)، کره شمالی(به کشور گردشگري با اندیشه

اي و با مـدیریت دفتـر    رشته صورت بین هاي نظامی امریکا در کشورهاي ژاپن و کره جنوبی) اشاره کرد. این مطالعه به پایگاه
  سیاسی قابل انجام است.
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)، جامعه بازار(بازار و نظریه اجتماعی مدرن)، ترجمـه: حسـین قاضـیان،    1390اسلیتر، دن و فرَن تونکیس(

 تهران، نشر نی.
 . 16/6/1389بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با کارآفرینان، مورخ 

 .14باقري، جزوه مطالعاتی شماره )، اقتصاد و فرهنگ، تهران، قرارگاه شهید 1392پیغامی، عادل(
 . 30/11/1392هاي کلی اقتصاد مقاومتی، ابالغی مقام معظم رهبري، مورخ  سیاست

، فصلنامه سیاست کـالن، تهـران،   »اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبري«)، 1392عربی، حسین(
 دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال دوم، شماره دوم. 

  .نشر ثالث: شناسی یاریگري، تهران ، انسان)1388(ضیمرت ،فرهادي
. مـروري اجمـالی بـر حـوزه     37با نمایندگان مردم در مجلـس نهـم   «)، 1390کلهر، سینا و آسیه ارحامی(

هاي مجلـس شـوراي    ، مرکز پژوهش12155، شماره مسلسل: »هاي پیش روي آن فرهنگ و چالش
 اسالمی، دفتر مطالعات فرهنگی.

دموکراسی، ترجمه منـوچهر صـبوري کاشـانی، تهـران،      )، راه سوم: بازسازي سوسیال1386گیدنز، آنتونی(
 شیرازه. 
  .28/1/1393االسالم ماندگاري به رئیس سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران، مورخ  نامه حجت


