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  پیشگفتار
در نظامی هاي پیش روي متخصصان و مدیران ادارة کشورها مدیریت اقتصاد کشور  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  هاي اقتصادي در جامعۀ جهانی به شکل ها و تکانه از این رو تنش اقتصادي را اداره کند.

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

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

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

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

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

انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر در همۀ این سال هاي شدید داخلی 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    نخست ادارة امور اقتصادي کشور، حفظ این نظـام از تکانـه  در چنین شرایطی اولویت 

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

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

سـازي همـۀ امکانـات و منـابع بـراي توسـعۀ کـارآفرینی،         ها بر تأمین شرایط و فعال 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   داخلی نهاده ها، افزایش تولید استفادة بهینه از ظرفیت هدفمند شدن یارانه



 هشت

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

سازي در این زمینه، اصـالح و تقویـت نظـام مـالی کشـور،       هنگهاي اصالح الگوي مصرف و فر 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 
پیوندهاي راهبردي و گسترش همکـاري و مشـارکت بـا     ۀتوسعشود مدیران کشور به  زمینه، پیشنهاد می

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

قتصاد کشور در درآمدهاي حاصل از نفت و گاز باید پذیري ا 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
طریـق تکمیـل زنجیـرة ارزش    افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز کشـور، افـزایش ارزش افـزوده از    

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

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

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

اند بـراي تحقـق اهـداف     اند و از همه خواسته ویژه دولت، را در چند سال اخیر اقتصاد مقاومتی قرار داده به
  ها با رویکردي جهادي تالش کنند.  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  28که در روزهاي کنگره این در 
محورهـاي   برهاي اقتصاد مقاومتی  در اجراي سیاستکشور اقتصاد ن و مدیران امتخصصسیما برگزار شد 
 زیر تأکید کردند:

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



 نه

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

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

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

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

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

  

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

گیري بهتر، مجلدات اول تا نهم با محوریـت مباحـث    ند. براي بهرهمند شو 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
  يظر راهبرداز من 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: 
  يگاز و انرژ ها و اقتصاد نفت و تکانهجلد پنجم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم هینقش اقتصاد عدالت محور و مردم پاجلد ششم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت انیبن نقش اقتصاد دانشجلد هفتم: 

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

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

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



 هشت

دانیم قدردان همۀ اندیشمندانی باشیم که با ارسال مقالـه بـه کنگـرة ملـی      در پایان بر خود فرض می
  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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اصالح الگوي مصرف و نقش آن در اقتصاد  مؤلفهشناسی  آسیب
 CLA مقاومتی با استفاده از روش

  *محمد پیرعلی

  چکیده
ي اقتصادي که نظام ج.ا.ا با آن مواجهـه اسـت از   ها تیمحدودرویارویی با  بدون تردید کاراترین نسخۀ

سـایر  شـود. راهبـردي کـه هماننـد      منظر کارشناسان مجرب، در راهبرد اقتصاد مقـاومتی خالصـه مـی   
ه غفلـت از آن،  رویکردها و الزامات بسیاري است کـ  ةکنند راهبردهاي کالن و استراتژیک کشور، تعیین

ي بسـیار پررنـگ و اساسـی اقتصـاد     هـا  مؤلفـه در این راستا به یکی از  .برد محاق می اي را به هر نتیجه
بیـنش و درك کلـی   یک  داخته شده و تالش گردیده با ارائۀپر» اصالح الگوي مصرف«مقاومتی یعنی 
مصرف مسرفانه، تصویر ذهنی درستی از فضا و وضـعیت موجـود و همچنـین ترسـیم      ۀنسبت به مقول

مختلـف کشـور و    و اقشـار  هـا  گـروه وضعیت مطلوب مبادرت گردد. بـدین ترتیـب خـواهیم دیـد کـه      
تغییـر  که ممکن است نویدبخش یـک   یها حاکم است با روندهای که بر آن یدیرین مصرف يها پارادایم

دیـن اسـالم در بـاب اهمیـت      ۀ، فلسـف از طرفیدر سبک مدیریت مصرف در کشور باشد در تضادند و 
تأثیر بگذارد   آینده يها یبر خط و مش تواند یکه م يا بالقوه یاساسعنوان یک رکن  مصرف به یچگونگ

الگوي مصـرف، متنـاظر بـا آنچـه      مؤلفهاساس میزان اهتمام به  براین .قرار گرفته است یبازخوان مورد
تحلیل «ها در چارچوب روش  بینی و استعاره شود و همچنین نظامات، جهان صورت عینی مشاهده می به

  شناسی قرار گرفته است. مورد بررسی، مداقه و آسیب» ها اي علت الیه
  ها هاي علت وري، تحلیل الیه بهرهالگوي مصرف،   اقتصاد مقاومتی، اصالح :ها دواژهیکل

  مقدمه
را بررســی و فاکتورهــاي  اقتصــاد مقـاومتی و کــاربرد آن در  الگــوي مصـرف   اصــالح  ةایـن مقالــه آینـد  

را تغییـر دهنـد.    الگوي مصرف  اصالحهاي کنونی  که ممکن است روش کند یماي را ارزیابی  کننده تعیین
 الگوي مصـرف  کهتمرکز دارد. چرا کشورو مدیریت آن در  مصرفروي روند کنونی  تحقیقهمچنین این 

نـۀ  یزممـا در  «؛ نـد یفرما یمـ که مقام معظم رهبري در این بـاره   آنچناناز اهمیت عمیقی برخوردار است. 
میهن ما و  برادران هملۀ همۀ یوس خود ما و بهلۀ یوس کردن منابع مالی کشور که به نههزی ۀمصرف، در زمین
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توجهی هستیم، که بایسـتی ایـن را    ، دچار نوعی بیدیآ یموجود  ن کشور با زحمت زیاد بهمسئوال ۀوسیل به
ما دچار اسراف هستیم، ما دچار ولخرجی و ولنگاري در مصرف  .اهتمام خاص تبدیل کنیم به یک توجه و

چـه   —  اهـ  نـه یهمـۀ زم کشور در  منابعمهمی از  بسیاري از منابع کشور شاید بشود گفت بخش ...هستیم؛
ـ زو  ها اسرافصرف  —هاي عمومی چه تا حدودي در زمینهو مسائل شخصی  زمینۀ مـا در   يهـا  يرو ادهی

کردن را مدبرانه و عاقالنه مدیریت کنیم. مصرف نه فقط از نظر اسالم  . ما بایستی مصرفشود یممصرف 
، بـا  هواوهـوس عقالي عالم، چیزي است که باید تحت کنتـرل عقـل قـرار بگیـرد. بـا      همۀ بلکه از نظر 

 ییجا مصرف را مدیریت کرد. کار به شود ینم کند یمآنچه که نفس انسان از انسان مطالبه خواهش دل و 
ـ اي در حسـرت   ، عـده شود یم، شکاف بین فقرا و اغنیا زیاد رود یمهدر  که منابع کشور به رسد یم  ات یاول

. مـا بایسـتی   دهنـد  یمـ هـدر   نگاري در مصرف منابع را هرز و بهاي با ولخرجی و ول و عده مانند یمزندگی 
(بخشـی از پیـام    ».را اصالح کنیم ما بایستی به سمت اصالح الگوي مصرف حرکت کنیم الگوي مصرف

مطلـوب،   خروجـی بـراي رسـیدن بـه     مهـم نیازهـاي ایـن    یکی از پیشدر این راستا «) 1/1/88 نوروزي،
گروه و شخصیت  ،است. امروز هر فرد کشورمختلف ي ها گروهو سازي ذهنی و فرهنگی براي اقشار  بستر

 در اختیـار کردن منابع  مصرف بهینه باید به یشخو يها تیفعالباید بداند که در  جامعه در حقیقی و حقوقی
رو مقام معظـم   ازاین». ر شودمیسساله  انداز بیست کشور به اهداف سند چشمامکان دستیابی اقدام نماید تا 

من از عموم مـردم  «: ندیفرما یملگوي مصرف خصوص اصالح ا رهبري در فرازي دیگر از بیانات خود در
نکـردن   معناي مصـرف  جویی به لگوي مصرف بروند. صرفهسمت اصالح ا به کنم یمن درخواست و مسئوال

نکردن، مصرف را کارآمد و  کردن، ضایع کردن، بجا مصرف مصرف معناي درست جویی به نیست، بلکه صرفه
 ۀدر جلسـ  (بیانات ».هی، یعنی شناختن قدر نعمت الهیکردن است. اسراف یعنی تضییع نعمت ال ثمربخش

  ) 20/12/92ی، اقتصاد مقاومت يها استیس نییتب

  اهمیت و ضرورت
عوامـل رشـد    نیتـر  یکـی از مهـم  مـان  های بهینـه از منـابع و داشـته    وري بهـره و  توجه به الگوي مصرف

انـداز   عوامـل رسـیدن بـه چشـم     نیتـر  عنوان یکی از مهم و از طرفی میزان رشد اقتصادي به اند ياقتصاد
کشـور   ةندیاین موضوع در آ تیاهم فاکتورهايجمله به جایگاه قدرت اول منطقه از یابیو دستساله  بیست

شدید شدن رقابت و کاهش تر اعم از افزایش و تنگاتنگ کارناپذیرياست. این در حالی است که واقعیات ان
امـور  در  يور بهـره  الگوي مصـرف و  دي عدم توجه بههاي اقتصا جمله چالشمنابع طبیعی و معدنی نیز از

ي ا ضـروري اسـت و دسـتیابی بـه آینـده      ه و ضرورت پرداختن به این مقولـه بسـیار  گردید کنونی اجرایی
یق مصـاد  گـر یاز دالگوي مصـرف    اصالح شده با نگاهی ویژه به رخشان در چارچوب افق مطلوب ترسیمد

طـوالنی   ۀسابق يور بهره مصرف و ۀدر فرهنگ اسالمی مسئل دیگر بارز اهمیت این موضوع است. ازطرفی
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، و کار را به جامعه عرضه کرده اسـت مفید از زندگی  ةفرهنگ حداکثر استفادظهور، داشته و اسالم از بدو 
  ) 19 ،1389(سلمانی،  .ي است که در نظام مدیریتی کنونی، موانع احصا و بدان پرداخته شودضرور

  بیان مسئله
هـا   هـاي دینـی بـدان    ... به دفعات در آموزهظیر مصرف، اسراف، تبذیر، قناعت وکه مفاهیمی نرغم این علی

(ره) و همین طور مقام  اشاره و تأکید شده است و از طرفی همین مفاهیم بارها توسط حضرت امام خمینی
ـ  اکان با عدم رعایت الگـوي مصـرف از  لیکن کم ،معظم رهبري تشریح و تئوریزه شده است ه سـوي قاطب

ازسوي مقام معظـم  هم  88رو هستیم. این در حالی است که سال  همردم و غالب عناصر اجرایی کشور روب
همین موضوع اختصاص یافت و حداقل انتظار این بود کـه پـس از گذشـت پـنج سـال شـاهد        رهبري به

ملی و کاربردي در ابراز کرد که اقدام و فعالیت ع تأسفولی باید با  .این حوزه باشیم هایی در برداشتن گام
یران اسـالمی و در دسـتور   فشارهاي غرب بر ا شدن حلقۀتر تنگ هذا یعلشود.  این خصوص مشاهده نمی

اصـالح الگـوي    را براي پرداختن عملیاتی به مقولـۀ گرفتن اقتصاد مقاومتی شاید فرصت مناسبی کار قرار
سوي مـردم و مسـئوالن بـه ایـن      عنایت کافی از لذا در این سطور دالیل عدم ،مصرف فراهم کرده باشد

رغم گذشـت بـیش از    ناسی شده است. اگرچه باید گفت بهش اصلی نگریسته و آسیب ۀعنوان مسئل مهم به
سئوالن در هر سه قـوه و  م ۀسوي قاطباقتصاد مقاومتی و اعالم حمایت ازهاي  یک سال از ابالغ سیاست

هسـتیم و بررسـی دالیـل     ها فرصتدادن  منابع و ازدست رفتهدرسوي مردم، همچنان شاهد همچنین از
  بروز این شرایط از مسائل این مقاله است.

  )»ها علت يا هالی الیه«تجزیه و تحلیل ی (شناس روش
اعـالم   ظـاهري  و در پذیرش بالدرنگ حقـایق  اند یتجزیه و تحلیل، معطوف به نگاه خط يها روش اکثر

ـ    مشکل پیشکه در مورد  يا شده یا برداشت اولیه  یو یـا ممکـن اسـت کمـ     شـوند  یرو دارند، متوقـف م
 ي اجتنـاب از ایـن رویـه،   کننـد. بـرا   یمشکل را بررس یو یا ابعاد پنهان درون یاجتماع يها ر علتت قعمی

 یشده است، روشـ   کار گرفته هب CLA«(1( ها علت يا هالی تجزیه و تحلیل الیه« یک، تکنپیش رو تحقیق
ـ  جهـان   و تحلیل عمیـق  یرود و به بررس ) فراتر میی(سطح يحقیقت ظاهر يکه از مرزها و سـطح   یبین

  . پردازد یم رو،  شیاز مشکل پ يا استعاره
دنبال تکمیل آزمایشـات، تفسـیر، نگـاه     نظریه، به کهمانند ی» ها علت يا هالی الیه«تجزیه و تحلیل 

 يآن در سـاختن فضـاها   يو یادگیري حین عمل از دانستن است و همانند یک روش، سـودمند  يانتقاد
ـ  الیـه «جایگزین است. همچنین روش تجزیـه و تحلیـل    ياه هایجاد آیند يتحول برا » هـا  علـت  يا هالی

                                                        
1. causal layered analysis 
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هللا، ا (عنایـت  .تر مورد استفاده اسـت  تر و درازمدت ر، جامعت قرتر، عمیمؤث يها سیاست ۀتوسع يمعموالً برا
هـاي   توان و ظرفیت آن در حرکـت بـه فراسـوي سـطح روش    » ها اي علت الیه الیه« تحلیل )29 ،1388

هـا و   هـا، ایـدئولوژي   بینـی  ها اغلـب قـادر بـه گشـودن جهـان      که این روش. چرامتعارف است ينگر شیپ
را  شـده  هاي آمـاده  یندهها آ کنند. آن نمیها را ذکر  ها و استعاره ها نیستند و الگوهاي نمونه، اسطوره گفتمان

کننـد.   مـوش مـی  آورند را فرا ها را پدید می هایی که آن هاي نهادي و ارزش کنند و اقدامات و رویه ارائه می
پردازد، ولی فضا را براي  خاص نمی ةبینی یک آیند به پیش» ها اي علت الیه الیه«که روش تحلیل  درحالی

  )69 ،همان( .صورت سناریوها شکل داد ها را به ان آنتو گشاید که می میهاي سازنده  ایجاد گفتمان
در گـام نخسـت بـه بافـت (یعنـی تعریـف چـارچوب مسـئله و خلـق          » ها اي علت الیه الیه«تحلیل  روش

ها)، سپس سطوح افقی (شناسایی مسئله) و در گام بعد به سطوح عمودي در چهار سطح لیتـانی (توصـیف    حل راه
و اسـتعاره  بینـی و تحلیـل اسـطوره     رسمی و عمودي موضوع مورد مطالعه)، نظـام اجتمـاعی، گفتمـان و جهـان    

هـاي   موجب گسترش دامنـه و پربـاري سـناریوها، اخـذ دیـدگاه     » ها اي علت الیه الیه«پردازد. روش تحلیل  می
    )247 ،1380 ،پژوهی دانشنامۀ آیندهشود. ( هاي زیرین و طرح مباحث عمقی می مختلف، نفوذ به الیه

هـا و   ، گفتمـان یتمـاع اج يهـا  هـا و نظـام   ، علـت یچهار سطح تحلیل اسـت؛ لیتـان   يروش دارا این
  هاست.  ها و استعاره ا و اسطورهه ینیب جهان
  ایـن  بدون پرسش و همـان واقعیـت معمـول اسـت. در      یاست که اساساً دیدگاه 1»یلیتان«سطح اول

  ند. ا و روندها از یکدیگر منفصل ائلرسد حوادث، مس نظر می تکه است و به سطح واقعیت تکه
 ـ  يهـا  و کـار دارد و داده  ورانه، جمعیتـی) سـر  افن ،ياقتصاد ،2یسطح دوم با علل (اجتماع تفسـیر   یکم

  افتد.  و چرا یک سبک خاص اتفاق می دارد یتا تعیین کند آنچه یک جامعه را سرپا نگه م شود یم
 ـ یب و جهـان  هـا  مـان گفت«رود و ناخودآگاه با  می يسطح سوم به عمق بیشتر  يهـا  و برداشـت  3»هـا  ین

و  شـود  یاز جامعه تسهیم مـ  یخاص ۀتوسط یک طبق یو مفروضات استدالل شود یایدئولوژیک آشکار م
 . سازد یش را مهیا مرادایم تقویت نظام کارکردیاپ ،یبین جهان

 یابعاد احساس  ، است که تشریح عمیق4»ها ها و استعاره اسطوره«این تجزیه و تحلیل، سطح  يدر انتها 
 .کند بیان می بیند یاز اینکه یک جامعه خود را چگونه م یمشترک ۀاولی ۀناخودآگاه از یک مشکل یا نمون

   )245-246، همان(
واقـع   یخیرا به کوه  یاجتماع تیمدل خود، واقع ۀاله در ارائ عنایت لیسه: 5یاجتماع تیاز واقع یمدل

                                                        
1. litany 2. social causes 
 

3. world view 4. myth- metaphor 
 

 هاي سطحی را در بینی عمیق فراسوي پدیده هاي جهان داند که موضوع گرا می روش را یک روش عمل نیا، ریچارد اسالتر. 5
که باید مطالعـه شـود نسـبت بـه      تر از آنچه ها... شرح و دیدگاهی غنی اي علت الیه تحلیل الیه«نویسد:  گیرد، وي می نظر می
  )69 ،1388 ه،ال تی. (عنا»کند ارائه می "پردازند صرفاً به سطح می"بینی که  تر یا پیش تجربیهاي  دیدگاه
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ـ ااز سطح آب قـرار دارد. در   رونیآن، ب ۀاز قل یکرده است که فقط قسمت کوچک هیآب تشب يایدر در  نی
مـردم   ۀانکار بوده و توسط همـ  رقابلیاست که غ یاجتماع تیاز واقع یکوه متناظر با بخش نیا ۀقل ه،یتشب
شـئون زنـدگی و ادارات دولتـی کـه      مصرف مسرفانه در همۀ[مانند و آشکار است.  یشده و رسم رفتهیپذ
   پذیر است] و آشکار و همه کند یکس آن را انکار نم چیه

موجـود، از   يهـا  به روش دنیبخش عمق ياست برا یافتیروش که در واقع، ره نیا ۀدر ارائ اله عنایت
 يانتقـاد  يهـا  سـت یبا نگاه رئال ،یاجتماع تیالهام گرفته است؛ لذا نگاه او به واقع يانتقاد سمیمکتب رئال

هـا   آن ۀاست که هم یطوحو س ها هیال دارايمنظر،  نیاز ا یاجتماع تیآنکه، واقع حیدارد. توض یخوانهم
 يتـر  قیـ سطوح عم ،يعالوه بر نمود ظاهر یاجتماع تیواقع گر،ید انیب و به ستندیمشاهده و تجربه ن قابل

ـ است. حال با دهینام یتانیرا ل یپذیر آشکارِ رسم انکارِ همه رقابلیغ یاجتماع تی، واقعاله عنایت دارد. زین  دی
  ستند؟یاند، چ شده هیسطح آب تشب ریز ةشد پنهان يها که به قسمت یتانیل نیریز يها هیال دید

 امـا  ...انـد  شـده  یمعرف یتانیعنوان علل وقوع ل به يو نماد یساختارها و قواعد اجتماع ،یتانیل لیذ در 
ـ یب حاکم بر اجتماع است. جهـان  ینیب کند، جهان یم تیحما یساختارها و قواعد اجتماع نیکه از ا آنچه  ین

ـ که درگ يافراد دید دیبا گریعبارت د از جهان. به یاجتماع ۀدر مسئل ندگانیفهم مشارکت جو يمعنا به  ری
انـد،   داشـته  یجامعه و هست ن،نسبت به جهان، انسا یمورد مطالعه هستند، چه نوع نگرش یاجتماع ۀئلمس

تـوجهی بـه برخـی     هاي مصرفی و یا بـی  فقدان استاندارد[رخ داده است.  یتانیدر سطح ل یاتفاق نیکه چن
توان در این دو سطح  ... را میو و استفاده از کاالهاي خارجی بومییرنشر فرهنگ غدهاي موجود، استاندار

  .]بندي کرد دسته
 یهـا و اصـول   فرض شی. پدیآ یم انیم ها به ها و اسطوره صحبت از استعاره هیال نیدر آخر تیدر نها و

دهـد.   یکه در اذهان رسوخ کرده و رفتارها را معموالً ناآگاهانه و ناخودآگاه تحت تأثیر قرار م نیادیبن اریبس
ها  که اسطوره گردد یبرم تیواقع نیاسطوره و استعاره به ا ۀیو ال ینیجهان ب ۀیبتوان گفت تفاوت ال دیشا
بـه   جیتـدر  در طـول اعصـار بـه    ،یخیبرآمده از حوادث بزرگ تـار  اتیداشته و تجرب خیدر اعماق تار شهیر

ـ  اند و بر زندگی جامعه مبدل شده کی نیادیو بن قیعم يباورها رنگـی   کـم [. گذارنـد  یامروز جوامع تأثیر م
  .]در این حوزه نام برد توان یم هاي مرجع را سوي گروهاز خصوصاًهاي دینی،  باور عملی به آموزه

  تحلیل کیفی 
  وري در راهبردهاي دینی  الگوي مصرف و بهره

 که در این منابع، بـه دفعـات دربـارة   ع عمیق در قرآن کریم، احادیث و روایات حاکی از آن است غور و تتب
ها، منابع طبیعی، نعمـات و امکانـات، سـفارش و     مندي شایسته و بایسته از فرصت ضرورت و اهمیت بهره

عملی حرام و یا از بـاب ایجـابی،     ر بعضی موارد از باب احکام سلبی،همین راستا د و درتوصیه شده است 
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فعلی واجب شمرده شده است. شاید در نگاه اول ارتباط میان برخی آیـات و روایـات بـا مفـاهیم امـروزي      
توجـه  واهیم یافت که دیـن مبـین اسـالم با   خ، اما با کمی دقت دروري متفاوت و یا دور از ذهن باشد بهره

اعمال مدیریت مدبرانه، توصـیه    آوردن شکر، انجام دقیق امور، ها مانند: نظم، بجاي ی از ارزشرخالزم به ب
و از طرفی شماتت و نکوهش تنبلـی،   نگرانه ندهیآحال  و بلندمدت و درعین مدت کوتاههاي  ریزي به برنامه

. را فراهم آورده اسـت  برنامگی و... بستر دستیابی به الگوي مصرف درست پروري، تبذیر به اسراف و بی تن
ۀ قرآن کـریم انسـانی کـه بـاور دارد دنیـا مزرعـ       وري فردي و اجتماعی، به توصیۀ هرهعنوان نمونه در ب به

که ایمـان دارد کـه حسـرت آن را در دنیـا و     ، چراکند روي وقت و منابعش اجتناب میآخرت اوست از هدر
  ) 39، آیۀ نجمسورة ( .آخرت خواهد خورد

ر خالصه کنیم، قـرآن  وري و عدم توجه به الگوي مصرف را در اسراف و تبذی فقدان بهره ةاگر شالود 
سـورة  ( حجت را به انسان تمام کـرده اسـت.  » بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید«راهبرد  کریم با ارائۀ

عمـر توصـیه   اش یعنـی   ترین سرمایه بهینه از اصلی ةعصر، انسان به استفاد ة) و یا در سور31 ، آیۀاعراف
سـورة  ( .کنـد  وري از فرصت زمانی را که در اختیارش قرار داده شده است گوشزد مـی  شود و لزوم بهره می

مهم، کـار بـا اهمیـت را    اشتغال به کار غیر«فرمایند:  می(ع) ) در عبارتی دیگر حضرت علی3و2، آیۀ عصر
بنـدي امـور و در    بخشـی و اولویـت  ر) این توصیه ناظر بـر اث 238، و دررالکلم غررالحکم( ».سازد ضایع می

 تهـی  وري بهـره  از فایـده،  کم حتی و بیهوده امور که است وري است. روشن نهایت، مدیریتی ناظر بر بهره
 برشـمرده  بیهـوده  امور و لغو از دوري را مؤمنان هاي ویژگی از یکی قرآن که است دلیل همین به هستند؛

  ) 3 سورة مؤمنون، آیۀ( . ...گردانند يرو بیهوده از امور که آنان و است؛
و » کـار   درسـتی «و » دادن کار درسـت انجـام  «ردهایی معطوف به نظام مدیریتی اسالم، رویک اساساً

به منابع انسانی  توجه ویژهوي مصرف را تبیین نموده است و باتلفیق اثربخشی و کارایی، راهبرد جامع الگ
وري را  هاي مهـم الگـوي مصـرف و بهـره     ي و اجتماعی، آموزهدادن رفتار انسان در امور فردو محور قرار

رنگـی توجـه بـه     هاي عمیق و کم وجه کافی به ظرفیتپیش روي جوامع بشري قرار داده است. لذا عدم ت
ي کنونی ما در نظام اسالمی ارزیابی ها يزیر ههایی است که متوجه برنام آسیب  نیتر مهمباورهاي دینی از 

از معـارف و   یبا انبوه م،یبنگر نیمعصوم ۀائم اتیقرآن و روا اتیبه آ الگوي مصرف منظراگر از . شود یم
چنـد  هر اند؛ دهیکش ریتصو را به مصرف آشکار و پنهان يایزوا کیکه هر میشو یرو م روبه یاسالم میمفاه

الم بـه  نظر برسد. اس دور از ذهن به يور بهرهالگوي مصرف و و  میمفاه نیا انیدر نگاه نخست، ارتباط م
و حـس   تیریو کامل کارهـا، مـد   حیانجام صح ،ينظم و انضباط، شکرگزار ،یشیاند مثبت ،يمحور ارزش

 ةتـالش و کوشـش، اسـتفاد    ،یشـ یاند چاره ،ییجو سرعت و دقت، صرفه ،ينگر ندهیو آ يزیر برنامه ر،یتدب
ـ  کند یم قیتشو يادادخد يها از نعمت يمند و بهره عتیاز عمر، برخورد درست با طب حیصح و  یو از تنبل

دادن عمر و هدر ،ينگر یجهل، تحجر، منف ر،یسوء تدب ،ینیب و کوته ينظر تنگ ر،یاسراف و تبذ ،يتن پرور
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ـ از پ يریالگـوگ  يسـو  ها را به راه، انسان نیو در ا دارد یبر حذر م يزیر و عدم برنامه هیسرما (ص) و  امبری
در امـور   ری(ص) مسلمانان را از سوء تـدب  اکرم امبریپ یتیعنوان نمونه، در روا به .دهد یسوق م ي،هد ۀائم

ـ  یما أخاف على اُمّت«: دیفرما یو م دارد یاست، برحذر م يور بهره گرید هیکه رو  هِمیالفَقرَ، ولکن أخاف علَ
ـ  میمن از فقر بر امتم ب ؛رِیسوء التَّدب همچنـین در   .»اسـت  ریتـدب سـوء   منـاکم یکـه ب  از آنچـه  کنیندارم، ل

   )67آیۀ  ،حکمتسورة ( ».نادان جز به افراط و تفریط دیده نشود« ؛دارد یمتصریح  البالغه نهج
مطلوب  ةها را به استفاد و انسان کند یم دیتأک يخداداد يها بر نعمت وستهیپ میقرآن کر گر،ید يسواز

هـا سـؤال    نعمـت  ۀکه از همـ  سازد ینشان مخاطر زی. نکند یخداوند دعوت م يو معنو يماد يها از نعمت
ـ ها سؤال خواه سپس در آن روز حتماً از نعمت مِیعنِ النَّع ومئذیثُم لَتُسأَلُنَّ «خواهد شد؛  سـورة  ( .»شـد  دی

انـد کـه در    و... نام برده تیوال ،یجوان ،یچون سالمت ییها از نعمت هیآ نیا لیمفسران در ذ) 8، آیۀ تکاثر
بدان که «شده است:  تیروا(ع) از امام صادق نهیزم نیهم در .شود یمها سؤال  تک آن از تک زیروز رستاخ

 ات یجـوان " شد: یخواه دهیپرس زیاز چهار چ ،يریمرتبه قرار بگ بزرگ وندخدا شگاهیکه در پ یفردا، هنگام
دست  که چگونه به ات ییو دارا يگذراند زیو عمرت که آن را در چه چ ،يکرد يسپر زیکه آن را در چه چ

ـ اسـاس، ا  نیابر 1 ."... پس مراقب باش و در کارت بکوشيمصرف نمود زیو در چه چ يآورد ـ آ نی بـر   هی
 ۀرا در سـرلوح  یاله يها متاست که استفاده از نع نیا هیکه مفهوم آ حیتوض نیداللت دارد. بد يور بهره

و نه در طومار کـافران،   دییکه در شمار شاکران درآ دیچنان استفاده کنآن ،یو از هر نعمت دیکارتان قرار ده
   نبخشد. يسود یمانیکه در آن روز، پش

مؤمن  ۀستیشا ده،یفا کم یو حت دهیفا یاند که پرداختن به امور ب مطلب اشاره کرده نیبر ا يمتعدد اتیروا
ـ کـه تـو را با   شینـد یب يزیتنها در چ ؛کیعنیما  یعل کیواقْصرْ رأ«: ندیفرما یم(ع) ی. امام علستین و  دی

 شیو فکر تو گنجـا  يرأ  ؛»ففرّغْه للمهم ءیلکل ش تَّسعیال  کیو إنَّ رأ«) 354 ،يدی(شه .»دیکارت آ به
ما  فاطلب« )10944 ة، شمارغررالحکم(».پرداختن به امور مهم آزاد گذار يرا ندارد، پس او را برا زیهمه چ

و آنچه به  يبجو دیکارت آ آنچه به ؛2کیعنیدرك ما  کیعنیترك ما ال  یفان ف کیعنیو اترك ما ال  کیعنی
. روشن »باشد یم د،یایکارت ن در گرو وانهادن آنچه به دیآ یکارت م آنچه به افتیدر رایرها کن، ز دیایکارت ن

 یعنی ،»فیتسو«از  يگرید اتیروا در …هستند؛  یته يور از بهره ده،یفا کم یو حت هودهیاست که امور ب
مؤمن ناسازگار  يور عمل کامالً با بهره نیفکر و ا نیا رایشده است. ز ینه داًیشد انداختن،فردا به کار امروز را

ـ ا«: ندیفرما یم(ع) یاست. امام عل ـ  فیو التسـو  اکمی از  دیحـذر باشـ  بر؛ العمـل بـادروا بـه اذا امکـنکم     یف
(احمـدزاده،   )122(همـان،  ». دیوجود آمد، اقدام کن به تانیبرا يکه امکان کار یکارها، هنگام نانداخت عقب

مبانی است. ایمان به خدا و اعتقـاد بـه مبـانی     ایمان و اعتقاد به ،وري عامل بهره نیتر مهم :لذا )46، 1389
با دیدي مثبت نگریسته شود، درستکاري، وجدان کاري و  شود که به کار اصیل و واالي اسالمی سبب می
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احوال حاضر و ناظر بر اعمال خویش بداند و کار را براي رضاي خداوند انجام  ۀاینکه شخص خدا را در هم
وري است. در دین مبین اسالم، هر نوع اسراف مذموم شمرده شده اسـت.   دهد، عامل مهم و اساسی بهره

رفتن بخشـی از  ف در وسایل و ابـزار کـار باعـث هـدر    هاي ملی و اسرا اسراف در منابع، اسراف در سرمایه
کافی به مبانی ارزشی توجه شود و موضوعاتی  ةانداز شود. اگر به وري می اهش بهرهها و در نتیجه، ک سرمایه

چون وجدان کار، جلوگیري از اسراف و توجه به کار براي رضاي خداوند مورد نظر قرار گیرد کمک بسـیار  
امـروزه در   اهد آمد.وري بخشی از آن است، به عمل خو ثري در جهت پیشبرد اهداف سازمانی، که بهرهؤم

 ۀداري به سازمان و ماننـد آن سـرلوح  هایی چون اخالق کار، تعهد به کار، تعهد و وفا سراسر جهان موضوع
اساس  جتماعی هر فرد مسلمان است. براینها از وظایف شرعی و ا آن ۀشعارهاي سازمانی قرار گرفته که هم

   )23ـ24 ،1375(میرمحمدي،  .زا ونزا دانست تا بر وري را بیشتر درون توان حرکت بهره می

  هاي اجرایی اصالح الگوي مصرف در برنامه
توانـد نقـش    هاي توسـعه مـی   شدن راهبرد اصالح الگوي مصرف در برنامه بدیهی است پررنگ و برجسته

ۀ درآمـد، ثـروت   هاي ارزشمند اقتصادي نظیـر افـزایش سـران    اي در رسیدن کشور به شاخص کننده تعیین
ؤثري ي مـ هـا  قـدم نام اصالح الگوي مصرف نامیده شـده بـود    لی که بهجر شود. اگر در سا... منعمومی و

وضـعیت   میتوانسـت  یمنهادهاي کشور در راستاي تحقق این راهبرد برداشته شده بود، امروز  ازسوي همۀ
هـاي نادرسـت در    برخـی سیاسـت   واسـطۀ  وري را شاهد باشیم. اکنـون کـه بـه    بهره ةي در حوزا شایسته
عظیمـی از  شدن بعضی الگوهاي ناثواب در زندگی مردم، منابع بسـیار   عه و حاکمهاي گوناگون جام عرصه

هـاي بـالقوه    رود و نسل کنونی و آیندگان را از ظرفیـت  زوال می گونه منفعتی به المال بدون هیچ جیب بیت
ه به این اصل مهم که در صورت دسـتیابی بـه آن،   هاي توسع سازد ضرورت است که در برنامه محروم می

به اینکه دولت و نهادهاي  صورت جدي پرداخته شود. باتوجه به افتیخواهد قسمت اعظم آن تحقق  عمالً
 سالۀ ویکردها از طریق راهبردهاي برنامۀ پنجکننده هستند، تغییر رفتار و ر مصرف نیتر بزرگعمومی خود 

همـان   متأسـفانه امـا  هاي اساسی در اصالح الگـوي مصـرف شـود.     ن گامموجب برداشت تواند توسعه، می
 بسیاري که تدوین شده اسـت در حـوزة   رغم مواد قانونی دولت علی شدن بدنۀ شدن و حجیم معضل بزرگ

مـواد   —143و  141بنـد الـف و ج از مـادة     — 134و110واد اصالح الگوي مصرف هم صادق است. در م
گذاري بـراي   اما عدم شاخص ،مالحظه کردتوان  را میالح الگوي مصرف رشحاتی ناظر بر اص 168 و146

شـدن ایـن    دسترس از تحقق این اصل، اجرایی براي رسیدن به میزان قابلگذاري  هدفوضعیت موجود و 
سـاز   و ضد ارزش که زمینهتوجهی به برخی رفتارهاي غلط  سازد. البته کم رو می به بهام رومواد قانونی را با ا

  پنجم توسعه است.  هاي جدي برنامۀ رفتن فرهنگ اصالح الگوي مصرف خواهند بود نیز از ضعفرابه قهق
  شود. به اختصار به برخی از این رفتارها اشاره می
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 هـایی کـه بـه     چشـمی  وهم ها و چشم ها و مدگرایی ز مدپرستیشده ناشی ا نهادینه وجود عادات مسرفانۀ
هـا   مبـدل شـده کـه بـه ایـن زودي     ی از تربیت و هنجار فرهنگی بخش عظیمی از اقشـار جامعـه   جزئ

  تغییر و اصالح نیستند؛ قابل
 دادن منـابع  مل مهمی در اسراف و ولخرجی و هدرانداز در اقتصاد فرد و خانواده که عا نبود فرهنگ پس

  و امکانات در اختیار افراد است؛
  مصرف نادرسـت امکانـات و اسـراف در     زدن به مقولۀ همواره باعث دامنهاي خاص  و گروهمنافع افراد

مـا   تولید بیشتر، مصرف بیشتر در جامعۀفرهنگ غربی در مصرف، مبنی بر شعار  ۀمنابع ملی است. غلب
سازي عواطف بـر تعقـل و تفکـر، بـراي      نیز باعث شده است تا برخی افراد و اصناف با تبلیغات و غالب

زدگی و الگوي تقلیدي  معنی مصرف دسازي و مدپردازي کنند که خود بهاز جامعه م هایی جوانان و طیف
  مصرف است؛

 ثرند، خـود  ؤسیاست و فرهنگ که بر افکار عمومی م هاي مطرح در حوزة نهادها و شخصیت بسیاري از
  شود؛ کنند که این رفتارهاي مسرفانه به افراد جامعه، منتقل می رعایت الگوي مصرف را نمی

 ها، فقدان دلسوزي برخی نسبت به منافع جامعه، نبود تربیت صحیح دینـی   عدالتی ها و بی تبعیض وجود
هایی هستند که در مسیر اصالح الگوي مصـرف خـود را    جمله موانع و چالشغلط خانوادگی از تیتربو 

  شوند. دهند و موجب کندي این حرکت اصالحی می نشان می
ي مصرف، الگوسازي بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین کسـانی کـه   سازي براي اصالح الگو در امر فرهنگ

صـورت   گو ارائه کنند و به این موضوع بهدر نظام تعلیم و تربیت، ادارات، صدا و سیما و غیره هستند باید ال
  )20، 1388. (سعیدي، ریزي کنند ملی و فراملی فکر کرده و برنامه ۀمسئل

  بندي جامعه دسته
آن در قالـب چهـار    تر از موضوع اصالح الگـوي مصـرف و موانـع    تحلیل دقیق ئۀجهت ارا اگر بخواهیم به

 ارائهکنندگان را  بندي عمومی از مصرف ها مبادرت ورزیم مناسب است دسته الیه علت به سطح تحلیل الیه
 کنندگان به سه دسته؛ برخوردار (ثروتمنـد)، قشـر   بندي تقسیم مصرف ترین دسته بدهیم در این راستا ساده

 شیوةهاي اجرایی و دولتی از  جهت عدم غفلت از نقش اساسی دستگاه پذیر است و به توسط و قشر آسیبم
چهـارم نامیـده و موضـوع را در     ۀعنوان دسـت  هاي دولتی (غیرخصوصی) را نیز به صحیح مصرف، دستگاه
  گیریم. قالب چهار دسته پی می
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  برخوردار (ثروتمند) دستۀ) CLA( ها اي علت تجزیه و تحلیل الیه .1جدول 
  نگرش و رویکردها  CLAسطح 

  لیتانی
در نگاه اول  (آنچه

ــار   ــده و اظهـ دیـ
  )شود یم

خور شأن اوست مصـرف  وده، بیش از آنچه مورد نیاز و درنم يرو ادهیزو امکانات خداداد   تانعم در
  . کند یم

ي ها يکار اسراف است ممکن بنابراین، دهد؛ تطبیق مصادیقش بر بتواند تا داند ینم اسراف را مفهوم
  ) 39 ،1391(قراملکی،  .کند تلقى تخس نوعى را اسراف عدم و بازي ودل دست را، خود

و اگر هم بداند حاضر نیسـت از   داند ینمولی خود را مسرف  ،شود ینممنکر وجود اسراف نامتعارف 
  .خود شروع کند (خودخواهی)

  .شود یممصرف به هر اندازه یک حق تلقی  –ی است برازندگدارندگی  
  بعضی کاالها و خدمات ارزان هستند.

  علل اجتماعی
ــام  (آنچــــه انجــ

  دهیم) می

  اهمیت است. کم اسالمى ۀجامع المال تیبملى و همچنین  يها ثروتو تضییع  يرو ادهیز
 تـرویج  و انسـانى  جوامـع  مصرف الگوي و قهیسل رییتغ جهت در مهم ابزارهاي از یکى به تبلیغات
  )293، 1363 مولر، و بارنت( است. شده تبدیل تبذیر و اسراف فرهنگ

 1ي. ا هاي ماهواره به تزاید به شبکه جمله صدا و سیما و اقبال روعدم نفوذ کالم مراجع فرهنگی از 
تلویزیون را هاي  مهواقع وجود دارد، برنا با آنچه به ها برنامه(عدم شناخت سالیق مردم و عدم تناسب 

  اثر ساخته است). سمبلیک و بال
در هزینـه کردهـا را پنهـان     هـا  يریتدب هاي نفتی، بی به درآمد ها دولت يوجود اقتصاد نفتی و اتکا

  .سازد یم
  .شود یممردم و مسئوالن داده ۀ سوي همید آن ازجویی و توصیف فوا شعار صرفه

  ینیب جهان
ــه ( ــه بـــ آنچـــ

  اندیشیم) می

همراه با سرمسـتى و غفلـت از یـاد خـدا      ها آنپاش و گذرانى و ریخت و نیز خوش ظلم و ستم افراد
 آیـات  قصص: ؛ سورة16 ، آیۀاسراءسورة ( .همواره موجب هالکت و نابودى اقوام و ملل بوده است

  )116-117آیات هود: / سورة 59-58
در کـالم محتـرم    صـرفاً هاي دینـی   و آموزه شود یمعوارض و تبعات اسراف و تبذیر نادیده گرفته 

  .شوند یمشمرده 
  استعاره

  )نگاه آرمانی(
اصل در اصالح الگوي مصرف، بجا  نیتر مهمروي در مصرف و بلکه  معیار اصلی در تشخیص میانه

 یمن أَعطى ف«(ص) بدین گونه بیان شده است:  روایتی از پیامبر کردن است. این معیار در مصرف
جا) بخشش کند، اسراف کـرده  فقد قَتَرَ؛ هرکه به ناحق (بی حقّ فقد أَسرَف، و منَ منع عن حقٍّ ریغ

  )129 ،8، جهالحکم میزان( .»جا) خرج نکند، خست ورزیده است(ب است و هرکه به حق
  .شود یممصرف به هر اندازه یک حق خدایی تلقی  

  
                                                        

سـال و بـاالتر و بـه     15نفر از افراد  831آماري  ۀبا نمون  »اي هاي ماهواره شبکه ةنظرسنجی از مردم تهران دربار« جینتا.  1
» زیاد یا زیاد خیلی«درصد پاسخگویان در حد  1/30 بوده است: ریشرح ز به و اي ـ میدانی در شهر تهران اجرا شده روش محله

اند که بـه   ز گفتهدرصد نی 32اند.  اي ابراز عالقه کرده هاي ماهواره به تماشاي برنامه» کم  کم یا خیلی«درصد در حد  9/37و 
 .اي ندارند عالقه» اصالً«اي  هاي ماهواره تماشاي شبکه
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  متوسط طبقۀ) CLA( ها اي علت الیه تجزیه و تحلیل  .2جدول 
  نگرش و رویکردها  CLAسطح 

  لیتانی
ــه ــاه اول  (آنچ در نگ

  )شود یمدیده و اظهار 

  .شود میحال بر مصرف تأکید  درعین و نداردآمد وجود  زیربناي مناسب تولید و در
و اگر هم بدانند حاضر نیستند  ندندا ینمولی خود را مسرف  دنشو ینممنکر وجود اسراف نامتعارف 

  از خود شروع کنند. 
... خود عامل به )، معلمان ومادران و، ولی والدین (پدر شود یمجویی داده  رغم اینکه شعار صرفه به

   1.نندیب یمها را  هم عمل آن ها بچهلذا  ،مصرف درست نیستند
  علل اجتماعی
  دهیم) (آنچه انجام می

 یکسانیمشاغل  یمشابه و حت یاجتماع ۀفرهنگ و طبق که متعلق به خرده ی: مردمانیسبک زندگ
  برخوردار باشند. یمتفاوت یزندگ ةویهستند، ممکن است از سبک و ش

  ینیب جهان
  اندیشیم) آنچه میبه (

ارکان خود  اساسدینی اخالقی، مصرف ناصحیح را بر ۀاخالقی اسالم نیز در جایگاه نظری ۀنظری
پروردگـار و   يهـا  نعمـت  دادنن امري که اسباب ظلم، تعدي و هـدر چو داند یمنادرست و قبیح 

اسالم آن را یکی از اسـباب   که يبشرسو با وجدان  ، از یکآورد یمدیگران را فراهم  يها زحمت
دیگـر بـا نیـت مطلـوب و      ازسوي و ستین، سازگار داند یمتشخیص افعال اخالقی و غیراخالقی 

   )54 ،1389نیا،  و هادوي (موفق طهارت درونی انطباقی ندارد.
  مصرف نادرست قبحی ندارد.

  استعاره
  )نگاه آرمانی(

هاي دینی  و آموزه ها ارزششدن  رنگ اسالمی باعث کم ۀگرایی در جامع پیامدهاي اسراف و مصرف
سـورة  (. »کنندگان را دوست نـدارد  اسراف خداوند؛ الیحب المسرفین انه«... .است هشد يمعنو و

  )141 آیۀ انعام،
  رنگ است. استفاده درست از نعمات خداوند کمي دینی و اسالمی ناظر بر ها ارزش

  
  پذیر طبقۀ آسیب) CLA( ها اي علت الیه تجزیه و تحلیل  .3جدول 

  نگرش و رویکردها  CLAسطح 
  لیتانی
در نگاه اول دیده  (آنچه

  )شود یمو اظهار 

  .شود یممصرف در چارچوب میزان درآمد خانواده کنترل 
  ي حداکثري مشهود است.ور بهرهضعف در مدیریت درآمد و فقدان 

  
  علل اجتماعی
  دهیم) (آنچه انجام می

گرایـی، رواج و   مصـرف  ۀدرون جامعه نامتوازن باشد، روحیـ  آمد در هر اندازه توزیع ثروت و در
  .تري در درون جامعه خواهد داشت گسترش سریع

  . صحیح مصرفتدوین قوانین و الگوهاي ضعف در 
  ینیب جهان

  اندیشیم) آنچه میبه (
مسلمان کاالهـاى مجـاز (مبـاح) و     ةکنند ید مصرفبابراى اتخاذ الگوى صحیح مصرف، ابتدا 

  .ممنوع (حرام) را بشناسد
  استعاره

  )نگاه آرمانی(
انسان از نظر روحى و کماالت معنوى طورى تربیت گردد که با افزایش معرفت  خواهد یمقرآن 

براى مصرف در حد تأمین نیازهاى مادى و رسیدن  اش زهیانگسبت به مقام واالى انسان، او ن
انسـان   يهـا  تالش ۀاز نظر قرآن، مطلوب آن است که همبه لذایذ جسمانى باقى نماند، بلکه 

جام شدن براى ان پیداکردن و آماده دن و درك لذایذ جنسى به قصد توانجمله خوردن، آشامیاز
یافتن شخص براى عبادت و بندگى خداوند متعال و خدمت  اجتماعى و قدرتوظایف فردى و 

  )198 ،1379، گروهى از نویسندگان( به دیگران براى رسیدن به مقام قرب الهى باشد.

                                                        
 شوند که ما هستیم نه چیزي که دوست داریم بشوند. . فرزندان ما آن چیزي می1
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  هاي دولتی (غیرخصوصی) دستگاه) CLA( ها اي علت الیه تجزیه و تحلیل  .4جدول 
  نگرش و رویکردها  CLAسطح 

  لیتانی
در نگـاه اول   (آنچه

ــار  ــده و اظهــ دیــ
  )شود یم

قتصادي، هاي مختلف ا هاي غلط مدیران اجرایی در عرصه برخی سیاست واسطۀ در حال حاضر به
شدن برخی الگوهاي نادرست در زندگی ایرانیان از یک طرف و برخی  اجتماعی و فرهنگی و حاکم

گونه نفعی  این ملت بدون هیچ بسیار عظیمی از منابع، مردان دولتهاي غلط اجرایی توسط  سیاست
  )148 ،1388(سعیدي،  .رود از بین می

اسالمى به این مسئله بـا تسـامح نگریسـته، عمـالً      ۀبرخى از مدیران و کارمندان دولت در جامع
 يرو ادهی، منحصر به زالمال تیمراقبت و دقت الزم را ندارند. اسراف و تبذیر در اموال عمومى و ب

آوردن یک محیط شیک و تشـریفاتى و  وجود بردارى غیرصحیح نیست، بلکه به در مصرف یا بهره
هاى اتاق از مصادیق بارز اسراف و  گزاف و تعویض آرایه يها متیبا ق ییها یها و صندل خرید چراغ
  )187 ،1371(موسوي،  .باشند یم المال تیتبذیر در ب

  .خاطر ندارند احساس تعلق المال تیبکارمندان به 
  و ادارات دولتی مشهود است. ها دستگاهنگري در  زي و بخشیگری قانون

سـتند لـذا   نی کننـد  یمـ جـویی   یی کـه در بـاب صـرفه   ها هیتوصمدیران و روحانیت خود عامل به 
  1.اثر است ن بیهاي اخالقی مسئوال توصیه

  .شود یمگونه داده  جویی در حد افراط شعار صرفه
  تقلید از کشورهاي دیگر ارزش است.

  اجتماعیعلل 
(آنچــــه انجــــام  

  دهیم) می

هـاي   بـه آمـوزه   رغم وجود فضاي دینی حاکم و باتوجه لیکشورهایی است که ع کشور ما در زمرة
، در شـمار  »پرهیـز از اسـراف و تبـذیر   «ها یعنی  ترین آن یکی از محوري خصوصاًصریح دینی و 

  )148 ،1388، (سعیدي .ترین کشورهاي دنیا قرار گرفته است سوزترین و مصرفی سرمایه
 را ي طبقاتیها شکاف روز روزبه اسراف و است انسانیهاي  جامعه براي بزرگی بالي گرایی، مصرف

  )200 ،1391(محسنی،  .سازد یم تر قیعم
  خسارات و صدمات پنهان نیست. ي و محاسبۀور بهرههیچ دستگاه و نهادي متولی سنجش 

  هاي مصرف. فقدان استاندارد
هـاي دولـت قبلـی     ، بیشتر برنامـه ها دولت رییتغکه با  نحوي به ها دولتفضاي سیاسی افراطی در 
  .شود یممتوقف و حرکتی نو آغاز 

  نگرانه) بسیار مشهود است. تصویب قوانین مقطعی و کوته خصوصاًکثرت قوانین (
  ینیب جهان

آنچــــــه بــــــه ( 
  اندیشیم) می

در خصـوص    قبول و مطابق امکانـات و شـئون اسـالمی    تواند الگوهاي قابل مینغ دینی یک مبل
  مصرف منابع به مخاطبان ارائه نماید.

خودشان فکري خواهند کرد و مهم آن اسـت کـه اکنـون را     ندهیآي ها نسلاین اعتقاد عملی که 
  بگذرانیم پررنگ است.

  استعاره
  )نگاه آرمانی(

 ۀجامع المال تیبملى و همچنین  يها ثروتو تضییع  يرو ادهیزنوع اسراف را  نیتر زشتبدترین و 
نسبت به حفظ (ع) به تأکید و سفارش امامان معصوم اسالمى، باتوجه ۀدر یک جامعاست. اسالمى 

  است. تر نیسنگویژه کارگزاران حکومت،  افراد جامعه، به تیمسئول، المال تیباموال عمومى و 
 فرمـان  یکیمردم را به ن؛ أَنفُسکُم وأَنتُم تَتْلُونَ الْکتَاب أَفَالَ تَعقلُونَأَتَأْمرُونَ النَّاس بِالْبِرِّ وتَنسونَ «
  )44 ة، آیۀ(بقر». د؟یکن یمو خودتان را فراموش  دیده یم
، بحاراالنوار( ».کنند یمتبعیت  نمسئوال و رهبران کردار و رفتار ازمردم ؛ الناس علی دین ملوکهم«

  )7 ،102ج 
                                                        

 يدوم هدفمند ۀمرحل يبا اشاره به اجرا ،يعباد یاسیس نییآ نیهاي ا امامان جمعه در خطبه ها؛ . نمونۀ هدفمندي یارانه1
 رنا،یدانستند. به گزارش ا یهاي اجتماع طرح شبردیاقتصاد و پ تیرا موجب تقو ارانهی افتیاز در ازانین یها، انصراف ب ارانهی

  آن انصراف دهند. افتیندارند، از در ازین ارانهیبه مبلغ  کردند اگر واقعاً هیجمعه به مردم توص بانیخط
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ساختارشـکنی عـادات فرهنگـی و     ،4تـا   1) جداول CLAهاي ( ي علتا هالی تحلیل الیهدر تجزیه و 
و  فهمدر چهار سطح، تجزیه و تحلیل شد. هدف، اصالح الگوي مصرف رویکردهاي اجتماعی با محوریت 

ـ   هـا  دسـته یـک از  یک عامل مشترك در هرجویی  صرفهچه تشخیص این گزاره بود که اگر کن یاسـت، ل
اصالح الگوي مصـرف  هاي زندگی، نقش مهمی در چگونگی  ها و شیوه گوناگون، فرهنگ هاي ارزشی باور

اي خاص ه هدهند موقعیت آیند هاي فرهنگی اجازه می الذکر دارند. این شالوده فوق دستۀ چهاریک از در هر
جـایی کـه یـک     میریگ یمپی  5 جدولدر  را بازسازي شود. این تجزیه و تحلیل دستهجایگزین براي هر 

اصـالح  هـاي جـایگزین بـراي     حـل  براي کشف راه هاي برشمرده دسته ی بینحس فهم مشترك فرهنگ
  گیرد. مورد استفاده قرار می  در آیندهالگوي مصرف 

  مصرف ياصالح الگو یهاي جهان انداز چشم
راي مصـرف  و ب تشریح کردیمرا اصالح الگوي مصرف متمایز و راهبردهاي مختلف  دستۀ چهار مااکنون 
مـا بـه برخـی از     .رهنمون شـود را  گوناگونیتا راهبردهاي  شدیم برخوردارهاي مختلف، از فهمی  در الیه

 کننـد  یمحرکت   سوي آینده به ها دستهکه این  گونه همانکه ممکن است  میکن یمهاي جهانی نگاه  پدیده
   :ند ازا عبارت ها دهیپدهم تغییر یابد. این شرایط 

از  براي بررسی مبانی اخالقی مصرف در جهان غرب، دو مبناي مهم و رایج است کـه بـیش   :سودگرایی
غالب غـرب دانسـت.    ۀآن را نظری توان یممبناي سودگرایی که  :مبانی دیگر مورد توجه قرار دارد. نخست

 یل مـورد توجـه قـرار   صورت کمی یا کیفی که ازسوي بنتام و م گفته سود و لذت به براساس دیدگاه پیش
 دهـد  یمـ نشـان   ها یبررسهاي اخالقی است.  قضیه ل وئطور بنیادین محور تشخیص مسا گرفته است، به

تا کسب سود با کمیت یا کیفیـت   شود یمکه مصرف ناروا باعث  بسیاري در جهان وجود دارد يها معضل
  )49 ،1389نیا،  و هادوي (موفق .رو شود روبه بیشتر با مشکل جدي

 يهـا  شـرکت تشویق فروش کاال بدون شـک یکـی از مـؤثرترین طـرق نفـوذ       :هاي تبلیغاتی سیاست
هـاي خـاص    و فـرآورده  هـا  ماركسوي  ها به فراملیتی است و در تغییر نیازهاي اساسی افراد و هدایت آن

توانند این نیازها  هایی است که می هدف اصلی این تبلیغات ایجاد نیازها و بنابراین فرآورده... دخالت دارد. 
در ... هـا هسـتند.    فراملیتـی قـادر بـه تولیـد آن     يها شرکتهایی که عمالً تنها  آورده سازند. فرآوردهرا بر

ملـزم بـه    را خـود حدي است که حتی روستاییان بسیار فقیر نیـز عمـالً    مریکاي التین قدرت تبلیغات بها
شـان   صوالت طبیعـی دانند، ولو آنکه به قیمت فروش مح سی میپکوال و پهایی چون کوکا نوشیدن نوشابه

  )88 ،1372 قلم، زرین( .تمام شود
نویسـد:   دانـد و مـی   آنـان مـی   ۀها را عامل توسع لسترتارو، الگوي مصرف درونی ژاپنی :یداخلکاالهاي ترجیح 

. این در حـالی  »بودن، باید کاالهاي خارجی مصرف گردد تر ها معتقدند که در صورت ارزان درصد ژاپنی 16تنها «
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کشور ما، برخی حاضر نیستند کاالهاي داخلی را که گاه از کیفیت باالتري برخوردار هسـتند و حتـی   است که در 
  )163، 1373(لسترتارو،  .قیمت کمتري نسبت به کاالهاي خارجی دارند، مصرف کنند

  اصالح الگوي مصرفسازي  در ترکیب CLAرویکرد جایگزینی 
اصالح الگـوي  اي پیرامون  انداز جهان کنونی و استعاره هایی براي چشم در این بخش به بررسی جایگزین

یـا کمپـین    اصـالح الگـوي مصـرف   هاي مـدیریت   با گنجاندن اصول اساسی اسالمی به سیاستمصرف 
درك  مبتنی براصالح الگوي مصرف  پردازیم. این رویکردهاي جایگزین براي مدیریت آگاهی عمومی می

از جانـب   نعمتعنوان یک حق انسانی و یک  همیشه به مصرفمشترك از متن قرآن و دین اسالم است. 
   .شود حق خدا تلقی می یک لطمه به سرنوشت و البته جفا در اسرافکه  خدا دیده شده است درحالی

  به قرار ذیل ارائه شده است. دستهبراي هر  CLAتحلیل فوق در قالب جداول و فرمت 
  

  برخوردار (ثروتمند) ۀدست CLA .5 لجدو
  جایگزین ينگرش و رویکردها  CLAسطح 

  لیتانی
دیده  در نگاه اول (آنچه

  )شود اظهار میو 

  گردد. انفاق یک ارزش حیاتی تلقی می
  مصرف ارزش نیست. 

  گردد. بلکه یک رفتار ناپسند تلقی می ،تقلید صرف از سایر کشورها ارزش نیست
  علل اجتماعی

  دهیم) انجام می (آنچه ما
در اولویت و کانون توجـه قـرار    ها هیها و رو یندها، بهسازي روشااصالح فر سازي و استاندارد

  .ردیگ یم
  بینی جهان

  اندیشیم) آنچه میبه (
وي مربوط اسـت   جمله افعالی که به مصرفخالق اسالمی، براي افعال خویش ازمتخلق به ا

 انجـام ملحوظات بـه   و آن را با این نگرد می الهی هاي هدفمحسوس، به  هاي لذتفراتر از 
  )47 ،1389، نیا و هادوي (موفق .رساند می

  استعاره
  )نگاه آرمانی(

گوناگون اهمیت انفاق براى رفع محرومیت از افراد جامعـه را متـذکر    هاي بیانقرآن کریم با 
 "فاقان"گاهى در وصف ابرار و خوبان،  ;گردیده و مردم را بدان تشویق و ترغیب نموده است

ایمان، تقوا، احسـان، صـداقت و فروتنـى دانسـته و آن را از      هاي شاخصرا به عنوان یکى از 
 ،سجده ؛ سورة4و 2 ، آیاتانفالسورة . (برار شمرده استاوصاف متقین، محسنین، صادقین و ا

 ؛ سورة52و  55 ، آیاتقصص؛ سورة 88 ، آیۀتوبه ؛ سورة15 ، آیۀحجراتسورة  ؛16و  15آیات 
و  134، آیـات  آل عمـران  سورة ؛2و  3 ، آیاتبقرهسورة  ؛38 ، آیۀشورى ؛ سورة39، آیۀ نساء
آل  ؛ سورة15و  19آیات ذاریات:  ؛ سورة177 یۀ، آبقره ؛ سورة17و  18؛ آیات لیل سورة ؛133

  .)34و  15و  17، آیات عمران
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  متوسط طبقۀ CLA .6 جدول
  جایگزین ينگرش و رویکردها  CLAسطح 

  لیتانی
ــاه اول (آنچـــه  در نگـ
  )شود اظهار میدیده و 

در  آوري مـازاد مصـرف   . براي این منظور، ابزار جمـع داردفرهنگ بازیافت در میان مردم رواج 
  کار گرفته شود. هسراسر جامعه نصب و ب

  گردد. تقویت می روي چون زهد، قناعت، میانه هایی ارزش
  علل اجتماعی

  دهیم) (آنچه ما انجام می
یابـد ولـی عوامـل     گرایـی رواج مـی   رفتن قدرت خرید، مصرفدر شرایط رونق اقتصادي و باال

ـ    جمله عواملتعیین حدود آن بسیار مؤثرند. از فرهنگی در ه مهم در کنترل مصـرف، تشـویق ب
مناسب جهـت فعالیـت    ۀالگوهاي صحیح مصرف و ایجاد زمین ۀگذاري، ارائ انداز و سرمایه پس

  .ست اقتصادي ا
  بینی جهان

  اندیشیم) آنچه میبه (
  .شود گرایی با عدم امنیت اقتصادي توأم می مصرف
نباشد، بلکه همراه با تعقیب  اش خانوادهمسلمان تنها به فکر تأمین نیازهاى خود و  ةکنند مصرف

  .بضاعت جامعه نیز باشد توان در فکر محرومان و افراد بى هدف مذکور، تا حد
  استعاره

  )نگاه آرمانی(
با رعایت اعتدال و دورى از اسراف و  ها آنالهى و مصرف  هاي نعمتمعقول و بهینه از  ةاستفاد

بـه درگـاه خداونـد    ین نموده، همه از لوازم شـکر  تبذیر و رعایت حدودى که خداوند متعال تعی
افـال  " :فرماینـد  مـی  هـا  نعمـت رو، برخى از آیات پس از برشمردن برخـى   متعال هستند. ازاین

الهى و تجـاوز از حـدود و    هاي نعمتکردن و کفران  دلیل ناسپاسى و یا انسان را به "یشکرون
؛ 33و  35 ، آیـات یـس سـورة  ( گردند یممقررات، مورد سرزنش قرار داده، عواقب آن را متذکر 

؛ 7 ، آیـۀ ابـراهیم ؛ سـورة  17 ، آیۀسبأ؛ سورة 68و  70 ، آیاتواقعهسورة  ؛10 ، آیۀاعراف سورة
  )72و  73 ،یس ؛ سورة112 ، آیۀنحلسورة 

  جویی کنند... خداوند به کسانی که صرف
  

  پذیر قشر آسیب CLA .7 جدول
  جایگزین ينگرش و رویکردها  CLAسطح 

  لیتانی
ــاه اول (آنچـــه  در نگـ
  )شود اظهار میدیده و 

گیرد که چه و  اي خود تصمیم می هاي بودجه به تابع مطلوبیت و محدودیت کننده باتوجه مصرف
  )149 ،1388با چه میزانی مصرف کند. (سعیدي، 

  علل اجتماعی
  دهیم) (آنچه ما انجام می

گـذارده و در جهـت    اي عامالن اقتصاد اثر باید با اصالح قیمت بر قیدهاي بودجه گذار استیس
  )149، اصالح الگوي مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند. (همان

  بینی جهان
  اندیشیم) آنچه میبه (

و  کـاهش گرایـی   مصرف یافته وافزایش  نیزوري تولید  بهره وآگاهی و سطح فرهنگ افزایش 
  ید.آ عمل می به الجرم از اتالف منابع، ممانعت

  استعاره
  )نگاه آرمانی(

نیاز  بى ها آنآن اندازه از امکانات زندگى است که انسان را از دیگران و سؤال از  "قدر کفاف "
  )113 ،5طریحى، ج ( کند.

ع بقیت علَیـه  منِ اقتَصد وقَنَ«): ع( امام کاظم اعتدال در مصرف و قناعت موجب بقاى نعمت 
ذَّرن بۀُ ومّعمۀُ النّعمالن نهزالَت ع 327 ،8ج ، 1362(مجلسى،  ».وأسرَف(  

  جویی کنند... خداوند به کسانی که صرف
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  هاي دولتی (غیرخصوصی)  دستگاه CLA .8 جدول
  جایگزین ينگرش و رویکردها  CLAسطح 

  لیتانی
ــاه اول (آنچـــه  در نگـ
  )شود میاظهار دیده و 

و از انجام کارهاي  1عامل هستند  کنند یم... خود به آنچه توصیه هاي مرجع و مسئوالن، گروه
  .کنند یمسمبولیک و شکلی با رویکرد تبلیغی اجتناب 

کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است،  معنی نهادینه اما اصالح الگوي مصرف که به
اي بـراي گسـترش عـدالت     ها شده و زمینـه  هاي زندگی و کاهش هزینه سبب ارتقاي شاخص

ی که اگر آید. به این معن شمار می هاي آن کشور به ر کشور، جزء ثروته ریذخاشود. منابع و  می
هـا و   ر واقع نسبت به داراییتفاوت باشد، د اصولی منابع خود بیکشوري نسبت به مصرف غیر

  )148 ،1388تفاوت است. (سعیدي،  ثروتش بی
  تقلید صرف از سایر کشورها ارزش نیست.

  علل اجتماعی
  دهیم) (آنچه ما انجام می

آغاز طرح، خود دولت است که خـود   دن اصالح الگوي مصرف، بهترین نقطۀنمو براي عملیاتی
اصالح الگوي  ةکنند منابع و ذخایر کشور است. دولت باید اولین شروع کنندة مصرف نیتر بزرگ

  )149 همان،مصرف باشد. (
ود نیازمند راهکارهایی است تا سازي پایدار است و این خ اصالح الگوي مصرف نیازمند فرهنگ

تـدریج ایـن اصـالح     مصـرف را احسـاس کننـد و بـه     افراد جامعه الزام رفتارهاي اصالح ۀهم
 هـاي مصـرف   ده و به یک رفتار پایدار و در نهایت به یک فرهنگ در تمامی عرصـه ش نهادینه

ـ رو باید راهکاره تبدیل شود. ازاین اسـتاندارد در سـطح    ۀاي صحیحی در راستاي آموزش و ارائ
  .کشور اجرا شود

دانند،  می» اصالح الگوي مصرف«راستی خود را یکی از مخاطبان پیام  هدولت ب انگذار استیس
زا است، این مهم را انجام  و دستور که خود براي اقتصاد هزینه غیبا تبلآنکه تصور کنند  جاي به

آنان بـر ضـد    واسطۀ مداخلۀ گري نظر کنند که مصرف نامطلوب بههاي دی باید به حیطه ؛دهند
  )150 ،نظم بازار ایجاد شده است. (همان

  شوند. استانداردها متناسب با شرایط بومی و محلی تنظیم می
  بینی جهان

  اندیشیم) آنچه میبه (
  گردد. تلقی می ي در مقابل توسعهگرایی، سد مصرف

والَّذینَ « ةدربار مجید قرآن. است تفریط و افراط از دوري و روي میانه اعتدال، دین اسالم، دین
 نَّمهج ذَابنَّا عع رِفّنَا اصبقُولُونَ رایا کَانَ غَرَامهذَابآنـان  دیـ فرما یم عبادالرحمن صفات ،إِنَّ ع 

 دو این میان در بلکه گیري، سخت نه و کنند اسراف نه ،کنند یم انفاق هرگاه که هستند کسانی
  )67 ، آیۀفرقانسورة ( ».ورزند یم اعتدال

  ها نقش واقعی و حقیقی در مشارکت عمومی دارند. سمن 
  یابد. دیگري برتري میشود و منافع ملی بر هر منفعت  رنگ می یاسی کمنگاه س

  دولت کوچک و چابک است.
  استعاره

  )نگاه آرمانی(
بـه   هـا  انساندینی، تقویت باور  هاي ارزشبراي مقابله با مفاسد اقتصادي و اخالقی و تحکیم 

  گیرد. در دستور کار قرار میمبدأ و معاد 
»لَا و عنْ تُطأَغْفَلْنَا م هن قَلْبکرِنَا عذ اتّ وعب ئهوه کاَنَ و رُهیاد از را او قلب که کسى از و فُرُطًا؛ أَم 

) خداونـد  حدود از( تجاوز و اسراف کارش و کند پیروى مى هواوهوس از ایم و کرده غافل خود
  )28 ، آیۀکهفسورة . (»مکن اطاعت است

                                                        
  دنبال داشت. تبع آن حضور پررنگ مردم را به سال دفاع مقدس که به 8نمونۀ بارز آن حضور مسئوالن و مدیران دولتی در  .1
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    گیري نتیجه
در مقـام   )شـود  یو اظهار مـ  دهید آنچه در نگاه اولاگرچه در سطح لیتانی ( شود یمکه مالحظه طور همان

ولی آنچه در عمل  ،ورزند یمنقش، اهمیت و ضرورت اصالح الگوي مصرف تأکید  کالم، جملگی اقشار بر
ي کشور در بسـیاري از  ها ییداراشماري از  رفتن منابع بی گونه و ازبین وجود اسراف افراط شود یممشاهده 

رغـم اینکـه موضـوع     و علی شود یموضوح دیده  ن و... بهم عادي جامعه، نخبگان، مسئوالي مردها تیفعال
ـ زبـان   هاي دینی و شعائر اسالمی به کـرات بـه   ه، با تأکید بر آموزها داشته مصرف بهینۀ ـ آ یم و نوشـته   دی

تحقق شـعار   رسد یمنظر  رو به . ازاینمیشو یمترین مردم دنیا قلمداد  مسرف ، ولی در عمل در زمرةشود یم
ـ     عمالًاصالح الگوي مصرف،  ۀ ادارات اقتصاد مقاومتی را رقم خواهد زد و اگر بتـوان ایـن مهـم را از ناحی

واقعی مدیران ارشد آغاز نماییم، دستاوردهاي اقتصاد مقاومتی دور از انتظـار   دولتی و غیرخصوصی با ارادة
 تیمصرف در کشور داراي اهم ۀنیفرهنگ بهبه  یابیآنچه بر اصالح الگوي مصرف و دستنخواهد بود. لذا 

 کیاصل به  نیآن، ا یاست که ط عزم و باوري ملی ازمندیاست که اصالح الگوي مصرف ن نیا باشد یم
سـوي  از جهـادي  یو حرکت زشیمهم در کشور، خ نیبه ا یابیدست ۀدر واقع الزم .ندهد تیماه رییشعار تغ

است که عـدم   دیگر طبیعی ازطرف .باشد یمآحاد جامعه  ۀهمسوي در گام بعدي ازو  در گام اول مسئوالن
گونـه   صاحب مسـئولیت در سـطوح مختلـف، هـیچ    هاي مرجع و افراد  سوي گروهرعایت الگوي مصرف از

نبایـد انتظـار داشـت    «؛ دیفرما یمکه قرآن کریم طور همانو  گذارد ینماي را براي عموم افراد باقی  انگیزه
دیگـري   کـه در آیـۀ  طور همـان  ».گوش بگیرنـد  را به ها هیتوصدیگران  میکن ینمکه آنچه خود بدان عمل 

ـ  توانـد  ینمعمل به یک معروف و یا دوري از یک منکر  اندازة اي به هیچ توصیه« ؛دیفرما یم . »ثر باشـد ؤم
هـاي   جـویی در حـوزه   ي گوناگون مسئوالن از مردم در رعایت صـرفه ها درخواستبنابراین تذکر متعدد و 

   نمیفتد.کنندگان کارگر  سوي توصیهلت عدم رعایت ازع به متفاوت

  بعامن
  .قرآن کریم

  .WWW.Khamenei.ir: در دسترسی ، قابلالعالی) (مدظله بیانات مقام معظم رهبري

  کتب
  .و مذاهب انی، نشر دانشگاه ادم، قیو وحدت اسالم عهیامامان ش ).1387ي، علی (آقانور

  رضوي. یدانشگاه علوم اسالم ،. مشهدیاسالم هاي آموزهالگوي مصرف در ). 1388جواد ( ،یروانیا
ترجمـۀ   ،چنـدملیتى  يهـا  شـرکت  قـدرت  جهـانى؛  سـیطرة ، )1363( مولر. اي ورنالد جى ریچارد و بارنت،

  هاشمى. تهران، قریب، مصطفى
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  ج.ا.ا.صدا و سیماى  ،، قمدر پرتو اسالم يور بهره ).1384(بافکار، حسین 
تهران، مرکز آمـوزش   ،یانسان يروین يور بهره يارتقا ازین شیح ساختارها، پاصال). 1375( حسن ان،یانیبن

   ی.دولت تیریمد
قلـم و فاطمـه    ترجمـۀ عبدالحمیـد زریـن    ،زا درونهاي فراملیتی و توسعه  شرکت ).1372( ژان لویی، ریفر

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران فراهانی، تهران،
  پرداز. تهران، کاوش ،آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوي مصرف). 1389سینایی پارسا، عیسی (

  ی.، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمالبالغه نهج ۀترجم ).1368( جعفردیس ،يدیشه
  اسالمى.  انتشارات مؤسسۀ قم، ،الفقیه الیحضره من ).1413قمى ( بابویه بن على  محمدبن صدوق،
  پژوهی مرکز آموزشی دفاعی. هران، مرکز آینده، تالیه به تحلیل الیه). 1388اله، سهیل ( عنایت

    .، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینىمعجم موضوعى اقتصادى قرآن کریم). 1379( گروهى از نویسندگان
  دیدار. ،ترجمۀ کیاوند، تهران ،رویارویی بزرگ). 1373( لسترتارو، عزیز 

  . دارالکتب االسالمیه ،، تهران47ج  بحاراالنوار،). 1362(محمدباقر  ،مجلسى
  هاي بازرگانی تهران. ). موسسۀ مطالعات و پژوهش1388( مقاالت همایش اصالح الگوي مصرف مجموعه
  .، قم، دفتر تبلیغات اسالمىها سرمایهپژوهشى در اسراف یا آفت ). 1371سیدمهدي ( موسوى،

  مقاالت 
ـ  يهـا  پـژوهش  ۀفصلنام ،»میقرآن کر يور عصر؛ منشور بهره ةسور« .)1389( یمصطف احمدزاده،  ،یقرآن
  .  63و  62 ةشمار

ـ  « ).1388( یمجتب ،یباقري تودشک ، اصـالح الگـوي مصـرف    »الگـوي مصـرف در اسـالم    یاصـول کل
    ایرانی قم.  ۀمقاالت) و اندیش (مجموعه

مبانى نظرى و راهبردى الگوى صحیح مصرف در قرآن کریم و « .)1388( محمدجمال ،خلیلیان اشکذرى
  .66 ةشمار ،تخصصی معرفت ۀفصلنام، »روایات

ـ ، »هاى الگوى اقتصاد سیاسـى اسـالم   ها و شاخصه فهمؤل« .)1388( یداله دادگر، ، اقتصـاد اسـالمى   ۀمجل
  .13 ةشمار

 ،مدیریت فرهنگی ،»فرهنگ اسالمی ایرانی ۀدر آیین يور بهره« .)1389( نیا فرشاد نادري و علی ،پوررشید
  .  8ة شمار

  .20 ، شمارةنشریۀ راهبرد، »يور بهرهنقش اصالح الگوي مصرف بر « .)1388( سعیدي، پرویز
 اقتصـاد  مطالعـات  تخصصـی  -علمـی  فصـلنامۀ ، »اسراف از پیشگیري بهینۀ حد« ).1391( شعبانی، احمد
  .2ة شمار، اسالمی
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 ،»اسالمهاي  آموزه براساسکننده  مصرف رفتار تحلیل مدل طراحی« .)1392( منصور امیري، مال صادقی
  .13ة شمار ،راهبردي مدیریتۀ اندیش

  .یمجلس شوراي اسالم يها مرکز پژوهش، »ابعاد اصالح الگوي مصرف« .)1388( یمرتض ،یعزت
 ،یاسـالم  تیریمـد  یپژوهش ـ یعلم ۀدوفصلنام .)1391( نژاد سیف و علی یوسفی مراد ، اهللاعزتی، مرتضی

  .13و زمستان  زیی، پا2 ة، شمار20سال 
، ي اخالقیها پژوهش فصلنامۀ ،»پیامدها و عوامل ماهیت، تبذیر؛ و اسراف« .)1391فرامرز ( قراملکى، احد

  .4 شمارة
  .31 ة، شمارراهبرد یاس ۀفصلنام، »اسالم در مصرف الگوي تبیین« .)1391( نیالد جمالزنوزي، سید محسنی
سـودگرایی،   مبـانی اخالقـی مصـرف از دیـدگاه مکاتـب     . «)1389(نیا  هادوي اصغر علی و علیرضاموفق، 

  . 36شماره  ،پژوهشی اقتصاد اسالمیـ  علمی ۀفصلنام ،»گرایی و اسالم وظیفه
اقتصـاد   یپژوهشـ  ـ یعلمـ  ۀصـلنام ف، »و ملزومـات آن  یاقتصاد مقـاومت « .)1392( نیدحسیس، رمعزيیم

  .32 شمارة، یاسالم
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  عترت اصول قرآن و پایۀ بر یمقاومت اقتصاد يالگو ارائۀ
  **پناه محمدحسن عفت، *طلبی طرقی رضا

  چکیده
هراسـی کـه از    دلیـل تـرس و   بـه  بعضی از کشورهاي صـاحب قـدرت   ،شدت رقابتی امروز جهان به در

ایـن اقـدام    زننـد.  مـی  غیراخالقی همچـون تحـریم دسـت   دارند به اقدامات  پیشرفت کشورهاي دیگر
 و امریکـا سوي کشورهاي استعمارگر همچون ن پیروزي انقالب اسالمی ایران تاکنون ازسفانه از زمامتأ

را اي  هتـدبیري عالمانـه کلیـدواژ    معظـم انقـالب در   رو رهبر ایناز قبال ایران رخ داده است. انگلیس در
عترت  این مقاله ضمن تعریف این رویکرد، نگاه قرآن و در ح نمودند.تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطر

  شد. اقتصاد مقاومتی بررسی خواهد نیز دربارة
  عترت قرآن و ،مقاومتی صاحب قدرت، تحریم، انقالب اسالمی ایران، رهبر، اقتصاد: ها واژهکلید

  مقدمه
 یکی عنوان به است يچند يرهبر معظم مقام يرهنمودها و شاتیفرما تحت که یمقاومت اقتصادموضوع 

 کـه  دارد دربـر  را يکـاربرد  و نـو  میمفاه است، شده مطرح ياقتصادهاي  حوزه و فلمحا مهم مباحث از

 ییالگو ارائۀ در را یروشنهاي  ا فق امر متخصصان و کارشناسان يازسو آن ییاجرا و ينظر ابعاد یبررس

 طـرح  نیاول در معظم انقالب رهبر. آورد خواهد فراهم یاسالمـ  یرانیا ياقتصاد ستمیس کی از منسجم

 و جهـش  يبرا کشور یآمادگ را ینیکارآفر ضرورت و یمعرف ینیکارآفر از یمفهوم و معنا را آن 1واژه نیا
 اند. نموده ذکر دشمنان ياقتصاد فشار مقابله با

 وارده ياقتصاد يفشارها رفع تینها در و کاهش يبراهایی  حل راه دنبال به واقع در 2یمقاومت اقتصاد

سازي  ادهیپ و اجرا در قیتوف آثار که باشد می میتحر از یناشهاي  بحران از رفت برون و متخاصمهاي  دولت
 يکشـورها  دیتهد مورد همواره که کشور، کیت استراتژیموقع سبب به زینها  تیمحدود دوران از پس آن

 وصف نیا. ساخت خواهد ایمه یآت ياقتصاد و یاسیس يکاهش فشارها يبرا را ینتضما ،دارد قرار گانهیب

 یبررسـ  قابـل  یاسیس اقتصاد حوزه در ياقتصاد يالگو نیا که است نین ایمب یمقاومت اقتصاد مفهوم از
                                                        

 mail:rezatalabitarghi@yahoo.com09151362675، مدیریت دولتی ارشد کارشناس *
  دانشجوي کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت تحول. **
  کارآفرینان. با 89/6/16. دیدار  1

2. resistive economy 
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 ریمسـ  بلکـه  د،یآ فائق یاسیس اقتصادۀ عرص در شده جادیاهاي  بحران بر نه تنها بتواند عمل در که بوده
  )1391 ،کامجو یلیجل( باشد. شده اتخاذ زین الزم ينگر ندهیآ و یآمادگ که دهد قرار یجهت در را اقتصاد
 مطرح نه ایگرا چپ ياقتصادهاي  شهیاند در یمقاومت اقتصاد گذشتههاي  دهه در هرچند گرید ي ازسو 

سـمت   بـه  حرکـت  يمعنـا  بـه  يدار هیسرما اقتصاد با مبارزه ،يرهبر معظم مقام ةفرمود بنا به کنیل شده،
 و يدار هینظـام سـرما   ياقتصـاد هاي  ستمیس از آن میمفاه کیتفک با است الزم لذا، .ستین سمیالیسوس
 اقتصاد مباحث چارچوب را در مربوطهاي  لفهؤم و دانسته یاسالم اقتصاد بر یمبتن را آن اساس ،یستیالیسوس

 اقتصاد بر آن یاحتمال آثار و ياقتصادهاي  میتحر از یفیتعر ارائۀ ضمن مقاله نیا در. نمود مطرح یاسالم

 مقـاومتی  سپس به تعریف اقتصاد و کرده انیاختصار ب به را یاسالم اقتصاد ينظر يها چارچوب کشورها
 .میکن می جوو جست یاسالم اقتصاد میمفاه قالب در را یمقاومت اقتصاد مفهوم ازهایی  افتیره پردازیم و می

  ياقتصادهاي  میتحر
ـ  یاسـ یس رفتـار  رییتغ يبرا تالش در ياقتصادهاي  مهیجر یطورکل به ياقتصادهاي  میتحر  ک دولـت ی

 منظـور  به يروابط اقتصاد يدستکار" عنوان به را میتحر ،1نیپلیگ رابرت و نیبن يهنر. شوند می محسوب

 حکومت ای استیس رییتغ به رکردن جامعهیناگز منظور به که کنند می فیتوص "یاسیس اهداف به  بیایدست

 در که يطور به داشته بلندمدت یخیتار ،ياقتصادهاي  میتحر کند. می ياقتصاد هیتنب به دیتهد را آن خود،

 ياقتصاد میتحر 115مجموع  در سال 75به  کینزد طول در یعنی 1990ال س تا اول یجهان جنگ فاصلۀ
 سال در میتحر 1.5برابر  متوسط طور به که است، شده گذاشته اجرا به و بیتصو مختلف يکشورها هیعل

 ياقتصـاد  میتحر استیس کاربرد سرد جنگ انیپا و يشورو اتحاد یفروپاش دنبال به 1990 سال از .است
 ياقتصـاد  میتحرهاي  استیس کاربرد در را سهم نیتر بزرگ کایمرا دولت که است افتهی شیافزا شدت به

 جهـان  ـ ياقتصاد میتحر 115کل  از مورد 77مسئول  کایمرا دولت 1918-1990رة دو یط. است داشته

 درصـد  92بـه  ها  میتحر کل در کشور نیا سهم 1999-1990ة دور یط و بودهها  میتحر درصد 67ی عنی

 است. افتهی شیافزا
هاي  نهبها به کشور نیا طرف از آن بارها از بعد و انقالب يروزیپ از پس ۀیاول يها سال از زین ما کشور

ـ حما اي، ههسـت هـاي   سـالح  به  بیایدست جهت در تالش ازجمله مختلف  ،یسـت یترورهـاي   گـروه  ت ازی
 ياقتصـاد هاي  میتحر ازجمله مختلفهاي  میتحر موردو ...  انهیخاورم صلحهاي  استیس نکردن یهمراه

 .است گرفته قرار

                                                        
1. Henri Beniin and Rabert Geplin  
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  ياقتصادهاي  میتحر اهداف 
 :از ندا عبارت ها آن نیتر مهم که است شده انیب ياقتصادهاي  میتحر اعمال يبرا یمختلف اهداف

ـ  و نکرده یچیسرپ یالملل نیب رفتار يهنجارها از الزاماً اگرچه که یحکومت کردن ثبات بی )الف  بـه نقـض   ای

 .است الملل نیب نظام ياعضا از يشتریب تعداد ای کی چشم در يخار اما است، نپرداخته یالملل نیب نیقوان
ـ  استیس از جنبه کی در رییتغ اعمال به حکومت کی مجبورکردن ب)  مثـال   عنـوان  بـه  اش، یداخل
 .ينژاد ضیتبع استیس با مخالفت در یجنوب يقایفرا ضد بر شده اعمالهاي  میتحر

 نیقوان ناقض که اش یخارج استیس از خاص عنصر کی رییتغ يبرا حکومت کی بر واردکردن فشار) ج
 وتـر   موجه ابزار ياقتصادهاي  میتحر شود، می گفته هرچند داشت اذعان دیبا .شود می شناخته یالملل نیب

 شینما به را قدرت استیس از يگرید شکل ها آن واقع به اما ،است ینظامهاي  ابزار نسبت به يتر یاخالق
 شود. می اجرا ارائه و سفانه توسط چند کشور که خود ناقض اصلی حقوق بشر هستندکه متأ گذارند می

  کشورها اقتصاد بر میتحر آثار
 موفق بوده موارد درصد 34در  تنها ریز لیدال بربنا کشورها ياقتصادهاي  میتحر آمارها ازاي  هپار بربنا

 )1386(عابدینی،  :است کرده نیمتأ را کنندگان میتحر مقاصد و
 يازهـا ین بتواند کشور هر که است شده موجب یالملل نیب تجارت ندةیفزا رشد و شدن یجهان. روند 1
 .دینما نیمتأ يمتعدد يکشورها از را خود ياقتصاد
 را الزم توافق و اجماع ، کسب1990-1945دورة  یط یالملل نیب مناسبات بر سرد جنگ شدن رهیچ. 2

 .نمود دشوار ملل سازمان جانبۀ همههاي  میتحر اعمال يبرا
  . 1990از دهۀ  پس ياقتصاد میتحرهاي  استیس کاربرد نسنجیدة و عیسر رشد. 3
 نشان صور مختلف به کشورها اقتصاد بر را خود آثار یمالهاي  میتحر ژهیو بهها  میتحر اعمال حال،هر به

 :شود می اشاره ها آن ازاي  هپار به لیذ در که داده
 از هرما یانسان يروین ه،یاول مواد ،يتکنولوژ اي، هیسرما بعمنا رینظ دیتول عوامل به  بیایدست الف) عدم

 ضـربه  نیشـتر یبخش ب نیا در. شود می آن ییایپو و ياقتصاد رشد کاهش به منجر که الملل نیب عرصۀ

 قیطر از فوق موارد نیمسبب تأ به راها  نهیهز در شیافزا ط،یشرا نیبهتر در که بوده صنعت بخش متوجه
 شد. خواهد متحمل اهیس بازار وها  واسطه

 رشـد  فاصـلۀ  بـه  منجـر  کـه  اقتصا دپذیري  رقابت قدرت و یالملل نیب يبازارها در حضور کاهش ب)
 داتیفروش تول امکان عدم سبب به یبازرگان بخش شتریب مقوله نیا در. شود می کشورها ریسا با ياقتصاد

 .شد خواهد واقع انیز مورد یصادرات
 .يکاریب و رکود ها، متیق سطح شیافزا و یتورم آثار ج)
 فشـار  بعضـاً  که .... و ارز خروج احتکار، ،یاتیمال فرار قاچاق، رینظ ياقتصاد مفاسد معضل شیافزا) د

  .است میتحر خود آثار از شتریب ها آن
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  یاسالم اقتصاد میمفاه بر هیتک باها  میتحر با مقابله
 جهت وابسـتگی اقتصـادي و   اقتصادي عاملی درهاي  نیازمندي« :فرماید می 28، آیۀ توبه خداوند در سورة

ایمانی باید به هوش باشند تـا بـا جهـاد     جامعۀ منان ومؤ و شود می فرهنگی نهایت وابستگی سیاسی و در
استفاده از نیازهـاي  سوء اجازه ندهند تا دشمن با خود را از این وابستگی نجات دهند و ،تالش اقتصادي و

 ،نظـامی هـاي   سیاسـت  نی را در اختیار گیـرد و جامعۀ ایما اقتصادي و وابستگی اقتصادي سرنوشت امت و
  .»آوردد درفرهنگی و سیاسی جامعه را تحت سلطۀ خو

هـا   جنـگ  م،یتحر رکود، از یناش ياقتصاد دشوار طیشرا با مقابله منظور به مختلف يکشورها هرچند
 با تا میدار یسع نوشتار نیا در شد اشاره چنانچه اما، اند نموده اتخاذ را یمختلفهاي  ياستراتژ و ریتداب و....

 عتیشـر  ياقتصـاد هاي  آموزه براساس را یرانیا ـ یاسالم ییالگو یمقاومت اقتصاد ییاجرا الزامات لیتحل

 .میداشته باش مقوله نیا چارچوب بر يمرور ابتدا در است الزم لذا. میینما فیتعر اسالم

  یاسالم اقتصاد میمفاه
روش  نـۀ یزم در اسـالم  در شـده  ارائـه  یکل قواعد مجموعه از: ستا عبارت فیتعر در یاسالم اقتصاد نظام
  . یاجتماع عدالت نیمتأ يراستا در ،ياقتصاد مشکالت حل و ياقتصاد اتیح میتنظ

 رسوم و و آداب ،از فرهنگها  این ارزش و معنوي مبتنی است اسالمی وهاي  اسالمی بر ارزش اقتصاد
دهد که این  می اقتصاد اسالمی نشان بررسی نظام ارزشی در گیرند. می اجتماعی اسالم سرچشمههاي  نهاد

با معتقدات دینی  ،بودن علت اسالمی مسلم است که این ضوابط به و را دارد اصول خاص خود نظام ضوابط و
بسیاري از مشکالت ة کنند تواند برطرف می رعایت این اصول و نزدیکی دارندۀ ت رابطمعنوی یعنی اخالق و

 اسالم و داشته دیکأت ییگرا مصرف از زیپره و قناعت بر یغرب اقتصاد برخالف یاسالم اقتصاد ژةیو نگاه شد.با

 در را ياقتصاد مشکالت حل و داده قرار توجه مورد خود نیقوان مجموعه از یئجز عنوان به را اقتصاد مسئلۀ

 عیتوز د،یتول از اقتصادهاي  حوزه ۀهم يدستورهاي  آموزه نیا. داند می مردم یاخالق و یدتیعق یمبان اصالح
 و مانی(ا چون يامور ياقتصاد نیچن در. ردیگ شکل یمقاومت و مقاوم داقتصا تا ردیگ می دربر را مصرف تا

آیۀ  ،بقرهسورة ) عدالت(؛ 14آیۀ  ،نحل ؛ سورة61آیۀ  ،هودسورة ) تالش و کا ر (؛96ۀ یآ اعراف ةسور) تقوا
آیۀ  ،نساء ؛ سورة188آیۀ  ،بقرهسورة ) یعموم و یتعاون و یمشارکت ،یخصوص چندگانههاي  تیمالک (؛279
 و اموال تمرکز و رانحصا تیممنوع ،ياقتصاد سالم ش؛ (گرد7، آیۀ حشرسورة  ؛41و  1ات یآ ،انفال؛ سورة 29

 و ازمندانین نیم؛ (تأ34آیۀ  ،توبهسورة  ،عموم) ةاستفاد و انیجر از ینگینقد کردن خارج تیممنوع( ثروت)،
سـورة   ،مصرف) در (اعتدال ؛8، آیۀ نساء ؛ سورة273-215-177ات یآ ،بقرهسورة  )،یاجتماعۀ میب و تکافل

 دارند یاساس و يدیکل نقش؛ 67، آیۀ فرقان ؛ سورة26آیۀ  ،اسراءسورة  ؛31آیۀ  ،اعراف؛ سورة 141آیۀ  ،انعام

  . شود می مطرح یاسالم ياقتصاد اصول عنوان به و
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ـ ن جهت در فاسد قعوا رییتغ صدر، اهللا تیآ دیشه ریتعب به یاقتصاد اسالم اهداف نیتر مهم از یکی  لی
 دارد. ازین را خود يکارها ساز و وها  روش مهم نیا کنیول ،است یاسالم مطلوب و سالم واقع به

 براسـاس  یاسـالم  ناندااقتصـاد  کـه  است آن مستلزم امروز جوامع در یاسالم اقتصادپذیري  امکان

 ثـا بـت   اصول و ینمبا ۀیپا بر و کنند می کسب یاسالم جوامع در يروابط اقتصاد تیواقع از که یشناخت

 تنها که داشت توجه دیبا. گمارند همت یفعل قعوا رییتغ يبرا يراهبردهاي  هید نظریتول به اسالم عتیشر

 رییتغ امکان که است یاصل عوامل يگذارتأثیر ةنحو و زانیم و ياقتصاد يرهایمتغ انیروابط م شناخت با
علـم   مثبـت  يدسـتاوردها  از که اسـتفاده  نجاستیا نکته. دیآ می دیپد نهنایب واقعگذاري  استیس و طیشرا

 .داشته باشند یتکامل رابطۀ توانند می دو هر نیا و ستین یاسالم اقتصاد یعلم تیهو ینف يمعنا به اقتصاد
 ریتعب بود. به خواهد برخوردار الزم "یاثربخش" از یاسالم اقتصادهاي  هینظر که است طیشرا نیا در تنها
 :يمطهر دیشه

ـ اول اصـول  برخالف دینبا و تواند نمی یاسالم اقتصاد نیقوان« ـ درغ چـه  باشـد،  ينظـر  اقتصـاد  ۀی  ری
  ».است یحتم جامعه نیا ياقتصاد مرگ سرانجام و رکود ای شکست صورت نیا

است  برخوردار یعلم تیماه از هم و است ياقتصاد نظام و مکتب يدارا هم یاسالم اقتصاد نیبنابرا
 مشـکالت اقتصـاد   حـل  به اسالم یغن معارف به هیتک با قادرند یاسالم جوامعها  یژگیو نیا براساس و

 .گمارند همت يامروز
 کشـف  دنبـال  بـه  یمقاومت اقتصاد خصوص در شده ارائه اهداف در شد اشاره مقدمه در که گونه نهما

 برشـمردن  بـا  هسـتیم و  یاسالم اقتصادهاي  آموزه چارچوب در مقوله نیا يکارها ساز و و ابعاد م،یمفاه

 را ییراهکارهـا  مزبـور هاي  لفهمؤ مورد در یاسالم اقتصاد مواضع انیب ضمن اقتصاد علم مهمهاي  مولفه

  .کرد میخواه طرح یمقاومت اقتصاد مفهوم ياجرا و نییتب يبرا

  د مقاومتیتعاریف اقتصا
 توانـد صـورت بگیـرد کـه بـارزترین و      مـی  مقاومتی تعاریف مختلفـی از اقتصـاد   تبیین مفهوم اقتصاد در

  باشد. می اقتصاد الگو ترین آن مهم
طورکه انقـالب   است؛ یعنی همان» قتصاد موازيا«ۀ مثاب تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به :موازي اقتصاد

به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبـی، اقـدام بـه تأسـیس نهادهـایی ماننـد        اسالمی باتوجه
بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایسـتی بـراي تـأمین اهـداف     امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و ۀ کمیت

کـه انقـالب اسـالمی بـه اقتصـاد مقـاومتی و بـه        را ادامـه داده و تکمیـل کنـد؛ چرا    انقالب، این پـروژه 
نهادهـاي رسـمی اقتصـادي    ة هاي مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد کـه چـه بسـا ماهیتـاً از عهـد      نهادسازي

  .ویژه ایجاد کند وازي براي این کارآید. پس باید نهادهایی م برنمی
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، »سـازي  مقـاوم «تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادي اسـت کـه در پـی     :ترمیمی اقتصاد
 .ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي اسـت » ترمیم«و » گیري خلل«، »زدایی آسیب«

نتظارات مـا را   که ا دنهادهاي موجود، کاري کناي ه تاسکه با بازتعریف سی استدنبال آن  رویکرد بهاین 
هـاي ضـعف و    خواهیم کـه کـانون   نک مرکزي یا وزارت بازرگانی می برآورند. مثالً در این تعریف، ما از با
یـا  ا هـ  ماساس شرایط جدید اقتصادي، تحـری شناسایی کنند و خود را بربحران را در نظام اقتصادي کشور 

  اسالمی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردي جهادي ارائه دهند.نیازهاي انقالب 
ــاد ــاعی اقتص ــاومتی، متوجــه  : دف ــوم از اقتصــاد مق ــف س ــه«تعری و » آفندشناســی«  ،»شناســی هجم

ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنـیم کـه مخالفـان مـا حملـه بـه       » پدافندشناسی«
دهنـد. بنـابراین وقتـی بـه اقتصـاد       را چگونه و با چه ابزارهایی صـورت مـی  اقتصاد ایران و اخالل در آن 

هـا   اساس آنمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بردشۀ هاي هجم ایم که ابزارها و شیوه مقاومتی دست یافته
استراتژي مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت 

 اسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.متن
مـدت سـلبی و    چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتـاه  :اقتصاد الگو

مـدت   اقدامی صرفاً پدافندي نیست؛ بر خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یا کوتـاه 
بلندمـدت   اندازي کالن به اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و یک اقدام دانستند، این رویکرد چشم می
هـاي رهبـر معظـم انقـالب نیسـت،       رسـد دور از دیـدگاه   نظر مـی  شود. این تعریف هم که به شامل میرا 

هستیم که هم اسـالمی  » آلی اقتصاد ایده«و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی   بیرویکردي ایجا
خش و کارآمد ب مراي جهان اسالم الهاباشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادي که ب

باشـد. بـدین معنـا اساسـاً در الگـوي اسـالمی ایرانـی        » تمدن بزرگ اسـالمی «ساز تشکیل  بوده و زمینه
باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله اسـت کـه    هاي مهم الگو می یکی از مؤلفه  پیشرفت،
  شود. پذیري و نوآوري می ریسک، اومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینیاقتصاد مق

  یاسالم اقتصاد اصول و میمفاه در یمقاومت اقتصاد يکارهاهرا يجوو جست
هـاي زیربنـایی و   جملـه رویکرد از اي و زیربنـایی باشـد.   نیز باید ریشه» اقتصاد مقاومتی«توجه به ترکیب 

  محور به مسائل است. اساسی، توجه دانش
معه قلیل العمل و کثیره و ان الجهل ال ینفعـک معـه قلیـل     ان العلم ینفعک«در حدیثی آمده است: 

العمل و ال کثیره؛ کاري که با علم قرین است، اندك و بسیار آن سودمند است و کاري که با نادانی قـرین  
  .»دهد و نه بسیار آن است، نه اندك آن سود می

ح کنـد، فسـاد خواهـد    کـه اصـال  علم کار کند، بیش از آن بی کسهر«و در روایت دیگري آمده است: 
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پدید آیـد کـه در پیگیـري مباحـث      کشور نست این همت در کارشناسان و مسئوال؛ بنابراین الزم ا»کرد
کـه توجـه بـه اسـناد     زمرگی بر حذر بوده؛ افزون بر ایننگري و رو از سطحی» اقتصاد مقاومتی«مربوط به 

کـه   — سـاله، بخشـی از منـابع مهـم     جي پنها ساله و برنامه انداز بیست باالدستی مانند قانون اساسی، چشم
هـاي علمـی و پژوهشـی،     هـا و برنامـه   با طراحی نشست — ریزان و مجریان خواهد بود محل رجوع برنامه

  وجود آورند. ها به ها و دانشگاه ن را در حوزهتدوین دروس مرتبط با آ ۀینزم
همـت و تالشـی مضـاعف در راسـتاي      اقتصادي، توجه به تولید با ةجمله مسائل مهم در یک مبارزاز

هاي وارداتی و تأمین نیازهاي داخلی در حد توان است. شاید نخستین برداشت در ایـن   کردن وابستگی کم
که سابقه نشان داده، این قشر در کنـار   حمتکش و کوشاي کارگر نمایاند، درحالیمطلب، مخاطب را قشر ز

اشته و یکی از ارکان مثلث سرمایه، کار و مشتري اسـت و  یی باالیی دامناسب، کارریزي  مدیریت و برنامه
  کمتر هم نیست. اگر اهمیت بیشتري از آن دو نداشته باشد، قطعاً

کـارگیري نیروهـاي متعهـد و متخصـص در تولیـدات و افـزایش       ریزي دقیق و ب مهتالش جهادگونه در برنا
خدمات مورد نیـاز فراینـد تولیـد از     ۀبه به همجان ها و توجه کامل و همه دستگاهسازي  کیفیت محصوالت با بهینه

  این تالش جهادگونه قرار بگیرد. ةتواند در زمر بندي، نگهداري و... می زش، بیمه، بهداشت، تبلیغات، بستهآمو

 دیتول )الف

، بخـش تولیـد اسـت    ،شود می اقتصاد یک کشور ترین بخشی که باعث ایجاد یک شکوفایی پایدار در مهم
زیرا تولید عالوه بـر برخـورداري    از اقتصاد تولیدي که متکی به دانش وتوکل باشد.خصوص آن بخش  به

اولویـت   قبـول و  قابـل  حـد  مین رفـاه در تـأ  ،همگان ازمنافع عمومی موجب جلوگیري از افزایش بیکـاري 
 ،صدر دمحمدباقریس اله تیآ دیشه نظر بنابر شود. می رویه بی جلوگیري از واردات استفاده از منابع داخلی و

 و ياندوز ثروت هرگز باشد می هدف دیتول شیافزا آن در که يدار هیسرما نظام برخالف یاسالم داقتصا در
 یاجتمـاع  عـدالت  ییبرپـا  و شیآسا ،رفاه جادیا لۀیوس دیبلکه تول ،نبوده آرمان کی عنوان به دیتول یفزون
 يتقاضاها جادیا با تینها در که بوده تقاضا تابع همواره دیتول يدار هیسرما نظام در هرچند رو نیازا. است
 بر زیچ هر از قبل دیتول حرکت یاسالم اقتصاد در شود، می هودهیب ای و لوکس يکاالها دجایا موجب بکاذ

. ردیپـذ  مـی  صـورت  فرد هر یزندگ يبرا یاساس يکاالها و الزم دموا یفراوان و مردم یواقع يازهاین ۀیپا
 گـردد  جامعـه  در يکار اسراف موجب که ییکاالها ای یتجمل لیوسا دیتول با یاسالم اقتصاد گرید يازسو

 . است مخالف داًیشد
 يدیتول حرکت رایز است، همراه یساختگهاي  تورم خطر با يدار هیسرما جوامع در دیتول سبب نیبد

 داران هیسرما وها  دالل حضور جهت به بلکه ست،ین یواقع شهیهم که بوده ییتقاضا مقدار تابع جوامع آن در

 مصرف يتقاضا دراصل که داشته وجود یساختگ يتقاضا همواره کاالها راحتکا و دیخر قیطر از واسطه



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:               28

 

 و  بیایبازارهاي  وهیش ازگیري  بهره و یساختگ يبازارها جادیا با کاال صاحبان گرید یعبارت به. ستین کننده
 کشورها طریق ازاین و داده گسترش را خود ياستعمار ةطریس تا کنند می تالش شتریب فروش يبرا غاتیتبل

 در و شـده  تـر  فـزون  شانیکاالها فروش اول بازار ۀوهل در تا ند،ینما لیتبد یمحصول تکهاي  نظام به را

ـ ا و درآورنـد  نـو زا به راها  حکومت ،عرضه از يریجلوگ با ضرورت هنگام به بعد ۀمرحل  همـان  درسـت  نی

ـ تول عوامـل  یبررسـ  بحث، قابل گرید ۀنکت. کند می انیب یروشن به راها  میتحر اساس که استاي  هنکت  دی
ـ  بیضـر  يدارا) يفنـاور  و هیسرما ،کار يروین شامل (دیعوامل تول يدار هیسرماهاي  نظام در. است  یفن

 در و شده لئقا کار يروین يبرا يشتریب تیاهم یاسالم اقتصاد در کنیل باشند، می دیتول در یکسانی ارزش

ـ تول اهداف به کمک عنوان به را گرید عامل دو و دیتول یاصل صاحب را کار يروین واقع  کـه  دانسـته  يدی

. قـرآن  باشـند  مـی  دارا را کار ابزار ای هیسرما اجرت از استفاده حق تنها د،یتول رابزا مالک ه ویسرما صاحب
؛ 10، آیـۀ  جمعه ؛ سورة73، آیۀ قصص؛ سورة 12، آیۀ اسراءسورة صورت صریح در آیاتی همچون  کریم به

تولیـد سـفارش    زن به کار و مسلمانان را اعم از مرد و، 15، آیۀ ملک ؛ سورة198و  188 ، آیاتبقره سورة
 . کرده است
ـ بن میمفـاه  بر یمبتن ،یمقاومت اقتصاد در دیتول که شود می مشخص یروشن به نیبنابرا  دااقتصـ  نیادی

ـ تول بـه  توجـه  و کننـده  مصرف یواقع يتقاضا براساس اوالً ،یاسالم محصـوالت   و یاساسـ  يکاالهـا  دی
 توجـه  و کـار  يروین مهم نقش اًیثان و رفتهیپذ صورت ییگرا تجمل از اجتناب با و ییربنایز و کیاستراتژ

 مورد ستیبا می شیپ از شیب دیتول عاملترین  یاساس عنوان به قشر نیاهاي  خواسته نیمتأ به دولت ژةیو

 رد.یر قرار گدر دستور کا یداخل ور بهره و پرتالش يجهاد کار يروین از استفاده و شده واقع توجه
خداونـد   ؛یحبّ إذا عملَ أحـدکُم عمـالً أن یتقنَـه      إنَّ اللّه« :فرمایند می ـ صلی اهللا علیه و آلهـ  پیامبر 

  .»دهد، آن را درست و استوار انجام دهد دوست دارد هرگاه یکى از شما کارى انجام مى
فَإنَّ النّاس الیسألونَ  ؛التَطلُب سرعۀَ العملِ و اطلُب تَجویده« :فرمایند می نیزـ  السالم ـ علیه  علىامام 

دن کار مبـاش، بلکـه   دا دنبال سرعت در انجام به؛ یسألونَ عن جودةِ صنعته ؟ إنَّما"کَم فَرَغَ منَ العملِ"فی 
بلکـه در پـى خـوبى و     "در چند روز کار را به پایان برده است؟"د: پرسن مردم نمى ت خوب را بجوى.کیفی

  .»نیکویى محصول کارند
باشـد از   فقیـر  زمینی داشـته باشـد و   هرکس آب و« فرمایند: می جایی دیگر همچنین آن حضرت در

   .»گردد می رحمت خداوند دور
کُلُّ ذي صـناعۀٍ  « :فرمایند می یک تولیدکنندههاي  ویژگی ةهمچنین دربار ـ السالم ـ علیه  امام صادق

لمـن   مضطَرٌّ إلى ثَالث خصالٍ یجتَلب بِها المکسب و هو أن یکونَ حاذقا بِعمله مؤَدّیا لألمانَۀِ فیه مستَمیالً
لَهباشد،  ها کسبش را رونق بخشد: در کارش زبردست هر صنعتگر از سه ویژگی گزیر ندارد تا با آن؛ استَعم

  .»ار باشد و نظر مشترى خود را [تأمین و] به خود جلب کندد تامان
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 را یاجتمـاع  عـدالت  در تعـادل  عـدم هـاي   تیوضع است الزم خود اراتیاخت براساس دولت بنابراین

 یکـ ی. دینما يریشگیپ آنان از یاجتماع عدالت حفظ منظور به مناسب داتیتمه اتخاذ با و کرده ییشناسا
 در شـرفت یپ وریـزي   برنامه ردیقرارگ توجه مورد یمقاومت اقتصاد مبحث در است الزم که ینکات از گرید

 و یفن دانش شیافزا مستلزم دیتول امر در منابع از نهیبه و عالمانه ةاستفاد. است دیتول ابزار و يفناورة حوز
 رونـد  سـت یبا مـی  یپژوهشـ  و یدانشـگاه  مراکـز  در ينوآور و علم دیتول باشد. لذا می شرفتهیپ ابزارآالت

 در وري بهـره  شیافـزا  هدف، نیا به لین. رندیگ ت قراریاولو در يکاربرد قاتیتحق و کرده دایپ يتر عیسر

ـ فیک يارتقـا  محصـوالت،  شدة تمام يبها کاهش د،یتول ـ نها در و محصـوالت  تی  بـا پـذیري   بـت رقا تی

 .داشت همراه خواهد به را واردات کاهش و یخارج محصوالت
 حرکت از اجتناب نموداي  هژیو توجه آن به دیبا یمقاومت اقتصاد ستمیس يبرقرار در که یاساس ۀنکت

 هرچنـد  کشـورمان  گـاز  و نفت سرشار منابع بودن یغن. است یمحصول تک دیتول بر یمبتن اقتصاد يسو به
 قادر نسبت همان به کنیل رود، کار به متخاصم يکشورها بر فشار اعمال در تیمز کی عنوان به تواند می

 هـدف  بـا  یلیتبـد  عیصنا توسعۀ و مناسب استخراج جهت الزمهاي  يتکنولوژ فقدان سبب به بود خواهد

 یهیبد .شود گرفته کار به ما اقتصاد بر کشورها گرید فشار اعمال يبرا يابزار عنوان به افزوده ارزش جادیا
 کـاهش  و فقـر هـاي   شـه یر خشـکاندن  تـورم،  کـاهش  ،اشتغال شیافزا ،یداخل دیتول سطح يارتقا است

  .داشت خواهد همراه به را اقتصاد ییشکوفا و رشد بلندمدت در ،یاجتماعهاي  بیآس

 مصرف )ب 
 و حیصـح  يالگـو  بـه  دنیرس و مصرف یچگونگ به ،ياقتصاد مباحث از یبزرگ بخش ات،یروا و اتیآ در

ـ  ارائـۀ  در اصـل  نیتر مهم ریتبذ و اسراف هرگونه از يریجلوگ. است پرداخته آن از معتدل و درست  کی
 ةحـوز  در یاتفاق نیچن اگر. است شده پرداخته آن به گفته شیپ اتیآ در که است مصرف یاسالم يالگو

 دور به يمدار حرکت در فرقان، ةسور 67 ۀیآ در خداوند ور نیازا. رسد می قوام به اقتصاد دهد، رخ مصرف

 ریمسـ  در کهاي  هجامع ای فرد پس. است دانسته قوام به دنیرس راه را، ریتبذ و اسراف و طیتفر و افراط از
 سالم اقتصاد مطلوبیت به همان میزان و به جامعه و رسد می اقتصاد در قوام به کند، حرکت مصرف در قوام

 مصرف تجاوز عنوان به آن از که اسراف اسالمهاي  آموزه براساس .افتی خواهد دست یمقاومت و شکوفا و

 منابع حفظ ضامن حیصح کن مصرفیل ،شده واقع میتحر مورد است، شده فیتعر یعیطب و معمول حد از

 . است گرفته قرار سفارش مورد و شده یتلق ابیکم
 مصرف ؛26و  27، آیۀ اسراء ؛ سورة141 ، آیۀانعامسورة قرآن کریم در آیات دیگري ازجمله  نیهمچن

 مقابـل  در و را مـورد نکـوهش   شـود،  می ییگرا مصرف فرهنگ به منجر که یتجمالت و لوکس يکاالها

 مقام معظم طورکه همان البته است، قرار داده دیکتأ مورد دستگیري از مسلمانان را و قناعت و ییجو صرفه
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 ،سـت ین نکـردن  مصـرف  يمعنـا  بـه  ییجـو  صـرفه «فرمودند:  انیب مصرف يالگو اصالح انیب در يرهبر
 و کارآمـد  را مصـرف  و مـال  نکـردن  عیضا ،کردن مصرف بجا کردن، مصرف درست يمعنا به ییجو صرفه

اعتدال را رعایت کنـد   روي و هرکس میانه« فرمایند: می این باره در(ع) امام کاظم. »است کردن ثمربخش
امـام   »هرکس اسراف کند نعمت از دسـتش خواهـد رفـت.    نعمت براي او باقی خواهد ماند و ،قانع باشد و

 کـه خداونـد بـه او داده اسـت قـانع باشـد پـس او        اي روزي هـرکس بـه مقـدار   « فرمایند: می نیز(ع) باقر
 ».مردم خواهد بودترین  نیاز بی

ـ اهم از مصـرف  يالگـو  اصالح درگذاري  استیس که ییازآنجا ،اوصاف نیا با  اقتصـاد  در ییبسـزا  تی
ـ با جامعه یمصرف فرهنگ با اصالح لذا ،است برخوردار یمقاومت  بـر  منطبـق  مصـرف  اوالً تـا  دیکوشـ  دی
 مصـرف  يسـو  به جامعه اًیثان و رفتهیپذ صورت ریتبذ و اسراف ،ییگرا تجمل از دور به و یواقع ییتقاضا

هاي  نهیهز کاهش. شوند داده سوق بود خواهد ياقتصاد رشد و دیتول شیافزا متضمن که یداخل يکاالها
  .شوند می یابیارز راستا نیهم در زین کشورهاي  هیسرما مصرف در اسراف عدم و رضروریغ

 دولت )ج 
 ،یتعادل اجتماع حفظ ،یاجتماع ینگاهبان و نتضما به یاسالم دولت یاساس فیوظا از یاسالم اقتصاد در
 حفظ مرج، و ازهرج يریجلوگ و جامعه يدیتول يروهاین یتمام بر نظارت ،یعمومهاي  بخش به یدگیرس

 .است شده نامبرده احتکار با مبارزه يبرا ستهیشاهاي  روش از استفاده و کاالها یمبادالت ارزش
 قیطر از یاجتماع عدالت ییبرپا یمقاومت اقتصاد در دولت نقش نیتر مهم رسد می نظر به اساس، نیبرا

زیرا عـدالت اجتمـاعی   ، باشد می مردم یاساس و یشتیمع يازهاین يبرا الزمهاي  حداقل وجود از نانیاطم
 دوسـتانش  خطـاب بـه ولیـد و   (ع) رو حضرت علـی  ایناز ،اساسی براي عدالت اقتصادي خواهد شد پایه و

عـدل نیـز    توان به رفاه رسـید؟خیر،  می تصاحب اموال عمومی تنها از راه ظلم و گمان نکنید« فرمایند: می
 فعمنـا  کـه  بندای نانیاطم موضوع نیا از دیمردم با لذا .»تان خواهد شد گشایش زندگی موجب آسایش و

 یاساس يکاالهاسازي  رهیذخ راستا، نیا در. شود می مراقبت و داشته قرار توجه مورد تیحاکم توسط ها آن
 . بود خواهد کارگشا دولت توسط ادیز حجم در

 يواگذار در لیتسه ،تورم کنترل به توان می ردیگ قرار دولت توجه مورد است الزم که يموارد گرید از
 و کسـان یهاي  فرصت جادیا ،مادر عیصنا وها  رساختیز توسعۀ ،یخصوص بخش به ياقتصادهاي  بخش
 ۀیسرما و کار از تیحما وگذاري  هیسرماهاي  فرصت لیتسه ،يخوار رانت از يریشگیپ ،يگذار هیسرما برابر
 کاال عیتوز ستمیس بر نظارت ،یدولت ةدیچیپ يساالر وانید کاهش و ریپاگ و دست يندهایفرا رفع ،یداخل

 داخل، داتیتول از تیحما ارز، به کشور ازیرساندن ن حداقل به ،ياقتصاد مفاسد و کاال قاچاق از يریشگیپ و

 کاالها، عیتوز نحوه بر نظارت اقتصاد، در يسوداگرهاي  شهیر حذف مولد، اقتصاد سمت به ینگینقد تیهدا

  نمود. اشاره یمردمهاي  مشارکت جلب با یرقابت طیمح جادیا وگذاري  تیاولو با کشور درها  نهیهز تیریمد
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 يگذار هیسرما )د 
 مولـد هاي  بخش و ییربنایز داتیتول و یاساسهاي  رساختیز برگذاري  هیسرما تمرکز یمقاومت اقتصاد در

 کشور ینسبهاي  تیمز ییشناسا مستلزم آن به  بیایدست که بوده يکشاورز و صنعتهاي  بخش در ژهیو هب

ـ تکم گـر ید يازسو. باشد می یمعدن عیصنا و یمیپتروش گاز، ،نفت عیصنا همچون ـ ظرف لی  يواحـدها  تی
 مد ستیبا می ییزا اشتغال هدف با تمام مهینهاي  طرح لیتکم و ها آن گردش در هیسرما نیمأت با يدیتول

 ،کرد اشاره هیسرما و پول بازار رینظ یمال يبازارها يمحور نقش به است الزم انیم نیا در .ردیگ قرار نظر
 مـراودات  انجام منظور به مناسب نیگزیجاهاي  حل راه ارائۀ و نهیهز حداقل باها  بنگاه الزم ۀیسرما نیمأت

 تیریمد د،یجدهاي  نکبا و کشورها با يکارگزار روابط يبرقرار رینظها  میتحر طیشرا در یبانک یالملل نیب
ـ و به نهادها نیا فیوظاترین  مهم از خدمات تیفیک يارتقا وها  یصراف تیتقو و يارز ریذخا هـا   بانـک  ژهی
را  مناسـب  طیشـرا  گذاران هیسرما يبرا الزمهاي  تیجذاب جادیا با دولت است الزم اساس، نیبرا باشد. می
  آورد. فراهم کشور از خارج ازها  هیسرما بازگشت يبرا

 يتجار روابط )ه 

ـ تول وگـذاري   هیسـرما  شیفزاا اثرات از خود که بوده صادرات بخش ۀتوسع مستلزم يتجار تراز بهبود  دی
 نییتع راگذاري  هیسرماهاي  نهیهز زین دیتول و دیتول مشوق مصرف، نکهیا به تیعنا با نیبنابرا .است یداخل
ـ تول مصـرف  به لیتما و یخارج داتیتول مصرف کاهش لذا ،دینما می ـ  داتی  ۀتوسـع  آن تبـع  بـه  و یداخل

ـ  دولـت  يازسو مناسب يها استیس اتخاذ گرید يازسو و سو کیاز یداخلگذاري  هیسرما  جـاد یا بـر  یمبن

 یخارج يکاالها واردکنندگان يبرا نیسنگهاي  اتیمال وضع همچون واردات امر در الزمهاي  تیمحدود
 قرار نظر مطمح یمقاومت اقتصاد در دیبا یخارج يارزها با بلتقا در یمل پول ارزش تیوضع به توجه زین و

 فیتضع تیموقع در یمل پول ارزش قرارگرفتن هرچند که ستا نیا تیاهم زیحا نکتۀ مورد نیا در. ردیگ
 شـود،  منجـر  يتجار تراز بهبود و صادرات شیبه افزا است ممکن مدت کوتاه در یخارج يارزها قبال در

 فتهای شیا فزا بلندمدت در دیتولهاي  نهیهز ها، يفناور کاالها و از یبرخ واردات به یوابستگ به باتوجه کنیل

ـ تول در ییخودکفا لذا. داد خواهد شیافزارا  تورم بازار به کاالها آن ورود با که  و ییربنـا یز محصـوالت  دی
 و دوسـت  يکشـورها  با ياقتصاد روابط يبرقرار. است دیکتأ مورد یمقاومت اقتصاد در یفن دانش يارتقا

 دستور در است الزم موارد ریسا و یفن زاتیتجه ه،یاول مواد و منابع نیمأت با هدف ارتباطات نیا گسترش

  .ردیگ قرار امر گذاران استیس کار

 گیري نتیجه
 رهبـر  اسـت،  گرفتـه  صورت کشور به ياقتصاد فشار اعمال منظور به که یالملل نیبهاي  میتحر ياثنا در
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 وهـا   میتحر مقابله با جهت یحل راه عنوان به" یمقاومت اقتصاد " ةواژ به یاناتیب در یاسالم انقالب معظم
 دهیرس انجام به ن مقولهیا از یمختلف فیتعار هرچند :فرمودند اشاره ياقتصاد يتنگناها و فشارها کاهش

 یحت ملت کی يبرا که است ياقتصاد( یمقاومت اقتصاد له معظم توسط شده ارائه فیتعر بربنا کنیل است،
ـ  یمقـاومت  اقتصـاد  اسـاس  نی) برا.کند می فراهم را ییشکوفا و رشد ۀنیزم میتحر و رفشا طیشرا در  کی

 و رشـد  موجب شرفتیپ نعموا رفع که با گرا برون و ایپو است ياقتصاد بلکه ،نبوده منفعل و بسته اقتصاد
 و میمفـاه  تـوان  مـی  که است نیا باشد می توجه قابل مقوله نیا در کهاي  هنکت .گردد می کشور ییشکوفا

ـ ظرف کـه  اسالم عتیشر بر یمبتن اقتصاد اصول چارچوب در را یمقاومت اقتصادهاي  لفهمؤ ـ اهـاي   تی  نی
ـ  یاسـالم  ـ یرانیا ياقتصاد يالگو کی قالب در را آن و جوکردهو جست داراست را موضوع . نمـود  یمعرف
ـ تغ ،ينوآور و علم دیتول قیطر ازها  يفناور توسعۀ ،یداخل دیتول از ینبایپشت وگذاري  هیسرما به کمک  ریی

 ییخودکفا ،ریتبذ و اسراف ،ییگرا تجمل از اجتناب ،یداخل داتیتول مصرف يسو به جامعه یمصرف فرهنگ

 اسـتقرار  ،اشـتغال  ۀحل مسئل تورم، کنترل ه،یسرما و پول يبازارها تیتقو ،ییربنایز محصوالت دیتول در

 از دوسـت  يکشـورها  بـا  يروابـط تجـار   گسترش و مولد داتیتول بهها  هیسرما تیهدا ،یاجتماع عدالت

 و کارشناسـان  توسـط  یمقـاومت  اقتصـاد  يالگـو  ياجرا يراستا در است الزم که است یعوامل نیتر مهم
 .شود گرفته نظر در ها آن يبرا ییکارها و ساز وها  شاخص و گرفته قرار يواکاو مورد امر نامتخصص

  منابع  
  .قرآن کریم

  .البالغه نهج
  .قم، مهر ،اسالمی مبانی اقتصاد ).1388( اقتصاد پژوهشگاه حوزه و

  .(ع) دانشگاه امام صادق ،تهران ،مرزهاي دانش اقتصاداسالمیمباحثی در  ).1388( پیغامی عادل
 آدرس در یدسترسـ  قابـل  ،»تاسـ  ضرورت کی یمقاومت اقتصاد چرا). «1391( سیدپرویز ،کامجو یلیجل

 http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4048ی: نترنتیا
 مطالعات ةپژوهشکد ».کشور بانکی نظام در گسترش فساد و دایجا علل بررسی« ).1390( محمد ،يخضر

   ي.راهبرد
 اقتصـاد  دةدانشـک  دانشـگاهی  جهاد ،1ج  ،مالی فساد ۀعارض بازشناسی ).1381همکاران ( و ،فرهاد ،رهبر

 تهران. دانشگاه
 .بدر ،تهران ،یاسالم اقتصاد ةگسترد طرح ).1357ر (دمحمدباقیس ،صدر
 آدرس بـه  یدسترسـ  قابـل  ،»ياقتصـاد هاي  میتحر يمدکارآ و تأثیر به ینگاه«). 1386ید (وح ،ینیعابد

 http://www.irdiplomacy.ir ی:نترنتیا
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 .(ع) دانشگاه امام صادق ،تهران ،اسالمی اقتصاد ۀفلسف ).1390(حسینی عقیل و  ،حسین ،عیوضلو
 . 190شمارة  ،ياقتصادـ  سیاسی اطالعات ۀمجل ،»توسعه و ياقتصاد فساد). «1382( وحید ،يمحمود

  . قم ،چاپ اول ،عوامل آن پیشرفت اقتصادي و ).1390( محمدحسین ،مهرآیین 
  .بیروت لبنان الوفا، ۀموسس ،چاپ دوم ،75 ج ،االنواربحار ).1403( محمدباقر ،مجلسی

 بانک نشریۀ ،»یبانک ستمیس و اقتصاد برها  بانک میتحر اثرات). «1389ی (تراب مهرنوش و ساناز ،یوصال

  بهمن. ،111، شمارة اقتصاد و
 اطالعـات  مجلـۀ  آقـایی،  بهمن ۀترجم ،»آزاد بازار و دولتی يفعالیتها فساد، مسئلۀ). «1378( يتانز ویتو،

  .ياقتصاد ـ سیاسی
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  آغازین اقتصاد مقاومتی  ۀعنوان نقط به مصرف ياصالح الگو
  ***، داود غفوري**، رضا ایمانی دلشاد*ناصر ملکیان

  چکیده
فرهنـگ   مقـاومتی اسـت.   شروع اقتصـاد  ۀحال نقط ن استراتژي و درعینتری اصالح الگوي مصرف مهم

اقتصادي جامعه  تواند موجبات رشد و توسعۀ ده و میگذاري را فراهم نمو مصرفی مناسب، امکان سرمایه
عوامل گونـاگونی اسـت کـه     تأثیرو نیل به اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد. اصالح الگوي مصرف تحت 

فکري و فرهنگی جامعه است. با وجود گذشت مدت زیـادي از  ها ساختار  ترین آن شاید بتوان گفت مهم
ن نان بسیاري از افراد و حتـی مسـئوال  رغم وجود ارتباط بسیار با اقتصاد مقاومتی، همچ این مهم و علی
حاضر با استناد بـه فرمایشـات    آشنایی کاملی ندارند، لذا مقالۀ» اصالح الگوي مصرف«با مفهوم دقیق 

، )SWOTریـزي راهبـردي (مـدل     هاي برنامه الب یکی از پرکاربردترین مدلمقام معظم رهبري و در ق
حساس ملی است. بیان نقاط قـوت، نقـاط ضـعف،     مسئلۀصدد تبیین و شناسایی بخشی از ابعاد این در

خصـوص   رو و اقدامات ضروري در سطوح ملـی، اسـتانی و دسـتگاهی در     ها و تهدیدهاي پیش فرصت
 مقاومتی شروع اقتصاد ۀحال نقط ترین استراتژي و درعین مهمعنوان  مدیریت مصرف و سبک زندگی به

  از مواردي است که در این پژوهش بدان اشاره شده است.
  SWOTریزي راهبردي، مدل اقتصاد مقاومتی، اصالح الگوي مصرف، برنامه :ها واژهکلید

  قدمهم
ها و تأثیرکردن آن اثر عاقباً تالش براي کنترل و بیهاي فشار و مت حوزهمعنی تشخیص  اقتصاد مقاومتی به

فرصت است؛ همچنین براي رسیدن به اقتصاد مقـاومتی بایـد    ط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی بهدر شرای
طبق ] 1[ گردد. تأکیدهاي خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش براي خوداتکایی  وابستگی
کـردن فشـارها و عبـور از    د مقاومتی، ضـرورت مقاومـت بـراي رد   مردان ایران در تعریف اقتصا تنظر دول
این روش اقتصـادي از نظـر تعریـف بـا اقتصـاد       ]2[ .ها براي رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است سختی

وسـط  غزه ت ةپس از محاصر 2005بار در سال  نخستیناصطالح اقتصاد مقاومتی  ]3[ .ریاضتی تفاوت دارد
                                                        

  .nasermalekian@yahoo.comمحقق ادارة اعتبارات بانک مرکزي ج.ا.ا  ،ارشد مدیریت دولتی کارشناس *
  معدن و تجارت استان همدان. کارشناس برنامه و بودجۀ سازمان صنعت،  ،ارشد مدیریت دولتی کارشناس **

مدیریت  دکتريدانشجوي ،  هوایی شهید ستاريعضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون  ***
Ghafoori1391@ut.ac.ir.  
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شـد و نـاتوانی    هاي اولیه براي تولید و پیشرفت اقتصادي را نیز شامل مـی  اسرائیل که مواد غذایی و نهاده
فرنگـی را کـاهش    شت بسیاري از محصوالت کشاورزي ازجمله توتغزه در صادرات، امکان صادرات و ک

مقـاومتی شناسـایی    داده بود مورد استفاده قرار گرفت و ضـوابط و معیارهـاي حـاکم بـر مفهـوم اقتصـاد      
شـود و در   هاي اخیر این شیوه در ایران تـرویج مـی   ها علیه ایران در سال پس از تشدید تحریم ]4[.گردید

هـا بـا ایجـاد کمتـرین بحـران       استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحـریم  ،اقتصاد مقاومتی هدف
  ]5[.است

د را، سال اصـالح  یعاقالنه منابع کشور، سال جد مصرف مدبرانه و یِو اساس یاتیت حیبه اهم باتوجه«
 ]6[ .»دانم یمصرف م يالگو

 88سـال  . مقاومتی است شروع اقتصاد ۀحال نقط ترین استراتژي و درعین اصالح الگوي مصرف مهم
هـا، کارخانجـات    از بانـک  ياریبسـ  یرشکسـتگ ودنبال آن  در غرب و به یآغاز شد که بحران مال یدر حال

ـ ا تمـامی  ،از اقتصاددانان یبرخبه اعتقاد  .را شاهد بودیم ...و يخودروساز از شکسـت   یناشـ  هـا  ن اتفـاق ی
مقام معظـم   ۀنانتخاب هوشمندارو  ازایناست.  یجوامع غرب ییگرا و مصرف يدار هینظام سرما يها يتئور
مبارك و ار یکشورمان بس يتواند برا ی، م»مصرف ياصالح الگو« نام به سوي ایشاناز يگذار و نام يرهبر

توسعه در کشورمان  ةکنند لیتسه ين بسترهایتر مصرف از مهم ياصالح الگو ۀلئرا مسیز ،باشد میپرثمر 
ها و امکانات را  تواند فرصت میدر این ارتباط  ساختن افکارثرأعمومی و مت ۀایجاد دغدغدیگر  ازسوياست. 

 يتحقق اهداف کالن کشور را در پرتو هايامیده و دااي قرار د شده ریزي در جهت و مسیر مشخص و برنامه
الزم است ابعاد مختلف اصالح ، یر بزرگین تدبین چنییتب ياست برا یهیبداین حرکت عظیم افزایش دهد. 

در این . لذا ز مشخص گرددیها و آحاد مختلف مردم ن سازمان ۀعملکرد هم یروشن و چگونگ مصرف يالگو
 SWOTو در چارچوب تجزیه و تحلیل  يمقام معظم رهبرانات یب يبر مبناالگوى مصرف اصالح نوشتار 

د یدست آ ح مصرف بهیهاى الگوى صح ژگىیص وی؛ تا هم آگاهى و شناخت الزم براى تشخگردد بررسی می
کلمات ابتداي خفف م SWOTبتوان با اقدامات اصولی به تحقق آن دست یافت.  ى،یاجرا ۀو هم در صحن

)S=Strengthsنقــاط قــوت (، )W=weaknessesنقــاط ضــعف ( ،(O=opportunities) و  اهــ فرصــت
)T=threatsدها،یتنگناها، تهد ۀسیمقا نفع، عوامل ذي یامکان بررس چارچوب تحلیلین یا. ا استهدی) تهد 

مختلـف   ضعف راهبردهـاي  و قوت به نقاط باتوجه همراه ها ظرفیت ها و زننده را با فرصت بیآس يها جنبه
مورد اسـتفاده   يراهبرد يزیر ند برنامهیدر فراقوي  یلیه و تحلیک ابزار تجزیعنوان  به سازد، لذا فراهم می

 تدوین راهبردا یوجود داشته باشد و شده  بینی پیشجا و هر زمان که عدم انطباق با اهداف  هرو  ردیگ یقرار م
ها  مختلف موضوع، شاخصبدین منظور ابتدا زوایاي ثري ایفا نماید. تواند نقش مؤ باشد، مینظر  مد يدیجد
گاه رهبري بررسی گردیده هاي علمی و نیز بر مبناي دید هاي اصالح الگوي مصرف از نظر تئوري لفهؤو م

 دهاي پـیش روي ایـن مسـئلۀ   ها و تهدی ، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتSWOTاساس مدل و سپس بر
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طوح ملـی، اسـتانی و   حساس ملی شرح داده شده اسـت. در پایـان نیـز برخـی اقـدامات ضـروري در سـ       
 دستگاهی پیشنهاد گردیده است.

  مسئلهبیان 
سـت، هـم   ین ياقتصـاد  ۀک مسئلیو اجتناب از اسراف، فقط  ییجو صرفهاصالح الگوي مصرف،  ۀمسئل«

 ]7[ .»کند ید میکشور را تهد ةندیاست، آ ی، هم فرهنگی، هم اجتماعياقتصاد
کـه سـبدي از   نحصر به خود او است. او بـراي این اصوالً هر فرد براي مصرف خود معیاري دارد که م

ها، سـالیق و درآمـد خـود را در     کاالها و خدمات را انتخاب کند، قیمت کاالها و خدمات، ترجیحات، ذائقه
کار ببندد؛ چراکـه   ترین نحو ممکن به ترین و اقتصاديگیرد و سعی خواهد کرد تا درآمدش را به به نظر می

تر است و مالحظـۀ   تر و حساس نگران شدن درآمدش دیگري نسبت به خرجهرچه باشد خود او از هرکس 
رسـانی دولتـی کشـور،     هـاي اطـالع   شده از طریق پایگاه بیشتري خواهد داشت. اما براساس آمارهاي ارائه

...) در کشـور مـا   هاي انرژي (بنزین، گازوئیل، بـرق و  صوص حاملخ ی از محصوالت، بهبرخ ۀمصرف سران
خـود مشـغول کـرده،     مردان را به و دولت يآنچه توجه رهبرمتوسط جهانی است. بنابراین بسیار بیشتر از 

سـبب   ولـی بـه   ،باشـد  هاي بسیار است که کشور از آن برخوردار مـی  ها و ظرفیت وجود امکانات، توانمندي
سازي و پیشرفت و شکوفایی اقتصـادي کشـور و    که در مسیر تمدنرویه و نادرست، به جاي آن مصرف بی

 يا لهعنوان مسـئ  به مصرف ياصالح الگوروست که  ازاین شود. رود و تباه می جامعه قرار گیرد، به هرز می
نقـاط  تالش دارد تا با شناسـایی   شده، محقق به مطالب عنوان باتوجهلذا  مورد توجه قرار گرفته است. یمل

ـ    نگـاه  ضمن ایجادله ها و تهدیدهاي پیش روي این مسئ صتقوت، نقاط ضعف، فر ن ی نـو نسـبت بـه ای
  از امکانات ملی فراهم آورد.مناسب و صحیح  اي را جهت استفادة موضوع، زمینه

  هاي پژوهش الؤس
شده و ارتباط موجود بین موضوع بسیار مهم اصـالح الگـوي مصـرف و اقتصـاد      به چارچوب مطرح باتوجه

مبناي انجـام ایـن    ،هاي زیر الؤس اطالح الگوي مصرف، ةدر حوزتر  ثرؤم جهت افزایش شناخت ،مقاومتی
  پژوهش قرار گرفته است:

  آغازین اقتصاد مقاومتی چیست؟ ۀعنوان نقط مصرف به هاي اصالح الگوي لفهؤها و م شاخص. 1
  در جامعه چیست؟ آغازین اقتصاد مقاومتی ن نقطۀعنوا ط قوت و ضعف اصالح الگوي مصرف بهنقا. 2
هـا و   آغـازین اقتصـاد مقـاومتی چـه فرصـت      نوان نقطـۀ ع الگوي مصرف بهسازي  بحث پیرامون بهینه. 3

 تهدیدهایی را پیش روي جامعه قرار خواهد داد؟
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  اهداف پژوهش
  اهداف زیر مد نظر قرار گرفته است: پژوهش،در این 

آغـازین اقتصـاد مقـاومتی و     ۀعنـوان نقطـ   بهمصرف  ياصالح الگوپیرامون گوناگون ي ها بیان نگرش. 1
   .هاي موجود کمک به گسترش آگاهی

ویـژه   هآغازین اقتصاد مقاومتی (ب عنوان نقطۀ به مصرفالگوي  اصالحهاي  لفهها و مؤ . شناسایی شاخص2
 .از دیدگاه مقام معظم رهبري)

روي اصالح الگوي مصرف (بـر مبنـاي    ها و تهدیدهاي پیش شناسایی نقاط ضعف، نقاط قوت و فرصت. 3
  .)SWOTمدل 

 .آغازین اقتصاد مقاومتی عنوان نقطۀ بهمصرف  ياصالح الگو مطلوب ه وضعیترسیدن ببراي  مدلی ۀارائ. 4
آغازین اقتصـاد   عنوان نقطۀ بهمصرف  ياصالح الگو مطلوب رسیدن به وضعیتبراي راهبردهایی  ۀارائ. 5

 .هاي اجرایی) مقاومتی (در سطوح ملی، استانی و دستگاه

  چارچوب نظري پژوهش
مفهـوم اصـالح   چارچوب نظري پژوهش حاضر در دو بخش ارائه گردیده است که بخش نخسـت شـامل   

ام معظـم رهبـري) و بخـش دوم نیـز     آن (از دیدگاه مق يها ها و مؤلفه و شناسایی شاخصمصرف  يالگو
روي اصالح الگوي مصـرف بـر مبنـاي     ها و تهدیدهاي پیش نقاط ضعف، نقاط قوت و فرصت دربرگیرندة

  است: SWOTیلیلتح مدل

 مصرف ياصالح الگو يها ها و مؤلفه بخش اول: شاخص
هاي مختلفی از  ، اما برداشتاست یق و روشنیمصرف به ظاهر مفهوم دق يمفهوم اصالح الگوکه  حالیدر

توان داشت و حتی ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه بـا سوءاسـتفاده از معنـاي ایـن عبـارت،           این عبارت می
لگوي مصـرف  گردد. بنابراین سؤال اولیه این است که آیا اساساً معیاري جامع براي امشکالتی نیز حاصل 
مصرف دیگر را ناصحیح دانست و  اساس آن یک الگوي مصرف را صحیح و الگويوجود دارد که بتوان بر

 ن اقـدام یتر ن و مهمیرسد اول ینظر م بهعبارت دیگر  حرف زد؟ به» اصالح الگوي مصرف«ز به آن ا باتوجه
ـ  يدر پرتـو تـا  ن درست از موضوع است؛ ییک تبی ۀارائ مصرف، ياهتمام به اصالح الگو يبرا ک درك ی

ـ باابتـدا   يدیگـر  هـر بحـث  شروع ش از یپلذا . گرددسر یم يشتریب اثربخشیجامع و مشترك، امکان  د ی
  دقت بررسی گردند:   به مصرف ياصالح الگوموضوعات مرتبط با مفهوم 
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  گرایی و مصرف مصرف
همچـون خـوراك،    نیازهاي مادي انسان .پیدایش نیازهایی است أد مادي و معنوي انسان، هریک منشابعا

اوج معنویت نیست. حتی پیامبران و اولیاي الهی نیز که در  استثناپذیرعمومی دارد و  ۀپوشاك و مسکن، جنب
براي  هکه امروز —  »مصرف« ةواژ. اند امکانات مادي نیاز داشتهمصرف طور طبیعی، به  اند، به و ملکوت بوده

شود  استفاده می» یزدگ مصرف«ا ی» ییگرا مصرف« آن از عباراتی نظیر يو ضداقتصاد یمنف يها جنبهبیان 
از زبان  —ن کلمه هستندیا يبرا یمترادف یچون استعمال، استفاده، کاربرد، هم معان يگرید يها البته واژهو 

 يجـا  يمعنـا  بـه در لغـت  باشد. مصـرف   یکردن م استفاده و خرج يمعنا بهو شده  یوارد زبان فارس یعرب
 یمنف يطور عام معنا مصرف بهنیز اسالم  آییندر  ]8. [کردن است نهیز محل هزیبردن و نکار کردن و به خرج

موارد استفاده چه مثبت  ياست، اما برا یاز زندگیل مورد نیابزار و وسا، کردن از مواد ندارد و به مفهوم استفاده
از قبیل اسراف و  يگرید یواژگان اختصاص یا خارج از قواعد معمول زندگیخود  ي، چه در جایو چه منف
 یفرهنگ قالبکه گاه  ياقتصاد ةدین پدیا یجنب يها یژگیانگر ابعاد و ویب یخوب متداول است که بهتبذیر و... 

   .استابد، ی یهم م
  ]9[گیرد:  زیر انجام می ةنظر علوم اقتصادي نیز مصرف کاالها و خدمات با دو هدف عمد از

شود. با این وجود این  مصرف نهایی که با هدف کسب رضایت خاطر و عمدتاً توسط خانوارها انجام می. 1
گـردد کـه بـا هـدف      هاي دولتی نیز می مصارف شامل کاالها و خدمات نهایی مورد استفاده در بخش

  گیرد. کسب حداکثر رفاه براي جامعه صورت می
  شود. اي دیگر انجام می خدمات نهایی یا واسطه اي که با هدف تولید کاالها و مصرف واسطه .2

عنوان موضـوع   یی کاال و خدمات است که بیشتر بهدر مباحث رفتار عامالن اقتصادي این مصرف نها
. مقدار مصارف نهایی به عواملی بستگی دارد که در اي وجه است تا مصارف تولیدي و واسطهبحث مورد ت

  ند از: (همان)ا یک نگاه کلی عبارت
 مانند: ایمان/ درآمد/ سلیقه/ انتظـارات از آینـده/ موقعیـت فـردي و     کننده  هاي مصرف شرایط و ویژگی

  اجتماعی/ و...
 مصرف/ و...هاي کاال و خدمات مانند: قیمت/ کیفیت/ سهولت دسترسی/ ضرورت  شرایط و ویژگی  
 هاي سایر کاال و خدمات مانند: قیمت/ کیفیت/ سهولت دسترسی کاال و خدمات مکمل  شرایط و ویژگی

  یا جانشین / و...
 ...سایر عوامل مانند: زمان/ مکان/ نوع و میزان مصارف دیگران/ و  

نـام   بـه ي ا هشده در باال موجب ایجـاد پدیـد   اي از عوامل نامبرده ممکن است مجموعهدر برخی موارد 
در ال قـرار دهنـد.   ؤرا مـورد سـ   یعیمنابع طب ةانداز درست و به ةاستفاددر جامعه شوند و » گرایی مصرف«

در جهـت   یـی گرا است. مصـرف  یمنابع مل برندة نیبتوسعه و از و ب رشدیعامل تخر ییگرا قت مصرفیحق
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ط یغـات، شـرا  یگران، تبلید از دیکاذب فرد را که گاه به تقل هايازی، بلکه ننیستفرد  یکیزیف هايازین رفع
ـ سازد. در نگاه عالمان د یجاد شده برطرف میرات ساختار جامعه اییا تغی يماد ـ ن نی در  یـی گرا ز مصـرف ی

هـا را   و اتالف و مانند آن يرو ادهی، زییگرا هودهیاسراف استعمال شده است و هرگونه ب يلغو يهمان معنا
  یابد. رهاست که مفهوم اصالح الگوي مصرف موضوعیت میگونه رفتا در نتیجۀ این ]10[ .شود شامل می

ـ یو هنجـار آن   يعـاد  يکردن در معنا مصرفتوان بیان نمود که  شده می به مطالب عنوان باتوجه  یعن
از  عبـارت  مصرفعبارت دیگر  به کردن. یماندن و زندگ زنده يبرا یعیاندازه از منابع طب درست و به ةاستفاد

  ]11. [است مندي از نتایج این استفاده منظور بهره استفاده از کاالها و خدمات به

  الگوي مصرف 
بودن در رشد و شکوفایی پایدار آن جامعه باید از ؤثرک جامعه براي میع ید و توزیستم تولیکه س گونه همان
مناسب برخـوردار   يک الگوید از یز بایشده ندیکند، مصرف کالن کاال و خدمات تول يرویخاص پ یالگوی

که  یهنگاممطلوب از منابع و امکانات جامعه به گسترش امر تولید نیز کمک گردد.  ةباشد تا ضمن استفاد
 ين شـکل آن را بـرا  یتوان به بهتر یکه چگونه م ستن معنایابه ، آید میان می به، سخن يزیاز مصرف چ

 يا وهیشـناخت شـ   يمعنـا  ، بهيزیشکل مصرف هر چ نین شناخت بهتری. بنابرااستفاده نمودازها یبرآورد ن
اسـت کـه انسـان همـواره در      همـین علـت   به شود. یر میز تعبیآن چ »مصرف يالگو«است که از آن به 

ـ مع ،لهیوسـ نـوعی  . الگـو  هاسـت  و اصالح آن یمئدا يبهتر مصرف، بازساز يشناخت الگوها ۀشیاند ار و ی
 يالگو«توان  بنابراین می .دهد مورد ارزیابی قرار میبا آن فعالیت مورد نظر خود را  است که انسان،زان یم

زان مصـرف  یت کرده و شکل و میت افراد هنگام مصرف از آن تبعیست که اکثردان یچارچوبرا  »مصرف
  ]12[. سازند یا منطبق میک و ینزدالگو خود را به آن 

 وزیـاد احتیـاج داشـته    ر و اصالح آن به مدت زمـان  ییاست که تغ یک رفتار اجتماعیمصرف  يالگو
ـ تـر تغ  ار زودتـر و آسـان  یک فـرد بسـ  ی. دانش مالحظه گردد) 1(شکل باشد یدشوار م نسبتاً ـ یی ابـد،  ی یر م

ممکـن اسـت    یش علمـ ینار و همـا یک سمیا ی یهیو توج یآموزش ۀک جلسیدر  با شرکتکه  اي هگون به
زمـان  بـه  کند  یدا میپ یا منفیمثبت  یرش، چون جهات عاطفنگ در رییتغ یم ولیاموزیب يدیجد يزهایچ
در نگـرش و   رییتر از تغ سختبسیار  يرفتار فرددر ر ییتغ تر از سطح دانش است. از دارد و مشکلیشتر نیب

اسـت.   يتر از رفتار فرد ار سختیز بسین یر رفتار گروهییتغ ل شده،یچون گروه از افراد تشکو دانش است 
ـ انـد، لـذا تغ   ل شـده یها و ارکان مختلف جامعـه تشـک   ها، سازمان افراد، گروه رفتار از یرفتار اجتماع ر در یی

 يرو بـراي پـذیرش و اجـرا    ازاین ]13. [از داردین يشتریتر است و هم به زمان ب باالتر، هم مشکل سطوح
مصـرف   يلگـو ر داد. اگـر ا ییـ سـمت آن تغ  د در ابتدا ذهن جامعه را بهیسوي مردم باشده از اصالح يالگو

ـ توان انتظار داشت کـه در طـول زمـان ا    ینوعی ارزش تبدیل گردد، م شده براي افراد جامعه به یطراح ن ی
  ل گردد. یک هنجار و پس از آن به رفتاري نهادینه تبدیارزش به 
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 زیادتر کم تر زمان مورد نیاز

 رفتار اجتماعی

 رفتار سازمانی

 رفتار فردي

 نگرش فردي

 دانش فردي

ري
پذی

یر 
 تغی

رتر
شوا

 د
ن تر

آسا
 

  
  ]13[ کننده سطوح تغییر رفتار مصرف .1شکل

  مصرف ياصالح الگو
... اسـت.  ویـرایش و  ،زدودن فساد و تبـاهی  ،دادن سازش ،کردن نیک ،دادن سامان معناي در لغت به اصالح
در آن حـوزه راه   ین معناست که فسـاد و تبـاه  ید به ایآ یان میم سخن به يزیکه از اصالح در چ یهنگام

هنجار به  يمعنا اصالح به بنابراینکرد؛  يمختلف، آن را اصالح و بازساز يها وهیست به شیبا یافته که می
یعنی تغییـر  تر  صورت کلی و بهسته یدادن کار شا انجام ،یکردن فساد و تباه برطرف، ها ريدرآوردن ناهنجا

ـ تغاساس  براین ]14[ .تر وضعیت موجود به مطلوب یا مطلوب و  یخـروج از وضـع   يمعنـا  ر و تحـول بـه  یی
اصالح کردن  ادهیپمهم هاي  شاخص، از روز يها دهین پدیبا آخر شدن منطبقو  گرید یقرارگرفتن در وضع

سـه   يداراآن یادگیري  تبع و بهر و اصالح ییند تغیفرا یعلم هاي اساس مدلبر ]12[. است مصرف يالگو
  )2ت که (شکل اسشرح زیر  هبمرحله 

 ترك رفتاریا  1خروج از انجماداول:  ۀمرحل

  2ر و اصالحییدوم: تغ ۀمرحل

  ].15[3انجماد مجدد یا تثبیتسوم:  ۀمرحل
  

                                                        
1. unfreezing 2. moving or changing 
 

3. refreezing  
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  ]15[ فرایند اصالح و تغییر .2شکل

  
   :وجود دارندنیز مؤثر  يرویدو ن اصالحر و ییند تغیادر فر

  .روند یشمار م ر و اصالح بهییت در تغیمعموالً عامل موفق) که رییر (موافقان تغییتغ ةبرند شیپ يروهاین. 1
 (همان) .کنند یم یستادگیمقاومت و ا ،ر و اصالحییدر مقابل تغ) که ریی(مخالفان تغر ییتغ ةبازدارند يروهاین. 2

رو همواره بـا هـم در   ین ن دویمعموالً ا .دارند یفوق بستگ يرویر و اصالح در الگوها به توان دو نییتغ
اگر قـدرت و   یول .انجام خواهد شد برنده موفق باشند اصالح شیپ يروهایتقابل و کشمکش هستند. اگر ن

ـ مواجه خواهد بود. اگر قرار اسـت تغ  شتر باشد اصالح با شکستیدارنده بباز يروهایتوان ن  یر و اصـالح یی
ف کـرد تـا   یدارنده را تضعباز يروهایت و نیر را تقویین تغا عامالیو برنده  شیپ يروهاین دیرد بایصورت گ

   .ردیر صورت گییتغ
، مورد ارزیابی و اصالح قرار گیرداست همواره  ضروريکه  ياقتصاد ةمهم در حوز يها جمله بخشاز

د و مصـرف،  ینه و تولیان درآمد و هزیم یجاد ارتباط درست و منطقیگر، ایبخش مصرف است. به سخن د
به  ياقتصاد ةکاربرد اصالح در حوزبنابراین شود.  یاد می »اصالح مصرف«است که از آن به  يزیهمان چ

رو  روبـه  یکه بـا کاسـت   يا گونه به، جاد شودیا یو درست یمنطق ۀد و مصرف رابطیان تولین معناست که میا
سـت بلکـه درسـت و بجـا     یکـردن ن  مصرف مصرف مهم است کم ةآنچه در حوز نیز از نظر اسالم م.ینشو

مصـرف  کاهش  يمعنا به آن است که اصالح مصرف لزوماًدیگر  ملأت قابل ۀنکت ]16[کردن است؛  مصرف
ی است که اصالح مصرف تر از استانداردهاي جهان مطالعه در کشور بسیار پایین ثال سرانۀطور م بهست. ین

کـردن   نـه ینهادتـوان   را مـی مصـرف   ياصـالح الگـو  معناي افزایش است نه کاهش. بنابراین  در اینجا به
مـردم و   یزنـدگ  يهـا  شـاخص  يکه سبب ارتقا نحوي به دانستح استفاده از منابع کشور یصحهاي  روش

  ]17[ .سازد فراهم  یگسترش عدالت عموم يبرا يا نهیها شده و زم نهیکاهش هز
هاي  لفهؤها و م حال پس از آشنایی با مفهوم اصالح الگوي مصرف در ادامه به برخی از ابعاد، شاخص

  گردد: این مفهوم از دیدگاه مقام معظم رهبري اشاره می

 مجدد انجمادر و ییتغاز  خروج

 برنده یشپ يروهاین

 بازدارنده يروهاین
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  دگاه رهبريیاز د» مصرف ياصالح الگو« يها لفهها و مؤ شاخص
ها و  لفهمؤد که نرا اصالح الگوي مصرف قرار داد 1388 معظم رهبري، در حالی هدف کشور در سال مقام

. ایشان بوده اسـت  مطالبات و تذکرات جدي ءگذشته همواره جز ۀده دوله در طول ئاین مسهاي  شاخص
ي عملی بـراي مقابلـه بـا ایـن خصوصـیت و      راهکارها ۀهمیشه با ارائ ،تذکراتاین هاي اخیر نیز  در سال

هـا   هـا و شـاخص   لفـه . برخی از این ابعـاد، مؤ تر یافته است و بویی جدي عادت ناپسند همراه بوده و رنگ
  ند از: ا عبارت
  

 

اصالح الگوي 
 مصرف

 فرهنگ سازي اجماع همگانی

 مدیریت زمان مدیریت بهینه منابع

صرفه جویی و 
 پرهیز از اسراف

 

 همکاري قوا

 برنامه بلندمدت جامع نگري

 الگوسازي دولتی

تغییر نحوه 
 مصرف خانوار

قناعت و  
 پرهیز از تجمل

اصالح واقعی 
 و عملی 

  
  معظم انقالب  ابعاد اصالح الگوي مصرف از دیدگاه رهبري .3شکل

 جویی و پرهیز از اسراف) . تعادل در مصرف (صرفه1

  ند از:ا هاي ایشان در این زمینه است عبارت هاي از فرمایشات مقام رهبري که معرف نگرانی نمونه
هاي ماسـت   ور، دچار اسرافگريکنم بسیاري از منابع کش عرض می ما دچار اسراف هستیم و اجماالً«

  ]18[ .»شود رود و این امر منتهی به افزایش شکاف بین فقرا و اغنیا می هدر می و به
وجـود   ها و مشـکالت گونـاگونی بـه    یماري اسراف، از لحاظ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، آسیبب«
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آب،  م؛ اسراف دریکن یما اسراف م م؛یما مردم مسرفى هست« ]19[ .»کند یهدید مت کشور را ةآورده و آیند
نفت اسـت،  ة دکنندین. کشورى که تولیل گوناگون و تنقالت، اسراف در بنزیاسراف در نان، اسراف در وسا

  ]20[ .»ست؟یآور ن ن تعجبیاست! ا ـ نیبنز ـ نفتة فرآوردة کنندوارد
 ةویشود! چقدر م ع مىیشده ضا د! چقدر غذاى طبخشو ع مىید؛ چقدر نان ضایروى و اسراف نکن ادهیز«

ـ خرالزم ة ادتر از انـداز یشود! چقدر لباس ز خته مىیرون ریها ب شود و از خانه ع مىینشده ضا مصرف دارى ی
نهـا اسـراف   یده شـود! ا یبـار در مراسـمى پوشـ    کیکه نیماند، براى ا ها مى ها و صندوق شود و در خانه مى

  ]21[ .»است

  ن و نخبگان جامعه)مسئوالویژه در  هگرایی (ب قناعت و پرهیز از خوي تجمل و مصرف .2
هـا   مشـکالت و دشـواري  کوشـی و اسـتقامت در برابـر     ة سختسو و پدید قناعت و پرهیز از تجمل ازیک

ـ توانند حرکت اصالحی را تقویت نمای جمله مواردي هستند که میدیگر از ازسوي و گـري   اشـرافی د. لـذا  ن
انـدرکاران و مسـئوالن نظـام     دسـت ویـژه   هتوسط مردم ب و حتی خصوصی اموال عمومی درپاش و ریخت

  اند: تی در جامعه از آن یاد کردهعنوان آف بر انقالب در سخنان خود بارها بهجمله مسائلی است که رهاز
گرى باشد،  یپرستى است؛ فالن مسئول اگر اهل تجمل و اشراف گرى و تجمل یاشراف آفت بزرگ ما«

سوي اصـالح الگـوي    سال حرکت بهدر  سمت اسراف سوق خواهد داد. گرى و به یسمت اشراف مردم را به
     ]22[ .»ي استمصرف دوري مسئوالن از تجمل و اسراف ضرور

ـ روح فقرا دراز شـود،  ياریکمک دارند، به  ییکه توانا یگذارد دست کسان یکه نم یاز عوامل یکی«  ۀی
  ]23[ .»ل در جامعه استو تجم ییگرا مصرف
بـاالتر از آن،   .اسالمى نباید در رفتار و عملِ خودشان مسرفانه و متجمالنه زنـدگى کننـد   والنئمس«

یک فرهنگ تبدیل شود. به ایـن معنـا کـه     آمیز به لز و تجمآمی گى کنند که روش اسرافنباید طورى زند
  ]24[ .»گیرند کنند و یاد مى بقیه نگاه مى

ى نم کـه موضـوع قناعـت را جـد    کـ  یبه برادران و خواهران مسلمانمان در سراسر کشور عرض مـ «
د. مقصود ینشومند  ها بهره د و از آنیهاى الهى نزن ست که دست به نعمتین نید. منظورم از قناعت ایریبگ

  ]25[ .»دیو اندازه نگه دار ن است که حدیا

  نگري) (جامع ها نهیتمام زم توجه به .3
ق مصرف ماننـد آب، بـرق و   ید آن را به مصادیگسترده و جامع است و نبا ةدیک ایمصرف  ياصالح الگو

ـ م هـا بـه   نـه یر نگاه بـه کنتـرل هز  ییها و تغ نهیصحبت از کاهش هز یوقت یعبارت بهل داد. یتقل يانرژ ان ی
ـ ن و... بلکه در استفاده از زمـان و فرصـت   ،ستین يد، منظور فقط کنترل مصرف انرژیآ یم ـ ی ـ پ یز معن دا ی
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 يهـا  موجود مصرف در بخش ي، اصالح الگوهايشده توسط مقام معظم رهبر ث مطرح. لذا در بحکند یم
  مختلف جامعه مورد نظر است:

ـ سـال جد  "منابع کشـور  ۀمصرف مدبرانه و عاقالن یو اساس یاتیح"ت یبه اهم باتوجه«  ۀد را در همـ ی
  ]26[ .»دانم یمصرف م يها و امور سال اصالح الگو نهیزم

 ياصالح الگـو " یعنی "یو اساس یاتیمهم، ح"ن شعار یر تحقق اید در مسید در سال جدیما با ۀهم«
ح و مدبرانـه از منـابع کشـور،    یصـح  ةم تا بـا اسـتفاد  یو حرکت کنریزي  ، برنامه"ها نهیزم ۀمصرف در هم

  ]27[ .»ابدیها، ظهور و بروز  ن حالیکوتریل احوال ملت به نیاز تبد يا مصداق برجسته

  عمومی  ةاجماع و اراد ایجاد .4
ناپـذیر   اجتنـاب براي حرکت در این مسیر  و مردمنظر در میان مسئوالن  اجماع جدي و اتفاقنیاز به امروز 

وگـو و بحـث علمـی و     تعامـل و گفـت   ،مطلـوب  ۀراه و روش رسیدن به نقطـ  ۀنقشتدوین  است و باید با
چقدر هـم برنامـه ارائـه     ها را به هم نزدیک کرد. اگر این اجماع وجود نداشته باشد، هر دیدگاه ،کارشناسی

   .مطلوب نخواهیم رسید ۀموانع را بررسی کنیم، باز به نقطدهیم یا 
هاى مختلف اجتماعى، و آحاد مردم،  ها در رتبه تیخصاول و اشخاص و شۀ ن کشور در درجمسئوال«

ـ کایۀ فـ ین وظید الگوى مصرف را اصالح کنند. این اصل توجه کنند که بایستى به ایبا ران یـ ک ملـت ا ی
  ]28[ .»است

د متوجه بـود  یازمند توجه و لطف پروردگار است اما باین احوال، نیکوتریران به نیل احوال ملت ایتبد«
و  یشخصـ  یجـاد تحـول در زنـدگ   یا يبه تالش و همت آحاد مردم برا "یرحمت الهلطف و "که جلب 

  ]29[ .»دارد یبستگ یاجتماع
ـ یجو بیـ ستى نگاه عیها با هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان« بـه   هان

  ]30[ .»اسراف باشد
ـ م بر خودمـان فـائق ب  ین کشور نتوانستیکه ما در ا ییزهایاز چ یکی« ـ  ییای  ۀم، مسـئل یم و اصـالح کن

  ]31[ .»است مردم ایران همۀ ۀیفاین وظ .اسراف است
 ]32[ ». است  مردم و آحاد  مختلف  يها دستگاه  یعموم  ۀفیوظ  ییگرا و مصرف  از اسراف  اجتناب«
  ]33[ .»د سعى کنند که اسراف را از زندگى شخصى و از زندگى کارى خودشان دور کنندیهمه با«

  )دولتی (الگوسازي مصارف دولتیو اصالح ساختار  .5
هـا   آن ةاحتساب افـراد خـانواد   بگیر دولت هستند و با در کشور ما حقوق میلیون نفر 3که حدود به آن باتوجه

بخـش   توان بیان نمود کـه  میکنند  زندگی می میلیون نفر از طریق حقوق دریافتی از دولت 25نزدیک به 
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که دولت، با اصالح الگوي مصرف خـود  چنان ،مصرف است ةرین بخش در حوزت ترین و اساسی دولتی مهم
راه صـحیح را در  و انتخـاب  فرصت الگـوبرداري  و شود  ها نهیاز هز ياریدر بس ییجو تواند باعث صرفه می

مـردان   اسـاس رفتارهـاي دولـت   زیرا مردم رفتارهاي خـویش را بر ، دهد قرار مردمو ها  دیگر بخش اختیار
تارها نیز از عـواملی هسـتند کـه    . ساخکنند و آنان الگوهاي واقعی مردمان هستند تنظیم می و دهی سامان

ایجـاد انسـجام و یکپـارچگی در     ها، پرهیز از اتـالف منـابع،   کاري و دوباره  ها کاهش ناهماهنگیمنظور  به
هاي آن در  بسامانینالذا پرداختن به رفع  ،باشند در اجرا مورد توجه می و برقراري نظم هاي گوناگون بخش

جمله مواردي است که باید مورد توجه جدي قرار گیرد. برخی از سخنان رهبري در این بـاره  طول زمان از
 ند از:ا ت عبار

ـ یجو بیـ ستى نگاه عیها با هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان« بـه   هان
  ]34[ .»اسراف باشد

 ]35[ .»تغییرات اساسی و ساختاري در جهت صالحایجاد «اصالح واقعی یعنی «
ن یشـه همـ  ین است و قبالً هم همیالن دولتى، امروز ائوگر مسیران محترم و به دیمن به وز ۀیتوص«

ها و  پاشو ختیر يهاى دولتى تالش کنند و جلو نهیها و هز آوردن خرج نظام به ۀلئده است که روى مسبو
  ]36[ .»رندیگونه را بگ هاى اسراف خرج

هـا   نـه یه است، هم براى آحاد ملت در تمـامى زم یى که مورد توصیجو صرفه ۀلئبراى مس دیدولت با«
ـ هـاى وابسـته بـه ا    مراتب و مراحل کارهاى دولـت و سـازمان   ۀید، هم در کلینما ارائه الگو مهـم   ن امـر ی

    ]37[. »بپردازند

  اصالح واقعی و عملی .6
اي با حرف، صـدور بیانیـه یـا انجـام اقـدامات نمـادین        زمینهدستیابی به رشد، تکامل و پیشرفت در هیچ 

  کار عملیاتی مناسبی جهت اقدام تهیه گردد:یست تا با بررسی دقیق موضوع، راهآید و ضرور دست نمی هب
گـذاري   ند بـا قـانون  ا موظف کشورپذیر نیست و قواي  جویی صحیح با حرف امکان مقابله با اسراف و صرفه«

  ]38[ .»اصالح کنند »تولید تا مصرف و بازیافت«الگوي مصرف را از  ،پیگیري قاطعانهصحیح و اجرا و 
ـ توان مـی  کـدامى ، هردین کشور هستارى از مسئوالیم. در جمع شما بسید اکتفا کنیحرف نبا به« د از ی

  ]39[ .»دیاسوه باش کیکنند،  شدن براى افرادى که به شما نگاه میلحاظ عمل، از لحاظ الگو
م، با حـرف  یکن کن شهیمان ر روى را از جامعه ادهیگرى و اسراف و ز یم تجمل و اشرافیبخواه ما اگر«

نکـه اثـر   یهاى ما باشد تا ا ل و شاهد بر حرفیدل، دیستى مؤیم. عمل ما باید عمل کنیشود؛ با یو گفتن نم
  ]40[ .»بکند
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  )زنان ویژه ه(بها  خانواده ر فرهنگ مصرف درییتغ .7
ـ نـه در م یمصرف درست و به يها دهیا تحقق يبرا ـ با هـا   ان خـانواده ی از  ياریبسـ  ،يسـاز  د بـا فرهنـگ  ی

. در ایـن راسـتا   ل کردیها تبد انوادهخ انیارزش در م ک عمل ضدیرا به  ییگرا ج در مصرفیرا يها ارزش
 یمصـرف  ياگر زنان جامعه نسبت به الگوهـا و رفتارهـا  است.  دهنده و جهت يدیک نقش کلینقش زنان 

 :خواهند داشت یمیمثبت و مستق تأثیرجامعه  ياعضا یبر فرزندان و تمام ه شوند، مسلماًیتوج
ـ گرا رد. تجملیگ یدر مصارف گوناگون شخصى و خانوادگى، اسراف فردى صورت م« هـا، چشـم و    ىی

ـ زهـاى غ یچ جوان خانواده، ها، هوسرانى افراد خانواده، مرد خانواده، زن خانواده، چشمى هم ـ خر رالزمی دن؛ ی
  ]41[ .»ها از موارد اسراف است نیا

  ]42[ .»کنند ط، متأسفانه اسراف مىهاى متوس ارى از خانوادهیى بسهاى پردرآمد و حت خانواده«
ـ کـنم: سـراغ ا   دار عـرض مـى   هاى خانـه  هاى جوان و به خانم هاى مسلمان، به خانم من به خانم« ن ی

ـ ما انداخته است، نرو جمله کشورازو ا یجان جوامع دن   ى که غرب مثل خوره بهیگرا مصرف ـ د. بای د نشـان  ی
ل شـود.  ین قبیآالت و از اور و جواهریر زر و زیهاست که اس ن حرفیدهند که شأنِ زن مسلمان باالتر از ا

  ]43[. »ستیاسراف، الگوى زن مسلمان ن
بـه   يو زنـان مـؤمن دوبـاره رو    یده شده است نسل انقالبید و غافل یکه در افراد سطحمبادا چنان«

  ]44[ .»اورندیب یانقالبریغ يها شیپوچ و گرا يها مصرف و تجمل

  ها  بلندمدت و جامع در تمامی بخش ۀتدوین برنام. 8
کـه  ازآنجادیگـر   گـردد. ازسـوي   نگـري اسـتنباط مـی    د بعد زمانی و آیندهریزي مفاهیمی مانن از واژه برنامه

ـ دن به یرس ،شوند یو کند محسوب م یپشت الك يها حرکت ءجز یفرهنگ يها حرکت ک هـدف کـالن   ی
ـ عنـوان   اصالح فرهنگ مصرف بـه  د بهیبا. لذا چند دوره دارد يها استیس یاز به هماهنگین یفرهنگ ک ی

  :و درازمدت نگاه کرد یطرح مل
ت خودشـان را  ینه فعالین زمیکنم که در ا ین درخواست مخصوص از مسئوال همن از عموم مردم و ب«

ویژه در بخـش آب،   به ،زى کنند. این اصالحیر اد کنند و براى اصالح الگوى مصرف برنامهین سال زیدر ا
    ]45[. »کشد ها طول می ساله انجام شود و سال کاري نیست که به یکباره و یک ،کشاورزي و انرژي

  ]46[ .»ها تالش مستمر نیاز دارد مبارزه با اسراف و تبدیل آن به فرهنگ، به سال«
ها سال است که بناى اقتصاد و  ست؛ دهیروز نیو د ن، کارِ امروزیم؛ البته ایکن ع مىین نفت را ضایما ا«

  ]47[. »شود آن را عوض کرد شبه هم نمى کیاست و  ن روش گذاشته شدهیشرفت کشور روى ایپ
آحاد مردم  نیفى در امور دولتى هستند و همچنیکسانى که مأمور انجام وظا ۀالن دولتى و همئومس«

ـ عى و زیطب هاى کشور، اسراف در منابع يفه دارند که از اسراف در ثروت عمومى و موجودیوظ روى در  ادهی
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ـ ز کنند و بـراى ا یروى انسانى پرهیمصرف نان، آب، انرژى و ن دولتـى موظـف بـه     مسـئوالن منظـور   نی
    ]48[ .»زى هستندیر برنامه
  ]49[ .»همه است ةعهد ازمند است که آن هم بهیبلندمدت نکشور به حرکت  امور ةدر ادار یاصالح کل«

  مدیریت بهینه در مصرف منابع .9
منطقـی،   ةهاي مختلف و... اسـتفاد  جمله خشکسالی، تحریمروست از هبه مسائلی که کشور با آن روب باتوجه

نـین  تواند بـه پیشـبرد اهـداف نظـام جمهـوري اسـالمی منجـر گـردد. همچ         اصولی و بهینه از منابع می
همچـون   اسـتفاده از منـابع   ةها و نحو روش یدر مهندس يبازنگر، هاي نوین مدیریتی شیوهاز گیري  بهره

ها از عـواملی   نمودن آنکارآمدسرمایه و  ،نیروي کار وري بهرهبراي افزایش و...  ي، زمان، انرژیمنابع انسان
 مورد توجه قرار گیرد:هاي آن  ریزي مسیر اصالح الگوي مصرف و برنامه است که باید در

ـ کننـد کـه مصـرف با    می دین نکته تأکیعالم، بر ا يعقال ۀز و همیاسالم عز« د مدبرانـه و عاقالنـه   ی
  ]50[. »ت شودیریمد

ـ  زنـدگى مـى  ة ل روزمرئم، صرف مسایآور دست مى به ق نفتین درآمد را که از طریما ا« ـ م؛ ایکن ن، ی
    ]51[ .»ردیانجام بگح یصحۀ با محاسب ها نیست ایمعنى ندارد؛ با

ـ ر و روحیعقل و تدب ران کشورِ کم آبى است؛ اما اگر بایمعروف است که ا« ـ یناپـذ  خسـتگى ۀ ی ش یر پ
ـ   ها را که هرز مى کرد. آب ن آب موجود استفادهیشود از هم م، مىیبرو هـا را درسـت    م. آبیرود، مهـار کن

  ]52[. »نه کردیبه ةشود استفاد م. با کار علمى و مدبرانه مىیمصرف کن
ـ    یکه م یکه ثروت ممکننیا يبرا تالش یعنیمبارزه با فقر، « اسـتخراج گـردد و    یشـود از منـابع مل

  ]53[ .»نه مصرف شود و اسراف نگرددینه استخراج شود، و بعد به شکل بهیبه شکل به الًد، اویدست آ به

  گانه  همکاري قواي سه .10
تنهـایی اصـالحات و    قادر نخواهـد بـود بـه   کننده  مصرفترین  عنوان بزرگ بدیهی است که قوة مجریه به

جملـه اصـالح در قـوانین    اقدامات خود نیازمند تمهیـداتی از بهبودهاي مطلوب را فراهم آورد و در جریان 
دست یابـد.  اي است که باید در تعامل با سایر قوا به آن  موجود، تدوین قوانین جدید و یا اقدامات بازدارنده

  عنوان عاملی اساسی مورد توجه مقام رهبري قرار گرفته است: قوا بهلذا همکاري بین 
ة ن کشـور؛ قـو  ر مسـئوال یه، و چـه سـا  یمجرة مقننه، چه قوة چه قوـ  اولۀ ن کشور در درجمسئوال«
ـ هاى مختلف اجتماعى، و آحـاد مـردم مـا از فق    ها در رتبه تیو اشخاص و شخص ـ ها ر آنیه و غیقضائ ر و ی

  ]54[. »د الگوى مصرف را اصالح کنندیاصل توجه کنند که با نیستى به ایغنى، با
گـذاري   ند بـا قـانون  ا موظف کشورپذیر نیست و قواي  جویی صحیح با حرف امکان مقابله با اسراف و صرفه«

      ]55[ .»اصالح کنند "تولید تا مصرف و بازیافت"الگوي مصرف را از  ،صحیح و اجرا و پیگیري قاطعانه
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  مردم نمودن آگاه وسازي  فرهنگ .11
را  یاجتمـاع  ياست و آنچه مرتبط با فرهنـگ اسـت لـوازم و الگوهـا     یفرهنگ یمصرف موضوع ياصالح الگو

شناخت محتوا و لـوازم آن   يدر گرو یک گفتمان ملیعنوان  آن به ۀمصرف و توسع ياصالح الگو کند. یطلب م
ـ متوجـه ا را  تا عموم مـردم  گرفتبهره  يا و رسانه یغیتبل يابزارها ۀد از همیبا. بنابراین است د کـه  رن امـر کـ  ی

م بـا  أد تـو یح مصرف بایصح ياز الگوگیري  دعوت مردم با بهره ست.ین یشگیو هم بوده امکانات موجود محدود
ـ د با کـاهش م ین الگو بایست. ایصرف ن ییجو مصرف برابر با صرفه يت باشد که الگوین ذهنیکردن ا پاك زان ی

  :داشته باشد یپز درینه از منابع را نیبه ةاستفاد ـ آب و برق ،نیچون بنز یاقالمخصوص در  بهـ  مصرف
عنى امسال سالى است یسوى اصالح الگوى مصرف است،  م امسال، سال حرکت بهینى که ما گفتیا«

ـ کباره و در طـول  یکلى و  هم بییگو یاسراف مبارزه کند. نم رد که بایم بگیران تصمیکه ملت ا ک سـال،  ی
ـ م؛ باین فرهنگ برسیبشود تا به ا د کاریپى است و بادر ان پىین کار مال سالیا ،تمام بشود اسراف ـ د ای ن ی

       ]56[ .»میکار را شروع کن
 صـورت فرهنـگ ملـی    مضـان را بـه  رويِ برگرفتـه از مـاه ر   میانهاست. باید اسراف یک عیب ملی «

  ]57[ .»دربیاوریم
روى در  انـه یروى؛ م انـه ید. میط نکنیافراط و تفر ندیگو یماسراف بد است؛ حتى در انفاق راه خدا هم «
  ]58[ .»میاوریک فرهنگ ملى در بیصورت  د ما بهین را بایکردن. ا خرج

  ت زمانیریمد. 12
کـه بایـد مـورد     آنچنـان زمـان  عامل آن است که  يایگو یو استان یمل يها پروژه یبرخ يزمان اجرا

مت، دستمزد، تورم و موارد یش قیتوان محاسبه کرد که افزا می یک حساب سرانگشتیبا  توجه قرار ندارد.
کند. بنابراین  می ن برابریها را چند آن ياجرا يها نهیهز ها، پروژهاجراي دن زمان یکشدرازا از به یگر ناشید
اسـت کـه بـه     یت خواسـتن از کسـان  یهـا و مسـئول   ت زمان پـروژه یریمصرف مد يالگو يها از راه یکی

  :را در دست دارندها  ن پروژهیا يت اجرایاز دولت مسئول یندگینما
  ]59[ .»باشددولت  ۀبرنام هاى تیاز اولو باید دولت ةماند هاى ناتمام رساندن کارها و طرح اتمام به«
 ضـروري اسـت. بایـد    موعـد از طـرح هـاى مصـوب     بـردارى سـر   براى بهرهها  الن دستگاهئواهتمام مس«

  ]60[ .»چندان طوالنى در زندگى مردم ملموس شود در مدت نه ها، ن طرحیج اید که نتایاى عمل کن گونه هب

 راهبردي براي اصالح الگوي مصرف يزیر بخش دوم: برنامه
 SWOTیلیتحل مدلاستفاده از  نحوة و ریزي راهبردي برنامه یمبانمباحث قبلی  ۀاین بخش و در ادامدر 

  پیرامون موضوع اصالح الگوي مصرف مورد بررسی قرار گرفته است:
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  SWOT و مدل ریزي راهبردي برنامه
کشورها انجام  يتوانمندساز يبراکه  است ین اقداماتیتر يدیکل و نیتر جمله مهماز يراهبرد  يزیر برنامه

ـ و فعال 5ها ، عناوین برنامه4، راهبردها3، اهداف2، رسالت1انداز ترتیب چشم ، بهاین فرایند در .گیرد می  6هـا  تی
ـ گ ن مرجـع تصـمیم  ینظـر بـاالتر   يانداز و رسالت بر مبنا گردد. چشم یف میمورد نظر تعر موضوع يبرا ر ی
 يو دورنمـا  یف کلیموریت، وظاأا میواقع رسالت  در .شوند مشخص می ها آناساس ز بریاهداف ن ون ییتع

ـ دن بـه ا یرسـ  يرهایکند و اهداف، مسـ  یها را مشخص م تیفعال د. هـر راهبـرد در   نباشـ  ن رسـالت مـی  ی
ـ    یاز اهداف، روش رس یکی ۀرمجموعیز  و عوامـل  ییشناسـا در  کـه  سـازد  یدن بـه هـدف را مشـخص م

 ارائه قابل موجود و روشن وضع قیدق راهبردها بدون شناختد. ینما یمشایانی کمک  گوناگون يها نفع ذي

ـ و تهد 9هـا  ، فرصـت 8، نقاط ضعف7ا نقاط قوتابتد ن راهبردهاییتع يبرابود. لذا  نخواهند پیرامـون   10دهای
  ]62[و  ]61[ .گردد یآن، راهبردها استخراج م يبر مبنا و سپسبررسی  موضوع

ـ    بـه  ياسـتراتژ  ابانیارز و توسط طراحان تعیین راهبردها يکه برا ییها از روش شـود روش   یکـار گرفتـه م
کلمــات ابتــداي خفــف م SWOT) 24، 1386، دیســع ،زاده يمهــد. (اســت SWOTل یــه و تحلیــتجز

)S=Strengths نقــاط قــوت (، )W=weaknesses نقــاط ضــعف ( ،(O=opportunities) ـ  فرصــت و  اهـ
)T=threatsکه مشهود است  يطور همان .ا استهدی) تهدSWOT ها و هدف  یژگیک ویکه هر یاز چهار عامل

مشـخص شـده    4 کـه در شـکل  طور همـان ل یه و تحلین تجزیل شده است. منطق ایتشک ،خاص خود را دارند
  ]63[ .است هادیها و تهد رساندن ضعف حداقل ها و به ها و قوت رساندن فرصترحداکث بهاست، 
  

  (S) ست نقاط قوتیل
1. 
2.  

  (W) ست نقاط ضعفیل
1. 
2.  

  عوامل اثرگذار بر موضوع

 از دوري يقـوت بـرا   استفاده از نقـاط 

  تهدیدها
 دوري و نقاط ضعف رساندن حداقل به

  دهایاز تهد
   (T) دهایست تهدیل

1. 
2.  

 بـه  یابیدست يقوت برا نقاط استفاده از

  ها فرصت در منافع نهفته
 از منـافع  با اسـتفاده  ضعف نقاط رفع

  ها از فرصت نهفته
  (O) ها ست فرصتیل

1. 
2.  

  ]SWOT]64 ماتریس .4شکل

                                                        
1. vision 2. mission 
 

3. objectives 4. strategies 
 

5. projects 6. activities 
 

7. strength 8. weakness 
 

9. opportunity 10. threats 
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 تقاضاها ها، فرصت زننده، بیآس يها جنبه دها،یتنگناها، تهد سهیمقا و عوامل یبررس امکان مدلن یا

ـ موقع يبـرا  يضعف اسـتراتژ  و قوت نقاط با همراه را یطیمح يها تیو موقع مختلـف   يت و کاربردهـا ی
مورد استفاده قـرار   يراهبرد يزیر ند برنامهیدر فرا یلیه و تحلیک ابزار تجزیعنوان  به سازد، لذا فراهم می

ـ هر کجا و هر زمان که عدم انطباق با اهداف وجود داشـته باشـد و   و  ردیگ یم  يکـه اسـتراتژ   یا هنگـام ی
  توان از این مدل استفاده نمود. ، مینظر است مد يدیجد

از  یکـ یاسـاس  دها) باید بریها و تهد شدن ابعاد چهارگانه (نقاط قوت و ضعف، فرصت پس از مشخص
عبارت دیگر براي موفقیت در موضوع مـورد بررسـی در قالـب     به ]65[ .عمل نمود 5 شکل يها ياستراتژ
یا باید به حفظ شرایط موجود اقدام نمود (استراتژي ادغام یا تنوع) و یـا در جهـت افـزایش     SWOTمدل 

 (استراتژي دفاعی) آن حرکت کرد. (استراتژي توسعه) یا کاهش
  

 

O 

W 

  استراتژي هاي دفاعی
 ( کاهش) 

  استراتژي هاي تنوع
 ( ثبات) 

  استراتژي هاي ادغام
 ( ثبات) 

  استراتژي هاي توسعه
 ( افزایش) 

T 

S  

O 

W 

  استراتژي هاي دفاعی
 ( کاهش) 

  استراتژي هاي تنوع
 ( ثبات) 

  استراتژي هاي ادغام
 ( ثبات) 

  استراتژي هاي توسعه
 ( افزایش) 

T 

S 

  
  ]SWOT]66 مدل .5شکل

  
شود در تعیین استراتژي براي اصالح الگـوي مصـرف نیـز ماننـد هـر نـوع        که مشاهده میطور همان

 اصـالح منظـور از  لذا ریزي راهبردي دیگري باید نیازها و اهداف مورد نظر را مورد توجه قرار داد و  برنامه
مصرف نیـز   ها نیاز به ثبات یا افزایش چه بسا در برخی زمینه .ستیندادن میزان آن  کاهش ، لزوماًمصرف

و بهینه  مصرف درستکه عبارت دیگر ازآنجا ین راستا تغییر یابند. بهوجود دارد و باید الگوهاي مصرف در ا
ت و یکاال و خدمات موضوع ۀد و عرضیتول يها بخش بدون مصرف و است يتوسعه و رشد اقتصاد ۀالزم

ـ و فقر دامنگ يکارید بید و با ضعف تولنات نداریح ـ  ی ـ د بایـ ق تولیدر کنـار تشـو   لـذا ، شـود  یر کشـور م د ی
ت است کـه  ین واقعین الزام اول، درك ایبنابرا .از نظر گذراندز یشده را ندیتول يمصرف کاالها يها نهیزم

ها  بخش یبسا در برخ  رد؛ چهیگ ید و عرضه صورت نمیمصرف در خأل و بدون توجه به تول ياصالح الگو
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مطالعه (آمارهاي  هاي موجود در زمینۀ به سرانه ازجمله باتوجهق کرد. یشتر را تشوید مصرف بیباها  و زمینه
وعات مختلف بسـیار متفـاوت   شده پیرامون موض ند بسیاري دیگر از آمارهاي ارائهموجود در این زمینه مان

ـ بابرده شـده اسـت)،   اي مطالعه نیز نـام  رانه دو دقیقهکه در برخی موارد از س اي گونه است. به و د جهـش  ی
ـ و در نها یخـوان  و روزنامـه  یخوان جوان کشور و گسترش کتاب ۀترشدن جامع یفرهنگ سمت بهحرکت  ت ی

این امر در سـخنان مقـام رهبـري     د خانوار باشد.یدر سبد خر یکتاب و روزنامه و اقالم فرهنگ ینیگزیجا
  باشند: خوانی در کشور می مشهود بوده و ایشان خواستار افزایش مصرف کتاب و فرهنگ کتاب

ـ   افـت یفور و هما ب  ۀدر جامع  و مؤلف  سندهینو، ، شاعر و فرهنگ  علم  ، اهل برجستهعناصر « شـوند،   یم
  یاصل  از مخارج  یکی،  د کتابیباشند و خر  مأنوس  با کتاب  مردم  که  است  يا جامعه  نیچن  ۀستیشا  نیبنابرا
 ]67[ .»بشود  محسوب  آنان  یزندگ

ـ یا  يهـا  خـانواده   یتمـام  برو  است  یرانیا  ۀجامع  يو آرزوها  اهداف  به  لین  ۀالزم  با کتاب  انس«   یران
ـ خر  مربـوط بـه    يها نهیاز هز  کاستن کنند و با  قیتشو  یخوان کتاب  خود را به  فرزندان  که است   لید وسـا ی

  ]68[ .»بدهند  يشتریب  تیخود اهم  فرزندان  يبرا  د کتابیخر  ، به یتجمالت
ـ در م  یخوان کتاب  ۀیروح و  کتاب  رواج  که  میکن  د اعترافیبا« ـ عز  ملـت   انی از   یکـ یخـود    ز مـا کـه  ی
از کمتـر    ی، بسـ  اسـت   بـوده   از ظهـور اسـالم    پـس   خیتار  در طول  و معرفت  کتاب و  فرهنگ  داران مشعل

  ]69[ .»رود یانتظار م  که  است  يزیچ آن
شـود و    مـردم   یزنـدگ  وارد  ضـرورت   کی  عنوان هد بیبا  کتابکنند،   عادت  یخوان کتاب  د بهیبا  مردم«
  ]70. [»باشد  مردم  نیب  جیرا  و سنت  رهیس  کی  عنوان هب  یخوان کتاب
د یلذا با ،باشند  نداشته  یکار چندان و سر  با کتاب  مردم  تیاکثر  که  ستین  یرفتنیپذ  یاسالم  ۀدر جامع«
  ]71[. »در شویفراگ  مردم  انیدر م  یخوان و کتاب  کتاب  به  توجه تا  میکن  تالش

بردن  ی، در گام اول شناخت موضوع و پاصالح الگوي مصرف ياست راهبردیس ياجرا ۀالزمبنابراین 
 ياصالح الگـو باید دانست  و است یو رفاه عموم ياقتصاد ۀمصرف در توسعموضوع گاه یت و جایبه اهم

ـ   نهیبلکه به ،ستینیا حتی کاهش مصرف نکردن  مصرف يمعنا بهضرورتاً مصرف  لحـاظ   هشدن مصـرف ب
لذا در ادامه ضروریسـت تـا نقـاط قـوت و ضـعف،       کشور است. ياقتصاد يها يط و توانمندیمجموع شرا

مبناي آن بتـوان   دها پیرامون موضوع اصالح الگوي مصرف مورد بررسی قرار گیرد تا بریها و تهد فرصت
  الحی زد:دست به اقدامات اص

  SWOTاصالح الگوي مصرف در قالب تجزیه و تحلیل 
  الف) نقاط قوت

 هـا  توانمندي ۀاز یک عامل کلیدي در جهت توسعبرداري  کاربرد موفق یک شایستگی یا بهره ،قوت ۀنقط
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شـتوانه و  عنوان پ ها به توان از آن هاي موجود در کشور که می ) برخی از شایستگی1387(احمدیان،  .است
  ند از:ا گیري نمود، عبارت سوي اصالح الگوي مصرف بهره موفقیت در حرکت بهعامل 

 وحدت و انسجام ملی .1

اقتصادي، اجتماعی و سیاسـی وحـدت و انسـجام     ةهمواره یکی از نقاط قوت ایران در مواجهه با هر پدید
که حرکت مردم و  اي نهگو تري یافته به مردم آن بوده و این امر بعد از پیروزي انقالب اسالمی نمود روشن

چارچوب رهنمودهاي مقام رهبـري   ملی در ةن را در یک راستا قرار داده است. بنابراین عزم و ارادمسئوال
اصالح الگوي مصرف مورد توجه قرار گیرد. این هاي  اتکایی است که باید در اجراي برنامه ۀعنوان نقط به

حدت ملی را عـاملی جهـت رفـع تمـامی مشـکالت و      امر بارها مورد خطاب رهبر انقالب بوده و ایشان و
  اند: مسائل پیش روي امت اسالمی ایران دانسته

کوچک و بزرگ مـورد   يس جمهور در شهرهایک رئیندارد که  وجود ییها ن صحنهیا چنیدن يچ جایدر ه«
  ]72[. »والن استئان ملت و مسیبارز انسجام م ۀن نمونیرد و ایقرار گ یمیت عظین جمعین چنیاستقبال ا

  اتحاد کلمـه   نید. ایدار  د و اتحاد کلمهیمؤمن خدا  به  چون؛  است  و اتحادتان  مانیاطر اخ هشما ب  قوت«
  ]73». [ است  مشکالت  تمام  ، راز حل نید. ایکن  يقو  در خودتان روز را روزبه  مانیا  نیرا حفظ و ا

 ا یجوان و پو . برخورداري از جامعۀ2
در دسـتیابی بـه هـر هـدفی      هـا  ترین سـرمایه  انسانی با ارزش ۀواقعیت دست یافته که سرمایه این دنیا ب

اسـى  یهاى اجتماعى و س تیدان فعالیق، در میتحق و دان علمیها جوان پرنشاط در م ونیلیامروز م باشد. می
توجه و اهتمـام   ار بزرگ و قابلیبسة دیک پدین همه جوان دانا و آماده در کشور ما یحضور دارند. حضور ا

 ،سـازد  که قدرت و استعداد الزم را براي حرکت اصولی در جهت اصالح الگوي مصرف فـراهم مـی   است
خصـوص در   ها و اصالح امور بـه  رورت رفع ضعفچراکه این نیرو ضمن برخورداري از نشاط جوانی، از ض

 است: مصرف هاي بهینۀ تالش در جهت شناسایی روش زمینۀ مصرف آگاهی داشته و آمادة
ن یم که ستون اصلى ایا هاى مختلف داشته ادى در بخشیار زیپژوهشىِ بس هاى علمى و شرفتیما پ«
  ]74[ .»اند ل دادهیهاى مؤمن تشک جوانان انقالبى و بچه نیها را هم بخش
ار یبسـ  ةنـد یگـر جوانـان، آ  یو د فضاى جوان کشور و هوش و استعداد جوانان دانشـگاهى، حـوزوى  «

 ]75[ .»دهد د مىیران نویروشنى را براى ا
 يمایکـه در ذهـن او از سـ    يریتصـو را بـا  نواقص موجود  طالب اصالح است. یعیطور طب جوان به«

 ]76[. »شود یاصالح م کند و طالب یسه میبسته مقا الم نقشالس  هین علیرالمؤمنیام
ـ از ا  حیصـح   ةاسـتفاد   کـه   اسـت   ، اسـتعداد و حوصـله   ، نشاط، قدرت مظهر تحرك  جوان« ـ ذخ  نی   ةری

  ]78[ .»باشد  نیتواند اعجازآفر یارزشمند، م
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 کرده نیروي انسانی با استعداد و تحصیل .3
مختلـف داراي عناصـر و   هـاي   بلکه در عرصه ،مزیت کشور نه تنها برخورداري از نیروي انسانی جوان است

ثرتري را در و مـؤ   هاي محکم تواند گام استعداد است که با تکیه بر این نیروها میکرده و با نیروهاي نخبۀ تحصیل
 اجراي فرمایشات مقام رهبري بردارد:

  ]79[ .»عنى هوش و استعداد از متوسط باالترِ انسانىیم؛ یار باالى انسانى برخوردارین امکان بسیما از ا«
ـ   ۀدر جامع  و مؤلف  سندهینو ، شاعر، و فرهنگ  علم  ، اهل ، برجسته عناصر با معرفت«   افـت یفـور  و هما ب

  ]80[. »شوند یم

  یمدیریت ۀتجرب برخورداري از .4
ن در طول سه دهه از انقـالب،  مسئوالهاي مختلف توسط  آمده از اجراي برنامه دست هتجربیات ارزشمند ب

اصـالح الگـوي مصـرف بسـیار حیـاتی       قوت ملت ایران، در مواجهه با مسئلۀ عنوان یکی دیگر از نقاط به
ـ قانون اساسى اسـت. توجـه بـه ا    44هاى اصل  استیاجراى س ها این تجربهکى از یمثال، است. براي  ن ی

ـ  ن نقطه رساند.یگذشته بود که نخبگان کشور را به اۀ سال طوالنى چنددهۀ ها، ناشى از تجرب استیس ۀ نمون
 نیبلندمدت نخبگان کشور است که در طول اۀ هاست، که ناشى از تجرب ارانهیکردن هدفمندۀ گر، مسئلید

ـ ب ـ  ب عموم مـردم یعنى از جیـ   المال تیبۀ سیى که از کیها ارانهیاند که  دهین نقطه رسیها به ا سال رون ی
عنـى  یشـتر اسـت؛   یهـا ب  از آنیـ ى بشـود کـه ن  یشتر متوجه به قشـرها یرد، بیگ یرود و به عموم تعلق م یم
شـتر برخـوردار   یمومى ملت بعۀ سیالمال و از ک تین جامعه، از بییشرهاى محروم و طبقات متوسط به پاق

ها ندارند. سفر مسئوالن بـه   ارانهین یاجى هم به ایقت احتیار مرفه و کسانى که در حقیشوند تا طبقات بس
م و یقت و تصمین حقیدن به ایرساز دیگر تجربیات ارزشمند است. نزدیک کشور  ها و مناطق دور و استان

ها متراکم شـده اسـت و    ن سالیمدتى است که در طول ا  طوالنىۀ عزم راسخ بر اجراى آن، ناشى از تجرب
تجربیـات مختلـف    هـایی کـه در نتیجـۀ    لذا با تدوین و اجراي چنین برنامـه  عمل درآمده است.ۀ به مرحل

  توان راه رسیدن به الگوي صحیح مصرف را هموارتر نمود: حاصل گردیده است، می
هـاى   با مشکالت گوناگون، تجربـه ۀ اجههاى گذشته در مو نخبگان و مسئوالن کشور در طول سال«

  ]81[ .»ار مردم استیها امروز در اخت ن تجربهیا که اند متى کسب کردهیق ار ذىیبس

 برخورداري از الگوهاي دینی .5
هـاى بـزرگ    و نمونـه  هابودن از الگوبرخوردار در برابر سایر ملل رانیملت اهاي  ها و مزیت یکی از برتري

هـاى   الگو و نمونـه ها داراي  عرصه ۀعمل است. اینکه ملتی در انجام امور خود و در کلی در صحنۀ انسانى
چراکه راه دستیابی به هدف و کمال انسانی  ،ار مهمى استیبس ۀلئمس و حتی حکومتی باشدبزرگ انسانى 

و بـزرگ   الگوهـاى (ع) بیـت  اهـل ران بـه برکـت اسـالم، قـرآن و     یو ملت ا کند را در هر زمینه روشن می
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هـاي زنـدگی ایـن الگوهـا و      . لذا توجه بـه رفتـار، مـنش و شـیوه    ش داردیش چشم خویدرخشانى را در پ
هـا در انجـام امـور، خصوصـیاتی از قبیـل قناعـت، پرهیـز از         آنان از امکانات و ظرفیت ةچگونگی استفاد

  مقام معظم رهبري بوده است: ةگرایی و دنیاطلبی و.... امري است که بارها مورد اشار مصرف
  ]82[ .»است ص بندگان صالحیل و خصایکامل فضا ۀالگو و نمونترین  برجسته(ع) امیرالمومنین«
شجاع و مقتدر را الگو و اسـوه   هاى بزرگان و انسان ،اءاللَّهیهستند که اول یها کسان ن انسانیتر ركیز«

  ]83[ .»دهند خود قرار مى
ران یار مهمى است و ملت ایبس ۀلئها مس ملت هاى بزرگ انسانى براى نمونهبودن از الگو و برخوردار«

 ]84[. »ش داردیش چشم خویبزرگ و درخشانى را در پ الگوهاى(ع) بیت اهلبه برکت اسالم، قرآن و 
اش؛ آن رفتـارش   جهـاد و مبـارزه   آن ،آن عبادتش؛ آن فرزانگى و دانشش؛ آن معرفـت و حکمـتش  «

ـ عنـوان   رفتارش به ک همسر؛ آنیعنوان  رفتارش بهک دختر؛ آن یعنوان  به ک مـادر؛ آن احسـانش بـه    ی
ـ الگوست. الگوى زن مسـلمان ا  ن،یزهراست. ا ۀماالطراف فاط ت جامعین، شخصیا مستمندان، ن اسـت.  ی
ـ سـراغ ا "کـنم:   دار عـرض مـى   هـاى خانـه   خـانم  هاى جـوان و بـه   هاى مسلمان، به خانم من به خانم ن ی

ـ د. مصرف بایما انداخته است، نرو جمله کشورا و ازیدن مثل خوره به جان جوامعى که غرب یگرا مصرف د ی
  ]85[ .»"ستیدر حد الزم باشد، نه در حد اسراف. اسراف، الگوى زن مسلمان ن

  هاي دینی برخورداري از فرهنگ آمیخته با آموزه .6
 هـاي دینـی و در کنـار آن    و هم فراتر از آن دین پویا و غنـاي آمـوزه   کشور خوشبختانه هم فرهنگ غنی

جمله بسترهایی اسـت کـه   (ره) و مقام معظم رهبري از هاي حضرت امام گیري هاي انقالب و جهت آرمان
را انحراف رفتار مصرفی چه در سطح خرد و چه در سـطح کـالن    و شناساییبازنگري هاي ضروري  زمینه

اسـت.   ها سـفارش شـده   منابع و سرمایه درست از ةمتون دینی و فرهنگی ما به استفاددر . سازد فراهم می
ـ یاز اتـالف سـرما   يریز از آن الزم شمرده شده است و موجب جلوگیکه پره» اسراف« ثـروت،   یه، فزون

است  یم آسمانیجمله تعالشود، از یم یاله يها ها و شکر و بزرگداشت نعمت یش توان مقابله با سختیافزا
ـ ید ةن آموزیبه ا یتوجه یواقع ب رد. دریگ د مورد توجه قراریمصرف با يکه در اصالح الگو اسـت کـه    ین

  :ما شده است عۀمصرف در جام ۀیرو یموجب رشد ب
و   نقـاط قـوت    جملـه و از  یاساسـ   قـانون   يادیبن  لئها از مسا نهیزم  یدر تمام  اسالم  گرفتنقرار مبنا«

 ]86[. »است  یاسالم  نظام  ۀیکت لقاب
ـ  ی یتقوا پـرورش مـ  در آن باشد، مـردم بـا   ینید يها هیما يهر کشور« بـاتقوا شـدند، از    یابنـد و وقت

  ]87[ .»کنند یاستفاده م ین وجهیبه بهتر يو معنو يماد يها رهیذخ
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  ب) نقاط ضعف
کـه   اسـت  از یـک عامـل کلیـدي   صحیح برداري  کاربرد ناموفق یک شایستگی یا عدم بهره، ضعف ۀنقط

اساس برخی از عواملی که در ایجاد مصـرف غیراصـولی منـابع     براین ]88[. دهد می را کاهش ها توانمندي
  صورت زیر برشمرد: توان به در کشور نقش دارند را میموجود 

 طلبی   . راحت1
ـ اختگـر بـا در  یکردن خود از افـراد د زیمتما یو یا حت یطلب علت راحت به یها از لحاظ روان انسان گرفتن اری

وجـود   جامعـه بـه   يها هر گروین خود و سایب یله شکافین وسیتا به ادارند  یشتر آمادگیکاالها و خدمات ب
در  یـی گرا جاست کـه مصـرف  نیخود استفاده کنند و ا یت اجتماعیت وضعیتثب ين شکاف برایآورند و از ا

ـ   اگر چه به ،کند یدا میسرعت گسترش پ به یت اجتماعن سطوح مختلف طبقایجامعه و در ب رسـد   ینظـر م
  :دارد يشتریاجتماع نمود ب يطبقات باالن ین اتفاق در بیا

  ]89[. »را وسوسه کند دادن به زندگىِ دور از مشکل، شما طلبى و تن د تنبلى و راحتینگذار«
 یو خودخـواه هـا   تیطان منینفس و ش ي، هوایدرون يها د شجاعت و قدرت مبارزه با وسوسهیما با«

  ]90[. »میها نکن یطلب ها، تکبرها و راحت یزدگ ، غفلتینفسان ر شهواتیم و خود را اسیدست آور هرا ب

 تبذیر و  اسرافبودن در گرفتار .2
زدند و اسراف در نفت، دولت و ملت هر دو (و ابتدا دولت) دست به ولخرجی  ةاخیر و با پول بادآور ةدر سد

عملکرد مـردم   مده است و علت آن نیز، بیش از آنکه نتیجۀصورت یک رفتار عمومی درآ هاي اخیر به دهه
باشد، حاصل شرایطی است که حکومت تدارك دیده و انواع کاالهاي مصرفی را به وفـور و بـا یارانـه در    

  هاي بیهوده نخواهد داشت: پاشو اي جز ریخت دهد. این امر نتیجه اختیار مردم قرار می
 ]91[ .»میم، ما دچار ولخرجى و ولنگارى در مصرف هستیما دچار اسراف هست«
گـران  یپاش دو ختیپاش ما مشوق رو ختیاً ریالمال است؛ ثان تیست، از بیبمان نیپاش ما اوالً از جو ختیر«
  ]92[ .»است

  گري اشرافی ۀرستی و مسابقپ تجمل .3
انـدرکاران و   یعنـی دسـت   ،پاش از اموال عمـومی اسـت  و معناي ریخت گري در مسائل حکومتی به اشرافی

توجه باشند و نه تنها احسـاس نکننـد کـه حـافظ امـوال مـردم        مسئوالن نظام به اموال عمومی مردم بی
 :برداري کنند هستند بلکه از اموال عمومی نیز بهره

متوسط   ۀطبق  رفتار کرد که  يا گونه هد بیباکنم.  صیه میتو  يگر یز از اشرافیو پره  یستیز ساده  بهرا   نسئوالم«
  ]93[ .»ستندین  با آنان  النئومس  بدانند که  گان سهیندارند و نوک  يا فاصله  النئوبا مس کنند  تر احساس فیو ضع
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ـ با  تیروحان است.  يو ضرور  ار مهمیبس  يگر یو اشراف  و تجمل  يویدن  از مسائل  انیز روحانیپره« د ی
  ]94[ .»کند  تیرا رعا  یطلبگ  يخو،  احوال  همه در

  هاي ارزشمند کشور نادرست از سرمایه ةاستفاد .4
زمـان اسـت. زمـان     نشـدن بـراي   ش قائـل زرهـا ا  نادرسـت از سـرمایه   ةترین مـوارد اسـتفاد   یکی از مهم

اي قائـل   متأسفانه براي زمان ارزش شایسته و بایسـته ولی  ،ترین سرمایه در اختیار انسان است قیمت گران
. از گیـرد  صورت نمیاي  بهینه ةاستفاد نیز هاي انرژي ویژه حامل هاي مادي به سرمایههمچنین از  .نیستیم

برداري قرار گرفت، این فرهنگ در جامعه نهادینه شـد   حدود یک قرن پیش که اولین چاه نفت مورد بهره
اصـل از  زندگی چندان نیازي به کار، تالش و تولید نیست و با اسـتفاده از ثـروت ح   ۀشایست ةادارکه براي 
ی شـد کـه   عبارت دیگر درآمدهاي نفتی جایگزین درآمدهای توان زندگی مرفهی داشت. به اه میطالي سی

  :آمد دست می با اندیشه، فکر و کار به
  ]95[ .»مین استفاده را بکنیم، بهتریم از آنچه که دارین است که ما بتوانیش ایورى معنا ارتقاى بهره«

  اه تج) فرص
هـا   و ارتقابخش آنگذاشته  تأثیرصورت مثبت بر پارامترهاي عملکردي  هتواند ب است که می یفرصت حالت

  ]96[. باشد
هـا در   خورند و باید از آن چشم می ۀ اصالح الگوي مصرف بههایی که در کشور در زمین جمله فرصتاز
  ند از:ا سوي اصالح الگوي مصرف استفاده نمود، عبارت حرکت به مسیر

 اسالمی هاي آموزه .1
بـراي   مـردم  ةاتکـایی در جلـب حمایـت و اراد    عنـوان نقطـۀ   توان به دینی را میهاي  برخورداري از آموزه

 هر جامعه دانست. اما آنچه این مسئله را بـراي جامعـۀ  همکاري و هماهنگی پیرامون موضوعات گوناگون 
هـاي پـیش روي ملـت ایـران نسـبت بـه حجـم         ها و فرصت سازد و آن را یکی از مزیت ایران متمایز می

بهتـرین   دهندة کامل، جامع و شفافی است که نشانن ییآدهد برخورداري از  عظیمی از ملل دیگر قرار می
تـوان سـعادت    به آن مـی  تمسک، الگوگیري و پاسدارىکه با  اي هگون هاست به ة ادارة زندگی به انسانشیو

عنـوان دیـن    هـاي اسـالمی بـه    قش و جایگاه آمـوزه ید با تقویت ندنیا و آخرت خود را تضمین نمود. لذا با
شده در آن، مسـیر حرکـت در اصـالح الگـوي مصـرف را       از الگوهاي ناب ارائهگیري  رسمی کشور و بهره

میـان   وفقیـت کشـور سـخن بـه    هموارتر نمود. سخنان گهربار مقام رهبري که بارها از نقش اسـالم در م 
  باشد: می ید این مطلبؤنیز ماند  آورده
قـى خـود   یجاى حق ن مهد تمدن و فرهنگ بهین کشور پربرکت، این کشور کهن، اید ایخواه یاگر م«
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  ]97[ .»دیاد نبرید راه اسالم و تمسک به اسالم را هرگز از یبا گر الگو شود،یبرسد و براى کشورهاى د
ـ ب ارمغـان ها و ملت ما به  ا و آخرت را با هم براى ملتیتواند دن زى که مىیآن چ« بنـدى بـه   یاورد، پای

  ]98[. »کرد شود آباد ا را هم با عمل به اسالم مىیاسالم است. دن

  اثرگذاري علماي دین و روحانیت .2
یـک  عنوان  ی علماي دین و روحانیت همواره بهها و رهنمودهاي کالمی و عمل ها، نصیحت پندها، موعظه

هاي اساسی در توجه، حرکـت و عظـم ملـی ملـت ایـران محسـوب        اتکا و یکی از عوامل و ظرفیت نقطۀ
در جهـت اصـالح الگـوي    تـوان   مـی گیري مناسب از آن حرکات اصولی و بنیادینی را  شود که با بهره می

  و آغاز نمود:ریزي  مصرف پایه
 گذاشته آنان ةت برعهدین مسئولیند. اا شرفت ملتیشروان اصالح و ترقى و پین در اسالم، پید يعلما«

  ]100[ .»شده است
  ]101[ .»ن نهى از منکر زبانى استیکند، هم عاملى که جامعه را اصالح مى«
ف ین تکلیشترینه بین زمیا ازمند است که دریکشور به حرکت بلندمدت ن امور ةدر ادار یو عموم یاصالح کل«

  ]102[ .»است انیمتوجه روحان

  هاي کالن  همراهی سیاست .3
د شده اسـت  یکأانداز ت در سند چشم و مطلوب برسیم ۀبه یک نقط 1404قرار است تا سال  به اینکه باتوجه

د حرف اول را در یابد و کشور بایکاهش  ینفت يکشور به درآمدها ياقتصاد يد اتکایسال با 20که ظرف 
ـ  ،بزند یطیمح ستیو چه مسائل ز ی، چه فرهنگيانه چه در بعد اقتصادیخاورم بـه   44ن در اصـل  یهمچن

ـ و نظـارت دولـت فعال   یت بخش خصوصیرید شده تا با مدیکأت یو تعاون یت بخش خصوصیتقو  يهـا  تی
هاي کـالن   از فرصت همراهی سیاست بایدن یبنابرا ،برخوردار شود يباالتر يور از رونق و بهره ياقتصاد
ـ بابهره برد و در این جهت گام برداشت. مصرف  يتحقق اصالح الگو ۀنیدر زم ـ د ای از قالـب  ن طـرح را  ی

ـ منظور حما کشور را به ۀگان سه يقوا یبه آن، همراه یاتیعمل یشعار خارج کرد و با نگرش ت از طـرح در  ی
رفت از هـدر  يریشـگ یپ يو بـرا  یبررسـ  یکنـون  يها نظر داشت. نقاط ضعف و قوت روش ر اجرا مدیمس

  د:اقدام نمومصرف،  يکردن طرح اصالح الگو یاتیدر جهت عمل يزمان و انرژ  منابع،
هـاي   کشور و ابالغ بعضـی از سیاسـت   ۀسال بیست ةانداز دور سال از سند چشم بودن دومین پنج پیش روي«

کنـد   دیگر اقتضا مـی  طرف و بعضی تحوالت جهانی ازطرف از یک 44کلی اصلی  هاي کلی اصولی مانند سیاست
انـداز   سـند چشـم   متناسـب بـا  اي  هدستیابی به اهداف مرحلگیري  پنجم کشور با جهت ۀسال پنج ۀکه قانون برنام

 ]103[. »ساله تهیه گردد بیست
کشور، سندي فرادولتی و محصـول کـار متـراکم و     ۀسال بیستکالن  ۀعنوان برنام انداز به سند چشم«
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هـا   فعالیـت  هـا، و  ریزي ها، برنامه گذاري قانون ۀعنوان یک میثاق، در هم کارشناسی است و باید به صحیح
  ]104[ .»نیست اصالح شود انداز امه و فعالیتی که در جهت سند چشمقرار گیرد و هر برنمورد توجه کامل 

   امورسازي  و مجازي یکیشهر الکترونگسترش استفاده از مفاهیم  .4
 يگسـترده از فنـاور   ةشـود مگـر بـا اسـتفاد     یاصـالح نمـ   سـوخت مصرف در موضوع  يم الگوییاگر بگو

ـ نباشـد، چراکـه مزا  د چندان بـه گزافـه   یاطالعات، شا تـر از   اطالعـات گسـترده   ياسـتفاده از فنـاور   يای
رفتن سطح مصـرف  ن عوامل در باالیتر یاز اصل یکی.  هاست آن ير شکل ظاهرییشدن کارها و تغ ینیماش

ـ یخودروهاست،  يشهر و برون يشهر درون يسوخت، ترددها ـ پد یعن  يکـه آن را بـا نـام سـفرها     يا دهی
 ياسـاس فنـاور  بر که کامالً ییایجاد دنیا يارتباطات برا يایدن ۀشگامان عرصیم. پیشناس یم يضرورریغ

ست از یالزم ن يچ کاریانجام ه يبرا«اساس آن اند که بر را هدف قرار داده ياطالعات بنا شده باشد شعار
 يبـرا  سازگار با محـیط  یعنوان صنعت اطالعات و ارتباطات به يفناور . »حیتفر يمنزل خارج شد، مگر برا

مختلف جامعه  يازهایت و کنترل نیهدا يها م سامانهیدار و اصالح و تنظیپا ۀتوسع يها رساختیت زیتقو
 هـا مطـرح باشـد.    نـه ین گزیتـر  یاز اصـل  یکـ یعنوان  تواند به یکشور م ياقتصاد يها هیت پایجمله تقواز

ـ الکترون  ک، آموزشیالکترون  يک، بانکداریالکترون  دولت ،یکیالکترون شهرمفاهیمی مانند   يک، شـهردار ی
  را شهر  آن یک که برخیشهر الکترونبهینه از منابع باشد.  ةتواند عاملی در جهت استفاد ... میک ویالکترون 

سـت و  ین يادار يکارهـا  یدسـت  يریگیبه مراجعه و پ يازیاست که در آن ن ينامند، شهر یز مین يمجاز
گـر اربـاب   یو د دمند ش بهره يشهر يتمام امکانات ادار توان از یک میالکترون يها درخواست ۀتنها با ارائ
 يد که اگـر مراجعـه بـه ادارات را از سـفرها    یندارد. حال حساب کن يحضور ۀن ادارات، مراجعیرجوع به ا

 یت تعـامل اتواننـد خـدم   یحال حاضر مردم م در . در خواهد آمد یک به چه صورتیم ترافیحذف کن يشهر
 شـهر  ین متـول یـی تع يبرامشخصی  يگذار استیاما تاکنون س، انجام دهند نترنتیق ایرا از طرگوناگونی 

  صورت نگرفته است. ک یالکترون

  بحران مالی جهانی .5
هـاي   رسیدن امواج سهمگین سونامی بحران اقتصادي جهـان همزمـان بـا مـاه     ها از بینی پیشکه  حالیدر

نشـان از  » اصـالح الگـوي مصـرف   « عنـوان  بـه گذاري سال  ، نامشتایران حکایت دابه  88آغازین سال 
کـه بایـد بـا     دارد ترین مدیر نظام جمهـوري اسـالمی   راهبردي عالیگیري  بودن تصمیمروز و به کارآمدي

ضرور در برابـر ایـن بحـران    جویی و پرهیز از مصارف غیر مندي از آن و توجه روزافزون به امر صرفه بهره
ادامـه  م یکه امروزه شـاهد آن هسـت   ییگرا مصرف روندبخواهیم به  همچنانچنانچه زیرا  ایستادگی نمود.

  ورد.خنخواهد  رقمما  يبهتر از امروز اروپا برا يا ندهیآ دهیم،
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  د) تهدیدها
ـ   نده است که مییا آی يت جاریدر موقع يدیت کلیا محدودیک مانع یتهدید  صـورت منفـی بـر     هتوانـد ب

صحیح موضوع اصالح  اجراي هایی که در زمینۀ تهدیدله جماز ]105[ .ردگذاب تأثیرپارامترهاي عملکردي 
  ند از:ا خورند عبارت چشم می الگوي مصرف به

  ها طیافراط و تفر .1
 ياصالح الگو ۀن مسئله به مقولیا يشود. تسر یران قلمداد میاقتصاد ا يها ط همواره از آفتیافراط و تفر

سـالح شـود و بـه      از همـان ابتـدا خلـع    ياست راهبـرد ین سیا را دامن زده که عمالً ین نگرانیمصرف ا
ف یـ طشـود کـه    مشاهده مـی  کشور دچار گردد. يا کالن و توسعه يراهبرد يها استیگر سیسرنوشت د

ـ ا ةدامنـه و حـوز   قدر آنها،  از واکنش یعیوس ـ  یاسـت را وسـ  ین سی بـا   ننـد کـه عمـالً   یب یع و گسـترده م
ـ    ياجـرا  يهـا  هنی، زمیانحراف يرهایشدن در مس کردن موضوع و گم دهیچیپ ن یآن را از همـان ابتـدا از ب
کوچـک و   يها را به حوزه  نگرند و آن یقدر محدود و کوچک م موضوع را آن ،فیط گرید يسواز و برند یم

 ين است کـه اصـالح الگـو   یت ایواقع د.ور یر سؤال میت مسئله زیدهند که ارزش و اهم یل میتقل یجزئ
مـردم و   یدر ابعـاد مختلـف زنـدگ    نیزو  يو اقتصاد یاجتماع يها در حوزهباید است که  يا مصرف مقوله

  . گردد یاتیعمل یتیریو مد ياقتصاد يها بخش

  نادرست و ناقص  يها برداشت .2
ش یرا افـزا  ین نگرانیمصرف ا ياصالح الگو ۀبا مقول یرکارشناسیو غ يا قهی، سلیواکنش و برخورد بخش

ـ     یت واقعیاز هدف و نموضوع ن یداده که ا ش از آنکـه سـرآغاز تحـول بـزرگ     یخـود منحـرف شـده و ب
. ش دهدیافزا یج واقعیکشور را بدون دربرداشتن نتا يها نهیهز در کشور شود، صرفاً یو فرهنگ ياقتصاد

گویی  محدودنگري، پراکنده ،انحرافات أتواند منش می »اصالح الگوي مصرف«عدم درك صحیح از مفهوم 
 ،گیـري  کس بخواهد سلیقه و استنباط خود را بـر نظـام تصـمیم   هر اینکه .اشدي بأتفسیر به ر و مخصوصاً

خصوص این اتفاق  ه. بشود اکم کند موجب انحراف و انحطاط میح ریزي اقتصادي گذاري و برنامه سیاست
 يهـا  برداشـت باشـد.   انحـراف و اخـتالالت   أتوانـد منشـ   گذاري می گیري دولتی یا قانون در نظام تصمیم

رهبـر   ی، حتـ يشروع سال کـار  ين روزهایدر نخست» اصالح الگوي مصرف«مفهوم ز انادرست و ناقص 
 يسـمت اصـالح الگـو    حرکت به يبرا آغازيرا  88صراحت سال  هب ایشانانقالب را به واکنش واداشت. 

ـ نادرسـت از ا  يهـا  شان ضمن انتقاد از برداشـت یمصرف. ا يدند نه سال اصالح الگویمصرف نام ن نـام  ی
درك لذا  کشد. یها طول م ساله انجام شود و سال کیکباره و یست که به ین يکار ،اصالحن یا«فرمودند: 

و چـه در سـطح   و پرداختن صحیح به قلمروهاي مصرف چه در سطح خرد  "الگو"و  "اصالح"صحیح از 
   ».کالن از ضروریات است
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  ها محدودنگري .3
خود،  يکار ةکس در حوزکه هر یحالاست؛ در یق و روشنیظاهر مفهوم دق مصرف به يمفهوم اصالح الگو
محـدود   ییجـو  ن مفهوم به صرفهیدر نظر گرفته است، ا یانقباض يها استیو س ییجو آن را معادل صرفه

ـ ن مفهوم تعری، اییایو جغراف یط اجتماعیست و طبق شراین عنـوان نمونـه موضـوع     بـه  .دارد يا ژهیـ ف وی
درصد از آب شـرب کشـور در بخـش     92 ها نیست. خانوادهتنها مربوط به مصرف و اسراف  ياصالح الگو

که  یاما هنگام ]106[. شود یها مصرف م درصد در بخش خانواده 6درصد در بخش صنعت و  2، يکشاورز
اسـت   ین در حالیشود و ا یها منتقل م فشارها به خانواده ید، تمامیآ یش میمصرف پ يبحث اصالح الگو

دیگـر   ازسوي رد.یگ یصورت م يدر بخش کشاورز ياریبودن نظام آب سبل نامنایدل ن اسراف بهیشتریکه ب
 ةکنند ن مصرفیتر دولت بزرگ دانست. درست است که دولت يفقط برارا مصرف  ياصالح الگونیز نباید 

، اما بایـد توجـه   شگام باشدید پیمصرف دارد با يدر تحقق اصالح الگو ینقش مهمکه ازآنجاو بوده منابع 
است تحـول از بـاال   یاست و س ها و سایر ارگان با مشارکت مجلس یازمند عزم ملیاصالح نن یا داشت که

ـ  یاصـالح قـوان   در این راستارو بوده است.  بست روبه موارد با بن يارین در بسییبه پا  ین، سـاختارها و حت
    .باشدمصرف  يدر راه اصالح الگوها  ن قدمیتر مهمتواند از  میها  رفتارها و نگرش

شـده اسـت،   » کـردن  چگونـه مصـرف  «شتر معطوف به یاز ابتدا ب» مصرف ياصالح الگو« همچنین
 يشـود. الگوهـا   یرا هم شامل م» کردن ز مصرفیچه چ«ن موضوع مهم ین شعار، عالوه بر ایکه ا یحالدر

ت فرد و جامعه است جدا کـرد،  یکه معرف شخص یارزش يها توان از نظام یمصرف در هر دو بخش را نم
ـ مـوارد، با  ۀمصرف در هم يفرد و جامعه است. لذا الگوها یمصرف، ترجمان وضع فرهنگ را نمادیز د بـا  ی

  داشته باشد. یوستگیجامعه پ یت فرهنگیهو

    و یا انجام حرکات نمادینبا موعظه و نصیحت  تصحیح رفتار مصرفی صرفاً .4
دسـتیابی   ،جویی صحیح صرفهو اجراي روى  ادهیمقابله با اسراف و ز ،گرى یتجمل و اشرافکردن  کن شهیر

کردن، صدور بیانیه یا انجـام اقـدامات    اي تنها با حرف و نصیحت یچ زمینهبه رشد، تکامل و پیشرفت در ه
ها  اصولی گفتهریزي  بلکه ضروریست تا با انجام اقدامات عملی و مبتنی بر برنامه ،آید دست نمی هنمادین ب

بـر  هاى ما باشد تـا   ل و شاهد بر حرفید و دلیستى مؤیل ما باعمعبارت دیگر  گردند. به تأییددر عمل نیز 
   .داشته باشداثر رفتار دیگران 

  گرایی در تبلیغات . ترویج مصرف5
 يآمـدن فشـارها  کـه موجـب وارد  است اب یافراد از منابع نادر و کم ةش از اندازیبرداشت ب ،ییگرا مصرف

ناسـالم و  ، تبلیغـات رنگارنـگ   ]107[ .شـود  یمردم من طبقات مختلف یشکاف بو ایجاد متعدد بر خانواده 
 یدر چگـونگ  یبودن سـطح فرهنـگ عمـوم    نییو پاملی یا سایر ابزارهاي تبلیغاتی هاي  نامحدود از رسانه
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کـاالي   عنـوان مثـال   هاي غیرضرور شـده اسـت. بـه    باعث القاي مصرف یمصرف ياز کاالهامندي  بهره
و در نتیجـه  اذعان پزشکان مضر است، در بستر زمان  ر است و بهشابه که کاالیی غیرضرواي مانند نو ساده

کردن  دمده«هایی مانند  تکنیک دیگر ازطرف. است افراد شده برخیضروري اقالم غذایی  ءجزتبلیغات وسیع 
س آن پوشاك) یک جریان مستمر تقاضا را (در رأ دوامبسیاري از کاالها و خدمات ازجمله لوازم با »تعمدي

عنـوان یکـی از    نقش تخریبی تبلیغات القایی بـه  توان از ارتباط با مصرف نمی راین دراست. بنابسبب شده 
توانند  یکه م ییها گر فرآوردهید يسوکند و از یم» ازیجاد نیا« ییسوغات ازیتبل ک غافل ماند.نکات استراتژی

ـ بادر جامعه » مصرف يگواصالح ال« يکند. لذا برا ین مییو تع یباشند را معرف» ازین ةکنند برآورده« د در ی
  کرد. یشیاند ز چارهین گرایی سمت پرهیز از تبلیغ مصرف بهغات یتبل يالگواصالح جهت 

  وجود فساد و تبعیض .6
رفتن عظم ملـت در دسـتیابی بـه     عواملی که موجب دلسردي مردم و ازبینعنوان  وجود فساد و تبعیض به
هاي دینی و رهنمودهاي فراوان مقـام   به آموزه و مورد توجه هستند. لذا باید باتوجه اهداف ملی است، مهم

 رهبري در این زمینه به اصالح این بالي اجتماعی پرداخت و آن را در مسیر اصالح امور لحاظ داشت:
    ]108[ .»قى و اساسى در اصالح امور کشور استیک عنصر حقیمبارزه با فساد  ۀلئمس«
  ]109[. »استامور کشور   اصالح  یمحور اساس  سه  نوانع هب  ضیفساد و تبع فقر، با  مبارزه«
جـه،  یها بشـود! نت  رابطه ۀخدا و قانون، مالحظو  استحقاقو ها تیقابل ۀمالحظ يجا به یعنیض، یتبع«

ـ  یون داده شود، زنـدگ یلیمک روستا چندین بشود که اگر به اهل یا امـا   ،گـردد  یل مـ ک روسـتا متحـو  ی
ـ ، یهمانیک میر و کوچک، صرف یحق يها ها را صرف خواسته ونیلیم شوند که یدا میهم پ یاشخاص ک ی

  ]110[. »بکنند —اناً مضر یو اح — يرضروریک کار غی، یلکار تجم

 گانگان یب ۀوقف یب يو فشارها هادیتهد .7
خدادادي بهره گیـرد و  هاي  براساس اعتقاد دینی ما مسلمانان، هرکس مجاز است به حد نیاز خود از نعمت

حق ندارد این روند را به ولنگاري و ابتذال بکشاند، قبح اسراف و استفاده نـامطلوب از امکانـات الهـی بـه     
اما از منظـر و   .ردیف شیطان معرفی کرده است بحان تبذیرکنندگان را برادر و همحدي است، که خداي س

ی، شمول و عقول از امکانات، گناهی اسـت نابخشـودن   رویه و خارج از بی ةابعاد قانون و اجتماع هم استفاد
هاي متجاوز به حقوق انسانی،  شعائر دینی و مبارزه با قدرتبرخورداري از  ۀواسط زیرا کشور اسالمی ما، به

مشـروع و دفـاع از اسـتقالل و     ةاین مبارز ۀها است که براي ادام مورد تهدید و تجاوز و تحریم این قدرت
بهترین وجه ممکن از منابع و تولیدات خویش استفاده نموده و قناعت دینـی و مناعـت   آزادي خود باید با 

ـ م، تکیتحـر  ۀدشمنان در استفاده از حرب يامروز استراتژ. طبع را به اوج برسانیم مصـرف در   ةه بـر نحـو  ی
کـه   ییهـا  کنند ایران را در بخـش  یم یسع ین اقالم مصرفیشتریب یها با مطالعه و بررس کشور است. آن
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کارهـاي اصـالحی نبایـد از ایـن عامـل      ن در تـدوین راه بنابرایکند در تنگنا قرار دهند.  یشتر مصرف میب
 اساسی غافل ماند:

لحاظ اقتصادى دچار  ند کشور را ازحساس اقتصادى است تا بلکه بتوا  ۀدشمن چشمش به نقط امروز«
هـاى مختلـف انجـام     با قدرت و بـه شـکل  امروز در تبلیغات دشمنان ما،  د. این کارى است کهاختالل کن

  ]111[. »است ىیگرا به مصرف هى و نگاه پرهیزگرانیجو راه مقابله هم انضباط مالى و صرفه. گیرد مى
نمایی مشکالت بـود کـه راه    سال گذشته نیز دشمن درصدد ایجاد اختالل در اقتصاد کشور و بزرگ«

  ]112[. »جویی، و پرهیز از اسراف است مالی، صرفهقتصادي موجود، انضباط اساسی مقابله با مشکالت ا
نفـت،   ۀلیوسـ  خواهـد! او از آن طـرف بـه    دشمن مـى  کند که ن اسراف همان کارى را با کشور مىیا«

ن طرف هم خـود  یکند؛ از ا ران ضربه وارد مىیها بر ملت ا م اقتصادى و انواع و اقسام ضربهیتحر ۀلیوس به
  ]113[ .»م!یکن ل مىیاو را تکم ۀ، ضربنکردن ىیجو ما با اسراف و صرفه

 ياسـتها یهـا و سـردمداران س   سـت یونیصهة در مصرف، کار محاسبه شد ییمدگرا و یید نوگرایتشد«
غلط مصرف و تجمـل کـه در جوامـع     يش به شکلهایگرا یاسالم يد با ارائه بحثهایبا است و ياستعمار

  ]114[ .»شه کن گرددیر یشود از جامعه اسالم یرشد داده م یجاهل
 1شـرح جـدول    تـوان بـه   اصالح الگوي مصرف را مـی  ثر برشده عوامل مؤ به موضوعات مطرح توجه با

  خالصه نمود:
  

  SWOTاصالح الگوي مصرف در قالب تجزیه و تحلیل  .1جدول 
 شرح  SWOT عوامل

 وحدت و انسجام ملی  ها قوت
 ا یجوان و پو جامعۀ برخورداري از
 کرده استعداد و تحصیلبانیروي انسانی  برخورداري از
  یمدیریت ۀتجرب برخورداري از

 برخورداري از الگوهاي دینی
  هاي دینی برخورداري از فرهنگ آمیخته با آموزه

 طلبی راحت  ها ضعف
  تبذیر و  اسرافبودن در گرفتار
 گري اشرافی ۀپرستی و مسابق تجمل
  هاي ارزشمند کشور نادرست از سرمایه ةاستفاد

 هاي اسالمی آموزه  ها فرصت
  اثرگذاري علماي دین و روحانیت

  هاي کالن  همراهی سیاست
   امورسازي  و مجازي یکیشهر الکترونگسترش استفاده از مفاهیم 

  بحران مالی جهانی
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   .1جدول ادامۀ

 شرح  SWOT عوامل

  اه طیافراط و تفر  تهدیدها
  نادرست و ناقص  يها برداشت

  ها محدودنگري
   و یا انجام حرکات نمادینموعظه و نصیحت  گرایش به

  گرایی در تبلیغات ترویج مصرف
  وجود فساد و تبعیض

  گانگان یب ۀوقف یب يو فشارها هادیتهد

  گیري نتیجه
ریـزي   که بیان گردید در تعیین استراتژي براي اجراي اصالح الگوي مصرف مانند هر نوع برنامهطور همان

اهداف مورد نظر را در هر زمینه مورد توجه قرار داد و بـا عنایـت بـه نقـاط     راهبردي دیگري باید نیازها و 
منظـور از  لـذا  دهاي مرتبط با آن حیطه دست بـه اقـدامات اصـالحی زد.    یها و تهد قوت و ضعف، فرصت

ها نیـاز بـه ثبـات یـا افـزایش       چه بسا در برخی زمینه .ستیندادن میزان آن  کاهش ، لزوماًمصرف اصالح
وجود دارد و باید الگوهاي مصرف در این راستا تغییر یابند. بنابراین نیاز است تـا در موضـوعی   مصرف نیز 

  اساس مدل اجرایی زیر صورت گیرد:صالح قرار گرفته است اقداماتی برکه مورد ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مرتبط با اقتصاد مقاومتی مصرف ياصالح الگو يبرا ییاجرا مدل .6شکل 

الگوي مصرف 
 موجود

الگوي مصرف 
 مطلوب

اقدامات 
 اصالحی

 بازخورد

  
 تحقق اقتصاد مقاومتیاي براي  زمینه پیش 
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  ت موجودیوضع یبررس) الف
  سال گذشته 5 یروند مصرف ط یبررس .2 جدول 

 92سال  91 سال 90سال  89سال  88سال  شرح

      استان ۀسران

      کشور ۀسران

      یجهان ۀسران

  
 ت موجود با ذکر مراجع و مآخذ معتبریل جدول وضعیتکم.  
 دهایتهد/  ها فرصت/  ضعف/  نقاط قوت یو بررس ییشناسا. 
 ت مصرف در استان با کشور و جهانیوضع یلیتحل ۀسیمقا. 

 وضع مطلوب  گذاري  هدف) ب

ـ م مدت، صورت کوتاه به امکانات و منابع اساسق برین مرحله استانداردها و اهداف دقیدر ا مـدت  مـدت و بلند  انی
    .ن شوندیتدو

  
  مصرف ياصالح الگو يبرا ین اهداف کمیتدو .3 جدول 

  مدت اهداف کوتاه شاخص
 (ساالنه)

  مدت انیاهداف م
 ساله)5(

  مدتاهداف بلند
 )1404(سال 

    

    

 ):دن از وضع موجود به وضع مطلوبی(رس یاقدامات عمل راهبردها و ياجرا) ج
  در راستاي حمایت از راهبردها ارائه شوند. ها  يگذار استیس مشخص و) يانات رهبریب ي(بر مبناراهبردها  
 دنن شویتدوجهت دستیابی به وضعیت مطلوب  یاتیعمل يها برنامه. 

 مشخص شوندفعالیت  وضوع و دامنۀبه م نیز باتوجه یو هماهنگ ییاجرا يها زمیمکان.  

  یاقدامات عملراهبردها و  یابیارز )د
  .دینما یشده را مشخص م نییبه اهداف تع یابیزان دستیانجام گرفته و م ان سالین مرحله در پایا

ضـمن توجـه   د یباشده  و براساس مدل مطرح يشات مقام معظم رهبرینمودن فرما ییاجرا يدر راستا
همگـانی/  اجمـاع  نگـري/   جویی و پرهیـز از اسـراف/ جـامع    انقالب (صرفه ظر رهبر فرزانۀبه ابعاد مورد ن
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گانـه/   همکـاري قـواي سـه    بلندمـدت/ ریـزي   / برنامـه ها انوادهخ ر فرهنگ مصرفییتغ/ دولتی الگوسازي
ـ را  یاقداماتعنوان اصول راهنما،  مدیریت منابع و...) به ـ گیپ یو دسـتگاه  یاسـتان  ،یدر سه سطح مل ، يری

ترس به نحو بهینه استفاده کـرد. در ادامـه بـه    نمود تا بتوان از منابع محدود در دس یاتیو عمل يزیر برنامه
  گردد: هاي ضروري اشاره می برخی از این اقدام

   یدر سطح مل شنهادات)ی(پضروري مات ااقد )الف
ـ م ۀدر زمین یدرس يها و کتاب یگروه يها رسانه از طریقگسترده به مردم رسانی  اطالع. 1 زان اتـالف  ی

 .مصرف ياصالح الگو يو مشارکت مردم برا یت افکار عمومیجلب حماو  یمل منابع
 .ح از منابعیصح ةاستفاد يها روشآموزش و  ییجو پرورش فرهنگ صرفه. 2
  .ت محصوالتیفیش کیافزاو ها  ارانهیکردن هدفمند، ها متینمودن ق یمنطق. 3
و و...  ییر مـواد غـذا  ینـان و سـا   ،دارو ،يد، عرضـه و مصـرف انـرژ   یتول در زمینۀجامع  یتیریجاد مدیا. 4

 .فوق يندهایو اصالح هرگونه اتالف در فرا ییشناسا
 ياز ورود تکنولوژ يریجلوگمنظور  به یزات خارجیآالت و تجه نیق بر واردات ماشینظارت و کنترل دق. 5

 .گرا مصرف
بـه   يگر يف تصدیوظا يواگذارسوي  حرکت بهو  يگر ياز تصد یتیحاکم فیک وظایو تفک ییشناسا. 6

   .دولت ةنمودن انداز یمنطقو  یدولتریبخش غ
 .به مردم یکیخدمات الکترون ۀارائ يالزم برا ۀنیزم ثر و ایجادؤمهاي  يورااز فنگیري  بهره. 7

 ها در سطح استان شنهادات)ی(پضروري مات ااقد )ب

مثل مصرف آب، بـرق،  ( یموضوعات مشخصدر مصرف موجود استان  يالگو ثر برؤعوامل م شناسایی. 1
 .یکشور و نرم جهانهاي  سایر استان در قیاس با ...)سوخت ونان، دارو، 

 ها. آنبه دستیابی  یفیو ک یاهداف کم و جامعه يازهایو منطبق بر ن یعلم ياستانداردهاتعیین . 2
  .تحقق اهداف و استانداردهاو  اجرا يبرامشخص  يبند زمان ۀبرنامو  یاقدامات عمل نیه و تدویته. 3
 ها. فعالیت اصالح مستمر منظور هان سال بیشده در پا اقدامات انجام وراهبردها  یابیارز. 4
  ها. استانداريعملکرد  یابیارز يها از شاخص یکیعنوان  مصرف به ياصالح الگو نمودنلحاظ. 5
جملـه  از طـرق مختلـف از  مصـرف   يالگـو نمـودن   پیرامون ضرورت اصـالح سازي  آموزش و فرهنگ. 6

ـ روحانهـاي   هاي اسـتانی، سـخنرانی   شبکهدر ما یس صدا و يها برنامه ، معلمـان  جماعـات  ۀائمـ  ن وای
   . و... دفتر امور بانوان مدارس،
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 ها در سطح دستگاه شنهادات)ی(پ ضروريمات ااقد )ج
مردم قرار دارنـد،   شوند و در کانون توجه یرفتار جامعه در اصالح محسوب م يالگو یدولت يها دستگاه. 1

ـ یعنـوان وظ  به مصرف را قبل از آنکه ياصالح الگو ییاجرا يها کارکنان دستگاهران و یمد ۀیلذا کل  ۀف
 .دهند مد نظر قرار یف شرعیو تکل یانسان ۀفیعنوان وظ ند، بهینما یتلق يادار

ف و یهـا و انجـام وظـا    ن برنامـه یتـدو  هـا،  يگـذار  مصرف در هدف يموضوع اصالح الگونمودن  . لحاظ2
  .اتموضوعترین  یکی از اساسیعنوان  به ها دستگاه يجار يها تیفعال

 .رانیر از واحدها، کارکنان و مدیو تقد یابیمصرف در ارز ياصالح الگو يها شاخصنمودن  . لحاظ3
  .ها دستگاه ۀهمدر  وري بهره ۀچرخن نمود ادهیپو  ياستاندار یبا هماهنگ وري بهره يها ن شاخصیتدو. 4
   .اصالح آن يبراو چارچوب زمانی استانداردها تدوین ها و  ت موجود مصرف دستگاهیوضع ییشناسا. 5
ون تحـول  یسـ یمصرف در دستور کـار جلسـات کم   يالگو مباحث مربوط به موضوع اصالحگرفتن . قرار6

 .ها تهیالت و کمیش تشکیاز افزا يریجلوگ منظور به يادار
ـ  بـراي نـه  ین زمیتـر  یعنـوان اصـل   به شنهاداتینظام پدر مصرف  يالگو موضوع اصالحتوجه به . 7  ۀارائ

 ها. منظور جلب مشارکت آن بهشنهادات کارکنان یپ
ـ  یشرفت و عدالت مزیکه به شعار پ یچهارم انقالب اسالم ۀنک در آغاز دهیا ش از ین گشته اسـت، ب

هاي دستیابی به پیشـرفت و   و نباید فراموش نمود که یکی از راه میازمندیمصرف ن يش به اصالح الگویپ
ـ کـه اگـر صـورت گ    یاصالحگذرد.  ظر مقام معظم رهبري از اصالح الگوي مصرف میعدالت مورد ن رد ی

  :کشور داشته باشد يشرفت براین طبقات جامعه و پیجاد عدالت در بیدر ا یتواند نقش اساس یم
کـه بیمـاري   در روند پیشرفت و عدالت اسـت چرا  ، گامی اساسی)اصالح الگوي مصرف(این حرکت «

ـ    اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، آسیباسراف، از لحاظ   ةوجـود آورده و آینـد   هها و مشـکالت گونـاگونی ب
  ]115[. »کند می کشور را تهدید

 هـاي اسـتوار رهبـر    برخـورداري از اندیشـه  با  امید است، با هدف پاسداري از فرهنگ غنی اسالمی و
سیاسی کشور اسـت   و اقتصاديفرهنگی،  که همواره راهگشاي مسائل گوناگون اجتماعی،و فرزانه حکیم 

هـاي   گـام در جهت اجراي اصـالح الگـوي مصـرف    حرکت براي  ،مردم و مجلس، دولت و عزم جدي در
به اهـداف بلنـد مـرتبط بـا      گردد تا با حرکت در این مسیر،تهیه مناسبی راه  ۀنقش و اساسی برداشته شده

ـ نظام است نائل شویم. ت بلندمرتبۀاین مهم که از مطالبات جدي مسئوالن اقتصاد مقاومتی و تحقق  ق حق
پـذیر   مجلـس امکـان   دولت و مردم، ۀجانب صورت واقعی تنها با ورود همه فرمایشات مقام معظم رهبري به

    گردد. ملی محسوب می است و ورود به این پیکار امروز یک تکلیف شرعی و



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:               68

 

  منابع
[1] http://banki.ir/akhbar/1-news/13827 
[2] http://fa.wikipedia.org/wiki 
[3] http://banki.ir/akhbar/1-news/13827 
[4] http://GlobalSecurity.org 
[5] http://Conference.Qfis.edu.qa.app/Media 

  .1388ي، مقام معظم رهبر يام نوروزیپ ]6[
  .1388 ی مقام معظم رهبري در مشهد مقدس،سخنران ]7[
  .اردیبهشت ،باشگاه پژوهشگران دانشجو ،»ح مصرفیالگوهاى صحشناخت « ).1388( دیمج ،زاده صادق ]8[
 ، دانشگاه اصفهان.»اقتصاد کالن). «1384بختیاري، صادق ( ]9[
صـدا و سـیماي   مرکز تحقیقات  ،»مصرف يآفت اصالح الگو، یروزمرگ). «1388( برزیفر ،يدرجز ]10[

  .ریتجمهوري اسالمی ایران، 
  ، دانشگاه اصفهان. اقتصاد کالن ).1384( بختیاري، صادق ]11[
دفتـر روابـط عمـومی و امـور     ، »ایـران  در ITدکتر جاللی پـدرعلم   نقل از). «1388( ضار ،عارضی ]12[

   .ریتوزارت نیرو،  الملل بین
ـ  ۀترجمـ  ،ی: کاربردمنـابع انسـان  یت رفتارسـازمان یریمـد  ).1375( بالنچارد کنت و پال ،یهرس ]13[  یعل

   .ریرکبیام، بند عالقه
 خبري استان فارس نشریۀ، »موجود به مطلوباصالح یعنی تغییر وضعیت « ).1388( هعبدال، پورولی ]14[

  ، فروردین.نما) (فارس
[15] Koontz, Harold & Weihrich Heinz (2003). Management, A Global Perspective, 

Tenth Edition 
، باشـگاه پژوهشـگران دانشـجو    ،»ح مصـرف یالگوهـاى صـح  شناخت ). «1388( دیمج ،زاده صادق ]16[

  اردیبهشت.
 ،فـارس  يخبرگـزار ، »مصرف، موانع و راهکارهـا  يتحقق اصالح الگو« ).1388( یموس ،زاده کاظم ]17[

  .تیر،  8804200476 ةشمار
  .1388 ،پیام نوروزي مقام معظم رهبري ]18[
 .1388 ،سخنرانی مقام معظم رهبري در مشهد مقدس ]19[
 .1386، د فطرید سعیهاى نماز ع  خطبهبیانات رهبري در  ]20[
   .1372، د فطریسعد یهاى نماز ع  در خطبهبیانات رهبري  ]21[
 .1388 ،مردم استان کردستان داریدر دبیانات رهبري  ]22[
  .1381 ،د فطریهاى نماز ع در خطبهبیانات رهبري  ]23[
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   .1380 ،ت دولتئدر دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیبیانات رهبري  ]24[
 .1372، د فطرید سعیهاى نماز ع  در خطبهبیانات رهبري  ]25[
  .1388 ،پیام نوروزي مقام معظم رهبري ]26[
  .1388 ،مقام معظم رهبري يام نوروزیپ ]27[
  .1388 مقام معظم رهبري، يام نوروزیپ ]28[
  .1388 ،مقام معظم رهبري يام نوروزیپ ]29[
  .1388ی مقام معظم رهبري در مشهد مقدس، سخنران ]30[
  .1387، یر شهرستان نورآباد ممسنیدار مردم و عشایدر دبیانات رهبري  ]31[
  .1381 ،د فطرید سعیدر نماز عبیانات رهبري  ]32[
  .1377، (ع) ر امام رضادر صحن مطهبیانات رهبري  ]33[
  .1388 ،سخنرانی مقام معظم رهبري در مشهد مقدس ]34[
  .1386 ،ت دولتئیس جمهور و هیئر داریدر دبیانات رهبري  ]35[
  .1382، در دیدار جهادگران و کشاورزانبیانات رهبري  ]36[
  .1377، رانیت وزئیجمهور و ه سیدار با رئیدر دبیانات رهبري  ]37[
  .1388سخنرانی مقام رهبري در مشهد مقدس،  ]38[
  .1388 ،د مبعثید سعیروز ع در سالبیانات رهبري  ]39[
  .1387 ،ئت دولتیو اعضاى ه يجمهور  سیدار رئیدر دبیانات رهبري  ]40[
  .1388 ،سخنرانی مقام رهبري در مشهد مقدس ]41[
  .1372، د فطرید سعیهاى نماز ع  خطبه دربیانات رهبري  ]42[
  .1371، مناسبت روز زن گروهى از زنان، بهدار یدر دبیانات رهبري  ]43[
  .1368، ت زنیشخص ینار بررسیسمپیام رهبري به  ]44[
  .1388پیام نوروزي مقام معظم رهبري،  ]45[
  .1388 ،اجتماع عظیم مردم کردستان دربیانات رهبري  ]46[
 .1385، یوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمئمس دارید دربیانات رهبري  ]47[
  .1375 ،رهبرينوروزي مقام معظم ام یپ ]48[
  .1370، جماعات و وعاظ کشور ۀائم ن،ایدار جمعى از روحانیدر دبیانات رهبري  ]49[
  .1388 ،پیام نوروزي مقام معظم رهبري ]50[
  .1385 ،یوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمئمس دارید دربیانات رهبري  ]51[
  .1382 ،جهادگران و کشاورزان دارید دربیانات رهبري  ]52[
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  .1379 ،لیدار مردم استان اردبید دربیانات رهبري  ]53[
  .1388پیام نوروزي مقام معظم رهبري،  ]54[
  .1388 ،سخنرانی مقام رهبري در مشهد مقدس ]55[
  .1388 ،اجتماع عظیم مردم کردستان دربیانات رهبري  ]56[
  .1386، نماز عید سعید فطر دربیانات رهبري  ]57[
  .1386 ،د فطرید سعیهاى نماز ع  خطبه دریانات رهبري ب ]58[
  .1383، ت دولتئیس جمهور و هیئدیدار ر دربیانات رهبري  ]59[
  .1383، ییاجرا مسئوالن با جلسه دربیانات رهبري  ]60[
 کیاستراتژ ياستهایس محیطی زیست یابیارز«، بیژن مقصودلو وپور  مجید عباس). 1385( جعفر ،ينور ]61[

علـوم و  مجلـه  ، »(SWOT) کیاسـتراتژ  عوامـل  لیتحل کردیرو از استفاده با رانیا یصنعت ۀتوسع
  .تابستان، 29ة شمار، ستیط زیمح يتکنولوژ

[62] Nilsson, M. (2004). Research and advice on strategic environmental assessment, 
Stockholm Environment Institute Publications. 

[63] Esty, D., M. E. Porter (2001). Ranking national environmental regulation and 
performance: a leading indicator of future competitiveness Oxford University Press. 

، ، تهرانینیشور یلیسهراب خل ۀ، ترجمکیت استراتژیریو مد يزیر برنامه). 1376( نسونیراب رس ویپ ]64[
 .ادواره کتابی

 ۀترجمـ  ،ی اع ف ت ران ی و غ  ی ت دول  اـي  ه ان ازم س  راي ب  ک ژی رات ت اس  زي ری ه ام رن ب ).1381( ور م  ان ، ج نوس رای ب ]65[
  .ی ت دول  ت ری دی م  وزش ز آم رک مم آموزش مدیریت،  ، ان وری ن م  اس ب ع

 .1374 ،رانیبه ملت ارهبري ام یپ ]66[
  .1374 ،رانیبه ملت ارهبري ام یپ ]67[
  .1372 ،کتابۀ مناسبت هفت بهرهبري ام یپ ]68[
  .1372،  کتاب  یالملل نیب  شگاهید از نمایبازد دربیانات رهبري  ]69[
  .1372، دهیبرگز يها کتاب  از مؤلفان  یدار جمعید دربیانات رهبري  ]70[
  .1385، یاسالم يندگان مجلس شوراینما س ویدار رئید دربیانات رهبري  ]71[
  .1368 ،زدی، اصفهان، ياریبخت چهارمحال و يها مردم استان دارید دربیانات رهبري  ]72[
  .1382 ،کشاورزانجهادگران و  دارید دربیانات رهبري  ]73[
  .1382 ،مسابقات سراسرى قرآنة دور 12دگان یبرگز دارید دربیانات رهبري  ]74[
  .1380، ان استان اصفهانجوان دارید دربیانات رهبري  ]75[
  .1379،  آموزان دانش  یاسالم  يها انجمن  ياعضا دارید دربیانات رهبري  ]76[
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  .1379،  آموزان دانش  یاسالم  يها انجمن  ياعضا دارید دربیانات رهبري  ]77[
  .1387 ،ینخبگان جوان دانشگاه با دارید دربیانات رهبري  ]78[
  .1374 ،رانیبه ملت ارهبري ام یپ ]79[
  .1388سخنرانی مقام رهبري در مشهد مقدس،  ]80[
  .1387 ،نماز جمعه تهران ۀاقام دربیانات رهبري  ]81[
  .1375 ،انقالب اسالمى با پاسداران دارید دربیانات رهبري  ]82[
  .1375 ،جىیخواهران پاسدار و بس با برادران و دارید دربیانات رهبري  ]83[
  .1371، (س) الد حضرت زهرایمناسبت م از زنان، به دار گروهىید دربیانات رهبري  ]84[
 .1379، خبرگان  مجلس  يدار اعضاید دربیانات رهبري  ]85[
 .1376 ،اجتماع با شکوه مردم کرج دربیانات رهبري  ]86[
  .39645کد ،پایگاه علمی دانشجویان ایران» SWOT لیتحل و هیتجز«). 1387( احمدیان، رضا ]87[
  .1385 ،ینخبگان جوان دانشگاه با دارید دربیانات رهبري  ]88[
  .1370 ،تلگراف و تلفن، اقشار مردم و کارکنان وزارت پست دارید دربیانات رهبري  ]89[
  .1388 ،مقام معظم رهبري يام نوروزیپ ]90[
  .1384، رانیت وزئیه س جمهور ویدار رئید دربیانات رهبري  ]91[
  .1381، رانیت وزئیجمهور و ه  سیدار رئید دربیانات رهبري  ]92[
  .1381، یاسالم  يشورا  مجلس  یروحان  ندگانیدار نماید دربیانات رهبري  ]93[
  .1388 ،سخنرانی مقام رهبري در مشهد مقدس ]94[
  .39645 کد ،پایگاه علمی دانشجویان ایران ،»SWOT لیتحل و هیتجز). «1387( احمدیان، رضا ]95[
  .1387، با مردم شهرستان کازرون دارید دربیانات رهبري  ]96[
  .1370 ،بوشهر  با مردم دارید دربیانات رهبري  ]97[
  .1370، آباد با مردم خرم دارید دربیانات رهبري  ]98[
 .1388، تسنن کردستان ع وین و طالب تشایدار روحانید دربیانات رهبري  ]99[
  .1371، جیروهاى بسین  عاشوراى هاى دار فرماندهان گردانید دربیانات رهبري  ]100[
  .1370 ،جماعات و وعاظ کشور ۀائم ن،ایدار روحانید دربیانات رهبري  ]101[
  .1387رهبري، توسط  ۀپنجم توسع ۀهاي کلی برنام ابالغ سیاست ]102[
  .1386، ت دولتئیس جمهور و هیئدیدار ر دربیانات رهبري  ]103[
  . 39645 کدپایگاه علمی دانشجویان ایران، » SWOT لیتحل و هیتجز« ).1387(احمدیان، رضا  ]104[
، باشـگاه پژوهشـگران دانشـجو،    »ح مصـرف یالگوهـاى صـح  شناخت « ).1388( دیمج ،زاده صادق ]105[
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  اردیبهشت. 
 ــ »مصـرف  يسمت اصـالح الگـو   حرکت به يکارشناس برا 4 يراهکارها). «20/1/88( پور دانش ]106[

  . صبح ایران ۀروزنام خراسان،
  .1381مقام معظم رهبري،  ام نوروزىیپ ]107[
  .1379  ،اراك  مردمدیدار  دربیانات رهبري  ]108[
  .1379  ،دبیلار  مردمدیدار  دربیانات رهبري  ]109[
  .1387 ،زهاى شیرا و دانشجویان دانشگاه استاداندیدار  دربیانات رهبري  ]110[
  .1387 ،دار با مردم شیرازید دربیانات رهبري  ]111[
  .1386، د فطریهاى نماز ع خطبه  دربیانات رهبري  ]112[
  .1369 ،زنان یو اجتماع یفرهنگ يدار شوراید دربیانات رهبري  ]113[
   .(آرشیو بیانات رهبري) سایت رهبري www.leader.ir ،1388 ،سخنرانی مقام رهبري در مشهد مقدس ]114[
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  پل متحرك اخالق ۀاقتصاد مقاومتی و نظری
  *یوضیم عیمحمدرح

  چکیده
. رة مباحث فرهنگی دیده شـود یاز دا تواند فارغیم، نمیرینظر بگ در يااقتصاد مقاومتی را در هر گستره

ازمنـد  ین یت عمـوم یـ مقبولرش و یهاي فرهنگـی و پـذ  نهیلذا تحقق اقتصاد مقاومتی به هموارشدن زم
بخشـیدن بـه بـاور بافـت      گرایش به فرهنـگ و محوریـت  اي  هگرایی در هر جامع راه کمال اصوالً است.

نظـر   آن جامعـه در  یتنفسـ  يمثابـۀ فضـا   توان بهیرا م فرهنگاي در هر جامعهفرهنگی جامعه است. 
 يارهایاز این حیث مع .گذاردیم تأثیر یشبکۀ روابط در نظام اجتماع یت آن، بر چگونگیفیگرفت که ک

و  يفـرد  يهـا شود که این معیارها کنشینظر گرفته م ر روابط فرهنگ با اقتصاد دریمعنا و تفس يبرا
 ـ ت اقتصـادي یند که در هر فعالیآیشمار مبه ين عناصریتربخشد و از مهمیسو م و را سمت یاجتماع

رو بحث از رابطۀ فرهنگ و اقتصاد مقـاومتی  نید؛ ازاهستن یت فراوانیاهم يدارا ـ یو عمل ياعم از نظر
گاه ین است که اقتصاد مقـاومتی از گـذر  ا کند. مسئلۀ می ط پیشرفت جامعه را تعیینیمح یِتنفس يفضا

فضـایل فرهنگـی دارد.    سـعادت صـیانت و...   ،لتیر اعال و فضی، خیل به سعادت، خوشبختیفرهنگ م
قـدرت   یپرسـش از لـزوم همبسـتگ    ینـوع  بـه  ،اقتصاد مقاومتیوند فرهنگ و یال از لزوم پؤرو سنیازا

 در سطوح مختلـف جامعـه اسـت. امـا نکتـه در      یشبکۀ روابط گروه يداریاجتماعی و دولت و اساساً پا
 حـوزة  دهـد اصـوالً   مـی  چگونگی ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد مقاومتی است. مروري تـاریخی نشـان  

ارزشـی و باورهـاي    جلی داشته است که این امر در الیـۀ ت فرهنگی اقتصادي در روابط اخالقی همواره
 ثري بـراي ؤمـ ۀ محـور پشـتوان   فرهنگ اخالق لذا فرضیه این است که توسعه یافته است. جامعه رشد و

الزمی را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به حمایـت  هاي  شود تا بتواند بسترها و زمینه می تلقی اقتصاد
  از اهداف راهبردي نظام جمهوري اسالمی فراهم آورد. 

  گرایی، اسالم، پل متحرك اخالق فرهنگ، اقتصاد مقاومتی، اخالق :ها واژهکلید

  مقدمه
هاي  کند چگونه اقتصاد قادر است در مقابل ضربه می اقتصاد مقاومتی مبحثی در اقتصاد است که مشخص

آسیب نبیند. اصول کلی حاکم بـر اقتصـاد مقـاومتی در    ها  حال از این ضربه مختلف مقاومت کند و درعین
 کردن آن. حفظ ماهیت و هدایت اقتصاد توانمندسـازي و افـزایش کـارایی    الزم براي اجراییهاي  سیاست

                                                        
  .المللی امام خمینی (ره) پژوهی و علوم سیاسی دانشگاه بین گروه آیندهاستاد  *
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لـب مشـارکت عمـوم    فعالیت فعاالن اقتصادي، سالمت اقتصادي، ج مدیریت و نظم اداري، اصالح زمینۀ
ـ  خودبـاوري و   ۀمردم، تقویت و توانمندي و بازدهی نیروي کار، توجه به زندگی مردم جامعه، تقویت روحی

  )141، 1392(کمیسیون اقتصاد، بازرگانی و نظام اداري،  .خوداتکایی
 يو اقتصـاد را دارا  فرهنـگ  دارد و نیز کل بحث رابطۀ تأکیدن نکته ید بر همیت توحیاسالم با محور

 . استپذیر  گرایی معنا که در مدار اخالق سازدیم يفرد منحصربه یژگیو
 )36 ۀی(سورة نحل، آ .1»کل امۀ رسوال ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوت یو لقد بعثنا ف«
 بـوده  يدیـ ق متأثر از نگـرش توح یطور عمدگاه اسالم، بهیاز د یتوان گفت آغاز هر بحثیواقع م در

دگاه اسالم موضوعیت علمی خواهد ین موضوع، رابطۀ اخالق با فرهنگ و اقتصاد از دیبه ا تیبا عنا. است
پرداختـه و   یح رابطۀ خدا با جهان هسـت یر سورة حمد به توضیدر تفس» ییعالمه طباطبا«مرحوم . داشت

سـت فرضـاً کـرة    یر تصور ندارد، چون ممکن نیاز تدب يجدا یقیپرواضح است که ملک حق« :نوشته است
ـ     یآن در هست يرزندة روین با همۀ موجودات زنده و غیزم  یدر آثـار هسـت   یخود محتـاج خـدا باشـد، ول

ن از او اسـت و  یکـرة زمـ   یها اسـت. هسـت  یهست خدا مالک همۀ یاز از او باشد، وقتینیمستقل از او و ب
ودات در آن و ن و موجـ یر امر زمـ یجه پس تدبینت ات از او است؛ دریآثار ح یآن و تمام يات رویح یهست

 ».ش استیخو يماسوا یهمۀ عالم از او خواهد بود، پس او رب تمام
ـ گـاه رف ین نگـرش از جا یـ ست و انسـان در ا یانسان ن یارادگیب يمعنا به یر االهیاست تدب یگفتن  عِی

 :دیفرما 72ۀ یبرخوردار است. خداوند در سورة احزاب آ یالله هفیخل
حملنهـا و اشـفقن منهـا و حملهـا     ین ان یالسـموات و االرض و الجبـال فـأب    یانا عرضنا االمانه عل«

  ».2االنسان انه کان ظلوماً جهوال
ت دارد و یطـور کامـل موضـوع   کرد، به ید زندگینکه چگونه بایها و ایخوب یستین پرسش از چیبنابرا

دانـد چنانکـه   یخود مـ  یاسف اسیها را از تکال، پرداختن به آنیت اسالمیافته براساس تربی انسانِ پرورش
انمـا بعثـت ال تمـم مکـارم     «ز هدف از رسالت خود را مکـارم اخـالق ذکـر کردنـد:     ی(ص) ن غمبر خاتمیپ

یصورت مـ  يه بر بسترسازیها و با تکتیها و قابلتین دعوت، مستدل، متناسب با ظرفیالبته ا». االخالق
سـو و  کیاز یآگاهکه از معرفت و  ياریابد؛ اختییمعنا م» بودن ياریاخت«در صورت  یرد و رفتار اخالقیگ
مـان، منشـأ عمـل    یعقل بتواند به مدد ا یعنیدهد. یت انسان را رشد میگر، انسانید يسومان و اعتقاد ازیا

ـ و بـاور بـه توح   یهست يدارو معنا يمان به هدفمندین با ایبنابرا. گرددصالح به قصد قربت  د و آخـرت،  ی
 ست.یمورد قبول ن یاخالق ییگراینسب گردد ویو ثابت م يرقراردادیدر اسالم، غ یاصول اخالق

                                                        
  .اي برانگیختیم [تا بگوید:] خدا را بپرستید و از طاغوت [فریبگر] بپرهیزیدو در حقیقت، در میان هر امتی فرستاده. 1
برداشتن آن سر باز زدند و از آن ها عرضه کردیم، پس از ها و زمین و کوهما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمان 2.

  هراسناك شدند، و [لی] انسان آن را برداشت؛ راستی او ستمگري نادان بود.
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به  مطرح است و باتوجه با آن ین در ارتباط تنگاتنگید) و دیکتا (توحی يبه خدا یدر اسالم، اخالق متک
ن یهمدارد؛ به یاسیسو  یاجتماع ـ ز جنبۀ فرهنگی ین ین اسالم، اخالق اسالمید یاسیسـ  یکرد اجتماعیرو
بـا   یداشتن اصول اخالقنگاهفرهنگی هستند که موجب زنده يابزارها یقدرت و حکومت جملگ ،زین لیدل

دگاه یاز د و اقتصاد واقع فرهنگ باشند. در می از منکر جهت پیشرفت جامعه یت امر به معروف و نهیمسئول
محـور   فرهنگ اخـالق  ،گاه نیل به اقتصاد مقاومتیلذا گذر ، حامالن اخالق و متعهد به آن هستند.یاسالم

سو کیاز یآگاهکه از معرفت و  ياریه بر اختیها و با تکتیها و قابلتیاست. البته اخالقی که متناسب با ظرف
 ریتـأث دهـد   می کشورهاي صنعتی نشان تجربۀ دهد.ت انسان را رشد یگر، انسانید يسومان و اعتقاد ازیو ا
اغلب در  ها یو خودکش ها تیکه جنا مینیب می است بلکه دیاخالق نه تنها بع شرفتیدر پ ياقتصاد تیفعال

در هر صورت مسلم است که  م،یرینظر نگ مشاهده را هم در نیاگر ا یحت ؛میفتنداتفاق  شتریب یمراکز صنعت
 يها جا آهن . راهشود ینم دهید ياقتصاد تیدر فعال یاخالق اتیواقع ةکنند مشخص یاز عالئم خارج کی چیه
کوچک را  يها کارگاه يجا میعظهاي  و کارخانه یبادبان يها قیقا يجا مایپ انوسیاق يها یکشت جان،یدل

ـ  ،شـود  یم یسودمند تلق يچه معموالً امرگر ها تیشده در فعالجادیگسترش ا نیا ۀاند؛ هم گرفته  چیا هـ ام
که وجدان  کند یمبندي  جمع نیچن تاًینها می. دورکستیها ن باشد در آن رتعهدآو یکه از لحاظ اخالق يزیچ

جهـان   یتکامل صنعت نیا ۀذره عدالت را بر هم کیو  ستیباره دچار اشتباه ن نیها هم در ا ملت یاخالق
، است ییازهاین يپاسخگو تیفعال نیخود را دارد، ا يوجود لیهم دال یصنعت تیالبته، فعال دهد، یم حیترج
 )60ـ 62، 1369 م،ی. (دورکستندین یاخالق ازهاین نیاما ا

  مفهوم اقتصاد مقاومتی
هـاي   بـا سیاسـت   ،هاي جهـانی  تکان اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادي که مقاوم است با تحریکات جهانی،

تصاد مقاومتی یعنـی اقتصـادي کـه    شود، اقتصادي است متکی به مردم اق نمی وروزیر امریکاغیر و امریکا
کند  می نویسیهاي بیرونی سناریو فرصت ي داخلی و خارجی و تهدیدها وها ضعف ها و قوت همۀ به باتوجه

ـ  (آیت و براي هر شرایطی برنامه دارد. اسـت کـه بـار     ی) مفهـوم مقاومـت مفهـوم   1 ،1392 ،اي هاهللا خامن
در راه ارزشهاي الهی و ایستادگی در دفـاع از   ات قرآن بر مقاومتیاز آ يدارد. از این حیث موارد ياعتقاد

جنس چنین بیـنش اعتقـادي اسـت. بنـابراین اگـر       اقتصاد مقاومتی از مفهوماشاره دارد. ها  عقیده و باوره
 يهـا  توان به چـارچوب  ینده میاقتصاد مقاومتی و اقتدار ملی برقرار شود، در آ ن مفهومی، بیمنطق یارتباط
 یارتبـاط  یاجتماع ۀیلی چون سرمامسائران با یا یاسالم جامعۀ يدا کرد که برایدست پ يمؤثر يراهبرد

تواند بـا اقتـدار    یهم م فعاالنه وجود داشته باشد، اقتصاد مقاومتی یاجتماع ۀیداشته باشد. اگر سرماق یعم
ـ ... دارد و ا، شعور، مشارکت، اعتماد ویاز به اراده، آگاهین مقاومتی عمل نماید و محقق شود. اقتصاد هـا   نی

  شوند. یمحسوب م یاجتماع ۀیسرما يها هیهمان پا
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کشـور   نـدة یانـداز از آ  انداز مطلوب کشور اسـت. چشـم   مقاومتی با چشم اقتصادن یب ۀگر رابطید نکتۀ
که اقتصاد مقـاومتی  ن عرصه وارد شوند، آموزش ببینند چراین حوزه و در این است که مردم در ایازمند این

 يمحـور  و اخـالق  ییگرا تیمعنو یرامونیمحورانه و سودمدارانه به تحوالت پ فراتر از نگاه منفعت يزیبه چ
  از دارد.ین

از  یم. در بعضـ یا مختلف انقالب تجربه کرده يها از اقتصاد مقاومتی را در دهه یقیها و مصاد ما نمونه
ـ هـا و  میو تحر ياقتصاد ي، فشارهایلیانقالب مانند جنگ تحم يفرازها مـردم   يبـرا  يا ن تجربـه ی... چن

ـ آمیزي برخوردار است. اقتصـاد مقـاومتی بـه چ   افتخارران از سوابق یا ـ فراتـر از   يزی ک حالـت سـکون،   ی
  از دارد.ین ییجو و منفعت ی، روزمرگیکنواختی

و از  يو اعتقـاد  یارزشـ  ۀشود که متعلق به عرص یاشاره م يبه اقتصاد» مقاومتی ياقتصاد«در واژة 
از اقتصـاد   یسـت یا مارکسیو  يدار هی، سرمایستیبرالیل لیتوان تحل یجامعه باشد. نم یجنس اقتصاد اسالم

ـ  را در یاصل متی استفاده کرد. اقتصاد دو مؤلفۀاقتصاد مقاو ةو از واژداشت  ـ گ یبـر م رد: مؤلفـۀ توسـعه و   ی
شرفت یمحور و پ شرفت عدالتیپ تحقق بر این دو مؤلفه در اندیشۀ تأکیدمصرف. اقتصاد مقاومتی با  مؤلفۀ

  باشد. می محور یتعال
ـ راه تحقـق ا  یول ،صورت گرفت یشناس شتر مفهومینجا بیتا ا سـت؟ انتخـاب روش و   یم چین مفـاه ی

دن به اهداف اقتصاد یرس ياست که برا یشناس ر با اقتصاد مقاومتی است. بحث روشیپذ لوژي انطباقومتد
ـ  ید خـالق و تجربـۀ   يارهایو مع ینیار مهم است. ما با اصول و آموزهاي دیمقاومتی بس م یتـوان  یگـران م

م به یدار یم و ابهاماتیندار یعیشرفت سری، پیصاد اسالمنکه ما در اقتیر نیل به اهداف را طی کنیم. ایمس
ـ ا گران مورد استفاده قرار ندادهید ۀخودمان را با انطباق بر تجرب ینید ين علت است که ما متدولوژیا م و ی

ـ هـا و تکث  تنـوع در برنامـه   ،هـا  علت آن هم تعدد در روش  یمبـان  هاسـت. مراجعـه بـه    ير در الگـوبردار ی
 کنـد و در ایـن صـورت    مـی  لوژي را تعیـین ورویکرد حاکم بر متـد  یشناخت انسان یو مبان یشناخت معرفت

 اسـت  شـده در اسـالم   رفتـه یپذ ییارهـا یهـا و مع  سازگار با روشي ها بر روش یکه مبتنرا  یعلمتوان  می
  معرفی نمود.

انـداز   بدون چشم يها استیکند و س یشنهاد میرا پ يا جداگانه يسفانه امروزه هرکس روش و الگومتأ
مهـم اسـت.    يکنـد. بحـث متـدولوژ    مـی  ر کشور را از اهداف بـومی منحـرف  یها مس ن الگوها مدتیبر ا

   ار مهم است.یبس یک اجماع روشین مورد حصول به یست؟ در ایما چ يمتدولوژ
 یاسـالم  يرساندن به جمهـور  بیدر آس یسع ياقتصاد يق ابزارهاینکه نظام سلطه از طریبه ا باتوجه

محسوب شود.  ییارویرو يک استراتژیتواند  یلوژي خاص موچوب متدران دارد، اقتصاد مقاومتی در چاریا
ـ مقـاومتی   يشـرفت اسـت. اقتصـاد   یپ يسـازي الگـو   نهیگر اقتصاد مقاومتی زمیکاربرد د  يک اسـتراتژ ی

  ثمر رساند. شرفت و توسعه بهیپ يم الگویترس يهاي جامعه را برا تا تالش شبرانه است،یبخش و پ عیتسر
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کند و داللت  یکردن را دنبال م ست، بلکه درست مصرفیانداختن مردم ن رنج به یدر پ ،اقتصادمقاومتی
ـ   ،جامعه يازهایبودن با انسان به قصد رفع ن دارد بر مأنوس ـ ازهـا و تعر یرفـع ن  يبـرا  یبرخـورد منطق ف ی

مواجه اسـت. اگـر    یینام خودکفا هب یما با ضرورت ۀنکه جامعیگر اید يازهاست. مطلب کاربردیاز ن یمنطق
اقتصـاد مقـاومتی    محصـولی از  ییدنبـال دارد. خودکفـا   را به یگرفته شود، وابستگ يا از جامعه ییخودکفا

ـ آید، در روبخش نظام در عیتسر يعنوان استراتژ دا کند، و بهیاست. لذا اگر اقتصاد مقاومتی تحقق پ  ییاروی
  را طراحی کند. توان نظامی مقاوم در ابعاد مختلف یدشمن م ياقتصاد يها يبا ابزارها و استراتژ

  چارچوب نظري نسبت فرهنگ و اقتصاد مقاومتی
 نیا است. با یفرهنگ یمبان يکه اقتصاد داراچرا است. یهیبد کامالً ياقتصاد و فرهنگ امر ۀرابطامروزه 

فرهنـگ   یاساس مباندارد که بر يا یخودش فرهنگ مختص به خود و مبان يبرا ينگاه هر نظام اقتصاد
هـاي   لفـه ؤبـدون درنظرگـرفتن م   ياقتصـاد  ۀتوسـع  يالگوهـا  ینوندر جهان ک .دیآ می وجود آن جامعه به

وقـوع چـرخش    شود شاهد می که مطرح ياقتصاد ۀتوسع ياست و در تمام الگوها مطرود باًیتقر یفرهنگ
 قـرار  تأکیـد  درا بر هم مور ها آن تأثیرو  داقتصا ةدر حوز یفرهنگهاي  لفهؤکه توجه به م میهست یفرهنگ

ـ دق یو بررسـ  ینیبدون بازب ياقتصاد يوالگوهاها  برنامه يو اجراریزي  برنامه ،یامروزه بررس .دهد یم  قی
خـود را   اصخـ  یفرهنگ و مبان ،يهر نظام اقتصاددر واقع . گردد می نادرست قلمداد یفرهنگهاي  هفمؤل

در  یتـوجه  مسـائل قابـل  همچنـین   .شـود  مـی  از فرهنگ جامعه حاصـل  یاساس همان، بخشدارد که بر
اقتصـاد،   ةبـه حـوز   دیها با آنگیري  و عوامل شکل لیدال یفرهنگ موجود است که در بررسهاي  عرصه

 ةهر ملت عالوه بر اسـتفاد  يجهش اقتصاد و شرفتیکه پچرا ،آن پرداخته شودهاي  و عملکردها  استیس
ـ ب ها، ینیب جهان ونمره يادیبرتر، تا حد زهاي  يو تکنولوژ ها کیمناسب از ابزار، تکن رفتارهـا و   هـا،  نشی

سـمت   حرکت جامعـه بـه   یروند کل يریگ شکلتحوالت و آن ملت است که منجر به  یفرهنگهاي  کنش
هر کشور  يدر کشور ما مانند فرهنگ اقتصاد ياقتصاد فرهنگ ینگاه کل کیردد. در گ می رشد و توسعه

 جـاد یو ا شـرفت یعامـل پ  گـر ید یمانع و برخـ  یاست که برخهایی  و نگرشها  ارزش ةدربردارند يگرید
بـاور و   جـاد یها، ا جامعه، خود را در برخورد با مسائل و حل آن يهستند. فرهنگ اقتصاد ياقتصاد ییایپو
ـ دهـد.   مـی  کشور، نشان يرد اقتصادکرهنگ بر کارف نیاثرات ا یدر جامعه و بررس زهیانگ جامعـه در   کی

ـ تنبل و بـدون فعال اي  هبه جامع تیفعال يالزم برا ۀنیو زم تینبودن ظرفصورت دارا  مبـدل  ياقتصـاد  تی
 اًتیمد و نهاکاهش درآ ،يکاریب شیجامعه، افزاهاي  تیاستفاده از ظرف زانیباعث کاهش م نیشود که ا می
اقتصـاد توجـه    ةبـه حـوز   دیبا ،یاز مسائل و معضالت فرهنگ ياریو حل بس یابی شهیر يشود. برا می فقر

ـ  ،میکن يریشگیپ ياقتصادهاي  برنامه یفرهنگ بتا نه تنها از تبعات مخر میداشته باشاي  هژیو  یبلکه حت
ـ ا ي. بـرا میسـود ببـر   زیمناسب ن یمحصوالت فرهنگ دیتول يدر راستا ياقتصادهاي  از پشتوانه امـر،   نی
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 ۀ مـؤثر مناسب باشد و برنام کردیرو کی تواند می ياقتصادهاي  مجدد برنامه یو مهندس يساختار ینیبازب
 کـرد یباشد. امروزه در جهـان شـاهد رو  کشور  ياقتصاد راهبردهايدر  یگنگاه فرهن جادیتواند ا می گرید

ـ  میهسـت  ياقتصـاد هاي  در تمام برنامه یفرهنگ از  یبخشـ  ياقتصـاد  کـامالً  میعظـ هـاي   شـرکت  یحت
انـد   افتهیکه درچرا اند، مقصد اختصاص دادههاي  در کشور یفرهنگهاي  برنامهخود را به انجام هاي  تیفعال
ـ یزم یو نـوع  یاز مسـائل فرهنگـ   یکردن بعضـ  نهیبه نهاد ياقتصادهاي  بهتر در عرصه تیموقع يبرا  ۀن

آ شـکار کـرده    مسائل را کامالً یفرهنگهاي  امر امروزه ضرورت پرداختن به جنبه نیدارند. ا ازین یفرهنگ
بـه   ازنی لهئمس نی. پرداختن به ااستاز آ ن غفلت شده  يادیتا حد ز ریاخهاي  که در سالاي  هلئمس ،است

ـ انجام ا ضرورتدر اجرا دارد.  زیله و نئمس یجانبه در طراح و همه قیدق ،یشناخت کاف  یله زمـان ئمسـ  نی
اصول و احکام  يعدالت و اجرا ییبا هدف برپا رانیا یانقالب اسالم میشود که توجه کن می انینما شتریب

مختلف برجسته هاي  استیدر س یستیبا یفرهنگهاي  و برنامه یاسالمهاي  شده و ارزش لیتشک یاسالم
 ةو مصرف در حوز عیتوز د،یپرداختن به فرهنگ کار، تول يداصالح فرهنگ اقتصا يراستا و برا نیباشد. در ا
 دنبال این باشیم کـه  ي اقتصاد باید بهرهنگی در قلمروبنابراین در مهندسی فاست.  يضرور اریاقتصاد بس

درك و معرفی کرد؟ همان سیستمی که توان  میل اقتصاد بر مبناي فرهنگ اسالمی را آ سیستم ایدهچگونه 
  دادن فرهنگ اقتصادمبنا قرار جامعه و کارگزاران نظام با شود و رهبران دهی سازماندر قالب اقتصاد مقاومتی 

   مشکالت اجتماعی و اقتصادي پیش روي جمهوري اسالمی را مرتفع سازند. ،مقاومتی

  پل متحرك اخالق نظریۀ
 گذار از فرهنگ به اقتصاد مقاومتی

  

  تشریح نظریه
مجزایـی  هاي  نظام در نظام اجتماعی کالن داراي کارکردها و کارویژه عنوان دو خرده فرهنگ به اقتصاد و

 دیاخالق نه تنها بع شرفتیدر پ ياقتصاد تیفعال ریتأث. شخصیت متمایزي از یکدیگر دارند هستند و اساساً

فرهنگ•اقتصاد•

اقتصاد•فرهنگ•

اخالق اخالق

اخالقاخالق
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ـ اگر ا یحت فتند؛یاتفاق م شتریب یاغلب در مراکز صنعت ها یو خودکش ها تیکه جنا مینیب می است بلکه  نی
 ةنـد کن مشـخص  یاز عالئـم خـارج   کی چیدر هر صورت مسلم است که ه م،یرینظر نگ مشاهده را هم در

 يجا مایپ انوسیاق يها یکشت جان،یدل يها جا آهن . راهشود ینم دهید ياقتصاد تیدر فعال یاخالق اتیواقع
شده  جادیگسترش ا نیا ۀاند؛ هم کوچک را گرفته يها کارگاه يجا میعظهاي  و کارخانه یبادبان يها قیقا

باشـد   رتعهدآو یکه از لحاظ اخالق يزیچ چیا هام ،شود یم یسودمند تلق يچه معموالً امرگر ها تیدر فعال
ـ ها هم در ا ملت یکه وجدان اخالق کند یمبندي  جمع نیچن تاًینها می. دورکستیها ن در آن بـاره دچـار    نی

 یصـنعت  تیالبته، فعال دهد، یم حیجهان ترج یتکامل صنعت نیا ۀه عدالت را بر همذر کیو  ستیاشتباه ن
ـ ، امـا ا است ییازهاین يپاسخگو تیفعال نیخود را دارد، ا يوجود لیهم دال ـ  ازهـا ین نی . سـتند ین یاخالق

  )60ـ  62، 1369 م،ی(دورک
نظام مجزا را بـا هـم    ن قابلیت را دارد که این دو خردهطرفه ایعنوان یک پل محرك دو اما اخالق به 

را اجتمـاعی آن  هـاي   هسی از طریق اقتصـاد مقـاومتی و کـارویژ   پیوند داده و موجبات کارآمدي نظام سیا
 شـود.  مـی  ن منجـر مـدي آ آي کارارتقا تولید مشروعیت نظام سیاسی واستمرار این روند به باز. فراهم کند

  جمله:هاي خاصی برخوردار است از توان گفت پل محرك اخالق از ویژگی می اساس براین
 هاي جامعه. چوب ارزشمکان و در چار اساس مقتضیات زمان وبرپذیر  ماهیتی انعطاف  
 خروجی بـراي   فرهنگ که داراي ورودي و تالزمی کناکنشی بین اقتصاد و ۀاساس رابطبر بودن دوطرفه

 هر دو است.
 گزاري به پل اخالق متصل هستند که ایـن  ساختاري و کارهاي  حوزه و فرهنگ کارآمد در همۀ اقتصاد

 باشد. می تحقق اقتصاد مقاومتی اتصال ضامن مشروعیت نظام سیاسی و
 ع رفتار اجتمـاعی خاصـی بـا بـار ارزشـی را      ایجابی که هریک نو یا سلبی و منفی رویکردهاي مثبت و

و کـارکرد پـل   بنـدي   کنند، در اسـاس از نـوع صـورت    می و تحوالت مختلفی را ایجاد کنند می تجویز
کـه   طـوري  و فرهنگی متأثر هستند. به محرك اخالق و میزان ورودي و خروجی آن به نظام اقتصادي

هاي نظام فرهنگـی را در   سیاست را به هم متصل کند و ارزش م فرهنگ واگر پل محرك اخالق نظا
 زتاب دهد. در آن صورت رویکرد ایجابی و مثبت در جامعه بهبا زارهاي نظام اقتصاديکارگ ساختارها و

 شود. می ماندگاري اقتصاد مقاومتی منتهی وگیري  شکل ایجاد
 هـا از نظـام    طول زمان فراینـد انتقـال ارزش  اخالق داراي فرماسیونی چرخشی است که در  پل محرکۀ

تولید مشروعیت نظام سیاسـی  به باز دهد که استمرار این فرایند می فرهنگی به نظام اقتصادي را انجام
 .شود می ن منجري کارآمدي آارتقا و
 هاي فرهنگی و اقتصادي و برقـراري ارتبـاط معنـادار بـین اقتصـاد مقـاومتی و        اخالق در رویش مؤلفه

 کند. که بین فرهنگ و اقتصاد مقاومتی رابطۀ نمادین و تالزمی برقرار می طوري مؤثر است. به فرهنگ
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 پل متحرك اخالق داللت بر جایگاه و نقش کلیـدي اخـالق در    در نظریۀ اقتصاد ارتباط بین فرهنگ و
 اقتصاد مقاومتی دارد. پیوند بین فرهنگ و

 توان به انتظارات اخالقی مـا از تـالزم فرهنـگ بـا      می دادن پل متحرك اخالق در اسالم،با محور قرار
اسالمی از اقتصاد مقاومتی اسـت نایـل    ا محصوالت آشکار و انتظارات جامعۀاقتصاد که نتایج آن همان

باشـد.   مـی  ها است و رساندن انسان به کمـال مطلـوب   شد. ماهیت رسالت دین تربیت و هدایت انسان
اقتصاد نیز نظر خاصی دارد. در این رابطه اسـالم از طرفـی داراي   هاي معنوي، به  ضمن توجه به جنبه

ر منسـجم و هماهنـگ   دیگر اصـول و اهـداف مـذکو    ف و اصولی اقتصادي روشن است و ازطرفاهدا
نهایی اسالم براي حصول اهداف و اصـول مـورد نظـر، داراي ابـزار و وسـایلی نیـز        هستند. در مرحلۀ

انـدوزي،   کنی فقر و استضعاف، منـع ثـروت   اند شامل عدالت، ریشهتو اي اسالم می باشد. اصول پایه می
منع استثمار و امثال آن باشد و براي حصول این اهداف، اسالم بر ابزارهـایی از قبیـل: منـع اسـراف و     

هـا و درآمـدها، اسـتفاده از انفـال و      ثروت ۀتبذیر، منع اختالس و احتکار، منع ربا و رشوه، توزیع عادالن
کشـاورزي و  با ظرفیـت بـاالي اقتصـادي کشـور ماننـد      هاي  حوزهریزي در  می، برنامههاي عمو ثروت

اقتصـاد مقـاومتی راهبـرد نظـام      باشـد.  استوار میامکانات و دیگر  جامعهدامپروري براي رفع نیازهاي 
  باشد. می جمهوري اسالمی جهت تحقق اهداف فوق

  شود: ست که در ذیل به این آیات اشاره میقرآن مورد توجه ا هاي از آیات شریفۀ این باره نمونهدر 
 کننـد کـه    اي را پیشـنهاد مـی   ها درك کرد که جامعـه  براساس آن توان دستۀ اول: آیاتی هستند که می

ان اهللا «باشد. در یکی از این آیـات آمـده اسـت:     براساس عدل بوده، دور از هر نوع تعدي و تجاوز می
در ایـن آیـه خداونـد فرمـان بـه عـدل و        93، آیـۀ  نحل »ی...یأمر بالعدل و االحسان و ایتاء ذي القرب

نمایـد و یـا در جـایی دیگـر      دهد و در ارتباط با رسیدگی به ارحام و خویشان تأکید مـی  نیکوکاري می
  فرماید: می

 »ناپسند گروهی شما را وادار نکند که از مسیر عدالت بیرون روید، بلکه به عدالت حکم کنید کـه   رکردا
  )8، آیۀ مائدهسورة ( .»به پرهیزگاري نزدیکتر است

 توان اشاره کرد  کنی فقر و استضعاف مالی دارد. براي نمونه می آیاتی است که توجه به ریشه :دوم ۀدست
که دین را باور نداشت، پس او همان است که یتیم را بـه حـال   ا دیدي آنآی«فرماید:  یاین آیه که م به

  )1ـ3سورة ماعون، آیات ( .»خود رها نمود و براي اطعام بیچارگان تشویق و ترغیب ننمود؟
 طور راکد) توجـه   وزي و مبارزه با انباشت ثروت (بهاند گیرد که به منع ثروت بر میدستۀ سوم: آیاتی را در

 طـور بـه سلسـلۀ     ) و همین1، آیۀ تکاثرسورة شود اشاره کرد به (الهیکم التکاثر) ( یات میدارد. از این آ
) که 1ـ3سورة همزه، آیات آیات (ویل لکل همزة لمزة الذي جمع ماالً و عدده یحسب انّ ماله اخلَده) (

فرمایـد   عد مـی اندوزي و تکاثرطلبی است. در آیات ب اولی با اعالم نوعی هشدار به هر نوع ثروت ۀدر آی
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زبان، آن کسی که اموال را گرد آورده همواره بر شمارش آن سرگرم بوده،  جوي هرزه واي بر هر عیب«
  .»برد که این مال است که او را جاودان گرداند گمان می

 ی و فروشـ  کند. مفـاد بعضـی از آیـات، کـم     کشی اشاره می چهارم: آیاتی که به منع استثمار و بهره دستۀ
نحوي از  دهد که به نظر ما به نهی قرار مینمودن اموال مردم را مورد  در معامالت و ضایعنوعی دزدي 

د با سنگ تمام بدهیـد و  یفروش مردم آنچه میاي   هک«شریفه:  ۀباشد. مثالً این آی مصادیق استثمار می
سـورة  ( .»پاشـید فروشی حذر کنید (و اموال مردم را برگردانید) و با این وضع بذر فساد در زمین ن از کم

  )183ـ184شعراء، آیات 
  فرماید: دیگر می و یا در آیۀ

کن و در روي زمـین خواهـان    توانی به خلق خدا نیکی ن و تا میمک ات را از دنیا فراموش یعنی (بهره«
  )77، آیۀ قصصسورة ( .»فساد مباش

 پنجم: آیاتی که در ارتباط با رفع اختالفات طبقاتی بوده و تأکیـد بـر چـرخش سـرمایه در دسـت       دستۀ
  فرماید: ء می همگان دارد. در یکی از این آیات پس از دستور در مورد تقسیم فی

ن اختصاص دادم تا موجب افزایش، ثـروت ثروتمنـدان   فیء را به اشخاص معین از مستضعفا من«... 
  )7، آیۀ شرحسورة ( .»نباشد

 گرایی دارد. ازجمله این آیـات،   و مقابله با مصرفششم: آیاتی که توجه به دوري از اسراف و تبذیر  دستۀ
کننـدگان را بـه    ما اسراف« :فرماید ) است که می9، آیۀ انبیاءسورة (... و اهلکنا المسرفین) ( آیۀ شریفۀ

باشد که از اسراف  ) می31، آیۀ اعرافسورة ( و نظیر این، (کلوا و اشروا و التسرفوا) .»هالکت رساندیم
  فرماید. منع می

ت شریفه اشاره کـردیم. و  تذکر نهایی در این قسمت این است که اوالً: ما تنها به یک مجموعه از آیا
عنوان بیان مواردي از توجه قرآن به اقتصـاد بـود و در یـک بحـث تکمیلـی       به که گفتیم صرفاًطور همان

آیـات مـورد    ۀ سـادة : فقط بـه ترجمـ  انی از دیگر آیات و روایات را ضمیمه ساخت. ثانیاًتوان موارد فراو می
چـون   هـا پرداخـت.   توان در بحث مستقلی به استدالل آیات مذکور و تفسـیر آن  بحث اکتفا نمودیم. و می

مـین  ه رآمدي بر اقتصاد اسـالم، اسـت و بـه   د که قبالً نیز اشاره شد) صرفاًطور هدف در این نوشته (همان
  نماییم. موارد بسنده می

 الزامات فرهنگی اقتصاد مقاومتی
آنکـه بتوانـد بمانـد و از حمایـت و      جهـت اسـت: نخسـت بـه    ازمند فرهنگیل نیاقتصاد مقاومتی به دو دل

گـردد،   مـی  تقویـت مشـروعیت نظـام    در جامعه و اقتدارهاي  هاي اجتماعی که موجب تحکیم پایه هدایت
اخالقی فرهنـگ را  هاي  لفهؤو گسترش اجتماعی آن م تعمیق فرهنگ مقاومت يشوند و دوم برامند  بهره
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باشـد، جامعـه    تواند فارغ از فرهنگیبقا نم يکه اقتصاد برا گونهچراغ راه خویش قرار دهد. بنابراین همان
چنـین  توان  یاساس الزامات فرهنگی اقتصاد مقومتی را م است؛ براین ازمند فرهنگیخود، ن يبقا يز براین

  برشمرد:
 ـ  فرهنگ و اقتصـاد  یۀروابط دوسو يساز نهینهاد عـام آن   يمعنـا  فرهنـگ بـه   يآن در قلمـرو  ۀو تجرب

روابـط   يو هدفمند يها به روشمند که تحقق آن ینکات .نجامدیب اقتصاد یبه گسترش فرهنگ تواند یم
ـ فراگ ۀدر عرص هیسوروابط دو يساز نهیهمانا نهاد .شود یمتقابل جامعه و حکومت منجر م فرهنـگ   ری

 يو اجرا، کنترل و نظارت در قلمـرو  تیهدا ،يزیر برنامه تیریمد ۀعنوان تجرب آنچه اکنون به :باشد یم
 یفرهنگـ  يراهبرد تیریمد يبرا ییالگو نفسه یوجود دارد، ف یانقالب اسالم يروزیفرهنگ پس از پ
ـ مسـتلزم توجـه و تأمـل در ا    ،يراهبـرد  تیریدر مد یلذا هرگونه دگرگون شود، یکشور محسوب م  نی

  است. جربهت
 یـۀ کشور در دوران اول یفرهنگ يراهبرد تیریمد ۀو تجرب نرمدویغ يراهبرد تیریمد تیبه اهم باتوجه 

و اقـدامات   ازهـا یدر ن يو گرفتـار  یبرنـامگ  یاز ب زیضمن پره یستیبا یانقالب و سپس دفاع مقدس م
عنـوان   و بـه  اجدوران، اسـتخر  نیا یدر انسجام و مقاومت فرهنگ لیو دخ ساز کپارچهیروزمره، عناصر 

از سـه  » مؤثر یراهبرد رسم«گفته است،  نییکه کو گونه . همانردیقرار گ يبردار مؤثر مورد بهره یمدل
 ند از:ا که عبارت دهیگرد لیجزء تشک

  .اهداف نیتر مهم )الف
  .ها استیس نیارزشمندتر ) ب
  )330-331، 1383 ن،یی(کو .)یاتیمراتب عمل سلسله ای( یاصل يها برنامه ) ج

 و يدر معنـا  1یآرمـان  نوعاز آن به  گفته، شیخاص دوران پ طیبه شرا تیبا عنا یحت توان یم نیبنابرا
 یاصـل  يهـا  و برنامـه  هـا  استیانحراف را از اهداف، س ایو  یعیطب ۀآن استفاده نمود و شکاف فاصل يابر

 اتیکشور را متناسب با مقتضـ  یفرهنگ يراهبرد تیریمورد مالحظه و سنجش قرار داد و براساس آن مد
  و اجرا نمود. نیتدو یمکانـ   یزمان
 در  غـات یو نقش تبل گاهیالزم است جا ف،یدادن حر عنوان مانور جهت شکست راهبرد به يبه معنا توجه با

ـ ها اولو رسانه ان،یم نیگردد. در ا یابیسنجش و ارز قیصورت دق به یو خارج یداخل طیدو مح اول  تی
 تیریمـد  یطراحـ  رالزم است د نیدر عمق دارا هستند. بنابرا یو پژوهش یرا در سطح و مراکز آموزش

ـ اخت يطرف و قلمرو کیها از  آن يها تیو مسئول فیوظا ةکشور، حوز یفرهنگ يراهبرد آنـان   اراتی
  متناسب، مشخص و خواسته شوند.صورت مناسب و  به گرید يسواز

 الزم  گـر ید يسـو فرهنـگ از  تیاسـ یسـو و س  کیاز راتییبودن تغ سرعت در تحوالت و شتابان تیواقع
                                                        

1. ideal type 
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ـ برخـوردار باشـد. و ا   »يریپـذ  انعطاف« یژگیکشور از و یفرهنگ يراهبرد تیریمد آورد یم بـدان   نی
 جـاد یا تجه ییاقتضا تیریو اتخاذ مد ينوآور ت،ین، مانع ابتکار، خالقراهبرد مدو نیمعناست که تدو

  ال نگردد.از راهبرد فع يمند و بهره يچالشگر یۀروح
 یاسـ یکشور، نقـش و سـهم س   یفرهنگ يراهبرد تیریمد آورد یخودجوش الزم م يراهبردها تیاهم 

مصـالح و منـافع    یبا گـذر از صـاف   یاجتماع يو تقاضا دینما یبانیپشت زین یفرهنگ ۀمردم را در عرص
  .رندیجداً مورد توجه قرار گ ،یاجتماع

 ـ اجمـاع نظـر در مـورد ا    ازمندیکشور ن یفرهنگ يراهبرد تیریدر مد ـ پرسـش کل  نی  تیریدر مـد  يدی
ـ یزم — یارتبـاط  يها سهم و کانال نییتع ،يگذار تیبا اولو — میتوان یکه چگونه م میهست يراهبرد  ۀن

  م؟یفرهنگ را فراهم آور ياثرگذار در قلمرو يها عناصر و مؤلفه ۀمشارکت مؤثر هم
 نظـرات عـوام و    ،یو ذهن یطیمح طیمتناوب شرا راتییبه تغ باتوجه آورد یراهبرد، الزم م یخصلت ذهن

ـ دست آ مدت به کوتاه یزمان يها و نخبگان در دوره یافکار عموم لیخواص در قالب سنجش و تحل  دی
بـا   متناسـب کشـور   یفرهنگ يراهبرد تیریو اصالح مد یطراح ساز نهیواقع، زم به کیتا اطالعات نزد

  گردند. یـ مکان یزمان ةخاص هر دور طیشرا
 موجـب   گـر ید در کشور ازطرف یرانیـ ا یفرهنگ اسالم قدرت طرف و کیمفهوم فرهنگ از  تیعموم

 يهـا  شود. اول: سـازمان  یو بررس يریگیکشور در دو عرصه، پ یفرهنگ يراهبرد تیریتا مد گردد یم
  موجود در کشور. یو دوم: نظام فرهنگ یفرهنگ میمستق تیمسئول يدارا

 تیـ سنجش موفق اریبر فرهنگ مطلوب، مع یمبتن يرفتار يالگوها قیو تعم يورز شهیسطح اند يارتقا 
معطـوف   تیریمد ،یفرهنگ يراهبرد تیریمد باشد، یکشور در هر برهه م یفرهنگ يراهبرد تیریمد

آمـوزش، پـژوهش و کسـب و کـار براسـاس آن       يهـا  عرصـه  یـۀ به فرهنگ مطلوب اسـت و لـذا کل  
  .گردند ی) ميافزار (نرم ي) و نظريافزار (سخت یکیزیف دهی سازمان

 تیریبه مد توان یها نم هستند که بدون آن يدو عنصر یو علم یاصول یمال یبانیپشت دیپژوهش و تمه 
  بود. دواریکشور ام یفرهنگ يراهبرد

 نیدر تدو گرید مرجع با مردم ازطرف يها تعامل نخبگان و گروه ریطرف و تأث کینظام از  ينقش رهبر 
  است. لیبد یکشور ب یفرهنگ يراهبرد تیریمد قیو توف

 طیتعامل فعال و سازنده با مح يبرا یفرهنگ ستمیس رینظ یانسان ستمیهر س يریناپذ ضرورت و اجتناب 
داشـتن  بـدون درنظر  توانـد  یکشور نمـ  یفرهنگ يراهبرد تیریمد یبدان معناست که طراح یرامونیپ

 يبرداثربخش و کار یفرهنگ و نسبت به آن صورت ي) در قلمرویو جهان يا (منطقه یطیتحوالت مح
ـ  يو راهبردهـا  یفرهنگ ۀتوسع يبرا ونسکوی يها راستا محورها و شاخص نی. در اابدیب  ۀتوسـع  یعمل

 دارد که: یسالم یفرهنگ يتوسعه مبنا یند. از منظر آنان وقتا تأمل قابل یفرهنگ



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:               84

 

 باشند. لیتوسعه دخ يها سنن و رسوم مورد احترام باشند و در برنامه  
 و ابداع آشکار باشد. تیخالق  
 بازگو شده باشد. ندهیاز آ یینما  
 رندیند و بپذا ها را بفهم ها، باورها و ارزش گروه ۀهم.  
 بر فرهنگ باشد. یها و افراد مبتن گروه تیهو  
 نو استفاده شود. يها دهیبا ا ییآشنا يبرا یاقتدار سنت ياز ساختارها  
 در گروه حاضر باشد. يمعنو یت و تعاللذ جان،یاحساس ه  
 له (ئحل مس يها روالProblem Solvingونسـکو، یفهم شـده باشـد. (   یخوب و اجرا به يریگ می)، تصم 

1379 ،343(  
هستند کـه   تیجهت حائز اهم نیکه گفته شد از ا همچنان زین ی اقتصادفرهنگ ۀتوسع يها شاخص ۀخالص

ـ . تأمـل در ا سازد یم انیرا ع یفرهنگ ۀدر توسع یعمل يراهبردها ینمونه از درك جهان کی هـا   گونـه نمونـه   نی
  .دینما یرا مشخص م یبوم يها يابداعات و نوآور سازد، یاستفاده م را قابل گرانید اتیتجرب کهنیعالوه بر ا

  يریگ جهینت
ـ ا است. با یفرهنگ یمبان يکه اقتصاد داراچرا است. یهیبد کامالً ياقتصاد و فرهنگ امر ۀرابط نگـاه   نی

فرهنـگ آن   یاساس مبـان دارد که بر يا یخودش فرهنگ مختص به خود و مبان يبرا يهر نظام اقتصاد
 یفرهنگـ هـاي   لفهؤگرفتن مبدون درنظر ياقتصاد ۀتوسع يالگوها ینوندر جهان ک .دیآ می وجود جامعه به

 یوقوع چـرخش فرهنگـ   شود شاهد می که مطرح ياقتصاد ۀتوسع ياست و در تمام الگوها مطرود باًیتقر
ـ  می قرار تأکید درا بر هم مور آنها تأثیرو  داقتصا ةدر حوز یفرهنگهاي  لفهؤکه توجه به م میهست در  .ردگی
روشن شده است.  کامالً ـ یالملل نیو ب یدر سطح ملـ  ياقتصادهاي  برنامه یفرهنگ راتیر تأثیاخهاي  سال

هاي  هفمؤل قیدق یو بررس ینیبدون بازب ياقتصاد يوالگوهاها  برنامه يو اجراریزي  برنامه ،یامروزه بررس
خـود را دارد   اصخـ  یفرهنگ و مبان يهر نظام اقتصاد ییسوگردد چراکه از می نادرست قلمداد یفرهنگ
در  یتـوجه  مسـائل قابـل   گـر ید يسـو از شـود و  مـی  از فرهنگ جامعه حاصـل  یاساس همان، بخشکه بر
اقتصـاد،   ةبـه حـوز   دیها با آنگیري  و عوامل شکل لیدال یفرهنگ موجود است که در بررسهاي  عرصه

مناسـب   ةهر ملت عالوه بر استفاد يجهش اقتصاد و شرفتیپ .آن پرداخته شودهاي  و عملکردها  استیس
هاي  رفتارها و کنش ها، نشیب ها، ینیب جهان ونمره يادیبرتر، تا حد زهاي  يو تکنولوژها  کیاز ابزار، تکن

ردد. گ می پیشرفتسمت رشد و  حرکت جامعه به یروند کل يریگ آن ملت است که منجر به شکل یفرهنگ
باشـد. در   مـی  برتـر هاي  کیبه تکن دنیرس يبرا يضرور يخود امر یکوش تالش و سخت نش،یچه ب رگا
ها  نده ارزشدربردار يگریهر کشور د يدر کشور ما مانند فرهنگ اقتصاد ياقتصاد فرهنگ ینگاه کل کی
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هستند. فرهنگ  ياقتصاد ییایپو جادیو ا شرفتیعامل پ گرید یمانع و برخ یاست که برخهایی  و نگرش
اثـرات   یدر جامعـه و بررسـ   زهیباور و انگ جادیها، ا جامعه، خود را در برخورد با مسائل و حل آن ياقتصاد

ـ  شـه یر يدهد. لذا برا می کشور، نشان يرد اقتصادکفرهنگ بر کار نیا از مسـائل و   ياریو حـل بسـ   یابی
 یفرهنگـ  بتا نه تنها از تبعـات مخـر   میداشته باشاي  هژیاقتصاد توجه و ةبه حوز دیبا ،یمعضالت فرهنگ

ـ تول يدر راسـتا  ياقتصادهاي  از پشتوانه یبلکه حت ،میکن يریشگیپ ياقتصادهاي  برنامه محصـوالت   دی
 ياقتصـاد هـاي   مجدد برنامـه  یو مهندس يساختار ینیامر، بازب نیا ي. برامیسود ببر زیمناسب ن یفرهنگ

باشد.  ياقتصادهاي  در طرح یگنگاه فرهن جادیتواند ا می گرید ۀمناسب باشد و برنام کردیرو کی تواند می
 یکشور ما نـوع  يحال حاضر برا در .تاساز آ ن غفلت شده  يادیتا حد ز ریاخهاي  که در سالاي  هلئمس

از آ ثـار  گیري  است تا عالوه بر جلو ياالجرا و ضرور الزم ياقتصادهاي  طرح ۀیکل يبرا یفرهنگ وستیپ
ـ نما میجامعـه تنظـ   یفرهنگـ  ۀتوسـع  يرا در راستا ياقتصادهاي  طرح ینوع ها به نآ یمخرب فرهنگ . دی
ـ له و نئمسـ  یجانبـه در طراحـ   و همه قیدق ،یبه شناخت کاف ازنی لهئمس نیپرداختن به ا در اجـرا دارد.   زی

ـ  می انینما شتریب یله زمانئمس نیانجام ا ضرورت ـ ا یانقـالب اسـالم   میشود که توجه کن بـا هـدف    رانی
 یفرهنگـ هاي  و برنامه یاسالمهاي  شده و ارزش لیتشک یاصول و احکام اسالم يعدالت و اجرا ییبرپا

پرداختن بـه   يداصالح فرهنگ اقتصا يراستا و برا نیبرجسته باشد. در امختلف هاي  استیدر س یستیبا
بنابراین با رویکرد فرهنگـی بـه   است.  يضرور اریاقتصاد بس ةر حوزو مصرف د عیتوز د،یفرهنگ کار، تول

آمدي با خصلت اقتصاد مقاومتی بـر مبنـاي   سیستم کارچگونه  دنبال این باشیم که ي اقتصاد باید بهقلمرو
  درك و معرفی کرد؟ توان  میفرهنگ اسالمی را 

  منابع
 قرآن کریم.

  بهمن.   20شدة  بازیابی ،»سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی). «1392اي ( اهللا خامنه آیه
 ترجمۀ حسن عبادي، تهران، قومس. ،تقسیم کار در جامعه). 1386ایمل ( دورکیم،

اصـول کلـی حـاکم بـر اقتصـاد مقـاومتی در       ). «1392صاد کالن، بازرگـانی و نظـام اداري (  کمسیون اقت
  .2، شمارة فصلنامۀ سیاست کالن، »سیاستهاي کلی

  ، ترجمۀ علی ترابی، تهران، همراه. نظام تولید و کار در جامعه). 1383، بیت (نییکو
  ، تابستان، تهران، دفتر یونسکو در تهران. مقاالت مجموعه). 1379( ونسکوی
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   يمقام معظم رهبر يفکر در منظومۀ یاقتصاد مقاومت
  اجرا) ي(الزامات و راهکارها

  ***یلیثم اسماعیدمی، س**صادقپور ، عسل*ياسد یعل

  دهیچک
بار  نینخست يبرا یاسالم يل جمهوریآور بود. تشک ران، شگفتیدر ا یشکوهمند انقالب اسالم يروزیپ

بـزرگ   ياهـ  قـدرت  يق، بـرا یـ عم ین دگرگـون یا یو جهان يا هآور و انتظار اثرات منطق خ، بهتیدر تار
 برابر در یستادگیا میتوان می ران،یا یاسالم يجمهور نظام خیتار یبررس رو، با نیاور بود. ازآ میب گر هسلط

ـ  درك وضـوح  به را کشور به نسبت جهان ياستکبار ياه قدرت ياقتصاد و یمال متعدد يفشارها م. یکن
ـ ا و شـده  آغاز آن با گر هسلط نظام ۀمقابل ،یانقالب اسالم يریگ شکل يابتدا از هک يطور به  مقابلـه  نی

ـ ن را رهیغ و یتیامن ،ی، فرهنگياقتصاد ياه حوزه ریسا استیس عرصۀ بر عالوه  .اسـت  گرفتـه  دربـر  زی
ل و کاربرد یکردن، تحل در لحاظ يدیام نقطۀ يمقام معظم رهبر يسواز "یاقتصاد مقاومت"کردن  مطرح

 یتـوجه  یکه غفلت در آن، به ب یها در اقتصاد کشور است. موضوع ت و مقاومت و جهاد و امثال آنیامن
 يریـ گ هبهر یم تا به بررسیا هن پژوهش تالش کردیگردد. ما در ا یمباز ینظام و انقالب اسالم يبه بقا

ت سـبک  یجانبه با هـدا  ههم ياه میدر گذار از تحر یو بسط و تفسیر در حد توان، سع يانات رهبریاز ب
 یز سـبک زنـدگ  م؛ تـا ا یدشمن کن ياه در برابر نقشه یستادگیو ا يسمت حرکت جهاد ملت به یزندگ
روش مـدیریت کشـور خـود را     ز نمـوده و یـ و فرهنـگ غـرب پره   يدار هیشده از نظام سرما گرفته الهام

  م.یم نماییتنظ یرانیا ـ یاسالم ياساس الگوبر
  یم، اقتصاد مقاومتیاقتصاد، تحر :ها واژهکلید

  مقدمه
ـ گ یکا به آن شکل مکشورها با توجه و ات یاسیاست که نظام س يا دهیاقتصاد پد  يصـورت امـر   رد و بـه ی

حاکم بر اقتصاد  يت نظام اقتصادین و تثبییتع ين روند، برایشود. در ا یظاهر م یو حکومت یاسیس کامالً
 ةدهنـد  شـوند کـه نشـان    یگنجانده مـ  ی، اصولیاسناد باالدست منابع اسالمی و طور معمول در کشورها، به

                                                        
  .A.asadi35@yahoo.com عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)، ایران، تهران. *

  .Asall.sadeghpour@gmail.comآباد.  اقتصاد دانشگاه ارومیه، ایران، گروه اقتصاد دانشگاه آزاد بستان دکتريدانشجوي  **
  .Mex460@yahoo.comارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه (نویسندة مسئول)  کارشناس ***
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ـ      ۀت به مسئلینگرش حاکم ـ باشـند. ا  یاقتصاد و نوع اقتصاد حـاکم بـر هـر کشـور م ن اصـول بـا طـرح    ی
 کـامالً  یر، نقشـ یو متغ یز از ورود به موارد جزئیاقتصاد جامعه و پره یمسائل اصل ةدربار یکل يها دگاهید

. آن دارند یاسیت سیرش جامعه و حاکمیاقتصاد هر کشور، متناسب با نگرش مورد پذ دهی سامانمؤثر در 
 یانقالب اسالم يت ضد استعماریل ماهیدل کشور را به يفضا چیز هرش از یط اول انقالب بیدر شراآنچه 
 يمبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتر ۀشیر قرار داده بود، اندیران تحت تأثیمردم ا

گذاري  شرفت و عدالت نامیپۀ هچهارم آن، دۀ ن چند دهه که دهیاما در ا .1نان بودینش نان بر کاخینش کوخ
مختلف انجـام شـده اسـت، ولـیکن      ياه ها به روش کردن آن یشده است، مقابله با اقدامات دشمن و خنث

 ةدر نحـو  ییهـا  ینه و مطلـوب کاسـت  یصورت نهاد ز بهیکه در زمان دفاع مقدس ن ونهگ اقتصاد کشور همان
توان سراغ گرفت، هنوز مفهوم مقاومـت   یمورد انتظار در آن م دشمنان و مقابلۀ ینگرش به دفاع و دشمن

ة ، سـاختار و جلـو  یعبـارت  و بـه نه و اعمـال نکـرده اسـت    یآن را در خود نهادة گاه و نحویو ضرورت و جا
  . 2به خود نگرفته است یمقاومت
بـا    یو خصوصـ   ی، تعـاون  یدولت  بخش  سه  ۀیبر پا  رانیا  یاسالم يجمهور  ياقتصاد  ، نظامیکلطور هب 
  یع مـادر، بازرگـان  ی، صـنا  ع بـزرگ یصنا  ۀیکل  شامل  یدولت  . بخش استوار است  حیو صح  منظم  يزیر  برنامه
ـ رسانی، رادآب  بزرگ  هاي رو، سدها و شبکهین  ، تأمین مهی، ب ي، بانکدار بزرگ  ، معادن یخارج ـ زیو و تلوی ،  ونی
ـ مالک  صـورت   بـه   که  ها است و مانند این  هنآ  و راه  رانی، راه تی، کش ییمای، هواپ و تلفن  و تلگراف  پست   تی
ع است کـه  ید و توزیتول یها و مؤسسات تعاون شامل شرکت ی. بخش تعاون است  ار دولتیو در اخت  یعموم

،  ياز کشاورز  قسمت  آن  شامل  یخصوص  بخش شود. یل میتشک یدر شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالم
ـ   ياقتصـاد   هـاي  فعالیـت   مکمـل   شود که می  و خدمات  ، تجارت ، صنعت يدامدار .  اسـت   یو تعـاون   یدولت

  اسـالم   نیقـوان  باشـد و از محـدودة    مطابق  فصل  نیگر اید  با اصول  که  ییجاتا  بخش  سه  نیدر ا  تیمالک
ـ نشـود مـورد حما    جامعه  انیز  ۀیکشور گردد و ما  ياقتصاد رشد و توسعۀ  نشود و موجب  خارج   قـانون   تی

  .3کند می  نیمع  را قانون  بخش  ط هر سهیضوابط و قلمرو و شرا  لیاست. تفص  یاسالم  يجمهور
ت یامن يشورا يسواز يو اقتصاد یاسیس ياه میران مورد تحریهرچند چندین دهه است که کشور ا 

ـ فراوان موجود در کشور، توان خـروج از ا  ياه لیبا حصول به پتانس یول ،قرار گرفته را  یخیتـار  ن برهـۀ ی
ـ . اما آنچه مسلم اسـت ا 4م داشتیهوشمندانه خواه یپلماسیو د يهاي اقتصاد به اتخاذ سیاست باتوجه ن ی

خـود را بـه مـا     اند تـا ارادة  هعزم خود را جزم کرد يگریش از هر زمان دیران بیاست که دشمنان کشور ا
ـ ن مقاومـت در برابـر ا  یبنابرا م.یقوق مسلم و آشکار خود درگذرل کنند تا از حیتحم آشـکار،   یین زورگـو ی

ـ عنـوان   بـه  یان اقتصاد مقـاومت ین میمشخص است که در ا زه و برنامۀیازمند دو اصل انگین ک راهکـار  ی
  شده است.  یمعرف يتوسط مقام معظم رهبر یاساس

                                                        
 ).1392. دري نوگورانی، صالح اصفهانی (2  ).1373سبحانی ( .1

  

  ).1392(آزادي  .4  ).1374نمازي ( .3
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ـ    یکـ ینزد است که رابطۀ يک نظام اقتصادی یاقتصاد مقاومت  دارد و هماهنـگ بـا    یبـا انسـجام مل
ن است، تا امستکبر یبیو مقاومت در برابر اقدامات تخر ینظام اسالم یتیو امن یاسیکالن س ياه استیس

نظام استکبار مقاومـت کـرده و    يگوناگون اقتصاد ياه ا و توطئهه میتحر يبتواند در برابر ضربات اقتصاد
 یو جهـان  يا ه، منطقیخود را در ابعاد مل جانبۀ د رو به رشد همهادامه دهد و رون شرفت خودیبه توسعه و پ

ـ است نـه  یک اقتصاد فعال و پوی یواقع یحفظ کند. منظور از اقتصاد مقاومت ک اقتصـاد منفعـل وابسـته    ی
دار خود را حفظ یشرفت پایر خود، روند پیمات مسیکه کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و نامال يطور به

  )  1391، ي(عسگر .کند

  میتحر. 1
م بـا وجـود   یذکر است که نفـس تحـر   م، الزم بهیان آوریم به یم سخنیم در مورد تحریقبل از آنکه بخواه

بر اصل  ست. عالوهیبرخوردار ن یلمللا نیدر سطح ب یچ عنوان از وجاهت قانونیه در داخل، به یتصور برخ
ـ   2رش تجـارت آزاد یز اصل مورد پذیلملل و نا نیدر حقوق ب یعموم یعنوان اصل به 1عدم مداخله  یکـه حت

حاضـر در   ياهـ  میز قرار دارد (و هر دو مورد، تحریبرال غرب نیک و لید اقتصاددانان کالسیمورد توجه اک
ـ ن توافق 8 ةماد 2اساس بند بر االت متحدیدهد)، ا ینشان م یران را فاقد وجاهت حقوقیمورد ا ـ الجزا ۀام ر ی

ـ ا ید؛ متعهد شده است در امور داخلیدو طرف رس يه امضاا به گروگان يکه پس از آزادساز  یران دخـالت ی
ن تعهد در کنار ینکند. ا يریجلوگ یان دو طرف در هر نوع و حجمیکاال م ۀاه از مبادلگ چینداشته باشد و ه

ـ  یمرانگر عدول ای، تماماً ب1955سال  ی، تجارت و حقوق کنسول3تۀ مودعهدنام ـ ا نیکا از حقـوق ب و  یلملل
 يش بـرا یو اسـتکبار  ياسـتعمار  يخـو  واسـطۀ  خـود بـه   یو مـال  ین کشور از قدرت نظامیاستفاده اسوء

آزاده  ياهـ  مجاهـدت ملـت   است کـه ثمـرة   ینمودن استقالل خواه و منهدم يآزاد ياه درآوردن ملتزانو به
  )  1392و همکاران،  یلی(اسماع .است
ـ ب 4بار گالتونـگ  نخستین يم را برایتحر ۀیفرض  ـ م را بیتحـر  يو ان نمـود. ی و  یتیان اعـالم نارضـا  ی

م را گسترش داد یتحر ۀینظر 5) چن1967(گالتونگ،  .ان کردیشان بیاز کشورها از رفتارها یبازداشتن برخ
با کشـور هـدف    ید رفتار مشابهیگر کشورهاست که بایام به دیک روش ارسال پیم یان کرد که تحریو ب

دادن و  م، اجازهی) معادل تحرSanction( یاسیاصطالحات س) در فرهنگ لغت و 2000(چن،  .داشته باشند
و عبـارت اسـت از    )1994کسـون،  ی(د .شده اسـت  یمعن یمه، ضمانت اجراییکردن، مجازات، جر بیتصو

با شـخص   يا ها هرگونه رابطی يکه متضمن امتناع از داشتن روابط تجار یگروه لۀیوس عمل هماهنگ به

                                                        
1. the principle of non-intervention 2. acceptance of the principle of free trade 
 

3. treaty of amity 4. Galtung 
 

5. Chan 
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 ياست که تعـداد  ییها يریگ گر، موضعیان دیب ا بهیا باشد. ه انیجبران زا یگر با هدف مجازات یا گروه دی
ن یهـا قـوان   کـه از نظـر آن   يبـا کشـور   یرسـم  جارت و رابطـۀ ت در تیجاد محدودیاز کشورها با هدف ا

 م رابطۀیتحر ياه هی) نظر1385، يو طارمسر يارندی ی(صادق .شود یرد، اتخاذ میگ یده میلملل را نادا نیب
 يمعنـا  بـه  يم اقتصـاد ی، تحـر 1نیلپیف رابرت ژیدارند و بنا به تعر يقدرت اقتصاد يریا بکارگب یمیمستق
ـ م یم موضوعی) تحر1990، 2(مرون .است یاسیبا اغراض س يدر روابط اقتصاد يگر همداخل  يا هرشـت  انی

ـ  همه مهمو از شناسی  ، جامعهیلملل، بلکه مباحث حقوقا نیب یاسیاقتصاد س ياینه تنها زوا یعنیاست،  ر ت
  )1387، ی(زهران .ردیگ یبر مرا در یاجتماع یشناس روان

  يم اقتصادیتحر. 1.1
ـ تعر یو از نظـر حقـوق   يتوان از نظر اقتصاد یرا م يم اقتصادیتحر م یف نمـود. از منظـر اقتصـاد، تحـر    ی

 منظـور تـأمین اهـداف    بـه  ياقتصـاد  يهـا  يدر روابط و همکار يارک تا دسیمجازات  يمعنا به ياقتصاد
 را مجموعـۀ  يم اقتصـاد یتحـر  ی، برخـ ی) اما از منظر حقوق1376، 3کارت وایت(الپز و  ،باشد یم یاسیس

ـ ه طـرف مقابـل از طر  یگر در جهت تنبیا چند بازیک یه یعل یلمللا نیگر بیا چند بازیک یکه  یاقدامات ق ی
ا که نسبت به ه ارزش یت برخیا اجبار طرف به رعایآن ارزشمند است  يکه برا يکردن آن از امور محروم

 يم اقتصـاد یطور خالصـه، تحـر   ه) ب1376، ییرزایم و فی(ظر .اند ها هر دو، دانستیطرف مقابل مهم است 
 یاسیاثرات س يکه دارا يکردن مناسبات اقتصادق محدودیا چند دولت از طریک ی شدة يزیر هاقدام برنام

ن جنـگ و  یگزیعنوان جـا  اغلب به ياقتصادم یباشد. تحر یاعمال فشار بر کشور هدف م يبرا یو فرهنگ
  )1389، یفرهنگ يشورا رخانۀیشود. (دب یه انجام میقهر اعمال قوة

تنهـا از   يم اقتصـاد ین معنا که گاه تحریاست؛ بد یو اعمال یاعالم دو جنبۀ يدارا يم اقتصادیتحر 
ـ آ یمن ما به اجرا درا ،شود یگر اعالم میفشار بر کشور د يدکننده برایتهد يا کشورهایجانب کشور  ـ د؛ ی ا ی

د بـه  یـ ن شـکل، تهد یکند. در ا ید میتهد يم اقتصادیرا به اعمال تحر يگریا دولت دی، کشور و يکشور
 4یندسـ یل )1391. (صـمدزاده،  د نرم برخوردارنـد یداشته و از ساخت تهد ییالقا جنبۀ ياقتصاد ياه میتحر

ـ  ییند از: اجابت، انهدام، تغا عبارت ياقتصاد ياه میمعتقد است که چهار هدف ممکن تحر و  یر رفتـار داخل
و  يتجـار  ياهـ  تیاغلب به دو شکل ممنوع ياقتصاد ياه می) تحر1986، یندسی(ل .یلمللا نیر رفتار بییتغ
ـ ، تهديبنـد  هیند از: سـهم ا عبارت يتجار ياه تین موارد ممنوعیرت شوند، مهم یاعمال م یمال د و توقـف  ی
از یـ رش امتیشتر با کشور هدف و پذیب ي، رد همکاريا هز تعرفیمآ ضیاست تبعیصادرات و واردات، س یکل

کـردن صـادرات    مشـترك و ممنـوع   ياهـ  و پـروژه  يتجار ياه امهن ق و لغو موافقتی، تعلیعموم يا هتعرف

                                                        
1. Robert Zhilpie 2. Merom 
 

3. Lapez at el 4. Lindsay 
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ـ در حال انجام توسط کشور هدف، قطـع، تعل  ياز معامالت تجار یاهیست سیل ۀی، تهيتکنولوژ ق و لغـو  ی
ـ شـامل: ممنوع  یمـال  ياهـ  تین ممنوعیرت مهم یاست. از طرف یآموزش ياه و برنامه یفن ياه کمک ت ی

م نقـل و  ی، تحریو بانک یمال ياه تیجاد محدودیات بر صادرات کشور، ای، مالیر خدمات مالیا و ساه مهیب
و ت در فروش نفت خـام و واردات  یجاد ممنوعیکشور، ا یخارج يها ییکردن دارا، مسدودیانتقاالت عموم

جـاد موانـع در جـذب    یتجـار کشـور و ا   يبرا يش اعتبار اسنادیجاد اختالل در گشای، اینفت ياه فرآورده
   )1387، ير اقتصادیتدب ۀ(موسس .یخارج يگذار هیسرما
 ياهـ  شتر به قرنین برداشت بیدانند. ا یک میپلماتید ياه از مهارت یئرا جز يم اقتصادیتحر یبرخ 

 يجار ياه ان خصومتیدر جر يکردن جنگ اقتصادبرپا ي، استراتژیکنونن مربوط است. در اوضاع یشیپ
 يالگـو  1990 اسـت. مخصوصـاً بعـد از دهـۀ     یتر از مفهوم سـنت  هار گستردیبس یاهداف ين دارایعصر نو

ـ اسـت برتـر   یعنوان س به يم اقتصادیکه از تحر يطور ر شده است، بهییم دچار تغیتحر ن ابـزار  یگزیا جـا ی
ـ اخ ياهـ  ) در دهه1995، 1زیری(لوپز و کورت .شود یاد میکمتر  ۀنیبا هز ینظام  ياهـ  میر اسـتفاده از تحـر  ی

از  یبرخـ  يبرا یانتخاب یاست خارجیعنوان ابزار س وه بهین شیافته است و از ایش یشدت افزا به ياقتصاد
شـونده   میکه کشور تحر يطور م ساده است، بهیتحر يروش کار يشود. از لحاظ نظر یکشورها استفاده م

ـ    میکشـور تحـر   ياهـ  تیمحـدود  یرا بابت اعمال برخ ییاه نهی(هدف) هز شـود. لـذا    یکننـده متحمـل م
 يم خـود را بـا کشـورها   یمطلـوب و مسـتق   ، رابطـۀ ییاه نهین هزیل اجتناب از چنیدل هدف به يکشورها

ـ   ه در عمل بهین نظریدهند. البته ا یر مییکننده تغ میتحر ) شـواهد  1988 ،2(کـارتر  .شـود  یندرت محقـق م
ـ رفتـار خـود را تغ   يطور معنـادار  هدف به يم، کشورهایوجود دارد که در صورت تحر يمعدود یتجرب ر یی

اسـت و   یجهـان  جامعـۀ  يام بـرا یـ ک پیا شامل ه مین باره کارشناسان معتقدند که عمدتاً تحریدهند. در ا
   )2008، 3شود. (پترسکو یرفتارها م یمنجر به انحراف برخ

ـ  يبـرا  کـه  ییابزارها. است ممکن یاسیس مقاصد نوع همه يبرا ،ياقتصاد مبادالت در اخالل  نیچن
 کـاال،  انیجر در ها نهیهز شیافزا و رانیا با مقابله در کایامر دولت. هستند متعدد زین روند یم کار به يامور

 کردن ممنوع ران،یا يها ییدارا مسدودکردن ازجمله کرد؛ استفاده ابزارها نیا شتریب از ،يتکنولوژ و هیسرما
  .میتحر و... کشور نیا به ینظام زاتیتجه ياعطا کردن متوقف ران،یا با کشورها گرید معاملۀ

  میتحر یاثربخش .2.1
 ياهـ  میتحـر  یشود که اثربخش ین پرسش مطرح مید ایآ یان میم سخن به يم اقتصادیهر بار که از تحر

جاد انحـراف در  یلملل، اا نیم از نظر اقتصاد بیاساساً تحر زان بوده است.یا چه میشده در دن اعمال ياقتصاد

                                                        
1. Lopez and Cortright 2. Carter 
 

3. Petrescu 
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مـورد   120 ی) بـا بررسـ  1990( 1وتیر، اسکات و الیاست. هاف باو یلمللا نیب يداد و ستدها یعیر طبیمس
درصد موارد موفق بوده که به اهداف خود  34در  ياقتصاد ياه میهستند که تحر یمدع يم اقتصادیتحر

ـ دان موفقیـ ن میکـرده اسـت. بنـابرا    یابیدرصد را موفق ارز 5م تنها یمورد تحر 40از  2با یبرسد. اما پ ت ی
، 3که توسـط هـافر   يا هست. مطالعیاد نیدرصد است که چندان ز 34تا  5ن یب يزیچ ياقتصاد ياه میتحر

ا هـ  میت تحـر یموفق ) در خصوص قضاوت در مورد آستانۀ6المللی اقتصاد بین (از موسسۀ 5و اسکات 4وتیال
در  ینسـب  يم، اثـر یانـد کـه وضـع تحـر     هنمود یابیعنوان موفق ارز به یم را هنگامیک تحریانجام شده؛ 

بـر   يا همالحظـ  تـأثیر قابـل   تحریم یکلطور هآن داشته باشد و معتقدند که ب ةشد نییبه اهداف تع یابیدست
ـ ا نیاقتصاد بۀ که موسس یکشور هدف ندارد. در پژوهش  يم اقتصـاد یتحـر  115انجـام داده اسـت؛    یلملل

ا موفـق  ه مین تحریدرصد از ا 35اند که  هل شدیو تحل یبررس 1998اول تا سال  یشده از آغاز جنگ جهان اعمال
 يکـه کشـور   ی) معتقدنـد زمـان  2002( 7ت و لوپزیگر کورتراید يسواما از )1383فر،  ي(بهروز .شده است یابیارز

  )2008، 8(پرسکو .باشد يار موثریبس یاست خارجیتواند ابزار س یم میتحرکند،  یرا دنبال م یهدف خاص
) 1997انـد. آموزگـار (   هران پرداختیا در اه میتحر یبخشاثر یطور خاص به بررس به يمطالعات متعدد 

که  يطور همراه نداشته است. به را به يانتظار ج قابلینتا کایمرا ياه میدهد که تحر ینشان م يا هدر مطالع
ـ به ارز يا ه) در مطالع1999( 9رفته است. کالوسنیران صورت نپذیدر مواضع ا يرییونه تغگ چیه اثـر   یابی

ـ کـا بـر عل  یمرا ياقتصـاد  ياهـ  میخالص تحر ـ ه ای پرداختـه اسـت    2000 -1998 یزمـان  دورة یران طـ ی
ـ بر ا يم تجاریاثر تحر يکند. و یم یابیارز یکه اثر خالص آن را منف يطور به ـ  700 دامنـۀ ران را در ی  یال

ـ ا یم مـال یتحـر  يا هنیون دالر و اثر هزیلیم 1300 ـ  800ران را ی ـ لیم1300 یال ون دالر در سـال بـرآورد   ی
و مشـاهده کـرده    یبررسـ  یخیو تار یاسیران را از نظر سیه ایا عله می) تأثیر تحر2000( یخانیکند. عل یم

) 2001و همکـاران (  يشده است. عسگرران با شکست مواجه یا يبرا یاستین سیو نفوذ چن يریکه اثرپذ
ـ م بـر ا یاند. اثـر تحـر   هکرد یجاذبه بررس يران را با استفاده از الگویم بر ایتأثیرات تحر  27ران را حـدود  ی

تربـت   یانـد. اصـفهان   هون دالر برآورد کردیلیم 1321تا  1160ن یران را بیا یم مالیون دالر و اثر تحریلیم
 خچـۀ یبه تار یضمن نگاه »رانیکا بر ایمرا یو مال يم تجاریاثر تحر« خود تحت عنوان ۀ) در مقال2005(

معتقـد   يک پرداختـه اسـت. و  یبه تفک یو مال يتجار ياه کوتیبا یاالت متحد، به بررسیران و ایروابط ا
ـ ا، موفقهـ  بخـش  یان به برخـ یآوردن زبا وارد ياقتصاد است که محاصرة کسـب کـرده اسـت.     ییاهـ  تی

 یو بـازار جهـان   یکا بر تجارت جهانیمرا جانبۀ کی ياه میتحر یبه بررس يا همطالع) در 1388فر ( يبهروز
م بر کشور هدف، یران عالوه بر تأثیر مستقیکا بر ایمرجانبۀ ا کی ياه میتحر يپردازد. به نظر و یم يانرژ
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ـ تجزک یاساس ) بر1389( یو محسن ياوریدارد. کننده  کشور تحریم یو حت یتأثیراتی بر اقتصاد جهان ه ی
ـ بـر اقتصـاد ا   2000در سال  یو مال يتجار ياه میتأثیر تحر ی، به بررسیخیل تاریو تحل ران پرداختـه و  ی

ـ ا ياه میرند که تحریگ یجه مینت ـ بـه ا  يآوردن خسـارات اقتصـاد  بـا وارد  االت متحـد ی  يران تـا حـدود  ی
ـ ا ياهـ  میآثار تحر ي) به واکاو1391( شاديو  یمیهمراه داشته است. ابراه به ياقتصاد ياه تیموفق ران ی

ـ  ياهـ  میاست که تحر یپرداخته شده و مدع یلمللا نیب یبازرگان يقراردادها يبر اجرا ـ ا انبـۀ ج کی االت ی
ران صـادر شـده   یه ایهایی عل نامهمات آژانس، قطعیجانبه شده و در قالب تصمل به چندیمتحد به مرور تبد

 ياهـ  بـر عملکـرد شـرکت    ياقتصـاد  ياهـ  میاثر تحر ی) به بررس1392( ؛ سلیمانی؛ داراییياست. فخار
ت در یجـاد محـدود  یا بـا ا هـ  میاند که تحر هدیجه رسین نتیبه ا 1یران پرداخته و با روش دلفیان اینب شدان

سـتم  یکـردن س  هش واردات محصوالت فناورانه، فلج، کايگذار هیسک سرمایش ریو افزا یارتباطات جهان
  شوند.  یم ياقتصاد یثبات بی جاد نوسانات ویباعث ا یبانک

م مطـرح  یتحـر  یبخششانس اثر ي) چند مشخصه براياقتصاد ياه میپرداز تحر هیوت (نظریاز نظر ال 
  شده است:

آورد  یدست مـ  ن امکان را بهیرا ایشتر است. زیب یدامنه باشند شانس اثربخش کما ه میهرچند هدف تحر. 1
 ند.یهمراه نمام با خود یوستن به تحریدر پ را گر کشورهایتا د

ـ   ياقتصـاد  ياه میتحر. 2  یدر اثربخشـ  یده عامـل مهمـ  شـ  میکشـور تحـر   یاسـ یس یثبـات  یدر کنـار ب
 است.ه میتحر

 يداشـته باشـند و از حجـم مبـادالت اقتصـاد      يتـر  هدوستان ، رابطۀوندهش میننده و تحرک میهرچه تحر. 3
 شتر است.یم بیتحر یهم برخوردار باشند، امکان اثربخش يباالتر

 .ابدی یش میم افزایتحر یشتر باشد شانس اثربخشیم بیهرچه سرعت و دقت تحر. 4
  )1387، ی(زهران .شتر استیننده کمتر باشد شانس بک میکشور تحر يم برایتحر نۀیهرچه هز. 5

  شده م در مطالعات انجامیمقابله با تحر يراهکارها .3.1
ـ هـدف ن  يواکنش کشـورها  ینیب شیننده، پک میتحر ينقاط ضعف کشورها ییاز شناسا يجدا  ز دشـوار  ی

هـدف جهـت    يکشـورها  يسـو از یمختلفـ  يها ياست. تجربه نشان داده است که ممکن است استراتژ
سازمان ملل متحد  ياه میاگر تحر یننده حتک میتحر ياست کشورهایرات الزم در سییجاد تغیمقاومت و ا

ـ ا. ازشـده و اتخـاذ شـود    کـار گرفتـه   برخوردار باشد به يا همنطق ياه ا سازمانیو  رو جهـت مقابلـه بـا     نی
  گردد: یشنهاد میر پیران اقدامات زیه ایغرب عل يو اقتصاد یاسیس ياه میتحر

زان نفـوذ  یم ینجس تی: رصد ظرفیاحتمال يدورنما يریگ صهیونیستی در جهت يها ینقش الب يواکاو. 1
از  یکـ یاروپا  ۀیکا و اتحادیمرا ییو اجرا ینیک به مراکز تقنیقدرت نزد ياه هیل در الیاسرائ يها یالب

 است. یاحتمال ياه میتحر يهاي مختصات دورنما مؤلفه
                                                        

1. Delphi 



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 94

 

 نـۀ یگز یات روانیطراحان عمل ياه از شاخص یکیر: یذپ بیآس ياه کانون يبند ه، رصد و طبقییشناسا. 2
ـ ر است. در ایذپ بیآس ياه هوشمند، با تمرکز بر کانون ياه میب، تحریم، تصویتحر  نیراسـتا تـدو  ن ی

اسـوات کـه در آن پدافنـد     ياسـاس الگـو  بر يو بـالقوه و راهبـرد   بالفعـل  ياهـ  میسک تحریر نقشۀ
ـ دات تعریا و تهده اساس چهار مؤلفه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتک نظام بریاستراتژ ـ ی شـود،   یف م

 کند. یفا میرا ا ینقش مهم
ـ ظرفکـرد  یبا رو یپارلمان یپلماسید ياه از فرصت يریگ هبهر. 3 از اصـول   یکـ یک: یاسـتراتژ  يازسـ  تی

 ينه مجلس شوراین زمیاست. در همه تیظرف نۀیثر، بهؤم ییفزاا م، همیتحرۀ نیگز يت راهبردیریمد
 يسـا ؤگران تأثیرگذار مانند پارلمان اروپـا، مـذاکره ر  یبا باز یلمجالسا نیب يها یزنیق رایاز طر یاسالم

 ه است.یهمسا يخود در کشورهاان یبا همتا یتخصص ياه تهیا و کمه ونیسیکم
ـ م، تهیتحـر  نـۀ یگز یدات احتمالیت تهدیریمد ياه از روش یکیا: ه میجامع تحر ۀنقش ۀیته. 4  ۀ نقشـۀ ی

است که در آن  یکیکرد موزاییدر قالب رو یت ملیامن ياه آن بر شاخص یسنجتأثیرا و ه میجامع تحر
فصل هفتم منشور سـازمان ملـل متحـد،     "41"ا در سه بخش بند ه میتحر يریگ دامنه، عمق و جهت

 رند. یقرار گ يجانبه مورد واکاو کیو  یائتالف ياه میتحر
گسـترش روابـط    ينوظهـور: تـالش بـرا    يبا کشورها يو اقتصاد يگسترش روابط تجار يتالش برا. 5

ـ مانند: برز ينوظهور اقتصاد يبا کشورها يو اقتصاد يتجار تنـوع   ي... در راسـتا ن ویل، هنـد، و چـ  ی
 .ییاروپا يبه کشورها یکشور و کاهش وابستگ ياقتصاد يازهایبه کشورها در تأمین ن یبخش

بـه صـادرات    یاز وابسـتگ  ییبه صادرات محصوالت خام که تالش شـده بـه رهـا    یاز وابستگ ییرها. 6
ـ تول يهـا  يتکنولـوژ  يساز یبوم محصوالت خام و  يا هیو سـرما  يا هد کاالهـا و محصـوالت واسـط   ی

 ن نوع از کاالها.یمنظور کاهش واردات ا به
ـ غ يریتصـو  ارائۀ يبرا ی: تالشیلمللا نیب ياه ا و کنفرانسه مشارکت فعال در سازمان. 7 کـه   ر از آنچـه ی

ـ یا ها دربارة آن ین غرباست و متحدیونیصه یاالت متحد و البیا و  يکننـد، بـا برگـزار    یران مطرح م
ـ ا نیب ياه ا و کنفرانسه مشارکت در سازمان ـ ن توافـق  يو امضـا  یلملل بـا   يو تجـار  ياقتصـاد  يا هام

  کننده. شرکت يکشورها

  یاقتصاد مقاومت. 2
 یاقتصاد مقاومت نۀیشیپ. 1.2

در  ینیرا مطرح کرده و بـر ضـرورت بـازب    یش اقتصاد مقاومتیا په از سال یمعظم انقالب اسالم يرهبر 
ـ    نفـت و حرکـت بـه    یفروش از خام يد کرده بودند. خودداریکتأ یکنون ياه نظام ، یسـمت اقتصـاد غیرنفت

ا ه است که سال یگر نکاتیز از دین ياقتصاد ياه میدن از تحریو نهراس یداخل ياز کاالها يحداکثر ةاستفاد
ـ ن اید قرار گرفته بود. اما کاربرد عیکرد تأمو يمقام معظم رهبر يسوا ازه میگرفتن تحر ش از شدتیپ ن ی
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 یک اقتصاد واقعید یما با«بود:  16/6/1389خ یکشور در تار ينان سراسریاز کارآفر یدار جمعیعبارت در د
ا را دور ه مین است. دوستان درست گفتند که ما تحریش ایمعنا ینیم. امروز کارآفریاوریوجود ب در کشور به

را ناکام کنندگان  میزنند، تحر یا را دور مه مین کشور تحرران و مسئوالین دارم، ملت ایقیم؛ بنده هم یزن یم
ک یکردند؛  یک اشتباهیبود که  یاسیس ياه نهیهاي گذشته در زم که در سال يگریکنند؛ مثل موارد د یم

  ».عذرخواهی کنند یکی یکیانجام دادند؛ بعد خودشان مجبور شدند برگردند،  یحرکت
ـ عل اهـ  مید فشارها و تحـر یها از تشد دشمن و اهداف آن يکامل از جنگ اقتصاد یشان با آگاهیا  ه ی

از  یکیشان معتقدند که ین فشارها پرداختند. ایمناسب جهت مقابله با ا يا و الگوهاه برنامه ران، به ارائۀیا
ـ کشـان تأ یاسـت. ا  یگرفتن اقتصاد مقاومت ي، جدیاز کنونس هاي عبور از مقاطع حساس و سرنوشت راه د ی

ست محقـق شـود. کشـور    یبا یکه م است یتیک واقعیست، بلکه یک شعار نی یاقتصاد مقاومت«اند:  هنمود
ـ  یرا در مقابل خودمان مشاهده مـ  یبخشدیار بلند و نویبس ياه کند. ما افق یشرفت میدارد پ م. خـب،  یکن

ـ از ا یدارد. بعضـ  ییاهـ  ا و معارضهه ضا، معاره ن افقیسمت ا است که حرکت به یهیبد ا، هـ  ن معارضـه ی
ـ  یاسـت؛ بعضـ   يا همنطقـ  یدارد؛ بعض یاسیس ياه زهیدارد، انگ يزه اقتصادیانگ ـ ا نیب ـ اسـت. ا  یلملل ن ی

ـ کن یکه مشـاهده مـ   یگوناگون ياه ن فشاریهم شود به یم یهم منته يا در موارده معارضه  يد. فشـارها ی
ن ین مشکالت، در وسط ایا يال کن در البهی. لاستها  این یغاتیتبل يم، فشارهایتحرریم، غی، تحریاسیس

ـ هایی وجود دارد که بناست از وسـط ا  تصمیما و ه هاي استوار و همت خارها، گام ن خارهـا عبـور کنـد و    ی
  .»است يجور نیمورد نظر برساند؛ وضع کشور اآلن اۀ خودش را به آن نقط

شـتر بـه   یانات حضرت آقا آمـده تـا ب  یدر ب یاقتصاد مقاومت دواژةیکل یخیتار -يدر ادامه نمودار عدد 
  برد.   یشان پید فراوان ایکبه تأ ر باتوجهیاخ ياه ن لفظ در سالیت ایاهم

  

  
  »اقتصاد مقاومتی«ـ تاریخی، تبیین کلیدواژة  عددي .1نمودار 

  1يت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبریمنبع: سا
                                                        

1. http://www.leader.ir.  



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 96

 

 تعریف آن و یاقتصاد مقاومت .2.2
 ياهـ  متون و کتـاب  ارد. در همۀوجود ند یاقتصاد مقاومت ةمدون و مکتوب دربار يا هیدر علم اقتصاد، نظر

ـ نخواه يم بانک مرکزیاز تحر یو عمل ينظرۀ نیشیچ پیاقتصاد، ه ـ د دی ـ اد. ازی را  یرو اقتصـاد مقـاومت   نی
 ییاهـ  عنوان پروژه ا را در کشور بهه آن از همۀ یبیا ترکیف نمود و چهار الگو از آن یتوان چهارگونه تعر یم
  کرد: يریگیپ یمل

  
  رویکردهاي مختلف در تعریف اقتصاد مقاومتی .2نمودار 

  

ـ گردد ا یارائه م یجامعه از اقتصاد مقاومت يات اقتصادیکه در ادب یف اولیتعر  ن اسـت کـه اقتصـاد    ی
بـا   ییاز خود به نهادهایبه ن باتوجه یکه انقالب اسالمطور همان یعنیاست؛  ياقتصاد مواز مثابۀ به یمقاومت

اد یو بن یامداد، جهاد سازندگ تۀیمانند سپاه پاسداران، کم ییس نهادهایساقدام به تأ، یه و عملکرد انقالبیروح
کـه  ل کنـد. چرا ین پروژه را ادامه داده و تکمیتأمین اهداف انقالب، ا يبرا یستیز بایمسکن نمود، امروز ن

چه بسـا ماهیتـاً از   از دارد که یدر اقتصاد ن یمقاومت يها يو به نهادساز یبه اقتصاد مقاومت یانقالب اسالم
  جاد کرد. یژه این کار ویا يبرا يمواز یید نهادهاید. پس بایآ ینمبر ياقتصاد یرسم ينهادها ةعهد

ـ    يعبـارت از اقتصـاد   یف دوم از اقتصاد مقاومتیتعر ـ گ ، خلـل یـی داز بیآسـ  یاسـت کـه در پ و  يری
ـ یاست.  يفرسوده و ناکارآمد موجود اقتصاد يساختارها و نهادها يازس مقاوم ـ  یاگـر در رو  یعن  یکـرد قبل

م کـه بـا   یدنبال آن هست د بهیکرد جدیتواند انتظارات ما را برآورده کند، در رو یم که فالن نهاد نمیگفت یم
ف، مـا از  ین تعریم که انتظارات ما را برآورند. مثالً در ایبکن يموجود، کار ينهادها ياه استیبازتعریف س
کشـور را   يضعف و بحـران در نظـام اقتصـاد    ياه م که کانونیهخوا یم یا وزارت بازرگانی يبانک مرکز

نـد  یبازتعریف نما یانقالب اسالم يازهایا نیا ه مید اقتصاد، تحریط جدیاساس شراکنند و خود بر ییشناسا
  ارائه دهند. يجهاد يجه عملکردیو در نت
 یعنیو هجمه است. شناسی  و آفندشناسی  ، توجه ما در برابر آن پدافندیف سوم از اقتصاد مقاومتیتعر 
 ییران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایکن ید ابتدا بررسیما با
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دشمن را  هجمۀ ياه وهیم که ابزارها و شیا هافتیدست  یبه اقتصاد مقاومت ین وقتیدهند. بنابرا یصورت م
ـ یه آنان تدویمقاومت خود را عل ياستراتژها  اساس آنم و بریش شناخته باشیشاپیپ  یهیم. بـد ین و اجرا کن

  و اجرا نخواهد شد. یز طراحیاست تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن ن
 یو اقـدام  یمـدت سـلب   کرد کوتـاه یک روی ین است که اساساً اقتصاد مقاومتیز ایف نین تعریچهارم 

ـ یست؛ برخالف سه تعرین يصرفاً پدافند ـ را  یکـه اقتصـاد مقـاومت    یف قبل ـ  يا پدافنـد ی مـدت   ها کوتـا ی
ک اقدام بلندمـدت  یران دارد و یا یاسالم يکالن به اقتصاد جمهور يانداز کرد چشمین رویدانستند، ا یم

سـت.  یهـاي رهبـر معظـم انقـالب ن     رسـد دور از دیـدگاه   ینظر مـ  ف هم که بهین تعریشود. ا یرا شامل م
باشد و هـم   یم که هم اسالمیهست یآل ایده یکرد، ما درپین رویشانه دارد. در ایو دوراند یجابیا يکردیرو

ـ یبخش و کارآمـد و زم  جهان اسالم الهام يبرا يگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادیما را به جا سـاز   هن
  . یل تمدن بزرگ اسالمیتشک

 "وجـه  عمـوم و خصـوص مـن   " با هم رابطـۀ  ینوع به یف از اقتصاد مقاومتین چهار تعریا البته همۀ 
مان یز برایمطلوب را ن يها ياز استراتژ یبیبلندمدت هستند و البته ترک یمدت و برخ کوتاه یدارند، اما برخ

  )1391، یغامی(پ .کشند یر میبه تصو
 معظـم  شـود. مقـام   یمـ  یاشاره کوتـاه  يد رهبریاز د یف اقتصاد مقاومتیاز تعار یدر ادامه به برخ 

ـ  مـا  کـه  است نیا شیمعنا مقاومتى اقتصاد«فرمودند:  یمقاومت اقتصاد فیتعر در يرهبر  اقتصـادى  کی

 کند. دایپ کاهش شرییذپ بیآس هم بماند، محفوظ کشور در اقتصادى رشد به رو روند هم که میباش داشته

 و شگىیهم که دشمنان ترفندهاى مقابل در که باشد جورى اقتصادى نظام و کشور اقتصادى وضع عنىی
  1».کند دایپ اختالل و ندیبب بیآس کمتر بود، خواهد مختلف هاي شکل به

 مقابـل  در مقاومـت  بـا  باشـد  همـراه  که اقتصادى عنىی مقاومتى اقتصاد«فرمودند:  نیهمچن شانیا 

   2».دشمن دشمن، خباثت کارشکنى
 شیمعنا مقاومتى اقتصاد که ستین جور نیا ست؛ین نفى جنبۀ فقط مقاومتى اقتصاد« فرمودند: شانیا 
 که اقتصادى آن عنىی مقاومتى اقتصاد نه، باشد؛ تدافعى کارهاى کی انجام فقط و خود دور دنیکشحصار

 داشته را خودشان ىشکوفای و رشد هم فشار طشرای در ىحت که دهد یم اجازه و دهد یم ملت امکان کی به

 د؛یهست اقتصاددان د،یهست استاد د،یهست دانشجو شما است. عمومى ۀمطالب کی فکر است، کی نیا باشند.
 عنىی د؛یکن مشخص را حدودش د؛یکن نییتب را مقاومتى اقتصاد دةیا نیهم زبان دانشگاهى، با خوب، اریبس

ـ  دیشد اىه خصومت و اه دشمنى طشرای در م،یتحر طشرای در فشار، طدر شرای که اقتصادى آن  توانـد  یم

  3».باشد کشور کیى شکوفای و رشد ةکنند نیتضم
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 فشـارهاى  مقابـل  در کشور اگر که است نیا تیواقع کیفرمودند:  یمقاومت اقتصاد نییتب در شانیا 

 کُنـد  حربـه  نیا فقط نه بکند، مدبرانه مقاومت ـ زهایچ نیا از و اه میتحر نیهم مقابل در جملهاز ـ دشمن

ـ ا چـون  داشـت؛  نخواهد وجود گرید ىزهاییچ نیچن تکرار امکان هم ندهیدر آ بلکه شد، خواهد ـ  نی  کی
  1».کرد خواهد عبور برهه نیا از است؛ کشور برهه کی نیا است، گذرگاه

 ذکر را یمقاومت اقتصاد از فیتعر دو جا نیا در فرمودند ارائه يرهبر معظم مقام که یفیتعار به باتوجه

  :میینما یم

 مقابل در رىیذپ بیآس کاهش و اقتصادى رشد به رو روند از حفاظت یعنی یمقاومت اقتصاد )الف 

   :دشمنان ترفندهاى
 و منفعـل  اقتصاد کی نه استیپو و فعال یمقاومت اقتصاد کی ،یمقاومت اقتصاد از منظور که یمعن نیا به

 واقع در شود. یم فیتعر شرفتیپ و حرکت ریمس در کوشش و شرفتیپ موانع دفع يبرا مقاومت یعنی بسته

 سد که متخاصم يروهاین يازسو ياقتصاد ياه ضربه و فشارها بر که است آن یاقتصاد مقاومت در هدف

   .2کرد است، غلبه جامعه شرفتیپ راه

   دشمنان: ياه میتحر و فشار و کارشکنى مقابل در مقاومت یعنی یمقاومت اقتصاد )ب
 بتوانـد  فشـارها همـۀ   برابر در که ییشکوفا و مستقل مولد، خودکفا، اقتصاد يمعنا به یمقاومت اقتصاد

 و هـا  یوابسـتگ  کـاهش  یمقاومت اقتصاد د.ینما محافظت يبه استوار را جامعه ياه ستون و کند مقاومت
  .است ییخوداتکا يبرا تالش و داخل دیتول ياه تیمز يرو دیکتأ

 بسـته؛  و منفعل اقتصاد یک نه پویاست و فعال مقاومتی اقتصاد یک واقعی مقاومتی اقتصاد از منظور 
 نظـام  در .شود می تعریف پیشرفت و حرکت مسیر در کوشش و پیشرفت موانع دفع براي مقاومت چنانکه

. هسـتند  فرهنگ و اقتصاد حکومتی، نظام و سیاست حوزة سه این شویم، قائل تفکیک حوزه سه بین باید
 و سیاسـت  از یـا  و شـد  غافل سیاسی اقتضائات از و کرد صحبت مقاومتی اقتصاد ةدربار توان نمی چنانکه
  .کرد غفلت شود می محسوب دو این زیرساخت که فرهنگ از و کرد صحبت اقتصاد

 اقتصاد نظام باشد، چنانکه سیاسی نظام مقوم اقتصاد این آنکه جز نیست چیزي مقاومتی اقتصاد از هدف 
 اقتصـاد  .باشـد  مـا  مـراد  توانـد  نمی بدهد دست از اسالمی حکومتی نظام با را خود هماهنگی که مقاومتی
  .نیست اصلی هدف نباشد دینی فرهنگ بر مبتنی و اسالمی فرهنگی نظام از ملهم که مقاومتی

 سـود  حـداکثر  کـردن  دنبـال  با خصوصی بخش که است آن اسالمی نظام در اقتصادي نظام اهداف 
 بگویـد  دولت اینکه .ندارد سازگاري مفاهیم با این و نیست درست شد خواهد اقتصاد در تعادل ایجاد باعث
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 و حـداکثر  دنبـال  بـه  تنهـا  راهنمـایی  بـدون  نیـز  خصوصی بخش و دهد خصوصی بخش به را خود جاي
  .ستامریکا شرکتی نظام همان واقع در باشد، سود کردن انباشته
 و تکـاثر  براي بچگانه سوداگري و سود مبناشدن با ندارد، بلکه مخالفت سودجویی با اسالمی اقتصاد 

ـ  ضعیف .ندارد سازگاري شود می انجام امریکا نظام در که گونه آن سود کردن انباشته ـ  رینت  حلقـۀ  مـا ۀ حلق
 و شود وارد تواند می طریق ازاین تنها دشمن« فرمایند: یم رهبري معظم مقام دلیل همین به و است اقتصاد
  .»کشد می نیز کار این براي را خود زحمات

 معظم مقام رهبري با سیاسی نظام چنانکه اند داشته حلقه این تضعیف در اي عمده سهم اقتصاددانان 
 دلباختگی .کند می حرکت جلو به رو خود قوي پشتوانۀ با نیز فرهنگی نظام و رود می جلو قدرت با رهبري

  )1391جباري، ( .است داشته نقش مشکل این ایجاد در قطعاً آن ظواهر و غرب اقتصاد به

  م یو تحر یاقتصاد مقاومت. 3.2
ـ    یکـ ینزد اسـت کـه رابطـۀ    ياقتصـاد ک نظـام  ی یاقتصاد مقاومت دارد و هماهنـگ بـا    یبـا انسـجام مل

ن است، تا امستکبر یبیو مقاومت در برابر اقدامات تخر ینظام اسالم یتیو امن یاسیکالن س ياه استیس
م استکبار مقاومـت کـرده و   نظا يگوناگون اقتصاد ياه ا و توطئهه میتحر يبتواند در برابر ضربات اقتصاد

 یو جهـان  يا ه، منطقیخود را در ابعاد مل جانبۀ ادامه دهد و روند رو به رشد همه شرفت خودیپو  به توسعۀ
ـ است نه یک اقتصاد فعال و پوی یواقع یحفظ کند. منظور از اقتصاد مقاومت ک اقتصـاد منفعـل وابسـته،    ی

دار خود را حفظ یشرفت پایر خود، روند پیمات مسیکه کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و نامال يطور به
 مقابـل  در کشور اگر که است نیا تیواقع کی«که فرمودند:  يش مقام معظم رهبریفرما اساسبر. 1کند

ـ ا فقـط  نه بکند، مدبرانه مقاومت ـ زهایچ نیا از و اه میتحر نیهم مقابل در جملهاز ـ دشمن فشارهاى  نی
 نیا چون داشت؛ نخواهد وجود گرید ىزهاییچ نیچن تکرار امکان هم ندهیدر آ بلکه شد، خواهد کُند حربه

ک نظـام  ی یاقتصاد مقاومت 2».کرد خواهد عبور برهه نیا از است؛ کشور برهه کی نیا است، گذرگاه کی
ـ یو امن یاسیکالن س ياه استیاست که هماهنگ با س ياقتصاد مقاومـت در برابـر اقـدامات     يو بـرا  یت

نظـام   يگوناگون اقتصـاد  ياه ا و توطئهه می، تحريشده تا بتواند در برابر ضربات اقتصاد یطراح یبیتخر
خـود را در ابعـاد    جانبۀ ادامه دهد و روند رو به رشد همه شرفت خود رایاستکبار مقاومت کرده و توسعه و پ

داشـته   یجام ملبا وحدت و انس یکیمنسجم و نزد ن اقتصاد رابطۀیحفظ کرده و ا یو جهان يا ه، منطقیمل
  )1391، ير. (عسگباشد
 و) تحـریم  کنـونی  شـرایط  در( فشار ايه حوزه تشخیص یعنی مقاومتی به اعتقاد نگارندگان، اقتصاد 

 قطعـاً  کـه  فرصت، به فشارهایی چنین تبدیل آرمانی شرایط در و اثرکردن بی و کنترل براي تالش متعاقباً
                                                        

 .1/5/1393 ،نظام کارگزاران دیدار در . بیانات2  .)1391عسگري، (. 1
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. اسـت  موضوعی چنین الزام و شرط پیش مدبرانۀ و عقالیی ايه مدیریت اعمال و همگانی مشارکت و باور
 است و خوداتکایی براي تالش و داخل تولید ايه مزیت روي تأکید و ها یوابستگ کاهش مقاومتی اقتصاد

 و منفعـل  اقتصـاد  یـک  نه پویاست و فعال مقاومتی اقتصاد یک واقعی، مقاومتی اقتصاد از منظور صدالبته
 در .شـود  می تعریف پیشرفت و حرکت مسیر در کوشش و پیشرفت موانع دفع براي مقاومت چنانکه بسته؛
 که متخاصم نیروهاي ازسوي اقتصادي هاي ضربه و فشارها بر که است آن مقاومتی اقتصاد در هدف واقع
  .کرد غلبه است، جامعه پیشرفت راه سد

 اهتمـام  غیردولتـی،  و دولتـی  ايهـ  بخـش  ايه ظرفیت همۀ از استفاده اسالمی، انقالب معظم رهبر 
 اسـراف  بـا  مبارزه و ملی تولید از حمایت اقتصادي، مفاسد با مبارزه مردم، معیشتی مشکالت حل به جدي

  .دانستند مقاومتی اقتصاد لوازم از را
 تشـریح  در کـرد،  برطرف و بررسی باید نیز را ضعف نقاط اینکه به اشاره بااي  هخامن اهللا آیت حضرت 
 در چشـمگیر  پیشـرفت  کشـور،  مختلف مناطق در عمرانی وسیع کارهاي: افزودند دولت قوت نقاط برخی
ـ  بین مسائل و خارجی سیاست ۀعرص در ایران جایگاه ارتقاي فناوري، و علم زمینۀ  شـدن  برجسـته  ی،الملل
 افتخـار  و استکبارسـتیزي  تجمل، از دوري و زیستی ساده ازجمله دولت رفتار و گفتار در انقالب هاي ارزش

 آثار و برکات منشأ که است دولت قوت نقاط ازجمله مردم با گسترده ارتباط براي تالش و گري انقالبی به
  .است بوده مثبتی
 اقتصـاد  کننـد  مـی  تصـور  یـا  و داننـد  می یکی را اقتصادي ریاضت و مقاومتی اقتصاد مردم از برخی 

 هـیچ  و بـوده  متفـاوت  کامالً اصطالح دو این که درحالی است مقاومتی اقتصادهاي  شاخه از یکی ریاضتی
  .ندارند یکدیگر به ارتباطی

 بـه  را مـا  هم و باشد اسالمی هم که هستیم "لیآ ایده اقتصاد" پی در ما مقاومتی اقتصاد رویکرد در 
 سـاز  زمینـه  و بوده کارآمد و بخش الهام اسالم جهان براي که اقتصادي برساند؛ منطقه اول اقتصاد جایگاه
 از یکـی   پیشـرفت،  ایرانـی  اسـالمی  الگـوي  در اساسـاً  معنـا  بدین. باشد »اسالمی بزرگ تمدن« تشکیل

 مقـاومتی  اقتصـاد  کـه  است مقوله این در. باشد آن تحقق و مقاومت متضمن باید می الگو مهم هاي مؤلفه
  )1391جباري، ( .شود می نوآوري و پذیري ریسک و کارآفرینی اقتصاد بر مشتمل

 بـراي . اسـت  کشـور  اقتصـاد  گذاران سیاست در غلط تفکر بر غلبه مقاومتی اقتصاد مشکل ترین مهم  
 تحـریم  خـارجی  فشـار  سرأ در: مـواجهیم  خـارجی  و داخلی فشارهاي با مقاومتی اقتصاد سیاست اجراي

 اهـداف  تحقـق  بـراي  را مناسـب  بسـتر  و زمینـه  که نیروهایی همۀ فشار نیز داخلی بخش در و اقتصادي
 ذکـر  نیز دیگر جنبۀ دو در توان می را داخلی فشار .دارد وجود کنند، می فراهم ها خارجی فشار هاي سیاست

 خاص که کنند می گذاري سیاست مسیري در نوعاً که است اقتصاددانان ناآگاهی ها بخش این از یکی: کرد
  .است ایران اقتصاد علیه غرب تهاجمی اقتصاد مثلث جریان
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 مصـرفی  کاالهـاي  واردات مسیر در که کسانی گردد، بازمی اقتصادي فعاالن از بخشی به دوم عامل 
 کاالهـا  ایـن  توزیـع  در کـه  کسـانی  و اندرکاران دست و کسبه همۀ و هستند فعال و کرده گذاري سرمایه
 دسـتۀ . کننـد  مـی  وارد ناپـذیري  جبران ضربات ملی اقتصاد به که هستند نیروهایی همان کنند، می فعالیت
 مقتضـیات  و شـرایط  شـود  مـی  مقاومتی اقتصاد موضوع شدن مطرح موجب که داخلی نیروهاي از دیگري

 فـروش  از ناشـی  درآمـدهاي  به وابستگی آن سرأ در و گذشته هاي سیاست در که است کشور اقتصادي
  )1391جباري، ( .دارد ریشه خام نفت

خارج و استفاده از امکانـات   يایدنا با یعالوه بر تعامل پو یاقتصاد مقاومت يکه هدف از اجرا ییآنجااز 
ـ ا نیط بیکشور حفظ گردد و نوسانات مح يت اقتصادیتجارت آزاد، امن ـ و تهد ياقتصـاد  یلملل آن،  يدهای

ن ی) بنـابرا 1391و همکـاران،   ي(تار .نداشته باشد يکالن اقتصاد يرهاین تأثیر را در بلندمدت متغیکمتر
    باشد. یا نمه کردن اثرات آنو کمترا ه میتحرزدن ، هدف تنها دوریاقتصاد مقاومت يدر اجرا

  یاقتصاد مقاومت يضرورت اجرا. 4.2
ـ  سـخت  ياه میکشور و اعمال تحر يطور واضح، شناخت دشمنان از وضع اقتصاد به ـ   ت ، يا هر بـه هـر بهان

ن، بـه نظـر   یر و در مقابل خصومت دشمن، شکننده کرده اسـت. بنـابرا  یذپ بیشدت آس اقتصاد کشور را به
 یح اضـاف یاز به هرگونه توضـ یار واضح و بدون نیبس یاقتصاد مقاومت ياجرا یین مقاله چرایران اگپژوهش

  گردد: یل اشاره مین دالیاز ا يبه تعداد معدود يا هانات حضرت امام خامنیاست، اما با استفاده از ب
 کردن اقتصاد یبوم. 1
 یمبارزه بـا وابسـتگ   ين واژه، در معنایاز ا 1361(ره) در سال  ینیبار حضرت امام خم نینخست يبرا 

م اگر بـا  یاز گهواره تا قبر به هرچه بنگر« اند: استقالل استفاده کرده يسو به يا چهیدر مثابۀ و به ياقتصاد
محسوب، و اگـر   یشرفتگیشود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پ يگذار اسم یو شرق یغرب واژة
 ين مقـام معظـم رهبـر   یهمچن .1»زده خواهد بود رود مطرود و کهنه و واپسکار  به يخود یبوم يها واژه

ـ "اسـت:   یعناصـر انسـان   یت استعدادها و سرچشمۀ درونیحاصل خالق یعلم بوم«معتقدند که  در  یوقت
شـود   یکشور جوشان م یعناصر انسان یشود که استعداد و سرچشمۀ درون یعلم محترم شمرده م يا جامعه

  .2»"ن هدف باشدید با ایعلم، با يبرا يگذار هیگردد. سرما یو علم بوم
 ساخت داخل يو مصرف کاالها ییراگ از مصرف يریت مصرف و جلوگیریمد. 2
مصرف  يت اصالح الگویبا اشاره به اهم 1391مرداد  3دار با کارگزاران نظام در یرهبر انقالب، در د 

مـدیریت مصـرف، یکـى از     مسـئلۀ «ن موضوع پرداخته و فرمودنـد:  ین ارکان اییبه تب یدر اقتصاد مقاومت
  . 3»ارکان اقتصاد مقاومتى است

                                                        
 .1383/ 8/ 10 ،. دیدار دانشجویان در ماه مبارك رمضان2  نامۀ سیاسی الهی حضرت امام (ره). . وصیت1

  

  .3/5/1391 ،انقالب رهبر دیدار کارگزاران نظام با .3
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 یرانیا يو مصرف از کاال ید ملید بر تولیک. تأ3
سـتون فقـرات اقتصـاد مقـاومتی تولیـد      «فرمودند: در دیدار کارگران گروه صنعتی مپنا رهبر انقالب  

دوم انتخابات مجلـس نهـم بـا اشـاره بـه وجـود        ۀدر مرحلدر مصاحبه هنگام اخذ رأى . و 1»داخلی است
اسـتفاده از  سـازي   صدا و سیما را در فرهنـگ  نقش ،فرهنگ ناصحیح استفاده از کاالي خارجی در جامعه

کاالهاي ساخت داخل نیازمنـد   مصرفبراي سازي  فرهنگ .تولید داخل بسیار مهم ارزیابی و تأکید کردند
  .2است نگاه عمیقو تفکر مطالعه 

 44اساس اصل بر یساختن بخش خصوصکردن اقتصاد و توانمند یمردم. 4
ـ با اشاره به اهم 92مرداد سال  5رهبر انقالب در   ن ارکـان موضـوع   یـی بـه تب  یت اقتصـاد مقـاومت  ی

کردن اقتصاد، جزء الزامات اقتصاد  یدارد که مردم یالزامات یاقتصاد مقاومت«د فرمودند که یکپرداختند. و تأ
فرمودنـد:   1393در حرم مطهر رضوي در اولین روز سـال   که یبیاناتشان در ین ای. همچن»است یمقاومت

یعنی بر محور دولت نیست و اقتصـاد دولتـی    ،بنیاد است مردم ،شود یمقاومتی مطرح م که اقتصاد یزمان«
  .3»کند میق پیدا حضور مردم تحقو مردم ۀ سرمای ،مردمة نیست اقتصاد مردمی است با اراد

 یمحصول به نفت و اقتصاد تک یکاهش وابستگ. 5
 راث شـوم یاست که م یگر از الزامات اقتصاد مقاومتید یکیبه نفت  یاند که کاهش وابستگ هفرمود يرهبر 

  .4»اي اقتصادي ما همین وابستگی به نفت استه ترین آسیب یکی از سخت«ان داشتند: یماست و بۀ سالصد
 نیا و قوانه استیس یر ناگهانییو حرکت براساس برنامه و عدم تغ يزیر هبرنام. 6
ـ لسـاعه و تغ ا خلق ياه میحرکت براساس برنامه و عدم تصم يشات رهبریبراساس فرما  ر مقـررات  یی

 .5ردید انجام پذیاست که با یاساس يجزء کارها
 يو ادار يمبارزه با فساد اقتصاد. 7
را تنهـا راه   یئت دولت، اقتصاد مقاومتیه يس جمهور و اعضایدار خود با رئیدر د يمقام معظم رهبر 

چهارمین شاخص دولت مطلوب را سالمت اقتصادي و مبارزه با فساد شرفت کشور دانستند و یادامه روند پ
  .6 فرمودند یمعرف از نگاه رهبر انقالب اسالمی

 انیبن دانش ياه شرکت يتوجه به توانمندساز. 8
 شگران، متخصصان و نـوآوران در عرصـۀ  از محققان، پژوه یدار جمعیدر د يا هاهللا خامن تیحضرت آ 

دار یرا پا ین اقتصاد مقاومتیتواند ا که می یمهم ياه از بخش یکیبه نظر من «مرداد فرمودند:  8علم در 

                                                        
 .10/2/1393 ،در دیدار کارگران گروه صنعتی مپنابیانات رهبر انقالب . 1
  .15/1/1391 ،انقالب رهبر دیدار جمعی از مسئوالن سه قوه با. 2
  .20/12/1392 ،هاي اقتصاد مقاومتی تبیین سیاست ۀدر جلس بیانات. 4   .1/1/1393 ،در حرم مطهر رضوي بیانات. 3

  

 .6/6/1392 ،ت دولتئجمهور و اعضاي هی  در دیدار رئیس انات. بی6  .15/05/1392 ،ها دانشگاه تاداندر دیدار اس بیانات. 5
  



  103                اقتصاد مقاومتی در منظومۀ فکري مقام معظم رهبري

 

دیدار نخبگان جوان سراسـر   شان دری. و ا1»ان استیبن دانش ياه ن شرکتین کار شماست؛ همیکند، هم
مراکـز تحقیقـاتی   سـازي   چابـک و مرتبط با پژوهش  هاي سازمانلزوم تجدید ساختار در «فرمودند: کشور 

 یحـام  ياهـ  ایجـاد بانـک   و بنیـان  دانـش  هاي شرکتپژوهش و  ۀو صحیح به مقولگرا  اهمیت نگاه واقع
  .2»ردیقرار گجامع علمی کشور  ۀحرکت علمی براساس نقشبندي  اولویت د دریبا بنیان دانش هاي شرکت
 نییپا يور هبهر. 9
 يور هکار و بهـر  يور هبهر يدر کشور در هر دو قلمرو یمل يور هدهد که بهر یشواهد و آمار نشان م 
رو  نیافانه از منابع و امکانات است. ازنادرست و مسر ةن، متضمن استفادییپا يور هن است. بهرییپا ۀیسرما
فرمودنـد:   مختلف کشـور بـا موضـوع اقتصـاد مقـاومتی     هاي  دیدار جمعی از مسئوالن دستگاهدر  يرهبر

بودن برخی  معیوب ،رویه یواردات ب ،وابستگی به نفت ،بیکاري ،مشکالت مزمن و دیرپایی همچون تورم«
در  يازسـ  فرهنـگ  جز بـا ست، ین یشدن درستوري و الگوي ناصحیح مصرف  هبودن بهر پایینو ساختارها 

ن می است؛ بایـد تصـمیم بگیرنـد مسـئوال    اصلی و فعاالن مرد اول، عزم جدي مسئوالن و مدیرانۀ درج
 هـاي  بخـش قضـائیه؛ و  ة ؛ و قـو مقننـه ة قـو مجریه، مسـئوالن دولـت؛ و نیـز    ة اول، قوۀ در درج —کشور

و حتماً بایستی در این مسئله، عزم جدي و راسخ داشته  —  مسائل اقتصادي دارند گوناگونی که ارتباطی با
   .3»راسخ، کار پیش نخواهد رفتبدون تصمیم جدي و د. باش

 ینیکارآفر . توجه به مقولۀ10
و ارتباط آن با  ینیت مقوله کارآفرینان با اشاره به اهمیدر جمع کارآفر 1389در رمضان سال  يرهبر 

  فرمودند: یموضوع اقتصاد مقاومت
ن اسـت.  یـ ش ایمعنـا  ینیم. امروز کارآفریاوریوجود ب در کشور به یواقع یک اقتصاد مقاومتید یما با«

ـ ن دارم. ملـت ا یقیم؛ بنده هم یا ها را دور زده میدوستان درست گفتند که ما تحر ن کشـور  ران و مسـئوال ی
اقتصـاد   يبـرا  یاسـت ابالغـ  یو بنـد اول س  .»کننـد  ینندگان را ناکام مـ ک میزنند، تحر یا را دور مه میتحر

هـاي انسـانی و علمـی کشـور      رمایهمالی و س امکانات و منابع ۀسازي کلی تأمین شرایط و فعال« یمقاومت
ـ  ،رساندن مشارکت آحاد جامعه در ایجاد ارزشحداکثر کارآفرینی و به ۀمنظور توسع به ویـژه بـا افـزایش     هب

  .4»آموزش مهارت خالقیت کارآفرینی و تجربه يانسانی از طریق ارتقا ۀسهم سرمای
 دادن به مذاکره تن يران برایا يو وادارساز ران نسبت به تحوالت منطقهیا يازس مقابله با منفعل. 11

ک یانه به یخاورم منطقۀ یکیتیت ژئوپلیشدن وضع لین بوده است که از تبدیها ا یدر واقع هدف غرب 

                                                        
  .8/5/1392 ،مسئوالن نظام و سفراي کشورهاي اسالمیمعظم انقالب در دیدار  بیانات رهبر. 1
 .17/7/1392 ،معظم انقالب در دیدار با نخبگان جوان کشور بیانات رهبر. 2
  .20/12/1392 ،هاي اقتصاد مقاومتی تبیین سیاست ۀدر جلس بیانات .3
 .30/11/1392 ،پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام هاي کلی اقتصاد مقاومتی سیاستابالغ . 4
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ـ کـردن ا  يدر منـزو  یران سعیساختن انواع فشارها بر ابا واردزه جلوگیري کرده و یرانیت کامالً ایموقع ن ی
ـ م يران را بـه پـا  یشده بود، ا یکه از قبل طراح اي يخواستند با دستور کار یکشور داشت و در ادامه م ز ی

ـ دالنه بوده است و ا ار سادهین طرح بسیا«ن رابطه فرمودند: یدر ا يمذاکره بکشند. مقام معظم رهبر ران ی
ده یجه رسـ یتن نید مذاکره گردد اتفاقاً به ایجه برسد که باین نتینکه به ایا يجا ه با فشارها بهدر اثر مواجه

  . »ستیکا نیمردر مذاکره با ا يا هدیچ فایاست که ه
  یدادن مردم به اقتصاد مقاومت ا در توجهه نقش رسانه. 12

اسـت کـه بـا اصـالح     ه رسانه کالن نظام برعهدة يتحقق راهبردها يا براه از تالش یبخش اساس 
  را باال ببرند. یدات داخلیاز تولکردن آن در سطح جامعه، ارزش استفاده  نهیمردم و نهاد یفرهنگ مصرف

 يجامع و منسجم جهاد يت راهبردیرین فقدان مدیخالق و همچن یبوم يفقدان نگرش راهبرد. 13
 یو نوآورانه در اقتصاد مل

ده است، در نظر گرفتـه  یمطرح گرد يمقام معظم رهبر يسواز "يجهاد اقتصاد"که از  یاگر مفهوم 
دار نداشـته  یرواج پا یدر سطح مل يجهاد يت راهبردیرینگرش و مد رانیک جمله، در اقتصاد ایشود، در 
  دند.ینام "يت جهادیریو مد یاقتصاد و فرهنگ با عزم مل"شان با نام یرو امسال را هم ا نیااست؛ از

  م:یکن یم يندب میرا به دو دوره تقس یاقتصاد مقاومت يت به مطالب باال الزام اجرایبا عنا
ـ یت از تولیکشور است و شامل حما ییا و امور اجراه الزامات مربوط به برنامهن یمدت: ا . کوتاه1  ید مل

زمان، منـابع و امکانـات و   از  يحداکثر ةت مصرف، استفادیری، مديمنابع ارز نۀیت بهیری، مدیو داخل
 اساس برنامه است.حرکت بر

ه بـر مـردم و   یکشور است و شامل تک ين دسته الزامات مرتبط با اصالح نظام اقتصادیبلندمدت: ا. 2
ـ  ياهـ  میبودن اقتصاد در برابر فشارها و تحـر  به آحاد مردم، مقاوم يامور اقتصاد يواگذار لملـل،  ا نیب

به نفت و  یان، کاهش وابستگینب شدان ياه شتر به علم، دانش و شرکتیان و توجه بیبن اقتصاد دانش
  .1باشد یم یمقاومتک اقتصاد یو آکادم ین دانشگاهییتب  یفروش خام

  یشدن اقتصاد مقاومت ییاجرا يدهایبا. 5.2
  گردد: یشنهاد میر پیمراحل ز یتحقق اقتصاد مقاومت يبرا
اقتصـاد کشـور و    یناسـ ش بید به آسی، ابتدا بایتحقق اقتصاد مقاومت ياه نهیشناخت بسترها و زم يبرا. 1

ـ ن است کـه مرکز یاز این نیپرداخت. اول یتحقق اقتصاد مقاومت يها يازمندیموانع و ن  یتیت و محـور ی
ـ م. فعـاالن ا یداشته باشـ  یاقتصاد مقاومتۀ ت در عرصیفعال يبرا ـ ن عرصـه با ی د بتواننـد اطالعـات و   ی

 به اشتراك بگذارند. ییخود را در جا يدستاوردها
                                                        

 ).1392دري و صالح اصفهانی ( .1
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ـ  ياقتصـاد  ياز به رصـد فضـا  ین یاقتصاد مقاومت ۀت در عرصیفعال. 2 ـ و ن یو خـارج  یداخل  يز گـردآور ی
امکـان نـدارد. ضـمناً     یتحقق اقتصاد مقاومت يت براین دو، فعالیق و روزآمد دارد. بدون ایدق يآمارها

ـ ن یبوم ياه م، به شاخصین دو برسینکه به ایا يبرا ـ از داری ـ م تـا م ی ـ  بیزان مقاومـت و آسـ  ی  يریذپ
ـ  ییشناساها  اساس آنن اقتصادمان را بریم ایم و بدانیکن ییها شناسا اساس آناقتصادمان را بر م و یکن

ـ چه م ين سد اقتصادیتواند در برابر فشارها مقاومت کند و ا ین اقتصاد ما تا چه اندازه میم ایبدان زان ی
 تواند تحمل کند؟ یفشار را م

آن است که کودکان  یعمل کند. کارکرد نظام آموزش ید متناسب با اقتصاد مقاومتیما با ینظام آموزش. 3
ـ آن برهـه ترب  یخیتـار  يازهـا یط و نیکشور را متناسب با شراک یو نوجوانان و جوانان  ت کنـد. امـا   ی

 فتد.  ینم یخوب ن اتفاق بهیمتأسفانه در کشور ما ا
است. مـا بـه    یاقتصاد مقاومت ياه رواج آموزه يما برا یغاتیو تبل يا هگر در ارتباط با نظام رسانید . نکتۀ4

 یرسـم  ياه ق رسانهیا را از طره ن آموزهیبتواند ا م کهیاج داریاحت یهماهنگ و منسجم یغاتینظام تبل
که در دفـاع   گونه اسب به مردم عرضه کند. همانمن يها يبند هو در بست یخوب مختلف، به یرسمریو غ

 کردند. یم يزیر هآن برنام ين کار بودند و برایه ایشب يمسئول کار ییاه حال دستگاههر مقدس به
ا هـ  که چقدر توان واکنش به کنشنیا :يما در برابر حمالت اقتصاد يع نظام اقتصادیامکان واکنش سر. 5

ـ م در ایتـوان  یشود و چقـدر مـ   یما وارد م يم که به نظام اقتصادیرا دار یو حمالت ع ین واکـنش سـر  ی
ـ م مصارف کشور را پایین بیتوان یزان مید، تا چه میایش بیپ یم. اگر بحرانیاستقامت داشته باش م؟ یاوری

مـا در   ياهـ  رات هماهنگ کنند؟ قوتیین تغیتوانند خودشان را با ا یم یاندازه و تا چه مدتمردم تا چه 
 م شوند.یمان ترمیاه ل و ضعفید تکمیبا ینه مین زمیا

 .ن شعاریج ایان آثار و نتایم و بیتوان یج شعار ما میو ترو یرنگ مردم در اقتصاد مقاومتنقش پر يفایا. 6
از فعـاالن   يط عـاد یاگـر دولـت در شـرا    :يت دولـت از فعـاالن اقتصـاد   یو حما ییلزوم توجه و دلجو. 7

تواند انتظار داشـته باشـد کـه     یت کند، آن وقت میو کشاورزان و کارگزاران و کارمندان حما ياقتصاد
هـا   هـا را رهـا کنـد و بـه مشـکالت آن      ند. اما اگر دولت آنیایها هم در روز مبادا به کمک کشور ب آن
ماند کـه بخواهنـد    ین اقشار نمیمقاومت در ا يبرا یگر توانیط به فکر خود باشد، دندهد و فق یتیاهم

 در روز مبادا مقاومت کنند.
انقـالب   ياهـ  شـرفت یبـه پ  یسـ ندة روشن بـا تأ یم آیو ترس یدبخشی، امیمل يخودباور ۀیت روحیتقو. 8

ت زدن به مل ا در ضربهه آن یدشمنان و ناتوان ياه میدها و تحریبودن تهد یج باور توخالیو ترو یاسالم
 دها.یشدن تهد یاتیو نظام در صورت عمل

ا و هـ  آن ياهـ  از ابتدا تا به امـروز و شکسـت توطئـه    یدشمنان انقالب اسالم ياه دادن خصومت . نشان9
دادن  وجـه مـردم و ت  يم بـرا یران در بحث تحـر یدشمنان ا یو خارج یداخل یکردن اهداف واقع روشن



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 106

 

، یمختلـف علمـ   ياهـ  نـه یا در زمه میتحر یان تأثیرات مثبت و منفیمنابع خود و بمردم به امکانات و 
 . ....و ياقتصاد

آوردن  :ن موضوعیا یخیتار یمبارزات ياه دادن تجربه ا و نشانه به آرمان يبندیبودن پابر هنین هزییتب. 10
ش بـا  یخ خـو یتـار ر ملل و کشـورمان در طـول   یسا ياه ان تجربهیملموس از صدر اسالم، ب ياه مثال

ـ در طـول ح  یبیغ يدادن مردم به توکل و امدادها و توجه یات نظام اسالمید بر لزوم حفظ حیکتأ ات ی
 مبارزه با محورشدن اقتصاد در جامعه. ییگرا يماد يجا ات بهیج معنویش و ترویخو

ـ از اشکاالت وارده به آموزش علم اقتصاد در کشـور ا  یکیرا یز: اقتصاد در کشور کردن رشتۀ یبوم. 11 ن ی
 ۀترجمـ  یسنجقتصاد خرد، اقتصاد کالن و اقتصاده همچون ایدروس پا ياست که چون اکثر منابع برا

ر یکا، انگلستان و سـا یمرا يهاي متعدد از عملکرد اقتصادها است پس ضرورتاً شامل مثال یمنابع غرب
ـ نظر یستیبا یان ما میشجوکه دان یحالاست در یغرب يکشورها هـا و   را در کنـار مثـال   يات اقتصـاد ی

ت استفاده از یبا محور یهاي درس ب، اصالح کتابین ترتیاموزند. بدیران بیاز اقتصاد ا يمطالعات مورد
 باشد.   یم يار ضروریبس یغرب يات اقتصادینظر يبرا یرانیهاي ا مثال

 يکاربرد ياه استیشنهادات و سیدها و پیبا. 3
ـ دشمنان و تحق ییمان از بزرگ يریم و جلوگیمشکالت به تحرۀ زدن هموندین نگرش پیز از تلقیپره. 1 ر ی

 ا.ه نقاط ضعف، توسط رسانه ییمان خود و بزرگ يها ییتوانا
ـ و بـه  يضرورریغ ياه نهیز از هزیز پرهیو ن یطلب ق رفاهیح تجمالت و مصادیمبارزه و تقب. 2 ـ ژه در می ان ی

 ا.ه در رسانه یمصرف يو کاالها یخارج يغات کاالهایو کاهش تبل تیمسئوالن و ممنوع
از بحـران   یزمان که ناش ید نرخ دالر در طی: نوسانات شدیپول مل عنوان پشتوانۀ . حذف دالر و طال به3

اعمـال   يبـرا  يعنوان ابـزار  کا از دالر بهیمرة از استفادیباشد و ن یوجود آمده م به ياه و بحران یجهان
تواند بـه اقتصـاد    یبردن ارزش آن، م نییو باال و پا یکاف ۀق چاپ دالر بدون پشتوانیاز طر قدرت خود

 د.یوارد نما ینیباشد، ضربات سنگ یآن دالر م یپول مل ۀران که پشتوانیا
از  يدارد که ضمن برخوردار یعیان اشاره به صناینب شع دانیان: عبارت صناینب شدان ياه شرکت . توسعۀ4

بـاال در   نـۀ یها هز غالب آن ۀشرفته هستند و مشخصیپ یبه تخصص علم یشرفته متکیپ يها يفناور
 يها يعضو سازمان توسعه و همکار يکشورها يبند هاساس طبقها است. بر ۀ آنق و توسعیتحق نۀیزم

ـ ، تولییو هـوا  ییفضا ۀیل نقلیع مذکور شامل وسای) صناOECD( ياقتصاد ، ابـزار  ییایمید مـواد شـ  ی
 )2007، 1(کوداما .اند هشد يبند ه... طبقق ویو ابزار دق یکیابزار اپت، یپزشک

 ياقتصـاد  موتـور محرکـۀ   ینی) کـارآفر 1934تر (یکوچـک: از نظـر شـومپ    يت از کسب و کارهایحما. 5
                                                        

1. Kodama 
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داند،  یب خالق میتخر یرا نوع ینیتر کارآفریافته و در حال توسعه است. البته شومپی توسعه يکشورها
ـ  صـورت مـدرن   بـه  ياقتصـاد  ياه تیشود و فعال یل میتعط یسنت ياه تیفعال ینیبا کارآفر یعنی  يرت

ـ دن تجربۀ )1390، یبیو ط یانتید( .دیآ یدرم مهـم و   يهـا  يامـروز نشـان داده اسـت کـه نـوآور      يای
ق با بازار و یت تطبیبزرگ اتفاق نخواهد افتاد. قابل ياه ا و شرکته در سازمان يتکنولوژ ياه شرفتیپ
شـرفت  یپ يجـه بـرا  ید و در نتیآ یتو برنمده و تودریچیک ساختار پی است که از عهدة يزیچ از روز،ین

 ياهـ  اسـت کـه شـرکت    یطیشـرا  ۀجـاد و توسـع  یثر اؤمـ  حل راهد تنها یمحصوالت جد ع و ارائۀیسر
 )1387پور،  ضی(ف .س شوند و رقابت کنندیسأکوچک و متوسط بتوانند ت ياقتصاد

 يسـو  بـه  یاست، بلکه گـام ه ت فرهنگیتقو يبرا ینه تنها گام يگردشگر: صنعت يگردشگر . توسعۀ6
ار، یبسـ  يجهانگرد ياه بودن جاذبهبه دارا است. کشور ما باتوجه یو اجتماع يشرفت و تحول اقتصادیپ
رد. یو وابسته به نفت فاصله بگ یمحصول تک ين صنعت از اقتصادیا يریزي در راستا برنامه تواند با یم

 يل شده است و درآمـد سرشـار  یک رکن تجارت تبدیبه  يذکر است که امروزه گردشگران یالبته شا
در حال توسعه  يکشورها يسم برایصنعت تور ست به ارمغان دارد. توسعۀیجاذب تور يکشورها يبرا

مواجـه   یمحصـول  و اقتصـاد تـک   يت منـابع ارز یبـاال، محـدود   يکاریهمچون نرخ ب یکه با معضالت
 برخوردار است. یوانت فرایهستند، از اهم

زوله و یاست که از حالت ا یدانشگاه نانۀیا کارآفرین: دانشگاه نسل سوم یکارآفر ياه گسترش دانشگاه. 7
افته ی مل در ارتباط هوشمندانه و سازمانطور کا به یاز صنعت و جامعه خارج شده و به سازمان دار هفاصل

ل شـده اسـت. دانشـگاه    یها تبـد  آن یواقع يازهایو رفع ن ییژه در جهت شناسایو هبا صنعت و جامعه ب
جـاد  یا يکه برا یدانشگاه و تحول و تکامل یدرون ن از دو جنبۀ تأثیرگذار است: نخست از جنبۀیکارآفر

رون از جـو  یـ ط بیدانشگاه و تأثیري که در مح یرونیب ۀنکه از جنبید. دوم ایآ یوجود م در آن به يفضا
 ابد.ینانه در آن تحقق یو کارآفر ییبر دانا یمبتن يم نوآورگذارد تا نظا یک دانشگاه میآکادم

  يریگ هجینت. 4
را  ید دقت نمود اقتصاد مقاومتیباشد. البته با یفرصت م م بهید تحریتهد کنندة لی، تنها تبدیاقتصاد مقاومت

ـ جاد امنیدانست؛ بلکه ا يتوان صرفاً مقاومت اقتصاد ینم برابـر  ت و ثبـات در اقتصـاد و عـدم تزلـزل در     ی
است. دشمن  یبارز اقتصاد مقاومت ياه از شاخصه يا همان استقالل اقتصادی ياقتصاد یخارج ياه شوك

 يرا امتحان کرده است، اما ابـزار  یاسالم يمبارزه با تفکر جمهور ير، تمام ابزارهایاخۀ در طول چند ده
ن و مؤثرترین ابـزار  یل به آخریداست که امروز تب ياقتصادة گر بوده مبارزید يشه در کنار ابزارهایکه هم

نـداز بلندمـدت   ا ک چشـم یـ ست، بلکه یم و جنگ نیمختص زمان تحر یدشمن شده است. اقتصاد مقاومت
منظـور انسـجام    و به یخارج ياه میتحر جانبۀ هبه ابعاد گسترده و هم ران است. باتوجهیاقتصاد ا يرو  شیپ
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ا و ه میمبارزه با تحر يک ستاد واحد برایرسد که وجود  ی، به نظر میو فرهنگ یدولت ياه عملکرد دستگاه
 یراهـ  کمک آن سـتاد بـه نقشـۀ   باشد تا بتوان به  يدر کشور ضرور یاقتصاد مقاومت ياه استیاعمال س

ا الزم اسـت کـه اقتصـاد    هـ  مین، جهت مبارزه بـا تحـر  یافت. همچنین راستا دست یمنسجم و کالن در ا
و  یک وارداتیاستراتژ يخصوص در بخش کاالها ور وارد گردد. بهکش ياقتصاد ياه ربخشیدر ز یمقاومت
ـ نمود؛ ز يندب میتقس یو خارج یتوان به بخش داخل یرا م یت اقتصاد مقاومتیفعال . حوزةیصادرات را هـر  ی

و  يز در مقابل مفسـدان اقتصـاد  یدارد، در داخل ن یاز به اقتصاد مقاومتیران در خارج نیکه اقتصاد ا يقدر
با اتکال به قدرت الیزال ورت، ص نیدارد؛ در ا یاسیسـ  ياز به اصطالح امور اقتصادیواران نخ تو ران یاسیس

و  ها آرمانجمعی و در مسیر تحقق ۀ مدبران شده و ریزي ان و عزم ملی و کوشش برنامهایم يالهی و در پرتو
جایگاه اول اقتصـادي،   یافته با ایران کشوري است توسعهنده یآ، در یو اقتصاد مقاومت اصول قانون اساسی

با تعامل سازنده  بخش در جهان اسالم و انقالبی، الهام در سطح منطقه، با هویت اسالمی و علمی و فناوري
 :خواهد داشت هایی ویژگیانداز چنین  ایرانی در افق این چشمۀ جامع الملل بینثر در روابط ؤو م

اخالقـی و   افیایی و تاریخی خود و متکی بـر اصـول  یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغر توسعه 
مشـروع،   هـاي  آزادياجتماعی،  ساالري دینی، عدالت اسالمی، ملی و انقالبی با تأکید بر: مردم هاي ارزش

  .قضایی مند از امنیت اجتماعی و و بهره ها انسانحفظ کرامت و حقوق 
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  رانیا یاسالم يدر جمهور یتحقق اقتصاد مقاومت یالزامات عمل
  **، سیدمحمدجواد قربی*یثم بلباسیم

  دهیچک
هـاي   نـه یر، زمیـ اخهـاي   در دهـه  یالمللـ  نیاقتصاد بهاي  شوكجانبه و چند ياقتصادهاي  میوقوع تحر

رو،  نیـ اط را فـراهم آورده اسـت. از  ین شـرا یمتناسب با ا یبوم ياقتصادهاي  استیس ینش و طراحیگز
 یطـ یات محیط و مقتضـ یو متناسب با شرا یاتیعمل يراهبرد ۀمثاب به یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیس

برآمـده از مـتن    ين راهبرد اقتصادید. ایمطرح گرد يمقام معظم رهبر يسوران ازیا یاسالم يجمهور
ران در یـ ا یاسـالم  يشبرد اهـداف جمهـور  یپ ياست که برا یو فرهنگ انقالب اسالم یاقتصاد اسالم

هـاي   اسـت یبـودن س  یر؛ مردمـ یـ نظ یطیبر شرا ین الگو مبتنیاتخاذ شده است. ا ياقتصادهاي  عرصه
ـ یـ موجود، توجـه بـه تول  هاي  ل بحرانی، تقلیدانش بوم تیبودن و اهم ی، علمياقتصاد دار و یـ پا ید مل

، عـدالت،  ير ثبات اقتصادینظ یاهداف ط،ین شرایا يباشد که در پرتو می دات در داخلین تولیمصرف ا
ک سلسله یابد، وجود یتحقق  یکه اهداف اقتصاد مقاومتنیا يد. براینما می جامعه را دنبال یرشد و تعال

ت تحقـق  الزامـا  یدارد بـه بررسـ   یل مقاله حاضر سعین دلیهم الزم است. به یالزامات عملراهبردها و 
ـ      یال اصـل ؤاقتصاد مقاومت بپـردازد. سـ   تحقـق   يو راهکارهـا  یمقالـه عبـارت اسـت از؛ الزامـات عمل

ال از ؤن سـ یـ پاسـخ بـه ا   يند؟ بـرا ا ران کدامیا یاسالم يدر جمهور یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیس
 يدهند که بـرا  می مقاله نشانهاي  افتهیاستفاده شده است. اي  هه و مطالعات کتابخانیل ثانویروش تحل

 ـ تـأمین حـداقل حقـوق انسـانی    اسـت؛   یمسـائل الزامـ   یران، وجود برخـ یدر ا یتحقق اقتصاد مقاومت
نظـام  گیـري   ، شـکل ي، فرهنگ کـار جهـاد  یب ملیط يد کاالی، توجه به تولي، جهاد اقتصاداقتصادي

، مصـرف کاالهـاي داخلـی و    يخودکفایی و استقالل اقتصاد، يت عدالت اقتصادی، رعايساالر تهسیشا
اقتصـاد   یکلـ هـاي   اسـت یشـدن بهتـر س   ییتواند به اجرا ها می لفهؤن میمصرف. تحقق ا ياصالح الگو

  د.ینما یانیکمک شا یمقاومت
  یی، خودکفاياقتصاد، عدالت ي، کار جهاديساالر ستهی، شایاقتصاد مقاومت ا:ه دواژهیکل

  ات پژوهشیکل. 1
  مقدمه .1.1

ان بلـوك شـرق نظـام    یـ ن میدر جهان شکل گرفت که در ا ياقتصاد ةدو گزار یدر دوران جهان دو قطب
                                                        

  . دآبامحمود ـ ، مازندرانBelbasi.Meisam@yahoo.comارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران،   کارشناسی *
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 یال که مبتنیسوس يدند نظام اقتصادیرا برگز یبرالیل يو بلوك غرب نظام اقتصاد یستیالیسوس ياقتصاد
ـ به شکست انجام يشورو یفروپاشسم شکل گرفته بود با یمارکس يبر الگو ـ ید. نظـام ل ی چنـد بـا   هر یبرال
 يد نظام اقتصادید نمایتولرحله از بحران توانست خود را بازاما در هر م ،دیمواجه گرد يمتعدد يها بحران

گرفـت و پـس از بحـران اول    ک شـکل  یت تحت عنوان مکتب کالسـ یم اسماآد يبرال در ابتدا با الگویل
در هـر مرحلـه    ين نظام اقتصـاد یا. را شکل داد ییگراس از آن هم مکتب نهادو پها  کیکالسمکتب نئو

ـ داشت، اما با تمام ابر یار کوچک در جهت تحقق عدالت اجتماعیبس يها گام ر مکاتـب موجـود   ین تفاسـ ی
اضـت  یاسـت ر یبـه س  یبرالیآوردن مکتب ل يباشند. رو یجهان ۀموفق در جامع ينتوانستند الگو ياقتصاد
کـه در بحـران   ن مدعا است. چراین شاهد ایت خود بهتریجنبش والسترگیري  ن شکلیو همچن ياقتصاد
نداشـته و در نقطـه   اي  هن سابقیچن برال است که قبالًیبه اصل نظام ل یاعتراضهاي  ر، شعاریاخ ياقتصاد

ـ با رو نیادهد. از نمی ز نشانین یستیالیاقتصاد سوسهاي  به شعاراي  هعالق یمقابل جنبش اعتراض د گفـت  ی
ن موضـوع و لـزوم عبـور از مکاتـب     یـ ت به ایده است. با عنایبست رس موجود به بن يکه مکاتب اقتصاد

است  یاقتصاد اسالمهاي  لفهؤو مها  بر الگو یرا که مبتن یتوان مکتب اقتصاد مقاومت می موجود ياقتصاد
ع و مصرف است که ید، توزیتول ۀچرخ يدارا ير مکاتب اقتصادیهمانند سا یرا مطرح نمود. اقتصاد مقاومت

عنوان امر مقدس نظر دارد  هد بیآحاد جامعه و نگاه به امر تول ۀکار هم ان ویبن د دانشید به تولیتول ةدر حوز
 ي، و رقابـت بـرا  یفروشـ  از احتکـار، گـران  هایی  سمیبردن مکانکار هکند تا با ب می ع تالشیتوز ۀنیو در زم

مصرف به عدم اسـراف (مخـالف نظـام     ةد و در حوزینما يریروش جلوگدر ف يپرداز فروش باالتر و دروغ
شـروع   ۀدر نقطـ  یکـه اقتصـاد مقـاومت   د. هرچندینما می دیکأ) تياضت اقتصادیر (مخالف ریبرال) و تبذیل
شدن بـه   لیت تبدیاما ظرف، بوده رانیه ایغرب عل ةکنند فلجهاي  میرفت از تحر برون يبرا يعنوان ابزار هب
 يثرؤمـ هـاي   فوق گامهاي  لفهؤمگیري  کارکند با ب می تالش یدارد. در واقع اقتصاد مقاومتک مکتب را ی

ـ د بـر مالک یکأضمن ت ین اقتصاد مقاومتیبنابرا در جهان امروز بردارد. یدر جهت تحقق عدالت اجتماع ت ی
ـ از بن یکـ یج علـم را  ینموده و ترو یمقدس تلق يد را امری، کار و تولیخصوص  شـرفت یتـداوم پ  يهـا  انی

تحقـق  هـاي   الزامات و راه یدارد به بررس یحاضر سع ۀ، مقالي) به هر رو1391 ر،یپور و پورپی(عل .داند می
ـ مقاله بـه ا  یال اصلؤرو، س نیاران بپردازد. ازیا یاسالم يدر جمهور یاقتصاد مقاومت ن قـرار اسـت کـه؛    ی

  ند؟ ا ران کدامیا یاسالم يدر جمهور یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیتحقق س يراهکارها

  ت پژوهشیاهم .2.1
آوردن فشـار بـه   وارد ينظام سلطه بـرا  ياز ابزارها یکیهمواره  یرقانونیجانبه و غ کیهاي  میاعمال تحر

ـ یو پس از تسخ یانقالب اسالم يروزیپس از پ یران بوده است. اندکیا کـا قـانون   یمرا، یجاسوسـ  ۀر الن
افزوده شـد.  ها  مین تحریز همواره بر حجم ایسال گذشته ن یران را به اجرا گذاشت و در طول سیم ایتحر
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عنـوان   را مطـرح و از آن بـه   یبحث اقتصـاد مقـاومت   ي، مقام معظم رهبريکردین رویدر مقابل اتخاذ چن
غرب هماننـد  هاي  که در برابر هجمه یاد کردند. روشیکشور  ير حرکت اقتصادیر مسییمهم در تغ یروش
جهـش کشـور در بعـد اقتصـاد و قـدرت       يبرا یعمل یمفهوم یمحکم کارامد باشد. اقتصاد مقاومت يسد

 يبلند در راستاهاي  برداشتن گام يبرا یک است. در اقتصاد مقاومتیو تکنولوژ یو علم یو فرهنگ ینظام
هـاي   تیریدات داخـل، اصـالح مـد   یمت و تنوع تولیت و قیفین مقاومت، توجه به کیشرفت کشور در حیپ

 یدر برخـ  ییخـود اتکـا   يالزم بـرا  يریو اتخـاذ تـداب   ییدن به خودکفـا یبا نگرش رس یاتیو عمل ییاجرا
از چنـد بعـد    یاقتصـاد مقـاومت   ۀن توجه به مقولیبنابرا )29 ،1393 و پورغفار، ي(فشار .الزم استها  نهیزم

ـ  نیبهاي  میو تحر يدات اقتصادیباشد؛ مقابله با تهد می تیحائز اهم  یاساسـ  يکاالهـا  ۀدر عرصـ  یالملل
اقتصـاد،   ۀدر عرص يو نوآور یدات ملیبزرگ، توجه به تولهاي  به قدرت ياستقاد یجامعه، کاهش وابستگ

ـ و کـاهش مصـرف تول   یمل يمصرف کاالها ۀدر عرصسازي  لزوم فرهنگ ـ  ی ، لـزوم  یدات لـوکس واردات
 ییایو پو يثبات اقتصاد يبرا ياقتصاد، بسترساز ةدر حوز یبوم ياست راهبردیک سینش یو گز یطراح

 ... .غیره  کشور و ينظام اقتصاد

 روش پژوهش .3.1
ـ استفاده گرد يو اسناداي  هق از مطالعات کتابخانین تحقیانجام ا يبرا بـه   یبخشـ  عمـق  يد و در راسـتا ی
اقتصـاد  مرتبط با هاي  لید از مقاالت و کتب مرتبط با موضوع استفاده شود و از تحلیاثر تالش گرد يغنا

ه انجام گرفته اسـت.  یل ثانویبا روش تحلها  ن دادهیل ایه و تحلین مقاله استفاده شود و تجزیدر ا یمقاومت
ـ در بخـش نخسـت، در ادامـه الزامـات عمل     یاقتصاد مفهوم یمدل مفهوم ۀبعد از ارائ اقتصـاد  سـازي   یاتی

 ةن علـت در حـوز  یهمـ  بـه  شـود و  مـی  ت پژوهش محسوبیو اهم ينوآور ۀد که نقطیارائه گرد یمقاومت
  رد.یگ می قرار يمطالعات کاربرد

 پژوهش ۀنیشیپ .4.1

معتقد هسـتند کـه در   » تی: مفهوم، ضرورت، واقعیاقتصاد مقاومت« ۀنگارندگان مقال: یخارج ۀنیشیالف) پ
ـ جداي  ه، واژیاسـالم  يه کشورهایغرب علهاي  میگرفتن تحر ر و با شدتیچند سال اخ د تحـت عنـوان   ی

 يبـرا  یروشـ  یاضافه گشته است. در واقع اقتصـاد مقـاومت   یاسیو س يات اقتصادیبه ادب یمقاومتاقتصاد 
چ یکه صادرات و واردات هـ  یطیباشد. در شرا یم شده میا کشور تحریک منطقه یه یها عل میمقابله با تحر

 ةاز محاصـر  بار پـس  نخستین یاساس، اصطالح اقتصاد مقاومت نیاباشد. بر یآن کشور مجاز نم يکدام برا
از محصـوالت   ياریجه کشـت بسـ  یدر امر صادرات امکان صادرات و در نت یکه ناتوان 2005غزه در سال 

ـ ی(جعفرزادگان و حب .را کاهش داده بود، استفاده شد يکشاورز ـ   1391 ،یب ، امـا  یین ادعـا ی) بـا وجـود چن
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باشـد و   مـی  رهبر معظم انقالبلحاظ روش و راهبرد متفاوت از منظور  به یاقتصاد مقاومت ةدیاصطالح و ا
ـ رامون ایحال، پ نیعاضت بود. دریر یو نوع يمقاومت اقتصاد يغزه تمرکز بر رو يدر اصل، در ماجرا ن ی

اشـاره کـرد کـه تـا      1يت اقتصادیفنر ۀیتوان به نظر می در غرب وجود ندارد. البته ينظر ۀنیشیموضوع پ
ـ لگگوشـباهت دارد. بر  یاست اقتصاد مقاومتیبه س يحدود ـ فنر"بـا عنـوان    ی) از اصـطالح 2006(2وی  تی

ـ ( بهبود يک اقتصاد برای ۀاست ساختیاشاره به توان س يبرا "ياقتصاد هـاي   ا انطبـاق بـا) آثـار شـوك    ی
مفهوم به اقتصاد ترین  کیکه از آن شده، نزد یفین اصطالح با تعریمخالف استفاده کرده است. ا يزا برون

بـه دو مفهـوم    يت اقتصادیدارد که اصطالح فنر می انیو بیگلگوبرج کشور ماست. یات رایدر ادب یمقاومت
ـ تخر ياقتصادهاي  ع از شوكیبهبود سر ياقتصاد برا ییرود؛ توانا می کار به  ییو توانـا  یخـارج  ةکننـد  بی

با  3، دوالي) بعد از و7، 1391 ف،یسو  2006گلیو، برگو( .ها ن شوكیدر برابر آثار ا یستادگیا ياقتصاد برا
ها  ت پس از شوكیک ظرفیداشت سطح محصول در نزد آن را توان نگه  ،يت اقتصادیاشاره به مفهوم فنر

شدن بحران و تر قیک اقتصاد به کاهش احتمال عمین اصطالح را به توان یا 4رینیجیف کرده است. آیتعر
  .)1392 ف،ی(س .داند می ک بحرانیا حداقل بهبود آثار ی

 یبـه بررسـ  » و ملزومـات آن  یاقتصاد مقاومت«با عنوان  يا ه) در مقال1391( يرمعزیم: یداخل ۀنیشیب) پ
ـ یپرداختـه اسـت. در تحق   يمقـام معظـم رهبـر   هاي  شهیاز منظر اند یالزامات اقتصاد مقاومت  مشـابه،  یق

ـ ا یاسـالم  يجمهور یاقتصاد مقاومتهاي  لفهؤابعاد و م یبررس«در  )1392( و همکارانزاده  تراب ران در ی
هاي  شهیاند ةشد مدل مستخرج ۀو ارائ یاقتصاد مقاومت یبه ابعاد مفهوم» يا اهللا خامنه تیحضرت آ ۀشیاند

، ياقتصادهاي  ي(استراتژ گانه پنجهاي  ينمودند با کدگذار یو سعاند  پرداخته يمقام معظم رهبر ياقتصاد
ن یـی بخش) به تب مقاومتهاي  و اهرم ي، اهداف اقتصادیاقتصاد مقاومتهاي  رساختیز ، يت اقتصادیریمد

  ن موضوع بپردازند.یا
ش ی، گـرا یرابطـه اقتصـاد مقـاومت    یبررسـ «بـا عنـوان   اي  ه) در مقال1392( مقدم و همکاران ياحمد

ـ پرداختـه و تمرکـز تحق   یاقتصاد مقاومت یبه بررس» ت دانشیرینانه و مدیکارآفر دو  يق خـود را بـر رو  ی
    نهادند. یاقتصاد مقاومت یعنوان ارکان اصل به ت دانشیریو مد ینیکارآفر ۀلفؤم

کـه  » رانیا یاسالم يجمهور یاقتصاد مقاومت يشنهادیپ يالگو«با عنوان اي  ه) در مقال1391( فیس
هـاي   شـه ین اندیـی و تب یاقتصاد مقاومت یده است به بررسیت به چاپ رسیآفاق امن ۀفصلنام 16 ةدر شمار

ـ کرده اسـت تـا در قالـب ا    یپرداخته است و سع يت اقتصادیفنر ۀینظر يدر پرتو يمقام معظم رهبر ن ی
ـ ا یاسالم يجمهور يرا برا یاقتصاد مقاومت یه، مدل مفهومینظر ـ ن نمایـی ران تبی ) در 1393( ياسـد  د.ی

                                                        
1. Economic Resilience 2. Briguglio 
 

3. Duval 4. Aiginger 
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 یشـود کـه اقتصـاد مقـاومت     مـی  یمدع» نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل براي اقتصاد مقاومتی« ۀمقال
با ترکیـب سـه عنصـر علـم اقتصـاد، مکتـب       « رد:یگ می جهیگونه نت نیاست و ا یمحصول اقتصاد اسالم

یـک نظـام اسـالمی همـان نظـام       نـوعی در  اجتماعی، اقتصاد ملی که بهـ  اقتصادي و نهادهاي اقتصادي
یابـد.   گیرد و اقتصاد اسالمی هم در قالب یک حکومت اسالمی تحقق می اقتصاد اسالمی است، شکل می

اسالمی با استفاده از ابزارهاي علم اقتصاد و نهادها، در خدمت مکتـب یـا همـان اهـداف     در واقع اقتصاد 
تبـع آن   و بـه  نظام اسالمی است. هدف اصلی نظام اقتصاد اسالمی در سطح کالن افزایش ثروت جامعـه 

هـاي   نظـام  ۀوع که افزایش ثروت و رفـاه هـدف همـ   رفاه عمومی است. در این موض ثروت افراد جامعه و
هـاي اقتصـادي اسـت. تفـاوت      ادي است تردیدي نیست. البته ابزار تحقق این هدف علم و تکنیـک اقتص
چـارچوب مکتـب    ی هـم در یهـدف غـا   شـود.  ها مربـوط مـی   ی آنیامور اقتصادي به هدف غا ها در نظام

یـا  ن اقتصاد مقاومتی محصول اقتصاد اسـالمی اسـت. مقاومـت را عمـل     یگردد. بنابرا اقتصادي تعیین می
هـا و   ها و یا تحمـل سـختی   و حوادث و بحران العمل مناسب براي مقابله در شرایط بروز نامالیمات عکس

مسیر رسیدن به اهداف تعریف کردیم. و لذا اقتصاد مقاومتی، اقتصادي اسـت کـه در شـرایط     استقامت در
بـه   .»ه منابع بدهـد ها و یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهین بروز نامالیمات و حوادث و بحران

ن است که موضوع راهکارهـا و الزامـات   ید ایحاصل گرد یاقتصاد مقاومت ۀنیشیپ یآنچه با بررس، يهر رو
بـه   توجـه  شـده مغفـول مانـده و بـا     انجـام هـاي   ران در پـژوهش یدر کشور ا یتحقق اقتصاد مقاومت یعمل
  بودن موضوع، به آن پرداخته نشده است.دیجد

  پژوهش يو نظر یمدل مفهوم. 2
  یاقتصاد مقاومت .1.2

اقتصاد مقاومتی اصطالح جدیدي است که در چند سال اخیر توسط مقام معظم رهبري ارائه گردیده است. 
اقتصـاد   انـد،  اقتصاد مقاومتی نیز اشاره فرمودههاي  سیاست ۀکه در صدر ابالغیطور در بیانات ایشان، همان

هاي اسـالمی و انقالبـی اسـت و     مقاومتی یک نوع الگوي اقتصادي است که برگرفته از فرهنگ و ارزش
هـا بـه فرصـتی بـراي      خصلت بارز آن توانمندي اقتصاد کشور در مقابله با تهدیدهاي دشمن و تبـدیل آن 

اقتصاد  ۀکیبی از دو کلمتراي  هتوان گفت اقتصاد مقاومتی واژ می پیشرفت بیشتر است. براي توضیح بیشتر
ولی در اینجا معناي اصـطالحی آن مـورد    ،روي است معناي میانه اد در لغت بهاقتص ۀو مقاومت است. کلم

ـ هاي  نظر است که یک نوع دانش و یا نظامی است که به رفتارهاي انسان و وضعیت زنـدگی او در   ۀبهین
و  »قـوم « ۀپردازد. مقاومت از ریش می ات رفاهیتولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات و امکانهاي  زمینه

از باب مفاعله است و مفاهیمی مانند قوام، قیام، استقامت، مسـتقیم و قیمـت، هـم از ایـن مـاده اشـتقاق       
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ي فعل طرف دیگري هـم وجـود داشـته باشـد، ماننـد      اشود که بر می باب مفاعله وقتی استعمال اند. یافته
رود. بنـابراین اسـتعمال صـفت مقـاومتی بـراي       مـی  کار ان دو نفر بهمعناي عمل نوشتن می مکاتبه که در

کند که اوالً: در سـاخت درونـی خـودش از قـوام و اسـتحکام الزم       می اقتصاد، داللت بر حالتی از اقتصاد
و پایداري خود را حفظ نمایـد.   در مواجهه با عوامل تهدیدزاي خارجی نیز بتواند قوام برخوردار باشد و ثانیاً

  معناي یک نوع اقتصادي است که: اساس اقتصاد مقاومتی، به نبرای
  .از قوام باشد در ساخت درونی خودش برخورداراوالً: 
  در مقابل تهدیدات بیرونی نیز قدرت ایستادگی و پایداري داشته باشد.  ثانیاً:
و تقویت اقتصاد ملی سازي  گفتمان و الگوي اقتصادي است که ضمن مقاوم ین، اقتصاد مقاومتیبنابرا

حال پیشـرو،   دن نظام سلطه را داشته باشد و درعینران رویکرد عقبشکنی با  تحریمدر برابر تهدیدها، توان 
اقتصـاد   يگر آمده است: الگـو ید یفیدر تعر )1393 ،يمعزری(م .باشد گرا زا و برون ساز، مولد، درون فرصت
فشـار و کمبـود منـابع در     ،میط تحـر یدر شـرا  يداقتصاگیري  میح تصمیصحهاي  روش یمعن به یمقاومت

ـ  .گـردد  ياقتصاد یین سبک منجر به شکوفایکه ا يا هگون هجامعه است، ب ) بـه  1391 و اکبـرزاده،  ی(محب
اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که در شرایط فشار، در شرایط تحـریم، در  «، ياعتقاد مقام معظم رهبر

ـ  .»رشد و شکوفایی کشـور باشـد  ة کنند تواند تعیین می شدیدهاي  و خصومتها  شرایط دشمنی  اي، ه(خامن
1390 (  

  

  
  )17 ،1391(سیف،  یاقتصاد مقاومت یمدل مفهوم .1شکل 
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رفـت از فشـارها و    بـرون  يبرا يبلکه راهبرد ،ستیک شعار نیصرفاً  یشان، اقتصاد مقاومتیاز منظر ا
اقتصاد مقاومتى، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیـت اسـت. کشـور دارد    «است:  ياقتصادهاي  میتحر

خب، بدیهى  کنیم. می بخشى را در مقابل خودمان مشاهدهق هاى بسیار بلند و نویدکند. ما اف می پیشرفت
ا هـ  هى هـم دارد. بعضـى از ایـن معارضـ    یاهـ  ههـا و معارضـ   ها، معـارض  سمت این افق است که حرکت به

لمللى اسـت.  ا نى است، بعضى بیا هاى سیاسى دارد؛ بعضى منطقه هاى اقتصادى دارد، بعضى انگیزه هانگیز
کنید؛ فشارهاى  همین فشارهاى گوناگونى که مشاهده می شود به ا در مواردى هم منتهى میه هاین معارض

ت، در وسـط  ى ایـن مشـکال  ال هلیکن در الب ها هست این ،تحریم، فشارهاى تبلیغاتىسیاسى، تحریم، غیر
ى هم وجود دارد که بناست از وسط ایـن خارهـا عبـور    یها ها و تصمیم هاى استوار و همت این خارها، گام

   )1390 اي، ه(خامن .»جورى است مورد نظر برساند؛ وضع کشور االن اینۀ کند و خودش را به آن نقط

  یراهبرد اقتصاد مقاومت يالزامات نظر. 2.2
هـاي   و ویژگی  ها قابلیت لزوماً ،اقتصاد اسالمی است. اگر اقتصادي اسالمی باشداقتصاد مقاومتی محصول 

یک اقتصاد مقاومتی را در خود خواهد داشت. یک نظام اقتصاد اسالمی نظامی علمی و مکتبی اسـت کـه   
د در اقتصـا  يو الزامـات نظـر  هـا   نکتـه  ید به برخـ ین باینماید. بنابراسازي  باید براساس این دو پایه نهاد

 توجه شود: یمقاومت
کـه   اي اسـت  هشـد  هاي اجرایی بـومی  منظور، علم و شیوهالف) اقتصاد علم است و باید علمی اداره شود: 

هاي اقتصاد ملی باشد. چه عمل صالحی بهتر از عمل عالمانه است. اقتصاد یـک کشـور    متناسب با ویژگی
(ع) نیاز دارد. حضرت یوسفبندي  ریزي هم اولویت برنامهریزي اقتصادي علمی الزم دارد و این نوع  برنامه

ین ابنـابر ». امین و عالم ایـن کـار هسـتم    که منچرا ،کشور بگمار ۀخزان ةمرا بر ادار«مصرگفت:  به حاکم
کارشناس متخصـص نیـاز دارد تـا در قالـب      ن درستکار و امین، عالم واقتصاد یک کشور در کنار مسئوال

 چارچوب قوانین و ضوابط نظام اسالمی بـراي تولیـد،   منابع درۀ به تخصیص بهینکالن و ملی   هاي برنامه
دهد، تکلیف منابع  را به هم ربط می منابع و نیازها مصرف اقدام کنند. یک برنامه جامع اقتصادي، توزیع و

ـ    ها) را معلوم مـی  (دولت، مردم، شرکت نهادهاي اجتماعی ۀو عامالن اقتصادي و وظیف  ۀکنـد. یـک برنام
  اصالح در عمل) و پاسخگویی الزم دارد. مصوب، قانون است و اجرا و نظارت و کنترل (احتماالً

عنوان ابزار  علم بهعمل اقتصاد دستوري و اقتصاد اثباتی باید در جاي خود مورد توجه قرارگیرد:  ةب)حوز
آداب و رسـوم و   هـا،  ارزش عمل دیگري دارد که بر علـم هـم احاطـه دارد.    ةاي دارد و مکتب حوز وظیفه
توزیع و مصرف)  (تولید، علم اقتصاد يقلمرو ةدرحوزها  اقتصاد دستوري است. تمام نظام ةها در حوز سنت

زشی است و آن هـم برگرفتـه از   ند و تفاوتی ندارند. اقتصاد مقاومتی از این حیث که داراي روح ارا یکسان
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شود  برخالف آنچه که بعضاً اصرار می است. اما» ریاضتی اقتصاد«از تر  مداري مکتبی است، حتماً فرا غایت
آن است که منطق  ۀاند، اقتصاد ریاضتی بخشی از اقتصاد مقاومتی و الزم متفاوت که این دو مفهوم کامالً

دلیـل   هاست که یا ب عادياومت حاکی از یک شرایط سخت و غیرکنند. مق و علم اقتصاد به آن توصیه می
چنـین شـرایطی    ملی، پیش روي یک جامعه است. در ۀتصمیم براي توسع و یا — به هر دلیل— کمبودها

و لـذا در ایـن شـرایط ریاضـت     بازانـه عمـل کنـد     ودل تواند در مصرف و تخصیص منابع دست جامعه نمی
    .ناپذیر است اجتناب

عادي غیرمقاومتی اغلب مربوط به شرایط مقاومت و اقتصاد اقل ممکن تقلیل داده شوند: ها به حد بحران )ج
و بـا   ممکن است از بروز آن جلوگیري کـرد  که قابله با یک بحران باید ابتدا تاجاییو بحران است. براي م

هایی از شدت آن کاست. اگر بحران و فشارهاي آن به حداقل ممکن برسد مقاومت در برابر آن با  بینی پیش
ولی  ،اقتصادي نیست یک امر صرفاً مقاومت و تصمیم براي مقاومت ۀگیرد. مسئل کمترین هزینه صورت می

کنـد تـا    مـی گیـري   هاي مقاومت را انـدازه  از طرفی هم اقتصاد هزینه ازیک طرف تبعات اقتصادي دارد و
گیري را  هاي تصمیم هزینه علمی اوالًة فاید ـ هس اطالعات درست و یک تحلیل هزینگیران براسا تصمیم
  )1393 ،ي(اسد .براي مقاومت را برگزینندترین راه ممکن  هزینه کم ثانیاً بدانند و

چه عوامـل  متغیر در هر اقتصاد ملی است. اگرترین شاخص و  تولید ملی مهمد) توجه به تولید ملی پایدار: 
 ۀدرکنار متغیرهاي دیگري مالك توسـع ن در جامعه آتولید و درآمد حاصل از  ۀعادالن دیگري مثل توزیع

ملی رکن اصلی و ستون فقرات یک اقتصاد است. تولیـد پویـا نـه     شوند، اما تولید یک کشور محسوب می
کنـد، بلکـه اسـاس اقتـدار و پایـداري یـک ملـت         تنها نیازهاي جامعه را به کاالها و خدمات برآورده مـی 

تواند بسیاري از معضـالت اقتصـادي و اجتمـاعی و حتـی      یک کشور می شود. تولید فعال در محسوب می
هاي  هنجاريامعه که باعث و علت بسیاري از نایک ج کند. بیکاري و تورم درسیاسی در جامعه را کنترل 

 عنـوان اسـاس و   تولید ملی به. توانند معلول ضعف و ناکارآمدي تولید ملی باشند اجتماعی هستند، خود می
 هـاي سیاسـی، اقتصـادي و    توانـد در مقابـل نامالیمـات و بحـران     مقاومت یک ملت است. ملتی می ۀپای

اي تولیـد   داخلی و خارجی مقاومت کند که بتواند نیازهاي مصرفی خانوارها و مواد اولیه و واسطهاجتماعی 
هـاي   تمام زمینه معنی خودکفایی کامل در به کارآمد لزوماً را برآورده کند. البته تولید ملی و اقتصاد خوب و

زم باشند. اقتصادي کارآمـد  هاي ال اقتصادي و فاقد مزیتت. چه بسا بسیاري از تولیدات غیراقتصادي نیس
هـاي   یریزي و اقدام براي تولید نیازهاي اولیه و اساسی و راهبردي جامعه، با بازاریاب است که ضمن برنامه

مناسب به تولید بیشتر کاالها و خدماتی بـراي صـادرات اقـدام نمایـد تـا از محـل درآمـدهاي آن بتوانـد         
ها ایجـاب   ریزي برنامه زیت الزم را ندارد. هوشیاري و درایت درها م تولید آن کاالهایی را وارد نماید که در

 اي دیـده شـوند، کـه در    گونـه  شوند، به محصوالتی که ازخارج وارد می ویژه در هکند که خطوط تولید ب می
  تبدیل داشته باشند.یازهاي داخلی قابلیت تبدیل و بازشرایط الزم براي تولید ن
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ریـزي،   اقتصاد دولتی کارآمدي زیادي ندارد. اگرچه برنامهردمی باشند: ه) هم اقتصاد و هم مقاومت باید م
شـوند کـه    است. مردم زمانی وارد عرصه اقتصاد سالم مـی پذیر  هدایت و نظارت دولتی براقتصاد اجتناب نا

شرایط الزم فراهم و الزات آن رعایت شده باشد. در رفتارهاي عرفی افراد بهینه کردن مصـرف درجهـت   
کنند. در سمت تولید نیز فعاالن اقتصادي براي افزایش  مطلوبیت و رفاه خویش را دنبال میزي سا حداکثر

توانـد بـه    کنند. اقتصاد ملـی زمـانی مـی    ها و مآال براي کسب سود بیشتر تالش می تولید وکاهش هزینه
انی روي خواهد توفیقاتی دست یابد که مورد قبول وحمایت آحاد جامعه قرار گرفته باشد. این اتفاق هم زم

داد که مردم اقتصاد ملی را درجهت منافع والاقل درجهت کاهش مشکالت خویش ارزبابی کننـد. الزمـه   
این دو حالت وضعیتی است که مردم دراقتصاد بطور موثر ایفاي نقش کنند. این شـرایط حـداقل شـرایط    

ت. تعلق خاطر و احساس منافع هاس الزم درجهت ایجاد انگیزه براي مقاومت در برابر نامالیمات و سختی 
ها و حمایت از اقتصاد ملـی بـه عنـوان     تواند بزرگترین عامل مقاومت دربرابر بحران درکنار ایمان قوي می

ابزاري براي مقاومت ملی باشد. ثبات قوانین، حقوق مالکیت، وجود قوانین شفاف، اجراي عدالت در توزیـع  
کنـد.   مشارکت مـردم در اقتصـاد را تقویـت مـی     ...غیره  مناسب وهاي  ذاريگ امکانات اقتصادي، سیاست

درستی راه سبب مقبولیت آن است و مقبولیت و ایمان به درستی راه هـم الزمـه مقاومـت و پایـداري در     
 کنند و روي نمی منافع ملی ببینند تک افراد وقتی منافع خود را از مسیر شداید و بحران هاست. به هر حال

تـوان بـه    یم فوق، ياه ه) با توجه به مولف1393 ،ي(اسد .گمارند تصاد ملی همت مییکپارچه براي اداره اق
  .پرداخت یحاکم بر الزامات تحقق اقتصاد مقاومت یبه اصول اصل

  رانیا یاسالم يدر جمهور یتحقق اقتصاد مقاومت يو راهکارها ی. الزامات عمل3
 مصرف يمصرف کاالهاي داخلی؛ اصالح الگو. 1.3

گـذاري شـده    ایرانی نـام  ۀسوي رهبر معظم انقالب؛ سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایاز 1391سال 
ه؛ فرهنـگ مصـرفی جامعـه اسـت.     ل  است. یکی از عوامل مهم و کلیدي در جهت اجراي فرمایش معظم

امکان تحقـق تولیـد   که مصرف کاالهاي داخلی و دوري از مصرف غیرضروري کاالهاي خارجی  طوري به
آورد.  مـی  و ایجاد اشتغال براي جوانان در کشور را فـراهم گذاري  دنبال آن افزایش سرمایه ر و بهملی بیشت

اقتصاد قرار دارد، ولی فرهنگ و ماهیت فرهنگی یک جامعـه   ۀاگرچه مصرف موضوعی است که در حیط
هـاي  از فرهنگ مصرف کاال مصرف هستند. براي مثال وقتی سخن ةکنند نیز ازجمله عوامل اصلی تعیین

اي مردم در مـورد مصـرف کاالهـ    ةشد نوع نگرش، دانش و اعتقادات درونیآید؛ منظور  می میان داخلی به
ي اقتصـادي  عبارت دیگر، مصرف عالوه بر متغیرها داخلی در مقابل کاالهاي تولیدشده در خارج است. به

معه از قبیل باورها، انتظارات، کاال در بازار و درآمد، به متغیرهاي فرهنگی در جا ۀمانند قیمت، میزان عرض
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 .)50-55، 1391 ،گـر  انی؛ گلـدي م؛ انصاري ساادهز ن(حسی .نیز بستگی داردها  مصرفی و سلیقههاي  عادت
مصرف تولیدات و کاالهاي داخلی، امري خطیر است که مطالعه و بررسـی   ۀسازي در زمین فرهنگ  ۀلئمس

کنـد و   ریزان را طلب مـی  دقیق جوانب آن، همکاري و همیاري جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و برنامه
  کنیم.  میاشاره سازي  هاي فرهنگ در این مجال به ابعاد و زمینه

پایدار برسیم کـه رونـد تولیـد و مصـرف در      ۀبه توسعتوانیم  زمانی میمهندسی فرهنگی مصرف:  الف)
در مهندسـی فرهنگـی بایـد ایـن      .کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنـیم 

حالی که باید در رفاه باشد، در همان حال تفکـر   ریح و تبیین کنیم که جامعه درعیندرستی تش له را بهئمس
شود صادرات را هم بایـد   در عین ورود کاالیی که در داخل تولید نمی و. و نگرش تولیدي هم داشته باشد

تنظیم کرد و از ورود کاالي مشابه به کشور اجتناب ورزید. داد و ستد نیازمند مدیریت اسـت اگرچـه بایـد    
   اعتراف کرد که در بخش واردات کاال به کشورمان از مدیریت و نظارت قوي و خوبی برخوردار نیستیم.

داخلی یکـی از   بسیج عمومی مردم براي تشویق به مصرف کاالهايعمومی مصرف داخل: ب) بسیج 
له باید وجدان عمومی جامعـه را بـه آن   ئکردن توجهات به این مس رنگنوعی براي پر این وظایف است. به

زمـان در هـر دو جایگـاه    مهـا را کـه بسـیاري از مـردم ه     رسانهحساس کرد. عالوه بر این باید مخاطبان 
کیفیت در کاالهاي داخلی نمود تا  ۀتشویق به ایجاد موجی از مطالب ،قرار دارندکننده  تولیدکننده و مصرف

  کیفیتی هم به آن وارد نباشد.   بی رفتن مصرف تولیدات داخلی ایرادترتیب با باال به این
بـه  کردن ذهن مردم نسـبت  بخشی و هوشیار وظایفی چون آگاهیبخشی نسبت به مصرف:  ) آگاهیج

ظرایف و دقایقی که درباره مصرف تولیدات داخلی وجود دارد بعد دیگر ماجرا است. باید ابعاد و جوانب این 
آمیز، آهسته ولی پیوسته، مورد توجه و مداقه قـرار گرفتـه و در    به دور از شعارزدگی و توجه اغراقموضوع 

مختلف مورد بررسی قرار گیـرد. در   هاي مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح رسانه
فرهنـگ صـحیحی کسـب کنـد و بـه دور از       ،بایسـت نسـبت بـه مصـرف     داخلی مـی  ةکنند کل مصرف

  بعدي قادر به درك اهمیت مصرف کاالي تولید داخل باشد. ۀ گرایی در مرحل تجمل
راحـل تولیـد تـا    دادن نگاه قرآنی و دینـی در تمـام م  معیار قرار ) تعمیق نگاه قرآنی دوري از اسراف:د

کـه  باشـد   مصرف، دورکردن مردم از اسراف و تبیین مفهوم برکت، یکی از وظایف بارز در این زمینـه مـی  
بومی و دینی اقتصادي که  کار باید همزمان روي آن کار کنند. ایجاد یک الگوي کامالًاندر نهادهاي دست

بـا   به جامعه کمک کند تـا عـین ارتبـاط   هاي ما را به اقتصاد بیرونی تا حد زیادي کاهش دهد و  وابستگی
ها شاید در طراحی  هاي اساسی خویش کامالً متکی به خود باشد، ضروري است. رسانه بیرون در مورد نیاز

بخشی به مردم در این زمینه نقشـی   اما در انتقال درست آن و آگاهی ،این الگو نقش چندانی نداشته باشند
دین جلب و ارزشـمندي کـاالیی   اساسی خواهند داشت. شایسته است توجه مردم به ارزش کار و تولید در 
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  )  1393(جاللی،  .ها روشن شود ها و مفاهیم تولید شده است براي آن به این ارزش که باتوجه
ایـن   هیچ مانعی بی بلیغات کاالهاي خارجی کهرسد که باید بر ت نظر می به) عدم تبلیغ کاالي خارجی: ه

خورد نظارت جدي صورت بگیرد. عالوه بـر ایـن بایـد نگـاه مخاطـب       چشم می ها به روزها در انواع رسانه
که اگر کاالي تولید داخل ما تحت نظارت فـالن شـرکت   ده، به اینکنن و چه مصرفکننده  ایرانی چه تولید

ها با فرمـایش مقـام    رسانه ۀابد. رواج چنینی تبلیغاتی در عرصغییر یخارجی باشد کیفیت بهتري دارد نیز ت
مغایرت دارد و اعتماد مخاطب  شدن مصرف تولیدات داخلی کامالً عظم رهبري مبنی بر فرهنگ و فریضهم

  دار خواهد کرد.  ولیدات داخلی خدشهرا به کیفیت ت
چشـم   هـا بـه   روزها در زندگی ایرانی اینیکی از مواردي ایرانی: ـ  ) بازتعریف سبک زندگی اسالمیو

که چنین امري با مسیر حرکـت کنـونی    گرایی است. درحالی آوردن به مصرف گرایی و روي خورد تجمل می
هـا   خـواهی  گرایـی و زیـاده   مغایرت دارد. باید به دور از شعارزدگی، آثار و نتایج منفـی تجمـل   جامعه کامالً

چون سینما و تلویزیون در غرب تولیـد و تعریـف   هایی  ي رسانهها ترین موفقیت آشکار شود. یکی از بزرگ
اساس معیار غنـی اسـالمی و میهنـی خـود سـبک      توان بر مخاطبان متفاوت است. می سبک زندگی براي

ویژگی آن تولید و مصـرف داخلـی بـا تکیـه بـر      ترین  اساسی زندگی مختص خودمان را طراحی کنیم که
شدن  آنی و دینی باشد. رسانه در ساختهدادن نگاه قرچون دوري از اسراف و معیار قرار کلیدها و محورهایی

  چنین سبک زندگی نقشی اساسی خواهد داشت.
صـورتی محقـق خواهـد شـد کـه       یابی به خودکفـایی و اسـتقالل در  دست توانیم: ) تحقق شعار ما میز

از شعارهاي اصولی و واقعیتـی اسـت    "انیمتو ما می"ابزارهاي استقالل در کنار یکدیگر فراهم شود.  ۀهم
مین أهاي خودمان توسط تولیدات داخلی تاساس آن نیازبایست بر هاي اخیر مطرح شد که می که طی سال

کشورها هـدف   سوي برخیی و ابزار و وسایل ازعظیم مواد خوراک ةکنند عنوان کشور مصرف شود. ایران به
یده شود طلبد. نوع نیازهاي داخل باید سنج مردان را می دولت ةله عزم و توجه ویژئگرفته شده و همین مس

کیفیـت بهتـر   ه تولیدکننـدگان داخلـی هـم بایـد با    سمت تولید گام برداشت. البت و باید با شناخت کافی به
  توانیم میسر نخواهد شد.  تري را عرضه کنند که این اهداف جز با تحقق شعار ما می اجناس ارزان

نخسـت آمـوزش را تقویـت کـرد و     ۀ براي نظـارت بیشـتر بایـد در درجـ     دیمی:ح) نظارت بر قوانین ق
قانونی و هنجارشکنی پرداخت. وجود برخی قوانین  حال به معرفی قوانین و مقررات در مواجهه با بی درعین

قدیمی و دست و پاگیر ازجمله قانون مبارزه با کاالي قاچاق و فقدان ملزومـات اجـراي قـانون و ضـمانت     
هـا نیـز موجـب تخلـف      بودن جریمـه  گیزگی در تولید و مصرف است. نازلان بی اکافی خود عاملاجرایی ن

  )همان( .شود می
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   )1393، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانروند واردات کاالهاي مصرفی در ایران ( .1 نمودار

  
و فرهنـگ  کننـده   ران ناشی از دو دلیل عمده است که یکی مربوط به مصرفیاین رفتار مصرفی در ا

ننده باید بـه  ک باشد. در مورد مصرف یها م هاست و دیگري مربوط به تولیدکننده و عملکرد آن مصرفی آن
اي خارجی باعث رواج فرهنگ نادرست مصرف کاالهـاي  ه رسانه ةاین نکته اشاره کرد که تبلیغات گسترد

نندگان ایرانی مصرف کاالهاي خارجی و بیگانه را بـراي خـود   ک خارجی شده است، به این معنا که مصرف
دانند. همچنـین در مـورد تولیدکننـده نیـز      یافتادگی م مصرف کاالهاي ایرانی را نوعی عقبیک ارزش و 

ها در مقایسه با کاالهاي  اي باالتر آنه عدم توجه به نیازهاي مشتریان، کیفیت پایین محصوالت و قیمت
بـه   هاي خارجی شده اسـت. بنـابراین، باتوجـه   نندگان ایرانی به مصرف کاالک صرفخارجی باعث تمایل م

گـذاران ایرانـی و همچنـین در     هسـرمای  نقش مصرف کاالهاي داخلی در افزایش تولید، حمایـت از کـار و  
ویج فرهنـگ  ریزي کـرد؛ یکـی تـر    هباید از دو جهت برنام یراستاي دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، م

عنوان یک ارزش و اجتناب از مصرف غیرضروري کاالهاي خـارجی و دیگـري    الهاي داخلی بهمصرف کا
ر و ت محصوالت جدید، قیمت مناسب ۀی در توجه به خواسته مشتري، ارائبهبود عملکرد تولیدکنندگان داخل

 ي) بـرا 61 ،1391، گر ؛ انصاري سامانی؛ گلديادهز ن(حسی .افزایش کیفیت و تنوع محصوالت ایرانی است
مصـرف اقـدام کـرد. در     يبرا ینیمطلوب د يالگوها ید به طراحیدن به مصرف مناسب و صحیح، بایرس

م و یرا در دستور کار قرار ده يساز مصرف، فرهنگ ير الگوییتغ ين است که براین مسئله ایتر حقیقت مهم
اي جامع  د در برنامهیتگر بایهدا يدنهاد دولت در جایگاه نها یها و حت نقش خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه

توان به  می و ،)145 ،1388(موسایی،  ،بهره جست يساز فرهنگ يها برا هاي آن تیف و از تمام ظرفیتعر
   راهکارهاي زیر اشاره کرد:
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مختلف تحصیلی دربارة اصـالح الگـوي مصـرف از طریـق     هاي  مطالب کتب درسی دورهسازي  غنی
درسی و آموزشی در وزارت آمـوزش و پـرورش؛   ریزي  متخصصان برنامهتحلیل محتواي این کتب توسط 

سـتفاده از نتـایج   انجام مطالعات و تحقیقات پیرامون فرهنگ عمومی در زمینۀ الگوي صحیح مصـرف و ا 
در هـایی   فرهنگی، توسـط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی؛ سـاخت برنامـه      هاي  ریزي حاصله در برنامه

دادن برتري فرهنگ اسالمی بر فرهنـگ   ا الگوي صحیح مصرف و نشانجوان ب خصوص آشناسازي نسل
غرب و سایر کشورها، توسط سازمان صدا و سیما؛ یکی از راهکارهاي مهـم در تقویـت فرهنـگ اصـالح     

الگـوي صـحیح مصـرف توسـط      ۀدر زمین(ع) (ص) و ائمه اطهار الگوي مصرف، تبیین سیرة پیامبر اعظم
ـ     مـی  ت علوم، تحقیقات و فناوري نیزباشد؛ وزار می علمیههاي  حوزه هـاي   اولویـت  ۀتوانـد بـا تهیـه و ارائ

علوم انسانی هاي  رشتههاي  نامه وي صحیح مصرف براي موضوعات پایانپژوهشی مطالعات راهبردي الگ
  )2 ،1388(موحدي،  .عمل کندها  صورت فراخوان به دانشگاه به

ـ ا یمصرف فعل يد در الگویکه با یاز تحوالت اساس یکی ـ وجـود آ  ران بـه ی ـ د، تغی ـ یی مـردم از   ۀر ذائق
ـ ید داخل است. در وضـع یتول يسمت کاالها به یخارج يکاالها از  ياریکـه در بسـ  نیبـا وجـود ا   یت فعل

 يدهند از کاالهـا  یح میکنندگان ترج ن کند، مصرفیجامعه را تأم يازهایتواند ن یم ید داخلیها، تول نهیزم
 یگرفتـه در طـ   شـکل  یفرهنگـ  ياز باورهـا  یتوان ناش یش را میگران یاستفاده کنند که ا یمشابه خارج

 يد فرهنگ اعتماد به کاالیشتر موارد) دانست. بای(در ب یاستاندارد داخلریت غیفیز کیو ن يمتماد يها سال
 يانـد الگـو   کـه آزمـوده شـده    یینسبت به کاالها یت باور عمومینه کرد و با تقویدر جامعه را نهاد یداخل

اسـت کـه آن را    يجامعـه طـور   یت نابهنجار مصـرف یگر، وضعید يسود. ازیرا بهبود بخش یمصرف داخل
... راه را  غیـره  کنترل کرد، بلکه دولت با کنتـرل مصـرف و قناعـت و    یاخالق يها تنها با فرمولتوان  می
در کنار  دیهموار کند. با یک اسالمیدئولوژیاصول ا ۀیا بر پایسالم و شکوفا و پو يدن به اقتصادیرس يبرا

ـ  یاتیمال يازهای، امتیزندگ ةویختن مردم به شیو آموزش و برانگ یغاتیتبل يها روش ـ یب شیپ ـ شـود   ین ا ی
قبول و مطابق امکانات و شـئون   قابل یمصرف يالگوها ۀمورد اسرافگران اعمال شود. ارائ در ییها مجازات

تواننـد   ین میمخرب آن باشد. عالمان درات یر مصرف و منتقد تأثییک عامل مؤثر در تغیتواند  یم یاسالم
الشان به کاالهـا و تجـارب   یکردن امزاننده مردم را به محدودیبرانگ يو الگوها ینید يها ه بر آموزهیبا تک

  )63-64 ،1383(نوریان،  .ب کنندیترغ یمصرف
   



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 126

 

  )82-91 ،1388هاي دولت اسالمی و مردم در قبال اصالح الگوي مصرف (جهانیان،  وظیفه .1جدول 

  هاي مردم و اصالح الگوي مصرف وظیفه  هاي دولت اسالمی و اصالح الگوي مصرف وظیفه
 والن طراز اولئلزوم زهد مس 
 ةسازي انداز سازي کاالها و خدمات عمومی و بهینه روان 

 دولت
 رساندن فساد مالی حداقل به 
 جویی در وقت و اموال عمومی صرفه 
 اي اجراي قانون از کجا آورده 
  مالیات بر کاالهاي لوکس مترفانهوضع 
 هاي موافق فقیران وضع یارانه 
 تأمین مصرف پایدار 
 ها سازي قیمت اصالح ساختار بازار و شفاف  

 نگریستن به زندگی افراد فروتر 
 ضرورت حفظ جان 
 لوکس مترفانه يکاالها ۀعدم عرض 
 غ مجازیتبل 
 کاالها و خدمات حرام ۀعدم عرض 
    گرایـی و   از مصـرف  امر به اعتـدال در مصـرف و نهـی

  اسراف

  
ـ اي پایدار، تن زندگی سالم همراه با توسعه کـارگیري عقـل و خـرد     هها با رعایت اعتدال در مصرف و ب

هاي مادي ممکن است. بشر، تنها با یاد خدا و توجه  زمینه ۀهاي وحیانی، در هم انسانی و استعانت از آموزه
گرایی، مدپرستی و تقلیـد از   در مصرف و خودداري از تجمل پایان او و پرهیز از افراط و تفریط به قدرت بی

هاي بیگانه از اضطراب و نگرانی فراوانی که انسان معاصر در زندگی ماشینی خود بـه آن مبتالسـت،    الگو
رسـد. در   یابد و به رفاه، آرامش و اطمینان خاطر همراه با عزت، آزادگـی و کرامـت انسـانی مـی     رهایی می

نبودن مصـرف و لـزوم کنتـرل مصـرف مبـانی       ها، معیار ارزش استفاده از نعمت بیتنگرش اسالمی، مطلو
گیـري مبـانی    دهند. این مبانی فکري باعـث شـکل   اسالمی را تشکیل می ۀمصرف در جامع ةنظري عمد

کنند. پـس،   هاي مصرف را مشخص می شوند و چارچوب و محدودیت اسالمی می ۀعملی مصرف در جامع
هاي مصرف، عدم تضییع منابع، رعایت حـد کفـاف، دیگرگرایـی، همـاهنگی      ودیتها و محد رعایت ارزش

ترین مبانی عملـی مصـرف    دهتوان از عم مصرف با وضع عمومی جامعه، رعایت منافع و مصالح ملی را می
سـطح   توان با استفاده از معیارهایی عملی همچون اسالمی قلمداد کرد. مبانی عملی مزبور را می ۀدر جامع

بـه   گیري کرد. باتوجـه  الهاي خارجی اندازهچشمی و میزان واردات کا همو مسرفانه، مصارف چشممصارف 
ویژه در بخش انرژي باالتر از متوسط مصـرف کشـورهاي دیگـر     که وضعیت فعلی مصرف در ایران، بهاین

 چشـمی،  وهـم  بودن سطح دانـش و آگـاهی، چشـم    پایین جملهقشاري از جامعه به علل مختلف، ازاست و ا
یت و ترویج مبـانی نظـري و   زدگی هستند، تقو گرایی و رفاه تال به اسراف، تجملپرستی و مدگرایی مبهوا

مصالح و منافع ملی است، امري ضـروري   ةکنند کردن فرهنگ مصرفی صحیح و منطقی که تأمین نهادینه
تواند در راستاي  میدولت سوي هاي هماهنگ و منسجم از گذاري استها و سی شک، اتخاذ برنامه باشد. بی می

  )90 ،1389 شکذري،ا (خلیلیان .کردن راهکارهاي مذکور و اصالح الگوي مصرف کشور مؤثر باشد عملیاتی
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  يخودکفایی و استقالل اقتصاد .2.3
ـ (پا هـا اسـت   کلید دستیابی به اقتصاد مقاومتی خودکفـایی در همـه بخـش    و اسـتقالل   ،)1392 زاده، ییای

جوامـع   یبزرگ تمـام هاي  از آرمان یکیدر اقتصاد  یاز وابستگ ییو رها ییبه خودکفا یابی، دستياقتصاد
ـ توز ها، متی، ثبات قيچون رشد اقتصاد یاهداف يریگیدر کنار پها  دولت یش تمامیآزاده است. کم و ب ع ی

اي هـ  عنـوان هـدف مهـم در برنامـه     را به یو عدم وابستگ ییکفاو خود يدرآمد، استقالل اقتصاد ۀعادالن
 ۀدغدغـ تـرین   دوم بـه عمـده   یژه پس از جنـگ جهـان  یو ن امر بهیدهند. ا می کالن خود مورد توجه قرار

ت حـس  یو تقو یداخل يروهایچون اتکا به نهایی  استیل شده است. لذا سیدر حال توسعه تبد يکشورها
م بـا  أتو ياقتصادرشد هاي  عنوان اهرم صادرات به ۀوسعاست تیسمت س طور حرکت به نیو هم يخودباور

بـه حـد    یابیدست يتالش برا .مورد اهتمام اغلب کشورهاست يو استقالل اقتصاد ییبه خودکفا یابیدست
م بـا حضـور قدرتمنـد در    أتـو  يل به استقالل اقتصـاد ین يبرا یاصولریزي  و برنامه ییاز خودکفا یمعقول

ـ  یبدون دسترسکه چرا ،ک ضرورت استی یاز نگاه اقتصاد اسالم یجهانهاي  عرصه  یگـاه ین جایبه چن
کنـد.   مـی  را رد ین وضـع یگردد که اسالم چن می گانگان در سرنوشت مسلمانان فراهمینه و راه نفوذ بیزم
د شـده اسـت:   یکأبه آن ت حاًیم صریاست که در قرآن کر یگانگان بر مسلمانان اصلیب ۀهرگونه سلط ینف
ن قرار نـداده  یمنؤکافران راه تسلط بر م يوند هرگز براال؛ خداین سبیالمومن ین علیجعل اهللا للکافریلن «

ها  ات بر مسلمانان الزم است که در تمام عرصهیل از آین قبیبر طبق مفاد ا )141، آیۀ نساء سورة( .»است
ـ  طرهینه و بستر سـ یعمل کنند تا زم اي گونه به ياقتصادهاي  تیفعال ۀجمله در عرصاز گانگـان بـر   یب یابی

به استقالل  یابیدست يتالش برا یاز چنان وضع يریجلوگهاي  از راه یکیسرنوشت آنان فراهم نگردد و 
م به مسـلمانان دسـتور داده شـده اسـت کـه تـالش کننـد خـود را از         یاست لذا در قرآن کر ییو خودکفا

 آنچـه  (کفـار و مشـرکان)   آنـان مقابله بـا   يبرا یعنی ؛واعدوا ما استطعتم من قوه«رها سازند: ها  یوابستگ
ـ تدارك ن يان تالش برایه بیچه ظاهر آاگر )6، آیۀ انفال سورة( .»دیرو آماده کنید نیتوان می  ینظـام  يروی

ـ ن يشـود کـه تـوان اقتصـاد     مـی  را شامل ییرویهر ن» من قوه«ۀ اما از نگاه اغلب مفسران کلم ،است ز ی
ـ   بـه  ییساختن بحث خودکفا با مطرح توان گفت اسالم می هاست. در مجموع جمله آناز ـ ن نیمأدنبـال ت از ی

است و در مباحث مربوط به اسـتقالل   یداخلهاي  ياز رفاه با اتکا به توانمند ییدر حد باال یاسالم ۀجامع
ـ ر فعالیدنبال حضور فعال در تجارت و سا هم به ياقتصاد و  یصـدد قطـع وابسـتگ   در ياقتصـاد هـاي   تی

توانـد   مـی  اسـت  ياستقالل اقتصـاد  يکه دارا ين کشوریاست. بنابرا یاسالم ۀجامع يعظمت و سربلند
ــرعکس وابســتگیــخــود را ن یو فرهنگــ یاســیاســتقالل س  ۀمنشــأ همــ ياقتصــاد یز حفــظ کنــد و ب

 ياست که بدون آن اقتدار اقتصـاد  یعالوه استقالل شرط الزم قدرت حکومت اسالم هاست. به یوابستگ
دن به سیاسـت  یرس ي(ره) برا ینیرو، یکی از راهبردهاي امام خم نیااز .1390 دنژاد،ی(س .ستیسر نیهم م

 .مستقل اقتصادي و کاهش وابستگی به دیگران، تالش براي خودکفـایی در محصـوالت ضـروري اسـت    
  اند؛  داشته تأکیدو امام بارها بر این امر  )1380 ،نیا يو هادو يرمعزیم ؛1379 زاده، نیحس .ك.(ر
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ک کشورى راجع به ارزاقش محتاج نباشد به خارج. راجع به ین است که یزها ایچ ۀپس در رأس هم«
هـا   ين الزم اسـت کـه دامـدار   یش محتاج نباشد. و ایزهاین طور چیگوشتش و راجع به نانش و راجع به ا

د بشود. مطلـب در  ین مطلب همه جا بایع درست بشود. ایطور وس ور کشاورزى بهط نیدا کنند و همیرواج پ
 .»خودش خودکفـا باشـد   ۀد کوشش کند که براى منطقیاى با عنى هر منطقهید بشود. یبا رانیهمه جاى ا

  )414 ،11 ج ،1379 ،خمینی(
 ،داننـد  مـی  "تکلیف ملـی "یابی به خودکفایی را الزم و یک (ره) نه تنها تالش براي دست ینیامام خم

دانند و چنـین   می "یف شرعیتکل"مین نیازهاي جامعه و ایجاد خودکفایی ملی را یک أبلکه تالش براي ت
دهـد؛   مـی  اقتصادي امام راحل را نشان ۀالل اقتصادي و خودکفایی در اندیشنگرشی، اهمیت واالي استق

ش خـداى  یم، پیم و نکنیک کارى بکنیم یعنى اگر ما بتوانیف هم ملى است و هم شرعى. یک تکلین یا«
ى که مربوط بـه  یزهایکشاورزى و دامدارى و چک باب است که باب ین یم. ایتبارك و تعالى مسئول هست

توانست در دامدارى جورى باشد که حتى به خارج هم  تواند و مى ک مملکتى که مىیارزاق مملکت است، 
ـ اورنـد و گنـدمش را از   یى بیک جاید گوشتش را از یتوانست بدهد، حاال با د مىیشا اورنـد و  یى بیک جـا ی

ن مطلـب کـه مـا    یـ ب است ایى. براى ما عیک جایزش را از یچ اورند و هریى بیک جایمرغش را از  تخم
ا بدهد، کى گوشـت مـا را بدهـد.    ن باشد که کى نان ما ریر باشد و چشممان به ایدست غ زمان بهیهمه چ

م و ملت یاج به آن دارین حاجت، ارزاقى را که ما احتیقشرها همت کنند و ا ۀد همت کنند. همین بایابنابر
) خودکفایی در بخـش اقتصـادي   415 همان،( .»اللَّه خودکفا بشوندشاء را برآورند، و انن یما محتاج است، ا

ـ یتوان در سه بخش مورد کنکاش و بررسی قرار داد. با بررسی آرا و بیانات امـام خم  می را (ره) و مقـام   ین
بخش  هس توان به این مهم دست یافت که خودکفایی ملی در میاي  هاهللا خامن تیحضرت آ يمعظم رهبر

ـ  .یـت و تحقـق اسـت   ؤر صنعت، کشاورزي و معدن قابـل  ـ  راه )161-162 ،1392 ،ی(قرب ـ کل یحل در  يدی
  است: ید ملیتول يبر روگذاري  هیسرما  ،یدر اقتصاد مقاومت ییبه استقالل و خودکفا یابیدست

ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقیناً بایـد،  «
هم به آن کمک تزریق بشود، هم از چیزهـایی کـه مـانع رشـد آن اسـت جلـوگیري بشـود، هـم بـراي          

محاسـبه  وجود بیاید، هم واردات محصوالت مشابه به یک نحوي کنتـرل بشـود و بـا     محصوالت، بازار به
اي که این مجموعه و امثال این مجموعه دارند،  مورد مراقبت دقیق قرار بگیرد، هم در قراردادهاي خارجی

و بجوشـیم و  گرا اسـت؛ مـا از درون بایـد رشـد کنـیم       زا و برون دولت کمک بکند. گفتیم اقتصاد ما درون
انی متعلق به ما است، باید بتـوانیم  ي جها بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهاافزایش پیدا کنیم، ام

پـذیر   ت دولت امکانت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایبا هم
  )1390 اي، ه(خامن .»توانند سهم داشته باشند هاي مختلف دولتی در این زمینه می ه بخشنیست؛ که البت
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  يت عدالت اقتصادیرعا .3.3
ا و آخرت فـرد و جامعـه دانسـته شـده     یاست که موجب سعادت دن يحد ت عدالت بهی، اهمینیتون ددر م

ـ است، چنانچه ترك آن موجب شقاوت فرد و جامعه و خروج مسلمانان از د ـ ی  بیـان دیگـر   گـردد. بـه   ین م
ج یعـدالت تـرو  جـاد  ین تنها از راه این و احکام دیشود و د یا میتوان گفت که جامعه تنها با عدالت اح می

ـ العدل ح«د: یفرما ی(ع) میماند. چنانچه حضرت عل یگردد و زنده م یم ـ عـدالت ما  ؛اه االحکـام ی ـ حۀ ی ات ی
کـه  ماند، چرا یدار میپا يا شود و نه جامعه یج مین ترویابد نه دیرو اگر عدالت تحقق ن نیااز .»احکام است)

ماننـد   يکشـور  يمختلف برا يها در عرصهت عدالت یاساس، رعا نیجهان بر آن استوار است. برا ةشالود
 ۀفلسـف  يربنـا ی، سـنگ ز يرسـد. عـدالت و دادگـر    ینظر م به يضرور یران از جهاتیا یاسالم يجمهور

ـ ران از زمان باستان تاکنون بـوده اسـت. ا  یدر ا یو نظام حکومت یاسیس ـ  ی بـا انقـالب    ین تجربـه از طرف
 یانسـان براسـاس مبـان    یات اجتمـاع یخ حیتار در یران اسالمیم ایتمدن عظ يزیر یپ یکه مدع یاسالم
جانبـه و   ت، تحقق عدالت همـه ین عقالنیاساس ا ب شده، که هدف بزرگ ویباشد، ترک یم يت نبویعقالن
کامـل   یو هماهنگ یدیگر تحقق آن در همراه به بوده و ازطرفیات پاك و طیح يریگ شکل ير برایفراگ

و  یر در قالـب اقتصـاد مقـاومت   یک فرض جداناپـذ ی، یرانیا یات ملیات و مقتضیبا فرهنگ، اصالت، تجرب
 ییکـه طبـق تعریـف اسـالم از اقتصـاد و پیشـرفت، شـکوفا        باشـد. ازآنجـایی   می یرانیـ ا یاسالم يالگو

فـرد و جامعـه در    یبرابر و رشد و تعال يها جاد فرصتیعدالت و ا يافراد جامعه و برقرار ۀهم ياستعدادها
ل، ین اصل اصـ یا و تمام مراحل آن یاقتصاد مقاومت یبایست در مهندس می مان مطرح استأکنار هم و تو

ـ ، اجرا و نظارت، ایر اعم از طراحین خود قرار داده و در جزءجزء مسیالع یعنی عدالت را نصب ن اصـل در  ی
دارنـد   مـی  انین خصوص بیدر ااي  هاهللا خامن تی) آ904-905 ،1391 ،يصریو ق ی(قرب .ردیت قرار گیاولو
تحقـق   ۀدر اقتصاد کشور الزم يمحور ت عدالتیمحور است و رعا ک اقتصاد عدالتی یاقتصاد مقاومتکه 

  است: یاقتصاد مقاومت
 يدار هـاي اقتصـاد سـرمایه    محور است؛ یعنی تنها به شاخص این اقتصاد، عدالت ... یاقتصاد مقاومت«
ـ یسها ن کند؛ بحث این نمی ی اکتفارشد ملی، تولید ناخالص مل [مثل] قـدر زیـاد   ی اینت که بگوییم رشد مل

داري مشـاهده   اي جهانی و در اقتصاد سـرمایه ه قدر زیاد شد؛ که در شاخص ی اینشد، یا تولید ناخالص مل
ا کسانی هم در آن کشـور از  رود، ام می ی یک کشوري خیلی هم باالکه تولید ناخالص مل کنید. درحالی یم

نداریم. بنابراین شاخص عدالت، عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعی در میرند! این را ما قبول  یگرسنگی م
هـاي   ا معناي آن این نیست که بـه شـاخص  ي مهم در اقتصاد مقاومتی است، اماه جامعه یکی از شاخص
» عـدالت «ا بر محـور  شود، ام می ههم توجها  اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص بی علمی موجود دنیا هم

معناي تولید ثروت  معناي تقسیم فقر نیست، بلکه به در این بیان و در این برنامه به دالتشود. ع می هم کار
  )1390 اي، ه(خامن .ی را افزایش دادن استو ثروت مل



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 130

 

، مبـارزه بـا تکـاثر و    یطبقات ۀبردن فاصل نیبل ثروت، ازی، تعديعدالت اقتصاد يدر پرتو یرفاه عموم
» انفـال «، کـه بـا نـام    یثروت و امکانات عموم ۀم عادالنیمحرومان، تقسژه از یت ویه، حمایانباشت سرما
ات، خمـس و زکـات، از   یـ همچـون مال  يدرآمـد  يکارها) و استفاده از راهیعیاند (عدالت توز شناخته شده

 یسـتمگر و گرسـنگ   یبارگ از شکم يری، جلوگيعدالت اقتصاد ياقتضا .است يعدالت اقتصاد يها جلوه
، تـالش و  ياساس توانمندکرة جامعه، برید مانند خون در پیبا یعموم يها ییو داراده است. ثروت یستمد

ـ ، مربوط بـه  يمطلوب همراه با کرامت بشر ید. زندگیگردش درآ همگان به ياز، براین ـ ی خـاص   ۀک طبق
موجود نگاه کند.  يها ییاموال و دارا ۀیمدار، به کل آن است که حاکم با نگاه امانت ینیکرد دیباشد. رو ینم

د در یر نبایپذ بیمشاهده کرد. قشر آس یخوب به البالغه، نهج 3توان در خطبۀ  یرا م يم عدالت اقتصادیترس
ر داشته ید دچار کفران نعمت شده و حال اسراف و تبذیفشار و کمبود، دست و پنجه نرم کند، توانگران نبا

 يریجلـوگ  يها از راه یکیدر جامعه فراهم شود.  يزو زراندو يورز د فرصت بخلیت آنکه نبایباشند و نها
ـ ا المـال اسـت.   تیمردم از ب يکردن مساوموارد مزبور، برخوردار سـوز اسـت، هـم     ن کـار هـم، فرصـت   ی

ن روش امام یساز است. ا کسان مردم، فرصتیرفاه  يسوز و برا ، فرصتيتحقق زراندوز يساز. برا فرصت
امـرء   یسعنا اَن نؤتیداشتند، بود (فانا ال  یادتیز يکه ادعا یکسان در برابر اصحاب خود و در برابر(ع) یعل

 يجاد کارهـا یو ا یعمران يکردهای، رويفۀ دولت، توجه به اصالحات اقتصادیوظ .اکثر من حقه) یمن الف
ه و ثـروت در دسـت   یشدن سـرما  از انباشته يریمنظور جلوگ د، بهیتول يها آوردن فرصت و فراهم ییربنایز

محور،  و مصرف. در نگاه عدالت دیتول يکردن الگو نهیبه يک جمله، تالش برایباشد و در  یمگروه خاص 
توان گفت: فقر نشـانۀ   یاست؛ پس م یعدالت یم اموال به حرام و حالل، تراکم ثروت، نشانۀ بیتقس يجا به
 يازهـا ین همۀ نیش درآمدها، به منظور تأمیو افزا يش اقتصادیجاد رفاه و آسایاست، چنانچه ا یعدالت یب

دولت و  يت آن، رمز بقایاست که رعا يا گونه به يضرورت عدالت اقتصاد .شهروندان، نشانۀ عدالت است
ـ م در ایدنبال دارد. قرآن کر ها را به ت آن، ادبار دولتیعدم رعا ـ  ی ـ فرما ین رابطـه م م یچـون بخـواه  « :دی

ـ یرا نابود ساز يا جامعه  ی، نافرمـان يم؛ پـس آنـان از سـر تـوانگر    یدهـ  یم، توانگران آن جامعه را دستور م
ـ یدر شـرا  )16، آیـۀ  اسراء سورة( .»میکوب یهم م در یسخت ها را به کنند و ما هم آن یم هـا   ، دولـت یط فعل
مراه با کرامـت  د هی، باير اسالم در حوزة عدالت اقتصادینگاه فراگ .ندیآ یشمار م ها به نیجملۀ توانمندتراز

ن ید خدمات تـأم یرو، با نیانکنند؛ از یچ احساس حقارت و کوچکیکه در خود ه يا گونه شهروندان باشد، به
نظـر باشـد و دولـت     ، مدیعموم يها شدن از انفال و ثروت از کار و اشتغال و منتفع ي، برخورداریاجتماع

به ز ینامشروع و بادآورده را ن يها د و ثروتیع نمایجامعه و کشور را عادالنه توز یعیموظف است، منابع طب
است  یساز تحقق عدالت اجتماع نهیکار، که زم یصاحب آن مسترد کند و اقتصاد خانواده و اقتصاد اجتماع

ـ نما مـی  یانیکمک شـا  ی، به تحقق بحتر اقتصاد مقاومتیطین شرایچن )1388 ،ی(راع .درا فراهم کن د. و ی
جملـه  از يدمتعد يها اقدامد ی، بایاقتصاد مقاومت يدر پرتو یو اجتماع يق عدالت اقتصادتحق يدولت برا
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   :ل را انجام دهدیامور ذ
ل درآمـدها از راه  یاد رخ ندهـد؛ تعـد  یز یکه فاصلۀ طبقات یصورت به یو اموال دولت یعیع ثروت طبیتوز

بـدهکاران؛ انتخـاب    یبـده  يازمندان؛ ادایران و نین فقی؛ تأميات با لحاظ حفظ عمران و آبادیگرفتن مال
عادالنه  یینظام قضا یی؛ برپايلشکرو  ییقضا ،یدولت يق بر عملکرد نهادهایکارگزاران صالح؛ نظارت دق

ـ    یو تضم ه؛ ین صـاحبان کـار و سـرما   ین حقوق افراد؛ مراقبت از حقوق کـارگران و کشـاورزان در روابـط ب
جـاد  یمت عادالنه؛ ایت از قیحما از احتکار و يریمناسب؛ نظارت بر بازار و جلوگ ياز نظام ادار يبرخوردار
فرهنـگ   يجهت ارتقا ینظام آموزش عموم ییصالح؛ برپا يروهایاز ن يرومند با برخورداریو ن يارتش قو

ق ؛ تحقــیلۀ بخــش خصوصــیوســ بــه يت از عمــران و آبــادیــ؛ حمایح روابــط اجتمــاعیو تصــح ینــید
آن ا توان انجـام آن را نـدارد و جامعـه بـه     یزه یانگ یاز، که بخش خصوصیمورد ن ییبناریز يگذار هیسرما

  .)1388 نسب، یعی(سم .رفع فقر يبرا يساز نهیازمند است؛ و زمین

  يساالر ستهینظام شاگیري  شکل .4.3
شـود.   مـی  محسـوب  یتحقـق اقتصـاد مقـاومت    ين بسـترها یتـر  ساالر از مهـم  ستهیک نظام شایل یتشک

هـا   یسـتگ یشا است.  تیو صالح  اقتی، ل ، دانش ار، مهارتی، اخت ییتوانا  داشتن  يعنام هب  در لغت  یستگیشا
ـ هـا در   يق، تجارب و توانمندی، عالیتیشخص يها یژگیها، و از دانش، مهارت يا مجموعه ا یـ ک شـغل  ی

 يفـا یفـه و ا یبـاالتر از حـد متوسـط در انجـام وظ     یشود فـرد در سـطح   ینقش خاص است که موجب م
و   شتر در انتخابیب  ياالرس ستهیو شا  یستگی، شا در اصطالح عام ابد.یت دست یش به موفقیت خویمسئول

ـ ا  رود. البتـه  یار مـ ک هها ب سازمان  یانیو م  یعال  رانیمد  انتصاب   رانیو مـد   مسـئله در مـورد کارکنـان     نی
فـرد و    یاثربخشـ   شی(افـزا  يساالر ستهیشا  يایاز مزا  يبرخوردار  يبرا .کند یدا میپ  ز مصداقین  یاتیعمل

، بهبود  تالش  جهت  زهیجاد انگی، ا سازمان  به  نکارکنا  تعلق  احساس  ۀیروح ، یشغل  تیرضا  ي، ارتقا سازمان
کند  نه یرا نهاد  ياالرس هستیشا  ، نظام سازمان  که  است  ی)، منطق کارکنان  ییعملکرد و توانا  سطح  يو ارتقا

ـ را ن  يسـاز  سـته یو شا  ینیگز ستهی، شا از آن  یجزئ  نوانع هو در کنار آن و ب نظـام   .نظـر قـرار دهـد    مـد ز ی
 ي، و نه بر مبنـا یستگیاساس شاتنها بر یشغل يها تیا و موقعیاست که در آن مزا ینظام يساالر ستهیشا

  شود.  یا ثروت به افراد داده میت و ی، قومیاجتماع ۀت، طبقیجنس
ـ اساس آن، افراد از طراست که بر یدگاهید يساالر ستهیشا  و بـا تـالش فـراوان    یق نظـام آموزشـ  ی

ـ ، قومیت، طبقۀ اجتمـاع یت، فارغ از جنسیسازند و در نها یخود را شکوفا م ياستعدادها ا ثـروت،  یـ ت و ی
ـ    يسـاالر  ستهیاست. شا یستگیاساس شاک شغل، فقط بریمناسب  يتصد يبرا  يریکـارگ  هبـه مفهـوم ب

ـ افتـه  ی رشـد  يها گاه در سازمان است. امروزه در سازمانین جایتر ن افراد در مناسبیتر مناسب ا در حـال  ی
مربوط از نظـر   يبناها ریآوردن ز فراهم يساالر ستهیالزمۀ شا .دارد یت خاصیاز اهم يساالر ستهیرشد، شا
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 یدوسـت  سـته یک سـازمان بـا شا  یدر  يساالر ستهیاست. استقرار شا یو سازمان ی، قانونی، نگرشيساختار
سـته  یشا ي، اجـرا واقع ابد. دری یتداوم م يارد ستهیتکامل و با شا يپرور ستهیو شا ینیگز ستهی، با شا شروع

که  یطین شرایتر از دارد. مهمین یو فرهنگ یاجتماع یدگرگون ير و مستمر برایگیمدت، پ بلند یبه کوشش
ـ حما : انـد از  کند عبـارت  یرا فراهم م يساالر ستهینۀ توسعه شایزم ت ارشـد  یریت مسـتمر مـد  یت و هـدا ی

تجربـه و کارشناسـان    ران بـا یمـد  ي؛ تعداد بـاال یران به منابع انسانیمد ۀنانیب سازمان؛ نگاه مثبت و خوش
   .ینیگز ستهیو شا يساالر ستهیسازمان به شا يل جدیکرده؛ تما لیجوان و تحص

از  یها نوع خاصـ  قرار دارند که در آن یسنتهاي  از نظام یعیف وسی، طيساالر ستهیدر مقابل نظام شا
اصـل   يموانع برقرارترین  شود. مهم یم يساالر ستهینظام شا يبرقرارشود و موجب عدم  یده مینگرش د

 يهـا  ، نداشـتن روش يبـاز  و باند يباز )، جناحيساالر شاوندی(خو يساالر اند از: تبار عبارت يساالر ستهیشا
 یاسـ یسته و فقدان احـزاب س یپرورش افراد شا ينبودن بستر مناسب برا قانونمند در نظام استخدام، فراهم

 یاسـتقرار اقتصـاد مقـاومت    يبرا يساالر ستهیرفع موانع استقرار نظام شا يکارهان راستا، راهیمد. در اکارآ
جـاد  یدر سـازمان و در مرحلـۀ دوم ا   يسـاالر  سـته ین فرهنگ شاییجاد و تبیند از؛ در مرحلۀ اول، اا عبارت

در تمام  یسازمان يها تشکلستگان، استفاده از یانتصاب شا يبرا یکاف ییضوابط قانونمند با ضمانت اجرا
ران و یمـد  یسـتگ یزان شایـ سـنجش م  يبـرا  يریگ اندازه قابل يارهاین ضوابط و معیی، تعیسطوح سازمان

تواند  یها، م ستگان در سازمانیو پرورش شا يساالر ستهیج شایمناسب جهت ترو يجاد بستریکارکنان و ا
رفـع موانـع اسـتقرار نظـام      ين راهکارهـا یتر شود. از مهم یمشکالت موجود تلق يکارهاهن رایتر از مهم

   :ل اشاره کردیتوان به موارد ذ یمها  در سازمان يساالر ستهیشا
 یکـاف  یـی جاد ضوابط قانونمند با ضمانت اجرایها؛ ا در سازمان يساالر ستهین فرهنگ شاییجاد و تبیا

ـ منظـور سـنجش م   بـه  ییارهـا ین ضـوابط و مع ییستگان؛ تعیانتصاب شا يبرا ران و یمـد  یسـتگ یزان شای
هـا؛ عـدم    سـتگان در سـازمان  یو پـرورش شا  يسـاالر  سـته یج شایترو يجاد بستر مناسب برایکارکنان؛ ا

هـا را   در سـازمان   یاتوبوسـ   تیریمـد   همـان   در واقع  کهها  بر سازمان يساالر ستهیناشا  تیریمد  تیحاکم
هـا   سازمان يور ش بهرهیکه خود موجب افزا يت و نوآوریمنظور خالق نۀ الزم بهیجاد زمیکند؛ ا یم  یتداع

هـا؛   کـار در سـازمان    به  یو دانشگاه  متخصص  يروهاین ب یزش در کارکنان؛ و ترغیجاد انگیخواهد شد؛ ا
بـه   ينظام ادار یکلهاي  استیدر س يمقام معظم رهبر )1389 ،ی(نصراصفهان  .یدولت  يها سازمان  ژهیو به
  ر اشاره نمودند: یز ين خصوص به راهبردهاینموده و در ادر حکومت توجه  يساالر ستهیشا

نهـادن بـه    اسـالمی و کرامـت انسـانی و ارج   هـاي   فرهنگ سـازمانی مبتنـی بـر ارزش   سازي  نهادینه
و ارتقـاي منـابع انسـانی؛ بهبـود      محوري در جذب، تـداوم خـدمت   انسانی و اجتماعی؛ عدالتهاي  سرمایه

، متعهـد و  منظـور جـذب نیـروي انسـانی توانمنـد      منابع انسانی بـه اي گزینش ه معیارها و روزآمدي روش
سـاالري   گرایـی و شایسـته   اي؛ دانش غیرحرفه واي  ههاي سلیق و نگرشها  نظري شایسته و پرهیز از تنگ
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رشد معنوي منـابع انسـانی و بهسـازي و     ۀنصب و ارتقاي مدیران؛ ایجاد زمینمبتنی بر اخالق اسالمی در 
هاي آنان؛ رعایت عدالت در نظـام پرداخـت و جبـران خـدمات بـا       تخصص و مهارتارتقاي سطح دانش، 

به شـرایط   ل و شاغل و تأمین حداقل معیشت باتوجههاي شغ تأکید بر عملکرد، توانمندي، جایگاه و ویژگی
یافته  هاي کمتر توسعه جذب و نگهداري نیروهاي متخصص در استانسازي  اقتصادي و اجتماعی؛ و زمینه

  )1389 ،ينظام ادار یکلهاي  استی(س .ق محرومو مناط
ق یگردد و افراد التر  اتر و مستحکمیکشور پو يشود تا نظام اقتصاد می منجر يساالر ستهیرو، شا نیااز
نـد و فرهنـگ   یر ممکـن را اتخـاذ نما  ین تـداب یرند و بهتریقرار گ يکالن اقتصادهاي  سته در پستیو شا

ـ کشـور را  يحل مشـکالت اقتصـاد   يبرا یر جمعیو تدب یمشارکت همگان ـ  ی ، يکـرد ین رویج گـردد. چن
و کـارگزاران حکومـت بـا     یو علم ییرا نخبگان اجرایز ،دینما می لیرا تسه یکردن اقتصاد مقاومت ییاجرا

  .ندینش نمایمناسب را گز یحل راهابند و ید حل مشکالت را بیتوانند کل می گریکدیتعامل با 

  يفرهنگ کار جهاد .5.3
ـ را ا» عمل«واژة  یراغب اصفهان فعل، عمل و کردار است. يمعنا به» کار« يلغواز نظر  ـ گونـه تعر  نی ف ی

ـ قصد انجام دهد، عمل نام يوان از رویرا که ح یهر فعل«کند:  یم ـ ی شـود. مفهـوم عمـل از فعـل،      یده م
ـ  ز بهیجامد ن يایگاه در مورد اش "فعل"را یتر و محدودتر است؛ ز خاص  يکـار  بـه » عمـل ». «رود یکار م

از آن » فعـل «همراه است، اما  یعقل و فکر انجام شود، الجرم با عمل و آگاه يگردد که از رو یاطالق م
ها، ابـزار و   که انسان با استفاده از مغز، دست یاتیعمل ر در اصطالح عبارت است از مجموعهتر است. کا عام
گـذارد و او را   یز متقابالً بر او اثر میاعمال نن یدهد. ا یآن انجام م ياز ماده رو یعمل ةاستفاد ين برایماش

رورت از نقـص بـه کمـال، از قـوه بـه      یر و صیس«دن و شدن و عبارت از یگرد یعنی» کار«دهد.  یر مییتغ
ـ و از ا ير سـرمد ین سـ یز از ایانسان ن» فعل، از جزء به کل و از مبدأ به معاد است ـ نـد بن یان فری  —  نیادی

ـ است کـه در جهـت ن   يباشد. انسان موجود ی، مستثنا نمیعالم هست مند در نظام —ریو فراگ ییغا ل بـه  ی
ـ و دن یاهداف اجتمـاع  يأش، و ریخو يو معنو يت، کل معاد و سعادت مادیکمال، فعل ـ و ن يوی ز آمـال  ی

از به امکانات، اعم از مواد، ابـزار و خـدمات   یشتن، نیت و مطلوب خویدن به غایمنظور رس خود و به ياخرو
ـ  یعقالن ـ يش) ارادیعبارت از عمل (کم و ب یانساندارد و کار  ـ ا اختی  یو اجتمـاع  ی، گروهـ يفـرد  ياری

 يو معنو يماد يها ها و نقص يازمندیاج، رفع نیمنظور کسب امکانات مورد احت که به یهاست، عمل انسان
ـ یبه کمال ال یابیو در جهت دست کـار  رد. در اسـالم سـه نـوع    یپـذ  یق، الحق و معهود و مطلوب انجام م

، ي؛ کـار فکـر   ...غیـره   ر کار دهقانـان، کـارگران و  ی) نظیکیزی(ف يدیکار  :ت شناخته شده استیرسم به
از  ير کـار هنرمنـدان، پرسـتار   ینظ یو عاطف ی؛ و کار احساس ...غیره سندگان ویر معلمان و نوی، نظيمغز

 ماران.ینوزادان و ب
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ـ مالک یاز عوامل اصل یکیها را قائل شده و آن را  ن ارزشیکار باالتر ياسالم برا ـ ی شناسـد. در   یت م
ست. امـا بـا   ین يآن مختص کار اقتصاد یق کار وارد شده است که تمامیه در تشویقرآن حدود چهارصد آ

ـ ات، ضمن هشـدار بـه دال  یرا در آن آیم؛ زیبر یم یت و نقش کار پیها، به اهم تعمق در آن ، يدیـ ل توحی
هـا، جلـب نمـوده و     نهـاده در آن  عـت یود بـه  یاتیر و منابع حیرات و برکات ذخاین و خیرا به زمتوجه بشر 

ـ کنـد و در ا  یهـا مـ   ن موهبتی، دعوت به حرکت و استفاده از استخراج ایصورت ضمن به ـ ن راه، اهمی ت ی
سهولت حمل و نقل است، آشـنا سـاخته    ۀلیاها را گوشزد نموده، انسان را به آنچه که وسیشکافتن دل در

ده شده و بـه آرامـش و   یپروردگار نام» فضل«افت یدر ينام حرکت برا ات، بهین آیاست. کار و تالش در ا
 .د شـده اسـت  یـ ت و کـار در روز تأک یفعال يبرا ید قوا و بازگشت نشاط و آمادگیاستراحت در شب و تجد

ـ یتوصـ  يکند و به احتراز از تکد یم میت را تحریمخالف است؛ رهبان يکاریاسالم با ب نجـا  یکنـد. از ا  یه م
همـۀ   ۀه، با تـالش صـادقانه و شـرافتمندان   ز رفاه جامعیانسان و ن یشود که کرامت و ارزش ذات یروشن م

ـ هـا ا  دات مهم اسالم به انسـان یاز تأک یکیک دارد. ینزد يوندیجامعه، و نه فقط بعض آنان، پ ياعضا ن ی
 یشـت یو مع ياقتصـاد  يازهـا ین نیجملـه تـأم  ، ازیگونـاگون زنـدگ   يهـا  عرصهاست که همواره در همۀ 

و  يهـم از جهـت فـرد    ینید ۀ، جامعییها ن تالشیچن يو مستمر تالش کنند تا در پرتو يصورت جد به
ـ دل به )46-48 ،1391 ،ي(پرچم و بوجارد .دیبه اهداف خود نائل آ یهم از نظر اجتماع ـ ی ـ ین اهمیل چن  یت

  کنند: می ادی یاقتصاد مقاومتهاي  لفهؤاز م یکیعنوان  به ياز کار جهاد ياست که مقام معظم رهبر
ها مورد مالحظه قرار  رویکرد جهادي است که در این سیاست ]هاي مقاومتی هاي سیاست از مؤلفه[«

احیانـاً  حرکـت عـادي و    شود پیش رفت؛ بـا  نمی گرفته؛ همت جهادي، مدیریت جهادي. با حرکت عادي
شود کارهاي بزرگ را انجام داد؛ یک همـت جهـادي الزم اسـت، تحـرك      نمی حساسیت آلوده و بی خواب

شـود، هـم علمـی باشـد، هـم       مـی  جهادي و مدیریت جهادي براي این کارها الزم است. باید حرکتی که
الزم است، بـدون   قدرت باشد، هم با برنامه باشد، و هم مجاهدانه باشد، این خیلی خوب است؛ یعنی اینپر

  )1390 اي، ه(خامن .»شود پیش رفت نمی این
کردها در فرهنگ یرو یاشاره به برخ یاقتصاد مقاومتهاي  ستهیاز با یکی ۀمثاب به ين، کار جهادیبنابرا

 ي، تـالش بـرا  یاسـالم  ۀشرفت جامعیو پ یتعال ين جمله است؛ کار و تالش صادقانه براآکار دارد که از 
ـ همنوعان، خدمت خالصانه به خلـق خـدا، پره   معیشترفع مشکالت  نـد کـار،   یز از اتـالف وقـت در فرا  ی

ـ در کـار و فعال  یت اخالق اسالمی، رعایاقتصاد اسالمهاي  دن به هدفیرس يبرا یکوشش جمع هـاي   تی
ـ   ياقتصادهاي  تیدر فعال يکار ا و کمیبودن دروغ، ر ، ممنوعياقتصاد بـر   یاسـالم  ۀ، تقـدم اهـداف جامع
صـداقت   ها، کردن آن ییاجرا يحکومت و تالش برا ياقتصادهاي  استی، احترام به سیشخصهاي  هدف

  ... .غیره  و یدر کار و بازار اسالم
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  یمل» بیط يکاال«د یتوجه به تول. 3.6
د حـالل و  یگر، تولید یعبارت ست. بهینظر ن مد يدیاست اما هر تول یاقتصاد مقاومت یرکن اصل ید ملیتول
هـم منفعـت    یاسـالم  ۀجامعـ  ياز لوازم حالل، بـرا گیري  رغم بهره یکه عل اي هگون ب مد نظر است بهیط

ـ کأت ید ملیش بر تولیانات خویز در بین يداشته باشد. مقام معظم رهبر ـ و در اانـد   د داشـته ی  ن خصـوص ی
د اساسی پیشـرفت اقتصـا  ۀ ی، اساس و حلقمسئوالن باید از تولید ملی حمایت کنند. تولید مل« ند:یفرما می

قانونی کنند؛ یک جـا  ی حمایت کنند. یک جا که قانون الزم دارد، حمایت است. مسئوالن باید از تولید مل
ی الزم است، انجام بگیرد؛ یک جا که حمایت اجرایی الزم اسـت، بایـد تشـویق کننـد و     یکه حمایت قضا

م، صاحبان سرمایه و نیـروي  ود .ی باید رونق پیدا کندتولید ملکارهایی بکنند؛ باید این کارها انجام بگیرد. 
وري را افزایش  ت بدهند؛ به این معنا که بهرهها هم بایستی به تولید ملی اهمی کار که تولیدگر هستند، آن

ار را کند، ک می بهینه بشود؛ کارگر که کارة اکثر استفادعنی از امکاناتی که وجود دارد حدوري، ی بهره بدهند.
وري است؛ از قول پیغمبر نقل شـده   ، این معناي بهره)رء عمل عمالً فأتقنهرحم اهللا ام(ت انجام بدهد؛ بادق

دهد، محکـم انجـام بدهـد، مـتقن انجـام       رحمت خدا بر آن کسی است که کاري را که انجام می"است: 
اکثر استفاده از آن سرمایه انجـام بگیـرد؛ یعنـی    کند، سعی کند حد یگذاري م آن کسی که سرمایه ."بدهد

تولیـد بـرود   ۀ شود هزین می ها موجب سیاستی ها، بی دبیريت یب تولید را کاهش بدهند؛ بعضی ازهاي  هزینه
، صاحبان سرمایه در کشور، فعالیت تولیدي را ترجیح بدهند بر مسو .ري سرمایه و کار کم بشودو هباال، بهر

نند و آن عبارت اسـت  ی را ترویج کنند. همه باید عمل کتولید مل سطوح،ۀ هاي دیگر. مردم در هم تفعالی
ـ  مـی  . شما وقتی که یک جنس داخلی را خریـد "مصرف تولیدات داخلی"از  جـاي جـنس تولیـد     د بـه کنی

اید به اینکه ابتکـار   اید، هم کارگر ایرانی را وادار کرده همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده خارجی، هم به
ـ   کـار، ابتکـاراتی دارد، ایـن ابتکـارات را      ةدخودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شـد، آن کنن

 اید.... ی را افزایش دادهکنید، ثروت مل یروز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف م به روز
 سازي اقتصاد است و بـر روي همـه چیـز ایـن کشـور تـأثیر       خرید جنس داخلی یک ضرورت براي مقاوم

هم مثل خیلـی جاهـاي دیگـر،     ه در اینجامردم است. البتۀ نقش همه کرد؛ این گذارد. باید به این توج می
هـا در   وپـاش  ها و ریخـت  روي ت مسئوالن و مدیران کشور از دیگران بیشتر است؛ بسیاري از زیادهمسئولی

دانند؛ اگر اسـراف در   می "ترها بزرگ"ها را  کردن به رفتار آن کسانی است که آن خاطر نگاه رفتار مردم، به
باال نباشد، در بین مردم هم اسراف کم خواهد شد. بنابراین ترجیح تولید داخلی یکی از کارهـا   بین سطوح

ـ همـان تول  یدر اقتصاد مقاومت ید ملید توجه کرد که مراد از تولی) حال باهمان( .»تاس هـاي   د در نظـام ی
ـ د اذعان داشت تولیدارند؟ باهایی  نکه تفاوتیا ایا است یج دنیرا ياقتصاد ـ ی  یاسـالم  يدر جمهـور  ید مل

  به چه معناست؟ یب در اقتصاد مقاومتید طیب و طاهر باشد. تولید طیبا یاقتصاد مقاومت يران و در پرتویا
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 یو بـاطن  يظـاهر  یچ آلـودگ یپسند، که هـ   داست مطلوب و مور يزیچ» بیط«، یدر اصطالح قرآن
ـ مقابل ط يندارد. معنا ـ خب«ب، ی ـ    »ثی ـ ط«واژة  یاسـت. در اسـتعماالت قرآن عنـوان صـفت بـه     بـه » بی

دانـان، واژة   ر لغـت ین، باد، شهر، و رزق اضافه شده اسـت. بنـا بـه تفسـ    یجمله زماز یمتفاوت يها موصوف
ابد و بـه تناسـب آن،   ی یم ییکار رود، به تناسب همان موصوف وسعت معنا که به یبا هر موصوف» بیط«

ـ م، شـهر ط یمفهوم باد مال ب بهیباد ط ز،ین حاصلخیزم يمعنا ب بهین طینمونه، زم يشود. برا یمعنا م ب ی
رزق حالل  يمعنا ب بهین، رزق طیده است. همچنیمفهوم کالم پسند ب بهیمن، و کالم طیمفهوم شهر ا به

ر حـق  یاست که در مس یز انسانیب نیمفهوم درخت مثمر و سالم است. انسان ط ب بهیذ، و درخت طیو لذ
اسـاس اعتـدال و صـراط    اسـت کـه بر   یبه زندگیات طیخره، حکند. باأل یحرکت م یمطلوب اله ۀو برنام
ـ تول يها ق مؤلفهیواسطۀ تطب و به یین گسترة معنایبه ا م بنا شده باشد. باتوجهیمستق ـ ط يد بـا معنـا  ی ب، ی

فراهم  یبه اقتصاد مقاومت یابیدست ۀنیم استخراج کرد تا زمیب را از قرآن کرید طیتول يها یژگیتوان و یم
 يریکـارگ با ب ینیا خدمت معیآن، کاال  یاست که ط يندیمفهوم فرا د بهی، تولياقتصاددر اصطالح  .شود

ـ ن تعریشود. در ا یجاد مین ایزمان مع یه، طید همچون کار و سرمایب عوامل تولیو ترک د بـه  یـ ف، از تولی
ـ نـد تول یوه و فراین شید، و همچنیرفته در تولکار عوامل به، يدیا خدمت تولیچون کاال  يعناصر د توجـه  ی

ـ گ یب مورد توجه قرار مـ ید طیف تولین سه عنصر، در تعریک از ایشده است. هر ـ رد. در ادبی ـ ی ، یات قرآن
مطلوب صـورت گرفتـه اسـت. در     یمصرف يکاال يها یژگیدر قالب و يدیتول ين نوع مطلوب کاالییتع
ـ بات اشاره شده است. الزمۀ تأکیها، از ط انسانمندي  ، بر بهرهيادیات زیآ ـ بـات، تول یصـرف ط د بـر م ی د ی

پاك، حالل، سـالم و   يب، کاالیط يدهد مراد از کاال ینشان م یات قرآنیب است و تعمق در آیط يکاال
  ب استفاده کنند: یحالل و ط يکند که از کاالها یخداوند از مردم درخواست م ت است.یفیکبا

در  نیالبحـر  مجمـع صـاحب   )168 ، آیـۀ بقره سورة( .»باًیالْأَرضِ حالالً طَ یها النَّاس کُلُوا مما فیا أَی«
 شـود؛ حـالل؛ پـاك؛    یکه از آن لذت برده مـ  يزیب ذکر شده است: چیط يه، چهار معنا براین آیر ایتفس

ـ ۀ دوم سورة نساء، از مؤمنان خواسته شده که اموال طیندارد. در آ يجسم و روح ضرر يکه برا يزیچ ب ی
ـ ثَ بِالطَّیأَموالَهم و ال تَتَبدلُوا الْخَب  تامىیو آتُوا الْ«ل نکنند: یتبد ثیمان را به مال خبیتیت یفیکو با ال ی بِ و

ـ و ال تَتَبـدلُوا الْخَبِ «عبـارت   یمعن )2 ، آیۀنساء سورة( .ً»رایأَموالکُم إِنَّه کانَ حوباً کَب  تَأْکُلُوا أَموالَهم إِلى ثَ ی
ـ د. خبیم عوض نکنیتیب یارزش خود را با مال ط مال نامرغوب و بى ن است کهیا» بِیبِالطَّ  يمعنـا  ث بـه ی

ـ بقره ن ةسور 267تا  261ات یت است. در آیفیب، مال مرغوب و باکیمال نامرغوب است. مراد از مال ط ز ی
نـامرغوب   ينازل شده که از خرماها یات در مورد قومین آیمرغوب آمده است. اریغ يمعنا ث بهیخب ۀکلم

م بـر  ید قرآن کـر یتأک .کند یم ین عمل نهیه آنان را از این آیدادند. خداوند در ا یخود صدقه م يها نخل
ب بودن عوامـل  یت طیانگر اهمیاز رزق حالل، ب يمند ق انسان به بهرهیه و تشویبودن انسان و سرما بیط

د با اسـتفاده از  یکه تول ید است. هنگامیلطور عمده، ناظر بر حالل بودن عوامل تو ن مؤلفه بهید است. ایتول
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ۀ مورد استفاده یسرما یمثال، وقت يست. برایب نیط يدیۀ حرام و نامشروع انجام شود، محصول تولیسرما
ـ تول يه شده باشد، کاالهایته يب ربویرطیوة غیش د، بهیدر تول ـ ن يدی ـ ز طی ـ در روا .ب نخواهـد بـود  ی ات ی

د شده و عنوان شده که سود حاصل از مال حرام ید تأکیعوامل تولبودن  بیز بر حالل و طین(ع) نیمعصوم
وة یبـودن شـ   بیـ ط ب باشد.ید طیز باید نیتول یند و چگونگیوه، فرایب، شید طیکرد تولیبرکت ندارد. در رو

 یو حقوق اله یحقوق انسان  ،یعیبه منابع طب يو تجاوز يد، تعدیند تولین است که در فراید، ناظر به ایتول
زه را که خداوند براى شـما  یزهاى پاکید! چیا مان آوردهیاى کسانى که ا« د:یفرما یرد. خداوند میصورت نگ

 سـورة ( .»دارد را خداوند متجاوزان را دوست نمىید! زیید! و از حد، تجاوز ننمایحالل کرده است، حرام نکن
کـه خداونـد اسـتفاده آن را بـر      یباتیاز ط يمند ه عام است و همه را به بهرهین آی) خطاب ا87ه، آیۀ مائد

کـه   یکنند و هم کسان یم از نعمات استفاده میمستق  طور که به یخواند؛ هم کسان یمردم حالل کرده، فرام
ـ فرما یان باز خطاب به همه میکنند. در پا ید کاال و خدمات استفاده میر تولیدر مس یاز مواهب اله از «د: ی
ـ گـران و  یاست و هم تجـاوز بـه حقـوق د    یحد هم شامل حدود اله نکردن از؛ تجاوز»دیحد تجاوز نکن ا ی

ـ با ین است که استفاده از نعمات الهـ یه بر اید آی، تأکیکل طور . بهیطیمح ستیتجاوز به منابع ز د در حـد  ی
در  د صـدر یشه د.یها، از حد تجاوز کن آن ةنکه در استفادید و نه ایها را بر خود حرام کن اعتدال باشد، نه آن

ط و مقـررات  یاز شرا یکیه) ین آین، (با استفاده از ایبنابرا«د: یفرما یه اشاره کرده و مین آید به ایبحث تول
ـ بـه تول  یابیبه آنچـه گفتـه شـد، دسـت     باتوجه .»گران استی، عدم تجاوز به حقوق ديبردار بهره ـ د طی ب، ی

ه و یبـودن سـرما   د (پـاك یعوامل تول بودن بیت، سالم، حالل)، طیفیبودن کاال و خدمات (باک بیمستلزم ط
) یو حقوق الهـ  یط، حقوق انسانینرساندن به مح بید (آسیوة تولیبودن ش بینبودن کسب و کار) و ط حرام
  )1391 نژاد، یعیو شف ی(توکل .است

ـ  ید و کار آرمانیاز اصطالح تول يمقام معظم رهبر  يدر پرتـو  یو اسـالم  یو مطابق با فرهنگ انقالب
یک آرمـان  «مهم است:  يامر ید ملیو معتقد هستند که سالمت در تول کنند یاستفاده م یتاقتصاد مقاوم

عادالنه و عادل و پیشرفته ۀ دیگر، اقتصاد مقاومتی است؛ که نسبت به آرمان قبلی که گفتیم، [ایجاد جامع
در ذیـل آن   و معنوي] یک آرمان خُرد است. با اینکه خود اقتصاد مقاومتی چیز مهمی است، امـا در واقـع  

رونق، علـم پیشـرو،   عت برتر، کشاورزي برتر، تجارت پرشود. سالمت در جامعه، صن می آرمان قبلی تعریف
هـا اسـت. بنـابراین وقتـی      رسیدن به عدالت اجتماعی، جـزو آرمـان  ... . ها است اش جزو آرمان ها همه این

هـا همـه    ها، این رود؛ آرمان یعنی اینتعریف دور از دسترسی ن ر غیرقابلیم آرمان، ذهن ما به یک امیمیگو
آرمانی اسالم را تشـکیل    ۀها، منظوم ها و هدف این خواستهۀ مجموع .هایند؛ البته در درجات مختلف آرمان

اي کـه   ایـد. آن مجموعـه   ها کرده ها که تالش کنید، تالش براي آرمان کدام از ایندهد. شما براي هر یم
گسترش فرهنگ انقالبی و ۀ اي که در زمین کند، یا آن مجموعه می ارفرض کنیم در راه اقتصاد مقاومتی ک

ـ  .»نـد کن مـی  ها همه دارند کار آرمانی کند، این یاسالمی در دنیاي اسالم تالش م ) کـار  1390 ،يا ه(خامن
  دانست. یو داخل یب ملید طیتوان مصادق همان تول می را ید ملیتول ۀدر عرص یآرمان
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  يجهاد اقتصاد. 7.3
مـا جهـاد   «؛ يا اهللا خامنـه  تیر آیک ضرورت است و به تعبیدر حال رشد  يکشورها يبرا ياقتصادجهاد 

دانیم، نه صرفاً یک اولویت؛ یک نیاز قطعی اسـت. اوالً اقتصـاد،    می اقتصادي را یک ضرورت براي کشور
لین اهـداف  پیشرفت اقتصادي، رونق اقتصادي ارتباط مستقیم دارد با معیشت مردم. معیشت مردم جزو او

مند به مردم؛ هر دولتـی   عالقههاي  دوران تاریخ؛ البته دولتۀ هاست در همه جاي دنیا و در هم دولتۀ هم
معیشت مردم است، که بتوانـد مـردم را   ۀ اش، مسئل که بخواهد به مردمِ خودش خدمت کند، اولین مسئله

تواند وضـع زنـدگی    می وافر و پیشرو اداره کند. خب، این به اقتصاد وابسته است. یک اقتصاد خوب، سالم،
 .»مردم را خوب کند. خب، این یک دلیل است مبنی بر اینکه الزم است ما در کار اقتصاد مجاهدت کنـیم 

  )همان(
م اسـت. جهـاد،   یط تحـر یدر شـرا  يت اقتصـاد یرفت از وضع تنها راه برون» يجهاد اقتصاد«ن یبنابرا

از تقـدس قـرار   اي  هدف، مقدس باشد، جهاد در راه آن در هالتوان است. اگر ه ۀجانبه و با هم همه یتالش
امکانات استفاده و بـا همـت    ۀسطوح از هم ۀبرخوردار است. اگر ملت در هم ییار باالیدارد و از ارزش بس

اسالم، همانند رشـد،   يبه اهداف نظام اقتصاد یابیدستهاي  د که نشانهیپا نمی يریت کنند، دیفعال یجمع
 يتحقـق امـور   يدر گـرو  يشدن جهاد اقتصاد یشود. عمل می دایهو يو استقالل اقتصاد ییاعدالت، کار
   است:تر  ه مهمیکشور ما، سه امر از بق یت کنونیبه وضع رسد باتوجه می نظر است که به

ار یت بسـ یاسالم که از ظرف یاخالقهاي  ان عموم، با استفاده از آموزهیدر م يجهاد ۀیجاد روحیا )الف
  .برخوردار است ییباال

 هـاي  برنامـه  یدرازمدت و طراح يشرفت برایپ یرانیـ ا یاسالم ين الگویتدو يختگان برایاهتمام فره )ب
اي  همدت؛ چون جهاد بدون داشتن برنامـ  در کوتاهها  نهیزم ۀپنجم توسعه در هم ۀ، متناسب با برنامیاتیعمل

  .دیکو نخواهد رسیجامع و مدون، به سرانجام ن
 ۀیـ جـاد روح یسطوح. روشن است که پـس از ا  ۀو نظارت مستمر در هم يت اقتصادیریمدت یتقو )ج
ابتر خواهد ماند و شکسـت  ها  ق وجود نداشته باشند، تالشیال یهانراه، اگر فرماند ۀن نقشیو تدو يجهاد
  )1390 از پژوهشگران، ی(گروه .است یحتم

شرو است. جهاد یها پ دانیم ۀمعتقد به جهاد شد، در هم یک ملت وقتی«، ير مقام معظم رهبریبه تعب
دان حرکـت و مبـارزه بـا    یشه در مین است که انسان خود را همیست؛ جهاد ایگرفتن ن دست فقط تفنگ به

ن یا یشود جهاد؛ جهاد اسالم می نیف کند، احساس تعهد کند؛ ایند، احساس تکلیببها  تراش و مانعها  مانع
بـا   یبا دادن شعار است، گاه یبا فکر است، گاه یبا مال است، گاه ین است، گاهبا جا یاست. جهاد گاه

ـ اللَّـه؛ و ا  لیسب یشود جهاد ف می نیاست؛ ا يصندوق رأ يبا حضور در پا یابان است، گاهیحضور در خ ن ی
ـ دهـد، ام  می یدهد، تازگ می دهد، طراوت می ک ملت را رشدیاست که  ـ دهـد و   مـی  دی ـ  ی  شیک ملـت پ
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ـ گونه تعر نیتوان ا می را ين، جهاد اقتصادی) بنابرا1390 ،یوضی(ع .»رود می ف کـرد: کوشـش و تـالش    ی
نه ین هزیمناسب با صرف کمتر يو ابزارهاها  از روشگیري  همراه با بذل جان، مال و توان، و بهره  ار،یبس
ـ و کاسـتن   يخـود  يروهـا ین ییبا هدف افزودن به توانـا   ع و مصرف،ید، توزیدر تول ین بازدهیشتریو ب ا ی
 .شود می یت ملیبه اهداف و مقاصد امن یابیآن دست ۀجیدشمن، که نتهاي  و توطئهها  ییکردن توانا یخنث
  ند: یفرما می ن اصطالحیف ای) رهبر معظم انقالب در تعر13 ،1390 زان،ی(عز

 تالشـی را هـر   اي دارد. ی ویـژه یاقتصادي نیست. جهاد یک بـارِ معنـا  جهاد اقتصادي، صرفاً تالش «
کنـد،   ی با دشمن، مفروض است. انسان یـک تالشـی مـی   یفت جهاد. در جهاد، حضور و رویاروشود گ نمی

خواهید یک تالشی را انجام دهید، کـه   می دشمنی در مقابل او نیست؛ این جهاد نیست. اما یک وقت شما
سـت یـک وقـت ایـن     شود جهاد. ممکن ا شما ایستاده است؛ این میۀ سین به خصوص یک دشمنی سینه هب

جهاد به شکل قتال باشد، ممکن است جهاد مالی باشد، ممکن است جهاد علمی باشد، ممکن است جهـاد  
اگر بخواهیم در ادبیات امروز ما براي  ها جهاد است؛ انواع و اقسام جهاد و مبارزه است. اینۀ فنی باشد؛ هم

  )1390 ،يا ه(خامن .»اقتصادية ، یعنی مبارز؛ جهاد اقتصادي»مبارزه«شود  می معادلی پیدا کنیم،» جهاد«
ـ عبارت هستند از؛ داشـتن روح  ين، الزامات جهاد اقتصادیبنابرا مـان و  ی؛ اسـتحکام روح ا يجهـاد  ۀی

ـ يا هیشدن به مسائل حاشاز مبتال يریدر جامعه؛ جلوگ يدار نید ـ  ۀرسـان  .ی؛ حفظ اتحاد و انسجام مل  یمل
ـ ا ۀکشـور، در تحقـق همـ   سـاز   هنگدستگاه فرترین  عنوان بزرگ به ـ  ینقشـ  هـا،  ن الـزام ی  .ل داردیبـد  یب
  )1390 ،یسروستان یشفیع(

ک ید به ید بایکمک نما یشبرد اقتصاد مقاومتیبتواند به پ ينکه جهاد اقتصادیا ين راستا، برایدر هم
کشور و مـدیریت  ة ادارۀ اساسی است در مسئلۀ جهاد اقتصادي متوجه یک نکت«د: یتوجه نما یاساس ۀنکت

اقتصـاد  ۀ با اسالم و جمهوري اسالمی، بر روي مسـئل ة کشور؛ و آن این است که امروز دشمن براي مبارز
امنیت و ۀ فرهنگ و در زمینۀ هاي دیگر را فراموش کردند؛ نه، در زمین متمرکز شده است. نه اینکه عرصه

کننـد،   مـی  آیـد،  برمـی  ها علیه نظام جمهوري اسالمی آنچه از دستشان زمینهۀ سیاست و در همۀ در زمین
ها بر روي مسائل اقتصادي است. براي اینکه مردم را از دولت جـدا کننـد، از نظـام     آنة لیکن تمرکز عمد

اقتصادي کشور مشکل ایجاد کنند. ۀ جدا کنند، فاصله و شکاف ایجاد کنند، دنبال این هستند که در مسئل
ۀ تـوان، بـا همـ   ۀ یکار، منتها جهادگونه، با همپس جهاد اقتصادي الزم است؛ یعنی همین مبارزه، همین پ
کنیم. جهاد اقتصادي معنایش ایـن اسـت.    می وجود، با قصد خالص، با فهم و بصیرت اینکه داریم چه کار

بـه ایـن    دولتی اگر بـه توفیـق الهـی پایبنـد    دولتی و غیرهاي  قسمتۀ هاي اقتصادي کشور در هم بخش
ـ ا مـردم در ایـن موفقیـت سـهیم    ۀ مد و هموجود خواهد آ مجاهدت باشند، یک جهش به ـ  .»دن  ،يا ه(خامن

 نتوسـط مـردم و مسـئوال    ياقتصـاد  ةاقتصـاد و مبـارز   ۀوقفه در عرصـ  بی ن اوصاف، تالشی) با ا1390
  باشد. یالملل نیاقتصاد بهاي  و شوك ياقتصادهاي  میدر زمان تحر یبان اقتصاد مقاومتیتواند پشت می
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  اقتصادي ـ ینسانتأمین حداقل حقوق ا. 8.3
الزم است. کمک براي ها  دولت ۀها بر هم ی هستند که احترام به آنیافراد جامعه داراي حقوقی ابتدا ۀهم

شـود.   مـی  ها نیز ظلـم محسـوب   گرفتن آن فرض است و نادیدهها  یابی به حداقل این حقوق بر دولتدست
پوشاك و مسکن است. ، در خوراك حداقل حقوق در زندگی اقتصادي، داشتن حداقل استانداردهاي زندگی

شده گامی الزم و ضروري است و امام ی یادیمین نیازهاي اساسی و ابتداأبراي تها  بدین معنا تالش دولت
و در حکم رئیس  1358 ) ایشان در سال373 ،1380 (یوسفی، .اند (ره) نیز به این مورد توجه داشته خمینی

ـ اولو«انسانی هستند را این چنین ترسیم کردنـد؛   ۀوق اولیاقتصادي که از حقهاي  بنیاد شهید، اولویت ت ی
ـ حتاج زندگى براى آنـان ته یر مایل زندگى و ساین، وسایعنى مسکن، زمیاقتصادى:   ،خمینـی ( .»ه گـردد ی

د یچه زودتر باهر«داشتند؛  می مین مسکن افراد مستمند داشتند و بیانأبر ت تأکیدامام  )158 ،12 ج ،1379
ازشـان  یران حل گردد؛ و براى هـر خـانواده، مسـکن مـورد ن    یها و فقراى ا خانمان بىمشکل مسکن براى 

  )  297 ،6 ج همان،( .»گردد د مجانىیها با بضاعت ن شود، آب و برق براى فقرا و بىیتأم
گونه بیان داشت که مسکن از حقوق اولیـه و انسـانی هـر فـردي      توان این می ي راتأکیدعلت چنین 

ـ ی ۀیدم در اسارت تهارى از مریبس«است؛  ـ ن و داشـتن  یک قطعه زم ک النـه بودنـد، و چـه بسـا تمـام      ی
بردند تا بتواننـد پناهگـاهى را بـراى خـود و      سر مى ان و غارتگران بهیها و سودجو ر بار بانکیعمرشان را ز

کلى از داشتن خانه محـروم بودنـد و    همى از مستضعفان جامعه هم بیفرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظ
بردنـد؛ و چـه بسـا قسـمت مهمـى از       سر مى ها به ک و خرابهیهاى تنگ و تار ها و اتاقک غولهیاى بیدر زوا

راث شوم براى ملت ما بـاقى مانـده و اکنـون    ین میآن بپردازند؛ و ا ةاجار  ستى براىیزشان را بایدرآمد ناچ
ضـى را تحمـل نخواهـد    یبعن ظلـم و ت یبان است. نظام اسالم چنیبتى دست به گرین مصیما با چن ۀجامع

ـ ی] هر فرد است که با ن از حد اقل [حقوقیکرد؛ و ا ـ ن باید مسکن داشته باشد. مشکل زم د حـل شـود و   ی
ـ محرومان با ۀن موهبت الهى استفاده کنند. همید از ایبندگان محروم خدا با ۀهم د خانـه داشـته باشـند.    ی
ـ اشد. بر دولت اسالمى است که بـراى ا د از داشتن خانه محروم بیمملکت نبا ۀچ گوشیکسى در ه چیه ن ی

) 518-519 همـان، ( .»ن مورد همکارى کنندیمردم است که در ا ۀشد، و بر همیندیاى ب مهم چاره ۀمسئل
ـ   دارند که سایر نیاز تأکید(ره) عالوه بر مسکن،  امام خمینی مین أهاي خوراك و پوشاك افـراد مسـتحق ت

برادران خود مهربان باشند؛ به آنان پناه دهند، منزل و پوشـاك و غـذا   ران با مهمانان و یمسلمان ا«گردد؛ 
حـال، ایشـان دولـت را مکلـف بـه       درعین )413 ،2 ج همان،( .»ندیشان را برطرف نمایها يبدهند، گرفتار

  :)1392 ،ی(قرب دانند می انسانی بعد از ساخت مسکن ۀمین سایر نیازهاي اولیأت
انسـانى   ـ ین امـر مهـم اسـالم   یار دارند به ایعى در اختیهاى وس نیکسانى که زم ۀدوارم همیمن ام«

کس کـه  ز هـر یـ ن طرح بگذارند. و نیار ایسکونت در اخت ها را در مناطق مرغوب قابل نیکمک کنند، و زم
روى کـار و کـارگرى   یـ ن خـدمت اسـالمى کمـک و ن   ین انواع مصالح ساختمانى به ایى دارد، در تأمیتوانا

ـ ل ایسـفالت و وسـا  آن آب و بـرق و  یمات الزم را در تـأم یز تصمیافتد، و دولت نکار  ع بهیطور وس به اب و ی
 )519 ،6 ج، 1379 ،خمینی( .»هاى عمومى فراهم سازد يازمندیگر نیذهاب و مدرسه و درمانگاه و د
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 ،دیشهروندان خود تالش نما يازهایکردن ن برطرف ياست که برا نیا یاز اهداف اقتصاد مقاومت یکی
ـ را سـخت نما  یط زنـدگ یتوانـد شـرا   مـی  ياقتصادهاي  ، کمبودها و شوكياقتصادهاي  میتحررا یز د و ی

شـهروندان اسـت و    ياقتصـاد  يازهـا ین حـداقل ن یمأمنوط به ت یاقتصاد مقاومت يل، کارآمدین دلیهم به
ـ بضـاعت را فـراهم نما   بـی  مـردم  یزنـدگ  يازهاید تا نینما یر سعین مسید در ایدولت با از  ید و حـداقل ی

  د.یرفع نما ین اجتماعیمأو ت یتیحماهاي  بسته ۀلیوس ها را به آن يازهاین

  يریگ هجینت. 4
ن منظور، یهم پرداخته شود و به یاقتصاد مقاومت یراهکارها و الزامات عمل یشد تا به بررس ین مقاله سعیدر ا

ـ اسـاس ا در بخش بعـد بر  م ویقرار داد یآن را مورد مداقه و بررسهاي  لفهؤو م یمفهوم اقتصاد مقاومت ن ی
دهند  می مقاله نشانهاي  افتهیم. یشدن را ارائه داد یاتیعمل و قابل ییاجرا ییشده، راهکارها نییچارچوب تع

ران یا یاسالم يط جمهوریاساس شرااست که بر ياقتصاد یبوم ياست و الگویک سی یکه اقتصاد مقاومت
قرار دارد و روح حاکم  یلیو جنگ تحم یالب اسالمانق یفرهنگ مقاومت تأثیرگشته است که تحت  یطراح

د الزم دارد یت کسب نمایکه موفقنیا يبرا ياست. مقاومت اقتصاد ی، اقتصاد اسالمياست راهبردین سیبر ا
ـ د مشارکت فعال و پوین راهبرد هستند و بایا ید: اوالً، مردم رکن اصلینکات توجه نما یتا به برخ در  ییای

باشـد و   مـی  تیحائز اهم یستون فقرات اقتصاد مقاومت ۀمثاب به ید ملیاً؛ تولیاقتصاد داشته باشند، ثان ۀعرص
 ید سعیمقابل با ۀباشد و در نقط یدات ملیتول یفیو ک یکم يارتقا يد بر روین باتالش حکومت و مسئوال

و سـازي   ن مهـم، فرهنـگ  یا يند. براینما يریجلوگ يرضروریلوکس و غ يکاالها ۀیرو بی ند از ورودینما
ـ ید فرهنگ مصرف تولیت است و بایحائز اهم یتیو ترب یآموزش ياز نهادهاگیري  بهره (اصـالح   یدات مل
ک اقتصـاد  ی ینه شود. ثالثاً؛ اقتصاد مقاومتی) در جامعه نهادیو مل ین اسالمیاساس موازمصرف بر يالگو

بـر   یمتکـ  ين راهبـرد اقتصـاد  یاست. رابعاً؛ ا ین اقتصاد بر علم و دانش بومیمحور است و تمرکز ا دانش
است. به  يش رویط پیشرا بینی پیشو ریزي  ق برنامهیاز طر یاحتمالهاي  بیو کاهش آسها  ت بحرانیریمد

 ین راهبرد موفق شود، الزم دارد تا برخیران بتواند در تحقق بهتر ایا یاسالم يکه جمهورنیا ي، برايهر رو
 يبـر کارآمـد   بکاهـد و ها  بیزان آسیرا مد نظر قرار دهد تا بتواند از م یاتیعمل-ياصول و الزامات راهبرد

تأمین حداقل حقوق ند از: ا عبارت یاتیعمل ين الزامات و راهکارهایاز ا ید. برخیفزایکشور ب يستم اقتصادیس
نظام گیري  ، شکلي، فرهنگ کار جهادیب ملیط يد کاالی، توجه به تولي، جهاد اقتصاداقتصاديـ  یانسان

، مصرف کاالهاي داخلی و اصالح يخودکفایی و استقالل اقتصاد، يت عدالت اقتصادی، رعايساالر ستهیشا
ـ  یقـ ین است که ارتبـاط وث یتوان برداشت نمود، ا می فوقهاي  لفهؤمصرف. آنچه از م يالگو ن اقتصـاد  یب

تالش  يان در پرتویرانیا یاراده جمع که بدون خواست و اي هگون وجود دارد؛ به یو عزم و پشتکار مل یمقاومت
  نمود.  یاتین راهبرد را عملیتوان ا نمی مدبرانه
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  يت مصرف از نگاه مقام معظم رهبریرید مدیجد يالگوها
  *یمحمدجواد جاسم

  ده  یچک
ۀ است تا هم یجامع و کامل يازمند اخذ الگوینمقاومتی  اقتصادسیاست  شدن و تحقق یاتید عملیترد یب

وجـود آورنـد.    خـود بـه   یو اجتمـاع  يفرد یرا در زندگ یمیتحول عظ از آن، يافراد جامعه با الگوبردار
 یست اقدامات عملیبا ی؛ ميمقام معظم رهبرسوي کلی اقتصاد مقاومتی ازهاي  به ابالغ سیاست توجه با

اسـراف و  ة دیـ ق پدیـ دقشناسی  بیضمن آس يرد. مقام معظم رهبریشه صورت پذین اندیتحقق ا يبرا
مصرف  يها، بر لزوم اصالح الگو ارانهیکردن قانون هدفمند يد اجراین فواییز تبیسطوح آن و ن یبررس

 ییجـو  ت صـرفه یکنند و همگان را به رعا ید میکأت مصرف تیرید در مدیجد ين الگوهایتدوۀ واسط به
در  يح نقش مقام معظم رهبرین و تشرییحاضر ضمن تبۀ ن در مقالیبنابرا ند.ینما یدر مصرف دعوت م

  م. یا شان پرداختهین نقش توسط ایا يفایا ینگمصرف، به چگو يالگوساز ۀلئمس
   ییجو ت، صرفهیری، مصرف، مدي، الگوسازيمقام معظم رهبرها:  واژهکلید

  مقدمه. 1
مند از نعمت  ن، بهرهیزم يخدا بر روة ندیعنوان نما انسان به ،موجودات ۀان همیو در م ين جهان مادیدر ا

ها، کائنات را با هدف ساختن  یین توانایبه ا باتوجه یاست. آدم ییت و سرشار از استعداد و توانایعقل و خالق
 يه بر توان خود و باور به استعدادهایتک يجا ن حال، گاه انسان بهیرد. با ایگ یکار م ا و موفق بهیپو يا جامعه
 ۀیـ جه، روحیرد. در نتیگ یت خود بهره نمیخالق يرویگردد و از ن یم یخارج یگاه هیتک یش، در پیخداداد
 یرو رهبر معظم انقـالب اسـالم   نیادهد. از یازها را از دست میرفع ن يبرا یلح هافتن رایو فرصت  ينوآور

 یت در طراحـ ی، همواره بر خالقيا هین روحیش چنیدایبه پ توجها)، بیالعال ظله (مد يا اهللا خامنه تیحضرت آ
خود،  يخداداد يها ییتوانا يریکارگبا ب یاند تا آحاد امت اسالم دهکرد یکأت ت مصرفیرید مدیجد يالگوها

ن افکار، به یکردن ا ينو و خالقانه و کاربرد ییها شهیجاد اندیا يد بکوشند و در پرتویجد يجاد فکریا يبرا
را  ين مقاله بر آن است تا نقش مقام معظم رهبریبپردازند. ا یزندگ يها جنبهۀ مصرف در هم ياصالح الگو
قرار  یمورد بررسبه موضوع اقتصاد مقاومتی  باتوجهت مصرف یرید مدیجد يالگوها یو طراح يدر الگوساز
ها  نیت و مانند ایری، اسراف، مدییجو ت، صرفهیمانند مصرف، خالق یمیم مفاهیشو یادآور مین یدهد. همچن
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اند که  وابسته چنان به همها آن از آن یو برخاند  حاضر در ارتباط ۀبا مقال ينحو هستند که هرکدام به یمیمفاه
   شود. یوضوح مشاهده م به يگریک نقش دیف هریگاه در تعر

  مفهوم مصرف. 2
ـ تعب» کـردن  خـرج «و» کردن نهیهز«به  یو از آن در زبان فارس یعرب يا مصرف واژه ـ ی شـود. امـا در    یر م

ـ و ته يداریکه توسط افراد خر یکاالها و خدمات یاست از ارزش پول ، مصرف عبارت ياصطالح اقتصاد ه ی
آمـد اسـت و    اند: ثروت، منبع در مصرف گفتهۀ ن مقولییتب يگر براید ی) برخ151، 1380 ،ي(اخو .شود یم

از آن بـه انباشـتن ثـروت و     یشود. بخشـ  یاستهالك) به دو منظور استفاده م يآمد منها (در آمد خالص در
آمـد کـه صـرف     ت از درشود. آن قسـم  یل لذت میگر، صرف تحصیابد و بخش دی یانداز اختصاص م پس

    )274، 1379 ،یاصل يری(قد .شود یده میگردد، مصرف نام یآوردن لذت م دست به

  به امر مصرف ینیضرورت نگاه د. 3
و  يدگار بشر اسـت، پـس نسـبت بـه سـاختار وجـود      یم، آفریم و حکیباوران، چون خداوند عل نیاز نگاه د

علم کامل و اشـراف تمـام    يو معنو ياو در ابعاد گوناگون ماد یقیحق يازهایو ن یشتیمصالح و مفاسد مع
ـ ا  بر یصادر شده است، مبتن» شارع«عنوان  که از او به یدها و احکامیدها و نبایبا ۀدارد و هم قـت  ین حقی

ـ یت و ضـرورت نگـاه د  یل بر اهمیتواند دل یکه م يگری) از امور د28-29 ،1388، ي(کالنتر .است ـ  ین ه ب
ن معنـا کـه   یع مجدد ثروت است. به ایبودن مصرف از نگاه اسالم با انفاق و توز مصرف باشد مرتبط ۀمقول

ـ گـر، انفـاق و توز  یدارد، از جهت د یمصرف ةزید و انگیآ یحساب م که مصرف بهنین ایده، در عیک پدی ع ی
   )32-33 ،همان( .شود می مجدد در جامعه محسوب

  ت مصرفیرید مدیجد يالگوها یبررس. 4
کـار گرفتـه    مصرف به يساز نهیبه يشود که برا یگفته م یها و اقدامات ت مصرف به مجموعه روشیریمد
کـردن را مدبرانـه و عاقالنـه     مصرف یستیما با« ند:یفرما یم ينه مقام معظم رهبرین زمیشود. در هم یم

ـ کـه با  است يزیعالم، چ يعقال ۀم. مصرف نه فقط از نظر اسالم، بلکه از نظر همیت کنیریمد د تحـت  ی
ـ   وارد. با هویکنترل عقل قرار بگ کنـد،   یهوس، با خواهش دل و آنچه که نفس انسان از انسـان مطالبـه م

ـ   یهدر م رسد که منابع کشور به یم ییجا ت کرد. کار بهیریشود مصرف را مد ینم ن فقـرا و  یرود، شـکاف ب
در مصـرف،   يو ولنگـار  یبا ولخرج يا عدهمانند و  یم یات زندگیدر حسرت اول يا شود، عده یاد میا زیاغن

  .1»دهند یهدر م منابع را هرز و به
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 يسـاز  نـه یهـا جهـت به   ارانهیکردن هدفمند ۀلئم که مسیابی یمشان دریانات ایق در بیدق یبا کنکاش 
ـ ا يانـد، امـا اجـرا    عمـل آورده  به يشان از آن استقبال جدیاست که ا یجمله مسائلمصرف، از ن مهـم را  ی

ز از اسـراف و دعـوت   یپره ۀلئآن در مس یاند که تداع ت مصرف دانستهیرید مدیجد يالگوها ۀرائازمند این
اضـت  یام گفتم که مردم را بـه ر یمن در پ« ند:یفرما یشود که م یشان مشاهده میا يسواز ییجو به صرفه

هـا را بـه    آن اضـت نـدارد. مـن   یاج به ری؟ بحمداهللا ملت ما احتیاضتیابداً! چه ر کنم؛ یدعوت نم ياقتصاد
شـود کـه مـن و     ین هم نمـ یکنم. اسراف، حرام است. ا ینکردن دعوت م و به اسراف ییجو قناعت، صرفه
 یو از زنـدگ  یشخصـ  یکنند که اسـراف را از زنـدگ   ید سعیم. همه بایحت کنیگران را نصیشما، مرتب د

   .1»خودشان دور کنند يکار

  ها ارانهیکردن قانون هدفمند. 5
که در کشـور   یعیار وسیبس يها یها ابتدا به آمادگ ارانهیکردن هدفمند ۀلئن مسییدر تب يمقام معظم رهبر

وجود آمده است،  گذشته به دهۀنده با سه یز ده سال آیتماۀ عنوان شاخص شرفت و عدالت بهیتحقق پ يبرا
ـ در ادهـد کـه    یها به ملت بزرگ و مصمم ما اجازه م ین آمادگیا«ند: یفرما یکنند و م یاشاره م نـه  ین زمی

شـرفت و  یسـمت پ  بـه  یک حرکت پرشـتاب و بزرگـ  یملت، آماده  ک گام بلند نشان بدهد.یک جهش و ی
  .2»ملت فراهم نبود يبرا ین گستردگین امکان با ایقبل، ا يها که در دهه يزیعدالت است، چ

ردن کهدفمنـد  ۀلئهـا مسـ   از آن یکیکنند که  یرا مشخص م ین آمادگیا یشان عوامل اصلیسپس ا 
ـ  یها) ناشـ  ارانهیکردن هدفمند ۀلئ(مس نیا«ند: یفرما ین رابطه میهاست که در ا ارانهی مـدت  بلند ۀاز تجرب

ـ ب ۀسیکه از ک ییها ارانهیاند که  دهین نقطه رسیها به ا ن سالینخبگان کشور است که در طول ا   لالمـا  تی
بشـود   ییشتر متوجه به قشرهایرد، بیگ یرود و به عموم تعلق م یرون میب — مب عموم مردیاز ج یعنی —

 ۀسیالمال و از ک تین جامعه، از بییپا  محروم و طبقات متوسط به يقشرها یعنیشتر است، یها ب از آنیکه ن
ـ قـت احت یکه در حق  یار مرفه و کسانیشتر برخوردار شوند تا طبقات بسیملت ب یعموم ـ هـم بـه ا   یاجی ن ی

 یمـدت  یطـوالن  ۀاز تجرب یآن، ناش يم و عزم راسخ بر اجرایتصم قت وین حقیدن به ایها ندارند. رس ارانهی
  . 3»آمده است عمل درۀ ها متراکم شده است و به مرحل ن سالیاست که در طول ا

آحاد افراد جامعـه   يت مصرف برایرید مدیجد يها الگو یکه بر طراح يدیشان ضمن تأکین ایهمچن
کاهش مصرف آب  يم برایکن يساز نهیزم«ند: یفرما یمزان مصرف آب، یرامون میپ یدارند، با ذکر مصداق

به  يکمتر ۀارانیگرفته شود،  يشتریات بیاد دارند، مالیکه مصرف ز  یشود از کسان یکه گفته منی. ایخانگ
دارنـد، از   یکـه مصـرف کمـ    یاسـت. آن کسـان   یاست، حـرف خـوب   یار معقولیها داده شود، حرف بس آن
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کنند  یکم آب مصرف م يقدر  ها هستند به یمند شوند. بعض بهره یعموم يها ، از کمکیدولت يها کمک
هـا آب   سـت برابـر آن  یهـا، ب  ها ده برابر آن یندارد. بعض یرد، مانعیها پول آب را هم نگ که اگر دولت از آن

  . 1»بدهند يشتریب يها نهیهز یستیها با نیکنند؛ خوب، ا یمصرف م

  سطوح آن یاسراف و بررسة دیپد یشناس بیآس. 6
ـ کردن از انـدازه و اعتـدال و بـر پا   تجاوز یعنی، »سرف«مجرد  یاسراف مصدر باب افعال است، از ثالث  ۀی

حال اسراف شود. درهر یگفته م يرو ادهیو ز يث اسراف به هرگونه تجاوزکاریشواهد فراوان در قرآن و حد
شدت منع شده اسـت.   از آن به ست وممنوع و محکوم است، که مورد خشم و انزجار خداوند متعال ا یعمل

اسراف در اموال و در اقتصاد «ند: یفرما یاسراف، م مسئلۀن ییضمن تب ينه مقام معظم رهبرین زمیدر هم
هـوده  یداشته باشد. مصرف ب یین مصرف اثر و کارایکه انین است که انسان مال را مصرف کند، بدون ایا

  .2»دادن مال استقت هدریو مصرف هرز، در حق
ـ « ن شکل کهیبد یفرهنگۀ زند، هم لطم یم ياقتصادۀ اسراف هم لطمة دیشان پدیدگاه ایاز د   یوقت
  .3»گذارد یم یمنف يرهایاو تأث يرو هم بر یاسراف شده از لحاظ فرهنگ يماریدچار ب يا جامعه
 شانیدگاه ایجه گرفت که از دیتوان نت یاسراف م ۀلئرامون مسیپ يانات مقام معظم رهبریدقت در ببا 

  م پرداخت: یح هرکدام خواهیتشر ر بهیدهد که در ز یرخ م یو مل ی، سازمانياسراف در سه سطح فرد

  يسطح فرد .1.6
هـا   ییگرا رد. تجملیگ یصورت م ي، اسراف فردیو خانوادگ یشان در مصارف گوناگون شخصیدگاه ایاز د
 یمهم معرف ياه       مشود، اسراف در قل یده میازدواج دۀ نیمراسمات پرهز ين نمود آن در برگزاریشتریکه ب

 یاست که رهبر معظم انقالب اسـالم   يجمله موارداز يز اسراف در بخش انرژیکشور مانند نان و آب و ن
  . میفتد ن سطح اتفاقیاند و در ا ها هشدار داده بارها در مورد آن

کـه بـا     یآن کسـان « نـد: یفرما یک جامعه، می يضمن مضر دانستن تجمالت برا يمقام معظم رهبر
 يند، نه! آن را کـار ا اطالع یش بیها یها و خوش ست که از لذتین نیش ایکنند، معنا یتجمالت مخالفت م

کنـد. البتـه    یان می، جامعه زيادیمضر. با تجمالت ز یا خوراکیک دارو یدانند. مثل  یجامعه م يمضر برا
  .4»ندارد يرادیدر حد معقول و متداول ا

و  ییگرا ند؛ تجملا هم محروم یات زندگیکه از اول يکه هنوز هستند افراد يدر کشور شانیاز نگاه ا 
 ةتـوان در نحـو   یرا مـ  ییگرا ن تجملین راه، اسراف و حرام است؛ اما اوج ایگزاف در ا يها نهیمصرف هز
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اج، به فات در امر ازدویمراسم ازدواج مشاهده کرد. رهبر معظم انقالب ضمن مخالفت خود با تشر يبرگزار
 هتل يفات و تویکنند که تشر یال میخ یبعض«کنند:  ینشان مپردازند و خاطر ینه مین زمیدر ا يالگوساز

دختر و پسر  يشرف و سربلند ت،کردن، عز يادیز يها گران گرفتن، خرج يها ن و چنان رفتن، سالنیچن
ـ  و پـاك  اتقـو ، تیدختر و پسر به انسان يشرف و سربلند، ر عزتیکند. نه خ یاد میرا ز  يو بلنـدنظر  یدامن
  . 1»زهاین چیهاست، نه به ا آن

 یسـت کـه بعضـ   ی، ننگ نیه و چه در مجلس عروسیزیکردن ازدواج، چه در جهد! ساده برگزاریبدان«
م دختر مـا سرشکسـته خواهـد شـد. نـه!      یدخترمان ساده برگزار کن يرا برا یکنند اگر ما عروس یال میخ

  .2»اه شماستن اشتبیسرشکسته نخواهد شد. ا
که به عرب و عجم متوسل نشوند که پول قـرض کننـد    میکن یحت میکه ندارند نص ییها ما به آن« 

ـ  یست! ایقول خودشان بخرند! آبرو چ شان را بهیکه آبرونیا يبرا ـ م، این آبرو است؟ اگر چشم را بـاز کن ن ی
خود  یند! بیایمثالً آبرومند از آب دربکه بتوانند نیا يکنند، برا یدار م ها خودشان را قرض یست. بعضیآبرو ن

  . 4»م بهتر استیریتر بگ هرچه مراسم ازدواج کمتر و ساده« شان: ید ای. در کل از د3»جهت یو ب

  یسطح سازمان .2.6
ـ رو یشود به مصارف ب یاسراف در سطح سازمان مربوط م یدگاه رهبر معظم انقالب اسالمیمطابق د  يا هی

ح یشان در تشـر یدهند. ا یا نهاد تحت نظارتشان انجام میها در مورد سازمان  سازمان رؤسايران و یکه مد
گونـاگون   يها سازمان يساؤ. رمیفتداسراف در سطح سازمان هم اتفاق « ند:یفرما ین سطح از اسراف میا

تـاق  ، تجمالت اداره، امیفتددر مورد سازمان خودشان اتفاق  ه یور یکنند، اما مصرف ب ینم یمصرف شخص
ـ د با مراقبت و نظارت از ایگوناگون، با يها هوده، مبلمانیب يها ناتش، سفرییکار، تز  يرین کارهـا جلـوگ  ی

ـ  یم یدر بحث از اسراف در سطح سازمان یکلطور . به5»کرد جـه گرفـت کـه مقـام معظـم      ین نتیتوان چن
  حداقل برسانند.  ف، بهیخود را کارآمد و مدبرانه و با حفظ وظا يها نهید هزیها با معتقدند سازمان يرهبر

   یسطح مل .3.6
ـ    ین کشور من سطح را متوجه مسئوالیا اسراف در يمقام معظم رهبر ـ ا در یقیمصـاد  ۀداننـد و بـا ارئ ن ی

ـ از ا یبخش مهم شود، یم اسراف میکه گفت ين برق و انرژیهم« ند:یفرما ینه میزم ار یـ ن اسـراف در اخت ی
 يهـا  میانتقال برق، سـ  يها ، شبکهیارتباطات يها ن شبکهین کشور است. اار مسئوالیست؛ در اختیمردم ن

                                                        
  .18/9/1375. همان، 2  .11/5/1375. همان، 1

  

  .24/9/1371. همان، 4  .5/10/1375. همان، 3
  

  .1/1/1388. بیانات مقام معظم رهبري در مشهد مقدس، 5



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 150

 

م، ین فرسوده آن را هدر بدهیم، بعد با اید کنیرود. برق را تول یفرسوده بشود، برق هدر م یها وقت نیا برق،
ـ  انتقـال آب اگـر فرسـوده باشـد، آ     يهـا  ا شـبکه یرود.  یهدر م یکه بخش مهم ـ رود. ا یب هـدر م هـا   نی

  .1»ن کشورندآن، مسئوال مسئوالناست؛  یاست؛ در سطح مل یمل يها اسراف
  د کردند:یانات تأکین بخش از بیا يبند در جمع یرهبر انقالب اسالم 
ـ مقننـه و مجر  يسـت و قـوا  یر نیپذ ح با حرف امکانیصح ییجو مقابله با اسراف و صرفه  نـد بـا   ا ه موظـف ی
   .2»دافت) اصالح کننید تا مصرف و بازی(تول مصرف را از يقاطعانه، الگو يریگیو اجرا و پح یصح يگذار قانون

  ییجو بر صرفه یمصرف مبتن يالگو. 7
مصـرف درسـت و    يعنام ه، بییجو صرفهة ع و مصرف است، واژید و توزیدر علم اقتصاد چون سخن از تول

پرداخـت شـده اسـت.     يا نـه یا هزیآن، کار  يار شخص قرار دارد و در ازایاست که در اخت يزیمناسب چ
باشد و انسان در قبال آن کـار   یارزش مال ياست که دارا  يزیدر ارتباط با مصرف چ ییجو ن صرفهیبنابرا

همان که در  ـ حیصح ییجو صرفه« ز:ین يدگاه مقام معظم رهبریپردازد. از د یا میپرداخته و  يا نهیا هزیو 
نکردن  نکردن، مال خدا را حرام يرو ادهیز يمعنا ست. بهینخوردن ن يمعنا به دـنیگو یآن قناعت م اسالم به

 ییجـو  گر همگان را به قناعت و صـرفه ید ییشان در جاین ای. همچن3»نکردن است عیرا ضا یو نعمت اله
کنند که قناعـت   یال میها خ ید. بعضید، از قناعت خجالت نکشیقناعت کن«ند: یفرما یکنند و م یدعوت م

در حد  یعنینه، قناعت . ست قناعت کندیگر الزم نیر است و اگر آدم داشت، دیدست و فقیته يها آدممال 
، یابعـاد زنـدگ   ۀدر همـ  ییجـو  د بر لزوم صرفهیشان ضمن تأکی. ا4»ت، انسان توقف کندیالزم، در حد کفا

  د اسراف چـه ینیبب«شوند:  یادآور میکند،  یکار م  مصرف چه عۀله که اسراف با فرد و جامئن مسیرامون ایپ
، اسراف در انـواع و  یکند! اسراف در نان، اسراف در آب، اسراف در برق، اسراف در مصالح ساختمان یکار م

را بـا   ين اسراف همان کاری! ایل تجمالتیبچه و در وسا يباز گوناگون، اسراف در اسباب ياقسام کاالها
و انواع و اقسام  يم اقتصادیتحر ۀلیسو هنفت، ب ۀلیوس بهخواهد! او از آن طرف  یکند که دشمن م یکشور م

 ۀنکـردن، ضـرب   ییجو ن طرف هم خود ما با اسراف و صرفهیکند، از ا یران ضربه وارد میها، بر ملت ا ضربه
  . 5»میکن یل میاو را تکم

اند  داشتهد یت مصرف تأکیریمد ةدر حوز يزیر همواره بر لزوم برنامه يمقام معظم رهبر یکلطور اما به
ـ اسراف و ز يسو د جامعه بهیخواه یاند که اگر م گوشزد کرده ین دولتو به مسئوال در مصـرف و   يرو ادهی

                                                        
  .8801-01418، کد خبر 14/1/88. خبرگزاري ایسنا 2  . همان. 1

  

  .1/1/1376. بیانات مقام معظم رهبري در اجتماع مردم شهر مقدس، 3
  . 1/1/1376هاي جوان،  . بیانات مقام معظم رهبري در خطبۀ عقد زوج4
  .1/1/1377. بیانات مقام معظم رهبري درصحن مطهر حرم امام رضا (ع)، 5
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ت کـرده  یرا رعا ییجو صرفه یشخص ید خود در مقام عمل، در زندگیدا نکند، ابتدا بایسوق پ ییگرا تجمل
  د.ییکردن دعوت نما و درست مصرف ییجو د و سپس مردم را به صرفهیباش

  يریگ جهینت. 8
ازمنـد  یدانند کـه ن  یشرفت و عدالت میدر روند پ یاساس یمصرف را گام ياصالح الگو يمقام معظم رهبر

هـا   رانـه ایکردن ح قانون هدفمندیصح ياجرا يبرا یت مصرف جهت آمادگیرید مدیجد يالگوها یطراح
ـ بـر ا  يرسد که مقام معظم رهبـر  ینظر م رو، به نیااست. از ـ ن امـر تأک ی دانـش   يریکـارگ ارنـد کـه ب  د دی

ـ ن يثبات بـرا دار و بایمند، پاشرو یابیت مصرف، تنها راه دستیریمد ةدر حوز يزیر برنامه ل بـه اهـداف و   ی
ها، هنجارهـا،   کامل از ارزش ییو آشنا یشان با آگاهین ایهمچن مصرف است. يساز الگو یفیک يها آرمان

اسراف و  ةدیق پدیدق یشناس بیات جامعه به آسیعرفات و ی، عادات، آداب و رسوم، اخالقیاعتقادات مذهب
ـ بـه ا  اند. باتوجه ح مصرف پرداختهیصح يالگوساز يسطوح آن در راستا یبررس ، افـراد  یشناسـ  بین آسـ ی

بلکـه خواهنـد توانسـت بـه دور از      ،ابنـد ی یم یی... رهاها و يها، ناهنجار تنها از دست ضد ارزش  جامعه نه
ابنـد و بـا تـالش آگاهانـه،     یدسـت   یو اجتماع يفرد یاز سطح زندگ ییباالت یفی، به کيهرگونه دشوار

  . کننداقدام اقتصاد مقاومتی هاي  سیاستبر  یمصرف مبتن يبه الگو رسیدنجهت 

  منابع  
  .شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،، چاپ پنجم، تهراناقتصاد کالن .)1380اخوي، احمد (

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهرانول، چاپ ا، مطلع عشق .)1386اي، سیدعلی ( خامنه
  مرکز نشر سپهر. ، ، چاپ هشتم، تهرانکلیات علم اقتصاد .)1379( قدیري اصلی، باقر

 بوستان کتاب. ۀموسس ،، چاپ ششم، قماسالم و الگوي مصرف .)1388اکبر ( کالنتري، علی
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 الگوي مصرف با اقتصاد مقاومتیپذیري  انطباق
  **پریسا نوروززاده،  *محمد صفاکیش

 ده  یچک
ولی مقاومت اقتصـادي خیـر،    ،خوبی به مردم آموزش داده شده است هامروز مقاومت سیاسی ب ۀدر جامع

بـا عنـوان    1388ذاري سـال  گـ  اي اخیر، نـام ه هاي اقتصادي سال يذارگ نام اي سلسهه لذا یکی از حلقه
سـال اخیـر    اصالح الگوي مصرف است و پس از آن موضوع اقتصاد مقاومتی. با بررسی شعارهاي چنـد 

تند که در راستاي اقتصاد مقـاومتی  اي زنجیري هسه توان نتیجه گرفت که این شعارها همانند حلقه یم
اي مصرفی جامعه را ه تواند سیاست یا مه ا و قیمته یابند. دولت از طریق تنظیم مالیات، یارانه یتبلور م
سمت  متی براي الگوي مصرف جامعه را بهکه با تعریف استاندارد اقتصاد مقاو اي هگون هب .کند دهی سامان

ر نوشتار حاضر سعی شده است تـا بـا اسـتفاده از روش توصـیفی و     رسیدن به این الگو هدایت نماید. د
  ال محوري زیر پاسخ داده شود:طالعات گذشته به سؤاستفاده از م

متی و مراحـل  اي اصلی انطباق الگوي مصرف جهت تعریف استاندارد آن براي اقتصاد مقاوه لفهمؤ
 کردن این استانداردها چیست؟ و راهکارهاي نهادینه

  اصالح الگوي مصرف، اقتصاد مقاومتی، استاندارد الگوي مصرف: ها واژهکلید

  مقدمه
ـ طور هاعمال افراد ب از دیدگاه فوکو عبـارت دیگـر    هکلی در هر عصري برگرفته از نظرگاه آن عصر است. ب

  عین است.   ساخت عمل، تابع ساخت اندیشه است. براي ساخت اندیشه نیاز به باور و ارتباط ذهن و
معناي اقتصادي است که در شرایط  آید که اقتصاد مقاومتی به یمونه برگ اقتصاد مقاومتی ایناز تعریف 

 لیل تعارضـات ایـدئولوژیکی بـا جامعـۀ    د سازد، که به یفشار و تحریم موجبات رشد و شکوفایی را فراهم م
اصـالح   نتحقـق آ ۀ عنوان راهکار خروج از تنگناها براي اقتصاد کشور مطرح شده اسـت و الزمـ   هغرب ب

کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور اسـت، کـه سـبب ارتقـاي      معناي نهادینه هالگوي مصرف که ب
 اي است براي تحقق اقتصاد مقاومتی. ها شده و زمینه اي زندگی و کاهش هزینهه شاخص

                                                        
* safakish@gmail.com 
** parisa.nowruzzadeh@gmail.com  
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  یمقاومت اقتصاد يبرقرار مدت کوتاه ياه مؤلفه
تعاریف و کلیات آن مطالب زیادي نگاشته شـده از ذکـر    و یمقاومت به اینکه در مورد مبحث اقتصاد باتوجه

مدت برقـراري   اي کوتاهه لفهؤذکر م  هصورت مختصر ب ها خودداري نموده و در ابتدا به مقدمات و تکرار آن
 يفشـارها  و میتحـر  زمان در اقتصاد نییتب به مدت کوتاه اقتصاد مقاومتی در پردازیم. یاقتصاد مقاومتی م

 گذارد. سر پشت تیموفق با را اه بحران بتواند ساله پنج تا سه مدت کوتاه دورة یک در تا پردازد یم یالملل نیب

 ریسـا  و میاثـر تحـر   در اقتصاد به وارده ياه شوك با مقابله يبرا هیاول ياه مؤلفه یبرخ خصوص نیا در
 :کرد يبند هدست ریز صورت هب توان یم را موارد

 هايمؤلفه
 مدت کوتاه

 برقراري
 اقتصاد

مقاومتی

 پتانسیل از استفاده
 منظور به مردم همبستگی

 و مضاعف همت شعار تحقق
مضاعف کار

 در تالش و مصرف کنترل
 الگوي ییر تغ راستاي

مصرف

 اساسی نیازهاي تأمین
دولت ازسوي

 در اقتصاد کردن مردمی
 اصل هايسیاست راستاي

اساسی قانون چهارم و چهل

داخلی تولید از استفاده

  
 )khamenei.irمقاومتی ( اقتصاد برقراري مدت کوتاه ايه نمودار مؤلفه .1شکل 

 مقاومتی اقتصاد انطباق الگوي مصرف با ياه شاخص
منطبق بـر الگـوي مصـرف     ياقتصاد را آن توان یم باشد، ریز ياه شاخص يدارا ياقتصاد که یدرصورت

 از ع پسیسر يبازساز ییتوانا و رفتهیپذ اقتصاد به وارده ياه شوك از را ریتأث نیکمتر صحیح دانست که
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اي آن الگوي مصرف ه یکی از بارزترین شاخصه و است چندگانه یتیماه مقاوم دارد. اقتصاد را شوك ورود
  ا وجود دارد. ه بین اثرگذاري آن ما اي فی همستقیم دو طرفۀ باشد که رابط یصحیح م

  

شاخص هاي انطباق الگوي مصرف با اقتصاد 
مقاومتی

الگوي بازتوزیعی

بورس مردمی بازار 

مقابله با اسراف و تبذیر

ترویج الگو و سبک صحیح زندگی

استفاده از تکنولوژي هاي نوین با حمایت از شرکت هاي دانش بنیان

عدالت اجتماعی از طریق توسعه همه جانبه و متوازن

نرخ رشد اقتصادي باال در اثر افزایش سطح درآمدها و رفاه جامعه

به مصرف کاالهاي وارداتی کاهش نرخ بیکاري از طریق کاهش تمایل 

کاهش شکاف طبقاتی از طریق کاهش فقر به وسیله سیاست هاي 
حمایتی مصرفی

افزایش سرمایه اجتماعی از طریق ترویج الگوي مصرف صحیح و 
جلوگیري از اسراف

تنوع درآمدهاي صادراتی از طریق هدایت صحیح منابع موجود به سمت 
گسترش صادرات به جاي مصرف نا صحیح 

توجه به اقتصاد خانواده و زنان

جامعه نبودن دوقطبی

کار نیروي وريبهره یشافزا

هاي درمان پایینهزینه

  
 مقاومتی اقتصاد انطباق الگوي مصرف با ايه شاخص .2شکل 
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  پردازیم: یبه بعضی از موارد فوق م ذیالً

  توزیعیالگوي باز .1
ا نسـبت  هـ  توزیعی هم جزء موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. در فرهنگ اسالمی انساناي بد بازه عادت

اید بخشی از درآمد خـود را  اساس آیات و روایات قرآنی مسلمانان باند و بر وعان خود مسئولنبه زندگی هم
توزیع درآمد اختصاص دهند و به فقرا کمک کنند. عدول از الگوهاي مصرف ایرانی و اسالمی سبب به باز

چـون خمـس، زکـات،    مقدسـی هم که احکام  یحالنسبت به سائل و مسکین گردیده، درکاهش حساسیت 
  انفاق و صدقه نشان از اهمیت آن دارد.

  بازار بورس مردمی .2
ا و بـازوي اجرایـی در عمـل بـه     هـ  مین مالی شـرکت کان اصلی تأنوان سرمایه یکی از ارع هبدیهی است ب

کـارآفرینی و حداکثرسـازي    سازي، نقـش مهمـی در توسـعۀ    وصیدر باب خص 44اي کلی اصل ه سیاست
ا از اقتصاد جامعـه از طریـق راهکارهـایی چـون     ه اي اقتصادي و انتفاع آنه حضور آحاد جامعه در فعالیت

اي نوآورانـه، توسـعۀ ابزارهـاي    ه ا و ایدهه جذب منابع در طرح محق،اي ه واگذاري سهام عدالت به دهک
تـوان از   یباشد که مـ  یکردن اقتصاد م از الزامات اقتصاد مقاومتی، مردمی... داشته باشد. یکی نوین مالی و

گذاري صنایع تولیدي و در مقابل ارتقـاي   هسمت سرمای دارایی آحاد جامعه و هدایت آن بهطریق مدیریت 
مصرف کاالهاي داخلی و پرهیز از مصرف تولیدات خارجی و افزایش نقش مردم در اقتصاد باعث  فرهنگ

  ا گردید.ه افزایش قدرت مقابله با تحریم

  توجه به اقتصاد خانواده و زنان .3
کند. از دیـدگاه   یترین نقش را در جوامع انسانی ایفا م ترین نهاد اجتماعی بزرگ خانواده در جایگاه کوچک

مین سـالمت روانـی اعضـاي آن بـراي برخـورد بـا       ه نهادي است اجتماعی که هـدف آن تـأ  خانوادقرآن 
ـ ه رویارویی با پدیده ـ  هاي اجتماعی است. نظام اقتصادي حاکم بر خانواده باید ب در هـر  کـه  اي باشـد   هگون

ماید. نقش ن یاي موانع و مشکالت موجود را برطرف کند. که در این میان نقش زنان بسیار برجسته م هدور
و صـرف وقـت در    زن در اقتصاد خانواده همواره براساس مطلوبیت خانوار و ترجیحات فرهنگی، اجتماعی

هاي خـانوار و یـا صـرف همـان زمـان در خـارج از خانـه و یـا حتـی           يمین نیازمندمحیط خانه جهت تأ
. مدیریت منـابع مـالی   اي اقتصادي داخل منزل بایستی مورد توجه مدیران ارشد جامعه قرار گیرده فعالیت

ایـن عضـو مهـم جامعـه      هـدة رین وظایفی است که به عت خانواده و هدایت الگوي مصرف خانواده از مهم
  که اگر تدابیر اصولی و صحیح اندیشه شود.  اي هگون هباشد. ب یم
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بهینـه از   ةتوانند از کمترین امکانات بیشترین مطلوبیت را داشـته باشـند. اسـتفاد    یاعضاي خانواده م 
توانـد   یمین سالمت آنان از مواردي اسـت کـه مـ   ل، پوشاك، مراقبت از فرزندان و تأامکانات، وسایل منز

مصداق بارز الگوي مصرف صحیح باشد، مدیر خوب خانواده، زن، باید بتواند در مواقع کمبـود و یـا حـذف    
ن تغییـر در مطلوبیـت خـانواده بـه     که بـدو  اي هگون هبعضی از امکانات جایگزین مناسبی را انتخاب نماید ب

ا جهت اصالح الگوي ه رین ابزارها و برنامهت ا نیز نائل آید. یکی از مهمه برقراري تعادل بین درآمد و هزینه
مصرف انطباق آن با الگوي مصرف اقتصاد مقاومتی، مبحث آموزش است. آموزشی کـه منجـر بـه تغییـر     

زیستی را در مقابـل الگوهـاي فخرفروشـی،     ، سادهدر مقابل و نگرش و اصالح باور و کردار نامناسب شده
توانـد در   یثرترین، کاراترین و ماندگارترین آموزش مؤطور قطع م هرایی قرار دهد. بگ گري و تجمل یاشراف

  خانواده اتفاق افتد. 

 جامعه نبودن یدوقطب .4
 يبرا یمثبت عامل تواند یو م بوده یمنطق است افراد ینسب ياه تفاوت نشانگر اکهج نتاآ يدرآمد اختالف

 ریفق و ثروتمند گروه دو به جامعه که رسد یم يحد هب درآمد ينابرابر که یهنگام باشد. شتریب کوشش و کار
 مشـارکت  از مانع فقر شد. گسترش خواهد جامعه يبرا يخطرات جد وجودآمدن هب باعث شود، یم میتقس

 انـواع  برابـر  در یمقـاومت  چیه ریفق و دیناام ياه توده و شد خواهد یعموم ياه برنامه در همگانة گسترد

رایی و اسراف روي آورده گ داد. در مقابل گروه ثروتمندي به تجمل نخواهند نشان از خود گانهیب تهاجمات
که درآمد و الگـوي مصـرف دو قطـب     یصورتزند، در یبه روند رشد اقتصادي کشور ضربه م طریق ازاینو 

اي اقتصـادي  هـ  رایـی دوري شـود اثرگـذاري تحـریم    گ تجمـل و هم نزدیک گردیده و از اسراف  هجامعه ب
  [1]کارا خواهد بود. ملت غیرعنوان ابزاري براي فشار بر  هب

 کار يروین يور هبهر افزایش .5
ـ  بـودن  نییپـا  .دیآ یم دست به شاغل تیجمع به کشور دیتول میتقس از کار يروین متوسط يور هبهر  نیچن

 نیچن در که است یعیطب باشد. یمنابع م اتالف نشانگر کشورها، ریسا نسبت به کشور کی يبرا یشاخص
از عوامـل مـؤثر در    .کنـد  دفـاع  گـران ید برابـر  خـود در  منافع از يا هستیشا نحو هب تواند ینم کشور یحالت

ارت نیـروي کـار،   دالیلی چون سطح تکنولوژي موجود در صنعت، مه توان به یوري م هبودن نرخ بهر پایین
سسات آموزشی و تناسب آن با نیاز بازار کار، ساختار بازار نیروي کار و سـاختار بـازار   کیفیت آموزش در مؤ

  محصوالت اشاره کرد.ۀ عرض
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 باال یاجتماع ۀیسرما .6
ـ  شود. وجـود  یمردم م نیب اتحاد و يهمکار جادیا باعث که است يدیکل يریمتغ یاجتماع ۀیسرما  نیچن
 برابـر  در کشـور  بهتـر  ساختن مقاومت فراهم اه آن از یکی که دارد جامعه يبرا يمتعدد دیفوا يا هیسرما

اجتمـاعی هـر جامعـه     اي در سـرمایۀ  هعنـوان پتانسـیل بـالقو    هاي ب هاست. افراد هر جامع گانهیب داتیتهد
دیگـر از   د کاال و خـدمات و درآمـد ملـی و ازسـویی    دهی به تولی سو در جهت گردند که ازیک یمحسوب م

در  یاجتمـاع  ۀیسـرما  مشاهدة هرچندکه باشد. یثر میق الگوي مصرف بر تشکیل سرمایۀ اجتماعی مؤطر
 ای یرانتفاعیغ ياه سازمان تعداد چنانچه باشد. یم دشوار آن قیدق يریگ هانداز اما است، آسان اریبس جامعه
ـ بگ نظر در یاجتماع ۀیسرما از ياریمع عنوان هب را اه سازمان نیا درکننده  شرکت افراد  يراهکارهـا  م،یری

 نیا در اه دولت مهم يابزارها از یکی .شود یم مشخص يا هانداز تا یاجتماع ۀیسرما شیافزا يبرا دولت
دهـی بـه بخـش     و جهت یعموم يکاالها دیبا تول اه دولت آن بر عالوه است. کشور یآموزش نظام نهیزم

  [1]چنین الگوي مصرف جامعه اثرگذار باشند. خصوصی و هم

 يکاریب نییپا نرخ .7

 خوردن برهم ،يو تبهکار خشونت ،یروان يها يماریب اد،یاعت شیافزا است. ياریبس ياه نهیهز يدارا يکاریب

 ایی دانست که صرفاًه توان جزء هزینه یرا مو...  تیثیح دادن ازدست طالق، نرخ شیافزا افراد، یروح تعادل
در صورت تداوم اثرات سوء سنگینی بر فرهنـگ   گذارد و بعضاً یاثر منفی در مصرف و درآمد ملی جامعه م

 يکاریب مۀیب وضع .ستین دسترس در کامل طور هب يکاریب یروان ياه بیآس از يزیگر راه چیه جامعه دارد.
 از یبخش رفتن ازدست یاجتماع ياه نهیهز اما دهد، یم کاهش يحد تا را يکاریب يِفرد ياه نهیهز اگرچه

ـ تول بـه  نسبت بالفعل دیکاهش تول موجب امر نیا گرید انیب به ماند. یم یباق کار يروین شـده و   بـالقوه  دی
 از شاغل نیز افراد یگذارد و حت یمنفی م تأثیرآن  گرفتن مصرف جامعه بر تولید بالقوة به فزونی طریق ازاین

 باال را تکفل بار امر نیا و کنند ينگهدار خانواده کاریب افراد از مجبورند اه آن .رندیپذ یم تأثیر گرانید يکاریب

ه، پویایی اقتصـاد جامعـه و   یسرما لیتشک نرخ شدن آهسته و ندازا پس کاهش باعث خود نوبۀ هب که برد یم
باعـث   کاریب افراد وجود شود. یکاهش سرمایه اجتماعی و افزایش وابستگی به واردات کاالهاي خارجی م

 يکشور لمللا نیسطح ب در برود. نیب از اه آن یزن هچان قدرت و باشند نداشته یشغل تیامن شاغالن تا شود یم
 يکمتـر  زحمـت  با گانگانیو ب کند رقابت کشورها ریسا با تواند ینم دیتول لحاظ به دارد اریبس کارانیب که
هاي مبتنی  یموضوع در خصوص کشور ما که دشمنکنند این  تیهدا اهدافشان سمت به را کارانیب توانند یم

الحال است اهمیت دو چندانی پیـدا   هاي کشورهاي خاص و معلوم یبر اختالفات ایدئولوژیکی سبب دشمن
 تیفیهر ک با اشتغال افزایش که دهد سوق ییسمت و سو هب را جامعه دینبا يکاریب از ترس حال نیباا .کند یم
  بپذیرد. راهبرد کی عنوان هب را متیق هر با و
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 و ندهیآ از شناخت آن، یآت تحوالت ییشناسا و یجهان اقتصاد ياه تیواقع به د باتوجهیبا اشتغال جادیا 
 از با استفاده تنها که ییاه تیفعال درگذاري  هیسرما رد.یگ صورت اقتصاد در تازه ياه تیمز جادیفرض ا با

ـ یپـذ  صـورت  واردات ةریدا شدن تنگ و موجود يانحصارها و یدولت ياه ارانهی ـ  توانـد  یرد، م  يدارو کی
  باشد. مدت کوتاه راتیتأث با بخش آرام

 کشور یصادرات يدرآمدها تنوع .8 

، ولی با وابستگی اقتصادي شود یقوت محسوب م عنوان یک نقطۀ هکه برخورداري از منابع انرژي بهرچند
اي بـزرگ بـر   ه تنگنایی که از تمایل قدرتشود،  یا تبدیل مه همین منابع به تنگنایی براي صاحبان آن به

کردن صـاحبان منـابع از برخـی     . یکی از این تنگناها براي محرومشود یاین کاالهاي استراتژیک ناشی م
که وابستگی به کاالي صادراتی شدید باشـد منجـر    یصورتباشد در این موقعیت در یامتیازات آن تحریم م

تغییر قیمت کاال خواهد بود که این موضوع مسـتلزم گسـترش    ذیري آن کشور در برابر هرگونهپ ببه آسی
 گسـترش  يمعنـا  هب امر نیا ما کشور باشد. در یم جهان يکشورها از يادیز به تعداد یصادرات دیتول ۀیپا

  [1]. است یرنفتیصادرات غ

 باال ياقتصاد رشد نرخ .9
اخـتالف طبقـاتی جامعـه،     وري، کـاهش  هدر صورت تحقق مواردي مثل کاهش نرخ بیکاري، افزایش بهر

تولید صادراتی و مواردي از این قبیل نرخ رشد اقتصادي افـزایش   ۀ اجتماعی، گسترش پایۀافزایش سرمای
باعـث   توانـد مجـدداً   یگردد. این نیز خـود مـ   ییافته که باعث افزایش سطح درآمدها و رفاه افراد جامعه م

ثر از انطبـاق الگـوي   تمامی مـوارد مـذکور متـأ    ي افراد جامعه شود که البته چنانچهکاهش شکاف درآمد
  باشد.   یمصرف مناسب با نظام اقتصاد مقاوم م

  تبذیر و اسراف مقابله با .10
 ذلـک  کان ان و االنسان فعل یفعله کل فی الحد تجاوز« :اند هگفت اسراف ترسیم و تعریف در شناسان لغت

 که يکار هر در مرز و حد از انسان شدن خارج ؛»بالکیفیۀ تاره و بالقدر اعتبارا تارة یقال و االنفاق اشهر فی

و  انـدازه  در گـاهی  هـم  اسراف و است مشهورتر انفاق در معنی این گرچه اسراف گویند. را دهد یم انجام
اقتصاد و اعتدال  واژة برابر در تبذیر و اسرافة واژ آن. چگونگی کیفیت و در گاهی و است) چیز مقدار (یک

 تبـذیر  و لغت اسراف دو ۀریش درنظرگرفتن با رسانند. یم پیام را مفهوم و یک تفاوتی اندك با و دارند قرار

 اعتدال، حد از شدن خارج معنی به اسراف گیرند یم هم قرار مقابل در دو این وقتی که رسد یم نظر هب چنین
 برابـر  صـد  بهایش که بپوشیم قیمتی لباس گران ما اینکه، مثل باشد، کرده ضایع ظاهراً را يچیز آنکه بی
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 را يزیاد ةعد آن بتوان قیمت با که کنیم تهیه قیمت گران آنچنان را خود يغذا یا باشد ما نیاز مورد لباس

امـا تبـذیر و    ،اسـت  نشـده  نـابود  يچیـز  ظـاهراً  ولـی  ،ایـم  هگذراند حد از جااین در. تغذیه کرد آبرومندانه
 نفـر  دو يبـرا  هکـ این . مثـل بینجامد تضییع و اتالف به که کنیم مصرف چنان که است آن وپاش، ریخت

 و نمایند یم افتخار آن به و کنند یم چنین جاهالن از بعضی که ونهگ آن کنیم تهیه را ده نفر يغذا میهمان
 در واژه دو این کاربردها، در که شود یم هم گاهی البته کنند یم اتالف و ریزند یم دان هزبال در را مانده باقی
  فرماید: یم البالغه نهج در(ع) علی امام شوند، یم يتفسیر اصطالح عطف به و رود یم کار هب معنی یک

 و اآلخـرَةِ  فـی  و یضَعه الدنْیا فی یرْفَع صاحبه هو و اسرَاف و تَبذیرٌ حقّه غَیرِ فی الْمالِ اعطَاء وانَّ اَلَا«
 اسـراف  و تبـذیر  کـردن  صرف استحقاق مورد غیر در را مال باشید آگاه عنْداللَّه؛ یهِینُه و النَّاسِ فی یکْرِمه

. خواهد کرد حقیر و پست آخرت در مسلماً اما ،کند بلندمرتبه دنیا در را انسان عمل این است ممکن است.
  .»شد خواهد انسان مقام سقوط موجب خدا پیشگاه در اماگردد،  اکرام سبب است ممکن مردم تودة نظر در

 نظـر وقتی کشوري عادت مصرفی نامناسبی داشته باشد، وقتی دچار یـک شـوك اقتصـادي شـود از     
 اسـت  تولیدي و توزیعی یکی از موانع اقتصاد مقاومتیاي بد مصرفی، ه شود. عادت یسیاسی نیز ضعیف م

  [2] شود. یاي تشویقی و تنبیهی مرتفع مه و اعمال سیاستسازي  که از طریق دولت و با فرهنگ

 اي درمان پایینه هزینه .11
ا بر نظام سالمت بکاهیم و آن را منطبق بر الگـوي  ه نوسانات نرخ ارز و تحریم تأثیره بتوانیم از کبراي این

اي درمان باید به ه دقیق و کاملی داشته باشیم، هزینهریزي  بایستی برنامه ،مصرف اقتصاد مقاومتی نماییم
ـ  ـ  هطرق مختلف کاهش پیدا کند، ب ه راهنماهـاي بـالینی را جـدي بگیـریم، تجـویز و مصـرف       کـ  اي هگون

تجهیزات  شدة اي داخلی روي آوریم تا قیمت تمامه غیرضروري و نابجا را کم کنیم و به تولید مصرف پایه
  کاهش یافته و سود ناشی از تولید این کاالها نیز به درآمد ملی کشور برگردد.

ـ توان براي بهبود شرایط ایجاد یکه ماي تشخیصی از دیگر اقداماتی است ه اصالح روش  کـار   هشده ب
ـ  ن ما به امکانات و تجهیزات توسعهبرد. در حال حاضر متخصصا ـ   هیافت کـه   یصـورت آورنـد، در  یتـر روي م

ینـدهاي تشخیصـی و   یص خواهند بود. بنابراین باید فراتشخ تر قابل هها با تجهیزات ساد يربسیاري از بیما
  تر کمتر شود. هیافت اي توسعهه مان به دستگاه وابستگی درمانی را طوري تنظیم کنیم که

 اجتماعی رفاه و عدالت با مصرف اقتصاد مقاوم يالگو رابطۀ
 مصرف صحیح يالگو ارائۀ فقر بایستی از يجلوگیر و جامعه رفاه تأمین يبرا اقتصاد مقاوم تدابیر از یکی

 لحـاظ  از اسـراف  يبیمـار  اسـت.  مهـم  ایـن  يبرا الگو بهترین کریم که قرآن باشد زندگی ابعاد همۀ در

 مسـئله  ایـن  کـه  گنـد  یم ایجاد کشور يبرا مشکالت فراوانی و اه آسیب فرهنگی، و اجتماعی ،ياقتصاد

 .کند یم دوچندان اقتصاد مقاومتی را مصرف يالگو يارائه و اجرا ضرورت
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اجـراي اقتصـاد   گـروي   در اجتماعی، رفع فقر و جامعه سالم جانبه و متوازن عدالت توسعۀ همه تداوم 
ارائه و اجراي الگوي صحیح مصرف منطبـق   ياست، و اجراي اقتصاد مقاومتی در گرو کشور در مقاومتی

 رعایت عدم از ناشی جامعه در ها ینارسای و معضالت برخی وجود چراکه ،بر این چارچوب اقتصادي است

 معنی ماندگی عقب فقر و بردن ازبین در وجه هیچ به عدالت. است جامعه اقشار از برخی يازسو جویی صرفه

 بـا  تعریف است. قابل تجمل از يدور و یافتگی توسعه توان و قدرت با عدالت بلکه کند، ینم پیدا مصداق و

 در اجتمـاعی  و ياقتصـاد  عـدالت  و تـوازن  برابر، ياه فرصت ایجاد و ملی ۀسرمای و ثروت عادالنۀ توزیع

 .رود یم بین از طبقاتی ۀفاصل و شده کشور ایجاد
 مبارزه مسئلۀ عدالت، و اجراي چارچوب مقاومتی اقتصاد همراه با پیشرفت زمینۀ در اساسی قدم یک 

 اسـت  جامعـه  اموال تضییع و ها یاز ولخرج يجلوگیر و مصرف مناسب يالگو سمت به حرکت اسراف، با

 سـطوح  در هایمـان  يریز برنامه اساسی خطوط در را جویی صرفه مسئلۀ سیاست، یک عنوان هب است الزم

 ،نیست نکردن مصرف يمعنا هب جویی صرفه« فرمایند: یکنیم چنانچه رهبر فرزانه انقالب م اعمال مختلف
 و کارآمـد  را مصـرف  و مـال  نکـردن  ضـایع  کـردن،  بجـا مصـرف   کـردن،  مصـرف  درسـت  يمعنا هب بلکه

  [3] .»مال است هدردادن واقع در هرز و بیهوده مصرف است. کردن ثمربخش

  جهانی مصرف يالگو در ایران وضعیت
 یـا  مصـرف  يالگوها که دهد یم نشان اخیرۀ ده در کشورها از يبسیار در شده انجام مطالعات به نگاهی

 افـراد  امکانـات  و هـا  یتوانـای  ا،ه خواسته ق،عالی تأثیر تحت صرفاً و ساده اییه پدیده مصرف ياه سبک

ـ  چـون  متغیرهایی و عوامل با يمعنادار ارتباطات که اند یچندوجه پیچیده و اییه پدیده بلکه نیستند ۀ طبق
 اجتماعی، پایگاه درآمد، زندگی، فرهنگی) سبک و يمصرفی (ماد يکاالها نوع اجتماعی، قشر اجتماعی،

 مطالعات این دارند. کشورۀ توسع سطح و يا هزمین يمتغیرها مرجع، مصرف يالگوها اجتماعی، ياه ارزش

 وابسته يفرد امکانات و ها یو توانای قعالی و اه سلیقه به تنها ،"مصرفهاي  شیوه "که است آن از حاکی

 الگویی "و بلکه ساختارمند باشد داشته وجود مصرفة شیو یک اجتماعی گروه یا فرد هر تعداد به تا نیست

 هـم  و اسـت  جامعـه  یـک  فرهنگی و اجتماعی ،ياقتصاد از شرایط تابعی آن يیرگ شکل هم که است "

  .پیوندد یم وقوع به فوق شرایط تغییر به باتوجه آن تغییرات
 میزان نظر از و کشور سومین ارزان بنزین ارائۀ نظر از ایران اوراکل مارکت ؤسسۀم گزارش، براساس 

 مصرف کل درصد 36 از بیش و است جهان يکشورها میان در کشور نخستین این کاال به پرداختی ۀیاران

  [3] .است گردیده مصرف در ایران 2007 سال در خاورمیانه بنزین
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برابر  6/2متوسط مصرف انرژی در ساختمان 
.کشورھای صنعتی است

بیش از الگوی جھانی% 70الگوی مصرف آب 

 22 کیلوگرم در مقابل 29سرانھ مصرف شکر 
کیلوگرم در جھان

نوزدھمین کشور پرمصرف برق در دنیا

برابر استاندارد جھانی 4مصرف میوه 

برابر چین  2 برابر اندونزی و 5مصرف انرژی ایران 
برابر ھند 4 و

دومین کشور در پرداخت یارانھ انرژی

 کیلوگرم و 256 کیلوگرم در مقابل 160سرانھ نان 
کیلوگرم آلمان 70

سومین کشور بنزین ارزان

تعلق بیشترین یارانھ بھ بنزین

بنزین خاورمیانھ% 37مصرف کننده بیش از 

لیتر در مقابل  11متوسط مصرف سوخت خودروھا با 
3/5 انگلیس-1/9 فرانسھ-2/5 ژاپن

ھر دو سال یک بار مصرف سوخت دو برابر می شود

مازاد بر الگوی مصرف روغن در % 30مصرف 
جھان

ایران در الگوي مصرف 
جهانی

  
  جهانی مصرف الگوي در ایران وضعیت .3شکل 
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 کشـورها،  سـایر  بـا  مختلـف  ياهـ  بخـش  در مصـرف  میزان ۀمقایس کنیم یم مشاهده ورکهط نهما 

 نزدیک سالیانه که اینجاست رت جالب و استها  زمینه ۀهم در مصرف بسیار نامطلوب وضعیت ةدهند نشان

ـ  پرداخت پنهان ۀیاران تومان هزارمیلیارد 78واقعی و  هزارمیلیارد تومان یارانۀ 2/12 به  در کـه . کنـیم  یم

 حـال  بـااین  .اسـت  تومـان  هزارمیلیـارد  90حدود  در يچیز دولت پنهان و آشکار ۀیاران کل مبلغ مجموع

مسـئوالن   مهـم  ياه برنامه از یکی عنوان هب باید کردن مصرف درست و جویی صرفه دربارةسازي  فرهنگ
  .کرد پایدار جامعه در را فرهنگ این بتوان الزم ياه آموزش با تا گیرد قرار توجه مورد مختلف، ياه دستگاه

 مقاومتی مصرف يالگو استاندارد ارائۀ ضرورت
 و وسایل ساخت و طراحی در يفناور يارتقا علمی، پیشرفت بر عالوه تا شود یم سبب بهینه مصرف الزام

 دیگر در پیشرفت آن تبع به و منابع مناسب توزیع فرصت جهانی، ياستانداردها با مطابق بهینه تجهیزات

 ،يا هجامع هر در مصرف يالگو یک تعریف و تبیین .شود فراهم نیز توجه بوده مورد کمتر که اییه بخش
 چگونـه  جهـان  در را خود انسان جایگاه اینکه شود، یم مشخص زندگی هدف به جامعه آن نگاه براساس

حال که  است. او اثرگذار مصرف وةشی بر مستقیم طور هب کند، یم تبیین چگونه را زندگی از هدف و بیند یم
 سوي مقام معظم رهبري حجت بر همگـان اتمـام گردیـده،   اي کلی اقتصاد مقاومتی ازه با ابالغ سیاست

 توسـعۀ  به ملی ياه ثروت و منابع از بهینهة استفاد و حفظ در صحیح مصرف با بتوانند باید جامعه ياعضا
 در اثرگـذار  عوامـل  نقـش  به گذرا نگاهی با کنند. تضمین را ملی استقالل و کنند کمک کشور ياقتصاد

ـ  خـدماتی  و يتولید يواحدها ياستانداردساز یاسازي  بهینه دریافت مصرف، يالگو اصالح  در توانـد  یم

 خـود  ایـن  و است پایدارسازي  فرهنگ نیازمند مصرف يالگو باشد. اصالح ثرمؤ شعار این صحیح ياجرا

 این تدریج به و کنند احساس را مصرف اصالح يالزام رفتارها جامعه افراد همۀ تا است راهکارهایی نیازمند

 تبدیل مصرف ياه عرصه تمامی در یک فرهنگ به نهایت در و پایدار رفتار یک به و شده نهادینه اصالح

 شـود.  اجـرا  کشـور  در سطح استاندارد ارائۀ و آموزش يراستا در صحیحی يراهکارها باید ور نازای شود،

 يتوانـد فضـا   یم است، کشور صنعت موتور ةچرخانند که يانرژ هدررفت از يجلوگیر با استاندارد رعایت
 يرت وسیع دامنۀ باکنندگان  مصرف تا بیاورد وجود هب صنعت گسترش و تولید جهت گذاران هسرمای يبرا امن

 .شوند رو روبه مطمئن و سالم مصرفی امکانات و از خدمات

   شده اصالح مصرف يها يالگو و استانداردها کردن نهادینه يراهکارها و مراحل 
چنـین چـارچوب و   ن با فرهنگ و پتانسیل داخلی و همتوان از بررسی استانداردهاي جهانی و انطباق آ یم

ي استاندارد آن را از طریق تعیین حد و مرزها اهداف آتی کشور الگوي مصرف منطبق بر اقتصاد مقاومتی
 کردن نهادینه معنی هب که مصرف يالگو اصالح الگوي مصرف فعلی اقدام نمود. اصالح تعریف نموده و به
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 و شـده  اهـ  هزینـه  کاهش و زندگی ياه شاخص يارتقا سبب است، کشور منابع از استفاده صحیح روش
 علمی پیشرفت عالوه بر تا شود یم باعث بهینه مصرف الزام یطرف از .است عدالت گسترش يبرا يا هزمین

ـ  تجهیزات و وسایل ساخت و طراحی در يفناور يارتقا از ناشی جهـانی،   ياسـتانداردها  بـا  مطـابق  ۀبهین
 نیـز  است بوده توجه مورد کمتر که اییه بخش دیگر در پیشرفت آن تبع به و منابع مناسب توزیع فرصت

 يالگـو  اصـالح  "بـه  عدالت و پیشرفت دهۀ اول سال يگذار نام بین منطقی ارتباط ور نایاز گردد. فراهم
 نیازمند خود این و است پایدارسازي  فرهنگ نیازمند مصرف يالگو اصالح .شود یم نمایان بیشتر" مصرف

 اصالح این تدریج به و کنند احساس را مصرف اصالح يرفتارها الزام جامعه افراد همۀ تا است راهکارهایی

 اصالح .شود تبدیل مصرف ياه عرصه تمامی در فرهنگ یک به نهایتاً و پایدار رفتار یک به و شده نهادینه

 از کـه  کـاال  تولیـد  سطح در. است بررسی قابل" کاال مصرف "و" کاال تولید "سطح دو در مصرف يالگو

 و سـازندگان  کـه  اسـت  نیـاز  شـود،  یم شامل راکننده  مصرف به توزیع و انتقال تا خام مواد تبدیل مرحلۀ
 تولیـد  يفنـاور  ،محیطـی  زیسـت  ضـوابط  رعایت بر عالوه خصوصی و دولتی بخش دو هر تولیدکنندگان

 اکنون هم .کنند مطابق منطقه هر اقلیم با مناسب االمکان حتی و جهانی ياستانداردها با را خود يکاالها

 در بلکـه  تجـارتی،  و خدماتی مشاغل و خانگی مصارف بخش در صرفاً نه کشور يانرژ ةحوز در هدررفت

 بـا  مقایسه در نیز خودورها و يتولید يواحدها آب، ياه لوله برق، انتقال خطوط ا،ه نیروگاه ا،ه پاالیشگاه

 . نیست قبول قابل جهانی ياستانداردها
 ۀتهی که گاز و برق آب، خصوصاً بهینه مصرف نحوةسازي  فرهنگ يبرا باید" کاال مصرف "سطح در 

 وزارت تولیدکننـدگان،  ا،هـ  رسانه مدارس، طریق از آموزش است رت الوصول سهلکننده  مصرف يبرا اه آن

 دینـی  مقـدس  مظـاهر  و دین با پیوند علت هب ایران مردم همچنین. باشد ثرترمؤ بسیار گاز شرکت و نیرو

 و تعالیم از آموزش بخش در توان یم لذا ،نهند یم ارج بدان و پذیرند یم را شده نهادینه ياه سنت خوبی به
 مصـرف،  يالگو تغییر جهت جاکهازآن .برد بهره بیشتر نیز دارند تأکید جویی صرفه بر که دینی ياه آموزه

 سـطح  با اه دهک سرانۀ مصرف باید است يضرور دولتی و مردمی بخش دو هر ينیازها عمیق شناخت

 يبـرا  الزم یارانـۀ  میـزان  و درصـد  سپس و شود مقایسه دقیقاً جهانی مصرف ياستانداردها و دستمزدها
 که دریافت توان یم بنابراین. گردد تعیین آن يا هغیریاران و يا هیاران قیمت و شده مشخص کاالها از هریک

 خصـوص  فـوق را بایسـتی در   رویـۀ  دو است. جز الینفک نیل به اقتصاد مقاومتی مصرف ياصالح الگو

 و شود بررسی عملی دید از هم و ينظر دید از هم باید موضوع این داشت، نظر مصرف مد يالگو اصالح
 لۀمقو به نسبت را خود دیدگاه باید ينظر لحاظ به .گیرد قرار مورد توجه باید آن ابعاد تمامی اجرا مسیر در

 و ها یکاست از شدن خارج يبرا باشیم و معترف تفریط یا اسراف به دیگر، عبارت هب یا کنیم، تعدیل مصرف
 مصـرف  يبایـد الگـو   کشـور  بپرهیزیم. در جایگاهی هر در اسراف هرگونه از باید تفریط و افراط عقوبت

 و اجـرا  قابـل  عموم يبرا ينظر هم و عملی لحاظ به هم که شود تعریف جامعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
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 .نمـود  اي تهدیـدزاي دشـمن را فـراهم   ه تکانه بتوان توان مقابله با چنین الگویی بر تکیه با تا باشد درك
 در را تنبیـه  و تشـویق  يکارهـا  و سـاز  باید کالن سطح در مصرف) يالگو امر (اصالح این تحقق يبرا

 ياجرا پذیرش و ربط يذ ياه دستگاه حمایت و مردم آحاد عمومی آموزش با و اجرایی گنجاند ياه برنامه
سـازي   فرهنـگ  زمینه این در باید که است مفهوم آن به این و بدل سازیم اذهان در يباور به را طرح این

  [3] پذیرد. صورت الزم

  اصالحی يراهبردها تبیین ياه گام 

تبیین راھبردی اصالحی 
الگوی مصرف

آموزش حصول نتیجھآگاھی بخشی

  
   اصالحی راهبردهاي تبیین .4شکل 

 بخشی آگاهی
 شـکل   هب و اساسی نقاط بر تمرکز با که شود یم اطالق راهبردهایی به افکار بخشی و تنویر یآگاه راهبرد

 يالگـو  اصـالح  بـه  نسـبت  مؤثر يتقاضا ایجاد يبرا الزم ياه و زمینه ساخته مرتفع را مشکل يا هریش
  افکار) (تنویر .گردد یم موجب را مصرف

 آموزش
 اصـالح  يینـدها فرا بـر  نظارت و اجرا مدیریت، يبرا الزم ياه قابلیت ایجاد بر ناظر آموزش يراهبردها

  باشد.  یم اجتماعی و يفرد سازمانی، در سطوح مصرف يالگو

 گیري نتیجه
 اطمینان مصرف، يالگو اصالح يیندهافرا بر نظارتی و کنترلی ياه مکانیزم تبیین با گرا هنتیج يراهبردها

 قالـب  در راهبردهـا،  تبیـین  از پـس  )ي(استانداردسـاز  نماید یم ایجاد نظر مد نتایج حصول يبرا را الزم
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 برنامـۀ  در. گـردد  مـی  تـدوین  راهبردهـا  از هریک سطح در بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه ياه برنامه

 .گردد یم تعیین ربط ذي نظارتی ةحوز و اجرا متولی نیاز، منابع مورد اهداف، پایان و آغاز زمان شده، تدوین
 اهـ  قیمـت  و اه یارانه مالیات، تنظیم طریق از دولت که دارند عقیده ياقتصاد کارشناسان و نظران صاحب

 مصـرف  از يجلـوگیر  منظور هب که معنی این به کند؛ دهی سامان را جامعه مصرفی ياه سیاست تواند یم

 بدهد یارانه آن به دیگر، کاالیی مصرف افزایش يبرا و کرده وضع آن مالیات بر خاص کاالیی حد از بیش

 تعیـین  بنـابراین . باشد داشته دنبال هب را مصرف ياصالح الگو یکدیگر موازات به ابزارها این از استفاده تا

 مالیـات  مثـال  عنوان هب .دارد مصرف يالگو اصالح بر مثبتیگذاري  تأثیر مناسب، ياقتصاد ياه سیاست

ـ  مصـرف  يالگو هید تجه يبرا مختلف يکشورها در که است ياقتصاد ياه سیاست از بخشی  کـار  هب

هـدایت   امکان افزوده، ارزش بر مالیات نظام در تنها مختلف، مالیاتی ياه سیستم بین در و شود یم گرفته
 بخش تولیدکنندگان ویژه هب داخلی ةتولیدکنند متفاوت، مالیاتی ياه نرخ اعمال. دارد وجود مصرف مستقیم

 ازآنجاکه. کند یم خود بازار سهم افزایش منظور هب خود محصوالت کیفیت افزایش به را تشویق خصوصی

 محصوالت تولیدکننده که یزمان است، تولید بخش ناکارایی از ناشی رویه، بی از مصرف توجهی قابل بخش

 خـود  نیاز رفع يبرا مشخص کاالیی از بیشتر ةاستفاد به ناچارکننده  کند، مصرف یم تولید جامعه در ناکارا

 وضـع  بـا  یعنی. گرفت بهره ناکارا يکاالها تولید برکننده  کنترل يابزار عنوان هب مالیات از توان یم. است

 اصالح به گام یک آن دنبال هب و کرده نزدیک استانداردها به را مختلف يکاالها ها، تولید یناکارای بر مالیات

 سـمت  هب مصرف يالگو هدایت يبرا گمرکی ياه تعرفه از شد. استفاده نزدیک جامعه در مصرف يالگو

  دارند. را داخل کشور در تولید قابلیت که کاالهایی از بیشتر استفاده
 يکاالها مصرف کاهش سبب امر این باشد، یم مصرف يالگو در تغییر موجود يابزارها از دیگر یکی 

 در جـایگزین  و جانشـین  حال درعین وارداتی (که يکاالها مالیاتی ياه نرخ بین تفاوت گردد. یم خارجی

 يالگـو  اصـالح  در کـه  است اییه راه از یکی داخل تولید يکاالها دارد) و وجود اه آن يکشور برا داخل
 مصـرف  بـه  نسـبت  مـردم  نگـرش  اصالح با اقدامات این تمامی نهایت که در. است ثرؤم جامعه مصرف

 يراهکارها از نیزسازي  فرهنگ همچنین بود. همراه خواهد داخلی يکاالها از استفاده و وارداتی يکاالها
 آنچـه  حـال  بااین دهد. یم سوق از منابع بهینه استفادة به راکننده  مصرف که است مصرف يالگو اصالح

 است، متفاوت رفتار انسان أمنش. است مصرف يالگو تغییر جهت سیاستی ابزار صحیح انتخاب است مسلم

 رفتار مصرفی ما ۀجامع در اکنون هم تردید بی. باشد أمنش آن با متناسب باید نیز سیاستی ابزار انتخاب لذا

ـ  رفتارهـا  ایـن  تـا  کند یم کمک آنچه اما ،نیست دفاع قابل و صحیح  اهـداف  و شـود  اصـالح  درسـتی  هب

  .است رفتار أمنش با سیاست بودن متناسب نماید، را محقق ذارگ سیاست
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 سمت استانداردها هابزارهاي هدایت الگوي مصرف ب 

ابزارھای ھدایت الگوی مصرف بھ 
سمت استاندارد ھا

مالیات
جھت جلوگیری از تجمل گرایی

یارانھ
کمک بھ تامین حداقل معیشت و توزیع مناسب درآمد

فرھنگ سازی، تنویر افکار و آموزش

تعرفھ ھای گمرکی
جھت جایگزینی کاالھای داخلی

سیاست ھای تشویقی

تبیین مکانیزم ھای کنترلی بر قیمت ھا

اصالح الگوی بخش دولتی اقتصاد

ارائھ تسھیالت خاص
جھت تولید کاالھای خاص استراتژیک در داخل کشور

 
  سمت استانداردها هابزارهاي هدایت الگوي مصرف ب .5 شکل

  يساز پیاده يو متدولوژ استانداردادهاسازي  پیاده نحوة
 يساز پیاده يمتدولوژ

، اهـداف  بـه  باتوجـه ، اهـ  وشرکت سساتؤم، اه سازمان از اعم اجرایی ياه دستگاه مدیران که است بدیهی
 نیـاز  مـورد  يالگوها و استانداردهاسازي  پیاده به تمایل ،دارند اختیار در که منابعی و اه یتمسئول، وظایف

 باشد: یذیرمپ نامکا روش دو به والگوها این استانداردهاسازي  پیاده .داشت خواهند خود
  .سپاري به مراکز معتبر ) برونالف
  .استانداردي اختصاصی و بومی ۀتهی )ب
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 در مربوطـه  لمللیا بین ياستانداردهاسازي  پیاده در که يمعتبر سساتمراکز و مؤ از يگیر هبهر الف)

 در مربوطـه  لمللـی ا بـین  ياسـتانداردها سازي  پیاده به قرارداد اقدام قالب در و داشته خاصی مهارتۀ زمین
  .نمایند یم اه شرکت و اه سازمان

مورد  ياه زمینه در لمللیا بین هنوز در سطح ندارند و یا فرایند این يپارس برون به تمایل اه ب) سازمان
ا، هـ  شـرکت  و اه سازمان از برخی و حتی است نشده تدوین مرجع عنوان هب خاصی ينظر، استاندارد و الگو

 مزیت عنوان هرا ب خاص استاندارد دارند و این يو انحصار اختصاصی استانداردسازي  پیاده و تهیه به تمایل

  .دهند یم قرار استفاده مورد رقابتی
ـ  رعایـت  اسـتانداردها سازي  پیاده يبرا مشابه و مراحلی روش، اصول هر دو در عموماً   شـود و در  یم

 لمللیا بین ياستانداردها يبرا پذیرد، مثالً یم صورت مالحظاتی اه روش کدام از اینهر در خاص يموارد

، يو ممیـز  شوند و ارزیابی یم بومی اه شاخص این باشد و صرفاً ینم عمومی ياه شاخص تدوین به ينیاز
 تـدوین  بـه  و نیـاز  اسـت  سـازمانی  درونسازي  پیاده این دوم، مدیریت روش در است. ولی سازمانی برون

 بـا اعتبـار   اسـتاندارد، الگـویی   یک يیرگ شکل به منجر آن نتایج باشد و گاهاً یم اختصاصی ياه شاخص

  .شود یم جهانی
و الگوهـا   اسـتانداردها  ایـن  کـردن  و نهادینـه سـازي   پیاده بر نحوة حاکم روح کلی حالت در اینجا در 

 گام هفت مختلف ياه سازمان در و الگوها استانداردهاسازي  پیاده يبرا .گردد یم توصیف اجمالی صورت هب

 و اهداف سازمان، راهبردها هر گام، بایستی هفت این نمودن و طی شروع از قبل شود که یم گرفته نظر در

تولید، توزیـع، مصـرف،    ۀحیط سه در سازمانی يواحدها و یا اه سازمان همۀ عموماً .نماید را مشخص خود
و  اسـتانداردها سـازي   پیـاده  و بـا  و اهـداف اثـربخش   راهبردهـا  وجود صورت در. دارند و فعالیت مدیریت

 حتـی  اییهـ  شـود، سـازمان   یم مشاهده گاهاً .گردد یم حاصل نیز بخشی رضایت مطلوب، نتایج يالگوها

ایـن   نتـایج  تحقیقـاً  نمودنـد کـه   استقرار استاندارد خاصـی  به اقدام ولی ،ندارند يا هشد تدوین يراهبردها
 در .باشد داشته تواند یم تبلیغاتی صرفاً ا، ماهیتیه قداما ونهگ این .نخواهدبود استاندارد، مطلوبسازي  پیاده

  :از ندا عبارت که شود یم پرداخته انهگ هفت ياه و گام مراحل به مبحث ادامه
 .يراهبرد ستاد تشکیل اول: گام .1
 .يگیر هانداز ياه و مقیاس اه شاخص تدوین دوم: گام .2
 الگوها. و استانداردها ابالغ و تدوین سوم: گام .3
 .يساز يو توانمند آموزش چهارم: گام .4
 و الگوها. استانداردهاسازي  پیاده پنجم: گام .5
 اجرا. ةنحو ارزیابی بر نظارت ششم: گام .6
  مستمر. بهبود ياه برنامه هفتم: گام .7
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 يساز پیاده
 يراهبر ستاد تشکیل اول: گام

 اهداف

، يسـاز  پیـاده  در و همـاهنگی  کلـی، هـدایت   الزاماتو  کاربرد دامنۀ در يذارگ سیاست منظور هب ستاد این
و  گردد یم تشکیل سازمانی هر در و اهداف راهبردها مطابق يو الگوها کردن استانداردها و نهادینه نظارت
. شـود  یم تعیین و الگوها استانداردها امر در سازمان فعالیت ۀو ماهیت و حیط اهداف با متناسب آن عنوان

 و اسـتانداردها سـازي   پیـاده  يراهبـر  سـتاد  دهند، عنوان یم ارائه خدمات بیشتر که اییه سازمان در مثالً
. باشد یم آن توزیع و يتولید انرژ اه آن فعالیت بیشتر که اییه سازمان در و است مناسب مصرف يالگوها
 مدیران :این ستاد ياعضا ؛گردد یم پیشنهاد توزیع يالگوها و استانداردهاسازي  پیاده يراهبر ستاد عنوان

  .تخصصی ياه کارگروه يسارؤ و سازمان ةخبر کارشناسان ارشد،

 يگیر هانداز ياه مقیاس و اه شاخص تدوین :دوم گام

 نوع درنظرگرفتن است. با الگوها و استانداردهاسازي  پیاده اصلی ارکان از اه مقیاس و اه شاخص شناسایی

 تمـام  در عمـومی  بعـد . گردنـد  یم تعیین اختصاصی و عمومی بعد دو در اه شاخص و الگوها، استانداردها

 تعیـین  سـازمان  هر اهداف و وظایف ماهیت، به توجه با اختصاصی و بعد بوده یکسان مشابه ياه سازمان

 و سـنجی  زمـان  و کارسـنجی  نیازسـنجی،  ياه روش از استفاده با اه مقیاس و اه شاخص تعیین .گردد یم
 نیـاز  مورد ياه مقیاس و اه شاخص اگر که است توضیح به الزم. باشد یم علمی میسر و فنی ياه مقیاس

  .نمود عمل مربوطه، ياه شاخص مطابق بایستی باشند، تدوین گردیده لمللیا بین و ملی سطح در قبالً

 الگوها و استانداردها ابالغ و سوم: تدوین گام
ـ  تهیـه  )ي(مستندسـاز  توسـعه  و تحقیق تخصصی کارگروه توسط گام این مقدمات  تـدوین  در. گـردد  یم

 و اهـ  شـاخص  کاربرد،ۀ دامن الزامات، اهداف، ها، یمش خط مورد در مدون اییه بیانیه و الگوها، استانداردها
 بـه  و شود یم تهیه نویس پیش صورت هب نامه نظام یک قالب در اجرایی ياه و روش يگیر هانداز اه مقیاس

  .شود یم ابالغ يراهبرد ستاد توسط ،تأیید در صورت و گردد یم منعکس يراهبرد ستاد

 يتوانمندساز و چهارم: آموزش گام

 يواحدها هماهنگی الگوها) با و استانداردها کردن (نهادینهسازي  فرهنگ و آموزش کارگروه توسط گام این
 کارکنـان  آموزش استاندارد مطابق اقداماتی مرحله این در. پذیرد می صورت سازمانی هر آموزش کارکنان

10015 Iso یابد یم تحقق. 
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  الگوها و استانداردهاسازي  پنجم: پیاده گام
 صورت زیر اقدامات مرحله این در یابد. یم تحقق (استقرار)سازي  پیاده تخصصی کارگروه توسط پنجم گام

 :پذیرد یم
 .الگوها و استانداردها کاربرد ۀدامن حیطۀ در الزاماتسازي  پیاده. 1
 .ابالغی يالگوها و استانداردها بهبود و ينگهدار استقرار، ایجاد، يبرا الزم منابع قراردادن دسترس در. 2
 .ابالغی يالگوها و استانداردها شده تعیین وظایف شرح و اه مسئولیت مطابق اجرایی امور انجام. 3
 .شوند یم ينگهدار و یابند یم استقرار الگوها و استانداردها اینکه از اطمینان حصول. 4
 و اسـتانداردها  اسـتقرار  بـه  کـه  ينیاز هرگونه وسازي  پیادهة نحو ةدربار يراهبر ستاد به دهی گزارش. 5

 .نماید یم کمک الگوها
 بـا  مـرتبط  مختلـف  ياهـ  طـرف  بـا  الزم يهـا  یهمـاهنگ  داخلـی) و  و سازمانی (برون ارتباطات ایجاد. 6

 .ابالغی يالگوها و استانداردها
 و پیشنهادها ارائۀ و استقرار از بعد مرحلۀ در سیستم عملکرد خصوص در يراهبر ستاد به دهی گزارش. 7

  مستمر. بهبود يایی براه توصیه

 اجرا ةنحو ارزیابی و ششم: نظارت گام

 يراهبـر  ستاد به آمده دست هب نتایج و گیرد یم صورت ارزیابی و نظارت تخصصی کارگروه توسط گام این
 صورت هب تواند یم یندفرا این .است مدون و مستقل یافته، نظام يیندفرا ارزیابی و شود، نظارت یم منعکس

 يمعیارها وا ه مالك .پذیرد صورت ثالث) سازمان يسازمانی (ممیز برون داخل) یا ي(ممیز سازمانی درون
 يو الگـو  اسـتاندارد  در سازمان هر اختصاصی) و (عمومی ياه شاخص مجموعۀ همان ارزیابی، و نظارت

 از نتایج تا پذیرد صورت مشخص زمانی ياه دوره يبرا مدون ۀبرنام قالب در بایستی که باشد یم نظر مورد
 ۀبرجست کارشناسان و نخبگان از کارگروه این ياعضا .گردد برخوردار )يتکرارپذیر و (اعتماد اعتبار الزم

 گشته محرز اه آن شایستگی و اند هطی نمود باموفقیت را الزم آموزشی ياه دوره که باشند یم سازمان هر

 ا،ه مقیاس ا،ه شاخص بودن، مشخص :شود یم تشکیل اصلی مرحلۀ چهار از ارزیابی و نظارت یندفرا .است

  نظر. مورد يالگو و استاندارد درالزامات و...  و اهداف کیفی) پیچیدگی، و ماهیت (کمی اندازه، حدود،
 و سـابقه  مرتبط، دانشگاهی (تحصیالتکمی  صورت هب کنندگان یارزیاب ياه مشخصه و معیارها تعیین. 1

 ابتکـار  ارتباطی، ياه مهارت شخصی، (خصایص کیفی و )يممیز آموزشی ساعات مفید، يکار ۀتجرب

 .و...) لیست چک تهیه
 از يزیـاد  طیـف  کـه  ارزیابی و نظارت روشترین  جامع ارزیابی، و نظارت يبرا مناسب روشی انتخاب. 2

 حصـول  ياست. برا درجه 360 ارزیابی و دهد. نظارت یم پوشش را ا)ه موقعیت با (متناسب اه شاخص



  171                پذیري الگوي مصرف با اقتصاد مقاومتی انطباق

 

 رصـد  را نظـر  مـورد  يالگو و استانداردۀ حیط مختلف، يزوایا از تخصصی مربوطه، کارگروه اطمینان،

 باشند.  یم متفاوت الگوها و استانداردها و پیچیدگی ماهیت نوع، با متناسب زوایا نمایند. این یم

 مستمر بهبود ياه برنامه گام هفتم:

 تا دهد قرار يبازنگر مورد شده ریزي طرح فواصل در را ابالغی يالگوها و استانداردها بایستی يراهبر ستاد

 ياهـ  فرصـت  ارزیابی شامل باید يبازنگر این .نماید حاصل اطمینان اه آن اثربخشی و تناسب، کفایت از
 اثـربخش  اهداف و راهبردها يراستا در و حاکم يالگوها و استانداردها در تغییرات اعمال به نیاز و بهبود

 حـاکم مـورد   يالگوهـا  و استانداردها خروجی و يورود بخش در مستمر بهبود ياه برنامه پذیرد. صورت

 گردد: یم بررسی زیر موارد يورود بخش گیرند. در یم قرار توجه
 دهد. قرار تأثیر تحت را الگوها و استانداردها تواند یم که تغییراتی

  بهبود. يبرا اییه توصیه

 يگیر هنتیج
 ایـن  باشـد  یم اهمیت يدارا کشور در مصرف ۀبهین فرهنگ به دستیابی و مصرف يالگو اصالح بر آنچه

 بـه  اصل این آن، طی که است مشی خط تعیین و ياستراتژ تبیین نیازمند مصرف ياصالح الگو که است

 يازسو عمیق حرکتی و خیزش کشور، در مهم این به دستیابی ۀالزم در واقع ندهد؛ ماهیت تغییر شعار یک
 ياه فعالیت و دانسته ضرورت یک را اصل این همگی بایست یم لذا باشد؛ یم جامعه آحاد همۀ و مسئوالن

 سـاز  فرهنـگ  امـر  این به دستیابی يبرا و نمایند يریز هبرنام مهم اصل این به رسیدن يراستا در را خود

ما باید در مسیر تحقـق   که همۀ است این ورزند یم تأکید آن بر انقالب فرزانهرهبر  که آنچه. نمایند اقدام
 حرکـت  و يریز هبرنام ا،ه زمینه ۀهم در مصرف يالگو اصالح یعنی اساسی و حیاتی مهم، شعار این ،این

 يبستر عنوان هب موضوع این ةدهند نشان مصرف يالگو اصالح بر انقالب معظم رهبر تأکید بنابراین کنیم.
 موضوع اصل صیانت وحفظ شعارزدگی از پرهیز لذا. است ملی اقتدار به و دستیابی شکوفایی يبرا مناسب

ـ  آن تحقق و تبیین همچنین و مصرفی يمسیر اصالح الگوها در عامل رینت مهم عنوان هب  اصـلی  ۀوظیف

  .رود یم شمار هب نمسئوال و مردم همۀ

 منابع
ویـژة   مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسـیون مشـترك،   دبیرخانۀ .)1392( سیاست کالن امۀنفصل] 1[

 اقتصاد مقاومتی، بهار.
، همـایش ملـی نقـش    »زندگی اسالمی در ترازوي اقتصاد مقـاومتی «، مقدس رویا و نظري، مصطفی] 2[

  .سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 172

 

، »مبـانی اعتقـادي  اصالح الگوي مصرف از دیـدگاه اقتصـاد مقـاومتی و    «، )1393( صفاکیش، محمد] 3[
 ازها  مؤلفه و ها امروز؛ ضرورت ایران در ياقتصاد يرفتارها اصالحسازي  فرهنگ ملی همایش دومین

  ، آذر.يرهبر معظم مقام دیدگاه
[4] khamenei.ir. 
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  فق مؤبررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل 
  اقتصاد دوران دفاع مقدس

  **کهکی مهدي خدام، *علی رضایی

  چکیده
 هـاي  انگیـزه  از هـا  جنـگ  از بسـیاري  و آیـد  مـی  شـمار  بـه  ها جنگ بروز در اساسی رکن همواره اقتصاد

 کشـورها  اغلـب  اقتصـادي  سیاسـت  اقتصادي، نظام نوع از جدا جنگ دوران در .اند بوده ثرمتأ اقتصادي
. شوند می نزدیک متمرکز اقتصادي نظام به اغلب جنگ زمان در کشورها. باشد یکدیگر مشابه تواند می
هـاي   سیاسـت  اتخـاذ  بـا  کننـد  مـی  سـعی  نظـامی،  عملیات وها  برنامه کنار درها  دولت جنگ، زمان در

 بـدین  کننـد؛  حفظها  زمینه سایر در خطري هرگونه از را حکومت مرزها، حفظ ضمن مناسب، اقتصادي
 عـادي  شـرایط  در اقتصـادي  هـاي  سیاسـت  با دوره، این در اتخاذشده اقتصاديهاي  سیاست نوع سبب

 ظرفیـت  تمـام  از کوشـید  ایران بود، عیار تمام جنگ یک که عراق و ایران جنگ در .دارد اساسی تفاوت
 اتخـاذ  با و کند استفاده مردم ۀاولی نیازهاي تأمین و جامعه ادارة و جنگ از پشتیبانی براي خود اقتصادي
اخیـر نیـز بـا    هـاي   در سـال  .دهـد  قـرار  بهتـري  شـرایط  در را اقتصادي وضعیت مناسب، هاي سیاست

مقام معظم رهبري مدل جدیـدي از اقتصـاد را بـا     ها، تحریم ةگرفتن جنگ نرم اقتصادي در حوز شدت
ود کردن و بیان برخی مسائل اساسـی آن وجـ   مطرح فرمودند که نیاز به تئوریزهعنوان اقتصاد مقاومتی 

گشـا   تواند مشکل می شدن ابعاد گوناگون یک مسئله نیاز به بررسی موارد موفق مشابه دارد. براي روشن
هـاي   تواند ابعـاد و ویژگـی   می اقتصاد رخ داده است، ةمقدس در حوزباشد. بررسی آنچه در دوران دفاع 

ة مـدل  دنبال بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی بـا اسـتفاد   را روشن نماید. در این پژوهش به اقتصاد مقاومتی
ویژگی مشترك در این خصوص استخراج شـده   13که حدود ایم  فق اقتصاد دوران دفاع مقدس بودهمؤ

 مشـکالت، داشـتن   وهـا   کاسـتی  ها؛ سختی برابر در تحملة انگیز نگ، باالبودناست. نقش مردم در ج
 بـا  و بـاال  ةانگیـز  بـا  مردمی جوان نیروهاي حضور، دینی باورهاي و ها ارزش بر مبتنی مقاومت ةانگیز

جملـه  والیـت و... از  و رهبـري  از طلبـی، اطاعـت   شـهادت  و ایثـار  ۀروحیـ  داشـتن  و بصـیرت  و آگاهی
  باشد. می دوره 2مشترك این هاي  ویژگی

                                                        
  rezaee.ali66@gmail.com ،ارشد اقتصاد از دانشگاه مفید قم کارشناس *

 ارشد مدیریت دانشگاه امام حسین (ع). دانشجوي کارشناسی **
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  مقدمه
 شده انجام متعارضی و عمیقهاي   بحث ها آن تئوریک ارتباط ةدربار که هستند متغیري دو جنگ و اقتصاد

 اقتصـادي  رفاه و شکوفایی رشد، به گسترده گرایش دربرگیرندة که حال درعین بشري جوامع تاریخ. است
 که شود تصور گونه  این شاید اول نگاه در. است بوده همراه نیز بسیاري خونین هاي جنگ وها   نزاع با بوده،
 بـا  عمیقـی  ارتبـاط  و بـوده  امنیتیـ  سیاسی امور درها   انسان اختالفات و ها دغدغه محصول بیشترها   جنگ

 نشـان  را قضـیه  ایـن  خـالف  شـده  انجام زمینه این در که فراوانی مطالعات اما ندارند، اقتصادي نیازهاي
   .دارد اقتصادي امور با عمیقی پیوند اما است، پرهزینه و مخرب اي پدیده ظاهراً اگرچه جنگ. دهند  می

 امکانـات  و منـابع  کلیـۀ  از راسـتا  ایـن  در و اسـت  پیروزيها   دولت فوري و اولیه هدف جنگ، هنگام
هـاي    هزینـه  صـرف  اصـوالً  کـه  باشـد  در گرفته لیمسائ سر بر جنگ است ممکن. گیرند  می بهره موجود
هـا    جنـگ  از بسـیاري  در چراکـه  یابـد،   می ادامه جنگ اما نباشد؛ عقالنی اقتصادي لحاظ به جنگ سنگین
 لحاظ به اختالف مورد موضوع است ممکن. کنند  می عمل اقتصادي محاسبات ةدایر از فراتر گیران  تصمیم

 مـانع  مسئله شدن حیثیتی اما باشد. نداشته را جنگ یک مالی و جانیهاي   هزینه تحمل اهمیت اقتصادي،
 جنگ طرفین رو، ازاین. بنشینند مذاکره میز پشت یا کرده نشینی عقب درگیر،هاي   طرف که شود می آن از

 و گیرنـد   می بهره پیروزي کسب براي ممکن منابع کلیۀ از جنگ، خسارات وها   هزینه کلیۀ پذیرش ضمن
  .گیرند  می قرار پیروزي هدف الشعاع  تحت اقتصادي ۀتوسع رشد به مربوط هاي  برنامه و ها طرح کلیۀ

 جنـگ،  در بودجـه  تخصـیص . کننـد  مـی  بـازي  را سـالح  نقش اقتصادي امکانات و ابزارها جنگ، در
. شـود   می بیشتر تسلیحات و فوالد چون خاصی صنایع تقویت به گرایش و کند  می پیدا خاصی گیري  جهت
 در کـه  درحـالی . گـذارد  مـی  بـاقی  رفاهیهاي   بخش بر منفی تأثیر که یابد  می افزایش دفاعی بودجۀ سهم
 ممکن جنگ هاي زینهه افزایش اما یابد، افزایش سالمت و بهداشت هاي  هزینه به نیاز است ممکن جنگ
 دارنـد،  شدیدي وابستگی ها ت مالیا به بودجه تأمین براي کههایی   حکومت. بگذارد آن بر منفی تأثیر است

 فشـارهاي  و شـود  مـی تـر    مسـتحکم  مالیـات  آوري جمع سیستم. کنند می پیدا تمایل ها  مالیات افزایش به
 مسـیرهایی  دنبال به باشد داشته مشکل گیري  یاتمال در دولت اگر«. گردد می اعمال مردم علیه شدیدتري

 پـول  چـاپ  یـا  قرضـه  اوراق انتشار است ممکن. گذارند می منفی اثر اجتماعی رفاه بر نیز ها آن که رود می
 بـدهی  افـزایش  یـا  شـود   می تشدید تورم پول چاپ با. گیرند قرار کار دستور در بعدي هاي گزینه عنوان به

 ترتیب، این به. دارد دنبال به را خصوصی بخش هاي   سرمایه فرار و داخلی سود نرخ افزایش ریسک داخلی،
  ) Macarta, 2003, 13( ».گذارد  می منفی اثر اجتماعی رفاه بر جنگ طی در دولت اقتصادي سیاست

 اسـتفاده  جنگ هاي هزینه تأمین براي پولی و مالی ابزارهاي از جنگ طول در معموالً ها دولت اگرچه
 در را هـا  آن ةانگیـز  تواند  می مردم بر اقتصادي فشار تحمیل که ندا مواجه واقعیت این با ها آن اما کنند، می

 تـوزیعی  سیاسـت  یـک  اعمـال  بـا  اسـت  ممکـن  اسـاس  براین. کند تضعیف جنگ از پشتیبانی و حمایت
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 اعمـال  و ترسـیم  که ترفندي هر باهایی   سیاست چنین. بکاهند مردم علیه فشارها از حدي تا شده حساب
 آینـده  بـه  را صـدمات  محسـوس  عوارض است ممکن تنها شود؛  نمی جنگ اقتصادي صدمات مانع شوند،
 و بـود  خواهـد  مواجـه  مختلفـی  معضـالت  و ها دشواري با جنگ پایان از پس دولت رو، ازاین. کنند منتقل
 بـر  ها دولت کنترل جنگ، ةدور در« .بگذارد منفی اثر آن محبوبیت و موقعیت بر تواند می مشکالت همین

 انتظـارات  و هـا  طـرح  شکست احتمال و است عادي شرایط از تر ضعیف معموالً شاناقتصادی هاي سیاست
  )14 ،1388(قنبرلو،  ».باالست
 ملـت  رفـاه  خدمت در اینکه از بیشتر دولت اقتصاديهاي   فعالیت و ها سیاست جنگ، زمان در کل در
 منجر مردم رفاه افزایش به ضرورتاً پیروزي کسب هرچندکه گیرد؛ قرارمی  جنگ در پیروزي خدمت در باشد،
 باشـد،  داشـته  تولیـدي  گیـري  جهت اینکه از بیش دولت اقتصاديهاي   سیاست جنگ، طول در. شود  نمی

 منابع و شوند می مواجه اختالل با اشتغال ایجاد وگذاري   سرمایه و تجارتهاي   راه. دارد مصرفیگیري   جهت
. شوند گرفته کار به جنگهاي   برنامه راستاي در اي  گسیخته لجام طرز به است ممکن کشور ثروت و درآمد

 که کند متقاعد را جامعه و کرده توجیه عمومی افکار نزد در را جنگ اهمیت و ضرورت بتواند حکومت اگر
 حکومـت  موقعیـت  بـر  اقتصاديهاي   گرفتاري دارد، را سنگینی هاي هزینه چنین ارزش جنگ در پیروزي
ة ادار در را گیـران   تصمیم یا و کرده تلقی ضروريغیر را جنگ غالباً مردم اگر اما. گذارد  نمی تأثیري چندان
  .کرد خواهد تنزل حکومت مقبولیت و موقعیت آورند، حساب به ناموفق و ناالیق جنگ بهینۀ

  اقتصاد مقاومتی
 تلـخ  گوناگون حوادث از پر ایران تاریخ اینکه به باتوجه .است جهان عظیم و کهنهاي  تمدن از یکی ایران

 .اسـت  گرفته خود به گوناگون اشکالتاریخی،  تندبادهاي عظیم گذر در نیز اقتصاد بوده، بالطبع و شیرین
داشـته   ارتباط حاکمهاي  دستگاه ضعف و قدرت با تاریخ طول در ایران اقتصاد سقوط و شکوفایی، رکود«

هـاي،   شـکوفایی  بهها  عرصه از بسیاري اسالمی، در انقالب پیروزي با یقین به )1 ،1381مریدي، ( ».است
 را آنـان  خشـم  و بـوده  کننده نگران بسیار استکباريهاي  دولت براي امر این ایم. هیافت دست چشمگیري

 تحـریم  از اکنـون  هـم  و فرهنگـی  تهاجم زمانی سرد، در جنگ زمان یک در که طوري به برانگیخته است؛
  . نمایند می استفاده ما کشور علیه عنوان سالح به اقتصادي

 بکـارگیري  با اکنون و شد می عمل وارد نظامی اشکال و جنگ ۀعرص در بیشتر گذشته نظام سلطه در
 .کنـد  مـی  مبـارزه  انـد،  اقتصادي بر کشورهایی که با مقابله با آنان برخاسته نام تحریم به دیگري استراتژي

 در واقـع  .است سرمایه و کاال، خدمات جهانیهاي  بازار از اقتصاد یک محرومیت اقتصادي تحریم از هدف
 .دهد می قرار خودکفایی حالت در را او که آورد می پدید تحریم مورد کشور براي وضعیتی اقتصادي تحریم

 عالقه میزان به بستگی طرف یک از موفقیت ۀدرج که گفت بایدها  تحریم آمیزبودن موفقیت با رابطه در«



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 176

 

 بـه  شـده  تحـریم  کشـور  وابسـتگی  و درصد درجه به بستگی دیگر ازطرف سایر کشورها وپذیري  شرکت و
 ارادة و تصـمیم  کشـور  یک اینکه براي نظام استکبار اغلب« )17 ،1380 علیخانی،( ».دارد جهانی تجارت

 امریکـا  خصـوص  در ویـژه  هب مورد این. ورزد می مبادرت تحریم برقراري به برساند، ظهور منصۀ به را خود
 تحـریم  بـه  دهـد،  نشان جهانی ۀعرص در را خود رهبري بخواهد اینکه براي کشور این زیرا است، صادق

  )201 ،1383 فر، بهروزي( ».شود می متوسل
ایـران،   انقـالب اسـالمی  گیـري   شـکل  ابتـداي  همـان  از غربـی  کشـورهاي  و مریکـا ا متحد ایاالت

 فشار بـر  ابزار ترین مهم از یکی کردند که شروع اسالمی ایران علیه آشکار و پنهانی را خودهاي  خصومت
 آن تـرین  مهـم  کـه  خودهاي  هدف به وسیله این با تا است، شده اعمال تاکنون که بودهایی  تحریم ایران
 و جانبـه  یـک هـاي   تحـریم  عبـارت دیگـر، اعمـال    بـه  .کنند پیدا دست باشد، می خود با ایران کردن همراه

 بـه  فشـار  واردآوردن براي سلطه نظام غیرقانونی ابزارهاي از یکی همواره تجاري، و مالیهاي  محدودیت
 افـزوده هـا   تحـریم  این حجم بر مرتباً و بوده گذشته سال دو و سی طول در ایران اسالمی جمهوري نظام
 بـه  سلطه نظام ازسوي... و بیمه کشتیرانی، مرکزي، بانک نفت، خرید تحریم اجراي با وضعیت این. است
ـ هـا   تحـریم  گونـه  ایـن  اثرکردن کم براي نیز ایران اسالمی جمهوري .است رسیده خود اوج  خصـوص  هو ب

 در راهایی  استراتژي و راهکارها اند، صورت هدفمند شکل داده گذشته بههاي  که در سالاقتصادي  تحریم
  .است مقاومتی اقتصادها  استراتژي این از یکی است که داده قرار خود کاري ۀبرنام

  تعریف اقتصاد مقاومتی
 ملت دشمنان طرف از یک .است ضروري و مهم امري باال، دالیل به مقاومتی اقتصاد موضوع به پرداختن

 ملت را به ضرباتی اقتصادۀ ناحی از و کنند ایران اقدام اقتصاد ریختگی درهم به نسبت دارند تا تالش ایران
 .اسـت  مرحلـه  ایـن  از بـراي عبـور   کارسـاز اي  هنسـخ  اقتصاد در دیگر، مقاومت ازطرف و کنند وارد ایران

 منتشرشـدة  تجربـۀ  و اسـت  بکـر  و جدیـد  و بسیار بـدیع اي  همسئل مقاومتی اقتصاد دیگر، موضوع ازسویی
  .گیرد توجه قرار مورد و بررسی آن جوانب باید و قاعدتاً ندارد وجود آن مورد در مکتوبی

 اقتصاد روي پیش بلندمدت انداز چشم یک بلکه نیست؛ جنگ و تحریم زمان مختص مقاومتی اقتصاد
 حمـالت  آمـاج  همیشـه  خـواهی  عـدالت  و اسـالمی  جمهـوري  تفکـر  سـایۀ  در ایران اقتصاد است. ایران

 بـا  تقابـل  و رویـارویی  در مقاومتی اقتصاد حقیقت در .بود خواهد جهانی صهیونیزم و استکبار ۀناجوانمردان
 ایستادگی سلطه اقتصادي اهداف مقابل و در نیست منفعل لذا گیرد؛ می قرار کننده مصرف و وابسته اقتصاد

   .دارد اهداف و بینی جهان آن براساسسازي  بومی و موجود اقتصادي ساختارهاي تغییر در سعی و کند می
 رهبـري  معظم مقام توسط ،1389 شهریورماه 16 تاریخ در بار نخستین براي مقاومتی اقتصاد اصطالح

 در و گـذرا  صـورت  به دیدار این در ایشان. شد مطرح کشور سراسر کارآفرینان از جمعی با ایشان در دیدار
  .»بیاوریم وجود به کشور در را واقعى مقاومتى اقتصاد یک باید ما«: جمله فرمودند یک
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 کـردن  اثـر  بـی  و کنتـرل  براي تالش آن دنبال به و فشارهاي  حوزه تشخیص یعنی مقاومتی اقتصاد«
 اقتصـاد، کـاهش   ایـن  رویکـرد  .است فرصت به فشارها این تبدیل براي تالش شرایط آرمانی در وها  آن

(جعفرزادگـان و حبیبـی،    ».اسـت  خوداتکایی بر تالش و داخل تولیدهاي  مزیت روي کیدتأ وها  وابستگی
. باشـد  مـی  شده تحریم کشور یا منطقه یک علیهها  تحریم با مقابله براي مقاومتی روشی ) اقتصاد9 ،1391

    .باشد نمی مجاز کشور آن براي کدام هیچ واردات و که صادرات شرایطی در
 و تهدیـدها  تشـخیص  و شناسـایی  بـا  کـه  اسـت  اقتصـاد  علم ازاي  هشاخ مقاومتی اقتصاد« بنابراین،

 بـا  آن، منفـی  اثـرات  رساندن حداقل به و کمبودها جبران جهت آن، از ناشی کمبودهاي منفی و پیامدهاي
 و تقویـت  به ،وري بهره حداکثر با داخلی، تکنولوژیکی واي  هسرمای انسانی،هاي  توانمندي تمامی شناسایی
 کمبودشـان  که را منابعی و پردازد می مصرف الگوي اصالح به دیگر طرفاز و پرداخته داخلی تولید افزایش

 مصـرف  الگـوي  اصـالح  براسـاس  شـده  تعـدیل  نیازهـاي  بـه  صورت بهینه به شده جبران زیادي حدود تا
  )111 ،1391االسالمی،  (شیخ ».دهد می تخصیص

  اقتصاد مقاومتیهاي  لفهابعاد و مؤ
 اقتصادهاي  مؤلفه توان می است، شده برگزار که گوناگونی محافل در) مد( اي امام خامنه سخنان به باتوجه

  :از است عبارت که نمود تبیین را مقاومتی
  اقتصاد نمودن مردمی. 1

 مردمـی هـاي   تـوده  آن محوریـت  که گردد می العاده فوق مقاومت و پایداري توان واجد زمانی اقتصاد
 آنان درگیرنمودن سپس و اقتصاد به مردم کردن حساس اول، گام در اقتصاد کردن مردمی از مقصود. باشند

 و تولیدکننده عنوان به مردم درگیرکردن بعديهاي  گام در. است اقتصاد در فعالاي  هکنند مصرف عنوان به
 که دارد قرار مشارکتی توسعۀ زدن رقم و کشور ۀتوسع در مردم دادن دخالت همه ازتر  مهم و فعال گر توزیع
 اساسی قانون 44 اصل طریق از که است اقتصاد در مردمهاي  سرمایه صرف دادن دخالت ازتر  وسیع بسیار
 را اقتصاد کردن مردمی نباید اما باشد، می نیز اقتصاد در مردمی مشارکت و حضور از اعم و بیابد تحقق باید
  داد. تقلیل آن به

 همـۀ  مـؤثر  حضور براي زمینه تا گیرد قرار کار دستور در مردم آحاد توانمندسازي بایست می بنابراین
 بـه  دسترسـی  از محرومیـت  سـبب  بـه  نبایـد  فـردي  هیچ. شود فراهم اقتصادي مولدهاي  فعالیت در افراد

 میـان  جمعـی هـاي   نظـم  ایجـاد  دوم گـام  در. شود محروم فعالیت از... و مجوزها آموزش، تولید، امکانات
 به تواند می نفعاال میان همکاري و وحدت. است سرمایه ةحوز در هم و کار ةحوز در هم اقتصادي فعالیت
 سـطح  نتیجه در که گیرد قرار کار دستور در... و تأمین ةزنجیر سازي، خوشه سازي، شبکه گوناگون اشکال

  .یابد می ارتقا فشارها وها  تحریم برابر در اقتصادي پایداري
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  تولید و کار فرهنگ تقویت. 2
 و خـوب  اصـلی  عنصـر  دو کـه  رسـد  مـی  خـود  کمـالی  تمامیـت  به زمانی تالش و کار اسالم، نظر از
 ایـن  در. باشـد  فعلی حسن و فاعلی حسن عنصر دو داراي انسانی کار یعنی یابد؛ تحقق آن در بودن خالص
 اخروي و دنیوي نیز و معنوي و مادي زندگی در را خود تأثیر وضعی و تکلیفی نظر از کار که است صورت

 یرکضُـون  کـانُوا  آبائَنـا  فإِنَّ معایشَکم طَلَبِ فی الَتکسلُوا: «فرماید می(ع) صادق امام. گذاشت خواهد جا به
 راه این در ما پدران همانا. نورزید کسالت و تنبلی خود زندگی نیازهاي و معیشت طلب در ؛یطلبونَها و فیها
  )3576 ح ،3 ج صدوق، ،الفقیه الیحضره من( .»کردند می طلب را آن و دویدند می

 ارائـۀ  و کـارآفرینی  بـه  اهتمـام . است موارد این از یکی اشتغال امور در نوهاي  ایده ارائۀ و کارآفرینی
 فراهم را دیگر افراد ارتزاق موجبات کارآفرین، فرد براي اشتغال ایجاد بر عالوه تواند می بکر و نوهاي  ایده
 توانـد  مـی  باشـد،  انـدك  هرچندکه مادران و پدران سرمایۀ با مدرنهاي  تخصص و روز دانش تلفیق. آورد
 رواج دارد، بیشـتري  تخصـص  به نیاز کهاي  هگلخانهاي  کشت مثال عنوان به. باشد داشته بسیاري ییکارا

  .دارند سنتی کشت به نسبت بیشتري درآمد و دارند اجرا قابلیت اندكاي  هسرمای با کهاند  یافته زیادي
 مـوارد،  ایـن  رعایـت  بـا  کـه  دارد وجود بسیاري اقتصادي جویی صرفه موارد کشاورزي، امور بحث در

 از هـم  و مـالی  جنبۀ از هم کشاورزان در توان افزایش و اقتصاديهاي  جویی صرفه در پویایی به توان می
 نمـودن  مکـانیزه  بـا  شـود،  مـی  سنتی روش به کشاورزي امور صرف کهاي  ههزین یافت؛ دست روانی ۀجنب

ـ  و شـده  ذخیرهها  فرصت این بلکه شوند؛ می جبرانها  فرصت تنها نهها  روش  کارهـاي  بـراي  رااي  هزمین
  .نماید می فراهم دیگر اقتصادي

  زیرزمینی ذخایر به وابستگی کاهش. 3
 کـه  باشـد  ایـن  بر تالش اگر. است مقاومتی اقتصادهاي  مؤلفه از دیگر یکی نفت به وابستگی کاهش

ـ  در مهـم  حرکـت ترین  بزرگ شود، نفت جایگزین دیگري درآمدزاي اقتصاديهاي  فعالیت  اقتصـاد  ۀزمین
 مقـام  (بیانـات  .کنـد  پـر  زیادي میزان تا را نفت از ناشی خأل تواند می بنیان دانش صنایع. است شده انجام
  )3/5/1391 کارگزاران، با دیدار در رهبري معظم

 قابلیـت  تواننـد  مـی  کشـور  داخلـی  نیازهاي تأمین بر عالوه بنیان دانشهاي  شرکت اینهاي  فرآورده
  .بگیرد دست به رااي  همنطق بازارهاي و باشند داشته صادرات

 درآمـدهاي  جـایگزینی : از نـد ا عبارت نمود، مطرح توان می خصوص این در کههایی  سیاست از برخی
 عمده شریک یک از تجاري شرکاي متکثرنمودن و ترانزیتی درآمدهاي و مالیات مانند نفت جاي به جاري

 گردشـگري  ةحوز در موجودهاي  پتانسیل وها  ظرفیت توان می همچنین] 7[ .تر کوچک شریک چندین به
 صـنایع  و تـاریخی  بناهـاي  و متنـوع  بسیار اقلیم و کشور خدادادي مواهب و امکانات زیرا داد؛ گسترش را

 بـه  سـفر  آرزوي در دنیـا  گردشگران از بسیاري که است شده باعث کشور نقاط اقصی در گوناگون دستی
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  .شود زیرزمینی ذخایر جایگزین که باشد مواردي از دیگر یکی تواند می این و باشند ایران
  اسراف از پرهیز و مصرف الگوي اصالح. 4

 آتُوا و أثْمرَ إِذا ثَمرِه منْ کلُوا«: فرماید می نمودن مصرف بهینه و مصرف الگوي اصالح دربارة کریم قرآن
قّهح میو هصادح رِفُوا والتُس إِنّه برِفینَ؛ الیحسحق و بخورید نشیند، می ثمر به که هنگامی میوه آن از و الْم 
  )6 (سورة انعام، آیۀ .»ندارد دوست راکنندگان  اسراف خداوند که نکنید اسراف و بپردازید درو هنگام به را آن

 ح ،غررالحکم( »است اسراف فقر، سبب ؛اإلسراف الفَقرِ سبب: «فرماید می باره این در نیز(ع) علی امام
 کـردن  خـرج  ؛إسرَاف و تَبذیرٌ حقّه غَیرِ فی المالِ إعطَاء: «است فرموده دیگري سخن در همچنین. )5529

  )126 خطبۀ ،البالغه نهج( .»است اسراف و میل و حیف ناحق، به
 از گرایـی  مصـرف . اسـت  ملی منابع رفتن ازبین و توسعه رشد، تخریب عامل گرایی مصرف حقیقت در

 یا فرد کاذب نیاز بلکه سازد؛ نمی برطرف را فرد فیزیکی نیاز که است نامتعارف مصرف معناي در نگاه یک
 برطـرف  شـده  ایجـاد  جامعـه  ساختار تغییرات یا مادي شرایط تبلیغات، دیگران، از تقلید به گاه که را افراد
 شـامل  و است شده استعمال اسراف لغوي معناي همان در نیز دین عالمان نگاه در گرایی مصرف. سازد می

  .شود میها  آن مانند و اتالف و روي زیاده گرایی، بیهوده هرگونه
 سـبب  اسـت،  کشـور  منـابع  از اسـتفاده  صحیح روش کردن نهادینه معنی به که مصرف الگوي اصالح

 و شـناخت . اسـت  عـدالت  گسـترش  بـراي اي  هزمین و شدهها  هزینه کاهش و زندگیهاي  شاخص ارتقاي
 کـالن هـاي   گـذاري  سیاسـت  وگیـري   جهـت  در را مـا  کـه  است مهم رو ازآن ملی، مصرف الگوي تحلیل

 الگـوي  اصـالح  بـر  آنچـه . اسـت  کشـوري  هر اقتصاد اصلی بخش مصرف، زیرا کند؛ می یاري اقتصادي
 الگـوي  اصـالح  کـه  است این است، اهمیت داراي کشور در مصرف بهینۀ فرهنگ به دستیابی و مصرف
 ماهیـت  تغییـر  شعار یک به اصل این آن، طی که است مشی خط تعیین و استراتژي تبیین نیازمند مصرف

 آحاد ۀهم و مسئوالن ازسوي عمیق حرکتی و خیزش کشور، در مهم این به دستیابی ۀالزم واقع در. ندهد
 در را خـود هـاي   فعالیـت  و دانسـته  ضـرورت  یـک  را اصل این همگی بایست می رو ازاین باشد؛ می جامعه

  . نمایند اقدام ساز فرهنگ امر این به دستیابی براي و نمایندریزي  برنامه مهم اصل این به رسیدن راستاي
 قواي مسئوالن خصوص به ماۀ هم« که است این ورزند، می تأکید آن بر انقالب فرزانه رهبر که آنچه

 یعنـی  اساسـی،  و حیاتی مهم، شعار این تحقق مسیر در باید مردم آحاد و اجتماعیهاي  شخصیت گانه، سه
 منـابع  از مدبرانه و صحیحة استفاد با تا کنیم حرکت وریزي  برنامه ها، زمینه همۀ در مصرف الگوي اصالح
 نـوروزي  (پیـام . »یابـد  بـروز  و ظهور ها، حال نیکوترین به ملت احوال تبدیل ازاي  هبرجست مصداق کشور،

 اقتـدار  به دستیابی و شکوفایی براي مناسب بستري عنوان به موضوع این )1388 ،)مد(رهبري معظم مقام
 مسـیر  در عامـل تـرین   مهم عنوان به موضوع اصل صیانت حفظ و شعارزدگی از پرهیز بنابراین. است ملی

 امروز. رود می شمار به مسئوالن و مردم همۀ اصلی وظیفۀ آن، تحقق و تبیین نیز مصرفی الگوهاي اصالح
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 اقدام مادي منابع کردن مصرف بهینه به باید خودهاي  فعالیت در که بداند باید جامعه اعضاي از فردي هر
 ملـی  ابعـاد  همـۀ  در شـکوفایی  و برسد ساله بیست انداز چشم سند در شده تعریف اهداف به کشور تا نماید

 هـا،  حوزه تمامی درها  هزینه وها  فرصت و منابع اتالف و گرایی مصرف از جلوگیري براي باید. یابد تحقق
 فرمانـدهان  و مسـئوالن  مـدیران،  سـند،  ایـن  تهیـه  بـا  یعنـی  شـود؛  ابالغ و تهیه راهبردي نقشه و سند

 این تحقق مسیر در را خود مدون،هاي  شیوه وها  روش کارگیري هب و اجرا با توانند می مختلفهاي  سازمان
 هریـک  که است شدنی انجام کارهایی از جامعه در مصرف الگوي اصالح حقیقت در. دهند قرار مهم اصل

 بـراي  را عظیمـی  منـافع  منـابع،  از کردن مصرف درست به خود نمودن ملزم و مشارکت با جامعه اعضاي از
  .نماید می حاصل جامعه
  ملی تولید از حمایت. 5

 بـا  و ملـت  راسـخِ  عـزم  و اراده بـا  و الهی توفیق به اگر: «فرماید می زمینه این در انقالب معظم رهبر
 پـیش  و ببخشـیم  رونـق  اسـت،  آن شایسـتۀ  که آنچنان را داخلی تولید مسئلۀ بتوانیم ما مسئوالن، تالش
 جهـاد  از مهمـی  بخـش  پـس . ماند خواهند ناکام دشمنهاي  تالش ازاي  هعمد بخش تردید بدون ببریم،

  )1/1/1391 رهبري، معظم (بیانات مقام .»است ملی تولید مسئله اقتصادي،
 بـه  اساسـی  کاالهـاي  در و کند تولید را خود نیاز مورد خدمات و کاالها تواند می جامعه خودکفایی، با

 زیـرا  اسـت؛  تولید در کیفی و کمی توانمندي مستلزم اقتصادي اقتدار و خودکفایی. نباشد وابسته بیگانگان
    .آورد ارمغان به را ملی اقتدار تواند نمی داخلی نامطلوب یا اندك تولیدات به کردن بسنده

ـ  پایدار، توسعۀ شود می سبب داخلی کارگر و گذار سرمایه از حمایت و داخلی تولید از حمایت اي  همقدم
 درجـۀ  در و کشـور  مصـرف  بـراي  نخسـت  ۀدرج در که باکیفیت محصول به داخلی تولیدات تبدیل براي
 انقـالب . شـود  اقتصادي قدرت یک به ایران تبدیلساز  زمینه و باشد محور صادرات تولید یک براي بعدي

 و اسـت  داشـته  مختلفهاي  عرصه در خودکفایی موضوع به زیادي توجه خود، تشکیل ابتداي از اسالمی
 را وابسـتگی  هرگونـه  کـه  اسـت هایی  آرمان بر پافشاري و ایستادگی مرهون امروز، ایران اقتدار از بخشی

 آن اشـاعۀ  خواستاراي  هخامن امام که باشد فرهنگی همان به نیاز آنتر  مسنجم تحقق شاید اما تابد، نمیبر
 حال. شدند باکیفیت کاالي تولید براي تولیدکنندگان میان در و داخلی کاالي مصرف براي مردم میان در
 تقویـت  شود، متمرکز ایرانی سرمایه و کار از حمایت و ملی تولید موضوع روي کشور سرمایه و تالش اگر

 خـود  کـه  کشـورهایی  و زد خواهـد  رقم غربهاي  تحریم براي را سنگینی شکست کشور اقتصادي نظام
 از و دیـد  خواهنـد  را بـودن  مستقل بر تأکید براي دینی نظامی تالش ثمرة هستند، اقتصادي بحران درگیر
  ]16[ .کرد خواهند احساس خود زندگی در را پویا اقتصادي ةثمر مردم طرفی
  ها ظرفیت همۀ از حداکثري ةاستفاد. 6

 کـه هـایی   طـرح . بشـود  استفاده حداکثر باید زمان از: «است فرموده زمینه این در انقالب معظم رهبر
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 کارخانه فالن که بیند می انسان کمتري فاصلۀ با خوشبختانه امروز انجامید، می طول به متماديهاي  سال
 حرکـت . کـرد  تقویـت  کشـور  در را ایـن  باید. رسیدبرداري  بهره به ماه هجده ظرف در سال، دو ظرف در

 کارگزاران و مسئوالن دیدار در رهبري معظم مقام (بیانات. »است اساسی کارهاي از یکی برنامه، براساس
  )3/5/1391 نظام،

هـا   حرکـت . است مقاومتی اقتصاد ارکان از دیگر یکی دولتی و مردمیهاي  ظرفیت از استفاده حداکثر
. شـود  بـرآورد  و بررسـی  دقیـق  طـور  بـه  کشـور  منـابع  وهـا   ظرفیـت  و گیـرد  صورت برنامه براساس باید

 صـحیح  استفادة .شود توجهها  ظرفیت این به باید که هستند ناشناخته که دارد وجود بسیاريهاي  ظرفیت
هـا   زمـان  این دراي  هحرف به مشغول دارند، بسیاري آزادهاي  وقت که افرادي اینکه یعنی زمان، ظرفیت از

 کـافی ة بهر خود وقت از هستند، آشنا... و بافتنی گلدوزي، هنر با که داري خانه بانوان مثال عنوان به شوند؛
 بیـان  توان می آن براي بسیاريهاي  مثال که هاست ظرفیت این ازجمله مکان ظرفیت از استفاده. ببرند را

 حیـاط  گوشـۀ  هـا،  خانه بام پشت قارچ، پرورش جهت نمناك اتاق وها  خانههاي  زیرزمین از استفاده: نمود
 پـرورش  همچنـین  ماهی، پرورش جهتها  برکه وها  رودخانه انشعاب از استفاده سبزیجات، کاشتن جهت
  .ها آن گوشت و تخم از استفاده جهت به طیور

  خوداتکایی و خودباوري روح. 7
 بـا  و سـازد  بـرآورده  اسـت،  اقتصـادي  نیاز آنچه هر انسان شود می سبب خوداتکایی و خودباوري روح

 گونـه  ایـن . دهد قراربرداري  بهره مورد جامعه آسایش براي را آن مادي، جهان در تصرف و تولید و آبادانی
 بـه  تسـلط  امکان و یابد می افزایش مستکبر گران سلطه فشارهاي به نسبت جامعه تحمل آستانۀ که است
  .دهد نمی را آنان

 بـاور  را خـود  که انسانی. است خودباوري روحیۀ داشتن اقتصادي، کاريگیري  شکلهاي  پایه از یکی
 موجـب  تواند می بلکه کند؛ می برطرف را زمینه آن در اقتصادي نیازهاي تنها نه کند، اعتماد خود به و کند

 به رو و قوي دهندة حرکت عامل خودباوري، روح که است صحیح. شود اقتصادي جدیدهاي  شگفتی خلق
 راه ۀادامـ  در همـواره  بایـد  پویایی و تحرك این اما زند، می افراد ذهن در اقتصادي جرقۀ که است جلویی
 خلـق  زیـرا  نشست؛ پا از نباید گاه هیچ. است خوداتکایی روح همان دهنده، ادامه این که باشد داشته وجود

  .طلبد می را خوداتکایی بزرگ روح اقتصادي، بزرگ کارهاي
  بنیان دانش اقتصاد به توجه. 8

 کـه  اسـت  اقتصـادي  بنیـان،  دانش اقتصاد. است بنیان دانش اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ۀمؤلف مؤثرترین
 صـنایع  و دانـش  درگـذاري   سـرمایه  و است گرفته شکل اطالعات و دانش کاربرد و توزیع تولید، براساس

 بسـیار  منبـع  توانـد  مـی  انحصـاري  و خاصهاي  فناوري و علم .گیرند می قرار خاص توجه مورد پایه دانش
 نیازهـاي  توانـد  مـی  فنـی  و دانشـی هـاي   ظرفیت. باشد پرسودهاي  تجارت و باال درآمدهاي براي بزرگی

  .بگذارد ناکام دوخته، چشمها  تحریم به که دشمنی و برساند حداقل به را کشور وارداتی
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 مـورد  گذشـته  از تولید، عوامل وري بهره بهبود و تخصص ایجاد دلیل به اقتصاد در دانش و علم نقش
 قـرار  تأکیـد  مـورد  اقتصـادي  رشـد  در زا درون عوامل عنوان به دانش و وريافن جایگاه و گرفته قرار توجه
 و عامـل  اطالعـات  و دانـش  کـاربرد  و توزیـع  تولیـد،  بنیـان،  دانش اقتصاد در اینکه به باتوجه. است گرفته

 خلق فرایندهاي است، اقتصادي هاي فعالیت تمامی در اشتغال و ثروت تولید اقتصادي، رشد اصلی محرك
 تـا  شـود ریزي  برنامه دقت به باید آن عملی کاربرد و اشاعه ،پخش آن، اکتساب و فراگیري دانش، ایجاد و

 اجتماعی، مناسب محیط وجود. کند تضمین را بنیان دانش اقتصاد پیشرفت مذکور، فرایندهاي بین بازخورد
گذاري  سرمایه یا تربیت و تعلیم و آموزش تجارت، و تولید گذاري، سرمایه براي قانونی و اقتصادي سیاسی،

 اقتصاد نیازهاي پیش ازجمله ارتباطات و اطالعات وريافن و دولت حمایتیهاي  سیاست انسانی، ۀسرمای در
 فـراهم  نـوآوري  و ابـداع  براي الزم شرایط بایستی بنیان دانش اقتصاد به دستیابی براي. است بنیان دانش
  شود. منجر جدید محصوالت تولید بهگذاري  سرمایه طریق از محصوالت بهها  ایده تبدیل توانایی تا شود

  جنگ ةدور در اجراشده اقتصادي هاي سیاست و ایران اقتصادي وضعیت
 نفتـی  درآمـدهاي  بر شدت به انقالب از پیش تا که ایران اقتصاد که افتاد اتفاق شرایطی در تحمیلی جنگ
 بـراي  نفت به وابستگی کاهش نیز و خودکفایی جهت در اقداماتی وها  برنامه اجراي آستانۀ در بود، متکی
 یابـد  تخصیص دفاعی امور به کشور ۀبودج از بخشی شد باعث جنگ. داشت قرار کشور اقتصاد در تحول

 موجـب  ها این ۀهم. شود خارج وري بهره از کشور اقتصادي واحدهاي نیز و حاصلخیز اراضی از بسیاري و
ـ  بسیاري مشکالت با کشور اقتصاد مدیریت بهبود و اقتصادي ساختار اصالح شد  کماکـان  و شـود  رو هروب

بـود،   یافتـه  کاهش آن صدور شده، ریزي برنامه و عمده کاهش دلیل به انقالب آغاز در که نفتی درآمدهاي
  .کند ایفا ایران اقتصاد در رااي  هعمد و مؤثر نقش مجدداً

  جنگ دوران در ایران اقتصادي وضعیت) الف
  :کرد تجربه را اقتصادي رونق و رکود ةدور سه تحمیلی جنگ طول در ایران اقتصاد

  )1360-1359( اقتصادي رکود: اول ةدور
 آغـاز  و داخلـی  مشـکالت  و انقالب پیروزي با بود، شده شروع 1356 سال ۀنیم از که اقتصادي رکود

 شـدت  بـه  کشور غربی جنوب در تجاري و صنعتی مراکز جنگ، شروع با. یافت ادامه 1360 سال تا جنگ،
 در نفـت  قیمـت  بـاالبودن  وجـود  بـا  دوره، ایـن  در. گرفـت  قـرار  تهدید و آسیب معرض در یا دید آسیب

 اقتصـادي،  رکـود «. بود یافته تنزل نفت، صادرات کاهش دلیل به ایران نفتی درآمدهاي جهانی، بازرارهاي
 کمتـر  و نفت پایین صادرات و تولید نفت، قیمت باالبودن اقتصادي، کالنهاي  شاخص نامطلوب وضعیت

 درگیـر،  طـرف  دو هـر  جانب از زمینی نبردهاي تشدید و المللی بین و سیاسی فشارهاي کشور، ظرفیت از



  183...               بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل 

 

 مراکـز  از بخشـی  دوره، ایـن  در) 94 ،1387رئـوفی،   و دژپسند( ».است بوده دوره این خصوصیات ازجمله
  .گرفت قرار تهدید معرض در یا شد تخریب صنعتی و اقتصادي مهم

 اقتصـادي  و سیاسی نظام دگرگونی موجب که اسالمی انقالب پیروزي اقتصادي و سیاسی پیامدهاي
 اسـالمی  جمهـوري  اقتصـادي  تحریم ادامۀ دیگر، ازطرف. یافت تداوم کماکان دوره این در گردید، گذشته
 بـود،  شـده  ایجـاد  تهـران  در امریکـا  سـفارت  تسـخیر  دنبـال  به آنکه غربی متحدان و امریکا توسط ایران
 اصـلی  عوامل ازجمله تحمیلی جنگ آغاز خرهباأل و ییامریکا هاي بانک در کشور ارزي ذخایر کردن بلوکه

هـاي   فعالیـت  بر فراوانی تأثیرات و داشت ادامه نیز 1360 سال تا که بود اقتصادي رکود این وجودآمدن به
 همچنـان  کشـور  اقتصـاد  عمـومی  مشـکالت  1360 سـال  در«. گذاشت صنعت بخش ویژه به و اقتصادي

 از خـود  خاص مسائل دلیل به صنعتی هاي فعالیت سطح. داد قرار الشعاع تحت را صنعت بخش هاي فعالیت
 بـه  دسترسی عدم و کمبود جهانی، بازارهاي در آن بودن گران و وارداتی خام مواد و اولیه مواد کمبود قبیل

 موجـب  متخصـص  انسـانی  نیـروي  کمبود و مالی مشکالت آالت، ماشین نیاز مورد یدکی لوازم و قطعات
  )95 همان،( ».یابد کاهش ها فعالیت این تا گردید

  )1364-1361( اقتصادي رونق: دوم دورة
 مـوفقی  و بـزرگ هـاي   عملیـات  اجـراي  و شده اشغال مناطقگیري  پسباز براي ایران اقدامات پی در

 شـد،  منجـر  1361 خـرداد  در کشـورمان  از وسیعی مناطق و خرمشهر آزادي به که المقدس بیت همچون
 افـزایش  بـا  و یافتنـد  رهـایی  آن تهدیـدهاي  و دشـمن  تیـررس  از کشور اقتصادي مراکز از مهمی بخش

 دهنـدة  نشـان  اقتصـادي هاي  شاخص برخی لذا یافت؛ افزایش نیز آن از حاصل درآمدهاي نفتی، صادرات
 وضـعیت  اقتصـادي،  رونـق «. باشـد  می آن از قبل دو سال نسبت به ،1361 سال در اقتصادي اوضاع بهبود

 صـادرات  و تولیـد  افزایش جهانی، بازارهاي در نفت قیمت باالبودن اقتصادي، کالنهاي  شاخص مطلوب
 زمینـی،  نبردهاي در نسبی رکود و زیاد چندان نه سیاسی فشار جنگ، ۀاولی هاي سال به نسبت ایران نفت

 رژیـم،  ایـن  حمـالت  بـه  متقابـل  پاسـخگویی  جهـت  در عراق اقتصادي و نظامی مراکز به ایران حمالت
 و نفتـی  تأسیسـات  بـه  عراق حمالت جدید ةدور البته و عراق، بر فشار اعمال براي ایران فعال دیپلماسی

 ».اسـت  بـوده  دوره ایـن  خصوصـیات  از ایـران،  نفت صادرات قطع هدف با ایران نفت حامل هاي نفتکش
 اوضـاع  ،)1364 تـا  1361( فـاو  فـتح  تـا  خرمشـهر  فـتح  زمـانی  دورة در واقع در )25-24 ،1388(امینی، 
 ثبـات  همچنـین  و داخلی هاي ظرفیت از استفاده نفت، فروش از حاصل درآمدهاي دلیل به ایران اقتصادي

 خودبـاوري  و بیشـتر  انسـجام  و کشـور،  در اقتصادي باثبات مدیریت استقرار با همراه اقتصادي و سیاسی
  .گذاشت بهبود به رو مسلح، نیروي

 1364 سـال  پایـانی  روزهـاي  تا تقریباً که کرد تجربه را رونق دورة یک ها، سال این در ایران اقتصاد
 دکتـر . است شده مطرح نیز خارجی و داخلی نظران صاحب و اقتصاددانان زبان از موضوع این. داشت ادامه
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 اقتصـاد  از مـوفقی  نسبتاً تصویر جنگ، وجود با 1364 سال پایان تا«: گوید می باره این در عظیمی حسین
 از بعـد  هـاي  شـاخص  بـا  مقایسـه  در 1364 سال تا اقتصادي هاي شاخص که طوري به داشت، وجود ایران
  )28، 1380(عظیمی،  ».است بهتر جنگ

  )1367-1365( اقتصادي رکود: سوم دورة
 و نفـت  قیمـت  شـدید  کـاهش  اقتصـادي،  هـاي  شاخص ةکنند نگران وضعیت اقتصادي، شدید رکود

 مراکـز  بـه  عـراق  حمـالت  تشـدید  زمینی، نبردهاي افزایش المللی، بین شدید فشارهاي نفتی، درآمدهاي
 غرب، و شرق هاي قدرت جنگی ناوگان حضور ها، نفتکش جنگ تشدید و گسترش غیرنظامی، و اقتصادي

 دوره ایـن  در مهمی نقش المللی بین فشارهاي. است دوره این خصوصیات از امریکا با مستقیم درگیري و
 و کـرد  محـروم  اسـلحه  ارزان و معمـول  بازارهـاي  بـه  دسترسـی  از را ایران سو ازیک که طوري به داشت؛
 عـراق  بـر  ایران قاطع و سریع پیروزي از مانع منطقه کشورهاي و خارجی هاي قدرت دخالت دیگر، ازسوي

 از کـه  اسـت  اقتصـادي  شـدید  رکود از حاکی دوره این در اقتصادي هاي  شاخص بررسی« هرحال، به. شد
 قیمـت  شـدید  بسیار کاهش آن دلیل ترین مهم که رسید، خود عمق به1367 سال در و شروع 1365 سال
  )144 ،1387رئوفی،  و دژپسند( ».بود 1364 سال هاي ماه آخرین از جهانی بازارهاي در نفت

ـ  کـرات  بـه  جنـگ  پایانی سال سه طول در نفت، قیمت کاهش مشکل بر افزون  خـارك،  نفتـی  ۀپایان
 هواپیماهـاي  هـاي  راکـت  وهـا   موشـک  اصابت مورد تجاري،هاي  کشتی و ایران نفت حامل هاي نفتکش

 مراکز به عراق ازسوي اي گسترده و متعدد حمالت سلسله ها سال این در همچنین. گرفت قرار عراق ارتش
 نفتی تأسیسات ازجمله اقتصادي مراکز. گرفت صورت مسکونی مناطق و شهرها و ایران، نفتی و اقتصادي

 گفته که گونه همان اما. شدند واقع عراق ۀحمل هدف... و مارون زرند، حکیمه، بی بی اصفهان، تبریز، شیراز،
هـاي   درآمـد  و نفت قیمت شدید کاهش کرد، وارد سنگینی ۀضرب ایران اقتصاد بر دوره این در آنچه« شد

 هـا  آن ترین مهم از یکی انجامید، ملی و مهم هاي پروژه برخی اجراي کندشدن یا و توقف به که بود نفتی
  )89 ،1375(ابریشمی،  ».بود دالر میلیارد 2 بر بالغاي  ههزین با عسلویه ـ گناوه نفت خط احداث ةپروژ

  جنگ دوران اقتصادي هاي سیاست) ب
  صادرات
 جنـگ  دورة در دارد، داخلـی  تولیـد  براي تقاضا ایجاد و ارزي درآمد افزایش در که نقشی دلیل به صادرات
 ارز بـه  شدید وابستگی و) نفت( محصولی تک صادرات با ایران خارجی تجارت. است بیشتري توجه نیازمند
 بـه  رو نفتـی  صـادرات  سـهم  همواره متمادي، هاي سال در« که معنا بدین. شود می شناخته آن از حاصل
 درآمـدهاي  سـهم  و میـزان « )همان( ».است داشته نزولی سیر غیرنفتی صادرات مقابل در و بوده افزایش

. کند می صدق نیز جنگ دوران مورد در مطلب این که است بوده غالب همواره کشور صادرات کل از نفتی
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 377،6و122 ،334 از عبارت ترتیب به 1367-58 زمانی دورة در غیرنفتی و نفتی کاالهاي صادرات ارزش
  )103 ،1376رزاقی، ( ».دالر بوده است میلیون
 نفـت  صـادرات  کـاهش  باعث امر این که شد کاسته کشور هاي پاالیشگاه ظرفیت از جنگ، شروع با

 پـیش  در داخلـی  مصـارف  در را نفـت  جـاي  به طبیعی گاز جایگزینی سیاست دولت دوران این در لذا شد، 
 گـاز  صـادرات  قطع با اقدام این اما شد، نفت داخلی مصارف از بخشی جایگزین طبیعی گاز اگرچه. گرفت
 کـرد  متوقف را طبیعی گاز صادرات ایران جنگ، پایان تا 1361 سال از واقع در«. شد همراه ایران طبیعی

 سـال  در .دهـد  انجام داخلی نیاز مورد انرژي تأمین در نفت با آن حداکثر جایگزینی براي را خود تالش تا
. یافـت  بهبـود  حـدودي  تـا  ارزي درآمدهاي نفت، صدور به مربوط مشکالت نسبی کاهش علت به ،1361
 سـبب  کـه  بـود  نفـت  فروش مقابل در تهاتري مبادالت گسترش سال، این در شده انجام اقدامات ازجمله
  )122-126 ،1387رئوفی، دژپسند و ( ».گردید خام نفت صادرات افزایش
اي  هگسـترد هـاي   تالش. است داشته پی در منفی تبعاتی همواره نفتی، درآمدهاي کاهش طورکلی به

 بسـیار  رشد موجب که شد انجام غیرنفتی کاالهاي صادرات افزایش براي ،1365 سال نفتی تکانۀ از پس
 کشـاورزي،  کاالهـاي  صـادرات  گـروه  سه به وانت یم را ایران غیرنفتی صادرات. شد غیرنفتی صادرات در

  .کرد تقسیم معدنی و صنعتی کاالهاي و دستی صنایع
 بـاالترین  و کـرد  پیـدا  بسـیاري  سیاسی و اقتصادي اهمیت کشاورزي بخش انقالب، پیروزي از پس
 محصـوالت  تولیـد  سـطح  باالبردن. شد داده بخش این توسعۀ به دولت اقتصاديهاي  سیاست در اولویت

 مـد  اقتصادي ةعمدهاي  هدف از یکی عنوان به غذایی مواد تولید ۀزمین در کفاییخود حصول و کشاورزي
 داشـت،  صعودي سیر جنگ هاي سال طی کشاورزي و صنعتی کاالهاي صادرات میزان« .گرفت قرار نظر
 سـال  در دالر میلیـون  4/894 بـه  دالر میلیـون  1/318 از 1362 سال در کاالها این صادرات که طوري به

 بخش در«) 28 ،1388(امینی،  ».داد اختصاص خود به را غیرنفتی صادرات درصد 90 حدود و رسید1368
 4/66 از و کـرد  پیـدا  افـزایش  جنـگ  دوران در کاالهـا  این صادرات میزان نیز صنعتی کاالهاي صادرات
  )109، 1376(رزاقی،  ».یافت افزایش 1368 سال در دالر میلیون 6/122 به 1358 سال در دالر میلیون
 هـاي  تحـریم  اعمـال  و تحمیلی جنگ بروز دلیل به )1361-1358( انقالب اولیۀ هاي سال کلی طور به

 در دالر میلیون 284 به1358 سال در دالر میلیون 8/811 از و داشت نزولی سیر غیرنفتی صادرات اقتصادي،
 مجوز صدور ریالی، جوایز پرداخت مانند تشویقی هاي سیاست اعمال به باتوجه1361 سال از. رسید1361 سال

 ،)فـرش  نظیـر ( کاالها برخی براي ارزي سپاري پیمان کامل یا درصدي معافیت صادرات، قبال در واردات
  ریال میلیون 1036 به 1361 سال در ریال میلیون 284 از که طوري به شد مواجه افزایش با غیرنفتی صادرات

 کـل  در را سـهم  بیشـترین  دسـتی  و کشاورزي کاالهاي صادرات جنگ، دوران در«. رسید1367 سال در
  )112 همان،( ».باشد می غیرنفتی صادرات نامناسب ترکیب ةدهند نشان که اند داشته غیرنفتی صادرات
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  واردات
 واردات مقـدار  و نـوع  تعیین در دولت دارد، ارزي درآمدهاي مصرف نوع که اهمیتی دلیل به جنگ ةدور در

 ارزي مصـارف  حـداقل  بـا  فرصـت،  و رفـاه  حـداکثر  به دستیابی دنبال به دولت زیرا کند؛ می زیادي دخالت
 اسـتفاده  هـا  تعرفـه  افزایش و مقداري هاي محدودیت اعمال مانند گوناگونی ابزارهاي از رو، ازاین. باشد می
 تواند نمی نیز جنگ دوران در حتی کشور واردات. شود محدود اساسی نیازهاي تأمین به واردات تا شود می
 درآمـد  افـزایش  با مواردي در یا و باشد مصرفی اغلب کاالها نوع و میزان اینکه مگر شود، تلقی منفی امر

 نگـران  وضـعیتی  چنـین  کـه  یابـد  افزایش رویه بی واردات لوکس، و مصرفی کاالهاي افزایش و ها دولت
  .استکننده  

 مداوم تغییر نوسان، این دلیل. است بوده برخوردار باالیی نوسان از جنگ دوران طی کاال واردات روند
 و موجـود هـاي   ضـرورت  بنـابر  که است بوده دوره این در خارجی بازرگانی مقررات و قوانین و ها سیاست
 روي انقـالب  پیـروزي  از بعد که تحوالتی پی در. است گرفته می صورت نفتی، درآمدهاي شدید نوسانات

 خـارج،  بـه  اتکا کاهش و وضعیت این از جلوگیري براي. شد تشدید کشور از ارز خروج و سرمایه فرار داد،
 واردات کنترل و محدودکردن سیاست طورکلی به جنگ، شروع با اما گردید؛ اتخاذ واردات تسهیل سیاست

 اقتصـادي  مشکالت وجود بیانگر تحمیلی، جنگ هاي سال در واردات میزان بررسی«. شد گرفته پیش در
 واردات سـاالنۀ  متوسـط . بیابد اي عمده کاهش کشور واردات شد سبب ها درآمد کاهش که اي گونه به است
 از. بـود  تـر  کـم  چشمگیري طور به بعد، و قبل هاي دوره همۀ از جنگ، و انقالب هاي سال مقطع در کشور
دژپسـند و  ( ».شـد  کاسـته  شـدت  بـه  واردات حجـم  از ،1367 سال در ویژه به جنگ، پایان تا 1365 سال

  )133-134 ،1387رئوفی، 
 علـت  به دیگر، ازسوي و داخلی تولیدات افزایش براي دولت سیاست دلیل به سو ازیک ،1360 سال در«
 بـالغ  دالر میلیـارد  5/13 به و یافت چشمگیري افزایش گمرکی واردات اي، هواسط صورت به کاالها ورود

 تولیـدات  بـراي اي  هواسـط  کاالهـاي  و اولیـه  مواد به 1360 سال در واردات کل درصد 61 حدود. گردید
  )135 همان،( ».داشت اختصاص داخلی

 وبنـدي   سهمیه ازجمله اقداماتی ارز، مصرف در جویی صرفه و واردات افزایشی روند با مقابله در دولت
 فـوق  اقـدامات . آورد عمـل  بـه  ارز تخصیص کمیسیون تشکیل همچنین و اساسی کاالهاي عادالنه توزیع
 8/11 حـدود  بـه  و یابد کاهش درصد 4/12 حدود کشور گمرکی واردات ارزش ،61 سال در« گردید باعث

 دالر میلیـارد  18 به کشور گمرکی واردات و یافت افزایش مجدداً واردات1362 سال در. برسد دالر میلیارد
 واردات ارزش کـل  و شـد  محـدود  حدي تا کاال واردات ،63 سال در نفتی درآمدهاي کاهش پی در. رسید

  )85 ،1380کرمانی،  کردزادة( .»یافت کاهش دالر میلیارد 5/14 به گمرکی
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  پولی هاي سیاست و بانکی و پولی نظام
 از پـول،  ةادار در بانکی هاي سازمان اهمیت و اقتصاد در پول ةکنند تعیین نقش دلیل به بانکی و پولی نظام
 هـاي  اهـرم  کنار در بانکی و پولی اهرم«. رود می شمار به اقتصادي امور در دولت دخالت اساسی هاي اهرم

 اقتصاد کل دولت، ماهیت به بنا که دهد می قرار دولت اختیار در را مهمی اقتصادي قدرت برنامه، و بودجه
  )126 ،1371عظیمی، ( ».دهد قرار تأثیر تحت تواند می را جامعه

  نقدینگی
 پـول،  شـبه  و پـول  حجـم  افـزایش  بـا  لذا. پول شبه و پول حجم مجموع از است عبارت تعریف به بنا نقدینگی
 اصـلی  دالیـل  از یکـی  باشـد،  نداشـته  تناسـب  تولیـد  رشد با آن رشد اگر که یابد می افزایش جامعه در نقدینگی
 بـا  نقدینگی رشد داشته، بسیاري اهمیت جنگ ةدور در تورم کنترل اینکه به نظر. شود می محسوب تورم افزایش

 بـه  نسـبت  همچنـین  و بـوده،  درصـد  34 معـادل  کـه ) 57- 1352(آن  از قبـل  ةدور به نسبت درصد، 18 حدود
 دولـت  کـه  دهـد  مـی  نشـان  جنـگ  هاي سال در نقدینگی بررسی«. است بوده کمتر نیز جنگ از پسهاي  دوره

 کـاهش  درصـد  6 بـه  نقدینگی رشد1363 سال در که طوري است، بوده تالش در نقدینگی کنترل براي همواره
  )1387،173دژپسند و رئوفی، ( ».است بوده سابقه بی تاکنون 1353 سال از میزان این که یافته

  بانکی نظام
 و ملـی  هـاي  سـرمایه  و حقـوق  حفـظ  بـراي « انقـالب  شـوراي  مصوبۀ طبق 1358 خردادماه هفدهم در
 اعالم ملی ایران،هاي  بانک ها، بانک در مردمهاي  سپرده تضمین و کشور تولیدي هاي چرخ کارانداختن به

  )85 ،1376رزاقی، ( .»شد
 در و شـد  مطـرح  هـا  آن کردن ملی از پس ایران بانکی شبکۀ ادغام بانکی نظام در دگرگونی منظور به
 بـانکی  شـبکۀ  جدیـد،  مصـوبۀ  پایۀ بر. رسید تصویب به ها بانک کردن تخصصی طرح ،1358 سال مهرماه
 بانـک  .3، مسـکن  بانـک  .2 معـدن،  و صـنعت  بانک .1 :شد تبدیل زیر شرح به بزرگ بانک چند به کشور

 رفاه و سپه ایران، ملی هاي بانک ذکرشده، بانک پنج بر عالوه. ملت بانک .5 تجارت، بانک .4 کشاورزي،
 بانـک « صـورت  بـه  ایـران  صـادرات  بانـک  و دادنـد  ادامه خود فعالیت به تجاري بانک صورت به کارگران

  .درآمد »استان
 1366 سـال  از امـا  شـد؛  کاسته ها بانک تعداد از تغییرات، دیگر با همراه انقالب از پس هاي سال در«
 نیـز  انقـالب  از پـس  خصوصی بخش به اعتبارات اعطاي سیاست آنکه وجود با. یافت افزایش ها آن تعداد

 ایـن  اسـتقبال  بـا  سـپس  و خصوصی بخش استقبال عدم با ابتدا در سیاست این اما ،یافت ادامه همچنان
 از پـس  امـا  شـد؛  پرداخـت  خصوصی بخش به بانکی اعتبارات بیشترین ؛1355 درسال. شد رو هروب بخش
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 افـزایش  بودجـه  کسري وجود دلیل به دولتی بخش به اعتبارات پرداخت ،1368 سال تا ویژه به نیز انقالب
 از دریـافتی  اعتبارات در بازرگانی سهم از تدریج به انقالب از پس هاي سال در )32 ،1388امینی، ( ».یافت
 جنـگ ة دور طـی  بـانکی  اعتبـارات  از کشاورزي بخش سهم افزایش. است شده کاسته ایران بانکی نظام

  .است بوده مسکن و ساختمان معدن، و صنعت بخش سهم از بیشتر

  فروشی گران و احتکار با مبارزه
 فعالیـت  افـزایش  آن، پایـانی  هـاي  سـال  در ویـژه  به جنگ، دوران در ابتال مورد و مهم موضوعات از یکی

 مایحتـاج  کمبود و واردات کاهش با اقدامات گونه این. بود فروشی گران و کاال احتکار زیرزمینی هاي شبکه
 دولـت  کـه  تاجـایی  شد می شدیدتر اقتصادي، بحران و جنگ ادامۀ و تورم نرخ افزایش همچنین و عمومی

  .کند عمل بیشتر شدت با شد ناچار احتکار و فروشی گران با مبارزه براي
 آن در کـه  کـاال  توزیـع  نحـوة  و ها قیمت بر دولت شدید کنترل و نظارت وبندي  جیره سامانه اجراي

 دولتی هاي قیمت با کاالها توزیع. داشت همراه به را معایبی و محاسن بود، الزم و ضروري اقدامی موقعیت،
 فروشی گران و احتکار ،زیرزمینی هاي شبکه گسترش به باشد، می مردم تقاضاي از کمتر معموالً که مردم، به

 ایـن  از متعددي بسیار موارد جنگ، پایانی هاي سال در ویژه به اقتصادي مشکالت افزایش براي«. انجامید
 افزایش. بود کرده مواجه مشکالت با را دولت و شده ایجاد کشور نقاط اقصی در اقتصادي مخربهاي  شبکه

 خمینی امام 1366 مرداد در تا شد سبب است، جنگی و بحرانی وضعیت پیامد که فروشان، گران و محتکران
 پی در. کرد صادر را اقداماتی چنین با دولت قاطع و شدید برخورد و حکومتی تعزیرات از استفاده ةاجاز ،)ره(

  برخوردهاي و شد آغاز کشور سراسر در احتکار و فروشان گران با مبارزه طرح اجراي خمینی، امام حکم صدور
  )126 ،1371(عظیمی،  ».آمد عمل به مخرب اقدامات این عامالن با شدیدي

  بندي سهمیه و حمایتی هاي سیاست از استفاده
 آزاد بـازار  نظام داراي هاي کشور در حتی بلکه ،متمرکز نظام با کشورهاي در تنها نه حمایتیهاي  سیاست
 بـر  آن تـأثیر  همچنـین  و هـا  سیاسـت  ایـن  از حاصل نتایج و کارگیري به شیوة و نوع اما ،شود می استفاده
 نظـام  اولـین  ایـران  مـردم «. دارد دیرینه اي سابقه ایران در یارانه. است متفاوت کشورها از هریک اقتصاد
 در بندي سهمیه کاالي ترین مهم نان، واند  کرده تجربه دوم جهانی جنگ از را یارانه با همراه بندي سهمیه

 افـزایش  یارانه به شده داده اختصاص اعتبارات نفتی، درآمدهاي افزایش با نیز 1350در. است بوده زمان آن
 شـدن  عادالنه درها  یارانه این تا گردید سبب آن دهی جهت و اقتصادي صحیح برنامۀ اجرانشدن اما یافت،
   )35 ،1388(امینی،  ».نشود واقع مفید چندانها  درآمد توزیع

 ضـبط  ایـران،  اقتصـادي  تحـریم  چون عواملی تحمیلی، جنگ آغاز و اسالمی انقالب پیروزي از پس
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 آن در. شـد  منجر اساسی کاالهاي گرانی و کمبود به داخلی تولیدات از برخی کاهش و کشور ارزي ذخایر
 مشخصـۀ  ترین مهم که آمد وجود به یارانه پرداخت نظام در تغییراتی جنگ اولیۀ هاي سال در ویژه به زمان،

 روي آن بـه  اقتصـادي  بحران و جنگ درگیر کشورهاي در که بود اساسی کاالهاي بندي سهمیه نظام آن
 افـزایش  و کمبـود  از جلـوگیري  براي و کرد می عرضه ثابت قیمت با دولت را اساسی کاالهاي«. آورند می

 عادالنـۀ  توزیـع  طـرح  و داد افـزایش  کاالهـا  این توزیع و تهیه در را خود دخالت اساسی، کاالهاي قیمت
بنـدي   سهمیه امانۀس اجراي و کوپن انتشار با و 1360 سال در اقتصادي بسیج ایجاد با را اساسی کاالهاي
 آزاد بـازار  در کاالها این قیمت تا شد موجب سیاه بازار و احتکار وجود اما. درآورد اجرا به اساسی کاالهاي

  )35 همان،( ».برسد برابر چندین به
 بخـش  بـه  کـاال،  کننـدگان  مصرف و تولیدکنندگان بر عالوه بعد به1361 سال از پرداختیهاي  یارانه

 درگیـري  رغـم  بـه  همچنـین . بـود  برخوردار نزولی روند از جنگ طول در البته که گرفت تعلق نیز خدمات
 گرفـت؛  قـرار  توجـه  مـورد  صـنعتی  بخـش  به تولیديهاي  یارانه پرداخت ،1361 سال از جنگ، با کشور

 تعلـق  مصـرفی  بخـش  بـه  پرداختـی  یارانـۀ  اغلـب  انقالب، پیروزي از پیش تا و 1350دهۀ در که درحالی
 سـال  از و شد داده اختصاص بیشتري ۀیاران کشاورزي، ویژه به تولیدي بخش به انقالب از پس گرفت، می

 تخصـیص  یارانـه  بـه  دولت که اعتباراتی همچنین«. شد داده محدودي یارانۀ صنعتی بخش به نیز 1361
 در ریـال  میلیـارد  8/65 حـدود  از و بود برخوردار افزایشی روندي از جنگ طول در و انقالب از بعد داد می

ـ  بـروز  بـا  کـه  رسـید  1365 سال در ریال میلیارد 127 به 1356سال  یارانـۀ  ،1365 سـال  در نفتـی  ۀتکان
  )176 ،1387(دژپسند و رئوفی،  ».یافت کاهش 1367 و 1366 هاي سال

  جنگ دوران در ریزي برنامه
 امکـان  جنـگ  شـروع  بـا  و داد رخ کشـور  در ریزي برنامه نظر ازاي  هوقف اسالمی، انقالب پیروزي از پس

هـاي   تـالش  بـا  دولـت  اینکه تا یافت ادامه 1360 ۀده اوایل تا وضعیت این و رسید حداقل به ریزي برنامه
 امـا  کـرد،  تقدیم مجلس به و رساند اتمام به 1366-1362 هاي سال براي را  ساله پنج برنامۀ تدوین زیادي

 و جبهـه  سـوي  بـه  امکانات از بزرگی بخش و بود همزمان جنگ تشدید با برنامه این چراکه نشد؛ تصویب
 تشـدید  و بـروز  از جلـوگیري  منظـور  به«. نداشت وجوداي  هبرنام اجراي امکان عمالً و شد می روانه جنگ

   هـاي  سـال  بـراي  »اقتصـادي  نـوین  برنامـۀ « نـام  بـه اي  هسـاالن  دو ۀبرنامـ  هـا،  آن با مبارزه و مشکالت
 نیـاز  حـداقل  تـأمین  و تولیـد  و مصرف الگوي تغییر فرصت از استفاده به توجه. شد تدوین 1365-1366

 رفت می شمار به برنامه این محورهاي از یکی عنوان به کشاورزي. گرفت قرار کار دستور در مردم معیشتی
 توجـه  مـورد  برنامـه  ایـن  تـدوین  درها  قیمت عمومی کنترل و اساسی کاالهاي قیمت تثبیت نهایت در و

  )179-180 همان،( ».گرفت قرار خاص
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  خصوصی بخش به مربوط هاي سیاست
 اسـالمی  حکومـت  از حمایـت  شعار تحت عقاید و افکار از وسیعی طیف اسالمی، جمهوري نظام قالب در

 و فشـار  کـه  زیـرا  ،نبـود  اقتصـادي  مسـائل  زمینـۀ  در مشخصی استراتژي تعیین به قادر که داشت وجود
 بخـش  و خصوصـی  بخش فعالیت حدود تعیین مورد در بحران به اجتماعیهاي  گروه از هریک گرایشات

 و تعـاونی  دولتـی،  بخش سه از ایران اقتصادي سیستم اساسی، قانون 44 اصل طبق. گردید منجر عمومی
 سیسـتم  ذکرشده اساسی قانون 43 دراصل همه این با است، شده تشکیل ریزي برنامه با همراه خصوصی
 مغـایر  یکـدیگر  با اصل دو این شود، می دیگران از سودبردن مانع که است طریقی به ایران. ا. ج اقتصادي

 قـادر  دولت اگرچه انقالب اول ۀده در«. باشد حوادث و جریانات ناظر توانست نمی خصوصی بخش و بوده
. کنـد  رشـد  خصوصـی  بخـش  نـداد  اجـازه  امـا  ،کنـد  بـازي  را مطلـع  و وارد دار سـرمایه  یـک  نقش نبود

 گسـترش  بـراي  خصوصـی  بخـش  رغبتـی  بـی  عامـل  تـرین  مهم جناحی هاي کشمکش انجامیدن طول به
 اسـالمی  ایـدئولوژي  از متفـاوت  تفسـیرهاي  و  توصیف خاطر به ضمناً. بود انقالب اوایل در گذاري سرمایه

 اصـالحات  کـار،  قـانون  سرنوشـت . نداشت وجود خصوصیگذاري  سرمایه مورد در مشخصی نظرات نقطه
 ازجملـه  خـارجی  تجارت کردن ملی و سیاسی مدیریت زنان، حقوق درآمد، توزیع مالیاتی، اصالحات ارضی،
  )38 ،1388امینی، ( ».نشد اتخاذ تصمیمی ها آن مورد در که بودند مهمی مسائل

 و خصوصی بخش و بازار در نظم ایجاد در دولت ناتوانی و بیکاري کاري، کم موازي، هاي ارگان وجود
 زمینه این در منسجم استراتژي یک ایجاد از قدرت، هاي بلوك توسط تولیديهاي  ظرفیت از استفاده عدم

 کـاهش  اقتصادي تولید و گذاشت باقی اقتصاديهاي  فعالیت بر منفی تأثیر رویکرد، نوع این. کرد ممانعت
 انقـالب،  از پـس  اجتمـاعی  و اقتصاديهاي  سیاست مشخص وجه« داشت اذعان باید وجود این با. یافت
 مالکیـت  بـه  متوسـط  و بـزرگ  صنایع از زیادي تعداد و ها بیمه ها، بانک تنها نه که است بوده گرایی دولت
 بـاقی  اقتصـادي  سیاسـت  بـر  را خـود  مهـم  اثـر  جنگ. شد دولتی نیز خارجی بازرگانی بلکه ،درآمد دولت

 موجـب  و گذاشت اثر تورمی و پولیهاي  سیاست کاالها، بندي جیره واردات، ترتیب بر جمله آن از گذاشت
  )همان( ».گردید خدمات و کاال از زیادي نسبتاً تعداد بهاي داشتن نگه پایین

  )مقاومتی اقتصاد دوران به آن تعمیم(آن  و عوامل جنگ در مقاومت تجربۀ
اتفاقـات اقتصـادي آن   تـرین   از مهـم هـایی   است، بخشبا نگاهی به آنچه در دوران دفاع مقدس رخ داده 

و ابعـاد اقتصـاد مقـاومتی در آن    هـا   لفـه توان دریافت که بسـیاري از مؤ  می دوران در بخش قبل ذکر شد،
عبارت دیگـر،   قدر دست یافت. به گران بایست با مطالعۀ دقیق به این تجربۀ می دوران شکل گرفته است و

پا  جنگ نرم اقتصادي، ۀگرفتن فشارهاي دشمن در عرص اومتی را که با شدتنیم اقتصاد مقکه بتوابراي آن
ز تجربه موفق اقتصاد ایـران در  صورت علمی بیان نماییم، باید ا به عرصۀ وجود گذاشته است، تئوریزه و به
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مشترك هاي  ویژگیترین  و تعبیر دیگر اقتصاد دفاع مقدس بهره ببریم. در ذیل به برخی از اصلی 60 دهۀ
 شـود کـه بـا نگـاهی بـه ایـن لیسـت        می اقتصادي دوران دفاع مقدس پرداخته قتصاد مقاومتی با تجربۀا

  اقتصاد مقاومتی در آن دوران روي داده است.هاي  و ویژگیها  لفهؤمترین  توان دریافت اصلی می
  .)جنگ اقشار در همۀ از مردمی نیروي حضور(کردند  می ایفا را اصلی نقش جنگ در مردم .1
  .)دینی اعتقادات با مقاومت خوردن گره(دشمن  برابر در مقاومت به نسبت مردم باور ثرمؤ نقش .2
  .)ایثار وجود روحیۀ(مشکالت  وها  کاستی ها؛ سختی برابر در تحمل انگیزة باالبودن .3
  دینی. باورهاي و ها ارزش بر مبتنی مقاومت ةانگیز داشتن .4
  طلبی. شهادت و ایثار ۀروحی داشتن و بصیرت و آگاهی با و باالة انگیز با مردمی جوان نیروهاي حضور .5
  .)واحدگیري  تصمیم مرکز از پیروي(والیت  و رهبري از اطاعت .6
  مسئوالن. ازسوي مقاومتهاي  صحنه در حضور و جانبه همه مبارزة مسیر در اختالف وجود عدم .7
  مسئوالن. و مردم همچنین و نمسئوال بین نظر وحدت و کامل انسجام و اتحاد وجود. 8
  .دشمنان یالملل بین و منطقه سطح در خیرخواهی وجود عدم و دشمن تهاجم به باور .9

  جنگ. اختیار در مقاومت ابزار و تجهیزات و امکانات قراردادن .10
  مردم. زندگی در ارزشمند امر یک عنوان به مقاومت فرهنگ حضور .11
  مسئوالن. بین در زدگی سیاست و خواهی سهم و طلبی رفاه ی،گرای تجمل زدگی، مصرف فرهنگ نبود .12
  .بیگانگان به ياتکا و وابستگی کاهش جهت در تالش .13

  گیري نتیجه
 انقـالب،  ةمصادر کشاندن و انحراف به يبرا کایمرا قیتوف عدم و یاسالم انقالب شکوهمند يروزیپ از پس

 یدشـمن  و لجاجت نیا و داده است نشان شیخو از خود منافع رفتن ازدست لیدل هب يریناپذ یآشت لجاجت
هـاي   در ابتداي انقالب، کشور با چالش گروهک .است کرده بروز و ظهور مختلفهاي  گونه هب دهه سه در

  سال به کشور جنگ تحمیل شد تا کشور از مسیر اصلی خود منحرف شود. 8معاند و بعد از آن به مدت 
 در مـردم هـاي   موفقیـت  از مختلفـی  زوایاي و ابعاد داراي مقدس دفاع شکوه و حماسه سراسر دوران

 دشـمنان  جانبۀ همههاي  تحریم برابر در مقاومت جمله آن از که است مختلفهاي  عرصه در حماسه خلق
هـاي   رهنمـود  بـا  پربرکـت  دوران این در مقاومتی اقتصاد تحققهاي  جرقه اولین واقع در و بوم و مرز این

 ثمـر  بـه  اسـالمی  ایـران  فرزنـدان  شجاعت و همت با) ره( خمینی امام حضرت اسالمی انقالب کبیر رهبر
 دسـتان  بـا  بـود  گرفته نشانه را بوم و مرز این اقتدار و عزت مقدس دفاع زمان در کههایی  تحریم .نشست
 تولیـد  و رزمـی  مهندسـی  باالي توان به دستیابی جمله نآ از که شد مبدل فرصت به کشور غیور جوانان

 ادامـه  شـتاب  با امروز به تا همچنان حرکت این و نشست بار به که بود ملزومات سایر وها  افزار جنگ انواع
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 امـر  ایـن  کـه  دنیاسـت  موشـکی  کشـورهاي  معـدود  ةزمر در کشورمان قرارگرفتن آن بارز مصداق و داد
  .است زده هم به را جهان هاي ابرقدرت معادالت

را هایی  و عبرتها  که براي کشور داشته است، اما درسهایی  فراز و نشیبدوران دفاع مقدس با تمام 
هـاي   آوردن آن هزینـه  دسـت  این تجربیات بسیار ارزشمند که بـه توان گفت  می نیز با خود داشته است که

 چند سو، در طولاه کشور در حال و آینده باشد. ازدیگرتواند چراغ ر می فراوانی براي کشور ایجاد کرده است،
ـ ا یاسـالم  يجمهور زیآم صلحاي  ههست برنامۀ بحث درسازي  بحران يبرا ر غرب صهیونییاخ سال  ران،ی

 بـا  رانیا نفت دیخر میتحر ياجرا با و کرده آغاز تحریم یقانون ریغ ابزار از استفاده يبرااي  هوقف بی تالش
 اوج به را خود مذبوحانۀ تالش کایمرا يازسو يمرکز م بانکیتحر نیهمچن و ییاروپا يکشورها مساعدت

 را یمقـاومت  اقتصـاد  بحث يرهبر معظم مقام غرب، يسواز يکردیرو نیاتخاذ چن مقابل در .است رسانده
  مطرح نمودند.  کشور ياقتصاد حرکت ریمس رییتغ در کیاستراتژ و مهم روش کی عنوان به را آن و مطرح

 غـرب  شـدة رهاهاي  گلوله عمالً ،يکردیرو نیچن اتخاذ با که است آن انیم نیا در توجه جالب ۀنکت
 همـۀ . میکـرد  مطـرح  مـا را «: فرمودنـد  باره نیا در شانیا. شود می اثر بی یاسالم يجمهور نظام يسو به

 هدف که بزنند حدس توانستند می ش بودند،یپ سال چند مقاومتى اقتصاد گوناگون مسائل ناظر که کسانى
 روى بـر  خواهنـد  یم ها نیا که داد یم نشانها  و طراحى بود معلوم. است کشور بر اقتصادى فشار دشمن،
 بـر  کـه  بـود  نیا دشمن هدف. است مهمى نقطۀ ها آن ما براى کشور اقتصاد. شوند متمرکز کشور اقتصاد

 و اخـتالل  دچـار  ملـى  رفاه طبعاً بزند، لطمه اشتغال به بزند، لطمه رشد ملى به شود، متمرکز اقتصاد روى
 اقتصـادى  فشـار  هـدف  شـوند؛  جـدا  اسـالمى  نظام از بشوند، زده دل شوند، مشکل دچار مردم شود، خطر

 کارگزاران دارید در اناتی(ب ».کند مشاهده توانست می انسان را نیا بود؛ محسوس نیا است، و نیا دشمن
 يدیکتأ عمالً یمقاومت اقتصاد مدل یطراح ضرورت بر يرهبر معظم مقام سخنان نیا) 3/5/1391، نظام
 گـذرد؛  مـی  یمقـاومت  اقتصـاد  از سـوي پیشـرفت،   و حرکت بـه ها  میتحر عبور ریمس که است نکته نیبر ا
ـ گ قـرار  توجه مورد کشور ياقتصاد زانیر طرح و نمسئوال يسواز دیبا کهاي  هنکت  نیآخـر  بتوانـد  تـا  ردی

  .کند رو روبه شکست با را رانیا یاسالم يجمهور نظام با مقابله يبرا غربهاي  حربه
 اقتصاد و جنـگ اقتصـادي کـه    مسئلۀ بر بارها خود سخنان در ریاخهاي  سال در يرهبر معظم مقام
ـ ا یاسالم يجمهورهاي  شرفتیپ با مقابله يراستا در دشمنان ـ  در رانی ـ کتأ انـد،  گرفتـه  شیپ  و کـرده  دی
کـردن اقتصـاد مقـاومتی     یکی از راهکارهاي تئـوریزه  اند. کرده گوشزد بارها زین را آن با مقابله يراهکارها

که هدف نهایی سازي  کنونی خارج و در مسیر تمدن مستقل که بتواند کشور را از برهۀ عنوان یک الگوي به
یک دوران موفق در آن خصوص است که هاي  باشد، قرار دهد شناخت و بیان شاخصه می انقالب اسالمی

  باشد. می موفق کشور در دوران دفاع مقدس یک تجربۀت گفت اقتصاد بایس می اقتصاد مقاومتی ةدربار
همراه بوده است که شناخت راز موفقیـت در  هایی  لفهؤو مها  اقتصاد در دوران دفاع مقدس با شاخصه
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تواند راهکارهاي اساسی جهت نیل به الگوي اقتصاد مقـاومتی را نشـان دهـد.     می آن دوران در این حوزه
دینـی،   اعتقـادات  بـا  مقاومت خوردن جنگ، گره اقشار درۀ هم از مردمی نیروي حضورچون هایی  شاخص

 طلبـی  رفاه ی،گرای تجمل زدگی، مصرف فرهنگ واحد، نبودگیري  تصمیم مرکز از ایثار، پیروي یۀوجود روح
دهد در آن دوران یک مدل اقتصادي موفـق   می ... نشانمسئوالن و بین در زدگی سیاست و خواهی سهم و

  گشاي مشکالت فعلی کشور نیز باشد.تواند راه می در کشور شکل گرفته بوده است که

  منابع
  قرآن.
  البالغه. نهج
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  و اثر آن  البالغه نهج اي در قرآن و تربیت حرفه بررسی
 در اقتصاد مقاومتی

  *مهدي فاضلی دهکردي

 ده  یچک
اسـت.  اقتصادي در اسـالم  هاي  بندگی خدا یکی از اهداف فعالیت کسب روزي حالل با هدف اطاعت و

 شـرافت خـویش و   جویـد تـا   مـی  نیـازي  بی جز خدا هرکسی به از چنین تالشی است که مؤمن در سایۀ
 نگرش تربیتی اسالم بـه انسـان و  . آورد تنها در مقابل خدا سر تعظیم فرود و اش را حفظ نموده خانواده

. یابـد  مـی  آن است معنیهاي  مداري از ویژگی ارزش و منديچاچوب نظام احسن که هدف زندگی او در
هـاي   با روش تحلیل اسنادي، رهنمود در پژوهش حاضر،. یابد می ز تسريکار نیۀ در مقولها  این ویژگی

مبانی و اصول کار و تالش از دیـدگاه قـرآن   ترین  بررسی شده است. مهم البالغه نهج اقتصادي قرآن و
 ،ند از: تقویت شخصیت اجتماعی، پیشرفت و استقالل اقتصادي، حفظ عزتمندي، تخصصا کریم عبارت

هاي کار و تالش از دیدگاه قرآن  ترین روش اعتدال در فقر و غنا. برخی از مهم ،اي رعایت اخالق حرفه
دادن،  الحسـنه  فروشـی، قـرض   ند از: کار مضاعف و پرهیز از تنبلی، پرهیز از احتکار و گرانا کریم عبارت

  ورزي. داشتن وجدان کاري و قناعت
 کریم، اقتصاد مقاومتی  قرآن ،فرهنگ ،کار و تالشها:  واژهکلید

 مقدمه  
ۀ پیشرفت اقتصادي و رابطـ  تنیدگی کار و درهم. مهم در جهان امروز استۀ اقتصاد و مسائل آن یک مسئل

رشـد اقتصـادي در کنـار    «. اي را دوچندان کرده اسـت  آن با فرهنگ حاکم بر جامعه اهمیت تربیت حرفه
ري عمـوم مـردم از   و برخوردا گسترش عدالت اجتماعی سو و مفاسد ازیکها و مقابله با  فعالیتسازي  سالم

عصر حاضر در بیشتر جوامع است. این در حالی اسـت  هاي  ترین دغدغه دیگر از مهم رفاه اقتصادي ازسوي
توجه به فـرامین   اسالمی ارائه شده است، وهاي  ها در آموزه ها و عناصر دستیابی به آن ترین شیوه که مهم
اسالمی، بینی  در جهان ]1[ .ارمغان آورد تواند رفاه و آسایش عمومی را به یقین می به قواعد اسالمی الهی و

                                                        
اســالمی). دانشــگاه فرهنگیــان (پــردیس بحرالعلــوم شــهرکرد)، تلفــن  تیــتربمــدرس فلســفۀ تعلــیم و تربیــت (تعلــیم و  *

ــالك   09132838722 ــازان پ ــوي جانب ــیونال، ک ــی ناس ــوار آزادي، اراض ــهرکرد، بل ــتی  23آدرس: ش  8814873399کدپس
mehdifazeli@rihu.ac.ir  



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 196

 

 گیرد و دنیا و آخرت را به هم گره می بردر هستی راۀ دارد و آثار آن، تمام صحناي  هکار و حرفه مفهوم ویژ
ار مؤثر است و یت انسان بسیدادن شخص است که در شکل یتیجمله عوامل تربکار از :توان گفت می زند. می
و  يکردن فقط نقش اقتصادانسان نقش دارد. انسان با کار یتیترب ۀم در شاکلیمستقریم و غیصورت مستق به

ـ روست که انسـان از  نیادهد. از یسازد و رشد م یز میکند بلکه خود را ن یفا نمیا یاجتماع سـو خـالق و    کی
 یت آدمیکار. کار در تمام وجوه شخص شدة تیبده و تریگرسو مخلوق و آفریدننده و مدبر کار است و ازیآفر

کردن که از کارهایی  ترین درس شاید از مهم ]2[ .گذارد یر میتأث یو عقالن ی، اخالقی، عاطفیاعم از جسمان
ف و مردم را از تنبلی بازداشـته و بـه کـار مضـاع     .1توانیم بگیریم مواردي باشد ازجمله:  می پیامبران الهی

بودن  . مردم را از وابسته2کنند،  می حال آنان را به کسب روزي حالل تشویق درعین جهادي ترغیب نموده، و
اینکه هر  .4کنند،  می اهمیت تعاون و همیاري با افراد زیردست جامعه را بیان .3دارند،  میو قبول استرحام باز

کردن مردان در اراهمیت ک .5ارزش نیست  بی کاري در جایگاه خود داراي ارج و منزلت بوده و هیچ کاري
پیامبران نیز همگی در بسیاري از «توان گفت که  می عنوان مثال در باب اهمیت کار به اند. خانه را بیان کرده

کشاورزي و لذا  بافی و از چوپانی گرفته، تا خیاطی و زرهفرسا،  کردند، کارهایی سخت و طاقت میمواقع کار 
   ]3[. »ي ننشستندهیچ وقت در خانه نماندند و منتظر رسیدن روز

سـایر بیانـات انبیـا     و البالغـه  نهـج باشد که در قرآن و اي  هبعد از تقواي الهی کمتر مسئل ،توان گفت
مین اقتصادي خانواده و افراد تحـت تکفـل و در کـل، دنیـا و     آموزي، کسب روزي حالل، تأ اندازة حرفه به

(ع) قرآن مجید آمده است که حضرت شعیبدر (ع) مظاهر آن به آن پرداخته شده باشد. در داستان شعیب
دهـد کـه    می بعد از دعوت به توحید، قوم خود را دعوت به حق و عدالت در امور مالی کرد. این خود نشان

دهد که پیامبران فقـط مـأمور مسـائل     می توان ساده شمرد و نیز نشان نمی مسائل اقتصادي یک جامعه را
هـا را   آن مان اجتماعی و اقتصـادي نیـز بخـش مهمـی از دعـوت     بلکه اصالح وضع نابسا اند، اخالق نبوده
در مـورد اهمیـت مسـائل     ]4[. دهند می که آن را، بعد از دعوت به توحید قرارداده است، تاآنجا تشکیل می

کالت متعـدد  یوسف در میان مش«توان گفت که در قرآن آمده است:  می و کار جهادي همچنین اقتصادي
کـاري و شـغلی   وایات نیز در مورد مسائل اقتصادي، عهده بگیرد. در رري را بردا مصر تصمیم گرفت خزانه

  ]5[. »تأکید فراوان شده است
 اسـت کـه آزادي و  اي  هاسالم تنهـا هـدفی واسـط    پرداختن به کار جهادي در آموزي و توان گفت حرفه می

  .  کند می را براي بندگی خدا آمادهاین آزادي است که انسان . منازع آن استنتایج بال رهایی از بردگی دیگران از
 هـوس ورا از بردگـی هوا  و انسـان که جهاد با نفس جهـاد اکبـر اسـت     گونه هماناسالمی  در فرهنگ

ۀ عرصـ . جهادي کـه در  شود یمی و بردگی دیگران هم جهاد نامیده بندگوابستگی  آزادي از قید رهاند یم
رهبري در جمـع مـردم عسـلویه در تـاریخ      معظممقام . نواست همروزي حالل و  و کسب کاراقتصادي با 

گفت جهاد. در جهاد حضـور   توان ینمهر تالشی را : «دیفرما یمجهاد اقتصادي ۀ مسئلدر تشریح  8/1/90
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دشـمنی در مقابـل او نیسـت؛ ایـن جهـاد       کند یمو رویارویی با دشمن مفروض است. انسان یک تالشی 
ۀ نیسـ  به نهیسخصوص یک دشمنی،  هرا انجام دهید که بیک تالشی  دیخواه یم شما وقت  کنیست. اما ی

  ». جهاد شود یم شما ایستاده است، این
ـ روکه کار جهادي هنگـام   دیآ یبرمي چنین رهبرمقام معظم  شاتیاز فرما ۀ جامعـ یی دشـمن بـا   اروی

ی خـوب  بـه ی تـاریخ کشـور مـا    از بررسمقاومتی  اقتصادلزوم کار جهادي . ابدی یماسالمی اهمیت بیشتري 
  دریافت است. قابل
کشور ما در طول تاریخ  . یکی اینکه؛کند یم رو روبهما را با دو حقیقت  ،مان یاسالممرور تاریخ میهن  

ي تاریخی در قالب ها دورهي از اریدر بس ماتینامالاین . بوده است ماتینامالهمواره دستخوش حوادث و 
قرون زیادي است که ایران  ،دوم اینکه. نموده استایران عزیز جلوه  مرزوبومبیگانگان به  و تجاوزهجوم 

اما بـا ظهـور    ]6[. رسد یمی ایرانیان به قبل از اسالم کتاپرستیو ي دار نید ایمان است، ریشۀ مهد دین و
 گریکـد ي بـه ی شمار یبخدمات متقابل  رانیو ااسالم  ،آن به ایران و ورودعربستان ة ریجز  شبهاسالم در 

ـ تاریخ نشـان   مرتضی مطهري)ۀ نوشت رانیو ااسالم  متقابل(رجوع کنید به خدمات  .داشتند کـه   دهـد  یم
ة ثمـر . بـاقی ماندنـد   مانیباا و موحد وفادار بودند و بودند خود بستهخداي  ایرانیان همواره به عهدي که با

و پیروزي رسـید   به ي امام خمینی (ره)با رهبر1357 در سالاین وفاداري انقالب بزرگ اسالمی است که 
با حرکتی که  ما بودبراي ملت  جلو  به رواین انقالب حرکتی  .ما نهادروي مردم  شیرا پي جدیدي ها افق
جهـان غـرب سـازگار نبـود. ایـن انقـالب عـالوه بـر          خصوصاًی جهان اسیسفکري  از معادالت یک هیچ

اصـول   بر  هیو تک(الهی)  قتی مطلقوجود حقی یعنی اعتقاد به نیو ا کرد یم دیتأکنیز  اسالمتجمهوریت بر 
خـاص   صـورت  و بهدینی  تیبر ترب دیتأکعام) یعنی  يدر معناتربیت ( ۀدر عرص(توحیدي) و  شمول جهان
که دین فاقد توانـایی   ودش کرد چنان وانمود می سعی می 1سکوالر اما جهان بر تربیت اسالمی. دیتأکیعنی 

  .جامعه استة الزم براي ادار
نیـز از   هـا  هاي مسـلمان دیگـر نهـاد و آن    زودي اثري شگرف بر ملت ایران آغاز شد بهحرکتی که از 

گرفت  خاصیتی که از ذات آن منشأ می معنی ظهور خاصیتی جدید از انقالب بود. خواب بیدار شدند. این به
  و صدور انقالب نامیده شد.  

  :و غرب با ایران امریکادشمنی 
هاي عام بر این باور بـود کـه    دانست با فرض بر وجود ارزش میمحور  جهان مدرن که خود را حقیقت

هـا معتقـد    اروپاست و آن و فرهنگی درست، متعلق به جامعۀنژادي  ،ها و هنجارهاي قومی کنشۀ مجموع
ها و رفتـار سـایرین هسـتند و     ارزش ،قبول خود نسبت به باورها مورد يباورها و رفتار ها، به برتري ارزش

                                                        
نیازي از دین است. درجریان سکوالریسم، آگاهی، اعمال و نهادهاي دینـی   معنی اعراض از دین و نوعی استغنا و بی . سکوالریسم به1

  ]7[کند.  دهند و دین دیگر در اقتصاد، سیاست، حکومت و شیوة زندگی دخالت نمی اهمیت اجتماعی خود را از دست می
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محوري با  بارز حقیقتۀ نمون .هاست باورهاي آنو ها  ارزش در هرگونه رویارویی پیروزي بادارند که  اعتقاد
   ]7[. محوري استاین نگاه اروپا

رایـی  گ (وقتـی غـرب تمـدنی بـر مبنـاي عقـل       دانست شمول می دیگر مدرنیته خود را جهان ازسویی 
راسـر جهـان برآمـد و مدرنیتـه     وجود آورد درصدد گسترش و بسط آن به س مداري و سکوالریسم به انسان

خواهد بر عالم حاکم شود. زیرا غـرب خـود را مرکـز و محـور      عنوان نوعی ایدئولوژي مطرح شد که می به
گرفـت و   مرکز نسبت به این کانون مشعشع در نظر می همة دایرۀ منزل دانست و جوامع دیگر را به عالم می

   ]7[ .را داشت شمول یک نظام اخالقی و جهانۀ ارائۀ مدرنیته داعی
ینـی بـا سکوالریسـم    سـاالري د  خواست. یعنی مردم اما ملت ایران حکومت جمهوري اسالمی را می

داد  دیگر تمدن ایرانی و اسالمی را کانون مشعشعی پیش روي ملل مسلمان قرار مـی  مخالف بود و ازسوي
انقـالب   سـان  بـدین  داد. مـی  شمولی را براي آن سـر  آمد نوید جهان ها برمی و نیازي که از درون این ملت

هاي دیگر نیز سـرایت   حوزه به ها این چالش کشید. چالش شمولی فرهنگ غرب را به یران جهاناسالمی ا
  شناسی است. ارزشة ها حوز کرد یکی از این حوزه
هـاي   کرد از حقیقتی الهی که ازلـی و ابـدي بـود و ارزش    نیز از حقیقت صحبت می ایدئولوژي اسالم

یز ویژگی دیگري از مدرنیتـه  این ن ها کتاب مقدس قرآن بود. کرد که مبناي آن را معرفی میشمولی  جهان
این چالشی جدي بود که انسـان مـدرن بـا پیـروزي     ]7[ .مداري آن است کشید و آن انسان چالش می را به

  خطر دید. و آرزوهاي خود را در رو شد و تمام ارکان اندیشه هانقالب اسالمی با آن روب
  .چالش کشید غربی یعنی عقل سکوالر را نیز به ترین مبناي فرهنگ ب ایران اساسیانقال

عقلی که متـأثر از تحـوالت    کرد. دانست و به آن افتخار می گرا می انسان مدرن خود را موجودي عقل
زندگی  نظر او حالل مشکالت است و مالکی براي هر چیزي است که با عقلی که از .علمی تجربی است

خـدا، چنـین    ولـی بـی   موجودي عاقـل . دانست هوشمند و عاقل می خود را موجودي او رتباط است.او در ا
 مجاز او. عقل براي او کافی است داند. کاري براي رسیدن به هدف می مجاز به انجام هر را موجودي خود

 او حکـم پـس عقـل بـه     استفاده کند.اي  هوسیل هر به قدرت) ازة واراد راي رسیدن به هدف (سلطۀاست ب
وسـیلۀ ممکـن    هـر  بـا  هر راه و از .نطفه خفه شود باید در کند که این چالش برخالف حقیقت است و می

  .جنگ تحمیلی) ،عملیات طوفان صحرا ،ي نوژه(کودتا
مدرنیسـم دارد و  هاي  آموزه یکی دیگر از خدا) ریشه در نام (عقل بی به حاکمی ازبرداري  فرمان نتیجۀ
دیدگاه او چـالش بایـد    از هاست. این دیدگاه انسان یگانه منبع تعیین ارزش در یراز ،مداري است آن انسان

هـاي   زیادي بـا سـالح  هاي  انسان افتد و می راه قیمت پس جنگی بزرگ به وسیله و به هر تمام شود با هر
افزارهاي مخـرب   انواع جنگ شیمیایی وهاي  سالح او .شوند می ساخته به دست همین انسان مدرن کشته

هـا را بـراي کشـتن     نرحمانـه آ  بـی  او نیـز  دهـد و  مـی  ش قـرار ا اختیار شریک نظامی غیرمتعارف را در و
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سـان   بـدین  علیه غیرنظامیان حلبچـه) و  سالح شیمیایی بر آن استفاده ازۀ (نمون برد می کار غیرنظامیان به
  .)رسد می فاجعه رد و بهگذ می بودن مرز جنگ این جنگ از

کـه   کنـد  نمـی  او ادعـا  مانـد مگـر   مـی  زند سـاکت  می دوستی که دم از انسان همین انسان مدرن اما
دیگـران   گـذارد تـا   نمـی  مها احتـرا  به آن پس چرا خود .ندا شمول هاي اخالقی ساختۀ عقل او جهان ارزش

کند که  نمی تنبیهاي  هگون طرف خاطی را بهحداقل  چرا دریابند ؟ عقالنی راـ  هاي اخالقی ارزشمندي ارزش
 همـه رسـیده اسـت (خصوصـاً     تأییـد عقالنی کـه بـه   ـ  هاي اخالقی ارزش ترین نکند اساسیجرئت هرگز 

  نقض کند؟ متعارف) راصوص ممنوعیت استفاده از سالح غیرخ در کنوانسیون ژنو
وضـع   را هـا  هـا کـه ایـن ارزش    نعمـل آ  ولـی در  ،رعایت کنند همه باید را ها گوید این ارزش می او 
گاهی  کنند و می رعایت را ها ولی گاهی آن ،باشند ترمتعهد وتر  ها جدي اجراي آن هرچند باید در ،اند کرده
حـق   و آن را بگیرنـد!  توانند خودسرانه جلوي اقدامات قـانونی سـایرین را   می هم امور ازاي  هپار در ،نقض

  ن چگونگی داشته باشند. ست که توجیه عقالنی براي ایا آنچه مهم است آن تو). بدانند (حق و مسلم خود
مقیاسی ة برگیرندشود مفهومی که در می نظر گرفته براي لفظ بشر یک مفهوم عام در مدرنیسم تفکر در

ایـن مقیـاس    در .به یک میـزان ارزش نـدارد  ها  یعنی جان انسان انسانی است.بندي  درجه وبندي  رتبه از
ها با ایـن   ها بسته به قرابت آن سایر انسان (ابرانسان) و باالترین رتبه قرار دارد انسان غربی در ،بندي درجه

توان براي حفظ امنیت جانی یا ایـدئولوژي انسـان    می شوند. بنابراین میگذاري  ارزش وبندي  موجود دسته
را  پایین که احتمال دارد (هرچند اطمینانی حاصل نشده باشـد) خطـري   ۀهاي درج انسان غربی بسیاري از
امنیت غرب هم معنـی   امنیت جهان که با این ابزاري براي ایجاد کنند کشت و غربی ایجادبراي ابرانسان 

عقـل   شمول مبتنی بـر  جهان هاي مطلق و ارزش ؛دوم این است کهۀ نکت. آید  می حساب شود به می گرفته
 کنـد و  می الفاظ بازي فقط با ،انسان مدرن عبارت بهتر . بهعمل مطلق نیستند در او حتی براي خود ،انسان

  ندارد. گرفته است وجود هاي مطلق که مورد توافق همه قرار رعایت ارزش عمل براي هیچ ضمانتی در
ارتکاب  يتواند جلو نمی عقل انسان دارند نه تنها هاي اخالقی مطلق که ریشه در عمل ارزش پس در

نقـض   و ،گناهـان  بـی  کشـتن  ریزي و خون ،جنگ ،قتل نفس انسانی (ماننداعمال غیرترین  انسان به شنیع
 اسـت و  انسـان عاقـل حسـابگر    ابزاري براي سلطه است. زیـرا  بلکه خود ،بگیرد را )ها معاهدهۀ یک طرف

توانـد ارزش عقلـی مطلـق را     مـی  تاآنجاکـه  .دست تبدیل کرده اسـت  گري چیره به توجیه را حسابگري او
نظامیـان نـه   غیرۀ رحمان بی قابل کشتارم در گیرد (مثالً کار هاي گوناگون به موقعیت صورتی متناقض در به

هـاي   تروریسـت  و کـارانی همچـون صـدام    جنایت را در اختیارها  سالحترین  بلکه مدرن ،تنها سکوت کند
  .دهد) عراق قرار تکفیري در سوریه و

گونه تضـمین عملـی کـه     نداشتن هیچ ،عمل مدرنیسم درهاي  هاي برآمده از آموزه کارآمدي ارزشبنابرین نا
  تاریخی دارد.ۀ گر این تفکر ریشنتایج ویران دیگر ازسوي لفاظی شبیه ساخته است و کلمات و به بازي با آن را
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  نویسد:  می بیستمة هاي فلسفی سد نگاهی به نگرشکتاب  درزاده  دکتر نقیب 
تکیـه   خرد آنکه بر بی مارکس نیز دانست و سوي آزادي می روندي خردمندانه به هرچند هگل تاریخ را

 ،گفتند می دیالکتیک چون حرکتی تکاملی سخن دو از هر اندیشه بود. تکامل تاریخی باهگل همة دربار کند
بـه   هگـل بـود   یک دیدگاه اوج آن در که ازـ  نمایندگان روشنگري به پیشرفت خرد اما با این همه نه باور

 مزدور و را که هم کارگرـ  سرمایه زنجیر پول و رهایی انسان از مارکس که از نه باور و واقعیت نزدیک شد
هایی نبودند  آزمون پیامدهاي آن رویدادها و جنگ جهانی و دو. کشد واقعیت یافت می بند به را دار هم سرمایه

 نگریست. می آن سان به جهان بنگرد که پیش از تلخی آزموده است بتواند به همان را به ها که انسانی که آن
 ((جان جهان)) نمود که هگل آن را اي مفهوم تاریخ عمومیة فورت دربار فرانکنمایندگان مکتب  ادورنو از

 بـا  کـه پـیش آمـد و   هـایی   پس ازمصیبت کرد. گاه رد آن باید تفسیر و تاریخ عمومی را« :گوید می داند می
 و نمـود  ه شود تـاریخ همانـا  تکه گف خواهد بود بسی ناروا ،پیش است هایی که در درنظرداشتن به مصیبت

  ».بخشد می به رویدادها وحدت طرحی یگانه که ،جهان نمایش طرحی است براي بهبود
  فالخن است به بمب مگاتنی. کارگیري هب از همانا گذر هست نیست اگرحرکتی کار در اي هیچ تاریخ عمومی

 بـه  اینـان کـه بیشـتر    تأکیـد  شـمارد.  مـی  نـاروا  اصل همانی را بر تأکیداي  هچنین زمین بر تأکید با او
بیسـتم بـود:   ة سـد  نـاگوار  رویـدادهاي  ویژه بر به فرهنگی توجه داشتند سیاسی واجتماعی، هاي  چگونگی

 ،شدن آن براي مقاصد ناانسانی گرفته کار بزرگ جهانی گسترش تکنولوژي و به جنگ رویدادهایی چون دو
 چشـم کـاال   مصرفی که همه چیز حتی فرهنگ را بـه هاي  جامعه گرایی و سوي مصرف حرکت شتابان به

کــرده بــود،  کمیــت یــاد آن چــون ســلطۀ ازگــور  یرکــه آنچــه کــی وهــا  داري تــوده . میــداننگــرد مــی
بیـداد   کـه بـه  هـایی   لوژيحکومـت ایـدئو   حاکمیت ایـدئولوژي و  ،ها آرمان ن بسیاري ازانجامید نومیدي به

 در بـار  بـراي نخسـتین   امکان آن تنهـا و  ،مارسلۀ نابودکردن کل زندگانی که به گفت نیز خطر انجامیدند و
ــد آمــد. ســدة ــن بیســتم پدی ــدادهاي ای ــ  چنــین و روی ــدادهاي دیگــر زمین ــراي اي  هبســی روی ــد ب بودن
ویژه جنـبش روشـنفکري بـه     هب ن نو وپدیدآورندگان دورا هایی که نمایندگان و شمردن آرمان انگارانه ساده

راه تکامـل   آن در کارگیري بهدمندي و خر هایی که چون دستیابی به دانایی و ها دل بسته بودند: آرمان آن
   ]8[ .انسانیۀ جامع انسان و

تجربه، ناکارآمدي  تاریخ به تجربه نهاد و بستر در سان انسان مدرن عاقل کارآمدي عقل خود را بدین 
کمـال   خرد براي پیمودن راه تکامل و بودن عقل و او به کافی شکل ممکن اثبات کرد وترین  آن را به تلخ

  .انسانی اذعان نمودۀ جامع
 بـا  او بیند. می ویرانی به اضمحالل و رو را متزلزل و به دست خود شده تمدن ساخته ،سان انسان بدین

ناگاه دریافـت کـه    دانست و به می تمام مشکالت خود را حالل آن کرد و تکیه می عقل خود غرور به خرد و
 او .پی خواهد برد زودي به بیماري خود به است و انسان مدرن بیمار ]9[. عنکبوت خانه ساخته است تار بر
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این بیماري . خدا است گسستن از خدایی و ها بی ناکترین آنوحشت ترین و که مهم زیادي داردهاي  بیماري
  .کند می دچار نیهیلیسم به پوچی و را است که او

 هـاي  اه که در ورطهاوهرگ از خداي یکتا نداشته است. تر کممحاي  هطول تاریخ حیات، بشر پشتوان در
کشید به  خطایی می را به شیطان اوهاي  تنهایی وسوسه در اگر زد. می دید خدا را فریاد می را تنها خطر خود

 کسـی در  اگـر عهـدي بـا   . یافت می همدم خود را پیچید او می خود کسالت زندگی به از برد. اگر می پناه او
 محضـر او  در همـه جـا   را خود نگسلد و را ناروا هرگز آن تا ،دانست آن می شاهد بر را بست خدا می پنهان

مهربـان   بخشـنده و  او ،کـرد  مـی  همواره به نیکی امر او اطاعت کند و کرد به فرمان او سعی می دید و می
 .گرفت گذشتند نادیده می نمی حد گاه که از را آن ها بدي داد و آنچه باید پاداش می ها بیش از خوبی به است

شـد. در   خردلی نوشته مـی  اندازة ، اعمال انسان حتی بهراه توبه همواره باز بود کرد عصیان میبندهاي  اگر
 باایمـان بـا خـدا    سـان انسـان موحـد    بـدین . شـد  جزا اعمال هرکس به قضاوت عدل الهی گذارده می روز
  ]10[شد.  دین همراهی می حیا و به عقلی تکیه داشت که با حیات خود در زیست و می

ـ   او کار یمانی که عقل حسابگر و درون کاسبخطر به ایمان نیاز دارد. اهاي  عرصه انسان در م کـه دائ
. عمل کنـد  ارزشمند است مبناي آنچه براي او بتواند بر تا او ،کند کنترل کند می را محاسبه ها زیان سود و

سو دشـمن از   ازیک کهاي  هچنین زمان در. فرامین اوست ات انسان بازگذشت به خدا وبنابراین تنها راه نج
 کنـد و  مـی  آوردن مـا اسـتفاده  زانـودر  عنـوان یـک ابـزار جنگـی بـراي بـه       به اقتصادية محاصر اقتصاد و
زیـادي  هـاي   پژوهش دار امت اسالمی است. القراي مسلمین پرچم عنوان ام ایران اسالمی به ،دیگر ازسوي

ن کـه بایـد بـه مسـلمانا    هـایی   وهشپـژ . اي با رویکرد اسالمی صورت گیـرد  حرفه باید در موضوع تربیت
 در حیات باقی رجعـت بـه مفـاهیم الهـی و     سعادت در زندگی فانی و یادآوري کنند که تنها راه موفقیت و

  .است(ع) معصومینۀ ائم و (ص) سنت (پیامبر اکرم منابع اصیل آن یعنی قرآن و

  تحقیقۀ پیشین. 1
  شود. می اشارهها  انجام شده است در ادامه به برخی از آندر این زمینه که هایی  دلیل اهمیت موضوع پژوهش به

از ایـن  » البالغـه  نهـج تربیـت اقتصـادي در   «کارشناسی ارشد خود با عنـوان  ۀ نام طهماسبی در پایان
و تسریع رشـد   وري بهرههاي افزایش  اعتال و کیفیت نیروي انسانی یکی از راهگیرد که  می نتیجه پژوهش

شدن بعد  ثر در فرهنگ، موجب ساختهؤروابط اقتصادي مگیرد که  می نتیجه . وي همچنیناقتصادي است
   ]11[. معنوي انسان است

 »اقتصـادي کودکـان از دیـدگاه اسـالم     تربیـت « کارشناسی ارشد خود با عنوانۀ نام جدیري در پایان
ــه  ان ودک د ک ای باعتقــاد دارد کــه  ــان ی دن  اي ه  ت م ع ن  ه د ک ون شــ  ت ی رب ت  اي ه ون گ ب ار و  ک  ه د و ب ندان دا ب خ  ت ا را ام

  ل اغ شـ  ا م ب  ی ای ن آش  جهت  ان عدادش ت اس  ه ب ه وج ت ا ب .د زن ی ره پ ب  اري ک ی و بلی ب ن د و از ت ن اش ب  ه ت داش  القه ع  ش وش ک
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و   ی وی ج هـ  رف ص  ه ب  و عادت  رف ص در م  ت اع ، قن الل ح  روزي  ب ، طل انفاق،  اون ع ت یۀروح و د ون ش  ت دای ه  اح ب م
  ]12[. د اب ی  رورش پ  ان ر در آن ذی ب و ت  راف اس  فی ن

گیرد که اخـالق   می نتیجه» اخالق اقتصادي از دیدگاه قرآن و حدیث«ایروانی در پژوهشی با عنوان 
اقتصـادي و رفـاه   ۀ رشـد و توسـع  هـاي   سو، مؤلفـه  یکاز اسالمی است کههاي  اقتصادي بخشی از آموزه

هاي اقتصادي  فعالیتسازي  و عناصر مقابله با مفاسد و سالمها  دیگر شیوه کند و ازسوي می عمومی را ارائه
  ]1[. سازد می نمایاند و بستر الزم را براي رشد معنوي و سعادت ابدي انسان نیز فراهم میرا بر

نظـر اسـالم    گیـرد کـه از   می نتیجه» فرهنگ کار از دیدگاه اسالم«عنوان درودي نیز در پژوهشی با 
داشتن عناصري آگاه، هوشمند، متعهد، نوآور، تحت سیسـتم   يدر گرو وري بهرهرسیدن به سطح مطلوب 

   ]13[. باشد جز با ارتقاي فرهنگ کار نمی میسرها  اینۀ و انسانی در محیط کاري است؛ که هم اجتماعی
گاه جامعی اسـت کـه قـرآن کـریم و     ن جهت به البالغه نهج و این پژوهش به قرآن کریمدلیل استناد 

ال پژوهشـی ذیـل   اسـاس سـؤ   براین به مسائل مربوط به کار و تالش جهادي دارند. البالغه نهجتبع آن  به
  تنظیم و مورد بررسی قرار گرفته است.

اي اساسی پـیش  ه ؟ چالشکند می گاهی را مطرحتالش چه دید کار و در مقولۀ البالغه نهج قرآن کریم و. 1
 ؟ا چه راهکارهایی پیشنهاد شده استه آن بر براي غلبۀ شود چیست و می کار وارد روي آنان که در عرصۀ

  روش شناسی .2
ـ شـود کل  مـی  یسـع  يباشد. در پژوهش اسـناد  می يل اسنادیروش پژوهش حاضر از نوع تحل اسـناد و  ۀ ی

قـرار   یپژوهش مورد بررسـ هاي  البه سؤ ییگوظور پاسخمن موضوع پژوهش بهموجود و مرتبط با مدارك 
ـ و تحل یاسناد و مدارك موجود در ارتباط با موضـوع پـژوهش، بررسـ    رو کلیۀ رد. ازاینیگ ل شـده اسـت.   ی

 دسـت اول (قـرآن کـریم و    منابع و مراجـع  ۀآوري و مطالع . جمع1ن قرار است: یمراحل انجام تحقیق به ا
 مفاهیم کلیـدي پـژوهش و   ها در راستاي از آنبرداري  دست دوم مربوط به موضوع و فیش و )البالغه نهج

آوري  ابـزار جمـع   پـژوهش. هاي  الآمده، براي پاسخ به سؤ دست بههاي  و تحلیل استقراییِ دادهبندي  طبقه
بنـدي   حاصل از ابـزار پـژوهش بـه تفکیـک و طبقـه     هاي  منظور تحلیل داده فیش بوده است و بهها  داده

در پایان ذکر این نکتـه ضـروري اسـت کـه در مـواردي،       پرداخته شده است. ،اساسی پژوهشهاي  زمینه
نقـل   در آن موضـوع خـاص  (ع) اطهارۀ شدن موضوع، سعی شده است به احادیثی که از ائمتر جهت روشن

  شده است نیز اشاره شود.

 پژوهشهاي  یافته .3
گاهی چه دیـد  و تالشکار  ۀدر مقول البالغه نهجو قرآن کریم  ؛پژوهش یعنی اینکه بدانیم پاسخ به سئوال
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ي غلبـه  و بـرا چیست  شود یمکار وارد  ۀي اساسی پیش روي آنان که در عرصها چالش؟ کند یمرا مطرح 
ـ گ ی قرارمـی بررسـ ال در زیـر مـورد   ؟ پاسخ به این سؤچه راهکارهایی پیشنهاد شده است ها آنبر  در  :ردی

ی در پپرداختن به آن جمله فوایدي که ، ازبه کار اهمیت زیادي داده شده است البالغه نهجو دیدگاه قرآن 
  :ند ازا دارد عبارت

جـامع تربیتـی   (قرآن) کتاب است:  یی به قدر و منزلت اجتماعابیو دستکار عامل حفظ عزت نفس  .1
تذکرى براى  ،بلکه یا مکان یا اشخاص خاصی ندارد بخش آن اختصاص به زمان است که دستورات حیات

ۀ ابعـاد  در همـ  — تربیت انسان هدایتی است که راه و چراغ ،نَ)یان است (إِنْ هو إِلَّا ذکْرٌ للْعالَمیجهان ۀهم
ـ در د. بپیماید سالمت و بتواند راه نیل به سعادت را بهتا ا کند یمرا روشن  — وجودي قـرآن خـدا بـه     دگاهی

 بـات و یرزقْنَـاهم مـنَ الطَّ   الْبحرِ و الْبرِّ و یحملْنَاهم ف آدم و یکَرَّمنَا بنولَقَد « انسان کرامت بخشیده است
لَى کَثع میفَضَّلْنَاهنْ خَلَقْنَا تَفْضمدر وجـود او   و خداونـد ي اسـت  موجـود ارزشـمند  شک انسـان   بی؛ لًایرٍ م

 و عمـل عقـل   ،برکـت اراده  و بهتا بتواند به خواست خداوند  بدیلی نهاده است بی يها تیو ظرفاستعدادها 
ابعـاد   و کرامتدستیابی به عزت  ]14[.»اللهی برسد مقام خلیفه و بهخویش این استعدادها را شکوفا نموده 

ـ گوناگون دارد، چون غایت حیات انسـان زنـدگی مـادي او نیسـت پـس دسـتیابی بـه زر و زور         ی و راحت
ي مادي او واقعیتی اسـت انکارناپـذیر   ازهایو ناما جسم انسان  ،براي تالش او باشدهدفی غایی  تواند ینم

. به سعادت واقعی لیو ناهللا  سیر الی کردن همواراست براي اي  هکردن نیازهاي اساسی آن مقدم که برآورده
ل حـال   راهمنظور تحقق کرامت وجودي خویش به کار و تالش پرداخته و روزي خـود را از   پس او باید به

ـ و نمناعت طبع و احساس شـرافت   ،چنین تالشی . نتیجۀي برسدعزتمندتا به  کسب نماید بـه عـزت    لی
ـ فرما یمنفس است. خداوند  ـ   ]15[. »نَیوللَّـه الْعـزَّةُ ولرَسـوله وللْمـؤْمن    « :دی ـ در ا(ع) یامـام عل نـه  ین زمی

که  گونه همان یعنی ]16[». ندا شیي خوها تخصصمردمان فرزندان حسنُونَ؛ یالنّاس اَبنَاء ما « ند:یفرما یم
ـ   انسان شـوند و قـدر و منزلـت     یها با پدران خویش نسبت دارند و با پدران و قدر و منزلت آنان شـناخته م

ن گونه هم اشـخاص بـه کـار و مهـارت و     یهم کس است، به پسر فالن یند، فالنیگو یابند، و مردم می یم
گر مـاهر،  ند صـنعت یگو یمثالً م. کند یکسب م یشوند و قدر و منزلت اجتماع یداده متخصص خود نسبت 

ند و با انتساب به آن هنرها ا شیخو يها پزشک، معمار، هنرمند و ... پس مردم، فرزندان هنرها و تخصص
هـارت  و م یکـاردان  اندازة شوند، و به ی...) شناخته مو یسندگی، نوی، مهندسیها (صنعتگر، پزشک و تخصص

یکی از نکاتی که در اصل عـزت بسـیار حـائز اهمیـت اسـت،       ]17[ .ابندی ینند و قدر میب یها ارج م در آن
کسـی کـه متقـی و     ]18[. »معیار عـزت، تقـوا اسـت   «گفت  توان یمعبارتی  عزت و تقوا است و بهۀ رابط

(ع) عزیز نیست. امام علی الواقع یفپرهیزگار نباشد عزیز نیست، اگرچه ممکن است احساس عزت کند، اما 
تقـوا و   )719، 371حکمـت ، 1386، البالغـه  نهـج ( ]19[». هیچ عزتی باالتر از تقـوا نیسـت  «: ندیفرما یم

. خداوند در مورد فقیرانی که ابراز فقر نکرده و عـزت خـود را در   کند یمپرهیزگاري با عفاف نیز نمود پیدا 
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سأَلُونَ یماهم الَ یاء منَ التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسیهم الْجاهلُ أَغْنحسبی: «دیفرما یم کنند یممقابل دیگران حفظ 
نیازنـد. شـما بـه (فقـر)      بـی  آگاه نباشد، پندارد که غنی و ها آنکس از حال النَّاس إِلْحافًا؛ از فرط عفاف هر

در فرهنگ قرآنی بـا   .»نکنند سؤال(عزت نفس) هرگز (چیزي) با اصرار  . ازدیبر یماز سیمایشان پی  ها آن
ی که تقـوا  مؤمناما انسان  عزت نفس خویش را حفظ نمود. توان یمورزي  قناعتو  ، طعمعپرهیز از حرص

 ،فرد براي کسب روزي خود تـالش کنـد   نه تنها شود یمشریف است و این شرافت موجب  کند یمپیشه 
نِ یوبِالْوالد« :دیفرما یم ءنساة سورشد. خداوند در با مسئول زیندر مقابل رفع نیازهاي ضروري جامعه  بلکه

بِذانًا وسالْ يإِحى والْقُرْبیاکسالْمى ویتَامارِ ذالْجـبِ   ينِ وـنِ السابنبِ وبِ بِالجاحالصنُبِ وارِ الْجالْجى ولِ یالْقُرْب
ؤْثرُونَ علَـى  یو« :داند یمي خود مقدم ازهایندیگران را بر هاي  حتی گاهی نیاز ]21[. »مانُکُمیوما ملَکَت أَ

ـ « :دانـد  یممحرومان مسئول  را در برابر و خود ]22[. »أَنفُسهِم ولَو کَانَ بِهِم خَصاصۀٌ فـقٌّ    یوح هِمالـوأَم
ز بتوانند به وضعیت اقتصادي گران نیمتقی براي آنکه دی مؤمن) 19 ، آیۀذاریاتسورة ( .»لِّلسائلِ والْمحرُومِ

 زکات بدهـد و  انفاق کند، باید به نیازمندان نفس خویش را حفظ نمایند و کرامت و عزتقبول برسند  قابل
  .آوردن استقالل مالی یاري نماید دست هدر بدیگران را  الحسنه قرضبا پرداخت وام 

و  پیشرفت اقتصـادي ، قرآنی هرچند فرد تشویق شده است که براي حفظ کرامت در فرهنگبنابراین 
، نباید هـدف باشـد   و ثروتآوردن مال  دست هاما ب ،بپردازد و تالشاستقالل اقتصادي خویش به کار  حفظ

ـ  یجمع مالًا و عدده  يالَّذ« است. قعر جهنماین عمل افتادن در  زیرا نتیجۀ یعنـی   »ه أَخْلَـده حسـب أَنَّ مالَ
ـ چون مال هر قدر هم کـه ز ، است زیو ناچمقدار  بی ایمال دن ـ اد و زی  ادتر باشـد دردى از صـاحبش را دوا  ی

رساند،  عى خودش مىیحالش دارد همان مقدارى است که به مصرف حوائج طب کند، تنها سودى که به نمى
  تن کند.  قطعه جامه که به رابش سازد، و دویرش کند، و شربتى آب که سیمختصرى غذا که س

شخصى که عاشق مـال   .اندوزي است از انسانی است که تنها هدفش ثروتهمزه و لمزه تعبیر قرآنی 
بودن اری، و از بسـ شمرد یمپى آن را در کند و پى ، مال را روى هم جمع مىکردن آن است ص بر جمعیو حر

کند مالى که براى روز مبادا جمع کرده زندگى  ال مىیى او خعنی »حسب أَنَّ مالَه أَخْلَدهی«برد.  آن لذت مى
ـ  ید، پس او به خـاطر چسـب  ینما رى مىیدهد، و از مردنش جلوگ جاودانه به او مى ن و زنـدگى  یدنش بـه زم

ا به آن مقدارى که حوائج ضـرورى زنـدگى   یرفتنش در آرزوهاى دور و دراز، از مال دننى، و فرویمادى زم
ـ شود، بلکه هر قـدر مـالش ز   ت کند قانع نمىیراى آن را کفاام گذیا و ایکوتاه دن ادتر شـود حرصـش تـا    ی

سـازد، و   ا جاودان مىیپندارد مال، او را در دن داست که مىیگردد، پس از ظاهر حالش پ ادتر مىیت زینها بى
کنـد، و   دارد، تمام همتش را صرف جمع مال و شـمردن آن مـى   چون جاودانگى و بقاى خود را دوست مى

ـ از احساس کرد، شـروع بـه   ین قتى جمع شد و خود را بىو گـران تفـوق و اسـتعال    یگرى نمـوده، بـر د  اغیی
ـ و ا ،» أَنْ رآه استَغْنى  طْغىیإِنَّ الْإِنْسانَ لَ«گر فرمود: یکه در جاى د ورزد، همچنان مى ن اسـتکبار و تعـدى   ی

ن است کـه نـه، او   یه ایو معناى آ »الْحطَمۀِ ینْبذَنَّ فیکَلَّا لَ«است.  هلمز همزه واثرى که براى آدمى دارد 
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 ) (حطمـه  قعر جهنمرد و در یم زودى مى رم که بهخو سازد، سوگند مى ا، جاودانش نمىیاشتباه کرده، مال دن
راه حقوق دیگـران   نیو در ااندوزي کند  قرآنی انسان مجاز نیست ثروت در فرهنگ ]23[. کنند پرتش مى

حـق   سـان  و بـدین میزي بزند زیر دریافت رشوه و ،فروشی گران ،احتکار ،فروشی ه دست به کمکرد لیزارا 
ق ربا، احتکـار و اسـتثمار   یاسالم تجارت از طر .قرار دهدي و تعدرا مورد ظلم  نموده مردم لیزادیگران را 

منجـر   ياقتصاد يها یحال شانیها و پر ها به بحران ن نوع تجارتی، علتش آن است که اشمرد ینمز یرا جا
ابـد و اکثـر مـردم در    یخـاص و انـدك انحصـار     یگردد که ثروت در دسـت گروهـ   یشود و موجب م یم

ـ      یا(ع) ر مؤمنانیاز آن ثروت محروم بمانند. ام يمند بهره ـ کن ین مطلـب را بـه مالـک اشـتر ابـالغ م د و ن
و در  ]24[». ده اسـت (ص) از آن منـع کـر   کن که رسول خدا يریمالک از احتکار جلوگ يا« ند:یفرما یم

ـ مالـک، بـدان کـه در م    يا« :نـد یفرما یگر مـ ید يجا (تجـار و اهـل داد و سـتد)     هـا  آناز  ياریان بسـ ی
دلخـواه خـود    بـه  ها آنی وجود دارد. فروش گرانزشت، و روح احتکار و  يها حد و بخل بی يها ي ریگ سخت

  ب است. یحکمرانان ع يآور و برا انیهمه مردم ز ين نوع کارها برایگذارند و ا ینرخ بر اجناس م
ـ بتر درجهاد است و مانند جهاد در راه خدا،  یکردن نوع: کارجهاد است یکار نوع. 2 ـ انسـان   تی ثر ؤم
 يروز ةنـد یجو ؛لِ اهللاِیسبِ یطَلَبِ الرْزق الْحالَلِ کَالْمجاَهد ف یالشّاخص ف«(ع) ر مؤمنانیان امی. به باست

 ]25[». حالل همانند مجاهد راه خداست
لِ اللّه بِـاْعظَم مـنْ   یسبِ یما غُدوه اَحدکُم ف« ت شده است کهین روایگر چنید يدر جا(ع) یاز امام عل

 تهوغُدیو ع هولْدل ما یطْلُب هالیمهحلص.«  
 ةخـانواد  ین زنـدگ یتـأم  يکه برا یکسجهاد در راه خدا، از درآمدن آن  يدرآمدنتان در آغاز صبح برا

ي از متفکران مسلمان چنین تالشـی را نـوعی   اریبس زیناکنون  ست. همیکند باالتر ن یکار و تالش م خود
ۀ کلمـ حـق، اعـتالي   ۀ کلمـ وقتی انسان بـراي اعـتالي   : «ندیفرما یم. مقام معظم رهبري دانند یمجهاد 

ـ ، ایـن جهـاد   کند یمو مسلمان ایران تالش  مؤمنبخشیدن به امت اسالمی و ملت  اسالم، عزت  شـود  یم
  ». اهللا وجود دارد سبیل تالش برکات و عظمت و شأن جهاد فیاهللا. آن وقت در این  سبیل جهاد فی

الْمـومنُ  «نـد:  یفرما یمـان مـ  یف اهل ایدر توص(ع) یامام عل هاست: یکار بازدارنده از گناه و آلودگ .3
قْتُهشْغُولُ و؛م 26[ ».ستیکار نیگاه ب چیر است و مؤمن هوقت مؤمن پ[   

که از  ییها گذراند و لذا از لغزش یبطالت نم کار مشغول است، وقت خود را به که در هر وقتی به يفرد
در هـر   ؛کُلّ وقْت عمـل  یف« :ندیفرما ینه مین زمیدر ا(ع) یماند، امام عل یاست، دور م يکاریب يامدهایپ

  ]28[. »فَاغْتَنم وقَتک بالعملِ«ند: یفرما یا میو  ]27[ ».کرد يد کاریبا یوقت
آدمـی دارد و   بـر روان سازنده  ریتأثدهد،  یقل می: کار، روح را صیآدم يو معنو یروح ت جنبۀیتقو .4

ـ کـه دارد، معنو  يا یبا آثار منفـ  يکاریشود و ب یم يو يمعنو یو سازندگموجب پویایی  ات انسـان را از  ی
جـاد نشـاط، تنهـا    یه و ایـ ت روحیر کار در وجود انسان از راه تقوین تأثیسازد. بنابرا یو نابود مبرد  یان میم
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رسـد   یز مین يو معنو یروح نبۀکند و به ج یست، بلکه از آن تجاوز مین یو بدن یجسمان منحصر به جنبۀ
  د.  یزدا یها را از او م کند و اندوه یاو را سرزنده و شاداب م

  ]29[». دید، دچار اندوه گردیورز یم یکه در کار کوتاهآن ؛بِالهم یالْعملِ ابتُل یمنْ قَصرَ ف«
 در را البالغـه  جنهـ  تربیتـی کـار در قـرآن و   هاي  اصول اخالقی و روش ،توان مبنا می طور خالصه به
  خالصه کرد. 1جدول 
  

 در قرآن  تربیتی کار هاي ها و روش مبنا، اصول اخالقی، چالش .1جدول 
 تربیتی هاي روش چالش اصول اخالقی مبنا

  تقویت شخصیت
 اجتماعی

اصل احساس 
 مسئولیت

 خودخواهی و
 اندوزي ثروت

 کردن روش انفاق  
 دادن روش زکات  
 (وام) دادن الحسنه روش قرض 

اصل دوم: حفظ 
 عزتمندي

 صفتیگدا
 ورزي روش قناعت  
 روش پرهیز از حرص و طمع  
  نخواستنحاجت از نااهالن  

 پیشرفت اقتصادي 

 اصل تخصص
 سستی در کاهلی و

 کار

 ــداومت ــار   روش م ــک ک ورزي روي ی
  مشخص

 اندوزي روش تجربه  
 صاحبان حرفه يبرا ين آزادیتضم  
 ت از صاحبان حرفه و شغلیحما 

اصل رعایت اخالق 
 اي حرفه

 عدم تعهد
 داشتن در کار تعهد و وجدان کاري روش  
  و پرهیز از تنبلیروش کار مضاعف  
 کاري روش پرهیز از دغل 

 
اصل اعتدال در فقر و 

 غنا
 اسراف

 روش پرهیز از اسراف  
 

 اقتصادي استقالل  
اصل جلب رضاي 

  روردگارپ
 اندوزي ثروت

  کاري طمع و
 روش کسب روزي حالل  
 صـحیح از  ة گزاري و اسـتفاد روش شکر

  ها نعمت
  فروشی از احتکار و کمروش پرهیز   احتکار اصل اصالت کار

 و  یروح ت جنبۀیتقو
  اصالت تقوي  يمعنو

اطاعت  دوري از
  خداوند
  

 یپرداخت حقوق شرع  
 اعتقـاد بـه    مـورد  روش ایجاد بینش در

 روزي محتوم
 مورد پرداختن بـه   روش ایجاد بینش در

(قناعت بـه حـد    حد کفاف امور دنیوي در
  کفاف)
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 يریگ هجینت 
ـ این است که کـار و تول  میابی یمپژوهش حاضر درۀ مطالع که بان نکته ینخست ـ  در نقشـۀ  ،دی ـ ح یکل ات، ی
نتـایج پـژوهش    تـرین  مهـم  ]30[. سـت ین یشـدن  نیمهم است و سعادت آخرت بـدون آن تـأم   يا مسئله
نـد از: تقویـت شخصـیت اجتمـاعی،     ا مبانی کار و تالش جهادي از دیـدگاه قـرآن عبـارت    .1ند از: ا عبارت

ترین اصول کار و تالش جهادي از دیـدگاه قـرآن    برخی از مهم .2، استقالل اقتصادي پیشرفت اقتصادي
ند از: فرد باید ضمن پرداختن به کار و تالش عزیـز باشـد، بـه کسـب تخصـص بپـردازد، اخـالق        ا عبارت
 قـرآن  اي را رعایت کند، نه فقیر باشد، نه بسیار ثروتمند، بلکه حالت اعتدال داشته باشـد. همچنـین   حرفه

یی براي کسـانی دارد  رهنمودهاکریم نسبت به موضوع کار و تالش جهادي حساس بوده و در این رابطه 
روي  انهیو مرهنمودها رعایت اصل اعتدال  نیتر مهمیکی از  .گذارند یمتالش اقتصادي ۀ عرصکه گام در 

ا او را از آخرت یکه کار دن گونه نه آن یکند، ول یکار م ،شده در این مکتب تیانسان ترب. در این عرصه است
بـراي او   ]31[. خواهد داشـت  يویدن او بهرة ين کار برایآخرت کار کند و ا يکند برا یم یدارد. او سعباز

مکتب عـالوه بـر    نیدر ا] 32[. پردازد یم شرافتمندانهکار  و تنها به مهم است دهد یمنوع کاري که انجام 
اسالمی نیز عنایت داشته، و توجه ۀ جامعبه پیشرفت  ،مربوطهۀ حرفشغل و ۀ نیزمپیشرفت فردي افراد در 

صـحیح از آنچـه   گیـري   جامعه جلب نموده است. لذا با بهـره هاي  کارگزاران را به مسائل، مشکالت و نیاز
هاي مربوط بـه آن در ایـن پـژوهش معرفـی شـده اسـت        عنوان مبانی جهاد اقتصادي و اصول و روش به
کـه پیشـرفت فـرد و     رها و مشاغل در افراد پرداخت، آنچنانادي در انجام کاجهۀ یروحبه تعمیق  توان یم

حـداکثر   مکتب رسیدن به نیدر ایافته  ي انسان پرورشبرا رایز اقتصادي محقق ساخت.ة حوزجامعه را در 
 ،داند یممقابل اجتماع مسئول  خود را درچون  ]33[. منفعت اصل نیست او اهل قناعت به حد کفاف است

 ]34[ .شود یممستمندان  ياز درآمد او صرف زکات برا یبخش
در  ]38[ .وجود و کرم اسـت  ]37[ .او اهل انفاق ]36[ .دور است ر بهیو از تبذ ]35[. کند یاو اسراف نم

، استکبار ندارد و کـارش  يازین یو در حال ب ]26[. دهد یي، مناعت طبع خود را از دست نمندارن فقر و یع
   ]39[ .کشد ینم یبه سرمست

 منابع
، تخصصی الهیات و حقـوق ۀ مجل، »اخالق اقتصادي از دیدگاه قرآن و حدیث« .)1383( ایروانی، جواد ]1[

   .91-120 ، ص14ة شمار
  .ایدر ،البالغه ت در نهجیترب ).1379( پرورو ماه مهر ،ی، مصطفیدلشاد تهران ]2[
 ، داراکتب االسالمی. ، تهران9ج، ر نمونهیتفس. )1374( و همکاران ،مکارم شیرازي، ناصر ]3[
 ، تهران، دارالکتب االسالمی. 9، ج تفسیر نمونه). 1374ــــــــ ( ]4[
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  ، تهران، دارالکتب االسالمی. 10، ج تفسیر نمونه). 1374ــــــــ ( ]5[
  .طهوري ،، تهراندرآمدي به فلسفه). 1387( میرعبدالحسینزاده،  نقیب ]6[
 .آییژ ،ن، چاپ اول تهراتربیت تعلیم و مدرنیسم و پست). 1383(محسن  ،فرمهینی فراهانی ]7[
  .طهوري ،نگاهی به نگرشهاي فلسفی سده بیستم تهران .)1386میرعبدالحسین ( ،زاده نقیب ]8[
 .43سوره عنکبوت، آیه  ]9[
، تهـران،  يجـواد مصـطفو   ، ترجمـۀ 1 ج ،الکـافی  ).1374( عقـوب یبن رازي ابوجعفر، محمـد  ،نىیکل ]10[

 ه.یاسالم ۀیفروشى علمکتاب
ه آزاد دانشـگا  ،، تهـران »البالغـه  تربیـت اقتصـادي در نهـج   « ).1379( رابعه سروستانی،طهماسبی  ]11[

 .لیسانس فوقۀ نام اسالمی تهران مرکز، پایان
دانشـگاه آزاد تهـران    ،»تربیت اقتصادي کودکان از دیـدگاه اسـالم  « .)1378( حسنجدیري، محمد ]12[

 .لیسانس تهران فوقۀ نام مرکز، پایان
 .4-15 ، ص63 ة، شمارکار و جامعهۀ مجل، »فرهنگ کار از دیدگاه اسالم« .)1384( درودي، هما ]13[
 . 70سورة اسراء، آیۀ  ]14[
 . 8سورة منافقون، آیۀ  ]15[
 ،1ج ،شرح و تنظیم فارسی غـررالحکم ودررالکلـم  . )1361( الدین محدث و جالل ، محمديخوانسار ]16[

  .دانشگاه تهرانتهران، 
چـاپ  ، 5ج احمـد آرام،   ترجمـۀ  ،هایالح .)1377( یمیحک علی و یمیحکمحمد محمدرضا، ، یمیحک ]17[

  .یاول، دفتر نشر فرهنگ اسالم
سـال   ،دانشـگاه  حـوزه و  فصـلنامۀ  ،193» اي در بستر اسالم تربیت حرفه. «)1387(خسرو  ؛اقريب ]18[

 .  15 و14 شمارة چهارم،
 ، دارالمعارف.371). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386( البالغه نهج ]19[
 . 273سورة بقره، آیۀ  ]20[
 . 36سورة نساء، آیۀ  ]21[
  .9سورة حشر، آیۀ  ]22[
   . اسالمیه، تهران، 18 ج ،تفسیر آسان ق). 1398( جوادمحمد، نىینجفى خم ]23[
  .، دارالمعارف53 ۀنام ،یمرحوم دشت . ترجمۀ)1386( البالغه نهج ]24[
  .دارالحوراء، 13، ج االخالق مکارمق). 1408نصرالحسن ابن فضل ( ین ابیالد ی، رضیطبرس ]25[
 . دارالمعارف ،یمرحوم دشت . ترجمۀ)1386( البالغه نهج ]26[
 .، چاپ چهارم، دانشگاه تهران4ج ،شرح غررالحکم و درالکلم .)1373، محمد (يخوانسار ]27[
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 ، چاپ چهارم، دانشگاه تهران. 2ج شرح غررالحکم و درالکلم، ). 1373ــــــــ ( ]28[
 ، دارالمعارف. 201). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386( البالغه نهج ]29[
 ، دارالمعارف. 142). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386ــــــــ ( ]30[
  ، دارالمعارف. 261). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386ــــــــ ( ]31[
  ، دارالمعارف. 31). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386ــــــــ ( ]32[
  ، دارالمعارف. 41). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386ــــــــ ( ]33[
  ، دارالمعارف. 234). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386ــــــــ ( ]34[
  ، دارالمعارف. 21). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386ــــــــ ( ]35[
  ، دارالمعارف. 32). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386ــــــــ ( ]36[
  ، دارالمعارف. 117م دشتی، خطبۀ ). ترجمۀ مرحو1386ــــــــ ( ]37[
  ، دارالمعارف. 215). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386ــــــــ ( ]38[
  ، دارالمعارف. 63). ترجمۀ مرحوم دشتی، خطبۀ 1386ــــــــ ( ]39[
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  مقاومتی اقتصاد بر اسالمی بازار تأثیر
  *قاسم صادقی

  چکیده  
 سائل یا مفاهیمی مواجه شده که تاکنون در عرصـۀ اقتصادي با مهاي  جمهوري اسالمی ایران در حوزه

نوآوري و ابتکار و نداشته است. بنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به اي  هعمل و تجارب بشري مشاب
اقتصـاد  «جدید اقتصـادي اسـت. یکـی از ایـن مفـاهیم،      هاي  نظریه پردازي و الگوسازي در این عرصه

 است کـه  ، بازاريیبازار اسالم. است یاقتصاد اسالم از مباحث مهم یکی یبازار اسالم است.» مقاومتی
عـامالن   یِو الهـ  يقو يها  زهیانگ از یناش اینو  کند یت میامت را تقویاد خدا و ترس از روز قی در آن
ش رفـاه  یل مبـادالت، افـزا  یمـت، تسـه  یاست. کاهش ق عوامل رکود اقتصاديز از یپره يبرا ياقتصاد
باشد. این بازار تبلور دیدگاه  می بازار ییش کارایدکننده، و سرانجام افزایارزش تولافزایش کننده،  مصرف

آن  تـأثیر و  یبازار اسـالم  يها یژگیو یحاضر، به بررسدر مقالۀ اسالم در اقتصادي بدون چالش است. 
  م.یپرداز یم بر اقتصاد مقاومتی

  اقتصاد، اقتصاد مقاومتی ،بازار، بازار اسالمیهاي  بازار، ویژگی :ها واژه کلید

  مقدمه
، یار مهم در دانش اقتصاد اسـت. در اقتصـاد خـرد اثبـات    یجمله مباحث بسبازار از يها یژگیبحث دربارة و

 یهرکـدام بررسـ   يهـا  صهشود، انواع بازار همراه با مشخ از بازار ارائه یلین بوده است که تحلیبر ا تالش
ن سـطح  یجه بـاالتر ید و در نتین مقدار تولیشتریمت، بین قیکه کمتر يبازار یعنین آن یمدترآگردد و کار

ـ انـواع بـازار (نظ   ، دربـارة يدار هیرد. در اقتصاد سـرما یقرار گ ییرفاه را داشته باشد مورد شناسا ر: رقابـت،  ی
ـ ن بازار ایمدترآک بحث شده و کاریهر يها یژگیا چندجانبه، و رقابت ناقص) و ویانحصار، انحصار دو  ن ی

بـازار   يها یژگین وییدنبال تب ق حاضر بهیا تحقد قرار گرفته است. امیاقتصاد (بازار رقابت کامل) مورد تأک
  باشد. می اقتصادي پویا (اقتصاد مقاومتی)آن بر گذاري  تأثیرو  است یاسالم

 يي شگرف بر رعایت موازین شرع و اخالق اسالمی در بازار داشته است. نهادهاتأثیرتمدن اسالمی 
بروز آثار تربیتی اهتمام به  و یفساد مال يها نهیرفتن زم میدن روح تقوي در بازار، موجب ازبینبا د یاسالم

باشـد کـه    مـی  اسالمی اگر بدان توجه کافی نگـردد موجـب ضـررهاي    این رویکرد .شوند می حالل ۀلقم

                                                        
* sa_gh114@yahoo.com 
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ـ  کند. شفافیت بازار اسالمی و رویکرد الهی آن باعث می می اقتصاد را دچار تزلزل ایی آن گردد که روند پوی
خصوص مسائل تحوالت سیاسـی و اقتصـادي،    به مشکالت پیش رو به حفظ گردد. در عصر حاضر باتوجه

اقتصادي هاي  بخشکالت موجود در زیربه مفهوم شکوفایی اقتصادي و رفع مش رویکردياقتصاد مقاومتی 
یـک بـازار    باشد. این در سایۀ می دهی به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردمبراي جلوگیري از امتیاز

ـ  می اسالمی تحقق ر موضـع  ویـژه د  هیابد. به این سبب با اتکا به توان بومی و استفاده از تعلیمات اسالم ب
  مدت پیش روي اقتصاد ایران دانست.انداز بلند صاد مقاومتی را یک چشمتوان اقت می اقتصاد و بازار اسالمی

  ف بازاریتعر
از علـل تفـاوت    یکـ ی«توان گفـت:   یخورد که م یچشم م به يدر متون اقتصاد یف فراوانیبازار تعار يبرا
ـ جا چنـد نمونـه از ا  نی. ا»بازار استف از مفهوم ین تعاریندگان ایگوناگون گو یها تلق آن ف را بـا  ین تعـار ی

  م:ییگو یمباز يح مختصریتوض
ـ داران و فروشندگان، کاالها و خدمات و منابع را خریاست که در آن خر یتیا موقعی. بازار مکان و 1 د ی

وجـود   يشـود، بـازار   ید و فروش مـ یکه در اقتصاد خر یا منبعیهر کاال، خدمت  يکنند. برا یو فروش م
  )10، 1372(سالواتوره،  .دارد

  دارد: یژگیف دو وین تعریا
سازگار اسـت   يامروز يف هم با بازارهاین تعریف کرده است. ایت تعریا موقعیبازار را به مکان  )الف

مبادلـۀ کاالهـا در    يار سـاده بـود و مـردم بـرا    یم که اقتصاد بسـ یقد يها ه در زمانیاول يو هم با بازارها
  شدند. یگرد هم جمع م یخاص يها مکان

  شود.  یخدمات و منابع م ،ن است که عام است و شامل بازار کاالهایف این تعریدوم ا یژگیو )ب
 يافتـۀ برخـورد عرضـه و تقاضـا    ی ا تمرکز سازمانیکنندگان  ن مبادلهی. بازار عبارت از شبکۀ روابط ب2

   )129 ،1369(منتظر ظهور،  .ن استیمربوط به کاالها و خدمات مع
 يهـا  که شامل بازارها در زماننین ایت منحصر نکرده؛ بلکه در عیف بازار را به مکان و موقعین تعریا

ـ ، مبادالت از مکان و موقعیز که با گسترش امکانات ارتباطین یت فعلیشود، با وضع یگذشته م ت خـاص  ی
  شود. یکاالها و خدمات من است که فقط شامل بازار یف این تعریدوم ا یژگیز سازگار است. ویفراتر رفته ن

ـ داران و فروشندگان یخر ییارویاست که در آن، رو يندی. بازار فرا3 مـت و  یگر، قیدکـ یک کـاال بـا   ی
    )80 ،تا بی (موئلسن، .کند ین مییمقدار کاال را تع

سـازگارتر   يامـروز  يت بازارهـا یت زمان و مکان را حذف کرده؛ پس با وضـع یز محدویف نین تعریا
ـ ار مهـم ا یا نکتۀ بسده است؛ امنظر قرار دا فقط بازار کاالها و خدمات را مدن یاست. همچن ن اسـت کـه   ی

ـ  یـ ف آمده نین تعاریچه در اامروزه از آن» بازار«اصطالح  يکاربردها ، يرود. در متـون اقتصـاد   یز فراتـر م
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ـ  يهـا  شود که گرچه دولت، دخالت یاطالق م ییبه اقتصادها» اقتصاد بازار«اصطالح  ر اقتصـاد  د یفراوان
عمـدة  » زم بـازار یمکـان «اسـت و   ید در دست بخـش خصوصـ  یل تولیها و وسا شتر ثروتیدارد، قسمت ب

 ياسـت کـه پارامترهـا    ياقتصاد» اقتصاد بازار«ن صورت، مقصود از یکند. در ا یها را هماهنگ م تیفعال
ن اقتصادها یشود. در ا یمن یکار عرضه و تقاضا مع و لۀ سازیوس ع و مصرف بهید، توزیل تولیآن از قب یاصل

ـ  و لۀ سازیوس به يکارگزاران اقتصاد یسؤاالت اصل ـ شـود. ا  یکار عرضه و تقاضا پاسخ داده م ن سـؤاالت  ی
د به چـه نحـو باشـد؟ منـابع موجـود در      یع باید کرد؟ توزید تولید کرد؟ چگونه باید تولیند از: چه باا عبارت

جامعـه بـه چـه نحـو      يت اقتصـاد یابد؟ حفظ موقعیص یگوناگون تخص يها د به بخشیاقتصاد چگونه با
ن یـی را که در اثر تعامل عرضه و تقاضا تع یمتیدر اقتصاد بازار، ق )20 ،1354چ، ی(لفت و .است؟پذیر  امکان

  دانند. یکنندة جواب سؤاالت مذکور م نییشود، تع یم
تجارت و  ين مرکز برایتر ین و عملیتر یبازار عال«: سدینو یف بازار میف و توصیجرج کالرك در تعر

 يا بـرا یـ شـرفتۀ دن یپ ي. امـروزه کشـورها  »خود ابداع کرده است يکسب و کار است که بشر تاکنون برا
 یطورکل اند. به وجود آورده به يخود، مرکز يشهر يها تیر فعالید و فروش و سایتمرکز کسب و کار و خر

ک یـ الت و انجـام معـامالت اسـت. بـازار     ع محصوید و توزیتول ين مرکز برایتوان گفت که بازار بهتر یم
، بـازار بـزرگ   یشـفق ( .بسزا دارد یز مقامین ياست و از نظر شهرساز يو اقتصاد یستم مناسب اجتماعیس

  )39اصفهان، 
، کانون یاسالم يبازار مرکز شهرها:م؛ مثالًینیب یم يتر و جامعتر  ف کاملیتعار ی، گاهیدر منابع علم

جمله از ياقتصاد يها تیر فعالیو سا يور شهیپ يصنعتگر یو جزئ یو داد و ستد کل یوستۀ بازرگانیپ هم به
و  ی، پرداختن به امور مـال يگذار هیجمله سرمااز يو نظارت اقتصاد دهی سازمانت، یستاد هدا یمرکز اصل
ـ و کل یبافتگ ن همیلحاظ هم است. به یتاعتبار سن و  یو اجتمـاع  یاسـ یت خـود، بـازار محـور مسـائل س    ی

 )209، 1373 ،یمومن( .است يشهر یدر زندگ یمذهب يها ئتیدر چارچوب ه یفرهنگ
کدام . هريدارد؛ مانند بازار رقابت کامل، بازار رقابت ناقص، بازار انحصار يارین اقسام بسیبازار همچن

ـ    یم و هر قسمیریبازار را در نظر بگ یاز معان در آن » رقابـت « م، عنصـر یاز اقسام آن را کـه مالحظـه کن
ـ تر تولشیاساس رقابت بر سر سود ببر يکند. کارگزاران اقتصاد یفا مین نقش را ایتر یاساس ـ ی کننـد و   ید م

ـ    شتر به لذیچه بهر یابیاساس رقابت بر سر دستز بریکنندگان ن مصرف ورزنـد.   یت بـه مصـرف مبـادرت م
ـ اسـت کـه ا   ین کسیت نخستین اقتصاددانان مطرح بوده، آدام اسمیرباز بیگرچه رقابت از د ن مفهـوم را  ی

ـ د در بازار دخالت کنـد. در ا یت، دولت نبایاساس نظر اسمق مطرح کرده است. بریصورت دق به ن صـورت  ی
هـا را هماهنـگ    تین فعالیا» یدست نامرئ«ک یخود عمل خواهند کرد و  یاساس منافع خصوصافراد بر

  ن خواهد شد.یمأجه، منافع جامعه تیکند و در نت یم
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 ین اسالمدر تمد گاه بازاریجا
ن و درسـتکار بـوده اسـت. بـا     یامـ  ی(ص)، قبل از رسالت، خود بازرگـان  امبر اکرمیاند: پ گاران آوردهن خیتار

ن یـی بـازار را تع  يامبر بزرگوار اسالم الگوینخست، پ ينه، از همان روزهایدر مد ینظام اسالم يریگ شکل
. »سـت ین بازار مناسـب شـما ن  یا«اختند و فرمودند: اند یط شدند، به آن نگاهیشان وارد بازار بسیکردند. ا

ـ ا«بر آن کردند و مجدداً فرمودند:  یرفتند، نظارت يگریسپس به بازار د . »سـت ین بـازار مناسـب شـما ن   ی
؛ از آن کم نکـرده  »ن بازار مناسب شماستیا«فرمودند:  یابیشدند و پس از ارز يگریسرانجام وارد بازار د

  )751ابن ماجه، ( .شود یبر شما بسته نم یو خراج
است که  يا دهیهمان بازار سرپوش ین اسالمکنندگان و تقاضاکنندگان در تمد هعرض ییارویرو يفضا

ل یدل ن الگو، بازار بهیر است. در اینظ ی، بيث ساختاریحشکل گرفته و در نوع خود، از یاسالم يدر شهرها
، بـاور و  يجلوگـاه اخـالق، مهـرورز   سـت؛ بلکـه   یل کسـب سـود ن  ش تنها محـ فرد منحصربه يها یژگیو

 .رود یشمار م ز بهین یاسالم يها ارزش
ن یزمـ  است؛ نه در مشرق ین دورة اسالمتمد ين دستاوردهایتر از بزرگ یکیا سوق، یمجموعۀ بازار 

کـه اسـالم بـر     یقرون وسـطا. زمـان   يم، و نه در اروپایونان و روم قدیداشته است، نه در  يریباستان نظ
آن  يتحـت قلمـرو   ياز وجوه اشـتراك شـهرها   یکیعنوان  ز بهیز جهان حاکم شد، بازار نا یبخش بزرگ
آن  یبازرگان يساختارها ـ اهمانـ  یشهر در دورة اسالم یاصل يها یژگیاز و یکین، یبنابرا .افتیگسترش 

 .دارد يان شهر جایوسته، در میپ هم دست و به کی يا صورت مجموعه فشرده، به ییاست که در فضا
ـ  زارها به مساجد جامع آن شـهرها مت ، بایاسالم يدر شهرها اقتصـاد و   يهـا  شـدند و کـاخ   یصـل م

 ندارد؛ بلکـه هـر   یست که بازار نقش اجتماعین بدان معنا نیا اگرفتند. ام یگر قرار میکدیحکومت در کنار 
 يها تیو فعال وجود خواهد آمد بدون شک، برخورد افکار مختلف به دور هم جمع شوند، ییها جا که انسان

ـ ) 45، بازار بزرگ اصفهان، یشفق( .شکل خواهد گرفت یاسیسـ  یاجتماع ـ دل یب سـت کـه بـازار را از    یل نی
، خـود بـازار را بـا    »روح شـهر «هـا   هینیا، مدارس و حسـ یچون مساجد، تکا یمذهب يجهت داشتن عناصر

 .اند کرده یمعرف» خداب یحب«و کاسب را  )40همان، ( ،»قلب شهر« آن ییفضا يها نقش عناصر و 
و   طانیشـ   شـدن حاضر  يجـا «آن را (ع) ین علیرألمومنیت شده و امات، بازار مذمیروا یالبته، در بعض

 .برشمرده است )69  ۀنام ،لبالغها جنه( »انیو طغ  فتنه  شگاهینما
ـ را از   با باشد و انسـان یار فریتواند بس یا میاز مظاهر دن  یمظهر و نمود روشن  نوانع هبازار ب اد خداونـد  ی

  سـوق   یزنـدگ   يهـا  عرصه  در همۀ  محض  ییاگرایدن  و او را به  ساخته  یته  یانسان  يها بازدارد و از ارزش
،  دهد. پـس   خود ادامه  یاجتماع  اتیح  تواند به ینم  د و فروشیو خر  تجارت  بدون  ۀ، جامع الح نیعدر .دهد

ـ   یمـال   و انحطـاط   سـقوط   هر آن، احتمـال   اند که زده  هیتک  یگاهیجا  بازار بهو، افراد در س کیاز   یو اخالق
ـ روات. اس  بسته  آن  به  جامعه  يو اقتصاد  یاجتماع  اتیگر، حید يسورود و از یم بـازار وارد    در ذم  کـه   یاتی
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کـار دارد را   و با بازار سر  يا ونهگ هب  هک یو هرکس  انیبازار  یو اخالق  یمال  سقوط  اند، درصددند احتمال شده
  )222-272 ،1393 نظرپور،( .برسانند  داقلح هب

داران و فروشندگان یان انبوه خریست تا میو کار مبادله ن ا سازیتنها فضا  یکه گفته شد، بازار اسالمچنان
ل نگـرش  یدل بهت برقرار باشد؛ بلکه یش مطلوبیو افزا یاساس سوددهد و فروش بریفقط رابطۀ خشک خر

چون مسجد و  ییا و وجود نهادهایبودن به دن کاسب، و نگاه مزرعۀ آخرت یالله بیانسان و حب یالله هفیخل
، یب بازار اسالمیه در ترکیعلم يها ) و حوزهیاسی، و سی، اجتماعیگوناگون فرهنگ يه (با کاربردهاینیحس

 .ت برخوردار استیف و شفافت اخالق، انصایکسب حالل، حاکم يها یژگین بازار از ویا

  بازار اسالمی
اسـت.   ینید یبر اصول و مبان یاست که متک يشود، مقصود، اقتصاد یم یصحبت از اقتصاد اسالم یوقت

ـ چون فلسفه، فقـه، کـالم، اخـالق، معنو    یو اصول اسالم یاساس مبانگرفته بر شکل یاقتصاد اسالم ت، ی
و  یسـت یبرالیل يمتفاوت از اقتصـادها  یمکتب ياقتصاد داران یاست. ا یاسیو س یل اجتماعئعدالت و مسا

ـ ب به .است یستیالیسوس ـ برالیل يمکتـب اسـالم از اهـداف اقتصـادها     يگـر اهـداف اقتصـاد   یان دی زم و ی
ـ و مالک یزم متفاوت است. نقش دولت در اقتصاد اسالمیالیسوس ن یتـر  ن اقتصـاد از مهـم  یـ ت افـراد در ا ی

ـ هـا و ن  هی، اشتغال کامل سـرما يمعنو یهمراه با تعال يرشد ماد .است یاقتصاد اسالم يها شاخص  يروی
ـ ، حذف کامل ربـا، تعـادل در مصـرف، پره   ییان عدالت و کاریع ثروت، جمع بی، عدالت در توزیانسان ز از ی

مکتـب   يهـا  یژگـ یگـر و یاز د يت اخـالق بـر روابـط اقتصـاد    یها و حاکم نهین هزیمأاسراف و بخل در ت
ـ ، معنویاسالم است. در بازار اسـالم  ياقتصاد یمحل ظهور مبان یبازار اسالم .اسالم است ياقتصاد ت، ی

، يت حقوق مشـتر ی، اکتفا به حداقل سود، رعایافراط ییگرا ز از منفعتیها، پره متیعدالت و انصاف در ق
مت کاالها، رقابـت، تناسـب در عرضـه و    ی، توازن در وزن و قيکار بیاز فر یهوشمندانه ته يریگ میتصم

ـ دکننده از اهمیکننده و تول م مصرفیها و ارتباط مستق تقاضا، فقدان انحصار، عدم احتکار، حذف واسطه ت ی
  .برخوردار است يادیو ارزش ز

  ویژگی بازار اسالمی از دیدگاه پیامبر
در روایات متعددي در مورد خصوصیات بازار اسالمی از پیامبر نقل شده است که، بازاري کـه در آن دروغ  

اگـر بـین اصـناف در    د. نشود، دوم اینکه قسم نخورند و سوم چانه نزنند، یک بازار اسالمی خواهد بوگفته 
صنفی بازار و روابط نهادها با بازار و روابط بازار با مردم این خصوصیات رعایت شـد بـازار مـا      روابط درون

اشـاره   (ص) سـول اکـرم  در روایتی به سه اصـل اقتصـاد اسـالمی از منظـر ر    (ع) امام باقر .اسالمی است
هیچ مالکیـت خصوصـی بـدون توجـه بـه مالحظـات        اوالً« :فرمایند: پیامبر اسالم فرمودند کنند و می می
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توان حریم خصوصی را مورد تهـاجم قـرار    اي نمی هیچ بهانه و حقوقی مطلق نیست، دوم اینکه بهاخالقی 
براي یک اصل عمومی خـدمتی انجـام دهنـد    ها باید توجه داشته باشند که اگر  داد و سوم اینکه حکومت

   .»باید مصالح خصوصی را پایمال نکنند

  (ع)امام محمد باقربازار اسالمی از دیدگاه  و اصول اقتصاد وها  ویژگی
معنوي کنید و اگر به خدا و  ۀحقوقی و اقتصادي نکردید معامل ۀاین است که اگر معامل(ع) از منظر امام باقر

خیر اموال خود بگذرید. فقها اعتقاد دارند اصل الضرر و الضرار، اصل حاکم بر تمام  آخرت اعتقاد دارید از
معامالت اقتصادي و حقوقی است و باید حاکمیت حقوق مظلوم را ترجیح داد. معنی این اصل، این است که 

 .شود هر قانونی که به مصالح اقتصادي، حقوقی و اخالقی جامعه آسیب بزند، حاکم اسالمی مانع آن می
امـا   ،خواهم به مکـه بـروم   رسیدم و گفتم که می(ع) نزد امام باقر«گوید:  روایت است که شخصی می

توانم بدون پرداخـت طلـب او بـه     کسی هست که جزء جریان مرجئه است و از من طلبی دارد، آیا من می
بپردازي، سپس این کار را انجام باید ابتدا حق او را «فرمایند:  می(ع) امام باقر »قصد عبادت به مکه بروم؟

تـرین   بـاش کـه مهـم    خالق و تعهد اقتصادي است و مراقـب کار را انجام ندهی، برخالف ا دهی و اگر این
 .»یک بازاري مسلمان باید این باشد با بدهی حتی نسبت به غیرمسلمان از دنیا نرود ۀدغدغ

این است که مـؤمن هرگـز بـه    (ع) باقر اصل بعدي در بازار اسالمی و اقتصاد سالم از نظر امام محمد
کند باید جنس را سالم تحویل دهد. اقتصاد مقـاومتی   کند و حتی اگر با کفار معامله می دیگري خیانت نمی
بایـد سـر در   (ع) امام باقر ۀتداري است و بنده معتقدم این جملبلکه با تعهد و امان ،شود با خیانت موفق نمی

 .رگانی ما باشدهاي اقتصاد و باز تمام دانشکده
کـه بـه اسـم معنویـت تنبلـی       و در جـواب کسـانی  (ع) اصل بعدي در اقتصاد اسالمی از نظر امام باقر

فرماینـد:   داننـد، ایـن اسـت کـه مـی      طلبی میو تعهد اقتصادي را به مفهوم دنیاکنند و پرکاري و نظم  می
ه و عفت اقتصادي داشته باشد روزي داشته باشد که به استقالل اقتصادي رسید که فعالیت شبانه هرکس«

بلکـه طلـب آخـرت و ایـن      ،و فعالیت و تالش او براي مبارزه با وابستگی باشد، این امر طلب دنیا نیسـت 
همچنین اگر عالوه بر وضعیت معیشت خود به این هدف فکر کنید که ملت شـما  ت. کارکردن عبادت اس

نورانی در پیشگاه ة کنند با چهر ا مالقات میکنم وقتی چنین کسانی با خد هم فقیر نباشد، من تضمین می
 .شوند خدا حاضر می

کـه فکـر     کسانی«فرمایند:  راجع به پول مفت درآوردن در بازار است. ایشان می(ع) روایت از امام باقر
کار آنان فارغ از دین  کنند کار معقول و عقالنی، این است که کمتر کار کرده و بیشتر پول درآورند، این می

این امر کسب حـرام  : «فرمایند ن ما رایج است. ایشان میالنیت است و متأسفانه این امر امروزه در بیو عق
  .»دکسب سود کن طریق ازاینروي آن کار کرده و  گیرد باید بر چیزي را تحویل می است و هرکس هر
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تـوان مـال حـالل نامحـدود و      به این سؤال است کـه آیـا مـی   (ع) اصل بعدي، پاسخ امام محمد باقر
، که اما »هزار سکه دارممن صد«فرمایند: شخصی نزد ایشان آمد و گفت:  نهایت داشت؟ که ایشان می بی

همه پول براي خـود    که در شرایط کنونی جامعه این ما نیستی؛ چون کسی ۀتو شیع«فرمایند:  در پاسخ می
در ایـن  «فرمایند:  . ایشان می»دارد نیست و شیعه نصف این مبلغ را هم نگه نمینگه داشته است شیعه ما 

همه مال کسب کند و اگر هم کسب کرد با وجود  خواري، آن تواند بدون رانت شرایط اقتصادي، کسی نمی
ـ »تواند این اموال را در نزد خود نگه دارد و صرف نیازمندان نکند وضعیت بد اقتصادي مسلمین نمی ه . البت

 .عدد و رقم، عرف شرایط زمان و مکان است ۀباید توجه داشت که مسئل
ما ضـد  «فرمایند:  پول و ثروت چیست؟ که ایشان می ۀاین است که فلسف(ع) ال بعدي از امام باقرؤس

سرمایه براي این است کـه  پول و  ۀاما فلسف ،الهی و مقدس است ةل و سرمایه نیستیم و پول یک پدیدپو
ه اسـت کـه پـول، خیـر     م به سامان برسد. باید توجه داشت که در قرآن از یک طرف آمدمرد ۀزندگی هم

ها تناقض  همه پول را انبار کنید و باید دانست این دیگر اشاره شده است که حق ندارید این است و ازطرف
کـرد و   م انبـار اما نباید آن را ه ،ندارد. در مقام تولید ثروت باید با تمام هدف دست به فعالیت اقتصادي زد

 .»ن و نیازمندان ارائه نداداهیچ خدمتی به فقرا، محروم
تعادل اقتصادي است. از ایشان سؤال شده است که کدام یک از زندگی فقیرانه یـا   ۀاصل بعدي مسئل

اسالمی نیست؛ چراکه خداوند،  هیچ کدام«فرمایند:  اشرافی، زندگی اسالمی است؟ که ایشان در جواب می
در بـازار  : «فرمایند که می. روایت بعدي این است »خواهد یرانه و نه اشرافی را براي مردم نمینه زندگی فق

نبودن اقتصاد کشور اسالمی و مدیریت درست باید رعایـت   شناسی درست، متالطم ی سه اصل دیناسالم
 .»دور است کامل اسالمی به ۀها رعایت نشود، این جامعه از جامع شود و اگر این
 :فرماینـد  هاي اقتصاد اسالمی و سالم، این است کـه مـی   در مورد ویژگی(ع) امام محمد باقرروایت از 

هـا   جمله وجود دین در معامالت در بین آناما چند کار از ،کنند مذهبی هستند کسانی است که گمان می«
اي  واي به جامعـه « :فرمایند ایشان می». ها دین ندارند نآها را در آنان دیدید، بدانید  رسم نیست و اگر این

بودن داشته باشند،  ادعاي مذهبیچقدر که  ها جاري نیست و چنین افرادي هر که دین خدا در معامالت آن
اگر در جایی ظلم اقتصـادي  « :و بعد فرمودند ».دین ندارند مگر اینکه به شعارهاي خود در بازار عمل کنند

 .»کنید، دین ندارید کنید و سکوت می مشاهده می
در باب حدود پول درآوردن است که ایشان در پاسخ بـه ایـن سـؤال کـه     (ع) بعدي از امام باقر روایت

 دارانی که صـرفاً  امروز باید شعار ابوذر را تکرار کرد که سرمایه«فرمایند:  اندوزي چیست؟ می حدود سرمایه
و  »داد الهـی وعـده مـی   اي به خدمت به نیازمندان توجه ندارند را به آتـش   اندوزي فکر کرده و ذره به مال

پـول دارنـد، غنـی و     نی کـه کنید کسـا  آیا شما گمان می«فرمایند:  آخرین روایت، این است که ایشان می
که بسـیار نـدار    که بسیار متمول هستند و قانع نیستد و کسانی که ندارند فقیرند و چه بسا کسانی کسانی
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داران واقعی کسانی هستند که بـه زنـدگی    سرمایه«فرمایند:  می(ع) امام باقر». داما غنی هم هستن ،هستند
 .»گیرند کار می دیگران بهه د و مازاد خود را در راه خدمت بان قانع

  حضرت امامویژگی بازار اسالمی از دیدگاه 
نکـه از دشـمنان ملـت بـراي     در موضوع اقتصاد بیشترین اتکاي امام به استعدادهاي درون ملت بـود و ای 

هاي درون کشور فعـال شـود و تولیدکننـدگان     عبیر امام این بود که باید ظرفیتیوس باشند. تأپیشرفت م
 .داخلی را تقویت کنند

نجات پیدا کند و فضاي سالم و امنی براي کسـانی کـه قصـد     بازي ودل دستهمچنین نظام توزیع از 
ـ      رند شـکل بگیـرد. اقتصـاد اسـالمی بـه     اقتصاد اسالمی دا ده بـه  معنـاي اینکـه کـاال از دسـت تولیدکنن

عیف اي که در رژیم پهلوي به ملت ایران زده شد، تضـ  باالترین ضربه .با سودي حالل برسدکننده  مصرف
 :گفـت  امـام مـی   .کنندگان خارجی کرد ن و تولیدکنندگان بود که کشور را وابسته به تولیداروحی متخصص

یـت اقتصـاد اسـالمی در بـازار     بـا رعا ها  ها در صدر باشیم و این رشته ۀما باید تصمیم بگیریم که در هم«
قدرت برسند.  و متمول بهنگذارید افراد متمکن «تعبیر دیگري که امام داشت این بود که  ».شود محقق می
آورند و در مقابل قدرت قدرتمندان مادي جهان متملـق و خاضـع    حساب نمی ها مردم ایران را به چون این

  .»براي همین اتکال به نفس و مردم نخواهند داشت ها اعتماد به خدا ندارند و چون آن ،خواهند بود

  یساختار بازار اسالم
ـ اسـاس آن انجـام داد  گذشـته را بر  يها لیم و تحلیاش در نظر گرفت گسترده يمعنا ازآنجاکه بازار را به م، ی

  م:یکن یکننده را ذکر م دکننده و مصرفیتول يضوابط رفتار وار اهم ابتدا فهرست

  کننده دیتول يضوابط رفتار )الف
 ید کاالهـا و خـدمات  یبر آن متوقف است و تول یکه حفظ نظام جامعۀ اسالم ییها . فراگرفتن همۀ حرفه1

 ین، تـا زمـان  ی)؛ بنابرا65تا:  ی، بيخ انصاری(ش .ن مهم بر آن توقف دارد، واجب شمرده شده استیکه ا
  دام کنند.ها اق د آنیند به تولا فن نشده، همه موظیکه کاالها و خدمات ضرور تأم

ت کنـد، شـرعاً   یـ ت کند و اگر نتواند واجبات و محرمات را رعایرا رعا یهد تمام ضوابط الیکننده بادی. تول2
  دست بزند. یتیالگونه فع چیست به هیمجاز ن

  نه استفاده کند.ینحو به کوشد از منابع به یو حرمت اتالف منابع و اسراف م گرانیل حرمت اضرار به دیلد . به3
 سـورة ( .»أْمرُ بِالْعدلِ واإلِحسانیإِنَّ اللّه «داند که  یهمانند همۀ مسلمانان خود را مخاطب خداوند م ي. و4

سـتم بـه    يت عدل، جلویکند. رعا ید و عرضه میاساس عدل و احسان، تولن، بریبنابرا ،)16، آیۀ نحل
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ـ او بـا رعا  نظر قرار دهـد.  ز مدیگران را نیشود رفاه د یت احسان باعث میرد و رعایگ یگران را مید ت ی
  کند. یسود خود اقدام مسازي  ن ضوابط به حداکثریا

  کننده ابط حاکم بر رفتار مصرفضو )ب
ورزد؛ اما به  ید میازها تاکین نیکند و بر تأم یانسان را انکار نم یعیطب يها زهیز اسالم انگیدر حوزة مصرف ن

تواند درآمـد مشـروع خـود را صـرف      یچه فرد مسلمان مگررو  نیادهد؛ از یانسان اصالت نم یت شخصلذ
به حـد اسـراف    یتر از آن سفارش نشده تا وقتشیمصارف خود کند، مصرف در حد کفاف، ستوده است و ب

را  یکند: قسـمت  یم میکنندة مسلمان درآمد خود را به چند قسمت تقس فم شده است. مصریبرسد که تحر
ن یمأب، هم خودش تین ترتیکند که به ا یانداز م وم را صرف پسگر را انفاق و بخش سیمصرف، قسمت د

ن است که چون یاز نکات مهم ا یکید. یآ یدر اقتصاد فراهم م يگذار هیسرما يشود و هم منابع الزم برا یم
خود تا  يازهاید نیکه توان خر یانیصورت متقاض به یشوند، همۀ آحاد جامعۀ اسالم ین میمأازمندان تیهمۀ ن

جاد یثر) اؤه (مافتی تیفعل يضرور تقاضا مهیضرور و ن يکاالها يشوند و برا یحد کفاف را دارند، وارد بازار م
  کند.  ین کاالها و خدمات کمک مید ایتول ين به صرف منابع و امکانات جامعه برایشود و ا یم

بـه بـازار    یکننده گفته شد، اختصاصـ کننده و تقاضا چه در مورد رفتار عرضهنشود که آ ید میکأجا تنیا
  ز حاکم است.یکاالها و خدمات ندارد و در بازار منابع ن

 )امیرالمؤمنین(ع ةاقتصاد و بازار اسالمی در سیر
امیرالمؤمنین در دوران خالفت و حاکمیت خویش مـدیریت حقـوقی و اخالقـی    « :فرمایند می(ع) امام باقر

شـد حضـرت    که موتور فعالیت اقتصادي در شهر روشن مـی  گامیهر روز صبح هن. »نسبت به بازار داشتند
لذا روزي نبود که فعالیت بازار  ،در متن بازار و اقتصاد حضور داشت و این روش دائمی حضرت بود(ع) امیر

عنوان نماد حاکمیت اسالمی در بازار حضور قانونی، اخالقـی و اقتصـادي    به(ع) شروع شود و امیرالمؤمنین
فت و آمد بود و حضـور فعـال   هاي اقتصادي بازار دائم در حال ر در کل فعالیت بنگاه(ع) لیع. نداشته باشد

فروشـان،   اقسـام بازارهـا اعـم از بـازار آهـن      اقتصادي جامعه و امت اسالمی داشـت. در کوفـه   ۀدر صحن
  .تند... بود تمام فروشنگان یک صنف در آنجا حضور داشها، سبزي و بازار میوه و ا، قصابه فروش ماهی

کـرد و در واقـع بـازار     ها گوشزد مـی  کرد و چند جمله به آن سر هر بازاري توقف می(ع) امیرالمؤمنین
فعـاالن اقتصـادي،   اي بازاریان، تجـار، اي  : «زد حضرت با صداي بلند فریاد می اسالمی از اینجا آغاز شد؛

کارتان را با طلـب خیـر   د! اسالمی فعال هستی ۀید و توزیع کاال و خدمات در جامعتول ۀکسانی که در عرص
رتان را متبرك کنیـد از طریـق   مادي به خرید و فروش نداشته باشید و بازا از خداوند آغاز کنید، نگاه صرفاً

  ».گرفتن بر یکدیگر آسان
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که  درحالی ،کنند تفاوت بازار اسالمی با سایر بازارها در فرمول عرضه و تقاضا است برخی از افراد فکر می
مانده و جدید در این است که اقتصاد اسالمی  تفاوت اصلی بازار و اقتصاد اسالمی از نوع چپ و راست، عقب

اسـالمی  منهاي اخالق و حقوق، اقتصاد غیر عالوه اخالق و حقوق و اقتصاد علمی ي علمی بهیعنی اقتصاد
  )تهران ۀز جمعهاي پیش از نما خطبه ،حوزه و دانشگاهاستادان  ،پور ازغدي رحیم. (است

 بودن بازار  وجه اصلی اسالمی
حقوق و اخالق،  ةعالو به ،ها و قوانین علمی اداره شود بودن بازار این است که بازار با فرمول اصلی اسالمی

خدا در بازار اسالمی حضور دارد؛ «فرمایند:  خدا. در بازار اسالمی حضرت می ةعالو مبدأ و معاد، به ةعالو به
یـا دیگـر ظـواهر    » هذَا من فَضْلِ ربِّـی «هایمان بنویسیم  و تشریفاتی که بر سر و مغازه نه حضور مجازي

 .»ها الزم است اما کافی نیست مذهبی، این
 توجـه اصـلی بـه حفـظ عـدالت و معنویـت      در راسـتاي  سود و ضرر منفعت (ع) از منظر حضرت امیر

برکـت داشـته باشـد و صـبح تـا شـب        ایتانخواهید بازاره اگر می«فرمایند:  می(ع) باشد. حضرت علی می
 .»دنبال کسب روزي نباشید باید بر یکدیگر آسان بگیرید و به هم پیله نکنید به

کنـد   اسالمی سـعی مـی   ةگونه هستند که فروشند اسالمی این ةایات داریم که خریدار و فروشنددر رو
فروشد یک کیلـو و   گرم مییک کیلویعنی اگر یک جنسی را به  ،کاال را بیش از آنچه که پول گرفته بدهد

از آن مبلغی که توافق کردید سعی کنید کمی بیشـتر  «گوید:  دیگر به خریدار نیز می ازطرف .گرم بدهد 50
اسـاس  بینیم که اکثـر معـامالت مـا بر    می اي مقایسه کنیم ها را در بازار با تفکر سرمایه اگر این ».بپردازید

داري در بین ما حاکم است نه فرهنگ اسالمی. مـا دو   فرهنگ سرمایهسفانه أمت .اصالت سود و لذت است
  .داري داریم نوع فرهنگ بازار اسالمی و فرهنگ بازار سرمایه

 تفاوت بازار اسالمی و بازار کفر
ها فکـر   بعضیتوان گفت که  می با سایر افراد،(ع) بیت اهلهاي بازار اسالمی و تفاوت موازین  مؤلفه ةدربار
اهللا بگـوییم و   ما داغ ببندد و تسبیح در دستمان باشد و در بـازار معاملـه کنـیم، بسـم      پیشانی کنند اگر می

اسالمی در قـرآن   که این حداقل بازار اسالمی است؛ بازار درحالی ،صلوات بفرستیم این بازار اسالمی است
م که ایـن جـنس و   کنی خریم چقدر دقت می گونه تعریف شده است که وقتی جنسی را می و روایات ما این

همان اندازه دقیـق باشـیم کـه جنسـمان      فروشیم نیز باید به آن جنس را میکاال سالم باشد زمانی هم که 
هـاي پـیش از    خطبه ،حوزه و دانشگاه استادان ،پور ازغدي حسن رحیم( .سالم باشد این بازار اسالمی است

 )تهران ۀنماز جمع
امـا   ،کنیم کـه سـالم باشـد    خریم دقت می تی جنسی را میدر بازاري که وق« :فرمایند می(ع) بیت اهل
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گـوییم و   را پنهان کرده و بـه خریـدار نمـی     خواهیم بفروشیم عیوب آن وقتی همان جنس را زمانی که می
خواهیم سر خریدار را کاله بگذاریم، این بازار کفر است. این بازار به قیامت و معاد اعتقادي ندارد،  بلکه می

  ».دست خداست و برکتی در این بازار نیست ن ندارد که رزقش بهین بازار ایماا

  بازار اسالمیهاي  ویژگی
 تیافشف .1

و  ی، اجتمـاع ياطالعـات اقتصـاد   يکـا ات موقع و قابـل  ان بهیجر«ت به مفهوم یافشف يات اقتصادیدر ادب
ـ  یتعر» فعان بازارن يهمۀ ذ يبودن آن برا و دردسترس یاسیس ت را یافشـف ن، نبـود  یف شده اسـت. همچن
  :اند ف کردهیگونه تعر نیا

نان از یبازار در کسب اطم یا ناتوانیبه اطالعات، ارائۀ نادرست اطالعات  یاز دسترس يممانعت عمد«
 ییل در ابواب روابا تأم) 75، یرالهیگانه و خیحساس . (»هشد  ت اطالعات ارائهیفیبودن و ک ت مربوطیکفا

که در بازار رقابت کامل بـه  نچنا .است یبازار اسالم يها یژگیجمله وت ازیافشف«توان گفت:  ی، میو فقه
ۀ کننـده، اضـاف   ش رفاه مصـرف یل مبادالت، افزایمت، تسهیدر کاهش ق تیافست، ثمرة شفده ایاثبات رس

  .»شود یبازار ظاهر م ییش کارایدکننده، و سرانجام افزایارزش تول 

 یت در بازار اسالمیافشف يها نشانه
کننـد و   یمـ » يمعاملۀ غرر«ر به یبه نزاع باشد، تعب یکه در آن جهالت منته يا ، از معاملهیاسالمدر فقه 

د مشـخص  یز نوع و مقدار کاال بایگر، موضوع معامله و نیعبارت د دانند. به یغرر را موجب بطالن معامله م
 .اشدن شود، در معامله نبیکه منشأ نزاع طرف یکه ابهام يا گونه و معلوم باشد؛ به
 »ز در هنگام فروشیا کنیکردن کاال  شیس و آرایحرمت تدل«با عنوان  ی، بابیو فقه ییدر ابواب روا

ـ یح آنکه هرگونه نیتوض ».الغش میباب تحر«م با عنوان یدار ین، بخشیم؛ همچنیدار لـه  یب، و حرنگ، تقل
هشـام  . نـد یگو یغش م ن مبادله شود،یاز طرف یکیب یمات آن را که منجر به فرد و فروش و مقدیدر خر

(ع) امام کاظم. داشت يشتریه، جلوة بیرا در سایفروختم؛ ز یه میلباس را در سا یمن نوع«د: یگو یحکم م
ن لبـاس) غـش اسـت و    یه (در خصوص ایع در سایهشام، ب يا"ن فرمودند: یاز کنار من گذر کردند و چن

 )161 کلینی،. (»"ستیغش حالل ن
گذشـتند؛ از   یمـ  یفروشـ  نه از کنار گنـدم ی(ص) در بازار مد اهللا رسول«اند که  نقل فرموده(ع) امام باقر

ن هنگـام، خداونـد بـه    یدر ا "متش چند است؟یرسد، ق ینظر م تو خوب به يکاال"دند: یگندم فروش پرس
ـ  که دست مبارکشان را در گنـدم فرو  فرمود یشان وحیا ن کـار را انجـام دادنـد،    یـ حضـرت ا  یبرنـد. وقت
ـ   یمن ا"فروش فرمودند:  شان به گندمینامرغوب آشکار شد. ا يها ندمگ انـت و  ین خین اقدام تـو را جمـع ب

  (همان) .»"دانم یغش به مسلمانان م
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ـ که مورد معاملـه غ  یصورتدارد. در یفیغش حرمت تکل«مشهور فقها معتقدند:  جنس مـورد توافـق   ری
ـ ر ایغاست؛ اما درز باطل یطال، معامله ن يباشد، مانند فروش مس به جا صـورت، اصـل معاملـه باطـل      نی

 .»ار غبن داشته و حق فسخ معامله را داردیست. البته، در صورت غبن فاحش، فرد مغبون خین
که ظاهر آن با باطنش متفاوت است، افـزودن آب بـه    یه، فروش گندمی) در سايفروش لباس (سابر

وب با بد و فـروش آن، اسـتفاده از ابـزار و نهـادة     کردن خ ، مخلوطیبنار تقلیر و فروش آن، معامله با دیش
 يهـا  نکردن آن هنگام فروش، و نصب مـارك  پنبۀ کهنه در آستر لباس) و اعالمدادن  قرارمستعمل (مثالً

 .ندیآ یشمار م ق غش در معامله بهیها، از مصاد نامرغوب و فروش آن يمعروف به کاالها
ـ یمنع از خر رکبان، یقرار است: کراهت تلقن یاز ا یت در بازار اسالمیافشف يها نشانه ن ید و فروش ب

 ن قـرارداد و گـرفتن شـاهد در ثبـت آن،    ید بر تـدو ی)، تأکی(و استفاده از رانت اطالعات ییو روستا يشهر
ـ مانـه  یبـودن وزن، پ  لـزوم معلـوم   کراهت معامله بـا کودکـان،   مباشرت در انجام معامالت مهم، ا تعـداد  ی

ـ گ انـدازه  يت معامله در هر شهر با واحدهاحسب نوع کاال)، ضرور (به ـ منـع از خر  همـان شـهر،   يری د و ی
ـ ، و منع از پوشاندن عیدر فقه اسالم» حصاة«، و »مالمسه«، »منابذه«صورت  به یتصادف يها فروش ب ی

 )12ج  ق)،1403(عاملی، ( .کاال

 تطابق بازار با شرع .2
ـ      یهماهنگ یبازار اسالم يها یژگیجمله واز باشـد. در   یبازار با شرع است کـه ثمـرة آن کسـب حـالل م

هدف فرهنگ  تیزند و هدا یت را رقم میهدا يها نهیاز زم یتوجه بخش قابل ، لقمۀ حاللیشۀ اسالمیاند
 یاسـاس فقـه اسـالم   ها بر د و فروش آنیشود که خر یعرضه م یی، کاالهایاست. در بازار اسالم یاسالم

هـا، کـه    رخدا و امثال آنیپرستش غ يمانند ابزار قمار، شراب، نمادها ییکاالهاد و فروش یمباح باشد. خر
باشـد.   یز نمـ یس اسـالم جـا  ها حـرام باشـد، از نظـر شـرع مقـد      ا منفعت غالب آنیمنفعت حالل نداشته 

صـورت   يتاً رفتـار یشود و نها یم میتنظ یاسالم ی، آداب تجارت بر اساس مبانین، در بازار اسالمیهمچن
ماننـد   یلیدال مبادله به یا امضا کرده است. ممکن است خود کاال حرام نباشد؛ ولین ییرد که شرع تعیگ یم

و  یـی و امثال آن حرام باشد. در ابـواب روا ) 119د، یمف  خیش( اکل مال به باطل بودن، کمک به ظلم، يربو
قـرار گرفتـه اسـت.    ه و مورد بحث حالل و حرام فهرست شد يها ان و کسبی، آداب تجارت بیکتب فقه

 یسمت کسب حرام برود، از بـازار اسـالم   رد و بهی، بازار هر اندازه از تطابق با شرع فاصله بگیعیطور طب به
 .دور شده است

ـ ن و مقریر معامالت، قوانید و فروش، اجاره، جعاله و سایخر ي، برایدر فقه اسالم م شـده  یتنظـ  یرات
ع و مبلغ اجـاره در اجـاره،   یبودن ثمن و مثمن در ب نیزوم معمانند: حرمت ربا، حرمت غش، ل ینیاست؛ قوان

د و فروش و انواع قراردادهـا.  ین در خریطرف یت انصاف، تراضین معامله، رعایطرف یط عمومیت شرایرعا
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ـ نزد یرات، بـه بـازار اسـالم   ن و مقـر ین قـوان یـ ت ایت و عدم رعایاست که بازار، برحسب رعا یگفتن ک ی
 .ردیگ یا از آن فاصله میشود  یم

  مشـغول   کـه   يمـرد   بـه   یشد و نگاه  وارد بازار بصره(ع) ین علیمن رالمؤیام« :دیگو یم  يبصر  حسن
ـ دن  بندگان  يا": فرمود  کرد و سپس  يدیشد  ۀی، گر بود، انداخت؛ پس  د و فروشیخر   اهـل   ا و کـارگزاران ی
 یزمـان   ، چـه  د. پـس یغافل  از آخرت  هک یحالدرگذرد،  یم  د؛ و زمانیخواب یم  د و شبیخور یم  ا، روز قسمیدن

ـ ":  داشـت   عرضـه   حضـرت   به  يفرد "د؟یشیاند یتوشه فراهم ساخته و به آخرت م ـ  رالمـؤ یا امی ، مـا   نیمن
ـ از طر  معـاش   طلـب "فرمود: (ع) نیمن رالمؤیام "م؟یچه کن  ؛ پس میندار  معاش  ۀیاز ته  يا چاره   حـالل   قی

د یم، معذور نخواهیر از احتکار هستید: ما ناگزییاگر بگو  کند. پس ینم  غافل  آخرت  يبرا  را از تالش  انسان
از خداونـد، کسـب     ت احتمال غفلتلع هب. (همان) »کرد، از مرد جدا شد یم  هیگر  هک یحالدر . حضرت"بود

ـ اند  دهیبا پند و ارشاد کوش ياریات بسیا در بازار، روایظواهر دن  حرام و اشتغال به خداونـد و معـاد را در    ادی
 .ها زنده نگه دارند و مانع غفلت تاجران شوند دل

 یاسالم يها ت اخالق و ارزشیحاکم .3
 يان اسباب کسب رزق و روزیمثابۀ ارزش نگاه شده است. تجارت از م ، به تجارت بهیو فقه ییدر ابواب روا

ه ی، به ذکر و دعا توصیدر بازار اسالم) 12ج همان، عاملی، ( .د شده استیاستحباب دارد و بر انجام آن تأک
ن یر گفته و سپس شهادتید کاال، سه مرتبه تکبیپس از خر يمستحب است که مشتر ق)1403( .شده است

عصمت و (ع) تیب که از اهل يا هیاد خدا کند و به ادعی یستین، داخل بازار باید؛ همچنینما يرا به زبان جار
ده و بـه نمـاز   یوار است که تاجر هنگام نماز، دست از تجارت کشـ ده است، مشغول باشد. سزایطهارت رس

بر انسان  یشخص يها یطلب حاکم باشد تا منفعت یبازار اسالم يد بر فضایاد خداوند متعال بایمشغول گردد. 
 .عنوان اسباب کسب حالل استفاده کند ه نکرده و او بتواند از تجارت بهغلب

ـ د نبایباشد و خر یراخالقید عمل غید نبایهدف از خر ـ بازار .کمـک کنـد   د بـه ظلـم  ی ان از ورود بـه  ی
اند. تجـارت در   ب در معامله، منع شدهیل: ربا، فروش خمر، و فریاند، از قب که از نظر شرع حرام ییها کسب
د و فروش، یمستحب است که انسان در خر )همان( .ستند، مکروه استیآن نمازگزار ن یکه اهال يا منطقه

ـ از خر ين، اگـر مشـتر  یهمچن .دیسهل و راحت برخورد نما يخود کند و با مشتر شۀیاحسان را پ د کـاال  ی
  )همان .ك.، ر»باب کراهه اقاله النادم«( .ردیمان شد، عذر او را بپذیپش

ـ عنـوان پا  توان به یامانت، م يچون توجه به خداوند، صداقت، انصاف، رحمت و ادا یاز اوصاف  يهـا  هی
 يِند. بازاریآ یشمار م به یاز اخالق در بازار اسالم ییها ن اوصاف جلوهینام برد. ا» اهللا بیکاسب حب« يرفتار

» اهللا بیالکاسب حب«دارد. عبارت  یر قرب خداوند گام برمیرخواه است؛ او در مسیندار و خید يگرا فرد اخالق
 .معامالت حفظ کندها در  تواند نشان پرافتخار تاجر مسلمان باشد و او را در مقابل خطاها و لغزش یم
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ک تومان یرا  یک متاعیکه  يبازار« :دیفرما یت انصاف در بازار میره) در خصوص رعا( ینیامام خم
کنـد   یکه قاچاق وارد م يست. بازارین ین بازار اسالمیدهد، ا ین فقرا و ضعفا میتومان به ا یخرد و س یم

ـ هم بزند، ا خواهد به یدهد و اقتصاد اسالم را م یگزاف م يها متیو به ق ن بـازار  یـ سـت. ا ین ین اسـالم ی
کـه بـه فکـر ضـعفا و فقـرا       ياش کنند. بازار یبشود، خودشان اسالم ید اسالمیها با نیست. این یاسالم

 )39، 7ج  ،)(ره خمینی. (»ستین ین بازار اسالمیفکر نباشد، ا ف باشد و بهیش ضعیکه پهلو ينباشد، بازار

 ت و نظارت دولتیهدا. 4

بـازار   يهـا  یژگـ یتـوان از و  یبازار رقابت کامل است، م يها یژگیمداخلۀ دولت در بازار را که از وا عدم یآ
بـوده اسـت. در   » از منکـر  یامر به معروف و نهـ «رسد، نظارت بر بازار از باب  ینظر م برشمرد؟ به یاسالم

ـ  یاز طرف حاکم عمل مـ  یندگیصورت نما شتر بهیحکومت ب ياقتصاد يضمن، نهادها جـه،  ید؛ در نتکردن
ف بود بر همۀ امور نظارت داشـته باشـد) بـر بـازار هـم نظـارت       که موظ (همچنان یق والیت از طریحاکم

ارات حـاکم  یباشد، گرچه از اخت يگذار متیا قیع ید، توزیبه دخالت در تول یکه منته یکرد. البته، نظارت یم
در بازار وجود نداشته اسـت. مـداخالت   ها  ن نوع دخالتیاز آن است که ا یشواهد حاک یاست، ول یاسالم

اش عـدم   بوده کـه ثمـره   یت اصول و احکام شرع و اخالق اسالمیت در بازار و رعایجاد امنیا ياغلب برا
 .بازار است ییش کارایداران و فروشندگان، و افزایاجحاف به خر

را   آن  تجاوز بـه   حق  یکس و  بازار شماست  نیا«فرمود:   نهیبازار مد  نییتع  (ص) در هنگام امبر اکرمیپ
ـ ن  نـدارد و خـراج   ـ  )747، 2، جيالسـمهور ( ».شـود  ینمـ   گرفتـه   ز از آنی از آن حضـرت درخواسـت    یوقت

توان گفت:  یشود.) م ین میی(در بازار تع »کند ین مییمت را خدا تعیق«کردند، حضرت فرمود:  يگذار متیق
ـ که آن حضـرت بـه بازار   ییها هی، و توصیا تصادفیب صورت مرت ن در بازار بهیالمؤمن ریعبور و مرور ام ان ی
ـ اجتماع همۀ مردم اعـم از خر  وده است. بازار محلب» از منکر یامر به معروف و نه«داشتند، از باب  دار و ی

  .اند شتر در معرض خطر بودهیان بیچند بازارفروشنده بوده است؛ هر
عهده گرفت و ادامه داد. چنانکه گفته آمد، بر ین اسالمعه در طول تمدیت شیت را روحانین مسئولیهم

 ییان موجب شد کـه بـا وجـود جـدا    یان و بازاریان روحانیق میه در بازار و ارتباط وثیعلم يها وجود حوزه
 ین اسالمم که در تمدیخود را حفظ کند؛ گرچه دار یاسالم يحاکمان از اسالم، همچنان بازار سمت و سو

گرفته است.  یار افراد قرار میگان در اختیصورت را ت انجام، و بازار بهیساخت و ساز بازار توسط حاکم یگاه
  بـدون   کوفـه   يگفته که بازارها يده نبوده؛ چنانکه طبریرسد، در صدر اسالم، بازار سرپوش ینظر م البته به

زودتر  شده که هرکس یم ین، بازار مانند مسجد تلقیهمچن )751، 2ابن ماجه، ج. (و بنا بوده است  ساختمان
 يبرا ییشتر فضاین نوع بازار بیخواهد انتخاب کند. ا یرا که م یتوانسته است هر مکان یده، میرس یبه آنجا م

 .گرد شباهت داشته است دستفروشان دوره يها بوده و به بازارچه یفروش خرده
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  ییهـا  ، غرفـه  کوفـه  در بـازار   شود کـه  یم  است، استفاده  دهیرس(ع) ین علیمن رالمؤیاز ام  که  یاتیاز روا
هـا   از آن غرفـه   اسـتفاده   در مقابـل   داشـت   کراهـت   ا حضرتبود؛ ام  یاسالم  دولت  ملک  که  وجود داشت

  )321، 12جق)، 1403(، یعامل( .گرفت یز نمین  يا هیرد و کرایبگ  يا هیکرا
ع کاالسـت  یمت و توزین قیید، تعیدر اقتصاد، منظور از دخالت دولت در بازار ورود دولت در عرصۀ تول

رات در ن و مقـر یقـوان  ياجـرا  يرون بـرا ینظارت از بد. دهن یرا نشان نم ین دخالتیکه شواهد و قرائن چن
 یدارد نظارت درون یکه نظام اسالم یداند. تنها تفاوت ینم» مداخله«آن را  یها وجود دارد و کس همۀ نظام

 .است یژة دولت اسالمیت ویآحاد مردم و مسئولفۀ یاز منکر است که وظ یاز باب امر به معروف و نه
ـ گـان  یصـورت را  د و تجارت و قـراردادن آن بـه  یتول يمناسب برا يکردن فضا ت، فراهمیجاد امنیا ا ی

 يحسبه بـرا  یکردن وال ز از خالف شرع، نصبید بر پرهیر و تأکیه به کار خیان، توصیار بازاریه در اختیکرا
ک یستند که اقتصـاد کالسـ  ین ییها ن و... از آن دخالتینسبت به قوانف ا مراقبت از تخلیافت عوارض یدر
کمـک بـه بـازار و     يشتر برایها ب نیکند؛ بلکه ا یبازار معرف ییکارا یها را مداخلۀ دولت در بازار و مناف آن
 د.یآ یحساب م آن به ییش کارایبه بازار و افزا یبخش رونق يف دولت برایت آن است و از وظایهدا

  اقتصادتعریف 
روي  معناي اعتـدال و میانـه   نمودن و استوارداشتن راه است. و نیز به ناي مستقیممع اقتصاد در لغت ریشۀ قصد و به

پـول بـراي   ۀ وسـیل  اسـت کـه بـه   هـایی   ق) علم اقتصاد عبـارت از بررسـی روش  1412 (راغب اصفهانی، است.
ها بـین افـراد و    چنین براي توزیع آنطی زمان، و هماالها و خدمات، در منظور تولید ک کاربردن منابع کمیاب به به

  )4ش،  1361 کند. (جاسبی، می زيیر برنامهمنظور مصرف در زمان حال و آینده  در جامعه بهها  گروه
ـ  هايعبارت دیگر، علم اقتصاد دانشی است که رفتار به تولیـد، توزیـع، و مصـرف،    ۀ بشري را در زمین

ـ   يهـا  پدیده بینی پیشکند تا قدرت  می تجزیه و تحلیل دسـت آورد. و در اصـطالح، علـم     هاقتصـادي را ب
ـ ها  شواز رگیري  بهره ازدهی در تولیـد، توزیـع و   و ابزارهایی است که با صرف کمترین هزینه، بیشترین ب

علمی است » اقتصاد«). بنابراین، 10-14 ش، 1363دست آید. (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،  مصرف به
  کند. می یابد، مطالعه نمی انسان را با اشیاي مادي مورد نیاز او که به رایگان در طبیعتۀ که رفتار و رابط

   .علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه :ارسطو
  . علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است ،اقتصاد :آدام اسمیت

   .یععبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توز ،اقتصاد :ستوارت میلا
   .تاقتصاد علم اس :ریکاردو

علـم   :در تعریف دیگـر . اي هشغلی و حرف زندگی بشر در ۀعبارت است از مطالع، اقتصاد :آلفرد مارشال
مـد و تمتـع از آن بـراي    آن عادي زندگی اقتصاد یعنی کسـب در انسان در جریاهاي  کردار اقتصاد بررسی

  . دادن زندگی است تربیت
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 معرفی اقتصاد مقاومتی
هـا  تأثیرکـردن آن  اثر عاقباً تالش براي کنترل و بیهاي فشار و مت معنی تشخیص حوزه اقتصاد مقاومتی به

همچنـین بـراي رسـیدن بـه اقتصـاد       .فرصت است ط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی بهباشد و در شرای می
 تأکیـد خوداتکـایی  هاي خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش بـراي   مقاومتی باید وابستگی

کـردن فشـارها و   د مقاومتی، ضرورت مقاومت براي ردمردان ایران در تعریف اقتصا طبق نظر دولت گردد.
این روش اقتصادي از نظر تعریف بـا اقتصـاد   . ها براي رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است عبور از سختی

 .ریاضتی تفاوت دارد
تـالش بـراي    شرایط کنونی تحـریم و متعاقبـاً   ر یا درفشاهاي  اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه

بـاور و مشـارکت    کـه قطعـاً   ،فرصـت  ط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی بـه کردن و در شرایاثر بی کنترل و
شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی  عقالیی و مدبرانه پیشهاي  همگانی و اعمال مدیریت

البته منظـور  و صد تولید داخل و تالش براي خوداتکایی استهاي  روي مزیت تأکیدو ها  کاهش وابستگی
چنانکـه   ،از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصـاد منفعـل و بسـته   

 .شود مقاومت براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می
ر اقتصادي در است که براي پیشبرد امو  تدابیر و راهکارهایی تی مجموعهعریف دیگر اقتصاد مقاومدر ت

 تعریف دیگر اقتصـاد مقـاومتی عبـارت    .شود کار گرفته می هاي اقتصادي به زمینه ۀشرایط مقاومت در هم
سطوح با فـرض فشـار    ۀاقتصادي معطوف به پایداري در همهاي  گذاري و اجراي برنامه ست از: سیاستا

  .ظام سلطهن ۀجانب همه

  اقتصاد مقاومتی ۀتاریخچ
غزه توسط اسرائیل که مواد غذایی و  ةپس از محاصر 2005بار در سال  نخستیناصطالح اقتصاد مقاومتی 

شـد و نـاتوانی غـزه در صـادرات، امکـان       هاي اولیه براي تولید و پیشرفت اقتصادي را نیز شامل می نهاده
فرنگی را کاهش داده بـود مـورد اسـتفاده     ازجمله توتشت بسیاري از محصوالت کشاورزي صادرات و ک

 .قرار گرفت و ضوابط و معیارهاي حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید
توسط حکومت ایران تـرویج   ةهاي اخیر این شیو ها علیه ایران در سال پس از تشدید تحریم در ایران

ها با ایجاد کمتـرین   داخلی و مقاومت در مقابل تحریمشود و در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان  می
  .بحران است

  ریاضت اقتصادي 
ري بودجـه، بـه   هـا و رفـع کسـ    ها براي کاهش هزینه شود که دولت ریاضت اقتصادي به طرحی گفته می
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کـاهش   جـویی در مخـارج جـاري کشـور،     صرفه ،برخی خدمات و مزایاي عمومی ۀکاهش و یا حذف ارائ
خصوص یونان در  هزنند که یونان و ایتالیا ب رفاهی و تعدیل کارمندها در بخش دولتی دست میهاي  هزینه

منظور مقابله با کسري بودجـه توسـط برخـی     کند. این طرح که به حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می
هـاي مـالی    ها و کمک شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام ها انجام می دولت

  .انجامد خارجی می
کار خوشایندي  اش ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصالً زده ناینکه بر اقتصاد و شرایط بحرا

ضـت  ریاهـاي   هدف از اجـراي طـرح   .تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند می ،رسد، اما نمی نظر به
مـالی کشـورها و توانمنـدکردن کشـورها بـراي       بود وضـعیت رفته، به اقتصادي بازگرداندن اعتماد ازدست

  .مدت است بازیابی طوالنی

  اقتصاد ریاضتیهاي  ویژگی
شرایط رویش طرح ریاضت اقتصادي: در شرایط کسري بودجه، بحران اقتصادي و شـیب تنـد سـقوط     .1

 .اقتصاديهاي  شاخص
 .خود و جبران کسري بودجههاي  هدف طرح ریاضت اقتصادي: کاهش هزینه .2

  ریاضت چه عایدي براي اقتصاد دارد؟
  :توان موارد زیر را نام برد می ریاضتی بر اقتصاد دارد،هاي  جمله نتایجی که اجراي طرحاز

صـورت   اثر ریاضت اقتصادي خـود را بـه   و مقابله با کسري بودجه کاهش تورم، رقابت ،کاهش تقاضا
ـ  نرخ ارز، پولی،هاي  استسی یابد، می که کاهشهایی  هزینه کار، بازارپذیري  انعطاف  ۀرشد جهانی و مداخل

 .دهد می بانک مرکزي خود را نشان
در حـال حاضـر مـا     جویی است نه ریاضـت؛  دن به اقتصاد مقاوتی از راه صرفهیرسهاي  یکی از روش

 جویی در دستور کار خـود  جاي مقاومت و صرفه خی مدیران به اشتباه ریاضت را بهشاهد آن هستیم که بر
  .توان به عدم آگاهی آنان از این دو مفهوم اشاره کرد داده که میقرار 

ریاضـتی روي بیـاورد، امـا    هـاي   مدت به سیاستاد ایران شاید ناچار شود در درازبنابراین اگرچه اقتص
هیچ عنـوان منجـر بـه بـروز      مفهوم جداگانه و مستقل است که بهاقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي دو 

از منـابع  بهینـه   ةامـا اسـتفاد   ،در اقتصاد مقاومتی محدودیتی در منابع وجـود نـدارد   .دیکدیگر نخواهند ش
ست که در ریاضت اقتصادي مـا بـا   شده صورت گیرد و این در حالی بندي زمان ۀموجود باید طی یک برنام

بـا   کـردن  مصـرف  بنـدي و کـم   ار بایـد بـا سـهمیه   ناچ رو هستیم و به به ها رو محدودیت در منابع و سرمایه
گانه باید با تعامل بیش از گذشته در یک  هاي موجود مقابله کنیم. در اقتصاد مقاومتی قواي سه محدودیت
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عهده دارد، تصمیمات الزم در این ارتباط را اتخـاذ  هدایت کار اقتصاد مقاومتی را بر اي که وظیفه مجموعه
باید با مرور وظایف خود نسبت به رفع  یک از قواربط ابالغ کنند. هر هاي ذي کرده و براي اجرا به دستگاه

کـاري   ۀتعامل با قواي دیگر را در برنامـ  ها یک از آنقاومتی اقدام کرده و هرها و موانع در اقتصاد م چالش
  .خود قرار دهند

معناي آن است که بار سختی مشکالت اقتصادي بر روي دوش مـردم قـرار    ریاضت اقتصادي هم به
بـر  ها  اقتصادي و دستگاه اجرایی. اما اقتصاد مقاومتی آن است که بار سختیهاي  بگیرد نه طراحان برنامه

  .تفاوت فاحشی بین این دو طرح است ریزان و مجریان طرح اقتصادي است و مسلماً دوش طراحان، برنامه

  تعاریف اقتصاد مقاومتی
  اقتصاد موازي. 1

به  طورکه انقالب اسالمی باتوجه است؛ یعنی همان» قتصاد موازيا«ۀ مثاب تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به
ـ    امـداد، جهـاد   ۀ نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس نهادهـایی ماننـد کمیت

را  سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی براي تأمین اهداف انقالب، ایـن پـروژه  
هـاي مقـاومتی در    که انقالب اسالمی به اقتصـاد مقـاومتی و بـه نهادسـازي    کند؛ چرا ادامه داده و تکمیل

آید. پس باید نهادهایی موازي  نهادهاي رسمی اقتصادي برنمیة اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهد
 .نیاز داریم» اقتصاد پریم«ویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به  براي این کار
اینکه اکنون ما همزمان از هـر دو نهـاد سـپاه    ناي نفی نهادهاي مرسوم نیست. کمامع البته بهاین امر 

مندیم. البته این الگو در  پاسداران انقالب اسالمی و نهاد ارتش جمهوري اسالمی براي دفاع از انقالب بهره
رانی بیشتري برخـوردار  هاي حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکم مدل

  امور عمومی برخوردارند.ة اري و ادارذگ سیاستۀ هاي چندالی باشند وجود دارد و این کشورها از نظام
نهـاد، خیریـه و    هـاي مـردم   توانیم از حضـور همزمـان نهادهـاي دولتـی، سـازمان      عنوان مثال می به 
ی و امنیتـی کشـورهاي   دفـاع ۀ بهداشـت و سـالمت یـا حتـی در عرصـ     ۀ هاي خصوصـی در عرصـ   بنگاه

ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهاي خـاص انقـالب    البته مهمببریم. غربی نام ۀ یافت توسعه
بانـک مرکـزي   «و خواهد بود، زیرا مثالً هیچ تصـوري از  ر هاجرا با سؤاالت نوینی روبۀ اسالمی و در عرص

دولتی و عمومی وجود ندارد. ۀ کشور در دو الیمالی ـ  یپولۀ بخشی به عرص در یک کشور و سامان» موازي
  .حساب آورد نشدنی و غیرمعقول به هاي اداره لمدة توان این الگو را در زمر اما باز هم منطقاً نمی 

  اقتصاد ترمیمی .2
، »زدایـی  آسـیب «، »سـازي  مقـاوم «تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادي اسـت کـه در پـی    
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ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصـادي اسـت. یعنـی اگـر در     » مترمی«و » گیري خلل«
دنبـال آن   برآورده کند، در رویکرد جدید بـه  تواند انتظارات ما را گفتیم که فالن نهاد نمی رویکرد قبلی می

 در ایـن  هاي نهادهاي موجود، کاري کنیم که انتظارات ما را برآورند. مـثالً  هستیم که با بازتعریف سیاست
هـاي ضـعف و بحـران را در نظـام      خـواهیم کـه کـانون    تعریف، ما از بانک مرکزي یا وزارت بازرگانی می

هـا یـا نیازهـاي انقـالب      اساس شرایط جدید اقتصادي، تحریمي کشور شناسایی کنند و خود را براقتصاد
توان گفت ایـن کـار    مثیل میاسالمی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردي جهادي ارائه دهند. در مقام ت

سد انجام داد؛ یعنی ة با فروبردن انگشت خود در تَرَك دیوار» پتروس فداکار«شبیه همان کاري است که 
سـازي   له یعنی تـرمیم و مقـاوم  ئي اقتصادي را ترمیم کنیم. این مسهاي ساختاري دیوار نهادها باید ترك

ف و مقتضیات زمـان و مکـان هـم امـري دور از     ساختارهاي اجرایی و اداري کشور حسب نیازهاي مختل
سـازي   هایی از تاریخ اقتصـادي خـود، مجبـور بـه مقـاوم      یافته نیز در برهه ذهن نیست. کشورهاي توسعه

م، اقـدام بـه جـایگزینی     1983و  1979ساختارهاي اقتصادي شدند. مثالً غرب پـس از دو شـوك نفتـی    
صد دالر نیـز  کهاي باالي ی که امروزه با قیمت طوري ههاي نوین کرد؛ ب سایر سوختهاي فسیلی با  سوخت

ملـی  ة شود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی براي اجراي این پروژ دچار شوك نفتی نمی
 .و ارزشی هستیم

  اقتصاد دفاعی .3
برابر آن  ما در» پدافندشناسی«و » آفندشناسی«  ،»شناسی هجمه«تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه 

یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان مـا حملـه بـه اقتصـاد ایـران و اخـالل در آن را        .هجمه است
ایم کـه ابزارهـا و    دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته چگونه و با چه ابزارهایی صورت می

استراتژي مقاومت خود را علیـه آنـان    ها اساس آنمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بردشۀ هاي هجم شیوه
تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیـز طراحـی و اجـرا    

  .نخواهد شد

  اقتصاد الگو .4
و اقـدامی صـرفاً   مـدت سـلبی    چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه

دانستند، این  مدت می خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یا کوتاهبر پدافندي نیست؛
شود.  اندازي کالن به اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می رویکرد چشم

جایگاه اقتصاد اول هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را به » آلی اقتصاد ایده«در این رویکرد، ما در پی 
تمـدن  «سـاز تشـکیل    بخش و کارآمد بـوده و زمینـه   منطقه برساند؛ اقتصادي که براي جهان اسالم الهام



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 230

 

هـاي مهـم الگـو     یکی از مؤلفه  باشد. بدین معنا اساساً در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت،» بزرگ اسالمی
  د.باید متضمن مقاومت و تحقق آن باش می

پـذیري و نـوآوري    ریسـک ، اومتی مشـتمل بـر اقتصـاد کـارآفرینی    که اقتصاد مقدر این مقوله است  
» وجـه  عموم و خصوص من«ۀ نوعی با هم رابط چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی بهاین ۀ البته هم .شود می

هـاي مطلـوب را نیـز     تژيمدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از اسـترا  منتها برخی کوتاه  دارند،
 .کشند تصویر می مان بهبرای

  اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبري
 ياهـ  روز مطرح است. در عصري که بحـران تواند گفتمان غالبی باشد که در جامعه ام می اقتصاد مقاومتی

ده اسـت و اقتصـاد مبتنـی بـر     بزرگ دنیا را در سراشـیبی سـقوط قـرار دا   هاي  اقتصادي بسیاري از کشور
شـکل   بـه هـا   لیبرال نیز نتوانسته است پاسخگوي نیازهاي اساسی مردم باشـد و تولیـد کـاال   داري  سرمایه

ایـن   بشري را فراهم آورده استهاي  زمینه اتالف سرمایهو گرایی محض رفته  سمت مصرف بیمارگونه به
 کند تا بتـوان از منـابع محـدود کشـور     که کمک میاسالمی  الگوي اقتصادي و توجه به ضروریات جامعۀ

  نحو مطلوبی استفاده کرد. به
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادي که به «فرمایند:  می مقام معظم رهبري در بیان تعریف اقتصاد مقاومتی

دهد که حتی در شرایط فشار هم، رشد و شکوفایی خودشان را داشته  می دهد و اجازه می یک ملت امکان
ا دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید، عمومی است. شم باشند. این یک فکر است، یک مطالبۀ

اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید، حدودش را مشخص کنید، یعنی ة بسیار خوب با زبان دانشگاهی همین اید
رشـد و  ة کننـد  تواند تضمین می شدیدهاي  و خصومتها  اقتصادي که در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی

  )16/5/91ت مقام معظم رهبري در دیدار دانشجویان، (بیانا ».شکوفایی یک شکور باشد
بنیاد اسـت؛   شود، مردم عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می قتصادي که بها« :مقام معظم رهبري فرمودند

مـردم،  ۀ مـردم، سـرمای  ة یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی اسـت؛ بـا اراد  
، شـکی  مشکالت اقتصادي کشـور اسـت   حل راهاقتصاد مقاومتی بهترین  کند. ق پیدا میحضور مردم تحق

ا معناي آن این نیست که نـاظر بـه مشـکالت کنـونی کشـور اسـت. اقتصـاد مقـاومتی یعنـی          نیست، ام
  .»هاي اقتصاد کشور سازي پایه سازي و محکم مقاوم

  اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبريهاي  ویژگی
ا منحصر به کشور ما ام — تمثبۀ این آن جنب — تاسب با نیازهاي کشور ما اسمی متنیک الگوي عل« .1

هـاي   هـاي اجتمـاعی و زیروروشـدن    بـه ایـن تکانـه    هیعنی بسیاري از کشورها، امـروز باتوجـ  هم نیست؛ 
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فاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک تي که در این بیست سی سال گذشته اا اقتصادي
دیگـر  ۀ دهـیم، دغدغـ   ل اینکه این حرکتی که مـا داریـم انجـام مـی    اند. پس مطلب او افتادهنین کاري چ

  )6/1/93، مقام معظم رهبري سخنرانی( .»کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست
هاي خود کشور ما و خود مـردم   تزا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفی زا است. درون این اقتصاد درون« .2

زا بـه ایـن معنـا     کی است به امکانات کشـور خودمـان؛ درون  نهال و این درخت، متشد؛ رشد این جو ما می
  )همان( .»است

گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیسـت کـه مـا اقتصـاد خودمـان را محصـور        درون« .3
ي جهانی تعامل گرا است؛ با اقتصادها ا برونزا است، ام ر خود کشور؛ نه، درونکنیم د کنیم و محدود می می

گـرا نیسـت.    ا درونزا است، امـ  شود. بنابراین درون دارد، با اقتصادهاي کشورهاي دیگر با قدرت مواجه می
هـا و مغزهـاي    ها و زبان ها االن قلم کنم، براي خاطر این است که در همین زمینه ها را که عرض می این

خواهند اقتصـاد کشـور را محـدود کننـد و در داخـل       ها می بله، این"مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] 
کـه راه سـعادت    ـ هها را براي اینکه ملت را و مسـئوالن را از ایـن را   اقسام تحلیل. انواع و "محصور کنند

  )همان( .»مان روشن باشد کنم تا براي افکار عمومی کنند. من عرض می جدا بکنند دارند میـ  است
بنیاد اسـت؛ یعنـی بـر محـور دولـت       شود، مردم قتصاد مقاومتی مطرح میعنوان ا این اقتصادي که به« .4

ق پیـدا  مردم، حضور مردم تحقـ ۀ مردم، سرمایة نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراد
ت نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولی به این معنا» دولتی نیست«ا کند. ام می

ـ  سازي، هدا سازي، ظرفیت یزي، زمینهر برنامه دسـت  ت اقتصـادي  یت و کمک دارد. کار اقتصـادي و فعالی
کنـد،   کنـد، هـدایت مـی    ـ نظارت می عنوان یک مسئول عمومی ـ به مردم است، مال مردم است؛ اما دولت

ها  وي آناستفاده کنند و دست به فساد اقتصادي بزنند، جل که کسانی بخواهند سوء جایی کند. آن کمک می
سـازي شـرایط،    کند. بنابراین آماده ها کمک می کمک دارند، به آن که کسانی احتیاج به گیرد؛ آنجایی را می
  .کند دولت است؛ تسهیل میۀ وظیف

کنـد، بـه    هـاي علمـی اسـتفاده مـی     بنیان است یعنـی از پیشـرفت   چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش
ا معناي آن این نیست که ایـن اقتصـاد   دهد؛ ام اقتصاد را بر محور علم قرار میکند،  هاي علمی تکیه می پیشرفت

هـا و   توانند نقش ایفا کنند در اقتصـاد مقـاومتی؛ نخیـر، تجربـه     منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان می
 — نـد ا رگرانی کـه داراي تجربـه و مهـارت   هـاي کـا   ها و مهارت هاي صاحبان صنعت، تجربه تجربه — ها مهارت

محـور، معنـاي آن ایـن     شـود دانـش   تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته مـی  تواند اثر بگذارد و می می
اسـاس تجربـه   هاي متمادي کارهاي بزرگی را بر صنعتگر یا کشاورز که در طول سالۀ نیست که عناصر با تجرب

  )همان( .»اینها استة عهد مهمی هم به ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیارها نقش  اند، این انجام داده
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ـ رشـد م —  يدار هاي اقتصـاد سـرمایه   محور است؛ یعنی تنها به شاخص این اقتصاد، عدالت« .5 ی، تولیـد  ل
قدر زیاد شد، یا تولیـد ناخـالص    ی اینها نیست که بگوییم رشد مل کند؛ بحث این اکتفا نمی — یناخالص مل

کـه   کنیـد. درحـالی   داري مشاهده می جهانی و در اقتصاد سرمایه هاي قدر زیاد شد؛ که در شاخص ی اینمل
میرنـد!   ا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی میرود، ام ی یک کشوري خیلی هم باال میتولید ناخالص مل

ـ   عدالت اـ  تبول نداریم. بنابراین شاخص عدالاین را ما ق یکـی از  ـ  هقتصادي و عـدالت اجتمـاعی در جامع
هاي علمی موجود دنیا  ا معناي آن این نیست که به شاخصاقتصاد مقاومتی است، ام ي مهم درها شاخص

شـود.   هم کـار مـی  » عدالت«ا بر محور شود، ام ه میها هم توج اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص بی هم
ملـی را  و ثروت معناي تولید ثروت  معناي تقسیم فقر نیست، بلکه به در این بیان و در این برنامه به عدالت

  )همان( .»است دادن افزایش
ا معناي مشکالت اقتصادي کشور است شکی نیست، ام حل راهدر اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین  .6

که یک مقداري از آن مربوط بـه تحـریم اسـت،    ـ  ته ناظر به مشکالت کنونی کشور اسآن این نیست ک
نـه، ایـن مـال همیشـه اسـت. اقتصـاد        ـ تبرنامـه اسـ  بودن فالن  یک مقداري از آن مثالً مربوط به غلط

در شرایط تحـریم، چـه   هاي اقتصاد؛ این چنین اقتصادي چه  سازي پایه سازي، محکم مقاومتی یعنی مقاوم
  )همان( .»لکند. این سؤال او تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میدر شرایط غیر

ها؛ چون ایـن کشـور، داراي    تخاطر ظرفی ماً ممکن است؛ چرا؟ بهپاسخ این است که نخیر، کامالً، عمالً، حت« .7
ها چیزهایی است کـه   کنم. این هاي کشور را عرض می تده است. من حاال چند قلم از ظرفیالعا هاي فوق تظرفی

  )همان( .»بینند غریب الزم ندارد، جلوي چشم همه است، همه می و آمارهاي عجیب
ر کشـور مـا، یکـی از    ت نیروي انسانی ما است. نیـروي انسـانی د  ظرفیهاي مهم ما،  تیکی از ظرفی« .8

 رـعرض کردیم، جمعیت جوان کشوت. شور ما است؛ این یک فرصت بزرگ اسهاي ک تیترین ظرف بزرگ
ـ      ت ما را تشکیل مییک حجم عظیم از مل ـ لاز پانزده سال تا سی سا ت دهنـد؛ ایـن خـودش یـک ظرفی

ها از  هاي ما در طول این سال ها را داریم؛ ده میلیون از جوان دانشگاهۀ تآموخ است. تعداد ده میلیون دانش
ا در طـول چنـد   هـ  حصیل شدند. همین حاال بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که اینالت ها فارغ دانشگاه

اد برابـر تعـد   25گـویم،   شوند؛ جوانان عزیز بدانند، این چهار میلیونی که مـی  حصیل میالت سال آینده فارغ
ا تعـداد دانشـجو   سبت به آن موقع شده دو برابـر، امـ  ت کشور نو در پایان رژیم طاغوت است؛ جمعیدانشج

هـا،   بـر ایـن  ة حصـیل داریـم. عـالو   الت د دانشجو و فارغبرابر؛ امروز ما این تعدا 25نسبت به آن موقع شده 
به داد نیروهـاي مسـلح مـا     در دوران جنگهایی که  ب و ماهر داریم. ببینید، همینها نیروي مجر میلیون
شـدن مراکـز    هاي ما، بمبـاران  نگ تحمیلی، یکی از مشکالت ما، ازکارافتادن دستگاهدر دوران ج د.رسیدن

بـود.   —مثل وسایل حمل و نقل و ایـن چیزهـا   — مدن نیروهاي ما از وسایل الزمان گوناگون ما، تهیدست
ـ که بنده در اوایل جنـگ خـودم    ها ران و شهرستانب، راه افتادند از تهیک عده افراد صنعتگر، ماهر، مجر
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آن روز ها آمدند؛  دیدم؛ اخیراً هم بحمداهللا توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از این ها را می شاهد بودم، این
رفتنـد داخـل    ـ تهـا هسـ   ا همان انگیـزه و همـان شـور در آن   ها گذشته، ام ی از آنجوان بودند، حاال سن

ساز کردنـد،   و  هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت م، بعضیصفوف مقدهاي جنگ، در  میدان
ورد، ح مـا خـ  بی که در جنگ به درد نیروهـاي مسـل  غری و  هاي عجیب سازهاي صنعتی؛ این پل و  ساخت

وجود آمد؛ امروز هم  ب و ماهر بههمین نیروهاي مجرۀ وسیل ها، به ه، امثال اینامکانات فراوان، خودرو، جاد
و مهارتی دارنـد کـه گـاهی از      ا تجربهکرده نیستند، ام اشاءاهللا؛ تحصیلم هستند، امروز هم در کشور ما الی

ها هم بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتر است؛ این هم یکی از امکانات نیروهاي ما است؛ هـم در   کرده تحصیل
 .کشاورزي این را داریم، هم در صنعت داریم

جا راجع بـه نفـت و     ر ما منابع طبیعی است. من سال گذشته در همینکشو هاي مهم تیکی از ظرفی
قـدر ایـران، بـر     یک است؛ یعنی هیچ کشوري در دنیا بـه ۀ گاز گفتم که مجموع نفت و گاز ما در دنیا درج

بیشتر اسـت.  ـ  مشرق و غرب عال ـ اکشورهاي دنیۀ روي هم نفت و گاز ندارد. مجموع نفت و گاز ما از هم
دهـد از آن مقـداري    نشان می ومورد گاز شده است  اتی درزنم، کشفی ن دارم با شما حرف میامسال که م

هاي گـازي مـا افـزایش پیـدا      که سال گذشته در آمارهاي ما بود، از آن مقدار هم منابع گازي ما و ذخیره
دنیـا روشـنی خـود،    ۀ کـه همـ  —  يمنابع انـرژ ة بیشترین ذخیرت. ده است؛ این وضع نفت و گاز ما اسکر

بـر  ة عـالو  .در کشور مـا اسـت   —داردگرماي خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژي دارد، از نفت و گاز 
ات کمیاب در سرتاسر این کشور پراکنده اسـت و وجـود دارد. سـنگ آهـن،     این، معادن طال و معادن فلز

کشـور   در — شـوند  مینایع محسوب که مادر ص—  اساسیهاي قیمتی، انواع و اقسام فلزهاي الزم و  سنگ
  .ت بزرگی استوجود دارد؛ این هم یک ظرفی

آمـد   و  هـا رفـت   ت جغرافیایی ما است؛ ما با پانزده کشور همسایه هستیم که اینظرفیت دیگر موقعی
هاي بزرگ کشورها است؛ این براي کشور ما هست و در جنوب  دارند. حمل و نقل ترانزیت یکی از فرصت

 370هـاي مـا، در حـدود     شـود. در ایـن همسـایه    هاي محدود منتهی می د و در شمال به آببه دریاي آزا
ها، براي رونق اقتصادي یک کشور یک  کنند که این مقدار ارتباطات و همسایه ت زندگی میمیلیون جمعی

 میلیـونی کـه بـراي هـر     75فرصت بسیار بزرگی است. این عالوه بر بازار داخلی خود ما است؛ یک بـازار  
  .ی استتصادي، یک چنین بازاري بازار مهماق

افـزاري اسـت؛    افـزاري و سـخت   هـاي نـرم   ت دیگري که در کشور وجود دارد، زیرسـاخت یک ظرفی
انداز و این کارهایی کـه در ایـن چنـد سـال انجـام       ، سند چشم44هاي اصل  افزاري مثل این سیاست نرم

هـا   هـا؛ ایـن   و پـل و کارخانـه و امثـال ایـن     هاي گوناگون مثل جـاده و سـد   رساختگرفته و همچنین زی
  )همان( ».تهاي یک کشور اس تها ظرفی هاي بسیار خوبی براي پیشرفت اقتصاد کشور است، این زمینه
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ا [چون] توانستید خوب استفاده کنید، ام ها می تگوید اگر تحریم نبود از این ظرفیممکن است کسی ب« .9
ها استفاده کنید؛ این خطا است؛ این حرف، درسـت نیسـت. مـا در     تتوانید از این ظرفی تحریم هست نمی

هاي بسیار برجسته و باال دست پیدا کنیم؛  ایم به نقطه بسیاري از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته
ها ما تحریم بودیم، االن هـم   یک مثال آن، تولید علم است؛ یک مثال آن، صنعت و فناوري است؛ در این

ِروز دنیـا بـه روي    ههاي پیشرفته و روز، االن هم درهاي مراکز علمی مهم ب در مورد دانش تحریم هستیم.
اي  در هسـته  حال، ما در نـانو پیشـرفت کـردیم،    ا درعینی و دانشجوي ایرانی بسته است، امدانشمند ایران

ایع پهپاد هاي بنیادي پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صن ولپیشرفت کردیم، در سل
و موشک، به کوري چشم دشمن، پیشرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما کـه در ایـن   

هم اگر عزممان را جـزم  دست آوردیم، در اقتصاد  هاي گوناگون این همه موفقیت به ا و عرصهه سر صحنه
به دست دشمن نباشد که کی  توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان دست هم بدهیم، می به کنیم و دست

کـار   کند؛ به درك! نگاه کنیم ببینـیم خودمـان چـه    دارد، کی فالن نقطه را موافقت می این تحریم را برمی
  )همان( .»توانیم بکنیم می
د اساسـی پیشـرفت اقتصـا   ۀ ی، اساس و حلقـ کنند. تولید ملی حمایت اوالً مسئوالن باید از تولید مل. «10

قـانونی  جوري؟ یک جا کـه قـانون الزم دارد، حمایـت     چه د.از تولید ملی حمایت کنناست. مسئوالن باید 
ی الزم است، انجام بگیرد؛ یک جا کـه حمایـت اجرایـی الزم اسـت، بایـد      یکنند؛ یک جا که حمایت قضا

  .ی باید رونق پیدا کنداین کارها انجام بگیرد. تولید ملتشویق کنند و کارهایی بکنند؛ باید 
ت بدهنـد؛  یها هم بایستی به تولید ملی اهم ن سرمایه و نیروي کار که تولیدگر هستند، آنم، صاحبادو

اکثر عنی از امکاناتی که وجود دارد حـد وري، ی وري را افزایش بدهند. بهره به چه معنا؟ به این معنا که بهره
امرء عمل عمالً فأتقنه، این ت انجام بدهد؛ رحم اهللا دقکند، کار را با بهینه بشود؛ کارگر که کار میة استفاد

رحمت خدا بر آن کسـی اسـت کـه کـاري را کـه      "وري است؛ از قول پیغمبر نقل شده است:  معناي بهره
کنـد، سـعی کنـد     گـذاري مـی   . آن کسی که سرمایه"دهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد انجام می

ها،  تدبیري تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بیهاي  اکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینهحد
  )همان( .»ري سرمایه و کار کم بشودو هتولید برود باال، بهرۀ شود هزین ها موجب می سیاستی بی

یم هـاي دیگـر. مـا دیـد     تدر کشور، فعالیت تولیدي را ترجیح بدهند بر فعالیم، صاحبان سرمایه سو«
کـار بیندازنـد و    هـایی بـه   انستند این را در یک راهتو و می —دزیاکم یا —  داي داشتن کسانی را که سرمایه

خواهیم تولید کشور تقویت بشود؛ ایـن   درآمدهاي زیادي کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند می
چـه   هستندــ حسنه است، این صدقه است، این جزو بهتـرین کارهـا اسـت؛ کسـانی کـه داراي سـرمایه       

  .آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند ـ نهاي افزو مایههاي کم، چه سر مایهسر
ی را ترویج کنند. یعنی چه؟ یعنی همین مطلبی که مـن دو سـه   سطوح، تولید ملۀ بعدي، مردم در هم
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ا از مردم خوشبختانه عمل کردند، امـ اي هم  هجا با اصرار فراوان گفتم، یک عد سال قبل از این، در همین
. عزیزان مـن! شـما وقتـی کـه یـک      "مصرف تولیدات داخلی"و آن عبارت است از همه باید عمل کنند 

اید،  همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده جاي جنس تولید خارجی، هم به د بهکنی جنس داخلی را خرید می
آن  اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، هم کارگر ایرانی را وادار کرده

روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتی که جنس داخلی مصرف  به کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روزة کنند
عنوان یک  ترجیح مصرف خارجی بهاید. در گذشته، در دوران طاغوت،  ی را افزایش دادهکنید، ثروت مل می
جی؟ اگر خارجی بود، بیشـتر بـه آن   پرسیدند] داخلی است یا خار رفتند، [می ت بود؛ سراغ جنس که میسن

 )همان( .»عکس بشود رغبت داشتند؛ این باید برگردد و به

   اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی
شود که ارزش و اهمیت اقتصاد در جامعه روشن شود.  می اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی زمانی روشن

دارد، اقتصاد جامعـه اسـت کـه خداونـد آن را      می اساس خود پایدارعاملی که جامعه انسانی را برترین  مهم
  قوام جامعه قرار داده است. ۀمای

در زنـدگی جانـداران اسـت، یعنـی      نقش ثروت در زنـدگی فـردي و اجتمـاعی، همچـون نقـش آب     
موجودات زنـده بـه آب بسـتگی دارد و    ۀ که زندگی جانداران بدون آب ممکن نیست و حیات هم همچنان

ۀ یـافتن خـون در بـدن، موجـب حیـات همـ       که جریان مکن نیست. و نیز همچنانحیات مۀ بدون آن، ادام
هاي  دارد، جریان پول، ثروت و مواهب طبیعی در رگ می بدن شده و جسم انسان را شاداب نگههاي  بافت

شـود. از همـین جهـت،     مـی  انسـانی  ۀماندن جامع اع و شادابطبقات اجتم ماندن همۀ اجتماع، موجب زنده
  )4آیۀ نساء،  سورةداند. ( می روت را عامل پایایی و قیام فرد و جامعهقرآن کریم، ث

 شکل مستقیم سکان هـدایت یـک جامعـه را در دسـت     بهدر واقع یکی از عناصر و اجزاي جامعه که 
هایی  گامۀ منزل تواند به می برداشتن براي اصالح و بهبود آن گیرد، اقتصاد آن کشور است و هرگونه قدم می

باشـد. در   نظام و کشـور ۀ و رفاه حال عمومی و فعالیت اعتالي پای جامعههاي  لی دیگر بخشدر جهت تعا
چنـین رسـیدن بـه اقتـدار و     ی و زدودن فقر از سطح جامعـه و هم مین رفاه عمومنظام اقتصاد اسالمی، تأ

ار و هاي حصول اقتـد  استقالل اقتصادي، مستلزم داشتن اقتصادي شکوفا و در حال رشد است. یکی از راه
بخشـی بـه آن اسـت و از همـین جـا ضـرورت        کردن و قوام کوفایی و استقالل اقتصادي، مقاومرشد و ش

  شود. می گفتمان اقتصاد مقاومتی به خوبی روشن

  الزامات اقتصاد مقاومتی
  شامل) اصالح نظام اقتصادي کشور مربوط بهمدت ( بلندمدت و میانهاي  برنامه الف)

 تکیه بر مردم.  
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 بودن اقتصاد مقاوم.  
 بنیان اقتصاد دانش.  
 کاهش وابستگی به نفت.   
 تبیین دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتی. 

 شامل) ی کشوریها و امور اجرا برنامهمدت ( کوتاههاي  برنامه ب)

 حمایت از تولید ملی.   
 مدیریت منابع ارزي.   
 مدیریت مصرف.  
 منابع و امکانات ،حداکثري از زمانة استفاد.   
 اساس برنامهحرکت بر.   

  اقتصاديهاي  تحریم
ساسـاً بـا ایجـاد آن    ا هـا بـوده اسـت.    دیپلماتیک در طول قرنهاي  ی از مهارتاقتصادي جزئهاي  تحریم

جـاري در عصـر نـوین،    هـاي   کردن جنگ اقتصادي در جریان خصومتعنوان یک استراتژي براي برپا به
صـورت اقـدامات اتخاذشـدة     ها بعضی مواقع بـه  تحریم شوند. این می ها با اهدافی متفاوت مفروض تحریم

زدن تغییـرات   استراتژي براي جرقهدیپلماسی بازدارنده،  جز جنگ، ابزار چندجانبۀ قهري سیاست خارجی به
جنـگ سـرد،   باشـد. در جهـان پـس از     می گبر جناي  هسیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدم

 کـار که در شرایط گوناگونی به  طوري . بهاست انگیزي افزایش یافته طور هیجان برتري تحریم اقتصادي به
   )17، 1376گرفته شده است. (زهرانی، 

اش مـورد دشـمنی    الهـی هـاي   اهـداف و آرمـان   واسـطۀ  ایران از بدو پیـروزي بـه  جمهوري اسالمی 
ـ هـایی   کشورهاي بزرگ قرار گرفت و از همان ابتدا بدخواهان انقالب با تنظیم توطئه هـاي   د تحـریم مانن

خارج از کشور هاي  ایران در بانک ياه اقتصادي، قطع رابطۀ سیاسی با ایران، مسدودکردن اموال و دارایی
ها  خالف خواست آنانحطاط بکشانند، اما بر جزم کردند تا مسیر انقالب را به ... تمام عزم شیطانی خود راو

ـ  هبتر  چه تمامسال با قدرت هر 37ب پس از گذشت این انقال رو بـراي عبـور از ایـن     رود. ازایـن  مـی  یشپ
و فرهنگی در کشور نیست. ایجاد یـک انقـالب اقتصـادي کـه هـم       موانع، راهی جز یک انقالب اسالمی

موانع را خنثی کند و هم اینکه شکوفایی مادي و معنوي ایران را رقم زند، نیاز به یـک اقتصـاد مقـاومتی    
  )36، 1390دارد. (اسحاقی، 

داننـد،   مـی  ی براي اقتصاد امروز کشور اسـالمی حل راهرهبر معظم انقالب اسالمی اقتصاد مقاومتی را 
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باشـد و ایـن همـان گفتمـان اقتصـاد       مـی  له سرآغاز این انقالب اقتصادي و فرهنگی در کشـور این مسئ
  مقاومتی است.

  مفاسد اقتصادي
هـاي   جملـه آسـیب  وجود دارد و ازها  حکومتزمان در تمام شوم است که از دیراي  هفساد اقتصادي، پدید

هـاي   اجتماعی است که از دوران دور، اذهان جوامع بشري را به خود مشغول داشته است. فساد به فعالیت
... ءاسـتفاده از قـدرت و عهدشـکنی، اخـتالس و    غیرقانونی، خرید آرا، سوهاي  چون رشوه، تقلب، پرداخت

  شود. می اطالق
کردن فسـاد در تمـامی ابعـاد     کن سی آن، ریشهمی که از اهداف مهم و اساانقالب اسالگیري  با شکل

صورت جـدي در قـوانین و رهنمودهـاي امـام و مقـام       ، مقابله با فساد اقتصادي بهاجتماعی بودهاي  نظام
فسـاد  هـاي   هاي خـود در مـورد پیامـد    معظم رهبري تبلور یافت. مقام معظم رهبري در فرازي از صحبت

مسـئوالن   رزه با فساد است. ایـن را بایـد همـۀ   مسائل ما، مباترین  امروز یکی از مهم«د: اقتصادي فرمودن
و بـا   دانی، با زبان چرب و نـرم  با زرنگی، با قانون کسانیند. فساد یعنی چه؟ فساد یعنی اینکه اکشور بفهم

  :کار چند ضرر دارد کنند. این خود را پراي ه المال این ملت بیفتد و کیسه جانب، به جان بیت به حقة چهر
  رود. می طلب ص طماع و حریص و خودخواه و زیادهک شخیشود و پول مردم به جیب  می المال خالی . بیت1
 نامشـروع هـاي   خواهند با پول خود در کشور فعالیت اقتصادي کنند، وقتـی دیدنـد از راه   می کسانی که .2

  مشروع کنند.وند که بروند کار ناش می ها هم تشویق دست آورد، آن شود، این همه ثروت به می
دهنـد،   نمـی  طـور مسـقیم کـه او را راه    المال مسلمانان استفاده کند، بـه  . آدم فاسد وقتی بخواهد از بیت3

  مجبور است به مدیران و مسئوالن رشوه بدهد. 
  شود. می نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج. وقتی پول و لقمۀ حرام در بین مردم، 4
هـاي   شوند و دشمن خارجی از آدم می فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل مدیران و مردم. وقتی 5

. (بیانات مقام معظم رهبري در دیدار »کند می فاسد، براي اهداف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده
  )19/10/80اقشار مردم، 

ر داد و ستد و کسـب  است. اگر بازابازار اسالمی هاي  این رویکرد از منظر مقام معظم رهبري شاخصه
واقع براساس اقتصاد اسالمی باشد در آن فساد اقتصـادي چـون رشـوه، تقلـب،      و کار در جامعۀ اسالمی به

 ... وجـود نـدارد. ایـن   اسـتفاده از قـدرت و عهدشـکنی، اخـتالس و     ءغیرقانونی، خرید آرا، سوهاي  پرداخت
و مسـائل اقتصـادي   هـا   ظام اسالمی کـه از تحـریم  شود سد محکمی در مقابل اهداف شوم دشمنان ن می

آن ایجاد بـازار   ۀبیاورند. پس الزمرا از پا دراي  هرسند تا بتوانند جامع می شود و به مطامع سیاسی می شروع
گـردد. در   مـی  رسند و دست دشمنان قطـع  می اسالمی است که هم مردم و مسئوالن در آن به مطلوبیت
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 اقتصادي، فرهنگ اقتصاد مقاومتی است.هاي  زدن تحریمقتصادي براي دوربهترین رویکرد ا چنین بازاري
  باشد.   می تبلور اقتصاد مقاومتیساز  زمینهتوان گفت بازار اسالمی  می

  

 
  .1شکل 

  گیري نتیجه
ـ از مکان  ین اسالمآن در تمد يقلمرو یول ،داد و ستد بوده و هست يا فضایبازار گرچه محل   و ا سـاز ی
ـ گ یز دربر مـ یرخواهانه را نیو خ یاجتماعـ  یاسیس يها تیرود و فعال یکار مبادله فراتر م ـ ی  یگرامـ  یرد. نب

ـ گ ن و درستکار بودند. با شکلیام یرسالت، بازرگانش از یاسالم، پ شـان  ینـه، ا یدر مد ینظـام اسـالم   يری
رات داد و سـتد را  عصـمت و طهـارت مقـر   (ع)  تیب لن کردند. آن حضرت و اهییمناسب بازار را تع يالگو

ن یاز ا یالمبازار اس يها یژگیرة خود به جامعه نشان دادند. ویات آن را با گفتار و سین نمودند و اخالقییتب
 .ت و نظارت دولتی، و هدایاسالم يها ت اخالق و ارزشیت، تطابق با شرع، حاکمیافقرار است: شف

اساس احکـام و اصـول   شکل گرفته بر ۀک جامعیبا  یو بازار اسالم یامروزه در مباحث اقتصاد اسالم
ف و یتعر یاساس اقتصاد اسالمبر یاسالم يم تا بتوان انتظار داشت بازار کشورهایستیرو ن روبه یق اسالمیدق

 يها یم. وابستگیرو هست روبه يدار هیسرما يبه کشورها یاسالم يکشورها یم شود. با دو قرن وابستگیتنظ
فرهنگ و مکتب  تأثیرشدت تحت  را به یاسالم ي، بازار کشورهایو فرهنگ ي، فکری، علمیاسی، سياقتصاد

بـه   یاسـالم  يکشـورها  ین عامل وابستگیتر یاز اصل یکیها  غرب قرار داده است. ضعف حکومت يماد
 ید آورد تا کشور اسالمیرا پد یطیر شرایاخ ةات چند سدیط و مقتضیاز شرا يا جهان غرب است. مجموعه

ا یاستعمارگر بودند  يکشورها یا تحت استعمار رسمی یاسالم يوجود نداشته باشد. کشورها يا روابستهیغ
 يعهده گرفتند. متفکران کشورهان کشورها را برین منافع ایمأت ۀفی، وظيا نشانده حاکمان و مزدوران دست

  سم بودند. یبرالیغرب و اقتصاد ل يفکر ةوابسته به حوز ز غالباًین یاسالم

 ویژگی

 شفافیت

 تطابق با شرع

 حاکمیت اخالق

 نظارت دولت

  
 بازار اسالمی

  
 اقتصاد مقاومتی

 اقتصاديکاهش فساد 

 ها عبور از تحریم

 تأمین رفاه عمومی

 زدودن فقر

 اقتدار

 استقالل

 هدف



  239              مقاومتی  اقتصاد بر اسالمی بازار تأثیر

 

تـوان   یمکتـب اسـالم بـوده و نمـ     ياقتصـاد  يها لفهؤفاقد م یاسالم يح، بازار کشورهاین توضیبا ا
 صدر اسـالم آن  يبازار اقتصاد یبازار اسالم يکرد. تنها الگو یمعرف یرا با بازار صددرصد اسالم يکشور

جز بازار  محدود است. به(ع) یکوتاه از حکومت حضرت عل يا (ص) و دوره امبر اکرمیپ ةهم مربوط به دور
ـ کـه در اکثر  یحـال وجود ندارد. در یبازار اسالم يبرا يگرید يصدر اسالم الگو ياقتصاد  يت کشـورها ی
 یاسـالم  يکشـورها  یدر برخـ  یبـازار اسـالم   يها شاخص یول ،است يماد يغلبه با اقتصادها یاسالم

دارد. بـازار   یفروغـ  ظهـور کـم   یسـنت  یبـه زنـدگ   يبنـد یل پایدل قا بهیفراشمال  ةحوز يجمله کشورهااز
را در خود حفظ کـرده اسـت.    یاز بازار اسالم يادیز يها یژگیر و مغرب ویمصر، تونس، الجزا يکشورها

با تجسم اقتصـاد   يادیز ۀفاصل ینامناسب است. جوامع اسالم ید در جوامع اسالمیت بازار کار و تولیوضع
  دارند.   یاسالم

، صدها سـال  یران اسالمید به دو قرن قبل برگشت. در ایران بایت در این وضعیشتر ایب یبررس يبرا
اما با اکتشاف نفـت   ،مید قرار داشتیلحاظ کار، کوشش و تول به یوبار خیط بسیقبل از اکتشاف نفت، در شرا

ـ آحاد جامعـه ما  ۀهم د شد. معموالًین کار و تولیگزیجا يپرور همراه با تن یطلب رفاه ۀیروح نـد زحمـت   ا لی
ـ د متحمل آن بشوند به تعبیبا یگذران زندگ ياست که برا يل جبریدل کشند به ینکشند و اگر زحمت م ر ی

ـ  مان، اعتقادیا يدن مردم از رویکش گر زحمتید سـت.  یو کوشـش ن  یاز راه سـع  ین زنـدگ یمأو باور به ت
ـ   تـأثیر ش از دو قرن است که تحـت  ین تفکر در جوامع مسلمان بیا يریگ شکل قـرار دارد.   یجوامـع غرب

جهان سـوم   يها مطابق نقشه، کشورها ین جوامع رشد کرده و اثرگذار شده است. غربیدر ا یفرهنگ غرب
   .افکار، نظرات و فرهنگ خود قرار دادند تأثیررا تحت  یاسالم يژه کشورهایو هب

 یاقتصـاد اسـالم   ينمادهـا  ةد انتظار مشاهدینبا یاقتصاد بازار جوامع اسالم یل در بررسین دلیهم به
 یبـاق  یراث اسـالم یاز فرهنگ و م یغرب هنوز نَم یبود. با وجود تهاجم فرهنگ يصورت پررنگ و جد به

ـ ا يگـذار تأثیرغـرب و   یگر با وجود تهاجم فرهنگیبه مفهوم د .مانده است  يشـه بـر افکـار و آرا   ین اندی
ن مقـدار  یمانده است. اگـر همـ   یراث باقیاز گذشته به م یل و سنتیاص يها ، فرهنگیشمندان اسالمیاند

  ن رفته بود.یز از بین یاقتصاد و بازار اسالم يها یژگیماند، اندك و ینم یهم باق
چنین رسیدن به اقتدار ی و زدودن فقر از سطح جامعه و هممین رفاه عمومدر نظام اقتصاد اسالمی، تأ

هاي حصول اقتـدار   و استقالل اقتصادي، مستلزم داشتن اقتصادي شکوفا و در حال رشد است. یکی از راه
  بخشی به آن است. کردن و قوام کوفایی و استقالل اقتصادي، مقاومو رشد و ش

    اقتصاد مقاومتی است را برشمردند. اجراي گفتمان ترین خطراتی که مانع مهممقام معظم رهبري 
سـفانه بخشـی از جامعـه را گرفتـار     أن بـه دنیـاطلبی اسـت کـه مت    گرایش مردم و مسئوال :خطر اول

  .شود می گري کرده است و در این زمینه توجیه مذهبی هم گرایی و اشرافی مادي
  .لحاظ مصرف داریم انی را بههاي باالي جه زدگی است که هم در جامعه و دولت رتبه مصرف :خطر دوم



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 240

 

هـاي   سفانه پیشـرفت أمت باشد این است که می سوي رهبريباري از سفأمهم و ت ۀکه نکت :خطر سوم
کـه توقـع از جامعـه جمهـوري      درحالی .هاي معنوي بیشتر شده است مادي جمهوري اسالمی از پیشرفت

اي داریـم و   ساختیم، انرژي هسـته دار شده، موشک و تانک  اسالمی بیشتر از این است. روستاهاي ما برق
همـین انـدازه    آبـادانی پیشـرفت داشـتیم بـه     ةهمان اندازه که در حوز ال رهبري این است که آیا ما بهؤس

  .پیشرفت دینی هم داریم
مـل و تبیـین   بازار اسالمی کـه الزمـۀ آن پیشـرفت دینـی و تأ    هاي  لفهؤنمودن م در این راستا فراهم

را  "اقتصـاد مقـاومتی  "ایط تحقق اقتصادي پویا یا همان اقتصاد اسالمی است، شرهاي  و ویژگیها  ارزش
داشتن بستر یا همان بـازار   ،اقتصاد مقاومتی با گفتمان اسالمی ياجراي فرهنگ پویا سازد. الزمۀ می مهیا

  باشد. می ب و کار است که بهترین این رویکرد، ساختار بازار اسالمیمناسب کس
اقتصادي دنیاي حاضـر،  هاي  بیان دیگر تبلور گفتمان زیباي اقتصاد مقاومتی براي دوري از چالش به 

یابـد. و   می معناي واقعی در بازار اسالمی تحقق فقر جامعه، اقتدار و استقالل به مین رفاه عمومی، زدودنتأ
 بسزایی در روند اجرایی اقتصاد مقاومتی دارد. تأثیرر اسالمی بازا
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  ، بیروت، داراحیاء التراث العربی.  74، ج بحاراالنوار هـ ق).1413( مجلسی
  .هشتم، تهران، سازمان انتشارات دانشگاه تهرانچاپ ، اقتصاد ش).1369( منتظر ظهور، محمود

دانـان   کنگرة جغرافـی  ، نهمین»جایگاه واالي تبریز در میان بازارهاي اسالمی). «1373( مصطفی ،منیؤم
  ایران، دانشگاه تبریز. 

  .  222-272، ص19، شمجلۀ نقد» امام علی(ع) حکومت و بازار). «1393نظرپور، محمدتقی (
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  ملی هاي  راهبردهاي رسانهتبیین 
  اقتصاد مقاومتیهاي  در تحقق سیاست

  ***، مختار یوسفی**حسنعلی اصغري ،*زاده مهدي قلی

  چکیده  
را  یت افکـار عمـوم  یت و هـدا یریامـروز اسـت کـه مـد     يایدر دن یاز ارکان مهم و حکومت یکیرسانه 

ـ انجـام ا  يرا بـرا  ییاست و الزم است راهبردهـا  یفرهنگهاي  حوزه ۀع الهام همعهده دارد و منببر ن ی
هـاي کلـی اقتصـاد     س از ابـالغ سیاسـت  . پـ دیفا نمایمهم داشته باشد و بتواند نقش خود را در توسعه ا

ومی وظایف خـود را نسـبت بـه    هاي حکومتی و عم مقاومتی اکنون نوبت آن است که نهادها و سازمان
ن ابزار در یثرترؤعنوان م به یملۀ توان از رسان می انین میدر اه ک انجام برسانند شدن این سند به اجرایی
اسـت   ي، ضروریاهداف اقتصاد مقاومت تحققمنظور  ن بهیبنابرا .اد کردیجامعه در سازي  گفتمانجهت 

ر گـام بردارنـد.   ین مسیآحاد جامعه در ا ياقتصاد ينه شود تا رفتارهایجاد و نهادیآن در جامعه ا گفتمان
متناسـب بـا اهـداف،    گـذاري   استیس و هاراهبرد تدوینن موضوع مستلزم یا در یمل ۀرسان ایفاي نقش

و سـازي   گفتمـان در  ملـی  رسانۀ راهبردهاي نییتب در این مقاله بهاست.  نگر راهبردي و آیندهت یریمد
 ارائـه  یملـ ۀ منظور عملکرد هرچه بهتـر رسـان   ز بهین یشنهاداتیپرداخته شده و پ یاقتصاد مقاومت تحقق

 و تحلیلـی انجـام شـده اسـت    ـ  فییث هدف، کاربردي و به روش توصـی پژوهش حاضر، از ح گردد. می
  .آوري شده است برداري جمع اي با ابزار فیش روش کتابخانه باهاي مورد نیاز  داده

  مدیریت راهبردي ،ملی اقتصاد مقاومتی، رسانۀ :ها واژهکلید

  مقدمه  
عهـده  کشـور را بر  ینظام فرهنگ يها هیم پایت اصالح و تحکی، مسئولیمل يا عنوان رسانه ما بهیس و صدا

نکـه شـعارها   یبـه ا  رو، باتوجه نیمقابله کند. ازا یو اجتماع یفرهنگ يها یها و نابسامان د با چالشیدارد و با
 یجاد موج اجتماعیصدد اق است که دریعم يها هیدر ال یج و گسترش سبک زندگیترو ياز نمودها یکی

ـ اسـت. ا  یجاد موج اجتماعیا ين الگوهایاز بهتر یکیهستند و شعار سال  ـ کـرد موجـب انگ  ین روی زش ی

                                                        
   .09129494226شماره تماس المللی امام خمینی (ره)، پژوهی دانشگاه بین آینده دکتريدانشجوي  *

 المللی امام خمینی (ره). پژوهی دانشگاه بین آینده دکتريدانشجوي  **
 پژوهشگر و مدیر آموزش و پژوهش صدا و سیماي استان قزوین. ***
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ـ   اسـت یس یاسیزش سینخبگان و انگ یزش عملیز انگیها، ن توده یاجتماع و  ییسـو شـود و هم  یمـداران م
 .شدن شعار مطرح شده است نهینهاد ۀهر سه مورد الزم ینسب یهماهنگ

و مهـم   ياصل ضـرور  یق تحقق اقتصاد مقاومتیرا از طر يتدار اقتصاد، کسب اقيمقام معظم رهبر
ـ   ین این مهم و همچنیتحقق ا ينهادها برا ۀهم يفرموده و خواستار مشارکت جد یمعرف  یجـاد عـزم مل
ت یو هـدا  يسـاز  اند، فرهنگ ز به آن اشاره فرمودهین يکه مقام معظم رهبر گونه بدون شک همان .اند شده

ـ اسـت کـه با   یمل ۀف رسانیاز وظا یافکار عموم ـ د از طری ـ ، تعمیبخشـ  یو آگـاه  یرسـان  ق اطـالع ی ق و ی
ـ  یدر جهت تحقق اقتصاد مقاومت يساز میو تصم يساز نهینهاد در جهـت   یابین نظـارت و ارزشـ  یو همچن

  رد. یر انجام پذیخط ۀفین وظیتحقق ا
و کارکرد مهـم رسـانه تبـدیل    شد، وظیفه  تأکیدمقاومتی  هاي اقتصاد سیاست 21که در بند طور همان

 بـراي اقتصاد مقاومتی به گفتمان فراگیر و رایج ملی است. حال باید به این سئوال پاسـخ داد کـه رسـانه    
  ؟شته باشدداراهبردهایی باید تحقق اقتصاد مقاومتی چه 

  مبانی نظري تحقیق
اخـتالف پژوهشـگران علـم    ن همواره از موضـوعات مـورد   رسانه بر رفتار اجتماعی مخاطبا تأثیرموضوع 

قطعی و فـوري   تأثیرپردازان بر  نخست این مطالعات، اکثر نظریههاي  شود. در دوره می ارتباطات محسوب
اعتقاد داشتند؛ اما بعدها این رویکرد تضعیف شد و جاي خود را بـه اثرگـذاري ضـعیف و محـدود     ها  رسانه

بـر  هـا   افـزون رسـانه   توجـه ویـژه بـه اهمیـت روز    ازان ضـمن  پرد اکثر نظریه اخیرهاي  رسانه داد. در دهه
ـ ها  حال قوي رسانه مشروط و درعینهاي  اثرگذاري شـک امـروزه    بـی  ن و جامعـه نظـر دارنـد.   ابر مخاطب

پـور و   کننـد. (سـیف   مـی  نقش مهم و اساسی در چگونگی ادراك ما نسبت به دنیاي پیرامون ایفاها  رسانه
  )3 ،1392شهیادمنش، 
و تولید هنجارهاي فرهنگی مسلم سازي  نقش رسانه در فرهنگ "ارات اجتماعیانتظ نظریۀ"براساس 

خصـوص   ۀ ملـی بـه  مهمـی همچـون رسـان    تري براي رسانۀ دهو مفروض گرفته شده است و نقش گستر
اساس این نظریه صدا و سیما مخاطبان شود. بر می تلویزیون در انتقال هنجارها به مخاطبان در نظر گرفته

 ،کند که ممکن است تا پیش از آن نسبت به آن آگاهی نداشـتند. (دفلـور   می اجتماعی آشنا را با انتظاراتی
1383، 648(  

ملـی مـردم را مطـابق الگوهـاي      همچـون رسـانۀ  هـایی   رسانه ،الگوبرداري براساس نظریۀهمچنین 
ـ "بـه  این نظریـه کـه   تر  دارند. در شکل پیشرفته میتولیدي به عمل واهاي  سوي برنامهشده از ارائه  ۀنظری

 دهـد.  مـی  تصـویري را توضـیح  هـاي   معروف است، اکتساب رفتار دیگران در رسـانه  "یادگیري اجتماعی
  )647 ،1390فلور،  وئري و دي(ال
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بـدون   یچ هـدف مهمـ  یبـاً هـ  یبرخوردارند که تقر یتیگاه و اهمیها از چنان جا امروز رسانه يایدر دن
ـ انجـام گ  یو اخالق یاساس اصول انسانت رسانه بریریست. اگر مدیر نیپذ از رسانه تحقق يبردار بهره رد، ی

ل یدنبـال آن بـه فضـا    ن شکل سـامان داد و بـه  یهم بهجامعه را  یو اخالق ي، اعتقاديتوان نظام فکر یم
مطـابق بـا    يو اعتقاد يفکر يها اساس اصول و ارزشافت. اگر رسانه بتواند بریدر جامعه دست  یاخالق

ـ مـردم و مسـئوالن را همـراه سـازد و از ظرف     یجامعه اسالم ـ تحقـق ا  يرسـانه در راسـتا    تی ن هـدف  ی
  )1393(رنجبر، . افتیدست خواهد  یبزرگ يها تیکند، بدون شک به موفق يبردار بهره

 يبـرا  یتیهاست و نقش تثب ها و نقش است که برآمده از ارزش يرفتار يستارهایهنجارها، الگوها و ا
ـ و ن بـه ین قـوان یـی شدن جامعه اسـت و رسـانه از رهگـذر تب   مند و الگومند دهدارد و عامل قاعفرهنگ  ژه ی

و اقنـاع و   ی، اجتمـاع ي، اقتصادیاسیدر حوزه س یفرهنگ يج هنجارهایتواند به ترو ی، ميارتباطات رفتار
  )همان( .ن مبادرت ورزدیت قواعد و قوانیجامعه به رعا يمتقاعدساز
نـد  یآ یشمار م به یروزمره و تعامل با فرهنگ جمع یزندگ ةدهند انعکاسسو،  کیاز یگروه يها رسانه

ها  ورزند. رسانه یمبادرت م یفرهنگ یرسانند و به خلق معان یها را م امیهستند که پ یگر محملید يسوو از
بـا توجـه بـه     يورز شهیت معنا و اندیدرباره اهم یشیاند ، تأمل و ژرفیفرهنگ يساز بستر يگاه و فضایجا

س یمنسجم از معنا وتأس ییالگو يت و بازسازیشوند که به تقو یقلمداد م یو ساخت اجتماع یمتن فرهنگ
  )1382 ،بايهوور و ( .ورزند یمبادرت م یکانون ارزش

کنند و  یدا میق رسانه پیا از طریدر خانواده و مدرسه  یکه از اوان کودک یتیت افراد جامعه با تربیاکثر
ر فرهنـگ جامعـه و   ی، تحـت تـأث  یو اصـول  یصورت عمـوم  رفته شوند بهیآنکه در جامعه پذ يبرا در ادامه

  .ط قرار دارندیمح
ع یوقـا  ۀ، جـامع و هوشـمندان  ین واقعییل: تبیاز قب ییها روش ۀواسط ق رسانه بهیاز طر يساز فرهنگ

جهت احقـاق حقـوق مـردم،     ات درر و انتقادیآوردن امکان تبادل تفاس معنابخش، فراهم يها نهیروز در زم
، یاجتمـاع  يهـا  ضاح اهـداف و ارزش ین و اییجامعه، تب ةدهند لیتشک يها انگر از گروهینما يریتصو ۀارائ

دادن آنـان در معـرض اطالعـات و    همگان به اطالعات روزآمد و قـرار  کامل یکردن امکان دسترس فراهم
  )183 ،1381 (دهشیري، .ردیپذ یاخبار صورت م

ـ یآن  یتوان به کارکرد عمده و اساسـ  یمتعدد رسانه، م يکارکردها ان مجموعهیاز منکه یجه اینت  یعن
گـاه و نقـش   ین کارکرد از جایها ا خ رسانهیرا در تاریز .شتر تأمل نمودیب» سازي و گفتمان يساز فرهنگ«

 یبه نظام ارزشـ  یابیشرفت و دستیپ يبرا يا م است. هر جامعهئز دایند آن نیبرخوردار است و فرا يا عمده
ـ مناسـب را فـراهم کنـد و قابل    ید بستر فرهنگیمطلوب در جامعه، با افتـه باشـد.   یت و اسـتعداد خـود را   ی

از  یکـ یعنـوان   هـا بـه   رسـانه ت. ر اسـ یپذ جامعه امکان ین استعداد فقط با رشد فرهنگیدن ایرس تیفعل به
   د.توانند مؤثر باشن ین استعداد میرساندن ا تیفعل ت بهیت فرهنگ و در نهای، در تقویمهم و اساس يابزارها



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 246

 

اقتصاد مقاومتی، شرایط و هاي  گوناگون سیاستهاي  ملی با نمایش حوزه ۀرسانها  اساس این نظریهبر
 تـأثیر تصویر بکشد و بر رفتار جمعی یک جامعـه   ز زندگی اجتماعی را براي مردم بهجدیدي اهاي  ضرورت

  داشته باشد.

  اقتصاد مقاومتی 
فشار در شرایط کنونی تحـریم  هاي  تشخیص حوزه« د مقاومتی از منظر مقام معظم رهبري عبارت است ازاقتصا

بـا بـاور و مشـارکت همگـانی و اعمـال مـدیریت       ها  و تبدیل فشارها به فرصتها  کردن تحریماثر بی و کنترل و
    .»براي خوداتکایی تولید داخل و تالشهاي  بر مزیت تأکیدعقالنی و مدبرانه براي کاهش وابستگی و 

اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادي داشـته باشـیم کـه هـم رونـد رو بـه رشـد        «
ش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادي کشور و نظـام  ذیریپ بحفوظ بماند؛ هم آسیاقتصادي در کشور م

مختلف خواهـد بـود،    هاي شکل ترفندهاي دشمنان که همیشگی و به اقتصادي جوري باشد که در مقابل
  . »کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند

توان چنین تعریف کرد: یک نظام اقتصادي است که هماهنگ با  می طور خالصه اقتصاد مقاومتی را به
 کالن سیاسی و امنیتی نظام جمهوري اسالمی براي مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکلهاي  سیاست

گوناگون اقتصادي نظام استکبار مقاومت هاي  و توطئهها  برابر ضربات اقتصادي تحریمگیرد تا بتواند در  می
ـ   جانبۀ داده و روند رو به رشد همهکرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه  و اي  هخود را در ابعاد ملـی، منطق

اد مقاومتی واقعی نزدیکی با انسجام ملی دارد. منظور از اقتص فظ کند. این اقتصاد مقاومتی رابطۀجهانی ح
که کشور ضـمن مقاومـت در    طوري ت نه یک اقتصاد منفعل و بسته؛ بهیک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاس

  )1391(عسکري،  مقابل موانع و نامالیمات مسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ کند.

  ملی  رسانهراهبردهاي 
 کسی پوشیده نیسـت و مسـیر   مباحث فرهنگی بر هیچ ث اقتصادي وامروزه پیوند و اثرگذاري متقابل مباح
ثري جملـۀ عوامـل مـؤ   ملـی    گذرد و هدایت رسـانۀ  سازي می فرهنگ رسیدن به اقتصاد مقاومتی از حوزة

ـ  می اقتصـادي مـردم در تحقـق اهـداف اقتصـاد       ۀباشد که بر اصالح الگوي خرید و مصرف و رفتار بهین
  نماید. مقاومتی نقش بسزایی ایفا می

زتر اسـت.  یبرانگ ن هم چالشیر از اییک بازار متغیماندن در  یک چالش است، اما رقابتیهمواره  رقابت
در  ينگر ندهین آیهمچن .کند یم يا استراتژین راهبرد ییو تع يزیر ران رسانه را ملزم به برنامهین مدیبنابرا

ـ انـدازها از طر  ، شرط الزم است تا چشمیط رقابتیک محی ـ ارز ،نـده یرامـون آ یمنـد پ  ق تفکـر نظـام  ی  یابی
  .شوند یان سازمان طراحیمشتر يازهایها و ن خواست
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ـ    ياستراتژ«آمده است:  یعلوم اجتماع یقیالمعارف تطب هدایردر  کـار   بـه  یدر حال حاضر بـه سـه معن
 يهـا  وهیروند. مسئله، عملکرد به شـ  یکار م به یبه هدف خاص یابیدست يل برایوسا یمعن رود؛ اول: به یم

در  یخاص ين، بازیاز طرف یکیاست که  یعمل ةویش یمعن دوم بهت. اس يدن به مقصدیرس يبرا یعقالن
 يبرتر يگریخواهد بر د یم یکینجا یانجام خواهد داد، انجام دهد. در ا يگریخصوص آنچه به گمان او د

ـ رقکوشـد   یم یکیاست که در آن  یت مواجه و رقابتیمعمول در وضع يها روش یمعن ابد. سوم: بهی ب را ی
ـ اش محروم سازد و او را وادار کند تا دست از مبارزه بکشد. ا ل مبارزهیاز وسا ل الزم ین مسـئله بـه وسـا   ی

  )244 ،1388مهر،  شایان ( .»شود یمربوط م يروزیبه پ یابیدست يبرا
اسـتفاده و   یت مواجهـه و رقـابت  یل شده که دشـمن از آن در وضـع  یتبد یامروزه اقتصاد به موضوع 
 يهـا  خود، محروم کند و او را وادار سازد تـا از آرمـان   ةل مبارزیران را از وسایکند ا یتالش م ریقط ازاین

ل شده اسـت و الزم اسـت   یران تبدیدشمن بر ا يروزیپ يبرا يا لهینجا اقتصاد وسیخود دست بردارد. در ا
 يهـا  اسـت یاعمـال س جـه  یاو و در نت يها استیمنظور خوانش س و به یعقالن يا وهیاساس شز بریران نیا
 يجمهـور  یآرمان ۀمنظوم يها از آرمان یکی یرا انجام دهد که اقتصاد مقاومت یدستانه، اقدام متقابل شیپ

کـه رسـانه   قرار گرفته اسـت و ازآنجا  یاسالم ياست در دستور کار نظام جمهوریک سیعنوان  به یاسالم
ـ ر است بـه برنامـه  سته یرا برعهده دارد، شا یت افکار عمومیهداذیل  ۀفیوظ یط  يک بـرا یاسـتراتژ  يزی

  : دیاقدام نما یاسالم ينظام جمهور يها استیموضوعات مربوط به س ۀنیدر زم يساز فرهنگ
  .»یانقالب و نظام اسالم يفکر يها انیها و بن ارزش«به  یکردن شناخت و باور عمومدار شهیر. 1
  .»يو فکر یتهاجم فرهنگ«از موج مخرب  يریجامعه در قبال اثرپذ یدن به اذهان عمومیبخش تیمصون .2
در  یاسـالم  ينظـام جمهـور  » يآمـد کار«و » یگاه مردمیاصالت و پا«نسبت به  یش باور عمومیافزا .3

  .داخل و خارج
  .یت ملیش اقتدار، وحدت و امنیافزا يبرا» یعموم يو همکار ییهمگرا«، »یمل ةزیانگ«جاد یا .4
  .کشور یاسیو س ی، اقتصاد، اجتماعیفرهنگ ۀدر جهت رشد و توسع یمل يد، نشاط، خودباوریجاد امیا .5
 .هـا  اسـت یج جامعه جهت تحقـق اهـداف و س  ینظام و بس يها استیدر خصوص س یر افکار عمومیتنو .6

 )1393(رنجبر، 
 ي، امریجهت تحقق اقتصاد مقاومت ياقتصاد يساز فرهنگ ۀنیرسانه در زم ين راهبردهایرو، تدو نیازا
ن یکه تاکنون در ا يمطالعات نظر يبر مبناملی  ۀرسان يراهبردها، گردد ین تالش میاست. بنابرا يضرور

  .ارائه شود يمقام معظم رهبر يها دگاهین دیاند و همچن شمندان انجام دادهینه پژوهشگران و اندیزم

  اقتصاد مقاومتی جامعه نسبت به  یسطح دانش و معرفت عموم ياهبرد اول: ارتقار
بـه   یبخشـ  و انسجام يفکر ين الگوهایین و تعییو تب يورز شهیو اند يساز ، مفهوميریها به باورپذ رسانه
   د.ورزن یمبادرت م یسطح دانش و معرفت عموم يبه منظور ارتقا ییمعنا يها نظام
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صاد رسانه در حوزه اقت ةژیرسانه و کارو ين کارکردهایتر یو آموزش از اصل یرسان نه اطالعین زمیدر ا
از دارند تا بتوانند یها، مردم در تمام جوامع به اطالعات ن به اطالعات رسانه یوابستگ ۀیاساس نظراست. بر

ل شده است کـه  یتشک یاز مردم یو صنعت يکه جوامع شهررند و ازآنجایم بگیدر مورد مسائل متعدد تصم
ـ ز يهـا  تفاوت یو اجتماع ي، اقتصادیستند و از جهات مختلف فرهنگیگر نیکدیمشابه  گر یکـد یبـا   يادی

ل ین به اطالعات وسایکنند، بنابرا یافت میدر ینه و سنتیس به نهی، سيزیل اطالعات ناچین دلیهم دارند، به
  )32 ،1393 دفلور، ( .شوند یوابسته م یارتباط جمع
ـ       یل مـ یکه ارتباطـات، تعامـل را تسـه   ازآنجا سـازد،   یکنـد و انتقـال اطالعـات و دانـش را ممکـن م

ـ نگرش جامعه به دن ةنحو يساز نهید و با نهادیآ یشمار م فرهنگ به ةکنند ودانجا و درك  يا، نظـام فکـر  ی
نـد  یدر فرا یگروهـ  يهـا  ب، رسانهین ترتیکند. بد یم يدر توسعه باز یاساس یاطراف، نقش يایمردم از دن

 .ورزنـد  یمبـادرت مـ   یعمومق باورها و اعتقادات یتعم يبرا یاجتماع يساز خود به آماده یتیو ترب یمیتعل
  )1379بورن، (

ـ  ةند کـه دربـار  یتوانند به مردم بگو یها نم ، رسانهيساز برجسته ۀیاساس نظربر ک موضـوع چگونـه   ی
ها گزارش  شند. آنچه رسانهیندیفکر کنند و به چه ب يزیند که راجع به چه چیگو یاما به مردم م ،شندیندیب
شـناخت   يدهنـد، بلکـه رو   یر نمییها نگرش مردم را تغ رد. رسانهیگ یدهند در دستور کار مردم قرار م یم

هـا بـه انتقـال     رسـانه  د.رسـن  ینظر مـ  مهم به یند چه موضوعاتیگو یبه مردم م یعنیگذارند؛  یها اثر م آن
ر بر افکار مخاطبـان  یارتباطات و تأث، از رهگذر گسترش مراودات يصورت قرارداد م بهیمفاه یت نسبیاهم

موضـوعات خـاص را    یتوانند برخ یها م پردازند. آن یکنند، م یا مهم تلقید به آن فکر کند یباآنچه  ةدربار
ـ ا يا ن افق باعث شوند جامعه برید ورزند و از ایها تأک انتخاب کنند و بر آن ت قائـل  یـ ن موضـوعات اهم ی

  )81-82، 1384، يریدهش(. شود
، یجذاب، عمل يا شهیاند ۀو ارائ يساز ، مفهوميپرداز شهی، انديورز شهیها قادرند با اند ن رسانهیهمچن

 یده تیبه مردم و مشروع یبخش یو آگاه یمل يها دگاهید و دین عقاییخردها، به تب ةکنند کارآمد و مجاب
ـ مبادرت ورزنـد و بـه تقو   یبه تفکر و اقدام اجتماع یده ق جهتیمسلط از طر يها دهیا ةدربار ت دانـش  ی

ـ عقالن يبر مبنـا  يوپردازیق سناریاز طر ينگر ندهیو آ ینیب شیپ  .نـد یاهتمـام نما  يو خـردورز  یـی گرا تی
 )38-39، 1380، همان(

 تحقق ایـن راهبـرد خـود   هاى خود براى  تیظرف ۀز همل، ایذهاي  برنامهگرفتن  شیپبا در ملی ۀرسان
 استفاده کند: تواند می

  .جامعههاى  تیآموزش مسئول. 1
  .توانمندسازى جوانان. 2
 .شىیهاى نما در برنامه پیامدهاي تحقق اقتصاد مقاومتیدن یکشریتصو به. 3
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 .هاى کارشناسى در برنامه اقتصاد مقاومتیهاى  ژگىین وییبررسى و تب. 4
 .شىیهاى نما در برنامه گرایی مصرفدن مداوم یکشریتصو ز از بهیپره. 5
 .هاى آنان کاستن سطح توقع جوانان و خانوادهسازى براى  فرهنگ. 6
 .شىیهاى نما هاى اشرافى و پرتجمل در برنامه و زندگىها  لِ خانهیدل دادن بى ز از نشانیپره. 7
 .کنند چ نگرانى مالى تجربه مىیه ش و بىیدر کمال رفاه و آساکه هایی  دن زندگىیکشریتصو ز از بهیپره. 8
هاى اثرگذارى  از قالبرى یگ ى، با بهرهیگرا خواهى و تجمل ادهیستى و دورى از زیز ج قناعت و سادهیترو. 9

 .ونىیزیهاى تلو الیو سرها  لمیهمچون ف
  .هاى کارشناسى برگزارى نشست. 10

سـازى بـراى    فرهنـگ  ۀنیگاه مى توانند نقش خود را در زم آن ،سازان رسانه ران و برنامهید، مدیترد بى
 ةشـده، دربـار  متقاعدد یاست جدین سیا ةفا کنند که خود درباریخوبى ا نظام اسالمى بههاي  استیتحقق س

سفارشى و  ۀجنب ها صرفاً دى آنیهاى تول صورت برنامه نیر ایغده باشند. دریآن به شناخت و باور قلبى رس
 دستورى خواهد داشت و اثر چندانى بر مخاطب نخواهد گذاشت.

برگزارى د با ی، بااقتصاد مقاومتی ۀدر زمین براي آموزشما در گام نخست یس و ن، سازمان صدایبنابرا 
ـ سـاز، ته  هاى برنامه ران گروهیهاى علمى و تخصصى، مد و نشستها  شیهما کننـدگان، کارگردانـان و    هی

نـه  ین زمیها در ا هاى آن و ابهامها  ه کند و به پرسشینه توجین زمیسندگان خود را در ایپژوهشگران و نو
 پاسخ دهد.

  اقتصاد مقاومتی  حاکم بر  يها نسبت به اصول و ارزش ینش عمومیق بیراهبرد دوم: تعم
در حـال   يبر کشورها يدار هیت نظام سرمایحاکم ةجانبه، ثمر ن تهاجم همهیاز ا یان طوالنیبا گذشت سال

چـون   یدردنـاک  يهـا  آمدن چـالش دیو پد یاجتماع يها بیشدن آسری، فراگیران اسالمیجمله اتوسعه از
ن یبدان لحاظ ا يدار هیبوده است. نظام سرما ضیشدن تبع نهیشتر فساد و نهادیفقر، رواج ب ۀگسترش دامن

جز صدور  یش، راهیخو يبقا يکند که برا یل میتحم یف و جهان سومیضع يمحصوالت را به کشورها
  .است يدار هیسرما ينظام ماد یها ذات ش آنیدایکه پ ییها بیها ندارد؛ آس بین آسیا

ـ ر مردم از بایدر تفس يا ها از کارکرد عمده رسانه ـ نبادها و ی و  یط اجتمـاع یدها و ادراك آنـان از محـ  ی
هـا و   به قضاوت یده و جهت یو روح ی، احساسیاخالق يها نگرش جامعه به ارزش یکلطور و به یکیزیف

بورن، ( .برخوردارند يت) و مقررات رفتاریها (شامل جنس، سن و موقع به نقش ، باتوجهیاجتماع يارهایمع
1379، 115-107(  

ـ ا يساز اطالعات و ارتباطات فرهنگ یکنون يایها در دن نقش رسانه ةقسمت عمد ک اسـت؛  یدئولوژی
اسـاس  کنـد. بر  یکته مـ یغات منظم به مخاطبان دیاساس تبلرا بر یاجتماع يها که رسانه ارزش يا گونه به
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ـ ه و دلیها به توج د رسانهیه بازتولینظر ـ واقع یینمـا  وارونـه  يبـرا  یتراشـ  لی و مشـروع   یاجتمـاع  يهـا  تی
ـ ورزنـد. در ا  یقدرت مبادرت م يها نظام ۀسلط دادن جلوه ـ ن نظری و  یشـتر بـه خبررسـان   یهـا ب  ه، رسـانه ی

  )19-20 ،1380، يریدهش( .پردازند یکم م یک و گفتمانیدئولوژیارچوب مفروضات ادر چ یده گزارش
ـ مشـخص تحل  یاجتماع  ۀنیتوان بدون رجوع به زم یها را نم نکه ارزشیهوور معتقد است نظر به ا  ل ی
ـ یب رت و روشـن یشود کـه موجـب بصـ    یم یتلق يا هیماو پر یغن یمتن فرهنگ ،ام رسانهیلذا پ ،کرد در  ین

  )37 ،1382 ،بايهوور و ( .گردد یم یاجتماع يها خصوص ارزش
ـ گ یرا در نظر نمـ  ياست و تنها بعد فرد یاسالم يها برگرفته از آموزه ینید يها که ارزشازآنجا رد، ی

ج آن سـخن  یتوان از آموزش و تـرو  یاست، م یگر آموختنید يسوز ناظر است و ازین یبلکه به بعد اجتماع
 ينـد یفرا ید طیها داشته باشد و با در انتقال آن يا تواند و الزم است نقش ارزنده ین رسانه میگفت. بنابرا

کسـب   يها برا ) و سپس کمک به آنیرسان اطالعات ثمربخش به مردم (بعد اطالع ۀمستمر در جهت ارائ
ـ ) بـه ا یجـ ین معلومات (بعـد ترو یمؤثر از ا ةاستفاد يالزم برا يها ها و نگرش معلومات، مهارت ن عمـل  ی

  د.اقدام کن
هـاى نادرسـتى را کـه امـروزه در      ل، برداشـت یهاى ذ موضوعد با پرداختن به یبا ملی ۀن، رسانیبنابرا

 شکل گرفته است، اصالح کند: اقتصاد مقاومتی ةدربار افراداذهان برخى 
 .اقتصاد مقاومتیگاه ینقش و جا ةدربارمسئوالن نظام  مقام معظم رهبري و دگاهیمعرفى د. 1
 .اقتصاد مقاومتی در بهبود زندگی مردمن نقش ییتب. 2
 .نىیش و سعادت در دو نگاه مادى و دیم رفاه، آسایح مفاهین و توضییتب. 3
 .مخالفان اقتصاد مقاومتیدگاه هاى ینقد و بررسى د. 4
   .گفتمانن یامدهاى رواج ایبررسى آثار و پ. 5

  ینید يها بر آموزه یمبتن ياقتصاد يج هنجارهایراهبرد سوم: ترو
 يکـه رفتارهـا   یطـ یمحگیـري   گذارند و در شـکل  یم بر جامعه اثر میمستقریم و غیطور مستق ها به رسانه

ـ    رد و افراد جامعه با آن در کنش یگ یشکل م یو اجتماع ياقتصاد یاسیس  یهسـتند مـؤثر اسـت. از طرف
دو  یکلطـور  رد. اگر بهیگ یشکل م يها د رسانهییبا تأ یت گروهیکنند و هو یم یرا معرف يرفتار يالگوها

مـردم   ةهـدف سـاختن افکـار تـود     یالهریم، در نظام غیریرسانه در نظر بگ يرا برا یالهریو غ یهدف اله
بنـد بـه   یو پا یحاکمـان اسـت، امـا در نظـام اسـالم      يهـا  و در جهت خواسته يماد يها اساس ارزشبر

که موجـب رشـد    یانسان يواال  است در خدمت ارزش يا لهیست بلکه وسی، رسانه هدف نینید يها آموزه
 .گردد یم یاسالم يو هنجارها یل اخالقیفضا

ـ و حفظ هو يو اقتصاد یاسیس يها در داد و ستدها شدن ارزش مالیدادن مردم به پا توجه ـ ی و  یت مل
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  )252-253 ،1390 (کوایل، .دیآ یحساب م رسانه به يبرا یفرهنگ يها از ارزش یکیآنان،  ینید
 يگـر  یج افکار درسـت، مـانع اشـراف   یا تروی، گفتن و نوشتن یجاد احساس عمومیتواند با ا یرسانه م

  .ج کندیح را در جامعه ترویمسئوالن شود و فرهنگ صح
 يهـا  وهیاز ش یا ناآگاهینادرست و  يها از روش یموارد ناش یخفتد در بریکه اتفاق م ییها يناهنجار

ـ و يوسته در چـارچوب الگوهـا  یها پ ح است. رسانهیصح ـ نـوع، کم  يا ژهی ـ فیت و کی  يرا بـرا  یت خاصـ ی
ـ دهند. اگـر ا  یآن سامان م ۀیخود را بر پا يرند و رفتارهایگ یمحصوالت خود در نظر م ن الگـو مناسـب   ی

بـه   یده رد و جهتیگ یشده قرار م نیمع يها ن الگو و ضوابط و مالكیر ایتحت تأثد اثر، یتول ةنباشد، نحو
 .انجام نخواهد داد یدرست را به یافکار عموم

ـ  ۀرشد و توسـع  ةر شتابندیسو همگام با س کیجامعه را از یفرهنگ يد فضایرسانه با و  یکنـون  ۀجامع
جامعـه،   ياسالم توسعه دهد؛ چراکه بـه هـر نسـبت جـو و فضـا      یگر همخوان با اصول و مبانید يسواز
و بـرعکس   داشـت ل خواهـد  یشتر تمایها ب يسمت ناهنجار فاسدتر باشد رفتار آحاد افراد بهو  یاسالمریغ

 يا جامعهد. شو یشتر میب یها و صفات انسان یش به خوبیتر شود گرا ینیتر و د یجامعه، ارزش يچه فضاهر
نه یها، زم ن رسانهیدا نکنند و آموزش و پرورش و فرهنگ جامعه و همچنیپ یدرستش اعتقادات یکه اعضا

ح ید صـح یوجود داشته باشد که عقا یا برعکس، عواملیمردم فراهم نسازند  يح را براید صحیتحصل عقا
فاسـد اسـت و فسـاد     يا ن جامعـه یوجود آورند، چن ها به در آن ياعتقاد و کج يفکر رد و کجیرا از مردم بگ

   بود.خواهد  ین ابعاد فساد اجتماعیتر قیجزو عم یو اخالق ياعتقاد

 مقاومتی  اقتصاد يج نمادهاین و تروییراهبرد چهارم: تب
از  ییها انسان هستند. بخش يات، سنن، آداب و باورهایاز اخالق ییها ن است که بخشیت نمادها در ایاهم

رند. نماد یرناپذییرفته شده و تغیت و فرهنگ، پذی، مذهب، ملیخودآگاه جمعها، کهن الگوها، که در نا اسطوره
 یالیر خیم از تصاویعظ يا گوناگون که به مجموعه يت و معناهاینیقت است، انطباق عیت و حقیانطباق واقع

 .کند یخته و پربار میرا برانگ یکرده و آگاه يذهن باز يبخشد و با ساختارها یو ساختار، جان م
که وجـود   يزیکند. در نماد هر چ یها استفاده م ام خود، از نمادها و نشانهیرساندن پ يبرا یفرهنگهر 

قصـد   ةدهنـد  که به آن شکل داده شده است نشان يزیهر چ یعنیشکل فکر و خواسته است؛  دارد اول به
 .ا هدف استی

 يها د و انتقال جنبهیبه تول، یذهن يرهایبه تصو یده و جهت يساز ریها با تصو ن رهگذر، رسانهیدر ا
ـ   ق استفاده از نشانهیفرهنگ و اطالعات و معنا از طر يا اسطوره لم و خبـر) و نمادهـا (ماننـد    یها (ماننـد ف

ـ   مبـادرت  ییمعنـا  يها سودمند انتقال نماد و حامل يعنوان ابزارها ) بهيهنر ير و کارهایتصو ـ  یم د. ورزن
رش یها و پـذ  پردازند که مخاطب را به تأمل و تدبر در نشانه یم يا گونه ام بهیو ارسال پ يها به کدگذار آن
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از  ییافـت و رمزگشـا  یب اطالعات و معنا بتواند به دریاساس ترککه بر يطور وادارند، به یاجتماع ينمادها
   )194 ،1388، یبه نقل از کوپل(دهشیري،  .ام اهتمام ورزدیپ

دانـد.   یم یمطالعات ارتباط یاصل ۀاز سه شاخص یکیرا  یشناس و نشانه ينه گربنر نمادسازین زمیدر ا
 يهـا  نـه یانتقـال معنـا در زم   ينه را برایها زم ب آنیترک ةها و نمادها و نحو نشانه ۀمعتقد است مطالع يو

از  یرفتار و تعامل اجتماع ۀگر مطالعید ۀشاخ را در کنار دو ينمادساز يآورد. و یفراهم م یمختلف اجتماع
ستارها، افکار و رفتارها) یها و اعتقادها، ا نشیر بر ادراکات، بیام و تأثیمردم در معرض پ ۀق قراردادن عامیطر

داند و معتقد است در  یها م ) و همسنگ با آنیارتباط يها ها، نهادها و نظام سازمان ۀ(مطالع يا د رسانهیو تول
  .از نظر دور داشت يساز فرهنگند یرا در فرا  د نقش نمادها و نشانهی، نبایشناس ت رسانهمطالعا

ـ در  يا رسانه يها عنوان متون برنامه به یجمع ينمادها  یو فرهنگـ  يسـاختار  يفضـا  ک مجموعـه ی
را شـکل   یاجتمـاع  یزنـدگ  ۀوفاق و اشتراك نظر در جامعه، شبک ینوع شوند و با توجه به ید میخاص تول

ق ی، از طریجانبه در ساختار اجتماعم دویمفاهجاد یبا ا یجمع يد فهم و درك شود. نمادهایدهند که با یم
ر و ینش نمـاد و تفسـ  یکنند و از رهگذر خلق و آفـر  یم ینیجماعت را بازآفر یارتباطات و تعامالت اجتماع

 )47 ،1382 ،و بايهوور ( .ورزد یمبادرت م یفرهنگ يندهایها به شناساندن الگوها و فرا کاربرد آن

 عید، مصرف و توزیتول ۀنیدر زم يح اقتصادیصحج آداب و رسوم یراهبرد پنجم: ترو
 يهـا  هـا و سـنت   فات، عـادت یها، آداب، رسـوم، تشـر   نییکردن آ یو درون يریپذ ق جامعهیها از طر رسانه

ـ یها  شتن انسانیه مشارکت و بروز خویعنوان سرما ، آن را بهیاجتماع مـورد اسـتفاده قـرار     يسـاز  یا برون
پردازند  یم یت تعامل اجتماعیو تقو يرفتار يبه الگوساز يریپذ رهگذر جامعهها از  دهند. در واقع، رسانه یم

ن اجتمـاع و  یب يمشترك، ساز واد یمعان يوجو و جست ین عناصر مشترك فرهنگیین راستا به تبیو در ا
 )68 همان،( .ورزند یمبادرت م یو اجتماع يفرد يها تین هویو حل تعارض ب یساختار قدرت کنش اجتماع

ش یجـه افـزا  یو در نت یاسـ یو س ی، اجتمـاع ياقتصـاد  يهـا  یش آگـاه یدر افزا یارتباط جمعل یوسا
ـ در انتقـال پ  ییسـزا ر داشته و نقش بیمشارکت شهروندان تأث ـ ، تقوياقتصـاد  يهـا  امی  يهـا  شیت گـرا ی

رش و انجـام  یپـذ  يبـرا  یاجتماع يها زشیجاد انگیمردم و ا ياقتصاد یبردن آگاهجود، باالمو ياقتصاد
   د.برعهده دارن ياقتصادمشارکت 

ها در  ت آنیعضو ۀستیرا که شا ییها یژگیموجب آن افراد و است که به يندیفرا يریپذ قت جامعهیحق
است کـه در   یند کنش متقابل اجتماعیفرا ینوع يریپذ گر، جامعهیعبارت د کنند. به یجامعه است کسب م

ـ موجود در گروه  یاسیو س یفرهنگ، یگر عناصر اجتماعیها و د خالل آن فرد و هنجارها، ارزش ط یا محـ ی
  )144 ،1388 ،يو داور یمیسل( .سازد یگانه میت خودیآن را شخص  کرده و یگرفته، دروناطراف خود را فرا

در  یعـ یطـور طب  هاست کـه بـه   از اهداف مهم رسانه یکیژه نسل جوان یو مخاطبان و به يریپذ جامعه
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ار یلم، کتاب و... نقش بسیون، فیزیمانند تلو یجمع يها رد. رسانهیگ یبلندمدت آنان قرار م يها برنامه ةزمر
شـده و   مـا از اطالعـات داده   يرفتار يها و الگوها جامعه به افراد دارند. نگرش يها ارزش يدر القا یمهم

   د.ریپذ یها، اثر م ن رسانهیا يسوشده از ئهارا يها وهیش
 يهـا  ساز اعم از خانواده، مدرسه گروه ر و فرهنگیپذ جامعه ينهادها ۀید کلیبا يریپذ ند جامعهیدر فرا

و  یاجتمـاع  یو آگـاه  ییدانا يگون به ارتقاصورت هماهنگ و هم ها به مرجع و رسانه يها سال، گروههم
 يگـر ینقش د یکیکه  يطور عمل کنند، به یها و آداب و رسوم مل نییدر خصوص آ ینش عمومیت بیتقو

ام را از رسانه به رهبران افکـار  یا چند مرحله است که پیان ارتباط دو ی، جرینکند. در زبان ارتباط یرا خنث
ش در یکنـد و پـس از پـاال    یمنتقل م یمؤثر اجتماع يان، همکاران، عناصر و نهادهاین، همتایاعم از والد

، قـدرت آن را  يا ررسـانه یغ یارتبـاط  يهـا  ند، شبکهین فرایدارند. در ا ین کانون، به مخاطبان عرضه میا
هـا از   ام رسانهیت آن است که پیعمل کنند. واقع یارتباط جمع يها تر از رسانه دارند که به مراتب قدرتمند

 يهـا  ، انجمـن یشـغل  يها ن سازمانین مثل خانواده و همگنان و همچنینخست یارتباط يها ق شبکهیطر
ا طـرد قـرار   یـ رش یل و پذیه و تحلیمورد تجز یدنمۀ فعال جامع يروهایو ن یاجتماع يداوطلبانه، نهادها

  )315 ،1389 ان،یتهران ( .ردیگ یم

 مقاومتیاقتصاد  يالگوها يدر جامعه بر مبنا اقتصادي جدید يجاد رفتارهایراهبرد ششم: ا
 ی، فرهنگي، اقتصادي، هنریاسی، سیعلم يها و مقوله ین مبانییتب یو الگوده ينقش رسانه در الگوساز

اسـت تـا جامعـه بتوانـد      یاسـ یو س ی، فرهنگـ ياقتصاد يها نهیدر زم یسازمان يساخت الگوها يو... برا
   .دیاساس آن حرکت نمابر

ـ تول يریگ گسترش و جهت يها نهیار مهم است و زمیبس يک نظام اقتصادی دهی سامانالگو در  د را ی
ـ در امـر تول  يگذار استین سی، همچنياقتصاد در بعد گسترش تکنولوژ ةکند. حوز یمشخص م ـ د بای د از ی
 يخـود را در راسـتا   یانسـان  يمـاد  يهـا  لیبرخوردار بوده، امکانات، منابع و پتانس یمشخص ۀنظم و برنام

ـ ید صـدور مجـوز در زم  یگر، بایعبارت د رد. بهیشده و متناسب با آن، در خدمت بگ نییاهداف تع  ۀتوسـع  ۀن
   د.ریصورت پذ یمشخص ۀتوسع يع در چارچوب نظام الگوهاید و توزیتول ،يتکنولوژ

 يها يورامتناسب با فن يها ن راهبرد آموزش مخاطب کسب مهارتیا يگر نقش رسانه بر مبنایوجه د
 يد است که مردم برایجد يورامتناسب با فن یاجتماع يها ها و کنش وهیبه ش یده ن شکلید و همچنیجد

 مردم شوند ۀجاد شوق در عامیو ا يموجب کنجکاود یها با رسانه یعنیاز دارند؛ یبه آن ن یت در زندگیموفق
ـ جد يهـا  فنون و مهـارت  يرین مردم موجب فراگیزه در بیجاد انگیرند. ایگد را فرایتا علوم و فنون جد د ی

نـد و تـوان   یامشکالت خود بر ةعهد کند از یاست که به مردم کمک م يساز فرهنگ ینوع شود که به یم
   شود. می يرفتار ي، رسانه موجب نوآورطریق ازاینه باشند و داشت یاز آن را در زندگ يمند بهره
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ندها، و محصوالت و خدمات اشاره دارد و ید، فرایجد يها دهیا يرش و اجرای، پذيآور به جمع ينوآور
شود و  یر محسوب میده و متغیچیط پیدار در محیپا یت رقابتیو مز  جاد ارزشیا يبرا یاتیعامل مهم و ح

عنـوان   از دارند و دانش بهی، به دانش موجود نيدانش است. افراد در نوآور ۀنوآوران ياز منابع رفتارها یکی
سـازند کـه در    یها را آشکار م ند و فرصتیآفر یممتاز را م يها یستگیک، قدرت کسب شایاستراتژ ییدارا

   کند.فا یرا ا یتواند نقش مهم ین رهگذر رسانه میا
نه سازد و توسـعه  یها را نهاد د آنیبسنده کند و با یسطح ید به دادن آگاهیرسانه نبا یبخش یدر آگاه

ـ قدرت اخت يختن موجود با شعور و دارایبرانگ ين گام برایدهد. پس اول بردن مطلـوب، بـاال   يسـو  ار بـه ی
    ت.نش او از مطلوب اسیسطح ب

 براي مردم مشکالت اقتصاديجاد یادر افشاى طرح هاى نظام سلطه  :راهبرد هفتم
 ل را در دستور کار خود قرار دهد:یموضوعات ذ ملیضرورى است رسانه 

  .هاى مجامع مخفى وابسته به نظام سلطه و برنامهها  ح طرحین و تشرییتب. 1
 .ادشدهیهاى  و برنامهها  اى مقابله با طرح بررسى راهکارهاى رسانه. 2
 هاى مجامع مخفى جهانى. و برنامهها  سازى طرح ران در خنثىین نقش ملت اییبررسى و تب. 3

ـ یجاد وفاق اجتماعى در زمیسازى براى ا نهیزمراهبرد هشتم:  هـاي   تحقـق سیاسـت   ۀن
  اقتصاد مقاومتی 
اتفاق نظر اقتصاد مقاومتی هاي  درك سیاست ۀنیان کارشناسان و مردم عادى، در زمیدر حال حاضر، در م

ـ رى از اهرم رهنمودهاى مقام معظـم رهبـرى، بـه تبل   یگ با بهره توان صرفاً ن، نمىیوجود ندارد. بنابرا غ و ی
وگوهاى کارشناسانه و بررسى جوانب  جاد فضاى بحث و گفتید با ایپرداخت، بلکه باها  استیساین ج یترو

 نه فراهم کرد.ین زمیجاد وفاق اجتماعى در اینه را براى ایگوناگون موضوع، زم
وگـوى   جاد فضـاى آزاد بحـث و گفـت   یبرخورد شعارى با موضوع، براى از از ید با پرهیبا ملیرسانه  

آثـار مثبـت و    ةدربـار  شناسـى  شناسى، روان است، جامعهیهاى اقتصاد و س پژوهشگران و کارشناسان حوزه
ث و ن بحـ یـ ت مناسـب ا یریهاى خود استفاده کنـد و بـا مـد    تیظرف ۀاز هم ها، تحقق این سیاستمنفى 
کرده را به برداشـتى مشـترك در    لیخته و تحصیژه اقشار فرهیو گون جامعه، بهوگوها، قشرهاى گونا گفت

 ل است:یشرح ذ تواند انجام دهد، به نه مىین زمیى که رسانه ملى در این باره برساند. برخى اقدام هایا
 .اقتصاد مقاومتیهاي  سیاستنقد و بررسى  ۀنیهاى کارشناسى در زم برگزارى نشست. 1
اقتصـاد مقـاومتی   هـاي   سیاسـت  ابـالغ ل و بسـترهاى  یدال ۀنیهاى کارشناسى در زم برگزارى نشست. 2

 .سوي مقام معظم رهبرياز
 .اقتصاد مقاومتیهاي  سیاستآثار مثبت و منفى ة هاى کارشناسى دربار برگزارى نشست. 3
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اقتصـاد  هـاي   سیاسـت  تحقق ۀنیو موانع موجود در زمها  بیآس ةهاى کارشناسى دربار برگزارى نشست. 4
 .یتوسعه و بالندگى نظام اسالم ،براى رشد مقاومتی

  ها  نظارت بر عملکرد سایر دستگاهسازى براى  نهیزمراهبرد نهم: 
ـ گـذار و اجرا  اسـت یهاى مختلـف س  تواند با نظارت بر عملکرد دستگاه ملى مى ۀد، رسانیترد بى ى، بازتـاب  ی
هـاي   سیاسـت شـتر  یتحقق هرچـه ب ساز  زمینهمستمر از مسئوالن کشور،  ۀن مطالبیها و همچن ت آنیفعال

 شود. اقتصاد مقاومتی
هاي  تبیین سیاست ۀنیتى که در زمیفاى رسالت و مسئولیدر ا ملی ۀت رسانیکى از شروط مهم موفقی

زدگـى،   شتابز از هرگونه یروى و پره انهیم، شىیر، دوراندیبرعهده دارد، اقدام همراه با تدب اقتصاد مقاومتی
، کامالً اقتصاد مقاومتیاى مبتنى بر تکرار و تهاجم است. موضوع  غى رسانهیهاى تبل نگرى و روش سطحى

ه اقنـاع اقشـار   د بیل، براى تحقق آن ابتدا باین دلیهم ر سبک زندگى مردم وابسته است. بهییبه موضوع تغ
زدگى،  رو، هرگونه شتاب نیکرده پرداخت. ازا لیختگان و اقشار تحصیژه نخبگان، فرهیو گوناگون جامعه، به

ت واقعـى خـود ناکـام    یفـاى رسـالت و مسـئول   یملى را از ا رسانۀشعارى،  هاى صرفاً نگرى و اقدام سطحى
 کند. هاى رسانه را خنثى مى امیگذاشته و پ

ضـوع را  موایـن  م، یبى منطقى و مالیشده و با ش ق و حسابیاى دق د با برنامهیبا ملی ۀن، رسانیبنابرا 
نظـام  هـاي   اسـت یج اقشار گوناگون جامعه را بـا س یتدر ود قرار دهد و تالش مى کند تا بهدر دستور کار خ

  .آوا سازد جمهورى اسالمى همراه و هم

 رىیگ جهینت
ـ هاى اخ در سال گرایی و زندگی تجملی افزایش مصرف ـ ی و هـا   اسـت یش از آنکـه ناشـى از برخـى س   یر، ب

ر سـبک  ییران، تغیا ۀجامع ةناشى از تحوالت ساختارى گسترد هاى دولتى باشد، ى دستگاهیهاى اجرا اقدام
است هاى یما بوده است. البته برخى س ۀانه بر جامعیگرا انه و مصرفیزندگى مردم و تسلط گفتمان فردگرا

 اقتصـاد وابسـته بـه بیگانـه    گرفتن  ران و شکلیر سبک زندگى در ایی، در تغگذشتههاي  دولتم یرمستقیغ
نظام جمهورى اسالمى و  اقتصاد مقاومتی درهاي  استیل، براى تحقق سین دلیهم . بهر نبوده استیتأث بى
د در یبا ،ریتأث هاى مقطعى، سطحى و کم بستن به برخى اقدام جاى دل کشور، به استقالل اقتصاديش یافزا

 گرفته در جامعه بود. ر گفتمان شکلییجى سبک زندگى مردم و تغیپى اصالح تدر
و نهادهـاى  هـا   هـاى سـازمان   و توانمندىها  تیظرف ۀد از همین امر، بایشدن ا براى محقق د،یترد ىب 

 ،تیریلى کـه در مـد  یبـد  ل نقش مهم و بىیدل به ملی ۀان، رسانین میساز جامعه استفاده کرد. در ا فرهنگ
ـ رگـذارى آن، از اهم ینفـوذ و تأث  ۀل گستردگى دامنیدل گ و افکار عمومى جامعه دارد و بهت فرهنیهدا ت ی

 اى برخوردار است. ژهیو
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ـ ن موضـوع، با یـ ت خـود در ا یفه و مسـئول یوظ ۀستیفاى شایبراى ا ملی ۀرسان  ـ د پی هـاى خـود را    امی
جـانى) و رفتـارى بـر    یاعتقـادى)، عـاطفى (ه  (اى مهندسى کند که بتواند در سه سـطح شـناختى    گونه به

 آوا سازد. همراه و هماقتصاد مقاومتی هاي  استیها را با س مخاطبان خود اثر بگذارد و آن
ـ   یو علمـ  یبـوم  یی، در واقع الگویاقتصاد مقاومت یکل يها استیس مجموعه  و  ی، برآمـده از فرهنـگ انقالب
گـرفتن راهبردهـا    شیپبتواند با در ملی ۀد است رسانیام کشور است. يت امروز و فردایو متناسب با وضع یاسالم

، اصـالح و  اقتصاد مقاومتی ةدربارسازي  گفتمان ۀنین خود در زمیت سنگیو مسئول ، رسالتمناسبهاي  استیو س
 نظام اسالمى فراهم کند. اقتصاديهاي  استیهاى فرهنگى الزم را براى تحقق س نهیزمایجاد 
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 اقتصادي جهاد به دستیابی جهت فرهنگی جهادهاي  لفهمؤ تبیین
  **شهرام فاتح عسگرخانلو، *بهرام فاتح عسگرخانلو

 دهیچک
 نقـش  افـراد  مـذهبى  اعتقـادات  و نىیب جهان طورکلى، به و جامعه بر حاکم فرهنگى باورهاى وها  ارزش

 از فراتـر  جامعـه  کیـ  هاى ارزش. دارد آن زانیم و توسعه روند و آنان اقتصادى رفتار در اى کننده نییتع
 و مـادى  شدة انباشته ۀیسرما و دهد مى قرار الشعاع تحت را توسعه جینتا و رىیگ جهت ،اقتصادى ۀتوسع

 را اقتصـادى  توسـعۀ  جامعه، کی چگونه نکهیا اما. گذارد مى جامعه اعتقادات وها  ارزش اریاخت در انسانى
 و تیماد انیم که ىحد و دهد مى ارائه »اتیح«از که دارد فىیتعر به بستگى زدیامیب خود هاى ارزش با

 .است لئقا تیمعنو
 رنـگ  و تیـ هو آن، یفرهنگـ  تیماه از کشور کی نظامهاي  تیفعال تمام یاصل شکل گفت، باید

 و یاسـ یسهاي  تیفعال استقالل و ییایپو به یبستگ ظاهر، به گرچه نظام کی حفظ یعبارت به. ردیگ می
 آن فرهنـگ  از متأثر گریدهاي  بخش درگذاري  استیس ای و اقتصاد در تیفعال نحوة یول دارد، اقتصادي

 و اسـت یس اقتصـاد،  جـادي یا و محدثـه  علـت  آن، باورهـاي  وهـا   ارزش فرهنگ،. است یاجتماع نظام
 ایـ  فرهنـگ  نوع به یبستگ ها، آن تداوم و تیموجود استقالل، رو نیازا. است یاجتماع گریدهاي  تیفعال

 کـه  دارد وجـود  تفکر این اکنون. است گرفته شکل آن ۀیپا بر حرکت نیا که است ییباورها وها  ارزش
 حـال  در ما اسالمی کشور یاصل شعار و دغدغه ازآنجاکه و است یفرهنگ ۀتوسع توسعه، نوع هر مبناي
  ربنايیز ،باشد می )فرهنگی موجودي( انسان جهاد، نیا مبناي که ییازآنجا و است اقتصادي جهاد حاضر
  .بود خواهد یفرهنگ جهاد زین داریپا و یقیحق توسعۀ

 منـابع و  ۀیـ کل انجام و يل اسنادینوع تحل از و یفیتوص وةیش عنوان به ت بهیپژوهش حاضر به عنا
 واقع شده است. یمراجع مرتبط مورد بررس

  توسعه اسالم، فرهنگی، جهاد اقتصادي، جهاد: ها واژهکلید

 مقدمه
 گـر ید عبـارت  بـه . دارد اقتصادي یمفهوم توسعه که بود نیا بر نظران صاحب اکثر ةدیعق قبل دهۀ چند تا

                                                        
 .نخبگان، گرمی، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمی، باشگاه پژوهشگران جوان و  *

 .taha.sadra_fateh@yahoo.com-09128452556تلفن:
 .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گرمی، ایران **

 .shahram.fateh@yahoo.com-09144525523تلفن: 
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ـ تقو بـه  توسـعه،  بـه  یابیدست جهت در کشورها و داشت اقتصادي جنبۀ فقط توسعه  شیخـو  اقتصـاد  تی
ـ تغ ییکشـورها  شکسـت  با تیوضع نیا اما. پرداختند می  در را اقتصـادي  ارهـاي یمع فقـط  کـه  افـت ی ریی

. ندشد توسعه بعدي کی مفهوم رفتن ازدست موجب و بودند گنجانده توسعه به یابیدست در خودریزي  برنامه
 گذشـته  در( ینظامهاي  جدال دوران از بعد که باورند نیا بر گذاران استیس و پژوهان ندهیآ محققان، امروز

هـاي   فرهنـگ  رقابـت  و نبرد صحنۀ نده،یآ) تاکنون اخیر دهۀ چند( اقتصاديهاي  رقابت و) 1970 ۀده تا
ـ ا و اسـت  نـده یآ کـارزار  دانیم روزیپ باشد داشته برتر فرهنگ که یملت هر. است مختلف ـ ا شـاهد  نی  نی

ـ جد قرن آغاز در بیترت نیا به. است اقتصادي و یاسیس ۀتوسع بر مقدم ،یفرهنگ توسعۀ که مدعاست  د،ی
 کـه  یاجتماعـ  یفرهنگهاي  نهیزم به همه از شیبها  نگاه بلکه ندارد، اقتصادي فقط یمفهوم گرید توسعه
 و اسـت  شـده  معطـوف  شود می مربوط خاص فرهنگ آن به که یطیشرا زین و افتهی تحقق آن در توسعه

 و دوام باشد، نوپا که هم قدر هراي  هجامع هر و کند ریزي می یپ را جامعه انیبن هنر و فرهنگ ،یطورکل به
 رکـن  نیتـر  مهم نیبنابرا. سازد می را آن افراد و جامعه تیهو که است یفرهنگ اصول بر یمبتن آن بقاي

 )1389 ،نژاد ؛ دهندي؛ حقنیا صالح( .است آن یفرهنگ غناي و نهیشیپ جامعه هر در بخش تیهو
 و اعتقـادات  افکـار،  از او، اجتمـاعى  و فردى اعمال از جزئى عنوان به هرکس اقتصادى رفتار ازآنجاکه

 سازندة که ىیها ژگىیو از او رفتار هاى زهیانگ و علل و ردیگ مى سرچشمه شخص آن نظر مورد هاى ارزش
 کىی »فرهنگى توسعۀ « لذا، رد،یگ مى نشأت دهد، مى قرار ریتأث تحت را او رفتار و است انسان تیشخص

 وندىیپ جامعه ارزشى و اخالقى مسائل با توسعه. رود مى شمار به »اقتصادى توسعۀ« مهم ازهاىین شیپ از
تر شیب در توسعه هاى استیس شکست که اند آنبر توسعه، نهیزم در نظران صاحب از ارىیبس و دارد کینزد

ـ انگ هـا،  ارزش: عنىی راقتصادى؛یغ عوامل که بوده لیدل نیا به قاًیدق سوم جهان کشورهاى  طـرز  هـا،  زهی
ـ تول شیافـزا  بـراى  و نگرفته قرار توجه مورد جوامع آن روحى طیشرا وها  ژگىیو طورکلى، به و تفکرات  دی

 و گـذارى  هیسرما انداز، پس مانند اقتصادى رهاىیمتغ صرفاً مشکالت حل و اشتغال سطح باالبردن و ىمل
 .است شده گرفته نظر در ارز هاى نرخ

 مـذهبى  اعتقـادات  و نـى یب جهـان  طورکلى، به و جامعه بر حاکم فرهنگى باورهاى وها  ارزش رو، نیازا
 .دارد آن زانیم و توسعه روند و آنان اقتصادى رفتار در اى کننده نییتع نقش افراد

 دهد مى قرار الشعاع تحت را توسعه جینتا و رىیگ جهت اقتصادى توسعۀ از فراتر جامعه کی هاى ارزش
 چگونـه  نکـه یا امـا . گذارد مى جامعه اعتقادات وها  ارزش اریاخت دررا  انسانى و مادىشدة  انباشته ۀیسرما و
ـ ح« از کـه  دارد فـى یتعر به بستگى زدیامیب خود هاى ارزش با را اقتصادى توسعۀ جامعه، کی  ارائـه  »اتی

 )97 ،1369 القلم، سریع( .است لئقا تیمعنو و تیماد انیم که ىحد و دهد مى
ـ قخال بروز براى اساسى عاملى است ممکن جامعه کی فرهنگىـ  اجتماعى ساختار ـ هـا   تی  و رکـود  ای

 متـأثر  فرهنگـى  و اجتمـاعى  اسـى، یس روابـط  از هـم  کـه  است ندىیفرا توسعه و باشد نو تفکرات سکون
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ـ  کنونى افتۀی توسعه جوامع. دهد مى قرار ریتأث تحت راها  آن هم و گردد مى  صـنعتى،  توسـعۀ  آغـاز  از شیپ
 گرفتـه  شـکل  الزم ازهـاى ین شیپ دوره، نیا در کهاند  کرده سپرى را توسعهساز  زمینه تحوالت دوره کی

 ت،ینها در که آمده وجود به فرهنگى و اقتصادى اسى،یس ابعاد در جانبه همه تحوالتى که معنا نیا بهت؛ اس
 در اختراعـات  و ابـداعات  گـذارى،  هیسـرما  و انداز پس گسترش استعدادها، ىیشکوفا براى مناسب ىیفضا

 و همسـو  هـاى  نـه یزم وهـا   ژگـى یو اهم ابتدا، مقاله، نیا در. است آورده فراهم را ىفن و علمى هاى نهیزم
 جهـاد سـاز   زمینـه  اخالقـى  و فرهنگـی  هـاى  ارزش از برخـى  گردد، مى انیب اقتصادى جهاد براى مناسب

 .شود مى بررسى اسالمى معارف و فرهنگ در اقتصادي

 فرهنگی جهاد
 رسوم، و آداب باورها، افکار، د،یعقا شامل که اند گرفته یعیوس يمعنا به را »فرهنگ« ،یفیتوص فیتعار در

 و يمـاد  محصـوالت  و ،ياقتصـاد  و یاسیس يها نظام اختراعات، و ابداعات ات،یادب هنر، و فلسفه اخالق،
 همۀ شامل که دارد یعام يمعنا »یفرهنگ توسعۀ« ن،یبنابرا) 1377 خلق، کین و وثوقى( .شود یم يمعنو
 را مـا  اطراف که شود یم يزیچ هر و لباس نوع بناها، ات،یادب هنر، رفتار، باورها، د،یعقا افکار، از اعم امور،

ـ ی) 1378 ترنـر، ( .باشـد  داشته نقش يساز فرهنگ در تواند یم و است کرده احاطه  رشیپـذ  و میتفهـ  یعن
 آشـکار  جامعـه  يرفتـار  و يهنجـار  ،یارزشـ  يهـا  هیال در ،ياعتقاد و يفکر ابعاد در اسالم ناب فرهنگ
 .ردیگ یم صورت جامعه در یاسالم يساز فرهنگ نمود ادعا توان یم صورت، نیا در که. دیگرد خواهد

 در باطـل  عقاید ابطال و صحیح عقاید ترویج و تفهیم تبیین، براي تالش و سعی یعنی فرهنگی جهاد
 عقایـد  اسـت،  خرافـه  و جهـل  آن اسـاس  کـه  جاهلی جامعه در )403 ،1390 آخوندیان، و زارعی( .جامعه

اي  هجامع چنین. است کرده احاطه فساد را افراد و بارآورده قبیح اعمال و زشت اخالق جاهالنه، و ناصحیح
هـاي   زمینـه  ایجـاد  و رسـد؛  نمـی  سـعادت  و رشد به نکند، ایجاد خود در را رستگاري و فالحهاي  زمینه تا

 و جاهالنه زیربناي فرهنگی و علمی مجاهدت و روشنگري با مصلحان که است وابسته امر این به صالح
 صـورت  ایـن  در. برسـانند  جامعـه  بـه  را صحیح فرهنگ و توحید حیات آب و برده ازبین را اعتقادي خرافی
 چهـره  خوشـبختی  و سـعادت  و بنـدد  برمی رخت روزي سیه و بختی نگون و شده شامل نیز خداوند عنایت

 دهـد  نمـی  تغییـر  را قومی هیچ سرنوشت خداوند ؛بانفسهم ما یغیروا حتی مابقوم الیغیر اهللا ان« .نماید می
 است؛ نظامی جهاد بر مقدم فرهنگی جهاد بنابراین. »دهند تغییر است، خودشان در را آنچه آنان آنکه مگر
 علیـه  نیز و فرستاد قهقرا به را آن ،اسالمی و الهی ناب فرهنگ ارائۀ با و کرد مبارزه جاهلی فرهنگ با لذا

 الهـی  نـاب  فرهنـگ  بخش حیات بآ نددگذار نمی و فشردند می پاي جاهلی فرهنگ بر آگاهانه که کسانی
 مسـتمر  جهـاد  یـک  فرهنگی جهاد البته. برداشت میان از را آنان و جنگید کند، سیراب را تشنههاي  جان
 .دارد بستگی آن به الهی احکام ماندگاري و حفظ و است
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  اقتصادي جهاد واژة
 بـا  امـا . شـود  مـی  محسـوب  سـابقه  بـی  اقدامی و بدیعاي  هواژ اقتصادي جهاد واژة نخست نگاه در هرچند

 فرهنـگ  در آشـنا  نـام هاي  واژه مفهوم، این یابیم میدر دینیهاي  آموزه و اسالمی انقالب تاریخ بازخوانی
) ره( خمینـی  امـام  26/3/1358 تـاریخ  در اسـالمی،  انقالب پیروزي از بعد اندکی. است ما انقالبی و دینی
 رفتـه  ایـران  ملـت  بـر  شاهی ستم ظلم اثر در کههایی  محرومیت جبران براي اسالمی انقالب کبیر معمار
 »سـازندگی  جهاد« نام به دیگري نهضت صحنۀ در حضور به را مردم اقشار همۀهمگانی  فرمانی در است،

 فعـال  حضـوري  اقتصادي جهاد و نهضت این در خود سهم به هریک خواستند مردم همۀ از و فراخواندند
 رفـع  و اسـالمی  انقالب کبیر معمار هدف به دستیابی با و تاریخ آن از سال 32 از بعد اکنون. باشند داشته

هـاي   زمینـه  در اقتصـادي  مهمهاي  پیشرفت به اسالمی نظام دستیابی و جامعه اقشار از نسبی محرومیت
 .فراخواندند دیگري اقتصادي جهاد به را نظام مسئوالن و مردم ،انقالب معظم رهبر گوناگون،
 و تـوان،  و مـال  جـان،  بـذل  بـا  همـراه  فراوان بسیار تالش و کوشش از است عبارت اقتصادي جهاد

 و توزیـع  تولیـد،  در بـازدهی  بیشترین و هزینه کمترین صرف با مناسب ابزارهاي وها  روش ازگیري  بهره
هـاي   توطئـه  وهـا   توانـایی  کـردن  خنثـی  یا کاستن و خودي نیروهاي توانایی به افزودن هدف با مصرف،
: انقـالب  معظـم  رهبـر  فرمـودة  به. شود می ملی امنیت مقاصد و اهداف به دستیابی آن نتیجه که دشمن،

 شـود  نمـی  را تالشـی  هـر  دارد ویژه معنایی بار یک جهاد. نیست اقتصادي تالش صرفاً اقتصادي جهاد«
 .»اقتصادي مبارزة یعنی اقتصادي جهاد... است مفروض دشمن، با رویارویی و حضور جهاد در. جهاد گفت

 :از ندا عبارت اقتصادي جهادهاي  ویژگی از برخی
 .است مقاومتی اقتصاد نوعی از حاکی بلکه است اقتصادي مقاومت از فراتر .1
 .کند می تبدیل اقتصاديهاي  فرصت به را اقتصاديهاي  تهدید .2
 عـادي  حالـت  در ایثار( شود می تکلیف به تبدیل اسالمی اخالقهاي  لفهمؤ از برخی اقتصادي جهاد در .3

 ).شود می تکلیف خاص حالت در و است اخالقی فضیلت یک
 .است انقالب چهارم دهۀ مستمر رویکرد بلکه ندارد مقتطعی و موقتی رویکردي .4
 .است کشور یک سربلندي و عزت عامل نظامی جهاد مانند .5
 .شود می زده رقم دیگران از استغناي و شود می تکیه درونی و ذاتی نیروي به اقتصادي جهاد در .6
 غایات و اهداف تحقق براي هم و است اقتصادي توسعۀ و رشد فرایندهاي و ابزارها اصالح بر ناظر هم .7

 .شود می تالش اسالمی اقتصاد

 اقتصادي جهاد ضمنیهاي  پیام
 دفتر( .باشد انسان تعالی باید اقتصاد نهایی هدف و نیست مطلوب انسانی و معنوي اهداف بدون اقتصاد .1

 )375 ،1390 قم، استانداري پژوهش و آموزش
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 و معنـوي  بایـد  نیـز  شود می اسالمی جامعۀ مطلوب اقتصادي اهداف به منجر که اقتصادي فرایندهاي .2
 .باشند سالم

 .باشد مقدس تواند می اقتصاد .3
 .شود می محقق اسالمیهاي  ارزش و فرهنگ يپرتو در کارآمد و سالم اقتصاد .4
 شـود  غالـب  مسـلمین  بـر  دشـمن  نبایـد اي  هزمین هیچ در و باشد برتر و سرآمدها  زمینه همۀ در اسالم .5

 ).سبیل نفی ةقاعد( اقتصادي مینۀز در ویژه به
 .دارد برنامه هم مردم اقتصاد براي حتی و است جامع اسالم دین .6
هـاي   فضـیلت  استقرار شرط که گونه همان و شود می موجب را اسالمی ۀجامع قوام و دوام قواي اقتصاد .7

 ازگیري  بهره نیز آن قوت و قدرت و اسالمی حکومت ادامۀ شرط است اسالمی حکومت ایجاد اخالقی
 .است قدرتمند و سالم اقتصاد یک

 افتهی توسعه کشورهاى در اجتماعىـ  اقتصادى توسعۀ با همسو هاى ارزش
 نوآورى و لتحو براى آمادگى و علمى نگرش

ـ ن بـدان  فرهنگـى  جنبـۀ  از توسـعه  انیجر که است اى صهیخصترین  مهم و نیاول علمى نگرش  و دارد ازی
 رتفک نیا خود فرهنگى آراء ۀمجموع به دیباها  انسان که معناست نیا به جامعه فرهنگ بر آن بودن حاکم

ـ باها  آن کشف و است کشف قابل که دارد عللى ای تعل اى حادثه هر که باشند کرده اضافه را  روش بـه  دی
 ه،یفرضـ  آزمون ه،یفرض طرح موشکافانه، و قیدق ةمشاهد از است عبارت علمى روش( ردیگ صورت علمى
ـ پ فرهنگـى  باور نیا به عمومى اعتقاد دیبا گر،ید عبارت به .)رعلمىیغ بتعص عدم و علمى ۀینظر طرح  دای
ـ ا بـه  رعلمىیغ بتعص نداشتن( نباشد استدالل به ازین روش نیا از استفاده براى و شود  کـه  معناسـت  نی
 اگـر  که میباش نیا دنبال به دینبا ن،یبنابرا .)کند رد را ما علمى ۀینظر دىیجد آزمون است ممکن میریبپذ

 مـورد  آزمـون  و اسـت  درست ما ۀینظر که میورز اصرار ق،یطر هر به کرد ثابت را ما ۀینظر خالف آزمون
ـ فعال و کـار  که است نیا علمى روش خصلت. ندارد اعتبارى بحث ـ با علمـى  تی  و مطالعـه  بررسـى،  بـا  دی

 )183-184 ،1371 عظیمی،( .ردیگ صورت فورى قضاوت از خوددارى و قیدق مشاهدة
ـ گرد معتقـد  آن ىیکـارا  و علـم  به فرهنگى، باور کی صورت به غربى جامعۀ  حـل  بـراى  و اسـت  دهی
 و علـم  بـدون  کهاند  دهیرس جهینت نیا بهها  آن. رود مى رشته هر به مربوط متخصصان سراغ به مشکالت
. رفـت  خواهنـد  خطـا  راه بـه  شـده،  سـرگردانى  و رتیح دچار کنند حل را مشکلى بخواهند اگر تخصص،

 از و اسـت  افتـه ی غلبـه  کارهـا  بـودن  نىیب شیپ قابل و قانونمند به اعتقاد جامعه فرهنگ در گر،ید عبارت به
 و آورد مـى  بـار مسـئول  ریغ و نـامنظم  را افـراد  که ـ تصادف و شانس به دهیعق با همراه خرافى هاى نشیب

 .گردد مى زیپره ـ دهد مى سوق ىیجبرگرا و تنبلى سوى به اناًیاح
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ـ  در که طورى به است، جامعه فرهنگ از توسعه ضد و خرافى عناصر حذف نگرشى نیچن الزمۀ  نیچن
 و توسـعه  بـه  اعتقـاد  راسـتاى  در بلکـه  نباشـد، ها  تسن حفظ چراى و چون بى طرفدار کسى گرید وضعى،

 ابىیدسـت  بـراى  مؤثر نقشى فاىیا و الزم تخصص و دانش کسب درصدد هرکس آن، به دنیرس ضرورت
 جوامـع  در نـوآورى  و شیپـو  سمت به شیگرا و رییتغ از استقبال ۀیروح نه،یزم نیا در. باشد هدف نیا به
 از را افـراد  تـا  دهـد  مـى  قـرار  آموزشى نظام عهدةبر را فهیوظ نیا و شود مى محسوب ارزش کی شرفتهیپ

 )53 ،1380 ساولی،( .سازد آماده ریرپذییتغ و پرتحول طىیمح در زندگى براى کودکى دوران
ـ پو بـه  شیگرا و نبوده حاکم علمى ۀیروح آن در که اى جامعه است هىیبد  آمـادگى  و نـوآورى  ،ىیای
 بـراى  را —داخلـى  امکانـات  و طیشرا عنىی — خود موجود وضع تواند نمى اوالً، نباشد تحول و رییتغ براى

 روش نیکاراتر و نیبهتر اذاتخ به قادر دیتول در جه،ینت در و بشناسد خوبى به آن مشکالت و موانع، توسعه
 .انـد  نکـرده  کشـف  گـرى ید بـر  را هرکـدام  ریتـأث  زانیم وها  دهیپد نیب روابط جامعه آن افراد رایز؛ ستین
 جـاى  بـه  و کنـد  مـى  دراز افتـه ی توسعه کشورهاى سوى به ازین دست همواره اً،یثان) 128 ،1373 ،موسایی(

. گـردد  مـى  شـرفته یپ کشـورهاى  تجـارب  و اقتصـاد  رونـق  موجـب  همواره خود، اقتصاد میتحک و تیتقو
 اذهـان  محتـواى  بر مبتنى ادىیز حد تا کشور کی در اقتصادى و اسىیس توسعۀ نرخ و ریمس طورکلى، به

 نـوآورى  بـراى  و بشـمارد  ارزشمند را تحول و رییتغ که باشد اى گونه به دیباها  آن فکر و است آن نخبگان
 )244-245 ،1372 متوسلی،( .باشد لئقا ارزش افراد

 ىماد مسائل و ایدن به ىجد هتوج
 مسـائل  به خود، معنوى هاى ارزش و اعتقادات حفظ با همراه دیبا توسعه، به دنیرس براى جامعه کی افراد

 اقتصـادى،  اسـى، یس اسـتقالل  بـه  دنیرسـ  براى منظور، نیبد. باشند داشته توجه زین جهانى نیا و مادى
ـ ر برنامـه هـا   نهیزم تمامى در دیبا ملل، ریسا انیم در سربلندى و تعز کسب و فرهنگى  بـا  و نـد ینما زىی

 غلط عملکرد لیدل به غرب اىیدن. بگذارند قدم راه نیا در ریناپذ خستگى تالشى و بلند تىهم و نگرى ندهیآ
ـ  به را اول بخش وسطا، قرون در سایکل ارباب رمعقولیغ و ـ ز ؛گـذارد  کنـار  ىکل  و معنـوى  هـاى  ارزش رای

 مـانعى  صـورت  بـه  عمـالً  کردند مى جیترو تیحیمس شدة فیتحر نییآ از سایکل روحانى پدران که اخالقى
ـ آم خشـونت  رفتـار  بـا  همـراه  ىیمحتوا نیچن و درآمد افتگىی توسعه و علمى هاى شرفتیپ براى مهم  و زی

 مـذهبى  اعتقادات وها  ارزش از مردم عموم زارىیب و رتنف موجب قانمحق و دانشمندان باها  آن رمنطقىیغ
 است الهى تسن نیا. نهادند قدم دوم نۀیزم در صرفاً و گذاشتند کنار ىکل به را مطالب گونه نیا لذا،. دیگرد
 هرچنـد  رسـاند،  مـى  خـود  مقصود به را او خداوند د،ینما کوشش و تالش هم ایدن براى فقط کسى اگر که
ـ ا در. بمانـد  محروم اخروى مقامات و پاداش از و باشد نداشته الهى زةیانگ ـ غرب نـه، یزم نی  برخـورد  از انی
ـ دن و مـادى  مسـائل  بـه  نسبت کارى مسامحه و نظرى تنگ ،نىیب کوتاه با همراه والنهمسئریغ ـ پره ىیای  زی
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 سـطح  شیافـزا  و آن بـه  مربوط مسائل و ایدن به معقول هتوج با توانند مى تالشگر ندگانیپو البته. نمودند
 امدهاىیپ از و برسند مطلوب افتگىی توسعه هدف به آن، به دنِیرس راه و بلندمدت اهداف به نسبت آگاهى

 )1380 خلیلیان،( .بمانند امان در ـ است ساخته مبتال را صنعتى شرفتۀیپ کشورهاى اکنون کهـ  آن نامطلوب

 کار به نسبت تعهد
 جـزو  و اسـت  توسـعه  بـراى  الزم هـاى  شـرط  از تالشگرى ۀیروح و تیفعال و کار جامعه، هر فرهنگ در

 افـت ی اى نمونـه تـر  کم که طورى به باشد، مى صنعتى شرفتۀیپ و افتهی توسعه جوامع شدة رفتهیپذ هاى ارزش
 جوامـع  ریسا در که رفتار و اعمال برخى حتى مزبور، جوامع در. باشد احترام مورد اندازه نیا تا که شود مى
 هنگـام  در دنیگارکشـ یس نمونه، عنوان به. شود مى تلقى ىجد اریبس است، رمهمیغ و پاافتاده شیپ تى،سن

 تشـد  بـه  کار طیمح از ریغ ىیها محل در دادن جوالن و وقت اتالف مورد، بى و دوستانه هاى صحبت کار،
 )55 ،1380 ساولى،( .ستین رشیپذ قابل و بوده سرزنش مورد

 قانون به احترام و جمعى رىیپذ نظم
 و علمـى  هاى شرفتیپ تداوم شرطها  آن تیرعا و شده رفتهیپذ ضوابط به احترام نظم، تیرعا طورکلى، به
ـ رعا کـه  دارد وجود اى ضابطه زیچ هر براى ها، آن فرهنگ در. است کنونى افتۀی توسعه جوامع در ىفن  تی
 هـرکس  تیولمسـئ  و شـود  مى گذاشته احترام مراتب سلسله به جه،ینت در. است الزامى طىیشرا هر در آن

 .است مشخص
ـ ز ؛است مقررات و نیقوان به عموم احترام از ناشى جامعه کی در فرهنگ و هیروح نیا بودن حاکم  رای

ـ ن لذا،. باشد مى همگان نفع به نیقوان تیرعا که دارند کامل آگاهى افراد  از رىیجلـوگ  صـرف  دولـت  روىی
 متقابـل  اعتمـاد  جو برقرارى با و گردد نمى مقررات از فرار صرف مردم روىین و متخلفان بیتعق و فاتتخل

 ایمهها  آن اجراى وها  زىیر برنامه در عمومى مشارکت نۀیزم ـ توسعه کارگزار عنوان به ـ دولت و مردم نیب
 .است توسعه براى الزم فرهنگى عناصر از خود نوبۀ به لهمسئ نیا. گردد مى

 اجرا وها  گذارى استیس ها، زىیر برنامه در عمومى مشارکت فرهنگ
 گـاه یجا صـنعتى  شـرفته یپ کشـورهاى  مـردم تر شیب انیم در هم توسعه، روند در عموم مشارکت فرهنگ
 ضـرورت . اسـت  شده رفتهیپذ کشورها نیا ىیاجرا و گذارى قانون نظام در هم و کرده دایپ را خود مناسب

ـ  افـراد  کـه  اسـت  جهت نیا از توسعه حال در جامعۀ کی انیم در فرهنگى نیچن وجود  بـراى  ملـت  کی
 و اجتمـاعى  اقتصـادى،  اسـى، یس مسـائل  به نسبت دیبا خود، مطلوب و نظر مورد توسعۀ ریمس در حرکت

 آن بـه  دنیرس براى و بشناسند را خود حرکت ىینها مقصد باشند، داشته کامل آگاهى کشورشان فرهنگى
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 باشـد،  نداشته وجود مردان دولت و آنان نیب متقابل اعتماد و کرنگىی و عمومى مشارکت تا و ندینما تالش
 .بود نخواهد زیآم تیموفق ریمس نیا مودنیپ

 لهیوسـ  نیبهتـر  اسى،یس گوناگون هاى صحنه در مردم حضور معناى به اسىیس توسعۀ گر،ید عبارت به
ـ ر برنامه آن، ۀیسا در که است کشور در هماهنگ و منسجم اجتماعى نظام کی وجودآوردن به براى  و زىی

 .گردد مى تیتقو کشور ىیاجرا تیریمد
 توسـعۀ  راه سر بر بزرگ مانعى صورت به که سوم، جهان کشورهاى مشکالت از کىی حاضر، حال در

ـ ز حـد  تا موضوع نیا که است سالم و منظم منسجم، کارا، ادارى التیتشک نداشتن دارد، قرارها  آن  ادىی
 هاست، گذارى استیس وها  زيیر برنامه در آنان ندادن دخالت و مردم اتینظر از حیصح استفادة عدم لیدل به

 مودنیپ براى الزم ابزار و موجود امکانات کشور، طیشرا به نسبت عموم آگاهى سطح شیافزا با که درحالى
 را کشـور  والنمسئ کنند، مى تحمل خوبى به راها  سختى و مشکالت مردم ها، آن مشارکت و توسعه ریمس
 بـراى  شوند مى حاضر و دهند مى ارىی اجتماعى و اقتصادى معضالت حل حد در را آنان و دانند مى خود از

. دهنـد  کـاهش  ممکـن  حـداقل  به ای و سازند فدا را خود کنونى مصرف الزم، ىیربنایز هاى گذارى هیسرما
 .است کشور کی در توسعه تحقق شرطترین  مهم جامعه در اى هیروح نیچن وجود

 رىیانتقادپذ ۀیروح و گروهى کار
ـ روح با همراه گروهى کار افته،ی توسعه جوامع در دیتول و اشتغال براى الزم و اصلى هاى ژگىیو از کىی  ۀی

 ناشى ضعف نقاط گردد، مى برخوردارتر شیب تیکم از دیتول روش، نیا با. است جمعى هماهنگى و همراهى
 .گردد مى رسیمتر کم ۀنیهز و بهتر تیفیباک محصوالت دیتول و شود مى برطرف روى تک از

 ىیبسـزا  اثـر  کمبودها جبران و نواقص رفع براى مردم در رىیانتقادپذ ۀیروح وجود منظور، نیا براى
ـ ا اى جامعـه  در اگـر  عکـس،  بـه . آورد مى دیپد جامعه در تیقخال و نوآورى براى مناسبى نۀیزم و دارد  نی
 انتقـاد  رقابـل یغ را خـود  روش و نظر هرکس و است رییتغ رقابلیغ و مطلق زیچ همه که باشد حاکم هیروح
ـ تغ هرگونـه  مقابل در سپرى را آن و بداند  بـه  دنیرسـ  و نـوآورى  ،شـرفت یپ راه دهـد  قـرار  تحـول  و ریی

 خصـلتى  رىیانتقادپذ هرگاه که است عىیطب و شود مى بسته رفتار و عملکرد درتر  کامل و بهتر هاى نهیگز
 ورى بهـره  شیافزا و دیتول و کار فىیک و ىکم ارتقاى اصلى شرط عنوان به آن با و گردد ىتلق شده رفتهیپذ

 کهنـه  و نـو  هاى وهیش جاى نوتر هاى وهیش تا ابدی مى رشد امکان اى جامعه نیچن شک، بدون شود برخورد
 عیبـد  نظرهاى از استقبال و نو افکار تازه، هاى تجربه رشیپذ براى راه فرهنگى، نیچن جادیا با و ردیبگ را
 .گردد مى هموار گرانید
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 اسالمى فرهنگ در اقتصادي جهادساز  زمینه اخالقى هاى ارزش برخى
 از ولـى  دارد، غرب جهان در توسعه ندیفرا با مشترکى وجوه گرچه اسالم دییتأ و نظر مورد اقتصادي جهاد
ـ ز ؛دانست منطبق گریکدی برتوان  نمى را دو آن ى،ینها هدف و زهیانگ جهت  نظـر  از اقتصـادي  جهـاد  رای
 گرفتـه  کار به شده رفتهیپذ هاى ارزش اىیاح جهت در جامعه امکانات همۀ آن در که است ارزشمند اسالم

ـ گ بهـره  و خـود  اریاخت و اراده با بتوانند جامعه افراد که طورى به ؛شود  امکانـات  و درونـى  روهـاى ین از رىی
 را غربى الگوى با توسعه ن،یبنابرا. ندینما حرکت جامعه معنوى و مادى اعتالى و تکامل جهت در موجود،

ـ عنا با. رفتیپذ کامل طور به توان نمى جامعه امکانات و طیشرا و آن تقو و ضعف نقاط در لتأم بدون  تی
 نیمـؤثرتر  کـه  جامعه، معنوى و اخالقى مسائل ۀنیزم در شرفتیپ است الزم توسعه، انسانى هاى جنبه به

ـ د بـه  بنـدى پای ۀیسـا  در تنها مهم نیا و ردیگ قرار نظر مد است، بشر روان و روح آرامش جادیا عامل  نی
 قـرون  در سـا یکل اربـاب  زیآم خشونت و بانهمتعص برخورد. باشد مىپذیر  امکان آن حیصح شناخت با همراه
 و نـى ید مطالـب  برخـى  از انحرافـى  و غلـط  هـاى  برداشـت  نیهمچن و دیجد علوم و دانشمندان با اوسط

 قلمـداد  توسـعه  مخـالف  و مـانع  عنوان به را نید اى عده که دیگرد موجب خرافات برخى باها  آن ختنیآم
ـ ب که نى،ید معارف و نیفرام اگر که است نیا قتیحق ولى. ندینما  و فـردى  زنـدگى  حیصـح  برنامـۀ  انگری

 و شـناخته  حیصـح  و جـامع  طور به است، انسان آخرت و ایدن خوشبختى و سعادت ندةکن نیتأم و اجتماعى
 سـت، ین توسـعه  مـانع  تنهـا  نه اسالم ساز انسان و الهى مکتب که میرس مى جهینت نیا به شود، بسته کار به

ـ  علم را رعلمىیغ مطالب کسى اگر البته. باشد مى آنساز  زمینه و توسعه قانونِ بلکه  و انحرافـى  مسـائل  ای
ـ  و توسـعه  و نید نیب که دینما تصور صورت نیا در است ممکن بداند نید جزو را خرافى ـ  ای  و علـم  نیب

 اعتقـادى  و اخالقـى  هـاى  ارزش از برخـى  اجمال، به است مناسب لذا،. دارد وجود تعارض و رتیمغا نید
 و قرآن اتیآ از الهام با شده، دیتأک آن بر اسالمى فرهنگ در که آن،ساز  زمینه و اقتصادي جهاد با سازگار
 .گردد انیب معصوم انیشوایپ سخنان

 لتعق و ر، تفکعلمى نگرش علم، کسب به نسبت اهتمام
 بـه  یابیدسـت  و بخـش  یتعـال  دهـی  سامان را اقتصادي جهاد اگر ابدی نمی تحقق علم بدون اقتصادي جهاد

 بدون امر نیا میبدان یاجتماع و یفرهنگ ،یاسیس يفناور یصنعت ياقتصاد مختلفهاي  حوزه در شرفتیپ
 و علـم  محتـاج  اقتصـادي  جهـاد  يبرا اگرچه. ستین سریم مربوطه دانش و ازین مورد یعلم سطح داشتن

. اسـت  یعلم اقتدار مرز به دنیرس آن شدن ادهیپ جۀینت که شود یطراح دیبا يا اقتصادي جهاد اما ،میدانش
 میبتوان آن لۀیوس به که است یعلم قدرت از یسطح و دانش و علمهاي  قله آوردن دست به یعنی یعلم اقتدار

 و شـود  یعلمـ  اقتدار ینوع به اقتصادي جهاد دیبا نیبنابرا. میینما یط یراحت به را توسعه يبعدهاي ریمس
 .باشد داشته ادامه یتکامل روند کی در متقابل ثرتأ و ریتأث نیا و دیفزایب اقتصادي جهاد ابعاد بر یعلم اقتدار
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 و فکـر  شـبرد یپ بـا  تنها  نه  یاسالم  فرهنگ  که دینما یم آشکار  کامالً  یاسالم  لیاص  منابع  به  مراجعه
  را  نقش  نیباالتر و  نیتر بزرگ تواند یم داد،  رخ  نیمز بمغر در  چهآن همانند  بلکه ست،ین  تعارض در  يتکنولوژ

 و همگان يبرا یاله فیتکل و ضهیفر را آن و دارد فراوان تأکید دانش کسب بر اسالم. کند فایا  نهیزم  نیا در
 مینیب می اتیروا و اتیآ مالحظه با ،ياقتصاد و يماد جینتا از نظر صرف و است داده قرار ممکن نقطه هر از

 .است ارزشمند و مقدس يامر داشته، یذات تیمطلوب اسالم نظر از یعلم یتعال و رشد که
 ،مـان یا بـا  فـرد  گمشـدة  ،گـنج  نیسـودمندتر  ،عقل روشنگر چراغ علم معصوم، انیشوایپ سخنان در

 و ،فرزنـدان  يبرا پدران راثیم نیبهتر ،اسالم اتیح ۀیما ،ها یخوب تمامۀ سرچشم ،تیهدا لۀیوس نیبهتر
 و تأکیـد  مـورد  آنجـا  تا دانش کسب و است شده یمعرف او معرفت و متعال خداوند یبندگ و اطاعت لۀیوس

 :ندیفرما می باره نیا در(ع) سجاد حضرت معصوم امام نیچهارم که است یاله يایاول قیتشو
 نکـه یا بـه  هرچند د؛یرفت می آن دنبال به د،یشو می لیناهایی  سعادت چه به دانش لیتحص با دیدانست می اگر

 د؛یمایبپ راها  انوسیاق ریمس شده، وارد اهایدر به که باشد نیا مستلزم ای شود ختهیر راه نیا در شما خون
 شـتاز یپ روز یعلمـ  يدسـتاوردها  نیآخر يریکارگ هب و يریفراگ در دیبا یاسالم جامعۀ افراد ن،یبنابرا

 يروهـا ین پـرورش  باعـث  جامعـه  یعلم رشد رایز نباشند؛ گانگانیب به وابسته و ازمندین جهت نیا از بوده،
ـ یزم ابتکـار،  بروز و استعدادها ییشکوفا با و شود می تیباکفا و کارآمد یانسان  منـابع  از نـه یبه ۀ اسـتفادة ن

 ذکـر  انیشـا  .شـد  خواهـد  عیتسر جامعه ياقتصاد جهاد ندیفرا مودنیپ جهینت در و دیآ می فراهم یکیزیف
 شـرفت یپ یصـورت  در متخصـص،  و دانشـمند  يروهاین تیترب و جامعه سطح در دانش گسترش که است

پـذیري   تیمسئول و تعهد با همراه تخصص و دانش که دارد یپ در را اسالم نظر مورد و مطلوب ياقتصاد
 خود یانسان ریمس از نباشد، همراه اخالق و تعهد با اگر يبشر دانش رایز باشد؛ یانسان و یاخالق فضائل و

ـ  قدرت ،ییجو سلطه يبرا يابزار صورت به شده، خارج ـ آ مـی در ثـروت  منـابع  شـتر یب تصـاحب  و یطلب  .دی
 )249-250 ،1384 ان،یلیخل(

 ،یمـ یحک( ییدانـا  و علـم  ،ینید فرهنگ گسترش یاسالم دولت اهداف از یکی ینید متون براساس
 هـدف  نیا تحقق يبرا دولت. است) 328-336 ،52 ج ،1372 ،یمجلس و 30-39-40-460 ،2 ج ،1409

ـ ید فرهنگ يارتقا جهت یعموم آموزش نظام ییبرپا ازجمله يمتعدد اقدامات دیبا  روابـط  حیتصـح  و ین
) 390 ،52 ج ،1372 ،یمجلسـ ( فقـر  رفع يبرا يساز نهیزم و ؛)498-499 ،2 ج ،1409 ،یمیحک( یاجتماع
 .دهد انجام

 خود، استقالل حفظ و اسالمى جامعۀ سربلندى و تعز کسب و شیخو ازهاىین نیتأم براى ن،یبنابرا
 داشـته  متخصـص  علمـى  هـاى  رشـته  همۀ در و میبکوش بشرى دیمف هاى دانش تمام رىیفراگ براى دیبا

ـ مف مسـلمانان  و اسـالم  حـال  بـه  کـه  علمى هر. میباش ـ زیف( باشـد  نـافع هـا   آن بـراى  و دی  مى،یشـ  ک،ی
 و اسـالم  به خدمتها  آن رىیادگی از هدف که درصورتى، )گرید علم هر ای و طب ات،یاضیر شناسى، معدن
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 بنـا  آن طلب و شده دانش و علم کسب دربارة که باشد مى ىیها قیتشو و دهایتأک مشمول باشد مسلمانان
 )1385 مطهري،( .است واجب مسلمانى هر بر ،)ص( اسالم گرامى امبریپة فرمود به

 و عـدالت  بـه  ابىیدسـت  و ماندگى عقب و فقر از نجات راه تنها« :ندیگو مى باره نیا در رىمطه دیشه
 همگـان  که طورى به ؛است جامعه علمى و فکرى سطح باالبردن مان،یا با و معتقد جامعۀ کی براى آزادى

 اسـت  نیا مهم و ندینما تلقى مقدس جهاد و نىید ۀضیفر کی عنوان به را جامعه ازین مورد علوم رىیادگی
 )همان(. »بشمارند ضیفرا ریسا فیرد در را آن و دهیگرد شرعى فیتکل نیا متوجه مردم عموم که

 کوشش و کار بر دیتأک
ـ ن از اسـتفاده  و کار انجام با رایز ؛است برخوردار ممتازى گاهیجا از کار د،یتول عوامل نیب در  انسـانى،  روىی
ـ ز حـد  تا امروزه که هم، شرفتهیپ ورىافن حتى. ردیگ مى قرار بردارى بهره مورد منابع و عوامل ریسا  ادىی

 .است انسان ابتکار و کار محصول شده، انسان کىیزیف تالش نیجانش
 در و کـرده  نکـوهش  تشد به کسالت و تنبلى ،کارىیب از داده، ادىیز تیاهم اشتغال و کار به اسالم

 مسـلمانان  بـراى  الهـى  ضـۀ یفر کی را آن و نموده قیتشو تیجد و کوشش به را افراد خود، میتعال ضمن
 .است داده قرار

ـ آ«: دندیپرس مى کرد، مى جلب را توجهشان که دندید مى را مردى هرگاه) ص( اسالم امبریپ  شـغلى  ای
: شد مى گفته.) دیگرد ارزش بى نظرم در( "افتاد چشمم از" :فرمود مى ،"است کاریب نه،": گفتند مى اگر دارد؟

. "کند مى زندگى خود نید دادن ازدست با باشد، نداشته شغلى مؤمن اگر": فرمود مى "است؟ نیچن چگونه"
 و کسب با که کس آن«: دیفرما مى ،)ع( رضا حضرت معصوم، شواىیپ نیهشتم )88 ،5 ج ق، 1388 کلینی،(

 ».خداسـت  راه در مجاهـد  از برتـر  او پاداش د،ینما طلب اش خانواده ادارة و نیتأم براى را الهى فضل کار،
) ص( اسالم امبریپ که دارد دیتأک مسلمان کی تالش و کار بر آنجا تا اسالم) 296 ،2 ج ق، 1409 اثیر، ابن(

 شانیا از استقبال براى که انصارى، سعد بستۀ نهیپ و زبر هاى دست ةمشاهد و تبوك جنگ از بازگشت از پس
 .»رسد نمى آن به آتش که است دستى نیا« :فرمودند و زدند بوسه او دست بر بود، آمده

ـ ن نیتـأم  براى دیتول راه در تالش و معاش امرار براى کار ن،یبنابرا  از جامعـه  افـراد  گـر ید و خـود  ازی
 عوامـل  از کـى ی و گردد مى الهى شگاهیپ در شخص تیمحبوب موجب که است فهیوظ کی اسالم، دگاهید

 رسـول  عملـى  ةریسـ  تـالش  و کار. گردد مى محسوب مسلمان هر آخرت و ایدن سعادت کنندة نیتأم مهم
 اند. داشته رسمى و راه نیچن صالحان و ایانب همۀ و بوده ما معصوم امامان و اسالم گرامى
ـ روز که خواهد مى خدا از و کند مى رها را کار که کسى اسالم، نظر از  نکـوهش  مـورد  برسـاند  را شی
 داده، قـرار  او بـه  نسبت معرفت و تعالى حق بندگى و عبادت را خلقت از هدف قرآن نکهیا وجود با و است

 در هـدى  هائمـ  و اکرم امبریپ. داد انجام خود زمان در دیبا را هرکدام بلکه رد،یبگ را کار جاى عبادت دینبا
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 دادند مى قرار کار جاى به را عبادت ای عبادت جاى به را کار فهمى کج ای جهل روى از که افرادى با برخورد
(ع) صـادق  امـام  تاآنجاکهاند  داشته رفتارشان و نشیب حیتصح در سعى سرزنش و عتاب با گاهى و رتذک با
ـ بفرما دعا خواست مى شانیا از و بود نرفته کار دنبال که شخصى براى دعا از  را او روزى خداونـد  کـه  دی

 حوزه همکارى دفتر( .برود روزى طلب و کار و کسب دنبال به که خواستند او از و نمودند خوددارى برساند،
 )136-137 ،1371 دانشگاه، و

 نیهمـ  بـه  و داند مى عبادت مادى ازهاىین نیتأم براى را مشروع کوشش و تالش اسالم نکهیا جهینت
ـ ا و آمـده  حسـاب  بـه  آخـرت  نیتـأم  راستاى در و گرفته خود به اخروى تیماه ایدن در تالش ل،یدل  از نی
 .است اسالم نید ازاتیامت

 انضباط و نظم به اهتمام
 در بـودن  ىجـد  و طنضباا و نظم تیرعا هدف، به دنیرس تا کارى هر درست انجام اساسى طیشرا از کىی

ـ ترت و نظـم  آراسـتگى،  رى،یپـذ  سـازمان  ت،یجـد  و انضباط از مراد. باشد مى آن مراحل تمام  و سـعى  ب،ی
 از منضـبط  جامعۀ و سازمان کی جه،ینت در تا است کار در سامانى بى و سستى هرگونه از زیپره و کوشش

 .گردد برخوردار کامل هماهنگى
ـ تأک اوقات میتقس با ممنظ اى برنامه برداشتن ،معصوم انیشوایپ از ارىیبس اتیروا در . اسـت  شـده  دی

ـ کن تالش« :فرمود که است شده نقل باره نیا در(ع) کاظم امام از نمونه، عنوان به  چهـار  اوقاتتـان  کـه  دی
 معاشـرت  بـراى  بخشى معاش، و زندگانى براى بخش کی خدا، با ازین و راز براى بخش کی: باشد بخش

 و دارنـد  اخالص شما به دل میصم از و فهمانند مى شما به را وبتانیع که اعتماد مورد مردمان و برادران با
 موفـق  بخـش  سه آن در فیوظا انجام بر بخش، نیا لۀیوس به که حالل هاى لذت درك براى هم بخشى

 )1380 جلیلیان،( ».دیشو مى
 حضـرت  آن ادیز اهتمام نشانگر نه،یمد در اسالمى حکومت لیتشک از پس) ص( اکرم امبریپ اقدامات

 و مسلمانان سرشمارى دستور حکومت، لیتشک از پس نمونه، عنوان به. بود کارها همۀ در نظم برقرارى به
ـ  )472 ،5 ج ق،1401 عـاملى، ( .فرمودنـد  صـادر هـا   زىیر برنامه براى را الزم اطالعات ثبت  آن گـاهى  ای

ـ  در«: فرمودند مى و کردند مى ممنظ را جماعت نماز صفوف شخصاً حضرت  و ممـنظ  طـور  بـه  و خـط  کی
 .»نکند غلبه شما بر طانیش تا دیستیبا) گریکدی دوش به دوش( بمرت

 اىیوصـا  در که جاست بدان تا معصوم انیشوایپ عملى ةریس و کالم در انضباط و نظم تیرعا تیاهم
 همـۀ  و(ع) نیحسـ  امـام  و حسـن  امـام  به الهى تقواى به سفارش از پس ،)ع( على حضرت مؤمنان، ریام
 امـام  و حسـن  امـام ( تن دو شما« :ندیفرما مى ؛است گرفته قرار دیتأک مورد کارها در نظم تیرعا ان،یعیش

) خداونـد  از ترس( تقوا به رسد مى آنان به من تیوص که را کسانى و خاندانم و فرزندان تمام و) (ع) نیحس
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ـ اهم نیـی تب بـراى  )364-345 ،3 ج ،1373 تهرانی،دلشاد (. »مینما مى سفارش امور در نظم و  وجـود  تی
 در نظـم  وجود اقتصادى مهم آثار اجمال، به است مناسب کشور، اقتصادى ۀتوسع ندیفرا در انضباط و نظم

 :گردد انیب جامعه کی

 جامعه در نظم اقتصادى مهم آثار
ـ ترت و نظـم  برقـرارى  و حیصح زىیر برنامه با :قراردادها و تعهدات به وفاى امکان) الف  کـارى  هـر  ب،ی
 قـرار  خـود  جـاى  در الزم عناصـر  و اجـزا  تمـام  رایز ؛رسد مى نظر مورد هدف به و شود مى انجام موقع به

 کارهـا  مـرج،  و هرج وجود صورت در برعکس، و داشت خواهد بر د را خود مطلوب اثر هرکدام و ردیگ مى
 تیجد و انضباط وجود مهم هاى نشانه از کىی رایز ؛گردد نمىپذیر  امکان تعهدات به وفاى و میفتد ریتأخ به
 عـدم  و کـار  آن انجام با تا میبشناس درستى به را کارى هر انجام براى مناسب زمان که است آن کارها در

ـ  کارهـا  در زدگـى  شتاب گر،ید ازسوى. مینده دست از را فرصت ر،یتأخ  از مناسـب  وقـت  دنیرسـ  از شیپ
 مالـک  بـه  خـود  معروف ۀنام در(ع) على حضرت. است ناتوان و فیضع تیریمد و مرج و هرج هاى نشانه
 از و بپرهیـز  دهینرسـ  دادنشـان  انجـام  وقت که ىیکارها در زدگى شتاب از: «دیفرما مى نهیزم نیا در اشتر

 )128 ،2 ج ق،1388 نى،یکل(. ...»کن خوددارى دهیفرارسها  آن انجام وقت که ىیکارها در گرى اهمال
 است نیا خدمت، ای دیتول از اعم کارى، هر در بیترت و نظم وجود آثار از :کارها استوارى و استحکام) ب
 وجـود  کـارى  هر انجام براى کافى فرصت نظم، تیرعا با رایز؛ ردیگ مى انجام درستى به و استوارى با که

. دهـد  مـى  انجام ممکن وجه نیبهتر به را خود ۀفیوظ آرام، اعصابى با همراه حوصله، و دقت با فرد و دارد
 در میشـو  مـى  مجبـور  گشته، مواجه وقت کمبود با غالباً نباشد حکمفرما ما افعالِ بر بیترت و نظم اگر ولى

 کـه  اسـت  روشـن  و شـود  مـى  کاسته عمل استحکام و دقت زانیم از جه،ینت در و میکن عجله کار انجام
 جـز  اى جـه ینت باشـد،  مى کار در محاسبه فقدان و انضباطى بى از ناشى غالباً که ناپخته، و دهینسنج اعمال

 مقـدمات  کـه  ىیکارها در واردشدن از دیبا ن،یبنابرا. ندارد دنبال به نظر مورد اهداف به دنینرس و شکست
 .میینما زیپرهایم  نکرده کسب راها  آن انجام توان ای نشده فراهم آن
 کارهـا  موقـع  بـه  انجـام  :هیسرما صاحبان و ىیاجرا والنمسئ نیب دلگرمى و همکارى ۀیروح برقرارى) ج

ـ  همکاران نیب تیمیصم و همکارى جو وجودآمدن به موجب الزم، استوارى و استحکام با همراه  شـرکا  ای
 را مسـاعد  هـاى  نـه یزم گردنـد،  مـى  دلگـرم  کار، شرفتیپ مالحظۀ با زین طرح اجراى والنمسئ و گردد مى

 .کنند مى تالش مشکالت حل در کرنگى،ی و اخالص کمال با توان حد تا و ندینما مى فراهم
 بسترسـازى  در اساسـى  نقشـى  که مهم، عنصر نیا داشتن لحاظ از اسالم فرهنگ و معارف ن،یبنابرا

 اسـتفاده  آن از اجتمـاعى،  و فردى هاى نهیزم تمام در دیبا ما و است غنى کامالً دارد، توسعه براى مناسب
 و مـداومت  مانیکارها بر مقصد، به دنیرس تا و میباش کوشا و ىجد منضبط، مسلمانى درهرحال، و میینما
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 از بوده، نگر ندهیآ و نگر واقع نیهمچن. مینساز رها راها  آن مشکالت، آمدن شیپ با و میباش داشته استقامت
 .میباش برحذر —دینما مى سست عمل در را انسان که—  جابی پردازى الیخ

 مصرف الگوي اصالح و ىیجو صرفه به بیترغ
ـ تأک مـورد  ياقتصاد ۀعرص در فساد از يریجلوگ يبرا يراهکار عنوان به مصرف يالگو اصالح رو نیازا  دی

سـورة  ( رانیمـد  درسـت ریزي  برنامه لزوم بر افزون ياقتصاد تیریمدة حوز در اساس نیبرا. ردیگ می قرار
ـ آ ،کهفسورة ( مصرف و عیتوز و دیتول بر مسئوالن مستمر نظارت بر ،)55-74اتیآ ،وسفی  ؛39-79 اتی

 .دارد دیتأک) 21-31 اتیآ سورة سبأ،
 بـه  یمـال  تیمسـئول  يواگذار طیشرا ازجمله را اشخاص يخردمند و رشد نساء، سورة 5 ۀیآ در قرآن

ـ  يگـر  يتصـد  بخـش  در ژهیو به گرید یشرط عنوان به يدار امانت بر و داند می شخص ـ آ در یدولت  55 ۀی
 تیریمـد  یدرسـت  به ياقتصاد حوزة مهمهاي  بخش که است آن يبرا همه نیا. فشارد می پا وسفیة سور
 اسـت؛  مصـرف  بخش شود، اصالح همواره است الزم که ياقتصاد حوزة در مهمهاي  بخش ازجمله .شود

 شیگـرا  مصرف، بخش درها  انسان ،یخودخواه و تفاخر، غرور چون یرونیب و یدرون عوامل و علل به رایز
 .شوند می خارج مصرف در يرو انهیم و اعتدال حد از و کنند می دایپ اتراف و اسراف به يدیشد

 حـوزه  آن در یتبـاه  و فساد که معناست نیا به دیآ می انیم به سخن يزیچ در اصالح از که یهنگام
ـ ز کـرد؛  يبازسـاز  و اصالح را آن مختلف،هاي  وهیش به ستیبا می که است افتهی راه  برابـر  در اصـالح  رای

 .است ستهیشا کار دادن انجام و یتباه، فساد کردن برطرف يمعنا به افساد
ـ  رابطـۀ  مصـرف  و دیتول انیم که معناست نیا به ياقتصاد حوزة در اصالح کاربرد  یدرسـت  و یمنطق

 بـه . مینشو رو روبه یکاست با که اي هگون به ،شود داریپد بخش دو آن انیم وفاق و یآشت ینوع و شود جادیا
 است يزیچ همان کردن، مصرف و دیتول و نهیهز و درآمد انیم یمنطق و درست ارتباط جادیا گر،ید سخن

 ییجـو  صـرفه  هرچندکه ستین ییجو صرفه يمعنا به نیا البته. شود می ادی مصرف در اصالح به آن از که
  )  1374 ،یرزاق( .ستین راه تنها یول ،باشد می بخش دو انیم تعادل جادیاهاي  راه از یکی

 هیسـرما  گردش و دیتول منابع و نیزم ازگیري  بهره یچگونگ به که یاتیآ چون یقرآن اتیآ از ياریبس
. کنـد  مـی  اشاره مصرف يالگو ۀارائ به قتیحق در پردازد، می انفاق و ریتبذ و اسراف و) 7 ۀیآ ،حشرسورة (
 در یالههاي  نعمت همۀ از ستیبا می چگونه که کند می نییتب بقره ةسور 172 و 168 و 6 ۀیآ چون یاتیآ

 يالگـو  چه از که کند می نییتب اعرافسورة  13 آیۀ زین و انعام ةسور 141 ۀیآ چنانکه شد؛ برخوردار نیزم
 از دور بـه  سـت یبا می یمصرف هرگونه که شده انیب یخوب به اتیآ نیا در. کرد يرویپ ستیبا می یمصرف

 ةحـوز  در اسـراف . دهـد  مـی  انجام انسان که است يکار هر در حد از تجاوز يمعنا به اسراف. باشد اسراف
 .دارد میباز آن درست و نهیبه مصرف از و شود می نعمت یتباه موجبات که است يا يرو ادهیز ،ياقتصاد
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 ۀیآ ،ونسیسورة ( .شمارد برمی اسراف شیدایپ يبرا یعامل را اشراف رفاه چون شیآسا و رفاه خداوند
 ةاجـاز  نیزمـ هـاي   نـت یز وها  یخوردن، ها یدنیآشام در يرو ادهیز با مردم از یبرخ که است گونه نیا) 21

 يافـراد  نیچن خداوند رو نیازا) 13 ۀیآ ،اعرافسورة ( .کنند می سلب گرانید از را آن از درستمندي  بهره
 فساد ۀیما مسرفان چون یکنندگان مصرف قرآن نظر از. کند می یمعرف گناه را اسراف و دارد نمی دوست را
ـ آ ،شـعراء سورة ( .هستند نیزم در یتباه و ـ محروم عامـل  شـان یا چنانکـه ) 151-152 اتی  از انسـان  تی

 )141 ۀیآ ،انعامسورة ( .باشند می زین خداوند تیمحبوب

 توسعه عیتسر عامل قناعت؛ و زهد
 عیتسـر  جهـت  در عاملى تواند مى بلکه ست،ین توسعه مانع تنها نه د،یگرد نییتب که ىیمعنا به جویی صرفه

 ازهـاى ین براسـاس  که التىتجم و فاتیتشر از و حذف را خود اضافى مصارف که اى جامعه رایز ؛باشد آن
 در شـترى یب انـداز  پس بود خواهد قادر باشد، برحذر گرفته شکل زدگى رفاه و رىیگ اشرافى ۀیروح و کاذب
 دیتأک آن بر زین وبر ماکس که است اى نکته نیا و باشد داشته توسعه براى الزم هاى گذارى هیسرما جهت
ـ ز ؛دانـد  مى سمیپروتستان زهد اثر بر را دارى هیسرما شیدایپ اساساً او. است نموده  کـه  هـا،  پروتسـتان  رای

 کـردن  مصـرف  کـم  و زهـد  بـر  بودند، داده قرار خود هدف را تیحیمس هاى ارزش و اتیاخالق به بازگشت
 .داشتند دیتأک

 تـراز  و جامعـه  صادرات و واردات جامعه، در ىیجو صرفه و قناعت ۀیروح گسترش با نکهیا گرید نکتۀ
 اقتصـادى  کامـل  اسـتقالل  جهـت  در حرکت وارداتى، ازهاىین شدن کم با و افتهی بهبود آن هاى پرداخت

 عنـوان  بـه ( جامعـه  محرومـان  با همدردى و ثاریا ۀیروح به باتوجه مذکور، جینتا بر عالوه. گردد مى لیتسه
 عـدالت  و گـردد  مـى  همـراه  ثروت و درآمدتر  عادالنه عیتوز با اقتصادى توسعۀ ،)قناعت و زهد آثار از کىی

 .ابدی مى گسترش جامعه در اجتماعى

 اسالمى جامعۀ سربلندى و تعز بر دیتأک
 بـه  نظـامى  و فرهنگـى  اسـى، یس اقتصادى، گوناگون هاى جنبه از دیبا جامعه هدف، نیا به ابىیدست براى

 در رىیپـذ  سـلطه  و وابسـتگى  از تنها نه و باشد نداشته گانگانیب به ازىین تا برسد الزم اقتدار و ىیشکوفا
 بـراى  و برسـاند  نظـر  مـورد  توسـعۀ  و رشـد  بـه  را خود ها، نهیزم تمام در برترى کسب با بلکه بماند، امان

 .باشد مناسب و ستهیشا اى نمونه و الگو گرانید
 ىمتکـ  خود امکانات و منابع به و دینما دراز گانگانیب سوى به ازین دست خود ادارة براى که اى جامعه

 گاه چیه سازد، شکوفا علمى هاى شرفتیپ و ىیخودکفا به لین جهت در را افراد استعداد نباشد قادر و نبوده
ـ هو نفـس،  اعتمادبـه  دادن ازدست با افراد رایز ؛دیرس نخواهد فرهنگى و اسىیس اقتصادى، توسعۀ به  و تی
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 آنان، بر أسی و خودباختگى ۀیروح شدن حاکم با و کنند مى فراموش را خود اجتماعى و فرهنگى تیشخص
 .گردد مى دیتشد روز هر گانهیب به آنان وابستگى روند بلکه د،یرس نخواهند جانبه همه استقاللى به تنها نه

 بـراى  تالشى استقالل، کسب و اقتصادى اقتدار با همراه ىیخودکفا به لین جهت در حرکت ن،یبنابرا
 جلـب  و تعـالى  حق با ارتباط تیتقو براى الزم عناصر از و گردد مى محسوب جامعه کرامت و تعز کسب

 جوامـع،  ریسـا  برابـر  در اسـالمى  جامعۀ که کرد تالش و تیفعال آنچنان دیبا منظور، نیبد. اوست تیرضا
 نـداده  قـرار  قىتفو و تسلط مؤمنان به نسبت ارکف براى گاه چیه متعال خداوند چراکه ؛باشد سربلند و زیعز

هـا   توطئه با مقابله در را خود فرهنگى و اقتصادى نظامى، روهاىین تمام که خواهد مى مسلمانان از و است
 از بـاالتر  و برتر دیبا اسالمى جامعۀ) 376 ،17 ج ق،1401 عاملى،( .دینما جیبس اسالم دشمنان تجاوزات و

 )339-343 ،1 ج ،1373 تهرانى، دلشاد( .باشد نداشته قتفو و برترى آن بر زىیچ و باشد جوامع همۀ
 دسـت  به شعار با واقعى استقالل و ستین کارساز کلمات اىیدن در تعز و استقالل به ابىیدست ماًمسل

 دست ورىافن و دانش در و باشند غرب شدة ساخته کاالهاى کنندة مصرف مسلمانان که زمانى تا و دیآ نمى
 براى باشند، کىمت اسالم دشمنان هاى سالح به خود از دفاع براى حتى و باشد درازها  آن سوى به ازشانین

. رندیگ مى میتصم آنان براى اجبار و اکراه به خود، هاى زىیر برنامه با گرانید و مانند مى هیحاش در شهیهم
 تـوان  کـه  معنـا  نیا به ؛برسند ىیخودکفا به اقتصادى نظر از شده، حساب هاى زىیر برنامه با دیبا ن،یبنابرا

 افـراد  بـراى  رفـاه  از مطلـوبى  سطح نیتأم با اتىیح محصوالت سطح در کم دست را، خود ازهاىین نیتأم
 از کردنـد،  برقـرار  اقتصادى و اسىیس روابط گانگانیب با که نهیزم هر در که صورتى به باشند، داشته جامعه
 داشـته  قتفـو  و برتـرى هـا   آن بر بلکه رند،ینگ قرار آنان سلطۀ تحت تنها نه و کنند برخورد قدرت موضع
 .باشند

 :کرد خالصه لیذ موارد در وانت یم را اسالمى جامعۀ تعز مهم هاى شاخص
 .جامعه افرادتر شیب هرچه تقواى و مانیا زانیم .1
 .جامعه افراد نیب همکارى ۀیروح و همبستگى و اتحاد زانیم .2
 .تیفیک و تیکم نظر از روز ورىافن و دانش شرفتیپ .3
 .گوناگون ابعاد در استقالل به ابىیدست درصد .4
 .)باشد کاخودات جامعه ستین الزم ىیخودکفا که مواردى در( اقتصادى؛ اقتدار با همراه ىیخودکفا .5
 .فرهنگى تهاجم و نظامى تجاوزات با مقابله براى آمادگى زانیم. 6

 رىیگ جهینت
 در کشـورهاي  در اجتمـاعی  اقتصـادي،  توسعۀ اهداف به رسیدن در کامل حصول عدم کم دست یا ناکامی
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 فرهنگ جایگاه و نقش گرفتن نادیده از ناشی فرهنگی پیامدهاي به توجهی بی و ایران ازجمله توسعه حال
 .است توسعه جاريریزي  برنامه در آن به بهادادن و فرهنگی ۀتوسع به رویکرد علل ازجمله توسعه، امر در

 فرهنگـی  مقتضـیات  و شـرایط  بـا  متناسـب  رونـدي  ،توسعه امر در ایدب یماي  هجامع هرشکی نیست 
 و سنتدر  هم که کارا، و مناسب نهادهاي به فرهنگی، چارچوب داشتن بدون رو ازاین .گیرد درپی خویش
 .کرد پیدا دسترسیتوان  نمی باشند، تغییر و نوسازي ةپذیرند هم و باشند داشته ریشه اصالت

 کنـد  مـى  فایا را نقشترین  اساسى جامعه افراد اهتمام و میتصم خواست، اقتصادى، توسعۀ ندیفرا در ازآنجاکه
 و پـولى  هـاى  اسـت یس ریتأث و دیآ مى وجود به انسان ابتکار و فکر ۀیسا در دتریجد ورىافن و دیتول شرفتۀیپ ابزار و

 نظـرات،  نقـش  به زیچ هر از شیب لذا، است، بشر ۀشیاند و فکر محصول زین اقتصادى مشکالت حل براى مالى
ـ پسـاز   زمینـه  وهـا   شـه یاند بستر واقع، در که ـ جامعه قبول مورد هاى ارزش و اتیروح د،یعقا  و ابتکـارات  شیدای
 ابـد ی مى تیاهم آن مادى و کىیزیف ابعاد از شیب توسعه انسانى ابعاد ل،یدل نیهم به. میبر مى پى ـ هاست تیقخال

 و متناسـب  کـه  اسـت  ىینهادها بر مبتنى اهداف به دنیرس براىها  استیس و ابزار ىیکارا و ریتأث گر،ید ازسوى و
 و گـردد  نیمع توسعه بلندمدت هاى مشى خط ها، آن لۀیوس به تا ابدی مى تکامل و دیآ مى وجود بهها  آن با هماهنگ

 اجتمـاعى،  و اسـى یس هـاى  صحنه در افراد ضیتعو با که اى گونه به شود، نهینهاد مقررات و نیقوان حقوق، تیرعا
ـ تغ دسـتخوش  بار کی مدت هرچندها  استیس وها  مشى خط اهداف، و نشود فدا جامعه کلى مصالح  و نگـردد  ریی

 .نشود میتنظ افراد منافع و مختلف هاى قهیسل براساس
 هـاى  نـه یزم در زنـدگى  حیصح برنامۀ بردارندةدر نیدترین  کامل عنوان به اسالم میمعتقد ما ازآنجاکه

 نیا با لذا، است، انسان آخرت و ایدن خوشبختى و سعادت کنندة نیتأم و بوده اجتماعى و اقتصادى اسى،یس
 جانبه همه اى توسعهساز  زمینه عملى، و اخالقى هاى ارزش حاوى زین اسالم غنى فرهنگ و معارف که عااد

ـ ا با شد، بحثها  آن دربارة و دیگرد مطرح اقتصادي جهادساز  زمینه اخالقى هاى ارزش از برخى است،  نی
 ابتکـار،  ۀیسـا  در مـادى  هـاى  شرفتیپ با همراه که داند مى مطلوب را اقتصادي جهادي اسالم که ژگىیو

 تـا  وادارد را او بلکـه  نسازد، غافل خود معنوى و انسانى کماالت رشد از را انسان ورى،افن و علم ت،یقخال
 .دینما میتنظها  آن به دنیرس جهت در را خود مادى اهداف وها  برنامه ها، تالش همۀ

 جانبه همه استقاللى با همراه خود، مادى ازهاىین نیتأم براى اسالمى جامعۀ است هىیبد نه،یزم نیا در
ـ  و دهیگرد زمجه روز ورىافن و ابزار و علمى هاى شرفتیپ نیآخر به دیبا سربلندى، و تعز و  آن، از شیپ

 بـا  و دینما تیتقو جامعه افراد انیم در را ریمس نیا مودنیپ با همسو هاى ارزش و مناسب فرهنگى عناصر
ـ ا در تا دینما میترس را خود اقتصادى توسعۀ بلندمدت مشى خط الزم، نهادهاى تکامل ای جادیا ـ دن نی  اىی

 .نگردد بحران و سردرگمى دچار حوادث، و تحوالت بروز هنگام به ،پرتالطم عصر و لتحوپر
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 اقتصادي جهاد فرهنگی راهکارهاي
 محسوب عبادت نوعی اسالم دین در قناعت که اصل این بر تأکید با مصرف الگوي و فرهنگ اصالح 

 .است کبیره گناهان از اسراف و شود می
 نمسئوال بین در مشکالت بیان و واقعی آمار ارائۀ در صداقت فرهنگ ترویج. 
 اقتصاد ازجمله مختلفهاي  عرصه در اخالقیهاي  فضیلت و ازخودگذشتگی و و ایثار فرهنگ ترویج. 
 جامعه در اسالم اقتصادي دستورات و قوانین اجراي جهت مردم گري مطالبه حس تحریک. 
 و گرایـی  مـدرك  از مـردم  پرهیـزدادن  و مـردم  بـین  در کـار  و کسـب  و موزيآ مهارت فرهنگ ترویج 

 .دولتی دردسر بی مشاغل و کار و کسب در غلطهاي  انگیزه
 مالیات پرداخت فرهنگ ترویج. 
  و نیســت روزه و نمــاز تنهـا  عبــادت اینکــه و عبـادت  مصــادیق بــه مـردم  نگــرش در تحــول ایجـاد 

 نـوعی  خـود  الهـی  نیـت  بـه  سایرین براي شغل ایجاد و مردم معیشتی مشکالت رفع وگذاري  سرمایه
 .است عبادت

 اسالمی عقود و اسالمی بازار اصول آموزش طریق از جامعه اقتصادي فرایندهايسازي  سالم. 
 قاچاق کاالهاي مصرف عدم جهتسازي  فرهنگ. 
 ایرانی کاالي از استفاده به مردم ترغیب. 

 منابع
 البالغه.  نهج
 دارالفکر. ، بیروت،2ج  ،الصحابة معرفة فى اُسدالغابة ق).1409اثیر ( ابن

 قـم،  همکـاران،  و فـوالدى  محمـد  ترجمـۀ  ،شناسى جامعه کاربردهاى و مفاهیم ).1378اچ ( جاناتان ترنر،
 خمینى. امام پژوهشى و آموزشى مؤسسه

 ،28شـمارة   ،معرفـت  مجلـۀ  ،»اقتصـادى  توسعۀ فرایند درها  ارزش نقش« ).1384محمدجمال ( جلیلیان،
 .اسالمى اقتصاد نامۀ ویژه

، »هـا  یارانه هدفمندسازي و اقتصادي جهاد ملی همایش« ).1390قم ( استانداري پژوهش و آموزش دفتر
 ماه. آبان قم، استان نور پیام دانشگاه

 سمت. تهران، ،اسالمى اقتصاد مبانى ).1371دانشگاه ( و حوزه همکارى دفتر
 ارشـاد  و فرهنگ وزارت انشارات و چاپ سازمان ، تهران،3ج ،نبوى سیرة ).1373مصطفى ( تهرانى، دلشاد

  اسالمى.
 چاپخش. تهران، ،فرهنگى تهاجم و مصرف الگوى ).1374ابراهیم ( رزاقى،
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 بـا  آن مصادیق بررسی و جهاد واژةشناسی  مفهوم« ).1390آخوندیان ( محمدجواد و ،سیدمحمدباقر زارعی،
 نـور  پیـام  دانشـگاه هـا،   یارانه هدفمندسازي و اقتصادي جهاد ملی همایش ،»اقتصادي جهاد بر تأکید
 ماه. آبان قم، استان

 .53 ص ،12 ش ،توسعه فرهنگ مجلۀ ،»توسعه فرهنگى هاى ریشه« ).1380یداللّه ( ساولى،
 سفیر. تهران، ،الملل بین نظام و سوم جهان توسعۀ). 1369محمود ( القلم، سریع
 ماهنامـۀ  ،»اقتصـادي  توسـعۀ  در فرهنگ نقش« ).1389نژاد ( حق دهنوي و امین جالل نرگس، نیا، صالح

 شهریور. و مرداد ،44و  43 شمارة چهارم، سال ،فرهنگی ـ مهندسی
  االسالمیه. مکتبه تهران، هشتم، ، چاپ13ج  ،الشیعه وسایل ق).1401حر ( الحسن محمدبن عاملى،

 نى. نشر تهران، ،ایران اقتصاد در نیافتگى توسعه مدارهاى ).1371حسین ( عظیمى،
 قرآن. 
  االسالمیه. المکتبه تهران، ،5، ج کافى اصول ق).1388یعقوب ( محمدبن کلینى،

 امـور  وزارت تهران، ،اقتصادى توسعۀ سیاستهاى و تئوریها دیدگاهها، بر نگرشى ).1372محمود ( متوسلى،
  خارجه.

 .العربی التراث داراحیاء بیروت،  ،130 ج  ،بحاراالنوار  ،)ق1402(محمدباقر  مجلسی،
 صدرا. گفتار، ده ).1385تضى (مر مطهرى،
 ارشـد،  کارشناسـى  نامۀ پایان ،»اقتصادى توسعۀ بر مؤثر فرهنگى عوامل و اسالم). «1373میثم ( موسایى،

 .128 ص مدرس، تربیت دانشگاه
  خردمند. تهران، ،شناسى جامعه مبانى ).1377خلق ( نیک اکبر على و ،منصور وثوقى،
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  جهت تحقق اقتصاد  یجین تفکر و عمل بسییتب
  محور ه و عدالتیپا مردم

  مهدي عسگري

  دهیچک
اقتصـاد  ، مفهـوم  يجنـگ نـرم اقتصـاد    يویسـنار  یو طراح ياقتصاد دشمن بر مقولۀبه تمرکز  باتوجه
 ياقتصـاد  ير سـاختارها ییـ در تغ یو سـع  فتـه کننده قرار گر در مقابل اقتصاد وابسته و مصرف یمقاومت

 يد بـر رو یـ و تأکها  یکاهش وابستگ يراستا و در یاسالم ینیب اساس جهانآن برسازي  یموجود و بوم
 یاساسـ  ياز راهبردها یکین راستا یدر ا دارد. ییخوداتکا د داخل ویتولهاي  تیمز ،مردم يها يتوانمند
و توجـه بـه    یقانون اساس 44اصل  یعمل ياجراافزایش مشارکت مردمی و . استکردن اقتصاد  مردمی

هاي کار و سازدر این مقاله  .است یتحقق اقتصاد مقاومت يجمله راهکارهااز ياقتصاد يت جهادیریمد
امـل  وترین ع مهم جملهازاقتصادي و ایجاد یک اقتصاد مردمی هاي  عرصه افزایش مشارکت مردمی در

  .شود می یآن بررسسازي  یاتیعملقرار گرفته و راهکارهاي  توجهاقتصاد مقاومتی مورد  تحقق
  اقتصادسازي  ی، مردمیجیاقتصاد، تفکر بسسازي  ، مقاومیاقتصادمقاومت :ها واژهکلید

  مقدمه
 کامل از تمرکـز دشـمن بـر مقولـۀ     یبا آگاه یش انقالب اسالمیر رهبر فرزانه و دوراندیاخهاي  سال یط

و هـا   ران، تالش کردند تـا برنامـه  یه ملت و کشور ایعل يجنگ اقتصاد يویسنار یطراح یو حت ياقتصاد
هـاي   رو سال نیهمن کنند. ازییآن را تب يکارها و ن فشارها ارائه و سازیمناسب جهت مقابله با ا يالگوها

، »همت مضاعف و کار مضـاعف «، »مصرف يسمت اصالح الگو حرکت به: «همچون ینیر را به عناویاخ
 و اقتصـادي  ۀحماسـ  سیاسـی و  ۀحماسـ »یرانیا ۀیت از کار و سرمای، حماید ملیتول«و  »يجهاد اقتصاد«

عنـوان   بـه » یاقتصاد مقـاومت « این راستا در و مدیریت جهادي نام نهادند عزم ملی و فرهنگ با اقتصاد و
 ایشـان ابـالغ   يسـو از یو حساس کنون یخیچ تاریراه حرکت امت در پ ۀن نقشییتبهاي  دواژهیاز کل یکی

 ،ن نـه تنهـا در داخـل   یـ ش از ایکشورمان است و پ ياقتصاد یط فعلیکه متناسب با شرا يگردید. راهبرد
شـرفت  یبه پ یقطع وابستگ ۀیکه در سا ییکشورهااند  البته بوده ا تجربه نشده است.یدن يچ جایبلکه در ه

هـاي   وهی، شيط و اقتضائات هر کشورینام برد، اما شرا توان می از کشور ژاپن نمونه يکه برااند  ل شدهنای
در مقابل اقتصـاد وابسـته و مصـرف     یاقتصاد مقاومت .کند می ن جبهه طلبیت در ایموفق يرا برا یخاص
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ـ یب اساس جهـان آن برسازي  یبوم موجود و ياقتصاد ير ساختارهاییدر تغ یرد و سعیگ می کننده قرار و  ین
ـ و تأکها  یکاهش وابستگ يراستا اهداف خاص خود داشته و در ـ مز يد بـر رو ی ـ تولهـاي   تی  د داخـل و ی

حساس که  ۀن برهیلذا در ا .ایستادگی در برابر دشمن است و در مجموع نقطۀ کند می حرکت ییخوداتکا
ـ غرب با محور يو آغاز جنگ اقتصاد يو تجار یمالهاي  تیو اعمال محدودها  مید تحریبا تشد ت نظـام  ی

ک نبرد یاقتصاد متمرکز کرده و در  يخود را رو یران مواجه هستیم و دشمن توان اصلیه ملت ایسلطه عل
د اقدام بـه دفـع حملـه از آن    یبا يخود جبهۀ يروهاین کند، وظیفۀ همۀ می ک محور حملهیبه  جانبه همه

ـ  يو نهادهاها  گانه، دستگاه سه يمسئوالن در قوا یو تمام از سقوط آن باشد يریمحور و جلوگ و  یانقالب
ـ خود آشنا شده و با روحهاي  ف و نقشیک با وظاید هریو آحاد مردم با يادارهاي  سازمان  یتیریه و مـد ی

 گـاه دهنـد.  یجا يارتقا یاقتصاد مقاومتهاي  یژگیبا و یتی، اقتصاد کشور را به موقعیوعمل انقالب يجهاد
ـ ملت ا باخته و رنگ ياقتصاد يفشارها دات ویتهد یتمام یطین شرایچن است در یهیبد ل یران بـا تبـد  ی

  .ابدیتوسعه دست  شرفت ویر پیمس در ياقتصاد یتواند به جهش می ک فرصت،ی هب يد اقتصادیتهد

  ت اقتصاد مقاومتییو ماه چیستی
 هـاي اسـتکباري را بسـیار درخشـان     برابر ظلم و قدرتبا مراجعه به اصول انقالب اسالمی، ایستادگی در 

انقالب اسالمی، مقابله نظام سـلطه بـا آن آغـاز شـده و ایـن      گیري  که از ابتداي شکل طوري به ،یابیم می
 ه است.گرفت اقتصادي، فرهنگی، امنیتی و غیره را نیز دربرهاي  سیاست سایر حوزه جنبۀ برخورد عالوه بر

قاومت ملت و دولت ایران در ناکامی استکبار جهانی نقشی اساسـی را ایفـا کـرده    در این میان استراتژي م
سـطوح بـا فـرض فشـار      ۀدر همـ  يداریاقتصادي معطوف به پاهاي  گذاري و اجراي برنامه سیاست .است
توان در مورد اقتصاد مقاومتی گفت، بهبود شرایط زنـدگی مـردم    نچه که میآ. ه استنظام سلط ۀجانب همه

ـ از  و بدون دغدغه اداره کند. يطور عاد همردم را بشرایط زندگی  دخواه یاست که م تـوان   مـی  ک نظـر ی
بالیاي طبیعـی و   ۀهاي اقتصادي، تکان تکانه یکند در سه شکل کل می دیرا تهد ینظام اسالم که یخطرات

  . کردبندي  دستهتخاصمی  ۀتکان
بالیاي طبیعـی   ۀتکان اند. ن دستهیاز ا رهیو غ یتهاجمات فرهنگ ،یحمالت نظامهاي تخاصمی:  تکانه

و  اسـت هـاي تخاصـمی    ها جزء تکانـه  تحریماما  .گردد ها برمی ها و زلزله هم به مسائل اقلیمی مثل سیل
 تواند می که استسوي نیروهاي متخاصم هاي اقتصادي از ود فشارها و ضربهاقتصاد مقاومتی دلیلی بر وج

 از منظـر  نمـود: داخلی و خارجی تقسـیم   ۀرا به دو دستن فشارها یتوان ا می باشد.سد راه پیشرفت جامعه 
ـ اخـارجی تحـریم اقتصـادي در رأس    هاي  فشار هـا و   اسـت یسو در بخـش داخلـی نیـز    ن فشارهاسـت  ی

ـ  فـراهم مـی    خـارجی  دشمنانبراي تحقق اهداف  ط رایکه شرا ییهاو بسترغلط هاي  يزیر برنامه د از کنن
  .شوند می ها شمرده آن
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 يو متدولوژ نظريچارچوب 
سـطح   نیکـه ضـمن تـام    یمتعـال یک نظام اقتصـادي   جادیا ،ن اسالمین مبید یغنهاي  به داشته باتوجه

انسان را موجـب گـردد چـارچوب و     يو اخرو ییایدن يو معنو يماد یتعالهاي  نهیزمتوجهی از رفاه  قابل
ـ هـاي   تجربـه  لعۀو مطا یاسالم یبه منابع غن ق باتوجهین تحقیدر ا کند. می نییق را تعیتحق طۀیح و  یمل
  موضوع پرداخته شده است. یبه بررس یلیتحل یشیمایو استفاده از نظرات خبرگان از روش پ یالملل نیب

 اقتصاد کنونی ةحوزهاي  برخی آسیب
 .مصرف ةتولید به حوز ةاقتصادي از حوز يها استیسغییر ت. 1
 .خارجی از طریق تبلیغات فریبنده ضروري و اقبال به تولیداتغیرهاي  ایجاد نیاز. 2
 تـأثیر (موجب خرید بیشتر شـده و بـر افـزایش قیمـت      تورم ةل به مصرف و خرید بیشتر با مشاهداقبا. 3

 .)بینند می درآمد صدمه گذاشته و قشر کم
و حتـی   …طلبد موجب شـغل دوم و سـوم و   می سلب آرامش مردم (چون مصرف باال درآمد بیشتري. 4

 .پاشی نظام خانوادهفرو خانوادگی)هاي  شود و در نهایت آسیب می خانواده و بعضاً دختراناشتغال زنان 
 ایم. هکردن با درآمد آینده (وام) یعنی درآمد آینده را االن هزینه کرد زندگی. 5
 .)(نظام سلطه است یکاهش صفا و صمیمیت که حاصل فرهنگ مصرف. 6

  اقتصاد مقاومتی  تعاریف
هـا  تأثیرکـردن آن  اثر ش براي کنترل و بیهاي فشار و متعاقباً تال معنی تشخیص حوزه قتصاد مقاومتی بها

همچنین براي رسیدن به اقتصاد مقـاومتی  . باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت می
  .گردد تأکیدهاي خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش براي خوداتکایی  باید وابستگی

ها براي رسـیدن بـه    کردن فشارها و عبور از سختیاي ردضرورت مقاومت بر یمعن به اقتصاد مقاومتی
  .است نقاط مثبت ملی

و هـا   اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که در شرایط فشار، در شـرایط تحـریم، در شـرایط دشـمنی    
  .رشد و شکوفایی کشور باشدة کنند تواند تعیین می شدیدهاي  خصومت

به رشد اقتصادي  صاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادي داشته باشیم که هم روند رواقت
ش یمعنـا ش کاهش پیـدا کنـد. یـک اقتصـاد مقـاومتی واقعـی       یپذیر هم آسیب در کشور محفوظ بماند، و

 .کارآفرینی است
د و فقط انجـام  کشیدن دور خویست؛ اقتصاد مقاومتى معنایش حصارنفى ن ۀاقتصاد مقاومتى فقط جنب

 دهـد و اجـازه   مـی  اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان ؛یک کارهاى تدافعى نیست
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قتصادى کـه در  ى خودشان را داشته باشند. یعنى آن ایتى در شرایط فشار هم رشد و شکوفادهد که ح می
رشـد و    کننده تواند تضمین می هاى شدید ها و خصومت حریم، در شرایط دشمنىط تیشرایط فشار، در شرا

  .ى یک کشور باشدیشکوفا
منـابع   ،مکان ،بهینه از زمان ةاستفاد: چنین تعریف کردتوان  میاز دیدگاه مدیریتی اقتصاد مقاومتی را 

  .انسانیانسانی و غیر

  
  رویکردهاي مختلف به اقتصاد مقاومتی. 1شکل 

  ف منتخب اقتصاد مقاومتییتعر
پـذیریش   صادي در کشور محفـوظ بمانـد و آسـیب   اقتصادي که روند رو به رشد اقت یعنیاقتصاد مقاومتی 

ترفنـدهاي   کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادي کشور و نظـام اقتصـادي جـوري باشـد کـه در مقابـل      
  هاي مختلف خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. شکل دشمنان که همیشگی و به

 ینگاه رهبر معظم انقالب اسالماز  یوجوه اقتصاد مقاومت
 :طلبد می رااي  هتوان از چهار جهت بررسی کرد که هرکدام تعریف جداگان می اقتصاد مقامتی را

ــوان یــک  مــی اقتصــاد مقــاومتی را دانســت؛ انقــالب بــه اقتصــاد مقــاومتی و » اقتصــاد مــوازي«ت
آیـد،   نهادهاي رسمی اقتصـاد برنمـی   ةداز عه چه بسا ماهیتاً مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد وهاي  نهادسازي

 .پس باید نهادهایی موازي براي این کار ویژه ایجاد کند
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 و» گیـري  خلل«، »زدایی آسیب«، »سازي مقاوم«تی، اقتصادي است که در پی از طرفی اقتصاد مقاوم
 .ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است» ترمیم«

مـا در برابـر آن   » پدآفندشناسی«و» آفندشناسی«، »شناسی هجمه«مقاومتی، متوجهچنین اقتصاد هم
 .هجمه است. تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد

امـا اقتصـاد مقـاومتی     ،باشند می مدت از اقتصاد مقاومتی شده تا اینجا تعاریفی کوتاه تعاریف بیان ۀهم
شود؛ یعنی اقتصاد مقـاومی یـک    می مدتی دارد در بلندمدت نیز مطرح اینکه چنین تعاریف کوتاه الوه برع

 اسـالمی ا ياندازي کالن به اقتصاد جمهور پدافندي نیست؛ چشم مدت سلبی و اقدامی صرفاً کوتاه رویکرد
 .شود می ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل

فشار در شرایط کنونی تحـریم   ةدنبال تشخیص حوز اقتصاد مقاومتی بهن بیان کرد که توا می بنابراین
کردن آن و در شرایط آرمـانی تبـدیل بـه فرصـت اسـت. بـدین       ثرا بی و تالش براي کنترل و ها، و بحران

تولیـد داخـل و تـالش    هاي  تأکید بر روي مزیت ها، ترتیب اقتصاد مقاومتی تالش براي کاهش وابستگی
 .براي خوداتکایی است

 البته باید تصریح شود که اقتصاد مقاومتی فراتر از خودکفایی اقتصادي اسـت؛ در خودکفـایی تـالش   
شود که وابستگی به خارج کم شود و از تولیدات داخل استفاده شود، اما در اقتصاد مقاومتی تـالش بـر    می

  .ردرا پشت سر بگذاها  عنوان فرصت استفاده شود و بحران بهها  این است که از تحریم

  ا محدود است؟یا اقتصاد مقاومتی اقتصاد تحریمی یآ
مواضـع سـلبی آن محـدود     اقتصاد مقاومتی موضع ایجابی و مثبـت دارد و تقریبـاً   ،به مجموع موارد باتوجه
  .کننده، مضیق و سلبی نیستکه اقتصاد مقاومتی اقتصاد محدود به این معنی. است

  ا اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی است؟یآ
کـه اقتصـاد    مـدت اسـت. درحـالی    یک سیاست کوتاه واقتصاد ریاضتی یک طرح اقتصادي بسیار محدود 

شکسـتن   ضد مقاومت است و اصـوالً بـراي درهـم    قتصاد ریاضتیا .مقاومتی یک سیاست بلندمدت است
ملت که اقتصاد مقاومتی اصوالً براي افزایش قدرت مقاومت یک  شود. درحالی می طراحیها  مقاومت ملت

 .ابعاد اقتصادي است ۀومتی یک طرح جامع و فراگیر در هماقتصاد مقا .طراحی شده است
رونـد.   می شمار ردم، محور و کانون تمرکز اصلی بههم در اقتصاد ریاضتی و هم در اقتصاد مقاومتی م 
ورهاي کشـ  ،اقتصاديهاي  رغم اینکه در بروز مشکالت و سختی ن تفاوت که در اقتصاد ریاضتی علیبا ای

تنهایی باید بـار   این مشکالت این مردم هستند که بهاما در حل  ،بزرگ دخیل هستندهاي  رقیب و شرکت
دوش بکشند. البته در اقتصاد مقاومتی نیز مردم محورند؛ امـا نـه فقـط محـور تحمـل       را بهها  تمام سختی
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 .روند می شمار اقتصادي بههاي  گاه اصلی تمام فعالیت بلکه تکیهها  سختی
اقتصاد ریاضتی در خصوص کشورهایی  .هاي غلط انبساطی است اقتصاد ریاضتی پاسخی به سیاست 

گونـه کشـورها    این. ...برند. مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و سرمی هاي اقتصادي به مطرح است که در آشوب
  .هاي ریاضتی در پیش بگیرند باید سیاست

 یضرورت اقتصاد مقاومت
  الزم است. شرفتیساختن اهداف عدالت و پ محقق يبرا یدر مقطع کنون يک جهش اقتصادی. 1
ـ گ از شکل يریگشیجهت پ ینید يها ت و آموزهیاقتصاد کشور براساس معنو يبازساز. 2  يفسـادها  يری

  .یاسالم یت انقالبیهو یعنیانداز  متعارف در آن و تحقق روح سند چشم
ـ  ير شـعارها یمصرف؛ همت و کار مضاعف و سا ياصالح الگو يسو ل حرکت بهیتکم. 3 در جهـت   یقبل

ـ   تحقق اهداف سـند چشـم   ينمودن نظام در راستاشتر کارآمدیچه بهر ـ و هانـداز ب ژه احـراز مقـام اول   ی
  .در منطقه ياقتصاد

خواهـان جهـان    عدالت ۀهم يبرا یاسالم ـ یرانیا یینقش الگو يفایکشور جهت ا ياقتصاد ییشکوفا. 4
  .مسلمانانژه یو به

  ن و مستضعفان عالم.امحروم ينان و اتکا برایاطم قابل يک قدرت اقتصادیران به یل ایتبد. 5
ثارگرانـه و  یق تـالش و مجاهـدت ا  یگانگان از طریکشور از ب يو استغنا يدادن استقالل اقتصاد شکل. 6

  انداز. از سند چشمین شیعنوان پ به یاله يها زهیهمراه با انگ
انـداز و عـدم غفلـت از اصـالت      نگرفتن آن در سند چشمبودن اقتصاد و هدف قرار لهیوس یعدم فراموش. 7

  ها. از آن یناش يها جهاد، مقاومت، صبر، تالش، عزت و ارزش
ـ انداز (مثـل تول  دن به اهداف چشمیرس يبرا يدر تحوالت اقتصاد یو سلب یجابیا يها ت جنبهیرعا. 8 د ی

  است). يآن جهاد اقتصاد ۀتر و کاهش مصرف و واردات که الزمشیب
   .اهداف نظام يساز ادهیها در پ آن کارگیري بهو  يو ماد یشناخت منابع انسان. 9

   .ر اهداف نظامین سایدر ب ياهداف اقتصاد يتوجه به نقش محور. 10
دن به مقاصد بزرگ یرس يو تحمل زحمت و مشقت برا ینیب ، کوتهي، خودمحوریاز خودخواه ییهار. 11

   .اهداف نظامهمچون 
و توجـه   وري بهرهش نرخ یجاد اشتغال و افزای، ايهمچون رشد اقتصادهایی  دادن شاخصمالك قرار. 12

    .نظام نظر مورد يها تحقق شاخص يبراسازي  نهیمنظور زم ها به شتر به آنیب
نظـام   ياقتصاد یبه مش مربوط يها وابسته و ضعف از اقتصاد یناش يها یماندگ ضرورت جبران عقب. 13

   .یقبل ۀدر دو ده



  283                محور پایه و عدالت تبیین تفکر و عمل بسیجی جهت تحقق اقتصاد مردم

 

   .در آن يو معنو یاله ۀجاد صبغیو ا يت اقتصادیدر مورد کار و تالش و فعالسازي  فرهنگ. 14
    .در اقتصاد کشور يو جهاد یحالت تهاجمگیري  و شکل یکشور از حالت تدافع ياقتصاد ۀخروج عرص. 15
در  یاسـالم  یاهـداف متعـال   يسو بهشرفت یو پ يو رونق اقتصاد ییشکوفا ةو دور يت راهبردیریمد. 16

ـ از پ يریشـگ یو غـرب (پ  یژه در تعامل با اقتصاد جهـان یو هداخل و خارج ب  يمحـض از الگوهـا   يروی
  موجود).  ياقتصاد

 يو جهـاد  يت نهـاد یریسـمت مـد   ت کشور بـه یریجاد تحول در نظام مدیت و ایریمدسازي  يجهاد. 17
  تحقق اهداف نظام.  يک الزام برای ۀمثاب به

شـرفت  یدشـمنان در راه پ  يهـا  یهـا و کارشـکن   میدر برابر تحـر  یروانـ  یروح یجاد آمادگیاعالم موضع و ا. 18
  کشور.  

  . يدات اقتصادیها و تهد میهرگونه مقابله با تحر يالزم برا يها رساختیزسازي  آماده. 19
  در جامعه.  يدیرتولیو غ یمقابله با فرهنگ مصرف. 20
  . يک جهتش اقتصادیجاد یموفق در ا يالگو ۀارائ. 21
  . يجهاد يجاد تحرك اقتصادیدر ا یمکتب يها دادن توان آموزه نشان. 22
  آن.  يدر بعد اقتصاد یق انقالب اسالمیتعم. 23
  . ير رونق اقتصادیها و رفع موانع در مس توطئهسازي  یخنث. 24
  . یاسالمج فرهنگ اقتصاد یو ترو یق به اقتصاد اسالمیتوجه عم. 25
  آنان.  ياقتصاد يها و توطئه ياقتصاد يها ف برنامهیدشمنان در تضع يها توجه به برنامه. 26

 قش مردم در اقتصاد مقاومتین
می کـه از  العنوان یک کشور اسـ  هنقش مردم در اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و حائز اهمیت است. ایران ب

خود را بنا نهاده است، توانسـته  هاي  کفر و استکبار جهانی پایهستیزي و مقاومت در برابر  ابتدا بر پایه ظلم
داخلی و مبارزه با هاي  تصویر بکشد. جنگ تحمیلی، مبارزه با بحران ست الگویی از مشارکت مردمی را بها

عمـومی و مبـارزه بـا    هـاي   جانبـه در صـحنه   در انتخابات گونـاگون، مشـارکت همـه   ب، شرکت الضد انق
که از نیروي مردمـی  اي  هبا یاري و مساعدت مردم همراه بوده است. در هر صحن تهدیدهاي خارجی همه

استفاده شده و شرایط براي مردم صادقانه بیان شده است بیشترین مشارکت از جانب مردم صورت گرفته 
کـدام  که مردم و دولـت هر هایی  حاصل شده است، اما در صحنهها  بهترین نتیجهها  و در تمام این صحنه

نتـایج   جداگانه صورت گرفته است،ها  سازي بهینه ،ح اقتصاديالپی اهداف خود بوده و در اصطانه درداگج
امـور  ۀ مردم در همـ ۀ جانب آگاهانه و همه ،اگر مشارکت را دخالت داوطلبانه .مورد انتظار حاصل نشده است

دارد تعریـف کنـیم،   و کـار   نوعی با زندگی آنان سـر  سیاسی و اقتصادي که هریک به ،فرهنگی ،اجتماعی
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شـود.   مـی  ینفـک مشـارکت محسـوب   ال در این امور جـزء گیري  تصمیمهاي  ینداگذاري مردم بر فرتأثیر
هـاي گروهـی اسـت کـه موجـب یـاري        بنابراین مشارکت، درگیري ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت

دادن و  يیــار ،شــدندرگیر ،اســاس تعریــف فــوقشــود. بر مــی ن در امــورالیکــدیگر و همچنــین مســئو
  است: یبررس ل قابلیذ يها از راه ن مهمیا .باشد می سه ویژگی مهم مشارکت ،پذیري مسئولیت

  سازي گفتمان
یکی از مباحث مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشریح ماهیت و اهداف اقتصاد مقـاومتی بـراي همـدیگر    

در استفاده از ابزارهاي اقتصادي  دشمنانهاي  تواند خانواده و اطرافیان خود را از نقشه می است، هر فردي
تبـع   و بهها  شدن تأثیرتحریم ید تا نقش این نوع اقتصاد در اقلیآگاه نماید و از اهمیت اقتصاد مقاومتی بگو

یافتن این سیاست براي همگان روشن شود. به غیر از تشریح اهمیت اقتصاد مقـاومتی   آن شکست و پایان
  ز در این خصوص تشریح گردد.ها و نقش مردم نی باید به اصول، روش

  اصالح الگوي مصرف
گرایـی اسـت در نهایـت     کاال و انـرژي و پرهیـز از تجمـل   ۀ اصالح الگوي مصرف که شامل مصرف بهین

شود کشور نیاز کمتري به واردات و فرصت بیشتري براي صادرات داشته باشد و این به معنـی   می موجب
آمد از راه فروش نفت دچار مشکل است، مردم بـا اصـالح   این است که در شرایطی که دولت در تأمین در

 کند. براي اصالح الگوي مصـرف  می الگوي مصرف دولت را در مدیریت بهینه با درآمدهاي محدود یاري
اي  هماهوارهاي  با دیدن شبکه توجه داشت و توان نمی تبلیغاتی کاالهاي لوکس و تجمالتیهاي  به آگهی

  مقاومت کرد.توان  نمیآسانی  ها به کنند در مقابل خرید آن می تبلیغطور کاالها را  که مدام این

  توجه به مصرف تولیدات ملی
ما اصل این بوده که بین دو کاالي ایرانی و خارجی با قیمت و کیفیت یکسان بـه  ۀ شاید تاکنون براي هم

چنـین باشـد و مـا شـرایطی     رسد این مسئله در تمام دنیا  می نظر اما به ،کاالي ایرانی اهتمام داشته باشیم
دوسـتی بایـد بـه     این ماییم که به غیر از حس میهن کهچرا ،از بسیاري از کشورهاي دنیا داریمتر  متفاوت

از  رسـد در شـرایط حاضـر الزم باشـد بـیش      می نظر همین دلیل به اقتصاد اهمیت بدهیم و بهسازي  مقاوم
توانـد موجـب شـود تـا      مـی  و البتـه ایـن مسـئله    ها اهمیت بدهیم بودن آن قیمت و کیفیت کاال به ایرانی

ادامـه دهنـد، نگـاهی در سـیر      داخلی نیز تقویت به روند رو به رشد خود با سرعت بیشتريکنندگان  تولید
شدن بسیاري از کشورهاي موفق در این خصوص نیز به نقش پررنگ مردم و فرهنگ عمـومی در   صنعتی

  دهد. می این خصوص گواهی
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  مالیات ۀاهتمام به مقول
شود بسیاري از  می دقت محاسبه و سر وقت اخذ ها به اکنون به غیر از کارمندان و کارگران که مالیات آن هم

که نگاهی به فرهنـگ   درحالی .موقع مالیات خود حساسیتی ندارند ر دیگر نسبت به پرداخت دقیق و بهاقشا
که مـردم و فرهنـگ عمـومی     دهد می گواهیاند  مانند نفت بودههایی  عمومی کشورهایی که فاقد سرمایه

گیرند و با  می شدت نسبت به مالیات حساس بوده و نسبت به فرار مالیاتی به بدترین شکل موضع ایشان به
اطالعاتی هاي  چه دولت مکلف است که با شبکهنمایند، اگر می مالیاتی به مانند سارقان برخوردهاي  فراري

باید ما مردم نیز نسبت به سهم خودمان در تحقق درآمد مالیاتی کشور ولی  ،دقیق در این خصوص وارد شود
  اهتمام داشته باشیم و این مسئله را با بیان و تکرار به فرهنگ عمومی مبدل سازیم.

  گذاري مدیریت نقدینگی و سرمایه
ها ما مـردم نیـز در جهـت تحقـق ایـن       چه دولت مکلف به حفظ ارزش پول ملی است اما بعضی وقتاگر
زنیم کـه مسـتقیم و    می به اموري دستگذاري  کنیم و با نیت سودجویی و یا سرمایه می تراشی ئله مانعمس

هایمـان را   گردد. وقتی ما مردم سـرمایه  می یا غیرمستقیم موجب تضعیف ارزش پول ملی و اقتصاد کشور
 موجـب  دهـیم  مـی  طـال و ارز سـوق  ، هـاي مسـکن   مورد در بخـش  بی هاي سمت داللی و بورس بازي به

بخشی و فرابخشی در کشور عنان مدیریت را از دست دولـت خـارج نمـوده و دود    هاي  شویم که تورم می
گـذاري، در   سرمایه رسد ما مردم قبل از هر می نظر میهنانمان برود. به ورم در انتها به چشم خودمان و همت

عنـوان   کنـیم را بـه   می یجادرا که براي کشور اهایی  کردن منافع شخصی آن، هزینه کنار سبک و سنگین
سمتی سوق دهـیم کـه بـه     مازادمان را بههاي  المقدور نقدینگی اصل قطعی مد نظر قرار دهیم و حتییک 

  تولیدي کمک نمایند.هاي  بخش

  در کار وري بهره
ارتباط مسـتقیم دارد و اگـر مـا     نیروي کار آن کشور وري بهرهمیزان موفقیت اقتصاد یک کشور به میزان 

ان اهتمام نداشته باشیم تصور اینکه مشغلی و حتی غیرشغلیهاي  فعالیت وري بهرهعنوان مردم نسبت به  به
کـار چنـد بخـش دارد کـه      وري بهرهپیش برود تقریباً عبس خواهد بود. افزایش  وري بهرهسمت  کشور به

شـغل و فعـالیتی   بخشی از آن مبتنی بر افزایش تالش و بخشی مبتنی بر افزایش آگاهی است، ما در هـر  
ها و افـزایش پویـایی و تـالش گـامی در      تخصصی و عمل به آنهاي  که مشغولیم باید با افزایش آگاهی

  ملی برداریم. وري بهرهجهت افزایش 
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  کمک به محرومان
شود، بخشی از اهداف و اصول اقتصاد مقاومتی این  نمی شدن مردم محقق مقاوم شدن اقتصاد بدون مقاوم

افزایش داد، باید نسبت به همـدیگر حسـاس   ها  ن مقاومت مردم را در مشکالت و سختیاست که باید توا
تسلیم روحی برسند، مقاومت بـا   ۀدر برابر مشکالت به نقطانمان نگذاشت اقوام، دوستان و همسایگ بود و

  توان با هم نبود و در برابر دشمن تاب آورد. نمی یابد، می همدلی و وحدت معنی

  گري مطالبه
زیستی مسئوالن، حمایت از تولید ملی، پرهیز از تجمـالت، رسـیدگی بـه     که مردم نسبت به ساده یجایدر

محرومان حساس باشند و این موارد را از مسئوالن خود مطالبه نمایند یقیناً مسئوالن و سایرین نیز الاقل 
ـ  داشـت. مـردم بایـد از م   براي بقاي خود راهی جز پاسخگویی به این مطالبات نخواهنـد    ۀسـئوالن روحی

سبت به واردات هاي اقتصاد مقاومتی را با تمام شئون آن مطالبه کنند، مردم باید ن جهادي در تحقق آرمان
مسئوالن از این وسایل حساسیت داشته باشـند و در شـرایطی کـه     ةخصوص استفاد کاالهاي لوکس و به

کشور قادر به تولید محصوالت کشاورزي مورد نیازش است نسبت به واردات محصـوالت غـذایی اظهـار    
تواننـد   می خوبی بهها  شخصی و رسانههاي  سایت ها، اجتماعی، وبالگهاي  اکنون شبکه د، همننگرانی نمای

  .ن منتقل کنندحرف مردم را به مسئوال

  معیشت مقاومتی
کـه هـیچ    طـوري  و حرکت در میان اسراف و تقتیر بهداري در زندگی مادي  معنی اندازه روایات بهمعیشت در بیان 

ـ  نشود تعبیر و تفسیر شده است. باتوجه انسانی گرفتار اسـالمی مسـیر کمـال فـردي از مسـیر      ۀ به اینکه در جامع
درستی انجام دهـد و در طـرف دیگـر     وظایف خود را در قبال اجتماع به باید کمال اجتماعی جدا نیست و فرد نیز

ـ     ز بر زندگی او تأثیرگذار اسـت، بـراین  نوسانات اجتماعی نی هـاي اقتصـادي و    تحـریم ۀ اسـاس، زمـانی کـه دامن
نیازمنـد  کند و مسـلمانان   شود، این مسئله نیز بیشتر معنا پیدا می فشارهاي مالی بر یک کشور اسالمی بیشتر می

  کند. ها را متغیر می تقدیر معیشتی مقاومتی و متناسب با اقتضائات تحریم هستند که زندگی آن
توان دو نوع تقدیر معیشت را براي مردم در راه رسیدن به کمال احصا کرد. نخستین نـوع   رو، می ازاین
ها اشـاره   ه دین اسالم به آنگردد ک هایی برمی داري در زندگی و مدیریت معیشت خانوار در قالب به اندازه

شود که در هر  کار می و  کرده است و شامل طلب رزق، مدیریت مصرف، دوري از فقر و فهم اصول کسب
  شرایطی مؤمن باید به آن توجه کند.

 ایـن  اسـت،  مواجه مختلفی هاي تحریم با کشور و کند می تغییر کشور اقتصادي شرایط که زمانی اما 
 کـه  اسـت  حـدي  در انسـان  رزق عـادي  حالت در اگر. کرد خواهد پیدا متفاوتی يمعنا نیز معیشت تقدیر
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دالیلـی مثـل    دارد، زمانی که شـرایط اقتصـادي بـه   شوند و زندگی راحتی  رتفع میم او نیازهاي از بسیاري
شود، مطمئناً این مسئله در رزق او نیـز مـؤثر اسـت و سـطح زنـدگی او را       سالی سخت میتحریم یا خشک

ییـر دهـد و خـود را بـراي شـرایط      دهد و او نیز باید مطابق با همین نوسانات زندگی خود را تغ میکاهش 
  شدن زندگی مهیا کرده باشد. سخت

معصـومین  ة کردن به حال سایر مؤمنین و تبعیـت از سـیر   دیگر مردم در این شرایط، رسیدگیۀ وظیف
مدت اخیر در کشور ما این امـر تـا حـدودي    السالم) در شرایط تحریم و تنگناست که متأسفانه در  (علیهم

کـه مـازادي در    بود وجود دارد، مسلمانان بایـد درصـورتی  نادیده گرفته شده است؛ یعنی اگر در کاالیی کم
  خانه دارند، به فکر دیگران باشند و خود نیز با داللی و گرانی مبارزه کنند و به آن دامن نزنند.

شود و گنـدم و جـو، کـه از نیازهـاي      سالی میمدینه خشک ادق (علیه السالم)، دردر زمان حضرت ص
جاي آنکه در صف خریـد گنـدم برونـد تـا نیازهـاي خـود را        شود و حضرت به ی مردم است، کم میاساس

خـود  ۀ دهند که نیاز است مردم ما نیـز آن را سـرلوح   برآورده کنند، حرکتی کامالً خالف این امر انجام می
  قرار دهند.

نْـدنَا  قَالَ: قَالَ لی أَبو عبد اللَّه ع و قَد تَزَید السعرُ بِالْمدینَه کَم عنْدنَا منْ طَعامٍ قَالَ قُلْـت ع عنْ معتِّبٍ «
قَالَ بِع امطَع ینَهدبِالْم سلَی و لَه قَالَ قُلْت هبِع و هیرَةً قَالَ أَخْرِجراً کَثأَشْه یککْفا یقَـالَ اشْـتَرِ    م تُـها بِعفَلَم ه

ه یعلَم أَنِّی واجِد أَنْ مع النَّاسِ یوماً بِیومٍ و قَالَ یا معتِّب اجعلْ قُوت عیالی نصفاً شَعیراً و نصفاً حنْطَه فَإِنَّ اللَّ
  .»نْ یرَانی اللَّه قَد أَحسنْت تَقْدیرَ الْمعیشَهأُطْعمهم الْحنْطَۀَ علَى وجهِها و لَکنِّی أُحب أَ

ها در مدینه باال رفتـه   قیمت«امام صادق (علیه السالم) به معتب، که غالم ایشان بودند، فرمودند که 
یک ماه و بیشتر غذا داریم. حضـرت فرمودنـد   ة است، به چه میزان غذا در نزد ما هست؟ گفتم که به انداز

ها را بفروشم.) حضـرت   ها را بفروش و من گفتم که در مدینه غذایی نیست! (چطور آن بیرون و آنکه برو 
ها را فروختی، همانند مردم هر روز گندم بخر. سپس حضـرت   ها را بفروش و زمانی که آن فرمودند که آن

داند که مـن   د میکه خداون درستی نصف گندم و نصف جو قرار بده، به مراة فرمودند که معتب غذاي خانواد
داري در معیشـت را   د کـه انـدازه  خواهیم که خداوند مرا در حالی ببین ها گندم بدهم، اما می توانم به آن می
  .»ام احسن انجام دادهنحو به

اند و  این حدیث شریف بیانگر آن است که حضرت در مورد مصرف به اقتضائات زمان خود توجه کرده
دنبـال افـزایش    بـه جـاي آنکـه    اند. ایشان به سایر مردم را کردهران و در شرایط سختی، مراعات حال دیگ

اند تا نیازهاي مردم مرتفـع بشـود و هماننـد     خود باشند، تمام اندوخته را در شرایط سختی فروختهۀ اندوخت
اند و براي تنظیم بازار و  خود در شرایط قحطی صرف نظر کردهۀ سایر مردم باشند. یعنی حضرت از اندوخت

اند تا هم بقیه یاد بگیرند و بـراي تعـدیل بـازار     خود را به بازار عرضه کردهۀ همراهی با مردم، تمام اندوخت
کردن و... نباشند و با هجوم به بازار موجـب افـزایش   دنبال انبار یشان را به بازار عرضه کنند و بهها اندوخته
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اند تـا   کرده روز خرید می این شرایط روزبه ها نشوند و هم اینکه حضرت در تقاضا و افزایش دوچندان قیمت
  براي سایرین مشکلی رخ ندهد و کمبودي در بازار ایجاد نشود.

تر آن است که در شرایط سختی و کمیابی، با وجود آنکـه توانـایی آن    أملت لقابۀ اما در این میان، نکت
اند که هم از گندم  م خود فرمان دادهاند که از گندم (کاالي خوب و باکیفیت) استفاده کنند، به غال را داشته

وي خود را براي مقاومـت در  ة خرید کند و هم جو بخرد تا نه تنها تقاضاي گندم کاهش یابد، بلکه خانواد
  .تواند مصیبت اقتصادي باشد مهیا کنند شرایط سخت که می

 اقتصاد مقاومتی یمهندسی فرهنگ
است تا الگوهاي فرهنگی و رفتار جامعه سازي  گکه گفته شد، مهندسی فرهنگی نوعی مدیریت فرهنچنان
جامعه باید  شود. شکی نیست که آغاز چنین تحولی در دهی سامانجهت اهداف متعالی جامعه مدیریت و  در
که مردم ي وابسته به نظام آغاز گردد؛ چراو نهادهاها  سازمان ۀران و کارگزاران ارشد نظام در همسوي مدیاز

 ملوك خویش هستند (الناس علی دین ملوکهم). تغییـرات رفتـاري در جامعـه نیـز    بر دین رهبران و آیین 
   پذیرد. سازمانی انجام ی درونئاخت و اصالح زیربنایی در نظام جزبایست همراه با تعمیق شن می

امع نوع متفاوتی از مدیریت جـ  احیاي معناي به فرهنگی مهندسی کنار در اقتصادي فرهنگ مهندسی
شود و در انتخاب هـر   می اساس آن اهداف جامعه از حاشیه به متن آوردهر است که براقتصادي نظام کشو

  گیرد. می نظر قرار مشی، طرح برنامه مد راهبرد، خط
جهت تغییرات  بهسازي  بایست مدیریت فرهنگ می یابی به اقتصاد مقاومتی نخستبنابراین، براي دست

مسیري قرار گیرد که بـه دو   انجام گیرد تا جامعه درمتناسب و الزم از طریق مهندسی فرهنگ اقتصادي 
لید را سامان دهـد کـه ضـمن    اصل توانستن و مقاومت در برابر فشار برسد و شکل جدیدي از اقتصاد و تو

گران و مستکبران مقاومت کند و از  امعه، در برابر هرگونه فشار سلطهنیازهاي اساسی ج ۀکردن هم برآورده
  .شود و به مسیر رشد و شکوفایی خود ادامه دهدمند  هاستقالل و خودکفایی بهر

 اقتصاد یفعلهاي  رفت از آسیب بیرونهاي  برخی راه
 .فرهنگ کار و تالش سازنده. 1
  .)یایران جامعۀهاي  قرآن و سنتـ  یپرهیز از اسراف (طبق فرهنگ دین. 2
 .ها پرهیز از کاالهاي خارجی و حتی ایجاد کراهت براي مصرف آن. 3
سوپراسـتارهاي سـینما و   ، هـا  ق مختلـف مثـل رسـانه   ها بـه طـر   ایرانی و مصرف از آنهاي  تبلیغ کاال. 4

 سنیهاي  تلویزیون در تمام گروه
 .ضروريدوري از تجمالت و لوازم غیر. 5
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  .فرهنگ قناعت. 6
 .انداز پس. 7
 .طلبچشمی و رقابت با افراد دنیا وهم پرهیز از چشم. 8
گوي مصرف از مصرف درست و بهینه و پیروي از الگوي بومی مصرف مثل عدم تغییر فرهنگ و نیز ال. 9

 .… ایرانی وهاي  نوشیدنی ،آمادههاي  مصرف غذا
 .زنان و مردان موفق ،تأسی به الگوي موفق خانواده. 10

 ق:یاز طر
دادن بـه   آمـوزش  ،سـتیزي  آموزش دشـمن  ،آموزش حمایت از دولت ،آموزش فرهنگ درست مصرف

کـار و کسـب و درآمـد حـالل و پرداخـت      ، مدرسه و جامعه در مورد قناعت و پس اندازفرزندان در خانه، 
 خمس و زکات. 

اصالح فرهنگ مصرف و ایجـاد الگـوي درسـت و اسـالمی (مـدیریت       ،تالش فرهنگ کار و ۀتوسع
استغفار و دعا کـه   ،ر بر درآمدکش ،ثروت و سرمایه یک ابزار است براي رسیدن به اهداف مقدس ،)مصرف

نقـش زنـان    توجـه بـه   ،مدیریت مصـرف  ،قناعت ،الحسنه قرضج یترو ،موجب وسعت رزق و روزي است
 .راسخ ةثبات قدم عالوه بر اراد ،ایجاد تعادل بین درآمد و مصرف خانواده ،خانوادهعنوان مدیران داخلی  به

  یمقاومت اقتصادسازي  و فرهنگسازي  گفتمان
  .عهده دارندساز بر و ابزارهاي گفتمانها  اقتصادي و سیاسی را رسانههاي  سیاست ۀاصلی توسعبار 

هدف  ۀبه خصوصیات جامع به طراحی فرایندي علمی باتوجهامري دستوري نیست و نیاز سازي  فتمانگ
سیاسی صحبت کالن اقتصادي و هاي  و برنامهها  در انجام فعالیتسازي  که از پیوست گفتمان دارد. هنگامی

  .باشد می تک نخبگان و مردم جامعه نامه به ادبیات حاکم بر زندگی تکتبدیل برهاي  شود، منظور شیوه می
مبـانی  سازي  اقتصادي و یا سیاسی یک کشور بدون توجه به مفاهیم فرهنگی و گفتمان ۀتوسع الًاصو

سـازي   ومتی در کشـور را گفتمـان  ترین عامل پیشرفت اقتصاد مقـا  نیست. شاید بتوان مهمپذیر  آن، امکان
ـ  ت. ن و مـردم دانسـ  مسـئوال اصول اقتصاد مقاومتی در میان  فکـري منسـجم و مـنظم و     ۀگفتمـان، ارائ

سوي یک رهبر یا ایـدئولوگ و یـا فعـال    باشد که از اعتقادات یک جامعه میدفاع مبتنی بر فرهنگ و  قابل
گیـرد، بـه نظـام     قرار میها  گیري تبلیغات و جهت ها، گردد و محور فعالیت سیاسی و یا فرهنگی تبیین می

گـذارد، رفتارهـاي سیاسـی و     دهد و بر سرنوشت مردم و کشـور تـأثیر مـی    اي جهت می مدیریتی و رسانه
 .کنند ی مییآرا ن پیرامون آن صفان و موافقادهد و مخالف ا شکل میاجتماعی خاصی ر

ابـد تـا   ی مـی  توسـعه  یو اجتماع یاسیلحاظ ساست که از  ییک نظام بازنمایک نوع زبان و یگفتمان 
ـ جـاد و توز یمهـم ا  یموضوع ۀطیک حی ةرا دربار یمنسجم از معاناي  هعمجمو ـ ع نمای ـ د. ای در  ین معـان ی
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ـ گ مـی  خدمت منافع گروهی از اجتماع است که گفتمـان از درون آن سرچشـمه   ـ رد و از طری ق عملکـرد  ی
  د. یل نمایم تبدیرا به عقل سل یکند، آن معان می اش تالش یکیدئولوژیا

شـود.   می خاص در جامعه حاکم یطیاست که در شرا یک ساختار معرفتیهر گفتمان تر  ان سادهیبه ب
سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و    هـاي   در اصل، فرایند تبدیل و یا ورود نظریه و یا گفتمـان سازي  گفتمان

سـازي، آمـوزش و    عبـارت از راهکارهـاي فرهنـگ   فرهنگی به ادبیات رایج جامعه و زندگی مردم است و 
فرایندي است که با شناخت جامعـه هـدف و اسـتفاده از ابـزار     سازي  تبیین مبانی در جامعه است. گفتمان

بـر دوش  سـازي   بر و فراینـدي اسـت. بـار اصـلی گفتمـان      رسانه و آموزش صورت پذیرفته و اغلب زمان
  ت:اس یدولتهاي  خصوصاً رسانهمختلف هاي  رسانه
  

  
  وظایف دولت در اقتصاد مقاومتی .2شکل 

  یاقدامات عمل
  یها در جهت تحقق اقتصاد مقاومت در سازمانها  نامه بخش اصالح

معتقد،...) جهـت   یانسان يروی، نی(فرهنگ غن ي(آب، خاك،...) و معنو يح از منابع مادیصحة استفاد
    یتحقق اقتصاد مقاومت

  مقاومتی تعریف شود که قصد تولید چه محصوالتی را داریم؟ هاي تولیدي در بحث اقتصاد سیاست در
همـین   ومتی را به سود خود ندانسـته و بـه  ها، اجراي سیاست اقتصاد مقا ها و سازمان بسیاري از ارگان

  کنند. می دلیل با آن مخالفت
 سازي گفتمان.  
 اصالح الگوي مصرف.  
 توجه به مصرف تولیدات ملی.  



  291                محور پایه و عدالت تبیین تفکر و عمل بسیجی جهت تحقق اقتصاد مردم

 

 مالیات ۀاهتمام به مقول.  
 گذاري ریت نقدینگی و سرمایهمدی.  
 در کار وري بهره.  
 کمک به محرومان.  
 نسبت به مسئوالن گري مطالبه.  

  شنهادیو پگیري  جهینت
ـ  ازسـوي  اسـتراتژي  این پذیرش و بحث فرهنگ مقاومتی اقتصادگیري  شکل در مهمۀ لمسئ  مـردم ۀ عام
 بـا  العـالی)  (مدظلـه  اي خامنـه امـام   حضـرت  کـه  است ایران معماي اقتصادة گمشدۀ قطع فرهنگ. است

اي  هراسـتا حماسـ   ایـن  در حرکـت  انـد.  نمـوده  یـادآوري  ایران ملتۀ هم وسئوالن م به را آن هوشمندي،
 و ملـی  با عزم و نموده توجه هم با اقتصاد و فرهنگ بحث ایران به د ملتیبا که است سیاسی و اقتصادي
ـ در ا تالش نمایند.ها  تحریم اثرنمودن بی و کشور اقتصاديۀ بنی تقویت راستاي در جهادي مدیریت ن راه ی

 یو گذر از اقتصاد دولت ياقتصادهاي  شتر مردم در عرصهیمتصور جهت تحقق حضور ب يجمله راهکارهااز
 افـراد در  ۀثر همـ ؤحضـور مـ   ينـه بـرا  یتـا زم  اسـت آحاد مـردم   يها يش توانمندیافزا ،به نفت یو متک

ـ اقتصاد سـطح پا سازي  یمردم وها  آرمانمان به أتوجه توفراهم شود.  يمولد اقتصاد يها تیفعال و  يداری
توجه بـه تولیـدات داخلـی، اسـتفاده از      .دده می ارتقارا وفشارها ها  میدر برابر تحر ياقتصاد یملمقاومت 

والت هاي اساسی و محص ، توجه خاص به تولید کاالانیبن دانش، اتکا بر اقتصاد یبومۀ نیروي کار و سرمای
هـاي اقتصـادي    به فعالیت دین راستا بایا د. درهستن  هاي اقتصاد مقاومتی ترین مؤلفه مهم جملهاز بنایی زیر

ـ نبـردي   سوي مصرف بهینه و توجه بـه تحقیقـات کـار    حرکت به شود. يشتریتوجه ب يجهاد گـر  یز از دی
  .باشد می متصور يراهبردها
  شود: می شنهادیلذا پ

اضطراب در بین مردم. چراکه چنین حالتی هرگز بستر مناسبی بـراي   ،تنش ،شایعاتجلوگیري از بروز . 1
 .کند نمی ایجاد امنیت اقتصادي را فراهم

کشور در هاي  فعالیت ةعنوان قلب تپند استفاده از نیروي جوان جامعه به تقویت مبانی مدیریتی کشور و. 2
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  سازي  بر بهینه تأکیدتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با 
  ها مصرف برق در رایانه

  **، آرام تیرگر*موسوي انیجدانحسین سید

  چکیده
همـراه وسـایل    هـا بـه   ها یکی از تجهیزات اصلی اداري هستند که مصرف بـرق آن  در حال حاضر رایانه
دهـد. نظـر بـه     چهارم مصرف انرژي الکتریکی یک ساختمان اداري را تشکیل مـی  جانبی کمابیش یک

از طرفی همسویی اقداماتی در این راستا با ، و يانرژ مصرف يساز نهیبه و ییجو صرفهاقتصادي  اهمیت
هـاي   رایانـه ثر بر مصـرف بـرق در   عوامل مؤبرخی  اهداف اقتصاد مقاومتی، در این پژوهش به بررسی

سـوي  مـدت رایانـه از   به استفادة گسـترده و طـوالنی   باتوجه پرداخته شد.دانشگاه شخصی کاربران یک 
مربوط به کاهش مصرف برق اندك و الگوي اسـتفاده از   کارهاي و کاربران دانشگاه، آگاهی آنان از ساز

هـاي اقتصـاد    گـردد. در چنـین شـرایطی تحقـق سیاسـت      این وسیله، دور از وضعیت بهینه ارزیابی می
هاي منطقی در اسـتفاده از   منظور اتخاذ شیوه زش کارکنان و جلب همکاري آنان بهمقاومتی مستلزم آمو

 گر وسایل برقی است.تجهیزات اداري، همانند رایانه و دی
  سازي مصرف برق، رایانه بهینه مقاومتی، اقتصادها:  واژهکلید

  مقدمه
ۀ اخیـر اقـدامات   هاي صنعت، کشورهاي پیشـرفته طـی دو دهـ    دلیل نقش بارز انرژي در چرخش چرخ به

شـدت  که  اي گونه هاند، ب کردن آن برداشته ویی در میزان مصرف انرژي و بهینهج اي براي صرفه شده حساب
] سهم ایران با برخـورداري از یـک درصـد جمعیـت     1[. مصرف انرژي در این کشورها کاهش یافته است

درصد از مصرف انـرژي و بـیش    2دنیا، و با وجود سهم تولید صنعتی کمتر از میانگین دنیا، داراي بیش از 
سـازي   بهینـه  ةژي، انگیـز درصد از یارانه انرژي دنیاست. برخالف برخی از کشورها که با مالیات انر 15از 

 مصـرف  انه به بخـش انـرژي، امکـان و انگیـزة    دهند، در کشور ما، با اختصاص یار مصرف را افزایش می
    ]2. [یابد  رویه افزایش می بی
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  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 296

 

، یخـانگ  يهـا  شتر مربـوط بـه بخـش   ی، بيران، رشد مصرف انرژیها گویاي آن است که در ا گزارش
ـ  نییپا زین يو خدمات بوده و بازده انرژ يتجار ] یکـی از وسـایل بسـیار    4،3،1[. ر از حـد مطلـوب اسـت   ت

هـا هسـتند. مشـاهدات متعـدد      هاي یادشده رایانه محیط انرژي الکتریکی در همۀکننده  متداول و مصرف
حـال   .هاي کار کارکنـان روشـن هسـتند    و ساعت روزطول  همۀ درگویاي آن است که اغلب این وسایل 

 توان یمهایی  نکته تیرعا باهمین دلیل  ها مورد استفاده نبوده و به تگاهن دسایها  آنکه در بسیاري از زمان
البته در بسیاري از موارد نیز همزمان با شرایط فوق، تعدادي از وسـایل   .آنان کاست یمصرف برق از اندازة

موجـب  ضروري برق را غیر جانبی مانند چاپگر، بلندگو و اسکنر نیز در وضعیت روشن قرار داشته و مصرف
 يهاي آن در راسـتا  مت حاملیش قیدار کشور و همچنین افزایپا ۀدر توسع ينظر به نقش انرژ گردند. می
و اسـتفاده بهینـه از آن    يت بخـش انـرژ  یری، نیاز است که عملکرد مـد یجهان يها متیشدن به ق کینزد

   ]5[. ردیقرارگ یابیق و پیوسته مورد ارزیاي دق گونه هب
ف بـرق در  سـازي مصـر   حدویت دستیابی به نتـایج مطالعـاتی در راسـتاي بهینـه    به م این باتوجهبنابر

و سـازي   هـاي اقتصـاد مقـاومتی و ضـرورت بهینـه      به طرح سیاست تجهیزات الکتریکی، و ازسویی باتوجه
جمله مصرف برق در کشور، این مطالعه با هـدف بررسـی برخـی    تر مصرف انرژي از مدیریت هرچه دقیق

  آمد.اجرا در دانشگاه بههاي شخصی کاربران یک  رایانهثر بر مصرف برق در عوامل مؤ

  ها مواد و روش
هاي شخصی کاربران مستقر  بر روي رایانه 1393تحلیلی در سال ـ  صورت مقطعی و توصیفی هاین پژوهش ب

کی و ستاد هاي پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزش هاي علوم پزشکی کشور (دانشکده در پردیس یکی از دانشگاه
مستقیم  محقق، مصاحبه با کاربر، و مشاهدة حضوري ها از طریق مراجعۀ دادهمرکزي دانشگاه) انجام شد. 

. گردید آوري جمعساخته متناسب با اهداف پژوهش  اي محقق راه استفاده از پرسشنامههم ها به رایانهوضعیت 
اد کاربران، مـدت  ها، سطح سو رایانه یک ازراین پرسشنامه در خصوص موضوعاتی شامل تعداد کاربران ه

نر و هاي جانبی مانند چاپگر، اسک در طول روز، نوع نمایشگر، داشتن دستگاه رایانهبودن  و روشن کارگیري به
ري شد. همچنین ها، گردآو نکردن از آن هنگام استفاده هها ب بودن این دستگاه بلندگو، و نیزخاموش یا روشن

بودن یا  و نیز تنظیمکار  هخواب یا آماده ب ها در حالت آشنابودن کاربران و قراردادن رایانه هایی در زمینۀ پرسش
پایان ساعت اداري،  برق در ها و یا رابط چندشاخۀ کردن همۀ دستگاه ها، خاموش ن این موارد در رایانهنبود

  و زمان آن پرسیده شد. ICDL اتصال به شبکۀ اینترنت و گذراندن دورة
توصیفی و اسـتنباطی  آمار هاي  شاخصهمچنین و  SPSS15آماري  افزار نرماز ها  دازش دادهبراي پر

بودن دار و سطح معنی دو استفاده شد هاي پراکندگی و گرایش به مرکز، و آزمون آماري کاي مانند شاخص
  در نظر گرفته شد. P>05/0ها  اختالف
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  ها یافته
هـا   ها و مصـاحبه بـا کـاربران رایانـه     وضعیت آن اهدةمورد بررسی، مش رایانۀ 232نتایج حاصل از پردازش

آنان به  کمابیش همۀ %) داراي تحصیالتی باالتر از دیپلم بودند.4/91نفر ( 212نشان داد که از این تعداد 
کـار داشـته و یـا     و ساعت با رایانـه سـر   5%) روزانه بیش از 5/56اینترنت متصل و بیش از نیمی از آنان (

  شان روشن بوده است.  یانهرا
چـاپگر،   85اسکنر مورد بررسی بـه ترتیـب    58بلندگو و  142چاپگر،  170اساس اظهار کاربران، از بر

بـودن رایانـه، در وضـعیت فعـال و روشـن قـرار        سکنر در تمام مدت همزمان با روشنا 22بلندگو و  108
انـد.   ا همزمان با استفاده از رایانه، روشن بـوده ه سوم این سه دستگاه عبارتی دیگر، حداقل یک به اند. داشته

جهـت کـاهش مصـرف     ها رایانهکارهاي موجود در  و ساز%) از 2/27نفر از کاربران ( 63اما در مقابل تنها 
انه) آگـاه بودنـد. همچنـین کسـري     نکردن از رای کار در هنگام استفاده ههاي خواب یا آماده ب (وضعیت برق

ـ  ها و دستگاه نفر) رایانه 129درصد ( 6/55 ةانداز به طـور کامـل    ههاي جانبی خود را در پایان وقت اداري ب
بـه   راهـی رابـط). همچنـین باتوجـه     کردن سـه  وردن سیم برق از پریز و یا خاموشنمودند (درآ خاموش می

، )LCD )Liquid-Crystal Displayدسـتگاه از نـوع    154نمایشگر مورد بررسی،  232ها، از تعداد  داده
 Cathode Ray(CRTنمایشگر از نوع  58و هنوز  )LED )Light-Emitting Diodeدستگاه از نوع  20

Tube( ًاند. تعداد قریب به اتفاق چاپگرها از نوع لیزري بوده هستند. ضمنا  
%) تک کـاربر و باقیمانـده، یعنـی    7/73(رایانۀ  171بررسی در این مطالعه،  موردهاي  از مجموع رایانه

اختالف دو نشان داد که  %) بیش از یک کاربر داشتند. انجام آزمون آماري کاي 3/26ها ( آن دستگاه از 61
رایانه و تک یـا چنـد کـاربربودن     کارگیري بهبودن وسایل جانبی طی مدت  داري بین وضعیت روشن معنی

ـ    هـا  عبارتی هر دو گروه از رایانه رایانه وجود نداشته است. به مشـابهی از   د کـاربر) الگوهـاي  (تـک یـا چن
 اند. بودن همزمان وسایل جانبی را نشان داده روشن

شده بین دو گروه کاربران با تحصیالت تا کارشناسی و باالتر، نشان داد که کـاربران بـا    انجام مقایسۀ
کار یـا   ههاي خواب یا آماده ب داري آشنایی بیشتري با وضعیت معنی گونۀ هتحصیالت باالتر از کارشناسی ب

کردن  انجام عملی راهکارها و نیز خاموش)، اما در مورد P ≥ 001/0(  ها داشته انرژي در رایانه ۀمصرف بهین
  دار نبوده است. جویی انرژي)، این اختالف معنی (در راستاي صرفه کامل رایانه و تجهیزات جانبی

    بحث
نشـدن و   کار، هنگـام اسـتفاده   ههاي خواب یا آماده ب ها در یکی از وضعیت در این بررسی، قرارداشتن رایانه

ضروري، وضعیت آرمانی پژوهشگران این نوشتار بود که دیگر تجهیزات جانبی در مواقع غیربودن  خاموش
اي در  مالحظـه  جویی قابـل  دیریت درست در مصرف انرژي و صرفهتوانست گویاي م در صورت تحقق می
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ها در زمـان   مدت رایانه دن گسترده و طوالنیبو رغم روشن ولی برخالف انتظار، علی ].6[ مصرف برق باشد
چهارم آنـان   ، سهم بزرگی از کاربران معادل سهها) % از رایانه55ساعت در بیش از  5(روزانه بیش از  کاري
  اند. اطالع بوده کارهاي مربوط به کاهش مصرف برق بی و از ساز

شـدن نمایشـگر و یـا     هنگام خاموشکردند که  عه تصور میبسیاري از افراد مورد بررسی در این مطال
اهش که موجب ککار و یا چیزي همانند آن هیا آماده بخواب حالت  )، رایانه نیز بهscreen saver( شدن فعال

وات  100تواند حتی تا  ها می که چنین نیست و رایانه در این حالت رود. درصورتی شود، می مصرف برق می
هـا چنـدان    به نتایج برخی پژوهش وضعیتی از اطالعات باتوجه ة چنینمشاهد ]5. [نیز مصرف داشته باشد

زاد در خصـوص سـواد    در پژوهشی که توسط صالحی و حاجی عنوان نمونه، هکه ب، چرادور از انتظار نیست
هاي آزاد اسالمی اسـتان مازنـدران انجـام پـذیرفت، سـواد عمـومی        عمومی کامپیوتري کارکنان دانشگاه

] یا در پژوهش دیگـري کـه توسـط سـعیدي و     7[. از حد متوسط گزارش گردید تر کامپیوتري آنان پایین
همکاران در خصوص آگاهی و مهارت دانشـجویان در اسـتفاده از رایانـه و اینترنـت در میـان گروهـی از       

ت یادگیري از امکانـا  آن بوده است که بیشترین سهم شیوة دانشجویان پرستاري انجام پذیرفت، حاکی از
  ]8. [ها بوده است شخصی و یا از طریق دوستان و همکالسی یان از طریق تجربۀفوق در دانشجو

سـوم   بـودن حـداقل یـک    ها و لوازم جانبی نیز بازگوکنندة فعال بودن دستگاه وضعیت مربوط به روشن
ز ا اي مانند بلندگو، مقـداري بـیش   البته این نسبت براي وسیله. ها بود ها در تمام مدت استفاده از رایانه آن
رویه و غیرضروري لوازم جـانبی   بی ن از احتمال مصرفبه تجربۀ مولفا % بوده است. شرایط اخیر باتوجه75

هاي شخصی حکایت داشته و ضرورت اصالح الگوي مصـرف   ویژه بلندگوها همزمان با استفاده از رایانه هب
ماید. البته گفتنی است ن شزد میها را گو یک از وسایل جانبی رایانهگیري از هر منطق در بهره کارگیري بهو 

هاي متعـدد بـه    ایرانی است که در گزارش رویه از انرژي برق ازجمله عادات نادرست جامعۀ که استفادة بی
] 9. [انـد  آن پرداخته شده و میانگین آن را در مقایسه با میانگین جهانی بیش از سـه برابـر معرفـی کـرده    

ۀ یـک عـادت نبـوده و بـه عوامـل دیگـري همچـون توسـع        چنین وضعیتی تنها ناشی از  هرچند مشاهدة
نشینی که در ایران از باالترین سطح در مقایسه با دیگر کشورهاي خاورمیانه و غرب آسـیا برخـوردار   شهر

کـه بســیاري از   گونــه در مــورد اخیـر و اصـالح وضــعیت موجـود آن    ]10. [شـود  اسـت، نسـبت داده مــی  
عبارت دیگر ایجاد یا اصالح رفتار پیش از هر  رد هر فعالیتی و یا بهفتار در مواند، تغییر ر نظران گفته صاحب

هـا،   جمله مصرف بـرق در رایانـه  راین جهت مدیریت مصرف انرژي و از] بناب5[، چیز نیازمند آموزش است
رست بایـد  هاي د هاي نادرست و سودمندي شیوه هاي شیوه بایست افراد مورد آموزش قرار گیرند. زیان می
رفتارهاي درست مورد آموزش قرار گیرند. البته بدیهی است که تنهـا آمـوزش    فی شوند. نحوةدقت معر به

بـه   از امکانات برقی کافی نبوده و باتوجهبهینه  ر صحیح و در این مورد خاص استفادةبراي اتخاذ یک رفتا
. نگـرش هسـتیم  هاي موجود در خصوص تغییر رفتار، عالوه بر آن نیازمند ایجاد عالقـه و اصـالح    تئوري
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عـات الزم را  کـه افـراد اطال   اند تا هنگـامی  ] مطالعات گذشته در خصوص دیگر موضوعات نشان داده11[
یـري در رفتـار را انتظـار داشـت.     تـوان تغی  شان نسبت به موضوعی تغییر نکند، نمیکسب ننمایند و نگرش

ـ  به مصـرف  سـازي   رژي و بهینـه عبارت دیگر هر اقدامی با هدف اصالح رفتار پیرامون مدیریت مصرف ان
  ]12. [اصالح نگرش و ایجاد انگیزه در افراد است آگاهی، يبرق، پیش از خود نیازمند آموزش و ارتقا

توان  ها و تجهیزات جانبی می جمله رایانههاي برقی از موارد کار با دستگاهیکی از اصولی که در بیشتر 
هاي جانبی خاموش باشـند و در صـورت نیـاز بـه      هدستگا ۀبایستی در ابتدا هم بیان کرد این است که می

هرکدام از وسایل، آن را روشن کرد. ولی براي بسیاري از کاربران این موضوع از اهمیت کـافی برخـوردار   
کـردن کامـل    این پژوهش نشان داد که خاموشهاي  گیرد. یافته بایستی مورد توجه قرار باشد که می نمی

کـاربر   هـاي چنـد   دهد، در مورد رایانـه  بیشتر در پایان وقت اداري رخ می همراه وسایل جانبی که هرایانه ب
اي باید گفت که ایـن   کاربر بوده است. در توضیح چنین پدیده  هاي تک داري با رایانه داراي اختالف معنی

تان رسانی دانشگاه بودند که زیـر نظـارت سرپرسـ    ها و مرکز اطالع شتر در کتابخانهکاربر) بی (چند ها رایانه
  اند.  آگاه در این زمینه قرار داشته

رسد که جـدا   نظر می هشده بین دو گروه کاربران با تحصیالت تا کارشناسی و باالتر، ب انجام در مقایسۀ
هایی که با  کار نیستند، حتی آن ههاي خواب یا آماده ب از گروهی که داراي اطالعات کافی در مورد وضعیت

تغییـر   باشند. زیرا رسیدن به مرحلـۀ  نه مییازمند به آموزش بیشتر در این زمیاین موردها آشنا هستند نیز ن
  هاي آموزشی وجود دارد.  اي فراتر از آگاهی است و همچنان ضرورت اجراي برنامه رفتار، مرحله

  گیري نتیجه
از وضـعیت   چهارم از کـاربران  هاي این بررسی در مجموع نشان داده است که گروهی نزدیک به سه یافته
ر این زمینه همین نسبت اقدام خاص عملی د هب اند. و تقریباً ها آگاهی نداشته مصرف انرژي در رایانه بهینۀ

هاي اقتصاد مقاومتی در  تحقق سیاست تر آمد، مسلماً به شرایطی که شرح آن پیش دادند. باتوجه انجام نمی
بهینه از رایانه و تجهیزات جـانبی آن   کارگیري بهجمله در این مورد ویژه، یعنی پیرامون ها و از ۀ زمینهکلی

هاي منطقی در اسـتفاده از تجهیـزات    منظور اتخاذ شیوه زش کارکنان و جلب همکاري آنان بهمستلزم آمو
  اداري است.
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   اساس نظرگاه اسالمتحلیل دو مفهوم رزق و مصرف بر
  )صحیفۀ سجادیۀرفته در کار بر مفاهیم به تأکید(با 

  **بهرام بیات ،*حمید میرعباسی

  دهیچک
بینی پیرامون زندگی مادي به مطالعه بپردازیم.  دنبال آن هستیم که میان دو نوع جهان در این نوشتار به

پرستانه بنا شده است. براي توضیح  اساس نگرش دنیانی یکی بر پایۀ توحید و دیگري بربی این دو جهان
ضـامین نهفتـه در کتـاب    فاده از مکدام از این جوامع در این مقاله سعی شده است با استي هرها ویژگی

صـورت برجسـته    هـاي ایـن دو بـه    شود. و سپس تفاوت هاي هرکدام استخراج ویژگی صحیفۀ سجادیه
بینی استخراج شـد مفهـوم    اساس این دو جهانترین مفاهیمی که در این زمینه بر نشان داده شود. مهم

مطالعـۀ اسـنادي نتـایج مختلفـی     ن پژوهش با استفاده از روش است. در ای» مصرف«و مفهوم » رزق«
بینی متکی بر فرهنگ  که جهاناین است  کنندة حاصل از این مطالعه بیان ترین نتیجۀ دست آمد. مهم به

عنـوان   ان ندارد و صرفاً این جهان را بهاندیشی نسبت به اعمال و رفتار انس گونه غایت پرستی هیچ مادي
ر توحیدي مواهـب مـادي   بینی متکی بر تفک در جهانکه  . درحالیاست ههدف نهایی خود انتخاب نمود

شود و فرد با اسـتفاده از آن رشـد    اي براي رسیدن به کمال بندگی مطرح می عنوان وسیله این جهان به
  کند.  تکاملی خود را آغاز می

 هدفمندي جهان  ،مصرف ،رزق ،سجادیه صحیفۀ: ها واژهکلید

  مقدمه
ي انسـان نظـر   اصلی زندگی دینی و فرامـاد  جنبۀ است که به ازجمله کتبی خاص و ویژه سجادیه صحیفۀ

عبودیت انسان در عبادت متجلـی   عبودیت انسان است. افکنده است. این نظرافکنی حاصل توجه به جنبۀ
» دعـا «هاي آن در قالـب   هاي مختلفی دانست؛ یکی از صورت توان داراي صورت شود و عبادت را می می

ز ال، درخواست حاجـت ا ؤسوي خدا، طلب و س صطالح به استغاثه، میل و رغبت بهشود. دعا در ا متبلور می
 سـوي خـود (قهرمـان ایـزدي،     کـردن او بـه   آوردن به دیگري براي متوجه خدا، نیایش و یا از توجه و روي

صورت حقیقت  ن دینی بهدعا در دعاهاي منقول در متو ةشود؛ زیرا که استعمال واژ تعریف می )93 ،1380

                                                        
 .ham_mirabsi@alumni.ut.ac.irپژوهشگر آزاد  *

  .bahram.bayat@gmail.comاستادیار دانشگاه دفاع ملی  **
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سوي خدایند که با ثنـا و سـتایش و طلـب آمـرزش و درخواسـت       ها توجهاتی به ۀ آنکه هم درحالیاست، 
  )45، 1384 (بیابانی اسکویی، .کند کمک تحقق پیدا می

مفاهیم مختلفی مواجه هستیم وسیعی از دعاها با موضوعات و  ما به گسترة سجادیه صحیفۀدر کتاب 
آن را در نظـر گیـرد. ایـن جوانـب     زندگی فرد جوانب مختلف  نوعی در گسترة کند به سعی میکدام که هر
درگاه حضرت این نیاز را به  ارائۀة دیگر نحو عنوان یک نیازمند است و ازسوي سو هشدار به انسان به ازیک

بـه ایـن مطالـب     توجـه یک جنبۀ آموزشی نیـز دارد. با  سجادیه صحیفۀرو کتاب  دهد. ازاین باري نشان می
وشتار به بررسی نظام اقتصاد اسالمی بپردازیم. زندگی انسان در جهان مـادي موجـب   خواهیم در این ن می

دیگر به  سو به عوامل طبیعی عالم و ازسوي نیازمندي باشد، این نیازمندي ازیک شده است که او موجودي
 ر ایـن هـا را د  باشد. نیازهاي اقتصادي و یا مادي بشر امروزه جزء اصلی زندگی انسـان  بشر می يدیگر ابنا

بینی است  اساس جهاني اقتصادي انسان در این دوران برشدن نیازها دهد؛ برآورده کرة خاکی تشکیل می
ها نیز متفاوت است. برخی  برآوردن این نیاز ضروري انسانة پذیرد و از همین روي است که نحو که او می
ی دیگـر از منظـر و رویکـرد و    انـد و برخـ   بینی توحیدي براي خود برگزیـده  هاي رویکرد و جهان از انسان

کند؛ این تفاوت در رویکرد و نظر به عالم موجب شده است دو نوع کلـی   بینی مادي به عالم نگاه می جهان
هاي توحیدي اسـت و خداونـد را مبـداء فـیض و      ن اقتصاد در عالم شکل گیرد رویکردي که معتقد به بنیا

خـود مسـئول رسـیدن بـه      خودي دیگري که انسان را بهاند و تفکر د به انسان می» رزق«مسئول رساندن 
  کند.   آن معرفی می» مصرف«محصوالت مادي و 

در نظام مبتنی بر مصرف یا نظام مصرف محور بنیادهاي قوانین اقتصادي را بایـد در قـوانین طبیعـی    
شـود؛ و   میعنوان مدخل ایجاد نظام طبیعی یاد  هاي طبیعی به س این رویکرد قانوناساوجو نمود، بر جست

اساس این رویکرد انسان بـا فهـم   سازد. بر بر اجتماع انسانی را میاین نظام طبیعی است که قوانین حاکم 
دیگـر، در   ازسـوي  )1386 نیا، (هادوي .کند طبیعت و قوانین آن، قوانین حاکم بر روابط خود را برساخت می

ي نسـان محـور کشـف، تبیـین و اجـرا     شود و ا این نظام فکري، جایگاه خاصی به نظر توحیدي داده نمی
بودن توان معرفتی انسان بـراي کشـف قـوانین     شود؛ مسئلۀ مهم در اینجا بحث ناکافی قوانین شناخت می

شود که انسان یک موجود  احسن منطبق با نیازهاي حقیقی انسان است، این رویکرد در نهایت موجب می
ن بـراي انسـان اسـت. در    م به دنبال تحقـق آ گرا باشد. مصرف همان مطلوبیتی است که این نظا مصرف

خواهد در نظام توحیدي با عبادت بـه   اي است که می محور بحث در این است که انسان بنده رویکرد رزق
روي براي گذران این جهان باید حـوایج   گذرد؛ و ازاین راه این جهان مادي میعبودیت برسد و عبودیت از 

اساس این قاعده اسـت کـه خداونـد نیـاز     شدن این نیاز بر اما برآورده ز انسان برآورد شود؛مادي در حد نیا
عنـوان مفهـومی    بخشد، در این رویکرد رزق به ا میه اساس این نیاز به آنداند و بر بندگان خود را بهتر می

این نگاه، رزق فقـط مایـۀ حیـات     نۀشود. در پس زمی شود که از دل نظام توحیدي متجلی می شناخته می
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 صـحیفۀ نوشتار سعی شده است از منظر اي براي زندگی انسان در این جهان مادي. در این  یلهاست و وس
ابعـاد مختلـف آن   اقتصاد بر بستر زندگی توحیدي مورد توجـه قـرار گیـرد و     ةنگاه به پدیدة نحو سجادیه

رو  ایـن مورد توجه و بررسـی قـرار گیـرد؛ از   محور  صرفهاي اقتصاد م دیگر شاخصه واکاوي شود، و ازسوي
نگاه توحیـدي بـه زنـدگی مـادي و اقتصـادي انسـان داراي چـه        «فرض اصلی این نوشتار این است که 

عنـوان   به سجادیۀۀ صحیفبراي پاسخ به این پرسش و فرض اصلی این نوشتار متن  »هایی است؟ شاخص
ر این متن به هایی که د لفهوجو قرار گرفته است و مؤ مالك فهم اقتصاد توحید مدار مورد بررسی و جست

  گیرد.  پردازد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می این جنبه از حیات انسان می
 تحلیـل  روش در. است گردیده استفاده درونی تحلیل کنار در اسنادي مطالعۀ روش از پژوهش این در
 به را فرعی هاي جنبه و شود، داده تمیز هم از مطالعه مورد متون اساسی هاي خط که شود می سعی درونی

 رسیده انجام به نگارنده طرفی بی حداکثر با روش این. بیابند را آنان فکري ارتباط و دهند پیوند ها خط این
  پردازیم. در ادامه به توضیح و تبیین دو مفهوم مصرف و رزق می) 105 ،1362 دوورژه،( .است

  مصرف و رزق
بنده است؛ سائل کسی که هـدف   کنندة ایجادمحور  سائل است و نظام رزق کنندة محور ایجاد نظام مصرف

شود که ممکن است به مواهب فراوان و یـا   ش صرفاً در یافتن مواهب مادي در این دنیا صرف میا زندگی
یافتن به اوج کمال بندگی خداوند است و جهان مادي  اش دست اندك برسد. و بنده کسی که هدف زندگی

پـردازیم و   مـی و رزق  فتوضیح این مفاهیم ابتدا به مفهوم مصر داند. حال براي را راهی براي این امر می
  محور سخن خواهیم گفت.  محور و نظام مصرف بودن در نظام رزق سپس از بنده و سائل

  الف) مصرف 
 مصـرف  تـوان گفـت،   رو می ایناز و است شده مدرن دنیاي فهم براي مهم شاخصی 1970 دهۀ از مصرف
 .اسـت  زنـدگی  هاي سبک بین تمایز ایجادکنندة شده، متجلی غربی مدرن جوامع در که شکلی در حداقل

 امکـان  و گرایـی  مصـرف  رواج جریـان  در )2 ،1386 رضـایی،  و کـاظمی  ؛ 6 ،1381 چاوشـیان،  و اباذري(
 از حاصل زندگی سبک گسترش هاي نشانه. شوند می زندگی سبک صاحب افراد کاالها، گزینش و انتخاب
(مهـدوي   .کشیدند تصویر به بیستم قرن اوایل در زیمل و وبر ،وبلن چون شناسانی جامعه را مصرفی جامعۀ
 در سـاختار  و فـرد  بـین  تعامل اجتماعی ـ  روانی نوعی ترکیب نمود گرایی، کلی مصرفطور به )1387 کنی،
 مطالعه چند دهه طی )234 ،1386 علیخواه،( .دهد می پیوند هم به را جامعه و فرد و است مصرف يقلمرو

 اول، دیـدگاه  در. شـد  داده تمـایز  هـم  از مصرف فرهنگ مطالعۀ در رویکرد سه موضوع مصرف، پیرامون
. اسـت  اقتصادي تقاضاهاي تابع مصرف،: است فهم قابل کاال دارانۀ سرمایه گستردة تولید مبناي بر مصرف
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 یـا  مرزهـا  ایجـاد  منظـور  به را کاالها مردم، آن در که دارد تمایل متفاوتی هاي شیوه به اساساً دوم، دیدگاه
 و مصـرف  احساسـی  لذات بر سوم، دیدگاه )1391، ؛ همان1381 (بوردیو، .کنند می استفاده اجتماعی تمایز

 سـه  ایـن  بـه  باتوجـه  )67 ،1386 فرجـی،  و حمیـدي ( .اسـت  مبتنی کاالها جهان با مرتبط امیال و رؤیاها
 و خـاص  ویژگـی  پـنج  داراي حـداقل  مصرف بر مبتنی جامعۀ که داشت بیان توان می طورکلی به رویکرد

  :  از دانست عبارت توان می را آن که )163-166، 1387 سعیدي،( .است فرد منحصربه
 هـاي  ارزش و اجتمـاع  مایـۀ  بن جدید جامعۀ در که معنا این به است مصرف جامعۀ مصرفی ۀجامع .1

 دیگر ابعاد تا گیرد می قرار تبیین و توضیح مورد مصرف با رابطه در بیشتر فردي، هویت عناصر و فرهنگی
    . ... و دین کار، مانند اجتماعی

 بـازار  واسـطۀ  به مدرن مصرف. گیرد می شکل بازار روابط بر مبتنی اجتماع مبناي بر مصرفی جامعۀ .2
 نمـاد  عقالنیـت  بـر  مبتنـی  بـاز  بـازار  وجـود . دهـد  مـی  نشـان  را خود کاال مصرف قالب در و یابد می معنا

 طلبـی،  فرصـت  گرایـی،  مـادي  گرایـی،  مصـرف  مقابـل  در و است مصرفی فرهنگ ویژگی این بودن مثبت
  .شود می محسوب مصرف به نگرشة نحو این منفی هاي ویژگی عنوان به گرایی لذت و خودپرستی

 کـه  معنا این به. است مصرف بودن اي توده بعد ندةنمایان عنوان این. استگرا  توده مصرفی جامعۀ .3 
 و کنـد  می گم را فردي خود ابتداي گردش این پی در و زند می گردش به دست خرید بزرگ مراکز در فرد

 بـه  انتخاب در آزادبودن ابتدا خرید فرایند در. زند می خرید به دست نفسانی هواي و عشق مبناي بر سپس
 بـه  دست کاال مختلف هاي صورت انبوهی میان از هوس یک براساس فرد سپس و شود می قبوالنده فرد

  .زند می انتخاب
 براسـاس  و باشـد  آزاد گسـترده  سـطح  در کـاال  انتخاب در فرد اگر. خرید ةحوز کردن دموکراتیزه .4 

. بـرود کننده  مصرف دنبال به باید که استکننده  تولید این حالت این در بزند انتخاب به دست خود سالیق
 در آزادي نـوعی  روند این. زند می تولید به دستکننده  مصرف نظر و نیاز براساسکننده  تولید حالت این در

  .دهد میکننده  مصرف افراد به را انتخاب
 نیازهاي کاالة کنند مصرف سو ازیک که دهد می توضیح اصل این. مصرفی نیازهاي نامحدودبودن. 5 

 امـا . آیـد  مـی  وجود به کاال گون گونه و متکثر تولید متکثر نیاز همین براساس دیگر ازسوي و دارد مختلفی
 اسـالمی  بینش دینی و اسالمی جوامع در. دارد کاربرد مادي جوامع در مباحث گونه این که نمود توجه باید

با این توضیحات به سـراغ  . گردد می مصرف و زندگی سبک در هافضا گونه این ایجاد مانع نوعی به دینی و
  رویم که رزق است. مفهوم دوم می

  ب) رزق
اي استعمال شده اسـت. در پـی ایـن     صورت گسترده به سجادیه صحیفۀن و چه در در قرآمفهوم رزق چه 
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در این بخش ابتدا تعدادي از دعاهـا و آیـات    .هاي خاصی را براي آن مطرح نمود توان ویژگی استعمال می
 صحیفۀ سـجادیه اساس کتاب هاي آن بر شود و سپس ویژگی میقرآن که در مورد این مفهوم است آورده 

  شود.  رده میآو
گیرد که رزق هر فـرد از   بینی توحیدي مبتنی بر این معنا شکل می اولین ویژگی مفهوم رزق در جهان

شـود   چنین تمام مخلوقات خداوند توسط او تدبیر معین شده است. این نظرگاه موجب مـی ي بشر و همابنا
 از یکی فراز در) السالم  علیه( جادس که نوعی احساس امید در وجود معتقدان به این تفکر ایجاد شود. امام

 روزى و رزق و قـوتى  و قـوت  عـالم  موجـودات  از نوعى هر براى: « فرمایند می سجادیه صحیفۀ دعاهاي
 نتواند کم فرموده مقدر ادیز او بر که کسى هرگز را الهى نیمع قسمت آن که فرمود قسمت نیمع و معلوم

    )23 ،1389 ،سجادیه صحیفۀ( .»افزود تواند اندکى کرده مقدر کم که را آن نه و کرد
 موجـودات  تمـام ) الـف : کند می منتقل خاص صورت به را پیام چند گردید ذکر که یدعای از فراز این 
 به مختلف جاهاي در نیاز قرآن که همچنان مسلم و قطعی است اي مسئله این و هستند رزق داراي جهان

 و خـدا  بگو .دهد مى روزى نیزم و ها آسمان از را شما که ستیک بگو« مثالً است؛ کرده اشاره موضوع این
 در دیگـري  جـاي  در یـا  و) 24، آیـۀ  سـبأ  سورة( .»میآشکار گمراهى ای  تیهدا بر شما ای ما ای  قتیحق در

 از که کس آن و آورد بازمى را آن سپس و کند مى آغاز را خلق که کس آن ای« :فرماید می کافران با جدال
ـ گو مـى  راست اگر بگو خداست با معبودى ایآ دهد مى روزى شما به نیزم و آسمان  را شیخـو  برهـان  دیی

  )64 ۀ، آیالنحل ةسور( .»دیاوریب
ازسـوي   بنـدگان  به دادن روزي و رزق در این آیات داللت بر این نکته دارد که یکی از معانی مستتر 

علیـه  ( سـجاد  امـام  وقتـی  دعـا  این ابتدا در رو، ازاین. است عالم در خدا وجود بر دالیل ترین مهم خداوند،
 اثبـات  زمینـه  در نـوعی  بـه  ».اسـت  معلوم رزقی و قوت موجودات از نوعی هر براي« :فرمایند می) السالم
 ایـن  در کـه  توحید مفهوم به گردد میبر این زمینه در نکته اولین پس. دهند می تذکر خداوند جود و توحید

 توسـط  عـالم  تـدبیرگري  و حکمت بحث ةکنند بیان دعا از فراز این بعدي بخش) ب. کرد توجه آن به باید
 ؛)41 آیـه الصـافات،   سـورة ( .»داشت خواهند نیمع روزى آنان« :فرماید می قرآن در خداوند. است خداوند

کـه در   گیرد همچنـان  صورت گوناگون صورت می خصوص انسان به ر امر روزي بر تمام موجودات و بهتدبی
ـ  گشـاده  را روزى بخواهـد  که هر براى تو پروردگار گمان بى« فرماید: می این آیه  در گردانـد  مـى  تنـگ  ای

  )30اإلسراء، آیۀ  سورة(. »ناستیب آگاه بندگانش] حال[ به او قتیحق
ر فرازهـاي  السالم) غیر مبحث روزي و مدخلیت تام خداوند در وضـع و میـزان آن د    امام سجاد (علیه

ر مـورد ویژگـی رزق و روزي در   کنـد. ایشـان د   هاي رزق اشاره می به ویژگی صحیفۀ سجادیهمختلفی از 
 و برگزینـد  را نیکـو  اخـالق  مـا،  براي که) شأنه عزّ( راست خداي ستایش و«فرمایند:  می سجادیه صحیفۀ

 بـه  و کـرد  عطـا  پـاکیزه  و نیکو رزق را ما غذاي گردانید؛... و پاکیزه و نیکو پیوسته را ما هاي روزي و رزق
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 ،سـجادیه  صـحیفۀ (. »سـاخت  خشـنود  و متـنعم  خـود  انعام به را ما و نمود نیاز بی همه از را ما خود فضل
1389، 27(  

دهد از طرف امـام سـجاد    نیکو و پاکیزگی دو صفتی است که پیرامون رزقی که خداوند به بندگان می
 ةسـور  64 کـه در آیـۀ   چه چنان در آیات قرآنی نیز آمده استشود. این دو مفهوم  السالم) مطرح می  (علیه

 بـزرگ  و مرتبهبلند شما پروردگار خدا  است نیا داد روزى شما به زهیپاک زهاىیچ از و«...  فرماید: غافر می
 جانـب  از اگـر  دیشـ یندیب من قوم اى گفت« فرماید: دیگري می . و یا در آیۀ»انیجهان پروردگار خدا است 

ـ آ[ باشـد  داده مـن  بـه  ىیکـو ین روزى خود ازسوى او و باشم داشته روشنى لیدل پروردگارم  از هـم  بـاز  ای
 خـود  و[ کـنم  مخالفـت  شـما  با دارم بازمى آن از را شما آنچه در خواهم نمى من] بردارم دست او پرستش
ـ [ بـه  جـز  من قیتوف و ندارم بتوانم تاآنجاکه] جامعه[ اصالح جز قصدى من] شوم آن مرتکب  خـدا ] ارىی

  )88، آیۀ هود (سورة .»گردم بازمى او سوى به و ام کرده توکل او بر ستین
بـودن اسـت    وان گفت معنا پـاکیزگی معـادل حـالل   ت اگر بخواهیم بدانیم معنی پاکیزگی چیست؟ می

 زهـاى یچ و حـالل  را زهیپـاک  زهـاى یچ آنان براى«...  فرماید: األعراف می سورة 157که در آیۀ  صورتی به
ورد به همان حالل تأویل نمود. در متوان  میجا پاکیزگی را و از این»  ....گرداند مى حرام شانیا بر را ناپاك

 تفسیر نمـود: امـام   السالم) آن را چنین هی(عل صادق اساس حدیثی از امامتوان بر صفت دوم، نیکویی، می
ـ دن در! ما پروردگار« ۀیآ ریتفس السالم) در هی(عل صادق  :فرمـود  »فرمـا  عطـا  ییکـو ین مـا  بـه  آخـرت  و ای

ـ دن در نیکـویی  و اسـت  بهشـت  و خـدا  يخشنود همان آخرت، در ییکوین«  و معـاش  و يروز وسـعت  ا،ی
  )291 ،2ج ،1385 شهري، ري محمدي( ».ىیخو خوش

توان چنین استنباط نمود که امام  پاکیزگی و نیکویی بیان شد می به این معانی که براي دو واژة باتوجه
خواهد که این  دیگر از او می يسوکند و از درخواست روزي حالل میا سو، از خد السالم) ازیک  سجاد (علیه

در مـورد ایـن موضـوع     یفۀ سـجادیه صـح که در جاهـاي دیگـر از    وزي را براي او وسیع گرداند چنانچهر
 و جحـوای  قـرآن  واسـطۀ  به و فرست درود پاکش آل و محمد بر پروردگارا« فرماید:  تر می صورت صریح به

 نعمـت  و شیآسـا  و وسعت او به زندگانى و خوش شیع و نکند رو ما به فقر که برآور را ما هاي نیازمندي
 هـم  را مـا  و فرست درود پاکش آل و محمد بر خدا اى«و یا » آورد روى ما سوى به عیوس روزى و فراوان

این امـر   )211-241 ،1389 ،سجادیه صحیفۀ. (»فرما مند بهره ندارد زوال گاه هیچ که ىاستغنای و ثروت به
 صورت خـاص در نـزد امـام سـجاد (علیـه      بودن، دو صفتی است که به لدهد وسعت رزق و حال نشان می

هاي رزق از دیدگاه امام سـجاد   اساس مطالبی که تاکنون بیان شد برخی از ویژگیالسالم) اهمیت دارد. بر 
در  هصـحیفۀ سـجادی  السـالم) در    (علیه هایی را که امام سجاد السالم) بیان گردید در ادامه، ویژگی  (علیه

  شود. اند، اشاره می مورد رزق بیان کرده
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   صحیفۀ سجادیۀهاي رزق از دیدگاه  ویژگی .1 جدول
  صحیفۀ سجادیهاساس هاي رزق از بر ویژگی

  بودن رزقنیکو
  بودن رزق وسیع
  بودن رزق حالل

  آبروبودن رزق حفظ موجب
  بودن رزق در حد کفایت

  بودن رزق زحمتبدون مشقت و 
  )127، 117، 115، 49منبع: (همان، 

  
کلی طـور  آمـده اسـت بـه    هصـحیفۀ سـجادی  هـایی کـه در مـورد رزق در     ها و ویژگی مؤلفه ۀمجموع

سـتند کـه رزق امـري اسـت الزم کـه      السالم) معتقد ه  این نکته است که امام سجاد (علیه ةکنند ترسیم
جدول (بـدون مشـقت و زحمـت     که مورد آخر حرکت کند؛ چنانچهند در مسیر بندگی واسطۀ آن فرد بتوا به
مرا بـدون مشـقت و زحمـت ... روزي عطـا     «رساند،  صورت خاص این مسئله را می آمدن رزق) به دست به

)؛ یعنـی رزق و روزي ضـروري   127 همـان، ( »فرما، تا با اشتغال به کسب روزي از راه عبادتت بازنمـانم... 
بندگی انسان باشد؛ و این نظر امـام   نعی در زمینۀولی این امر ضروري نباید ما ،باشد براي حیات انسان می

توان از این  السالم) روشنگر مواضع قرآن و روایات در این مورد است. برداشت دیگري که می  سجاد (علیه
خـواري نـرود و از    شود که کسی بـه سـمت حـرام     دعا نمود این است که آسانی برآوردن رزق موجب می

  هاي حالل بتوان رزق پاك براي خود فراهم نماید.  هرا
حور بیشتر متکی است بر م توان بیان داشت که نظام مصرف می گیري پیرامون این بخش براي نتیجه

ها در نزد افراد است. در این نظـام تمـام    تر ثروت و کاال و مصرف بیشتر آن آوردن افزون دست چگونگی به
دسـت   ها بتوان بیشتر مواهب مادي را بـه  چگونه و با استفاده از کدام راه شود که توان انسان صرف آن می

از زنـدگی در ایـن جهـان نیسـت؛ و     آورد. در این نظام هیچ بحثی پیرامون غایت مصرف و هدف انسـان  
  دست آورد و مصرف نماید. شود که انسان بتواند بیشتر به میروي بیشترین خشنودي وقتی حاصل  ازهمین

مین حـوایج مـادي خـود    ون این نکته است که انسان براي تأمحور بحث پیرام نظام رزق در مقابل در
دسـت نیـاورد    بایـد تحـت هـر شـرایط هـر چیـزي را بـه       شـود) اوالً   (که از آن با عنوان رزق نام برده می

نیـاز  کفایت و نیاز زندگی او باشـد؛ چراکـه بیشـتر از    آید در حد  دست می بودن) و ثانیاً چیزي که به (حالل
دسـت   ر ایـن رویکـرد بـراي ایـن رزق را بـه     آوردن، فقط بر رنج و مشقت او خواهد افزود. انسان د دست به

آورد که بتواند به وظایف بندگی خود در مقابل خداوند عمل کند. مطلوبیت در این نظام رسیدن بـه اوج   می
    کمال بندگی انسان است.
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  حور  م فمصرمحور با اقتصاد  تفاوت انسان در اقتصاد رزق
محـور بـا نظـام     رزق و مصـرف وجـود دارد و نظـام رزق   جا مشخص گردید کـه چـه تفـاوتی میـان     تا این

توان گفت انسـان   محور چه تفاوتی دارد؛ حال اگر مفروضات این بحث را تاکنون پذیرفته باشیم می مصرف
هـدف نهـایی ایـن انسـان     محور  . در نظام رزقدهد در این دو نظام به دو صورت مختلف خود را نشان می

بودن انسـان اسـت.   » سائل«محور هدف نهایی  اه خداوند است؛ اما در نظام مصرفبودن در پیشگ» بنده«
بـر اسـاس نگـرش     هاي این دو نوع تیپ انسانی براي تبیین بهتر این دو، در ادامه بحث به بررسی ویژگی

  داریم.  ام را بیان میهاي هر کد حاکم بر کتاب صحیفۀ سجادیۀ خواهیم پرداخت و شاخص

  محور بندگی در جامعۀ رزق
اساس میـزان رزق  محور بر شود؛ افراد در جامعۀ رزق جهان شروع میکردن در محضر خداوند از این  بندگی

صـحیفۀ  اسـاس نظرگـاهی کـه در    است، وظایفی دارند؛ این وظایف برکه خداوند به آنان داده  اي و روزي
است که فـرد نسـبت     شوند؛ یکی آن دسته از وظایفی خش تقسیم میتشخیص است به دو ب قابل سجادیۀ

بـه ایـن    اسـت کـه نسـبت بـه خداونـد دارد؛ باتوجـه       ها دارد و دیگري وظایفی به خلق خدا و دیگر انسان
  رویم.  در این زمینه می صحیفۀ سجادیۀبندي حال به سراغ مطالب  تقسیم

الم) در فـراز یکـی از   الس  امام سجاد (علیه ها) انانسان نسبت به دیگر انس ۀ(وظیف در مورد بخش اول
چند سـخت  به مستحقان ایثار و اعطا کنم، هرزیادي مال دنیا را «... فرمایند:  می سجادیه صحیفۀدعاهاي 

چـه انفـاق و   در آن«... فرماینـد:   اي دیگري مـی در ج )121 همان،( .»و مشکل باشد، و مردم کمتر پذیرند
) و یـا در جـاي دیگـري    127 همـان، (؛ »راه حـق و صـواب هـدایت فرمـا...    کنم بـه   احسان به خلق می

گـردان، و   اي مرا قانع ه بر من مقدر فرمودهچهم سهل و آسان مقرر فرما و به آنامر رزق مرا «فرمایند:  می
 صـحیفۀ ر جـایی دیگـري در   و د )203همـان،  ( .»دارایم مقرر داشتی مـرا راضـی و خشـنود    چه بهرهبه آن

هایمان بـدگمان شـدیم و در مـدت     خداوندا، تو ما را آزمودي تا در کم و بیش روزي« رمایند:ف می سجادیه
خواران طلبیـدیم   گاه که روزي خود از درگاه دگر روزي عمرمان به آرزوهاي دور و دراز گرفتار آمدیم، تا آن

ـ  فرست درود ما پروردگار اى و به عمري دراز چون عمر پیران کهنسال طمع بستیم. پس  آل و محمـد  رب
 کـه  اطمینانی خالص بخش و کند تیرنج طلب معاش کفا از ما را که صادق برسان نیقی به ما را و پاکش

  )186، 1380 ،همان(. »از شدت تعب معاف دارد را ما
هـاي   بشر بـه میـزان   ياساس حکمت خود به ابناهاي پیش اشاره شد خداوند بر قسمتکه در  آنچنان

اصلی این اسـت کـه کسـانی کـه روزي      ، اما مسئلۀدهد برخی را فراخ و برخی را تنگ مختلفی روزي می
خداوند از مؤمنان انتظـار دارد   پرستان. کنند بر دو دسته هستند، یکی مؤمنان و دیگر دنیا وسیع دریافت می

ردن ک ، بلکه در قرآن، انفاقصحیفۀ سجادیهها در نروي نه ت نمایند، و ازاین» انفاق«روزي وسیع  که از این
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قرار گرفته است؛ براي  تأکیدصورت فراوانی مورد  و بخشش مال اضافه به فقرا ازجمله اعمالی است که به
 آنچـه  از و داشـتند  برپـا  نمـاز  و کردنـد  ىیبایشـک  پروردگارشان خشنودى طلب براى که کسانى و«مثال 

 سـراى  خـوش  فرجـام  راست شانیا ندیزدا مى کىین با را بدى و کردند انفاق آشکارا و نهان میداد شانیروز
 پـا  بر را نماز بگو اند آورده مانیا که بندگانم آن به«فرماید: ) و در آیۀ دیگري می22رعد، آیۀ ة(سور »باقى
 آن در کـه  فرارسـد  روزى آنکه از شیپ کنند انفاق آشکارا و پنهان میا داده روزى شانیا به آنچه از و دارند

) موارد مشابه آن در قرآن زیاد است. امام سجاد 31، آیه میبراها سورة( .»دوستی نه و باشد ستدى و داد نه
 کند آیات قـرآن را  در دعایی که گذشت، وقتی در بحث انفاق به راه صواب و حق اشاره می (علیه السالم)

تفسیر است که انفاق و بخشش به کسانی باشـد  در مورد انفاق با یک تفسیر همراه نموده است و آن، این 
شـود شـناخت    یجا مشخص مـ شود از این نظام توحیدي جامعه می و یا در راهی باشد که موجب استحکام

  جمله وظایفی است که یک مؤمن باید در نظر داشته باشد.هاي انفاق هم از راه
رزق و روزي است که بـه او عطـا    جا بحث وظیفۀ انسان در مقابل خداوند در موردمسئلۀ دیگر در این 

که در این آیۀ نیز بـه ایـن مفهـوم     سپاسگزاري از خداوند شده است همچنان کرده است. انسان مکلف به
 اگـر  را خـدا   نعمت و دیبخور زهیپاک] و[ حالل  است کرده روزى را شما خدا آنچه از پس «شود:  اشاره می

السالم) در یکی از دعاهـاي    امام سجاد (علیه )114نحل، آیۀ ال سورة(. »دیگزار شکر دیپرست مى را او تنها
هاي سابق ابتدا بـه   رزق مرا از راهى سهل و آسان عطا کنى پس تو را بر بزرگ نعمت«... فرمایند: خود می

نکه شـکر احسـان و انعامـت را بـه قلـبم الهـام       یکنم و هم بر ا ش مییمن عطا فرمودى تو را شکر و ستا
گویم اى خدا باز بر محمد و آل پاکش درود فرست و امـر رزق مـرا    شکر و سپاس دگر میکردى باز تو را 

ام مقرر داشتى  گردان و به آنچه بهره اي مرا قانع ه بر من مقدر فرمودههم سهل و آسان مقرر فرما و به آنچ
عـت  راه طاگذرد آن را بـه   مرا راضى و خشنوددار و اى خداى من هرچه از جسمم کاسته و از عمرم درمى

  ).  201-203، 1389 ،سجادیه صحیفۀ. (»خالیقیة دهند ن روزىیاى ذات پاکى که بهتر ،گردانخود مقرر
عاهاي دهند و در فراز یکی از د السالم) شکرگزاري را مورد توضیح و تبیین قرار می  امام سجاد (علیه

 اي... معرفـت  به من عطـا کـرده  هایت که  که من در مقام شکرگزاري از نعمت هنگامی«... گویند:  خود می
گردان، تا بدان فهم و معرفت در نفس خود روح مقام رضا و تسلیم و  حق و فهم حقیقت را نصیب و روزیم

چه از شکرگزاري و طاعت براي تو واجب و الزم است طمئنه را، خود مشاهده کنم، به آندل آرام و نفس م
صورت موارد  به صحیفۀ سجادیۀاري نعمت پروردگار در شکرگز )141همان، ( .»در همۀ احوال ... قیام کنم

دهد که این  السالم) توضیح می  جا است که امام سجاد (علیهن واقع شده است؛ اما تنها در اینمتعدد مورد بیا
اساس فهم و معرفت انسـان  عتقاد دارد این شکرگزاري باید برشکرگزاري باید به چه صورت باشد. ایشان ا

اساس کـالم  بر ز سر اعتقاد باشد در این حالتصورت قلبی و درونی و ا صورت گیرد تا بهاوند نسبت به خد
  دهد. محور براي انسان رخ نمی دهد؛ چیزي که در نظام مصرف ست میامام نوعی آرامش به فرد د
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آورد هـم   دست می اي که به محور در مقابل رزق و روزي تا اینجا مشخص شد که انسان در نظام رزق
جود سوي روح و و ن داراي وظیفه است؛ این وظایف ازیکها و هم نبست به خالق جها دیگر انسان نسبت به

دهـد. در ادامـه، در    دیگر مشکالت اجتماعی حاصل از فقر را کاهش می بخشد و ازسوي انسان را تعالی می
  گردد. ت ارائه میآمده اس سجادیهصحیفۀ محور که در  هاي بندگی در جامعۀ رزق دادي از مؤلفهتع 1نمودار 
 

  
  محور ویژگی بنده در نظام رزق .1نمودار 

  . 203، 163، 155، 141، 139، 127، 125، 121 همان،

  محور   سائلی در جامعۀ مصرف
به  ،کنند السالم) در مورد رزق صحبت می  وقتی امام سجاد (علیه سجادیه صحیفۀهاي مختلفی از  در بخش

ید سقوط انسان از پایۀ بندگی به سائلی در شناسی رزق مؤ نمایند. آسیب میاره شناسی رزق اش بحث آسیب
جـاي   ن بندگی انسان است. اگر انسان بهنظام عالم است. خداوند در مقابل برآوردن نیازهاي انسانی، خواها

ده ی بر او مسلط شآسیبی رزق و روزي دنیای بیفتد در اصل جنبۀسائلی از مواهب این دنیا  بندگی به ورطۀ
  کنیم. در این مورد اشاره می سجادیه صحیفۀموضوع، به تعدادي از دعاهاي شدن  است. براي مشخص

 و( کنـد  منع بندگان از را کمالش و جمال اوصاف شناختن اگر که است خدایی مخصوص ستایش و«
 هـاي  نعمت اعطاي و درپی پی هاي احسان به امتحان و ابتال واسطۀ به) ببندد ها آن روي به را معرف طریق

 شتعـی  و رزق توسعۀ به و نکنند او ستایش و) شده غافل منعم از( الهی نعم صرف به خلق همانا گوناگون،
 داخـل  حیوانیـت  حد سر به انسانیت حدود از همانا شوند چنین مردم اگر و. نیاورند بجا شکرش و پرداخته

 بلکـه  حیـوان،  حقیقـت  بـه  خدا، از غافل مردم: «کرده وصفشان محکمش کتاب در خداوند چنانکه شوند
  )  25 همان،(. »ندا حیوان از تر گمراه
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آوردن دنیـا، بـه هـر نحـو      دست دنبال به مان سائالن دنیا هستند که بهگروهی که در باال اشاره شد ه
هستند. خداوند این گروه را در قرآن به دو دسته تقسیم نموده اسـت، و در ذیـل ایـن آیـه بـه آن اشـاره       

 میبـود  شما روانیپ ما ندیگو مى گردنکشان به ناتوانان پس شوند مى ظاهر خدا برابر در همگى و«کند:  می
 تیهـدا  را شـما  قطعاً بود کرده تیهدا را ما خدا اگر ندیگو مى دیکن مى دور ما از را خدا عذاب از زىیچ ایآ

 ،میبراهة اسور( ».ستین زىیگر راه را ما است کسانی ما براى میینما صبر چه میکن تابى بى چه میکرد مى
 داشتند برترى] و استیر[ که کسانى به بودند ردستیز که کسانى و«فرماید:  و در آیۀ دیگري می) 21 آیۀ
 و میشـو  کـافر  خـدا  به که دیکرد مى وادار را ما که گاه آن] بود شما[ روز و شب رنگین بلکه] نه[ ندیگو مى

 هـاي  گـردن  در و کننـد  آشـکار  را خود مانىیپش نندیبب را عذاب که هنگامى و میده قرار انىیهمتا او براى
 آیـۀ  ،سـبا  سـورة ( ».رسند مى دادند مى انجام آنچه سزاى به جز ایآ مینه مى ها غل اند شده کافر که کسانى

محور از دو گروه متشکل شده است؛ کسانی کـه خداونـد    که جامعۀ مصرف شود جا مشخص میاز این )33
نهایت اخـروي داده اسـت، تـا در قیـام هـیچ       دنیایی را به حد بسیار در مقابل رزق بیبه آنان رزق محدود 

 کـافران  چشـم  در ایدن زندگى «کند:  که در این آیۀ به آن اشاره می نچنانآ ،حجت براي خدا نداشته باشند
 زیرستاخ وزر در اند بوده شهیتقواپ که کسانى] آنکه حال[ و کنند مى شخندیر را مؤمنان و است شده آراسته

در کنار ایـن گـروه    )212ه، آیۀ البقر . (سورة»دهد مى روزى شمار بى بخواهد هرکه به خدا و برترند آنان از
محور اکثریتی هم هستند که فقط از دستورات و نظام حاکم بر این اجتماع تبعیت  ، در جامعه مصرفاقلیت

روه اشاره کرده است که مـا  هاي هر دو گ به ویژگی صحیفۀ سجادیهاد (علیه السالم) در کنند. امام سج می
  آوریم.   هاي این هر دو گروه را می جا ویژگیدر این

  

  
   سجادیهصحیفۀ ئل ناتوان از دیدگاه هاي سا ویژگی .2نمودار 

  .)175 ،123 ،83 ،52: 1389،هصحیفۀ سجادی(منبع: 
  

 سفاهت عقل داشتن

 ناامید شدن

 محروم شدن

 ذلیل شدن

 هراس داشتن

 هايویژگی
 سائل از دیدگاه
 صحیفۀ سجادیه
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   ن گردنکشسائال  ویژگی .3نمودار 

  . )213 ،211 ،127،181 ،99 ،63 ،61 (همان،منبع: 
  

مطـرح شـده اسـت     ادیهصحیفۀ سجی که در یها این بخش به توضیح تعدادي از این ویژگی در ادامۀ
  محور را توضیح و تبیین خواهیم نمود. سائل جامعۀ مصرفنوعی ویژگی انسان  خواهیم پرداخت و به

  الف) سفاهت عقل
کـار گیـرد و    ظري و عقل عملی خود را توأمان بهاین موضوع است که انسان عقل ن کنندة تعقل سلیم بیان

گرا  مصرف ۀدر جامع )90 ،24ج ،1384 ؛ همان 67-68، 1388 (جعفري، .یک سو را نگیرد تنهایی جانبۀ به
رو خریـد و   کننـد، ازایـن   عملـی و ابـزاري توجـه مـی     ها صرفاً به مبحث عقـل  مسئله این است که انسان

، چراکه عقـل نظـري، عقـل    توان فرد را در پس مصرف به آزادي برساند کردن عاملی است که می مصرف
 در جدیـد،  جهـان  ردگـرا   توان بیان داشت که انسان مصـرف  ساز است. در توضیح این مسئله می چارچوب

 کـه  باشـند  مجـاز  همگـان  اگر و کنند؛ انتخاب تا آزادند همه. دهد می نوید را شادکامی شدن همگانی واقع
  .  ندا شادمان یکسان به همگان پس شوند، فروشگاه وارد

 آن نـاتوانی  و محـدودیت  از است عبارت بعدي دورویی. است گرایی مصرف هاي ریاکاري از یکی این
 طـور  به آزادي مسئلۀ  شود، داده مصرف آزادي وقتی اینکه یعنی کند، می وانمود آن به که چیزي زمینۀ در

 سـمت  به ها انسان. است ریاکاري این و. است گرایی مصرف به آزادي فروکاستن این و. شود می حل کامل
 خریـدن  صـرف  از غیـر  دیگـري  هـاي  راه وجـود  ابـزار  براي که شوند می رانده مطلب این کردن فراموش

 و آزادي چــارچوبی را در درون جامعــۀمصــرف  )370 ،1384 بــاومن،( .دارد وجــود هــم بهتــر محصــولی
  .ابزار براي سنجش زندگی انسان استسازند که عقل عملی تنها  گرا می مصرف

گرا هـدف   مصرف یک جامعۀ شود بحث عدالت است؛ شما در دیگر که در این زمینه مطرح می مسئلۀ
ـ  وجود می اي که در اینجا به ، اما مسئلهاید را بر مبناي مصرف و مصرف بیشتر گذاشته ه اسـت  آید این نکت

کبر و غرور طغیان و خودسري وسوسۀ رزق

حرص و آز اسراف تلف کردن روزي

صرف رزق در راه 
معصیت

خوار و ذلیل 
شمردن فقیران
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ن و گـرا شـأ   بیان دیگر در جامعـۀ مصـرف   که آیا این مصرف واقعاً براساس شأن و جایگاه انسان است؛ به
شود؛ از همـین جـا ایـن بحـث      ا مییدکردن هو رفجایگاه و یا همان هویت اجتماعی انسان در قالب مص

گیرد و یا خیر؟ و اساساً این عدالت  وجود خواهد آمد که آیا این مصرف بر مبناي عدالت دارد صورت می به
  داراي چه مبنایی است؟

سخ دهد و روشن است که پاسخ این سؤاالت گرا باید به آن پا مصرف ها سؤاالتی است که جامعۀ این 
االت پاسـخ  ه عقل نظري است که باید به این سـؤ بلک ،صادر نخواهد شدگرا  ابزار اساس عقل عملی و یابر

د و یا از عقل عملـی جـدا   آی حساب نمی این جامعه، عقل نظري انسان یا بهدهد. اما مشخص است که در 
گـرا حـاکم    مصـرف  شود که نوعی فضاي دوگانه بـر جامعـۀ   بودن عقل نظري و عملی باعث میاست. جدا

درآمـدها و   الیات و عوارض گوناگون باید فاصلۀظري در نزد انسان معتقد است که با گرفتن مشود؛ عقل ن
عنـوان مرکـز کنتـرل جامعـه، سـعی       هـا بـه   اقع شاهد آن هستیم که دولتاما در و ،مصرف را تعدیل کرد

خوشـایند   سمتی ببرند که حداقل بتواننـد در ایـن وضـعیت نـا     ها را به زور و وضع قوانین انسانکنند با  می
  حداقل وجود جامعه را حفظ کنند.

   محور سائل در جامعۀ مصرف الیس  تیهو ب)
 سبک و گوناگون، شیوه طرق از مصرفی فرهنگ که کرد مشاهده توان می گرایی، مصرف از سطح یک در

 جنسی تمایالت و سال و سن قومیت، نژاد، جنسیت، هاي حیطه سرتاسر در و است ساخته متکثر را زندگی
 در و دیگـر  سـطح  در. اسـت  نموده متمایز هم از و ساخته مطرح را نوینی فرهنگی و اجتماعی هاي هویت

 و هـا  شـیوه  اظهـار  بـراي  پرشـماري  بـالقوة  امکانـات  مصرفی فرهنگ تازه، واژگان فرهنگ این چارچوب
 زنـدگی  سبک از ناشی هاي هویت قالب در چه است، نهاده انسان روي پیش خصوصی هاي زندگی سبک

 صـورت  بـه  چـه  و) زنانـه  و مردانـه  هـاي  لباس طراحی در جدید هاي سبک و مدها مانند( فردي ساختۀ بر
  ).مترقی و کاردان تبار فریقاییا ییانامریکا مانند( جمعی هاي رده و ها گروه زندگی شیوة با شدن هویت هم

 میـان  آن از که دهد می انسان دست به الگوها از اي پردامنه گسترة سطح، دو هر در مصرفی، فرهنگ 
 هـاي  سـبک  هـا  هویـت  آن خـواه  برگزینند، خواهند می را آنچه جدید هاي هویت برساختن براي توانند می

 و ادگـار  ؛155-156 ،1384 دان، جی( .باشند فردي هاي ساخت بر خواه و تجاري بازارهاي در شده عرضه
  )1388 سجویک،

 شمرده پیشرفت و آزادي نماد عنوان به مواقع از بسیاري در گرا مصرف جامعۀ در گوناگونی و تکثریابی
 در دین و اخالق نقش گرایی تأثیر شدیدي بر شود. این نسبی گرایی می نوعی باعث ایجاد نسبی به شود می

 برخـورد  متکثـر  روانـی  و فکـري  ابعـاد  بـا  اش جامعه در فرد وقتی بیان بهتر، گذارد؛ به اجتماعی می حیات
 قـرار  توجـه  مـورد  چنـدان  هستند الیتغیر و ثابت اصول ةکنند بیان که اخالق و دین حالت این در کند می
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 جـزء  بودن نسبی و هستند نسبی که پرداخت خواهد متکثر و مختلف ظواهر به انسان زیرا ،گرفت نخواهند
 تولیـد  نه را نسبی عناصر اخالق و دین که درحالتی شد خواهد جوامع گونه این در انسان کنش و رفتار ذات
 یـا  و بروند تساهل و تسامح سمت به باید اخالق و دین اصول یا حالت این در ،دهند می ارائه نه و کنند می
  .گردند حذف اجتماعی صحنۀ از

  دي در نزد سائلیناام جادیج) ا
مصرفی باید بـه مصـرف بپـردازد؛     مورد دلخواه خود شکل دهد در جامعۀخواهد به هویت  وقتی انسان می

است  حال اگر انسان میان توانایی اقتصادي یا وسیله و هدفی که او در این زمینه براي خود در نظر گرفته
، امـا  وجـود آورد  هاي مختلف این تطبیق را بـه  ز راهکند ا گاه انسان سعی می تطبیقی وجود نداشته باشد آن

شـود و   رو در بسیاري از موارد فـرد ناامیـد مـی    . ازاینیر نخواهد بودپذ آوردن تطبیق، همیشه امکان وجود به
دام به خودکشی کند. این مسئله ازجمله مسائل رایج ممکن است این ناامیدي تا جایی ادامه یابد که فرد اق

شود که فـرد   آمدن این مسئله نیز در این نکته خالصه میوجود گرا است. دلیل به زندگی در جامعۀ مصرف
گـذاردن آن  گـرا راه تربیـت احساسـات آزاد    مصرف ۀسته احساسات خام خود را تربیت نماید. در جامعنتوان

  داشتن.  بودن، هر لحظه حالی بودن، انفعالی چارچوب بی یعنیگذاري  است. این آزاد

   عالم نگرفتن جدي )د
 امـري  او بـراي  تغییـرات  ایـن  مـدتی  از پس کند می زندگی زندگی، ها سبک متکثر ساختار در که انسانی
. نماید اختیار تفاوتی بی نوعی تغییرات این به نسبت فرد که گردد می موجب شدن عادي این شود می عادي

 تفـاوت  بی نیز خود پیرامون جهان به نبست فرد کالن سطح در عمالً که شد خواهد موجب تفاوتی بی این
 شـر  و خیـر  ندارد؛ وجود بدي و خوبی میان تفاوتی جامعه، این در محصور انسان براي حالت این در. شود
 خواهـد  پیـدا  واحـدي  صـورت  یک جنایت و جرم انجام و کمال به پرداختن هستند. یکسانی امور او براي
 از ناشـی  مواقـع  از بسـیاري  در اجتماعی تفاوتی بی گسترش همچنین و اجتماعی هاي آسیب افزایش کرد،

  .است پدیده همین

  محور اجتماعی جامعۀ مصرف نظم بودن حداقلی )ه
 ایـن . افتـاد  خواهـد  اتفـاق  اجتماعی نظم بودن حداقل ،کند رسوخ زندگی در گرایی مصرف که اي جامعه در

 اتفـاق  رسـمی  هنجارهـاي ۀ واسـط  به فقط جامعه این در اجتماعی نظم تمام که است دلیل این به مسئله
 نگـري  نسـبی  خـاطر  به جمعی وجدان عناصر از بسیاري و ها سنت همچنین و اخالق و دین و افتاد خواهد
  .نماید عمل اجتماعی نظم ۀزمین در استوار بنیادهاي عنوان به توانند نمی دیگر جامعه در حاکم
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   محور اي بود عالم مادیات در تفکر جامعۀ مصرف لهیوس بعد به توجه عدم) و
 بلکـه  ،رشـد  براي وسیله یک عنوان به نه مصرف شود می موجب انسان هویت بودن سیال و گرایی مصرف

 فـرد  ظاهر به شاید زیرا ،ندارد معنا اجتماع در پیشرفت و رشد حالت این در. گردد مشخص هدف عنوان به
 رفتـار  ایـن  نیسـت  مشخص ولی ،کند می عوض باال مدل اتومبیل یک با را خود پایین مدل اتومبیل یک

 دیگـر  دنیاي در و شروع جهان این در که فرامادي است امري کمال زیرا افزوده است؛ او کمال بر چگونه
هایی براي این دارد که  چه شاخص که دهد نشان بایدکننده  رفتارهاي انسان مصرف. رفت خواهد پیش به

 مطـرح  کـردن  مصـرف  صـرف  یابد؛ دست باالتري کمال مراتب به تواند می محصول فالن مصرف با فرد
 جامعـۀ چه کـه در نظرگـاه   است. آن مطرح عبودیت و بندگیة حوز در کردن مصرف این تأثیر بلکه نیست،

اندیشـی   است؛ و این هدف نهایی و یـا غایـت   گرا مطرح است بحث وجود هدف نهایی از اعمال افراد رزق
بلکه در تعریف خود بـا   ،یابد بخشد؛ پس رفتار از خود معنا نمی است که به رفتار این جهانی انسان معنا می

    )1379 جعفري،( .شود ت که معنا میهدف و غایت عالم اس
هـاي   ود برخی از ویژگـی مطرح ب صحیفۀ سجادیههایی که در کتاب  ا سعی شد براساس مؤلفهجتا این

هاي توحیدي زنـدگی   محور مورد توضیح قرار گیرد اما هدف این نوشتار این بود که شاخص انسان مصرف
 اسـاس نظرگـاه امـام سـجاد (علیـه     هـا بر  صنسان مشخص شود؛ در این نوشتار تاکنون این شـاخ مادي ا

کدام بخشی از وضـعیت زنـدگی مـادي را توضـیح داد؛ در     ها هر ضیح داده شد؛ اما این شاخصالسالم) تو 
زندگی مـادي انسـان    یک چارچوب نظري دقیق در زمینۀ» زشار«شود که با طرح مفهوم  ادامه سعی می

   توحید ترسیم گردد. يدر پرتو

   گرا رزق گرا و جامعۀ مصرف در جامعۀ ارزش
 و نمادهـا  از خـاص  اي دسـته  فراگیـري  مسـتلزم  بـودن،  محصـوالت  کننـدة  گرا، مصرف مصرف در جامعۀ

 و اکتسـابی  است چیزي مصرف ندارد، وجود طبیعی چیز هیچ مدرن مصرف در. است فرهنگی هاي ارزش
 فـروش  اینکـه  بـراي  بنـابراین . شـوند  می پذیر جامعه آن به نسبت مردم از بعضی که است چیزي فراگیر؛

 اي دسته شدن درك قابل و پذیرش قابل به وابسته مدرن گرایی مصرف شود،پذیر  امکان مصرفی محصوالت
  . است مردم از هاي گروه بین خود خاص هاي ارزش از

 یـا  و مجـاز  را مصرف آن و کاالها خرید که شوند می شامل را هایی ارزش مدار مصرف هاي ارزش این
 کـه  هسـتند  نمادهایی به پاسخ و فهم توانایی پدیدآوردن متضمن همچنین ها ارزش این. کنند می تشویق
 انتقـال  و ها، آن تبلیغ محصوالت، طراحی و زنی برچسب بین بنابراین. آورد مینمایش در به را مدرن مصرف
 باکـاك، ( .دارد وجود متقابلی کنش مختلف محصوالت بالقوةکنندگان  مصرف به فرهنگی خرده هاي ارزش
1381، 81-80(  
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 مـادي  حیـات  هـاي  ویژگـی  و محصـوالت  بر و است انسانۀ اندیش ةزاد  ارزش گرا، مصرف جامعۀ در 
  .شود می گرا شمرده مصرف جامعۀ در افراد براي ارزش یک ثروت که اي گونه به شود؛ می اطالق

محـور   نکته است که مصرف در جوامع مصـرف  شود این اي که حاصل می به این مطالب نتیجه باتوجه
 جامعـۀ  در هـا  ارزش بحـث  ایـن  مقابـل ۀ نقطـ  گیرد. در قرار می تأکیدعنوان ارزش اصلی مطرح و مورد  به

 مـورد  در تـوان  مـی  حجراتة سور 13ۀ آی تفسیر براساس شود. کلی چیز دیگري تعریف میطور به گرا رزق
 خداوند که اي سرمایه هرگونه یا تقوا، از است عبارت ارزش«: داد توضیح چنین محور در جامعۀ رزق  ارزش
 خداونـد  که استعدادهاي دیگري و تقوا یکی دارد جزء دو تعریف این .»است فرموده اعطا انسان به متعال

ۀ داشـت  انسان، افراد از فردي هر به است مشخص که آنچنان البته استعدادها مورد در. است داده انسان به
 اسـت؛  تقـوا  مفهـوم  است، بحث محل که آنچه اما نیست؛ ما کنونی بحث محل که است شده داده خاصی

  : دارد اساسی جزء دو تقوا«
 در شـدن  تباه از ذات نگهداري و حیوانی تمایالت و محض طبیعیِ شئونِ هاي آلودگی از صیانت) الف

   .خودخواهی سوزان هاي شعله
 بـه  اعتقاد و خیرات در سبقت و اخالص، صدق مانند انسانی،ۀ عالی و حمیده صفات آوردن دست به) ب

 »حقیقـی  منِ« مقام به صعود و کمال جاذبۀ در خود قراردادن و خداوندي نظارة و سلطه تحت قرارگرفتن
 قـرار  اهللا الـی  مسـیر  در دو هـر  کـه  اسـت  »مـن  ءجـز « و »مـن « جاآوردن به و شناخت آن،ۀ پل اولین که

  )99-100 ،1386 جعفري،( .»اند گرفته
 آن بـه  قـرآن  کـه  اندازد می انسان مختلف نفوس یاد به را ما نوعی به تقوا مفهوم تفسیر، این براساس

 عناصري کنند، می زندگی جهان این در نیز دیگرانی که درك با همراه شناخت و خود شناخت. دارد اشاره
 و است تقوا بعد دو از یکی است اجتماع افرادۀ عام قبول مورد که حسنه رفتارهاي انجام کنار در که است

 بـه  آن از اسـتفاده  با است قرار که بدانی ساحتی را آن فقط که صورتی به طبیعی حیات کنترل دیگر ازسوي
  .دهد می تشکیل را تقوا مفهوم اول بخش برسیم، جاودانه حیات

 ایـن  کـه  نمـود  روشـن  و پرداخـت  نیز »ارزش« مفهوم به توان می »تقوا« مفهوم شدن روشن با حال
  . است معنایی چه داراي گرا رزق ۀجامع منظومی در مفهوم

گـرا   رزق جامعۀ هاي ارزش چراکه ،نیست نسبی گرا، ارزش رزق براساس نظرگاه موجود در تفکر جامعۀ
 از یکی است. شده شمرده ارزش عنوان به همیشه و بوده پایدار و ثابت همیشه انسان حیات تاریخ طول در

 بـراي  صـرفاً  هـا  انسان و نگاه فرامادي به جهان است؛ گرا، وجود رزق ۀجامع در ها ارزش مهم هاي ویژگی
  . پردازند نمی ها ارزش به حصول زمینۀ در کوشش به ناپایدار مادیت این

 گـرا یکسـان   رزق جامعـۀ  بـا  گرا را مصرف جامعۀ دیدگاه در ارزش به مرتبط مفاهیم نباید حیث این از
 چه که باعث تفاوت ایـن جامعـه در ارزش اسـت،   آن باشد. کالم یکسان ظاهر به ها ارزش اگر حتی بدانیم؛

 نـوعی  بـه  شـود  گـرا قلمـداد   مصـرف  جامعـۀ  در ارزش عنـوان  بـه  اگـر  مصرف. باشد می آن، »هدفی« بعد
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 از جدیـدي  نـوع  مادي حیات بر منطبق اجتماع در روز هر که معنا این به است آن متغیر ذات ةدهند نشان
 بـراي  مـدگرایی  ینـد فرا از کـه  اسـت  مدت کوتاه آنچنان مصرف، روند و شود می ایجاد مصرف براي کاال

  . شود می استفاده ترویجش
 (غالمرضایی، است نیاز کردن برطرف براي خدمات و کاال مصرف اوالً گرا رزق جامعۀ در که درصورتی

 از فـردي  بـه  خـدمت  و کاال یکۀ واسط به که است دلیل این به بگیرد خود به ارزشی جنبۀ اگر و )1389
 فـرد  کـه  شـود  می موجب دیگر و ازسوي. شود می برآورده نیازمند انسانی نیاز و شود می کمک انسانی افراد

رزق و  کـه  اسـت  ایـن  امثـال  و هـا  این. بیاورد دست به خداوند به نزدیکی و قرب جهت در را الزم توانایی
  .سازد می ارزشمند را روزي

 )1383 (وبلـن،  نمایشـی  مصـرف  نوعی گرا با مصرف ۀجامع در گفت توان می بخش این بندي جمع در
ۀ وجـ  یـا  و درجـه  کسـب  بـراي  بشـر  شـده  ساخته مادي مواهب از استفادهة کنند بیان که هستیم مواجه

 را اجتماعی تَشَخص نوعی خواهد می مصرف نوع این از استفاده با فرد که صورتی به است؛ خاص اجتماعی
 هـدف  زنـدگی  مینتأ مصرف به گرایش نوع این در. نماید احصا خود براي جمعی و فردي هویت قالب در

 گونه این در که کرد برداشت چنین توان می رو ازاین و است مالك افراد دیگر براي آن نمایش بلکه ،نیست
 در که فردي. گردد می تولید نمایش، براي بلکه ،نیست مصرف براي تولیدي کاالهاي اجتماعی هاي نظام
 درون در او کـه  فهمیـد  توان می راحتی به اما دارد، اختیار که گوید می دارد برمی قدم نمایشی مصرف نظام
 مصـرف  مقابل در روزه هر مدار مصرف نظام در فرد. شد خارج توان نمی آن از گاه هیچ که است زندان یک
  .دهد می تشکیل را او زندگی تمام بیشتر مصرف و بیشتر خرید و شود می تر ناتوان کاال

س از خداوند و کوشـش  به تقواي او است و این تقوا همان تر  مدار ارزش انسان در مقابل در نظام رزق
آیـد   دست می سو با کسب روزي حالل و پاکیزه به کردن در عالم است و این بندگی ازیک در جهت بندگی

مـدار، امـور    بد. در این جهان مادي براي انسـان رزق یا دیگر با کمک و انفاق به دیگران تعالی می و ازسوي
بیان دیگـر جهـان    ، بهتواند فرد را به جایگاه باالتري در نظام بندگی برساند اي هستند که می مادي وسیله

را شروع نمایـد و در  تواند روند تکاملی خود  داد میرد با استفاده از استعدادهاي خدامادي محلی است که ف
   انجام رساند.سر جهان دیگر به

  ريیگ جهینت
 اسـاس مبنـاي  به بررسی دو گونۀ جامعه بپردازیم که هرکدام بردر این پژوهش و نوشتار بر آن بودیم که 

کاال شکل گرفتـه بـود و دیگـري    گرا که بر مبناي مصرف  مصرف خاصی شکل گرفته بودند؛ یکی جامعۀ
ال گرفته بود. براي حصول بـه پاسـخ سـؤ    مندي عالم شکلگرا که بر مبناي هدفمندي و غایت رزق جامعۀ

السـالم)    امام سـجاد(علیه  سجادیه صحیفۀاستفاده از مفاهیم موجود در آغازین این نوشتار سعی کردیم با 
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استفاده از گرا را توضیح دهیم و در سمت دیگر با  رزق هایی از ویژگی جامعۀ ورت خاص گوشهص بتوانیم به
تـوان از ایـن مقایسـه     عنوان نتیجه می توضیح داده شود. آنچه که بهگرا  متون غربی ویژگی جامعۀ مصرف

گرا داراي ذات ناپایدار اسـت کمتـر در    مصرف ه دست داده این نکته است که جامعۀمیان این دو جامعه ب
شـود،   کند؛ بیشتر بر اساس عقل عملی و به دور از عقل نظـري تصـمیم گرفتـه مـی     آن غایتمند غلبه می

اي دین و اخالق کـه   گیري فرد است. در چنین جامعه بسیاري از موارد عامل تام تصمیماحساسات خام در 
ت نسبی به آن توجـه  صور شود و به ازند به کنار گذاشته میس گیري انسان می هاي ثابتی براي تصمیم پایه
آن نسبی شده است که ممکن است هر روزه قـوانین و قواعـد    گرا یک نوع جامعۀ گردد. جامعۀ مصرف می

  کنند.  صورت حداقلی اداره می عه را بهتغییر کند و البته این قوانین و قواعد صوري هستند و این جام
گرا جامعه است که سعی دارد میان عقل نظري و عقـل عملـی نـوعی همراهـی      رزق در مقابل جامعۀ

 اندیشـانه  عی نگاه غایـت گونه جامعه نو هر دو استفاده کند. انسان در اینها از  گیري ایجاد کند و در تصمیم
  کند.  را دنبال می

عنوان کـرد؛ ایـن نتـایج عبـارت     توان  میاندیشانه بر زندگی نتایجی را  در مورد تأثیرات نگرش غایت
بودن تفسـیر و توضـیح   به غایتمند . رفتارها باتوجه2شود؛  ضوابطی بر رفتارها انسان ایجاد می .1 :هستند از

ـ . ایـن امـر از  3پـردازد. در نهایـت؛    مادي و این جهانی به رفتارها نمیگردد و صرفاً انسان با دید  سـو   کی
دیگـر   و ازسـوي  مشکالت روحی و روانی را براي انسان در زندگی مادي و این جهانی از بین خواهـد بـرد  

  سوي آزادي و رهایی واقعی رهنمود خواهد شد. انسان را به

  منابع
  ران، دفتر مطالعات تاریخ و دفتر معارف اسالمی.قرآن کریم، ترجمۀ محمدمهدي فوالدوند، ته

ـ  ،»یزنـدگ  سـبک  تا یاجتماع طبقه از« .)1381( انیچاوش حسن و ،وسفی ،ياباذر  ،اجتمـاعی  علـوم  ۀنام
  .20 ةشمار

 تقویـان،  علـی  ناصرالدین ۀترجم ،فرهنگی ۀنظری در کلیدي مفاهیم .)1388( پیتر سجویک، و اندرو ادگار،
  .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکدة و فرهنگی مطالعات و اجتماعیریزي  دفتربرنامه، تهران

 ایرانی انجمن ۀفصلنام ،»شاپ کافی و مسجد: ایرانی جهان دو« .)1384( شالچیوحید  و ،تقی ارمکی، آزاد
  .4ة شمار ،ارتباطات و فرهنگی مطالعات

  .شیرازه پژوهش و نشر ،تهران صبري، خسرو ترجمۀ ،مصرف .)1381( رابرت باکاك،
  .ققنوس، تهران چاوشیان، حسن ترجمۀ ،مدرنیته پست هاي اشارت .)1384( زیگمونت باومن،

 ،تهـران چاپ دوم، حسن چاوشیان،  هاي ذوقی)، ترجمۀ د اجتماعی قضاوت(نق تمایز .)1391( یر بوردیو، پی
  نشر ثالث.
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  نقش و نگار.، تهران(دالیل عملی و انتخاب عقالنی)،  کنش نظریۀ. )1381(ــــــــ 
  .44- 55ص ، 2 ، مجلۀ علمی و پژوهشی سفینه، شمارة»دعا در پیوند با خدا« .)1384( بیابانی اسکویی، محمد

  .جعفري عالمه آثار نشر و تدوین موسسۀ ،تهران ،زندگی هدف و فلسفه .)1379( محمدتقی جعفري،
  .اسالمی فرهنگ نشر دفتر ،تهرانچاپ دوم،  ،24ج ،البالغه نهج تفسیر و شرح .)1384(ــــــــ 
 عالمـه  آثـار  نشـر  و تـدوین  موسسـۀ  ،تهـران  ،تکاملی حیات تصعید در انسان شناخت .)1386(ــــــــ 

  .جعفري
  .جعفري عالمه آثار نشر و تدوین موسسۀ ،تهرانچاپ دوم،  ،معقول حیات .)1388(ــــــــ 

 ،تهـران  نجفـی،  صـالح  ترجمـۀ  ،هویـت  هـاي  بحران مدرنیته پست اجتماعی نقد .)1384( رابرت دان، جی
  .شیرازه نشر و دانش پردیس

 تحقیقـات  فصـلنامۀ  ،»تهـران  در زنان پوشش و زندگی سبک« .)1386( فرجیمهدي  و ،نفیسه حمیدي،
  .1ة شمار ،فرهنگی

  .امیرکبیر ،تهران اسدي، خسرو ۀترجم ،اجتماعی علوم هاي روش .)1362( موریس دوورژه،
 زنـدگی  و فرهنگـی  مصـرف  فرهنگـی،  مطالعـات  در مصرفی، فرهنگ و بدن. )1387( اصغر علی سعیدي،

  .تهران واحد دانشگاهی جهاد ،تهران ،ایران در روزمره
  اي، قم، وحدت بخش. ). ترجمۀ مهدي الهی قمشه1389( صحیفۀ سجادیه

  ). ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران، سروش، چاپ چهارم.1380( ــــــــ
 ص ،1ة شـمار  ،فرهنگـی  تحقیقات ۀفصلنام ،»گرایی مصرف سیاسی پیامدهاي« .)1386( نیفرد ، علیخواه

256-231.  
، »گرایـی در دنیـاي جدیـد و اصـول مصـرف در اسـالم       مبانی مصـرف « .)1389( اصغر غالمرضایی، علی

  .11-30، ص1ة ، سال هفدهم، شمارهاي ارتباطی پژوهش ۀفصلنام
پژوهشی علوم  ـ علمی ۀفصلنام، »السالم) در کالم و نگاه علی (علیه دعا« .)1380( قهرمان ایزدي، شهین

  .  91-111ص ، 40 ة، سال یازدهم، شمار(س) انسانی دانشگاه الزهرا
 گـروه  زنـدگی  و زنـی  پرسـه : تمـایززدایی  و تمـایز  دیالکتیـک « .)1386( رضایی محمد و ،عباس کاظمی،

  .1ة شمار ،فرهنگی تحقیقات فصلنامۀ »تهران خرید مراکز در شهري فرودست
  الحدیث.، دارقم چاپ ششم، رضا شیخی،، ترجمۀ حمیدالحکمه میزان. )1385( شهري، محمد محمدي ري

  .(ع)دانشگاه امام صادق ،تهران، چاپ دوم، دین و سبک زندگی). 1387( سعیدکنی، محمد مهدوي
  فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی. ۀ، ترجمطبقۀ مرفه نظریۀ. )1383( وبلن، تورستین

 ، سال هفتم، شمارةفصلنامۀ اقتصاد اسالمی، »جایگاه اقتصادي سنت رزق« .)1386( اصغر نیا، علی هادوي
  . 89-116، ص28
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  ؛ یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیت در سیم و تربیگاه تعلیجا
  کارکرد، ابزار و راهبردها 

  **صفري مریم، *سیدمحمدجواد قربی

  دهیچک
اسـت و هـر    یملهاي  لیو پتانسها  تیبه ظرف يو کارآمد، اتکا يک اقتصاد قوی ییاز الزامات برپا یکی

برخـوردار   يت اقتصـاد یـ تبـع آن از امن  و به ياستقالل اقتصاد  باشد،تر  ر موفقین مسیکه در ا يکشور
 ياقتصـاد هـاي   تیـ رامـون مبـادالت و فعال  یپ یاسـ یس يم و برخوردهـا یط تحریخواهد گشت. در شرا

ن موضـوع توجـه   یـ ران بـه ا یـ ا یاسالم ياست که جمهور یهیبد يامر یر مقاومتیکشورها، اتخاذ تداب
و  ین ابعـاد اقتصـاد مقـاومت   یـی ، تبیاقتصـاد مقـاومت   یکلـ هـاي   اسـت یاسـاس س . برنموده اسـت  يجد

توانـد   مـی  تیـ م و تربیرو، تعلـ  نیارد؛ ازیگ می صورت یو آموزش یعلمهاي  طیآن در محسازي  گفتمان
 یال اصـل ؤن سـ ید. بنـابرا یفا نمایا یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیرا در در تحقق س يادیار زینقش بس
 یاقتصـاد مقـاومت   یعملـ  يدر تحقـق الگـو   ییت چه کارکردهایم و تربین قرار است که؛ تعلیمقاله به ا

ال از روش ن سـؤ یـ پاسـخ بـه ا   ير کارآمد خواهنـد بـود؟ بـرا   ین مسیدر ا ییخواهد داشت و چه نهادها
و  ینقـش اساسـ  ت یم و تربیدهند: اوالً، تعل می مقاله نشانهاي  افتهیشود.  می استفاده یفیتوص-یلیتحل

آن شـامل   يدارد و کارکردهـا  یو فرهنـگ اقتصـاد مقـاومت    ياقتصـاد هاي  ارزشسازي  یمهم در درون
مصـرف  سـازي   ، فرهنـگ یاقتصـاد مقـاومت   یکلـ هاي  استیجامعه، آموزش س یانسان يروهایت نیترب

اقتصـاد  ن ابعـاد  یـی و تب يت فرهنگ جهادیدر جامعه، تقو ینیت و کارآفریمهارت، خالق يارتقا ح،یصح
در منطقه  يگاه اول اقتصادیبه جا یابیرا در دست یرانیا تواند جامعۀ می طریق ازاینباشد که  می یمقاومت

 یگروهـ هـاي   ، رسـانه یخانواده، مدارس و نظام آمـوزش عـال   ياً، نهادهایدهد. ثان ياریو جهان اسالم 
سـازي   ر گفتمـان یدر مس یبر اقتصاد مقاومت يادیز تأثیرت، یم و تربیل در امر تعلیدخ يعنوان نهادها به

  باشند. می دارا یاقتصاد مقاومت
  يساز گفتمان، ت، فرهنگ، آموزشیم و تربی، تعلی: اقتصاد مقاومتها هدواژیکل

                                                        
   Ghorbi68@yahoo.comآموختۀ کارشناسی ارشد اندیشۀ سیاسی اسالم، پژوهشکده امام خمینی (ره)،  دانش *

  Ghalamedu@gmail.comارشد اندیشۀ سیاسی اسالم، پژوهشکده امام خمینی (ره)،  آموختۀ کارشناس دانش **
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  مقدمه
از  گوناگون هستند تا بـه حـد الزم  هاي  دنبال رشد و توسعه در عرصه کشورهاي در حال توسعه همواره به

ابعاد تجربه نمایند. رشد و توسعه در سطح کـالن داراي   ی را در همۀیافتگ توسعه دست پیدا کنند و توسعه
اقشار  امکانات اجرایی، همت و همکاري همۀکردن  استراتژي و راهبردي، فراهمریزي  ملزوماتی چون برنامه

ریـزي   ست که کشورها براي آن برنامهابعادي اترین  اقتصاد از مهم رشد و توسعه در حوزة باشد. می جامعه
در  داننـد.  یدیگر مهاي  و عرصهها  رشد در حوزهساز  زمینهنمایند چون بسیاري رشد اقتصادي را مبنا و  یم

و مراحل مختلفی چون تولید، توزیع و مصرف باید مورد ها  حوزه عرصۀ اقتصادي براي تحقق رشد و توسعۀ
نیري انسانی هـر جامعـه    این مراحل انسان است. حائز اهمیت در همۀ، اما نکتۀ دقت و مطالعه قرار بگیرد

که اتکاي به منـابع انسـانی و   آن جامعه براي رشد توسعه است. تجربه نشان داده است  سرمایۀترین  مهم
اقتصادي و اجتماعی را حتی در شرایط کمبود منـابع   راه رشد و توسعۀ ،این منابع از طریق آموزش توسعۀ

ویژه فرایند  هنقش اصلی افراد انسانی در فرایندهاي اقتصادي و ب کند. یکی مورد نیاز هموار ممادي و فیزی
طورکلی کشورهاي در حال  هاست. به بلکه دانش و مهارت آن ،تولید دیگر قدرت بازو و کار فیزیکی نیست

در اد اشـتغال  اقتصاد و نقش نیروي انسانی در این حوزه با یـک الـزام فـوري یعنـی ایجـ      توسعه در حوزة
 اي، هعمومی، فنی، حرفهاي  منابع انسانی از طریق آموزش مدت و یک ضرورت بلندمدت یعنی توسعۀ کوتاه

  و درمان مواجه هستند.  تخصصی و همچنین تأمین بهداشت، تأمین اجتماعی
توسعه،  ارتقاي کیفی انسان و تبدیل افراد انسانی از یک وسیله و عامل تولید به یک سرمایه در فرایند

هـاي   انسـانی در واحـد   سازد که حفظ و نگهـداري سـرمایۀ   یشخصیت و موقعیت وي را چنان دگرگون م
فیزیکـی و  هـاي   کنون براي سرمایهاهمیت و اولویتی خواهد بود که تاداراي همان ها  اقتصادي و کارخانه

منابع انسانی فقط متوجـه و معطـوف بـه     توسعۀریزي  شد. در حقیقت برنامه یآالت در نظر گرفته م ماشین
و ارتقـاي   سو رتقاي سطح افراد و آحاد جامعه ازیکدار براي ا بلکه تالشی است نظام ،ایجاد اشتغال نیست

این از دیـدگاه کـالن و   بـر  برتر. عـالوه اي  هبه مرحل اجتماعیـ  کیفی جامعه از یک مرحلۀ توسعۀ اقتصادي
ـ   و عامل تولید به یک سرمایه در فرایند توسعه، مهـم کشوري نیز تبدیل فرد از یک وسیله  انی و تـرین مب

) بـا  30، 1368کنـد. (مردوخـی،    می تکنولوژي در کشور فراهم و توسعۀ جذبشرایط الزم را براي انتقال، 
شود که ایجـاد یـک نظـام آموزشـی      یاقتصادي در کشورهاي مختلف جهان دیده م بررسی فرایند توسعۀ
هـر کشـور از اهمیـت و جایگـاه واالیـی       ۀکردن اصول الزم براي توسع زم و نهادینهمتناسب با تغیرات ال

کار  اند در برنامۀ کشورهاي در حال توسعه موظف کارشناسان و طراحان آموزش و پرورش برخوردار است.
خود همواره تربیت نیروي فنی و افراد کاردان مورد ضرورت جامعه را منظور نماینـد تـا موجـب افـزایش     

را هـا   کافی اجـراي ایـن طـرح   گذاري  ند با سرمایها نیز موظفها  ت و جلب سرمایه فراهم گردد. دولتثرو
 ) 5 ،1364عملی سازند. (حقیق، 
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کارویژة نظـام آموزشـی هـر جامعـه     ترین  اقتصاد اصلی ةتربیت نیروي کارآمد، عقالنی، فهیم در حوز
توان رسالت و  یاین حوزه م کشورهاي گوناگون در آن جامعه است. در بررسی کلی تجربۀدادن براي رشد

کـرد:   زیـر خالصـه  هـاي   تربیـت افـرادي بـا ویژگـی     اقتصاد را ةتعلیم و تربیتی در حوزهاي  هدف برنامه
افـرادي مولـد،    پـذیر،  گیرانی شایسته و عاقل در زندگی فردي و جمعی خود، شهروندانی مسئولیت تصمیم

ـ  ثر در اقتصـاد داخلـی و بـین   کننـدگانی مـؤ   ي کـار، مشـارکت  عنـوان نیـرو   ور بـه  کارآفرین و بهره ی، الملل
مشوقان و حامیانی بـراي   ،نگر و حسابگر گذارانی آینده و سرمایهکنندگان  کنندگانی مطلع، پس انداز مصرف

در  )Salami & Siegfried, 1999, 355-361( .ایدئولوژي و فرهنگ اقتصادي حاکم و مطلوب جامعـه 
اقتصـاد ملـی   ریـزي   ران که عوامل اولیه اقتصادي آماده است و دوران دگرگونی و پـی کشورهایی مانند ای

آغاز گردیده، تربیت نیروي نیروي فنی و انسانی مجهز شده که بتواند فعاالنه در تقویت حیـات اجتمـاعی   
وسـط  کلی اقتصـاد مقـاومتی ت  هاي  دیگر با ابالغ سیاست ازسوي اقدام نماید بر هر اقدام دیگر مقدم است.

ساختن رشد اقتصادي متناسب با شرایط کشـور، ضـرورت وجـود     بر معظم انقالب اسالمی براي محققره
شدن اصول اساسی و مهم اقتصـاد مقـاومتی    در حقیقت عملیاتیگردد.  یتعلیم و تربیت اقتصادي آشکار م

سـو و   تصادي ازیکبه نیروي کارآمد اقها  جز از طریق آموزش و تربیت افراد جامعه در جهت تبدیل انسان
نخواهد بود. در واقع این امر بیانگر نقش اصلی مردم پذیر  دیگر، امکان ازسويها  این سیاستسازي  گفتمان

ـ اهم یدارد به بررس یحاضر سع ن راستا، مقالۀیدر تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است. در هم ت و نقـش  ی
ـ یانجام ا يبپردازد. برا یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیت سیم و تربیتعل و اي  هن مقاله از مطالعات کتابخان

  خواهد بود. یفیتوصـ  یلیاالت، تحلبه سؤ ییگردد و روش پاسخگو می استفاده ياسناد

  پژوهششناسی  مفهوم. 1
  تیم و تربیتعل. 1.1
ر یانکارناپذ يریانسان، تأث یو جمع يات فردیاست که در ح یاساس يها تیجمله فعال، ازیتیترب يها تیفعال

ت. اسـ  یبالقوه در مترب يرساندن کماالت معنو تیفعل به يمعنا به ینیت دیترب )170 ،1388 ،ی(کاشان دارد.
ـ » شدن«به » بودن«ر از یس يبرا یدر مترب یجیر تدرییجاد تغیعبارت است از ا ینیت دیترب ا انتقـال از  ی

، ی، شناختیبدن يها ا ساحتیک از ابعاد یدر هر  ینید يها اساس اهداف و ارزشت بالقوه به بالفعل بریوضع
چند ا یک یدر  یدر مترب یجیر تدرییجاد تغیعبارت است از ا ینیردیت غیاساس، ترب نیا. بريو رفتار یعاطف

  )96 ،1389 ،ي(ساجد .ینیردیغ يها اساس اهداف و ارزشمزبور، بر ۀبعد از ابعاد چهارگان
 ـ  يهـا  از کتـاب  ياریمرتبط است. بس» ربب«و » ربو«لغت با دو مادة  يها ت در کتابیواژة ترب م و یتعل

النظام در کتاب  یشیقر فیباقر شر یاند؛ ول دانسته »ربو«ت، آن را از مادة یشۀ تربیت، هنگام بحث از ریترب
نظر  بهت. اس» ربب« ةت از مادیح کرده تربیمعتبر، تصر يلغو يها با استناد به کتاب االسالم یف يالتربو
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  ت را مالك قراریترب ۀافتۀ کلمیرییو تغ یاند، شکل کنون دانسته» ربو«شۀ یت را از ریکه ترب یرسد کسان یم
ت را از یکه ترب يافراد یو از فعل ربا است؛ ول» تفعله«ت، مصدر یاند که ترب به آن گفته اند و باتوجه داده

) 164-165 ،1390 ،ی(ضراب .کنند یت اشاره میکلمۀ ترب یو اول یشۀ اصلیاند، به ر گرفته» ربب« ۀشیر
ن اسالم و ید يکه در پرتو است. ازآنجا» پرورش«آن  یو معادل فارس» Education«آن  ینیمعادل الت

جـاد شـده اسـت و    یا یو عرب یان واژگان فارسیم يادیان، تداخل و تعامل زیپارس يسودن آن ازیبرگز
ات یدر ادب» تیترب«افته است، امروزه واژة یزبانان راه  یفارسات یادب ةع، به حوزیطور وس به یواژگان عرب

ـ توان ادعا نمـود کـه کـاربرد آن، بـه و     یم یافته است. حتی يا ژهیگاه ویزبانان جا یفارس ژه در عرصـه  ی
 ی، در معانین واژه در زبان فارسیحال، اهر افته است. بهیشهرت » پرورش«ش از ی، ب»آموزش و پرورش«

 یمعان ، بهیو در زبان عرب» آموختن« ی، آداب و اخالق را به کس»پروراندن«، »پروردن«چون  یگوناگون
رشد و «، »نمودن هیتغذ«، »بیتأد«، »لیتکم«، »میتتم«، »ریتدب«، »اصالح«، »حضانت«چون  يمتعدد

 يبرا يگرید يت، کاربردهایم و تربیتعل ۀکار رفته است. امروزه با توسع به» نمودن بیتهذ«و » کردننمو
  ند از:ا ف عبارتیتعار ۀوجود آمده است. نمون آن به

 »از افراد  یاست که گروه یا عملیشود  یاز افراد اعمال م یا گروهیفرد  ياست که رو یعمل یعیامر طب
  .»رندیپذ یآن را م

 »و متوجه  ی)، که مسبوق به اصلیو مترب یال (مربیان دو قطب سیاست م یت فعل و انفعالیم و تربیتعل
 .»باشد يا و مستلزم طرح و نقشه یهدف

  »بر انسان یک انسان (مربیو هدفدار  يرات عمدیا تأثیاعمال  ۀت عبارت است از: مجموعیم و تربیتعل ،(
 یجاد صفات (اخالقیمنظور ا الغ و مجرب بر کودك و نوجوان، بهر فرد بیا تأثیژه عمل یو )، بهیگر (متربید

ها و  نهیکردن زم ت عبارت است از: فراهمیم و تربیگر، تعلیعبارت د . بهيا حرفه يها ا مهارتی)، یو عمل
او  ياریـ مشخص، در جهت رشد و تکامل اخت يساختن استعدادهاا شکوفایرساندن و  تیفعل عوامل و به

  .»شده دهیسنج يها مطلوب و براساس برنامه يها هدف يسو به
 »ت موجود استیکه در فرد مورد ترب ییاستعدادهادادن  ت عبارت است از: پرورشیترب«.  
 »ط و عوامل الزم و کمک به شخص مورد یجاد شرایت عبارت است از: انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایترب

داده، شکوفا سازد و  طور هماهنگ، پرورش اش را در تمام ابعاد وجود و به هنهفت يت تا بتواند استعدادهایترب
  .»جاً حرکت کندیمطلوب تدرهدف و کامل  يسو به
 »یاجتماع یزندگان يکه هنوز برا ییها نسل يبزرگسال، بر رو يها است که نسل یت عملیم و تربیتعل 

  .»دهند یستند، انجام میپخته ن
 »هـا را بفهمـد و    کـه آن ارزش ، چنانیانسان يواال يها ارزش يسو است به یت همانا کشاندن آدمیترب

  )38-40 ،1390 ،ي(همت بنار .»کار آورد رد، دوست بدارد و بهیبپذ
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 منظور کمک به  ، بهیو مترب یان مربیه میهدفمند و دو سو یتیت عبارت است از فعالیتربجامع،  یفیدر تعر
، يگوناگون فرد يها ت او در جنبهیو پرورش شخص يو يها تیدن به قابلیبخش تحقق يدر راستا یمترب

باشد: نخسـت   یف، چند نکته مورد توجه مین تعریدر ا .»و... ی، عالقی، اخالقی، عاطفی، جسمیاجتماع
ت یت فعالینکه، تربیسته شد. دوم ایت نگریک واقعیعنوان  ت و عمل است و به آن بهیت، فعالینکه تربیا

ر و تأثر متقابل یه و در اثر تعامل مطلوب و تأثیت دو سوینکه، تربیشده است. سوم ا يزیر هدفمند و برنامه
ـ  یاست و عناصـر اصـل   يعناصر يت داراینکه، تربیشود. چهارم ا یمحقق م یبو متر یمرب و  یآن مرب

 ی، صرف معلم و مربینجا مراد از مربیکند. البته در ا یدا نمیت معنا پین دو، تربیاست. بدون وجود ا یمترب
ه است، یدو سوت ینکه، هرچند تربیباشد. پنجم ا یز میرگذار نیر عوامل تأثیست، بلکه شامل ساین یانسان

ـ نکه، هـدف ترب یششم ا ۀاست. نکت يو پرورش و یکمک به مترب یاما غرض اصل نمودن و ت شـکوفا ی
ت و تمرکز آن بـر بعـد   یبه ترب یخشب هاست و نگا يابعاد گوناگون و ۀدر هم یمترب يها تیپرورش قابل

آموزش و «ا ی» تیتربم و یتعل« یبیواژة ترک ت مطلوب است.یعدول از ترب ی، نوعیاز ابعاد مترب یخاص
نهاد آموزش و «دو کاربرد است: کاربرد نخست، در خصوص نظام  ي، عمدتاً دارایدر زبان فارس» پرورش
ـ ا» نظام آمـوزش و پـرورش  «ا ی» تیم و تربینظام تعل«شود  یمثال، گفته م ياست. برا» پرورش ران، ی

ه در نهاد، و ن واژیکاربرد ا .»دارد از به تحول و اصالحیران نینظام آموزش و پرورش ا«ا یاست  یاسالم
تر است. کاربرد دوم آن در  عین به آن اشاره شد، شایش از ایدر نهاد، که پ» تیترب« ةنظام از کاربرد واژ

ـ را کاربرد ایکه مشتمل بر آموزش است. ز ییمعنا یعنیاست؛ » عام يمعنا ت بهیترب« يمعنا ن واژه در ی
تـر از   عیار شاین معنا، بسیرسد. کاربرد ا ینظر م د بهیابل آن بعاز آموزش و در مق يت، جدایخصوص ترب

شود و  یک مفهوم است که در قالب دو لفظ ادا میت، یم و تربیاساس مراد از تعل نیااول است. بر يمعنا
صـورت   به یا در فارسی یکه در عرب یصورت برند، نه به یکار م ک مفهوم بهین واژه را در یان بزرگ ایمرب

 یز وقتیسندگان بزرگ ما نیشمندان و نویشود. معموالً اند یر میند تعبیاعنوان دو فر پرورش به آموزش و
  )همان( .»رندیگ یت را در نظر میکنند، همان مفهوم ترب یت بحث میم و تربیدربارة تعل

 یاقتصاد مقاومت .2.1
 و  یمتعـدد مـال   يدر برابـر فشـارها   یسـتادگ یم ایتوان می ران،یا یاسالم يخ نظام جمهوریتار یبا بررس

 يکـه از ابتـدا   يطـور  م. بـه یوضوح درك کن جهان نسبت به کشور را به ياستکبار يها قدرت ياقتصاد
اسـت  یس ۀن مقابله عالوه بر عرصیگر با آن آغاز شده و ا نظام سلطه ۀ، مقابلیانقالب اسالمگیري  شکل

ـ یبه شرا گرفته است. باتوجه ز دربرین ره رایو غ یتی، امنی، فرهنگياقتصادهاي  ر حوزهیسا  يش رویط پ
ن راستا مقام معظم یافته است. در همیش یشدت افزا به ياقتصادهاي  میر، تحریاخهاي  کشور، در سال

 اند. داشته ين مهم توجه وافریر به ایاخهاي  سال ينوروزهاي  امیف خود در پیق و ظریبا نگاه دق يرهبر
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مطـرح   1389نان در سـال  یدار کارآفریبار در د نخستینشان یاست که ا يا  ز واژهین» یاقتصاد مقاومت«
  )1391 ،یمیراهبو ا يرآبادی(پورخ .فرمودند

، اقتصـاد  ينـز یسم، اقتصاد آزاد، اقتصـاد ک یکه تاکنون در قالب مرکانتل ياقتصادهاي  ياساس تئوربر
ـ د اقتصـاد ا یـ ط جدیده در شـرا یمطرح گرد یستیمارکس ، ی، فراسـاخت یرسـاخت یزران کـه بـا مشـکالت    ی

ن یکرده است. ا یاسیرا وارد اقتصاد س یاقتصاد مقاومت ۀمواجه شده، مقولها  میمناسب و تحر يرساختهایز
ش یرفتن منـافع و افـزا  هـدر  بـه دنبـال آن اسـت کـه     بـه  یزمان ةشدجادیط ایاساس شرابر يتفکر اقتصاد

ـ وارد ادب یاقتصاد مقـاومت  يعنوان ابزارها را به وري بهره ـ نما يات اقتصـاد ی ـ د. نظری  یاقتصـاد مقـاومت   ۀی
ـ یتـر  رفت از بزرگ برون يانقالب برا يرهبر ياساس راهبردبر  یاسـت. اقتصـاد مقـاومت    یخیچ تـار ین پ
ـ بن یو مصرف مل ید ملیتول یعنی ياقتصاد يتجزایدو عنصر ال ياستوار خود را بر روهاي  هیپا ان نهـاده  ی

ران یمـد  کـه  ستین یاد اسالمیبن يک نظام نوی ةبندیکند: ز نییبر آن است که تب یاست. اقتصاد مقاومت
 ياقتصاد داشته باشـند و بـرا   ۀدر کارنام یینها يشتر از صادرات کاالهایواردات ب يدر تز تجار ياقتصاد

د. اقتصاد ینما می ران را مضاعفیاقتصاد اپذیري  بیو آس ین امر وابستگیواردات منافع خام را بفروشند و ا
ـ گذاران دارد و آن تول استیس يام شفاف را برایپ يمقام معظم رهبر يهنمودهاو ر یمقاومت ـ ی بـر   ید مبن

ـ  یمتک یول ،بدون اتکا به درآمد منابع خام یرانیه و کار ایتفکر، سرما  برآمـده از منـابع خـام    یبر ثروت مل
  )1391 ،يو آهنگر ي(جعفر باشد. می

  

  
  یاقتصاد مقاومت یمفهوم يالگو .1شکل 
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  اقتصاد مقاومتى یعنى ما اگر به «ند: یفرما می نیچن ین مفهوم اقتصاد مقاومتییدر تب يمعظم رهبرمقام
کنیم و اعتماد کنیم، از فخر و ها و بازوها در داخل، تکیه  ت ذهنلى، به ابتکار جوانها، به فعالینیروى داخ

ى این است اقتصاد مقاومت ت دشمنان خارجى، خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه درست این است. معناىمن
جـو کنـیم، شناسـایى کنـیم، بـا      و جسـت  اسـت  پایانى را که در داخل هاى بى تکه ما نگاه کنیم، ظرفی

هاى  تظرفی ..کار گرفته بشوند. ها را فعال کنیم، این استعدادها به تریزى درست و صحیح این ظرفی رنامهب
ى و اقتصادى، ماد ظوقت کشور، هم از لحا  آنال بشود؛ این راه پیشرفت کشور است. اقتصادى باید فع

، فس ملت ایران، و هم از لحاظ معنوىن هب ى و اعتمادالمللى، هم از لحاظ عزت مل عتبار بینهم از لحاظ ا
  )1393 اي، ه(خامن .»اخالقى و روحى پیشرفت خواهد کرد

  یانسان ۀیسرما ۀیپژوهش؛ نظر يمدخل نظر. 2
  ينظر نۀیشیپ .1.2
شـتر بـه عوامـل    یب ياقتصـاد  ۀک در فهـم علـل توسـع   یستم، اقتصاددانان نئوکالسـ یدوم قرن ب ۀمیدر ن

توجه داشتند که تحـت عنـوان عوامـل     یعیمنابع طب یو فراوان یکیزیف يها هیمانند تراکم سرما يمحدود
 يدان تفـاوت در عملکـرد اقتصـا   یدر ب یکینئوکالس يها هینظر یگرفتند. ضعف و ناتوان یقرار م ياقتصاد
ر یدر مسـ  یانسـان  ياه هیو تراکم سرما يشرفت تکنولوژیمختلف، منجر به توجه سولو به اثر پ يها کشور

ر ، بـه زمـان بکـ   يگـذار بـر رشـد اقتصـاد    ریک عامـل تأث یعنوان  به یه انسانیت سرماید. اهمیتوسعه گرد
افراد فـراهم   يبرا یتیموقعتواند  یگردد. به اعتقاد بکر، آموزش م یبرم )1974( نسریک و میزویچ ،)1964(

 د.شـو  یمـ  يل رشد اقتصادیش و تسهین امر موجب افزایش دهند، که ایخود را افزا يها آورده تا مهارت

ـ یپ يدر کشورها یانسان ۀیمعتقد است که سرما ) نیز1971س (کوزنت  ییهـا  دانـش  ۀشرفته حاصل اندوخت
 ۀیت سـرما یز توجه به اهمیاسالم ن يصاددر مکتب اقتت. شده اس یها ناش آن یات علمیاست که از تجرب

اسـالم   .ت بهداشت منعکس شده اسـت یو رعا ياندوز ق دانشیاسالم در تشو یدر دستورات متعال یانسان
علـم و   یهمـواره حـام   اک در قـرون وسـط  یت کاتولیحیمس يزیگرایو دن يزیست رغم وجود روند علم یعل

 یفراوان يها تیظرف یدر چارچوب اقتصاد اسالم .بوده است ياقتصاد يها تیو فعالگذاري  هیسرما ۀتوسع
کـه بـر    یاسـالم  يدارطور نمونه، در نظام بانک بهموجود است.  یانسان يها هیق سرمایتوسعه و تشو يبرا
ن عامـل  یب يگذار هیم سود حاصل از سرمایان بنا شده، تقسیج مشارکت در سود و زیم ربا و ترویتحر ۀیپا

ـ ب ات عامل دارد. بـه یر خصوصیو سا یآگاه ،تام به مهارت دانش یوابستگه یو صاحب سرما گـر، در  یان دی
ـ عامل جمع شـده و فعال  یانسان ۀیبا سرما آمر يتجار ۀیمشارکت، سرما يانواع قراردادها را  يت اقتصـاد ی

ـ ن ةکننـد  نیا تـأم یزان عامل و یدهند. به هر م یسازمان م  يبـاالتر  یکـار از سـطح دانـش و آگـاه     يروی
 .ز باالتر خواهد بودیقرار مشارکت ن يآور ت و سودیبرخوردار باشد، امکان موفق
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رشـد فرامـوش شـده     ةکنند نییعنوان عامل تع به یانسان ۀی، سرمايرشد اقتصاد یسنت يها لیدر تحل
ـ تول يهـا  نـد یدر فرا یانسـان  ۀیبر سرما یو مال یکیزیف يها هینقش سرما ياست، علت آن هم برتر د آن ی

 یانسـان  ۀی، نقش سرمايدیتول يندهایدر فرا یت نقش تفکر انسانیبه اهم باشد. اما امروزه باتوجه یزمان م
ـ   بـه  يل رشد اقتصادیدر تحل ـ در نظر .مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      یصـورت روزافزون رشـد  اي هـ  هی

ـ باشد. ا یکار مؤثر م يروید سرانه، نیر تولییتغ یرشد سولو، منبع اصل يجمله الگو، ازیکینئوکالس ن نـوع  ی
 ۀیکار و سـرما  يرویر از نیکار مؤثر، عوامل غ يرویکنند. ن ینم یمعرف یدرست ثر را بهؤکار م يرویالگوها، ن

در  .اد شده اسـت ی یانسان يها هیعنوان سرما ها به رشد پس از سولو از آن يهستند که در الگوها یکیزیف
در آن مطـرح   یانسـان  ۀیها و گنجاندن سـرما  رشد نئوکالسک يل الگویتعد ير دو روش برایمطالعات اخ

ـ شده است. روش اول که، توسط منک ـ مطـرح شـد،   ) 1992( و، رومـر و ول ی ـ م و تربیتعل را  (آمـوزش)  تی
ن روش، یبا بسط ا) 1995ن (نالس و اوو .ردیگ یدر نظر م يدیر عوامل تولیک عامل در کنار سایعنوان  به

نظـر   رشـد در  یعنـوان عامـل اساسـ    ، بـه یانسان ۀیسرما ياز اجزا یکیز ینعالوه بر آموزش، بهداشت را 
ـ آن را به سـطح   کل يور دانستن رشد بهرهریگرفتند. در روش دوم، با متغ ـ ا نـرخ تغ ی  یانسـان  ۀیر سـرما یی

ـ از طر یانسان ۀیاساس، سرما نیاداند. بر یم  وابسته توانـد بـر رشـد     ی، مـ يو فنـاور  يور بهـره  يق ارتقـا ی
رشـد   ياسـاس روش دوم بـه الگوهـا   گرفتـه بر  شـگل  ياثرگذار باشد. الگوها يو جهاد اقتصاد ياقتصاد
 )33-35 ،1389 (مرزبان، ند. زا مشهور درون

  یانسان ۀیسرما .2.2
ـ از حما ياقتصـاد  عنوان دانش، با رشد و توسعۀ به یۀ انسانین سرمایمثبت ب رابطۀ گـذار اقتصـاد    هیـ ت پای
ـ با گسترش نظر م1970ن ارتباط در دهۀ یبرخوردار بود. ات یآدام اسم یعنیک یکالس  یانسـان  ۀیسـرما  ۀی

 م رابطـۀ 1990 ۀت شد و سرانجام در دهـ ینوبل تقو ةزیجاة دو اقتصاددان برند» کریب«و » شولتز« يسواز
زا بـه اوج   د رشد درونیجد يها ه یتوسط نظر يو رشد اقتصاد یانسان ۀیل سرماین تشکیدار ب یو معن يقو

ـ جد ۀیک نظری یۀ انسانیسازد سرما ی) روشن م1970( »بالگ«طور که   د. آنیرسخود   یسـتم ید قـرن ب ی
نام ثروت ملل بدان اشاره کرده است، امـا از   ز در شاهکارش بهیت نیآدام اسم 1776در سال  یست و حتین

دا کرد یوسعه پن مبحث تیا 1960کا در سال یمرۀ انجمن اقتصاددانان ایدر افتتاح» شولتز« یزمان سخنران
ـ خود به دو عق یدر سخنران» شولتز« 1997ان منابع اقتصاد شد یو کامالً وارد جر دة مربـوط بـه هـم در    ی

ـ ز شـوند. عق ید از هم متمـا یحال، با نیعاشاره کرد که در یۀ انسانیۀ سرماینظر ـ نـه انگ یاول، در زم دةی زه ی
ـ مختلـف بـا پـول و     يها م به روشن است که مردیا یۀ انسانیآموزش است؛ مفهوم سرما ينه برایهز ا ی
را معتقـد بـود کـه    یداً مخالفت کرد؛ زیده شدین عقیبا ا» شافر«کنند.  یم يزیر نده برنامهیآ يبرا یپولریغ
ـ ز قائل شـد. دربـارة عق  یتما توان نمی در کسب آموزش يگذار هیسرما یل مصرفین دالیب دة دوم کـه بـا   ی
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ۀ ین اظهار داشـته اسـت کـه ارزش سـرما    یچن» شولتز«است، حال متفاوت  نیعدر یدة اول مرتبط، ولیعق
 يکنندة رشد اقتصـاد  نییتواند تع یم یابین ارزیکرد و ا يریگ توان اندازه یها و جوامع را م در انسان یانسان

ـ در ا ي) دربارة برآورد سهم آموزش در رشد اقتصاد1984» (سونیدن«قات یده به تحقین عقیباشد. ا االت ی
ـ آمـوزش انجام  یخصوصـ  يها بارة بازده ) در1984» (بکر«قات ین به تحقیکا و همچنیمرا قـات  ید. تحقی

و در خصـوص بـرآورد بـازدة     »سـون یدن« يق مطالعات بعدیاز طر يدربارة نقش آموزش در رشد اقتصاد
ۀ یدربـارة سـرما   یافت. در هر بحثی) ادامه 1973» (فیل نچیه«) و 1985» (ساخاروپولوس«آموزش توسط 

 يدر مـورد انتخـاب بـرا    يد مطرح شود، پرسش اول، دربارة نقـش عوامـل اقتصـاد   یپرسش با دو یانسان
آمـوزش در کسـب درآمـد     ینکردن در امر آموزش و پرسش دوم، در مورد نقش واقع نهیا هزیکردن  نهیهز
  باشد. یم

مهـارت و   جادیآموزش، از راه ا یند کلیاز فرا یعنوان بخش به یعال  ت و آموزشیم و تربیتعل ينهادها
ـ ن يور سطح بهـره  يها، موجب ارتقا ص آنیتخصص در افراد و بهبود قوة تشخ شـود.   یمـ  یانسـان  يروی

بحـث   يو اثر نـوآور  ی، اثر شناختيدر سه مقولۀ: اثر کارتوان  میرا  یعال  تر اثرات آموزش قیدق یشکل به
فش را انجام دهد. یوظا يشتریت بیفیت و کیبتواند با کم یانسان يرویشود که ن یموجب م يکرد. اثر کار

ق یرود از طر یاست که انتظار م ين اثریز سومین ياثر نوآور م است.یک تصمی، اتخاذ و انجام یاثر شناخت
 يهـا  طیافتـۀ محـ  ی وران جهان امروز، غالباً پرورش) نوآ1383، يدیفراهم شود. (ر.ك خورش یعال  آموزش
دهـد.   یم ییت فراوان و بسزایاهم یۀ انسانیجاد سرمایو ا یعال  هستند. جهان امروز به آموزش یدانشگاه

ـ  یۀ انسـان یبرخوردار اسـت و بـه سـرما    یتوجه ، از رشد قابلیعال  در آموزش يگذار هیحجم سرما ش از یب
ـ  یشود. ا یبها داده م یکیزیۀ فیسرما ـ تحل يبـرا  ین احسـاس منطق وجـود آمـده اسـت کـه      گـران بـه   لی
تر  یبرخوردار است و گذشته از آن عمر طوالن يشتریب یبه نسبت از بازده، یدر منابع انسان يگذار هیسرما

  )226-231 ،1378 ،يز دارد. (لشکریو استهالك ناچ

   یاقتصاد مقاومتساز  زمینه؛ یانسانهاي  هیسرما یافتگی توسعه. 3.2
کـه  هـایی   گزینـه یا ها  انتخاب سازد؛ میتر  انتخاب مردم را گسترده ۀانسانی فرایندي است که دامن ۀتوسع

حال، در هر سـطحی از توسـعه،    بااین تواند در طول زمان دستخوش تغییر و تحول شود. می پایانی ندارد و
 از زندگی طوالنی توأم با سـالمت؛ مندي  گیرد؛ بهره می ضروري براي مردم مالك قرارۀ سه عامل یا گزین

انسـانی   ۀامـا توسـع   سـب و شایسـته؛  و دسترسی به منابع مورد نیاز یـک زنـدگی منا   کسب علم و دانش؛
دیگري نیز وجود دارد که بـراي بسـیاري از مـردم بسـیار ارزشـمند      هاي  گزینه شود. نمی همین جا ختم به

متفاوت است و از آزادي سیاسی، اقتصادي و اجتمـاعی تـا فرصـت سـازندگی و بـروز      ها  این گزینه است.
انسانی ۀ رو توسع ازاین گیرد. می برنسانی را دراز عزت نفس شخص و تضمین حقوق امندي  خالقیت، بهره
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ماننـد افـزایش سـطح سـالمت، دانـش و       انسـانی؛ هاي  توانمنديگیري  یکی شکل داراي دو جنبه است:
کسب آسـایش و آرامـش بـا     ةاکتسابی در راه مقاصد سازندهاي  این قابلیت کارگیري به مهارت و دیگري؛

 انسـانی لحـاظ  ۀ امروزه چند عنصر اساسی در الگـوي توسـع   ی.فعالیت در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاس
  ثر باشند:مؤ یر تحقق اقتصاد مقاومتیتوانند در مس می که شود می
خـود را ارتقـا بخشـند و در فراینـد      وري بهـره به این معنی که مردم بایـد بتواننـد سـقف     :وري بهره) الف

  .درآمدزایی و اشتغال، مشارکت فعال داشته باشند
موانع  برخوردار باشند.ها  به این معنا که مردم باید از شانس مساوي براي دسترسی به فرصت :برابري ب)

برطرف شود که مـردم بتواننـد   اي  هگون قتصادي، سیاسی و اجتماعی باید بهاهاي  موجود بر سر راه فرصت
طـور مسـاوي،    دیگر، همه بهعبارت  به شوند.مند  ها نیز بهره از منافع آن ها، ضمن مشارکت در این فرصت

  .ها را آن ۀو ارائ کارگیري بهباشند و هم فرصت هم امکان کسب قابلیت را داشته 
بعـدي هـم   هاي  حاضر که براي نسلهاي  نه تنها براي نسلها  یعنی باید دسترسی به فرصت :پایایی ج)

و سازي  باید ذخیره محیطی زیستفیزیکی، انسانی و ۀ هر نوع سرمای تضمین شود و براي نیل به این مهم؛
  .جبرانی شود

باید توسط مـردم   یشدن اقتصاد مقاومت ییاجرا يبراها  تیو فعال به این معنی که توسعه :سازيتوانمند د)
 ها را شکل یندهایی که زندگی آناتصمیمات و فررو مردم باید در جریان  ایناز .صورت گیرد نه براي مردم

 .بنابراین باید فرصت ایجاد ایـن توانمنـدي بـراي مـردم فـراهم شـود       ،دهد مشارکت تام داشته باشند می
ـ اساس نظربرفوق و هاي  لفهبه مؤ ) باتوجه17-25، 1385 ،يو محمد ي(تقو تـوان   مـی  یانسـان  ۀتوسـع  ۀی
و  یبا اقتصـاد مقـاومت   تیم و تربیق تعلیاز طر یانسان ۀیسرما يان ارتقایم یمیمستق ۀرابط شد که یمدع
ـ وجـود دارد.   ياقتصـاد هـاي   لفـه ؤم یبوم رشد ـ کشـور ا  يبـرا  ین نگرشـ یچن  یقـات برخـ  یران در تحقی

  ده است.یمشخص گرد یرانیپژوهان ا دانش
داگالس به بررسی نقش  اي براساس تابع کاپ در مطالعه )1382( عمادزاده و همکارانعنوان مثال،  به 
بـه رشـد اقتصـادي،     انسانی در تولید ناخالص داخلی پرداختند و نشان دادند کشور براي دسـتیابی  ۀسرمای

علی بین متغیـر   ۀنیز رابط )1381( یاوري و سعادت .انسانی دارد ۀفیزیکی، نیاز به سرمای ۀافزون بر سرمای
از شـاخص نسـبت تعـداد    انسانی و متغیر رشد اقتصادي در ایران را بررسی کردند. در این نوشـتار   ۀسرمای
انسانی استفاده شده اسـت. نتـایج آزمـون علیـت      ۀعنوان شاخص سرمای آموختگان به نیروي کار به دانش

انسانی و رشـد اقتصـادي بـدون نفـت طـی       ۀطرفه بین سرمای ی دواي عل دهد که رابطه یائو نشان میهش
 زاده راد و نصـیري  نیـز علـوي  ) و 1386( علمـی و جمشـیدنژاد   .برقرار بوده اسـت  1380-1338هاي  سال

انسانی بر رشد اقتصادي پرداختند و به این نتیجـه رسـیدند کـه متغیرهـاي      ۀبه بررسی اثر سرمای )1380(
ـ (ام .داري با رشد اقتصادي داشـته اسـت   مستقیم و معنی ۀانسانی، رابط ۀسرمای ن، ی) بنـابرا 3 ،1392، يری
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 یانسـان  يرویازمند نیران، نیا یاسالم يجمهور يبرا ياقتصاد ۀدر عرص يو حرکت جهاد يرشد اقتصاد
  ابد.ی می مناسب تحقق یت و نظام آموزشیم و تربیتعل يدر پرتو ين کارآمدیکارآمد است که ا

  یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیت در سیم و تربیتعل يکارکردها. 3
شـدن   آن، نهادینـه تبـع   آمـوزش و بـه   يکلی اقتصاد مقاومتی در گروهاي  شدن سیاست تحقق و عملیاتی

آموزش در جامعه است. بعضی از محورها و اصول مورد تأکید مقام معظـم رهبـري آشـکارا بـر ضـرورت      
  توان به موارد زیر اشاره کرد: ین مکند که ازجمله آ یآموزش و تعلیم و تربیت تأکید م

و علمـی کشـور    هـاي انسـانی   سـرمایه  امکانات و منابع مالی و ۀسازي کلی تأمین شرایط و فعال )الف
هاي اقتصادي با تسـهیل و   رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتحداکثر کارآفرینی و به ۀمنظور توسع به

 : رشـد و توسـعۀ  درآمد و متوسـط  درآمد و نقش طبقات کم يهاي جمعی و تأکید بر ارتقا تشویق همکاري
هـر کشـوري   هـاي   قت برترین سرمایهاقتصادي نیاز به نیروي مولد و کارآمد دارد و نیروي کارآمد در حقی

نیسـت. پـس در حقیقـت    پـذیر   انسانی جز از طریق تعلیم و تربیـت امکـان  هاي  سرمایهسازي  است. فعال
 اقتصادي است. رشد و توسعۀهاي  ضرورتترین  و بنیاديترین  از اساسیها  آموزش و تعلیم و تربیت انسان

نظام ملی  دهی سامانکشور و  نقشه جامع علمی اجرايسازي و  ، پیادهبنیان اقتصاد دانش پیشتازي ب)
مات جایگاه جهانی کشور و افـزایش سـهم تولیـد و صـادرات محصـوالت و خـد       يمنظور ارتقا به نوآوري
بنیـان اقتصـادي اسـت کـه      : اقتصاد دانشبنیان در منطقه اول اقتصاد دانش ۀبنیان و دستیابی به رتب دانش

پایه  در دانش و صنایع دانش گذاري سرمایهگرفته و  انش و اطالعات شکلد اساس تولید، توزیع و کاربردبر
بنیان اقتصادي است که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامـل   اقتصاد دانش گیرند. یمورد توجه قرار م

) این تأکید 85-86، 1384و محرك رشد اقتصادي تولید ثروت و اشتغال در تمام صنایع است. (معمارنژاد، 
  :گردد یر اقتصاد مقاومتی در بیانات مختلف رهبري مشاهده مب

هـاي   تواند ایـن اقتصـاد مقـاومتی را پایـدار کنـد، همـین شـرکت        یمهمی که مهاي  بخش یکی از«
  )1391 اي، ه(خامن .»اقتصاد مقاومتی استهاي  بنیان است. این یکی از مظاهر و مؤثرترین مؤلفه دانش

علمـی کشـور بنیـان نهـاده      صادي است که بر محور دانش و جامعۀاقتبنیان در حقیقت  اقتصاد دانش
طور  نماید. این نوع از اقصاد به یکشور را فراهم م رشد و توسعۀ شرایط مختلف کشور اسباب شود و در یم

بـه   طریـق  ازایـن باشـد و موفقیـت و رشـد اقتصـادي      می کامل وابسته به سیستم آموزشی و علمی کشور
بدون افراد با دانـش  بنیان  ، زیرا اقتصاد دانشعلمی و نوع آموزش بستگی دارد امعۀبیت و موفقیت جمطلو

بنیـان بـه نیـروي     نتیجـه نخواهـد رسـید. اقتصـاد دانـش      علمی قـوي بـه   شدة یک جامعۀ کافی و تربیت
دیـده و مـاهر    نیاز دارد. تنهـا یـک جمعیـت آمـوزش     اقتصاد ةشده و دانشمند در حوز دیده، تربیت آموزش

جاد کرده براي ای فاده کند. یک جمعیت ماهر و تحصیلطور مناسبی دانش را ایجاد، توزیع و است ند بهتوا یم
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ایش بازدهی کلی عوامل تولیـد و  دانش ضروري است و منجر به افز کارگیري بهکارایی، اکتساب، انتشار و 
 هـا  ) تربیت انسـان 6 ،1391(پورفرج ؛ کشاورز؛ انصاري،  شود. یاقتصادي م رو منجر به رشد و توسعۀ ازاین

عنـوان   یـک جامعـه بـه   هـاي   است؛ زیرا زمـانی کـه انسـان   ها  کردن انساندر حقیقت در راستاي توانمند
سـاختن افـراد   شود. این توانمند ییک کشور کارآمد باشند اسباب رشد و تعالی جامعه فراهم مهاي  سرمایه

  صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. ی بهاد مقاومتاقتصهاي  و اصول دیگر سیاستها  جامعه در محور
 ، تقویـت توانمندسازي نیروي کـار  وري در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، محور قراردادن رشد بهره ج)
هاي متنـوع   ظرفیت و قابلیت کارگیري بهها و  اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان پذیري رقابت

ـ اقتصـادي ن  طورکه ذکر شـد، در نظریـات جدیـد توسـعۀ     : همانرهاي مناطق کشو در جغرافیاي مزیت ز ی
دانند که هم محـور توسـعه اسـت و هـم      یعامل رشد و توسعه را منابع انسانی مترین  و کلیديترین  مهم

، اما اقتصادي انسان است توسعه است. بدین معنا هدف توسعۀهاي  داراي بیشترین نقش در تداوم سیاست
انسان است. امام خمینی نیز براین امر تأکیـد   نقش در توسعه و تداوم آن نیز برعهدةترین  حال مهم درعین
د و گسترش فرهنگ توسعه دانن یمملکت را مرتبط با تعلیم و تربیت نسل آینده م و اصالح و ادارةاند  کرده

ـ  ) آشکار است که با توجه102 ،1386(موسایی،  اند. اقتصادي ذکر نموده را پشتوانۀ توسعۀ ش محـوري  نق
هـر  هـاي   نمودن انسـان عبارتی دیگر توانمند هر جامعه، تربیت و تعلیم وي و بهاقتصادي  ۀانسان در توسع

نمنـد و کارآمـد در اقتصـاد    ن، انسـان توا یرود. بنابرا یشمار م ز ضروریات اصلی توسعه اقتصادي بهجامعه ا
سیار باالیی برخـوردار اسـت و رشـد و    گردد که از اهمیت ب یانسانی جامعه مطرح م عنوان سرمایۀ جدید به

 وهـا   بنیـان ترین  تربیت و آمورش او است؛ لذا آموزش و تربیت انسان از اساسی يآموزش وي نیز در گرو
هاي  که مقام معظم رهبري نیز این امر را در سیاست اقتصادي است مقدمات الزم براي پیشرفت و توسعۀ

  روشنی مشخص گردیده است. ف آموزش اقتصادي نیز بهو اهدااند  کلی اقتصاد مقاومتی مطرح نموده
ویـژه   هها در ایجاد ارزش، ب تولید تا مصرف متناسب با نقش آن  ةعوامل در زنجیر ۀبري عادالن سهم د)

: در حقیقت آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه يانسانی از طریق ارتقا ۀبا افزایش سهم سرمای
تداوم توسعه در کشور  ،خالق و توانمند ،کارآمدهایی  مقاومتی با تربیت انسانکلی اقتصاد هاي  در سیاست
  گردد.   یتضمین م

را آشـکار  سـازي   کلی اقتصاد مقاومتی که ضرورت آموزش و فرهنگهاي  از دیگر محورهاي سیاست
  دهد. یکید قرار مت که اصالح الگوي مصرف را مورد تأکند محوري اس یم

مصـرف   و تـرویج  اصـالح الگـوي مصـرف    هاي کلـی  د بر اجراي سیاستمدیریت مصرف با تأکی ه)
براي مصـرف  ها  : انساندر تولیدپذیري  و رقابت کیفیتي براي ارتقاریزي  همراه با برنامه کاالهاي داخلی

ها است. پاسخ به برخـی از ایـن    آنهاي  و سلیقهها  دارند که ناشی از گرایشهایی  کاالها و خدمات انگیزه
گرفته است و پاسخ به برخی  ید قرارول و واقعی است در اسالم مورد تأیمعقهاي  که ناشی از نیازها  انگیزه
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وزه و (پژوهشـگاه حـ   آینـد، نهـی شـده اسـت.     یوجود مـ  همعقول بکاذب و غیرهاي  ها که در اثر نیاز از آن
بـه   ارجیزدگی و مصرف کاالهـاي کشـورهاي خـ    گرایی و مصرف ) فرهنگ مصرف198، 1385دانشگاه، 

یک مانع در  مثابۀ تبدیل شده است که در حال حاضر بهحل در کشورهاي جهان سوم  یک معضل غیرقابل
و افـزایش  گذاري  کند. زیرا کشورهاي جهان سوم بیش از هر چیز به افزایش سرمایه یبرابر توسعه عمل م

کاالهـاي خـارجی    ولـی افـزایش مصـرف    ،اقتصادي است که شاخص اصلی توسعۀ تولیدات احتیاج دارند
جـاي   زیادي از درآمـد ملـی بـه   هاي  عالوه بخش ولیدات داخلی دچار مشکل شود و بهشود که ت یباعث م
از آن تر  یران برسد و این روند ضد توسعه است و مهمشدة ا گذاري به مصرف تهیۀ کاالهاي ساخته سرمایه

الً برخالف فرهنگ اسالمی اسـت.  شود که کام یگرایی به فرهنگ و ارزش در جامعه تبدیل م این مصرف
معنـاي   گرایی، اسراف و تبذیر است کـه بـه   نمودهاي فرهنگ مصرفترین  ) از مهم352، 1386(موسایی، 

گذاري  سرمایه این فرهنگ اشتباه از جامعه زمینۀ باشد که در صورت حدف یتجاوز از حد اعتدال مصرف م
اقتصـاد   ۀ. معمار نظام جمهوري اسـالمی نیـز در عرصـ   نماید یرا فراهم م دافرا اضافۀهاي  بسیاري از پول

به آنان (مردم) توصیه کنند «نماید:  یم توصیهدوري از اسراف  قق رشد و توسعۀ مردم جامعه را بهبراي تح
تبذیر و استعمال امور تشریفاتی و تجملی اجتنـاب نماینـد و از    ،که براي کمک به اقتصاد کشور از اسراف

اقتصـاد و کمـک   هاي  افتادن چرخ راه دولتی براي بههاي  اگرچه اندك باشد به بانکخود هاي  سپردن پول
 کـاالي گرایی و استفاده از  فرهنگ مصرف )388 ،15، ج 1375خمینی، ( .»به دولت اسالمی دریغ ننمایند

 و خود مانعی بزرگ براند  هستند گه امروزه به فرهنگ رایج در کشور تبدیل گشتههایی  خارجی ضد ارزش
باشـد. بـراي    ینمپذیر  امکاناقتصاد بدون اصالح فرهنگ  و رسیدن به توسعۀاند  سر راه توسعه قرار گرفته

ـ که این فرهنگ از بین  صورتی ، بهالزم طراحی و اجرا گرددهاي  باید آموزشها  بردن این ارزش ازبین ه رفت
که این امـر خـود مسـتلزم یـک      رشد اقتصادي کشور را فراهم کندهاي  ناشی از آن زمینههاي  و سرمایه

را تربیـت کـرد کـه بـراي رشـد      هـایی   آموزشی بسیار قوي و اجراي دقیق آن است تا بتوان انسان برنامۀ
منطقـی،  هـاي   نمایند. تربیت انسـان گیري  خویش تالش کنند و معقول و منطقی تصمیم ۀاقتصادي جامع

نادرست اقتصادي در جامعه جز از طریـق   هاي گیرنده، توانمند و کارآمد و همچنین اصالح فرهنگ تصمیم
ـ تـرین   عنوان جـامع  به —کلی اقتصاد مقاومتی هاي  سیاستسازي  و گفتمانریزي  برنامه راهبـردي   ۀبرنام

نخواهد بود. در تدوین پذیر  علمی و آموزشی امکانهاي  آن هم در مکان —توسعۀ اقتصادي ایران اسالمی
عنـوان یـک ضـرورت اصـلی در      بـه  ضـرورت گفتمـان سـازي   کلی اقتصـاد مقـاومتی ایـن    هاي  سیاست
  گردد. یکلی اقتصاد مقاومتی مطرح مهاي  سیاست
اي و  هاي علمی، آموزشـی و رسـانه   ویژه در محیط هآن ب سازي گفتمانو ابعاد اقتصاد مقاومتی تبیین و)

علمـی کشـور    عـۀ جام وقفـۀ  بـی  : این امر مستلزم همت و تـالش تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
هـاي   سـرمایه  عنـوان  تربیت کردند که خـود بـه  هایی  کردن این اصول اساسی انسان باشد تا با نهادینه یم
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و سـازي   بخـش آن باشـند. ایـن گفتمـان     ۀ اسالمی و تداومجامع دهندة انسانی جامعه، عامل اصلی توسعه
اقتصاد مقاومتی نیازمند فرایندها،  توانۀتوانمند و کارآمد و استقرار فرهنگ پشهاي  کلی تربیت انسانطور به

مند ملـی  ایـن سـند ارزشـ   سازي  ها بتوان به عملیاتی باشد تا با استفاده از آن ینهادها و ابزارهاي تربیتی م
ـ    یاري رساند. در اینجا به عنـوان   گیرنـد. دولـت بـه    یطور اجمال این نهادها و ابزارها مورد بررسـی قـرار م

ایـن  سـازي   نهاد اجرایی جمهوري اسالمی مسئولیت اجرا و عملیاتیترین  مهم نهاد اجتماعی وترین  کامل
ـ   را برسازي  و گفتمانسازي  سند ارزشمند؛ از طریق فرهنگ توانـد   یعهده دارد. براي تحقق ایـن آرمـان م

  گروهی بهره بگیرد. هاي  مدرسه و همچنین ابزارهاي کارآمدي چون رسانهطورکلی از دو نهاد خانواده،  به
  یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیت در سیم و تربیتعلهاي  يابزارها .4

طور اجمال مورد بررسـی   به یاقتصاد مقاومتسازي  موثر در گفتمان یتیترب يدر اینجا نهادها و ابزارها
  گیرد: یقرار م

  خانواده .4
ثر ؤمـ  ين نهادهـا یتر عنوان مهم به به نقش خانواده و مدرسه یتیترب يگفتارهامحمدجواد باهنر در کتاب 

د توجـه داشـت کـه در تربیـت افـراد      ی) اما با144-146 ،1387 کند. (باهنر، می ت و آموزش اشارهیدر ترب
عامـل خـانواده اسـت. خـانواده     تـرین   اولـین و بـادوام   کند که یعوامل و نهادهاي مختلفی ایفاي نقش م

شخصـیت و پـرورش آن در فرزنـدان و    نهاد اجتماعی در جوامع انسانی بوده و از نظـر تکـوین   ترین  مهم
شناسـان و نیـز    باشد. بسـیاري از روان  یهمچنین از نظر سازگاري بعدي فرد با جامعه داراي آثار وسیعی م

بسیاري از انحرافات شخصیت را بایـد در پـرورش نخسـتین خـانوادگی      کاوان عقیده دارند که ریشۀ روان
تـرین   قويها  که خانواده در آناند  بودههایی  آنها  رین ملتآموزد که توانات یجو کرد. تاریخ به ما مو جست

توجهی که دارا  ل تأثیرگذاري و قدرت تربیتی قابلدلی ) خانواده به1374 (فرجاد، اند. بنیاد و سازمان را داشته
باشد توانایی تربیت افرادي با فرهنگ اقتصادي بومی را دارد و همچنین این ظرفیت را دارد تا اصـول   یم

اقتصاد مقاومتی را در شخصیت افراد جامعه نهادینه نمایـد.  هاي  شدن سیاست الزم جهت عملیاتی اسیاس
بـه  گیـري   چون اجراي دقیق قـوانین، دادن اختیـار و قـدرت تصـمیم    هایی  توانند با عملکرد یمها  خانواده

بـراي جامعـه   پذیر  ولیتگیرنده و مسئ ن افرادي قانونمند، معقول، تصمیمدادن به فرزندا فرزندان، مسئولیت
ه از گرایی، اسراف و تبذیر و همچنـین اسـتفاد   نین با رعایت اصولی چون عدم تجملتربیت نمایند و همچ

اقتصاد کشور را در فرزندان جامعه نهادینه نمایند تا افراد جامعه خود به  کاالهاي داخلی این اصول رشددهندة
اقتصاد جامعه  ت زمان فرهنگ اقتصاد بومی و رشددهندةاقتصادي تبدیل گردند و با گذش ۀتوسعهاي  سرمایه

بخشـی و   ر توسط خانواده خود مسـتلزم آگـاهی  شدن این امو هنگ مسلط جامعه تبدیل گردد. محققبه فر
را  تواند عملکرهایی همچون موارد زیـر  یتوسط دولت است که در این راستا دولت مها  دادن خانواده تعالی
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ملزومات  ویژه در حوزة هبا ه هبخشی به خانواد آموزشی خانواده جهت آگاهیهاي  انجام دهد: برگزاري کالس
فرهنگی و تربیت هاي  خانواده در حوزه تصاد مقاومتی؛ تقویت مراکز مشاورةفرهنگی و تربیتی مرتبط با اق

  )5 ،1392ی، تربیتی صحیح. (طباطبایهاي  مدرس آموزش خانواده در جهت تحقق شیوه

  مدرسه .1.4
متعـالی   است به ایـن معنـا کـه جامعـۀ    اي  هآموزش و پرورش و فرهنگ هر جامعه نمایانگر کلی هر جامع

ثر در تعـالی فرهنـگ هـر    نهاد مؤترین  داراي فرهنگ و تربیت متعالی است. بدیهی است که اولین و مهم
اسـباب   توانـد  یآموزش و پرورش صحیح مجامعه پس از خانواده مدرسه است. در فرهنگ سالم و متعالی 

عامل ترین  سالم و پویا مهم ۀمثبت در افراد جامعه را فراهم نماید و بدین معنا مدرسهاي  گسترش ویژگی
ش و پرورش و فرهنگ، سرچشمه و زیربنـاي  سالم خواهد بود. در هر جامعه آموزتقویت و ترویج فرهنگ 

) در مدرسه عالوه 13 ،1391، (پورفرج؛ کشاورز؛ انصاري ردد.گ یآن جامعه تلقی م جانبۀ همههاي  پیشرفت
شـوند   یمختلف، افراد از لحاظ اخالقی و اجتماعی نیز تربیت مهاي  بر آموزش علمی و تخصصی در حوزه

توانـد   یاسـت و مـ  سـازي   عبارتی مدرسه داراي نقش فرهنـگ  شود. به یو فرهنگ جامعه به آنان منتقل م
مدرسـه و نهادهـاي آموزشـی از ایـن     سازي  سبب همین نقش فرهنگ ، لذا بهدفرهنگ جامعه را تغییر ده

اقتصـاد  سـازي   نهادهـاي عملیـاتی  تـرین   عنوان یکـی از مهـم   جایگاه واالیی برخوردار است و بهقبیل از 
توانند در  یهمین دلیل م باشند و به یرود. در مدرسه نیز معلمان داراي نقش محوري م یشمار م مقاومتی به

ـ     رشد ش تواننـد بـه    یخصیت فرد و تربیت انسان هدفمند و کارآمد تأثیر فـراوان داشـته باشـند. معلمـان م
و هـا   بخشـیدن بـه توانـایی    خویش را بشناسـند و در راه فعلیـت   وجوديهاي  شاگردان کمک کنند ارزش

گویی عملـی  ن براي شاگردان به النمایند و همچنین معلمارا یاري ها  که دارند آناي  هاستعدادهاي سازند
ومتی کلـی اقتصـاد مقـا   هـاي   کردن فرهنگ اقتصادي متناسب بـا سیاسـت   دینهگردد. براي نها یتبدیل م

اقتصادي آموزش داده شود و به فرهنگ  ضروري است که به افراد جامعۀ انسانی مباحث مربوط به توسعۀ
جامعه تبدیل گردد؛ لذا ضروري است مباحثی مانند ارتباط نوآموزان با دنیـاي واقعـی و انتقـال مفـاهیمی     

منابع مولـد، تولیـد    ها، و بازارها، سود و زیان، کلید افزایش ثروت ملت وري بهرهاقتصادي، هاي  چون نظام
ثر در تولیـد،  ان، معرفی فراینـدها و عوامـل مـؤ   آموز دانشدر گیري  یمملی و همچنین ارتقاي توانایی تصم

مالی در زندگی در طرح درس نظام آمورشی قرار گذاري  اقتصادي، هدف الزم بر حوزةهاي  آموزش مهارت
هـاي   اي در بستري از انواع شـاکله  بگیرد. ضرورت این مباحث به این دلیل است که هر فرد در هر جامعه

هنـگ هزینـه و   بهینـه، فر هاي  مانند فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ اتخاذ تصمیمجمعی و فردي 
هـا   ، فرهنگ تعامل با محـیط انسـانی و ده  وري بهرهبهینه و کارا از منابع، فرهنگ  فایده، فرهنگ استفادة

یند رفتارهاي جمعی در چنین فضایی اسـت کـه موجبـات رشـد یـا      گیرد و برا یبستر فرهنگ دیگر قرار م



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 336

 

اقتصـادي و  هـاي   شز) براي تحقق این آمو14 ،1390(پیغامی و تورانی،  آورد. یحطاط ملتی را فراهم مان
فرهنگـی را  سـازي   راهم شود تا روند نهادینـه باید ف و امکاناتیها  کردن فرهنگ اقتصاد بومی ابزار نهادینه

ـ  توان به مواردي چـون ت  یمدرسه م ازجمله این ابزارها در حوزة تسریع نماید. کتـب و منـابع    ۀولیـد و تهی
نامـه، انـواع    امل شـعر، کتـاب، لوحـه، بـازي، فـیلم     آموزشی، تدوین محتواي کمک آموزشی و فرهنگی ش

جمعی، نوارهاي ویدیویی آموزشی، کتـب و مجـالت   هاي  و بازيها  آموزشی مربوطه، فعالیتهاي  فناوري
تربیت و آموزش معلمان از طریق برگزاري آموزشی، هاي  ، لوح فشردهآموز دانشو مسائل ها  حاوي فعالیت

  کودکستانی و ... اشاره کرد.هاي  دوره و کارگاه، اشعار و بازي

  گروهیهاي  رسانه. 2.4
شـرفت فنـاوري و   یپ. شـوند  یتـرین نهـاد آموزشـی محسـوب نمـ      در عصر امروز مدارس تنهاترین و فعال

گوناگون هاي  ت که امکان آموزش در عرصهوجود آمده اس هارتباطات ابزارها و امکانات آموزشی جدیدي ب
ورود  سـاختن زمینـۀ   کننـد تـا بـا فـراهم     یآموزشی پویا تالش مهاي  را افزایش داده است. امروزه محیط

آموزشی هاي  ها در آموزش به گسترش این ابزار کارآمد در فعالیت فناوري به کالس درس و استفاده از آن
جمله تلوزیون، سینما، تئاتر، اینترنت، مطبوعات، محصوالت هی ازگروهاي  و پژوهشی یاري رسانند. رسانه

اما تأثیر تربیتی مهمی روي الگوي رفتـاري   ،اند وجود آمده .. هستند که براي اهداف دیگري به..واي  هرایان
معـین انظبـاطی معینـی    هاي  ها نه داراي برنامه آن اند. افراد دارند و در رشد شخصیت تا حد زیادي سهیم

ـ   یها رفتار فرد را تغییر م هستند و نه قوانین و مقررات رسمی دارند. آن د تغییـر و اصـالح،   دهند؛ امـا فراین
 تار و پود نمادین زندگیها  ) در حقیقت رسانه8 ،1389(رشیدي،  رسمی و ناخودآگاه است.غیرمستقیم، غیر

اسـت.  ها  ند، حضور و نقش رسانهک یدهند. آنچه که فرهنگ نو را از گذشته جدا م یاجتماعی را تشکیل م
 تـوان امـور را   یتامپسـون امـروزه نمـ    رتباط جمعی به حدي است که به گفتـۀ اهاي  نقش و اهمیت رسانه

) 1388(نـایینی و آغـاز،    تصـور دانسـت.   قابـل هـا   حضور کتاب، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سایر رسـانه  بی
ها اعطا  ی هستند که توان تربیتی بسیار زیادي به آنمهمهاي  گروهی داراي ویژگیهاي  کلی رسانهطور به
ـ   ترین  مهم عنوان یکی از این کارکرد به کند و یم تـرین   جملـه مهـم  گـردد. از  یکارکردهـاي آن مطـرح م

بـودن،   بـودن، ارزان  بـودن، دردسـترس   توان به فراگیربودن، پرمخاطـب  می گروهیهاي  رسانههاي  ویژگی
  بودن و... اشاره کرد. تأثیرگذار

هـا   آفرینـی رسـانه   اخیر کارکرد فرهنـگ هاي  نظران علوم ارتباطات در سال از نظر صاحب الف) تلویزیون:
جمله تلویزیون مورد توجه جدي محققان قرار گرفته است. به اعتقاد آنان این رسانه در جوامع کنونی بـا  از

اطالعـات یـاري    دهـی  سازمانکلی فرهنگی افراد را در تفسیر و هاي  تجربه و نگرشهاي  ایجاد چارچوب
 آن بتواننـد زنـدگی اجتمـاعی را تفسـیر کننـد.      وسیلۀ کند که افراد به یمریزي  را پیهایی  دهد و شیوه یم
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تلویزیون موجـود  اي  هکه در هر خان اي هگون دلیل فراگیري بسیار زیاد به به نو) امروزه تلویزی1380 (محبی،
شدن عناصر صـوتی و تصـویري و نیـز     بیتی محسوب شود. جمعابزارهاي ترترین  تواند جزء مهم یاست، م

 ةهـا داراي جـذابیت دوچنـدان کـرده اسـت و خـود انگیـز        حرکتی در تلویزیون، این وسیله را در نظـر آن 
ویژه کودکان و نوجوانان وقت زیادي را صرف نشسـتن پـاي آن کننـد و     هن و بست تا مخاطبانیرومندي ا

نقـش در  تـرین   توانـد اساسـی   مـی  لذا ،دهد یبر افکار عمومی را افزایش م تلویزیونگذاري  تأثیر این توان
تواند بـا   می که تلویزیون اي هگون ا اقتصاد مقاومتی ایفا نماید؛ بهفرهنگ متناسب بسازي  گسترش و نهادینه

هاي  شدن سیاستة این فرهنگ و نتایج اجراآموزشی، و حتی نمایش نتایج ارزندهاي  تبلیغات، پخش فیلم
تبلیغاتی، به اقناع ذهنی مـردم جامعـه کمـک    هاي  قتصادي در زندگی افراد آن هم در قالب فیلم و کلیپا

ن همت عمـومی مـردم   گاه مردم خود براي تحقق این اصول اقدام خواهند کرد و هیچ عاملی چو کند. آن
سـاخت  کنـد. تلویزیـون همچنـین توانـایی      یشدن این اصول مهم و حیاتی کمـک نمـ   به تحقق و عملی

در جهت فرهنگ اقتصـاد اسـالمی و بـومی    سازي  قهرمان و الگو براي افراد جامعه را دارد و اگر این الگو
هـا   انجام شود راه تحقق این اصول هموارتر خواهد بود. همچنین پذیرش مردمی ایـن اصـول و سیاسـت   

بزار این کار تلویزیـون  اترین  و مهمترین  بخشی به افراد یک ملت است که یکی از اساسی منوط به آگاهی
مـورد بحـث و بررسـی    تـوان   مـی آموزشی و کنفرانسی همه این اصول را هاي  زیرا با ساخت برنامه ،است

بودن این اصول اطمینان کارآمد و مفید ،بودن ن، کارشناسیبود ی قرار داد تا مردم نسبت به علمیکارشناس
  حاصل کنند.

بودن و قدرت تصویري زیادي کـه   بودن، دردسترس دلیل پرمخاطب بهسینما و تئاتر نیز  ب) سینما و تئاتر:
و هـا   توانند نقشی اساسی در آموزش و تربیت فرهنگی افراد ایفا نمایند و اگـر ایـن نهادهـا فـیلم     یدارند م
تواننـد بسـتر فرهنگـی و     یخود را متناسب و در جهت فرهنگ اقتصادي بومی قرار دهنـد مـ  هاي  نمایش

  اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند.هاي  ساعدي را براي تحقق عملی سیاستم اجتماعی کامالً
تواننـد بـه    مـی  ویژگی مطبوعات تأثیرگذاري روي افکار عمومی است. مطبوعاتترین  مهم ج) مطبوعات:

ط برقـرار کنـد و   ها ارتبـا  ها با آن هاي خاصی را مخاطب خود قرار داده و با زبان خود آن علت تنوع، گروه
ارتبـاط جمعـی اسـت و شـاید در      ۀوسـیل تـرین   شان را منتشر کننـد. مطبوعـات ارزان   مورد عالقهمطالب 

تواند نقش مهمی در انتقال، حفظ، گسترش  می تأثیرگذاري بر افکار عمومی. لذا ۀدرازمدت مؤثرترین وسیل
یکـی از وسـایل   باید گفت که مطبوعـات  تر  بیانی ژرف هاي فرهنگی ایفا نماید. به و یا نفی و ابطال ارزش

گونه ارتباط شخصی بین فرستندگان و  بدون هیچ ،نااطی هستند که بخش وسیعی از مخاطبگوناگون ارتب
الگوي نقشها، دیدگاهها و چگونگی روي آوردن بـه  کننده  مطبوعات معرفی گیرند. میها فرا پیام ،گیرندگان

آنها دسترسی پیـدا نکننـد. تقریبـاً    ارزشهاي فرهنگی است که ممکن است مردم به طریق دیگر هرگز به 
ارتباط جمعـی قـرار دارد. مطبوعـات در هـر     هاي  همه ابعاد رفتار اجتماعی به طور بالقوه تحت تأثیر رسانه
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) در همین راسـتا اسـت   10 ،1379 (جوادوند، کشور نقش اساسی را در ایجاد جوي سالم و یا ناسالم دارند.
نقـش  « کنـد:   یمطبوعات تأکید مـ سازي  قش تربیتی و فرهنگبینیم معمار جمهوري اسالمی بر ن می که

توانند یک کشوري را رشد بدهند  می و مجالتها  نشریات در هر کشوري از همه چیز باالتر است. روزنامه
ج  ،1378 (امام خمینی، .»عکس عمل بکنند توانند به می و هدایت بدهند به راهی که صالح کشور است و

کنند و آرمان ملـت   می اید مانند معلمینی باشند که مملکت را و جوانان را تربیتمطبوعات ب«) و 383، 14
  ) 323، 7ج  ،1378، (خمینی .»کنند می را منعکس
دلیل تأثیرگذاري فراوانی که بر افکار عمـومی دارنـد داراي نقـش     طورکه بیان شد مطبوعات به همان

توان از طریق مطبوعات فرهنـگ جامعـه را    یم صحیحریزي  هستند. بدین معنا که با برنامهسازي  فرهنگ
ایگزین فرهنـگ مصـرفی و غربـی    تغییر داد و فرهنگ متناسب با اقتصاد مقاومتی و اقتصـاد بـومی را جـ   

اقتصـاد بـومی    فرهنگ جامعه خود عامل محـرك و رشـددهندة  که  اي هگون هشده به جامعه نمود. ب تحمیل
  باشد.

ارتبـاط   يگر، برقـرار یکـد یشدن مـردم بـه    کی، نزدیقات علمیت تحقیت و کمیفیش کیافزا د) اینترنت:
ـ بـه جد  ینه و امکان دسترسیدر وقت و هز ییجو ن روش، صرفهیتر يبا اقتصاد يریو تصو یصوت ن یدتری

گسـترش چشـمگیر اینترنـت در     که سبب باشند ینترنت میاستفاده از ا يایجمله مزاروز، از یمباحث علم
و باورهـا از  هـا   اینترنت را به ابزار انتقـال ارزش  نوجوانان و جوانان شده است وویژه گروه سنی  هجامعه و ب

شـمار   جوامع بهسازي  مجازي منبع اصلی فرهنگهاي  امروز رسانه نسلی به نسل دیگر تبدیل کرده است.
عنوان  نه بهتوان از این رسا یرو م سیار متأثر از این رسانه است. ازاینکه شخصیت افراد ب اي هگون هروند ب یم

اقتصاد مقاومتی را در جامعه نهادینه هاي  ابزار آموزشی و تربیتی آحاد مردم بهره گرفت و اصول و سیاست
بخشـی بـه افـراد و     توان به آگاهی یاجتماعی و گروهی مهاي  و شبکهها  سایت وب ها، کرد. طراحی سایت

  این آگاهی به فرهنگ اقدام نمود.سازي  پس از آن تبدیل

ـ یک نهـاد ترب یعنوان  امات آموزش و پرورش به. اقد5 ـ در عمل یت اقتصـاد  سـازي   یاتی
  یتممقاو
  یاقتصاد مقاومت يساز فرهنگ. 1.5

ثر مـؤ  یاقتصـاد مقـاومت  سازي  ند گفتمانیتواند در فرا می ریز ياتخاذ راهبردها لۀیوس آموزش و پرورش به
 باشد:

 آموزان و  هاي مختلف براي دانش جامعه به شیوهکردن مضرات استفاده از کاالي خارجی براي اقتصاد بازگو
 .فرهنگیان

 آموزان و معلمان کنند توسط دانش جویی را نمی برخورد اخالقی با عوامل و کسانی که رعایت صرفه. 
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 بیان اهمیت استفاده از تولیدات داخلی در عدم وابستگی کشور به بیگانگان. 
 مدارسآموزان براي کار و تولید در تعطیلی  ترغیب دانش. 
 بودن بخاري و کولر،  ها هنگام روشن آموزان نسبت به بازنبودن پنجره کاران و دانشمستمر به هم ۀتوصی

هاي اضافی در  المپ کردن مصرف و خاموش هاي کم رهاي آب، استفاده از المپرسیدگی به وضع شی
 .ضروريمواقع غیر

 ساختن افرادمتذکر از ترویج کاالهاي تجمالتی و غیرضروري و بیان اهداف استکبار. 
 ها آموزان و خانواده طرح مسائلی مثل بیان آثار و تبعات داللی و احتکار براي دانش. 
 برگزاري مسابقه، همایش و فراخوان علمی در سطح مدارس و ادارات. 
 ن موزان و معلمان و اعالم به مسئوالآ گرایانه ادارات و نهادهاي دولتی توسط دانش عملکرد اسراف ياحصا

 .ربط ذي
  تشکیل جلسات تخصصی و میزگردهاي علمی فرهنگی با موضوع حماسه اقتصادي و اقتصاد مقاومتی در

 .سطح ادارات و مدارس
 درست از وسایل و امکانات اداري و دولتی ةآموزش استفاد. 
 هاي  آموزان، همکاران فرهنگی و خانواده زایی و تولیدي براي دانش هاي آموزش اشتغال برگزاري کالس

 .انآن
 آموزان و  کردن براي رضاي خداوند متعال بین فرهنگیان، دانشیج فرهنگ کار، تالش و کوشش و کارترو

 .اولیا
 آموزان نسبت به استفاده بهتر از منابع مالی و خرید در حد نیاز کردن دانش آگاه. 
 هـا و   در مناسبتآموزان و اولیا به آن  جویی و توصیه و ترغیب و تشویق دانش بیان فواید قناعت و صرفه

 .ها برنامه  فوق
 ها جویی، پرهیز از تجمل، ضرورت کار و تالش در سر کالس بیان مطلب توسط معلمان در مورد صرفه. 
 بـراي تبلیـغ بـر روي دفـاتر و     کنندگان  کتب و درخواست از تولید ۀلیغ کاالي ایرانی بر روي جلد کلیتب

 .افزار نوشت
 ـ   د درس انشا، هاي مدرسه مانن گیري از ظرفیت بهره دیـواري بـراي    ۀمقاله، وبـالگ، کاریکـاتور، روزنام

 .گري آشناسازي و مطالبه
 مردم ۀآموزان، اولیا و هم دي براي دانشاقتصا ۀکارنگرفتن حماس هاي جدي به بیان آسیب. 
 آموزان به منابع محدود نفت، گاز و موارد دیگر کردن دانش آگاه. 
 آموزان، فرهنگیان و اولیا (آب، برق، گاز و ...) براي دانش هاي صحیح استفاده از منابع آموزش روش. 
 مخاطب ۀبرتر به جامعکنندگان  معرفی تولیدات ملی و تولید. 
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 یو اقتصاد مقاومت فیلم، طنز و موارد دیگر در سطح مدارس با موضوع حماسه اقتصادي  نامه، تولید نمایش. 
 هاي آینده هاي قبل براي سال سالهاي  تمام و کتاب توصیه به استفاده از دفاتر نیمه. 
 آموزان، فرهنگیان و والدین باوري در بین دانشترویج فرهنگ خود. 
 تولید و مصرف کاالي ایرانی  پرهیز از اسراف،  جویی، سازي براي صرفه آموزش، تشویق و فرهنگ. 
 ق تولید و توزیع لوح آموزان و خانواده از طری بیان مطالب مربوط به حماسه اقتصادي براي فرهنگیان، دانش

 .فشرده، بروشور، کتاب و جلسات اولیا و مربیان
 جهیزیه از کاالي ایرانی ۀها جهت تهی موزش و ترغیب خانوادهآ. 
 پـاش و  و رد و تذکر با مصادیق اسراف، ریختآموزان و درخواست برخو تعیین و تعریف نقش براي دانش

 .موارد دیگر
 غرور ملی ۀجهت باالبردن روحی بهآموزان  م افق آینده براي دانشترسی. 
 ها، جلسات و اولیا و مربیان و نمازهاي جماعت تبیین و تشریح مستمر و کامل شعار سال در صبحگاه. 
 فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطح آموزش و پرورش و جامعه ياحیا. 
 انآموزان و فرهنگی ها در بین دانش ها و ضد ارزش آموزش و بازخوانی ارزش. 
 استفاده از جمالت کوتاه و کلمات قصار براي طرح در کالس درس، پیامک و موارد دیگر. 
 د.یمصرف و تول ير الگوهایدر نظ الگو براي موضوعات مختلف ۀارائ  
 هاي مناسب در کتب درسی براي اقتصاد مقاومتی و موضوعات مرتبط با آن مانند قناعت،  ایجاد سرفصل

 .جویی، پرهیز از تجمل صرفه
 اقتصادي ۀحماس ۀسازي در زمین ت مناسب براي فرهنگتدوین قوانین، ضوابط و مقررا. 
 آمـوزان و   ها و اقدامات خالقانه و مبتکرانه مـرتبط بـا حماسـه اقتصـادي دانـش      ها، طرح حمایت از ایده

 .فرهنگیان
 دعوت از کارآفرینان در مدرسه و بین فرهنگیان. 
 مصرف  ۀاطالعات آماري دقیق و مقایس ۀآموزان و ارائ ن و دانشراي معلمابرگزاري سخنرانی و همایش ب

 .در داخل و خارج از کشور
 آموزان و  نشهاي نادرست زندگی فعلی براي فرهنگیان، دا ترویج سبک زندگی اسالمی و مبارزه با شیوه

 .اولیا
 اقتصادي ۀآموزان با موضوع حماس به دانش هاي فرهنگی و اهدا بسته ۀتهی. 
 بودن آنان در سطح جامعهمعلمان و فرهنگیان و الگو ت عملیرعای. 
 آموزان و فرهنگیان انسانی در بین دانشـ  عنوان یک ارزش اسالمی معرفی کار و فعالیت به. 
 هاي ضمن خدمت با موضوع حماسه اقتصادي برگزاري دوره. 
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 ادياقتص ۀتحصیل مزین به یک حدیث و یک نکت سرفصل هر کتاب از اول دبستان تا انتهاي. 
 هاي مختلف ارائه شود تکرار مسائل و موضوعات اقتصادي در قالب. 
 اي شود آموزان رسانه اقتصادي، از زبان دانش ۀهر هفته یک موضوع مربوط به حماس. 
 سوي تولید از همان دوران کودکی ان بهآموز دادن دانش سوق. 
 دو طرفهاز طریق بازدیدهاي کننده  و تولیدکننده  برقراري ارتباط بین مصرف. 
 بیان آثار و عوارض پرخوري و بدخوري در مدارس. 
 استکبار جهانی بودند مانند  ةعضی از کشورها که قبالً زیر سیطربیان دالیل استقالل و رشد اقتصادي در ب

 .آموزان و معلمان ژاپن، چین براي دانش

آفرینـی مناسـب در خلـق     به وزارت آموزش و پـرورش بـراي نقـش   اقدامات پیشنهادي . 2.5
  حماسه اقتصادي 

ـ  ی، نیاز مسائل مهم در راهبرد اقتصاد مقاومت یکی مثابۀ به ياقتصاد حماسۀ ـ م و تربیازمنـد تعل ت اسـت و نهـاد   ی
 گردد: می ر ارائهیزهاي  استیرو س نیاد. ازیاست کمک نماین سیتواند به تحق بهتر ا می آموزش و پرورش

 ها هاي آنان و ارسال به وزارتخانه ها و طرح آوري ایده گی و جمعاستفاده از ظرفیت نخبگان فرهن. 
 آموزان و معلمان و پاسخگویی به سؤاالت آنان در  براي حضور در بین دانشکنندگان  درخواست از تولید

 .اي ویژه تولیدات مدرسه لید و بههاي کیفیت، تو زمینه
  ها از آندعوت از مسئوالن براي حضور در مدارس و مطالبه و سؤال. 
 نویسی و فراخوان علمی با حضور مسئوالن مختلف، طرح موضوع توسط  برگزاري همایش، مسابقات، مقاله

 .ها به مسئوالن اجرایی آموزان و فرهنگیان و اعالم نتایج همایش نمایندگان دانش
 اقتصـادي و مسـائل مـرتبط بـا حضـور فرهنگیـان و        ۀشناسـی چرخـ   میزگرد با موضوع آسیب تشکیل

 .آموزان و اولیا شدان
 گري و درخواست کیفیت هاي آنان براي مطالبه آموزان و خانواده توجیه و آموزش دانش. 
 سمت کاالهاي داخلی اي کالن و جزئی آموزش و پرورش بهدهی تمامی خریده سوق. 
 خواهنـد حساسـیت موضـوع را درك کننـد توسـط       صدور بیانیه و اعتراض نسبت به مسئولینی که نمی

 .آموزان و دانش فرهنگیان
 سازي و طرح درخواست آموزي با هدف آگاه آمیز دانش برگزاري گردهمایی و تجمعات اعتراض. 
 ها توسط  اقتصادي در جلسات شورا و جلسات مشترك با سایر نهادها و سازمان ۀهاي حماس طرح نیازمندي

 .معلمان و مسئوالن آموزش و پرورش
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 هاي دولتی و مطالبه از مسئوالن در رابطـه بـا    نجات و دستگاهآموزان و فرهنگیان در کارخا حضور دانش
 .اقتصادي ۀاقدامات براي حماس

 کتابچه ۀها، بروشورها، روابط عمومی و تهی ها، ماهنامه گري از طریق رسانه مطالبه. 
 ن مجلـس و انعکـاس موانـع    آموزان با فرماندار، امام جمعه و نمایندگا تعامل و ارتباط فرهنگیان و دانش

 .ها اقتصادي به آن ۀحقق حماست
 هاي مسئوالن و متولیان در امـور   کاري ها و کم ه جامعه، نسبت به کوتاهیرسانی ب بخشی و اطالع آگاهی

 )1392 ،انی(رمضان .اقتصادي

  يریگ جهینت
ن راستا یبود و در هم یاقتصاد مقاومتسازي  یاتیت بر عملیم و تربیتعل تأثیر یبررس يبرا ین مقاله تالشیا

 دهند که رابطـۀ  می ن مقاله نشانیاهاي  افتهیده شود. یگر سنجیکدیر بر ین دو متغیا تأثیرد تا یتالش گرد
د ت وجویاست با تربین سیحاکم بر ا ياقتصادهاي  و ارزش یاقتصاد مقاومتسازي  یاتیان عملیب یمیمستق

ـ  یزهاي  ییتواند کارا می ت کشوریم و تربیستم تعلیگر، سید یعبارت دارد. به سـازي   یر را داشته باشـد؛ درون
جامعـه،   یانسان يروهایت نی، تربیاقتصاد و فرهنگ اقتصاد مقاومت در عرصۀ یاسالم یو فرهنگها  ارزش

ـ مهـارت، خالق  يارتقـا  ح،یمصـرف صـح  سازي  ، فرهنگیاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیآموزش س ت و ی
ـ اسـاس کاربسـت نظر  . بریاقتصـاد مقـاومت  ن ابعاد ییو تب يت فرهنگ جهادیدر جامعه، تقو ینیکارآفر  ۀی
ـ یاز فرا یعنوان بخش بهت یم و تربیتعل يد که نهادهاین گردیی، تبيدر رشد اقتصاد یانسان ۀیسرما  یند کل

سـطح   يهـا، موجـب ارتقـا    ص آنیجاد مهارت و تخصص در افـراد و بهبـود قـوة تشـخ    یآموزش، از راه ا
آن، نظـام  هاي  لفهو مؤ یشدن اقتصاد مقاومت یاتیند عملیفرا ن دریشوند. بنابرا یم یانسان يروین يور بهره

شود کـه   یموجب م يو اثر نوآور ی، اثر شناختيگانه اثر کار سه ياساس کارکردهات کشور بریم و تربیتعل
 یو ابعـاد اقتصـاد مقـاومت   هـا   لفهفش را در تحقق مؤیوظا يشتریت بیفیت و کیبتواند با کم یانسان يروین

گذار بهـره جسـت کـه    تأثیر یتیم و تربیتعل يتوان از نهادها میهایی  ن برنامهیچن ياجرا يبرا انجام دهد.
ـ (نظ یگروهـ هـاي   ، رسـانه یدانشـگاه  يتوان به خانواده، مدرسه و نهادهـا  می ها جمله آناز نترنـت،  یر ای

ـ یتربهـاي   نظـام  ین نهادها از ارکان اصـل یناما و تئاتر) اشاره کرد. ایو، مطبوعات، سیون و رادیزیتلو در  یت
 یاقتصـاد مقـاومت   یشـدن اصـول و مبـان    یـی بر اجرا یمیمستق تأثیرشوند که  می محسوب یاسالم جامعۀ

  خواهند داشت.
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  منابع
  یکتب فارس )الف

  .یتهران، نشر شاهد و سازمان فرهنگ اسالم ،یتیترب يگفتارها). 1387(باهنر، محمدجواد 
، تهـران،  اهداف تربیـت از دیـدگاه اسـالم    تعلیم و تربیت: درآمدي بر). 1385(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

 (سمت). ها سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
ـ یمقـاالت همـا   مجموعـه   ،»یاقتصاد مقاومت ياستراتژ). «1391( يآهنگرو مریم  ،، انوشيجعفر  یش مل

  الن.یدانشگاه گ ،ین اقتصاد مقاومتییو تب یبررس
  (ره). تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی امام، ۀصحیف). 1378اهللا ( دروحی، سینیخم

قـات و  یوزارت علـوم، تحق تهـران،  ، یعـال   بـر اقتصـاد آمـوزش    يدرآمد ).1383( نی، غالمحسيدیخورش
  .یو مطالعات فرهنگ یاجتماع يزیر ، دفتر برنامهیو اجتماع ی، معاونت فرهنگياورفن

، »میدر قرآن کـر  یاقتصاد مقاومتهاي  لفهمؤ). «1391( یمیابراه و محمدسجاد ،دی، مجيرآبادیعنان پورخ
  الن.یدانشگاه گ ،ین اقتصاد مقاومتییو تب یبررس یش ملیمقاالت هما مجموعه

 تهران، بدر. رفتاري در خانواده،ـ  روانیهاي  مشکالت و اختالل). 1374( فرجاد، محمدحسین
 نشر عروج. ۀسستهران، مؤ دولت و اقتصاد،امام خمینی، ). 1386( موسایی، میثم

  
  ها یمقاالت و سخنران )ب
 مجلـۀ  ،»انسـانی در ایـران   ۀپذیري رشد اقتصادي از آموزش سـرمای تأثیربررسی ). «1392( ، سجاديریام

  .1-6، ص66ة ورماه، شماری، شهرحسابرس
بنیـان در رشـد و    دانـش فرهنگ قلب اقتصـاد  . «)1391( کشاورز و حبیب انصاريهادي  ،پورفرج، علیرضا

، 64و  63 ةبهشـت، شـمار  ین و اردیسال ششم، فرورد فرهنگی، یمهندس فصلنامۀ، »اقتصادي توسعۀ
  .13-28 ص

تعلیم و تربیت رسـمی و   درسی اقتصاد در برنامۀهاي  نقش برنامه). «1390( تورانی و حیدر ،پیغامی، عادل
 آموزشـی، هـاي   ه نـوآوري ینشـر ، »درسی مغفول ة یک برنامۀ عمل براي یک برنامۀعمومی دنیا؛ اراد

 .31-52، ص37 ةسال نهم، بهار، شمار
 شـنامۀ پژوه، »رانیدر ا يبر رشد اقتصاد یانسان ۀیسرما تأثیر). «1385( يمحمد و حسین ،يمهد  ،يتقو

  .15-44، ص22ة شمار  ز،یپای  ،ياقتصاد
 .160-173 ، ص31 ةهار، شمارب حضور، فصلنامۀ، »آزادي مطبوعات). «1379( جوادوند، نوروز
 آمـوزش و پـرورش   ماهنامۀ، »نقش آموزش و پرورش در رشد اقتصادي کشور). «1364( اهللا حقیق، فضل

  .83-90ص  ،192و  191 ةو هفتم، شمار یس دورة (تعلیم و تربیت)،
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 ). بیانـات رهبـر معظـم انقـالب در دیـدار جمعـی از پژوهشـگران و مسـئوالن        1391( یدعلیس اي، هخامن
  ماه. بنیان، هشتم مرداد دانشهاي  شرکت
ـ ). بیانات رهبر معظم انقالب در دیـدار ر 1391(ــــــــ  وري و اعضـاي هیئـت دولـت، دوم    مهـ یس جئ
  ماه. وریشهر

فـردي و  هـاي   ارزشگیـري   نقـش نهادهـاي آمـوزش غیررسـمی در شـکل     ). «1389( رشیدي، علیرضـا 
  .28-36 ص  ،42و  41 ةشمار ماه،خرداد و تیر مهندسی فرهنگی، ماهنامۀ، »اجتماعی

آفرینی آموزش و پرورش  راهکار پیشنهادي براي نقش صد و پنجاه و هفت«). 1392( یان، شعبانعلیرمضان
  اسفندماه. 10فارس،  يخبرگزار ی، گروه اجتماع»يدر خلق حماسه اقتصاد

هـاي   اسالم و پژوهش ۀفصلنام، »ینیردیو غ ینیتفاوت آموزش و پرورش د). «1389( ابوالفضل  ،يساجد
  .95-124 ص  ،3ة شمار بهار و تابستان،  سال دوم،   ،یتیترب

ز یپای  سال سوم،  ،یتیتربهاي  اسالم و پژوهش فصلنامۀ، »محور ت محبتیترب). «1390( ، عبدالرضایضراب
  .37-56 ، ص6ة شمار  و زمستان،

 یآموزشـ  ماهنامـۀ ، »فرزنـد پـروري  اي هـ  تعلیم و تربیت، خانواده و شیوه). «1392( طباطبایی، سیدمحمد
 .37-40 ، ص404 ةشمار ،ماهخردادوند، یپ یتیترب

هـاي   اسالم و پـژوهش  فصلنامۀ، »اتیات و روایاز منظر آ ینیت دیاصول ترب). «1388( اکبر ی، علیکاشان
  .169-202 ، ص2 ةز و زمستان، شماریسال اول، پای ،یتیترب
 -یاسـ یاطالعـات س  ۀفصـلنام ، »ياقتصـاد  در توسـعۀ  ینقـش آمـوزش عـال   ). «1378( ، محمـد يلشکر

  .226-231ص  ،144و  143ة ور، شماری، مرداد و شهرياقتصاد
 شـوراي فرهنگـی اجتمـاعی زنـان،     فصلنامۀ، »ها نگري در رسانه ردپاي سطحی). «1380( محبی، فاطمه

 .110-127 ، ص13 ةز، شماریپای
ـ  ۀفصـلنام ، »ينقش آموزش بر رشد اقتصاد). «1385( رضای، عليمحمد ـ م و تربیتعل  ، ص88ة شـمار  ت،ی

84-57.  
انسانی در اقتصاد و صنعت ایران:  از جایگاه آموزش در تکوین سرمایۀ برداشتی). «1368( دیزیبا  ،یمردوخ

مـرداد و شـهریور،    اطالعـات سیاسـی اقتصـادي،    ماهنامـۀ ، »صنعتی ۀنقش سرمایه انسانی در توسع
 .40-44 ص  ،30شماره

 ،»در حـال توسـعه   يکشورها یبرخ ينقش بهداشت و آموزش در رشد اقتصاد). «1389( نیمرزبان، حس
  .33-49 ص  ،1 ةسال اول، بهار، شمار ،يمعرفت اقتصاد ۀفصلنام

، »و راهکارهـا  هـا  موقعیت ایران، چاش ها، بنیان، الزامات، نماگر قتصاد، دانشا). «1384( معمار نژاد، عباس
  .83-109 ص  ،1 ، سال اول، تابستان، شمارةناقتصاد و تجارب نوی فصلنامۀ دو
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 عۀدر توسـ اي  هرسـان هاي  فرهنگ، رسانه و نقش سیاست« .)1388( و محمدحسین آغاز ،نایینی، هوشنگ
  .41-52 ، ص31 ة، سال سوم، مرداد و شهریور، شمارمهندسی فرهنگی ماهنامۀ، »فرهنگی کشور

ـ  رابطـۀ ). «1390( ی، عليهمت بنار ـ م و تربیتعل ـ کتأت بـا  ی ـ د بـر د ی اسـالم و   فصـلنامۀ  ،»دگاه اسـالم ی
  .37-56 ص ،5ة شمار بهار و تابستان،   سال سوم،  ،یتیتربهاي  پژوهش

 نیمنابع الت )ج

Salami, M.K & Siegfried, J.(1999). «The state of economics education», American 
economic Review, 89(2), p.p 355-361. 

   



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 346

 

  
  
  
  

 
   



347  

  
  

  نام اقتصاد مقاومتی بهاي  هان و مقولآموز دانش
 *پور سادات رحمن نرگس

 ده  یچک
پـژوهش  ن در قبال آن وظیفه دارند. مسئوال جانبه است که تمام مردم و همهاي  هاقتصاد مقاومتی برنام

ان در خصـوص اقتصـاد مقـاومتی طـی     آمـوز  دانـش آگاهی، نگـرش و عملکـرد    بررسیحاضر با هدف 
سـه دبیرسـتان    ان مقطـع متوسـطۀ  آمـوز  دانـش نفـر از   208در بین  1393 فروردین و اردیبهشت سال

سـؤال اسـتفاده شـد.     12اخته داراي س آوري اطالعات از فرمی محقق براي جمع .دخترانه انجام پذیرفت
نفـر   12امـا تنهـا    ،اقتصـاد مقـاومتی را شـنیده    %) واژة4/14ان (آموز دانشاز  نفر 30 ها، به یافته باتوجه

%) شـاهد اقـدامی در ایـن خصـوص در مدرسـه      8/4نفـر (  10%) با مصادیق آن آشنایی داشـته و  8/5(
ان از حیـث  آمـوز  دانـش نقاط قـوت و ضـعف در میـان     برخی کنندة این مطالعه بازگوهاي  یافته اند. بوده

  موضوع اقتصاد مقاومتی و جلب مشارکت ایشان در حل یا کاستن از معضالت اقتصادي کشور بود.
  انآموز دانشآگاهی، نگرش،  ،یاقتصاد مقاومت :ها واژهکلید

  مقدمه
فشـارها و   برابـر همـۀ   قل و شکوفایی اسـت کـه در  مولد، مست کفا،معنی اقتصادي خود اقتصاد مقاومتی به

مقاوم بوده و بتواند جامعه را از اثرات مخرب چنین اقداماتی محافظت نماید. اقتصاد مقـاومتی در  ها  تحریم
هـا، و در شـرایط    کـردن آن اثر بـی  تالش براي کنتـرل و  فشار و متعاقباًهاي  حقیقت یعنی تشخیص حوزه

  [1]. آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت و توانمندي
ن در قبال آن وظیفه دارنـد و بایـد   جانبه است که تمام مردم و مسئوال همهاي  هاقتصاد مقاومتی برنام 

هـا را آمـوزش داد تـا پـس از      به وظایفشان عمل کنند. چنانچه عموم مردم وظیفه خود را ندانند، بایـد آن 
اقدامات الزم توانمند شـوند.   شناخت وظایف، اقداماتی متناسب و شایسته را در پیش گیرند و براي اجراي

یـا اعتقـاد وجـود نـدارد و      نمیفتد سه دلیل دارد، که اقدام عملی و کار مفیدي در جامعه اتفاق زمانی اصوالً
دانند موضوع چیست و چـه بایـد بکننـد، و سـوم      نمی ولی ،خواهند می یا اعتقاد دارند و ،خواهند نمی مردم
توانند اجرا کنند. چون ابزار، امکانات یا شـرایط الزم   نمی ولی ،تدانند موضوع چیس خواهند و می می اینکه

  براي اجرا را ندارند.  
                                                        

  aramtirgar@yahoo.com ، 09113133781آموزش و پرورش شهرستان بابل تلفن تماس:  دبیر شیمی، ادارة *
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منظور خودکفایی و ایسـتادگی در برابـر    اقتصاد مقاومتی بههاي  در شرایط فعلی کشور، اجراي سیاست
قشـر   به گسـتردگی جمعیـت   کشورهاي غربی ضروري است. بنابراین باتوجههاي  خواهی و زیادهها  تحریم
اقتصـاد مقـاومتی   هاي  ان در موفقیت برنامهآموز دانشموجود در این گروه، نقش هاي  و ظرفیت آموز دانش

ترین دستگاه فرهنگـی و یکـی از    عنوان بزرگ آموزش و پرورش بهعبارتی دیگر نقش  انکارناپذیر است. به
و کننـده   بسـیار تعیـین   ، در تحقـق اهـداف اقتصـاد مقـاومتی    ساز تربیت رسمی و فرهنگاصلی هاي  نهاد

  [2] .ساز خواهد بود سرنوشت
راهکارهاي مناسب  ان و ارائۀآموز دانشصحیح و اسالمی به  تواند با ارائۀ متون می آموزش و پرورش 

ها را متناسب با شرایط و نیازهاي امروز جامعه تربیت کند. یعنـی   تربیت به کودکان، نوجوانان و جوانان آن
هاي  گرفتن مهارتخواندن و یاد کوش بار بیاورد تا با خوب درس خالق، جهادگر و سختاز کودکی آنان را 

و تشویق به استفاده از اوقـات فراغـت در    تأکیدکاري براي خدمت بهتر به کشور آماده شوند. یا از طریق 
تابستان جهت یادگیري یک فن یا هنر ضمن تحصیل دانش به کسب مهارت و توانـایی تولیـد و کسـب    

هاي  ان به رشتهآموز دانشها، هدایت  . یکی از دیگر راهیندیشندکمک به خودکفایی کشور ب مد و نهایتاًدرآ
مـدارك فنـی و    براي اقتصاد مقاومتی بوده و توسعۀبستري مناسب ها  فنی و کار و دانش است. این رشته

هـا   صـیل در ایـن رشـته   تح متوسطه) است. ةشده در سند تحول بنیادین (در حوز از اهداف تعییناي  هحرف
ان بکاهد. قدم دیگر آموزش آموز دانشو ها  خانوادههاي  به بازار کار و ایجاد شغل از دغدغه توجه تواند با می

کردن لـوازم مختلـف ماننـد دفتـر و کتـاب.       جویی است. یعنی درست مصرف ان در زمینۀ صرفهآموز دانش
شود.  می که کاغذ کمتري در کشور مصرف و همینها ماندگاري بیشتري خواهند داشت  گونه هم کتاب این

کردن کاغذ از کشـورهاي بیگانـه صـرف     تیب دیگر نیاز نیست کشور ما هزینۀ زیادي براي واردو بدین تر
   [3]. نماید

توانند در تبیین الگـو   شوند می می میلیون نفر را شامل که حداقل جمعیتی برابر با چهاردهان آموز دانش
تواننـد گـام اول را در    مـی  بسزایی داشته باشـند. اینـان   تأثیري ایرانی و اصالح فرهنگ یا استفاده از کاال

خانواده و یا درسطح جامعه موجب ایجاد عالقـه   يبرداشته و با سخن اثرگذار خود در بین اعضاها  خانواده
   [4-3]. از تولید داخلی شوندمندي  به استفاده و بهره

مـورد نیـاز، لـوازم تزیینـی،      خـود را در خریـد مبلمـان، تجهیـزات     هـاي  ان قادرند خـانواده آموز دانش
التحریر و کیف و کفش خارجی بپرهیزنـد و   نمایند و خود نیز از خریدن لوازمبازي و پوشاك هدایت  اسباب

  [3]. طریق موجب رونق تولید ملی شوند ی همان وسایل استفاده کنند. و ازایناز نوع ایران
سـویی تـازگی   ان در توسعۀ فرهنگ اقتصاد مقاومتی، و ازآموز دانشنقش مهم به مطالب باال و  وجهتبا

آگاهی، نگرش و عملکرد آنان در خصوص اقتصـاد مقـاومتی، در    ضوع و عدم وجود اطالعاتی در زمینۀمو
ان پیرامون این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. امید آن بوده آموز دانشسعی شد تا دیدگاه اي  هقالب مطالع
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انجام یک بررسی محدود و کسب اطالعاتی در همین رابطه، کمکـی ولـو کوچـک در امـر تحقـق       که با
  اهداف اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد.

  ها مواد و روش .1
سـه   ان مقطع متوسطۀآموز دانشنفر از  208در بین  1393 ماه سال ین مطالعه طی فروردین و اردیبهشتا

آوري  اجرا درآمد. براي جمع ۀ اول) بهعلوم تجربی، و عمومی (پایتحصیلی هاي  در رشته دبیرستان دخترانه
ل در رابطه با اطالعات فـردي (رشـتۀ   اسؤ 3سؤال استفاده شد.  12ساخته داراي  اطالعات از فرمی محقق

در خصوص آگاهی، نگرش و عملکـرد آنـان   اي  هال چند گزینؤس 6تحصیلی، نوع مدرسه)،  تحصیلی، پایۀ
هـا   نظرات. نمونه اقتصاد مقاومتی و ارائۀ ال باز در رابطه با بیان مصادیقسؤ 3و  ،ومتیپیرامون اقتصاد مقا

در آغاز هر ها  درسی محقق انتخاب شدند. فرمهاي  ان حاضر در کالسآموز دانشبه روش آسان و از میان 
آوري گردیـد. البتـه بـه     جمـع  کالس درسی توزیـع و پـس از مـدت کـافی جهـت پاسـخگویی، مجـدداً       

یک از آنان به هـر دلیـل کـه    اختیاري است و هر االت کامالًان گفته شد که پاسخگویی به سؤآموز شدان
  تواند از این مطالعه خارج گردند. تمایل به پاسخگویی ندارد می

  ها یافته .2
آنـان   از نفـر  30ان سه مدرسـه مشـخص گردیـد کـه     آموز دانششده توسط  پاسخ دادهبندي  پس از جمع

 10%) با مصادیق آن آشنایی داشـته و تنهـا   8/5نفر ( 12اما فقط  ،اقتصاد مقاومتی را شنیده %) واژة4/14(
   اند. %) شاهد اقدامی در این خصوص در مدرسه بوده8/4نفر (

 15 انـد،  یک از معلمان در رابطه با اقتصاد مقاومتی در کالس صحبت کـرده  در رابطه با اینکه آیا هیچ
  د.%) پاسخ مثبت دادن2/7نفر (

نفـر   31ان در خصـوص اقتصـاد مقـاومتی مسـئولیتی دارنـد،      آموز دانشال که آیا در پاسخ به این سؤ
تی و %) خود را مسئول دانستند. پرسش پیرامون اینکه مسئولیت پرداختن به موضوع اقتصاد مقـاوم 9/14(

 ةامر را به عهـد  %) مسئولیت این8/5نفر ( 12چه کسی است، نشان داد که  انجام اقدامات مرتبط به عهدة
نفـر   2نفر مسـئولیت را بـه عهـده رئـیس جمهـور،       3 ،ن مدرسهنفر آن را به عهدة مسئوال 3ۀ مردم، هم

  رهبر دانستند. ن دولتی و یک نفر نیز به عهدةمسئوال
را ارائه کرده و اغلب ی یها نفر ایده 22در مورد اینکه چه پیشنهادي براي این موضوع در مدسه دارید، 

ان در رابطه با اقتصاد آموز دانشآگاهی  يعبارتی ارتقا رابطه با اقتصاد مقاومتی (یا به حبت درآموزش و ص
  مقاومتی) مورد نظرشان بود.
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  گیري نتیجه .3
ان در ارتبـاط بـا   آموز دانشبردن به وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد گروهی از  هدف از مطالعۀ حاضر پی

در این بررسی عاملی است که مـانع  کننده  اقتصاد مقاومتی بود. اگرچه محدودیت تعداد افراد شرکت مقولۀ
برخی نقاط قوت و ضـعف در   کنندة حال بازگوهر ان خواهد شد، اما بهآموز دانشاز تعمیم نتایج آن به دیگر 

از معضـالت اقتصـاد    میان آنان از حیث موضوع اقتصاد مقاومتی و جلب مشارکت ایشان در حل یا کاستن
  آمده گویاي آن بوده است که: دست هکشور خواهد بود. نتایج ب

 15این اظهـار  نبوده است، بنابر آموز دانش 15مورد مطالعه داراي هاي  از کالس یک هیچکه  از آنجایی 
ایـن عـده    دهـد کـه احتمـاالً    سوي معلمشان، نشان میان مبنی بر کسب اطالعاتی ازآموز دانشنفر از 

اطالعات خود را از معلم یـا معلمـانی خـارج از کـالس درس (ماننـد معلمـان پرورشـی و یـا شـوراي          
 اند. ي که معلمان پرورشی همراه با مدیران مدارس در آن حضور دارند) کسب نمودهآموز دانش

 بودند که عبارت پیشنهاد، از میان کسانی  ةکنند ان ارائهآموز دانشبه نتایج مشاهده شد که اغلب  باتوجه
بر اهمیـت و   تأکیداقتصاد مقاومتی را شنیده و اظهار آشنایی با مصادیق آن را داشتند. این یافته ضمن 

گونـه انتظـار جهـت اقـدام     بیانگر این حقیقت است که هراي  هنقش اطالعات جهت اقدام در هر زمین
منظور دسـتیابی بـه سـطح     به عبارت دیگر باشد. به می الزمهاي  عملی، نیازمند کسب آگاهی و نگرش
رسانی پیوسته و  د مقاومتی نیازمند آموزش و اطالعاهداف اقتصا ۀمطلوبی از مشارکت و تالش در زمین

  ان و کادر آموزش و پرورش هستیم.آموز دانشجمله گسترده در همۀ اقشار از
مقـاومتی در  شـدن اقتصـاد    ان در خصـوص نحـوة اجرایـی   آموز دانشو پیشنهادات ها  ایدهبندي  جمع 

  بهینه از امکانات بوده است. جویی و استفادة بر موضوعاتی مانند صرفه تأکیدزندگی حاکی از 
و دیگـر اقشـار مـردم) و     انآمـوز  دانـش امید است که با ایجاد یک انسجام درونی بین دولت، ملـت ( 

ـ  نهادهاي اجتماعی بتوانیم مانع از تحقـق دشـمنی و اهـداف شـوم تحـریم      مشارکت همۀ علیـه  دگان کنن
  کشورمان گردیم.

 منابع
 ،»ی از منظر شهروندان و دانشگاهیانپژوهشی در اقتصاد مقاومت« .)1392( آقالري هراز و ،رام، آتیرگر ]1[

 .46-48، کیهان فرهنگی
 »کـردن اقتصـاد مقـاومتی در کوکـان و نوجوانـان      نهاینـه هـاي   راهها و روش« ،میدرضا، حآقاصفري] 2[

http://titre1.ir.  
 نشـریۀ ، »ان در تحقق اقتصـاد مقـاومتی  آموز دانشنقش کلیدي « .)1393( یدمحمدمهديس ،موسوي] 3[

 .38-39، 73 ة، شمارپیشگامان
ـ  آموز دانشنقش پایگاه اطالع رسانی راه مدرسه، ] 4[ اقتصـاد مقـاومتی انکارناپـذیر     ۀان در موفقیـت مقول

    http://www.rahemadreseh.ir است.
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  اجتماعی و اقتصاد مقاومتی سرمایۀ
  **، محمد کارکنان نصرآبادي*محسن نیازي

  چکیده
بـه مفهـوم رایـج    هاي اخیر توسط مقام معظم رهبري مطرح و سپس  اصطالح اقتصاد مقاومتی در سال

نظرانی با رویکردهـاي گونـاگون در ایـن حـوزه اظهـار نظـر        مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحب
هـاي   اند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد، برخی با ادبیات اقتصاد اسـالمی و برخـی نیـز نقـش مؤلفـه      کرده
شناسان  . جامعهاند ر دادهگیري اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرا هاي فرهنگ و سیاست را در شکل حوزه

اقتصاد مقـاومتی  هاي  و شاخصها  جمله اندیشمندانی هستند که به تدوین الگوها، مدلو اقتصاددانان از
تـرین ایـن    تحقق آن را فراهم نمایند. یکـی از مهـم  هاي  پرداخته تا از این منظر بتوانند شرایط و زمینه

هـا اشـاره دارد.    تعـامالت آن  ۀکـه بـه روابـط شـهروندان در سـای      اجتمـاعی اسـت   سـرمایۀ ها  شاخص
اقتصـاد  هـاي   مؤلفـه گیـري   اساس در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده و تقویـت و شـکل   براین

تواند عزم ملی بـراي تحقـق اقتصـاد مقـاومتی را      می مقاومتی مانند اعتماد، مشارکت، انسجام و آگاهی
  فراهم نماید.

 اجتماعی، اعتماد، مشارکت، انسجام، اگاهی اجتماعی اقتصاد مقاومتی، سرمایۀ: ها واژهکلید

  مقدمه
هنجارها و  ،ها هاي اجتماعی مانند شبکه ها و سازمان اجتماعی که به خصوصیات و تعامالت، گروه ۀسرمای

مفهوم نیـز ماننـد   رو شده، اما این  هاي اخیر با اقبال چشمگیر اقتصاددانان روبه گردد، در سال اعتماد بازمی
عنـوان یکـی از    بـه بنـدي آن   شناسی، از ماهیتی پیچیده و متنوع برخوردار بوده و طبقه سایر مفاهیم جامعه

ـ وجود سوي برخی اقتصاددانان، مورد تردید قرار دارد. با اینانواع سرمایه از ر ، شمار زیادي از اقتصاددانان ب
اجتماعی در کنار انواع دیگـر سـرمایه، بـر میـزان تولیـد جامعـه نقشـی         ۀاین نکته تأکید دارند که سرمای

هـاي مختلـف، ازجملـه کـاهش      اجتماعی از راه ۀدهند که سرمای . مطالعات نشان میکند تأثیرگذار ایفا می
اقتصـادي دارد و بـه ایـن     ۀهمچنین توسع مبادالت اقتصادي، سهم بسزایی بر عملکرد اقتصادي و ۀهزین

  .اند عنوان نوعی سرمایه یاد کرده آن به جهت است که از

                                                        
  niazim@kashanu.ac.irاستاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان  *

  m.karkonan@kashanu.ac.irرفاه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی  دکتريدانشجوي  **
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کنار ابعاد دیگر جوامـع همچـون ثبـات سیاسـی، نظـام فرهنگـی،        جمله اموري است که دراقتصاد از
رو اگـر   زایـن کنـد. ا  مـی  سزایی ایفـا نقش بها  اجتماعی و... در میزان پایداري جوامع و رشد و شکوفایی آن

دیگـر در برابـر دشـمنان و ارائـۀ      رشد خود ادامه داده و ازسوي د رو بهسویی همواره به رونملتی بخواهد از
اتخاذ نماید که در سایۀ آن، ایـن دو امـر ممکـن    اي  هنباشد، باید برنامپذیر  و الگوهاي آنان آسیبها  برنامه

را مطـرح  » اقتصـاد مقـاومتی  «تحت عنـوان  اي  ه(مد) بنا به این ضرورت، برنام گردد. مقام معظم رهبري
د. ایـن نـوع اقتصـاد بـر مبنـاي      باشـ  مـی  کنندة این دو امر مهـم  از حیث نظري و عملی تأمین دند کهنمو

یک ضمن تمهید و تأمین مقاومت هر کارگیري بهاست که با اتکا و هایی  بینی توحیدي، داراي مؤلفه جهان
سـاخت.  فت مـادي و معنـوي رهنمـون    به توسـعه و پیشـر  توان  میدر اقتصاد، جامعۀ اسالمی و بشري را 

کردن اقتصاد، تقویت فرهنگ کار و تولیـد، کـاهش وابسـتگی بـه      توان به: مردمی میها  این مؤلفه ۀازجمل
حداکثري از همۀ  ةراف، حمایت از تولید ملی، استفادذخایر زیرزمینی، اصالح الگوي مصرف و پرهیز از اس

  .شاره کردبنیان ا خوداتکایی و توجه به اقتصاد دانشروح خودباوري و  ها، ظرفیت

  اجتماعی سرمایۀ
معاصـر  شـناختی و اقتصـادي    تبیینی در مالحظات جامعههاي  چارچوبترین  یکی از غنی 1مفهوم سرمایه

شاهد ظهـور  ها  آن واسطۀ است. این مفهوم طی چهار دهۀ گذشته دستخوش تحوالتی گردیده است که به
  باشیم. می اجتماعی و سرمایۀ ۀ فرهنگیانسانی، سرمای جدید سرمایه، نظیر سرمایۀهاي  نظریه

توان براي افزایش یـا ایجـاد منـابع در اختیـار و یـا جدیـد        می سرمایه ثروت یا ارزشی است که از آن
  )35، 1390 (غفاري، .استفاده کرد

ـ  یآن است که چگونه ساختار اجتمـاع  دهندة نشان یاجتماع ۀیمفهوم سرما  يک گـروه و هنجارهـا  ی
تـر، فـرد در طـول     عبارت سـاده  ند. بهیافراد آن گروه عمل نما يبرا یوان منبععن توانند به می حاکم بر آن

هـاي   بـا شـبکه   یمتفاوتهاي  تیفیو به ک یمختلفهاي  زانیمختلف و به م يخود به انحا یاجتماع یزندگ
  )16، 1384 و احمدلو، یی(رضا .در ارتباط است یاجتماع
کند کـه   می روابط، تعهد و اعتماد اجتماعی قلمداد شبکۀمعناي  سرمایۀ اجتماعی را به» آنتونی گیدنز«

یافتـه وجـود    جوامع مدرن به شکل وسـیع و تعمـیم   گروهی و در صورت محدود و درون در جوامع سنتی به
ـ  نـوین هـاي   عصر اطالعات و فنـاوري در اثر خود،  2دارد. امانوئل کاستلز  ه اهمیـت فرهنـگ و سـرمایۀ   ب

از نقـاط  اي  هنماید. از نظر او، شبکه مجموعـ  می را مطرحاي  هشبک امعۀموضوع ج اجتماعی تأکید نموده و
  بستگی دارد. ها  نوع شبکه بهها  پیوسته است که در آن نوع گروه هم بههاي  اتصال یا گره
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روابط انجمنی، اطمینان به نهادها و اعتماد بین اشخاص  سرمایۀ اجتماعی را دربرگیرندة 1کالوس افه
نگـی و اقتصـادي در کـم و کیـف     وي، عوامل تاریخی، سیاسی، فره داند. از نظر می و اقوام و خیرخواهی

اقتصـادي،   نوان یکی از عوامل کارایی و توسـعۀ ع سرمایۀ اجتماعی مؤثر است. وي سرمایۀ اجتماعی را به
  )202-204، 1386 (عبدالهی و موسوي، .کند می امنیت و توسعه معرفینظم و صلح جهانی، احساس 

  باشد: می در دو نوع کلی متصور یاجتماع ۀیدر مجموع، سرما
 یصـورت انتزاعـ   باشد و به یه در سطح خرد مین نوع سرمای): ايا رابطه( یشناخت یاجتماع ۀیسرما .1

متقابل افراد را در جامعـه تحـت    ياه دارد که کنشا اشاره ه چون اعتماد، هنجارها و ارزش ییاه به مؤلفه
 دهد. یر قرار میتأث

و کـالن جامعـه    یانیبه سطوح م یاجتماع ۀین نوع از سرمای): اينهاد ( يساختار یاجتماع ۀیسرما .2
 يچون روندها ییاه ن سطح، به جنبهیدهد. در ا یآن را نشان متر  ینیت و عیرؤ قابل ياه اشاره دارد و جنبه

، ی، اجتماعیدن به اهداف فرهنگیان مردم که جامعه را در رسیموجود در م ياه ا و شبکهه سازمان ،یمحل
  )33، 1391کارکنان نصرآبادي،  ؛رئوف معینی ؛(نیازي .کند، اشاره دارد یت میهدا یاسیو س ياقتصاد

تـرین   مهـم عنـوان یکـی از    مطرح شده است، اعتماد اجتماعی بـه اجتماعی  از سرمایۀ در تعاریفی که
بـارت دیگـر،   ع جامعه در نظر گرفته شـده اسـت. بـه    اجتماعی در دهندة سرمایۀ و عناصر تشکیلها  لفهمؤ

 عنـوان پیامـد و معلـول سـرمایۀ     عنوان علت و هم به عنوان یک جزء ذهنی، هم به اعتماد اجتماعی هم به
  اجتماعی قلمداد شده است.

نگـرش شخصـی اسـت، یـک دارایـی ضـروري نظـام         از نظر پوتنام، اعتماد به همان اندازه که یک
اجتمـاعی  هاي  دلیل هنجارها و شبکه به یکدیگر اعتماد کنند و این به اجتماعی نیز هست. افراد قادرند که

عنوان مثال هنجارهاي مؤثر که مانع جـرم و جنایـت در    ها قرار دارد. به است که عملشان در چارچوب آن
خیابـان قـدم بزننـد و بـه      کند که در شـب آزادانـه در   می زنان فراهم شوند این امکان را براي می شهرها

  )475، 1377(کلمن،  .هایشان را بدون ترس ترك کنند که خانه دهد می سالخوردگان امکان
 یاجتمـاع  یافراد در زنـدگ  آن شرکت فعاالنۀ يمعناترین  میو مستقترین  ، به سادهیمشارکت اجتماع

وجود آورد که  هکال را بیپارادوکس ينما هام تناقضین ایتواند ا یم يا واسطه بی روشن و ين معنایاست. چن
ـ توان تصـور کـرد کـه اکثر    یم مگر مییگو یسخن م یاجتماع یاز زندگ ین وقتیمع ک جامعۀیدر  ا یـ ت ی

ـ مشارکت فعال داشـته باشـند؟ ارز   یاجتماع یآن جامعه در زندگ ياز اعضا یبخش مهم  نانـۀ یب واقـع  یابی
» تهیمدرنشـا یپ«، در جهـان  »يشـهروند « یمشارکت اجتماع یشناخت جامعههاي  و جنبه یاعاجتم یزندگ
  )10، 1383، یمازندران ي(زاهد .ستینامحتمل ن ین حالتیآن است که وقوع چن يبازگو

ـ  که بـه  یموضوع کردن مردم ارتباط دارد.اریمشارکت هم به توسعه و هم به صاحب قدرت و اخت  ۀنوب
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باشـد و   یمتک یبه مشارکت همگان یستیثر باؤم ۀرو، توسع نیااز شود. می ز مربوطین یانسان ۀخود به توسع
ـ توز ةنحـو  ةکنند نییزان مشارکت مردم تعیکه حوزه و مچرا، گرددمند  ز بهرهیاز ثمرات آن ن ع قـدرت در  ی
ـ گـروه   بر فرد،گذاري  تأثیر ییتوانا ۀع قدرت نشانیتوز جامعه است. ـ ی ـ ااز کـل جامعـه اسـت.    یا حت رو  نی

که تنها هدف مشـارکت  چرا اند. دو روي یک سکه یعبارت ا بهیت یک واقعیدو چهره از  ۀمشارکت و توسع
هـا   ییش توانایگردد که با افزا یکسان ۀخواهد باعث توسع می بلکه ،ستیآن ن ةندین آیمأجامعه و ت ۀتوسع

 کنند. می ارکتند توسعه مشیشان در فرا یثر و عملؤش نقش میطور افزا نیو همها  تیو ظرف
آن است که گروه وحدت  يمعنا اي سرمایۀ اجتماعی بهه عنوان یکی دیگر از شاخص به یانسجام اجتماع

و انسـجام،   یداشـته باشـد. همبسـتگ    ییبخش خود، تطابق و همنوا خود را حفظ کرده و با عناصر وحدت
ک یو اراده برخوردار باشند و حائز  یا چند گروه است که از آگاهین چند نفر و یت متقابل بیاحساس مسئول

مثبت از آن  يک معنایز یا الزام متقابل است و نیفه یک وظی شۀیاست که متضمن وجود اند یاخالق يمعنا
  رساند. یافته را می ک کل ساختیا موجودات در یو  متقابل کارکردها، اجزا ید که وابستگیآ یمبر

ک جامعه، یا یک گروه یاست که براساس آن در سطح اي  هدیپد ی، همبستگیشناخت دگاه جامعهیاز د
ـ گر هستند. ایکدیازمند یطور متقابل ن گر وابسته و بهیکدیاعضا به   یو نفـ  ین امـر مسـتلزم طـرد آگـاه    ی

و احسـاس الـزام   هـا   ن ارزشیـ ست، بلکه دعوت به احراز و کسب ایت نیبر تقابل و مسئول یمبتن یاخالق
ک جامعـه دارد،  ی يان اعضایم یداللت بر توافق جمع ینسجام اجتماعا )400، 1370 رو،ی(ب .متقابل است

هــا و  ن کنشــگران، گــروهیمتقابــل بــ رابطــۀ يزان و الگــویــانســجام در کــل نــاظر بــر م« یعبــارت بــه
   )140، 1378 (افروغ، ».افته استیز یتماهاي  فرهنگ خرده

ـ    اي سـرمایۀ ه ا و مؤلفهه عنوان یکی دیگر از شاخص آگاهی اجتماعی به باشـد.   یاجتمـاعی مطـرح م
و  ییکند. امـروزه دانـا   یم يبشر باز یدر زندگاي  هالعاد مدرن نقش فوق يایژه در دنیو هو شناخت ب یآگاه

را اي  هروز ابعـاد گسـترد   ن شده و روزبهیآفر نقش یم در تحوالت اجتماعیعظاي  هیعنوان سرما هاطالعات ب
 یاجتمـاع  ۀیجوامع به سرما یابیاز عوامل مهم دست یکی که یکند، تاجای یدا میچه درسطح و چه درعمق پ

م کار یف و تقسیشدن وظا ی، تخصصیاجتماع یزندگ یروزافرون ابعاد فن یدگیچیپ باشد. یم یکسب آگاه
را فراهم نموده است که در  یطیها شرا مفرط و مانند آن ییگراش به خودیشدن افراد، گرا يا ه، ذریاجتماع

و  یگاه آگاهیط ضرورت و جاین شرایرو شده است. در ا هروب يجدهاي  بیو سعادت بشر با آس یآن، زندگ
  )28، 1384 ،يآبادروزی(ف .شود یان مینما ینش اجتماعیب

  اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی، به نظام اقتصادي ملت یا گروه اجتماعی مقاومی اشاره دارد که در راستاي احقاق حقـوق  

کنند. هر چقدر اقتصاد ملت یـا   می بر حق است، مبارزهها  اي که از نظر آن اهداف سیاسیگیري خود، یا پی
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 .استتر  را در راستاي تحقق اهداف مقاومت یاري بیشتري رساند، مقاومتیها  گروه اجتماعی مقاوم، آن
و در مقابـل  گیرد، منفعل نیسـت   می قرارکننده  اقتصاد مقاومتی که در مقابل اقتصاد وابسته و مصرف

آن سـازي   کند و سعی در تغییر ساختارهاي اقتصادي موجود و بـومی  می اهداف اقتصادي سلطه، استقامت
  .بینی و اهداف خود دارد بنابر جهان
  ند از:ا تها عبار ترین آن باشد که مهم می اساس، اقتصاد مقاومتی داراي الزماتی براین

عظمیمـی   تحـول باعث ایجـاد  تواند  می ه کهاعالم شد 44اصل هاي  استین سیا :کردن اقتصاد یمردم .1
  .ق بشوندیتشو يت اقتصادیفعال به همه تا د توانمند کردیرا با یبخش خصوصدر این راستا،  گردد.

ـ توانـد ا  می است که ییجمله کارهاان ازیبن ع دانشیامروز صنا :به نفت یکاهش وابستگ .2 را تـا   ن خـأل ی
  را پر کند.  ن خألیتواند ا می در کشور وجود دارد که یگوناگونهاي  تیپر کند. ظرف يادیزان زیم

هـم  از دیـد مقـام معظـم رهبـري،     ر. یز از اسراف و تبـذ یمصرف متعادل و پره یعنی :ت مصرفیریمد .3
ـ د به ایباها  ، هم آحاد مردم و خانوادهیدولتریغهاي  ، هم دستگاهیدولتهاي  دستگاه ن مسـئله توجـه   ی

 يک حرکت جهادیشک در مقابل دشمن راف و مالحظه تعادل در مصرف، بالز از اسیامروز پره .کنند
  اهللا را دارد.  لیسب ین اجر جهاد فیتواند ادعا کند که ا می است، انسان

  . میاستفاده کن ید داخلیاز تول در این راستا باید ت مصرف کهیریتعادل در مصرف و مد .4
    .منابع و امکانات ،از زمان يحداکثر ةاستفاد .5

  اجتماعی و اقتصاد مقاومتی سرمایۀ
ـ مطـرح شـده و از ا   يان تعامالت اقتصادیبار در جر نیاگرچه نخست یاجتماع ۀین مبنا بحث سرمایبر ا ن ی
از  یکـ یعنـوان   اما بدون شک همچنان به .دا کردیورود پ یاسیو س یعلوم اجتماع يها گرحوزهیبه د أمبد

روابـط معقوالنـه،    يها جاد شبکهیکه باعث اکالن مطرح است و ازآنجا يمباحث اقتصاد یاصل يها مقوم
به هدف مشـترك   یت جامعه را در دسترسیشود و در نها یک جامعه مین افراد یحس اعتماد و مشارکت ب

ناجوانمردانـه مواجـه    يهـا  یکه کشور با انـواع دشـمن   یط کنونیکند، در شرا یکمک م یبستگو حفظ هم
ـ عمل يبـرا  يا تواند برگ برنده یم، است کـه در کنـار   چرا ،باشـد » یاقتصـاد مقـاومت  «شـدن راهبـرد    یاتی
 يان اعضـا یوندها و ارتباطات میاست که به پ یاجتماع ۀین سرمای، ايو اقتصاد ی، مالیانسان يها هیسرما

تحقـق اهـداف   عنوان منبع باارزش اشاره داشته و با خلق هنجارها و اعتماد متقابـل موجـب    ک شبکه بهی
  . شود یاعضا م

 یـی انـدرکاران اجرا  زان و دستیر از برنامه یبرخ ینظران و حت صاحب يسوگرچه از مناظر گوناگون از
ـ شده تا عمـالً ا  ح از آن سببیاما عدم درك صح ،کشور مورد مداقه قرار گرفته نـد  یان شـرط الزم در فر ی

مهـم اعتمـاد،    ۀلفـ ؤسـه م  يدارا یاجتمـاع  ۀیسرما الزم از آن برده نشود. ةده انگاشته و بهریشرفت نادیپ
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متقابـل و   یاسـت و وابسـتگ   یثر در مشارکت اجتمـاع ؤم یاجتماع يها و شبکه بخش سجامان يها ارزش
  .دارد یو انسان ي، اقتصادیکیزیف ۀیبا سرما یمحکم

ترین مسائل است. حمایـت و همـدلی آحـاد جامعـه      اجتماعی از مهم ۀحفظ و افزایش سرمایبنابراین، 
هـا نقـش دارد.    کردن آثار تحـریم تر رنگ ترین عواملی است که در کم ترین و اساسی تردید یکی از مهم بی

اجتمـاعی تعبیـر    ۀاز آن بـه سـرمای  شناسـی   صیانت و افزایش این حمایت و همدلی که در ادبیات جامعـه 
نـزد  کشـور   ۀهـاي نـاظر بـر توسـع     ارکت در فعالیـت ایجاد احساس مش يشود تا حدود زیادي در گرو می

مختلف نسلی، صنفی و جنسی هاي  ها و گروه عبارت دیگر هر قدر طیف هاي مختلف جامعه است. به طیف
و تحقق اقتصاد مقـاومتی  کشور  ۀعتوانند و باید در رشد و توس می ما بیشتر به این باور برسند که ۀدر جامع

  تر خواهد شد.  ما از سرمایه اجتماعی افزون ۀنقش ایفا کنند، اندوخت
اسـاس مبنـاي    لید از تفکرات انحرافی نـدارد. بـراین  اسالم داراي مکتب اقتصادي است و نیازي به تق

اقتصـاد  هـاي   اندن از بحرانم سالمی باشد تا بتوان عالوه بر دراماناقتصاد مقاومتی باید مبتنی بر اقتصاد ا
جمعیتـی، از  هـاي   داري مانند بحران نظام بانکداري و نرخ بهره، بحران بـدهی و اعتبـار و بحـران    سرمایه
اجتماعی ناشی از اقتصـاد  ـ  یببرد و تحت تأثیر تغییرات فرهنگاقتصاد اسالمی نیز بهرة کافی هاي  ظرفیت
مادي، معیشت هاي  بینی توحیدي دارد و مقوله ه در جهانیعنی اقتصادي که ریش داري قرار نگیرد؛ سرمایه

الگوي سوسیالیسـتی و  طور قطع این الگو،  کند. به می و معنویت را در یک تفسیر و یک الگوي ویژه دنبال
  .باشد نمی داري الگوي سرمایه

مقولـۀ  اقتصاد در مفهوم اندیشۀ اسالمی یک مفهوم و یک مقولۀ توازنی، هم در مقولۀ مادي و هم در 
 در تفکر اسالمی هر تالشی بـراي ایجـاد تـوازن در معیشـت، امـري اقتصـادي محسـوب        ت.معیشت اس

رو در  نه، منافع و درآمـد وجـود دارد؛ ازایـن   شود. این توازن، قلمروهاي مختلفی دارد. در مبادالت، هزی می
نیـازي اسـت؛    بی حیث، نوعیتفکر اسالمی اقتصاد برابر است با توازن در زندگی و معیشت. اقتصاد از این 

 .یعنی بایستی به کمک توازن نیازها را مرتفع کنیم
، توسط مردمانی اسـت کـه از نظـر قـدرت     »حق«گیري، پافشاري و مطالبۀ یک معناي پی مقاومت به

شـود و   مـی  سیاسی در اقلیت قرار دارند. مقاومت اصطالحی اسـت کـه در حالـت تهـاجم از آن اسـتفاده     
 .آید می حساب طلبد که اقتصاد یک بخش از آن به می دشمن را ایستادگی در برابر

و اعتقادهـا یـک   ها  ملی و دینی دارد و در نزد همۀ ملتارزش مقدس و فطري، انسانی و فرا مقاومت،
متفـاوت  هـاي   باورهـا و ارزش ، هـا  با تفاوت عقیدهها  آرمان مقدس و یک ارزش انسانی است. تمام انسان

 .ستایند می ملت مقاوم رازندگی، انسان مقاوم و 
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 به انباشت سرمایۀ اجتماعی باتوجه اقتصاد مقاومتی راهکارهاي تحقق
 نمودن اقتصاد مردمی

مردمـی باشـند.   هاي  گردد که محوریت آن توده می العاده واجد توان پایداري و مقاومت فوق اقتصاد زمانی
اد و سـپس درگیرنمـودن آنـان    اقتصـ کردن مـردم بـه    کردن اقتصاد در گام اول، حساس مقصود از مردمی

عنوان تولیدکننده و  بعدي درگیرکردن مردم بههاي  فعال در اقتصاد است. در گاماي  هکنند عنوان مصرف به
زدن توسعۀ مشارکتی قرار دارد که  دادن مردم در توسعۀ کشور و رقم از همه دخالتتر  گر فعال و مهم توزیع

قانون اساسی  44مردم در اقتصاد است که از طریق اصل هاي  مایهدادن صرف سر از دخالتتر  بسیار وسیع
کردن اقتصاد را  باشد، اما نباید مردمی می باید تحقق بیابد و اعم از حضور و مشارکت مردمی در اقتصاد نیز

 .به آن تقلیل داد
مـؤثر همـۀ   بایست توانمندسازي آحاد مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه براي حضور  می بنابراین

سـبب محرومیـت از دسترسـی بـه      مولد اقتصادي فراهم شود. هیچ فـردي نبایـد بـه   هاي  افراد در فعالیت
جمعـی میـان   هـاي   امکانات تولید، آموزش، مجوزها و... از فعالیت محروم شود. در گـام دوم ایجـاد نظـم   

تواند به  می نن فعاالیافعالیت اقتصادي هم در حوزة کار و هم در حوزة سرمایه است. وحدت و همکاري م
در دستور کار قرار گیرد که در نتیجه سـطح   ...سازي، زنجیرة تأمین و سازي، خوشه اشکال گوناگون شبکه

 .یابد می و فشارها ارتقاها  پایداري اقتصادي در برابر تحریم

 تقویت فرهنگ کار و تولید
بودن در  که دو عنصر اصلی خوب و خالصرسد  می تمامیت کمالی خود نظر اسالم، کار و تالش زمانی به از

آن تحقق یابد؛ یعنی کار انسانی داراي دو عنصر حسن فاعلی و حسن فعلی باشد. در این صورت است که 
  ت.جا خواهد گذاشو معنوي و نیز دنیوي و اخروي ب کار از نظر تکلیفی و وضعی تأثیر خود را در زندگی مادي

در  ؛وا فی طَلَبِ معایشَکم فإِنَّ آبائَنا کانُوا یرکضُون فیها و یطلبونَهاالَتکسلُ«فرماید:  می(ع) امام صادق 
دویدنـد و آن را   می طلب معیشت و نیازهاي زندگی خود تنبلی و کسالت نورزید. همانا پدران ما در این راه

 ».کردند می طلب
اهتمـام بـه کـارآفرینی و ارائـۀ     ت. سنو در امور اشتغال یکی از این موارد اهاي  کارآفرینی و ارائۀ ایده

تواند عالوه بر ایجاد اشتغال براي فرد کارآفرین، موجبات ارتزاق افراد دیگر را فراهم  می نو و بکرهاي  ایده
توانـد   مـی  که انـدك باشـد،  با سرمایۀ پدران و مادران هرچند مدرنهاي  آورد. تلفیق دانش روز و تخصص

که نیاز به تخصـص بیشـتري دارد، رواج   اي  هگلخانهاي  ن مثال کشتعنوا یی بسیاري داشته باشد. بهاکار
 .اندك قابلیت اجرا دارند و درآمد بیشتري نسبت به کشت سنتی دارنداي  هکه با سرمایاند  زیادي یافته
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 اصالح الگوي مصرف و پرهیز از اسراف
کلُوا منْ ثَمرِه إِذا أثْمرَ و آتُوا « :فرماید می نمودن ة اصالح الگوي مصرف و بهینه مصرفقرآن کریم دربار

نشیند، بخورید و حق  می ثمر که به از آن میوه هنگامیو  ؛حقّه یوم حصاده و التُسرِفُوا إِنّه الیحب الْمسرِفینَ
 )41آیۀ  (سورة انعام، .»را دوست نداردکنندگان  هنگام درو بپردازید و اسراف نکنید که خداوند اسراف آن را به

چنـین در  هم». سبب فقر، اسراف است سبب الفَقرِ اإلسراف؛«فرماید:  می نیز در این باره(ع) امام علی
کردن به ناحق، حیف و میـل   خرج إعطَاء المالِ فی غَیرِ حقّه تَبذیرٌ و إسرَاف؛«سخن دیگري فرموده است: 

  )126، خطبۀ البالغه نهج». (و اسراف است
گرایـی از   رفتن منابع ملی اسـت. مصـرف   امل تخریب رشد، توسعه و ازبینگرایی ع مصرف در حقیقت

سازد؛ بلکه نیاز کاذب فرد یا  نمی یک نگاه در معناي مصرف نامتعارف است که نیاز فیزیکی فرد را برطرف
 شـده برطـرف  ي یا تغییرات سـاختار جامعـۀ ایجاد  افراد را که گاه به تقلید از دیگران، تبلیغات، شرایط ماد

ال شده است و شـامل  گرایی در نگاه عالمان دین نیز در همان معناي لغوي اسراف استعم سازد. مصرف می
 .شود میها  روي و اتالف و مانند آن گرایی، زیاده هرگونه بیهوده

 حمایت از تولید ملی
اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تالش «فرماید:  می (مد) در این زمینه رهبر معظم انقالب

که شایستۀ آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون  بتوانیم مسئلۀ تولید داخلی را آنچنانمسئوالن، ما 
دشمن ناکام خواهند ماند. پس بخش مهمی از جهاد اقتصادي، مسئلۀ هاي  از تالشاي  هتردید بخش عمد

تواند کاالها و خدمات مورد نیاز خود را تولید کنـد و در کاالهـاي    می با خودکفایی، جامعه. لی استتولید م
و کیفـی در تولیـد   اساسی به بیگانگان وابسته نباشد. خودکفایی و اقتدار اقتصادي مستلزم توانمندي کمی 

 .ارمغان آورد ملی را بهتواند اقتدار  نمی کردن به تولیدات اندك یا نامطلوب داخلی است؛ زیرا بسنده

 ها استفادة حداکثري از همۀ ظرفیت
کـه  هـایی   از زمان باید حداکثر استفاده بشود. طـرح «(مد) در این زمینه فرموده است:  رهبر معظم انقالب

بیند که فالن کارخانه  می کمتري انسان ۀنجامید، امروز خوشبختانه با فاصلا می متمادي به طولهاي  سال
رسید. باید ایـن را در کشـور تقویـت کـرد. حرکـت      برداري  سال، در ظرف هجده ماه به بهرهدر ظرف دو 

مردمی و دولتی یکی دیگـر  هاي  حداکثر استفاده از ظرفیت. براساس برنامه، یکی از کارهاي اساسی است
ور و منـابع کشـ  هـا   باید براساس برنامه صورت گیـرد و ظرفیـت  ها  از ارکان اقتصاد مقاومتی است. حرکت

بایـد بـه ایـن     وبسیاري وجود دارد که ناشـناخته هسـتند   هاي  طور دقیق بررسی و برآورد شود. ظرفیت به
 .توجه شودها  ظرفیت
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 روح خودباوري و خوداتکایی
شود انسان هر آنچه نیاز اقتصادي است، برآورده سازد و با آبـادانی و تولیـد    می روح خودباوري و خوداتکایی سبب

تحمـل  گونه است که آستانۀ  قرار دهد. اینبرداري  ادي، آن را براي آسایش جامعه مورد بهرهو تصرف در جهان م
 .دهد نمی یابد و امکان تسلط به آنان را می گران مستکبر افزایش جامعه نسبت به فشارهاي سلطه

 انسانی که خـود را بـاور  ت. قتصادي، داشتن روحیۀ خودباوري اسکاري اگیري  شکلهاي  یکی از پایه
تواند موجـب   می کند؛ بلکه می کند و به خود اعتماد کند، نه تنها نیازهاي اقتصادي در آن زمینه را برطرف

دهندة قوي و رو به  است که روح خودباوري، عامل حرکت جدید اقتصادي شود. صحیحهاي  خلق شگفتی
ـ  می جلویی است که جرقۀ اقتصادي در ذهن افراد د همـواره در ادامـۀ راه   زند، اما این تحرك و پویایی بای

گاه نباید از پا نشست؛ زیـرا خلـق    ده، همان روح خوداتکایی است. هیچدهن این ادامه وجود داشته باشد که
 .طلبد می کارهاي بزرگ اقتصادي، روح بزرگ خوداتکایی را

 بنیان توجه به اقتصاد دانش
بنیان، اقتصادي است که براساس  دانشبنیان است. اقتصاد  شؤلفه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانمؤثرترین م

پایـه   در دانش و صنایع دانـش گذاري  تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته است و سرمایه
تواند منبع بسیار بزرگـی بـراي    می خاص و انحصاريهاي  علم و فناوري. گیرند می مورد توجه خاص قرار

وارداتـی کشـور را    تواند نیازهـاي  می دانشی و فنیهاي  رفیتسود باشد. ظپرهاي  درآمدهاي باال و تجارت
 .چشم دوخته، ناکام بگذاردها  حداقل برساند و دشمنی که به تحریم به

رد عوامل تولید، از گذشـته مـو   وري بهرهدلیل ایجاد تخصص و بهبود  نقش علم و دانش در اقتصاد به
ـ     امل درونعنوان عو وري و دانش بهاتوجه قرار گرفته و جایگاه فن د قـرار  زا در رشـد اقتصـادي مـورد تأکی

بنیـان، تولیـد، توزیـع و کـاربرد دانـش و اطالعـات عامـل و         به اینکه در اقتصاد دانش گرفته است. باتوجه
اقتصادي است، فرایندهاي خلق هاي  محرك اصلی رشد اقتصادي، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت

شود تـا  ریزي  دقت برنامه اید بهآن، پخش و اشاعه و کاربرد عملی آن ب و ایجاد دانش، فراگیري و اکتساب
بنیان را تضمین کند. وجود محیط مناسب اجتماعی،  ندهاي مذکور، پیشرفت اقتصاد دانشبازخورد بین فرای

گذاري  گذاري، تولید و تجارت، آموزش و تعلیم و تربیت یا سرمایه ی، اقتصادي و قانونی براي سرمایهسیاس
نیازهاي اقتصاد  وري اطالعات و ارتباطات ازجمله پیشالت و فنحمایتی دوهاي  سرمایۀ انسانی، سیاست در

بنیان بایستی شرایط الزم براي ابـداع و نـوآوري فـراهم     ست. براي دستیابی به اقتصاد دانشبنیان ا دانش
 .محصوالت جدید منجر شودبه تولید گذاري  به محصوالت از طریق سرمایهها  شود تا توانایی تبدیل ایده
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ي روسـتاهاي  روستایی در ایران: مطالعه مورد عنوان مکانیزمی براي توسعۀ یافتۀ روستاییان به سازمان
 شناسی، دانشگاه تهران. هجامع يدکتر امۀن ، پایان»شهر کاشان

 ،تهـران  ،یغالمعباس توسـل  ۀترجم ،و حفظ آن یاجتماع ۀیسرما ان نظم،یپا .)1379( سیفرانس اما،یفوکو
 .نایرانیا ۀجامع

، »تهـران آن در شـهر  گیـري   و عوامل مؤثر بـر شـکل   یاجتماع ۀیسرما« ).1384( احمددی، سيروزآبادیف
 .دانشگاه تهران یعلوم اجتماع دةشناسی، دانشک جامعه يدکتر ةدور نامۀ انیپا

   .ینشر ن ،تهران ،يمنوچهر صبور ۀترجم ،یاجتماع ۀینظر يادهایبن .)1377( مزیکلمن، ج
، اجتمـاعی  سـرمایۀ گیـري   اندازه ).1391( کارکنان نصرآبادي و محمد رئوف معینی محمد ،نیازي، محسن

  .سخنورانتهران، 
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   ؛یو اقتصاد مقاومت ینیکارآفر
  فرهنگ کارآفرینی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی تأثیر

  **، سیدمحمدجواد قربی*یثم بلباسیم

  دهیچک
رفـع   يران، برایا یاسالم يجمهور يش رویپ ياقتصادهاي  استیاز س یکیعنوان  به یاقتصاد مقاومت

 حـل  راهک یعنوان  ده است و بهیمطرح گرد یالملل نیو ب یدر سطح مل ياقتصادهاي  دات و چالشیتهد
ره، یـ و غ يا چندجانبه، رکود اقتصادیدو هاي  می، تحرياقتصاد یالملل نیبهاي  رفت از بحران برون يبرا

بـر   یمبتنـ  يکرد اقتصادین رویآن است. اسازي  یاتیتحقق و عملهاي  لفهازمند توجه به الزامات و مؤین
بـودن  ریاز رانت ي، دوريو نـوآور  ینی، کـارآفر ي، جهاد اقتصادید ملی، تولیر مشارکت مردمینظ یالزامات
اقتصـاد کشـور وارد   ن موارد، یره است که در صورت توجه به ایو غ يکشور، کار جهاد ياقتصاد يفضا

 یدر سطوح مختلف اقتصاد مل ییایاستقالل و پوهاي  نهیرا زمیخواهد شد؛ ز یو بالندگ ییدوران شکوفا
ران، یـ ا یاسـالم  يدر جمهور یشبرد اقتصاد مقاومتیت در پیاز مباحث حائز اهم یکیآورد.  می را فراهم

امکانات، منـابع مـالی،    سازي کلیۀ و فعالکه، تأمین شرایط ن معنا یاست. به ا ینیکارآفر توجه به مقولۀ
رساندن مشارکت آحاد جامعـه  حداکثر ۀ کارآفرینی و بهمنظور توسع هاي انسانی و علمی کشور به رمایهس

ي درآمـد و نقـش طبقـات    هاي جمعـی و تأکیـد بـر ارتقـا     هاي اقتصادي با تسهیل همکاري در فعالیت
از گیـري   دارد بـا بهـره   یحاضر سـع  رو، مقالۀ نیارد. ازیقرار گ يد مورد توجه جدیرآمد و متوسط باد مک

چـه   ینیفرهنـگ کـارآفر   ن سؤال پاسـخ دهـد کـه   یبه ااي  هو مطالعات کتابخان یفیتوصـ  یلیروش تحل
دهنـد کـه    مـی  پـژوهش نشـان  هاي  افتهیآن دارد؟ سازي  یاتیو عمل یشبرد اقتصاد مقاومتیبر پ يتأثیر

اقتصـاد مقـاومتی اسـت و بـین فرهنـگ کـار و        يو کـاربرد  یقیکارآفرینی یکی از الزامات حق فرهنگ
مستقیم و معناداري وجود دارد و براي تحقـق بهتـر    شبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، رابطۀکارآفرینی با پی

 ان اقشار مختلف جامعه نهادینه شود. یاقتصاد مقاومتی الزم است که فرهنگ کارآفرینی در م
  ی، مشارکت مردمید ملیکارآفرینی، اقتصاد مقاومتی، تولفرهنگ،  ا:ه دواژهیکل

 لهمقدمه و طرح مسئ. 1
 بـراي  پایـه  رینت عنوان رکن اساسی زندگی، و نیرومندترین عامل تولید، و مهم به کار دینی، ايه در آموزه

                                                        
  .دآبامحمود ـ ن، مازندراBelbasi.Meisam@yahoo.comارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران،   کارشناسی *

  .رامسر ـ ن، مازندراGhorbi68@yahoo.comامام خمینی،  ةسیاسی اسالم پژوهشکد ۀارشد اندیش  کارشناسی **
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 زندگی گذراندن و معاش امر براي تالش و کارآفرینی و کار دین، پیشوایان. شود یم محسوب ثروت تولید
 و کـار  بـدون  اقتصـادي  جانبـۀ  همـه  تعالی و رشد. اند هشمرد بزرگ عبادتی و خداپسندانه مقدس، امري را

 دیگـر  و کشـاورزان  کـارگران،  قشـر  بـا (ع) معصـومین  ائمـه  و پیـامبر  رفتـار . باشد ینم ذیرپ نامکا تالش
 و معـارف  در حـالل  رزق کسـب  و تـالش  و کارآفرینی و کار جایگاه از نشان اقتصادي عرصۀ رانگتالش

 کسـب  ايهـ  زمینـه  حتـی  دنیـوي،  سـعادت  و رفـاه  و سربلندي و عزت دیگر، ازسوي .دارد اسالمی تعالیم
رشد و استقالل اقتصادي ممکن خواهد بـود و ایـن هـدف جـز بـا      ، توسعه ۀسای در همه معنوي توفیقات

ـ       ۀآفرینش و خلق حماس  بیکـاري،  بـه  کـه  اي هاقتصادي در کشـور محقـق نخواهـد شـد. مطمئنـاً جامع
 اسـتقالل  و عـزت  بـراي  مشـقت  و سـختی  تحمـل  بـه  تـن  و آورد روي رخوت و سستی و دگیز فمصر

سر برد که مبادا قطع واردات کاالها و ارزاق بیگانـه   ضطراب و پریشانی بها در باید روز هر ندهد، اقتصادي
 و تـالش  و کـارآفرینی و  کـار  فرهنـگ  تقویت لذا باید بهبار قرار ندهد.  ها را در شرایط سخت و مذلت آن

ـ  .پرداخـت  دیـن  بزرگـان  و اولیا زندگی سبک از الگوگرفتن با حالل روزي کسب  ،1392نوکنـده،   ی(مردان
رین ابزارها با بهتـرین نتیجـه و   ت عنوان یکی از ارزان ۀ اقتصادي یک جامعه به) کارآفرینی براي توسع126

(فتحـی،   .منظور از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت   بیشترین کارایی مطرح است و فرهنگ الزم براي این
 عوامل براي رسیدن به نقطـۀ ترین  کلی اقتصاد مقاومتی به یکی از مهمهاي  بند یکم سیاست )33، 1379

کند تأمین شرایط و  یمطلوب اقتصادي اشاره دارد. آنچه که رهبر انقالب در این بند از مسئوالن مطالبه م
» کـارآفرینی «منظور توسعۀ  هاي انسانی و علمی کشور به رمایهامکانات و منابع مالی و س ي کلیۀساز فعال
هاي جمعی  هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتحداکثر و به

پـی  ؟ و درینی چیسـت واقع کـارآفر  رآمد و متوسط است. اما بهد مي درآمد و نقش طبقات کو تأکید بر ارتقا
ـ    هاي  آن افزایش مشارکت مردم در فعالیت گیـرد؟ و داراي چـه عوامـل و     یاقتصـادي چگونـه صـورت م

ن قرار است که بـین فرهنـگ   یم به این مقاله مترصد اثبات آن هستیکه در ااي  هیایی است؟ فرضه مؤلفه
د و بـراي تحقـق بهتـر    مسـتقیم و معنـاداري وجـود دار    ی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی، رابطۀکار و کارآفرین

 مقالـه نشـان  هـاي   افتـه یاقتصاد مقاومتی الزم است که فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه نهادینه شود. 
که در  طوري تصادي کشورها یافته است، بهثري را در توسعه و پیشرفت اقؤنقش م کارآفرینیدهند که  می

کشـورها   يرو تضمین حیـات و بقـا   است، ازاین نقش کلیدياقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه داراي 
 بهتـرین راه بـراي رسـیدن بـه توسـعۀ      .باشد نیازمند نوآوري، ابداع و خلق محصوالت و خدمات جدید می

اقتصادي، رفاهیت اجتماعی و تحکیم امنیت و ثبات پایدار، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در چارچوب سیاست 
ـ ا رهاي ملی و بیناقتصادي کشور و شرایط حاکم بر بازا توانـد باعـث پیشـرفت و ثبـات      یلمللی بوده که م

  اقتصادي کشور گردد. 
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 پژوهش ينظر نۀیشیپ .1.1
بـه  » نظام اقتصاد اسالمی الگـویی کامـل بـراي اقتصـاد مقـاومتی     «با عنوان اي  ه) در مقال1393اسدي (

 پـردازد و در ایـن مسـیر، سـعی     مـی  کلی اقتصاد مقاومتیهاي  سیاست يبررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو
مقاومـت  شناسـی   مفهومی اقتصاد مقاومتی اشاره نماید. وي در این اثر، به مفهـوم هاي  لفهکند تا به مؤ می

  پردازد. می اقتصادي و الزامات این مفهوم
الگوي پیشنهادي اقتصـاد مقـاومتی جمهـوري اسـالمی     «با عنوان اي  ه) در مقال1391مراد سیف ( هال
اقتصـادي  هـاي   ، به بررسی اقتصاد مقاومتی از منظر اندیشـه »(مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبري)ایران 

کنند به تبیـین ایـن نظریـه     می فنریت اقتصادي سعی از نظریۀگیري  پردازد و با بهره می اقتصاد مقاومتی
یانات مقـام معظـم   کند تا مدل مفهومی اي در این خصوص ارائه دهد که گزارشی از ب می بپردازد و تالش
  باشد. می 1391تا  1390هاي  رهبري در سال

ابعاد و  ها، لفه، به بررسی مؤ: الزامات، عوامل و موانعيجهاد اقتصاد) در کتابی با عنوان 1390ان (یزیعز
پـردازد و سـعی دارد    مـی  راهکارهاي اقتصادي مورد نظر مقام معظم رهبري تحت لواي جهـاد اقتصـادي  

الخصوص جمهوري اسالمی ایران از منظـر   روي اقتصاد کشورهاي اسالمی و علیپیش راهکارها و موانع 
بحثـی در ایـن کتـاب نیامـده اسـت.      اما در خصوص اقتصاد مقاومتی  ،را بررسی نماید مقام معظم رهبري

  که جهاد اقتصادي یکی از لوازم اقتصاد مقاومتی است این اثر مهم و حائز اهمیت است. حال ازآنجایی درعین
اقتصاد مقاومتی؛ نماد مـدیریت  «) در اثري با عنوان 1393حیدري ( یمرتضی هزاوئی و علی زیرکسید

پردازنـد   مـی  پردازند و به این ایده می ، به بررسی نظریه اقتصاد مقاومتی»جهادي در اقتصاد سیاسی ایران
اقتصـاد   ير پرتواقتصادي نیازمند یک مدیریت جهادي دهاي  که جمهوري اسالمی ایران در عصر تحریم

امـا در خصـوص    ،انـد  مفهومی انجام دادههاي  مقاومتی است. آثار فوق در خصوص اقتصاد مقاومتی بحث
مطلوبی صـورت نگرفتـه   هاي  بحث یو ارتباط آن با اقتصاد مقاومت ینیمختصات مفهومی و نظري کارآفر

  ی بپردازد.مختلف اقتصاد مقاومتهاي  است و این اثر بدیع است و سعی دارد به جنبه

 روش پژوهش .2.1
 یعنی. تحلیلی استـ  توصیفی روش، و ماهیت براساس و اي هتوسع و نظري هدف، براساس حاضر پژوهش
 لهمسئ تیوضع ییچرا و بودن چگونه لیدال نییتب و حیتشر به هست، آنچه يِرسازیتصو بر عالوه محقق،

 باشـد؛  یترکیبی مـ  روش از استفاده با پژوهش، این در اطالعات وريآ جمع ايه تکنیک و فنون. پردازد یم
اي اینترنتـی  هـ  تخصصی و نیز برخی سـایت  معتبر مقاالت و مجالت نشریات، اي، همنابع کتابخان از یعنی
  .شود یاستفاده م علمی
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  مفهومی پژوهش ياه هیام ن؛ بیافت مفهومیره. 2
  میمفاه . فرهنگ در بوتۀ1.2

 ةویشـه، نهـاد، و شـ   یء، عادت، اندیمراد ما از فرهنگ هر ش«: گوید یدر تعریف فرهنگ م، »نگتونیهانت«
ـ گـران، بـه و  یند و سپس به دیآفر یا میآورد  یمست که انسان فرا ا یا عملی يفکر ن، یژه بـه نسـل پسـ   ی

 صنعتی ۀپیشرفت ۀجامع تحول فرهنگی دردر کتاب  »رونالد اینگلهارت«) 68 ،1380آشوري، ( ».سپارد یم
ا و دانشـی کـه بـه طـرز     هـ  ا و ارزشه کند: فرهنگ، نظامی است از نگرش یتعریف م ونهگ فرهنگ را این

ـ   )19 ،1382(اینگلهـارت،   .شـود  یگسترده در میان مردم مشترك است و از نسلی به نسل دیگر منتقل م
  مها و احساسات و اعمال ک شهیاز اند يا وستهیپ هم به ۀمجموع«داند از:  یفرهنگ را عبارت م »روشه یگ«
ـ نکـه ا یا يرفته شده است و برایک گروه پذیت افراد یاکثر ۀلیوس ح که بهیش صریب و  ین افـراد، گروهـ  ی

ـ یحـال ع  نیعدرـ  ينحو وسته بهیپ هم هب ۀل دهند الزم است که آن مجموعین و مشخص را تشکیمع و  ین
   )18 ،1388المینی، ا روح( .»مراعات گرددـ  کیسمبل

 ]يبشـر  ی[زنـدگان  یارت دارد به آن بخش از دستگاه کلاش گفرهنمعتقد است که » تسیهرسکوو«
ـ گ دست بشـر، فنـون، جهـت    ۀساخت يماد يایشامل اش ـ ، دیاجتمـاع اي هـ  يری  يهـا  هـا، و هـدف   دگاهی

ن فرهنگ یر کار آن قرار دارند. همچنیو در ز هستند رفتار ةکنند نییتع یانجیم یب یکه عوامل يا شده نییتع
هـر   یزندگ ةویکه ش ییها ها، و خواسته ها، ارزش باورها، رفتارها، دانش یتمامانگر یست ب ا ییدر اساس بنا

آنچـه  کنـد و هر  یکه مـ  يک ملت دارد، هر کاریآنچه و سرانجام عبارت است از هر... دینما یمملت را باز
ـ یدر تعر تایلور ادوارد )50-51 ،1380آشوري، ( .شدیاند یم ـ گـر ب ید یف  مجموعـۀ  فرهنـگ «دارد:  مـی  انی

 تمـام  خرهبـاأل  و سـنن،  قوانین، اخالق، فنون، صنایع، هنرها، معتقدات، معارف، شامل که است اي پیچیده
 آن برابـر  در و گیـرد  فرامـی  خـود  جامعـۀ  از جامعه، عضو عنوان به فرد که است ضوابطی و رفتار و عادات
  )17-18 ،1388 المینی،ا روح( .»دارد برعهده را تعهداتی و وظایف جامعه

  يشرفت اقتصادینان در پیگاه کارآفریو جا بر مفهوم کارآفرینی یمدخل. 2.2
یک گـروه کـاري در    شدة مشترك و پذیرفتههاي  باورها و دانش ها، ارزش فرهنگ کسب و کار؛ مجموعۀ

که فرهنگ کسب و کار در یک  ا ایجاد ارزش افزوده است. هنگامیمعطوف به تولید و یهاي  انجام فعالیت
شود، بدین معنا است که کارکنان به انجام کار مفید، مولـد و خالقانـه    می ضعیف ارزیابی امعۀسازمان یا ج

شـده،   کار گرفته برخوردار است و منابع بهها از راندمان اثربخشی کمتري  تمایل ندارند. در نتیجه فعالیت آن
 از کلمۀ "کارآفرینی"ة واژ )41-42 ،1388(خدادادحسینی و متقی،  .حداکثر بازده ممکن را نخواهد داشت

شدن نشأت گرفته است. استفان رابینز، کـارآفرینی را قبـول   معناي متعهد به» Entreprendre«فرانسوي 
 از طریـق نـوآوري و تأسـیس یـک کسـب و کـار      ها  و ارضاي نیازها و خواستهها  مخاطره، تعقیب فرصت
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ک اندازي ی یجاد یک کسب و کار جدید، راهبان جهانی کارآفرینی، کارآفرینی را تالش براي ا داند. دیده می
مـی از افـراد و یـا یـک بنگـاه      کسب و کار موجود توسط یک فـرد، تی  فعالیت اقتصادي جدید و یا توسعۀ

. کـارآفرینی در اصـل یـک روش    شـود  مـی  اساس ضرورت و یـا فرصـت انجـام   داند که بر می شده تثبیت
خاصی است. نگرش او بـه   واقعی داراي روحیۀ کردن است نه روش مدیریت زندگی. یک کارآفرین زندگی

. اصلی و معمـاي کـارآفرینی اسـت    وت با دیگران است و این همان نکتۀمختلف کامالً متفاهاي  موضوع
  )17، 1391ی، (عالی
عنـوان موتـور نظریـۀ پویـايِ      داند که به می آل ه، کارآفرینی را مفهومی اید)1934(» تریژوزف شومپ«

کسـب و کـار، عـدم     گرش به نیروي خالقانه، بینش، ایـدة کند. در این ن می نقشتوسعه اقتصادي ایفاي 
داران، توانـایی   سـرمایه گـذاري   انگیز براي جلب سرمایه یران اداري غیرخالق، مهارت وسوسهتمایل به مد

(محصوالت ها  شود؛ و تنوع وسیعی از نوآوري می ناشناخته توجههاي  اعمال ریسک براي حمله به موقعیت
ختارهاي جدید یا سا سازي، مواد اولیۀ محصوالت، بازارهاي جدید، تنوعسازي  یندهاي جدید، دگرگونفرایا 

است که ترکیبات جدیـد  مندي  عامل وظیفه» کارآفرینِ شومپیتر«آید.  میاجرا در بازارهاي جدید) در آن به
ینـد تخریـب   شـود. فرا  مـی  عر قطگریزد و در نتیجه، گردش مدو می کند. او از الگوهاي مقرر می را تکمیل

گیري، بلکـه در نـوع    نه در نفس تصمیم حل راهباشد تا یک اقتصاد با آن توسعه یابد.  میاي  هخالق، وسیل
 یندهاي مولد متفاوت و ناظر بر آن) منجـر ترکیبات جدید (کاالهاي جدید، فرا قرار دارد و بهگیري  تصمیم

کند.  می ها) ایجاد نسبت به پرداختها  سود (مازاد دریافتشود. کارآفرین هنگام تکمیل ترکیبات جدید،  می
 ،1391نـادري،  ؛ احقاقی؛ (سبحانی .دید می شومپیتر، علت تغییر منظم و درونی اقتصاد بازار را در کارآفرین

ینـد ایجـاد چیـزي جدیـد و     فرا«از: معتقدند که کـارآفرینی عبـارت اسـت    » هیریش و پترز) «172-171
مالی، روانـی، و اجتمـاعی همـراه بـا آن، و     هاي  و کوشش الزم، با پذیرش ریسک ارزشمند، با صرف وقت

  .(Hisrish & Pters, 2002, 10) رسیدن به نتایج مالی و رضایت شخصی و استقالل
زبـان   شـود. بـه   می کارآفرینی کانون و مرکز ثقل کار و تالش و پیشرفت بشر در عصر مدرنیته تلقی

نـو اسـت.    سب و کار، بر مبناي یـک فکـر و ایـدة   ک همان فرایند تأسیس و یا توسعۀ» کارآفرینی«ساده، 
داند و کـارآفرین کسـی اسـت کـه از      می یک چیز ارزشمند از هیچ ي تمونز، کارآفرینی را ایجادکنندةجفر

تواند در جامعـه از طریـق    یم را دارد. اوها  کردن خأل و فرصتك باال برخوردار است و توان پیداقدرت در
 آفرینی از هـیچ نمایـد. ایـن ارزش    به یک محصول جدید، اقدام به ارزشپرورش ایده، و تبدیل فکر خود 

، 1388(خدادادحسینی و متقی،  .تواند یک ارزش اقتصادي، سیاسی و یا اجتماعی و حتی فرهنگی باشد می
 و هـا  اندیشـه  مبنـاي  بـر  کـار  و کسب سیستأ پیامدهاي و مخاطرات پذیرش یندفرا کارآفرینی، )49-48

 جوامـع  توانمندي ارتقاي و اقتصادي شرایط بهبود و شغلی هاي فرصت ایجاد آنۀ نتیج که است هایی ایده
ـ  هـدایت  و ثـروت  ایجـاد  یندفرا کارآفرینی دیگر عبارت به. بود خواهد  یـا  سـازمان  خلـق   منـابع، ۀ خالقان
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 را هـا  فرصـت  کـه  اسـت  مـدیریتی  و اداره روش و اقتصادي هاي موقعیتۀ توسع نیز و جدید هاي سازمان
 براي را زمینه بالاستفاده، هاي ظرفیت درك با زندگی، از عالمانه اي شیوه عنوان به و کرده تعقیف و کنترل

 افـزایش   وسـیلۀ  به اجتماعی رفاه اقتصادي رشد آرمان به رسیدن براي و سازد، می فراهم آن از گیري بهره
 توجـه  شایان هاي کمک اجتماعی و اقتصادي هاي شریان و ها جریان به بیکاري نرخ کاهش و تولیدۀ سران

 ی، اجتماعيشبرد اقتصادیدر پ یمهمنان نقش یکارآفر )12-26 ،1379(احمدپورداریانی،  .کند می ثريمؤ و
 ياقتصـاد هاي  تیرفاه فعال جادیمنظور ا هستند که به يریینان عامالن تغیکارآفر کنند. می فایک کشور ای

 گران فـراهم ید يدرآمد را براکسب  ياه مسیرشده و  یاشتغالن صورت که موجب خودیدهند. بد می انجام
هـا   کننـد. آن  یایفـا مـ   یاجتمـاع  یدر زنـدگ  ینان نقش مهمیکارآفر (Mohanty, 2006, 104).کنند می
کننـد،   یجـاد مـ  ین اینـو هـاي   دهد، سـازمان  یش میدهند که اشتغال را افزا یرا انجام م يف اقتصادیوظا

 يکسب و کار کـه موجـب ارتقـا    ياه تیگر فعالیکنند، و د ید را کشف مید تولیجد يندهایا و فراه روش
تـوان   مـی  در حقیقـت، کـارآفرینی را   (Hannafey, 2003, 101) .دهند یگردند را انجام م یرفاه جامعه م

گونه کاال یـا  افزوده در سرمایه یا تولید و عرضۀ هرشمار آورد که به آفرینش کار و ایجاد ارزش  فعالیتی به
 )75، 1389(شفیعی و نعمتی،  .شود می خدمت جدید منتج

  ینیق فرهنگ و کارآفریفرهنگ کارآفرینی؛ ارتباط وث .3.2
ابـزار کـارآفرینی در سـطح کـالن، بسترسـازي اسـت و یکـی از         کـارگیري  بهازجمله اقدامات الزم براي 

عنوان عاملی زیربنایی و یا حتی  کارآفرینی است. بستر فرهنگی، به آن، ایجاد فرهنگهاي  جنبهترین  مهم
مبنا و اساس سایر بسترهاي الزم براي کارآفرینی، مستلزم تحوالت عمیقی در شـناخت، باورهـا، حقـوق،    

عنـوان بخشـی از    طورکلی، کارآفرینـان بـه   به )33 ،1379(فتحی،  .یک ملت است آداب و رسوم و اخالق
فرهنـگ   توان به آن خـرده  می هنجارها و رفتارهاي متمایزي برخوردارند که ها، نگرش ها، جامعه از ارزش
کـل فرهنـگ حـاکم بـر جامعـه اسـت.        فرهنگ از ق نمود. فرهنگ کارآفرینی یک خردهکارآفرینی اطال

دیگـر  هاي  مختلف، فرهنگ کارآفرینی از حوزههاي  تأثیر متقابل فرهنگ و اجتماع در حوزهاساس اصل بر
رو،  پـذیرد. ازایـن   مـی  اخالق، مذهب و عقاید اقتصـادي و سیاسـی تـأثیر    ها، ارزش فرهنگ، ازجمله حوزة

 وجـو کـرد   و عقایدي جستها  ضعف و قوت فرهنگ کارآفرینی را باید در حضور و وجود ارزشهاي  ریشه
و در تعارض اند  جایگاهی فراتر از کار را به خود اختصاص داده ها، مراتب ارزش که در فرهنگ و در سلسله

از اي  هعبارت دیگر، فرهنگ کارآفرینی، مجموع و همساز با کارآفرینی هستند. به و تقابل با کار و یا همنوا
 که هویـت افـراد کـارآفرین را تشـکیل    هنجارها و رفتارهاي خالقانه و نوآورانه است  ها، نگرش ها، ارزش

 اطـراف و شـیوة  هـاي   شـان بـه پدیـده   هکنند با نوع متمایز نگا می دهد. افراد کارآفرین و خالق سعی می
کارآفرینانه بزنند و محصول و هاي  پیرامون خود، دست به فعالیتهاي  متفاوت رفتارشان در مواجه با پدیده
  )62-63، 1388جوقی، (سل .خدمت جدیدي به جامعه ارائه نمایند
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سو، نتایج کـارآفرینی بـر جامعـه     بحث است. ازیک از دو جنبه قابلارتباط میان کارآفرینی و فرهنگ،  
یند کارآفرینی و فرهنگ حاکم بر آن، عـالوه بـر اینکـه متـأثر از مبـانی      دیگر، فرا گذارد و ازسوي می تأثیر

هـاي   یجاد کنـد. کـارآفرینی بـا ایجـاد فرصـت     تواند تحوالت اساسی نیز در آن ا می فرهنگ جامعه است،
جامعه اسـت. بـا    اساسی براي ارتقاي فرهنگاي  هزمین ثروت و بهبود شرایط اقتصادي، پیششغلی، تولید 

شـود و اگـر ایـن کـار در      مـی  انسانی فراهمتر  معیشتی، زمینه براي بروز نیازهاي عالی رفع نیازهاي اولیۀ
انجامد. عالوه بر این، نـوآوري کـه    می و جامعهها  و تعالی انسان مسیري درست هدایت شود، به شکوفایی

گـردد و   میتر  اساسی کارآفرینی است، موجب تولید محصوالت و خدمات جدیدتر و متنوعهاي  از مشخصه
یابد. با افزایش میزان رفاه، آسایش و اوقـات فراغـت افـراد،     می بدین ترتیب، قدرت انتخاب مردم افزایش

و ثمربخشـی  گیـري   شود. در ضمن، نحوة شکل می فرهنگی ایجادهاي  تري براي فعالیتبیشهاي  فرصت
اسـتوار شـده   اي  هویـژ هـاي   باورها و ارزش طلبد که بر پایۀ می خاصی راهاي  و شیوهها  کارآفرینی، روش

بطن  یند کارآفرینی دریک فرهنگ تلقی کرد. در واقع، فرا توان می و باورها راها  این روش است. مجموعۀ
توان متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه دانسـت.   می خود، فرهنگ خاصی را دارد. در مجموع، این فرهنگ را

مشترك، بـر  هاي  باورها و روش ها، و ارزشاند  این فرهنگ، مفهوم مشترکی است که کارآفرینان پذیرفته
  )163، 1389اده، ز م(ویسی و کری .فعالیت آنان حاکم است
گیـرد و   مـی  با یکدیگر شـکل ها  است که فرهنگ کارآفرین، در سطح تعامل انسانماکس وبر معتقد 

و باورهاي فرد نسبت به کارآفرینی تحت تأثیر تعامل وي با سایر افراد جامعه ها  نگرش ها، شخصیت، ارزش
از عبارتی دیگر، فرهنگ کارآفرینی عبارت است  ) به77، 1390ور، آ (گل .کند می شکل گرفته و تکامل پیدا

انـداز ثابـت و    ر برابر ریسک، ارتباطات بـاز، چشـم  دپذیري  فرهنگی که داراي خالقیت، نوآوري، مسئولیت
شود که  می در یک تیم موجب ایجاد یک نیروي قدرتمندها  همچنین رهبري اخالقی باشد. وجود این ویژگی

جمعی توسط ذهـن  یزي ر همان فرهنگ کارآفرینی است. در تعریفی دیگر، فرهنگ کارآفرینی یک برنامه
  )17، 1391ی، . (عالیکارآفرینانه داردهاي  گرایش به رفتارها و ویژگی ۀاست که در آن نظام ارزشی زمین

   ياقتصاد ییایند پویاي کارآفرینی در فراه مؤلفه .4.2
پیرامون است. امروزه کارآفرینـان در پـی خلـق     ی، سازگاري پویا و مستمر با جامعۀکارآفرین ویژگی عمدة

مندي خـدمات تـازه) بـا هـدف رفـاه و رضـایت       تازه (در مقابل دیدگاه سنتی تولید محصوالت/هاي  ارزش
 حداکثري مشتریان هستند که این امر خود ضرورت پرداختن به فرهنگ کارآفرینی را مـورد تأکیـد قـرار   

هـایی   ظر بروس جی وایتینگ، افـراد کـارآفرین داراي ویژگـی   از ن )80، 1389(شفیعی و نعمتی،  .دهد می
نفـس؛   کنـد: اعتمادبـه   مـی  ها را از نظر شخصیتی از افراد عادي یا سایر افراد جامعـه مجـزا   هستند که آن

پـذیري؛ واکـنش    موفقیت؛ خالقیت؛ ابتکار؛ انعطـاف  شده؛ نیاز به ار؛ انرژي زیاد؛ اتخاذ ریسک حسابپشتک
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متعـدد؛  هاي  بودن؛ داراي منابع کافی؛ داراي مهارت بینی؛ ادراکی ها؛ استقالل؛ خوش مثبت در مقابل چالش
(فتحـی،   .سودگرا؛ توانا در برخورد با مردم؛ دوراندیشی؛ رهبري پویا، مسئول و پاسخگو در مقابل انتقـادات 

ینـان  زیـادي را بـراي کارآفر  هـاي   کنون محققان حـوزة کـارآفرینی در آثـار خـود ویژگـی     تا )34 ،1379
   از: ندا عبارتها  این ویژگیترین  فراوان، مهمهاي  که پس از بررسیاند  برشمرده

لند، نیاز به موفقیت یعنی تمایل به برتري یا موفقیت  نظر مک کله به طلبی (نیاز به موفقیت): قتوفی .1
 از استاندارها.اي  هو تالش براي پیشرفت جهت دستیابی به مجموع

دائمـی  هـاي   گاه شخصی رویدادي را، پیامد رفتار و یا ویژگیگوید هر می روتر مرکز کنترل درونی: .2
 خود بداند به کنترل درونی اعتقاد دارد.

نه مخـاطرة  کردن و  شده از میزان مخاطره ارزیابی دقیق و حساب پذیري): (ریسکپذیري  مخاطره .3
باشد. ماینر، نشان داد  می یند کارآفرینیراانی، یا اجتماعی باشد بخشی از فمالی، رو قمارگونه، خواه از جنبۀ

 که کارآفرینان موفق نسبت به مدیران، بیشتر اهل ریسک هستند.
براي کارآفرین، شکست تجربه اسـت،   موفقیت): ۀعنوان مقدم . تحمل شکست (تجربۀ شکست به4

باشـد. اغلـب    مـی  جدیداي  هبلکه تجرب ها، کردن و کُشتن انگیزه تلخ و مانعی براي حرکتاي  هاما نه تجرب
 اند. خود درس آموختههاي  خود بیشتر از موفقیتهاي  کارآفرینان اعتقاد دارند که از شکست

دهد که خودش تصمیم بگیرد و در جریان این تصمیم؛ تمام  می کارآفرین ترجیح نیاز به استقالل: .5
  گیرد. می کار دانش، مهارت و سرمایۀ خود را به کوشش،

عنوان بخشی از زندگی،  پذیرفتن عدم قطعیت به«رت است از قدرت تحمل ابهام عبا تحمل ابهام: .6
کـه شـخص بدانـد    یل به آغاز فعالیتی جدید بدون آنتوانایی ادامۀ حیات با دانش ناقص دربارة محیط و تما

 ».که آیا موفق خواهد شد یا خیر؟
 هـا بـر ایـن باورنـد کـه      دارنـد. آن نفس خود، شـهرت   خاطر اعتمادبه کارآفرینان به نفس: . اعتمادبه7

  ها هست را برآورده کنند. توانند انتظاراتی که از آن می
ویژگی کارآفرین است. خالقیت، توانایی گسترش ترین  بدون شک نوآوري مهم خالقیت و نوآوري: .8

مشـکالت و  بـراي مسـائل،   هـا   حـل  راهبردن این کار جدید، و نوآوري توانایی بههاي  و راهها  و کشف ایده
 باشد. میها  فرصت
ها تصـور و دیـدگاهی    خواهند بروند. آن می دانند به کجا می کارآفرینان نگري (دورنماسازي): . آینده9

مـدت و مقطعـی    کوتـاه هاي  ریزي ن دارد کارآفرین مجبور به برنامهاز آیندة سازمان خود دارند. اگرچه امکا
مدت را در یک جهت براي رسیدن به هدف هماهنگ  کوتاه هاي تواند برنامه می باشد، داشتن چنین دیدي

  )50-52، 1391، و همکاران(خنیفر  .کند
تـوجهی کـه بـر     امعه در سطح ملی بـا تـأثیرات قابـل   ن نکته توجه نمود که فرهنگ جید به ایالبته با
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 ایجـاد هـا   که بـراي سـازمان  هایی  و فرصتها  گذارد، و همچنین محدودیت می اکتسابی افرادهاي  ویژگی
   گذارد که از آن جمله است؛ می یند کارآفرینیتوجهی بر فرا کند، اثرات قابل می

و میخائیـل آگـوردون، تحقیقـی    کارل.ج. سامسـوم   عنوان مشوق کارآفرینی: گرایی به روهالف) فرهنگ گ
تفاوت فرهنگ دانشگاهیان و بازرگانان و تأثیر آن بر کارآفرینی انجـام دادنـد. محققـان در بررسـی      دربارة
مؤثر بر کارآفرینی  عنوان پدیدة را بهگرا  هاي فرهنگی دانشگاهیان، فعالیت آنان در یک محیط گروه یویژگ

ـ    هاي  گرایی در ویژگی کنند. گروه می مطرح رین حالـت خـود، در   ن در بـارزت فرهنگـی کشـوري ماننـد ژاپ
نـوعی فراینـد    شود. حل گروهی مسائل چه در زمینۀ تجاري یا غیرتجـاري، منجـر بـه    می زایی متبلور ایده

زمـانی کـه بـا همفکـري افـراد بـا       ها  گردد. این ایده می جدیدهاي  ایده دنبال آن، ارائۀ طوفان مغزي و به
حسـاب خواهـد آمـد.     کـارآفرینی بـه   کنندة مختلف به نتایج جدیدي منجر شود، عامل تقویتهاي  دیدگاه

 جـاي  دلیل اثراتی که بر نگرش فـردي بـه   فرهنگی در یک جامعه از یک طرف بهگسترش چنین ویژگی 
طور غیرمسـتقیم،   سازمان بههاي  و تغییر ارزشها  یا محدودیتها  دیگر با ایجاد فرصت گذارد، و ازطرف می

  کند. می کارآفرینی را متأثر پدیدة
جـب ارتقـاي دیـدگاه    شرایط فرهنگـی جامعـه آن هنگـام کـه مو     گرایی: تشویق سودگرایی و کمالب) 

کـارآفرینی داشـته باشـد.     بر توسعۀاي  هالعاد تواند اثرات فوق می شود، می پرستی در افراد سودگرایی و پول
د، انگیـزش  مادي را نکوهش کنهاي  پرستی و تمایل به ثروت مانی که فرهنگ حاکم بر جامعه پولولی ز

یابد. البته باید توجـه   می کارآفرینانه کاهشهاي  ها ارزش است، در فعالیت افرادي که کسب پول براي آن
داشت که تمایل به مادیات نیز حد و حدود خاص خود را داراست و اگر جامعه، موفقیـت در کـارآفرینی را   

نفـی خاصـی روي مفهـوم کـارآفرینی     م تواند اثـرات  می فقط با ثروت و افزایش درآمد پولی افراد بسنجد،
اسـاس  توانند سنجش موقعیت شخصـی بر  می پردازند، می جاي گذارد. افرادي که به آموزش کارآفرینی به

گـراي مـا، پـول تنهـا معیـار       در جامعۀ مـادي  اهداف واقعی را به کارکنان القا کنند. آرتور لیپر معتقد است
دهـد.   مـی  دار بـودن تنـزل   کارآفرینی را بـه سـطح پـول    گرایش، جهانی براي تعیین موفقیت است و این

دهنـد: ایجـاد    می که اهداف دیگري نیز وجود دارند که موفقیت کارآفرین را در معناي واقعی نشان درحالی
بـوده و باعـث    فـرد  منحصـربه محصول یـا خـدمت جدیـدي کـه مفیـد باشـد؛ ایجـاد محصـوالتی کـه          

  ازار جدید و یا افزایش سهم بازار.شود؛ ایجاد ب میکننده  شدن مصرفتر اثربخش
گرایی مفرط یـا وابسـتگی شـدید جامعـه بـه شـرایط        عالوه بر عوامل فوق، سنتگرایی مفرط:  ج) سنت

موجود، نوعی عامل فرهنگی مخالف با تغییر و نوآوري بوده و در نتیجه اثرات منفی زیادي بـر کـارآفرینی   
 که موجب ایجاد ثبات و پایداريتغییر، اثربخش است، چرادر مقابل خواهد داشت. از یک دیدگاه، مقاومت 

 شـمردن هـر  سازد. اما در مقابـل مجاز  می بینی پیش اجتماعی را قابلهاي  گروه ةشود، و رفتارهاي آیند می
ـ  گردد. ولی باید توجه داشت که محیط بـین  می تغییري در جامعه، منجر به هرج و مرج ی در تغییـر و  الملل
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به عدم تطبیق برد و در واقع ثبات درونی یک کشور در امواج تحوالت جهانی منجر  می سر تحول شدید به
سـري تغییراتـی در    شدن جامعه خواهد شد. بنابراین، تجـویز یـک   دنبال آن متالشی با محیط خارجی و به

یـن  رسد. ا می نظر گیرد، الزم و ضروري به می شده انجام ریزي صورت برنامه قالب اصول و به جامعه که در
کردن عبـارتی پروبـال پیـدا    ت منتهـی بـه تقویـت کـارآفرینی و بـه     در جامعه در نهایها  تحوالت و پویایی

 .گرایی مفرط فرصت هیچ نوع آفرینش جدیـدي وجـود نـدارد    نان خواهد شد. زیرا در شرایط سنتکارآفری
  )36-37، 1379(فتحی، 

  اقتصاد مقاومتی  ۀیبر نظر یدرنگ .5.2
 1389 سـال  شـهریور  در رهبـري  معظـم  مقام با نانیکارآفر دارید بار در نخستین» اقتصاد مقاومتی« ةواژ

نی یرا معنـا و مفهـومی از کـارآفر   » اقتصـاد مقـاومتی  « انقالب معظم رهبر دار،ید نیهم در. دیگرد مطرح
آمـادگی کشـور   «و » فشار اقتصادي دشمنان«ل یز دو دلینی نیاز اساسی کشور به کارآفریمعرفی و براي ن

ف متفـاوتی ارائـه شـده    یتعار، مفهوم اقتصاد مقاومتی يبرادر حال حاضر  را معرفی نمودند.» براي جهش
 در مقابلـه  مناسـب  العمـل  عکـس  یـا  عمـل  مقاومت، اند. ن موضوع نگاه کردهیبه ااي  هکدام از جنبکه هر
 اهـداف  بـه  رسـیدن  در مسـیر  متو استقا ها سختی تحمل و یا بحران و حوادث و نامالیمات بروز شرایط

 مسـیر  در یـا  و هـا  بحـران  و حوادث و نامالیمات بروز شرایط در که است اقتصادي مقاومتی است. اقتصاد
 از مـا  تصـور  کنـیم،  مـی  مقـاومتی  اقتصاد از بحث بدهد. وقتی منابع بهینۀ تخصیص پایدار و پویا اهداف،
 معنویـت  و معیشت مادي هاي مقوله و دارد توحیدي بینی جهان در ریشه که است اقتصاد از نوعی اقتصاد،

 هـم  مقـاومتی  لزوماً اسالمی اقتصاد که گفت توان یم. کند می دنبال خاص الگوي یک و تفسیر یک در را
 اقتصـادي  مکتب و اقتصاد علم هاي قابلیت و ها ظرفیت اسالمی نظام یک در اقتصاد طرفی از زیرا. هست

 است، دینی فرهنگ در ارزشی بار یک داراي و جدید اصطالح مقاومتی اقتصاد واژة اگرچه دارد. توأمان را
 اقتصاد حوزة در ویژه هب گوناگون هاي حوزه در مقاومت براي اقداماتی و اعمال و زمینه دراین مفاهیم لیکن

، »اقتصـادي  قـدرت « یـا  و» مقاومـت  اقتصاد« مثل مفاهیمی اقتصادي ادبیات در. نیست سابقه بی دنیا در
 اجتمـاعی  سیاسـی،  هـاي  بحـران  یـا  و  جنگ نوعی به که کشورهایی تمام هم طرفی از. دارد وجود فراوان

 خود اقتصاد سخت، ازشرایط عبور براي اند، کرده اقدام سریع توسعۀ براي یا و اند کرده تجربه را واقتصادي
 ،انگلسـتان  ،روسـیه  ،آلمـان  جنـگ  دوران اقتصادي ریزي برنامه. اند کرده ریزي برنامه مقاومت مبناي بر را

 تحمیلـی  جنگ دوران در. است بوده مقاومتی اقتصادهاي دوم و اول جهانی ايه جنگ دوران در... و ژاپن
 کـل  درگیـري  عـدم  و موجـود  اشـکاالت  تمـام  بـا  ایـران،  اسـالمی  جمهـوري  علیه بر عراق ساله هشت

 بـراي  اسـالمی  جمهـوري  اقتصادي هاي برنامه هاي بندي اولویت غیراقتصادي، و اقتصادي هاي توانمندي
 مقاومـت  شـکل  تفـاوت  در مختلف کشورهاي در مقاومتی اقتصاد تفاوت این شد. بنابر می تنظیم مقاومت
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 تـدابیري  و اقتصـادي  ابزارهاي با فقط نگر مادي اقتصاد. هاست آن اهداف وتفاوت ها فرهنگ و ها درمکتب
 درکنـار  توحیـدي  و الهـی  مکاتـب  در. کنـد  می طراحی را مقاومت برنامه اقتصادي هاي اولویت تغییر نظیر

 نـواقص  ارزشـی،  و اعتقـادي  هـاي  ظرفیـت  از اسـتفاده  اقتصـادي،  ریزي برنامه علمی ابزارهاي از استفاده
  )1393(اسدي،  .دهند می پوشش را تخصصی هاي ریزي برنامه
 این گونه به ذهن متبادر شود که مفهومی کامالً جدید است، احتماالً» اقتصاد مقاومتی«که  جاییآناز 

عنوان مثال قطع مبادالت  شود که بههایی  این نوع از اقتصاد، تعریفی ویژه دارد که منجر به اتخاذ سیاست
نظرش باشد. اما نه تنها این تلقی درهاي کشور به روي دنیاي خارج مداقتصادي با خارج از کشور و بستن 

تـدافعی و آگاهانـه در   هـاي   است، بلکه این مفهوم به اتخاذ سیاست نادرست» اقتصاد مقاومتی«از مفهوم 
تبـع آن   ري اسالمی به درآمدهاي نفتی و بـه دلیل وابستگی جمهو به جنگ اقتصادي با دشمن اشاره دارد.

سـري   دنبـال یـک   حربۀ تحریم و با سالح اقتصادي بهبیگانه با هاي  ی، قدرتالملل وابستگی به اقتصاد بین
ی هسـتند.  الملل بینهاي  و از آن جمله تغییر رفتار سیاسی جمهوري اسالمی ایران در عرصهاهداف جنگی 

این فشارهاي اقتصادي پیامدهاي بدي براي اقتصاد کشور به بار آورده و خواهد آورد. بنـابراین، نـاگزیر از   
هاي  ند برنامههستیم که ضمن کاهش اثرات فشارهاي اقتصادي، کشور بتواهایی  اتخاذ راهبردها و سیاست

ري در اقتصـاد  فرصتی بـراي تحـول سـاختا    دهد و حتی تهدید پیش آمده را به خود را ادامه رشد و توسعۀ
به اتخاذ چنین » اقتصاد مقاومتی«رهایی از وابستگی به نفت تبدیل کنیم. در واقع،  سیاسی کشور در زمینۀ

و نظامی به ناچـار بایسـتی یـک بسـتۀ      اشاره دارد. در شرایط تحریمی و فشار، هر مجموعههایی  سیاست
آمده به فرصتی براي تحول ساختاري خود  ز چنین شرایطی و تبدیل تهدید پیشرفت ا سیاستی براي برون

وجهی ممکن نخواهد  اسی رانتیر با اتخاذ یک سیاست تکتعریف کند؛ زیرا تحول ساختاري در اقتصاد سی
اقتصادي براي مدیریت اقتصادي و سیاسـی  هاي  سیاستیک بسته از » اقتصاد مقاومتی«بود. در حقیقت، 

  )14-15، 1393حیدري،  ی(هزاوئی و زیرک .کشور در زمان مواجهه با فشار و تحریم است
شـان  یا اند. داده ارائه انقالب فرزانۀ رهبر خود را مقاومتی اقتصاد از کامل ف جامع ویان، تعرین میدر ا
هاي جهانی، با  اقتصادي که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانهاقتصاد مقاومتی یعنی آن « فرمودند:
اقتصاد مقـاومتی، یعنـی   کی به مردم. شود؛ اقتصادي است مت یزیرورو نم امریکاو غیر امریکاهاي  سیاست

شمن؛ اقتصاد مقـاومتی معنـایش   اقتصادي که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت د
ر خود و فقط انجام یک کارهاي تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي کـه  کشیدن دوحصار

دهد که حتی در شرایط فشار هـم رشـد و شـکوفایی خودشـان را      می دهد و اجازه می به یک ملت امکان
د داشته باشند. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادي داشته باشیم که هم روند رو به رش

ش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادي کشور و نظام یاقتصادي در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیر
مختلف خواهـد بـود،   هاي  شکل ترفندهاي دشمنان که همیشگی و به اقتصادي جوري باشد که در مقابل
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ـ  سازي، محکم اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. هـاي اقتصـاد؛    هسازي پای
تحریم، بارور خواهد بـود و بـه مـردم کمـک     در شرایط تحریم، چه در شرایط غیراین چنین اقتصادي چه 

   )1/1/1393، 8/5/1391 ،16/5/1391(مقام معظم رهبري،  .»کند یم
در موضوع اقتصاد مقاومتی، تعابیر متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادي رایج شده است. تعبیـري کـه   

» فنریـت اقتصـادي  «کنـد   مـی  اصطالحی (و نه لغوي) آن را به تعریف مقام معظم رهبري نزدیک معناي
براي اشاره به توان سیاست ساختۀ یک اقتصاد براي بهبود » فنریت اقتصادي«گلیو از اصطالح گواست. بر

ه از آن شـده،  زاي مخالف استفاده کرده است. این اصطالح با تعریفی ک برونهاي  (یا اتطباق با) آثار شوك
دارد کـه   مـی  گلیـو بیـان  گودر ادبیـات رایـج کشـور ماسـت. بر    » اقتصاد مقاومتی«ترین مفهوم به  نزدیک
هـاي   رود: اول، توانایی اقتصاد براي بهبود سریع از شوك می کار ح فنریت اقتصادي به دو مفهوم بهاصطال
توانـایی ایسـتادن در    ها. ر آثار این شوكایستادگی در براب خارجی؛ دوم، توانایی اقتصاد براي ةکنند تخریب

خنثی یا ناچیز باشند. همچنین این نوع فنریـت هنگـامی   ها  هنگامی متصور است که شوكها  برابر شوك
را کـاهش دهـد کـه بـا عنـوان      ها  برخوردار باشد که آثار شوكهایی  ممکن است، که اقتصاد از مکانیسم

عنـوان ابـزاري    توانـد بـه   میپذیر  ال، وجود بازاري انعطافشود. براي مث می از آن نام برده» جذب شوك«
کلی فنریت اقتصادي ممکـن اسـت ایسـتا یـا پویـا باشـد. فنریـت        طور عمل کند. بهها  براي جذب شوك

شدن در برابر خطـر یـا زیـان     ا منعطفاقتصادي ایستا به مفهوم توان یا ظرفیت یک سیستم براي جذب ی
بودن شامل ثبات را نیز در خود دارد، فنریت اقتصادي به مالحظات پویاآن، که تر  است. در تعریف عمومی

شود. همچنین باید میان دو نوع فنریـت اقتصـادي    می توان یک سیستم براي بهبود از شوکی پایدار گفته
   تفاوت قائل شد:

دیگـر بـراي   هـاي   توانایی در شرایط عادي، یعنی تـوان جـایگزینی نهـاده    فنریت اقتصادي ذاتی:. 1
یا توان بازارها براي بازتخصـیص منـابع در   اند  که از طریق شوك خارجی با مشکل مواجه شدههایی  نهاده

 قیمتی. این نوع فنریت اقتصادي ذاتی یک اقتصاد است و سیاست ساخته نیست.هاي  پاسخ به عالمت
وق عادي، یعنـی  تکار و تالش فاب انایی در شرایط بحران ناشی از قوةتو فنریت اقتصادي انطباقی:. 2

کـردن   د یـا تقویـت بازارهـا از طریـق کامـل     در عملیات بازرگانی منفـر ها  بردن توان جایگزینی نهادهباال
کردن یکدیگر؛ این نوع فنریـت اقتصـادي   و تقاضاکننده براي پیداکننده  اطالعات عوامل اقتصادي عرضه

  )7-8، 1391(سیف،  .خود وجود ندارد، بلکه کامالً سیاست ساخته است خودي به
دو راهبرد فنریت اقتصادي شامل مدیریت بهبود و اقدامات تسکینی است. هر دو راهبرد ممکن است 

از آن دو بر دیگري ترجیح داده نشده است. اقدامات  یک هیچکنون اقتصادي ذاتی را ارتقا دهند. تا فنریت
ق ارتقاي مقاومت اقتصـادي  از طریپذیري  تسکینی نوعاً براي کاهش احتمال شکست و نیز کاهش آسیب

و خانوارهایی کـه  ها  جانبی به بنگاههاي  کمکسازي  کند. مدیریت بهبود معموالً در جهت فراهم می عمل
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کند. بخش اول مدیریت بهبود (یعنی  می و نیز کاهش زمان بهبود عملاند  از شرایط پیش آمده متأثر شده
هـاي   دارد، زیرا فنریت اقتصادي بر خوداتکایی گروهاقدامات کمکی جانبی) با فنریت اقتصادي سازگاري ن

ش زمـان بهبـود   ، رهیافت کاهوجود تري از توانایی پایداري تأکید دارد. با این اجتماعی در مفهوم گسترده
ایـن  مفهوم فنریت اقتصادي براي دربرگـرفتن عناصـر پویـاتر دارد. نگـاه دیگـر       نقشی کلیدي در توسعۀ

گیرد: اول،  می خارجی از دو عامل تأثیرهاي  شدن اقتصاد بر اثر شوك تخریبرهیافت آن است که ریسک 
خـارجی یـا فنریـت    هـاي   شدن اقتصاد با شـوك رو ذاتی اقتصاد کشور؛ دوم، توان روبهپذیري  میزان آسیب

الزامـات اقتصـاد    ی) برخ9-11 همان،اقتصادي. تفاوت این دو، میزان ریسک کشور را تعیین خواهد کرد (
  ر هستند:یشرح ز به مقاومتی

شـود. همچنـین    مـی  پایدار شناخته عنوان محرك رشد نوآوري و شکوفایی به نوآوري و شکوفایی:. 1
 بودن سطح رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه شناخته نوآوري یکی از عوامل اصلی پایین کمبود

فزایش تولید از طریق افزایش توان اصلی نوآوري بر این نکته استوار است که نوآوري سبب ا شود. ایدة می
 )109 ،1392، همکاران مقدم و يحمدم ( .گردد می تولید افراد و نهایتاً رشد اقتصادي

مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنـی مصـرف متعـادل و     مدیریت مصرف:. 2
تعادل در مصرف، بالشک در مقابل دشمن یک  ر. امروز پرهیز از اسراف و مالحظۀپرهیز از اسراف و تبذی

له تعادل در مصـرف و مـدیریت مصـرف، اسـتفاده از تولیـد      دیگر این مسئحرکت جهادي است. یک بعد 
  )3/5/1391. (مقام معظم رهبري، داخلی است

نـابع و امکانـات و همچنـین حرکـت     حداکثري از زمان و م استفادة حداکثري از امکانات: . استفادة3
السـاعه و تغییـر مقـررات، جـزء      خلـق هـاي   س برنامه، از جمله ارکان اقتصاد مقاومتی است. تصمیماسابر

  همان)( .زند می شود و به مقاومت ملت ضربه می است که به اقتصاد مقاومتی واردهایی  ضربه
یک رکن دیگر اقتصـاد مقـاومتی، حمایـت از تولیـد ملـی اسـت؛ صـنعت و         حمایت از تولید ملی:. 4
اند  ند، خوبا زي. واحدهاي کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختانه واحدهاي بزرگ ما فعالکشاور

... لیکن باید به فکر واحدهاي متوسط و کوچـک  ن هم خوب است، کارشان هم خوب استشا و سوددهی
بـري،  . (مقـام معظـم ره  هـا در زنـدگی مـردم تـأثیرات مسـتقیم دارد      ها خیلی مهم است، این باشید؛ این

3/6/1391( 
وجـود بیـاوریم. امـروز     اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور بـه ما باید یک  گونه (کارآفرینی):. کار جهاد5

زنیم؛ بنده هـم یقـین دارم.    می را دورها  کارآفرینی معنایش این است. دوستان درست گفتند که ما تحریم
کنند؛ مثل موارد دیگري  می را ناکامکنندگان  زنند، تحریم می را دورها  ن کشور تحریمملت ایران و مسئوال

 سیاسی بود که یک اشتباهی کردند، یک حرکتی انجام دادنـد، بعـد  هاي  گذشته در زمینههاي  که در سال
مسـئوالن و   ۀ... ایـن دلیلـی اسـت بـراي همـ     یکی عذرخواهی کنند خودشان مجبور شدند برگردند، یکی
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بـه تولیـد، بـه کـارآفرینی، بـه       لـف بداننـد بـه ایجـاد کـار،     دلسوزان کشور که خود را موظف بداننـد، مک 
کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمـی اسـت. همـه     پررونق

 )16/6/1389، همان( .خودشان را باید موظف بدانند
 ایرانی، سرمایۀ و کار از حمایت یعنی ،1391 سال شعار دوم بخش :داخلی تولید عوامل از حمایت. 6 

 کـار،  زمـین،  انسـانی،  نیـروي  شامل تولید عوامل اقتصاد در. است داخلی تولید عوامل از حمایت معناي به
 عوامـل  معموالً. شود میها  بندي دسته دیگر یا ماديهاي  سرمایه انسانی،هاي  سرمایه فکري،هاي  سرمایه
 راسـتاي  در نیز 1391 سال شعار دوم بخش پس. شناسند می سرمایه عنوان به را کار نیروي از غیر تولیدي
 از حمایت به باید تولید، شکوفایی و افزایش براي چراکه گیرد، می قرار مقاومتی اقتصاد از ذکرشده تعریف
 چـون  اینکـه  اول: داشـت  خواهد همراه به را نتایجی تولید عوامل از حمایت افزایش. پرداخت تولید عوامل

 از حمایـت  اینکـه  دوم و انجامـد  مـی  تولیـد  افزایش به دارند، نقش تولید در مستقیم صورت به عوامل این
مقـدم   يمحمد( .شود می تولید افزایش به منجر نیز طریق ازاین و استگذاري  سرمایه مانند به تولید عوامل

 )110 ،1392 ،و همکاران
یک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشارهاي دشمن (ازجمله  مقابله با دشمن:. 7
و از این چیزها) مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کُند خواهـد شـد، بلکـه در آینـده هـم      ها  تحریم

امکان تکرار چنین چیزهایی دیگر وجود نخواهد داشت؛ چون این یک گذرگاه است، این یک برهه است؛ 
کسانی کـه   قتصاد مقاومتی را مطرح کردیم. همۀاز این برهه عبور خواهد کرد. ما چند سال پیش، اکشور 

توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصـادي بـر کشـور اسـت.      می ناظر مسائل گوناگون بودند،
(مقام معظم  .دخواهند بر روي اقتصاد کشور متمرکز شون میها  داد که این می نشانها  معلوم بود و طراحی

) اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادي که همـراه باشـد بـا مقاومـت در مقابـل کارشـکنی       3/5/1391رهبري، 
  ).8/5/1391، همان( .دشمن، خباثت دشمن

 اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. البته اقتصـاد مقـاومتی   مسئلۀ کردن اقتصاد: . مردمی8
کـه   44اصـل  هـاي   اد، جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است. ایـن سیاسـت  کردن اقتص الزاماتی دارد. مردمی

وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهـایی انجـام گرفتـه و     تواند یک تحول به می اعالم شد،
بیشتري باید بشود. بخش خصوصی را باید توانمند کـرد؛ هـم بـه فعالیـت اقتصـادي تشـویق       هاي  تالش

نند کمک کننـد مثـل   توا می کههایی  دولتی کشور و دستگاههاي  ستم بانکی کشور، دستگاهبشوند، هم سی
 )3/5/1391همان، ( .قضائیه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند قوة مقننه و قوه

گی به نفت اسـت. امـروز   یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی، کاهش وابست بنیان: . اقتصاد دانش9
همـان) یـک   ( .توان این خأل را تا میزان زیـادي پـر کنـد    می جمله کارهایی است کهبنیان از دانشصنایع 

 )همان. (بنیان است فصل اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانشله در سرمسئ
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اسـت.   یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به نفـت  کاهش وابستگی به نفت:. 10
ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امـروز وجـود دارد، اسـتفاده     الۀاین وابستگی، میراث شوم صدس

ترین حرکـت   اقتصادي درآمدزاي دیگري جایگزین کنیم، بزرگهاي  کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت
توانـد ایـن    می جمله کارهایی است کهبنیان از امروز صنایع دانش ایم. هاقتصادي انجام داد مهم را در زمینۀ

تواند این خأل را پر کنـد.   می گوناگونی در کشور وجود دارد کههاي   را تا میزان زیادي پر کند. ظرفیتخأل
(هزاوئی  .چه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیمسمت اینکه هر همت را بر این بگماریم؛ برویم به

 )22، 1393حیدري،  یو زیرک

   (رویکردهاي فرهنگ کارآفرینی)نظري پژوهش هاي  هیما ؛ بنيافت نظریره .3
شخصـیتی آن را  هـاي   شناسان، ابعاد فرهنگی و اجتماعی آثار محیط بر فرد و ویژگی شناسان و روان جامعه

ـ ن» پارسـونز « شـود:  مـی  ها بیـان  که در ادامه نظریات مربوط به آناند  در قالب کارآفرینی بررسی کرده  زی
ر نهاد خانواده و مدرسه یتأث  و تحت ینظام اجتماع يها کنشت و ابتکار را محصول یفرهنگ خالق ۀتوسع

این ابد. در ی یش می، افزايدیتول يها گرفتن نقش برعهده يگران براکنش ةزیآن، انگ يداند که در پرتو یم
از کـار در   ی، طـرز تلقـ  يت، اسـتقالل فـرد  یزان رشد و انسجام شخصی، ميریپذ جامعه ةوید به شی، باباره

توسـعه فرهنـگ   » مـاکس وبـر  «امـا در مقابـل،   اشاره کـرد.   یشناس ، پشتکار و وقتیوشک تجامعه، سخ
ـ تغ يبـرا  يریسـعادت، خطرپـذ   يکـار بـرا    ق بـه یعامل تشـو  را متأثر از چهار ینیکارآفر ر سرنوشـت،  یی
فرهنـگ کـارآفرینی از    مدل علّی عوامل مـؤثر بـر توسـعۀ    داند. یم ییجو نده و صرفهیآ يبرا يزیر برنامه

  )164، 1389اده، ز م(ویسی و کری .توان در شکل زیر خالصه کرد می دیدگاه پارسونز را
  

  
  فرهنگ کارآفرینی از دیدگاه پارسونز مدل علی عوامل مؤثر بر توسعۀ .1شکل

 (Thompson & Geoff & Lees, 2000)  
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 داري و مذهب پروتسـتان، دامنـۀ   از راه مطالعه روابط بین توسعۀ اقتصادي نظام سرمایه »ماکس وبر«
خود را وسعت داد و به این نتیجه رسید که سه بـدعت عمـده در اصـول فکـري مسـیحیان      هاي  پژوهش

از:  ندا داري نموده است. این سه بدعت عبارت ها را از پیشگامان نظام سرمایه پروتستان وجود داشته که آن
خالق و مخلوق، دخالت عقل در ایمان و کوشش براي بهبود معـاش یـا اخـالق کـار.      ۀگونه واسطمنع هر

داري بازي کـرده اسـت.    نقش اصلی را در توسعۀ اقتصادي و صنعتی نظام سرمایه بدعت سوم از نظر وبر،
چـاپ رسـید    بـه  1904که در سال  داري ۀ سرمایهاخالق پروتستانی و روحیوبر در کتاب خود تحت عنوان 

اري، د پیشـرفت اقتصـادي سـرمایه   و هـا   کند که بین اخالق پروتستانی و طرز زندگی پروتسـتان  می تأکید
داري همین اخالق  محرك پیشرفت اقتصادي نظام سرمایهعبارت دیگر، تنها  رابطۀ مستقیم وجود دارد. به

در اخـالق پروتسـتانی و در هـر فـرد     بوده است. وبر معتقد است کـه  ها  پروتستانی و طرز تفکر پروتستان
اري خود را در تمـام  اساس آن، فرد وجدان ککه بر پروتستان، یک صفت کاري یا اخالق کاري وجود دارد

شود فرد با احساس مسـئولیت و در نهایـت    می اخالقی موجب رساند. این خصیصۀ می ثبوت مراحل کار به
هد. با این همه، ماکس وبر اولـین محققـی بـود کـه     دقت و کارایی، وظایف کاري و شغلی خود را انجام د

 (نـوابخش و  .شـوند  مـی  عقیدتی و درونی فرد مستقیماً به رفتار کارآفرینانـه منتهـی  هاي  بیان نمود ارزش
اخـالق پروتسـتانی و روح   ) در واقع، ماکس وبـر در کتـاب خـود تحـت عنـوان      9-10 ،1389رفته، ه ارعز 

اسـاس  براي دسـتیابی بـه رفـاه بیشـتر، بر    اي  هعنوان وسیل داران را به سعی کرد رفتار سرمایه داري سرمایه
اخالق پروتستانی (کالونی) تشریح کند. او با طرح این سؤال که کدام ارزش و عقاید، پیروان مکتب کالون 

 دهد و کدام نظام ارزشی چنین امري را موجه و مشروع می را به فعالیت، کار و تولید مداوم و پیوسته سوق
دهـد تفسـیر جدیـد     می کند و نشان می شده در دیدگاه کالونی اشاره ارائههاي  سازد و به عقاید و ارزش می

رغـم   کالون از دین مسیح و نگاه وي به جهان و نیز جایگاه انسان در جهـان و رابطـۀ وي بـا خـدا، علـی     
کـه تفسـیر    دارد. درحالی یامسوي رفتار زاهدانه، معتقد به این عقاید را به تالشی مداوم و دادن فرد به سوق

  )64، 1388(سلجوقی،  .سازد نمی کاتولیکی از مسیحیت چنین مکانیسمی را در جامعه فراهم
  

 
  (Haug & Pardy, 1999)فرهنگ کارآفرینی از دیدگاه وبر  مدل علّی عوامل مؤثر بر توسعۀ .2 شکل
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ت کـه  داري در مناطق مختلف پرداخـ  ، به آزمون نظریۀ پروتستانتیسم و روحیۀ سرمایه»لند همک کل«
(ویسی و  .شود می بار در مباحث اجتماعی) یاد نخستینپیشرفت (براي  امروزه از آن با عنوان نظریۀ انگیزة

مانـدگی اقتصـادي در کشـورهاي در حـال      معتقد است که عامل عمدة عقب ي) و165 ،1389اده، ز مکری
لند سعی کرده است که رابطۀ نامعلومی را کـه   کلهعدم درك خالقیت فردي است. مک توسعه، مربوط به 

لند معتقد است که در انسـان   همک کلتر  طور دقیق دست آورد. به هماکس وبر بیان کرده بود، از راه تجربه ب
رفته، ه ارعز  (نوابخش و .طلبی، نیاز به قدرت، نیاز عاطفی یا احساس تعلق ه نیاز وجود دارد: نیاز به توفیقس

و گـذاري   معتقد بود در جوامعی که نیاز به موفقیت در سطح پایین قـرار دارد، نـرخ سـرمایه    ) او1389،10
نیافته هستند. اما در جوامعی که نیاز به موفقیت بـاال   توسعه دنبال آن ها پایین است و به خطرپذیري در آن
 انـدازي  اي جدید راهمع، افراد کسب و کارهو خطرپذیري نیز باالست. در این جواگذاري  است، نرخ سرمایه

آن را  وري بهـره کننـد و ظرفیـت تولیـدي و     می دهی سازمانیا واحدهاي اقتصادي را ها  کنند، شرکت می
نامـد و عـواملی نظیـر شـیوة      مـی  لنـد، چنـین افـرادي را کـارآفرین     بخشند. مک کله می افزایش و بهبود

ك یـدئولوژي حـاکم، مـذهب و تحـر    اجتمـاعی والـدین، ا   تربیتی والـدین، طبقـۀ  هاي  پذیري، شیوه جامعه
داند. توجه خاص او در امر کارآفرینی، به فرهنگ  می فرهنگ کارآفرینی اجتماعی را عوامل مؤثر بر توسعۀ

داند کـه موجـب    می نفس به ویت استقالل فردي و ایجاد اعتمادرا تقپذیري  نوع جامعهترین  است و مناسب
  )19، 1391ی، . (عالیشود می کارآفرینی

  

 
  لند هلک  فرهنگ کارآفرینی از دیدگاه مک مدل علّی عوامل مؤثر بر توسعۀ .3 شکل

 (Brockhaus & Horwitz, 2000)  

  شبرد اقتصاد مقاومتییفرهنگ کار و کارآفرینی در پ تأثیراي پژوهش؛ ه یافته .4
   یاسالم يکردی؛ رویند اقتصاد مقاومتیفرا در ینیکارآفر و کار فرهنگ .1.4

موجـود روي زمـین   تـرین   سازد و نقش خود را در جایگـاه برجسـته   می کار زندگی خود را وسیلۀ بهانسان 
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دهـد و زمینـۀ رشـد     مـی  فعالیت زندگی انسان است که به زندگی وي معنـا ترین  کند. کار عمده می تثبیت
کوشـش   راحتـی و بـدون   آورد. اگر انسان نیـاز خـود را بـه    می اش را فراهم قواي روحی، معنوي و جسمی

یافت. با  می گذراند، به فساد و تباهی سوق می کرد و اوقات خود را پیوسته به بیکاري و فراغت می برطرف
رضـایت   یابیم که کار و اشتغال، ضرورت دینی اسـت و بـا کـار و کوشـش     یمو روایات درها  رجوع به آیه

را کسب کرد. قرآن کریم که در بعد نظام تکوین و تشریع ضرورت و اهمیت کار را تبیین  توان می خداوند
مندي عام عـالم،  ) از طرفی طبق قانون4 ، آیۀبلد ة(سور .»ما انسان را در رنج آفریدیم«دارد:  می کرده بیان

هنگ آرمانی شود. در مجموع، در فر می آمدن دشواري براي انسان، ضروري شناخته حرکت و عمل و پیش
اسـت و  ها  اعمال خود انسان سازد. بهشت و جهنم، نتیجۀ می اسالم، آخرت و دنیاي انسان را کار هدفمند

تردیـد در   بـی  شرف، عزت، سربلندي، عظمـت، اسـتقالل و بقـا و دوام جامعـه اسـت.      در دنیا نیز کار مایۀ
ري بـراي تحقـق خواهـد    اقتصادي امکان بیشت ین فرهنگ کار و کوشش است که توسعۀصورت تحقق ا

توسـعه اقتصـادي امـري نـاممکن و     راه، دستیابی به هاي  یافت، زیرا بدون کار و کوشش و تحمل سختی
   )186-188، 1389(نظرپور،  .نیافتنی خواهد بود دست

 تـوان  مـی  چنـین  قرآن مختلف آیات از. باشد ایمان با توأم که کند می پیدا ارزش کوشش و کار وقتی
 خـود  جوارح و اعضا و فکر از اعتقاد و ایمان با که شود می اطالق کسانی به عام معناي به کارگر که گرفت
 شـود  مـی  کـار  فاعـل  و اثر منشأ منمؤ انسان وقتی سبب همین به. گیرند می کمک کاري هر انجام براي

 که است شرایطی چنین در و بردارد گام تعالی حق حضرت رضایت جهت در و قربت قصد با است ضروري
شـده   خاصـی  عنایـات  آن، ارزش و کار موضوع به ما دینی فرهنگ در. شود می تلقی عبادت عنوان به کار

 کـار . شمرد می بشر آخرت و دنیا سعادت سرمایۀ را آن و دانسته آدمی، حیات مایۀ جان را کار اسالم .است
 اسـالم . اسـت  تـالش  و کوشش کار، مرهون جامعه هر حیات یقیناً و است ها انسان شرف و عزت موجب
 آن بـه  منـوط  نیز را خانواده دوام و بقا و دانسته کار مرهون را آن ترقی و رشد و جامعه، سالمت و سعادت

 عبـادت  با مترادف را آن ارزش و نموده تالش و کار به توصیه باشند موقعیتی هر در را ها انسان و داند می
 رزق و روزي طلـب  بـر  توصـیه  و تشویق را انسان که است فراوانی آیات کریم قرآن در. «کند می قلمداد
الْأَرضِ وابتَغُوا من فَضْلِ  یت الصلَاةُ فَانتَشرُوا فیفَإِذَا قُض«: فرماید می جمعه مبارکۀ سورة در نماید می حالل

کَث اذْکُرُوا اللَّهو ونَیاللَّهحتُفْل لَّکُمدرپـی  بـاز  آوریـد،  بجـا  آن را و یافت پایان نماز که گاه آن از پس« ؛»رًا لَّع 
 مگـر  تا کنید بسیار خدا یاد و طلبید روزي خدا کرم و فضل از و شوید منتشر زمین روي خود کار و کسب

 نمـاز  اقامۀ از بعد روزي کسب براي که شود می گیري نتیجه نهایتاً آیه این از. »گردید سعادتمند و رستگار
  )5-6 ،1384(درودي،  .نرود خود معاش دنبال به و بنشیند سجاده سر بعدي نماز تا انسان نیست الزم

یکی از فرازهاي درخشان قرآن کریم در مسائل اقتصادي و کسـب و کـار، تأکیـد بـر لـزوم اهتمـام       
اسـت.  (ع) است و چنان اهمیت دارد که یکـی از اهـداف مهـم در بعثـت انبیـا     » نفس تزکیۀ«به ها  انسان
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نخوانـده، رسـولی از    او کسی است کـه در میـان جمعیـت درس   «فرماید:  می جمعه ةسور 2 ۀخداوند در آی
کند و بـه آنـان، کتـاب [قـرآن] و      می ها را تزکیه خواند و آن می ها خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آن

) هدف مهم تطهیـر و  2 ، آیۀجمعه ة(سور .»آموزد و مسلماً پیش از آن در گمراهی آشکار بودند می حکمت
شـود. قـرآن کـریم از     مـی  شده در قرآن با جدیت تعقیـب  مفاهیم اقتصادي و کسب و کار مطرحتزکیه در 

ایـن   انـد.  که افراد آن پاك و صـالح اي  هکند؛ یعنی زندگی پاکیز می تعبیر» حیات طیبه«مطلوب به  جامعۀ
هـاي   سرشار از لذتاي  هعافراد، گرچه از لذایذ مشروع و رفاه نسبی و کسب و کار آبرومند برخوردارند، جام

  شود چنین است: می فرمولی که در این زمینه عرضه )25، 1388(خنیفر،  .معنوي و روحی دارند
  

  
  )همانتزکیه ( يکسب و کار در پرتو .4 شکل

  
جانبه  ونی افراد، شکوفایی و پویایی همهساختن استعدادهاي درر و تالش اقتصادي عالوه بر شکوفاکا

هـاي   و جوامع در طول تاریخ مؤید آن است که ملـت ها  ملت دنبال خواهد داشت. تجربۀ بهفرد و جامعه را 
کار و تالش و فعالیت، تحت هیچ شرایطی زیر سلطه بیگانگان قـرار نگرفتـه و فـراز و     ۀبرخوردار از روحی

هـاي   موزهآ )107-108 ،1392نوکنده،  ی(مردان .فرودهاي تاریخ نتوانسته صدمات جدي به آنان وارد نماید
خواهـد کـه از کـار     میها  کند و از انسان می طور وسیع مردم را به انجام فعالیت و کار دعوت دین اسالم به

 طور غیرمستقیم مردم را تشـویق بـه کـارآفرینی و ایجـاد شـغل      د و بهکننمند  خویش، دیگران را نیز بهره



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 380

 

 اسالمی جلوگیري شود. در نتیجه، افکـار و اعتقـاد دینـی فـرد     د تا از فقر و گرسنگی در یک جامعۀکن می
 تـک افـراد جامعـه دارد،    اسالم چون بیشترین توجه را به تـک تواند بر کارآفرینی او اثرگذار باشد. دین  می
توانند  می تواند فرد کارآفرین را در کارش بیشتر تشویق به فعالیت کند و افراد کارآفرین با دید اسالمی می

رشان بیشتر موفق باشند. افزون بر این، فقط به فکر منافع خویش نبوده و دیگران را نیز در موفقیت در کا
گري اسـت کـه بـا    ن فرد تالشکند تا بتوانند کار را توسعه دهند. از نظر اسالم، کارآفری می خویش شریک

 راهخصصـی خـود از   جسـمی، مـادي و ت  هـاي   اتکاي به نفس و توکل به خداوند بتواند از حداکثر توانایی
کوشد تـا بـا    می کند، استفاده کند. یک کارآفرین می که در آن زندگیاي  هل براي منافع خود در جامعحال 

موقع، تکیه بر وجدان کاري و انضباط؛ دانش شغلی خود را همواره  بهگیري  قدرت خالقیت، ابتکار، تصمیم
ور، پویـا و شـاداب و    محـیط کـاري بهـره   اري خـود را بـه یـک    کرده و توسعه داده و محیط کـ تر  عمیق

تواند خدمت یا  می کارآفرینی آن است که فرد مهم و خداپسندانۀهاي  خداپسندانه تبدیل کند. یکی از جلوه
چه مردم احساس نیاز بیشتري به محصول یا خدمات یـک کـارآفرین   هرارزشی را به دیگران عرضه کند. 

ر خواهد بود. اگر کارآفرینی به قصد کمـک یـا تـالش بـراي     داشته باشند، پاداش معنوي و مادي او بیشت
باشـد، در   مـی  شک در خدمت خود و نیازهاي جامعه بی ارتقاي سطح زندگی یا بهبود زندگی دیگران باشد،

طور دائم در حال تغییر و رشـد   اهد بود. کارآفرین کسی است که بهاین صورت او یک کارآفرین واقعی خو
معینـی،  امیـري؛   ة زاد یخان ؛(طیبی .شود می رفتن سطح تولید در جامعهباعث باال وده و با تالش اقتصاديب

1391 ،29-28(  
قـدرت کـم باشـد،     صـلۀ باشند، فاگرا  هستند که جمع ینیمشوق کار و کارآفرساز،  زمینههایی  فرهنگ

تا چه اندازه بـا  ارها ین معید که اید دیمدت دارند. اکنون باش بلندیو گرا دارند، ییباالپذیري  سکیسطح ر
طـور   ، مشـورت و بـه  یـی گرا ، مـردم ین اسالم بر کـار گروهـ  یسازگارند. در د یو دستورات اسالمها  آموزه

ـ م ایچ کجـا از تعـال  یشده اسـت. در هـ   يادیز تأکیدها  کردن انسان یزندگ یاجتماع ـ ن دی ن مقـدس بـر   ی
هـاي   ه نشـده اسـت. آمـوزه   یعبادت خدا باشد توص ياگر برا یاز مردم حت ي، دورینینش ، گوشهییفردگرا

ـ مدت هستند. در اسالم افـراد نبا بلندهاي  ش افراد به اهداف و برنامهیدر گرا یاسالم عامل مهم د صـرفاً  ی
نـد  ینما ید سعیچه زودتر آن را کسب کنند، بلکه باکه بخواهند هرند یل به اهداف خود تالش نماین يبرا

ـ ز ةزیمت کنند. بحث آثار ماتأخر که در اسالم مطرح است انگکه به اقشار مختلف جامعه خد  جـاد یا يادی
اسالم نه هاي  کنند. بنابراین، آموزهریزي  بعد برنامههاي  نسل یدور و حتهاي  ندهیآ يکند که افراد برا می

ـ ها حما داً از آنیبلکه شد ،مخالفت ندارند ینیت کارآفریموفق يارهایتنها با مع  جـه ینتنـد و در  ینما مـی  تی
 توسـعۀ  يبـرا  یمناسب ینانه بوده و بستر فرهنگیکارآفر یتوان گفت فرهنگ اسالم اصوالً خود فرهنگ می

را نگرش افراد را نسـبت بـه   یاست، ز یمهم مقولۀ ینیکنند. فرهنگ در بحث کارآفر می فراهم ینیکارآفر
خاص آن جامعه  يازهاینمطابق با  ینیخاص کارآفرهاي  مدلاي  هکند. در هر دور می مشخص ینیکارآفر



  381...               کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی؛ تأثیر فرهنگ کارآفرینی در 

 

زان یـ ک بـه م یوجود دارد که هر ینیاز مفهوم کارآفراي  هتنوع گسترد یالملل نیرد. در سطح بیگ می شکل
هـاي   ارزش یت و وارنر اگر فرهنگیکند. بر طبق نظر جون می تیت و حماینانه را تقویرفتار کارآفر یمتفاوت

ز درسـت اسـت. در   یخواهد بود. معکوس آن ن ینیکارآفر يبرا ينانه داشته باشد، انکوباتوریطرفدار کارآفر
دهد که  می و جرم مخدوش شده است، نشان یحرمت بی ،يباز ، سفتهیفروش با گران ینیکه کارآفر یجوامع
 تبـدیل  براي دینی هاي آموزه از )6-9، 1387(ساالرزهی و هاشمی،  .درك نشده است یخوب به ینیکارآفر

 تنبیهـی  و تشـویقی  معنـوي  ابزارهاي از توان می اجتماعی هنجارهاي با آن پیوند و فرهنگ به کارآفرینی
 در هسـتند،  تشـویقی  ابزارهاي گربیان روایات و احادیث در که ها، آموزه این از برخی. نمود استفاده فراوانی

  گیرند: می قرار بررسی مورد ادامه
 و فـردي  نیازهـاي  مینتـأ  بـراي  دینـی  نگرش در تالش و کاروظیفه:  و تکلیف عنوان به الف) کارآفرینی

 هـاي  آمـوزه  در رو، ازایـن . گیرد می دربر را زندگی لحظات تمامی که است ناپذیر اجتناب ضرورتی اجتماعی
: فرمایـد  مـی  بـاره  این در(ع) اسالم الشان عظیم پیامبر. است شده یاد تکلیف و وظیفه عنوان به آن از دینی

 واجب مسلمان زن و مرد هر بر حالل روزي کردن طلب مسلمه؛ و مسلم کلی علی فریضه الحالل طلب«
   ».الفریضه بعد فریضه الکسب طلب: «فرماید می نیز و. »است

 است شده دانسته جهادگري مانند کارآفرین دینی هاي آموزه درخدا:  راه در جهاد عنوان به ب) کارآفرینی
 الشان عظیم پیام تعبیر به. کند می دفاع دین حریم از و پرداخته نبرد به خدا دشمنان با کارزارۀ صحن در که

 تـالش  و کـار  خودة خانواد زندگی تأمین براي که کسی اهللا؛ سبیل فی کالجاهد عیاله فی الکاد«(ع) اسالم
 احـدکم  غـدوه  ما: «فرماید می باره این در نیز(ع) علی امیرالمومنین. »خداست راه در مجاهد همچون کند
 در جهـاد  براي صبحگاهان شما درآمدن یصلحهم؛ ما عیاله و لولده یطلب غدوته من باعظم اهللا سبیل فی
   ».نیست باالتر کند می تالش خودة خانواد زندگی مینتأ براي که کس آن درآمدن از خدا، راه
 و کـار  اندیشـه،  و فکر عقیده، از اي آمیزه دینی نگرش در انسان طورکلی بهسعادت:  وسیلۀ ) کارآفرینیج

 اسـت  اسـاس  بـراین . داند می بایسته و شایسته کار در را جامعه و خود رستگاري و سعادت که است تالش
 دانسـته  دور چـه  علـوي،  تعـالیم  در. داند می رستگاريۀ وسیل را صالح عمل همراه به ایمان کریم قرآن که

 ایـن  در بلکـه . یابـد  دسـت  سعادت به گذرانی خوش و بیکاري به گرایش و سست،ة اراد با انسان که شده
  .شود نایل ارزنده کارهاي انجام به انسان که است شده دانسته آن در سعادتمندي تعالیم

 اجتماعی و فردي زندگی دهی سامان و اصالح براي سازنده تالش و کار نفس: عزت وسیلۀ ) کارآفرینید
 و کـار  اجتمـاعی،  و فـردي  عزت و ها ارزش تعالی راستاي در چنانچه است؛ ناپذیر اجتناب و ضروري امري
 دهد نمی اجازه اسالم رو، ازاین. است جامعه یک قدرت و عزت نمایش عرصۀ نوآوري، و خالقیت و تالش
 نتیجـه  در و بـردارد  دسـت  سازندگی و تالش و کار از شرایط ترین سخت در حتی امکان صورت در انسان
 حـبال  اخـذ  رجـال  ان لـو : «(ص) اسالم الشأن عظیم پیامبر تعبیر به. ببرد سؤال زیر را خود آبروي و عزت
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 ریسـمانی  انسـان  اگـر  یسـال؛  ان مـن  لـه  خیر جهه، و بها فیکف فیبیعها ظهره، علی حطب بجزمه فیاتی
 بـرآورد،  را خـود  زنـدگی  نیازهـاي  رهگذر این از و بفروشد را آن و کشد دوش بر را هیزم اي پشته بگیرد،
   .»کند کمک درخواست دیگران از اینکه از است بهتر بسی

. ارزش و معنـی  از خـالی  اسـت  ادعایی سازنده تالش و کار از بهره بی ایمانانبیا:  ردیف در ) کارآفرینانه
 و تـالش  و کـار  وادي پیشـتازان  هسـتند، (ع) الهـی  انبیـاي  کـه  ها، ترین شایسته و ها بهترین جهت، بدین

 االنبیـاء  اعداد فی القیامه یوم کان کدیده، من اکل من« نبوي نگرش در که است اساس براین. اند کوشش
 طورکـه  . همـان »بود خواهد انبیا شمار در قیامت روز بخورد، خود دسترنج از هرکس االنبیاء؛ ثواب یأخذ و

 انگیـزة  آن، جهادخوانـدن  و کـارآفرینی  و کـار  بـه  تکلیفـی  نگرش با اسالمی هاي آموزه در شود می دیده
 و کـار  فرهنـگ « تقویـت  و احیـا  بـه  بیکاري، با مبارزه طریق از که همچنان است؛ برده باال را کارآفرینی
 )195-198 ،1387(اصغري،  .است کرده اقدام »کارآفرینی

 بسـیار  بخشی بلکه نیست، اريد ندی ۀرهنگ اسالمی نه تنها جدا از مسئلکار و فعالیت اقتصادي در ف
 مسـتوجب  جهـان،  ایـن  هـاي  يمند هبهر و آثار بر عالوه و است الهی وظایف و اريد ندی متن از ارزشمند

 شـکوفایی  و کـار  .اسـت  آخـرت  مزرعـۀ  دنیـا  کـه  آمده احادیث در. است اخروي بزرگ بسیار ايه پاداش
ون زندگی و عبادات دینی، داراي اصول، بنیادها و ضوابط خاص خـود اسـت و   شئ سایر همچون اقتصادي

 و آگـاهی  کاري، وجدان کاري، محکم اري،د ترعایت اصولی مانند ذکر نام و یاد خداوند در انجام کار، امان
 و اسالمی فرهنگ در اقتصادي کار .است ضروري آن در توفیق و کار سالمت مایۀ جان عنوان به تخصص

آثـار و نتـایج ارزشـمندي در     ةن اسـت و دربردارنـد  (ص) از الزامات رشد و کمال انسـا  رسول اعظم ةسیر
 ةفرد و جامعـه و کسـب سـجایاي پسـندید    روحی و روانی هاي فردي و اجتماعی و نیز آرامش  برخورداري

محـل   دنیـا  و اسـت  مـردود  اسـالمی  ايه هرگونه رهبانیت و کارگریزي در آموزه اخالقی و روحی است.
تالش و کوشش براي خود و دیگران است. همچنین رستگاري در آن دنیـا از نتـایج و عملکـرد انسـان و     

تالش و فعالیت  ادبیات اسالمی، بخشی از عزت نفس تابع کار ودر  گیرد. یسعی و تالش وي سرچشمه م
سوي  کمک دیگران امید نبندد و دست تکدي و نیاز بهشود انسان به  یکردن موجب ماقتصادي است. کار

 اسـیر  و کند تأمین را اش هخود، زندگی خود و خانواد ۀید بکوشد با کار و حرفاین و آن دراز نکند. انسان با
 زنـدگی،  لـذت  از منـدي  هبهر: است قرار این از اقتصادي تالش و کار ثمرات .نشود یگراند منت و محبت

ـ  عبادت اقتصادي، رشد عامل اقتصادي، بقاي رمز ـ    برت عـزت و شـرف انسـان،     ۀر، برتـري بـر جهـاد، مای
 در بایـد  البتـه . خداوند رحمت نظر از مندي هبهر و شهادت، اجر از مندي هپیامبران، بهر ةدر زمر گرفتنقرار
 تالش و کار میان مستقیمی ارتباط .هستند معنوي دیگر برخی و مادي ثمرات این از برخی که داشت نظر
اقتصادي وجود دارد. کشورهایی که رشد اقتصادي باالیی دارند، از فرهنـگ کـار    رشد با جامعه، یک افراد

 و کـار  فرهنـگ  از پیشرفت، و رشد قافلۀ از مانده عقب و ضعیف کشورهاي مقابل در برخوردارند، تري یغن
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پـذیر   امکـان  تـالش  و کـار  بـدون  اقتصـادي،  حماسـۀ  جانبـۀ  همه تحقق .برخوردارند ضعیف بسیار تالش
 .آورد وجـود  بـه  کشـور  در را پررونـق  اقتصـادي  حماسۀ تواند یم کار ازيس شد، تالش براي فرهنگبا ینم

  )126 ،1392نوکنده،  ی(مردان

  یگاه اقتصاد مقاومتیفرهنگ کارآفرینی در گران عوامل مؤثر بر توسعۀ .2.4
  ها . تحریک و پرورش انگیزه1.2.4

در افـرادي اسـت کـه از خصوصـیات     هـا   یکی از اهداف در آموزش و ترویج کارآفرینی، تحریـک انگیـزه  
طلبی و  طلبی، استقالل از قبیل میل به کسب ثروت، توفیقها  کارآفرینانه برخوردار هستند. تحریک انگیزه

یابند که  می پرورشهایی  شود فرد در مسیر کارآفرینی قرار گیرد. برخی افراد در محیط می غیره که موجب
هایی  ها فراهم است؛ اما اکثر مردم در چنین محیط در آنها  و پرورش ویژگیها  زمینه براي تحریک انگیزه

آموزشـی و  هـاي   از طریـق برنامـه   کارآفرینانـه هـاي   رو، ایجاد انگیزه و پرورش ویژگـی  قرار ندارند. ازاین
ند آموزش تفکر خـالق، افـزایش   مواردي مانها  ها الزم است. این ویژگی پژوهشی نوآور و خالق براي آن

 ناسی، دادن اطالعات آموزشی دربـارة ش نفس، فرصت پذیري، باالبردن قدرت تحمل، دادن اعتمادبه ریسک
  شود. می خصوصیات روانی شخصی از قبیل مرکز کنترل را شامل

  ها آموزش مهارت. 2.2.4
کارآفرینی است. ایـن آمـوزش بـه     ۀکارآفرینی، یکی از ابعاد مهم در گسترش و توسعهاي  آموزش مهارت
و کـار. قبـل از تأسـیس    انـدازي کسـب    ز راهشوند؛ قبل از کسب و کار، در حین و بعد ا می سه بعد تقسیم
انـدازي کسـب و کـار و مراحـل آن،      بایـد چگـونگی راه  ر، فـرد کـارآفرین   اندازي کسب و کا شرکت یا راه

 . در زمان راه انـدازي بایـد دربـارة   ارتباطی و نظایر آن را بیاموزدهاي  چگونگی انجام کار گروهی و مهارت
مسائل مالی، شناخت بازار، اصول مدیریت، بیمه، اقتصاد، قانون کار و امور حقوقی، آگاهی و تبحـر الزم را  

ار و یـافتن  جدید، رقابت و حفظ موقعیت در بازهاي  مدیریت توسعه و رشد، یافتن شیوهکسب کند. توانایی 
  اندازي کسب و کار است. مورد نیاز کارآفرین بعد از راههاي  جمله مهارتبازارهاي جدید نیز از

  سازمانیهاي  تغییر و تحول ارزش .3.2.4
و هنجارهاي نامناسب ها  ییر و تحول ارزشافراد خالق و کارآفرین این است که به تغهاي  یکی از ویژگی

و هـا   کنند. ایجاد فرصت کار و تالش نیازمند اصالح مقررات، نگـرش  می و نامساعد در کار و تولید کمک
خـوبی قـادر بـه انجـام آن هسـتند.       ان کارآفرین بهدست و پاگیر است که کارکنان و مدیرهاي  محدودیت

مـدیریت کـار را دارد و از    دهـی  سـازمان خوبی توانـایی   دانست که بهتوان فردي  می بنابراین، کارآفرین را
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ابتکاري و نوآورانه به رشد افراد هاي  کند و با اعمال طرح می طور مطلوب استفاده بهها  و موقعیتها  فرصت
  )166-169، 1389اده، ز م(ویسی و کری .رساند می و تغییرات جدید یاري

  پذیري . فرهنگ مخاطره4.2.4
خوردن هراس ندارند و با قبـول   ها از شکست هستند. آنپذیر  و مدیران خالق و کارآفرین، ریسک کارکنان

باشند، یعنی پذیر  کنند. کارآفرینان باید ریسک می جوو ریسک، فضاي کسب و کار و رقابت جدید را جست
کسـب   خـود ریسـک کننـد و بـراي     رایط، امکانـات و در یـک کـالم آینـدة    بتوانند نسبت به موقعیت، ش

یکسانی پیش روي هاي  فرصتها  انسان مبارزه نمایند. در یک جامعۀ کارآفرین، همۀ» حتملموفقیتی م«
تولیـد ثـروت نیسـت و افـراد هوشـمند، خـالق، صـاحب         این جامعه، سرمایه یا زمین منشأ خود دارند. در

تواننـد   نمـی  کـالن هاي  اندیشه، پرتالش و مصمم، شانس بیشتري براي موفقیت دارند و صاحبان سرمایه
  ثروت را در انحصار خود نگه دارند.

  فرهنگ درك تغییر و کشف فرصت .5.2.4
ایجاد شده هاي  کوشند فرصت می دارند و برمی کارآفرین، همگام با تغییرات گامهاي  کارآفرینان و شرکت

زم بستري فرهنگی برداري کنند. همگامی با تغییرات مستل هها بهر در جریان این تغییرات را کشف و از آن
و هـا   تواند در صورت لزوم، رهیافـت  می رود. بستري که می دهد و به استقبال آن می است که به تغییر، بها

هـاي   الیـه تـرین   نـوینی را برگزینـد. در عمیـق   هاي  عملکردهاي سنتی و قدیمی را کنار گذارد و رهیافت
کوچک اي  هامواج سهمگین تحوالت، جزیرتوان در  نمی«ی یک باور اساسی نهفته است: فرهنگ کارآفرین

فـی تحـوالت،   ظاهر مستحکم، جامعه را از تبعـات مثبـت و من   و باثبات ساخت و با قراردادن حصارهاي به
  )19-20، 1391ی، (عالی» مصون نگاه داشت

  فرهنگ مشارکت .6.2.4
دارد و تــري وجــود  چــک کــارآفرین ســاختار ســازمانی ســادهکوهــاي  در مســیر کــارآفرینی، در شــرکت

هـاي   سـازمان  ةکـه در سـاختارهاي منسـجم و گسـترد     اتب، بسیار مختصر و مفید است. درحالیمر سلسله
در » تضـمین امنیـت شـغلی   «فرهنـگ  هـا   فرماست. در این سازمان حکماي  همراتب گسترد سنتی، سلسله

اي  هختار شبککارآفرینی) بیشتر ساهاي  کوچک (بنگاههاي  گیرد. اما در شرکت می شکل» اطاعت«مقابل 
مراتـب و   شـدن سلسـله   جاي فرایندهاي عمودي، فرایندهاي افقـی جـاري اسـت. بـا کـم      وجود دارد و به

   گیرد. می رفتن مرزها، روابط بیشتر بر مبناي مشارکت و درك متقابل شکل ازمیان
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  فرهنگ خالقیت .7.2.4
قالب یک کسـب و کـار    اي آن را درکنند و اجر می نو تولیدهاي  کارآفرینان، افراد خالقی هستند که ایده

برونـد و  ها  دنبال ناشناخته توانند به می کارآفرین، کارکنانهاي  نمایند. عالوه بر این، در شرکت می پیگیري
شـوند.   مـی  افراد با خالقیـت و ابتکـار عمـل تشـویق     ها، جدید را تجربه نمایند. در این شرکتهاي  روش

مناسـبی را   شود، بلکـه زمینـۀ   میها  شرکت ت موجب رشد و توسعۀتنها در درازمددادن به خالقیت نه بها
  کند. می انسانی فراهمهاي  براي رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیت

  طلبی و قبول مسئولیت . فرهنگ استقالل8.2.4
طلبی (روي پاي خود ایستادن) را دارند و حاضرند مسئولیت  ستند که روحیۀ استقاللکارآفرینان افرادي ه

ها  شایستگی ها، توانایی . این افراد معتقدند باید بر پایۀعهده گیرند اشتغال خود (و حتی دیگران) را برکار و 
گسترده و سـنتی  هاي  ندارند. در ساختار سازمان» کارمندي«و افکار خود امرار معاش کنند و اساساً روحیه 

کوچـک  هاي  شد. اما در شرکت می به کارکنان پرداخت» اطاعت«بهایی بود که در مقابل » نیت شغلیام«
در چنین شـرکتی کارکنـان؛   ». اطاعت«به معناي فراگیر آن وجود دارد و نه » امنیت شغلی«کارآفرین نه 

رضـایت   خودگردان، خطرپذیر و مسئولیت پذیرند و همه خود را در برابـر منـافع خـود و شـرکت و جلـب     
  )53-54، 1388(خدادادحسینی و متقی،  .دانند می مشتري مسئول و پاسخگو

 

 
  )170 ،1389اده، ز مفرهنگ کارآفرینی (ویسی و کری عوامل مؤثر بر توسعۀ .5 شکل

  
فرهنگـی الزم بـراي تـأمین و    هاي  معنی ایجاد بسترها و زمینه در واقع توسعۀ فرهنگ کارآفرینی، به

اقتصـادي اسـت. همچنـین توسـعۀ فرهنـگ      هاي  کارآفرینان شایسته و توانمند در فعالیتة تربیت فزایند
اقتصـادي جدیـد و یـا رشـد و توسـعه      هـاي   معنی ایجاد بسـترهاي مناسـب بـراي فعالیـت     کارآفرینی به
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انی فرهنـگ کـارآفرینی افـزایش نیـروي انسـ      توسـعۀ هاي  نوپاي موجود است. اهداف برنامههاي  شرکت
 زه، مشتاق و توانمند در شروع کسب و کارهاي خصوصی است که قادر باشند امکان بقـا انگیمتخصص، با

آمیز و ایجاد مشاغل جدیـد   و رشد خود را بهبود بخشند. نتیجۀ نهایی این فرایند اقدام به کارهاي مخاطره
  )17 ،1391ی، . (عالیاست

  بنیاد اقتصاد مقاومتی مثابۀ ن؛ فرهنگ کارآفرینی بهینو يکردیرو . ارائۀ3.4
شود. پس بحث از ربـط و نسـبت فرهنـگ بـا کـارآفرینی       می امروزه کارآفرینی از موضوعات مهم شمرده

 ۀ اقتصـادي و توسـعۀ  زایـی، توسـع   کرد مؤثر در مسائلی همچـون اشـتغال  ضروري است. کارآفرینی با کار
دانشـکده،   500بـیش از   امریکـا و  داراي اهمیت است، تا بدان جا که در حال حاضـر در کانـادا  اي  همنطق
 گـرایش در زمینـۀ   10خـود  هـا   و بعضـی از ایـن دانشـکده   اند  آموزشی کارآفرینی را دایر کردههاي  رشته

یافتـه اسـت، بـراي    هـا   کارآفرینی دارند. کارآفرینی و آموزش آن، افزون بر جایگاه خاصی که در دانشگاه
مشی ملی بـراي کـارآفرینی را بسـیار     تدوین خطها  لتنیز داراي اهمیت خاصی است؛ چنانکه دوها  دولت
ردکـانی،  ا ی(خنیفـر و اسـالم   .گیرند؛ زیرا این حوزه در وضع عمومی کشورها بسیار اثرگذار است می جدي
 ها، نگرش ها، ارزش دهندة میراث مشترك مردم یک کشور و نشان) اگر بپذیریم که فرهنگ، 179 ،1391

توان گفـت کـه در    می و معرف هویت و تشخص آن مردم است. پس یک ملتهاي  آداب و رسوم و سنت
شـیوه و اسـلوب زنـدگی اسـت. از ایـن منظـر، فرهنـگ از شـرایط         » فرهنگ«یک نگرش کلی و جامع، 

همین دلیل کار و فرهنگ در تمام جوامـع   پذیرد. به می اجتماعی، اقتصادي و سیاسی حاکم بر جامعه تأثیر
آمد بـر نحـوة رفتـار    کسب درهاي  ها وجود دارد. روش ارتباط تنگاتنگی میان آنبر یکدیگر تأثیر داشته و 

عنوان عامل ایجـاد اشـتغال و تولیـد     ثر است و گسترش کارآفرینی نیز بهها با یکدیگر مؤ افراد و تعامل آن
 بنگریم،به فرهنگ » زندگی شیوة«دنبال دارد. اگر از دیدگاه  را بهاي  هثروت در جامعه، نتایج فرهنگی ویژ

کسب درآمد جدا بدانیم. کار و فرهنگ همواره و در تمـام جوامـع بـر     ةکار و نحو ز مقولۀتوانیم آن را ا نمی
ها  رفتار افراد و تعامل آن ةرایج کسب درآمد تا حد زیادي بر نحوهاي  روش اند. یکدیگر تأثیر متقابل داشته

مل ایجاد اشتغال و تولید ثروت در جامعه، نتـایج  عنوان عا ؤثر است. گسترش کارآفرینی نیز بهبا یکدیگر م
فرهنـگ و   )20، 1391ی، . (عالیتأمل و بررسی است را درپی خواهد داشت که خود قابلاي  هفرهنگی ویژ

ـ  همچـون کـارآفرینی تأثیرگـذار اسـت. در سـطح فـردي،       اي  همناسبات فرهنگی از چندین جهت بر مقول
و هنجارهـاي مشـخص در   ها  هر جامعه را در چارچوب ارزش است که افرادهایی  فرهنگ بسترساز زمینه

تواند با  می دهد. فرهنگ می نگري و در نهایت کارآفرینی سوق خالقیت فردي، آیندهطلبی،  جهت استقالل
ینـد  شـمار آیـد. فرا   بهکننده  کارآفرینانه عاملی تعیینهاي  تأثیر بر تمایل افراد جامعه براي اقدام به فعالیت

یند مناسبات اجتماعی و فرهنگی هسـتند و چنانچـه ایـن    و برافرد کارآفرین هر دو محصول  کارآفرینی و
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باشد که توجه به زندگی و رفاه فـردي و اجتمـاعی،   اي  هگون قواعد و باورها به ها، نگرش ها، ارزش ها، زمینه
ق و ترویج نمایـد،  را تشویپذیري  نگري و ریسک ت مادي، اعتماد به دیگران، آیندهاعتقاد به مطلوبیت ثرو

هـاي   ینـد کـارآفرینی در چنـین جامعـه و فرهنگـی از زمینـه      توان انتظار داشت کـه فرا  می در آن صورت
عنـوان یکـی از اجـزاء و     شـود. امـروزه فرهنـگ کـارآفرینی بـه      مساعدي براي رشد و توسـعه برخـوردار  

تأکیـد بـر توسـعه و    ز طریـق  شـود. کشـورها ا   مـی  یافته محسـوب  اصلی جوامع توسعههاي  فرهنگ خرده
منظـور فعالیـت اثـربخش     ردن این شکل از فرهنگ، درپی ایجاد و گسـترش بسـتر مناسـب بـه    ک نهادینه

ملـی   ستند تا قادر گردند در مسیر توسـعۀ کارآفرین مبتنی بر دانش و فناوري ههاي  کارآفرینان و شرکت
یند تبدیل دانش یده تا ثروت یا فراتکمیل زنجیره امؤثري بردارند. فرهنگ کارآفرینی در راستاي هاي  گام

یند توسعه ملی تسـهیل و تسـریع   طریق، فرا حصول یا خدمت در جامعه است تا ازآنبه فناوري و سپس م
توان شامل خالقیت، نوآوري، فناوري و دانش کـاربردي   می اساسی فرهنگ کارآفرینی راهاي  شود. مؤلفه

) 81، 1389(شـفیعی و نعمتـی،    .جامعـه مطـرح نمـود   در راستاي حل مشکالت کشور و ارتقاي رفاه آحاد 
ـ دال رشد و توسعه اقتصادي و پایدار بـه ن محورهاي اصلی یرت از مهم یکیعنوان  فرهنگ کارآفرینی به ل ی

  اهمیت است: ير دارایز
 شود.  گذاران می سرمایه ش سود و سرمایۀیتبع آن افزا و به يگذار هیعامل افزایش سرما 
 دار در کشور است.یثري در ایجاد اشتغال مولد و پامؤ تازه در بازار کار و راهکارهاي  جاد فرصتیسبب ا 
 آورد. وجود می هاي ب هاي تازه شود و ارزش ها می ا و تحول ماهیت آنه موجب دگرگونی ارزش 
 شود کشور می شدن روند رشد و توسعۀ موجب آسان. 
  سازد. ها فراهم می بازاریابی آنمحیط و شرایط الزم را براي تولید کاالها، محصوالت و 
 ها، افکار و راهکارهـاي نـو بـراي حـل      ها، سیاست ش محصوالت، خدمات، روشیدایکارآفرینی سبب پ

 شود. مشکالت جامعه می
 ـ   و تکامل صنایع داخلی است و زمینۀ عامل تقویت فـراهم   خـارجی را  عیبـا صـنا   یرقابت صـنایع داخل

 شود. یدریافت ارز براي کشور مآورد و منجر به افزایش صادرات و  می
  ش سـطح  یباعث رقابت، تقویت و تکامل صنایع مشابه داخلی با یکدیگر و سرانجام موجب بهبود و افـزا

  .شود کیفیت کاالها می
 10-11، 1393نیا،  ی(حسین .جامعه است ی، رفاه و تأمین اجتماعياقتصاد ۀعامل توسع( 

 اجمال به که است یمهم آثار منشأ جامعه در نانیکارآفر نقش و ینیفرهنگ کارآفر ن اوصاف، توسعۀیبا ا
   شود: می اشاره ها آن به

 دهد یم نشان مختلف يکشورها تجارب است کهاي  هگون به اشتغال، جادیا و نییآفر کار تنگاتنگ رابطۀ 
ـ  جامعـه  آن يکاریب نرخ شود آهسته و کند جامعه کی در ینیکارآفرهاي  تیفعال هرگاه  خواهـد  یفزون
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 افت.ی
 شوند. می یاجتماعهاي  اضطراب کاهش و آمدها در متناسب عیتوز موجب ینیکارآفر 
  شود می کشور توسعۀ يبرا ها آن شدن فعال و منابع ازبرداري  بهره موجب ینیکارآفر.  
 ـ جد خـدمات  جادیا و کاالها توسعه و ابداع ازها،ین کشف ،یزندگ تیفیک بهبود  يهـا  یژگـ یو ازجملـه  دی

 )1382 ژاد،ن بهزادیان( .است نانیکارآفر
ارآفرینـان، تغییـر و نـوآوري،    اسـت کـه از ک  پـذیر   بنابراین، فرهنـگ کـارآفرینی، فرهنگـی انعطـاف    

نگري، کار گروهی، صداقت و اعتمـاد متقابـل، روابـط غیررسـمی      آیندهپذیري، یادگیري سازمانی،  ریسک
کنـد. در ایـن نـوع     مـی  ی حمایتگرای مشتري بودن و فرح توأم با هیجان و شوق، رقابتیمیان افراد، کار م

ـ (عال .جدیـد هسـتند  هاي  جاي حفظ منافع و موقعیت خود، بیشتر نگران اجراي ایده رهنگ، افراد بهف ی، ی
بروکراسـی و  هـاي   رابرت مکدونالد معتقد است فرهنگ کارآفرینی، قدرت مقابلـه بـا سیسـتم    )20، 1391

نحوة ایجـاد   با علم به همراه است، اماهایی  کارآفرینانه را دارد. خلق چنین فرهنگی با دشواري ایجاد زمینۀ
تحت عنوان یـازده رمـز ایجـاد     ازده راهکار عملییدونالد در کتاب خود  آن کار دشواري نخواهد بود. مک

  از: ندا فرهنگ کارآفرینی معرفی کرده است که عبارت
  کنید.رمز اول؛ منافع برابر ایجاد 
 .رمز دوم؛ معمار آینده باشید 
 .رمز سوم؛ قاطع و چندوجهی باشید و در برابر اشتباه و قصور خود اخالقی عمل کنید 
 .رمز چهارم؛ میزان ریسک و پاداش مربوط را ارزیابی کنید 
 جاي گفتن، نشان دهید. رمز پنجم؛ ارتباطات، به 
 .رمز ششم؛ قدرت را در میان کارکنان تقسیم کنید 
  هفتم؛ اعتماد ایجاد کنید.رمز 
 دهد.  می ثروت آن را افزایشگذاري  رمز هشتم؛ به اشتراك 
 .رمز نهم؛ ثابت، پایدار و موجز باشید 
 .رمز دهم؛ با افراد مهم همانند افراد مهم رفتار کنید 
 دهند می سادگی انجام رینان کارهاي ساده و کارها را بهرمز یازدهم؛ کارآف. (MacDonald, 2008, 10-16)  

اساسـی فرهنـگ   هـاي   محیطـی، از ویژگـی  هـاي   از فرصـت گیري  درك تغییرات و شناسایی و بهره
موجود هاي  کوشند فرصت می دارند و یشود. کارآفرینان همگام با تغییرات گام برم می کارآفرینی محسوب

مستلزم بستر فرهنگـی  نمایند. همگامی با تغییرات برداري  بهرهها  در جریان این تغییرات را کشف و از آن
مناسب است که براي تغییرات ارزش قائل شود و به استقبال آنان بـرود. فرهنـگ کـارآفرینی مبتنـی بـر      

را در هـا   کرده و آننو تولیدهاي  خالقیت و نوآوري است. کارآفرینان افراد خالق و نوآوري هستند که ایده
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هاي  هستند و روشها  پی ناشناختهنان همواره دررسانند. کارآفری می قالب یک بنگاه اقتصادي به سرانجام
گذارند. در فرهنگ کارآفرینی افـراد بـه خالقیـت، نـوآوري، و ابتکـار عمـل        می جدید را به محک تجربه

کند  می انسانی را فراهمهاي  شوند و این امر هم موجبات رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیت می تشویق
و هم در بلندمـدت باعـث   است ها  د فضائل اخالقی و معنوي در انسانمنظور رش که خود بستر مناسبی به

مشـارکت و کـار    ر فرهنگ کارآفرینی، افراد در سایۀشود. د می و در نهایت جامعهها  سازمان رشد و توسعۀ
ه موقعیت، شـرایط،  پذیرند یعنی نسبت ب و ریسکپذیر  پردازند. آنان مخاطره میها  گروهی، به انجام فعالیت

فرهنـگ و   نماینـد. ایـن   مـی  خویش ریسک کرده و براي کسب موفقیتی محتمل مبارزه امکانات و آیندة
آفرینـان نیـز وجـود داشـته باشـد.      از کارکننـدگان   باید در میان متولیـان و حمایـت  پذیري  مخاطره روحیۀ

کسـب و کـار خـود     عبارت دیگر، کارآفرینان همواره قادر به تأمین تمامی سرمایه و امکانات مورد نیـاز  به
نیستند و باید دولت یا دیگر حامیان مستقل، حاضـر بـه پـذیرش ریسـک مـورد نیـاز کـارآفرینی بـوده و         

فرهنگ کـارآفرینی، بسـتري   را محقق نمایند. عالوه بر آن، تعمیق و گسترش پذیر  مخاطرهگذاري  سرمایه
ـ نمایـد. در جا  می منظور بسط عدالت اجتماعی در جامعه فراهم مناسب به کـارآفرین، تمـامی افـراد از     ۀمع

ثروت نیست، بلکه قدرت تفکر، برابري برخوردارند. در این جامعه، سرمایه و زمین منشأ تولید هاي  فرصت
صـاحب اندیشـه و مصـمم،     آفریند و افراد هوشمند، خـالق،  می پردازي و تولید دانش است که ثروت ایده

کالن دیگر قادر نیستند ثروت را در انحصار هاي  مایهتري براي موفقیت دارند و صاحبان سر شانس افزون
   )81-82، 1389(شفیعی و نعمتی،  .خود نگه دارند

یکـی از  » کـارآفرینی «شود کـه   می عنوان موتور رشد و توسعه یاد در هزارة سوم از عوامل جدیدي به
عامل بسیار مهم » هنگفر«کارآفرینی،  کنندة یا تضعیفکننده  ها است. در بین عوامل تقویت آنترین  مهم

کارآفرینی را تحـت   تا حد زیادي توسعۀو هنجارهاي جامعه ها  که ارزش طوري شود به می و حیاتی قلمداد
کنـد،   مـی  و هنجارهاي موجود که فرهنـگ را تعیـین  ها  ارزش ها، دهد. بنابراین، نوع نگرش می تأثیر قرار

زند. باید ببینـیم سـاختار فرهنگـی     می پیشرفت و نوآوري را فرهنگ موجود رقم ،تبع آن چگونگی رشد به
و رفتارهایی تشکیل شـده اسـت، تـا بـه مفهـوم واقعـی فرهنـگ        ها  نگرش ها، کشور ما از چه نوع ارزش

هـاي   توان به طرح می فرهنگ کارآفرینی در کشور ما، ع موجود پی ببریم. از موانع توسعۀکارآفرینی و موان
برتر جهان که علیه کشورهاي جهان سوم اعمال شده و فرهنـگ کـار و خودکفـایی را دچـار     هاي  قدرت

خایر جهان سوم؛ تـرویج  عبارت است از: غارت منابع و ذها  جمله این طرحاز آسیب کرده است، اشاره کرد.
یـزي  ر گرایی؛ صدور کاالهاي مصرفی بـه جهـان سـوم؛ برنامـه     طلبی و تجمل ، رفاهگرایی فرهنگ مصرف

جهت جذب یا ربایش نخبگان؛ تهاجم فرهنگی جهت انفعال و بازداشتن نسـل جـوان از کـار و کوشـش.     
بادآورده در جریان این هاي  یافتن افراد به پول انات اقتصادي در دورة گذشته و دستهمچنین جریان نوس

صـورت   ، بـه شـود  می شناخته» کار تبلور یافته«عنوان  ب شد پول که در مباحث اقتصادي بهتغییرات موج
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از تـر   با انجام کار همراه نیست، بلکه اطالع از اوضاع و مهم متی درآید که دستیابی به آن لزوماًکاال و غنی
این نعمـت الهـی   » درآمد نفت«همراه  ار در آن سهم دارد. این عوامل بهبیشتر از ک» شانس و اقبال«همه 

کشـور را بـا رشـد و شـتاب     اقتصـادي  هـاي   فعالیت که باید منشأ حرکت و پویایی در کشور شود و موتور
شده براي تالش و کوششی که بسیار به آن سفارش کرده است و اي  هجلو براند، عامل بازدارند بیشتري به
ریباً بـراي  ) این مشکل تق1998به آمار بانک جهانی ( توجه د سستی در کشور ما شده است که باباعث ایجا

ز منابع و ذخایر طبیعی سرشاري برخوردار هستند وجود دارد، اما اخالق کار نوعی ا بیشتر کشورهایی که به
اسـایی و مطالعـه، تغییرپـذیر،    شن هسـتند قابـل  هـایی   مرتبط به آن ماننـد کـارآفرینی پدیـده   هاي  و پدیده

تـوان از   مـی  رو، کنند. ازایـن  می کنترل و دستکاري که از قواعد کلی حاکم بر فرهنگ و جامعه تبعیت قابل
تـوان بـراي    مـی  حـل بـوده و   کرد و مسأله اجتماعی همواره قابـل اجتماعی یاد  عنوان یک مسئلۀ ها به نآ

هـا   توانیم کاري کنیم و این نمی مسائل اجتماعی ، ولی اگر فکر کنیم که دربارةاصالح آن کاري انجام داد
اجتمـاعی   را از فهرست مسائلآید، باید آن مسائل  می حساب تغییر به همه سابقۀ تاریخی داشته و غیرقابل

  )76-77، 1390ور، آ (گل .رود نمی شمار حذف کنیم، زیرا دیگر مسئلۀ اجتماعی به
ر این ایده که فرهنگ کارآفرینی بر عملکرد اقتصادي مؤثر است با تحقیقات بسیاري مورد تأییـد قـرا  

گذارد. جوامعی که با  می تأثیرطور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادي  گرفته است. فرهنگ کارآفرینی به
عبارت دیگـر،   شوند. به می موجب سطح باالتري از کارآفرینیاند  فرهنگ کارآفرینی شناخته شده مشخصۀ

در هـا   از فرصـت بـرداري   طور منطقی از طریـق شناسـایی و بهـره    آفرینی، نوآوري و رشد اقتصادي بهکار
ینـدي  توان گفت که فرهنگ کارآفرینی، فرا می شود. همچنین می اقتصادي و اجتماعی حاصلهاي  عرصه

 )18، 1391ی، . (عالیاقتصادي کشور است کند که نتیجۀ آن رشد و توسعۀ می براي پویایی اقتصادي ایجاد
کند؛  می ، فرهنگی است که: اوالً، زمینه را براي کارآفرینی افراد فراهم»فرهنگ کارآفرین«ن اوصاف، یبا ا
به  دهد. بنابراین، فرهنگی کارآفرین است که می ها رشد در آن اند، براي کارآفرینی الزماً، باورهایی را که یثان

داند، بلکه ابزاري براي تحقق  نمی قدر بی شمارد؛ منابع مالی و پولی را نمی دهد و آن را پست می دنیا اهمیت
 دهد؛ نقش زنان را به جـد  نمی سمت رهبانیت سوق کار معنادار است و جامعه را به داند؛ نگاه آن به می خیر
 رسـمیت  بـه  هـایش را  گذارد و انتخـاب  می خود او کند؛ زندگی فرد را به عهدة می گیرد و از آن استفاده می
نهـد و بـه آن    می پذیرد؛ عقالنیت را ارج نمی ورزد و نگاه جبرگرایانه را می شناسد؛ بر اختیار افراد تأکید می

پـذیري؛ تفکـر انتقـادي و     ت؛ تشویق و ایجـاد روحیـۀ مسـئولیت   باوري اس کند و مخالف خرافه می تشویق
  )196، 1391(خنیفر و اردکانی،  .داند می گرانه را ارزشمند و حتی ضروري پرسش

جامع و کالن در قالـب نظـام مـدیریت فرهنگـی کشـور      اي  هفرهنگ کارآفرینی مستلزم نقش توسعۀ
منظور اصالح و بهبـود   اساسی و راهکارهاي اجرایی را به راهبردهاي ها، اولویت ها، خواهد بود که سیاست

تـرین   نظام فرهنگ کارآفرینی ترسیم نماید و تعامالت و مراتب آن را تعیین و تبیین کند. برخـی از مهـم  
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  فرهنگ کارآفرینی کشور عبارت است از: اصول حاکم بر تدوین نقشۀ
 ه جامع، سیستمی و هدفمند به مقولۀ فرهنگ کارآفرینی.نگا 
 ود و مطلوب فرهنگ کارآفرینی کشور.بینانه به وضعیت موج نگاه واقع 
 مر در نقشۀ فرهنگ کارآفرینی کشور.و دریافت بازخورد و بهبود مستپذیري  تأکید بر پویایی، انعطاف 
 گی در مقابل شرایط و تغییرات آتی.آماد و پیش بینی پیشپژوهی و  تأکید بر آینده 
 ،ۀ طراحـی، تـدوین و اجـراي    اندرکاران در زمین و مشارکت حداکثري دست اتفاق نظر دستیابی به اجماع

 فرهنگ کارآفرینی کشور.  نقشۀ
و هـا   منظور دستیابی به این مهم و در راستاي بهبود و ارتقاي مستمر فرهنگ کارآفرینی کشور گام به

  شود: می مراحل زیر پیشنهاد
  موانـع و   ها، کارآفرینی کشور شامل شناسایی آسیبشناسایی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود فرهنگ

 ها. و توانمنديها  ظرفیت ها، و همچنین شناسایی فرصتها  محدودیت
 اسالمی.ـ  و فناوري و همچنین الگوهاي ایرانیاساس مبانی علمی یت مطلوب برتبیین و ترسیم وضع 
 ارهاي تحقق وضعیت مطلوب مورد نظرو راهکها  اولویت ها، تعیین سیاست. 
 لـب مشـارکت   و راهکارهـاي تحقـق وضـعیت مطلـوب از طریـق ج     ها  اولویت ها، اعتبارسنجی سیاست

 اندرکاران. حداکثري متخصصان و دست
 فرهنگ کارآفرینی کشور از طریق دریافت بازخورد و اصالح و بهبود مستمر. جی و تکاملی نقشۀتحقق تدری  

فرهنگ کارآفرینی، مطلوب است ابتـدا   توسعۀ و مراحل فوق در زمینۀ اشاعه وها  منظور تحقق گام به
اجرایی مرتبط در کشور شناسایی شود و تحت هدایت و هاي  نهادها و دستگاه ها، ربط و سازمان يمراجع ذ

روشنی معین  اي هریک به تفکیک و بهه کارکردها و مسئولیت ها، مدیریت یک متولی مشخص، مأموریت
ي و افـزار  نـرم افـزاري،   ا و بسـترهاي مناسـب سـخت   هـ  سـاخت ن شود و سپس منابع، امکانات، زیرو مدو

رین ت عنوان یکی از مهم بهفرهنگ کارآفرینی  ۀینی و تدارك دیده شود تا توسعب شمغزافزاري مورد نیاز پی
(شـفیعی و   .یازهاي نظام ملی نوآوري و در نهایت اقتصاد مقاومتی در کشور محقـق شـود  ن الزامات و پیش

  )82-83، 1389نعمتی، 
 اجتمـاعی ـ  اقتصـادي  توسـعۀ  ینـد فرا در پیشرفته کشورهاي که است مهمی مقولۀ کارآفرینی آموزش

 قـرار  خـود  توسعۀ هاي برنامه اولویت در را کارآفرینان پرورش و اند داشته مبذول جدي توجه آن به نسبت
 گـذاري  سیاست با مختلف کشورهاي در کارآفرینان پرورش هاي برنامه که دهد می نشان مطالعات. اند داده

 شـامل  هـا  پشـتیبانی  و هـا  گـذاري  سیاسـت  این. است رسیده سرانجام به ها دولت اجرایی هاي پشتیبانی و
 آموزشـی  سسـات مؤ ایجـاد  و نهادسـازي  و ساختاري اصالحات کارآفرینی، روحیۀ ترویج و سازي فرهنگ

 از طریـق  کـارآفرینی  آموزش کوچک، کار و کسب پرورشگاهة ادار و اندازي راه به کمک خصوصی،ـ  دولتی
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 اي، رسـانه  و دور راه از هـاي  آموزش طریق از کارآفرینی آموزش دولتی، هاي آژانس و ها دانشگاه مدارس،
 کشـورها  سـایر  تجربیـات  بـه  باتوجـه . اسـت  بوده دولتی رسانی اطالع و مدیریتی و فنیـ  یمال هاي مشاوره

 کـه  کـرد  تلقـی  توسعه اولیۀ گام عنوان به را درکشور کارآفرینان پرورش بایستی که گرفت نتیجه توان می
 مـورد  سازي فرهنگ خصوص در که اي نکته. شد نخواهد محقق دولت فعاالنۀ نقش ایفاي بدون مهم این

 مـدت  طـوالنی  طبیعـت  دارد، قـرار  یافتـه  توسـعه  درکشـورهاي  کـارآفرینی  توسـعه  گـذاران  سیاست تأکید
 و گیرد می صورت مدت طوالنی یندفرا یک در کار و کسب واقعی فرهنگ. هاست برنامه این از گیري نتیجه

ـ دل همـین  بـه . داشت انتظار آنی نتایج نبایستی فرهنگی هاي برنامه از  برگشـت  کـه این دلیـل  بـه  نیـز  و لی
 شـود،  نمـی  گیـري  انـدازه  پـولی ـ  مـالی  ارقـام  و آمار برحسب اصوالً فرهنگی هاي برنامه در گذاري سرمایه
 آموزش مقولۀ به پرداختن هرحال به. اند نشده تدوین فرهنگی هاي برنامه ارزیابی براي قطعی هاي شاخص

 و دولت همکاري سایۀ در ملی عزم و اجرایی هاي مکانیسم نیازمند کارآفرینی و ترویح فرهنگ کارآفرینی
طورکـه گفتـه شـد، آمـوزش و      ) همـان 20-26، 1380(احمدپورداریانی و مقیمـی،   .است خصوصی بخش
کند؛ بلکه منـافع   می فرهنگ کارآفرینی نه تنها براي فرد کارآفرین ایجاد مطلوبیت و رضایت خاطر توسعۀ

از: افزایش رشد اقتصادي و تحـرك اجتمـاعی،    ندا نیز دارد. برخی از این منافع عبارتاي  هاجتماعی گسترد
سترش اخالق آموزش عالی و گشدن  ویت پیوند علم و بازار و کاربرديافزایش اشتغال و حذف بیکاري، تق

تـوان   مـی  عنوان یکـی از ارکـان اصـلی اقتصـاد مقـاومتی      در اقتصاد. براي توسعۀ کارآفرینی در کشور به
   راهکارهاي زیر را ارائه داد:

  ر و تأسیس شـرکت  ان و دانشجویان راهکارهاي ایجاد کسب و کاآموز دانشنظام آموزشی کشور باید به
همراه داشـته   جاد کسب و کار و کارآفرینی را بهشدن، دانش ای التحصیل از فارغها پس  را بیاموزند تا آن

 باشند.
 ۀ کارآفرینی در کشور.توسعگذاري  ایجاد سازمان یا مرکز مسئول و متولی واحد سیاست 
 مالیـاتی مناسـب   هـاي   مالی و اتخـاذ سیاسـت   م و اعتبارات و دستیابی به سرمایۀدریافت واسازي  آسان

 ابزاري مؤثر در زمینۀ تشویق کارآفرینی است.عنوان  به
 مختلـف ماننـد مـدیریت، امـور مـالی،      هـاي   رایگان در زمینهاي  همراکز کارآفرینی، باید خدمات مشاور

 اریابی به کارآفرینان ارائه کنند.تجاري و بازهاي  فعالیت
 مدیریتی و فنی بـه  وضعیت تجاريهاي  اطالعاتی در زمینههاي  کار مناسب براي حمایت و ایجاد ساز ،

 .کارآفرینان
 74، 1389یگانه،  ی(سیدنورانی و وفای .ایجاد و تقویت ارتباط منسجم میان دولت، دانشگاه و صنعت( 
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  يریگ جهی. نت5
، از لـوازم عبـور   یچهارم انقالب اسالم مدت در دهۀ انیم و برنامۀ يک استراتژیعنوان  به یاقتصاد مقاومت

ل، رهبر معظم انقـالب  ین دلیهم است و به یالملل نیب یِاسیستم اقتصاد سیرکود و تحوالت س ها، از بحران
را  یاقتصـاد مقـاومت   یکلهاي  استیژه نمودند و سین نکته توجه ویبه ااي  هاهللا خامن تیحضرت آ یاسالم

ـ شـرح ز  استلزامات است که بـه  یبرخ ییازمند برپایتحقق ن يبرا یکرد اقتصاد مقاومتیابالغ نمودند. رو ر ی
ـ ی، توجه به تولياقتصاد يندهایدر فرا يبودن و مشارکت حداکثر یهستند؛ مردم ـ و حما یدات داخل ت از ی

ـ (پره شبرد اقتصـاد کشـور  یگانه عامل پیعنوان  به ینفت يز از درآمدهای، پرهیب ملید طیتول ز از اقتصـاد  ی
اسـتقالل   يبسترسـاز   ،يتحقـق رشـد اقتصـاد    يتادر راسـ  یو تالش همگان يکار جهاد  )،یمحصول تک

ـ کة حـداکثري از امکانـات و تأ  ، نوآوري و شـکوفایی، مـدیریت مصـرف، اسـتفاد    ياقتصاد د بـر اقتصـاد   ی
 در جامعـۀ  یشبرد اقتصـاد مقـاومت  یپ یاتیاز لوازم ح یکی ینیفوق، کارآفرهاي  لفهان مؤیبنیان. در م دانش

 هـاي  سـازمان  یا سازمان خلق  منابع،ۀ خالقان هدایت و ثروت ایجاد یندن اصل ناظر بر فرایاست و ا یرانیا
 تعقیـف  و کنتـرل  را ها فرصت که است مدیریتی و اداره روش و اقتصادي هاي موقعیتۀ توسع نیز و جدید
 از گیـري  بهـره  بـراي  را زمینه بالاستفاده، هاي ظرفیت درك با زندگی، از عالمانه اي شیوه عنوان به و کرده

 و تولیـد ۀ سـران  افزایش  وسیلۀ به اجتماعی رفاه اقتصادي رشد آرمان به رسیدن براي و سازد، می فراهم آن
 ثريمـؤ  و توجـه  شـایان  هـاي  کمک اجتماعی و اقتصادي هاي شریان و ها جریان به بیکاري نرخ کاهش

کـارآفرینی  فرهنـگ   نـه شـود.  یان شهروندان نهادیدر جامعه و م ینید فرهنگ کارآفریرو، با نیاکند. از می
ر برابـر ریسـک، ارتباطـات بـاز،     دپـذیري   عبارت است از فرهنگی که داراي خالقیت، نوآوري، مسـئولیت 

در یک جامعـه موجـب   ها  که وجود این ویژگی اي هگون و همچنین رهبري اخالقی باشد، به انداز ثابت چشم
در  ینینکه فرهنگ کـارآفر یا يباشد. برا یشرفت و تعالیپ يسو حرکت به يایجاد یک نیروي قدرتمند برا

طلبی و قبول  ها؛ فرهنگ استقالل ر؛ تحریک و پرورش انگیزهینظهایی  ازمند محركینه شود نیجامعه نهاد
پـذیري؛ فرهنـگ؛ درك تغییـر و کشـف      خـاطره سازمانی؛ فرهنـگ م هاي  مسئولیت؛ تغییر و تحول ارزش

جـاد  یط و ایر شراییق تغیتا از طر میهستها  فرصت؛ فرهنگ مشارکت؛ فرهنگ خالقیت و آموزش مهارت
 یکـ ی ینیر، کـارآفر ین تفاسیل شود. با ایتبد یفه و رسالت عمومیک وظیبه  ینیمناسب، کارآفر يبسترها
 ياز راهکارها یگردند. برخ می آن محسوب نان موتور محرکۀیو کارآفر یاقتصاد مقاومتهاي  دهنده از قوام

آمـوزش    در جامعـه، اي  هو حرف یفن یآموزش يت نهادهای؛ تقوند ازا در جامعه عبارت ين روندیت چنیتقو
ـ بـه شـهروندان، اهم   يت اقتصـاد یو فعال یمناسب زندگهاي  مهارت ـ و خالق يدادن بـه نـوآور   تی ت در ی

هـاي   هـا در طـرح   ت آنیـ ل فعالینان برتر کشور و تسـه یت از نخبگان و کارآفری، حماییاجراهاي  تیفعال
ـ جامعـه و تقو  يازهایبه ن نظام آموزش و پرورش باتوجهح ی، تصحیو عمران ياقتصاد ابتکـار و   ۀیـ ت روحی

  ره.یان و غیبن دانشهاي  شرکت يط مناسب برایشرا يق، بسترسازیتحق
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  مقاومتی اقتصاد گذار بر شکوفاییتأثیر مدیریت جهادي عاملی
  *قاسم صادقی

  چکیده  
یک جانبه و غیرانسانی غرب علیـه جمهـوري اسـالمی    هاي  در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم

  جدیدة واژایران، اي  هصلح آمیز هستهاي  ایران با هدف متوقف کردن برنامه
به ادبیات اقتصادي کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد » اقتصاد مقاومتی«

بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبري در شهریور سـال   نخستینبحث قرار گرفته است. این واژه 
را معنـا و مفهـومی از   » اقتصـاد مقـاومتی  «ر همین دیدار، مقام معظـم رهبـري   مطرح گردید. د 1389

و » فشـار اقتصـادي دشـمنان   «کشور به کارآفرینی نیز دو دلیـل  کارآفرینی معرفی و براي نیاز اساسی 
. مدیریت جهادي، یعنی علـم و هنـر رهبـري و کنتـرل     را معرفی نمودند» آمادگی کشور براي جهش«

هاي علمـی،   بلکه در تمامی عرصه ،نظامی در عرصۀ جمعی، مبتنی بر مبارزه نه صرفاً دستههاي  فعالیت
کـه    سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و... جهت نیل به اهداف راهبردي و کالن یک سیستم و رفع مـوانعی 

ات مـدیریت جهـادي بـر شـکوفایی اقتصـاد      تـأثیر در این مقاله به بررسی  .در رسیدن به آن وجود دارد
   پردازیم. می مقاومتی

  ، جهاد، مدیریت جهادي، اقتصاد مقاومتیفرهنگ جهادي، مدیریت :ها واژهکلید

  مقدمه
دارد، افشـاي روزافـزون مسـمومیت     آنچه امروزه انسان را بیش از پیش به درك اهمیت این موضوع وامی

نشده از غرب مستکبر است که آگاهانه و ناآگاهانه  عنوان کاالیی وارداتی و بومی ذاتی علوم انسانی رایج به
هاي مختلف فکـر، فرهنـگ و دیگـر     تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر الیهاذهان را تصاحب کرده و 

اي ناقص از آنچه جهان غرب پـیش از مـا در آن وادي قـدم     راهه شئون زندگی بشر گذاشته و ما را به بی
تـر از همیشـه، عـدم     پرده اي ناقص از مسیري مسدود که در این روزها بی شود. نقشه برداشته رهنمون می

اصـطالح مـدرن و    هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتمـاعی در کشـورهاي بـه    دي آن را الاقل در حوزهکارآم
  .کنیم پیشرفته، مشاهده می

هـاي آن از مفهـوم    بعد از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی، فرهنگ و مدیریت جهـادي و شاخصـه  

                                                        
* sa_gh114@yahoo.com  
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، آغاز حرکت شورانگیز جهاد سازندگی و فعالیـت مـدیریت جهـادي در کشـور اسـت.      1358خرداد  26در 

خدمات بسیار ارزنـده، اثـرات زیـادي    ۀ هاي پرشتاب مردم در جهاد و با مدیریت جهادي، ضمن ارائ فعالیت
اینـک   دست آورد که هـم  گسترده و عمیقی به رف کرد و نفوذمشکالتی را برط  سرعت برجاي گذاشت و به

حال، با لبخند رضایت بـر لـب، از جهـاد سـازندگی      همه تاهاي کشور اسالمی، روستاییان دردر سراسر روس
هاي اولیه، متوجه  هاي امام خمینی (ره) و واقعیت وجودي جهاد سازندگی در سال گویند. با تحلیل پیام می
  .سابقه است فرد، تاریخی و کم اي منحصربه مدیریت آن پدیدهشویم که کار جهاد سازندگی و  می

بودن به کـارایی و کارآمـد   اري و تشکیالتی جهاد سازندگی، باتوجهاهمیت نظام مدیریتی و سازمان اد
نظام آن، پیوسته مورد تأیید و تأکید مسئوالن نظام جمهوري اسالمی ایران بوده و خـدمات آن در زمـانی   

   ت.روستاها شده اسهاي عمرانی شگرفی در  الیتبسیار کوتاه باعث فع
شـروع نـوآوري و حرکـت و    «انـد:   مقام معظم رهبري در خصوص جهاد و نهادهاي انقالبـی فرمـوده  

اي است که اول در امثال جهاد و نهادهاي انقالبی پدید آمد و محور  حساسیت ورود در میدان ابتکار، نکته
  )1386ي، (همایش فرهنگ و مدیریت جهاد .»حرکت شد

بودن به کـارایی و کارآمـد   اري و تشکیالتی جهاد سازندگی، باتوجهاهمیت نظام مدیریتی و سازمان اد
نظام آن، پیوسته مورد تأیید و تأکید مسئوالن نظام جمهوري اسالمی ایران بوده و خـدمات آن در زمـانی   

مـدیران ایـن نهـاد در دوران    هاي عمرانـی شـگرفی در روسـتاها شـده اسـت.       بسیار کوتاه، باعث فعالیت
ها و ابتکارات خود، شاهکارهاي عظیمی را خلـق کردنـد کـه     سازندگی و دفاع مقدس نیز با بروز خالقیت

 عظیم و بـزرگ ۀ هاي وقت شد که متأسفانه این تجرب الخصوص ابرقدرت باعث حیرت سایر کشورها، علی
هـاي   گردید تا بتوان بـه ابتکـارات و رهیافـت   که باید و شاید، تدوین ن گونه انقالب شکوهمند اسالمی، آن

ذکـر اسـت    اره نمود. اما آنچه در میان قابلهاي مختلف اش گوناگون آن از دید علمی و پژوهشی در عرصه
پذیري،  زیستی، مشارکت اینکه اهمیت عناصر ارزشی جهاد سازندگی به نوع رهبري، اخالق اسالمی، ساده

هـاي   تشـکل و ترکیـب نیـروي انسـانی و پویـایی افـراد و گـروه        هاي ارتباطی، نوع گیري، شبکه تصمیم
  .گشت آن برمیة دهند تشکیل

مدیریت جهادي در واقع سبکی برخاسته از تفکر بومی و متناسب با مقتضـیات فرهنگـی و اجتمـاعی    
ماست که شاید در مکاتب دیگر، مدیریت هم تعالیم مشابهی داشته باشد، لـیکن ایـن تعـالیم تکنیکـی و     

فاوت چندانی بـا هـم نـدارد، امـا     است؛ یعنی شیوه و روش و مدل کار است که در جوامع انسانی ت تجربی
هـاي متفـاوت،    هـا در فرهنـگ   هاي مختلفی دارند و شدت و ضعف اثر آن ها، کارایی کدام از این سبکهر

ۀ نسخ هاست که موضوعیت دارد و آن روح حاکم کند. در فرهنگ ما، روحی حاکم بر این تکنیک فرق می
  .ها، از این نکته غفلت نکرد اسالمی است که باید بدان توجه نمود و در مقایسات و بررسی-بومی ایرانی
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توان با رویکرد مدیریت جهادي شاهد شکوفایی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر شـد،   می در این راستا
مـدیریت   تـأثیر اخت اسالمی است. جهـت شـن  هاي  مدیریتی که مبتنی بر فرهنگ جهادي و داراي آموزه

تبیـین   ، چراکه الزمۀجهادي بر اقتصاد مقاومتی الزم است به شناخت و الزامات فرهنگ جهادي بپردازیم
  مدیریت جهادي شناخت فرهنگ جهادي است. 

   مفهوم فرهنگ جهادي
مـداري، ایثـار و    محـوري، والیـت   جملـه مصـادیق آن دیـن   نگ جهادي یک مفهوم کلی است کـه از فره

پـذیري اسـت.    پذیري، خودبـاوري، پویـایی و مأموریـت    مداري، انعطاف گرایی، ارزش ی، مردمازخودگذشتگ
ـ  فرهنگ جهادي پدیده وجـود فقـر و محرومیـت و وقـوع     ۀ اي اسالمی است که با دو عامل پیدایش زمین

روستایی ة اي در حوز منطقهۀ انقالب عظیم اسالمی به رهبري حضرت امام خمینی (ره)، با مأموریت توسع
و عشایري و با ظهور سربازان حضرت امام راحل، بیش از دو دهه در تاریخ اسالم و ایران، مجدداً فرصـت  

مـداري،   هـایی از قبیـل دیـن    ) و با تأکید بر شاخصه1388، همکاران (محمودزاده و .تجلی پیدا کرده است
دینی در هاي  خالق و ارزشکردن ا گرایی، نهادینه ، خودباوري، مردمپذیري، پویایی محوري، انعطاف والیت

گرایـی   گرایی در عین تمایل به واقعیت داشتن صفت دینی بر سایر وجوه، آرمان محیط کار، نوآوري، برتري
گرایی، درك دقیق از زمان و مکان، ترکیـب عناصـر مـادي و معنـوي فرهنـگ، نگـاه خـاص و         و عینیت

(مرتضـوي و   .پذیري هادت و تحولحساسیت نسبت به مفاهیم برجسته و مهم دینی همچون شهامت و ش
  .چارچوبی جدید را در فرهنگ سازمانی ارائه داده است )1388، همکاران

هاي فکري و ارزشی است که در رفتار اختیاري و  اي از مایه منظور از مفهوم فرهنگ جهادي مجموعه
هـا، رفتارهـا و    ها، گرایش ارزشها، باورها،  گذارد و داراي عناصر متعددي از شناخت اجتماعی انسان اثر می

مکتـب اسـالم اسـت؛     باشد. بر این مبنا، بدون تردید فرهنگ جهادي همان فرهنـگ دیـن و   می کردارها
باوران است؛ همان فرهنگ والیت و امامت و خالصه فرهنگ محمد و علی و فرزندان همان فرهنگ خدا

ا هرگز نباید فرهنگ جهادي را از فرهنـگ  ه ها و بررسی است و باید توجه داشت که در تحلیل(ع) پاکشان
ص و که با مدیریت متعهد با هویـت مشـخ   اسالم ناب محمدي جدا نمود. فرهنگ جهادي یک نهاد است

  شود. کنندگانش اداره می ف معین در خدمت تالش فردي مشارکتهد

 گیري فرهنگ جهادي  پیدایش و شکل
رهاي مذهبی و ایمانی افـراد انقالبـی و بـا الهـام از     هاي جهادي برخاسته از اندیشه و باو فرهنگ و ارزش

عبـارتی   هاي جهـادي بـه   هوري اسالمی ایران بوده است. چراکه عمدة ارزشگذار جم سیره و اندیشه بنیان
پرهیز از اسراف، شدند مثل؛ اخالص، ایثار، تعاون و تالش، تعهد، سادگی،  هاي دینی نیز شناخته می ارزش
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ـ    اي از این ویژگی پاره... یا مشورت، مشارکت و الب و روحیـات انقالبـی   ها برخاسته از شـرایط خـاص انق
شـکنی. بنـابراین    و خـط پـذیري   کوشی، حضور در مناطق محروم، جسـارت، خطـر   باشد ازجمله؛ سخت می
جمعـی و متقابـل    تـأثیر صورت طبیعی و خودجوش و با  پیدایش و رشد فرهنگ جهادي به :توان گفت می

و ترغیب امام خمینی معمار بزرگ انقـالب اسـالمی    تأکیدمی بوده است و البته توجه، پس از انقالب اسال
که به همان سان که پیامبر خدا در مقابل مشرکان جهاد فرهنگی و فرهنگ جهـادي را روش خـود قـرار    

 را بـه دادن کتاب خدا یعنی قرآن کریم در این جهاد، فرهنـگ جهـادي   ، امام راحل نیز با دستمایه قرارداد
ویژه  تشنه و خسته به هاي  ر اعماق جانشبه پیمودند. امام راحل د پیروان خود آموخت تا ره صدساله را یک

داد  اجـازه مـی  هـا   و مشـکالت و محـدودیت  ها  که فرصت داشت و واقعیتآنجا جوانان روح امید دمید و تا
ن بـه  ان نهادنـد و بـراي رسـید   جهادي پا به میـد  گسترانید و جوانان با روحیۀ مردم قرآنی را میان اندیشۀ

هاي بلند خود از هیچ ایثاري دریغ نورزیدند و هرگـز از کمـی    ساختن آرمان اهداف انقالب اسالمی و عینی
هـاي اسـتوار و    هـاي بلنـد، عـزم    بلکـه بـا همـت    ،بودجه، امکانات و نبود شرایط مسـاعد شـکوه نکردنـد   

ناپذیر و با آغوش باز به استقبال مشکالت شتافتند و بدین سان فرهنـگ جهـادي از    هاي خستگی کوشش
   سرعت میان مردم رواج یافت. هاي امام راحل نشأت گرفت و به شهانقالب اسالمی و اندی

نگ جهادي ه انقالب اسالمی به مردم ما داد فرهآنچاند:  رهبر معظم انقالب در این باره چنین فرموده
آید. و همـین فرهنـگ جهـادي اسـت کـه از       کار می ها به ها و عرصه صحنه ۀبود؛ فرهنگ جهادي در هم

  .»آید شمار می هاي مهم انقالب اسالمی به ویژگی امتیازات و

 هاي بنیادي فرهنگ جهادي  گیري جهت
بایسـت   جهادي وجود دارد که می اساسی براي فرهنگي گیر براساس رهنمودهاي حضرت امام دو جهت

  هاي خود را معطوف به آن دو نماییم:  ها و برنامه فعالیت همۀ
  .استقالل واقعی .1
  .گیري فرهنگی و اعتقادي جهت .2

   استقالل واقعی .1
کردن کشور که همان استقالل واقعی هاي وابستگی به خارج و خودکفا گهحضرت امام همواره بر بریدن ر

هاي فرهنگ جهادي را  ها و برنامه سیاست در حقیقت امام راحل سمت و سوي همۀ اند. نموده تأکیداست 
هـاي   پیـام  که در یکی ازداند نه چیز دیگر. چنان می تنها و تنها نیل به خودکفایی و استقالل  از بعد اجرایی

هاي سخت نـه شـرقی و نـه غربـی جمهـوري اسـالمی        یاست صحنهامیدوارم که از س«خود فرموده اند: 
در جـاي دیگـر    .»ایـم  نکنیم هیچ کاري نکردهریزي  استقالل واقعی پایه عبورکنید که اگر ایران را بر پایۀ
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  ».کشاورزي جمله در قضیۀ بشویم در همه چیز منما باید خودکفا «فرمایند:  می

  گیري فرهنگی و اعتقادي جهت .2

(ص)  کردن و ترویج و تحکیم اسـالم نـاب محمـدي   ر مسیر استوارعتقادي فرهنگ جهادي دا در عرصۀ
کـه بایـد    به تنها چیـزي « :فرمایند که حضرت امام خطاب به فرزندان انقالبی خود میرود. تاآنجا می پیش

ن حـامال  همین علت امام بزرگـوار کـراراً   به». (ص) است هاي اسالم ناب محمدي فکر کنید استواري پایه
انـد.   فرهنگ جهادي را توصیه به خودسازي، اخالص در کارها، جهاد با نفس و پرهیـز از انحـراف نمـوده   

ادي است و معیار اصـلی سـنجش   در فرهنگ جهگیري  ترین نوع جهت اعتقادي مهمگیري  بنابراین جهت
 دانشـجویی، اندیشـۀ  آید. (پرسـمان   میحساب  ها و هر نوع رفتار سازمانی به یتبودن و قداست فعال ارزشی

  سیاسی، ابعاد شخصیتی، علمی و مدیریتی)

  هاي فرهنگ جهادي شاخصه

  
  هاي فرهنگ جهادي  شاخصه .1شکل 

  مداري دین
نگرفتن بـر خـدا و رسـول در کلیـۀ امـور و       در مدیریت براي خدا ضمن اینکه دو اصل عدم تقدم و پیشی

ـ  یرد، رفتارهاي مدیر جهادي در کلیۀگ می ها و کارها قرار چنین ایمان به آخرت محور اندیشههم ا شئون ب
رند. ها با هم هماهنگ بوده و حرکات با یکدیگر تعامل مثبت دا وضعیت یکدیگر تزاحمی نداشته و در کلیۀ

دنبال رضایت اوست. حضرت امـام راحـل در    داند و به عنوان امانت الهی می یک مدیر الهی مسئولیت را به
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براي خدا به بندگان خدا خدمت کنید و ثنا و اجر را از او طلـب کنیـد   «  ماید:فر جمع مسئوالن جهادي می
ولـو حجـم   کنـد   که حجم عمـل را زیـاد مـی     آن چیزي فرماید. می که او جزاي شما را و اجر شما را اعطا

ــم اســت و آن  ــادیش ک ــی م ــودن و اخــالص اســت اله ــی از ».ب ــذا یک ــادي،  ل ــدیر جه خصوصــیات م
   کردن مخلصانه است.کارکردن و کار براي خدا اعتقادي

  محوري والیت
ترین خصوصیت مدیریت جهـادي اسـت. ایـن     اطاعت از والیت فقیه و التزام عملی به آن از اولین و مهم

   گردید.  آن حاکم ۀاعتقاد از طریق دفتر نمایندگی والیت فقیه نهادینه شد و مدیریت والیتی در کل بدن

 پذیري  انعطاف
 دهنـدة  رایط خـاص زمـانی نشـان   بـه وظـایف و شـ    هاي زمانی مختلـف باتوجـه   ناسب در دورهتغییرات مت

گوناگون است. در این زمینه مـدیران جهـادي در هـر زمـان      هاي مدیریت جهادي در دورهپذیري  انعطاف
  سازند. هایی را طراحی و اجرایی می نامه آیینخود،  هاي زیرمجموعۀ نیازهاي آن زمان سازمان متناست با

  پویایی
هـاي   به نیاز انقالب از ویژگی هاي خطیر در هر دوره باتوجه استقبال مدیریت جهادي از پذیرفتن مسئولیت

   بارز پویایی این نوع مدیریت است.

  باوريخود
با خون و فرهنگ انقالب و خود باوري یکی از اصول مورد استفاده در مدیریت جهادي بوده و این ویژگی 

کـالن و   هـاي  ام طـرح بودن مدیریت جهـادي در خصـوص انجـ   یکرد جهادي عجین شده است. پیشتازرو
آوردن ساختار تشکیالتی متناسب با آن نیازها از صفات بارز این نوع مدیریت و در واقع وجود زیربنایی و به

  محصول نگاه جهادي است. 

  گرایی مردم
ت. جلـب مشـارکت   اصلی مدیریت جهادي و فرهنگ متناسـب بـا آن اسـ   هاي  پایه گرایی از مردم و مردم

فرهنگ جهادي بوده است. لبیک اقشار گوناگون مردم اعـم از   امور انقالبی سرلوحۀ مردمی در انجام همۀ
حضـور  (ره) در خصوص  روحانی، دانشجو، کارمند، بازاري، کارگر و کشاورز، به فرمان حضرت امام خمینی

   توان مصداق موفق این نوع مدیریت دانست. را می 60جهاد سازندگی در دهۀ در نهاد 
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  هاي دینی در محیط کار کردن اخالق و ارزش نهادینه
حفـظ شـعائر و ظـواهر     ،لار با ارباب رجوع، حساسیت بـه مسـائ  رعایت شئونات اسالمی و اخالقی در رفت

  جهادي است.هاي دیگر فرهنگ و مدیریت  اسالمی در محیط کار از ویژگی

  نوآوري و ابتکار
ابتکار و نـوآوري   ۀمراتبی شدید وجود دارد، روحی که گرایش سلسله هایی د در سازمانان مطالعات نشان داده

بـر عملکـرد   ها  از حد پایینی برخوردار است و بالعکس، هر قدر مسئولیت و اختیار در افراد افزایش یابد، آن
بخشی به کارها و تسهیل در انجام  جهادي خالقیت و ابتکار براي عمق افزایند. در مدیریت می خود، بیشتر

که توسط مـدیران جهـادي    ها تبدیل شده است. بنابراین، محیطی ها براي مردم به بخشی از هویت آن آن
کـه   طـوري  گـردد، بـه   تأکید می باید اداره شود، بیانگر فضایی است که در آن به استقالل فردي و نوآوري 

گردند و  میمند  گیرند، به کسب کمال بیشتر، عالقه ولیت و تبعات تصمیمات خود را به عهده میافراد، مسئ
سیاسـی، ابعـاد    (پرسـمان دانشـجویی، اندیشـۀ    آورنـد.  وجود می الزم را در خود بههاي  ها و مهارت توانایی

 شخصیتی، علمی و مدیریتی)

  هاي فرهنگ جهادي بایسته
هاي اعتقادي و اجرایی  گیري رهنگ جهادي را حفظ نمود و هم جهتشود هم عناصر اساسی ف چگونه می

هاي زیادي  ایستههاي امام راحل ب توان با غور در گلشن اندیشه این منظور می به  آن را جامه عمل پوشاند؟
تردیـد حـامالن ایـن فرهنـگ تنهـا بـا        عنوان ملزومات فرهنگ جهادي ارائه نمود که بی را استخراج و به

هـاي اسـالم نـاب     توانند هم بر توفیقات اعتقادي خود، یعنـی اسـتواري پایـه    ها می ین بایستها تمسک به 
برخی محمدي بیفزایند و هم توفیقات اجرایی خود را که نیل به استقالل و خودکفایی است افزایش دهند. 

   ند از:ا از منظر امام (ره) عبارت ها از این بایسته
 رهاداشتن به خدا و اخالص در کا توجه.  
 خودسازي و جهاد با نفس یا جهاد اکبر در کنار تالش و سازندگی.   
 کاري و امور خالف مصلحت اسالم و انقالب لوغپرهیز از انحراف، تخریب، ش.   
 اخوت اسالمی و همه با هم براي پیشبرد امور داشتن روحیۀ.  
 رعایت قانون و انجام وظیفه و اجتناب از تداخل در سایر امور.  
  قانون و انجام وظیفه و اجتناب از تداخل در سایر اموررعایت.  
 گذشت، ایثار و فداکاري داشتن روحیۀ.  
  جنگ و دفاع سنگربودن در عرصۀ بیسنگرساز.  
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 خصوص محرومان جامعه شتیاق خدمت به اسالم و مسلمین بها.  
 شجاعت و دلیري در انجام کارها داشتن روحیۀ.  
  تنگدستی و رذالت و ذلتتالش و پیکار علیه فقر و.  
 ،ها حوزه استقالل و خودکفایی واقعی در همۀ کوشش براي نیل به آزادي.  
 شور و نشاط اسالمی در کارها داشتن روحیۀ.   
 که براي خدمت به مردم و آبادانی مملکت مفید است آشنایی با علوم جدیدي.  
 متعهدشدن مدیران جهادي براي سایر جوانان مسلمان و  الگو و نمونه.   
 انجام بیشترین خدمات با کمترین امکانات.  
 فرهنگی و عمرانی از طریق صدا و سیما رسانی اقدامات ارزندة اطالع.  
 ها و نفوذ روحانیون براي جلب توجه و اعتماد مردم جمله رسانهگذار ازتأثیراز جمیع عوامل مندي  بهره.  
 تقویت روح ایمان در میان مخاطبان.   
  دلسردي در هنگام بروز کسري بودجه یا مشکل در اموراجتناب از.  
 نجات مظلومین از ظلم و گرفتاري.  
 کوشش جهت انجام کارهاي بسیار خوب و عالی براي اسالم و مسلمین.  
 شمردن خدمت به مستمندان و محرومان جامعه عبادت.   

  مدیریت جهادي
ده است در نتیجه در ابتدا ایـن دو واژه را  تشکیل ش» جهاد«و » مدیریت«واژه مدیریت جهادي از دو جزء 

 .نماییم می تعریف

  الف) مدیریت
مؤثر و کارآمد منابع مادي و انسـانی   کارگیري بهمدیریت فرایند «ریت آمده است: در تعریف اصطالح مدی

ي دسـتیابی بـه اهـداف    امکانات هدایت و کنترل است که بـرا  بسیج منابع و دهی سازمانریزي  در برنامه
  .»گیرد می اساس نظام ارزشی مورد قبول صورتسازمانی و بر

کردن، رهبري  است از علم و هنر متشکل و هماهنگمدیریت عبارت « همچنین اقتداري معتقد است:
  )رشد ۀدانشنام(. »مطلوب با حداکثر کاراییهاي  جمعی براي نیل به هدف دستههاي  و کنترل فعالیت

 ب)جهاد
کُتـب  « :فرماید شدن نبرد با مشرکین که می واجب ۀیآگاهی بحث از قتال شده است مانند در قرآن کریم 
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و جاهـدوا فـی اللَّـه حـقَّ     «) و گاهی بحث جهاد مطرح گردیده است: 216 ، آیۀبقرهسورة ( »علَیکُم الْقتال
هةولی واژ ،نظامی و درگیري با دشمن است ۀمعناي مقابل فقط به» قتال« ةواژ )78 ۀ، آیحج ةسور( .»جِهاد 

اي از جهـاد   ها است و قتال شـعبه  معناي هرگونه کوشش در راه خدا و تالش براي انجام نیکی به» جهاد«
  )181، 14 ج ،تفسیر نمونه( است.

انقالب اسالمی در حال حاضر در گام سـوم، یعنـی   «اند:  رهبر معظم انقالب در این باره چنین فرموده
و اهـداف  هـا   . ساخت نظام اسالمی در ابتداي انقالب و براسـاس آرمـان  »اسالمی قرار دارد ولتساخت د

شود کـه   می ال مطرحؤبود، با موفقیت انجام شد، اما این س اسالمی گذار انقالب که برگرفته از منابع بنیان
ال را پاسخ این سؤسوم تحقق نیافته است؟ شدن سه دهه از انقالب اسالمی هنوز گام  رغم سپري چرا علی

تردید در این روند وقتی نقـش   جو کرد. بیو توجهی به مدیریت جهادي جست بی باید در سبک مدیریتی و
شود، داللت بر این حقیقت دارد که از انگیزه مردم در حفـظ و   می عوامل مختلف براي این منظور بررسی

نظـام و سـرمایۀ   هـاي   منـابع و ظرفیـت  تدوام و تعمیق انقالب، نقش رهبري در هدایت کالن آن، وجود 
ایـن    رسـد حلقـۀ مفقـودة    نظر می نشده است. اما در این میان، به گام سوم کاسته  بخشی انقالب در تحقق

  رو بوده است. ههایی روب روند، نوع و سبک مدیریت بوده که با فراز و نشیب

  مدیریت جهادي از منظر مقام معظم رهبري
نکه مـن  ینفس و اعتماد به کمک الهى. ا رت است از خودباورى و اعتمادبهعبا ت جهادىیریمد عامل مهم

ـ ن و تبریرالمؤمنیالم) و نام مبارك امالس  هینام مبارك امام باقر (عل ـ یام مبـارك رجـب را در طل  یـ ک ای  ۀع
ل به خداى متعال و استمداد از کمک الهـى  کارها توک ۀن است؛ در همیخاطر ا کنم، به یضم عرض میعرا
سوى شما  ها به د، راهیخواه یشما از خداى متعال کمک م م. [وقتى]یهاى الهى اعتماد کن ]؛ به کمک می[کن

ـ  ،الطـالق  ۀ(سوره مبارک .»حتَسبیثُ الیرزقه من حیو  ،جعل لَه مخرَجایتَّقِ اهللاَ یو من «شود:  یباز م  ۀآی
رسـد؛   یهاى مختلفى به من و شما م شکل است، بهگر گفته شده یات دیه و در آین آین رزقى که در ای) ا2

ن رزق الهى اسـت؛  یشود؛ ا یدرخشد، راهى باز م یزند، م یزى برق میک چیگاهى شما ناگهان در ذهنتان 
 بیانات( .ن همان رزق الهى استید؛ ایآ وجود مى د وافرى در دل شما بهیک امیفشار، ناگهان  ۀک برهیدر 

  )10/2/1393، در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنا مقام معظم رهبري
شود کارهاي بزرگ را انجـام داد؛ یـک همـت     حساسیت نمی آلوده و بی حرکت عادي و احیاناً خواب با

هـاي اقتصـاد مقـاومتی]     [سیاسـت  جهادي الزم است، تحرك جهادي و مدیریت جهادي براي این کارها
 )20/12/1392 ،هاي اقتصاد مقاومتی تبیین سیاست ۀجلس در مقام معظم رهبري بیانات. (الزم است

اگر مدیریت جهادي یا همان کار و تالش با نیـت الهـی و مبتنـی بـر علـم و درایـت حـاکم باشـد،          
حـل   هاي جهانی و در شرایط دیگـر، قابـل   آمیزِ قدرت ، در شرایط کنونیِ فشارهاي خباثتمشکالت کشور
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دیدار شهردار و اعضـاي  (بیانات مقام معظم رهبري در  .خواهد داد است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه
 )23/10/1392، شوراي اسالمی شهر تهران با رهبر انقالب

هـاي ایـن    هاي اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده و در واقع مؤلفـه  هاي این سیاست ها ویژگی این
 ...مجموعه است

ها مورد مالحظه قرار گرفتـه؛ همـت جهـادي،     چهارم، رویکرد جهادي است که در این سیاستۀ نکت
حساسـیت   آلوده و بی حرکت عادي و احیاناً خواب شود پیش رفت؛ با مدیریت جهادي. با حرکت عادي نمی

شود کارهاي بزرگ را انجام داد؛ یک همت جهادي الزم است، تحرك جهـادي و مـدیریت جهـادي     نمی
قدرت باشد، هم با برنامه باشد، ، هم علمی باشد، هم پرشود براي این کارها الزم است. باید حرکتی که می

 .هـاي اقتصـاد مقـاومتی    تبیـین سیاسـت   ۀدر جلسـ  مقـام معظـم رهبـري    بیانـات . (و هم مجاهدانه باشد
20/12/1392( 

شدن بـه اختالفـات در داخـل کشـور؛ اختالفـات فرعـى و        ها است: سرگرم هاى درونى ما این چالش
وجـود بیـاورد، مـا را از مسـائل      بکند، در مقابل هم قرار بدهد، تعارض بـه اختالفات سطحى، ما را سرگرم 

ه عـرض شـد.   اصلى و از خطوط اصلى غافل بکنـد؛ ایـن یکـى از مصـادیق آن چـالش اصـلى اسـت کـ        
کارى،  روحیگى، دچارشدن به کم دچارشدن به تنبلى و بىت. هاى ما اس دادن انسجام ملت از چالش ازدست

که طور حاال نتوانستیم؛ نخیر، همان توانیم، تصور اینکه تا یدى، تصور اینکه ما نمیشدن به یأس و ناامدچار
هـا را   این گره ۀتواند هم توانیم، باید عزم داشته باشیم، عزم ملى و مدیریت جهادى می امام فرمودند ما می

مقـام معظـم    یانـات ب( .هـا مقابلـه کنـیم    هاى درونى ما است که باید با این ها همه، آن چالش باز کند. این
 )14/3/1393، در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رهبري

  ضرورت مدیریت جهادي
 ساخت دولت اسالمی قرارگرفتن در مرحلۀ.  
 نشیب رونـد   و غیرجهادي در فرازهاي  آموزي و عبرت از کارکرد مدیریت اقتضاي اقتصاد مقاومتی درس

   .انقالب اسالمی
  رشد و پیشرفت با رقباي جهانی کاهش فاصلۀضرورت.  
 انداز ورت تحقق اهداف مندرج در سند چشمضر.  
 هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عبور از انباشت مشکالت در حوزه.  
 گر سلطههاي  قدرت سابقۀ بی مقابله با فشارهاي.  
 انقالب اسالمیهاي  ها و آرمان تداوم ارزش.  
 هاي فرهنگی و ... برخنه و آسی .  



  407                 مقاومتی اقتصاد تأثیرگذار بر شکوفایی مدیریت جهادي عاملی

 

    سبک مدیریت غیرجهادي
در  جمعی، مبتنی بر مبارزه نه صـرفاً  دستههاي  مدیریت جهادي، یعنی علم و هنر رهبري و کنترل فعالیت

هاي علمی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و... جهـت نیـل بـه اهـداف      بلکه در تمامی عرصه ،نظامی عرصۀ
 :که در رسیدن به آن وجود دارد. از نظر رهبـر معظـم انقـالب    راهبردي و کالن یک سیستم و رفع موانعی

م گـویی مـن دار   دهـد. مـی    نمـی  را گري معناي مبارزة  رزه. در زبان فارسی جنگ و ستیزهجهاد یعنی مبا«
مسـلحانه   مبـارزة کـنم،   سیاسی مـی  مبارزةکنم،  اجتماعی میة کنم، مبارز علمی می مبارزةکنم:  مبارزه می

نیرو در مقابل یک مانع یا یک دشـمن.  تالش پر  ها مبارزه است و معنا دارد. مبارزه یعنی این کنم، همۀ می
معیـار جهـاد شمشـیر و میـدان جنـگ       رو یـن اسان نباشد مبارزه وجود ندارد. ازاگر هیچ مانعی در مقابل ان

دو چیـز حتمـاً الزم اسـت:     در مبارزهمبارزه وجود دارد. ۀ نیست. معیار جهاد همان چیزي است که در کلم
توانـد مبـارزه    که در آن جد و جهد و تحرکی باشد. انسان در رختخواب یا در پستوي خانه که نمییکی این

که در مقابلش دشمنی باشد. مبـارزه در آنجـا   باشد... دوم اینداشته  کند، در مبارزه باید جد و جهدي وجود
  .»که دشمن نیست معنا ندارد. پس جهاد متقوم بر این دو رکن است

    سبک مدیریت غیرجهاديهاي  ویژگی
 توجهی و عدم باور به عدالت اجتماعی بی.  
 مدیریتی رایج غربیهاي  نگاه به مدل.  
 مردمی و درد مردم نداشتن عدم دغدغۀ.  
 طلبی طلبی و عافیت رفاه.  
 گرایی و نداشتن باور عمیق به توان سایر منابع انسانی خاص.   
 محوريسود.  
 هاي علمی در مدیریت بدون لحاظ تعهد و معنویت تصلب در اعمال روش.  
 مرزي دینی و برون داراي مبانی برون.  

  مدیریت جهادي   سه ویژگی اصلی
شـهر تهـران و    در ادارة کـالن  مدیریت جهـادي هسـتند:   اصلیسه ویژگی «مقام معظم رهبري فرمودند: 

کیه بـر علـم و درایـت یـا همـان      خدمت به مردم با نیت خدایی و با ت ة کشور باید روحیۀهمچنین در ادار
   ».پیش رفت بتوان عبور کرد و بهمدیریت جهادي حاکم باشد تا از مشکالت  روحیۀ
  .خدمت به مردم .1
  .نیت خدایی(خلوص) .2
  .تکیه بر علم .3
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  فرد مدیریت جهادي هاي منحصربه ویژگی
  ه.منت و عاشقان خدمات بیۀ ارائ .1
 .)نیروهاي مردمی دهی سازمانرکت مردمی در انجام امور (توجه به مشا. 2
هاي محوله بـدون گلـه و    گیري حداکثري از امکانات موجود تحت اختیار در جهت انجام مأموریت بهره. 3

  .شکایت
  ی.و نیروهاي مردم اعتماد متقابل به اعضا. 4
  ي.ري و تشریفات مربوط به نظام اداربندهاي ادا و گسستن قید. 5
هـا پرداخـت    توجهی به امور مادي (حقوق، رفاه، مقام و...) جهادگران حتی در زمانی که وجهی به آن بی. 6

  ق.نمودند، نه حقو هزینه یاد می کمکشد، از آن به تعبیر  می
 .)روزي هاي محوله (کار شبانه توجهی به زمان در انجام مأموریت یب. 7
  ت.عنوان عباد تکلیف و تلقی کار به عنوان انجام امور به. 8
  ه.شد گیري از خدمات ارائه با بهره ایجاد گفتمان مشترك. 9

  ا.ه به این امور در انجام مأموریت هاي فرهنگی و توجه تقویت بنیان. 10
محترم ولی فقیه و انجام وظـایف متناسـب بـا تـأمین نظـر      ة صال به والیت از طریق نمایندالهام و ات. 11

  صواب.له و هدایت امور در مسیر صحیح و  معظم
  ت.شکل گرف» همه با هم«ي با رویکرد گیري در مدیریت جهاد سازي و تصمیم تصمیم. 12
  ت.اس» کار نشد ندارد«اد مظهر تفکر جه. 13
  ت.یدن به هدف استالش براي رسجهاد مصداق . 14
 )1388در قاموس جهاد مشکالت و تنگناها جایگاهی ندارد. (تشویقی، . 15

  مصادیق مدیریت جهادي
 زدایی از روستاها و مناطق محروم در ابتداي انقالب اقدامات جهادي در محرومیت.  
 دفاع مقدس سالۀ مدیریت هشت.  
 هاي دفاع مقدس ز سالزدایی با طرح جهاد سازندگی پس ا محرومیت.  
 بم طبیعی مثل زلزلۀهاي  مدیریت بحران.  
 بنیادي، هوا و فضا و...هاي  اي، نانو تکنولوژي، سلول وري هستهپیشرفت فنا . 

   موانع مدیریت جهادي
 چهارم انقالب ویژه در دهۀ همدیریت جهادي بهاي  عدم درك الزم از ابعاد، ماهیت و ضرورت.  
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  هـاي روشـنفکري    اعتقاد به مدیریت جهـادي و نفـوذ تفکـرات و ایـده     بی متعارض ووجود رویکردهاي
  .گرا غرب

 مخالفان مدیریت جهادي ان منتسب به نیروهاي ارزشی و سوءاستفادةعملکرد برخی از مدیر.  
 ها و رهنمودهاي رهبر معظم انقالب توجهی به دغدغه در میان مسئوالن و بیها  وجود غفلت.  
  هـا و   نخبگـان، رسـانه   به بعد توسط مسـئوالن،  1370 دهۀ صحیح ایده و تفکر جهادي ازعدم بازتولید

 . مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی و....

  دستاوردهاي مدیریت جهادي
 جامعه کومت دینی و نظام اسالمی در ادارةافزایش کارآمدي ح.  
 ارتقاي ضریب امنیت ملی از طریق کسب رضایتمندي مردم.  
 تهدیدات نرم  سازي قدرت نرم در ابعاد مختلف و خنثی تولید.  
 هاي فردي و نوآوري شکوفاسازي خالقیت.  
 نهفته هاي ظرفیت رساندن فعل به و شناخت.  
 پیشرفت و توسعه یندفرا درمردم  آفرینی بیش از پیش نقش.  
 ایثارگري  و روحیۀهاي اسالمی  آموزه باورها،یافتن  حاکمیت.  

  تعریف اقتصاد
معنـاي اعتـدال و    نمودن و استوارداشتن راه است. و نیـز بـه   معناي مستقیم اقتصاد در لغت ریشۀ قصد و به

اسـت کـه   هایی  قصد) علم اقتصاد عبارت از بررسی روشة واژ ق،1412 (راغب اصفهانی، روي است. میانه
چنـین  ر طـی زمـان، و هم  االها و خدمات، دبردن منابع کمیاب به منظور تولید ککار پول براي بهۀ وسیل به

کند.  میریزي  مصرف در زمان حال و آینده برنامهمنظور  در جامعه بهها  ها بین افراد و گروه براي توزیع آن
  )4ش،  1361 (جاسبی،

ـ  هايعبارت دیگر، علم اقتصاد دانشی است که رفتار به تولیـد، توزیـع، و مصـرف،    ۀ بشري را در زمین
ـ  هـاي   پدیده بینی یشپکند تا قدرت  می تجزیه و تحلیل دسـت آورد. و در اصـطالح، علـم     هاقتصـادي را ب

ـ ها  شواز رگیري  بهره ازدهی در تولیـد، توزیـع و   و ابزارهایی است که با صرف کمترین هزینه، بیشترین ب
علمی اسـت  » اقتصاد«) بنابراین، 10-14 ش، 1363دست آید. (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،  مصرف به

  کند. می یابد، مطالعه نمی انسان را با اشیاي مادي مورد نیاز او که به رایگان در طبیعتۀ که رفتار و رابط
   .علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه :ارسطو

  . علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است ،اقتصاد :آدام اسمیت
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   .عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع ،اقتصاد :ستوارت میلا
   .تاقتصاد علم اس :ریکاردو

علـم   :در تعریف دیگـر . اي هشغلی و حرف زندگی بشر در ۀعبارت است از مطالع، اقتصاد :آلفرد مارشال
از آن بـراي  مـد و تمتـع   آن عادي زندگی اقتصاد یعنی کسـب در انسان در جریاهاي  کردار اقتصاد بررسی

  . دادن زندگی است تربیت

 معرفی اقتصاد مقاومتی
هـا  تأثیرکـردن آن   اثر عاقباً تالش براي کنترل و بیهاي فشار و مت معنی تشخیص حوزه اقتصاد مقاومتی به

همچنین بـراي رسـیدن بـه اقتصـاد      .باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است می
 تأکیـد هاي خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش بـراي خوداتکـایی    مقاومتی باید وابستگی

کـردن فشـارها و   د مقاومتی، ضرورت مقاومت براي ردمردان ایران در تعریف اقتصا طبق نظر دولت گردد.
این روش اقتصادي از نظر تعریف بـا اقتصـاد   . از استها براي رسیدن به نقاط مثبت ملی نی عبور از سختی

 .ریاضتی تفاوت دارد
تـالش بـراي    فشار یا درشرایط کنـونی تحـریم و متعاقبـاً   هاي  اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه

بـاور و مشـارکت    کـه قطعـاً   ،کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصـت اثر بی کنترل و
شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی  عقالیی و مدبرانه پیشهاي  یریتهمگانی و اعمال مد

البته منظـور  و صد تولید داخل و تالش براي خوداتکایی استهاي  روي مزیت تأکیدو ها  کاهش وابستگی
از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یـک اقتصـاد منفعـل و بسـته چنانکـه      

 .شود اومت براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف میمق
تصادي در است که براي پیشبرد امور اق  تدابیر و راهکارهایی عریف دیگر اقتصاد مقاومتی مجموعهدر ت

 تعریف دیگر اقتصـاد مقـاومتی عبـارت    .شود کار گرفته می هاي اقتصادي به زمینه ۀشرایط مقاومت در هم
سطوح با فـرض فشـار    ۀاقتصادي معطوف به پایداري در همهاي  گذاري و اجراي برنامه از: سیاست ستا

  .نظام سلطه ۀجانب همه

  اقتصاد مقاومتی ۀتاریخچ
غزه توسط اسرائیل که مواد غذایی و  ةپس از محاصر 2005بار در سال  نخستیناصطالح اقتصاد مقاومتی 

شـد و نـاتوانی غـزه در صـادرات، امکـان       اقتصادي را نیز شامل میهاي اولیه براي تولید و پیشرفت  نهاده
فرنگی را کاهش داده بـود مـورد اسـتفاده     شت بسیاري از محصوالت کشاورزي ازجمله توتصادرات و ک

 .قرار گرفت و ضوابط و معیارهاي حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید
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هاي اخیر این شیوه توسط حکومت ایران تـرویج   در سال ها علیه ایران پس از تشدید تحریم در ایران
ها با ایجاد کمتـرین   شود و در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم می

  .بحران است

  ارکان اقتصاد مقاومتی
 بودن اقتصاد مقاوم )الف

سـوي دشـمن،   تـأثیر از  نفوذ، غیرقابـل  که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیرقابلما این است ۀ همۀ وظیف
است که ما مطـرح کـردیم. در اقتصـاد    » اقتصاد مقاومتی«حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات 

بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتوانـد در مقابـل    وممقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقا
بیانات مقـام معظـم رهبـري در    ( قرار بگیرد، مقاومت کند. دشمنۀ آنچه که ممکن است در معرض توطئ

 )1/1/93 حرم مطهر رضوي علیه السالم،

 هاى دولتى و مردمى ظرفیتۀ استفاده از هم )ب

دیم، خـب، خـود اقتصـاد    را مطـرح کـر  » اقتصـاد مقـاومتى  «بخش خصوصى را باید کمک کرد. اینکه ما 
هـاى   به مردم است؛ همین سیاسـت ۀ هایش همین تکی طى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشیمقاومتى شرا

با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبـال شـود؛ ایـن جـزو کارهـاى اساسـى        44اصل 
خـاطر   شـنوم کـه بخـش خصوصـى بـه      ن کشـور مـی  از خـود مسـئوال  شماست. در بعضى از موارد، مـن  

اى اینکه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حـاال از  ید. خب، باید فکرى بکنید برآ ىش جلو نما ىوانت مک
هاست، از طریق قوانین الزم و مقررات الزم است؛ از هر طریقى که الزم است، کـارى کنیـد    طریق بانک

خره اقتصاد مقاومتى معنایش این اسـت کـه مـا یـک     باأل .که بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود
ـ  بر محفـوظ بمانـد، هـم آسـی    رشد اقتصادى در کشـو اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به  ش یذیرپ

ترفنـدهاى   کاهش پیدا کند. یعنى وضع اقتصادى کشور و نظـام اقتصـادى جـورى باشـد کـه در مقابـل      
د و اختالل پیـدا کنـد. یکـى از    هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببین شکل دشمنان که همیشگى و به

ى کـه  یا و راهکارهاه هز فکرها و اندیشتى و مردمى است؛ هم اهاى دول ظرفیتۀ طش، استفاده از همیشرا
  .ا استفاده شوده هدهند، استفاده کنید، هم از سرمای نظران می صاحب

ن حوادثى کـه ناشـى از   به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود. البته در بیانات دوستان به برخى از ای
شود ما کـار اقتصـادىِ درسـت و     اشاره شد. واقعاً نمی ن اقتصادى و مفاسد اقتصادى است،اپیگیرى مفسد

قوى بکنیم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنى است. همان چند سال پیش هم که من 
همین نکته توجه داشتم، که تصور  ن کشور گفتم، بهبحث کردم و مطالبى را به مسئوال راجع به این قضیه



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 412

 

با مفاسد اقتصـادى؛  ة ذارى مردمى و کار سالم مردمى داشته باشیم، بدون مبارزگ همایتوانیم سر نشود ما می
ذارى مـردم را  گ هشود که ما مشارکت مردم و سرمای با مفاسد اقتصادى موجب میة و تصور نشود که مبارز

نـد،  ا خواهند وارد میدان اقتصادى بشـوند، اهـل کـار سـالم     کم داشته باشیم؛ نه، چون اکثر کسانى که می
هـاى تیـزبین،    شوند. بایـد بـا چشـم    هاى ناسالم پیدا می مردمان سالمى هستند؛ حاال یکى دو نفر هم آدم

عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد کار و کارآفرینى تسهیالت  مراقبت کنید که کسانى نیایند به ریزبین و دوربین
ة مراقبت کنید؛ هم شما مراقبت کنید، هم قـو بانکى بگیرند، اما کارآفرینىِ واقعى انجام نگیرد. این را باید 

 قضائیه در اینجا یک کار بسیار الزمـى اسـت.  ة مجریه و قوة قضائیه مراقبت کند. به نظر من همکارى قو
  )2/6/1391 ،جمهوري و اعضاى هیئت دولت  بیانات مقام معظم رهبري در دیدار رئیس(

 حمایت از تولید ملى )ج

ى که آقایان یآمارها کشاورزي. خب،از تولید ملى است؛ صنعت و حمایت  یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى،
گوینـد کـه    ن به ما مـی طرف هم از داخل دولت، خود مسئوال دهند، آمارهاى خوبى است؛ لیکن از آن می

هـاى   گـزارش دــ  عضى جاها تعطیلى صنایع وجود دارند، اختالل دارند، در با ا دچار مشکله هبعضى کارخان
 يهاى دیگر هم دارم، امـا اتکـا   دهید؛ یعنى من گزارش رسد، خود شما هم گزارش می ما می گوناگونى به

خـب، بایـد   ـ  درسـ  هاى خود شما هم هست که به دست ما می هاى دیگران نیست؛ گزارش من به گزارش
ۀ مـ یعنـى آن نی  ـ د. اگر چنانچه همین بخش دوم قضـیه کن ها طبعاً ایجاد اشکال می این را عالج کرد. این

کردیـد و   بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادى، وضـع بهتـرى را در کشـور ارائـه مـی      نمی ـ لیوانخالى 
زاى اقتصاد ماست و بـه   خره حمایت از تولید ملى، آن بخشِ درونشد. باأل هاى بیشترى به مردم می کمک

  .این بایستى تکیه کرد
نـد و  ا نـد، خـوب  ا نه واحدهاى بزرگ ما فعـال واحدهاى کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختا

واحدهاى بـزرگ  ة ان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمدش ىسودده
که گفتید، محصول سیمانمان، محصـول فوالدمـان، محصـوالت    طور لذا همان ـ تجور اس ما وضعشان این

ها خیلـى مهـم    واحدهاى متوسط و کوچک باشید؛ اینلیکن باید به فکر ـ  تان خوب اسم ىجور اینة عمد
  )همان(ها در زندگى مردم تأثیرات مستقیم دارد.  است، این

 مدیریت منابع ارزى )د

مهمى است؛ که خب، حاال آقایان توجه دارید. روى این مسئله دقـت کنیـد،   ۀ منابع ارزى هم مسئلۀ مسئل
درست مدیریت کرد. حاال اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم خیلى باید کار کنید. واقعاً باید منابع ارزى را 

گفته شد؛ فردا یا دو جور  ئول، یکا از قول یک مسه ههاى گوناگونى از دولت صادر شد. یعنى در روزنام حرف
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جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قـاطع گرفتـه شـود، روى آن     روز بعد، یک
  )همان(حال منابع ارزى باید مدیریت دقیق بشود. هر ى شود و مسئله را دنبال کنید. بهپافشار تصمیم

 مدیریت مصرف )ه

ۀ یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است. مصرف هم بایـد مـدیریت شـود. ایـن قضـی     
را گرفـت؟  مهمى در کشـور اسـت. خـب، حـاال چگونـه بایـد جلـوى اسـراف         ۀ وى، قضیر هاسراف و زیاد

اسـت.  ه هرسـان ة ش بیشتر به عهـد یازس گت. فرهنازى هم الزم است، اقدام عملى هم الزم اسس گفرهن
اى دیگـر  هـ  هاول و بیش از همه مسئولیت دارد، هم دسـتگا ۀ واقعاً در این زمینه، هم صدا و سیما در درج

مفـاهیم اسـالمى هسـتیم،    نـد بـه   م هازى کنید. ما یک ملت مسلمانِ عالقس گمسئولیت دارند. باید فرهن
ش هـم بـه   ا ىان اهل اسرافیم! بخش عملیـات م ىقدر در اسالم اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگ این

ار هاى شماها من خواندم، حاال هم بعضى از دوستان اظهـ  نظر من از خود دولت باید آغاز شود. در گزارش
ى کند؛ بسیار خوب، این الزم است؛ ایـن  یوج هخواهد صرف ى است و مییوج هکردند که دولت درصدد صرف

ل یوسـا بسیار بزرگى اسـت. شـما از بنـزین بگیریـد تـا      ة نندک فرا جدى بگیرید. دولت خودش یک مصر
ى چیز یوج هى کنید. صرفیوج ه. حقیقتاً در کار مصرف، صرفبزرگ، دولت استة نندک فگوناگون، یک مصر

  .بسیار الزم و مهمى است
ـ به مصرف تولیدات  شـما، اگـر کـار جدیـدى     ۀ داخلى هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخان

ى که مورد نیاز وزارتخانه اسـت،  ا هشود، اگر همین اقالم روزمر گیرد، اگر چیز جدیدى خریده می انجام می
ش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خـود ایـن، یـک قلـم خیلـى      ا هشود، سعى کنید هم تهیه می

کس حق ندارد در این وزارتخانه جـنس خـارجى مصـرف     ید هیچیشود. اصالً ممنوع کنید و بگو زرگى میب
  )همان(تواند کمک کند.  ها می کند. به نظر من این

 تبیین اقتصاد مقاومتى
بنده فکـر اقتصـاد تهـاجمى را    د. را مطرح کردند؛ عیبى ندار» هاجمىاقتصاد ت«مسائل اقتصادى،  ۀدر زمین

ه قول ایشان، مکمل اقتصاد بـ  یو آکادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمنکردم. اگر واقعاً یک تبیین دانشگاهى 
وجود دارد، چه اشکالى دارد؟ آن را هم مطرح کنیم. آنچه که به نظر ما رسیده، اقتصاد مقـاومتى  ـ  یمقاومت

کشیدن ت که اقتصاد مقاومتى معنایش حصارجور نیس فى نیست؛ اینن ۀبوده. البته اقتصاد مقاومتى فقط جنب
دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یـک ملـت   

اشند. این ى خودشان را داشته بیط فشار هم رشد و شکوفایى در شرادهد که حت دهد و اجازه می امکان می
خوب، عمومى است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار  ۀمطالبیک فکر است، یک 
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کنید؛ یعنى آن اقتصادى اقتصاد مقاومتى را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص ة با زبان دانشگاهى، همین اید
رشد  ةنندک تواند تضمین هاى شدید می ها و خصومت ط دشمنىیط تحریم، در شرایط فشار، در شرایکه در شرا
  )16/5/1391 بیانات مقام معظم رهبري در دیدار دانشجویان،( ى یک کشور باشد.یو شکوفا

 اقتصاد مقاومتى شعار نیست
ى و استعداد این کار را دارند، یم آحاد مردمى که خوشبختانه تواناهاى دولتى، ه  هها، هم دستگا  ههم دانشگا

مالى، باید تالش کنند مسئولیت زمان خود و مقطـع تـاریخى   هاى   ىیاز لحاظ علمى، چه از لحاظ توانا چه
، ایـن یـک شـعار    »اقتصاد مقـاومتى «که ما عرض کردیم ا بشناسند و به آن عمل کنند. اینحساس خود ر

هـاى بسـیار بلنـد و نویدبخشـى را در      کند. ما افـق  نیست؛ این یک واقعیت است. کشور دارد پیشرفت می
هـا و   هـا، معـارض   سـمت ایـن افـق    دیهى است کـه حرکـت بـه   خب، ب کنیم. مقابل خودمان مشاهده می

هاى سیاسـى دارد؛    ههاى اقتصادى دارد، بعضى انگیز  هها انگیز  هى هم دارد. بعضى از این معارضیها  همعارض
همـین   شـود بـه   ها در مواردى هم منتهى مـی   هالمللى است. این معارض  ناى است، بعضى بی  هبعضى منطق

ها  این ـ یکنید؛ فشارهاى سیاسى، تحریم، غیرتحریم، فشارهاى تبلیغات گونى که مشاهده میفشارهاى گونا
ى هم یها ها و تصمیم هاى استوار و همت الى این مشکالت، در وسط این خارها، گام  هلیکن در البـ  تهس

برساند؛ وضع کشـور  مورد نظر ۀ وجود دارد که بناست از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقط
 )همان(جورى است.  االن این

   اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی
شود که ارزش و اهمیت اقتصاد در جامعه روشن شود.  می اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی زمانی روشن

د جامعـه اسـت کـه خداونـد آن را     دارد، اقتصا می اساس خود پایدارعاملی که جامعۀ انسانی را برترین  مهم
  قوام جامعه قرار داده است. مایۀ

در زنـدگی جانـداران اسـت، یعنـی      نقش ثروت در زنـدگی فـردي و اجتمـاعی، همچـون نقـش آب     
موجودات زنـده بـه آب بسـتگی دارد و    ۀ که زندگی جانداران بدون آب ممکن نیست و حیات هم همچنان

 یـافتن خـون در بـدن، موجـب حیـات همـۀ       که جریان نیست. و نیز همچنان حیات ممکنۀ بدون آن، ادام
هاي  دارد، جریان پول، ثروت و مواهب طبیعی در رگ می بدن شده و جسم انسان را شاداب نگههاي  بافت

شود. از همین جهت، قرآن  ماندن جامعۀ انسانی می ماندن همۀ طبقات اجتمع و شاداب اجتماع، موجب زنده
  )4 آیۀ نساء، سورةداند. ( می را عامل پایایی و قیام فرد و جامعهکریم، ثروت 
 شکل مستقیم سکان هـدایت یـک جامعـه را در دسـت     کی از عناصر و اجزاي جامعه که بهدر واقع ی

هایی  گامۀ منزل تواند به می برداشتن براي اصالح و بهبود آن گیرد، اقتصاد آن کشور است و هرگونه قدم می
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باشـد. در   نظام و کشـور ۀ و رفاه حال عمومی و فعالیت اعتالي پای جامعههاي  یگر بخشدر جهت تعالی د
چنـین رسـیدن بـه اقتـدار و     ی و زدودن فقر از سطح جامعـه و هم مین رفاه عمومنظام اقتصاد اسالمی، تأ

 هاي حصول اقتـدار و  استقالل اقتصادي، مستلزم داشتن اقتصادي شکوفا و در حال رشد است. یکی از راه
ضـرورت   بخشـی بـه آن اسـت و از همـین جـا      کردن و قوام کوفایی و استقالل اقتصادي، مقاومرشد و ش

  شود. می خوبی روشن گفتمان اقتصاد مقاومتی به

  گیري نتیجه
را نیـز  اي  هفراوان و ویـژ هاي  و دشواريها  عصر پرچالش کنونی که براي جمهوري اسالمی ایران، تحریم

را الجرم بـه اتخـاذ یـک نظـام متناسـب بـا ایـن تحـوالت و          کشوردنبال داشته است، نظام اقتصادي  به
مقاومتی علیه آماج حمـالت   يخواند. در واقع حیات نظام اقتصادي کشور در گرو می خاص، فراهاي  چالش

هـوري  معیشت جامعـه، بتوانـد حضـور فعـال جم     ةاقتصادي و سیاسی است که عالوه بر کارآمدي در ادار
  بخش در تحوالت جهان میسر سازد. عنوان الگو و الهام ران را بهاسالمی ای

معنـاي   هم دارد. اقتصاد مقاومتی بـه  اقتصاد مقاومتی، حرکت انفعالی نیست، بلکه سلب و ایجاب را با
مدت و حرکت  صادي دشمن و پاسخ به آن در کوتاهمادگی روحی و عملی براي مقاومت در برابر حمالت اقتآ

مدت اسـت.  ایرانی پیشرفت در درازـ  ارچوب الگوي اسالمیسمت طراحی الگوي اقتصادي اسالمی در چ به
ش روي اقتصاد ایران یمدت پانداز بلند ن تحریم و جنگ نیست، بلکه یک چشماقتصاد مقاومتی مختص زما

هد بود. اقتصاد ان خواتفکر جمهوري اسالمی همیشه آماج حمالت دشمن ۀزیرا اقتصاد ایران در سای ،است
هاي  بخشقتصاد و رفع مشکالت موجود در زیرمعناي ریاضت اقتصادي نیست، بلکه شکوفایی ا مقاومتی به

  دهی به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است.اقتصادي براي جلوگیري از امتیاز
دهـی   جهـت عنصـر در  تـرین   از نگاه مقام معظم رهبري، در اقتصاد مقاومتی، اهداف اقتصـادي مهـم  

عوامل اقتصادي باید در راستاي تحقق این اهداف حرکت کنند. تحقق عـدالت   باشند و کلیۀ میها  فعالیت
اسـالمی، مرجعیـت   دنیـوي  کارآمدي نظـام   عملیی و بقاي کشور، اثبات الملل اجتماعی، کسب اقتدار بین

  روند. می شمار اهداف در اقتصاد مقاومتی بهترین  ی و ... مهمالملل بین
 هـا  هسـتند کـه زیـر فشـار آن    اي  هاقتصادي نه تهیدي، بلکه فرصت ویژهاي  در حال حاضر، تحریم

  ها را تسریع کرد. آنسازي  با قدرت و اجماع ملی همراه و پیادهتوان  میاقتصاد مقاومتی را هاي  راهبرد
انجامـد و   می اقتصاد به اقتصاد مقاومتی ةالگوي اقتصاد مقاومتی، چتر مفهومی کالنی است که درحوز

ینـد خواهـان الگـوي    د که در این راستا مـدیریت ایـن فرا  انجام می فرهنگ به فرهنگ مقاومتی ةدر حوز
  باشد.  می این راهبرد، مدیریت جهاديترین  باشد که بهترین و شایسته می و قوي صحیح

چنین عنوان نمود: اخالص نیت، داشتن تعهد به هـدف   توان میهاي یک مدیر جهادي را  اهم ویژگی
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الت، احسـاس  آالیشی، پرهیز از تشریفات و تجم بودن، سادگی و بی ها و مکتب، در خدمت انقالب ارزش و
بودن، برخورداري از روحیه و ارزش خدمت داوطلبانه، اولویـت خـدمتگزاري قشـر     تعلق به مردم و مردمی

هـا،   ي انسانی و اسالمی در محیط کار، حفظ و توجه به کرامت انسانها مستضعف و محروم، ترویج ارزش
الهی، مـؤمن و متعهـد،    ۀ نفس، ابتکار، خالقیت و... با انگیزه و احساس وظیف اعتمادبهۀ برخورداري از روحی

هـاي انقـالب،    انقالبی، اعتقاد بـه والیـت فقیـه و حساسـیت بـه پاسـداري و حراسـت از ارزش       ۀ با روحی
اعتماد متقابل با نیروها، وجود عامل انگیـزه و نشـاط در محـیط کـار، وجـود      ۀ از روحیه و رابطبرخورداري 

روابط صمیمانه و عاطفی، غیررسمی و برادرانـه، احتـرام متقابـل بـین نیروهـا در محـیط کـار، طراحـی و         
نسـبت   پذیري منابع انسانی سازي مدل آموزش تخصصی، تکنیکی و تجهیز نیروي انسانی، مسئولیت پیاده

  .به کار و نه فقط مسئول باالتر
سـنگ از دوران دفـاع و حماسـه کـه در آن، تهیـه و تجهیـز        مدیریت جهادي، یادگاري اسـت گـران  

هـا و انجـام اقـدامات، همـه در فضـایی برگرفتـه از        ریـزي فعالیـت   هاي انسانی و مادي و برنامـه  سرمایه
الهی بوده ة انسان در ارادة یژگی آن، ذوب ارادترین و گرفته است و مهم هاي اصیل دینی صورت می آموزه

  .بري آگاهانه از ولی امر یا ولی فقیه زمان است و البته نماد این امتزاج عاشقانه، فرمان
جمعی، مبتنـی بـر    دستههاي  علم و هنر رهبري و کنترل فعالیت توان گفت مدیریت جهادي یعنی می

علمی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و... جهت هاي  ی عرصهبلکه در تمام ،نظامی ۀدر عرص مبارزه نه صرفاً
  .نیل به اهداف راهبردي و کالن یک سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد

چنین رسیدن به اقتدار ی و زدودن فقر از سطح جامعه و هممین رفاه عمومدر نظام اقتصاد اسالمی، تأ
هاي حصول اقتـدار   ي شکوفا و در حال رشد است. یکی از راهو استقالل اقتصادي، مستلزم داشتن اقتصاد

  بخشی به آن است.   کردن و قوام کوفایی و استقالل اقتصادي، مقاومو رشد و ش
بـودن اقتصـاد، اقتصـاد     بلندمدت (تکیه بر مردم، مقـاوم هاي  به الزامات اقتصاد مقاومتی، برنامه باتوجه

مدت  کوتاههاي  دانشگاهی و آکادمیک اقتصاد مقاومتی) و برنامهبنیان، کاهش وابستگی به نفت، تبیین  دانش
 حداکثري از زمان و منابع و امکانات،  ةاستفاد مدیریت مصرف، مدیریت منابع ارزي، (حمایت از تولید ملی،

  نتیجه رسید که مدیریت این عرصه داراي اهمیت بسزایی هست.  توان به می اساس برنامه) حرکت بر
خصـوص   تصاد اسالمی به آن اشاره شد و بـه ه اهداف پیش رو، اهدافی که در نظام اقبراي دستیابی ب

مـل بـر روي   پذیرد، با تأ می اقتصادي صورتهاي  کردن مطامع دشمنان که از طریق فشارها و تحریمکور
 تـأثیر توانـد   مـی  یافت مدیریت جهادي راهبردي است کهدر توان می راحتی مختلف مدیریتی بههاي  الگوه

  ایی در شکوفایی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. سزب
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  منابع
  .216بقره قرآن کریم، 
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 ۀرسانمشکالت  یو بررساي  هماهوارمحصوالت  گاهیجابر  يمرور
   ی) اقتصاد مقاومتيدر چارچوب گفتمان (ساز یمل

  *يحسن مصطفودمحمدیس

  دهیچک
کـه موجـب شـده     یوسته اسـت؛ تحـوالت  یوقوع پ به یرانیا ۀدر جامع یعیر تحوالت سریم قرن اخیدر ن
ت یولوندنـد کـه مسـئ   یبپ يا مـاهواره  يها وطنان ما به جمع مخاطبان رسانه از هم یتوجه ت قابلیجمع

جـاد  یا یتحـوالت  هـا  رسـانه  نکـه یکنـد. ضـمن ا   می نیش سنگیش از پیرا ب یمل ژه رسانۀیو هبها  رسانه
چ کشور، جامعه، یکه ه يطور ادامه دارد، به ین دگرگونیو ا ر دادهییجهان را تغة اند که امروزه چهر نموده

  رات آن برکنار بماند.یتواند از تأث نمی يبنگاه و شهروند
ن اقتصـاد و  یـ ن ابعـاد ا یـی ، تبیاقتصـاد مقـاومت   یکلـ  يهـا  اسـت یس ۀیابالغ 21، در بند یاز طرف 

ر و یـ ل آن بـه گفتمـان فراگ  یو تبـد  يا و رسانه ی، آموزشیعلم يها طیژه در محیو هآن بسازي  گفتمان
 یو بررسـ اي  همحصـوالت مـاهوار   گـاه یمرور جان مقاله به یدر دستور کار قرار گرفته است. ا یج ملیرا

  پردازد. می ،ی) اقتصاد مقاومتيدر چارچوب گفتمان (ساز یمل ۀمشکالت رسان
فراز اسـتخراج و   10 ه دریابالغ گانۀ 24 يدر ادامه، اهم موارد مرتبط با موضوع، از مقدمه و بندها 

 ،يریپـذ  رقابـت  ت،یفیکمانند  يده شده است: مواردیها سنج ما نسبت به آنیعملکرد سازمان صدا و س
  ل.ین قبیاز ا و نظارت يها وهیش يمخاطرات و روزآمدساز تیریمد ،يساز شفاف (سازمان)،اندازه دولت 

هـا و اطالعـات و    از کتـب و فصـلنامه   يا کتابخانـه  ـ يصـورت اسـناد   اطالعات مقاله به يآور جمع
  باشد. یم یقیتطب يو در موارد یلیتحلـ  یفیق آن توصی، و روش تحقیدولت يگزارشات نهادها

، يریپـذ  رقابـت  ،ی، مخاطـب، اقتصـاد مقـاومت   یاجتمـاع  ۀی، سـرما يا ماهواره يها شبکه :ها واژهدکلی
  مخاطرات تیریمد ،نظارتت، یشفاف

  . مقدمه1
ـ جهـان را تغ  انـد کـه امـروزه چهـرة     جاد نمودهیا یتحوالت ها رسانه ـ ر داده و ایی ادامـه دارد،   ین دگرگـون ی

ژه محصوالت یو هرات آن برکنار بماند. بیتواند از تأث نمی يچ کشور، جامعه، بنگاه و شهروندیکه ه يطور به
تفکر،  یدگرگونو بخش اعظم اند  را تجربه کرده ياریبس ۀتوسع یفیو ک یکماز نظر  اي، هماهوار يریتصو

                                                        
  .mmostafavi@modares.ac.irعضو هیئت علمی پژوهشکدة اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  *
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  ن ابزارها بوده است. یر همیدر اثر تأث یزندگ ر چهرةییو تغها  ق، ذائقهیسال
ـ  مشـکالت رسـانۀ   یو بررسـ اي  هگـاه محصـوالت مـاهوار   یبر جا يمرور«ن مقاله یعنوان ا  در  یمل

ـ یتحلـ  یفیق آن توصـ یاست که روش تحق» ی) اقتصاد مقاومتيچارچوب گفتمان (ساز  يو و در مـوارد  یل
  باشد.  یم يا کتابخانه ـ يصورت اسناد اطالعات مقاله به يآور و روش جمع یقیبتط

 تیریمـد  و يآور تـاب  ،یمقاومت ر ارائه شده است: اقتصادیب فصول زیدر مقاله، پس از مقدمه، به ترت
 يتقاضابازار  ، قدرت و ...؛یپلماسیها، ابزار د رسانه ؛شده ؛ مرور مطالعات انجاميمالحظات نظر مخاطرات؛

 یمل ساز؛ رسانۀ سئلهم نکات یبرخ ج. ا.؛ يمایون و سازمان صدا و سیزیران؛ تلویدر ا يا محصوالت رسانه
  شنهادات.یو پبندي  ؛ جمعیانی؛ سخن پایو اقتصاد مقاومت

  ت مخاطراتیریو مد يآور ، تابی. اقتصاد مقاومت2
 یاقتصاد مقاومت .1.2

بر سر  یو خارج یداخل يدهایرات، مخاطرات و تهدییدر مقابل تغ یاقتصاد مل يسازمقاوم یاقتصاد مقاومت
  انداز کشور است.چشمبه اهداف  یابیو دست شرفتیپراه 

 ییخوداتکـا  يد داخل و تالش برایتولهاي  تیمز يرو تأکیدو ها  یعنوان کاهش وابستگ ن بهیهمچن
دفع موانع  يچنانکه مقاومت برا ک اقتصاد منفعل و بستهیاست نه یفعال و پو یک اقتصاد مقاومتی .است

 .شود یف میشرفت تعریر حرکت و پیشرفت و کوشش در مسیپ

  يآور . تاب2.2
ط یخـود را بـا شـرا   ا دائم را جذب کرده؛ یمخاطرات موقت  است که 1ورآ تاب یستم اجتماعیک سی یزمان
 خود را از دست بدهد. ثباتنکه یبدون اانطباق دهد، ر ییسرعت در حال تغ به

  ت مخاطرهیریمد .3.2

شـوند کـه بـا     مـی  می... تقسـ زا و زا، بحـران  ، تـنش يریشگیپ ، قابلي، راهبردیرونی، بیا به درونه مخاطره
 شود. می ادیت مخاطره هم یریعنوان مد د کنترل شوند که از آن بهیبا می سکیت ریریمد

جهـان   دهـی  سـازمان  ةارتبـاط بـا نحـو   شـتر در  یمفهـوم مخـاطره ب  گر، یداي  هیو از زاو یدگاه علمیاما از د
ـ جهـان جد شـود.   می لیتبد يادیبناي  ه، به مسئلنخبگان يسوو چه از يکنشگران عاد يسو، چه ازیاجتماع  دی

هـاي   ن مخـاطره یدهد، اما در ع می کاهش ین زندگیمعهاي  وهیو شها  از حوزه یمخاطره را در برخ یاحتمال کل
  )1991دنز، یگ ر. ك( .ناشناخته بودندا یب و یغاا کامالً ین عمدتاً و یشید که در اعصار پآور می دیپد را يدیجد

                                                        
1. resilience  
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دهـد،   می حکومت، قدرتش را از دست یعنیاست، یس یسنت يز، قلمرویآم مخاطره ۀسان در جامع نیبد
 )4( »اسـت یس خـرده «شوند که  می ی) ناشمی(مانند انحصارات عظ یرا مخاطرات بزرگ معموالً از عواملیز

ـ  ین يار حکومت مرکزیگر در اختیاست دیکه س یتیود؛ وضعش یم دهینام ـ یسـت و ب  ةش بـه حـوز  یش از پ
تواننـد کـاراتر از    مـی  و افـراد ها  گروه ن خردهیشود. ا می لیز افراد تبدیگوناگون و نهاي  گروه ت خردهیفعال

ـ   گوناگون بههاي  ت را دارند که در مورد مخاطرهین قابلیباشند و ا يحکومت مرکز مقابلـه   يثرترؤنحـو م
وجـود آورده و هـم    را بهاي  هسابق بی هاي هم مخاطره ،يامروز ۀ، جامعیکیالکتیطور د سان به نیند. بدینما

 بـه نقـل از  1996 ك بـک، (ر. .ن مخاطرات موجب شـده اسـت  یبرخورد با ا يرا برا يرینظ بی هاي تالش
  )1390و گودمن،  ترزیرا

ت الزم یاز کفا یاقتصاد مقاومت يها ج آموزهیترو يد برایبا می رین مسیدر ا یغاتیو تبل يا نظام رسانه 
ـ ها را از طر ن آموزهیم که بتواند ایاج داریاحت یهماهنگ و منسجم یغاتی. ما به نظام تبل1برخوردار باشد ق ی

 ةوید از شیمناسب عرضه کند. و البته که با ياه هو در بست یخوب مختلف، به یرسمریو غ یرسم يها رسانه
  ز نمود. یپره یغات غربیتبل

ـ  نیو ب یداخل ياقتصاد يفضا یبان دهیاز به رصد و دین یاقتصاد مقاومت  ۀت در عرصیفعال ـ و ن یالملل ز ی
و  اسـت یفرهنـگ، س  :دارد یرکن اساسـ  3 يا که هر جامعهروزآمد دارد. ازآنجا ق و یدق يآمارها يگردآور
 نیدارد. بنـابرا  يتـر  ها، فرهنـگ نقـش مهـم    آن نیرکن مکمل و مقوم هم هستند و از ب 3 نیا و اقتصاد

ها و جهت خود را از فرهنگ متبـوع خـود    . اساساً اقتصاد، ارزشکند یاز فرهنگ عمل م تیاقتصاد در تبع
ـ نخواهد شد. پـس ا  ینباشد، اقتصاد هم مقاومت یتا فرهنگ مقاومت نیبرا. بناردیگ یم ـ دو بـا هـم    نی  کی

  .دیآ می الزم و متناسب با آن درخوراي  هو رسان یغاتیدارند و نظام تبل یطول  ۀرابط

  ي. مالحظات نظر3
ـ و ن یاسـ یشـات س یبـه گرا  یده مصرف، شکل يدارند و بر الگو يادیقدرت زها  رسانه سـازي   ز برجسـته ی

  اثرگذارند.
در ارتباط با قدرت مطرح اسـت  ها  دگاه در خصوص رسانهید 3نظران ارتباطات، حداقل  از نظر صاحب

  ):1388، یآذر و احسان ياستفاده از: خراز(با 
انـد؛ اگرچـه    بزرگهاي  یاستمداران و صاحب کمپانیدر دست س يابزارها  رسانه ابزار: مثابۀ الف) رسانه به

   2کنند خود را مستقل نشان دهند. می یسع

                                                        
  عمل آید. دهی مجدد در این جهت به و مناسب است که با تغییر ریاست سازمان صدا و سیما، تغییرات الزم و سازمان. 1
کاري اطالعات، همفکرانشان را سالم و بـري از فسـاد و    ها که با دست به دموکرات تایمز نیویوركمثل وابستگی روزنامۀ . 2

  کند. مخالفان را نادان، فاسد و مخوف معرفی می
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را  يزیهر چ يالقا يشوند که اراده و قدرت کامل برا می یشاء تلقیفعال ماها  رسانهفعال: هاي  ب) رسانه
  بشرند. یزندگ حلقۀ مفقودة ها، دارند و رسانه

در تعامـل اسـت و ضـمن     یو نظام ی، فرهنگي، اقتصادیاسیرسانه با قدرت س ج) تعامل قدرت و رسانه:
  رد.یپذ می ریداشتن اهداف خود، از قدرت هم تأث

ن ارتباطـات  ید امروزشوند که عملکر می مین تقسیب ن و خوشینظران به بدب گر، صاحبید یدگاهیاز د
مشاهده نمـود کـه   تر  انهیگرا صورت واقع ن بهیب ف خوشیطهاي  دگاهیتوان در د می نده رایاز آ بینی پیشو 

ـ یتوان مانع آن شد، ط نمی ر است کهیناپذ اجتناباي  هن رسانینو ينکه گسترش فضاهایبه ا باتوجه کـه   یف
 ده دارند که حوزةیعق اند، نیب ن خوشینواي  هرسانهاي  يفناور يو اقتصاد ی، اجتماعیاسیس يامدهایبه پ

بر، یبر، ارتباطـات سـا  یبر، مبـارزه بـا فسـاد سـا    یابد و بـه مشـارکت سـا   ی می ن فضا گسترشیدر ا یعموم
 يرا بـرا  یط مناسـب یارتباطات، شـرا  يافزار نرمط یو از نظر آنان، شرااند  بر پرداختهیسا دهی سازمانها و  حکومت

ـ ان جدیگرا ندهیکند. آ می ط بهتر فراهمیمشترك و شرا ي، نظام فکریفرهنگ ينمادهاو ها  رشد ارزش ماننـد   1دی
ـ از معتقـدان ا  موج سـوم و  ندهیشوك آهاي  ن تافلر در کتابیآلو ـ ن دی کـه بـاور دارنـد بـا شـناخت و      انـد   دگاهی

  2هـا  ستیبهره برد. تکنورئالها  شرفت شهروندان و ملتیپ يآن براهاي  تیتوان از ظرف می ندهیآ يبراریزي  برنامه
  )1386، یخان خلف( .اند ن گروهیک به اینزد —یو اصحاب رسانه و دانشگاه یاز متخصصان فن —
ـ شـامل دولـت و حاکم   یاسـ یط سیواسطه محـ ها  افته، رسانهیدر جوامع توسعه ها:  کاربرد رسانهد)  ت و ی
کشورها هسـتند کـه    یدو نهاد اصل نین ایشامل عموم شهروندان و نقش تعادل دهنده ب یط اجتماعیمح

و هـا   یینارسا ها، دهیگر، ایسازد و از طرف د می انیمردم ع يحکومت را برا يانتظارات، هنجارها و ارزشها
  کند. می ت آشکاریحاکم يمطالبات مردم را برا

گر یکـد یجهـان بـا    يهـا  ها و ملت شده و دولت ین ارتباطات جهانیا ها، شدن عرصه یژه با جهانیو هامروزه ب
  3اند. ) در ارتباط قرار گرفتهیو نه کنترل یکیتکن يابزارها واسطه (و فقط با واسطۀ بی باًیصورت تقر به

توانند بر مخاطبان نـه تنهـا کشـور خـود کـه       می کهاند  مخاطبقدرت و پرپرهاي  ان رسانهین میدر ا
و  ید کمـ یکه تولهایی  ن ابزار، فرهنگیکنند. با اسازي  تیهو یو حت يگر اثرگذارید يمخاطبان کشورها

  ها را انتقال دهند. توانند ارزش می ،يگریش از هر ابزار دیدارند، ب يباالتر یفیک
ـ هـا و   ه عمل کند؛ در جهـت ارزش یسو تواند دو می گرید ياز ابزارها يارین ابزار مانند بسیاگرچه ا ا ی

  دارد. یبه عوامل مختلف یها که بستگ ضد ارزش

                                                        
1. new futurist  2. technorealists 
 

فقر باشند و بقیه گرفتار کمبودهاي مالی و  پنجم جمعیت جهان در حال مهاجرت به فضاي مجازي و عصر دسترسی می یک. 3
ایم.  در جهان برخوردار شده» ایران مجازي«توان گفت ما از یک  ایم و می صورت جدي وارد جهان مجازي شده هستند. ما به

  )1385(عاملی، 
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 ۀیج، اسـتمرار و حفـظ سـرما   ی، تروییمهم شناسا ياز ابزارها یکیرا،  یجمعهاي  دنز، رسانهیگ یآنتون
  )1382، ي(قنبر .داند می یاجتماع

ـ را از منظر امنها  ، رسانهياعتماد بی جاد اعتماد ویها در ا آن ندةیر فزایو تأثها  رسانه يرشد انفجار ت ی
ـ عـالوه بـر تول   یجمعهاي  برخوردار کرده است. رسانه يادیت زیاز اهم یاسیو س یاجتماع د اطالعـات،  ی

توانـد سـبب بسـط     مـی  ها، ع آنیو نفوذ و گسترش سراند  خود افزودههاي  ز به برنامهیر و آموزش را نیتفس
ت یتوانند در تقو می یجمعهاي  و معتقد است که رسانهیافول آن شود. بورد یطیو در شرا یاجتماع ۀیسرما
ـ و بـالقوه سـبب تقو   یعموم يت در فضایت عقالنیو تقو یی، انتخاب عقالیتماعاج ۀیسرما ت اعتمـاد و  ی
  شوند. یش مشارکت عمومیافزا

از عوامـل بسترسـاز   هـا   ن است که رسـانه ینشانگر ا یو خارج یمتعدد داخل یو تجرب يمطالعات نظر
  )1387دوست،  یعقوبی( .هستند یکنون يها در نظام یاجتماع ۀیرشد سرما

ـ  نمی بر سر راه ارتباطات برقرار یمانعها  ملت ـ  دولت يامروزه مرزها ـ   یکنند و حت و  یاطالعـات دولت
  )1382، یکی(خان .دیچالش کش توان به می را یمل

  :از آن است یبخش ریکه موارد زاند  افتهی ياریامروزه رسانه کارکرد بس
 اند فائق آمده یو مکان یزمان تیاطالعات را سرعت داده و بر محدود عیتوز و رهیذخ د،یولت.   
 اند مردان و شهروندان گسترش داده همگان اعم از دولت يبه اطالعات را برا یمکان دسترسا.  
 اند داده شیافزا اریمخاطبان را بسهاي  انتخاب.  
 اند اطالعات فراهم کردهکنندگان  پخش ياطالعات را برا ةشد نشیگز عیمکان انتخاب و توزا.  
 1386فرد،  ی(سلطان. اند توسعه داده شیاز پ شیاطالعات را ب رندةیفرستنده و گ نیعامل بت(  

ان یک دانشگاه با دانشـجو ی مثابۀ به یف، نقشین دو طیتواند ب می رسانهمخاطبان:  يبراها  دستاورد رسانه
و بعضـاً   ـ تقاضـا ، یصـورت دائمـ   بـه  یابیو بازار یک بنگاه بازرگانیعنوان  تواند به می د ویفا نمایا یونیلیم
اند؛  افتهیف سوق یدوم ط يسو به یو خارج یداخلهاي  د که عموم رسانهیجاد نمایاـ  کاذب يژه تقاضایو هب

ستند، بلکه در ین یینمایس يها لمیا فیا صرفاً اخبار و یو  یحیتفرهاي  که مخاطبان، فقط در معرض برنامه
را که  ییاز کاالها یاگر برخ ییوجود دارد که گو يروز شبانه یغاتیتبلهاي  یآگه ها، عموم برنامه يال البه

مختلف و بـا  هاي  که به زبانها  ین آگهیوجود دارد، ا یدر زندگ یکند مصرف نشود، نقص می یرسانه آگه
شـده،   غیتبل يشود که کاالها می انجام يصورت انفجار به یمتنوع و انبوه و حت ،ر مختلفیترفندها و تصاو

صورت  بهها  الیو سرها  لمیم، در فیغات مستقیعالوه بر تبل یحت رد ویگ می ر مخاطب جایضم در ناخودآگاه
  1ادامه دارد. یغاتیز بمباران تبلیم نیرمستقیغ

                                                        
هاي آموزشی دیگر نیز  هاي آموزش آشپزي و نیز برنامه هاي سیماي جمهوري اسالمی در برنامه . مدتی است که برخی شبکه1
  نمایند. براي کاالي بنگاه خاصی تبلیغ می —که گویی بخشی از برنامه است —  یطور بسیار علن به
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تـر از   ر قرار داده و مهـم یرا تحت تأثکنندگان  مصرف کم ذائقۀ است که کاالها کماي  هگون ن روند بهیا
  م.یرو هست هژه مرکز روبیو هبزرگ ب يد در شهرهایجد یزندگ ز سبکیو ن یر فرهنگییک تغیآن ما با 

ـ  ـ از خـارج از کشـور  اي  همـاهوار هـاي   گر، امواج رسانهید ییسواز ـ و هو ب اي  همـاهوار هـاي   ژه شـبکه ی
ـ  ، بـه یزکـ یفهـاي   و کنترل یقانونهاي  ممانعت رغم همۀ ـ به زبان یفارس در هـا   خانـه  یوارد تمـام  یراحت

 دهد. می ار همگان قراریاخت ر با شئونات کشور را دریمغاهاي  برنامهشود و  می کشورمان

 شده . مرور مطالعات انجام4
ـ  «کـه   ین موضوعات مرتبط با مقاله شامل مطالعـات یتر مهم دربارة و » ين رسـانه و اعتمادسـاز  یارتبـاط ب

  اند. ر مرور شدهار مختصیطور بس که به اند، نموده یرا بررس» ها رسانه يرگذاریو تأثسازي  برجسته«
ـ  دربـارة » یاجتمـاع هـاي   ر ارزشییو تغ یل ارتباط جمعیوسا« ) در مطالعۀ1386پور ( عیرف هـاي   لمیف

ـ و اسـتفاده از و هـا   و روزنامهها  الی، سریو خارج یرانیا یینمایس  1365-75سـاله   دهاي  هو کـه در دور ئدی
ـ ارز یج. ا. منفـ  يهـا  بـه ارزش  يبندیو اثر آن را بر پا یانتخاب شده، بررس یطور تصادف به کـرده و   یابی

و کاهش  ییز فردگرایدر جامعه و ن یو مصرف يماد يها را در آن دوره بر گسترش ارزشها  عملکرد رسانه
 یاجتمـاع  ۀیسـرما  يبر ارتقـا  یاثر مثبتها  رسانه 1365-78 يها سال یو ط ینید يبه هنجارها يبندیپا

  داشته است. ینداشته بلکه کاهش اعتماد و انسجام اجتماع
، ي، سه دسته عوامل سـاختار »ون و عوامل مؤثر بر آنیزیاعتماد به تلو« ) در مقالۀ1379( يپورمحمد

جـه گرفتـه   یون در مناطق تهران، مطالعه نمـوده و نت یزیزان اعتماد به تلویرا در م يو عوامل فرد یسازمان
ـ زیتلوهاي  يزیر مات و برنامهیها در تصم شدن آن میان از سهیگون نظر پاسخیانگیکه م  5از  2ون حـدود  ی

  درصد بوده است. 3/21ون یزیاد به تلویز یلیاد و خیاعتماد ز ةان درباریبوده و نسبت پاسخگو
ـ م» ها رسانه يزان اعتماد مردم به بخش خبریم« ) در مطالعۀ1378ۀ کلهر (در مطالع زان اسـتفاده از  ی

ـ شهر بزرگ کشور به روش م 4ون را در تهران و یزیو و تلوی، رادمطبوعات ـ    یدانی ش از یو بـا پرسـش از ب
ـ زیژه اخبـار تلو یو هون و بیزیساله انجام داده و اعتماد آنان به تلو34جوان تا  يپاسخگو 720 ون کمتـر از  ی
ـ زیتلوهـاي   یون اعم از آگهیزیر تلویدرصد) برآورد نموده و تأث 18درصد ( 20 ـ ج. ا. ا یونی ران بـر رفتـار   ی

  درصد بوده است. 20ان حدود یپاسخگو
سـمان  یآگراند يبه شـگردها  ها رسانهسازي  برجسته یمباننظران ارتباطات در کتاب  دو تن از صاحب

شود و چگونه ممکن است خبر  می ساخته یکاه یکه چگونه از کوهاند  پرداختهها  خبر و گزارش در رسانه
 .انـد  شده یز معرفین روش در اثر فوق نیاهاي  يت جلوه داده شود. تکنولوژیاهم بی و يار عادی، بسیمهم

  )1385نگ و راجرز، یری(د
ع خبر، گـزارش  ید و توزی، توليکار ه، دستی، به تهارتباطات یالملل نیان بیجر) در کتاب 1371موالنا (



  425                ... یمل ۀرساناي و بررسی مشکالت  ماهوارهمحصوالت  یگاهجامروري بر 

 

هاي  نسبتاً هماهنگ از رسانه یصورت از اطالعات به یعینکه چگونه حجم وسیو اطالعات پرداخته است و ا
  دهد. می ر قراریرا تحت تأث یشود و افکار عموم می عیمتنوع و انبوه توز

اطالعـات و   يجوانب مختلـف اثرگـذار   ر اطالعات بر جامعهیتأثز در اثر خود با عنوان یل نیکل هیما
  )1381ل، ی(ه .گردد را مورد کندوکاو قرار داده است می پخشها  که از رسانه یاخبار و گزارشات

  ، قدرت و ...یپلماسیها، ابزار د رسانه. 5
ـ  ،گر مـرتبط بودنـد  یکـد یو تجار با  یامور خارجه و بازرگانهاي  ق وزارتخانهیها تنها از طر ملت یزمان  یول

ـ م، در یس بی هاي ي، ماهواره، تکنولوژينور بریف کارگیري بهق یاکنون از طر ـ چیپ ک شـبکۀ ی ده و بـدون  ی
  ند. ا هم در ارتباط ، بايکنترل مرکز

بـه   یبخش تیو مشروع یخارج یاسیک در دفاع از سیپلماتید ـ یاسیغات سیابزار تبلها  ن رسانهیهمچن
 ياز اعمال رهبر یکه مقامات در مواقع یژه زمانیو هفرهنگ خود و ب دهندة و اشاعه یحکومتهاي  استیس

ابـزار و  هـا   ، رسـانه يآورند. در نگاه حـداکثر  می يروها  مانند، به رسانه میدر یدادن به افکار عموم و شکل
اسـت  یمات در سیتوانند بـه تصـم   می هستند و یاست خارجیژه امروزه در سیو هها و ب ز منافع دولتیدستاو
  ت بخشند.  یمشروع یخارج
 وقفـه  بـی  و تـالش اند  دا کردهیافته پی توسعه يکشورها یاست خارجیدر س يگاه محوریجا ها، رسانههاي  برنامه 

و  یاتیـ ح یهـدف «عنـوان   ن هـدف را بـه  یکا ایامر دارند. وزارت امور خارجۀ یو خارج یداخلسازي  جهت اعتماد
  1ف کرده است.یخود تعر يبرا» ممتاز

و  یک مفهـوم سـاده عمـوم   یشل فوکو معتقد است که قدرت امروز یمبه رسانه و منابع آن:  یقدرت متک
  رد.یگ می ابد شکلی می انعکاسها  از روابط که در رسانهده یچیپ ست، بلکه در شبکۀ درهمین يدستور

اسـت کـه    یشود قدرت می قدرت است و با اقتدار مرتبط دةیچیکه شکل پ یز هژمونین یاز نظر گرامش
  ان.  یق استفاده از ابزار زور عریشود و نه از طر می ق فرهنگ و رسانه اعمالیاز طر

کـه از  اي  هجـ یدهـد و نت  مـی  را نشـان  یسـتگ ن همبیمعروف گالوپ همـ  قات مؤسسۀین تحقیهمچن
ن یـی اکثـر اوقـات در تع   یجمعـ هاي  ن بود که اگر رسانهیگرفت ا» برنارد کوهن«مجموع مطالعات توسط 

 ةن آنچه مخاطبان دربـار ییدر تع يزیرت انگینحو ح کنند، صددرصد موفق نباشد، اما به می آنچه مردم فکر
 ت دارند.یکنند موفق می آن فکر
 یذهن يبه اشتغال فضا معتقد است قدرت نرم باتوجه» يژوزف نا«نام  هنظر ب صاحبها و قدرت نرم:  رسانه

ات تأثیرن ابزارها و یو ابزار ارسال آن مجهز باشد. ا یید به اطالعات، دانایبا می خود،هاي  شهروندان با جاذبه
  افته است. ی يشتریار بیت بسیاهمتال و پس از جنگ سرد، یجیاما با ورود به عصر د ،وجود داشته

                                                        
را  یهاي فرهنگ ارزش برنامه یکا،اي امر رسانه یپلماسید«است:  ینباره چن ین) در ایکاوقت امر ۀخارج یر(وز یت. سخن آلبرا1
  ».در بهبود درك مردم جهان از کشور داشته است ییباال یاراثبات رسانده و نقش بس به
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 يت لشکرهایستند به تقویگر مجبور نیند، دیف نمایتعررا باز یتید امنیم جدیها اگر بتوانند مفاه دولت
فرسـاتر از قـدرت سـخت     ها طاقت آن ةو البته ادارتر  تر، پراکنده بادرت کنند. منابع قدرت نرم آرامم میعظ

  )1388، يری(نص .است
ت امروزه متفـاوت شـده اسـت.    ین امنیتأم ةو نحواند  مدرن شده یتیاست امنیس یاصل عنصرها  رسانه

 ـ یبه افکار عموم ییت و پاسخگوین هستند. شفافیت نویامن يفرهنگ، ارتباطات و اطالعات ابزار راهبرد
ـ ها در بخش دفاع و امن دولت یاصلهاي  تیجمله موفقخارج از مرزهاـ از یافکار عموم یحت  شـمار  ت بـه ی
  . (همان)رود می

ـ دل به یمل يمرزهاپذیري  کنند. نفوذ می را محدود یمل يها ت دولتیاقتدار و حاکم حوزة ها، رسانه ل ی
قدرت  يمجازهاي  کند. تشکل می مربوط به خود را افزونهاي  يریگ مینقش مردم در تصم ها، نفوذ رسانه

   خواهد شد.تر  نهیهزها پر دولت يو مطالبات مردم برا یعموم به افکار ییاعتنا بی خواهد گرفت و
دهنـد،   می ها قرار ار دولتیدر اخت ینینوهاي  تینکه ظرفید ضمن ایط جدیحکومت بر کشورها در شرا

  همان)( .دیار دشوار خواهد گردیممکن که بسم ناییم اگر نگویقد يبا ابزارها
ت یکه هو یمستمر فرهنگ ياز بازساز یا ناتوانیو اجتناب و  یسنتهاي  گر، اصرار بر فرهنگید يسواز

 کـه  یشـود؛ فرهنگـ   مـی  تـر  يف و مغلوب فرهنـگ قـو  یو انسجام را با چالش مواجه سازد، فرهنگ تضع
  د داشته باشد. یتواند تول می

 يوگـو  گفـت  يمناسـب را بـرا   یتواننـد فرصـت   مـی  هسـتند و ها  ن فرهنگین حامل اینوهاي  رسانه
  ابد.  یتواند ارتقاء  می ز جامعهیها ن و از تعامل فرهنگفراهم آوردند ها  فرهنگ

  رانیدر ا يا محصوالت رسانه ي. بازار تقاضا6
، یط سـن یو نـوع محصـوالت و شـرا   اي  همـاهوار هـاي   و برنامـه اي  همحصوالت رسان يبازار تقاضا ةدربار
ـ ع در کشورمان تاکنون صورت نگرفتـه و  یو وس یدانیم ۀ... مطالعو ی، شغلیجنس صـورت   ج آن بـه ینتـا ا ی
  افته است.یانتشار ن یعموم

 یاسـاس برخـ  و بر 1ابالغ شـده  1374افت ماهواره در سال یزات دریتجه کارگیري بهت یقانون ممنوع
انگر آن است یشواهد ب یپا بوده و برخرنده در کشور بریون دستگاه گیلیم 4ش از یب 1386در سال ها  نیتخم

زبان خارج از  یفارسهاي  گر شبکهید يسون رقم افزوده شده و ازیبه ا ياریگذشته، تعداد بسهاي  که در سال
  کند. می شبکه گزارش 40آن را حدود  یرسمریافته و اطالعات غیش یش افزایش از پیز بیکشور ن

                                                        
دلیل قاچاق انبوه گیرنده  دسترس شده و به هاي کوچک قابل با بشقاب 2000اي در ایران از دهۀ  هاي ماهواره دریافت کانال. 1

آبـاد، ایـن    هاي حاشـیه و شـبیه حلبـی    که در مرکز کشور در بام خانه طوري (ریسیور)، قیمت آن بسیار کاهش یافته است، به
صورت رایگان از طریـق مـاهواره در کشـورمان     هزار کانال تلویزیونی خارجی به یک شود و بیش از وفور دیده می ها به بشقاب

  باشد.  دریافت می قابل
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ـ در ا یران ممنوع است، آمار رسمیدر ااي  هماهوارهاي  رندهینکه استفاده از گیبه ا باتوجه ن خصـوص  ی
ـ (وز ،مـاهواره دارنـد   مـردم کشـورمان   درصـد  71از مقامات مربـوط،   یکی ۀاما به گفتشود،  نمی منتشر ر ی

نکه استفاده یبا ا«، آمده است: یدولت قبل در رسانۀ يچند یو در گزارش 1)1392، یفرهنگ و ارشاد اسالم
ـ ، استفاده از ایت فعلیشود، در وضع می افت ماهواره جرم محسوبیزات دریاز تجه ام زات در تمـ یـ ن تجهی

   .2»شود می ن به وفور مشاهدهینش هیمناطق حاش ینقاط اعم از شمال، جنوب، شرق و غرب و حت

  يا ماهوارهاي  همحصوالت رسان . عرضۀ1.6
ـ و از طراند  در گردش یصورت دائم ماهواره به 90امروزه حدود  ـ یکـ یق امـواج الکترون ی  3هـزار  7ش از ی، ب

ـ دهند که از ا می را پوشش یجهان یاصل یونیزیتلو شبکۀ دسـتگاه مـاهواره،    35تـا   30ن تعـداد، حـدود   ی
ـ زیهـزار کانـال تلو   3ر امواج خود دارند که قادرنـد در حـدود   یران را زیآسمان ا هـاي   رنـده یرا بـه گ  یونی

ت و حـق  یشبکه بـا پرداخـت حـق عضـو     1300ب به ین تعداد قریند که از ایمتصل نما یرانیشهروندان ا
ـ   یباشـند و مـابق   مـی  افـت یدر استفاده، قابـل  ـ زیکانـال تلو  1700ش از یکـه ب ش یکمـاب اي  همـاهوار  یونی

  باشد.  می انیرانیار ایرنده، در اختیزات گیق تجهیگان از طریصورت را دسترس است که به قابل
  :  4باشند می ریب زیاز نظر برنامه به ترتاند  یدسترس گان قابلیصورت را ران بهیکه در اهایی  شبکه

 419 یو جهان یو مسابقات داخل یورزش شبکۀ.  
 380 رقص و آوازهاي  پیدئو کلیساعته و و 24 یقیمختص موس شبکۀ.   
 273 مرتبط يها ان و تمدنیخ ادیت و تاریحیژه مسیو هان بیژه ادیو شبکۀ.    
 235 فیو سخ یاخالقریشبکه کامالً غ 81ها  ن آنیکه در ب یاخالقریشبکه غ.   
 252 ی(کارتون یشنیمیانهاي  مخصوص کودکان و نوجوانان با احتساب شبکه کۀشب(.  
 92 و بازار ي، تجاريمرتبط با مقوالت اقتصاد ۀشبک.    
 74 5...ش ویمختلف لباس، مدل مو و آرا يمدها شبکه در ارتباط با ارائۀ.  

                                                        
  ).آذر 26، 1392، ایرنا( .اي حل نشد عفاف ریشه و  وزیر ارشاد: حجاب .1
برابر تعـداد   2اي  هاي ماهواره هاي مسکونی، تعداد بشقاب خوانیم: حتی در ثبت نام برخی مجتمع . در ادامۀ این گزارش می2

اي آسیایی و دیگري بـراي دریافـت    هاي ماهواره ها براي دریافت برنامه واحدهاي موجود در مجتمع است که یکی از بشقاب
مـاه   اردیبهشـت  27مورخ  ایرانباشد که در روزنامۀ  گیرد (گزارش دربارة شیراز می هاي اروپایی مورد استفاده قرار می ماهواره
  چاپ رسیده است). به 3474شمارة  1385

  نمایند. هزار شبکه فرعی را نیز از نظر صوت و تصویر تغذیه می 10ها، بیش از  . البته این ماهواره3
باشند که بعضاً از طرف تجار عرب  شبکه به زبان فارسی و یکی دو مورد با زیرنویس فارسی می 40ها حدود  . از این شبکه4

  شبکه افزون شده است. 5طور متوسط سالی  هاي اخیر به زبان در سال فارسیهاي  شود. به شبکه حمایت مالی می
  ). asriran.comو  Iranhal.comرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی ( . برخی آمارها به نقل از نایب5
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  م:یپرداز می فوقهاي  خبر، گزارش و اطالعات شبکه ۀیمنابع تغذ یر به برخیدر ز
 ابعـاد  از گذشـته  و کنـد  مـی  فـا یا کشـورها  در یتوجه انیشا نقش نمایس امروز رسانه، انواع انیم در 

 یگـاه یجا از زین آن ياقتصاد بعد دارد، قرار یینمایس آثار سازندگان نظر مد عتاًیطب که یاسیس و یفرهنگ
 آن به زینها  دولت بلکه نما،یس اندرکاران دست تنها نه که است برخوردار آثار نیا ۀیته روند درکننده  نییتع

  .دارنداي  هژیو توجه
ناخالص  دیاز تول یتوجه سهم قابل یینمایس داتیتول ا،یبزرگ دن ياقتصادها ژهیو کشورها به یدر برخ

  1دهد. می را به خود اختصاص یداخل
 ،يگـذار  هیسـرما  ۀماننـد توسـع یـیها امروزه در حـــوزه وودیبزرگ هال يوهایاستود يهـا تیفعـالـ 
ـ بـا فراگ  و فروش محصوالت متمرکز است. غیو تبل یابیبازار ـ زیتلو يری بـر بـازار مصـارف     وودیهـال  ون،ی

ـ زیتلو ،یخـانگ  یدرآمـدش از بـازار سـرگرم    2003تمرکز کرد. که تا سـال   یخانگ یفرهنگ ـ ن، ووی  و،ئدی
تمـام   بـاً یاکنـون تقر  بود. هـم  شهیدر گها  لمیاز فروش ف شتریپنج برابر ب ،يد يو يو داي  هانیراهاي  يباز

   2است. داتشانیتول یونیزیها) و پخش تلو لمیف يد يو ي(مانند د یها از فروش محصوالت خانگ درآمد آن
بفروشـند. بـا    ستند،یرفتن ن نمایکه اهل س یبه کسان یکه محصوالتشان را حتاند  افتهیهایی  ها راه آن

هـاي   تلفـن  قی(از طر نترنتیمانند ا گریدهاي  و رسانه ونیزیاز تلوها  الیو سرها  لمیپخش ف ازیفروش امت
ـ   نیچند کههایی  لمیاز ف ی)، حتيبازهاي  کنسول ها، تبلت ها، بوك همراه هوشمند، نت ـ تول شیدهـه پ  دی

   .دارند ییهم درآمدزااند  شده
امر،  نیا لیسرگرم شوند. دال شتریوود ضد رکود است. در دوران رکود مردم دوست دارند بیهال صنعت

ا هـ  ملیباشد. مجموع فروش ف می يتلخ اقتصادهاي  تیاز واقع زیگر زیو ن يکاریدوران ب ادیاوقات فراغت ز
داشـته و   شیدرصد افزا 5و  6 بیبه ترت 2008 در ادامه رکود سال 2010و  2009هاي  در سال  امریکادر 

مقاومـت   يدر برابر رکود اقتصاد يادیتا حد ز وودیگفته، هال شیپ لیدال است که به نیدارد، ا تیآنچه اهم
  3)1392 ،یزدانیك (ر. .کرده است

                                                        
هـاي بـا فـروش     یلمالنه فـ سا یداتاز نظر تول ،امریکا ینمايدارد. س یوودجهان را هال ینمايس گذارترینو تأثیر یرترینفراگ. 1

) از نظر تعـداد،  یوودهند (بال ینمايجهان است؛ اگرچه س ینماییصنعت بزرگ س یناول یلم،ف 850حدود  ۀباال، با ساالن یجهان
اسـت   یکـارتل  یوودرسد. هـال  امریکا نمی ینمايس يکند؛ اما از جهت صادرات و کل فروش به پا می یدتول یشتريهاي ب یلمف

 یوود. هالیجهان یريو به تعب ییامریکا یکرديبا رو یمحصوالت فرهنگ یصنعت یداي با تول هاي بزرگ رسانه بزرگ از شرکت
قـرن   یکجهان در  یفرهنگ یدمرکز تول گذارترینترین و تأثیر و مسلماً بزرگ یو صنعت یفرهنگ ی،اجتماع یچیدةپ یدةپد یک

  گذشته بوده است.
دالر بوده کـه در مجمـوع عامـل     یلیونم 700و  یلیــــاردم 34، معادل 2012در سال  یووديهاي هال یلمف یجو خار یفروش داخل .2
  میلیارد دالر بوده است.  143، 2010تعداد شغل در سال  ینو مجموع دستمزد ا یشغل یتهزار موقع 100و  یلیونم 2 یجادا

هـایی ماننـد مخـابرات،     میلیارد دالر بوده که از بخـش  11/9برابر  2010مریکا در سال احجم مازاد تجاري هالیوود براي . 3
  مدیریت، مشاوره، وکالت، بهداشت، کامپیوتر و بیمه بیشتر است.



  429                ... یمل ۀرساناي و بررسی مشکالت  ماهوارهمحصوالت  یگاهجامروري بر 

 

 یکمپـان  7گـردد، توسـط    می دیوود تولیکه عمدتاً در هال ییکایامر يها لمیز فین یینمایلم سیف از نظر عرصۀ
  شوند.   می دیستم تولیا، فاکس قرن بی، کلمبیزنی، پارامونت، د1ورسال، برادران وانریونی، ی. سیبزرگ ان. ب

در سـال   انـد،  گر مـرتبط یکـد یداران بـه   ه و سهامیاز نظر سرما ینوع که بهسازي  لمین هفت غول فیا
هسـتند از آن خـود   ها  نیتر نندهیبز از پریکا را که در جهان نیلم در امرید فیاز تول يدرصد 94سهم  1993

  هستند.اي  هماهوارهاي  رسانهة کنند هیها تغذ لمین فیکردند. ا
 1922س در سـال  یها، از زمان تأسـ  ی) طبق بررسی. سی. بیا (بیتانیپخش اطالعات و اخبار بربنگاه 

ـ شرو داشته که رادیکند، نقش برجسته و پ می ا برنامه پخشیزبان دن 40ش از یکنون که امروزه به بتا  يوی
باشـد کـه    مـی  ون بـار یلیم 75ش از یت آن بیماهانه بر سا ون شنونده دارد و مراجعۀیلیم 150ش از یآن ب
ـ نما می نیخبرنگار تأم 250ها را تنها با حدود  نیاطالعات ا همۀ ـ د. ای ـ   ی کصـد  یش از ین شـبکه، روزانـه ب

  د.  ینما می پخش یونیزیتلو وـیراد ۀساعت برنام
از  یمـ یساعت کـه (ن  12ش از یز چند سال است که با پخش روزانه بین ی. سی. بیب یون فارسیزیتلو

از آن اسـت کـه    یس شده و قرائن حـاک یابد، تأسی می شین ساعات افزایا یاست) هر از گاه يآن تکرار
  افته است.ی ياریمخاطبان بس

 يصـورت روزانـه در سـاعات مختلـف بـرا      دارد که بـه  یفارسهاي  برنامه یس یب بی يوین رادیهمچن
   )fa.wikipedia.org( .شود می زبان پخش یفارس يکشورها

ن یهزار نفر از ا 2که کاهش  2کند می هزار پرسنل اداره 18را با حدود ها  تین فعالیا همۀ ین کمپانیا
 3کارکنان را در دستور کار خود داشته است.

  ج. ا. يمایون و سازمان صدا و سیزی. تلو7
ـ  يکـه مجلـس شـورا    ت خود را آغاز کردیفعال 1337 سال درران یا یونیزیتلو ةن فرستندینخست بـه   یمل

                                                        
ـ  برنامه ینکرده است. ا یدتول یزیونیتلو ۀکارتون و برنام یلم،هزار ساعت ف 45از  یششرکت وارنر ب مثالً .1  40از  یشها به ب

 یاي، کابل ماهواره یزیونی،هاي تلو شبکه یقکشور جهان از طر 175از  یشاند و در ب فروخته شده رنویسیبا ز یادوبله  یازبان دن
 یزیـونی هـاي تلو  فقط از برنامـه  2009هاي آن (برادران وارنر)، در سال  یرمجموعهاز ز یکیشوند که  پخش می یلقب ینو از ا

  دالر سود داشته است. یلیاردم 2از  یشاند، ب فروخته شده
  هزار نفر کارکنان سازمان صدا و سیماي ج. ا. ایران. 50. مقایسه کنید با قریب به 2
هایش را تعطیل نخواهد کرد، بـا   یک از سرویس حال هیچ براي تحقق کاهش بیست درصدي مخارج طی پنج سال درعین. 3

میلیارد پونـد در سـال کمتـر از     ریبا یکهاي دوهزار و پانزده تا شانزده تق مخارج بی بی سی در سال ها کالً این کاهش هزینه
هـا در   وري و کـاهش فعالیـت   ایـن امـر همچنـین از طریـق افـزایش بهـره       اش خواهد بود. قبلی ةشد ریزي هاي برنامه هزینه

هاي بـی بـی سـی از طریـق      هزینه ةشد ریزي هاي موجود محقق خواهد شد. قرار است پنجاه درصد از کاهش برنامه سرویس
هاي مختلف این شبکه محقـق شـود. وي گفـت،     هاي بخش ي و پنجاه درصد از طریق کاهش میزان فعالیتور افزایش بهره

اکنون سطح باالیی از نقل و انتقال کارکنان بی بی سی جریان دارد و حذف بیش از دوهزار فرصت شغلی دیگـر سـومین    هم
   )فایننشال تایمزبه نقل از  bultannews.com( .کارکنان بی بی سی طی هفت سال گذشته خواهد بود ةپاکسازي عمد
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رفـت،   یشمار مـ  که از بازرگانان معتمد دربار به »پاسال اهللا ثابت بیحب. «ه بودداد يأران ریدر ا آنل یتشک
ر پوشش وزارت پست، تلگراف و تلفـن در تهـران بـا    یز یونیزیتلو ةفرستند ب مجلس،یبا تصوموفق شد 

ر روز از ساعت ت خود را با پخش چهار ساعت برنامه دیفعالکند که  يانداز راه را »رانیون ایزیتلو«عنوان 
د بنشاند. با اسـتقبال  یاه و سفیس يها ونیزیتلو يرا پا یکه توانست مخاطبان يا شبکه آغاز کرد. 22تا  18
ـ زیمتولـد شـد؛ در آن زمـان تلو    یشیآزما يها با پخش برنامه 1345ران در یا یون ملیزیتلو آن،از  ون دو ی

بود و شبکه دو که تنها تهران و مناطق اطراف را تحت پوشش قرار  يک که سراسری ۀشبکه داشت. شبک
    شد. یجم انجام م آنان در ساختمان جام يها ساختمان الوند مستقر بودند و پخش برنامه در داد یم

ـ ران تغیا یاسالم يجمهور يمایس و صداسازمان ران به یا یون ملیزیتلو ،انقالب يروزیبا پ  ر نـام  یی
ادامـه داد. پـس از آن بـود کـه موضـوع       يدیخورشـ  70 ۀده يد را با دو شبکه تا ابتدات خویفعالکه  داد
و جـذب   یو فرهنگـ  یحفـظ تنـوع قـوم    يبـرا  یما مطرح شد تا اقدامیدر س یاستان يها شبکه يانداز راه

و س یسـ أکـرد جـوان ت  یبـا رو  1372 سال در  سه ۀن رسانه باشد. شبکیمخاطبان مختلف ا یاعتماد عموم
 ۀشـبک  ختگان افتتـاح شـد.  یفره ۀبا هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبک 1375ز در یچهار ن ۀشبک
س شـد،  یسـ أها ت ن سالیا یکه ط يا ن شبکهیتر نندهیاما پرب س شد.یسأت 1374ز در سال ین )تهران(پنج 
ـ  asemanweekly.comد (کـار کـر   آغاز به 78خبر بود که در سال  ۀشبک  ۀشـبک  60ش از ی) و امـروزه ب
   1ند.ا در کشور فعال یدولت یونیزیتلو

                                                        
  اند از: ها عبارت این شبکه. 1

 بـازار  هـا)،  (تولیدات مراکز اسـتان  شما ،، مستندقرآن و معارف ،آموزش ، شبکۀ خبر،5کۀ شبتا  1شبکۀ : هاي سراسري شبکه
 شبکۀ تماشـا ، شبکۀ سالمت(برنامۀ کودك، پویانمایی)،  پویا، ورزش (فیلم و سریال)، نمایش(معرفی کاال و خدمات ایرانی)، 

  (فرهنگ و انقالب اسالمی) و ... پخش آزمایشی. شبکۀ افق(نشاط و سرگرمی)،  شبکۀ نسیم(ادغام با شبکه نمایش)، 
 "شـده  منحـل " 2جم  شبکۀ جام(براي ایرانیان مقیم اروپا، امریکا، آسیا و اقیانوسیه)،  1جم  شبکۀ جام: مرزي هاي برون شبکه

هـاي آذري، فرانسـوي و    (بـه زبـان   1شـبکۀ سـحر   )، 1جـم   با جام (ادغام "شده منحل" 3جم  شبکۀ جام)،1جم  (ادغام با جام
(شبکۀ خبـري عربـی)،    شبکۀ العالمکردي)،   (به زبان 3شبکۀ سحر هاي انگلیسی و اردو)،  (به زبان 2شبکۀ سحر بوسنیایی)، 
(شبکۀ فیلم و سریال به  فیلم آي(شبکۀ اسپانیایی)،  وي تی  هیسپان(شبکۀ خبري انگلیسی)،  وي پرس تی(عربی)،  شبکۀ الکوثر

  سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی).
شـبکۀ  (مرکـزي)،   شبکۀ آفتـاب (آذربایجان غربی)،  شبکۀ آذربایجان غربی(آبادان)،  شبکۀ آبادان :محلیهاي استانی و  شبکه
 شبکۀ باران(ایالم)،  شبکۀ ایالم(اصفهان)،  شبکۀ اصفهان(البرز)،  شبکۀ البرز(زنجان)،  شبکۀ اشراق(خراسان شمالی)،  اترك

شـبکۀ  وبختیـاري)،   (چهارمحـال  بـین  شبکۀ جهان)، 5(شبکۀ  شبکۀ تهران(یزد)،  شبکۀ تابان(بوشهر)،  شبکۀ بوشهر(گیالن)، 
شبکۀ (خوزستان)،  خوزستان شبکۀ(هرمزگان)،  شبکۀ خلیج فارس(خراسان رضوي)،  شبکۀ خراسان(خراسان جنوبی)،  خاوران

(سـمنان)،   شبکۀ سـمنان (اردبیل)،  شبکۀ سبالن(گلستان)،  شبکۀ سبز(کرمانشاه)،  شبکۀ زاگرس(کهگیلویه و بویراحمد)،  دنا
(قزوین)،  شبکۀ قزوین(فارس)،  شبکۀ فارس(مازندران)،  شبکۀ تبرستان(همدان)،  شبکۀ سینا(آذربایجان شرقی)،  شبکۀ سهند

(سیستان و  ، شبکۀ هامون(قم) شبکۀ نور(لرستان)،  شبکۀ استانی افالك(کرمان)،  شبکۀ کرمان(کردستان)،  شبکۀ کردستان
  (مهاباد). شبکۀ مهاباد(کیش)،  شبکۀ کیشبلوچستان)، 
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  رانیا . ا.ج يمایسازمان صدا و س. 1.7
ن و مقررات مربوط به سـازمان در  یر قوانیو سا رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس 157اصل  ياجرا در 

ـ ده و سـپس تکم ینگهبـان رسـ   يو شورا یاسالم يب مجلس شورایآن به تصو ۀاساسنام 1362سال  ل ی
  د:یآ می یپاهم آن درشده که 

 است يرهبر ران با مقامیا یاسالم يجمهور يمایسازمان صدا و س سیئصب و عزل رن.  
  ـ (از طر کشـور  ۀگان سه ينظر مشترك قوا ریسازمان زن یا اداره منصـوب قـوا)    یسرپرسـت  يشـورا  قی

  .شود یم
  ـ ا انحصـار  کشور در ۀدر هر نقط یونیزیو تلو ییویراد يها فرستنده و پخش برنامه سیتأس سـازمان   نی

کننـد از   ییهـا  رسانه نیاز چن يبردار ا بهرهی سیاقدام به تأس یحقوق ای یقیبوده و چنانچه اشخاص حق
  .قرار خواهند گرفت یقانون بیتعق عمل آمده و تحت به يریکار آنان جلوگ ۀادام

 يمسـاعد بـرا   طیجـاد محـ  یا ،ینشر فرهنگ اسالم یدانشگاه عموم کیعنوان  سازمان به یهدف اصل 
در  یانقـالب اسـالم   یتکـامل  به حرکـت  دنیبخش و شتاب یاخالق  لیاانسان و رشد فض میو تعل هیتزک

  .  باشد یسراسر جهان م
 موظف اسـت   سازمان ،یفن يها و تخصص يهنر يها در رشته ازیمورد ن یانسان يروین نیمنظور تأم به

  .از بپردازدیدر حد ن یاسالم يجمهور يمایس صدا و ةو گسترش دانشکد لیبه تکم
 هـا  ب طـرح یهـا و تصـو   ن چـارچوب برنامـه  یـی تع، ا انحالل هر بخشیجاد یا ،التیتشک رةاهم مصوبات دربا، 

 سـازمان و  یو اسـتخدام  ي، اداری، معـامالت یمال يها نامه نییب آیو تصو یبررس، حسابرس) انتخاب بازرس (
بـر   مصـوب و نظـارت   یمش ها از جهت انطباق با خط برنامه ۀیم و فعال بر کلینظارت مستق ،تابعه يها شرکت

  .است یسرپرست يارات شورایف و اختیوظااز  سازمان و عملکرد واحدها يامور جار
 ـ یاسیت سیفعال گونهن سازمان هستند از هریکه در خدمت ا یکارکنان سازمان تا زمان  یو صـنف  ی، حزب

  بود.  در داخل سازمان ممنوع خواهند
 باشد. می یسرپرست يشوراهاي  استیس يسازمان مجرر عامل یمد  

  درآمد و منابع اعتبارات سازمان عبارت است از:
  اشکال مختلف. خدمات سازمان به ۀع محصوالت و ارائیحق پخش و توز ياز واگذار یناش يدرآمدها. 1
  کشور. یونیزیتلو ۀشبک ۀقانون توسع يد حاصل از اجرایعوا .2
  ها. و سود مربوطه به آن يدیتول يها تیاز فعال یناش يدرآمدها .3
ـ دولـت در اخت  گر از طرفین دیکه به عناو یر وجوهیاز محل بودجه کل کشور و سا یافتیوجوه در .4  اری

  شود. یسازمان گذاشته م
  کشور. یعمران ۀاعتبارات از محل بودج .5



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 432

 

  1.یبازرگان يها یو آگه یغاتیتبل يها از اجرا و پخش برنامه یناش يدرآمدها .6
  .یو حقوق یقیاشخاص حق ينقدریا غی ينقد يها کمک .7
  رد.یگ یگر به سازمان تعلق میا مقررات دیکه طبق قانون  يگرید دیعوا. 8

  ر منعکس شده است.یگذشته در جدول ز در دهۀ کل کشور ۀاز محل بودج یافتیوجوه در
  

  (ارقام به میلیارد ریال) 1392تا  1384هاي  بودجۀ صدا و سیما طی سال .1جدول 

  

 ساز سئلهمنکات  یبرخ. 8
دارند در کشـورمان   یدسترسنترنت یکه به ا ی: تعداد نفراتو ارتباطات یتالیجید دیتهد ةبالقو يها فرصت

افـت و رتبـۀ   یش یافزانفر  32به  2007ن نسبت در سال یک نفر بود. ایکصد نفر، یدر هر  2000در سال 
م اشـغالگر قـدس   یه، عربستان و رژیترک ن باالتر و البته رتبۀیانگیدست آورد که از م پنجم را در منطقه به

                                                        
عرضه » پکیج« جهانی را در چهار  اي برگزار کرد که طی آن تبلیغات جام سیما، مزایده و ، صداآخرین جام جهانی در زمان .1

 میلیارد 75ها بود هرکدام  بازيدیگر که بین » پکیج« تومان و دو میلیارد 25ها، هرکدام  ، قبل و پایان بازي»پکیج« کرد که دو
» رایتـل «تومان بود. البته این فقط قیمت اعالمی مزایده بـود،   میلیارد 200گذاري شده بود که جمع آن بالغ بر  تومان قیمت
حاکم  ةاما قاعد ،ها را خریداري کرد، ولی مشخص نشد مبلغ نهایی پرداختی چقدر بود »پکیج«اجتماعی) این   مینأ(وابسته به ت

هـم بـراي   هـایی   »پکیج«اعالمی است.  ۀدلیل رقابت خریداران، قیمت خرید بیشتر از قیمت پای ها این است که به بر مزایده
هـاي سـیما    ها فقط براي یکی از شـبکه  این ۀهاي بازرگانی دیگر هم جاي خود را دارند و هم وجود دارد، آگهی» لیگ برتر«
توان حدس زد درآمد  هاي تلویزیونی هستند، می سیما در حال پخش آگهی و اهاي صد شبکه ۀو روزانه هم .است» سه ۀشبک«

تومان است. با این حال، دولت درآمدهایی کـه   میلیارد شده، رقمی باالتر از هزار هاي پخش این سازمان، فقط از محل آگهی
سیما را  و و براساس آن باید کسري صدا ـ ـ چون هیچ اطالعی از این درآمدها ندارد دده د را مبنا قرار میکن اعالم می سازمان

  )1393. (ر.ك ایسنا، جبران کند
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ون نفر بالغ یلیم 5/22نترنت در کشورمان به حدود یب کاربران این ترتی) که به اITU, 2006باالتر است (
کـه   يطـور  به اند، شدهمند  ان از خدمات تلفن همراه بهرهز شهروندین رقم نیش از دو برابر ایشده است، و ب

غلط و اعمـال   يگذار استین فرصت با سیاست که اگیري  در کشورمان در حال شکلاي  هشبکاي  هجامع
  شود. می لید تبدیشاذ، به تهدهاي  قهیسل

 در دهۀ ياریبس یدولتریمطبوعات غ ها، تینگ سایلتریعالوه بر ف :یداخلهاي  ت بر رسانهیاعمال محدود
بـان  یگر به گر دستیدهاي  تیو محدود يکاریاندرکاران آن با ب نکه دستیف شده و عالوه بر ایگذشته توق

    اند. آنان سازگار بوده، محروم مانده که با ذائقۀ یداخلهاي  به رسانه یاز دسترس ياریمخاطبان بس اند، شده
ـ لتریا فیل و یتعطهاي  رسانه ست که تعداد از مخاطبانیدر دست ن یآمار و اطالعات  گفتـه  شیشده، از اقشار پ

  آورند.   میرو یخارجهاي  ن مخاطبان، به رسانهیاز هم یتوجه رسد، تعداد قابل می نظر باشند؛ اما به می
 دهیده و شـن یکه بدون کنترل د ـ یخارجهاي  ن رسانهی، از بهترین رسانه داخلیتوان گفت منتقدتر یم

ـ  یخارج چ رسانۀیکشور دارد. ه يبرا يکمترار یخطر بسـ  دشو می سـت و بـدون   یمـا ن  یبه فکر منافع مل
ـ  ما باشـد  یت ملیکه چه بسا در تقابل با چارچوب منافع و امنـ  را یممکن است هر مطلب یتیچ محدودیه
ـ  هاي  د، اما رسانهیپخش نما یرانیشهروندان ا يل برایعنوان گزارش و تحل به کـامالً تحـت    یمنتقـد داخل

  شوند. می از مالحظات منتشر ياریکنترل و با لحاظ بس
بـان و جـز   یگر به با آن دست 1350ۀ است که کشورمان از ده یاز مشکالت یکی يکاریب گسترده: يکاریب
   ایم. هرو بود هروب یدو رقم يکاریسال گذشته با ب 40سال، در  3-2

ش یش سن ازدواج، گـرا ی، افزایروانهاي  بی، آسیموجب افسردگ ينکه در مواردی، عالوه بر ايکاریب
وقت  یباً تمامیژه که تقریو هآن است و ب يامدهایز از پین ياعتماد بی شود، می جرائم یاد و برخیسمت اعت به
ل آن، یاز وسـا  یکـ یگذرد، آنان الاقل به فکر گذراندن اوقات فراغت خواهند بود که  می فراغت کاران بهیب

  آورند. می يگانه رویبهاي  ن افراد به رسانهیتواند آنان را جذب کند، ا نمی ز کهین یمل سانۀهستند و رها  رسانه
 يکاریاست که نرخ ب ین در حالیباشند و ا می ون نفریلیم ش از سهیکاران در کشورمان بیامروزه تعداد ب

   1برابر باشد. 5/1 د حداکثریبا می ن است، که طبق استانداردهایگر سنید يکارین جوانان دو برابر بیب
نـده  یسـال آ  5و در  2شود می کیدرصد نزد 40کرده در کشورمان به نرخ  لیزنان تحص يکاریگر بید ازطرف

  )1386، یعتیو شر ي(غفار .کار)یک نفر بیکرده،  لیزن تحص 2از هر  یعنید (یدرصد خواهد رس 50به 

                                                        
 64تا  15 ی،کل یکاريبود (نرخ ب یکل یکاريبرابر نرخ ب 2جوانان، حداقل  یکاريهرگاه نرخ ب گویند یم گونه یناستانداردها ا .1

رقم تـا   ینا یزمان یک. البته در یمقرار دار یتیوضع ینکه در حال حاضر ما در چن اید، یدهبحران رس ۀسال است) شما به نقط
  )1393یم. (رئیس مرکز آمار ایران، قرار دار یکل یکاريبرابر نرخ ب دواکنون در  اام ،کرد یداپ یشبرابر هم افزا 2.5

  )1384) چهار برابر شده است. (ایسنا، 1375-84کرده طی یک دهه ( . نرخ بیکاري زنان تحصیل2
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شتر و منزلت آنان یها ب ن آنیکاران بیبرا نسبت یکرده باالتر است، ز لیان زنان تحصیدر م ياعتماد یب
ن یب قوانیدر تصو یاسالم يو سه قوه مانند مجلس شورا یدولت يجامعه و نهادها يسواز يز در مواردین

  شود. می ده گرفتهیبعضاً ناد

  یو اقتصاد مقاومت یمل . رسانۀ9
 مختلـف هـاي   نـه یدر زم یعیشـامل مـوارد وسـ    یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس ۀینکه ابالغیبه ا باتوجه

د که یشد احصا گرد می م به موضوع مربوطیمستقریا غیم یصورت مستق ه که بهیاز ابالغ ییباشد، بندها می
  گردد: می الً مالحظهیذ ـ ریفراز ز 10در  ـ به اختصار

 (از مقدمه) 44اصل  یکل يها استیس) و 1404ساله ( ستیب انداز چشم د بر سندیتأک. 

 ان (از مقدمه)یبن ... و عدالت یو علم یبوم ياقتصاد يالگو با یملد یت از تولیحما. 

  1کشور (از بند  یو علم یانسان يها هیو سرما یامکانات و منابع مال ۀیکل يساز و فعال طیشرا نیتأم(. 
 ـ در اقتصـاد بـا تقو   يور رشـد بهـره  و  ينوآور ـ عوامـل تول  تی ـ ن يتوانمندسـاز  د،ی ـ کـار، تقو  يروی  تی

 ).3و  2(از بند  ها مناطق و استان نیبستر رقابت ب جادیاقتصاد، ا يریپذ رقابت
 5ت (از بند یخالق مهارت، آموزش، يارتقا قیطر از یانسان ۀیسرما سهم شیافزا(. 
 ـ  يمصرف کاالها جیترو ـ فیک يارتقـا  يبـرا ریـزي   همـراه بـا برنامـه    یداخل ـ در تولپـذیري   و رقابـت  تی    دی

 .)8(از بند 
 دولـت و حـذف    ةانـداز سـازي   یدر ساختارها، منطقـ  یبر تحول اساس دیبا تأک ها نهیدر هز ییجو صرفه

 .)16(از بند د یزا يها نهیو هز رضروریو غ يمواز يها دستگاه
 ـ فعال اقـدامات،  از يریجلـوگ  و آن يسـاز  سـالم  و اقتصـاد  يسـاز  شفاف   فسـادزا   يهـا  نـه یزم و هـا  تی

 ).19(از بند 
 21(از بند  یمل جیرا و ریفراگ گفتمان به آن لیتبد و  رسانه در ... ژهیو هب آنسازي  گفتمان و ابعاد نییتب(. 
 24و  23، 22(از بند  پوشش استاندارد شیافزا و نظارت يها وهیش يمخاطرات و روزآمدساز تیریمد(. 

ـ  و عملکرد رسانۀریزي  ، برنامهيگذار استیبه س ید، نگاهیآ می یپآنچه در  یاسـت کـه بـا برخـ     یمل
  د اصالح گردد:یبا می ر است کهیشتر موارد مغایمرتبط و در ب یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس

 یات فرعیز نظریو ن یه اصلیک نظریدر هر رسانه، معموالً : يا ات هماهنگ رسانهیعدم انتخاب نظر
 در نظـر گرفتـه  هـا   د و پخش برنامهیت، جذب پرسنل، تولیریساختار، مد يبرا يمحور يهماهنگ با تئور

ـ ذهـا   اسـت یو اعمـال س ها  يگذار استیس شود و همۀ می ـ هـا تعر  ل آنی و  یشـود تـا از پراکنـدگ    مـی  فی
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ـ در ا یتـوجه  موارد قابـل  1کمتر کاربرد دارد. یمل ن مهم در رسانۀیز شود که ایپره یناهماهنگ نـه  ین زمی
ن اسـت کـه   آهـاي   از نمونـه  یقیدر پخـش موسـ   یخورد که دوگـانگ  می چشم ج. ا. به يمایژه در سیو هب

  ابد.ی می نجا ضرورتیه) در ایابالغ 24بند (از سازي  و استاندارد 2باشد. نمیپذیر  هیتوج
از  رها ه شود و دولت می اداره یصورت دولت در کشورمان به ونیزیو تلو ویراد: یانحصار دولتفقدان رقابت و 

 شتریدهند و ب می شیرا افزا یونیزیو تلو ییویرادهاي  تعداد شبکه شند،یندیباي  هخواهند چار می که يچند
 یدولتریغ يها در بخش ژهیو هب کهرقابت  جادیهم با ا آن ،تیفیشود و نه ک گیري می میتصم تیاساس کمبر
کرده است؛ اما نکته  دایبل پق ۀنسبت به ده يبهتر تیفیتنوع و کها  شبکههاي  اگرچه برنامه د؛یآ می دست به
ز ین یدولتهاي  ن شبکهیب یحت ـ نه نداردین زمیدر ا یکه فعالً مجالـ  یاگر نه با بخش خصوص که نجاستیا

  د رفته است.یه بر آن (رقابت) تأکیکه در بند سوم ابالغ یوجود ندارد؛ همان عامل یرقابت
اي  هچ رسـان یخود و نه در هـ  یت رسمیدر سانه خود را  یمال ۀما ترازنامیسازمان صدا و ست: یعدم شفاف

ـ فراهم نماخود را  ي، اداریمال يدهاعملکر یتا امکان بررس کند نمی منتشر ما یسـ  و صـدا  ي. درآمـدها دی
ما و یصـدا و سـ   یعملکرد مالنبودن  به دردسترس رو باتوجه نیاشود؛ از یصورت مشخص اعالم نم ههرگز ب

بـالغ   1385که مقدار آن را تنها در سال  ـ یبازرگان يها یو آگه یغاتیتبل يها برنامه يدرآمدها خصوص هب
  آن ارائه داد. ةدرباراي  هنانیل واقع بیو تحل یتوان بررس نمی ـ ستده اشورد آارد تومان بریلیمهزار کیبر 

کل کشور والّـا چـه بسـا     ۀهم در کتاب قانون بودج شود؛ آن می ن سازمان منتشریا یرسم فقط بودجۀ
  ژه دارد.یتوجه وسازي  ه بر شفافیابالغ 19که بند  یحالگرفت. در یارمشده قر بندي هم در اسناد طبقه آن

 یـی سـازمان، ضـمانت اجرا   يهـا  تیفعال ۀیح در قانون نسبت به نظارت بر کلیرغم تصر بهمشکل نظارت: 
ـ ینظـارت بسـ  ن یو همچن ده نشدهینظارت د يشورا ياعمال تذکرات و اخطارها يبرا یمشخص و  یار کل

ما یست و صـدا و سـ  یبرخوردار ن یکاف ییاز ضمانت اجرا یسرپرست يرات شورانظ و بودهسنجش  رقابلیغ
نـد  یافر و نـه در  ـ نظارت شورا، نظارت بعد از پخش. داند ینظارت نم يت نظرات شورایخود را ملزم به رعا

ـ   یکـاهش   داًیشـد  آن يرگذاریثأسبب شده تکه است  ـ دیتول  یو امکـان بررسـ   ییتوانـا  یابـد. شـورا حت
سازمان مکتوب و  يها استیاز س يادیبخش ز را معموالًیسازمان را ندارد؛ ز يها يزیر ها و برنامه استیس

در نظر  یو تخصص گونه شرط چیه گان قواندینما يبرا ،ییسوو از .شود می عملاي  هقیو سلمصوب نشده 
                                                        

گیران سیما مغایر با شئون است؛  هایی که از نظر برخی تصمیم هاي خارجی زنان بدون حجاب و با لباس فیلمکه در  طوري به. 1
مشاور رئیس این رسانه در امور زنان و خانواده بـا اشـاره بـه پخـش     «عنوان الگوسازي تاآنجاکه  دادن زنان بانقاب به تا نشان

در » روبند«دادن چند زن با پوشش  عنوان میهمان حضور داشتند، گفت: نشان هاي از تلویزیون که در آن دو زن با روبند ب برنامه
هاي  ها هیچ سنخیتی با خانم بودن مجریان خانم که برخی حرکات آن ) تا اصرار بر چادريshafaf.ir». (تلویزیون اشتباه بود

  چادري جامعۀ ما ندارد و پرواضح است که این پوشش آنان اجباري است.
کردن به آالت موسیقی؛ و جالب است  اند، اصغا (شنیدن) است و نه نگاه فقها در باب موسیقی، اگر حرمتی قائل که درحالی. 2

  کند! دادن آالت آن پخش می ـ را بدون نشان ـ موسیقی پاپ و بعضاً بنابر برخی اقوال، موسیقی مطرب که سیماي ج. ا. موسیقی
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ست و امر ا هشددر سازمان  خود حافظ منافع قوه متبوع شتریب هر قوه، ندةیگر، نماید و ازطرفنشده  گرفته
و  یکه مسائل جناح هده شدید یمواقع و در قرار دارد. يبعد يها تیما در اولوینظارت بر سازمان صدا و س

  باشد. می ه راهگشایابالغ 23از بند  ین خصوص بخشیدر ا 1.دنبال شده استاز اعضا،  یبرخ يسواز یبخش
 محور نظام دولت کی شتریب رانیا ا. ج.اي  هرسان نظامت: یفیکبا یمحصوالت فرهنگ دیتوان تول تیمحدود

باشد  می دولت عیتحت نظارت وس زین گریدهاي  است و رسانه یمنحصراً دولت مایصدا و س ژهیو هباشد ب می
و  داتیتول تیفیک يدر ارتقا یوجود ندارد تا تالش یرقابت ستند،ین یخوب ةکنند دیتولها  که دولت میدان می و

 ها توجه شده است. ه به آنیابالغ 8و  3، 2 يکه در بندها یرد؛ نکاتیگصورت  وري بهره
رفتـه کـه    آن روز بود، اما رفتـه  طیجامعه با شرا يازهاین يدو دهه قبل، پاسخگو یکیتا  ستمیس نیا

که  یطیدر شرا مایصدا و س داتیادامه دارد، تول تیش همان وضعیکماب وسته،یوقوع پ گفته، به شیتحوالت پ
 .میطرف هست »مخاطبان فعال«و امروزه با  افتهی رییتغ تیبودند، موفق بود، اما وضع» مخاطبان منفعل«

از محل  یدولتهاي  هم به آن ندارد، بودجه يازیو ن ستیمدار) ن ي(مشتر محورازیامروزه ن مایو س صدا
ـ  يدرآمـدها محل نشـت   از زیها ن که شرکت ـ ها شرکت يتجارهاي  یو آگه ینفت يدرآمدها  رونـق  ینفت

 .  دینما می نیآن را تأمهاي  نهیهز ـ رندیگ می
کنـد کـه در    مـی  را عمـده  یاهیو سـ  دیسـف  زیل و نآ دهیاهاي  پیت رانیدر ا ونیزیتلو لیدال نیهم به

  2.وجود دارد یفراوانهاي  نقص زیخبر و اطالعات ن ۀندارد. در ارائ یکشورمان اصالً وجود خارج
ـ ندر سـازمان،  بودن سـازمان:   میو حج يمشکالت ساختار بـا   یکـاف  یفـ یکمتخصـص و   یانسـان  يروی

 يروهـا یبـا انباشـت ن   را، سـازمان  پرسنل ۀو جذب گسترده و بدون ضابط نشده تیترب یفرهنگ يارهایمع
دهد که  یز نشان میما نیس و الن دانشگاه صدایالتحص ت فارغیت و کمیفیاست، کساخته مواجه ت یفیک بی

ما بـا  یسـ  و چراکه ارتباط دانشگاه صدا ؛دیسازمان را برطرف نما یانسان يرویتواند مشکل ن ینمن نهاد، یا
ـ یسازمان بسـ  یانسان يروین د و پخش سازمان کم است.یتول يها بخش  یجهـان  ياسـتانداردها  ش ازیار ب
و سـازمان   يهـا  تیزان فعالیرو با مین تعدادن یهزار نفر است و ا 50 ب بهیقر، تعداد کارکنان سازمان است

د بر علت شده و سازمان یز مزین باال ییندارد. تمرکزگرا یتناسبها  ت برنامهیفیز کینو  یکمدات یحجم تول
  ه)یابالغ 16 و 1 بنداز  ییها بخش (با اشاره به .محروم کرده استالزم  یچابک وها  يرا از نوآور

                                                        
  .1393نژاد،  ؛ واعظی1391؛ آشنا، 1391در این باره ر.ك سلحشور، . 1
خبر در چه  ینکهدارد و فارغ از ا یو خارج یداخل يرقبا یهعل یمنف یکه جهت یخبرها و گزارشات ینمونه جداکردن برخ ي. برا2
از آن است)، بدون توجه به علل و آثـار   یبخش یزحادثه ن ین(که ای حوادث ۀاتفاق افتاده و بدون توجه به سلسل یو متن ینهزم

شدن آنان نسبت  یزانگر یار مخاطبان الاقل از جهت جذب و بشود، بدون توجه به اثر خبر  اي پخش می صورت خطابه خبر، به
  به رسانه.
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و اي  هدات رسانیدر تول یفارسهاي  ) رسانهی(نسبل حضور نابرابر یدل به ها: و ارزشها  شیحضور نابرابر گرا
ـ و  يشکل ارتباطـات عمـود   و به یعیش يها ارزش يحضور حداکثر ننـدگان سـاکن   یب یطرفـه، برخـ   کی

 يگر نشیکه هرگاه قدرت گز یدهد؛ مخاطبان می سوق» مخاطبان ناخشنود«سمت  را به يمرزهاي  استان
، کـامالً اجتنـاب   يمنشأ ناخشـنود اي  هاز منافع رسان يطور اراد توان انتظار داشت که به می آنان باال برود،
ـ عنـوان عناصـر بن   بـه  »انیبن عدالت« و يبه دانش و فناور یاقتصاد متکاز  ه،یابالغ ۀکنند. در مقدم ن یادی
  اد شده است.ی یاقتصاد مقاومت
ـ ا رنـد؛ یپذ مـی  مـردم  نـد، یگو ها می کردند که هرچه رسانه می ادعا یزمان کیها  يتئور: کاهش اعتماد  نی

ـ مـردم و ن  نی) بافتهی می(تعم کالن ای یباشد که اعتماد عموم می صحت مقرون به یزمان هینظر دولـت و   زی
دهـد کـه    می نشان ته مطالعاک یحالد به رسانه) وجود داشته باشد، در(اعتما یانیاعتماد م نیملت و همچن

   .شود می زین یمل ۀروند شامل رسان نیکه ا افتهیکاهش  یصورت بطئ گذشته سطح اعتماد به ۀدر دو ده
 نظر دولـت  ةکنند ) مردم به خود و دولت، منعکستیاقل زی(و نت یانعکاس نظر اکثر يجا به یمل رسانۀ

شـده اسـت و اگـر     نـد، ینما مـی  دییکه نظر دولت را تأ یمردم دگاهید ةانتشاردهند ایبه مردم و  ت)ی(حاکم
ـ  بـی  بـا  کـه  یطیرسانه پخش شده نسبتاً اندك و با شرا نیاز ا يانتقاد اتینظر ایو  گرید يصداها  یطرف

  1.کوتاه و بدون تداوم انجام شده است اریبس یهم در مقاطع فاصله داشته، بوده که آن
ـ در دن یت کنونیبا وضع :یخارجهاي  عدم قدرت رقابت با رسانه  ـ کـه هـر روز    ییای ـ جد ةدیـ ک پدی د ی

ـ  و رقابت در رسانۀ ییجاد کارایا يجا د، بهیآ می به بازاراي  هرسان ـ اسـت ممنوع ی، بـه س یمل آورده  يت روی
 یمنـاطق و پخـش برخـ    یت بتوان در برخیشده است که نه ممکن است و نه مطلوب. اگر با ارسال پاراز

شود؛ چنانکـه شـده اسـت.     می د ارائهیجد يرهایگذرد که مس نمی یرا با مشکل مواجه نمود، زمانها  کانال
باشد که  می مادون جو و امواج کوتاهاي  هماهوارهاي  ستمید سیاز تول یاز اطالعات حاک ینکه برخیضمن ا

افـت خواهـد بـود و اخـالل در     یدر قابل یمعمولهاي  نه چندان دور به بازار خواهد آمد که با آنتن ندةیدر آ
 دیباها  ه برنامهک نجاستینکته ا ز خواهد شد.ین یداخلهاي  ها، باعث خلل در پخش شبکه ارسال امواج آن

ـ   —یاگرنه در سـطح جهـان  — لبتوانند الاق ـ  هـایی   بـه رقابـت بـا رسـانه    اي  هدر سـطح منطق  یکـه راحت
 ند.شود، بپرداز می دهیتوسط شهروندان د شانیها برنامه
داده و  رییمخاطبان را تغ قۀیسطح سل ،یخارجهاي  به رسانه یدسترس زیگفته و ن شیپ طیمجموع شرا 

  باشد که در مخاطبان اثر عکس دارد. نمی نه تنها پاسخگو نگیلتریو ف تیارسال پاراز
در مواقع حساس،  یملهاي  رسانه ياز کارکردها یکی حساس:هاي  تیدر موقع مخاطرات تیریمدفقدان 

                                                        
 یغاتیهم با هجوم تبل رسد که آن مورد می 3-4به  ي،جمهور یاستانتخابات ر ةدور ینهاي پس از دهم که مناظره يطور . به1

  هاي همسو مواجه شده است. روزنامه یزو ن یمادر صدا و س يبعد
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ـ  مخاطرات تیریمد بخش و دهنده و آرامش نینقش تسک يفایا ـ کـه ا  1اسـت  یدر سطح مل ن رسـانه در  ی
  مقاطع فاقد آن است. یران در برخیا

از  ياریبسـ  يانگار از سهل یرخ داد، ناشدهم در کشور  ةدور ياست جمهوریآنچه پس از انتخابات ر 
داشته باشد، خود بـر  کننده  د نقش آرامیهم در آن زمان، که با یمل ۀکرد نادرست رسانیرو بود ومسئوالن 

از افـراد   یاز نقـش برخـ   یپوشـ  ها، با چشـم  حوادث آن سال یدر بررس یمل ۀرسان د.یآتش آن اتفاقات دم
فـا  یا یاقناع افکـار عمـوم   يد برایرا که با يا ستهیاز آنان، نقش با يدار جانب یصاحب نفوذ و قدرت و حت

قـوم،   يعقال ۀهم يکه برا يکردیرو 2کمک کرد. یرانیا ۀشدن جامع هپارکرد، انجام نداد و خود به دو  یم
ت حاکم بر یری، مدوجود نیا نمود. با  یروشن م یجاد اجماع ملیو ا یاقناع افکار عموم يآن برا يناکارآمد

ـ    يتوجه به انتقادات و دلسوز یما بیصدا و س شـدن مـردم و    از پراکنـده   یرفـت و بـاک   یهـا، راه خـود را م
ـ مردم تول يکه از خارج کشور برا يسپردن آنان به اخبار گوش ـ  ی . (تابنـاك،  3شـد، نداشـت   ید و پخـش م
  پرداخته است. مخاطرات تیریمده به یابالغ 22بند  )1393

                                                        
ها با یکدیگر بسیار متفاوت، اما مثال رایج اروپایی در دهۀ اخیر در ایـن مسـئله، تشـدید     البته شرایط کشورها و نیز بحران. 1

د و تبار، هنگام فرار از دست پلـیس آغـاز شـ    شدن دو افریقایی باشد. ماجرا از کشته می 2005بحران در فرانسه در اکتبر سال 
بینی هم بود. پس از آن، پلیس به جوانـانی کـه در    پیش هاي پاریس دچار ناآرامی گردید که قابل فرداي آن روز، برخی محله

آور حمله برد و همزمان نیکالس سارکوزي (که در آن زمان وزیر کشور بود) با لحنی  مسجدي تجمع کرده بودند، با گاز اشک
باش خواند و مهاجران را تهدید به اخراج از فرانسه کرد که از تلویزیون پخش گردید. پخش آمیز، معترضان را اراذل و او توهین

ها، دیگران را نیز به این عمل ترغیب و تحریک نمـود.   ها از رسانه زدن اتومبیل ها و آتش ها و مغازه تصاویري ازحمله به بانک
شهر در فرانسه گسترش یابد،  170ن از یک منطقه در پاریس به چنانکه گفته شده، موارد فوق، بیشترین تأثیر را بر اینکه بحرا

نکته  3هفته ادامه داشت تا اینکه ژاك شیراك رئیس جمهور وقت، در نطقی کمتر از یک ربع ساعت بر  3داشته است. بحران 
ها به مسئولیت خود  رسانه نشینان (مهاجران) باید حل شود؛ اید؛ مشکالت حومه تأکید کرد: شما از هر تبار، فرزندان ملت فرانسه

روز بحران کامالً ناپدید شد و از آغاز تا پایان آن بحران، کمتر از  4عمل کنند. با آغاز اجراي دستورات رئیس جمهور، پس از 
  ) 1387طول انجامید. (کاویانی،  یک ماه به

مـورد هجـوم   گهگـاه  کـرد و   سرزنش می یز ن  بررسی کند حتی، دلسوزانی را که معتقد بودند رسانه ملی، باید نقش همه را  .2
  .داد تبلیغاتی قرار می

، براي معدود دفعات، رفتار و الفاظ پخش شدصدا و سیما  از 1388براي بازخوانی حوادث  1393ماه  ي که در ديدر مستند .3
بـار بـود کـه     نخستینشدن بحران تلقی کرد. شاید براي  ور کردن به شعله رئیس جمهور سابق را در آن شرایط بحرانی، کمک

مختصـر، امـا بـه برخـی       ملـی هرچنـد   ۀرسـان  . کـرد  مـی دولت ملی، بخشی از کوتاهی و قصور را متوجه رئیس سابق  ۀرسان
کرد.  نباید به پخش مستقیم برخی از حوادث اقدام می ملی  ۀعملکردهاي خود نیز انتقاد وارد کرد و اظهار داشت که شاید رسان 

تر از این اتفاقات، لحن گزارش حوادث بعد از انتخابات بود. لحن گزارش این مستند، مؤدبانه و به دور از تـوهین بـه    اما مهم
گیري خاص دارد،  تملی، بسیار مهم است که بداند حتی در گزارشی که جه ۀهاي خاص بود. این براي رسان اشخاص و گروه

سال و  5ـ پس از  ها دیرهنگام گیري ) اما این موضع1393(تابناك، . توهین کند ،یا جریانات مورد گزارش نباید به افراد  لزوماً
شد و شـاید   موقع انجام شده بود، چه بسا در کنترل بحران مؤثر واقع می ـ صورت گرفت که اگر به بعد از تغییر رئیس سازمان

  آوردند.  هاي بیگانه روي می کمتر به رسانهمخاطبان، 
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  یانی. سخن پا10 
ـ ، نظرییسـو ن شـده اسـت، از  یـی رسـانه تب  ةکه دربـار  یات گوناگونیدر نظر و تعامـل قـدرت و رسـانه     ۀی

ط یبـه شـرا   کـه باتوجـه  اند  موضوع پرداخته بهتر  انهیگرا صورت واقع به نیب خوش فیط دگاهیدگر، ید يسواز
  که:استفاده شده است؛ چراها  دگاهین دین مقاله از ایکشورمان، در ا

بـازار  گیـري   ، ضمن شکلیفرهنگ انیارتباطات، همراه با گسترش ارتباطات م يفناور توسعۀ 1400تا سال  
ن قدرت سبب خواهـد شـد   یش خواهد داد و قطعاً ایار افزایمخاطبان را بس يگر نشیام، قدرت گزیار متنوع پیبس

ـ ، خود را در معـرض پ يدرون کشور طرفۀ کیو  یاز ارتباطات عموم یکه مخاطبان ناخشنود ناش قـرار  هـایی   امی
  )1382راد،  انی(محسن .به مذهب آنان باشد ینگاه ارزش ي، دارایدهند که عالوه بر مشابهت زبان

ـ  یبا سرعتت، یفیکبا یو فرهنگ یحیژه به خدمات تفریو هت انبوه بیجمع يازهایچون ن یاز طرف ش یب
 مـدار  ياست که مشـتر  یکه دولت یرسانه مل ين فضایابد و همچنی می از پاسخ به تقاضاها در داخل رشد

ان، ین متقاضـ یاز ا یمیعظهاي  ، گروهیتالیجیدهاي  يق فناوریآسان از طر یبه دسترس باشد و باتوجه نمی
ـ طرها نـه از   آورند که کنترل آن می يگانه رویب یبه محصوالت فرهنگ ـ   ی ـ از طر یق دولـت و نـه حت ق ی

  د.ینما می جادیجوانان ا يژه برایو هرا ب ياریباشد و مشکالت بس نمی مقدور یراحت بهها  خانواده
ـ رات مداوم قواعـد و رو یی، تغياقتصاد یثبات بی شدن قانون، حرمت یب و  یال، فسـاد مـ  یرسـم هـاي   هی

 شـود.  مـی  ن افرادیب یجامعه و حکومت و حتن ی... موجب شکاف بان وزمامدار یصداقت بی ض،ی، تبعيادار
ـ نهـا   جمله احـزاب و رسـانه  و مردم از یاسین نظام سیب یارتباطهاي  کارکرد کانال يبر رو ياعتماد بی ز ی

 یاسـ یمـردم را بـه نظـام س   هاي  ، تقاضا و درخواستیارتباطهاي  کانال ین شکل، وقتیگذارد. بد می تأثیر
 يبـرا ها  ن کانالین حالت، مردم از ایشود. در ا می جادیاها  ن کانالینسبت به ا ياعتماد بی ینرسانند، نوع

ر ین نهادها در توسـعه، تـأث  ینقش ا ين امر بر رویکنند و ا نمی خود استفاده يو تقاضاهاها  ارائه درخواست
 ییاناکـار  ابـد. ی می دولت کاهش ییاند، کارین فرایو همزمان با ا )1387ان، ینصوحك ر.( .گذارد می یمنف

 دهد. می شیران را افزاینبودن، احتمال فساد مدو پاسخگو یارتباطهاي  افتادن کانالدولت، ازاثر
ـ اهـاي   نـه ینصف هز ةانداز به یغات، حتیدرآمد از تبل ،یبا افراط در پخش آگه یحتگر، ید يسواز  ن ی

، در جلب مخاطب موفـق بودنـد   اند، یدولت يطور انحصار که بهها  که اگر شبکه یحالدر ؛ستیسازمان هم ن
دند. اما ش می ز موفقین ـ دکن می داخل کشور را جذب یونیزیو تلویرادهاي  یتمام آگهکه  ـ یدر درآمد آگه

ـ ، بانییپا ییان سازمان با کاریا یارد تومانیلیم 1600هاي  نهین هزیمأت يبرا  یعمـوم  ۀد از محـل بودجـ  ی
   .ندیافت نمایارد تومان دریلیمهزار کی ب بهیقر

گیـري   از عوامـل شـکل   یده دارند زبان و مذهب بخشینظران عق ز صاحبین یدر مورد مسائل فرهنگ
ـ یران در کنار زبان فارسی) است. در ایفرهنگ انیز ارتباطات (میتما  ي... زبـان مـادر  و ی، ترکـ ی، زبان عرب

ـ باشند که ا می اهل سنت يرینسبتاً کث ت و مذهب عدةیاز جمع یبخش اسـت کـه در    ییران از کشـورها ی
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 يشـتر یب ۀارتباطات، جهـان توسـع   ةاست. هرچه در حوز یفرهنگ انیمسائل ارتباطات م يدرون خود، دارا
  شود.   می رو هروب يدتریبا مسائل جد یفرهنگ انیارتباطات م ، عملکرد در درون کشور ما در حوزةابدی

مردم  نیاعتماد ب جادیاهاي  مؤلفه نیتر از مهم و عدالت شود، صداقت می مربوطها  که به رسانهتاآنجا 
ـ  ،یمل ۀرسان یصد مطالب برخبه صددر بیقر یاست. وقت ـ تأ(خود یبا نگرش مثبت به حوادث داخل ) يدیی

    باشد. نمی رشیپذ عموم مخاطبان امروز، قابل يگردد، برا می پخش
هـاي   شده اسـت. در گذشـته، طـرح    دیتأک 44اصل  زیانداز و ن بر تحقق سند چشم مذکور، ۀیدر ابالغ 
ـ ... در ارتباط بـا ا و اریبسهاي  شیکتاب و مقاله، هما نیتدو ،یقاتیتحق ـ  نی ـ گیسـفارش، پ  ۀدو مقول و  يری

فسـاد   هـا،  يدهد، در مـورد واگـذار   می نشانها  یمطالعات و بررس یبرخ جیکه نتاانجام شده است و تاآنجا
بـا   گـاه  چیکـه هـ   بوده ـ 1شفافیرمورد غ یکحداقل  واگذاري 3که از هر ـ  مواجه یشبهاتبا و الاقل  یمال

برخـورد نشـده و در مـوارد     ـ دت وجـود فسـا  در صـور  ـ انیبا خاط یطور علن و به واقعی داده نشده گزارش
هـا   حساب هیتسو امرتبط ب ایو  یموضوع جناح ـ نوطنا از هم یتوجه کسر قابل ياعتماد بی لیدل به ـ دبرخور
ـ     می آمارها نشان زیانداز ن مورد تحقق سند چشم . درتشده اس تلقی  ۀدهد که در چنـد شـاخص مهـم، رتب

به عـدم   باتوجه )1392ك مصطفوي، . (ر.انداز نزول کرده است چشم ةسال از آغاز دور 5کشورمان پس از 
ـ ا یشده، دغدغه و نگران نییبه اهداف تع یابیموانع دست یو بررس ییشناسا وقـت و   نـه، یاسـت کـه هز   نی

  .مین هستکه اال میباش ییجا نیشود و پس از چند سال در هم یصرف اقتصاد مقاومت يدایز اریبس يانرژ

  شنهاداتیو پبندي  . جمع11
  يبند جمع .1.11

طـور   گرفته بود که تا ایـن مقصـود بـه    ملی قرار توجه معطوف به گسترش مخاطب رسانۀ در مقاله، مرکز
ـ  نخواهدیرات عمیق و گسترده تأثکامل حاصل نگردد، رسانه  ل نخواهـد آمـد.   داشت و به اهداف خود نای

  گردد: می ثر از این هدف مقاله، ارائهو پیشنهادات هم، بیشتر متأبندي  جمعبدین منظور 
 امـروزه  انـد.  کاربردشان را از دسـت داده ها  رسانه در عرصۀ یه و دولتیسو کیو  يبعد کیهاي  استیس 

، يهاست کـه آزاد  ت حکومتیمشروع یباً همانند مبانیتقرها  ش به رسانهیگراتوان گفت که عوامل  می
ها  گرفتن آن دهیر آن، و نادیناپذ ییت و اعتماد شهروندان و مخاطبان از عناصر جدایجاد رضایو ا يبرابر

 است.  ها  زش مخاطبان رسانهیباعث ر
 مثبـت   يملـت، مرهـون عملکردهـا   ز دولـت و  ین آحاد مردم و نیافته بی میاز اعتماد تعم یبخش اعظم

 کننـد؛ امـا   می فایا ینقش مهم یو فرهنگ یو استمرار ملسازي  است که در فرهنگ یجمعهاي  رسانه
 است. افتهیکاهش  یمل ۀبه رسان زیدهد که سطح اعتماد در کشور و ن می مطالعات نشان

                                                        
  .1387، قربانی و همکاران در این باره، ر.ك. 1
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 یجیار قـرار داده، نتـا  یرا در اخت ينکه ابزار کارآمدی، ضمن ایاطالعاتهاي  گسترش ارتباطات و بزرگراه 
 قدرتمنـد صـادر  هـاي   رسـانه کـه از   یفرهنگ يها انیباشند. جر نمی همراه دارد که لزوماً مثبت هم به

ها به مرور کنترل خود را بـر   ر قرار دهند. و دولتیرا تحت تأث یزندگ عرصۀ یتوانند تمام می شوند، می
ندارند، در رقابـت   ین آگاهینو يکه به کارکردهاهایی  از دست خواهند داد و رسانه یخارجهاي  رسانه
ـ اکنـون ن  شود و هـم  می فیشان بر شهروندان تضعیمانند و قدرت اثرگذار می ، عقبیجهان ر یز تصـاو ی

  باشد.  می افتیدر بر صفحۀ تلفن همراه قابل یحت اند، ت مواجهیکه با پارازاي  هماهوار
 رفتـه   رفتـه  یول ،گرفت می صورت یراحت به یمل توسط رسانۀ یر فرهنگ و افکار عمومییتغ یطیدر شرا

ـ دسـت بـه انجـام مطالعـات م     ين رسـانه، هـر از چنـد   یاگرچه شود. و  می ابیرین هدف دیا  و یدانی
ـ   نمـی  برخوردار یرسد بعضاً از دقت کاف می نظر زند، اما به می یسنجنظر ـ و هباشـد و ب ژه کـه، هـم در   ی

ـ  بـی  اطالعات،خص در بازتاب و باأل يآور جمع ـ کمتـر رعا  یطرف ج آن کمتـر در  یگـردد و نتـا   مـی  تی
 گذارد.  می ریتأثها  برنامه

 شـود   مـی  ک شبکه افتتاحی يست که هر از چندینها  ون تعداد کانالیزیکشور ما از نظر تلوهاي  مشکل رسانه
 گر است، مشکل، تنوع و رقابت است که وجود ندارد.  یدهاي  شبکه ه برنامۀیش شبیش کمابیها که برنامه

 ط حرکـت  کلی اقتصاد مقاومتی در موارد مربوهاي  راستا با سیاست مدیریت قبلی هم رسانۀ ملی تا دورة
ول جدید این سازمان، تغییرات اندك و بطئی مشاهده شده است که اگر نکرده و در دوران تصدي مسئ

 اي، همـاهوار هـاي   بـازار رسـانه   اتفاق نیفتد، در این آشفتهتر  و وسیعتر  تحوالت همسو با ابالغیه، سریع
خوبی به مخاطبان برساند و به طریق اولی نخواهد توانسـت در مـورد اقتصـاد     تواند پیام خود را به نمی

ري در اجراي آن، این است که نیاز ترویج این ادبیات و تأثیرگذا کند؛ چون پیشسازي  مقاومتی گفتمان
  1شود.قدم  پیشهاي کلی براي سازمان خود  ملی، ابتدا در اجراي سیاست ۀرسان

  شنهاداتیپ. 2.11
  باشد: می ملی ي سطح کمی و کیفی رسانۀنیز بیشتر در جهت ارتقا شنهاداتیپ که ذکر گردید،طور همان

 ةشد نییبه اهداف تع یابیعدم دست لیدال زیانداز و ن موانع تحقق سند چشمقبل از هر اقدام، شود که  می شنهادیپ 
 یو قـانون  يسـاختار  ،يشناخت موانع نهادها  یو به عموم مردم گزارش گردد. البته در بررس ییشناسا 44اصل 

 2.بودچندان مثمر ثمر نخواهد  ،افرادجابجایی محکومیت و ها برطرف نشود،  دارد که اگر آن حیترج

                                                        
  ».هرکس که در انتظار مصلح است، خود باید صالح باشد«با استفاده از این سخن حکیمانه: . 1
ل و خشکاندن آن، عـدة  یابی مشک جاي ریشه . در کشور ما رسم بر این است که در موارد وقوع فسادهاي مالی گسترده، به2

شود تا اختالس کالن بعدي اتفاق  شوند و موضوع به فراموشی سپرده می ـ محکوم می صورت فردي و نه تشکیالتی ـ به قلیلی
اي و برخی  تنهایی و بدون همکاري شبکه که در این موارد، افراد به زند؛ درحالی افتد که این موضوع به اعتماد عمومی لطمه می

  توانند مبالغ هنگفتی را جابجا نمایند.  مقامات، نمی
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 ـ با می است، ينظر رهبر رینکه زیل ایدل به یمل رسانۀ شـتاز و جهـت   یت، پیشـفاف  ينقـش الگـو داشـته و بـرا    د ی
ن امر از یباشد. ا شروی... پت ویفی، کيریپذ ، رقابتییجو ، صرفهي، نوآوروري بهره مورد قدم و در شی، پیحسابرس

د مصداق یت دارد و نبایز اهمیاست ن یاقتصاد مقاومت یگران و مروجان اصل نییاز تب یکین جهت که سازمان یا
  رد.یگ قرار» خورده رطب«
 ۀینوسـانات سـرما  بـر  ها  در کشور دارند و عملکرد آن یاعتماد عموم جادیدر ا یمهم ارینقش بس یملهاي  رسانه 

سـطح و  د یبا می ن جهت،یبد د.دارها  رسانه نیاعتماد به ا جادیدر ا میاثر مستق و دارد تأثیر افتهی میتعم یاجتماع
در کشـور   یاالمکـان خصوصـ   یحتـ و مستقل و معتبـر   یمؤسسات پژوهش ، توسطموطور مدا اعتماد به راتییتغ

شـده،   در اعتمـاد مـردم  نزول)  ژهیو ه(ب راتییکه موجب تغ یمل اثرات رسانۀگردد و  پایشو نوسانات آن  یبررس
ـ    اریامر بسـ  نی. اردیانطباق الزم صورت گ و شود ییجو آن چاره يو برا ییشناسا از سـال   ،یمهـم در سـطح مل
  است. دهیبه انجام نرستاکنون  1382

 در بعضـاً  کـه   ین سازمان و استفاده از منـابع عمـوم  یا یدهو سودان یالزم است که آمار ز، یدر مورد مسائل مال
هـاي   یبـا بررسـ   د آنکـه یـ . بـه ام ردیگار قرار یدر اخت شود، می منعکسمجلس  يها مرکز پژوهشهاي  گزارش

 نـه و یهز ،ت درآمـد یریمـد شـتر و  یب ییاکـار  و وري بهره سمت بهسازمان شود،  می ها انجام آن يمستقل که رو
    د. ابیسوق ت مخاطبان یرضا

 شـتر در معـرض   یو باند  کشور ساکن يمرز يها ) اکثراً در استانیفارسریگر (غیدهاي  با زبانها  تیقوم
 هـا  اسـت یشـود. س  مـی  ها نسبت بـه مرکـز   آن ییگان قرار دارند که باعث واگرایهمسااي  هامواج رسان

ها  تین تکثر قومیدر ع یت ملیران (هویت ایمختلف با محورهاي  تیباشد تا به قوماي  هگون د بهیبا می
  داده شود. صورت متعادل بها ها) در رسانه به و زبان

 تـرین   ی، صـداقت و عـدالت از اصـل   محور مخاطب یملهاي  استیاتخاذ سبا  ها، د و پخش برنامهیدر تول
ـ   ت اینید در رعایبا می یمل ۀرسانمحورهاست که  ـ قـدم باشـد. ا   شیهـا پ  ۀن رسـانه متعلـق بـه همـ    ی

ده شـود.  ید به صورت عادالنـه از آن شـن  یبا می منتقدان یهمگان حت يشهروندان کشور است و صدا
 داده 1گانـه  سـه  يکـه بـه قـوا   طور ها، همـان  شیاحزاب و گرا ها، گروه برابر به همۀهاي  دادن فرصت

چ یدهـد. هـ   مـی  ان، مخاطبان را گسـترش یمتول يسوارنمودن و تحمل نقد ازیاخت یطرف بی شود و می
ـ  يحداکثر د استفادةیبا می د. همچنین رسانهیشرفت نمایتواند پ نمی بدون نقداي  هجامع را  یاز توان مل

گران، ین متخصصان هـر رشـته، از بـاز   یار بهتریبون و آنتن را در اختیدر دستور کار خود قرار دهد و تر
هر حـوزه  هاي  نیاز بهتر ید برخیبا نمی ... قرار دهد، واستمداران ویان، سخنرانان، سیخوانندگان، مجر

   رند.یجزو محذوفان قرار گ
 بـا دعـوت از   تواند  می مردم ندارد، اما يتصادقا يازهاین نیدر جهت تأماي  هفیماً وظیاگرچه رسانه مستق

ـ و خانوارهـا و ن ها  بنگاه ییر را در راهنماین تأثیشتریب ،متخصصان ـ ادبسـازي   ز برجسـته ی ات اقتصـاد  ی
                                                        

  باشد. گانه نمی یک از قواي سه . این نکتۀ مهمی است که رئیس صدا و سیما منصوب هیچ1
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 .1داشته باشد یعموم در افکار یمقاومت
 ـ در مالک یورود بخش خصوصـ  يو مساعدت برا یحقوق يالزم جهت بسترساز نۀیجاد زمیا  ـ ویـ ت رادی

ـ با رعا یصورت رقابت ون بهیزیتلو ـ محـدودتر ن هـاي   و کنتـرل  یعمـوم  يهـا  ت قواعـد و ارزش ی  ز دری
 تواند مثمر ثمر باشد. می بلندمدت

 که در مقالـه  را امسال  ماه يد ۀیرو دیبا می ش رو،یپ يها انتخابات موعد در ژهیو هب ندهیدر آ یمل ۀرسان)
 يدار بدون جانبن و یموقر و مت یاتیبا ادبمنصفانه و  یاستیاعمال س و بارد یبگ یپ به آن پرداخته شد)

   کند. فایخود را ا نقش روشنگرانۀ، احزاباشخاص و  یبرخاز  آشکار و پنهان
 شـتر ینـد ب خواه مـی  ضد رکود است. در دوران رکـود مـردم   نما و رسانهیسصنعت ز ین ياز نظر اقتصاد 

 يتلخ اقتصادهاي  تیاز واقع زیگر زیو ن يکاریدوران ب ادیامر، اوقات فراغت ز نیا لیسرگرم شوند. دال
شتر آثار ید هرچه بیدر تولگذاري  هیبرد و سرما می سر به يرکود اقتصاد اکنون در کشور ما همباشد.  می
ختگـان  یکنـد، فره  مـی  جادیت، عالوه بر مواهب فوق، در حد خود اشتغال ایفیکبااي  هو رسان یینمایس
هـاي   گانـه بـه رسـانه   یبهاي  تواند مخاطبان را از رسانه می ن حد،یرد و در همیگ می کار ن حوزه را بهیا

و سرعت انتقـال حجـم    یمثبت جهان يها ک با ارزشیمجدد و نزد یفید. آثار با تعریل نمایمتماداخل 
 یمـدل سـنت   يجا ارتباط دو طرفه به یوجهچند يها ، با مدل2)ی(آن یاز اطالعات در زمان واقع ییباال

د یبا می ،یانسانعلوم هاي  افتهیم و با استفاده از آخرین یمستقریصورت غ ، بهیمراتب ک طرفه و سلسلهی
 رد. یشتر در دستور کار قرار گیهرچه ب

  منابع
 سازمان جوانان. یس ملیئر . مصاحبۀ)1384سنا (یا

   ،93مرداد  31 ،»ستیچ یمنظور از اقتصاد مقاومت« .)1393ن (ی، محمدحسیبهرام
http://www.pazhoheshkade.ir 

 سروش.   ،مؤثر بر آنون و عوامل یزیاعتماد به تلو .)1377اصغر ( ی، عليمحمدپور
ـ زیخره تلوبـاأل : 88در قبال حوادث  یمل ۀر رسانیتقد کرد تازه و قابلیرو« .)1393تابناك ( ون خـودش و  ی

 .461940کد خبر:  ،93 ماه يد 8 ،»نژاد را هم مقصر دانست ياحمد

                                                        
ترین مقـام اجرایـی کشـور ارسـال      هاي متوالی براي عالی اي که ازسوي اقتصاددانان در سال نامۀ سرگشاده 4. براي نمونه 1

اي در رسانه  گونه مردان؛ که به هم پس از تشکیل جلسۀ اقتصاددانان با دولت بار در رسانۀ ملی منعکس شد، آن گردید، فقط یک
ساعت بحث چالشی بین دو طرف در  5که حدود  اند؛ درحالی ، اقتصاددانان توجیه شدهانعکاس یافت که گویی، پس از آن جلسه

هاي دولـت   گذاري خوردن اقتصاد با سیاست ـ دربارة لطمه هاي اقتصاددانان بینی ترین پیش گرفته بود و متأسفانه برخی از مهم
  وقوع پیوست.  ـ به ها متذکر شده و هم، در جلسه مطرح نموده بودند نهم، که هم در نامه

2. real time 
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ـ   یتال، افقـ یجید یو دموکراسها  تمدن يوگو گفت« .)1382( ي، هادیکیخان  ،»يا ۀ شـبکه تـازه در جامع
 ماه. وریشهر 16 ،ش ه 1400در سال  یاطالعات ران و جامعۀیا یش علمیهما

معاونـت   ،بـزرگ هـاي   رسـانه  یجهـان شناسی  انیجر .)1388( یو نرگس احساناحسانی زهرا  ،، آذريخراز
 .یپژوهش دانشگاه آزاد اسالم

ا و همکار، شـرکت  یاصغر ک یعل ، ترجمۀها رسانهسازي  برجسته یمبان .)1385راجرز (اورت مز ینگ، جیرید
 سازمان ادارات. یتعاون

ـ نظر .)1390. گودمن (یترز، ج. و د.جیرا ـ  یـی رزایم ۀترجمـ  ،مـدرن شناسـی   جامعـه  ۀی زاده، نشـر   یو لطف
 شناسان. جامعه

سـال   20تـا   15جوانـان   يکارینرخ ب :میا دهیرس يکاریبحران ب ۀبه نقط« .)1393(ران یس مرکز آمار ایرئ
 http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=242863 ،»درصد است 21

 کتاب فرا. ، تهران ،یاجتماع ير ارزشهاییو تغ یل ارتباط جمعیوسا .)1387پور، فرامرز ( عیرف
 ،بهشـت یارد 8 ،»اسـت  ينبودش مساو و ما بودیس و نظارت بر صدا يشورا« .)1391اهللا ( ، فرجسلحشور

http://www.598.ir/fa/news/51563 
حضور  يف برای، دانش ضعيشرکت در جهان مجاز يان برایرانیاد ایز زةیانگ« .)1385رضا (دیسع ،یعامل

 .يمجاز يو نهادها یمحل ـ جهانی ـ یتعامل يش فضایهما ،»يدر جهان مجاز
ـ در ا يشدن، ساختار دولـت و عـدالت اقتصـاد    یجهان« .)1386( یعتیو شهروز شر ،، مسعوديغفار ، »رانی

 ت مدرس.ی، دانشگاه تربرانیش اقتصاد این همایچهارممقاالت  مجموعه
کـد   ،مهـر  BBC: bultannews.com ،14در  »یفرصـت شـغل   هزار 2 حذف« .)1390( مزیال تانننشیفا

 .61384خبر: 
ـ بـر تجرب  تأکیـد ران بـا  یدر ا يمقابله با فساد اقتصاد يراهکارها .)1387و همکاران ( ،عادل ،یقربان  اتی

  .ر اقتصادیتدب یقاتیتحق سسهؤم ،موفق يکشورها
و  یاجتمـاع  ۀیش سـرما یهمـا  ،»یاجتماع ۀیت سرمایدر تقوها  نقش رسانه یبررس« .)1382( ی، عليقنبر

 .یرفاه اجتماع
 ،»جهـان هاي  روند سلطه برابر رسانه یینماام، مخاطب و انحصار؛ بازیرسانه، پ« .)1387رضا (ی، علیانیکاو

  ، زمستان. 4 ة، سال اول، شمارراهبرد فرهنگ
 .  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،»ها رسانه يزان اعتماد مردم به بخش خبریم« .)1387را (یکلهر، سم

 نشر مرکز. ،تهران ،یمحسن نراق ۀترجم ،نسمیمدر يامدهایپ .)1377( یدنز، آنتونیگ
 ۀمؤسسـ  ،»یقـات ی؛ گزارش طرح تحقیلیش پوشش تحصیافزا يراهکارها« .)1382( يراد، مهد انیمحسن

 .یآموزش عالریزي  پژوهش و برنامه
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 تحقیقاتی تـدبیر  ۀموسس، اپ اولچ ،يت اقتصادیامن بر یاجتماع ۀیآثارسرما .)1392حسن (دمحمدی، سيمصطفو
   .اقتصاد

 ماه. نیفرورد 7، اطالعات ۀروزنام ،»یبزرگ غربهاي  يخبرگزار« .)1365نژاد، کاظم (معتمد
 ها. قات رسانهیونس شکرخواه، مرکز مطالعات و تحقی ، ترجمۀارتباطات یالملل نیان بیجر .)1371د (یموالنا، حم

 ل.یکم ،تهران ،یمل رسانۀ يگذار استیو چالش سها  شدن رسانه یجهان .)1388، بهاره (يرینص
 .»در عصر اطالعات یغات بازرگانیانداز تبل چشم«. )1382السادات، رضا ( بینق
 .ماهآذر 26رنا، ی، ا»حل نشد يا شهیو عفاف ر حجاب « .)1392( یر فرهنگ و ارشاد اسالمیوز
 ، چاپار.يزیمحسن کار ترجمۀ ،اطالعات بر جامعه ریتأث .)1381کل (یل، مایه
 مـاه،  يخ مراجعـه د یتار ،»امریکا اقتصاد بر آن تأثیر و وودیهال میعظ یمال گردش« .)1392، زهرا (یزدانی

http://rouznameh.net 
   http://sociogyofiran.comدر:  »یاجتماع ۀیدر سرماها  نقش رسانه« .)1388( محمود دوست، یعقوبی
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http://www.Iranhal.com. 
http://www.Irna.ir. 
http://www.shafaf.ir/fa/news/29870. 
http://www.tabnak.ir/fa/news/393783. 
fa.wikipedia.org. 
www.bbc.co.uk/Persia. 
www.isna.ir. 
   



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 446

 

  
  

   



447  

  
  

  ثر بر آن در استان مازندرانؤایرانی و خارجی و عوامل ممصرف برنج 
  ***مریم سهرابی، **احمد میرمحمدتباردسی، *غالمحسین رحیمی

 چکیده 
ولـی در   ،بودن بـرنج، کشـور بایـد در ایـن محصـول خودکفـا باشـد        دلیل اهمیت برنج و استراتژیک به

داخلـی و  کننـدگان   که این به تولیـد خارجی بودیم هاي  اخیر شاهد واردات بیش از بیش برنجهاي  سال
ف برنج ایرانی و هدف این تحقیق بررسی میزان مصر زند. می کفایی کشور در این محصول صدمهخود

پژوهش حاضر، ساکنان اسـتان مازنـدران    يآمار جامعۀ باشد. می ها ثر بر مصرف آنخارجی و عوامل مؤ
باشد. بدین صورت که  میاي  همرحلچنداي  هخوشگیري  تحقیق حاضر نمونهگیري  نمونه باشند. شیوة یم

ل، بابلسر، نور، چالوس، رامسر از میان شهرهاي مختلف استان، هشت شهر ساري، بهشهر، سوادکوه، آم
صـورت تصـادفی    بـه هـا   بعد از این خوشـه  ۀصورت تصادفی انتخاب شدند و در مرحل عنوان خوشه به به

ول کوکران تعیـین شـده اسـت.    نمونه با استفاده از فرمگردند. در این تحقیق، حجم  میافرادي انتخاب 
نتـایج مـدل    نفر ارتقا یافـت.  400باشد که حجم نمونه به  می 360آمده از فرمول کوکران  دست عدد به

متغیـر مصـرف بـرنج ایرانـی بـه ترتیـب       هـاي   کننده بینی پیشترین  دهد که قوي می رگرسیونی نشان
ـ یبرنج ا یمصرف خانوادگ ۀابقس)، 348/0(بتا= درآمد فرد متغیرهاي، بـرنج   تیـ فیک)، 280/0ی (بتـا= ران

اعتمـاد   )،128/0(بتا= یرانیبرنج ا غاتیتبل )،145/0ی (بتا=رانیو تنوع برنج ا تیکم)، 259/0(بتا= یرانیا
ـ یبرنج ا و رضایت از )127/0(بتا= یرانیبرنج ا به تـرین   قـوي  همچنـین  باشـند.  مـی  )111/0(بتـا=  یران

بـرنج   یمصـرف خـانوادگ   ۀسـابق  متغیر مصرف برنج خارجی به ترتیب متغیرهاي،هاي  کننده بینی پیش
و تنـوع   تیـ کم)، -188/0(بتـا=  )، درآمد فرد237/0(بتا= برنج خارجی )، رضایت از432/0(بتا= خارجی

  باشند. می )120/0(بتا= برنج خارجی غاتیتبل ) و181/0(بتا= برنج خارجی
  ایرانی، برنج خارجی، مازندراننج مصرف برنج، بر :ها واژهکلید

  مقدمه
 یمهم اریبس ییغذا مادة برنج است. انسان مصرف مورد یاساس غالت از یکی و انیگندم خانوادة از برنج 

 از شـتر یب جهـان  مـردم  روزانۀ يکالر نیتأم در آن سهم که يطور به است، جهان و رانیا ییغذا تیامن در
                                                        

  g.rahimi48@yahoo.com. پژوهی  آینده دکتريدانشجوي  *
شناسی اقتصادي و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد  جامعه دکترينویسندة مسئول: دانشجوي  **
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 متفـاوت  اریبسـ  يالگوهـا  يدارا مختلفهاي  میاقل و ها فرهنگ داشتن با رانیا ) کشور1است( درصد 20

 بـا  يادیز اریبس مقدار به برنج مصرف در مورد خصوص به الگوها نیا گذشته و در است یخوارک و ییغذا

 بوده برنج ها آن یاصل و غالب کشت که کشور یشمال يها استان جزب که يطور به است. داشته تفاوت هم

 یکمـ  اریبس زانیم به مناطق ریسا است، داده می لیتشک را ها آن یاصل يغذاها شتریب هیاول مواد باًیتقر و
 کنیل است، شده می استفاده یبرنج يغذاها ازها  یهمانیم و ها جشن در شتریب واند  کرده می مصرف برنج

ـ اول مـواد  از یکی عنوان به زین برنج و کرده رییتغ ییغذا مواد ۀیتغذ و مصرف يالگو جیتدر به  و یاصـل  ۀی
 قبل يها سال در که است آن نشانگر موجود ارقام و آمار شده است. خانوار مصرف سبد وارد ییغذا یاساس

 بـه  زانیم نیا ریاخ سالۀ چند یط که یبوده درحال لوگرمیک 20 تا 15 حدود برنج سرانۀ مصرف انقالب از

  )2(.است افتهی شیافزا لوگرمیک 40ش از یب
) 3(. برنج در جهـان قـرار دارد  کنندگان  چهارم بیشترین وارد میلیون تن در ردة 13/1با واردات  ایران 
 گمـرك  آمـار  اما ،کرده اعالم تن هزار 800 ساالنه را برنج واردات به ازین زانیم تجارت وزارت که یدرحال
 برابـر  دو حـدود  کـه  شد کشور وارد یخارج برنج تن هزار 513و  ونیلیم کی 1390 سال دهد در می نشان

 بـه  اکوفارس باتوجـه  گزارش به .کند یم وارد لطمه آن بازار و یداخل برنج به امر نیا و بوده واردات به ازین
 گرفته در نظر لوگرمیک 40 از کمتر نفر هر يبرا برنج سرانۀ مصرف زانیم که يکشاورز جهاد وزارت گفتۀ
ـ م نیا از تن هزار 300 و ونیلیم دو .میهست برنج تن ونیلیم سه ازمندین ساالنه ،شده  يزارهایشـال  در زانی

ـ م سـاله  هـر  امـا  ،شود نیمتأ واردات قیطر از دیبا ماندهیباق تن هزار 700 و شود یم دیتول کشورمان  زانی
ـ  برنج از مملو کشورمان يانبارها که یطیشرا در و بوده ازین از شیب واردات ـ  و اسـت  یواردات  در نیهمچن
   )4(. است باز یخارجهاي  برنج يرو به واردات يدرها میهست یداخل محصول برداشت فصل
) فـائو ( متحـد  ملـل  کشـاورزي  و خواروبـار  شـود کـه سـازمان    یتر م هکنند واردات برنج زمانی نگران 
 اقتصـادي  همکاري سازمان و فائو .شد خواهد برابر دو 2021 سال تا ایران برنج واردات که کرد بینی پیش

 که کردند اعالم 2021-2012 کشاورزي محصوالت دورنماي عنوان با خود گزارش ترین تازه در توسعه و
 بـوده  تـن  هـزار  458 و میلیـون  یک با برابر 2011 تا 2009 هاي سال فاصلۀ در ایران برنج تولید میانگین

 دو ایـن  .کنـد  پیـدا  افزایش تن هزار 606 و میلیون یک به 2021 سال در میزان این رود می انتظار و است
 کردنـد  اعـالم  و عنوان درصد 8/2 منفی را 2011 تا 2002 هاي سال ۀفاصل در ایران برنج تولید رشد نهاد
 واردات میزان گزارش این در .رسید خواهد درصد 3/0 به 2021 تا 2012 هاي سال فاصلۀ در رشد این که

 اسـت  شـده  بینی پیش و برآورد تن هزار 200 و میلیون یک میانگین طور به گذشته سال سه در ایران برنج
 در. برسـد  تـن  هـزار  434 و دومیلیـون  بـه  و داشته افزایش برابر دو از بیش 2021 سال در میزان این که

 2021 سـال  تـا  و نداشـته  برنجی صادرات هیچ گذشته سال سه در ایران که است شده اعالم حال همین
  )5(. داشت نخواهد صادراتی هیچ نیز
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ولـی   ،بودن این محصول، کشور باید در این محصول خودکفا باشد برنج و استراتژیکدلیل اهمیت  به 
داخلـی و  کننـدگان   خارجی بودیم که این به تولیدهاي  اخیر شاهد واردات بیش از بیش برنجهاي  در سال

اقتصـادي، اجتمـاعی و    زند و ایـن صـدمه عواقـب سیاسـی،     می کفایی کشور در این محصول صدمهخود
  تواند داشته باشد. یعددي مفرهنگی مت

 هاي مجاهدت از یکی را داخل تولیدات اسالمی مصرف انقالب معظم رهبر اي خامنه اهللا آیت حضرت 
 تولیـدات  از مـردم  اسـتقبال  موازات به: «افزودند و دانستند اقتصادي) (سال جهاد 1390 سال در ضروري
لیـدات  تو . اهمیـت مسـئلۀ  »برسد اي کننده قانع حد به تولیدات، این مرغوبیت و کیفیت است الزم داخلی،

تولید ملـی،  «را سال  1391اسالمی سال  انقالب معظم حدي است که رهبر ملی و ایرانی و مصرف آن به
 ایرانی، تولیدات مصرف فرهنگ کردن نهادینه و امسال شعار نامیدند. تحقق »ملی حمایت از کار و سرمایۀ

همچنـین ایشـان    .دارد خـارجی  کاالهاي مصرف از جلوگیري و لیداخ تولیدات از حمایت در مهمی نقش
  گذاري کردند. را به اسم اقتصاد مقاومتی نام 93سال 
کیلـوگرم در سـال    40براي هر فـرد   1390برنج در کشور را در سال  وزارت بازرگانی مصرف سرانۀ 

بـرنج در اسـتان    ۀسـالیان میلیـونی اسـتان مازنـدران، مصـرف      2/3به جمعیـت   ده است و باتوجهاعالم کر
باشد. همچنین تولیدات برنج در استان مازندران بیش از نیمی از مصـرف   می هزار تن 128مازندران حدود 

به فراوانی برنج در استان مازنـدران (حـداقل بـراي خـود      تواند تأمین کند و لذا باتوجه یبرنج در کشور را م
برنجی غیر از برنج اسـتان مازنـدران اسـتفاده کننـد هـم در      استان مازندران) اگر مردم استان مازندران از 

و هم بـا ایـن کـار گـامی در جهـت      اند  راستاي سخنان مقام معظم رهبري از تولیدات ملی حمایت نکرده
 اند. وابستگی به تولیدات خارجی برداشته

از  ازنـدران بـیش  باشد. برنج تولیدات م می ترین تولیدکنندگان برنج در کشور استان مازندران از بزرگ 
دهم بـرنج   صرف برنج در مازندران در حدود یککند و از طرفی م یمین منیمی از مصرف برنج کشور را تأ

شده و وجود بـرنج داخلـی فـراوان بـراي مصـرف       به نکات گفته تولیدشده در استان مازندران است. باتوجه
شود که ایـن مطلـب    یمازندران دیده م زیادي در بازارهاي استان خارجیهاي  مردم استان مازندران، برنج

  باشد. یداخلی م ةباشد که منجر به عدم حمایت از تولیدکنند می علت تقاضاي باالي این نوع برنج به
 باشـد. ادامـۀ   یواردات برنج م ویۀر بی اي اخیر در ایران از نتایج منفی و مضره رشد منفی تولید برنج در سال 

ستگی بیشتر بـه  شود که واب یکاران داخلی م داخلی منجر به نابودي برنجکنندگان  این روند و عدم حمایت از تولید
باشـد. لـذا در ایـن تحقیـق سـعی       یاي دشمن از عواقب بعـدي آن مـ  ه بودن در برابر تحریم بیگانگان و شکننده

ـ   ثر بر مصرف برنج داخلی و خارجی، پیشنهاداتی در جهـت افـزایش  شود با شناسایی عوامل مؤ یم رنج مصـرف ب
ثر بـر  ؤپیشنهاداتی در جهت کاهش عوامل م ۀثر بر مصرف برنج خارجی داده شود. ارائداخلی و کاهش عوامل مؤ

    باشد. یا علیه ایران مه مصرف برنج خارجی، راهی براي مقابله با تحریم
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حصـول مهـم و   عنوان یـک م  اگر میزان مصرف برنج ایرانی، به برنج بر امنیت غذایی، تأثیرعالوه بر  
کردن و نکردن آن را نشناسیم، مصرف برنج خارجی در ایران، که در  استراتژیک، و عوامل مؤثر بر مصرف

داخلـی و  کننـدگان   له باعـث برشکسـتگی تولیـد   شـود، ایـن مسـئ    مـی  حال حاضر هم زیاد است، بیشـتر 
 مقابلـۀ  برنج خارجی باعث ضـعف و عـدم  شدن به شود. نیازمند می شدن ملت ایران به برنج خارجینیازمند

هـا   شود. اگر علل مصرف برنج ایرانی را بشناسیم و آن می کشورهاي غربیهاي  ملت ایران در برابر تحریم
این تحقیق در جهـت بررسـی    خورند. می علیه ایران شکستها  شویم و تحریم می را تقویت کنیم خودکفا

ـ    کردن و نکردن برنج ایرانی اس برنج ایرانی و عوامل مؤثر بر مصرفمصرف  ثر ؤت. بـا شناسـایی عوامـل م
شـود بـا    مـی  کردن برنج خـارجی و حـذف آن،   مصرف برنج ایرانی و تقویت آن و شناسایی عوامل مصرف

  کشورهاي غربی مبارزه و مقابله کرد.هاي  تحریم

  اهداف تحقیق
مصـرف خـانوادگی،    ایرانـی (قیمـت، کمیـت، کیفیـت، سـابقۀ     ثر برنج ؤعوامل م تأثیرشناسایی میزان . 1

  .کردن برنج ایرانی در استان مازندران تبلیغات، رضایت، اعتماد) بر مصرف
مصـرف خـانوادگی،    خارجی (قیمـت، کمیـت، کیفیـت، سـابقۀ     ثر برنجؤعوامل م تأثیرشناسایی میزان . 2

  .کردن برنج خارجی در استان مازندران تبلیغات، رضایت، اعتماد) بر مصرف
گـذار بـر   تأثیرگذار بر مصرف برنج ایرانی و کاهش عوامـل  تأثیرمل راهکارهایی براي افزایش عوا . ارائۀ3

  .مصرف برنج خارجی در بین استان مازندران

  االت تحقیقؤس
  مصرف برنج ایرانی و خارجی در استان مازندران چگونه است؟. 1
د) چه مصرف خانوادگی، تبلیغات، رضایت، اعتما ۀثر برنج ایرانی (قیمت، کمیت، کیفیت، سابق. عوامل مؤ2

  کردن برنج ایرانی در استان مازندران دارد؟ ي بر مصرفتأثیر
تبلیغات، رضایت، اعتماد) بر ثر برنج خارجی (قیمت، کمیت، کیفیت، سابقه مصرف خانوادگی، ؤعوامل م .3

  کردن برنج خارجی در استان مازندران دارد؟ مصرف

  تحقیقیشینۀ پ
 پژوهش فـراهم آورد و پلـی بـین پـروژة    اي براي  هزمینق این است که پشتوانه و یتحق نۀیشیمقصود از پ

ثر بـر  ر این تحقیق تحقیقاتی کـه عوامـل مـؤ   د. موضوع ایجاد کند تحقیقاتی و وضع فعلی معرفت دربارة
  را بررسی کردند مرور گردید. مصرف برنج
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ـ   تأثیر«) تحقیقی را با عنوان 1390رمضانی امیري و بخشوده ( رنج قیمت و درآمد بر الگوي مصـرف ب
مختلـف   يدرآمـد هاي  ق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با گروهیتحقهاي  داده انجام دادند. »در شیراز

ـ ، مینیجانش ۀرابط یداخلهاي  ان انواع برنجیق نشان داد که مین تحقیاهاي  افتهیدست آمده است.  هب ان ی
ـ  یداخلهاي  ان برنجیم ۀوجود دارد و رابط ینیجانش ۀز رابطین یوارداتهاي  برنج ـ  یو واردات اسـت.   یمکمل
ـ هـاي   ن انواع برنجیبنابرا ـ  یداخل ـ ن جهـت توز یگزیصـورت جـا   هرکـدام جداگانـه بـه    یو واردات ـ ی ن یع ب

د، بـرنج مـورد   یو قدرت خرها  قهیبه سل ز باتوجهینکنندگان  شوند. مصرف می خود وارد بازارکنندگان  مصرف
مواجه  یداخلهاي  برنج يمت باالیکه اقشار مختلف جامعه با ق هم يکنند. در موارد می نظر خود را تقاضا

پخت  که خوش یو پاکستان يهندهاي  باشند، برنج نمی یداخلهاي  کدست برنجیهستند و قادر به مصرف 
ـ یبـرنج ا  يجاد طعم و عطر مناسب، مقداریا يکرده و هنگام پخت، برا يداریبلند هستند را خر و دانه  یران

  )6(. نندک یبه آن اضافه م
ـ امن در برنج تجارت و دیتول نقش یبررس«) تحقیقی را با عنوان 1381( حیدري و چراغی   ییغـذا  تی

ثابـت   بـاً یتقر برنج دیتول روند که دارد آن بر داللت حاصل جینتا نیتر انجام دادند. مهم »یرانیا يخانوارها
 بـا  همـراه  زین یقانون واردات روند گر،ید ازطرف). است داشته شیافزا کشور تیجمع که یدرحال( است بوده

ـ یا بـرنج  نقـش  که است ذکر قابل زین برنج به خانوارها یدسترس خصوص در. است بوده نوسان  یطـ  یران
 50 حال هنوز نیا با افتهی شیافزا یخارج برنج نقش و کاهش ییغذا تیامن نیتأم در 78 تا 75 يها سال

  )7(. کنند یم مصرف برنج شده هیمقدار توص از کمتر ییروستا جامعۀ درصد 70 و يشهر جامعۀ درصد
انجام  »تجزیه و تحلیل الگوي مصرف برنج در نیجریه«) تحقیقی را با عنوان 2010( بامیدل و همکاران

خـانوار   110است که به بررسـی  اي  هدو مرحلگیري  دادند. روش تحقیق این پژوهش شامل تکنیک نمونه
یق نشان داد کـه  شهر در ایالت کاوارا انتخاب شده است. نتایج تحقبرنج از دو روستا و شش  کنندة مصرف

را براي استفاده از برنج وارداتی و یا ترکیبی از برنج کننده  داري رجحان مصرف طور معنی عوامل اصلی که به
ت خانوار و سطح تحصیالة ند از: درآمد سرپرست خانوار، اندازا قرار داده عبارت تأثیرداخلی و وارداتی تحت 

  )8. (سرپرست خانوار. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج اثري بر الگوي مصرف نداشته است
 انجـام دادنـد. در   »مصرف جهانی برنج بینی پیش«) تحقیقی را با عنوان 2011( رجسوس و همکاران 

 کـه  شـود  می پرداخته جهانی سطح در مصرف برنجهاي  داده ازاي  همجموع خواص بررسی به تحقیق این
 بـراي  زمـانی  سـري هـاي   تحلیـل  و شـود  مـی  استفاده مصرف روند شده انجام مطالعات در معمول طور به

 که یابیم میدر ،2011-1961 زمانی سريهاي  داده از استفاده شوند. با می بلندمدت ارزیابیهاي  بینی پیش
 میلیـون  450 از جهـان  در برنج مصرف که دهد می نشان تحقیق است. نتایج غیرثابت برنج سرانۀ مصرف

 در یابـد. همچنـین مصـرف بـرنج     می افزایش 2020 سال در تن میلیون 490 حدود به 2011 سال در تن
  )9(. است شده بینی پیش تن میلیون 650 حدود به 2050 سال
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ادراك  نیجریـه  در وارداتـی  برنج برايکننده  مصرفهاي  اولویت«) تحقیقی را با عنوان 2010( آکازه 
سازگار  روش نظري لحاظ به که است این پژوهش این از هدف انجام داد. »عادت؟ تداوم یا کیفیت تفاوت
کنندگان  مصرف اولویت توضیح در کیفیت تفاوت درك عادت و تداوم نسبی سهم برآورد و شناسایی براي
 .اسـت  نیجریـه  کشور در داخل در تولیدشده برنج تقاضاي براي روش این اعمال محصوالت و تنوع براي

 تـداوم  کـه  دهـد  مـی  نتایج نشان ،2006 سال تا 1961 سال از سري زمانی ساالنۀهاي  داده از استفاده با
نیجریـه   در وارداتـی  بـرنج  برايکننده  مصرف اولویت توضیح مهمی در نقش کیفیت تفاوت درك و عادت
همـین   است و بـه  باال نسبتاً باکیفیت تولید تشویق براي شده طراحیهاي  سیاست که است مهم این .دارند

  )10. (شد خواهد رو هروب مصرف، سبد در وارداتی برنج جاي به نتیجه در محلی، خاطر برنج
 »ثر بر آن در امریکـا ؤمصرف برنج و عوامل م« ) تحقیقی را با عنوان2009( باترز مارکوئز و همکاران 

 غـذایی هـاي   رژیـم  و امریکـا  بـرنج در  مصـرف  مـورد  در اطالعـات  انجام دادند. هدف این تحقیق ارائـۀ 
تـا   1994هـاي   که در بـین سـال   غذایی مواد مصرف پیمایش از اطالعات .باشد می برنجکنندگان  مصرف
ـ    2002تا  2001هاي  که در بین سال تغذیه و و پیمایش ملی بهداشت 1996 دسـت آمـد.    هانجـام شـد، ب
در پیمایش کنندگان  از شرکت نفر 4744همراه  غذایی به مواد مصرف نفر از افراد حاضر در پیمایش 9318

ـ   می این تحقیق را تشکیل ، نمونۀتغذیه و ملی بهداشت دهـد کـه متوسـط     یدهند. نتایج تحقیق نشـان م
افـزایش یافتـه    2002تـا   2001هاي  نسبت به سال 1996تا  1994هاي  برنج در بین سال مصرف روزانۀ

شـناختی   قتصادي، اجتماعی و جمعیتعوامل ا دهد که یاست. همچنین نتایج رگرسیون لجستیک نشان م
  )11. (گذار هستندتأثیربر مصرف برنج 

تخمین مصرف برنج در کشورهاي آسیایی تا سـال  «) تحقیقی را با عنوان 2005عبداهللا و همکاران ( 
شد.  ثانویه استفادههاي  داده با زمانی و مطالعات طولی سري روند از پژوهش، این انجام دادند. در »2030

 آسیایی، مصرف جهانی بـرنج  کشور 22 برنج مصرف و سرانه پژوهش، با بررسی مصرف این در همچنین
 تـن  میلیون 417 ،2005 سال کل مصرف برنج در دهد که می شود. نتایج این تحقیق نشان می بینی پیش

رسـد.   مـی  تـن  میلیـون  493بـه   2030تن و در سال  میلیون 452 به 2015باشد که این رقم در سال  می
مصرف برنج مورد مقایسه قرار گرفـت. نتـایج تحقیـق فـائو      بینی پیشچنین نتایج این تحقیق با نتایج هم

 بـه  2015باشد که ایـن رقـم در سـال     می تن میلیون 395 ،2000 سال کل مصرف برنج در نشان داد که
 )1(. رسد یم تن میلیون 533به  2030تن و در سال  میلیون 472
باشد.  می اثر دیگر خارجی 5اثر آن داخلی و  2اثر بررسی شد که  7تحقیق پژوهش حاضر  در پیشینۀ 

ن بـوده اسـت. تعـداد تحقیقـات     میزان مصرف بـرنج و چگـونگی دفعـات و مقـدار آ     ةاین تحقیقات دربار
ولـی بیشـتر    ،ثر بر آن در داخل کشور خیلی محدود و کـم بـود  ة مصرف برنج و عوامل مؤشده دربار انجام

برخـی از ایـن    قیقات حاضر در پیشینه در این زمینه در خارج از کشور انجام شده اسـت. همچنـین در  تح
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ثر بر مصرف برنج پرداخته شـده اسـت. بیشـترین عـواملی کـه بـر مصـرف بـرنج         تحقیقات به عوامل مؤ
و  کننـده، کیفیـت بـرنج    شناختی فـرد مصـرف   عوامل اقتصادي، اجتماعی و جمعیت گذار بودند شامل:تأثیر

  باشد.   می بودن آن دردسترس

 نظري تحقیق (مبانی نظري) پیشینۀ
ثر بر مصـرف،  چوب مفهومی عوامل مؤانتخاب عقالنی و چار به مبانی نظري تحقیق حاضر و نظریۀ باتوجه

مصرف خانوادگی، تبلیغات، رضـایت   نج) با افزایش کیفیت، کمیت، سابقۀ(بر طبیعی است که مصرف کاال
بـودن   بـودن و کـم   ن طبق مبانی نظري تحقیق با مناسب(برنج) افزایش یابد و همچنی و اعتماد با آن کاال

  شود: می طور مختصر به آن اشاره که در زیر به یابد. می (برنج) مصرف آن هم افزایش قیمت کاال
باشـد. وقتـی کـه     یمکننده  رید و مصرف در مصرفترین عناصر تصمیم به خ کیفیت یکی از مهم کیفیت:

شـود.   مـی  ند تمایلش براي خرید آن محصول بیشـتر یک محصولی را باکیفیت درك ککننده  یک مصرف
شـود.   مـی  کیفیت ضعیف درك کند، تمایلش براي خرید آن محصول کمبرعکس، اگر یک محصولی را با

مثبت بین کیفیت محصول و تمایل بـراي مصـرف   تحقیقات تجربی گذشته در این زمینه، حاکی از رابطه 
سیدند که در تحقیقی به این نتیجه ر 2007باشد. براي مثال، بارت و آرگوسالیت در سال  می آن محصول

 دارد. عامل تأثیرثر بر روي افزایش تقاضا براي آن محصول ؤطور مستقیم و م بهبود کیفیت محصوالت به
  )12(. شده است درك کیفیت قبولی از قابل سطح ارائۀ براي توانایی موفقیت، اصلی دةکنن تعیین

باشـد.   می ثر در تمایل به خرید یک محصولؤبودن یکی از عوامل م : دردسترسبودن کمیت و دردسترس
 بودن و کمیت به میزان فراوانی و سهولت دستیابی بـه یـک کـاالیی در بـازار اشـاره      کمیت و دردسترس

کردن آن باشد و مشتري براي پیداتر  هرچه محصولی در بازار در دسترس کند. تحقیقات نشان داده که می
 )13(. وقت و تالش کمتري صرف کند تمایل براي خرید آن محصول بیشتر است

مطالعـات قبلـی    مصرف با رضایت در نظر گرفـت.  ۀعنوان یک پاسخ به تجرب توان به می اعتماد رااعتماد: 
یکی از شرایط الزم بـراي  کننده  تعامل با رضایت مصرف تجربۀ ه در بخش خدمات نشان داد کهشد انجام

هم با کننده  باشد. سینگ و سیردوش ارتباطی را بین اینکه رضایت مصرف میکننده  اعتماد مصرف توسعۀ
   )14(. شود یتقویت مکننده  آید و هم این رضایت با اعتماد مصرف یوجود م هاعتمادش به مصرف کاال ب

بگـذارد.  کننـده   مستقیم و زیادي را بر رفتار خریـدار و مصـرف   تأثیرتواند  می آگاهی از آن: قیمت و قیمت
جویی هم انجام دهد، به خرید آن محصـول   تواند صرفه می ننده بداند که با خرید محصولیک وقتی مصرف

 هشکننده، قیمت بـاال تمایـل بـه خریـد را کـا      هد داشت. از دیدگاه اقتصادي مصرفتمایل بیشتري خوا
کند پولش را هدر داده است. براي کـاهش ایـن احسـاس منفـی،      می احساسکننده  دهد چون مصرف می

ـ  می از قیمت محصول و همچنین خرید با قیمت کمترکننده  آگاهی مصرف تـري   تتواند باعث نگرش مثب
  )15(. کنند می تأییدشود. تحقیقات تجربی هم این مطالب را 
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ــور (رضــایت ــه )1999: رضــایت را اولی ــا، اهــداف و کننــده  صــورت رضــایت از درك مصــرف ب از نیازه
و بخـش رضـایت اقتصـادي و    توان بـه د  می کند. رضایت را می هایش از مصرف محصولی تعریف خواسته

ـ   رضایت غیر کـه بـراي   اي  هاقتصادي تقسیم کرد. رضایت اقتصادي به میزان رضایت فـرد در قبـال هزین
روانـی مصـرف   هـاي   اقتصـادي بـه جنبـه   همچنین رضایت غیر ست اشاره دارد.دریافت محصولی کرده ا

کند. ایـن دو بخـش از    می تأکیدها و لذت از مصرف محصول  محصول مثل ارضاي نیاز، رسیدن به هدف
 )16(. ثر باشدؤتواند در تمایل به خرید و مصرف محصولی م می خصوص رضایت روانی رضایت به

بازاریابی یک محصول است. متخصصان امر بازاریابی معتقدند که ترین ابزار  : تبلیغات یکی از مهمتبلیغات
بگذارد. تحقیقات تجربی مثل بـراوو و همکـاران در    تأثیرتواند بر تمایل به خرید یک محصول  می تبلیغات

کردند. اعتقاد بر این اسـت   تأییداین ارتباط بین تبلیغات و افزایش تمایل براي مصرف کاال را  2007سال 
تواند باعث شناسـایی و افـزایش آگـاهی مـردم از وجـود       می گذاري در تبلیغات و تبلیغات زیاد هکه سرمای

محصول خاصی در بازار شود. تبلیغات همچنین توانایی آن را دارد کـه یـک محصـول خـاص را در یـک      
 )17(. معرفی کند و بشناساندکنندگان  وسیعی به مصرف ةگستر

یکـی   عنوان به دارد عضویت آن در حتماً فرد هر که بنیادي اولین و نتری کوچک عنوان به خانواده: خانواده
   و همسـر  شـامل  خـانواده . شـود  مـی  گرفتـه  نظـر  درکننـده   مصرف رفتار بر گذارتأثیر عوامل ثرترینؤم از

 خریـد  سـازمان  تـرین  مهـم  خـانواده . دارد خریـد  و رفتار بر بیشتري مستقیم تأثیر و است فرزندان خریدار
 .اسـت  گسـترده  بسـیار  نیـز  زمینـه  این در آمده عمل به تحقیقات و رود می شمار به جامعه درکننده  مصرف

 )2011 (یاسین و ظاهري،
طـور   فرضیه طراحـی شـد کـه بـه     16 ارچوب مفهومی، مدل تحقیق وبه مبانی نظري و چ لذا باتوجه 

 شود: می خالصه در زیر اشاره
و اعتماد بـه بـرنج ایرانـی و     خانوادگی، تبلیغات، رضایتقیمت، کمیت، کیفیت، سابقه مصرف  بین. 1

  کردن برنج ایرانی در استان مازندران رابطه وجود دارد. مصرف
ت و اعتماد به بـرنج خـارجی و   بین قیمت، کمیت، کیفیت، سابقه مصرف خانوادگی، تبلیغات، رضای. 2

  کردن برنج خارجی در استان مازندران رابطه وجود دارد. مصرف
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  مدل تحقیق .1نمودار 

  روش تحقیق
باشند. واحد تحلیـل پـژوهش حاضـر، فـرد و در      یپژوهش حاضر، ساکنان استان مازندران م يآمار جامعۀ

اي  هخوشـ گیـري   نمونـه تحقیـق حاضـر   گیـري   نمونـه  شیوة باشد. ینتیجه، تحلیل آن نیز در سطح خرد م
باشد. بدین صورت که از میان شهرهاي مختلف اسـتان، هشـت شـهر سـاري، بهشـهر،       میاي  همرحلچند

 رت تصادفی انتخـاب شـدند و در مرحلـۀ   صو عنوان خوشه به ل، بابلسر، نور، چالوس، رامسر بهسوادکوه، آم
گردند. در این تحقیـق، حجـم    می انتخابنفر)  50(هر شهر  صورت تصادفی افرادي بهها  بعد از این خوشه

باشد که  می 360آمده از فرمول کوکران  دست ول کوکران تعیین شده است. عدد بهنمونه با استفاده از فرم
فـزاري  ا نرمۀ شده با استفاده از بست وريآ اي جمعه تجزیه و تحلیل داده نفر ارتقا یافت. 400حجم نمونه به 

SPSSاي توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.هري از آمارگی ه، و با بهر16ۀ ، نسخ  
ـ ا در پژوهش حاضر از طریق بررسی ادبیات موضـوع بـه ایـن نتیجـه رسـیده        ياهـ  م کـه شـاخص  ی

معنایی مفاهیم مورد مطالعه هستند. تحقیـق حاضـر از دو   ة امه معرف حوزناالت پرسششده در سؤ گنجانده
 ي) سود جسته اسـت. اعتبـار صـور   یل عاملیک تحلیو سازه (با استفاده از تکن يصور یسنجوة اعتباریش
ـ     ا یا معرفه معنی شناسایی اعتبار شاخص به باشـد. بـدین    یهاي پژوهش از طریـق مراجعـه بـه داوران م

ـ ا از طریق بررسی ادبیات موضوع به ایـن نتیجـه رسـیده    ترتیب، در پژوهش حاضر  ياهـ  م کـه شـاخص  ی

 آمددر

 قیمت

 کیفیت

 کمیت

 تبلیغات

 اعتماد
 خانواده

 مصرف رضایت
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ـ معنایی مفاهیم مورد مطالعه هستند. با استفاده از تکنة امه معرف حوزناالت پرسششده در سؤ گنجانده ک ی
هـا مبـادرت    اسیو سنجش اعتبار مق ییبه شناسا يلحاظ آمار ز بهیبودن) ن يبعد (آزمون تک یل عاملیتحل
  م. براي تعیین پایایی این تحقیق از آلفاي کرونباخ استفاده شده است.یدیورز

  
  اي تحلیل عاملی و آلفاي کرونباخه زموننتایج آ .1جدول 

  اه مقیاس
د تعدا

  گویه

ضریب 
آزمون 
  بارتلت

سطح 
  معناداري

تعداد 
  عامل

  ا)ه ل(عام

درصد واریانس 
شده توسط  تبیین

  اه عامل

آلفاي 
  کرونباخ

  70/0  60  2 000/0  65/0  8  کمیت
  78/0  64  2 000/0  75/0  8  قیمت

مصرف  سابقۀ
  خانوادگی

10  82/0  000/0 2  63  80/0  

  75/0  51  2 000/0  74/0  12  کیفیت
  82/0  63  2 000/0  77/0  10  تبلیغات
  76/0  64  2 000/0  80  8  اعتماد
  65/0  61  2 000/0  75/0  8  رضایت
  60/0  60  2 000/0  60/0  8  مصرف

  ها یافته
هـا   آناز  درصـد)  16( نفر 46هل و ویان متأگدرصد) از پاسخ 84( نفر 336دهد که  می نتایج تحقیق نشان

 درصـد  2/38باشـد و   یوها در شهر مگنفر) از پاسخ 247( درصد 8/61مجرد هستند. همچنین محل تولد 
دنیا آمدند. میانگین تحصیالت کل پاسـخگویان، زنـان و مـردان بـه      ویان در روستا بهگنفر) از پاسخ 153(

اي شـغل و حـدود   درصـد) دار  68( سـوم از پاسـخگویان  حـدود دو  بوده است. 4/12و  8/12،1/13ترتیب 
درصـد) و بـیش از    3/92ز مـردان ( دهـم ا  درصد) بیکار هستند. بـیش از نـه   32( ویانگسوم از پاسخ یک
درصـد از   7/7کـه حـدود    حـالی اسـت   درصد) خود را شاغل معرفی کردند این در 7/41پنجم از زنان (دو

درصـد و   38نفـره بـا    4اعضاي  دانند. بیشترین فراوانی متعلق به می پنجم زنان خود را بیکار مردان و سه
اي تحقیق، بیش از ه اساس دادهباشد. بر یدرصد م 5نفر با  5کمترین میزان نیز متعلق به اعضاي بیشتر از 

 ةخـانواد  يتعـداد اعضـا  نفـر و کمتـر هسـتند. متوسـط      4درصـد) داراي اعضـاي    2/78سوم از افراد (دو
  باشد. می 7/3 وهاگپاسخ
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  حسب برنج ایرانی و خارجیتوزیع درصدي متغیرهاي تحقیق بر .2جدول 
    خارجی  برنج      ایرانی  برنج    

  میانگین  زیاد  متوسط  کم  میانگین  زیاد  متوسط  کم  متغیرهاي تحقیق
  93/3 8/53 2/39  7  40/3 8/23 5/59 8/16  تیکم

  14/3 8/20 8/46 5/32  85/2 16 8/29 2/54  قیمت
  37/2 2 26 72  3/4 2/86 13 8/0  مصرف خانوادگی

  85/2 9 44  47  26/4 2/85 8/13 1  کیفیت
  4 8/64 2/32 3  4/2 4 2/20 8/75  تبلیغات
  51/2 2 2/35 8/62  72/3 2/45 8/49 5  اعتماد
  74/2 10 38  52  25/3 12 67  21  رضایت
  4/1  2/12  8/35  52  7/2 2/26 8/32  41  مصرف

  
و  تیکم) در مقایسه با بعد 93/3( یو تنوع برنج خارج تیکم، بعد 2تحقیق و جدول هاي  طبق یافته 

ـ      یداراي ضریب میانگین بیشتر م )3/.40( یرانیتنوع برنج ا باشـد کـه    یباشد. ایـن مطلـب بیـانگر ایـن م
  در بازار داراي کمیت و تنوع بیشتري از برنج ایرانی است. پاسخگویان اظهار کردند که برنج خارجی

قیمت بـرنج  ) در مقایسه با بعد گرانی 14/3( یقیمت برنج خارج، بعد گرانی 2جدول هاي  طبق یافته 
باشد که پاسخگویان اظهار  یباشد. این مطلب بیانگر این م یداراي ضریب میانگین بیشتر م )85/2( یرانیا

  و بیشتري از برنج ایرانی است.تر  در بازار داراي قیمت نامناسب کردند که برنج خارجی
ـ یمصـرف خـانوادگی بـرنج ا    ۀسابق، بعد 2تحقیق و جدول هاي  افتههمچنین طبق ی  ) در 30/4( یران

ـ   )37/2( یمصرف خانوادگی برنج خارج ۀسابقمقایسه با بعد  باشـد. ایـن    یداراي ضریب میانگین بیشـتر م
مصـرف خـانوادگی    ایرانـی داراي سـابقۀ   باشد که پاسخگویان اظهار کردند که برنج یمطلب بیانگر این م

  ي از برنج خارجی است.بیشتر
کیفیـت بـرنج   ) در مقایسه بـا بعـد   26/4( یرانیکیفیت برنج ا، بعد 2تحقیق و جدول هاي  طبق یافته 
باشـد کـه پاسـخگویان     یباشد. این مطلب بیانگر ایـن مـ   یداراي ضریب میانگین بیشتر م )85/2( یخارج

  است.ایرانی داراي کیفیت بهتري از برنج خارجی  اظهار کردند که برنج
ـ یتبلیغات بـرنج ا ) در مقایسه با بعد 4( یتبلیغات برنج خارجهمچنین، بعد   داراي ضـریب   )4/2( یران

 باشد که پاسخگویان اظهـار کردنـد کـه بـرنج خـارجی      یباشد. این مطلب بیانگر این م یمیانگین بیشتر م
  داراي تبلیغات بیشتري از برنج ایرانی است.

 یاعتماد بـه بـرنج خـارج   ) در مقایسه با بعد 72/3( یرانیاد به برنج ااعتماي تحقیق، بعد ه طبق یافته 
ـ      ی) داراي ضریب میانگین بیشتر و پراکندگی کمتر م51/2( باشـد کـه    یباشد. ایـن مطلـب بیـانگر ایـن م

  پاسخگویان اظهار کردند که به برنج ایرانی نسبت به برنج خارجی اعتماد بیشتري دارند.
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) داراي ضـریب  74/2( یرضـایت از بـرنج خـارج   ) در مقایسه با بعد 25/3( یرانیرضایت از برنج ابعد  
باشد که پاسخگویان اظهار کردنـد کـه از بـرنج ایرانـی      یباشد. این مطلب بیانگر این م یمیانگین بیشتر م

  نسبت به برنج خارجی رضایت بیشتري دارند.
مصـرف بـرنج   ) در مقایسـه بـا بعـد    7/2( یرانیمصرف برنج ا، بعد 2اي تحقیق و جدول ه طبق یافته 
باشد کـه   یباشد. این مطلب بیانگر این م ی) داراي ضریب میانگین بیشتر و پراکندگی کمتر م4/1( یخارج

  ها نسبت به برنج خارجی بیشتر است. پاسخگویان اظهار کردند که مصرف برنج ایرانی آن
ا بـرنج  هـ  درصـد آن  5/49نج ایرانـی و  وها فقط برگدرصد از پاسخ 5/50دهد  می نتایج تحقیق نشان

بـرنج ایرانـی را در    ویان مصرفگنفر) از پاسخ 164درصد ( 41 کنند. یهم مصرف م ایرانی و خارجی را با
انـد. ایـن در    هبرنج ایرانی را در حد متوسط گزارش کـرد  ها مصرف نفر) از آن 131درصد ( 8/32حد کم و 

بـرنج ایرانـی را در حـد بـاال گـزارش       ویان مصـرف گپاسخ نفر) از 105درصد ( 2/26حالی است که تنها 
باشـد. بیشـترین    ی) م5از  7/2ان در حد متوسط (یی پاسخگورانیبرنج ا ن مصرفیانگیاند. همچنین م هکرد

 7دانـه بـا    درصد داشت. بعد از برنج طارم برنج نیم 5/85میزان مصرف را در بین انواع برنج، برنج طارم با 
کدام با یک درصد اي فجر، ندا و خزر هره درصد و برنج 2درصد، سایر اقالم برنج با  3درصد، شیرودي با 

داشت. بعد از آن روزي بـیش   درصد 8/45با  چندباراي  هداشتند. بیشترین میزان را در دفعات مصرف، هفت
ر بارصد قرار دارند. همچنـین مـاهی چنـد   د 11بار مصرف با  درصد و روزي یک 2/34بار مصرف با  از یک

درصد کمترین میزان تعداد دفعات مصرف را دارا است. بیشترین میزان را در مقـدار مصـرف،    9مصرف با 
درصد داشت. مقـدار مصـرف بـیش از     8/34درصد داشت. بعد از آن کم با  2/52با  مقدار مصرف متوسط

اسـت کـه مقـدار    لی باشد، این در حا می درصد) در حد متوسط و کمتر از آن 2/91ویان (گدهم از پاسخ نه
بیشترین میزان متوسط ساالنه  درصد) در حد زیاد و خیلی زیاد بود. 8/8دهم از افراد ( مصرف کمتر از یک

 20کیلو بـا   120تا  91درصد دارد. بعد از آن مصرف بین  42با  کیلو 60تا  31مصرف برنج ایرانی را، بین 
درصد افـراد   8/9برنج ایرانی  ط مصرف ساالنۀصد قرار دارند. متوسدر 5/18کیلو با  120درصد و بیش از 

 93برنج ایرانـی   ۀباشد. همچنین میانگین مصرف ساالن یم کیلو و کمتر از آن 30کیلو و  90تا  61در حد 
  باشد.   یباشد که در حد متوسط به باال م یکیلو م
نفـر) از   71درصـد (  8/35برنج خارجی را در حـد کـم و    ویان مصرفگنفر) از پاسخ 103درصد ( 52 

 24درصـد (  2/12اند. این در حالی است که تنها  هبرنج خارجی را در حد متوسط گزارش کرد ها مصرف آن
ـ اند. همچنین م هبرنج خارجی را در حد باال گزارش کرد ویان مصرفگنفر) از پاسخ بـرنج   ن مصـرف یانگی

را در بین انواع بـرنج، بـرنج   باشد. بیشترین میزان مصرف  ی) م5از  4/1ان در حد پایین (یپاسخگو خارجی
درصـد و   5/17درصد، تایلنـدي بـا    38درصد داشت. بعد از برنج هندي، برنج پاکستانی با  5/42هندي با 

درصد  8/39با  درصد داشتند. بیشترین میزان را در دفعات مصرف، روزي بیش از چندبار 2برنج تایوانی با 
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درصد قـرار دارنـد.    2/20رصد و روزي یک بار مصرف با د 34بار مصرف با چنداي  هداشت. بعد از آن هفت
درصد کمترین میزان تعـداد دفعـات مصـرف را دارا اسـت. بیشـترین       6همچنین ماهی چند بار مصرف با 

صـد  در 5/44درصـد داشـت. بعـد از آن متوسـط بـا       5/51با  میزان را در مقدار مصرف، مقدار مصرف کم
از ایـن   یک هیچباشد و  ینج خارجی در حد متوسط و کمتر مبرکنندگان  مصرف داشت. مقدار مصرف همۀ

کنند. بیشترین میزان متوسط  یغذایی استفاده نم لی زیاد از برنج خارجی در هر وعدةافراد در حد زیاد و خی
کیلو و کمتر بـا   30درصد دارد. بعد از آن مصرف  64با  کیلو 60تا  31مصرف برنج خارجی را، بین  ساالنۀ

ارنـد. همچنـین میـانگین    درصد قرار د 5/8کیلو با  120تا  91درصد و  10کیلو با  90تا  61درصد،  5/17
    باشد. یباشد که در حد متوسط رو به پایین م یکیلو م 51برنج خارجی  مصرف ساالنۀ

  
  آزمون همبستگی بین سن و تعداد خانوار با مصرف برنج ایرانی و خارجی .3جدول  

  خارجی  برنج  ایرانی  برنج  
ضریب همبستگی   متغیرهاي تحقیق

 پیرسون

سطح 
 معناداري

ضریب همبستگی 
 پیرسون

سطح 
 معناداري

  001/0  -159/0  000/0  201/0  سن
  916/0  -005/0  000/0  279/0  تعداد اعضاي خانوار

  
حاکی از آن است که بین سن و مصرف برنج ایرانی ، 3 هاي حاصله از آزمون پیرسون در جدول یافته 

رفتن گـر بـا بـاال   یعبـارت د  لحاظ آماري معنادار است. بـه  مثبت وجود دارد و این همبستگی بههمبستگی 
هاي حاصله از آزمون  یابد این در حالی است که یافته میزان سن افراد مصرف برنج ایرانی آنان افزایش می

ارد و منفـی وجـود د  پیرسون حاکی از آن است که در مجموع بین سن و مصرف برنج خارجی همبستگی 
رفتن میـزان سـن افـراد مصـرف بـرنج      گر با باالیعبارت د لحاظ آماري معنادار است. به این همبستگی به

هاي حاصله از آزمون پیرسون حاکی از آن اسـت کـه در مجمـوع بـین      یافته یابد. خارجی آنان کاهش می
لحـاظ آمـاري    تگی بهمثبت وجود دارد و این همبسو مصرف برنج ایرانی همبستگی  خانواده يتعداد اعضا

مصـرف بـرنج ایرانـی آنـان افـزایش       ،افراد ةخانواد يتعداد اعضارفتن گر با باالیعبارت د معنادار است. به
هاي حاصله از آزمون پیرسون حاکی از آن است کـه در مجمـوع بـین     یابد این در حالی است که یافته می

  ي مشاهده نشد.و مصرف برنج خارجی همبستگی معنادار خانواده يتعداد اعضا

  رگرسیونی  تحلیل
ـ  متغیري استفاده شد.مصرف برنج ایرانی از رگرسیون چندبر  مؤثربراي تبیین عوامل    ۀهمبستگی چندگان
)R کمیـت و تنـوع، سـابقۀ   درصد محاسبه شده که گویاي این مطلب است که هفـت متغیـر    67) معادل 
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درصد بـا مصـرف    67طور همزمان  به ایرانی و درآمدبرنج  خانوادگی، کیفیت، تبلیغات، اعتماد و رضایت از
 45درصد محاسبه شده است. به این معنی که حـدود   45) نیز R2برنج ایرانی ارتباط دارند. ضریب تعیین (

کمیت و تنوع، سابقه خانوادگی، کیفیت، تبلیغـات،  درصد از تغییرات مصرف برنج ایرانی توسط هفت متغیر 
درصـد بـاقی مانـده مربـوط بـه سـایر        55شود و  یتوضیح داده م رانی و درآمدبرنج ای اعتماد و رضایت از

تـرین   با استفاده از تحلیل رگرسیونی قـوي  عواملی است که در این تحقیق مورد آزمون قرار نگرفته است.
سابقه مصرف )، 348/0درآمد فرد(بتا= متغیر مصرف برنج ایرانی به ترتیب متغیرهاي،هاي  کننده بینی پیش

ـ یبـرنج ا  یخانوادگ ـ فیک)، 280/0ی (بتـا= ران ـ کم)، 259/0ی(بتـا= رانیبـرنج ا  تی ـ یو تنـوع بـرنج ا   تی ی ران
بـرنج   و رضـایت از  )127/0ی(بتـا= رانیبـرنج ا  اعتمـاد بـه   )،128/0ی(بتا=رانیبرنج ا غاتیتبل )،145/0(بتا=

  باشند.   می )111/0ی(بتا=رانیا
  

  مصرف برنج ایرانی ةنندک ضرایب تأثیر مدل تبیین. 4جدول 

 متغیرها
 أثیرت ضریب 

 (B)ستانداردا غیر

 تأثیرضریب 
 (Beta)استاندارد 

T-value Sig 

  001/0  49/3  149/0  632/0 کمیت و تنوع برنج ایرانی
  160/0  40/1  064/0  127/0 قیمت برنج ایرانی

  000/0  58/6  280/0  530/0 سابقه مصرف خانوادگی برنج ایرانی
  000/0  94/5  259/0  842/0 ایرانیکیفیت برنج 

  002/0  18/3  128/0  158/0 تبلیغات برنج ایرانی
  006/0  80/2  127/0  748/0 اعتماد به برنج ایرانی
  023/0  11/2  111/0  231/0 رضایت از برنج ایرانی

  000/0  48/8  348/0  545/0  درآمد فرد
  
 متغیري اسـتفاده شـد.  مصرف برنج خـارجی از رگرسـیون چنـد    ثر برؤهمچنین براي تبیین عوامل م 

که پنج متغیر کمیت و  درصد محاسبه شده که گویاي این مطلب است 58) معادل R( ۀهمبستگی چندگان
درصـد بـا مصـرف     58طور همزمـان   برنج خارجی و درآمد به خانوادگی، تبلیغات و رضایت از تنوع، سابقۀ

 34درصد محاسبه شده است. به این معنی که حدود  34) نیز R2تعیین ( برنج خارجی ارتباط دارند. ضریب
درصد از تغییرات مصرف برنج خارجی توسط پنج متغیر کمیت و تنوع، سابقه خانوادگی، تبلیغات و رضایت 

 بینـی  پـیش تـرین   بـا اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیونی قـوي      شود. یبرنج خارجی و درآمد توضیح داده م از
 بـرنج خـارجی   یسـابقه مصـرف خـانوادگ    یر مصرف برنج خارجی بـه ترتیـب متغیرهـاي،   متغهاي  کننده
 و تنـوع بـرنج خـارجی    تیکم)، -188/0)، درآمد فرد(بتا=237/0(بتا=برنج خارجی )، رضایت از432/0(بتا=
    باشند. می )120/0(بتا=برنج خارجی غاتیتبل ) و181/0(بتا=
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  برنج خارجیننده مصرف ک ضرایب تأثیر مدل تبیین. 5جدول 

 متغیرها
 أثیرت ضریب 

 (B)ستانداردا غیر

 تأثیرضریب 
 (Beta)استاندارد 

T-value Sig 

  000/0  51/3  181/0  295/0 کمیت و تنوع برنج خارجی
  972/0  035/0  005/0  005/0 قیمت برنج خارجی

  000/0  98/9  432/0  599/0 سابقه مصرف خانوادگی برنج خارجی
  221/0  22/1  076/0  104/0 کیفیت برنج خارجی
  008/0  40/2  120/0  157/0 تبلیغات برنج خارجی
  909/0  114/0  007/0  009/0 اعتماد به برنج خارجی
  000/0  57/4  237/0  260/0 رضایت از برنج خارجی

  000/0  - 33/4  -188/0  -384/0  درآمد فرد

  تحلیل مسیر
تـرین   يباشد: بیشترین و قـو  می شرح زیرنمودار تحلیل مسیر مصرف برنج ایرانی و عوامل موثر بر آن به 

) بـا مصـرف بـرنج ایرانـی مـواد دارد. همچنـین مهمتـرین        34/0مسـتقیم و کلـی را درآمـد فـرد (     تأثیر
سابقه مصـرف  )، 34/0تغییرات مصرف برنج ایرانی، به طور کلی، به متغیرهاي درآمد فرد(کننده  بینی پیش

ـ یو تنوع برنج ا تیکم)، 26/0ی(رانیبرنج ا تیفیک)، 28/0ی (رانیبرنج ا یخانوادگ  اعتمـاد بـه   )،18/0ی (ران
 )-05/0) و قیمت برنج ایرانی(11/0ی(رانیبرنج ا رضایت از )،12/0ی(رانیبرنج ا غاتیتبل)، 13/0ی(رانیبرنج ا

  است. متغیرها بجز قیمت بر مصرف برنج ایرانی مستقیم و مثبتۀ کلی هم تأثیرباشند.  یم
  

  
  تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر مصرف برنج ایرانی .2نمودار 
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باشـد: بیشـترین و    مـی  شـرح زیـر   مسیر مصرف برنج خارجی و عوامل مؤثر بر آن بـه  نمودار تحلیل 
) بـا مصـرف بـرنج خـارجی     43/0( یبرنج خارج یمصرف خانوادگ ۀسابقمستقیم و کلی را  تأثیرترین  يقو

کلی، بـه متغیرهـاي   طـور  تغییرات مصرف برنج خارجی، بـه  کنندة بینی پیشترین  مواد دارد. همچنین مهم
ـ فیک )،35/0( و تنوع برنج خارجی تیکم )،43/0( برنج خارجی یمصرف خانوادگ ۀسابق  بـرنج خـارجی   تی

برنج  غاتیتبل)، -18/0( ) درآمد فرد23/0( برنج خارجی )، رضایت از28/0( برنج خارجی )، اعتماد به33/0(
متغیرها بجز درآمد فرد و قیمـت  ۀ کلی هم تأثیرباشند.  می )-10/0( خارجی ) و قیمت برنج12/0( خارجی

  است. بر مصرف برنج خارجی مستقیم و مثبت
  

  
  تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر مصرف برنج خارجی. 3نمودار 

 آزمون فرضیه
گـر  یعبـارت د  افـت. بـه  یچه کمیت برنج ایرانی بیشتر باشد، مصرف برنج ایرانی نیز افزایش خواهد . هر1 

لحاظ آمـاري معنـادار    زان کمیت آنان و این رابطه بهیاست مستقیم از م یمصرف برنج ایرانی افراد تابع
 یک). فرضیۀ شمارة تأیید( است

دو کـه حـاکی    ایرانی یافت نشد. بنابراین فرضیۀ برنج ایرانی و مصرف برنج متیقمعناداري بین  ۀرابط. 2
 دو). ۀ شمارة(رد فرضی باشد، رد شد یی مرانیو مصرف برنج ا یرانیبرنج ا متیقبین  ۀرابطاز 

افـت.  یمصرف خانوادگی برنج ایرانی بیشتر باشد، مصرف برنج ایرانی نیز افزایش خواهـد   . هرچه سابقۀ3
رف خـانوادگی آنـان و   مص زان سابقۀیاست مستقیم از م یگر مصرف برنج ایرانی افراد تابعیعبارت د به
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 سه). ۀ شمارةفرضی تأییدآماري معنادار است (لحاظ  این رابطه به
گـر  یعبـارت د  افـت. بـه  یبرنج ایرانی بیشتر باشد، مصرف برنج ایرانی نیز افزایش خواهد  تیفیکچه هر .4

لحاظ آماري معنـادار   برنج و این رابطه به تیفیکزان یاست مستقیم از م یمصرف برنج ایرانی افراد تابع
 چهار). فرضیۀ شمارة تأییداست (

گـر  یعبـارت د  افت. بـه یبیشتر باشد، مصرف برنج ایرانی نیز افزایش خواهد  تبلیغات برنج ایرانیچه . هر5
لحاظ آمـاري معنـادار    زان تبلیغات آن و این رابطه بهیاست مستقیم از م یمصرف برنج ایرانی افراد تابع

 پنج). ةشمار فرضیۀ تأییداست (
گـر  یعبـارت د  افت. بهییشتر باشد، مصرف برنج ایرانی نیز افزایش خواهد ب برنج ایرانی اعتماد بهچه . هر6

لحاظ آماري معنادار  زان اعتماد به آن و این رابطه بهیاست مستقیم از م یمصرف برنج ایرانی افراد تابع
 شش). ۀ شمارةفرضی تأییداست (

گـر  یعبارت د فت. بهایبیشتر باشد، مصرف برنج ایرانی نیز افزایش خواهد  برنج ایرانی رضایت ازچه . هر7
لحـاظ آمـاري    زان رضـایت از آن و ایـن رابطـه بـه    یاست مستقیم از م یمصرف برنج ایرانی افراد تابع

 هفت). فرضیۀ شمارة تأییدمعنادار است (
گر مصرف برنج ایرانی یعبارت د بهرنج ایرانی او نیز بیشتر است. بیشتر باشد، مصرف ب درآمد فردچه . هر8

فرضـیۀ   تأییـد لحاظ آماري معنادار است ( ها و این رابطه به زان درآمد آنیاست مستقیم از م یافراد تابع
 هشت). شمارة

گر مصـرف  یعبارت د برنج خارجی او نیز بیشتر است. بهبیشتر باشد، مصرف  یبرنج خارج تیکمچه . هر9
لحاظ آماري معنادار  ی و این رابطه بهبرنج خارج تیکمزان یاست مستقیم از م یبرنج خارجی افراد تابع

 نه). فرضیۀ شمارة تأییداست (
گر مصـرف بـرنج   یعبارت د د، مصرف برنج خارجی کمتر است. بهبیشتر باش یبرنج خارجچه قیمت . هر10

 ده). فرضیۀ شمارة تأیید( یبرنج خارج زان قیمتیاست معکوس از م یخارجی افراد تابع
مصرف خانوادگی برنج خارجی بیشتر باشد، مصرف بـرنج خـارجی نیـز افـزایش خواهـد       . هرچه سابقۀ11

زان سابقه مصرف خـانوادگی  یاست مستقیم از م یگر مصرف برنج خارجی افراد تابعیعبارت د افت. بهی
 ده).یاز فرضیۀ شمارة تأییدلحاظ آماري معنادار است ( و این رابطه به آنان

گـر  یعبارت د به افت.یبرنج خارجی بیشتر باشد، مصرف برنج خارجی نیز افزایش خواهد  تیفیکچه . هر12
لحاظ آماري معنادار  برنج و این رابطه به تیفیکزان یاست مستقیم از م یمصرف برنج خارجی افراد تابع

 دوازده). فرضیۀ شمارة تأییداست (
گر یعبارت د افت. بهیبیشتر باشد، مصرف برنج خارجی نیز افزایش خواهد  تبلیغات برنج خارجیچه . هر13

لحاظ آماري معنـادار   زان تبلیغات آن و این رابطه بهیاست مستقیم از م یمصرف برنج خارجی افراد تابع
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 سیزده). فرضیۀ شمارة تأییداست (
عبـارت   افـت. بـه  ییش خواهـد  بیشتر باشد، مصرف برنج خارجی نیز افزا برنج خارجی اعتماد بهچه . هر14

لحاظ آمـاري   رابطه به زان اعتماد به آن و اینیاست مستقیم از م یگر مصرف برنج خارجی افراد تابعید
 چهارده). فرضیۀ شمارة تأییدمعنادار است (

عبـارت   افـت. بـه  یبیشتر باشد، مصرف برنج خارجی نیز افزایش خواهد  برنج خارجی رضایت ازچه . هر15
لحاظ آماري  زان رضایت از آن و این رابطه بهیاست مستقیم از م یبرنج خارجی افراد تابعگر مصرف ید

 پانزده). فرضیۀ شمارة تأییدمعنادار است (
گـر مصـرف بـرنج    یعبـارت د  برنج خارجی او نیز بیشتر است. بهبیشتر باشد، مصرف  درآمد فردچه . هر16

 تأییـد لحاظ آماري معنادار است ( ها و این رابطه به زان درآمد آنیاست معکوس از م یخارجی افراد تابع
 شانزده). ةشمار فرضیۀ

  گیري نتیجه
توصیفی مشاهده شد، میانگین کمیت و تنوع برنج خارجی بیشتر از کمیت و هاي  که در یافتهطور همان .1

جهـاد   غلط وزارت بازرگانی وهاي  باشد. این مطلب حاکی از این است که سیاست یتنوع برنج ایرانی م
برنج خارجی باعث شده که کمیت و دسترسی برنج خارجی در مازنـدران،   رویۀ بی کشاورزي در واردات

بازاریـابی  هـاي   تولید برنج کشور، بیش از برنج خارجی باشد. و با توجـه بـه نظریـه   هاي  یکی از قطب
باشــد. کمیــت و  مــی ثر در تمایــل بــه خریــد یــک محصــولؤبــودن یکــی از عوامــل مــ دردســترس

کنـد.   مـی  بودن و کمیت به میزان فراوانی و سهولت دستیابی به یک کاالیی در بازار اشـاره  ردسترسد
کردن آن باشـد و مشـتري بـراي پیـدا    تر  تحقیقات نشان داده که هرچه محصولی در بازار در دسترس

وقت و تالش کمتري صرف کند تمایل براي خرید آن محصول بیشتر است. ولف در تحقیقی در سال 
هـاي   مستقیم دارد نشان داد. یافتـه  یت محصول با افزایش خرید آن رابطۀاین مطلب را که کم 2001

ـ      دردسترس این تحقیق هم این مطلب را که  تأییـد ثر اسـت  ؤبودن محصـول بـر مصـرف محصـول م
بودن بـرنج خـارجی بـر مصـرف      بودن برنج ایرانی و هم دردسترس که هم دردسترس طوري کند. به یم

توصـیفی و  هـاي   داده به توجهبا تأثیرگذارد. این  یم تأثیربرنج ایرانی و مصرف برنج خارجی به تفکیک 
  بودن بیشتر برنج خارجی بیشتر است. دلیل دردسترس رسیونی براي مصرف برنج خارجی بهمدل رگ

بودن قیمت برنج خارجی و ایرانـی نظـر    انویان دربارة گرگدهند که پاسخ یتوصیفی نشان مهاي  یافته .2 
ـ  ویان قیمت برنج ایرانی را گرانگرفت که پاسخ یاند. انتظار م همتفاوتی داد ر از قیمـت بـرنج خـارجی    ت

اي ایرانـی  هـ  از قیمـت بـرنج  تـر   و نامناسـب تر  ها برعکس، قیمت برنج خارجی را گران ولی آن ،بدانند
 تـأثیر توانـد   مـی  کند هم قیمت و آگـاهی از آن  یشاره ماند. چارچوب نظري تحقیق هم ا هگزارش کرد
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ننـده بدانـد کـه بـا خریـد      ک بگذارد. وقتی مصـرف کننده  مستقیم و زیادي را بر رفتار خریدار و مصرف
هـد داشـت. از   جویی هم انجام دهد، به خرید آن محصول تمایل بیشتري خوا تواند صرفه می محصولی

کننـده   دهـد چـون مصـرف    مـی  باال تمایل به خریـد را کـاهش  کننده، قیمت  دیدگاه اقتصادي مصرف
از کننـده   کند پولش را هدر داده است. براي کاهش این احسـاس منفـی، آگـاهی مصـرف     می احساس

تـري شـود. تحقیقـات     تواند باعـث نگـرش مثبـت    می قیمت محصول و همچنین خرید با قیمت کمتر
کردنـد کـه    تأییـد  2005م در تحقیقی در سـال  کنند. جین و سو ه می تأییدتجربی هم این مطالب را 

شـود. نتـایج تحقیقـات     مـی  قیمت کمتر یک محصول منجر به افزایش میزان تمایل به خرید آن کاال
بین قیمت و مصـرف بـرنج    ) نیز حاکی از رابطۀ2002( ) و سیجر1390( قبلی مثل رمضانی و بخشوده

 ،باشد یقیمت برنج خارجی و مصرف برنج خارجی متحقیق حاکی از رابطه معنادار بین هاي  دارد. یافته
 باشد.   یمعنادار بین قیمت برنج ایرانی و مصرف برنج ایرانی نمۀ حاکی از رابطها  ولی این یافته

 صرف بـرنج ایرانـی از میـانگین سـابقۀ    خانوادگی م دهد که میانگین سابقۀ یتحقیق نشان مهاي  یافته .3 
قبلـی   و سـابقۀ گکند که افراد پاسـخ  یاست و این مطلب بیان مخانوادگی برنج خارجی بیشتر  مصرف

 تـرین  مهـم  دهـد کـه خـانواده    یبازاریابی نشان مـ هاي  بیشتري در مصرف برنج ایرانی داشتند. نظریه
 بسـیار  نیـز  زمینـه  این در آمده عمل به تحقیقات و رود می شمار به جامعه درکننده  مصرف خرید سازمان
 بـر ) اهـ  بچـه  و زن شـوهر، ( خـانواده  اعضاي از هرکدام نسبی نفوذ و به نقش بازاریابان. است گسترده

 قـرار  تـأثیر  تحـت  را خرید رفتار شدیداً قادرند خانواده اعضاي. زیادي دارند توجه خدمات و کاال خرید
 رفتـار  بـر  کماکـان  ها آن باشد نداشته ها آن با ارتباطی و گونه تماس هیچ دیگر خریدار اگر حتی. دهند

 این نمایند می زندگی خود فرزندان با همچنان والدین کشورهایی که در دارند بسیاري نفوذ او ناخودآگاه
 برايکنندگان  مصرف 2007 در سالهمکاران  و گیل تحقیقات نتایج شد. براساس خواهد چندبرابر تأثیر

 محصـوالتی  شامل آگاهی این اما ،شوند می آشنا مختلف محصوالت برندها و با خانواده در بار نخستین
 دهد که چگونه می در تحقیقی نشان 2002نمایند. همچنین مور در سال  می خریداري والدین که است
 طـول  در محصـول خاصـی را   منـافع  مصرف واحد یک عنوان به تصمیمات شود می باعث خانواده یک
 که سابقۀ طوري در راستاي تحقیقات قبلی است. به این تحقیق همهاي  کند. یافته جلب خود به اه سال

  ثر است.ؤمصرف خانوادگی برنج ایرانی و خارجی بر مصرف برنج ایرانی و خارجی م
ویان بیشـتر از کیفیـت بـرنج خـارجی     گدهند که کیفیت بـرنج ایرانـی از نظـر پاسـخ     ینشان مها  داده .4 

باشـد.   یمـ  5از  8/2و کیفیت برنج خارجی  5از  2/4که میانگین کیفیت برنج ایرانی  طوري ، بهباشد یم
کیفیت برنج ایرانـی را خیلـی بهتـر از نـوع      ،در تحقیقکننده  رفت افراد شرکت یکه انتظار مطور همان

کننـده   ترین عناصر تصـمیم بـه خریـد و مصـرف در مصـرف      دانند. کیفیت یکی از مهم یخارجی آن م
نـد تمـایلش بـراي خریـد آن     لی را باکیفیـت درك ک یک محصوکننده  باشد. وقتی که یک مصرف یم
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کیفیت ضعیف درك کند، تمایلش براي خرید شود. برعکس، اگر یک محصولی را با می محصول بیشتر
مثبـت بـین کیفیـت     ذشته در این زمینه، حاکی از رابطـۀ شود. تحقیقات تجربی گ می آن محصول کم

 2007ثال، بارت و آرگوسـالیت در سـال   باشد. براي م می محصول و تمایل براي مصرف آن محصول
ثر بر روي افـزایش  ؤطور مستقیم و م سیدند که بهبود کیفیت محصوالت بهدر تحقیقی به این نتیجه ر

بین کیفیت و مصرف بـرنج   ) هم در تحقیقی به رابطۀ2010( دارد. آکازه تأثیرتقاضا براي آن محصول 
که کیفیت برنج ایرانی و  طوري کند. به یم تأییده را تحقیق هم تحقیقات گذشتهاي  یافته .کند یاشاره م

در کیفیت بـرنج ایرانـی بیشـتر     تأثیرولی این  ،گذار استتأثیرخارجی بر مصرف برنج ایرانی و خارجی 
 بیشتري بر مصرف برنج ایرانی دارد. تأثیراست و کیفیت برنج ایرانی 

ویان بیشـتر از تبلیغـات بـرنج ایرانـی     گپاسـخ که مشاهده شد، تبلیغات برنج خارجی از نظـر  طور همان .5 
خیلی بیشتر از میانگین تبلیغات برنج ایرانی  5از  4که میانگین تبلیغات برنج خارجی  طوري باشد. به یم
ترین ابزار بازاریابی یک محصول است. متخصصان امـر بازاریـابی    است. تبلیغات یکی از مهم 5از  4/2

بگذارد. تحقیقات تجربی مثل بـراوو   تأثیرتمایل به خرید یک محصول تواند بر  می معتقدند که تبلیغات
کردنـد.   تأییـد این ارتباط بین تبلیغات و افزایش تمایل براي مصرف کاال را  2007و همکاران در سال 

توانـد باعـث شناسـایی و افـزایش      می گذاري در تبلیغات و تبلیغات زیاد هاعتقاد بر این است که سرمای
د کـه یـک   وجود محصول خاصی در بازار شـود. تبلیغـات همچنـین توانـایی آن را دار     آگاهی مردم از

شده  رفی کند و بشناساند. تبلیغات دركمعکنندگان  وسیعی به مصرف محصول خاص را در یک گسترة
 تـأثیر و .... کننـده   یک محصول مثـل کیفیـت، اعتمـاد، تـرجیح خریـد مصـرف      هاي  روي بیشتر جنبه

بلیغات محصول منجر بـه افـزایش آگـاهی، اعتمـاد، کیفیـت و تـرجیح خریـد در        گذارد. افزایش ت می
ـ  تأییـد تحقیقـات گذشـته را   هـاي   این تحقیـق هـم یافتـه   هاي  شود. یافته میکننده  مصرف کنـد.   یم

 گذارد. یم تأثیرکه تبلیغات برنج ایرانی و خارجی بر مصرف برنج ایرانی و خارجی  طوري به
ـ    یمتحقیق نشان هاي  یافته .6  . باشـد  یدهد که اعتماد به برنج ایرانی بیشتر از اعتماد به بـرنج خـارجی م

اسـت.   5از  5/2و بیشتر از اعتماد به برنج خارجی  5از  7/3که میانگین اعتماد به برنج ایرانی  طوري به
مطالعـات قبلـی    مصـرف بـا رضـایت در نظـر گرفـت.      عنوان یک پاسخ به تجربۀ توان به می اعتماد را

یکـی از شـرایط الزم   کننـده   تعامل با رضایت مصرف ه در بخش خدمات نشان داد که تجربۀشد انجام
باشـد. سـینگ و سـیردوش ارتبـاطی را بـین اینکـه رضـایت         مـی کننـده   اعتماد مصـرف  ۀبراي توسع

کننـده   آید و هم این رضایت با اعتماد مصرف یوجود م ههم با اعتمادش به مصرف کاال بکننده  مصرف
منطقـی   ۀتوان رابط یاین تحقیق و تحقیقات مشابه در این زمینه مهاي  شود. براساس یافته یتقویت م

یم یـا  مسـتق  خـاطر تجربـۀ   کـرد. چـون وجـود اعتمـاد بـه      بینی پیشبین اعتماد، رضایت و مصرف را 
مستقیم و مثبـت بـا مصـرف     باشد. اعتماد همچنین رابطۀ یاز مصرف کاال مکننده  مستقیم مصرفغیر
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کنـد   یرا جلب مکننده  رد. اگر یک کاالیی داراي شایستگی، اعتبار و قابلیت اعتماد باشد اعتماد مصرفکاال دا
راسـتا بـا نتـایج     قیـق حاضـر هـم   شود. نتایج تح یبه خرید و مصرف آن کاال بیشتر ترغیب مکننده  و مصرف

 گذارد. یم تأثیرباشد. اعتماد به برنج ایرانی و خارجی بر مصرف برنج ایرانی و خارجی  یتحقیقات قبلی م
ویان بیشتر از رضایت از بـرنج خـارجی   گکه مشاهده شد، رضایت از برنج ایرانی از نظر پاسخطور همان .7 

یت از بـرنج  خیلی بیشتر از میانگین رضا 5از  2/3که میانگین رضایت از برنج ایرانی  طوري باشد. به یم
اقتصـادي  و بخـش رضـایت اقتصـادي و رضـایت غیر    توان به د می است. رضایت را 5از  7/2خارجی 

که براي دریافت محصولی کرده اي  هتقسیم کرد. رضایت اقتصادي به میزان رضایت فرد در قبال هزین
ي نیـاز،  روانی مصرف محصول مثل ارضاهاي  اقتصادي به جنبهراست اشاره دارد. همچنین رضایت غی

خصـوص   کنـد. ایـن دو بخـش از رضـایت بـه      می تأکیدها و لذت از مصرف محصول  رسیدن به هدف
ثر باشد. تحقیقـات تجربـی هـم ایـن     ؤتواند در تمایل به خرید و مصرف محصولی م می رضایت روانی

در تحقیقی به این نتیجه رسید که رضایت از محصول بر  2005کند. وتسچ در سال  می تأییدمطالب را 
باشد. رضایت از  ینتایج تحقیقات گذشته م تأییدگذارد. نتایج تحقیق حاضر در  می تأثیرتمایل به خرید 

 ثر است.ؤبرنج ایرانی و خارجی بر مصرف برنج ایرانی و خارجی م
دارد.  تـأثیر هـا   تجربی تحقیق درآمد افراد بر مصرف کاالي آن ۀ. طبق چارچوب نظري تحقیق و پیشین8 

ـ  آن يبه این شکل که هرچه درآمد افراد بیشتر باشد مصرف کاال خصـوص کاالهـاي لـوکس و     هها ب
ر و داراي کیفیت کمتر ت شود و اگر درآمد فرد کمتر باشد مصرف کاالهاي ارزان یداراي کیفیت بیشتر م

) از وجود رابطـه بـین   2010( ) و بامیدل1390( لی مثل رمضانی و بخشودهشود. تحقیقات قب یبیشتر م
این تحقیق هـم در راسـتاي تحقیقـات گذشـته     هاي  کند. یافته یمصرف برنج و درآمد افراد حکایت م

یعنی اینکه هرچه درآمد افراد  ،مستقیم و معنادار دارد افراد با مصرف برنج ایرانی رابطۀ باشد. درآمد یم
د با یابد. همچنین درآمد افرا یکیفیت، افزایش میک کاالي با عنوان د مصرف برنج ایرانی، بهبیشتر باش

کمتر باشـد   یعنی اینکه هرچه درآمد فرد ،باشد یمعکوس و معنادار م مصرف برنج خارجی داراي رابطۀ
 شود.  یکیفیت پایین، بیشتر مي باعنوان یک کاال مصرف برنج ایرانی، به

هاي مختلـف کشـور    و مازاد نیاز برنج خارجی به ایران، باعث پرشدن بازارهاي استانرویه  بی واردات 
د. اسـتان  شـ   نیسـتند،  تأییـد خارجی، که بعضی اوقات از نظر استاندارهاي بهداشتی مورد هاي  از این برنج
ی در امـان  خارجهاي  برنج کشور، از واردات این نوع برنج تولیدکنندةهاي  عنوان یکی از قطب مازندران، به

خـارجی در اسـتان   هـاي   دهد کـه کمیـت و دسترسـی بـرنج     یکلی نتایج تحقیق نشان مطور به باشد. ینم
دهند که تبلیغات بـرنج خـارجی    یباشد. همچنین این نتایج نشان م یاي ایرانی مه مازندران بیشتر از برنج

وقی برنج نـه تنهـا   یان حقیقی و حقدهد که متول یباشد. این نشان م یخیلی بیشتر از تبلیغات برنج ایرانی م
بازاریابی و فـروش   ، بلکه این افراد در زمینۀکردند گذاشتن برنج خارجی خوب کار در واردات و دردسترس
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کنند که افراد حاضر در این تحقیق اذعان داشتند که تبلیغات برنج خـارجی   یمحصولشان هم خوب کار م
  باشد.   یبیشتر از برنج ایرانی م

و تحقق اقتصاد مقاومتی در سالی که بـه   ایرانی مایت از تولید ملی و کار و سرمایۀبراي حکلی طور به
دست هم باید بکوشند و از نفـع شخصـی کـه احتمـاالً باعـث      در مسئوالن کشور دستۀ این اسم بود، هم

 شود منافع فردي را به منافع ملـی تـرجیح دهنـد بپرهیزنـد. خودکفـایی در بـرنج نیازمنـد مـدیریت و         یم
باشــد. بــرنج ایرانــی و  یهمکـاري مناســب تولیدکننــدگان بــرنج مـ   ن کشــوري ومســئوالریــزي  برنامـه 

ـ انـد  تولیدکنندگانش آزمون کیفیت، اعتماد و رضایت را سالیان متمادي است که پـس داده  ۀ آزمـون  . نمون
بیشتر از بـرنج  دادن برنج ایرانی این تحقیق است که میانگین کیفیت، اعتماد و رضایت از برنج ایرانی  پس

ن منسـجم و مدبرانـۀ مسـئوال   ریـزي   باشد. حاال برنج ایرانی و تولیدکنندگانش منتظـر برنامـه   یخارجی م
رسـیدن و   زي هستند کـه بـراي بـه تولیـد انبـوه     کشاور ربط کشوري خصوصاً وزارت بازرگانی و جهاد ذي

  راهی نشان دهند. ی آن نقشۀالملل بعد تبلیغات و بازاریابی در سطح بین ۀخودکفایی برنج و در مرحل
و هند ذکر شـده در جهـت خودکفـایی یـا      امریکاجمله سه کشور چین، تجربۀ کشورهاي مختلف از 

جانبـه از   صـورت گسـترده و همـه    اجرایـی کشـورهاي مربـوط، بـه    هاي  تنظیم بازار نشان داد که دستگاه
ـ کـه شـامل تحو  اي  هنهـاد هاي  صورت حمایت بهها  کنند. این حمایت یشان حمایت م یداخلهاي  برنج  لی
سم، حمایت و خرید تضمینی برنج از کشـاورزان،   و کود و ياریآب آب و برق، ازجمله دیتولهاي  نهاده ارزان

 از گمرکی سنگین براي واردات بـرنج و اسـتفاده  هاي  حمایت از صادرات برنج داخلی، ایجاد موانع و تعرفه
  باشد. یبرنج م واردات در ژهیوهاي  حفاظت

ایرانی انجـام داد،  توان براي خودکفایی برنج  یاحتمالی که مهاي  ریزي حمایتی و برنامههاي  سیاست 
    باشد: یشرح زیر م به
 سم کـه باعـث    و کود و ياریآب آب و برق، ازجمله دیتولهاي  جمله تحویل نهادهازاي  هنهادهاي  حمایت

 برنج ایرانی را به قیمت کمتري دریافت کند.کننده  برنج کاهش یابد و مصرف شدة شود قیمت تمام یم
 دادن قسمتی از مزارع بـرنج بـه کشـت بـرنج پرمحصـول       صمنظم و منسجم براي اختصاریزي  برنامه

ر و هم میزان تولیـد آن در یـک هکتـار بیشـتر از     ت ایرانی. چون ارقام پرمحصول برنج ایرانی هم ارزان
 ند برنج ایرانی با قیمت کمتر و تولید بیشتر ارائه دهد.توا یریزي م هر است، این برنامت ارقام مرغوب

 برنج که براي واردکنندة  واردات در ژهیوهاي  حفاظت از سنگین وارداتی برنج و استفادههاي  ایجاد تعرفه
 ةجاي واردکردن برنج خارجی بـه حمایـت از تولیدکننـد    هگذار ب هکه سرمای يطور برنج سودآور نباشد، به

 داخلی ترغیب شود.
 رحلـۀ م بـه  مربـوط  بـرنج  عاتیضا نیشتریب :یکوب یشال صنعت ينوساز قیطر از برنج عاتیضا کاهش 

ـ  و یتیچندملهاي  شرکت اتیتجرب از استفاده نهیزم نیا در .باشد می  یکوب یشال  در هـا  آن ا مشـارکت ی
 است. يضرور آنهاي  و فرآورده یکوب یشال مدرن صنعت ياجرا
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 در يضـرور هـاي   برنامـه  از یکـ ی يزاریشـال  یاراض حیتسط :زاریشال یاراض حیتسط اتیعمل در عیتسر 
 و دارد يشـتر یب سرعت به ازین یول ،است شده بیتصو دولت توسط که گردد می کشور محسوب شمال

 .شود دیعا يبهتر جۀینت تا داده مشارکت یو طراحریزي  برنامه در را کشاورزان
 یقطعات شـال  بودن کوچک :کشت ریز نیکوچک زم بردن قطعات و ازبینها  تسریع در یکپارچگی زمین، 

ـ ن ونیزاسیمکان ياجرا و دهد می شیافزا شدت به را دیتولهاي  نهیهز ـ ا در زی  صـرفۀ  يدارا قطعـات  نی
  باشند. می هکتار کی از کمتر یشالهاي  نیزم متوسط که دهد یم نشانها  یبررس. باشد ینم ياقتصاد
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  در ایجاد امنیت ذهنی و اي  هنقش تعهد رسان
  کنترل تهدیدات اقتصاد مقاومتی

 *هادي دادمهر

 ده  یچک
ابزارهاي دشمن براي نیل به اهداف تحریمی علیه نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران،     ترین  یکی از مهم

باشد. مدعاي این تحقیق اسـت   می در جهت تضعیف حاکمیت ملی کشوراي  هاستفاده از جنگ نرم رسان
ۀ مختصـات برنامـ   و تبیـین هوشـمندانۀ  اي  هرسـان سـازي   جریـان اجمـاع  گیـري   شـکل که در صـورت  

 شدة در خصوص تقابل با راهبرد عملیاتیشده علیه نظام جمهوري اسالمی ایران، تمهید بزرگی  طراحی
اساس تحلیل علمی وجوه ذهنی گرفت. بنیان نظري این نوشتار بر شکل خواهدکننده  متحریهاي  دولت

رساند که نظر به ماهیت  می اثبات تحقیق این فرضیه را بههاي  بنا شده است و یافتهازي س مفهوم امنیت
تحمیلی، تـا حـد   هاي  االذهانی مفهوم امنیت، ذهنیت و ادراك جاري مردم در باب اثربخشی تحریم بین
  خواهد بود.اي  هرسانسازي  اثباتی تابعی از کیفیت جریان مخاطب قابل
   مقاومتی عمومی، امنیت، عزم ملی، اقتصادسازي  فرهنگ: ها واژهکلید

 مقدمه  
فشـار   و کار تبلیغاتی بکننـد، کـار سیاسـی بکننـد     آنعلیه  حداین تا امروز هیچ نظامی در دنیا نیست که 

قـرار  تحریم اقتصادي  ایران تحته . از ابتداي انقالب اسالمی زمانی نبوده کوارد کنندو تحریم اقتصادي 
هاي  در حال و هواي تحریم هو غیراي  ههست ۀدر زمینحال حاضر علمی هاي  پیشرفتالً اصو د.نداشته باش

قـدري   هستند که بـه اي  هدر داخل متأسفانه، عد اما دانند می همها  این را غربی اند. دهدست آم اقتصادي به
جمالت فوق . ند که حاضر نیستند بشنوند و قبول کنندا غرب و تفکر غرب و مبانی غرب ۀمجذوب و فریفت

هـاي   رهبر جمهوري اسالمی است کـه بـه دفعـات در سـخنرانی    اي  هاهللا خامن از سخنان آیتهایی  بخش
  اند. عمومی اظهار نموده

دهد کـه دشـمن بـه     می را در مقابله با جنگ نرمی نشاناي  همنطوق سخنان فوق، اهمیت تعهد رسان
لی ایران به راه انداخته است. روش تبلیغـاتی  خود علیه حاکمیت م ظالمانۀهاي  حمایت از اثربخشی تحریم

ة تصـویر ممکـن از آینـد   ترین  سیاه يدشمن در آگراندیسمان کردن اثرات ویرانگر تحریم و تالش در القا
                                                        

  hdadmehr@uoz.ac.irعضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه زابل،  *
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زدایـی در ابیـات علـوم     علمی امنیـت هاي  اساس انگارهمؤید حرکت دشمن برخوبی  ایران تحت تحریم، به
امنیـت ملـی از طریـق    هـاي   کـردن پایـه   زمینه تمام تالش دشـمن بـر متزلـزل    باشد. در این می سیاسی

ـ    هـا   نمودن اعتماد عمومی به توانایی دولت در عبور از تحریم زایل ۀ مطالـب و  قـرار گرفتـه اسـت. در ادام
شـود. نخسـت و   بنـدي   شود تا مطالب مرتبط در چند بخش طبقه می تالشها  منظور طرح هدفمند داده به
ورود  پرداختـه شـود کـه زمینـۀ    هایی  اعمال تحریم حث الزم است به مرور اجمالی فلسفۀح بمنظور طر به

منظور طرح مختصات  اومتی فراهم نمود. در ادامه و بهاقتصاد مق ي نظام جمهوري اسالمی را به مقولۀجد
قـش  به بررسی زوایـاي علمـی مفهـوم امنیـت ملـی و ن      ها، نتایج تحریمسازي  راهبرد دشمن در عملیاتی

  سطح امنیت ذهنی جامعه پرداخته خواهد شد. يدر راستاي ارتقاها  رسانه

  منطق تحریم و ضرورت اقتصاد مقاومتی
نظام جمهوري اسالمی ایـران در ذات پیـدایش خـود نـوعی تضـاد و تعـارض ایـدئولوژیک بـا اصـول و          

از  نقالب ایران حرکتی بـود ایران ا 1357همراه دارد. انقالب سال  لیبرال دموکراسی غربی را بههاي  ارزش
شـریک غـرب در   تـرین   رضا پهلوي که مطمئنساختن دیکتاتوري محمد جانب مردم ایران براي سرنگون

گردید. این انقالب باعث شد تا حکومت ایران با تغییـر ماهیـت    می استراتژیک خاورمیانه محسوب منطقۀ
قـه بشـود. تسـخیر سـفرت امریکـا توسـط       اسرائیلی در منطـ  ترین دشمن منافع امریکایی تبدیل به بزرگ
متقابل بین تهران و واشـنگتن در نظـر    ۀانفجار روابط خصمان توان نقطۀ می خط امام را يدانشجویان پیرو

بیـل   1995 در سـال . تحریمات اقتصادي وسیعی را علیـه ایـران وضـع نمـود     این میاندر  امریکا گرفت.
نفتـی  هـاي   شـرکت  موجـب آن  هایی نمود که به ریماقدام به وضع تح امریکارئیس جمهور وقت کلینتون 

هاي نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران  گذاري در طرح یی از سرمایهامریکا
 .جانبه قطع گردید نیز یک

ـ     طلب، رویۀ متعاقب انتخاب محمد خاتمی رئیس جمهور اصالح ا غـرب  ایـران در تخاصـم انقالبـی ب
 کنـد و رابطـۀ   مـی  اندکی ترمیم پیدا کرد. در این دوره سطح روابط سیاسی ایران با دول غربی ارتقـا پیـدا  

هـا   گوي میان تمدنو شود. خاتمی با طرح شعار گفت می خانه احیااتیک با انگلیس نیز در سطح سفارتدیپلم
عنـوان   متحـد بـه   ز طرف سازمان مللا 2001که سال  اي هگون . بهآورد می دست احترام جهانی زیادي را به

از  الملل بین ساختن جامعۀ . دولت ایران در تالش براي مطمئنشود می گذاري نامها  گوي تمدنو سال گفت
شکل داوطلبانه امضا نموده و  ل الحاقی و ترتیبات اجرایی را بهخود پروتکاي  ههست آمیز برنامۀ ماهیت صلح

چنـد  هر آورد. مـی حالت تعلیـق در  م را نیز در ایران بهاورانیوسازي  غنیي ها فعالیت گذارد و کلیۀ می اجرا به
وران پایـانی د هاي  ی در ماهالملل این نهاد بین دلیل رفتارهاي خصمانۀ ح تعامل عالی ایران با آژانس، بهسط

نژاد به ریاست جمهوري است  ، اما با انتخاب محمود احمديرسد می پایان ریاست جمهوري آقاي خاتمی به
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ی انرژي اتمـی و شـوراي امنیـت سـازمان     الملل بین ایران، آژانس بین از منازعات پیوستۀاي  هکه فصل تاز
  [1]. خورد می ملل متحد رقم

حق مسلم ایران است در داخـل  اي  هنژاد خیلی زود با طرح شعار دستیابی به شعار انرژي هست احمدي 
واحـدي   ظام سیاسی ایران ارادةت نشود. این درست است که در کلی می شناختهو خارج از مرزهاي ایران 

دانند  می گران خارجی نیز نیک جمله تحلیل، اما همه ازوجود دارداي  هدر خصوص دستیابی به انرژي هست
متفـاوت محـل اخـتالف    هـاي   کردن این استراتژي در دوره ة عملیاتیله مربوط به تاکتیک و نحوکه مسئ

در پاسخ نژاد  حاصل گشته است. بدین ترتیب احمديتبع آن نتایج متفاوتی نیز  سیاسی بوده و بهي ها جناح
ایران به شوراي امنیت تصـمیم گرفـت   اي  ههست ةدادن پروند به تداوم رفتارهاي خصمانۀ آژانس در ارجاع

شده توسط ان پی  ینمرز قوانین و استانداردهاي تعیاین کشور با آژانس دقیقاً روي هاي  تا سطح همکاري
عضـو  هـاي   تی ثابت گردد و ایران به هیچ قیمتی زیر بار هیچ نوع تعهدي فراتر از آنچه براي عموم دولت

  [2]. مشخص شده است نرود
گیرنـد تـا بـراي     مـی  غربـی بـه سـرکردگی ایـاالت متحـد امریکـا تصـمیم       هاي  در این میان دولت

جانبه علیـه حاکمیـت    همههاي  خود اقدام به اعمال تحریماي  ههست ۀساختن ایران از اجراي برنام منصرف
جانبـه از زمـان   جانبـه و چـه چند   صورت یـک  چه بهها  حریمکلی ایران نمایند. پیش از این گفته شد که ت

سنگین جدید هاي  حریمت اند. اصلی سیاست ایاالت متحد در قبال ایران بوده ۀانقالب اسالمی ایران، هست
هـا   نگاري رغم نامه به امریکا که کندگیري  گونه نتیجه که جمهوري اسالمی این ستموجب شده ا هم تنها

سیاسـت سـنتی خـود    همـان  در سیاست تعامل با تهران جدي نیست و در مقابل اوباما، هاي  و درخواست
  .کند می را همچنان دنبال سیاسی ایران مبتنی بر تغییر رژیم

ه اي امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور علیکه شورهایی  در حال حاضر و منصرف از تحریم 
اروپا باید این نکته را نیز اضافه کرد که  ۀاتحادیهاي  کردن از تحریمنظر ایران وضع کرده است و با صرف

شـوراي  هاي  ها به پیروي از قطعنامه که دولت آناند  مریکا، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلیدر حال حاضر ا
از حیث تنوع  اند. تصویب رسانده ایران بهاتمی  ۀرا علیه برناماي  هجانب یکهاي  تحریم امنیت سازمان ملل،
جانبـه علیـه    یـک  ةشـد  تصویبهاي  تحریمترین  علیه ایران یکی از وسیع امریکاهاي  و گستردگی، تحریم
بسـیاري از   امریکادلیل ارتباطات وسیع سیاسی و تجاري با کشورهاي مختلف جهان،  یک کشور است. به

به دیگر کشورها تسري دهد. بـراي مثـال برخـی از     اش علیه ایران را توانسته عمالً جانبه یکهاي  تحریم
مجبـور   یی است، هم عمـالً امریکاگذاران  یا سرمایهها  متعلق به شرکتها  سهام آن ةکه عمدهایی  شرکت

خـارجی نیـز از بـیم    هـاي   ها و شرکتهمچنین، بسیاري از کشور اند. شده امریکاهاي  به پیروي از تحریم
ها به امکانات و تسـهیالت مـالی و تجـاري     جمله محدودیت دسترسی آن، ازامریکا ۀجویان اقدامات تالفی

  اند. تبعیت کردهها  یی، به درجات مختلف از این تحریمامریکا
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باشد جز  می ذکر اثربخشی این حجم عظیم تحریم قابلآنجه از منظر علمی در خصوص تعیین میزان 
مفهومی امنیت ملی میسر نخواهد بود. در بررسی ادبیات نظري این گفتمان رایج در  ۀاز رهگذر تبیین دامن

دشمن پـی خواهـد   اي  هشدگی خط سیر پروپاگانداي رسان سی است که خواننده به میزان حسابعلوم سیا
ختن مخاطب با ادبیـات  سااهد یافت به تالش محقق براي آشنابرد. بخش بعدي این تحقیق اختصاص خو

ذهنی در جامعه. خط سازي  امنیت ةدر حوزها  موضوعی و مختصات مفهوم امنیت ملی و تبیین نقش رسانه
 ةبایست پس از معرفی زوایاي پیچید می کند که می پیروياي  هسیر مطالب مندرج در بخش آتی از هندس

نمـودن   ساختن و یـا تقویـت   در خنثیها  هرسان ةکنند در جامعه، مخاطب را متوجه نقش تعیینسازي  امینت
  نظام جمهوري اسالمی نماید. کنندة تحریمهاي  جنگ نرم دولت

  امنیت ملی و کنترل تهدید
مفهـوم  باشد. اصل و اسـاس   می عینی و ذهنی امنیت یک مفهوم چندبعدي و پیچیده است که واجد وجوة

یـابیم کـه    مـی اگـر توجـه کنـیم در    .مصونیت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضایت است مبین امنیت
نوع زمینه و عوامل احتمـالی اسـت کـه     انداختن و تهدید، با مفهوم وسیعی که دارد شامل رفع هر مخاطره

شود. ناگزیر باید امنیت را اعم از جلوگیري از  می احیاناً منجر به نقض و تعرض بالفعل حقوق مشروع افراد
نمـودن   فایط الزم براي صیانت حقـوق و برطـر  امنیت، ایجاد شرمین أنقض و تعرض بالفعل بدانیم و در ت

ضروري بشماریم. گاه امنیت به مفهوم حالتی که افـراد در   و عوامل تعرض احتمالی را نیز الزم وها  زمینه
شـود، کـه    مـی  کننـد نیـز اطـالق    می شرایط خاص، نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس

رامش و اطمینان در برابر اضطراب درونی است. در این صـورت معنـی مقابـل    متالزم و مترادف با حالت آ
 .همانا احساس وحشت و خطر است ،امنیت

  این مفهوم مانند دیگر مفاهیم در علوم انسـانی  واست   تعاریف مختلفی ارائه شدهد امنیت ملی در مور
اتفـاق    این عـدم  ۀریش د نیست.نظران باش بیشتر صاحب  قبول تمامی یا حداقلداراي تعریف واحدي که م

عـدم اتفـاق     لـت ایـن  شـاید ع  گـردد.  میو کشورها از ایـن واژه بـاز  ها  گروه نیز به برداشت متفاوت افراد،
تحت تأثیر این مفهوم قـرار    جتماعی باشد که همگیاـ  یانسانهاي  ت اکثر مسائل و ارزشگستردگی و کلی

توان یک ملـت بـراي حفـظ    «ن واژه چنین تعریف گردیده است: ای اجتماعی  المعارف علوم ایرهددر  دارند.
امنیـت ملـی   « نیـز چنـین آمـده اسـت:     ی. در فرهنگ علوم سیاس»هاي داخلی از تهدیدات خارجی ارزش

ي از خارج نسبت به ترس و خطر جد نهاي اساسی و فقدا عبارت از احساس آزادي کشور در تعقیب هدف
  الملل ایـن مفهـوم   اصطالحات روابط بین  در فرهنگ [3]». باشد میاساسی و حیاتی کشور  منافع سیاسی،

ـ    فارغ از تهدید ازدست  حالتی که ملتی«: بدین صورت تعریف شده است  ت،دادن تمام یـا بخشـی از جمعی
 یاست که ملت یحالت یت ملیامن«آمده است:  یاسیس ۀدانشنامدر  [4]. برد دارایی یا خاك خود ره سر می
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بـا دقـت در   ] 5د. [سـر بـر   ا خاك خـود بـه  ی، ییت، دارایاز جمع یا بخشیدادن تمام  ازدستد یفارغ از تهد
حفـظ ذات و  تعـاریف،   در همـۀ قبـول   مشـترك قابـل   ۀتوان چنین برداشت نمود که نقط میتعاریف فوق 

 ةرا در چهـار پدیـد   نظران صیانت ذات و نفس صاحب باشد. می ترین خطرات صیانت نفس در برابر اساسی
حفظ ی، حفظ سیستم اقتصادي و سیاسی، حفظ تمامیت ارضم، حفظ جان مرد« :نمایند ارزش خالصه میبا

این خصوصیت را دارد که تمام  ملی  امنیت ةعنوان جوهر فوق به ۀچهار مقول. »راستقالل و حاکمیت کشو
بـه    هبـدون توجـ  احزاب موجود در کشورها  ها و و نیز افراد، گروه شان کشورها در سیاست داخلی و خارجی

حفظ و تـالش    تیاسی و اجتماعی در مورد اهمیس گروهی، طبقاتی، ها و اختالفات فردي، سلیقه گرایش،
 [6]. در حد توان و امکان اتفاق نظر کامل دارند براي رفع تهدیات علیه این چهار ارزش،

توان بـه   می آن واسطۀ بهرا در ذهن دارند که هایی  دانشمندان علم سیاست براي مفهوم امنیت، سنجه
در  اتابهامـ شـود تـا بـا تبیـین      مـی  در این راستا تالش ل آمد.صحیح و روشنی از مفهوم امنیت نای درك

تی و یامن ،یز اقدامات نظامیآم فضاي ابهام با درك اینبتوانند مخاطب  ملی، تیامنکالن مفهوم  خصوص
امنیتی پـیش  دات یتهد شناخت بهتري ازکند و  شان فهم ملیت ین امنیمأرا در راستاي تها  دولتاسی یس

احساس  نوعی شکل کالسیک آن به اي مثال اگر بخواهیم امنیت را بهسیاسی پیدا نماید. برهاي  روي نظام
د بایـد  گرد نان خاطر حاصل مییت آرامش و اطمیترس، وضع عدم واسطۀ بهکه در آن  ی تسري دهیمروان

منان خاطر افـراد را مختـل   یاست باعث ترس شده و آرامش و اطی که ممکن یها دهیپد تصدیق کنیم که
راتـی در توقعـات و   ییجـاد تغ یگذشـت زمـان و ا  با  که نحوي د بهان دهیچیحال پ نیععدد و درار متیسازند، بس

ـ دي براي تعریرهاي جدیها، متغ ازهاي انسانین شـوند. بـراي مثـال امـروزه      ت وارد عرصـه مـی  یـ ف امنی
که  حالیشود در ت بشر تلقی مییامن ةزنند ن عوامل برهمیتر ست از مهمیط زیمحب یی چون تخریها دهیپد

فهم مفهوم  بحث به تبیین سه شاخص مهم در د. در ادامۀمتصور نبو زي اصالًین چیش چنیتا صد سال پ
  شود. می بودن امنیت پرداختهبودن و الیتجزا بودن، ذهنی امنیت ملی یعنی، نسبی

ـ امن يچ کشوریه ياست که برای ت بدان معنیت امنیاست و نسب ینسب يامراساساً ت یامن ـ ی  یت مل
چـون زبـان،    یکنـد و عـوامل   نمـی  عمـل  در خـأل  يچ کشوریرا هیز ،صورت مطلق و کامل وجود ندارد هب

ـ ، موقعیط داخلیشرا اي، هو منطق یالملل نی، اوضاع و احوال بيدئولوژیو ا ینیب جهان دگاه و یـ ت کشـور، د ی
دارنـد.   ییر بسـزا یل، حفظ و گسـترش آن تـأث  یتحص یت و چگونگیت امنیفیت و کیکمنش رهبران در یب

ت ینسب وجه دیگري از وجوهز ین يگرینسبت به د یکیت یو ارجح یت ملیگوناگون امن يق و اجزایمصاد
ویـژه تهدیـدات نظـامی،     ین بـود کـه فقـدان تهدیـدات عینـی بـه      در گذشته تصور بر ااست.  یت ملیامن

نیت براي کشورها خواهد بود و عمدتاً هم توجه آنان معطوف به تهاجم خارجی بـود. در ایـن   ام دربردارندة
دیدگاه هر کشوري که از نظر توان و تجهیزات نظامی در وضعیت بهتـري بـود و تهدیـدي هـم از خـارج      

یعنی  پنداشت. اما حتی در این شرایط هم، امنیت مطلق نبوده است. متوجه این کشور نبود، خود را امن می
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رسد که بشر  نظر می بوده است. لذا به کامالً از این شرایط مطمئن نبودند یا مدت زمان فقدان تهدید متغیر
ا بـر روي  هـ  تواند احساس امنیت مطلق داشته باشد و رسیدن به امنیت مطلق با شرایط زندگی انسان نمی

و ایـن تـالشِ   ان امنیـت خـود افـزود    اساس، باید تالش نمود که مدام به میز زمین سازگاري ندارد. براین
که میزان امنیت کشورها متفاوت اسـت، مـدام   در عین این است. بودن مفهوم امنیت مداوم، حاکی از نسبی

باید مراقب تهدید خارجی و حفظ و افزایش امنیت ملی بود. امروزه حتی کشورهاي بزرگ هم از ایـن امـر   
سـازي و مهـار    دنبال خنثی که امریکا به مبر است. زیرا درحالیسپتا 11مستثنا نیستند. نمونۀ بارز آن، واقعۀ 

خود  ترین تهدید در طول تاریخ مرزهاي خود بود، در درون با جدي  اي و موشکی در وراي تهدیدات هسته
مداوم با تهدیدات خارجی، تالش مصرانه بـراي حفـظ امنیـت و     معنی مقابلۀ مواجه شد. لذا امنیت ملی به

  تر امنیت است.پذیري و افزایش بیش هش آسیبگی کاتعقیب همیش

  اي د رسانهت ذهنی و کارکریامن ماهیت
ظـر مـردم و رهبـران کشـور دارد و     ن د ویبه د یف آن بستگیز کم و کیت و نیا فقدان امنیاحساس وجود 

ط گوناگون و نسبت بـه  یاست که ممکن است در شرا یو روان یک امر ذهنی ین احساسیاساس، چن نیابر
ن بـه  آبـه اعتمـاد مـردم     ک کشـور یـ ت یبودن امن یو روان یذهن. ر باشدیدات گوناگون، متغیو تهد جوامع

دن بـه وضـع مطلـوب ارتبـاط دارد.     یرسـ  يبـرا  يتوان خـود  يریبکارگ ییو دشمن و توانا يقدرت خود
ـ امنت. رندگان کشور اسـ یگ میان مردم و تصمیدر م یت ملیامن ۀیپا ،اعتماد یکلطور به ـ ی دو  يدارا یت مل

ـ ب يو ماد یکیزیف ۀ. جنبیو روان یذهن ۀجنبو دیگر  يو عاد یکیزیف ۀجنبنخست است:  یکل ۀجنب انگر ی
ـ ین امنیتأم يبرا ینیت خاص عین عوامل و وضعیتأم ـ  ۀت و جنب ـ  یذهن ـ هـاي   ، برداشـت یو روان ، یذهن
و عینـی باشـد،   منیت ملی بیش از آنکه واقعیتـی بیرونـی   اباشد.  می یتها و احساس مربوط به امن شیگرا

بودن مفهـوم امنیـت خـود ناشـی از چنـد       . ذهنیاالذهانی است ذهنی و گفتمانی دارد و امري بین ماهیتی
ادراك و ذهنیت نخبگان از امنیت، نوع تهدید، مصالح و منافع ملـی و محـیط   ز ند اا عامل است که عبارت

ـ   مبهمی؛ امنیت و اعتبـار و فوریـت و اولویـت و    درجـه  ی؛ بودن مفهوم خودي و غیرخـودي در ادراك امنیت
توانند با عامل یـا عوامـل    می میزان ارتباطی که نخبگان یک کشور دها و منافع مورد تهدی مرکزیت ارزش

  [7]. دتهدید برقرار سازن
ة نـام دهکـد   بـه اي  هشدن و مواجهه بـا پدیـد   فرایند جهانیشدن روابط اجتماعی در  متناسب با پیچیده

دي، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی    غیرفیزیکی امنیـت در ابعـاد مختلـف اقتصـا    ، عوامل پنهان و جهانی
ـ    کند. بـه  می روز اهمیت بیشتري پیدا به روز  ۀلفـ ؤتـرین م  امنیـت اجتمـاعی کـه مهـم     ۀهمـین دلیـل مقول

رد توجه جدي قرار گرفتـه  ی موالملل اخیر در سطح ملی و بینهاي  دههامنیت ملی است در  ةدهند تشکیل
افـزاري   روز از اهمیت وجوه سخت به آن اشاره کرد این است که روزبه ی که در اینجا بایدمهم ۀاست. نکت
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گردد. به این معنـا کـه اگـر در گذشـته عوامـل       می ي آن افزودهافزار نرمشود و بر وجوه  می امنیت کاسته
یـت را در  ن اهمبیشـتری ی و مانند آن اجرایی و فیزیکی امنیت مانند پلیس، قاضی، اسلحه، حفاظت فیزیک

 اي، هرسـان سـازي   جریـان ي از قبیل افزار نرمامروزه عالوه بر تمام این عوامل وجوه  ،مین امنیت داشتندأت
حرف اول را در مباحـث  ی گیري، امور فرهنگی، اطالعات و تصمیمسازي  یکپارچگی اجتماعی، توان تصمیم

که تضمین امنیت ملـی یـک کشـور کـه     د ان پردازان دریافته نند. امروزه سیاستمداران و نظریهز می امنیتی
 ياست، در گروبوده امنیتی کشور ـ  یم حکومتی و کارکرد نهادهاي دفاعامنیت سیست ناظر بر سنتی رطو به

هـدف   که جامعـۀ است اي  هآفرینی جریان رسان نقشآوردن امنیت اجتماعی است که عمدتاً ناظر بر  فراهم
نقش بیشـتري داشـته   ها  لفهؤلفه در میان سایر مؤان که این مو به هر میز باشد. می آن ذهنیت آحاد مردم

  .خواهد بودتر  و بالندهتر  هزینه پایدارتر، کم ذهنی جامعهباشد، امنیت 
احسـاس امنیـت   جامعه همانند انسان، نیازمند امنیت کامل و جامع است. کلی باید پذیرفت که طور به

که گیرد و چنان می هستی انسان بر مبناي آن سامان حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که هویت و
باشد: احساس امنیت ذهنی است و بر مبنـاي   می بدین شرحهایی  داراي ویژگی ،پیش از این نیز گفته شد

یند است و در هر لحظـه  یابد. احساس امنیت همچنین یک فرا می بود و نبود خطر در ذهن قابلیت تعریف
تواند احساس کند که  می که انسان در یک امنیت جامع انسانی گونه همان [8]. پذیرد می برآورد خطر تغییر

انـواع   ۀکند کـه همـ   می نیز در صورتی احساس امنیت روانیاي  هاز امنیت روانی برخوردار است، هر جامع
به سخن دیگر، امنیت روانی هر  .آن نباشدهاي  یک از امنیت را احساس کند و تهدیدي متوجه هیچامنیت 

 جامع و کامل بستگی دارد و هر تهدید و یا احساس تهدید و خطـري  ،جانبه به تحقق امنیت همهاي  هعجام
 بـارة آینـدة  تواند امنیت روانی جامعه را مختل و یا با بحران مواجه کند. در این راستا احساس ناامنی در می

 مواجـه  ذهنـی با فقدان امنیـت  تأثیرگذار بوده و جامعه را  جامعه ۀهمانند تهدیدات نظامی، در روحی کشور
ـ     عمل اجتماعی پخش هرگونه اخبار و اطالعـا  ةدر حوز .سازد می  ۀت نادرسـت و ارزیـابی نشـده کـه زمین

یک عنوان  آورد به می را فراهمعمومی اعتمادي  بی شود و موجبات می را سبب ندشمهاي  اجراي سیاست
  عمل خالف منافع ملی قلمداد خواهد شد.

روانی نیازمند است، زیـرا در   به امنیت در حال حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، تحت تحریم و ۀجامع
در چنین  .یافتنی است خرد و کالن شدنی و دستهاي  طرحسازي  عملیاتیامنیت و آرامش است که  ۀسای

رگونه تهدیدي نسبت به امنیت روانی جامعه به معنا و مفهوم تهدید سالمت جامعـه و نـابودي و   فضایی ه
 بودن امنیت قواعد ذهنیبا اشراف به کننده  تحریمهاي  . دولتاست ملیگرایی و انسجام  شدن هم شیمتال
کوشند تا بـه تخریـب آن دسـت یازنـد و بـا ایجـاد        می آگاهی از ارزش و اهمیت امنیت روانی جامعه و با

در شرایط کنـونی   فراهم آورند.در حال مقاومت گوناگون، بستر مناسبی براي فروپاشی جامعه هاي  بحران
سرعت انتقـال داده و اطالعـات را بـه    ها  گذارترین اهرم در اجتماع رسانه است و رسانهتأثیرجامعه جهانی 

  .رساند می اثبات را بیش از پیش بهها  حداقل کاهش داده است و این خود اهمیت رسانه
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چـاپی یـا   هـاي   قالب رسـانه نوشتاري در هاي  تلویزیونی، رادیویی، و رسانه ۀشبکها  دهدر حال حاضر 
فراوان  تأثیربراین حجم گستردة مطالب منتشره توسط این مجموعه، کنند. بنا می انترنتی در کشور فعالیت

هـا   به اینکه آحاد مردم جامعـه از مخاطبـان رسـانه    باتوجه. تخریب افکار عمومی دارد احیاناًدر تقویت و یا 
تأمین امنیـت  در با فضاي عمومی کشور  مناسبرویدادها ر و انعکاس اخبا ،رسانی دقیق لذا اطالع ،هستند

شـدن   توان تصدیق کرد که حتی اجرایـی  می . در بسیاري از مواردثمر خواهد بود بسیار مثمر ذهنی جامعه
 هـا،  آمـدن آن سیاسـت  تـرس جامعـه از تبعـات بـه اجـرا در      انـدازة  تخریبی دشمن بههاي  کامل سیاست

  کند. نمی عملکننده  تخریب
طـور طبیعـی    انکـار اسـت و بـه    ر بر درآمدهاي نفتی یک حقیقت غیرقابـل کشو يعنوان مثال اتکا به

اخیر شاهد  گذار خواهد بود. در این ارتباط در روزهايقیمت نفت بر درآمد ملی کشور اثر افزایش یا کاهش
 50ایاالت متحـد تـا میـزان     ۀتوصی هعربستان و کویت که بهاي  سیاست واسطۀ بودیم که قیمت نفت به

پردازي از یـک  توانـد دو نـوع تصـویر    مـی اي  هدرصد کاهش پیدا کرد. در این مورد مشخص جریان رسان
کـاهش قیمـت   تواند انعکاس این نگاه باشد کـه   می واقعیت واحد را به جامعه مخابره کند: تصویر نخست

بر اقتصـاد ایـران    ویرانگريات تأثیرد بر می نجرها  همزمان، اقتصاد ایران از تحریمطور  بهکه  نفت درحالی
ة وعد ،بپردازدتواند در بازار نفت با عربستان سعودي به رویارویی  نمی هرگزایران که  و ازآنجاخواهد داشت 

اي  هگرفتن توافق جامع هسـت  حتی در صورت شکل شکوفایی اقتصادي کشور و کاهش تورم ةدولت دربار
شـت و ایـن   توان فشار روانی را از دوش دولـت بردا  می اما ،تصویرپردازي دومجایی نخواهد برد. در  راه به

راه جبـران  لذا ایران به نفت وابسته است و  ۀسوم بودج تنها یکنشان ساخت که حقیقت را به جامعه خاطر
درصد  80 ی است کهعربستان است و عمالً بیشترین آسیب متوجه یاندیش چاره قابلاین کاهش بهاي نفت 

درصد صـادراتش مربـوط بـه فـروش نفـت خـام اسـت و         90اش به فروش نفت وابسته و  سالیانه ۀبودج
 95اش وابسته به نفت و حـدود   درصد بودجه 95این داستان است که  بازندةکویت همچنین منطقاً دولت 

 .مربوط به فروش نفت خام استنیز درصد صادراتش 
لـی گفتـه شـد صـرفاً تـذکار عـدم       مسازي  اعاجم ةدر حوزاي  هلت جریان رساناآنچه در خصوص رس

 موقع اجرا گذاشـته  راهبردهاي تحریمی بهسازي  نمایی موانعی است که از طرف دشمن براي اجرایی بزرگ
جریـان  هـاي   تفسیر کرد که ناقض حقـوق و آزادي توان  نمیاي  هگون به وجه هیچ شود و این اصل را به می

و بلوچسـتان  گذشـته در سیسـتان   هـاي   راي مثال اگر طی مـاه و مطبوعاتی کشور تلقی گردد. باي  هرسان
 نشین به شـهادت  اري از معلمان شیعه در مناطق سنید و شمآم میاجرا در شده به دهی سازمانچندین ترور 

ي قلمـداد  داقدام علیه منـافع مـا   توان نمی از دولت براي تأمین امنیت مردم رااي  هرسان مطالبۀ د،رسان می
اسـت  اي  هناامنی ذهنی به جامع يتهدیدات با هدف القانمایی  بزرگن زمینه ناپسند است کرد. آنچه در ای

  اصول اقتصاد مقاومتی در حرکت است.سازي  که در مسیر اجرایی
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معنی تجویز اعمـال   مذکور بهاي  هتعهد رسان بار دیگر باید متذکر شد که بنابراین در پایان مباحث یک
برخـورداري از  طبیعی اسـت کـه   نیست و منافع ملی حفظ  ۀهانبه ب دولتتوسط اي  هرسانهاي  محدودیت

تواند شهروندان را از دانسـتن   نمی موقع حق اصلی شهروندان کشور است و کسی رسانی شفاف و به اطالع
سازي  وارونه منزلۀ بهتواند  نمی نقاط ضعف حکومت . در این معنی طرحمحروم نمایداي  هحقایق به هر بهان

منافع ملی قربـانی شـده    اصل عمل نمایدخالف این اي  هو اتفاقاً اگر جریان رسان تلقی گرددور حقایق کش
  زیر پا گذاشته شده است. کشوری الاست و مصالح ع

  گیري نتیجه
الیتجـزاي  هـاي   لفهمؤترین  یکی از مهماي  هرسانسازي  یج برآمده از این تحقیق نشان داد که مخاطبانت

ات ایـن مـدعا در تبعیـت از    اقتصاد مقاومتی است. خط سیر این تحقیق براي اثبموفقیت در اجراي اصول 
آوردن نظـام حـاکمیتی    یک هندسۀ مشخص قرار دارد که نقطـۀ آغـازین آن تبیـین علـت مشـددة روي     

باشد. در این راسـتا تـالش گردیـد تـا بـا تبیـین ماهیـت         می جمهوري اسالمی ایران به اقتصاد مقاومتی
ـ هاي  و منازعات متتابع مابین دولت 1357سال  ایدئولوژیک انقالب ی و ایـران، نشـان داده شـود کـه     غرب

باشد. در چنین فضـایی   می کشوراي  ههست از برنامۀتر  ذاتاً ریشه در موضوعی کالنها  اعمال تحریم سبقۀ
سـازي،   بـودن امنیـت   االذهـانی  ظري مفهوم امنیت در خصوص اصل بـین نهاي  است که با بازخوانی داده

هـاي   جنگ نـرم دولـت  هاي  کشور در خصوص اهداف و برنامهاي  هرورت امعان نظر جدي جریان رسانض
و سـازي   شود. نتایج حاصل از این تحقیق ضمن تأکید بر اصـالت کـارویژه شـفاف    می مطرحکننده  تحریم
مـی  دادن اهـداف جنـگ نر  داخلی را در ملحـوظ قـرار  اي  هلزوم تعهد جریان رسان اي، هبخشی رسان آگاهی
اقتصـاد مقـاومتی در   هاي  بودن سیاستثمر بیة شود که با هدف ایجاد ناامنی ذهنی جامعه دربار می یادآور

   باشد. می شدن در حال اجراییها  صورت تداوم تحریم

 منابع
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 اقتصاد گریزي مشارکتی در اسراف جویی مداومتی و نقش صرفه
  1روایات نگاه آیات و مقاومتی از

  *عبدالغفورجامی رودي

  چکیده
کـه   عامل در تحقق خوشبختی فردي و جمعی انسان اسـت ترین  اقتصاد در کنار ایمان و معنویت، مهم

 گذشـتن از  کردن مـال و  معنی تلف لغوي به اسراف از نظر آید. می حساب اسراف مانع این خوشبختی به
معنـی   راغـب اصـفهانی بـه    نظـر  قرآن آمـده اسـت از   بار در 23رود. این واژه که بیش از می کار میانه به

جملـه  اسراف به انواع مختلفی از رفته است. کار به ؛بزند انسان سر ازکاري که  تجاوزکردن از حد در هر
بخشـیدن   صـدقه و  اسـراف؛  جلوگیري ازهاي  راه شود. یکی از می خوردن وآشامیدن، تقسیم اسراف در

 ،تکبر، استعمار ،ناسپاسی پرستی، شهوت خواهد با دوري از می مؤمنان قرآن از اموال به نیازمندان است.
 در نیـازي ازمـردم،   بـی  روي روي آورنـد. کـه   بـه میانـه   نمایند و روي پرهیز زیاده اسراف و زا ،خودبینی

 نیز چشیدن حقیقت ایمان از آتش جهنم و رهایی از ،خداوندية توجه و اراد بودن از سختی روزگار، امان
 آتـش و یـاران   بـرادران شـیطان،   کـاران بـا عنـاوین:    اسـراف  قـرآن کـریم از   آن است. فوایدترین  مهم

اسـراف؛   بیان شده است که شـخص مسـرف بـا    روایات نیز در برده است.عذاب نام شوندگان درگرفتار
 رفـاه و  حـس خـودبینی،   ایجـاد  گـردد.  می که باعث عدم قبولی دعایشاست دست به عملی حرام زده 

 و ،معنویـت  مسـیر کمـال و   دوري از حیانی، وهاي  آموزه شک و تردید در اتراف، استبداد و خودکامگی،
 انکـار  کاران بـا  اسراف گردد. می عواملی است که باعث اسرافترین  روشنگران از مهم تکذیب معلمان و

 در زمـین و  فسـاد  بـا  زیـرا  ،آتـش ندارنـد   گرفتارشدن در دادن اعمالشان عاقبتی جز زینت آیات الهی و
عـذاب شـامل    این خشـم و  است امید انگیزند. برمی را خشم خدا کردن دیگران براي رهایی خود؛ متهم

  حالمان نگردد.
 ییجو صرفه ،ادبیات، اقتصاد، روایات ،آیات :ها واژهکلید

  مقدمه. 1
مذهبی و...  اقتصادي، سیاسی، آموزشی، استقرار خود نیاز به نهادهاي مختلف براي استمرار واي  هجامع هر

                                                        
     email:toufigh74@yahoo.com. خراسان رضوي، شهرستان خواف 1
  دبیر آموزش و پرورش شهرستان خواف، دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی پیام نور مشهد.  *
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 سیاسـی و هـاي   موقعیـت  تحصـیلی،  وضـعیت شـغلی و   سنی، به دورة جامعه باتوجه افراد دارد. هرکدام از
ن، انسـان  آاز نظـر قـر   پردازنـد.  می نهادهاي مزبور به ایفاي نقشهاي  زیرمجموعه اجتماعی، در مذهبی و

 ، آیـۀ کهفسورة مسلمان الزم است که در مسیر اهداف ارزشمند و متعالی خود استقامت و پایداري وزرد (
گونه عامـل بیرونـی و درونـی، او را از رسـیدن بـه       هیچ ) و تا رسیدن به مقصد و مقصود از پا ننشیند و60

  )146، آیۀ آل عمرانسورة مقصد و مقصود باز ندارد. (
 مسائل اقتصادي اسـت  ،هستند آن درگیر مختلف جامعه با مسائلی که امروزه اقشارترین  مهم یکی از

تواند  می معی بین افرادج فردي وهاي  عنوان عامل تعاون و همکاري اسراف به دوري از جویی و که صرفه
  ) 23، 1385 جهت بهبود وضعیت اقتصادي اقشار مختلف باشد. (حسینی، گامی مؤثر در
 واقعـی  سـعادت  مینتـأ  هـود،  سـورة  87 تا 84 و اعراف ةسور 85صراحت در آیاتی ازجمله  خداوند به

 خواهـان  و اسـت  دانسـته  فسـادانگیزي  از پرهیـز  و اقتصادي امور سالمت یکتاپرستی، سایۀ در را انسان
که از نظـر  شود؛ چرا ائل اعتقادي و عبادي میو تصحیح روابط اقتصادي جامعه، همپاي اصالح مس اصالح
ن، امور اقتصادي و معیشتی مردم، داراي جایگاهی مهم در حد مسـائل اعتقـادي و   آحیانی قرهاي و آموزه

  )39ء، آیۀ نساسورة ؛ 277-177-83-44 -43 -3 آیات بقره،سورة عبادي است. (
هاي اقتصادي انسان در سعادت ابدي  قصص در تبیین نقش اقتصاد و فعالیت ةسور 77 ۀخداوند در آی

گرفتن ابزار اقتصادي براي تحصـیل امـور معنـوي و    ارو کسب کماالت و معنویت انسان بر لزوم وسیله قر
یـابی انسـان    ابـر معنویـت وکمـال   بر این بدان معناست که اقتصاد نه تنها مـانعی در  کند. می تأکیدآخرتی 

  برد. منزل مقصود میکشتی است که آدمی را به سرهمچون نیست، بلکه 
عنـوان یکـی از امـور     اشد، اقتصاد نیز بـه ب می لیکه امور دنیوي همواره در حال تحول و تبد ازآنجایی

گونه آسیب شدید اي مدیریت شود که از هر گونه هاست و الزم است تا بت دنیوي همواره دستخوش تغییرا
و انسـجام خـود را    آن وحـدت  ۀماند و بتواند سر پا باشد تا جامعه در سایبهاي کمرشکن در امان  و بحران

مین دو عنصر آرامش (امنیت) و آسایش (رفاه اقتصادي) شکل أانسانی به قصد ت ۀحفظ نماید؛ چراکه جامع
ختی را تجربـه و درك نمایـد. پـس اگـر     گونه سعادت خود را تضمین کند و احساس خوشب گیرد تا این می

سـرعت دچـار فروپاشـی و     انسـانی بـه   ۀاجه شود یا آسیب جدي ببیند، جامعاي با بحران مو اقتصاد جامعه
د خود را کـه آرامـش و   شود تا در جایی دیگر شکل گرفته و مقاص گسست شده و از هم دور و پراکنده می

  مین کند.أآسایش است ت
اقتصـادي   قـدرت  طرفـدار  دیگر قدرت اقتصادي. یکی قدرت روحی و ست؛قدرت ا دو اسالم طرفدار

 این قدرت مادي و از دست آورده و ل بهحال  راه از ثروت را است بدین معنا که باید کوشش کنیم تا مال و
  )61-62، 1380، (مطهري اقتصادي استفاده کنیم.

عوامل مادي و معنوي تقسیم کرده  خداوند در آیاتی، عوامل رشد و شکوفایی اقتصادي را در دو دسته
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سـورة  ؛ 58، آیۀ اعرافسورة )، زمین (15 ، آیۀملکسورة توان در کار ( ترین عوامل مادي را می است. مهم
  ) خالصه کرد.16 ، آیۀجن ، سورة10-12 ، آیاتنوحسورة ؛ 52 آیۀ :هودسورة ) و آب (15 ، آیۀسباء

مـداري   )، قانون96 ، آیۀاعرافسورة ون ایمان (چن عوامل معنوي رشد اقتصادي اموري آاما از نظر قر
شـکنی و   )، پرهیـز از هرگونـه قـانون   66، آیـۀ  مائـده سورة هاي عقالنی و وحیانی ( اساس آموزهو عمل بر
، آیـۀ  افاعـر سورة هاي عقالنی و وحیانی ( ها و پلیدي مندي از تقوا در برابر زشتی گرایی و بهره نابهنجاري

شـکنی   گونه قانونبه مسیر درست و هنجاري پس از هر و بازگشت )، استغفار2-3، آیات طالقسورة ؛ 96
 ۀ)، امنیـت و آرامـش اجتمـاعی در سـای    10-11، آیـات  نـوح  ، سـورة 3-52 ، آیاتهودسورة تقوایی ( و بی
تصادي و )، گردش سالم اق112 ، آیۀنحل سورة ؛126 ، آیۀبقرهسورة شکنی ( گرایی و پرهیز از قانون قانون
؛ 276 ، آیـۀ بقـره سـورة  اقشار جامعه از مواهب اقتصادي آن از طریق انفـاق و ماننـد آن (   ۀمندي هم بهره

) و استقامت بر اصول و سبک زندگی اسـالمی  7 ، آیۀطالقسورة ؛ 39، آیۀ سباءسورة ؛ 39 ، آیۀرومسورة 
  )16 آیۀ، جنسورة . (است آن بر میدائ و ایمانی و مالزمت

 ،ینگینقـد  دادنوم قـرار دسـترس عمـ   در ،ت انحصـار و تمرکـز امـوال در دسـت ثروتمنـدان     یممنوع
ـ ممنوع ،یفروشـ  کـم  جلـوگیري از  ،يربوهاي  ت بهرهیممنوع  و احتکـار  جلـوگیري از  ،یفروشـ  ت گـران ی
  روند. می شمار اسالم به عوامل تعدیل اقتصاد در از ریت اسراف و تبذیممنوع
ی جـوی  صـرفه  ،ادبی اشاره به آثار با احادیث و قرآن و تأسی از آن شده است تا با سعی براین مقاله  در

اسـراف   گرفتـه و  بررسـی قـرار   زندگی مطلـوب مـورد   عامل رشد اقتصادي وترین  مهـم عنوان یکی از به
 نکوهش قرار گیرد. عنوان عامل سقوط اقتصاد مورد به

 معناي لغوي اسراف  . 2
 کـردن مـال،   . تلـف 2 میانـه  حـد  درگذشـتن از  کـردن،  کـاري  . گـزاف 1 معـانی:  لغوي در نظر از اسراف را
جـویی یعنـی: انـدازه     صـرفه  ) و255، 1، ج 1385 (معـین،  انـد.  بـرده  کـار  به تبذیر افراط و کردن، ولخرجی

  )1489، 2ج (همان، اقتصاد. اندازکردن و پس خرج، داشتن در نگاه
ن یتر رسد جامع می نظر که بهاند  آورده یرات مختلفیسخنان و تعبن واژه یا حیران در توضان و مفسیلغو

  .»بزند است که از انسان سر يهر کار کردن از حد دروزسرف: تجاا« :بیان راغب اصفهانی استها  آن
ات متعـدد قـرآن   یبار در آ 23ش از یاسراف که ب ةواژ« گفته است: البیان مجمع و العرب لسانة نویسند

ـ و ز یهرگونـه کوتـاه   يمعنا ، بهاست کار گرفته بهدر اشکال مختلف  و تجـاوز از حـد اعتـدال و     يرو ادهی
، 5ج ،یطبرس ،انیالب مجمع؛ 243 6ج ،ابن منظور، العرب لسان( .»ط استیتفر یافراط و حت يسو ش بهیگرا

  )110، 5ج ،قیالتحق؛ 192
به خـروج از اعتـدال    یگاه لیو شتر استیب انفاق مال در يرو ادهیدر موارد ز این واژهچه استعمال گر



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 484

 

گفتـه   »انیسـف «لـذا   شـود و  می رد آن اطالقاو مو بذل مال یهم به چگونگ یدر مقدار خرج مال و زمان
  .ز باشدیاست، گرچه مقدار آن کم و ناچ طاعت خدا مصرف شود اسرافریاست آنچه در غ

 در داده است کـه چنـدین بـار   قرار هایی  گروه ضد ارزش اسراف را در ،قرآن گذري برکتاب ة نویسند
 اسراء، ؛ سورة26-27آیات  اعراف،، سورة 31 توان به آیات می قرآن به آن اشاره شده است که از آن جمله

اشاره  شعراء،؛ سورة 151آیۀ  (ص) و محمد؛ سورة 12 آیۀ غافر،؛ سورة 28-43آیات  فرقان، ؛ سورة67 آیۀ
  )47، 1385 ،االسالمی (شیخ کرد.

 اسـراف و  (ع)، روایت اعمش از امام صـادق  چنین درو هم(ع) ان از امام رضابن شاذ فضل صحیفۀ در
  )99 تا، بی (دستغیب، ند.ا هتبذیر از گناهان کبیره برشمرده شد

ـ بلکـه ا  ،نـدارد  يخاص مانند امور اقتصـاد  يقرآن اسراف اختصاص به امر يدر کاربردها ن واژه در ی
کـار رفتـه    بـه  یو کنش ی، منشینشیدر مسائل ب يرو انهیهرگونه خروج از اعتدال و م يمعنا به یات قرآنیآ

گردد و خروج و تجاوز از حد وسط و  می معنا قوام (حد وسط و اعتدال) هم ۀن جهت گاه با مسئلیا از است.
ـ پ یمیفساد ارتباط مسـتق  ۀو گاه با مسئل )67 ، آیۀفرقانسورة ( شود. می دهیانه، اسراف نامیم  کنـد  مـی  دای
اسـراف   يمعنـا  تعادل در امور باشـد بـه   ةزنند که برهم يرا هرگونه امریز ،)151-152، آیات شعراءسورة (

ـ  نظـر  به زننده است. برهم ن حاالت خروج ویاز ا یکیز یخواهد بود و فساد ن  يرسـد کـه در کاربردهـا    یم
  و مانند آن دارد. چون کفر و ظلم و فسق یمیاسراف ارتباط تنگاتنگ با مفاه ةواژ یقرآن

افرادي را کـه   نابودي بکشـانند مگر و به فساد توانند کسی را نمی دستانش هم بدیهی است شیطان و
 ولـی آنـان کـه لبـاس حـق و      ،کارهاي باطل فرورفته باشـند  در و بیهوده خرج کنند را مال و ثروت خود

 پنـاه لطـف و   قطعاً در ،تن درنیاورند از راگاه آن  که هیچاند  و با خداي خود عهد بستهاند  پوشیده حقیقت را
تـرین   بـزرگ  را هـا  نعمت صحیح از ) ابوعلی سینا استفادة84-85، 1378 باشند. (باللی، می حمایت خداوند

  )18 ،سخنۀ گنجینشمارد. ( برمی خداوندهاي  شکر نعمت

  آشامیدن خوردن و اسراف در. 3
ن معنا کـه  یرمباح؛ به ایغ يا کارهایمباح باشد  يکه تجاوز و خروج از اعتدال در کارها ندارد وجود یتفاوت

 عنـوان مسـرف شـناخته    دن از حد و انـدازه بگـذرد بـه   یدر امور مباح مانند خوردن و آشام یاگر کس یحت
  ک سازد.یانه و اعتدال نزدیم ورزد و خود را به يست از انجام آن خودداریبا می شود و می

یابنی آدم خُذُوا زینَتَکُم عند کُلِّ مسـجِد وکُلُـوا واشـرَبوا والتُسـرِفُوا انَّـه الیحـب       « فرماید: می خداوند
ولـی اسـراف    ،بیاشـامید  و بخوریـد  در مساجد استفاده کنیـد،  سایل زینتی خودو اي بنی آدم از؛ المسرِفینَ

) 31(سـورة اعـراف، آیـۀ     .»دوست نـدارد  کاران را داوند اسرافاوز ننمایید، همانا خشرع تج از حد و نکنید
  ) 483، 1371 (قرضاوي،
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 زیـرا  ،خدا دوست نـدارد اهـل عـذاب اسـت     هرکه را« :اند این آیه فرموده تفسیر ن درمفسرا بعضی از
  )99، تا بی (دستغیب، .»معنی رساندن ثواب است محبت خدا به

یعنی ، نماید می به رعایت اعتدال تشویق را مسجد ما درآداب اسالمی  این آیه ضمن رعایت حجاب و
لفـت بـا فرامینـی    زندگی مخاهاي  آسایش وها  آرایش نوش و و خورد که اسراف در انفاق مال و گونه همان

ـ  کم از غـذا بـه  ة استفاد تفریط و ،براي بندگانش مشروع دانسته است را ها است که خداوند آن کـه   اي هگون
 (مخلـص،  بازداري از طاعات وعبادات شود نیزمخالفت بـا دسـتورات خداونـد اسـت.     باعث ضعف انسان و

  )2، ج 302، 1385
  الرحمه فرموده است: چه زیبا سعدي علیه و

   خوردنست بهر که زیستن از معتقد تو        ذکرکردن است خوردن براي زیستن و
باب سوم) ،101، 1365 (سعدي،  

ـ  علم طب را درۀ ال همکه خداوند متعاند  برخی سلف صالح گفته کُلُـوا واشـرَبوا وال   «فـوق ۀ نصف آی
  )303، 1385 (مخلص، گردآورده است.» تَسرِفُوا 

 .»کند می زمان سیري شکر در و زمان گرسنگی صبر، مؤمن در« نقل شده است: (ص) اکرم از پیامبر
  )44، 1385 پور، (حسن

 )52 ،(همان بکش. غذا دست ازنشدي  تا سیر گرسنه نشدي نخور و مفهوم حدیث است که تا
  زیبا بیان کرده است:اي  هگون به این همان است که سعدي آن را و

   جانت برآید ،نه چندان که از ضعف           نه چندان بخورکز دهانت برآید
باب سوم)، 102، 1365 (سعدي،  

  )32، 1385 پور، (حسن .»اسراف است اشتها هم از بی خوردن« فرموده است: (ص) اکرم چه زیبا پیامبر و
خشـمگین  اند  بیرون انداخته خورده از خانه مشاهده کرد سیبی را نیم(ع) نقل شده است که امام صادق

». دادیـد  مـی  بـه نیازمنـدي   خوب بـود آن را  اند، مردم گرسنه خیلی از شما سیر هستید اگر« :شد و فرمود
  )4حدیث ،171باب  ،االخبار مجموعه(

  صرف مال اسراف در. 4
بلکه انسان نسبت به مال خودش نیـز حـق نـدارد     ،اسالم حرام است نظر به مال دیگران از نه تنها تجاوز

نسـبت   جامعه نیـز  آید زیرا می شمار اسراف آن حرام به کردن مال و ضایع رویه مصرف نماید و بی که آن را
جامعه حق داده است  فرادبراي این است که اسالم به ا د؛باش می داراي مالکیت حق و به مال اشخاص ذي

 مالش در فتصر از آن را د ونده د سرپرست قرارنکن می رویه خرج بی را که براي افراد سفیه که مال خود
  فرماید: می قرآن مورد صاحب حق است. در این چون جامعه نسبت به مال اومنع نمایند. 
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»فَهاءالتُوتُوالسلَ اهللاُ لَکُم  وعالّتی ج عروفـاً   اَموالَکُمـم قَـوالً مقُولُوا لَهم ووهاکسم فیها وقُوهارزیاماً و؛ق  
 لباس را آن مال غذا و از سفیه ندهید، نموده است به افراد واگذار به شما مالی که خداوند سرپرستی آن را

  )5(سورة نساء، آیۀ  ایشان صحبت کنید. کلمات محترمانه با با زبان خوش و و ه کنید،تهی
سـفیه   بـه افـراد   را مـال خـود   ؛وال تُؤتُوالسـفَهاء اَمـوالَکُم  « فرمایـد:  می فوق خداوند خطاب به جامعهۀ آی در
  .»ندهید

 بـه خـاطر   ولی این تغییـر  به ایشان ندهید، این است که مال آنان را که برحسب ظاهر مقصود درحالی
  باشد. می فردي مال جامعه حقیقت مال هر این است که در

چـه  در زیـادتر از آن  و صـرف مـال را   اند ر نیست تبذیر گفتهمواردي که سزاوا در ال رابعضی صرف م
  )103تا،  بی (دستغیب، اند. سزاوار است اسراف دانسته

که آبی را از نهر فرات براي خـوردن بـردارد و بعـد از     کسی« :فرماید می این زمینه در(ع) امام صادق
  )3حدیث ،171باب  ،االخبار مجموعه( .»کرده استاسراف  بیرون بریزد را نوشیدن زیادي آن

ست که انسان مالش را از بـین ببـرد و بـه    ا  آن اسراف« ایشان نقل شده است: از جایی دیگر در باز و
  )1(همان، حدیث  .بزند بدنش صدمه

 پـس بـر   ،رو اسـت  میانه معتدل واي  هاسالمی نیز جامع جامعۀ عدالت است و دین حق و اسالم، همانا
 اسـالم مسـلمانان را از   وسـط را رعایـت کنـد.   حد  الزم است در تمام شئون زندگی خود هر مسلمانی نیز

 داشته است. رحمی برحذر بی از بخل و را که آنان گونه همان وپاش منع نموده است، ریخت اسراف و

  اوقات نیروي تندرستی و اسراف در. 5
رسول  باشد. می خدمت به خلق اسرافغیر در خدا وغیرطاعت  اوقات فراغت در مصرف نیروي تندرستی و

نعمـت بزرگـی    دو ؛نعمتانِ مغبونٌ فیهِما کَثیرٌ منَ النّاسِ:الصّحه والفَـراغُ « فرماید: می این باره (ص) در خدا
دیگـري   و ،تندرسـتی  ت ویکی صح بینند: می زیان خورند و می فریبها  مردم از آن هستند که بسیاري از

  )88، 1378 (باللی،(روایت از بخاري و ترمذي)  .»است کار ازفراغت 
فرموده  به آنان عطا تندرستی کامل را بینیم که خداوند نعمت صحت و می مردم را بنابراین بسیاري از

کـه خداونـد بـه آنـان ارزانـی       اما ایـن تندرسـتی را   ،باشند می ناراحتی به دور هرگونه بیماري و از است و
اما وقتی بیمارشدند از آن اعمـال ناشایسـت    کنند. می نافرمانی خالق خویش صرف ت ومعصی بخشیده در

 آسـایش خـود   ام تندرسـتی و ای کاش دراي   هکنند ک می آرزو دانند و می قدر عافیت را شوند و می پشیمان
  کردند. می خداپسندانه از آن استفاده نحواحسن و به دادند و می اعمال نیک انجام
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 محیط زیست اسراف در. 6
ل مواجـه شـده   یو سـ  یاکنون جهان با بحران خشکسال ،ستیط زینادرست بشر در مح يبه سبب رفتارها

فساد ؛ الناس يدیالبر و البحر بما کسبت ا یظهر الفساد ف«دارد:  می که خداوند به صراحت اعالمچنان .است
  .»دار شده استیپد یآدمسبب اعمال و تصرفات نادرست  به یو خشک ییایست دریط زیدر مح یو تباه
عـت  یطب ،یخشکسال و برد می انیم از را يکشاورز محصوالت بار، انیز و مخربهاي  وفانط وها  لیس

ـ  بشر انجام نگرفته اسـت.  ۀگون سبب تصرفات اسراف ن همه جز بهیا کشاند. می يرا به نابود سبز بـا   یآدم
پـا فراتـر نهـاده و نظـام      یالههاي  سنت ن ویو قوان یعیطب يش از حدود مرزهایخو ۀگون تصرفات اسراف

   خته است.یجهان را به هم ر محیطی زیست
زمـین   خرابی در تباهی و ،دهند می کارهایی که مردم انجام خاطر به« روم آمده است:سورة  41ۀ آی در

هـا   بـه آن  ،دهنـد  مـی  کارهایی کـه انجـام   بدین وسیله خداوند سزاي بعضی از گشته است. دریا پدیدار و
  .»شرارت] بازگردند شایدکه [ازگناه و چشاند، می

به این  اکنون باتوجـه ما تا قرن حاضر کامالً ناشناخته بود. محیطی زیستاعمال  درك نتایج اهمیت و
تـاوانی کـه ممکـن اسـت      زمـین را یکسـره بـدون پرداخـت جریمـه و     ة توانیم چهر نمی دانیم که می آیه

نـه بـراي یـک     که باید احتیاطـات الزم را ایم  چنین دریافتهدهیم. هم تغییر آمیز باشد، فاجعه بار و مصیبت
هشـدارها   ایـن آگـاهی و   امـا  گیریم. کار خشکی به و حقیقت براي دریا در بلکه براي تمام زمین و ،ناحیه
این زندگی  بردن از ما از بهره ،قرآنة ریاضت نیست. براساس فرمود به مفهوم زهد و ،محیط زیستة دربار

  )121-122، 1383 (توحیدي، ایم. هنمودن منابع بدون نیاز به آن منع شد ولی ازتلـف ایم، نشدهع من

 مختلف اسراف برحسب درجات. 7
فقـر و   جهت غنا و از پیري و جوانی و مرض و صحت و شرف و جهت شأن و اسراف به اعتبار اشخاص از

  )104تا،  بی (دستغیب، کند. می کمی آن فرق زیادي درآمد و
 زیرا ثروتمند ،است ثروتمند از تر کننده بسا تهیدستی که اسراف کند: می روایت(ع) کلینی از امام صادق

بـه   همـان، ( عطـایی شـده باشـد.    که به اوآن بی کند می فقیرخرج کند از آنچه خداوند به او داده و می خرج
  روایت فروغ کافی)

  اسرافۀ کمترین درج. 8
  :از ندا عبارت درجه اسراف کمترین« :فرمودند(ع) امام صادق

  که از آشامیدن اضافه آمده است.  آبی ریختندور. 1
  اینکه لباس کار و لباس بیرونی یکی باشد.  . 2
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 غذایی براي شـتران تهیـه   ةخرما ماد ۀهست (چون از خوردن خرما پس از خرما ۀدورانداختن هست. 3 
  )384 ،28، باب3، جلدالشیعه وسائل». (د)وش می

نقـره   و ظروف طالۀ تهی مخدر ومواد  و قمار حرام مانند شراب و امر مال وقتی است که در اسراف در
 همچنین اضاعه و و شود، می اسراف محسوب کم، باشد یا خواه زیاد کار حرام، صرف مال در و خرج شود،

کردن مال نهی  ضایع از را ما (ص) پیغمبر و باشد می اسراف ،چه براي دیگران اتالف مال چه براي خود و
ة براي صاحب مال استفاد نیست و کارهایی که مورد نیاز خرجی در زیاده و البخاري) (صحیح فرموده است.
  اسراف است. چندانی ندارد

  مسرفهاي  نشانه. 9
  داراي سه نشانه است:کننده  اسراف(ع) نظر حضرت علی از

  نیست بخورد. که سزاوار چه راخورد آن . می1
  الیق پوشیدن آن نیست. که سزاوار و راچه پوشد آن . می2
  )حاراالنوارب ، به روایت103، تا بی (دستغیب، چه را که شایسته نیست بخرد.خرد آن . می3

اگر آن اي  هانظار خلق تهیه کرد پوشیدن در لباسی راکه براي حفظ آبرو و« فرماید: می(ع) امام صادق
، بـه  104همـان،  ( .»بپوشـی اسـراف اسـت    نیسـت؛ موقع کارکردن یا جایی که مناسب پوشیدن آن  را در

  )22باب ،نکاح مستدرك ابواب النفقات روایت از

  روي در صرف مال . میانه10
 را امت پیامبر ،که که قرآن کریم همه جا مطلوب است تاجایی بلکه در ،مصرف روي نه تنها در رعایت میانه

 يهنجـار  ةحـوز  اسراف در یاجتماع که آثار ییجاازآن )314، 1386 ،همکاران ی و(رجای نامد. می امت وسط
 ۀدر امور را سرلوح يرو انهیخواهد که همواره اعتدال و م می منانؤم خداوند از گذار است،تأثیرو  ادیار زیبس
سورة ( فراهم نیاورند. زمین را در جامعه وو فساد  یش موجبات تباهیش قرار دهند و با اسراف خویخو کار

 هـا  جملـه آن خواهد گذاشت که از يجا به يبار انیآثار زها  حوزه ۀگمان اسراف در هم بی )152، آیۀ شعراء
دن یو ضعف در رس یز سستیو ن )141 ، آیۀانعام سورة ؛31، آیۀ اعرافسورة (از محبت خدا  يتوان به دور می

در حـوزه  که اسـراف  چنان )147، آیۀ آل عمرانسورة (اشاره کرد.  یمختلف زندگهاي  ت در حوزهیبه موفق
  سازد. می مواجهجامعه را با خطر  یو عموم يشود و رفاه فرد می موجب اتالف منابع ثروت ياقتصاد
 مملکت خـود  داشته باشیم و بیشتر تولید تمام وجود سعی در با باید تولید قناعت پسندیده نیست و در

پیشه نمـاییم   قناعت را وجویی  صرفه مصرف شخصی باید اما در ،از وابستگی به بیگانگان نجات دهیم را
 )122، 2، ج 1385 ،همکاران (جویباري و هایش محروم نسازد. نعمت از را ما تا خداوند
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دهـد و   می ل قراریو مورد تحل ییشناسا ،يکرد ضد هنجاریک رویعنوان  هرحال قرآن، اسراف را به به
ـ ق و مـوارد گونـاگون و آثـار ز   یبا اشاره به ابعاد مختلف و مصاد ـ آن در دنبـار   انی  منـان ؤا و آخـرت، از م ی

ـ و پره )81، آیـۀ  اعـراف سورة ( یپرست از شهوت يبخشند و با دور ییخواهد که خود را از آن رها می ز از ی
سـورة  ( ییجو طرهیو استعمار و س یتکبر و خودکامگ )،26 ، آیۀاسراءسورة (کفران نعمت  و یناسپاس ۀیروح

خـود   )12، آیۀ ونسیسورة ( ینیو عجب و خودب )34، آیۀ نمل؛ سورة 44، آیۀ دخان سورة ،31 ، آیۀونسی
  را از آن برهاند.

؛ یقتروا و کان بـین ذلـک قوامـا    و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم« :فرماید می 67 ۀفرقان آی ةخداوند در سور
  .»دپیماین می اي را یانهبلکه راه م ،گذارند و نه کم می کنند روي می در هنگام انفاق، نه زیاده بندگان شایسته خدا

 کندبلکـه میانـه روي راپیشـه خـود     نمـی  من اسراف وزیاده رويؤانسان م« :فرماید می(ع) امام صادق
  )1حدیث ،30باب  االخبار، (مجموعه ».سازد می

االقتصاد فی النفقه نصف المعیشـه والتـودد الـی النـاس     « سرانجام رسول گرامی اسالم فرموده اند: و
مـردم   دوسـتی بـا   زندگی اسـت و  بخشش نیمی از روي در میانه ؛»وحسن السؤال نصف العلمنصف العقل 

بـه نقـل از    ،22، حـدیث  20، 1382(الهـی،   .»علم اسـت  کردن نیمی از خوب سؤال عقل است و نیمی از
  )6744، المعجم الوسطو  6568، فی شعب االیمان بیهقی،

  جویی صرفه روي و . فواید میانه11
کشیدن درازا موجب بهها  آنۀ که بیان هم باشد می جویی داراي اثرات بسیار مفیدي است صرفهلم آنچه مس

  شود: می مورد بسنده فقط به ذکر چند جویی کرده و این بحث نیز صرفه در اما باشد، می سخن
 ازمردم کن تا مصرف دست داري با حسن تدبیر آنچه در« نیازي از مردم: امام ابوحنیفه فرموده است: . بی1

 )30، 1385 پور، (حسن .»باشی نیاز بی
سـختی   گزاف یـا بیهـوده اجتنـاب کنـی از     مخارج از اگر« امان از سختی روزگار: بزرگی فرموده است:. 2

  )43همان، ( .»روزگار نگرانی نخواهی داشت
کـنم کـه هرگـز     مـی  روي کنـد مـن ضـمانت    میانه معیشت خود کسی که در« فرماید: می(ع) امام صادق

  )25باب  ،نکاح وسائل فی النفقات، به روایت 105، تا بی (دستغیب، .»تهیدست نشود
. »هنرومنبـع درآمداسـت   جویی بـه خـودي خـود،    صرفه« منبع درآمد: سنکافلیسوف رومی گفته است:. 3

  )150، 1385 ،همکاران وزاده  (تقی
اي  هخیري بـه بنـد  ة خداوند ارادهرگاه « روایت شده است که:(ع) خداوندي: ازحضرت علیة توجه واراد. 4

 بـدي تـدبیر دور   اسـراف و  از فرمایـد و  مـی  زنـدگی ملهـم  ة حسـن ادار  روي و را بـه میانـه   بفرماید او
  )20باب ،نکاح مستدرك دررالکلم آمدي ، به روایت101-102تا،  بی (دستغیب، .»فرماید می
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 خداونـد در  ترسـیدن از  ؛اسـت  سه چیـز ا ه دهنده نجات« فرماید: می(ع) امام باقر رهایی از آتش جهنم:. 5
 موقــع خوشــنودي و گفــتن در حــق و تهیدســتی، هنگــام دارایــی و روي در میانــه و آشــکار، نهــان و

  )34 ،1، ج105همان، ( .»خشمناکی
او سـه   مگـر در  چشـد  نمی کسی حقیقت ایمان را« فرماید: می(ع) حضرت علی چشیدن حقیقت ایمان:. 6

مخـارج   نیکـو در گیـري   انـدازه  هـا،  گرفتاري شکیبایی در مسائل دینی، دانستن احکام و خصلت باشد؛
  )135 ،2ج ،البحار سفینه به روایتهمان، ( .»زندگی

  عوامل ایجاد اسراف. 12
ز از علـل و  یـ سـت بـا پره  یبا می در جهان یکنون ةآمد شیپهاي  از بحران ییرها يرسد بشر برا می نظر به

ـ عت سالم و پیو بازگشت به فطرت و طب يجادیعوامل ا ـ وحهـاي   از آمـوزه  يروی ر ی، خـود را در مسـ  یانی
ن اقدام کنـد  یزم یست آن را اصالح کرده و به آبادانیط زین و محیفساد در زم يجا قرار داده و به یانسان

ـ ال کمال يسو بهش و آرامش یآسا، تیبرخوردار شوند و در امن یالههاي  تا همگان از مواهب و نعمت ق ی
   ش حرکت کنند.یخو

  ایجاد حس خودبینی اسراف؛. 1.12
بروز  یو درون یشکل نفسان ن مرحله فراتر رفته و بهیصورت ظاهر ارتباط ندارد، بلکه از ا تنها به يکار اسراف

آنچنـان   ینیب ن خودبزرگیند و ایب یچه هست مگران و برتر از هریآنجا که انسان خود را برتر از د کند. یم
قـدر خـود را    او آن ؛است ینیب ن خودبزرگیا ۀفرعون نمون شود. یل میاسراف تبد ینوع شود که به یماد یز

ع فرمان ید مطین، همه بایبرابنا وز تحت امر او قرار دارد یکرد خداست و همه چ ید که تصور مید یبزرگ م
ـ  عمل او نمود، یین ادعایباشند و تنها از او اطاعت کنند و چون چن (فرعون)او   .کارانـه شـد   اسـراف  یعمل
االرضِ و إنَّه لمِنَ  یف لَعالٍ فرعونَ وإنَّ…« در مورد او فرمود: 14 ۀیونس آی ةکه خداوند در سور اي هگون به

  ».کاران بود نه از اسرافیجست و هر آ ين برتریکه فرعون در زم یدرست به و…ن؛یالمسرِف

  عامل اسراف اتراف؛ رفاه و. 2.12
 يرفتار ةو تکبر، در حوز ینیب خودبزرگ ۀیست افزون بر روحیبا می بشر را يورز انیو طغ يگراسراف ۀشیر

ـ  ياسـتکبار  يشـود تـا رفتارهـا    می موجب ینیب تکبر و خودبزرگ جست. يو یو نگرش  رد ویـ ش گیدر پ
اسـراف و   يبـرا  ین، عـامل ین در دامن رفاه و اتـراف بلغـزد و همـ   یت خود در زمیمورأتوجه به خدا و م بی

   گر او شود.ید يتجاوزها
 در اسـراف مـردم   ین علل و عوامل است که اتراف را عاملیبه ا ونس باتوجهی ةسور 12 ۀیخداوند در آ



  491  ...               گریزي مشارکتی جویی مداومتی و اسراف نقش صرفه

 

شـان  ی، رفاه و اتـراف ا یو تجاوز از حدود در آدم يگراز علل و عوامل اسراف یکید که یگو می شمارد و می
ه اوقاعداً او قائماً، فلما کشفنا عنه ضُرّه مر کاَن لـم یـدعنا الـی    واذا مس االنسان الضرّ الدعانا لجنب« :است

   ».ضُرٍّ مسه، کذلک زین للمسرفین ماکانوا یعلمون
و  ياسـتکبار  يرون از حد و اندازه و اتراف اسـت کـه دچـار رفتارهـا    یسبب رفاه ب به یغرب يکشورها

ـ و در نها انـد  شده ییعقال و یاخالق و یعقل يمرزها و تجاوز از حدود و  را بـه فسـاد   يگـر یت خـود و د ی
   دهند. می سوق یستین

سـورة  (هاي وحیـانی   شک و تردید در آموزه )83 ، آیۀیونسسورة ( خودکامگی و قرآن استبداد از نظر
و تکـذیب مصـلحان و روشـنگران     )28 ، آیـۀ غافرسورة (و دوري از مسیر کمال و معنویت ) 5، آیۀ زخرف

هـاي   روي در امور زندگی چـون خـوردن و آشـامیدن و زینـت     گرایش به زیاده )14-19 ، آیاتیسسورة (
   روي در بشر است. گونه اسراف و زیادهعامل هر )31 ، آیۀاعرافسورة (دنیوي 

  مسرفان یژگیو. 13
علل و  يوجو دهد که مسرفان همواره در جست می ن مسئله توجهیس به ای ةسور 19 تا 16ۀ یخداوند در آ

   خود را برهانند. ،گرانیکردن د کوشند تا با متهم می هستند و یرواقعیعوامل غ
اعمال و  ۀدهد که آنان هم می مسرفان توجه يشعراء به نگرش فساد ةسور 152و 151ات یقرآن در آ

ـ و تخرها  جنگ ییشمارند و برپا می انهیگرا ش را اصالحیخو یاسراف يرفتارها ط یب کشـت و زرع و محـ  ی
 يگـر  اصـالح  ين همه برایند که ایگو می شمارند و برمی یجهان ۀاصالحات در جامعجاد یا يست را برایز

   رد.یگ می و رفاه مردم انجام یو دمکراس یت جهانیجاد امنیچون ا
ر مسـتکبران  یمسـ  خواهد که در می سازد و از مردم می رسوا را کارن مفسد اسرافات ین آیخداوند در ا

ن و در یزم یـر افساد و تباهیبلکه در مس ،دهند نمی انجام یالحاتحرکت نکنند که آنان نه تنها اص مسرف
   کنند. می بشر حرکت یو رفاه ییجاد بحران غذایت اینها

 ی، موجبـات بحـران فروپاشـ   یدر زنـدگ  يکـار  مردم و گزاف یاسراف يرفتارها ۀل قرآن ادامیدر تحل
ـ ة سـور  19تا  13 ۀیرو در آ نیااز دنبال خواهد داشت. را به یجمع يو نابود یستیت نیجوامع و در نها س ی

و مانند آن  یو اجتماع يو اعتقاد يمختلف اقتصادهاي  دچار اسراف در حوزه یدهد که اگر ملت می هشدار
ـ را اسراف و طغیاست که آنان بدان گرفتار خواهند شد؛ ز يسرانجام شوم و بد يت، نابودیشود، در نها ان ی

ست یرا ن یزاند و آدمیرا برانگ یتواند غضب و خشم اله یم خداوند،پاك هاي  در مصرف نعمت يرو ادهیو ز
  و نابود سازد.
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  آثار و عواقب اسراف  . 14 
ـ ب یو مواهب الهها  تصرف در نعمت یپاش) نوعو ختیر (ریو تبذ اسراف هـاي   چـارچوب  رون از مرزهـا و ی

   آن است. ییو عقال یو عقل یو اخالق یعیطب
کنـد   مـی  مصـرف اي  هگون ، آن را بهینعمت يو کارکردهاها  به ارزشتوجه  بی کند می که اسراف یکس

منـدي   ز از بهرهیگران را نیو داست نعمت شده  يبلکه موجب نابود ،برد اي نمی هکه نه تنها خود از آن بهر
    سازد. می آن محروم

  اشاره کرد: زیر توان به موارد می اسراف آثارترین  مهم از
  )43 ، آیۀغافرسورة (.ندا مسرفان اهل دوزخ. 1 
  )12، آیۀ ونسیسورة ( .شود کاران اعمالشان زینت داده می اسراف براي. 2
  )34 ، آیۀغافرسورة ( .شود اسراف موجب انکار آیات الهی می .3

  شود: می زیر همچنین اسراف باعث آثار سوء

  شیطان برادري با دست اسراف،. 1.14
را اسراف موجـب  یطان است؛ زیش يها گستردن دام يبرا یو راه یستیز مخالف ساده یکردن عمل اسراف

و از  است هم انسان را به خود مشغول کرده یخواه ادهیشود، ز یم یخواه ادهیموجب ز يرو ادهیو ز يرو ادهیز
حریص به دنیا چون کرم ابریشم است که هرچه بیشتر به « فرماید: می(ع) امام باقر د.ینما یاد خدا غافل می

  )155، 1385 ،همکاران وزاده  (تقی ».غصه بمیرد از شود تا می تر اش بسته راه خالصی پیچد، می خود دور
ط خـود و  یم و شرایم قانع باشید به هر آنچه که داریم بایواقع نشو ین دامینکه در چنیا ين برایابنابر

 یو راهـ  ر قرار داده،یتأثگران ما را تحت ید ۀکاران م تا اعمال اسرافیم و اجازه ندهیریخانواده را در نظر بگ
  )همان( ».همه دارد است بیش از که به کم خرسندآن« گوید: می »دیوژن« د.یر نماین مسیا

اسـراء   ةنـامبرده و در سـور  » طانیبرادران شـ «عنوان  کاران به د از اسرافیخداوند متعال در قرآن مج
 و بپـرداز  را ماندگان راه در …چارگان،یشاوندان، بیحق خو« :ن مورد فرموده استیدر ا 27و  26 يها هیآ
ـ طان نسبت به پروردگـارش کفـر ورز  یند و شا طانیکنندگان، برادران ش يرو ادهیمکن که ز يرو ادهیز ». دی

کـردن و   ست کـه خداونـد متعـال امـر بـه انفـاق      ن ایتوان برداشت نمود ا یه مین آیکه از ااي  هن نکتیاول
نداده اسـت و   ،يرو ادهیزة باشد، اجاز یکه از اعمال صالحه م ن موردیدر ا یحت یول ،بخشش فرموده است

ـ دل تـا مسـلمانان بـه   ن کرده اسـت، خواسـته اسـت    یتوان اشخاص مع ةانداز که بخشش را بهنیضمن ا ل ی
 »طانیبرادران ش«عنوان  کاران به دوم آنکه از اسراف ۀگران نشوند، و نکتیازمند دیاندازه، خود ن بی بخشش

طان است پـس  یبا ش یو همدست یطانیها ش کنند، عمل آن می يرو ادهیکه ز يافراد یعنی اد کرده است.ی
  .شود می کیطان و در اعمال او شریبان شیکند پشت یکه اسراف م یکس
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  عامل نابودي اقوام گذشته طغیان؛ اتراف و. 2.14
 رفاه همـراه بـا   است.مذمت کرده  اند، غافل شده خدا از که مست ثروت بوده وهایی  آیات متعددي از مرفه

 سرانجام سخت و نهایت از در کند و می اقوام گذشته معرفی باعث نابودي بسیاري از سرمستی را طغیان و
  )46، 1386 ،همکاران ی و(رجای آورد. می میان ن سخن بهدوزخ براي آنا عذاب دردناك

» رِئاءطَراً وم بیارِهن دوا مبیلِ اهللاِوالتَکُونوا کَالَّذینَ خَرَجن سونَ عدصیحیطٌ؛ النَّاسِ ولُونَ ماهللاُ بِمایعمو و 
[مردم آمدند و  بیرون خودنمایی به مردم، نعمت و سرمستی از خویش باهاي  خانه که از مانند کسانی نباشید

  ) 47(سورة انفال، آیۀ ». دارد آگاهی] کنند احاطه [و می چهخداوند به آن داشتند و از راه خدا بازمی را]

  آتش سوختن در اسراف، .3.14
الجرَم اَنَّما تَدعونَنی الَیه لَیس لَه دعوه فی الدنیا والفی االخرَه واَنَّ مرَدنـا  « :43 ۀیمؤمن آ ةخداوند در سور

جز  یعاقبت کار، اسراف یعنی آتش خوانده است. ارانین را امسرف »الَی اهللاِ واَنَّ المسرِفینَ هم اَصحاب النّارِ
گـران  ید ياز سـو یو دست ن یشانیدر دام فقر و پر يگرفتار ۀواسط ا بهیکه در دن یاول جهنم جهنم ندارد.

نکـردن از فرمـان خداونـد در     اطاعـت  ۀسـط وا هکه ب یجهنم يگریخود درست کرده است و د يبردن، برا
ـ دهد اسراف موجـب ز  یه نشان مین آیدر ا تدبر ا نموده است.یخود مه يآخرت برا رسـاندن بـه مـال     انی

ـ  یکوتاه م یرفتن آن در مدت زمان نیبانسان و از از فقـر و   یانسـان را بـه جهنمـ    ین زنـدگ یشود و همچن
  کند. یمبدل م آوردن آنچه از دست داده است، دست به يوده براـهیو تالش ب يندار

  عدم مقبولیت دعا اسراف؛. 4.14
شـد دعـایش    فقیـر  سبب اسـراف تلـف کـرد و    به کسی که مالش را« روایت شده است:(ع) صادقاز امام 

بـه اقتصـاد    را آیـا تـو  « :فرمایـد  مـی  تعـالی  حـق چون بگوید خدایا به مـن مـال ده    شود و نمی مستجاب
 )103، تا بی (دستغیب، .»امر نکردم» روي میانه«

  عذاب خدا گرفتارشدن در اسراف؛ .5.14
 ایـن چنـین هـدایت   کذالک یضل اهللا من هو مسرف مرتـاب؛  « فرماید: می مؤمنة سور 36ۀ آی خداوند در

  ».رااي  هآورند شک وکننده  کند هر اسراف می عقوبت فرماید و نمی
ربـه ولعـذاب    وکذالک نجزي من اسـرف ولـم یـؤمن بآیـات    « طه آمده است:ة سور 126ۀ آی باز در و

 به آیات پروردگـارش ایمـان نیـاورد و    که اسراف کند و کسی رادهیم  می چنین جزا؛ هماالخره اشد وابقی
  .»است تر باقی و تر عذاب آخرت سخت



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 494

 

  انجام عمل حرام اسراف؛. 6.14
سبب احترام اوست یا به کسـی   به کسی که مال داده به کنی خدا می آیا گمان« فرماید: می(ع) امام صادق

شخصـی   عنوان امانت نزد به مال خداست آن را مال،نه چنین است بلکه  پستی اوست.ۀ واسط ده بهکه ندا
 بـر  ازدواج کنـد و  لبـاس بپوشـد و   بیاشامد و روي از آن بخورد و میانه طور اجازه داده که به دهد و می قرار

پس هرکس به ایـن دسـتور    رفع احتیاجاتشان کند. به فقرا برساند و زیادتی آن مال را شود و مرکب سوار
اگر چنـین   حالل است و او نکاح نموده تمام بر سوارشده و پوشیده و آشامیده و خورده و چه راکند آن رفتار

  )22باب  ،مستدرك الوسائل ابواب النفقات نکاح ، به روایت102همان، ( .»حرام است او نکرده تمام بر

  کالم ادیبان قناعت در جویی و صرفه ،اسراف. 15
کـه بـه   اند  دوري از اسراف پرداخته جویی و به تشویق صرفه خودهاي  نوشته نویسندگان زیادي در او شعر
  شود: می نمونه اشاره چند
 خوردن طبیــعت شـد کســــی را    چو کم  

  پرورســت انـــدر فــــــراخـی  وگـــر تن
  

  چــو ســختی پیشــش آیــد ســهل گیــرد     
  چــو تنگــی بینــد از سختـــی بمــــــیرد     

  

  باب سوم) ،101، 1365 (سعدي،
 )پر) گشت و شکم درد خاسـت معده چو کج  

  

  ســـود نـــدارد همـــه اسبــــاب راســـــــت
  

  باب سوم) ،102(همان، 
  هرکه نان از عمــل خویش خــــــــورد  

  

  منـــــت حاتــــــم طـــــــــایی نبـــرد   
  

  باب سوم) ،103 (همان،
  ز بسیار و ز کــم بگذر که خـــــــام اسـت  

  

  کاینـــت تمــــام اســـت نگهـــدار اعتـــدال،
  

  )403 ةشمار ،نظامیۀ خمس به نقل از ،39-68، 1382 (رشید،
  د وین گلــــــــــــوآن گلوي ابــتال ب  

  

ـــلو  ـــن از غـــــ ــراف و ایمــ ــارغ از اسـ   فـ
  

  )767/24 ،1371 مولوي،
  خورنـد  دل چو به اسـراف مـی   رندان تشنه  

  

ــد آن کلیــد      ــم کننــد بیابن ــود را چــو گ   خ
  

  )879/14(همان، 
   منتجـــعهــم دلـــت حیـــــران بـــود در  

  

  کـــه چـــو رویانـــد مصـــرف زیـــن طمــــع
  

  )948/22(همان، 
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  گیري نتیجه
ترین عامل در تحقق خوشبختی فردي و جمعی انسـان اسـت؛ زیـرا     اقتصاد در کنار ایمان و معنویت، مهم

ـ   اصلی چون آرامش و آسایش است ک ۀلفؤبختی داراي دو مخوش مین أه عامل ایمـانی و اقتصـادي آن را ت
ه معرفی شده است؛ تـو گـویی کـه    بخش جامع نی، اقتصاد به عنوان قوامآهاي قر در آموزهرو  کند. ازاین می
پاشـد و انسـجام و    مـی صورت فقدان آن، جامعه از هـم فرو  شود و در پا میجامعه با ستون اقتصاد بر ۀخیم

قر ان کـادالف «ده اسـت:  روایت ش (ص) اکرم پیامبر از )5 ، آیۀنساءسورة دهد. ( وحدت خود را از دست می
 بـه نقـل از   ،116حـدیث  ، 44، 1382 (الهـی، ». یکون کفراً؛ نزدیک است که فقر آدمی را به کفر بکشـاند 

  )  586، مسند الشهابو  6612، فی شعب االیمانبیهقی 
انسان در مسیر حرکت کمالی بلکه باید  ،پذیراست از نظر اسالم نه تنها جمع میان دنیا و آخرت امکان

در  هاي دنیا حسنات و خوبی ۀگیري از هم ترین نیایش یک مسلمان بهره رو مهم اینمقصد برسد. از خود به
هـاي   گونه بتواند از شقاوت دنیوي و اخروي رهایی یابد و از دوزخ و آتـش  کنار حسنات آخرتی است تا این

 ، آیـۀ اعراف؛ سورة 65-66، آیات مائدهسورة  ؛134، آیۀ نساء سورة ؛201 ، آیۀبقرهسورة آن در امان ماند. (
156(  

  منابع  
ابوالحسـین عبدالمجیـد المرادزهـی     تخریج االحادیـث و...:  ،زادالطالبین ).1382( محمدعاشق الهی البرنی،
  فاروق اعظم. ،زاهدان چاپ اول، الخاشی،

 چـاپ اول،  صـالح سـعیدي،  محمد ،شیطان بـراي فریـب انسـان    نفوذهاي  راه ).1378( عبدالحمید باللی،
  . احـسان ،تهران

    .شما و ما ،تهران چاپ پنجم، ،شما و ماۀ گنجین .)1385( همکاران و ثریا، زاده، تقی
  .چاپ اول، تهران ،انگیز قرآن کتابی شگفت ).1383( الدین صالح توحیدي،
 البالغـه)،  نهـج هـاي   مفاهیم حکمت (آشنایی با ترجمه و راه روشن .)1385( و همکاران ،حمدم جویباري،

  .نسیم فردوس چاپ دوم، قم، ،2ج
  .، ناشر مؤلفسراوان چاپ اول، ،صاحبان مغز از سخنان نغز .)1385( پردل پور، حسن

مقـاالت   مجموعـه  ،»اجتمـاعی مسـجد   کارکردهاي فردي و برکات و و آثار« ).1385( سیدحمید حسینی،
  تهران. ،(فروغ مسجد) ی هفته جهانی گرامیداشت مساجدالملل سومین همایش بین برگزیدة

  .وفا ،تهران ،بیرهگناهان ک. تا) (بی عبدالحسین دستغیب،
چـاپ   ،معجم موضوعی آیات اقتصـادي قـرآن   .)1386( (باهمکاري گروه اقتصاد) سیدمحمدکاظم ی،رجای

   .(ره) پژوهشی امام خمینی مؤسسه آموزشی و ،قمدوم، 
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   ، اقلیدس.مشهدچاپ اول،  ،بلند نورۀ آین )،1382( محمد رشید،
  امیرکبیر. چاپ ششم، تهران، محمدعلی فروغی،، به اهتمام ،گلستان .)1365( بن عبداهللامصلح  سعدي،

  .، مدرسهتهران چاپ چهارم، ،گذري برقرآن .)1385( جعفر االسالمی، شیخ
  مترجم.، تهران چاپ اول، ،ابوبکر حسن زاده ،اسالم حالل وحرام در .)1371( یوسف قرضاوي،
مرتضـی   گرامی شـهید  علمی فرهنگی استاد بنیاد، تهران ،تفکراسالمیاحیاي  ).1380( مرتضی مطهري،

  چاپ نوزدهم . (فایل پی دي اف)، مطهري
  نامن. ،تهرانچاپ اول،  جلدي)،6(1ج زاده، عزیزاهللا علی به اهتمام ،فرهنگ فارسی .)1385( محمد معین،

  نامن.، تهرانچاپ اول،  جلدي)،6( 2ج زاده، عزیزاهللا علی به اهتمام ،فرهنگ فارسی .)1384( ــــــــ
 کوشش و ، بهمثنوي معنــوي .)1371( مولوي جالل الدین محمدبن محمد بن الحسین البلخی ثم الرومی

  طلوع.، تهرانچاپ اول، رینولدالین نیکلسون،  :اهتمام
چاپ سوم،  ،جلدي 6، 2ج عبدالرئوف مخلص،ترجمۀ  ترتیب و ،تفسیر انورالقرآن .)1385( نویسنده نامعلوم

  االسالم. تربت جام، شیخ
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   نقش فرهنگ بسیجی در کارآفرینی در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی
  العالی) (مدظله رهبريهاي مقام معظم  با اتکا بر اندیشه

  **، سجاد حبیبیان*بزرگی جواد منزوي

  چکیده
 نیهمچن و اطالعاتی جامعۀ به سنتی جامعۀ از گذر لمللی،ا نیب جامعۀ شتابان و سریع راتییتغ و تحوالت

 ۀتوسع و رشد امکان ردنک فراهم جهت مختلفی راهکارهاي ازمندین جهانی، به اقتصاد اقتصاد ملی رییتغ
 یفرهنگ حام يبرا ي، بسترسازینیمفهوم کارآفر ۀج و اشاعیترو تردید یب باشد. یم جامعه در اقتصادي

جوامـع   یتمـام  ين بـرا یکردگـان) کـارآفر   لیژه تحصـ یـ و ه(بـ  ت افـراد یتر از همه ترب و مهم ینیکارآفر
برخـوردار اسـت.    یاتیـ ت و ضـرورت ح یران از اهمیمانند ا ياحال توسعه جوامع در يخصوص برا بــه

 ۀتوسـع  يبـرا  ریاپـذ ن اجتنـاب  يبه ثروت، رفاه و اشتغال به امـر  یابیدست يبرا ینیکارآفر ۀامروزه توسع
ر ملتی کارآفرین باشد، منابع زیرزمینی خـود را نیـز در راسـتاي توسـعۀ     اگاست.  دهیکشورها مبدل گرد

هـا و   يا، خالقیـت، نـوع آور  هـ  اعکار خواهد گرفـت. بنـابراین، تـالش بـراي انـواع ابـد       ا بهه ساختزیر
العالی) مطرح و  (مدظله اي مهم اقتصاد مقاومتی است که توسط مقام معظم رهبريه کارآفرینی، از جنبه
قرار گرفته است، تعبیر علمی اقتصاد مقاومتی، تولید ثروت از دانـش اسـت، در    تأکیدبارها و بارها مورد 

ن والیت این راستا نیروي بسیج با روحیات بسیجی در هر شرایطی خود را مخاطب اصلی تدابیر و فرامی
پاسخ به  باشند. هدف این نوشتار قدم بوده و می ایشان پیش ات و رهنمودهايدانسته و در عمل به منوی

اسـاس  ي مقاومتی چیست؟ در این راسـتا بر ال است که نقش فرهنگ بسیجی در تحقق اقتصادؤس این
  ال پاسخ داده شود.حلیل محتوا سعی شده است به این سؤروش ت

  د مقاومتی، بسیج، فرهنگ بسیجیکارآفرینی، اقتصافرهنگ، ها:  واژهکلید

  مقدمه
شـود و نقـش مهمـی را در رشـد      ادي تعبیـر مـی  رشـد اقتصـ   عنوان نیروي محرکۀ کارآفرینی به در عصر حاضر

بـازیگر  تـرین   ها در رفع فقر دارد. به اعتقاد الزیر کارآفرینی مهم اقتصادي، نوآوري و مزیت رقابتی و افزون بر این
یرفتـه و  ملـی، پذ  ۀعنوان یک اسـتراتژي توسـع   نی را بهها، کارآفری در اقتصاد مدرن است. بدین لحاظ اکثر دولت
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مولدي که در خود بـراي حـل    از نیروهايگیري  اند. کارآفرینان با بهره آن انجام داده زیادي براي توسعۀاقدامات 
باشـند بـا زیرکـی، ظرافـت و سـرعت،       توجه، قادر مـی  ذیري و تحمل قابلپ کمسائل سراغ دارند با ریس خالقانۀ
 )1391 پور و همکاران، (ابراهیم .و تنگناهاي محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل کنندها  تهدید

 و و متنـوع  غنـی  منـابع  و رذخـای  و مـادي  و معنـوي  سرشـار  استعدادهاي با اسالمی بنابراین ایران
 عزم و داراي کارا متعهد، خالق، نوآور، انسانی نیروي از همه، برخورداري از رت و مهم گسترده ايه زیرساخت

 قرآنی و اسالمی از فرهنگ برآمده علمی و بومی اقتصاديالگوي  از اگر بسیج)، (جامعۀ پیشرفت براي راسخ

 فـائق  اقتصادي مشکالت ۀهم بر تنها نه است، پیروي کند مقاومتی اقتصاد همان بسیجی که با روحیۀ و

 به کرده، یآرای صف بزرگ ملت این برابر یار درع متما جنگ اقتصادي یک تحمیل با که دشمن را و آید یم

 از ناشیاي ه اطمینان یب و مخاطرات جهانی که در توانست خواهد دارد بلکه یعقب نشینی وام و شکست

 حفظ به است، افزایش به رو آن در ...سیاسی، و مالی، اقتصادي، ايه بحران اختیار، مانند از خارج تحوالت

 دانش به متکی اقتصاد و بپردازد ها تحقق آرمان و تداوم پیشرفت و مختلف ايه زمینه در کشور دستاوردهاي

اقتصادي  نظام از بخش الهام الگوي و محقق سازد را پیشرو و را، پویاگ نبرو و زا بنیان، درون عدالت فناوري، و
پیشـرفت اقتصـادي خـود یعنـی      یکی از موانـع مهـم   1389که در سال  . همچنانبخشد عینیت را اسالم

  این حرکت در مسیري از تحول جدید قرار گرفت.  را پشت سر نهاد و باها  کردن یارانههدفمند
 راگـ  بـرون  و پیشرو زا، ساز، مولد، درون فرصت ذیر،پ فانعطا جهادي، رویکرد مقاومتی در واقع اقتصاد 

 گفتمان به آن تبدیل و اي رسانه و علمی، آموزشی ايه در محیط ویژه هب آنازي س اگفتم با بایستی و داشته

 کـارگیري  بـه  و شناسـایی  اسـاس  بـراین  .سـاخت  فـراهم  را آن ۀبهین تحقق هاي زمینهملی  رایج و فراگیر
هـاي   برنامـه  رصد مناسب و اقدامات و آفندي توان به دسترسی براي اقتصادي و فنی علمی، هاي ظرفیت

 واکـنش  هـاي  طـرح  تهیۀ طریق اقتصادي از مخاطرات مدیریت و دشمن براي هزینه افزایش و تحریمی

 قـدرت  افـزایش  و خـارجی  و داخلـی  هـاي  مخاطرات و اختالل برابر در هنگام به و فعال، سریعهوشمند، 

(تـرویج صـحیح    فرهنگـی  و فکـري سازي  ظرفیت طریق از اقتصاد کشورپذیري  آسیب کاهش و مقاومت
 جوشان و فروزان و خروشان و فیاض که سرچشمۀ مسلمان مردم به اعتماد و جامعه در فرهنگ بسیجی)

که با شروع انقالب طور )، همان1393شد (عبداللهی،  خواهد باز درهاي بسته همۀ شد، این اگر که هستند
بسیج سـاخته و   یري صحیح این فرهنگ، این فرهنگ توانست تمام ملت را براي دفاع از کشورگ با شکل

اي بعد جنگ نیـز بـا تغییـر    ه ههاي جهان بایستد و در سال تنهایی در برابر تمام ابرقدرت این ملت بتواند به
اي هـ  د و در سـال سرعت بازسازي کن توانست خسارات ناشی از جنگ را بهعملکرد از دفاعی به سازندگی 

گفتن به  ة اقتصاد مقاومتی، براي لبیکنیروها در حوز کنندة (فرهنگ بسیجی) تحریک بعد نیز این فرهنگ
ال هستیم که نقش فرهنگ بسیجی، پاسخ به این سؤ دنبال ما به تدابیر معظم له بوده است و در این مقاله

  (مستقل، سازمانی) براي تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟ در کارآفرینی
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  ال تحقیقسؤ
  نقش فرهنگ بسیجی در کارآفرینی و تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟

  االت فرعیؤس
 هاي فرهنگ بسیجی در کار کدامند؟ شاخصه. 1
 کدامند؟هاي اقتصاد مقاومتی  شاخصه. 2
 هاي اقتصاد مقاومتی چیست؟ هاي فرهنگ بسیجی با شاخصه ارتباط شاخصه. 3

  شناسی روش
به  از متون علمی و با استفاده از روش تحلیل محتواگیري  اي و بهره از روش کتابخانه این مقاله با استفاده

 اي امـام خامنـه   هـاي  بررسی نقش فرهنگ بسیج در تحقق اقتصاد مقاومتی بـا کنکـاش در آرا و اندیشـه   
  پردازد.   یالعالی) م (مدظله

  ادبیات تحقیق
  مفهوم فرهنگ 

 رو هروب مشکل با ها، آن از مانع و جامع تعریف ارائۀ در را پژوهی دانش هر است که واژگانی از فرهنگ واژة
 ) و وجـود 157 ،1384 (تقوي،"است ممتنع و سهل" اصطالح کی عریفت که بگوییم باید واقع در. کند یم

  گفته فوق است. یدؤم کامالً واژه این براي تعریف 200 حداقل از بیش
داننـد. فرهنـگ    مـی  اي از آداب و رسوم، اعتقادات، اخالق، مذهب، هنر و قـوانین  هفرهنگ را مجموع

  )300، 1388 (زارعی متین، .مظاهر معنوي و عوامل مادي حیات یک ملت عبارت است از کلیۀ
تعریف رهبر معظم انقالب از فرهنگ یـک تعریـف عـام اسـت. از نظـر معظـم لـه، فرهنـگ          اساساً

 و خلقیات است. ها  اي از باورها و اعتقادات، برداشت همجموع
هـا در   ا و روحیات و خلقیات آنه فرهنگ عبارت است از آن درك، برداشت، فهم، اعتقاد و باور انسان

  )25/6/1389رهبري  خبرگان ي(بیانات در دیدار اعضا .زندگی
معنـاي   مراد ما فرهنگ به« گیرد. یاي اجتماع را دربر مه از نظر ایشان معناي عام فرهنگ تمام حوزه

عام آن است. فرهنگ شامل ادبیات، هنر، علم، عادات، اخـالق جامعـه و سـنن موجـود جامعـه و شـامل       
  )20/9/1375هنگی (بیانات در دیدار اعضاي شوراي عالی انقالب فر». اي ملی استه خصلت
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  هاي مشترك فرهنگ   یویژگ
  :آموزند. می فرهنگی جامعه راهاي  یعنی اعضاي هر جامعه عوامل و ارزش فرهنگ آموختنی است 
  کنند. یبعدي منتقل مهاي  و دستاوردهاي خود را به نسلها  ها، آموخته یعنی انسان انتقال است: فرهنگ قابل 
  :در ها  و گروهها  اجتماعی است و تعدادي از انسانهاي  یعنی داراي ریشه فرهنگ ساختی اجتماعی دارد

 آن شریک هستند.
  یعنـی فرهنـگ هـر ملتـی جوابگـوي بسـیاري از        ننده نیازهاي اساسی انسان است:ک مینفرهنگ تأ

 نیازهاي روانی، مذهبی و اجتماعی آن ملت است.
  بنا به مقتضـیات زمـان و مکـان دسـتخوش     اجتماعی هاي  یعنی تمام پدیده ذیر است:پ لفرهنگ تحو

  )300 ،1388 (زارعی متین، .شود می تغییر و تحول و رشد

  فرهنگ کارآفرینی 
 هـاي رایـج سـازمان    ، فرهنگی است که باعث رشـد کـارآفرینی در درون محـدودیت   1فرهنگ کارآفرینی

بـر اقتصـاد مقـاومتی     رن عوامل مـؤث یتر از مهم یکی) فرهنگ کارآفرینی 190 ،1390(حبیبیان،  .شود می
فرهنـگ   دنبال خواهـد داشـت.   را به یرونیو انطباق ب یگرفتن نقش آن، عدم انسجام داخل دهیاست که ناد

فرهنـگ کـارآفرینی، اصـول     ،در واقع رد.یگ یبر ممشترك افراد جهادي را در يرفتار يکارآفرین، الگوها
درسـت   يکردهـا یعنـوان رو  را بـه  هستند که افراد به آن معتقدنـد و آن  یمشترک يها و ارزش يرهنمود

  )27 همان،( .کنند یم یام کارها تلقانج

  فرهنگ بسیجی
م با قبول مخاطرات، ریسک و نوآوري همراه با توکل و ایمان قبلی به فرهنگ بسیجی، فرهنگی است توأ
د که توانستند هشت سال دفاع مقدس را قوي نیروهاي رزمندگان بو ۀخداوند است. چنین فرهنگی پشتوان

ایستاده و حساب کتاب دنیـوي بـراي مقابلـه نداشـته      یتنهای هاي جهانی به اداره کرده و در برابر ابرقدرت
  باشند، اکنون نیر این فرهنگ موتور محرك اقتصاد ماست. 

  مفهوم و کارکرد بسیج
 ةشـدن و آمـاد  آمادة سفر ،عزم و اراده :سازمان جنگساز و  معناي سامان و اسباب بسیج در مفهوم لغوي به

) بسـیج عبـارت اسـت از عمـل     1372 دهخـدا، ( باشد. می ساختن نیروهاي نظامی یک کشور براي جنگ
لحـاظ   به )23 ،1380 (نورایی، .کردن و باالبردن امکانات ملی براي مقابله با هرگونه اوضاع اضطراري آماده

                                                        
1. intraprenneurial culture 
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بـراي  هاي گونـاگون اجتمـاعی در سـطوح متفـاوت      ها و گروه ردن تودهدرآو جنبش شناختی بسیج به جامعه
) در مفهوم سیاسـی و  13 ،1383 (حبی، شدن به منابع و رسیدن به اهداف خاصی تعریف شده است. مسلط

هاي رسمی و متعارف پاسـخگو   ها و روشکار و سازگیرد که نهادها،  اجتماعی بسیج در شرایطی شکل می
ـ کـى از برکـات انقـالب و از پد   یج، یبسـ معناي دیگر  ) به213، 1387 باشد. (ذوالقدر، نمی ار یهـاى بسـ   دهی

انى است که امـام  یپا هاى معنوى بى نهیکى از آن گنجین هم ین انقالب است؛ ایآور و مخصوص ا شگفت
د الهى خود و با حکمتى که خداى متعال به او ارزانى کـرده بـود، بـراى کشـور و ملـت و      یبزرگوار ما با د

ج، یبس«م: یید بگویم، بایف کوتاه معرفى کنیک تعریج را در یم بسیاگر بخواه شت.گذا ادگاریقالب ما به ان
ن جوانان کشـور، در  یکارتر به ن و آمادهیها، فداکارتر ن انسانیتر اى که در آن، پاك عبارت است از مجموعه

. »انـد  ن کشور، جمـع شـده  یکردنِ ا لیرساندن و به خوشبختى نا کمال ن ملت و براى بهیراه اهداف عالى ا
  ) 5/9/1376 (بیانات در جمع بسیجیان،

صـورت داوطلبانـه در آن    م پس از پیروزي انقالب اسالمی بـه ترین قالب و شکلی که مرد مهمبسیج  
هـاي اسـالمی و انقـالب دفـاع و حمایـت       اند و با عضویت در آن در مقاطع حساس از ارزش حضور یافته

بسیج یعنی مـتن  : « رمایش مقام معظم رهبري در خصوص جایگاه بسیج باید توجه کردبه این ف .اند کرده
دلیل فراگیـر و   دیگر بسیج به ازسوي».  ها داشت توان امید دفاع از انقالب را از آن ، آن مردمی که می مردم

ن توجه قرار کردن در کانو ، نظامی و امنیتی ایفا ، سیاسی یبودن و نقش حساس در تعامالت اجتماع مردمی
بـر   تـأثیر ثر بسیج بر امنیت داخلی در ابعاد نظامی، فرهنگی و اجتماعی و ؤ) نقش م1381 (فرهادي، .دارد

هـاي   مشارکت سیاسی و نقش بازدارنـدگی بسـیج در عرصـه   هاي  جویی سیاسی مردم در عرصه مشارکت
هاي  ) کمک به دستگاه1379 دوست، (احسان ساز بوده است. ، دفاعی و نظامی چشمگیر و سرنوشتامنیتی

ربط در برقراري امنیت پایدار مردمی و کاهش اثرات ناشی از حوادث و بالیـاي طبیعـی و انسـانی بـا      ذي
رزمی و دفاعی بسیجیان بـراي مقابلـه بـا تهدیـدات احتمـالی و تقویـت اسـتقامت و        هاي  ارتقاي آمادگی

اي  بسـیجی یگانـه   ةمین نیروهاي رزمند، تأي و برزن و انجام نهضت مقاومتپایداري مردمی، دفاع از کو
نظامی و امداد و نجات از دیگر کارکردهاي یـک  ند غیرعامل، دفاع غیررزمی، کمک در انجام عملیات پداف

  ) 162 ،1387 (ذوالقدر، بسیج مطلوب است.
 بسـیج را در عرصـه وسـیع تحقـق جامعـۀ      العالی) در یک نگاه راهبـردي،  (مدظله مقام معظم رهبري

ـ « داننـد:  یفرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي مسئول م ةپیچیدهاي  ی و در حوزهاسالم ج، یبسـ  ۀدامن
  .»ع استیار وسیبس

ت و ابتکار و حضـور  یج با فعالیروى مقاومت بسیج خالصه کرد. نیروى مقاومت بسید در نیج را نبایبس
ج، یبسـ  ن دامنـۀ یرانـد. بنـابرا   مىش یپ ران را بهیج ملت ایم بسیوى است که قطار عظیموتلوکوخود، مانند 

م یج عظـ یاز دارد؛ اما به بسـ یج نیروى مقاومت بسیج است. کشور به نیروى مقاومت بسیتر از ن عیار وسیبس



  ...  يساز یادهفرهنگ و رسانه در پ یگاهنقش و جاجلد دوم:                 502

 

نظامى  — باشدآن وقتى که الزم  — اسى، اقتصادى و اجتماعى ویهاى فرهنگى، س دانیمۀ مردمى در هم
  )21/8/1380 یجی،(بیانات در جمع نیروهاي بس .»ازمند استیز نین

هـا و   عرصـه  ۀسمت بسیج عظیم ملی در همـ  ایشان با هوشیاري و درایت، نیروي مقاومت بسیج را به
ج یبسـ «داننـد.   مـی  ک ملـت یسازد و بسیج را نماد حضور ملى و مقاومت ملى و آگاهى  می اقشار رهنمون

بـا تحـرك، همـراه بـا     ک ملت است؛ آن هـم آگـاهى همـراه    ینماد حضور ملى و مقاومت ملى و آگاهى 
وقتـى  ) «2/6/1384 (بیانات در میدان صبحگاه ستاد نیروي مقاومت بسیج،. »ت و همراه با اخالصیمعنو
هـاى نظـامى    نظامى و ملبس به لبـاس نظـامى و آمـوزش    ک مجموعۀی، مراد ما فقط "جیبس"م ییگو مى

ـ روى خودشـان را بـه م  یى که نیها انسان ۀعنى مجموعیج، یست، بلکه بسین رنـد تـا در جهـاد    آو دان مـى ی
ها همکـارى کننـد و در کارشـان     ها، فعال باشند و با آن دن به قلهیشان، در جهت رسعمومى کشور و ملت

) در نتیجـه، کـارکرد بسـیج    7/9/1384 (بیانات در دیدار بسیجیان،. »ج استین، معناى بسیم باشند؛ ایسه
جهاد عمـومی اسـت و ایـن معنـاي      یک عرصۀ، بلکه عرصۀ حضور بسیج 12نظامی نبوده ۀدر عرص صرفاً

 )354، 1393(فرزین،  .حقیقی و کامل از بسیج است

  ارتباط فرهنگ بسیجی و فرهنگ کارآفرینی
اي  اقتصادي از جایگاه ویژه هم رفتاري هستند که امروز در عرصۀم فرهنگ کارآفرینی و بسیجی دو مقولۀ

گـذار باشـند.   تأثیررسد بر هم  نظر می نی هستند که بهنقاط مشترك فراوا برخوردارند. این دو مبحث داراي
هاي دولتـی و همچنـین    ویژه سازمان هها، ب به غالب رویکرد کارآفرینی در فرهنگ سازمانی سازمان باتوجه

کردن رفتارهـاي داوطلبانـه و خـدمت صـادقانه در      اي مختلف فرهنگ بسیجی در نهادینهه اهمیت مولفه
گردد که فرهنگ کارآفرینانـه و فرهنـگ بسـیجی بـا یکـدیگر       حضه میجهت تحقق اقتصاد مقاومتی مال

اي است که تقویت یکی به ارتقـاي وضـعیت دیگـري منجـر      گونه ها به اگستنی دارند و پیوند آنارتباطی ن
باشـد،   اقتصاد مقاومتی مـی  مقوله در عرصۀ خواهد شد. آنچه بیان شد، حاکی از اهمیت و ضرورت این دو

فرمودند که رمز و  تأکید کشور العالی) نیز در سخنان خود بارها بر مسئوالن (مدظله ريکه مقام معظم رهب
که این  باشد راز سرافرازاي فرهنگ جهادي (که برگرفته از همان فرهنگ بسیجی و کارآفرینی) است، می

عـزت،  جهـت رسـیدن بـه     ترین دستمایه و بهترین راهکار، ایران اسالمی عنوان گران تواند به فرهنگ می
  ) 97 ،1390نژاد،  (فیروزآبادي و عصاریان .شدن از مشکالت باشدافتخار و رها

                                                        
که نباید بسیج را یک نهاد  کنم تر از عرصۀ نظامى است. اینى که من بارها گفتم و تکرار می عرصۀ حضور بسیج خیلى وسیع. 1

ها،  بیانات در دیدار اعضاي بسیجی هیئت علمی دانشگاهحساب آورد، تعارف نیست؛ بلکه حقیقت قضیه این است. ( نظامى به
2/4/1389(  
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  براي تحقق اقتصاد مقاومتی هاي مشترك فرهنگ بسیجی و کارآفرینی شاخصه
اي ه فرهنگ بسیجی که ارتبات تنگاتنگ با فرهنگ کارآفرینی، دارد در این بحش به چند مورد از شاخص

  ند از:ا ها عبارت کنیم، که این شاخص اشاره می فرهنگ بسیجی کارآفرینانه
 در این فرهنگ مشترك انتخاب آزاد است 

نمایند. گـاهی اوقـات ممکـن     یانتخاب آزاد بدین معنی است که خود کارآفرینان وظایفشان را مشخص م
ایت و در برخی مواقع، از نظر زمان و سایر منابع، توسط سرپرستان مورد حم کند؛ است شب و روز هم کار

دهنـد، و تنهـا    ش انجـام مـی  صورت خودجو هها کارشان را ب مهم اینجاست که آن ، اما نکتۀگیرند یم قرار
  کنند.  دادن وظایف رسمی خود بسنده نمی انجام به
  ناپذیري حاکم است در این دو فرهنگ قاعدة تسلیم 

تمام مراحل انجام پروژه حضور در یک فضاي کارآفرینانه، فرد (داراي فرهنگ بسیجی) مبتکر یا نوآور در 
کار سرکشی نمایند و مسئولیت نهایی پیشرفت پـروژه را بـه    ضی از افراد ممکن است گاهگاهی بهدارد. بع

بسیجی عضویت در تیم کـارآفرینی را   ما در هر صورت، افراد داراي روحیۀا ،شخص دیگري واگذار نمایند
اینـد  فرد بسیجی یک نوع پیوستگی را بـین کـل فر   د داد. منطق این مسئله این است کهناز دست نخواه

در  کند؛ عالوه بـر آن، تقریبـاً   عنوان مشوق واقعی براي ایجاد پروژه عمل می نماید و همچنین به ایجاد می
  دهد. می مواردي که در کل پروژه از ابتدا تا انتها حضور داشته باشد، احساس نوعی تعلق به او دست

 گیرنده مجري است انه تصمیمو کارآفرین در فرهنگ بسیجی 

کـه تصـویب تخصـیص    طح فاصله است؛ و ازآنجاسطح چندین سترین  بین مدیریت عالی و پایین معموالً
در شـود، بلکـه    گیرد، نه تنها باعث اتالف وقت در اجـراي پـروژه مـی    می منابع، توسط سطوح باال صورت
ال برود، ولـی  نباشد، ممکن است اصل پروژه زیر سؤمدیران باالتر منطبق  برخی موارد اگر پروژه با سلیقۀ

  یابد. در فرهنگ بسیجی شروع و اتمام کار با یک یاعلی تا انتها ادامه می
 فلسفه بازي بیس بال نهفته در این دو فرهنگ است 

از باشد. بسیاري  می گونه بردي،اصطالح هر هب بال بیانگر نیاز فزاینده به پیروزي بزرگ و یا فلسفۀ بازي بیس
شوند و برخی دیگر فقط داراي موفقیت نسبی هستند. در  یهاي کارآفرینانه با شکست مواجه م يگذار هسرمای

، تا با شود می فردي، تشویق صورت منحصربه بال، کارآفرینی به با استفاده از اصطالحات بازي بیساین تفکر، 
به حرکت واقعی بر یافتن بازیکنانی است که عالقمند  تأکیداما  ،مطلوب برسد زدن ضربات پیاپی به نتیجۀ

  بسیجی هستند. ن کارآفرینان همان دارندگان روحیۀبال هستند که ای کارآفرینانه در بازي بیس
 و فرهنگ کارآفرینانه است بسیجی باال تحمل ریسک، شکست، اشتباه در روحیۀ 

هـا   رفتن تـالش هـدر  اشتباه، شکست و بـه دادن  فرینی این است که در آن امکان رخاصل اساسی در کارآ
وجود دارد. رشد و پیشرفت کارآفرینی منوط به تحمل ریسک، شکست و خطـا و اشـتباه اسـت کـه ایـن      

  تحمل ریسک نهفته در فرهنگ بسیجی است.
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 ها  بودن از حریمآزاد 

اً وقتی کـه  مراتبی و افراد به حفظ حریمشان تمایل دارند؛ خصوص ا، واحدها، وظایف، سطوح سلسلهه بخش
هـا باشـد. کـارآفرینی وقتـی پیشـرفت       ها نسبت به منافع یا برخی از ایده این حریم مربوط به مالکیت آن

 شود که در سطوح مختلـف  ها آزاد شوند. اعتقاد به حریم، باعث می خواهد کرد که سطوح مختلف از حریم
پوشی  دیگر بایستی از آن چشمهاي  گروه دست آورد، هحاکم شود یعنی اگر تیمی چیزي را ب» باخت ـ  برد«

 آید. فرهنگ بسجی فضایی را پدیـد  وجود می هب» برد ـ برد«ها نباشیم، فضاي  اما اگر قائل به حریم ،نمایند
که در قالب گروه به فعالیت بپردازند، از منابع موجود بصورت مشترك  طوري هآورد که همه سود ببرند، ب می

دل نظر نموده و از نظر معنوي همدیگر را حمایت نمایند؛ و بـدون توجـه بـه    استفاده نمایند، با یکدیگر تبا
  ها به همدیگر کمک کنند و از مناقشات بخشی پرهیز نمایند. حریم

 است يا فرهنگ بسیجی و کارآفرینی، فرهنگ چند وظیفه 

هـا   ایـن تـیم  اي از افراد مختلف است.  اي وظیفهه تشکیل تیم ها، یکی از کارهاي مهم در رهایی از حریم
ها به افراد اجازه داده شود تا با تبعیت از  ثرند و لذا باید در سازمانؤبراي رشد و پیشرفت کارآفرینی بسیار م

هـا و   هاي کاري گردهم آیند و از مهـارت  این فرهنگ بدون توجه به نوع تخصصی که دارند، در قالب تیم
گیرنـد   هایی شکل مـی  هاي رسمی حول پروژه تیم هاي اعضاي دیگر گروه استفاده نمایند. در واقع دیدگاه

  نامید.  » 1فوق ممتاز«توان  ها را می که این تیم

  مفاهیم و تعاریف کارآفرینی
کارآفرینی از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگی انسان حضور داشـته و مبنـاي تمـامی    

دهـد   می بوده است. ادبیات کارآفرینی نشان اي بشريه حضور داشته و مبناي تمامی تحوالت و پیشرفت
   )22، 1378 (صمدآقایی، .گیرد می براي بشر را دره که کارآفرینی فعالیت

و یـا اصـطالح   » واسـطه و دالل «معنـاي   بـه » Entreprendre« کارآفرینی از کلمه فرانسـوي  واژة
ارآفرمـایی و  رسی ابتدا کت گرفته است که در فانشأ 2»شدنمتعهد«ي معنا به» to undertake« انگلیسی

د بهتر بود که این رس می نظر نیستند. بهها  خوبی از این واژه شده که هر دو ترجمۀ سپس کارآفرینی ترجمه
عبـارت از توانـایی    ینـد یـادگیري اسـت و   شد. کارآفرینی شامل یک فرا یترجمه م "آفرین ارزش"واژه به 

  ) Deakins & Freel,1998, 21( .باشد می ها مسائل و مشکالت و نیز یادگرفتن از آن برآمدن از عهدة
اي یـک  هـ  شود مخاطره می : کارآفرین کسی است که متعهد3دانشگاهی وبستر نامۀ بنابر تعریف واژه 

زمانی پـیش از آنکـه مفهـوم کلـی     ، اداره و تقبل کند. واژة کارآفرینی دیردهی سازمانفعالیت اقتصادي را 
                                                        

1. inirapises 2. undertake 
 

3. websters new collegiate dictionary 
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زدهم کسـانی را کـه در   شـان  ةکارآفرینی به زبان امروزي پدید آید، در زبان فرانسه ابداع شد. در اوایل سد
دیگر انواع مخـاطرات نیـز   ة خواندند. از آن پس دربار یاي نظامی بودند، کارآفرین مه موریتامر هدایت مأ

ة به بعد، فرانسویان دربـار م 1700گرفت. از حدود سال  یه قرار مایی مورد استفاده همین واژه با محدودیت
ا اندرکار ساخت جاده، پل، بندر و استحکامات بودند، به کرات لفـظ کـارآفرین ر   پیمانکاران دولت که دست

معناي ایجاد  برخالف صورت ظاهري آن، به» کارآفرینی) «2، 1386(کردنائیج، و همکاران،  .اند هکار برد به
ایجـاد  « معنـاي  صورت غلط و بـه  کردگان نیز به ست، این موضوع در جامعه و حتی در میان تحصیلکار نی

که ایجاد کار و شغل ممکن است یکی از نتایج کارآفرینی باشد. تا به حال  متداول شده است؛ درحالی» کار
ها  یو بعض پیدا نشده است» Entrepreneurship« معادل فارسی مناسب و درستی براي عبارت انگلیسی

  ) 1379 (احمدپور، .دانند یم» آفرینی ارزش«آن را معادل 

  سیر تکامل مفهوم کارآفرینی
توانـد   یتوان به مفهوم واقعی آن پی برد. کارآفرینی مـ  یاش نم هاي نو است که از کلم هواژه کارآفرینی واژ

گرایانه است تا بیشتر کنششد و ترقی مرتبط بوده و اي کسب و کاري تعریف شود که با ره عنوان روش به
اي که  هپذیرد. روش عمد یاي یک شرکت جدید را مه مدار بوده و مخاطره طور مشتري همین پذیر، واکنش

ا و ه کند استفاده از فرصت یدر یک دنیاي کسب و کار و تجارت شخص کارآفرین را از سایرین متفاوت م
 توان می کلی پنج دسته دگرگونی راطور به )6 ،1386(کردنائیج و همکاران،  .هاي یک سازمان است یپویای

  در مفهوم کارآفرینی از آغاز تا به حال متمایز نمود:
: نخستین تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه "هاي بزرگ دار پروژه همردان عهد" م16و  15اول:  ةدور

اروپاست. کارآفرین در این دوره اي فئودالی در ه قدرتمندي مالکان و حکومت ةشد. این دوره همزمان با دور
گیرد، البتـه در ایـن راه هـیچ خطـري را      یعهده م سی است که مسئولیت اجراي یک پروژة بزرگ را بهک
کند.  یشود و کارآفرین تنها پروژه را مدیریت م یمین معموماً منابع توسط حکومت محلی تأ زیرا ،پذیرد ینم

  هستند. سیسات نظامیا و تأه مسئول ساخت کلیساها، قلعهبارز کارآفرین در این دوره معماران  نمونۀ
به کـارآفرینی بعـد جدیـدي     "پذیري مخاطره"ان با شروع انقالب صنعتی زمم: هم17ة دوم: قرن دور

کارآفرین «کند:  یگونه تعریف م اضافه کرد. کانیلون یکی از نخستین محققان این رشته، کارآفرینی را این
دهـد و آن را بـا قیمـت     ییندي را انجام مـ خرد، روي آن فرا ییمت مشخص مکسی است که منابع را با ق

. کـارآفرین در ایـن دوره   »پذیر است هفروشد، از این جهت او فردي مخاطر ینامشخص و تضمین نشده م
  صنعتگران و دیگر مالکان فردي است. ،شامل کسانی نظیر بازرگانان

»: اقتصـاد  کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنۀمایز ت«و اوایل قرن بیستم؛ م 19و  18دورة سوم: قرن 
کند با کسی که  ییعنی کسی که خطر م ،شود یسرمایه متمایز م ةکنند میندر این دوره ابتدا کارآفرین از تأ
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هـاي جدیـد    يگذار فنـاور  کارآفرین این دوره بود، که پایه کند متفاوت است. ادیسون یمین مسرمایه را تأ
مین گذاران فـردي تـأ   هاي خود را از طریق اخذ وام از سرمایه مورد نیاز فعالیت سرمایۀشود. او  یشناخته م

کرد. همچنین در این دوره میان کارآفرینان و مدیران کسب و کار نیز تفـاوت وجـود دارد. کسـی کـه      یم
فـت  هاي مدیریتی را دریا يکند با شخصی که سود حاصل از توانمند یسود حاصل از سرمایه را دریافت م

  کند تفاوت دارد. یم
 مفهوم نوآوري در این دوره به یک جزء اصلی»: نوآوري« م؛ اي میان قرن بیستمه چهارم: دهه دورة 

نـام بـرد: کـارآفرین    توان موارد زیر را  یشود. در تعاریف برآمده از این دوره م یتعریف کارآفرینی تبدیل م
کار گرفته نشده است. کارآفرینان یک کسب و کار  ل بههایی است که تا به حا يفناور دهندة نوآور و توسعه

دهنـد.   یخالف آنان تغییرات اندکی در محصوالت موجود مـ که دیگران بر ، درحالیکنند یجدید را شروع م
انی تواند شامل هر چیزي باشد از یک محصول جدید و یا حتی ایجاد یک ساختار سازم یمفهوم نوآوري م

دلیل افزایش رقابت در بازار محصـوالت و تـالش بـراي     شدن این مفهوم به هجدید براي انجام امور. اضاف
  ها است. استفاده از نوآوري براي ایجاد مزیت رقابتی براي کسب و کارهاي موجود و بقاي آن

در ایـن دوره همزمـان بـا مـوج     »: جانبـه رویکرد چند«تاکنون)؛  1980(از  پنجم: دوران معاصر ةدور 
این  ةکنند عنوان تسریع شدن کارآفرینی به هاي کوچک و رشد اقتصادي و شناختهکار جدید ایجاد کسب و

اقتصـادي مـورد    محققـان توجه زیادي به این رشته شد. تا این زمان کارآفرینی فقط از دیدگاه  کار و ساز
سان نیز به این رشـته جلـب شـد.    شنا شناسان و روان ، ولی در این دوره توجه جامعهگرفت یبررسی قرار م

کارآفرینی است. از  سوي اي کارآفرینان و علل حرکت فرد بهه ین بر شناخت ویژگعمدة توجه این محققا
کارآفرینی روند پویایی در جهت افزایش «توان به موارد زیر اشاره کرد:  یتر این دوره م هشد تعارف شناخته

اي شغلی ه زمان یا فرصت دادن شود که خطر ازدست یو ایجاد سرمایه است. این کار توسط کسی انجام م
کارآفرینی فرایند خلق چیزي نو، با » پذیرد یدیگر را در جهت ایجاد ارزش براي یک محصول یا خدمت م

آوردن منـابع مـالی،    دسـت  ات مالی، روحی و اجتماعی براي بـه صرف وقت و تالش بسیار و پذیرش خطر
  )8-10همان، ( .رضایت شخصی و استقالل است

   اقتصادي رشد در کارآفرینی نقش
 که باشند موفق اقتصادي نیچن در توانند می کشورهایی لذا ،است سریع راتییتغ امروز، اقتصاد بارز ویژگی

 داشـته  اقتصـادي  توسعۀ نظریات تاریخی ریس بر نگاهی اگر. باشند داشته را راتییتغ این با قیتطب تیقابل
 اقتصـاد  در شرفتیپ و صنعت توسعۀ که دارند این بر تأکید نظریات، این جدیدترین که مییاب درمی م،یباش

 نـوآوري،  و علـم  شروانیپ صف در قرارگرفتن بدون و است ها نوآوري خلق و ها ایده رییتغ بر مبتنی جامعه
  .بود نخواهد موفق توسعه ریمس سریع مودنیپ در کشوري چیه
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 فرهنگ داشتن و کارآفرینی برساند، مقصود این به را ما تواند می که ابزاري بارزترین که است عییطب
هـاي   سـرمایه  ایده، و فکر صاحبان و نوآوران کارآفرینی، بر مبتنی اقتصادي نظام در. است کار در بسیجی

 رشـد  و شـرفت یپ روند در کارآفرینان ویژة جایگاه و نقش لیدل به. شوند می محسوب اقتصادي یک اصلی
 امکانـات  حداکثر با کنند می تالش شرویپ و یافته توسعه کشورهاي در ها دولت از اريیبس جامعه، اقتصادي

 هستند کارآفرینی هاي ویژگی داراي که را جامعه افراد از شماري قاتی،یتحق دستاوردهاي ازبرداري  بهره و
  )1387 ،ريراد؛ چیذ ؛ پزشکیمیینع( .کنند هدایت کارآفرینانه هاي تیفعال و کارآفرینی آموزش به

 جـاري  مشـکالت  و مسائل پایدار، توسعۀ و رشد ۀنیزم آوردن فراهم ضمن کشور در کارآفرینی ۀتوسع
 سـایر  انبـوه  معضـل  و دانشـگاهی  موختگـان آ دانـش  کاريیب فرهنگی، و اجتماعی نابسامانی فقر، ازجمله

 بـه  ابییدست اساس، براین .است راهبردها این ترین یاجرای از یکی کارآفرینی. کرد خواهد مرتفع را کارانیب
 مستلزم دهد، می شکل را کشور آیندة سالۀ پنج ۀبرنام چهار اصلی چارچوب که کشور سالۀ ستیب انداز چشم

 نقـش  کـارآفرینی  دهـد  مـی  نشـان  قاتیتحق) 1387 ان،یشعبان( .است اسالمی ایران در کارآفرینی توسعۀ
 زایـی  اشـتغال  رقابـت،  جهـانی،  بازارهـاي  در فعال حضور اقتصادي، توسعۀ و رشد دراي  هبایست و شایسته
 بـراي . دارد عمـومی  بخـش  و دولت جامعۀ مشکالت حل و ملی درآمد فقر، کاهش عدالت، توسعۀ پایدار،
 فرهنـگ  ایجـاد  کـارآفرینی  ۀتوسـع  از منظور .است ازین توانمند کارآفرینان به کشور در کارآفرینی توسعۀ

هـاي   فعالیـت  نـرخ  افـزایش  آن درپـی  و کارآفرینی به عمومی مثبت گرایش تقویت کشور، در کارآفرینی
. اسـت  زنـدگی  رسـم  و راه نـوع  یک بلکه ،نوخاسته علمی ةحوز یک تنها نه کارآفرینی. است کارآفرینانه

 مختلف هاي بخش در کارآفرینانهسازي  تیظرف مستلزم ما اسالمی کشور در توسعه که است این امر تیواقع
 در تواننـد  مـی  کـه  شـود  مـی  افرادي پرورش به منجر امر این. است جامعه فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 نوآوري، با و دهند توسعه را موجودهاي  تیظرف کنند، ایجاد نوین کارهاي و کسب جامعه مختلفهاي  بخش
هاي  تیظرف از مهم، هدف این تحقق صورت در. دهند کاهش را عمومی بخش و دولت جامعه، مشکالت

 پایـدار،  توسـعۀ  اجتماعی، رفاه و عدالت زایی، اشتغال و آمد خواهد عمل به استفاده حداکثر جامعه در بالقوه
   )همان( .دارد دنبال به را اسالمی ایران در ملی اقتدار و زندگی به دیام و نشاط ،زندگی تیفیک

  یمقاومت اقتصاد
 عرصـۀ  مـا در  اقتصـادي  رفتـۀ  ازدسـت  ايهـ  فرصـت  احیاي باشد براي امکانی تواند یم مقاومتی اقتصاد

  )42، 1393 (جواهري، .یالملل بین
یش این است که مـا  مقاومتی معنا اقتصاد«فرمایند:  یمقاومتی م مقام معظم رهبري در تعریف اقتصاد

 آن يریذپ بیمحفوظ بماند، هم آس کشور در ياقتصاد رشد به رو ه باشیم که هم روندیک اقتصادي داشت

دشمنان  يترفندها مقابل در اقتصادي کشور و نظام اقتصادي طوري باشد کهکند؛ یعنی وضع  دایپ کاهش
  )2/6/1391 (بیانات، .دنکن دایپ اختالل و ندیبب بیآس کمتر گوناگون خواهد بودهاي  شکل که همیشگی و به
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 العالی) (مدظله سوي مقام معظم رهبرياز یمقاومت شدن اقتصاد دالیل مطرح
به تغیییر موضع دشمن از دفـاعی   باتوجه شد. مطرح انقالب معظم رهبر جانب از ابتدا یمقاومت اقتصاد دةیا

سوي معظـم لـه   ظور اقتصاد مقاومتی ازهمین من . بهاقتصادي نیست اي جز مبارزة سمت اقتصادي، چاره به
 یاسـالم  نظـام  از مـردم  جداکردن دنبال به يد اقتصادیتهد موضوع در دشمن مطرح شد و از نظر ایشان،

  تهدیدات دشمن در اقتصاد آورده شده است.گذاري  ) در شکل زیر فرایند اثر3/5/1392 ،همان( .است
  

  
  اقتصاد زةدشمن در حو دیتهد ياثرگذار ندیفرا .1 شکل

  
رو بـه نبـرد    ،شـود دشـمن بعـد از شکسـت در نبـرد رزمـی       که در شکل باال مالحضه میطور همان 

ی) شناسایی گردید و با تدابیر ایشـان  لالعا (مدظله اقتصادي آورده که این امر با تیزبینی مقام معظم رهبري
توانـد   رزمی پیروز شود، امروز نیز می هنگ بسیجی توانست آن زمان در عرصۀکه این ملت با فرطور همان

  بیاورد.را به زانو درۀ اقتصادي نیز دشمن با تیکه بر همین فرهنگ واال، در عرص

 یمقاومت اقتصاد ياه ژهیکارو
 حیتصـر  ها آن به يمعظم رهبر مقام اناتیب در که داشت خواهد یمهم جینتا یمقاومت اقتصاد يریگ شکل
 :است شده
 دشمن ياقتصاد فشار برابر در ياقتصاد مقاومت جادیا. 
 دشمن ياقتصاد جنگ طیشرا در ياقتصاد رشد نیتضم. 
 کامل اشتغال طیشرا جادیا و دیتول عوامل يبیکار از يریجلوگ. 
 یعموم رفاه در اخالل جادیا از ممانعت. 
 مردم مشکالت حل. 
 18/7/1391، 8/5/1391(همان،  .یاسالم نظام به مردم یدلگرم( 
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 یمقاومت اقتصاد الزامات و طیشرا
 :دارد یالزامات و طیشرا ،يرهبر معظم مقام نظر از یمقاومت اقتصاد

 یمردم و یدولت ياه تیظرف ۀهم از استفاده. 
 اقتصاد. کردن یمردم 
 44اصل ياه استیس ياجرا قیطر از اقتصاد طیشرا در تحول. 
 یخصوص بخشسازي  توانمند. 
 نفت به یوابستگ کاهش. 
 یرنفتیغ يدرآمدها با ینفت يدرآمدها ینیگزیجا. 
 اقتصـاد  غالـب  بـه وجـه   انیبن دانش اقتصاد شدن لیتبد و دانش ۀیپا بر ياقتصاد يکارهاگذاري  انیبن 

 .کشور
  یمل دیتول از تیحما. 
  متوسط و کوچک يدیتول يواحدها کردن فعال. 
  یخارج يبا کاالها یداخل داتیتول حیترج و ینیگزیجا با مصرف تیریمد و مصرف در تعادل. 
  ياقتصاد مفاسد با مبارزه. 
  يارز منابع درست تیریمد. 
  اسراف از يریجلوگ يبراسازي  فرهنگ و مصرف تیریمد. 
  امکانات و منابع و زمان از يحداکثر ةاستفاد. 
  مقررات رییتغ و الساعه خلق ياه میتصم از زیپره و برنامه براساس حرکت. 
  8/5/1391، 3/5/1391(همان،  .یهمبستگ و وحدت از انتیص( 

 یمقاومت اقتصاد يبرا کشور موجود ياه تیظرف
 ند:یفرما یم یمعرف یمقاومت اقتصاد يبرا را ریز ياه تیظرف انقالب معظم رهبر
 یداخل ثروت و امکانات وجود. 
 خوب با فرهنگ ناب بسیجی مردم. 
 موجود یمال منابع. 
 جوان ملت و موجود یانسان منابع. 
 یجهان يبدهکار عدم. 
 کشور حرکت در یاسالم و ینیدگیري  جهت و ینید تفکر تیمحور. 
 انقالب و اسالم یمبان به معتقد مسئوالن وجود. 
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 همـان،   چهـارم.  در دهـه  ریچشـمگ  عدالت و محسوس شرفتیپ به یابیدست يبرا یاله قیتوف به دیام)
24/3/1391 ،7/4/1391( 
 الگوهـاي متعـددي در حـوزة    شـده،  اسـتخراج  يرهبر معظم مقام اناتیب از کههایی  مؤلفه براساس 

ها که براي شرایط عـادي و بحـران طراحـی     ياقتصاد مقاومتی ارائه شده که در اینجا به یکی از این الگو
  کنیم. شده اشاره می

  

  
  رانیا یاسالم يجمهور یمقاومت اقتصاد يالگو .2 شکل

  
 آنچه کند. یم زیها متما نگرش ریسا از را آن که است یمقاومت اقتصاد به ژهیو ینگرش انگریب الگو نیا

ـ  بحـران  و جنگ طیشرا مانند يرعادیط غیشرا يبرا ییالگو شود یم متبادر ذهن به یمقاومت اقتصاد از  ای
 دسـت  از را خـود  تیموضوع خاص، طیشرا شدن برطرف پس از ،ییالگو نیچن اما .است ياقتصاد میتحر

 طیشـرا  هـم  و بحران طیشرا هم حاضر يالگو که یدرحال است، ییاقتضا و یموقت ییالگو لذا داد؛ خواهد
   رد.یگ یم دربر را يعاد

 طیشرا يبرقرار به باتوجه عدالت و و رشدهاي  مؤلفه کردن برجسته با حاضر يالگو ،يعاد طیشرا در
ـ  دنبـال  را خـود  یاساس اهداف همراه عدالت رفاه جادیا و ییشکوفا جادیا در ياقتصاد ثبات  در کنـد.  یم

 خواهـد  فـراهم  را یاساس اهداف بیتعق امکان ياقتصاد تیفنر مؤلفۀسازي  برجسته با زین بحران طیشرا

  )(http://www.mellatonline.ne.. کرد
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  ارتباط بین فرهنگ بسیجی، کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی

  
  مدل مفهومی تحقیق: ارتباط اقتصاد مقاومتی، فرهنگ بسیجی و کارآفرینی .3شکل 

  
 که فراهم نمایند اي هگون به شرایط را مسئوالن کشور جهت تحقق اقتصاد مقاومتی باید رسد می نظر به

 فرهنـگ گیـري   شـکل  سایۀ در مهم امر این که آورند؛ عمل به را استفاده حداکثر مادي و انسانی منابع از

 بایـد هـا   شـرایطی، مسـئوالن و سـازمان    چنـین  تحقق براي .بود خواهد تصور قابل کارآفرینانه بسیجی و

 الزامات و بوروکراتیک سنتیهاي  چارچوب از فراتر که نمایند متقاعد اي هگون به را خود کارکنان تا بکوشند

 کارآفرینانـه  فرهنـگ  هـاي  یویژگ دیگر، حاکمیت عبارت باشند. به سازمان خدمت در سازمانی شدة تعیین

 و اداري پاگیر و دست قواعد و قوانین از فارغ بتوانند که است مسئوالن فرهنگ بسیجی در تقویت مستلزم
 اسـت،  مواجه انگیزي چالش اهداف اقتصاد مقاومتی که بادستیابی  در را سازمان کامل تعهد دلسوزي و با

شـود، فرهنـگ بسـیجی، فرهنـگ کـارآفرینی بایـد در تمـام         که در شکل دیده میطور همان .یاري دهند
ـ   جاري باشد تا ما بتوانیم در عرصۀ کارکردها اقتصاد نظـامی بـا سـربلندي و     ز مثـل عرصـۀ  اقتصـادي نی

 نام رفتـار شـهروندي سـازمانی    ن فرهنگ رسیده و در متون غربی بهایموفقیت بیرون آییم، امرزوه دنیا به 
کننـد کـه ایـن فرهنـگ در دوران دفـاع       (انجام وظایف فراتر از الزامات نقش) از فرهنگ بسیجی یاد می

 

نتایج جاري سازي  فرهنگ 
ببسیجی و کارآفرینی با  

بهره گیري از تدابیر مقام 
معظم رهبري

حرکت  
جهادگونه  

مسئوالن و ملّت 
در عرصه اقتصاد  

خنثی شدن 
تحریم هاي همه  

جانبه دشمنان
مقاوم شدن 

کشور در مقابل 
فشارها و 
تهدیدات 
دشمنان

دستیابی به 
عزت ملّی در  

مسائل اقتصادي 
با خودکفایی

شکل گیري بلوك 
مقتدر اقتصادي با 
همکاري کشورهاي 

اسالمی

کاهش حداکثري 
وابستگی اقتصاد 

کشور به نفت

رونق تولید ملی 
و ایجاد رفاه در 
سطح جامعه با 

اقتصاد تکیه بر 
مقاومتی

شکل گیري  
سبک زندگی  

اسالمی

ارائه خدمات  
گسترده  

اقتصادي به 
مردم 

نزدیک شدن 
به عدالت 

اجتماعی در 
سطح کشور

ریشه کن 
شدن مفاسد 
اقتصادي از 
مجموعه  

نظام وکشور

اقتدار اقتصادي و 
حضور موثر در 

بازارهاي اقتصادي 
دنیا
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مقدس در بین نیروهاي ایرانی وجود داشت و موجب پیـروزي کشـور ایـران گردیـد و اکنـون نیـز بـراي        
)، بـه قـول مقـام معظـم رهبـري      (کـارآفرین و بسـیجی   ایـن فرهنـگ   ارگیريکـ  بهاي جز  موفقیت چاره

  العالی) روحیه بسیجی نداریم. (مدظله

  گیري نتیجه 
الزم اسـت.   اقتصـاد  اهداف ایـن  تحقق براي آن الزامات و مقاومتی اقتصادسازي  گفتمان وسازي  فرهنگ

اي است که حل مشـکالت و تنگناهـا،    گونه اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به شرایط اقتصادي، صنعتی،
کنـد. ترکیـب جمعیتـی جـوان کشـور، ضـرورت ایجـاد         می اي جدید و متفاوتی را طلبه حل راهالگوها و 

مشـکالت و مـوانعی را در   نیز نوسان بهاي نفـت   دیگر و ، بحران اقتصاد جهانی ازسوياي شغلیه فرصت
نشان از عزم جدي رهبر انقـالب بـراي    1393سال گذاري  مسیر اقتصاد ایران قرار داد در این شرایط، نام

  رفت از این شرایط کنونی بود.   ایرانی جهت پیشرفت و برون -سالمیطراحی الگوي ا
ران و اذگـ  سیاسـت اقتصاد مقاومتی سبب شد که موضوع  معظم له بر تأکیدري و این عزم جدي رهب 

شک آن منبع جـز   ینفت بیندیشند و ب جزالوصول دیگري ب زان کالن کشور به منبع درآمد سهلسا تصمیم
عبارت دیگر کارآفرینی سازمانی با اتکا به فرهنگ بسـیجی و   ها یا به در سازمان ابتکار، خالقیت و نوآوري

اقتصـادي تلقـی    اولیـه در توسـعۀ   عنوان یک حالت نیست. ازآنجاکه کارآفرینی به چیز دیگريکارآفرینی 
توانـد   انـد کـه کـارآفرین مـی     فتـه شده فرض را بر ایـن گر جادهاي ای اي از پژوهش بخش عمده گردیده و

  اقتصادي در نظر گرفته شود.  عنوان رانندة به
سـپس بـا    کرد و ییراشناسا ینیابعاد گوناگون کارآفر ها و د جنبهیابتدا با به آن، در یابیدست يلذا برا 
 ینیکـارآفر  يبـرا سـازي   بسـتر  درنیز دولت  ،نین بیا در .ت کردیرا تقو ين ابزار اقتصادی، ايگذار هیسرما

  . ر دهدییکشور را تغ یتواند فرهنگ ارزش یدارد و م یار مهمینقش بس

 منابع
اي کارآفرینی و ارائه مدل مناسب بـراي موفقیـت   همروري جامع بر مدل« ).1391و همکاران ( ،پور، حبیب ابراهیم
  دانشگاه مازندران. ،بنیان شدان کارهاي و کسب مدیریت و کارآفرینی ملی کنفرانس ،»اقتصاد مقاومتیدر 
میلیـونی) در امنیـت ملـی     (ارتـش بیسـت   بررسی و تبیین نقـش بسـیج  « .)1379( دوست، علیرضا احسان

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز.»جمهوري اسالمی
 . http://farsi. khamenei. irت: یسا از يرهبر معظم مقام اناتیب

 .5/9/1376 بري در جمع بسیجیان،بیانات مقام معظم ره
 .21/8/1380 بیانات مقام معظم رهبري در جمع نیروهاي بسیجی،

 .1/9/1369 بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با فرماندهان بسیج،
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 .25/6/1389 ،رهبري خبرگان ياعضا دیدار در بیانات
 .20/9/1375 ،فرهنگی انقالب عالی شوراي اعضاي دیدار در بیانات

 .، نخیلمالت فرهنگیتأ. )1384( تقوي، سیدرضا
  .259 ة، گزارش، شمار»مقاومتی اقتصاد« .)1393( جواهري، سیدمحسن

 نامـۀ  ، پایـان »شهروندي سازمانی و کارآفرینی سازمانی بررسی ارتباط بین رفتار«). 1390( حبیبیان، سجاد
 دانشجویی، دانشگاه شاهد.

تهران، سازمان تحقیقات و  (رویکرد پژوهشی)، و تفکر بسیج شاخصهاي فرهنگ .)1383( حبی، محمدباقر
 .مطالعات بسیج
، مدیران سطح عملیاتی نیروي مقاومـت بسـیج   طراحی و تبیین الگوي توسعۀ. )1387( ذوالقدر، محمدباقر

 تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
   .آگاه تهران، اول، چاپ پیشرفته، سازمانی رفتار مدیریت. )1388(حسن  متین، زارعی
 دولتـی،  مـدیریت  آمـوزش  مرکـز  ،تهـران  اول، چـاپ  ،کارآفرینهاي  سازمان .)1378( جلیل آقایی، صمد

 .ریزي برنامه و مدیریت پژوهش و آموزش عالی موسسۀ
 ،کوثر قرآنی ۀفصلنام، »روایات و قرآن منظر آن از با مقابله و اسراف« .)1393( عبداللهی، محمداسماعیل

 .49ة شمار
(گفتمان فرهنگ جهـادي در انقـالب    از جهاد تا جهاد). 1390نژاد ( و حسین عصاریان ،فیروزآبادي، حسن
 دانشگاه عالی دفاع ملی.تهران، ، اسالمی ایران)

هـاي دفـاعی    بر آراء و اندیشـه  تأکیدنقش بسیج در حماسه سیاسی و اقتصادي با « .)1393( فرزین، میثم
  .2، جدفاعی مقام معظم رهبريهاي  مقاالت اندیشه مجموعه، »العالی) (مدظله مقام معظم رهبري

اهللا  دیـدگاه مقـام معظـم رهبـري حضـرت آیـت      بررسـی و تحلیـل بسـیج از    « .)1381( فرهادي، محمـد 
 .16 ةشمار ،بسیج  راهبردي مطالعات ۀفصلنام، »اي خامنه

ـ ، دانشـگاه ترب »نـان یکارآفر ییشناسـا  یابـزار بـوم  ن یـی و تب یطراح« .)1386(کردنائیج، اسداهللا و همکاران  ت ی
  مدرس.

ایجـاد   در کارآفرینی آموزش نقش بر نگاهی« ).1387( ذريیچمحمد  د ورا پزشکی غالمرضا ر،یام می،ینع
  کارآفرینی. و نوآوري همایش نیاول ،»اشتغال

  ، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی. روند تاریخی ارتش و بسیج ملی در ایران. )1380( ی، منوچهرینورا
Deakins, D. and Freel,M, (1998), Entrepreneurial Learning and the Growth Process 

in SMEs, the Learning Organization 5 (3): 144- 55. White Rose Centre for 
Excellence in Teaching and Learning of Enterprise. 

http://www.mellatonline.net/index.php/economy/39-1390-02-22 
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  نقش فرهنگ و آموزش در اقتصاد مقاومتی 
  **راد ، شاهین وهابی*حبیبه شباهنگ

  چکیده
انسـانی و منـابع    ۀاقتصاد مقاومتی اقتصادي است مولد که توجه به تولیدات داخلـی، اسـتفاده از سـرمای   

اند. خوشبختانه سرمایه انسـانی   هاي اقتصاد مقاومتی ترین مؤلفه محور مهم دانایی داخلی، اتکا بر اقتصاد
راگیـري فرهنـگ   تواند نقش مهمـی ایفـا کنـد ف    کشور با داشتن فرهنگ اسالمی و آموزش صحیح می

اقتصاد مقاومتی بین مردم تأکید رهبر معظم بوده است، رعایت الگوي مصرف مهـم و ضـروري اسـت    
بسـیار مهمـی    ۀتحصیل نکتـ  ةآموزان از ابتداي دور سازي اقتصاد مقاومتی در نزد دانش تالش به زمینه

باشـد و   می مـا مـی  جویی جزو اصول دین و فرهنگ اسـال  پرهیز از اسراف و لزوم توجه به صرفه .است
عنوان محور اقتصاد مقاومتی و مصرف کـاالي   تأکید فراوانی در قرآن شده است، تولید کاالي داخلی به

سـازانی کـه    عنوان آینده آموزان به سازي دانش ایرانی با در فرهنگ ایرانی ما جا گیرد، تالش به فرهنگ
  باشد.  سازند اولویت مهمی نیز می اقتصاد مقاومتی را می

   اقتصاد مقاومتی، فرهنگ اسالمی، آموزشها:  یدواژهکل

  مقدمه  
ها، آداب و رسوم، که در اکثریت مردم یک جامعـه مشـترك بـوده و تمـام      فرهنگ عبارت است از ارزش

ترین ویژگی آن پایداري و چسـبندگی اسـت. رفتارهـاي     گیرد و مهم می رفتارهاي پایدار اجتماعی را دربر
  شوند.  رفتارهایی پایدار شمرده میمصرفی انسان در بلندمدت 

کارگیري و اسـتخدام   اگر بخواهیم علم اقتصاد را دانش چگونگی انتخاب مردم و جامعه است براي به
هاي مختلـف جامعـه    ها میان افراد و گروه منابع کمیاب جهت تولید کاالها و خدمات گوناگون و توزیع آن

ایم باید به این نقطه تأکید داشته باشـیم   به زبان نیاورده براي مصرف بدانیم باید گفت تنها سخنی را بیش
  رسیدن به اهداف مورد نظر باید با آموزش صحیح صورت گیرد. 

هاي خاصی است که در شرایط کنونی جهت رویارویی با دشمنان نظام  اقتصاد مقاومتی، داراي ویژگی
هـاي فشـار از جانـب     شـخیص حـوزه  طرح است. اقتصاد مقاومتی یعنی ت و شرایط استراتژیک کشور قابل

                                                        
  shabahang.habibeh@gmail.comکارشناس علوم تربیتی  *

   vahabirad.shahin@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي ارومیه  **
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اقتصادي آنها و در شرایط آرمانی تالش براي  ۀاثرکردن دسیس تالش براي کنترل و بی دشمنان و متعاقباً
هاي تولیـد   ها روي مزیت تبدیل این فشارها به فرصت است. اقتصاد مقاومتی در راستاي کاهش وابستگی

  داخل و تالش بر خوداتکایی تأکید دارد. 
نشان از لزوم اهمیت حاکمیت ایـن مفهـوم بـر    «سال گذشته متناسب با اقتصاد مقاومتی  5گذاري  نام
شـکل   ها، این مفهوم به هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جامعه دارد. در این سال گیري تصمیم
گـردد. در دوران   اقتصاد مقاومتی به دوران قاجار نیـز بـازمی   ۀتري ترویج داده شده است. اما پیشین پررنگ

اي قرار داشت و  سابقه قاجاریه نیز اقتصاد ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. اقتصاد ملی در رکود کم
رفتن اقتصاد ملی و استقالل  ن با درك خطر ازبیناسیل محصوالت خارجی در بازار ایران روان بود؛ روحانی
جملـه ایـن اقـدامات،    از اقدامات عملی زدند کـه   سیاسی کشور با کمک تجار و بازرگانان معتمد دست به

هاي عملی موفق اقتصاد  اشاره کرد. شرکت اسالمیه یکی از نمونه» شرکت اسالمیه«توان به تأسیس  می
هـاي   اران بخـش اقتصـاد و رهبـري کلیـد واژه    ذمقاومتی است. در ارتباط با اقتصـاد مقـاومتی، سیاسـتگ   

ـ   تأملی چون اعتمـاد بـه   قابل دات داخلـی، عـدم وابسـتگی بـه اقتصـاد نفتـی، قـبح واردات        نفـس در تولی
غیرضروري، اقتصاد تهاجمی، ارتباط ارتقاي سطح دانش و اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی، مقاومت مدبرانـه و  

هاي در جهت  عنوان شاخص اند که هریک به کار برده مدیریت مصرف و حداکثر استفاده از زمان و منابع به
  تفسیر است. ی قابلتحقق اقتصاد مقاومت

تواند در کارکرد آن  حال باید به این موضوع بپردازیم که اقتصاد مقاومتی چیست و فرهنگ چگونه می
  تأثیر بگذارد؟ 

دانند؛ ولی این دو با هم متفاوت است. در اقتصاد  برخی اقتصاد مقاومتی را همان ریاضت اقتصادي می
شده  بندي زمان ۀبهینه از منابع موجود باید طی یک برنام ةادمقاومتی محدودیت منابع وجود ندارد، اما استف

سازي دارد و این در صورتی است که در ریاضـت اقتصـادي بـا     صورت گیرد که نیاز به آموزش و فرهنگ
کـردن بـا    مصـرف  بنـدي کنـیم و بـا کـم     ناچار باید سـهمیه  رو هستیم و به محدودیت منابع و سرمایه روبه

له کنیم و آموزش تحت تأثیر این اقتصاد و کمبودهـا در بخـش منـابع و نگـاه     هاي موجود مقاب محدودیت
براي مثال در  ،توان عامل مهمی دانست انقباضی دارد. فرهنگ افراد جامعه در پیشبرد اقتصاد مقاومتی را می

هاي مختلف که اقتصـادش   هاي جنگ اجراي اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر فرهنگ، کشور ژاپن به واسطه
هاي داخلی و پشتکار ملت و  هاي اقتصاد انقباضی و اتکا به توانمندي با اعمال سیاست ،شدت ضربه دید هب

  ها خارج شود و مسیر پیشرفت اقتصادي را در حالت عادي ادامه دهد.  دولت توانست از بحران
ثراً آن شود که داراي فرهنگ مصرف بوده و مردم اک نوعی در کشورهایی اجرا می ریاضت اقتصادي به

توان گفت کـه   خورند و می هایی در این مسئله شکست می را قبول ندارند و کشورهاي مجري چنین طرح
گیرد، گاهی اوقـات بـه افـزایش میـزان مالیـات و       ها انجام می ریاضت اقتصادي که توسط برخی از دولت
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گیـر آن   بـی گریبـان  انجامد، چیزي که کشورهاي غر هاي مالی خارجی می ها و کمک افزایش دریافت وام
دنبـال آن بـا کـاهش تولیـد      هـا و بـه   کردن کارکنان و کارگران بخش هستند. درایت رویه اقتصادي با کم

هـدف از طـرح ریاضـت     .شـدیدتري بینجامـد  خیلـی  تواند به رکود و بیکـاري   رو خواهیم بود که می هروب
و توانمنـدکردن کشـورها بـراي     رفته، بهبود وضعیت مالی کشورها اقتصادي بازپس گرفتن اعتماد ازدست

این دو با هم تفاوت زیادي است چـون اقتصـاد مقـاومتی    میان مدت است. در این صورت  بازیابی طوالنی
ها و فشارهاي خارجی و شکوفایی اقتصاد ملی است که با مدیریت و آموزش  تبلور اقتصاد در مقابل تحریم

پذیرد که  ر چارچوب اقتصاد مقاومتی صورت میکارکنان و کارگران و تعیین یک سري الگوهاي مصرف د
آورد و برعکس ریاضت اقتصادي با خودکفایی  ارمغان می آن رشد تولید داخلی اقتصاد بومی را به ۀدر نتیج

  و استقالل اقتصادي همراه است. 
ـ   هاي اقتصاد مقاومتی می سازي در زمینه عدم آموزش صحیح و فرهنگ بـروز مشـکالت    ۀتوانـد زمین

  سوي اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت:  فراوانی گردد که موضوعات زیر براي حرکت به
 نظام آموزشی ما متناسب با اقتصاد مقاومتی باید عمل کنـد. کـارکرد نظـام آموزشـی آن      :نظام آموزشی

ن برهـه  نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسـب بـا شـرایط و نیازهـاي تـاریخی آ      ،است که کودکان
  خوبی نمیفتد.  د؛ اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق بهنتربیت ک

 اگر دولت در  ،لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعاالن اقتصادي است :حمایت از فعاالن اقتصادي
توان انتظار داشـت   حالت عادي از فعاالن اقتصادي و کارگران و کشاورزان و... حمایت کند آن وقت می

تـوان   ها هم در روز مبادا به کمک کشور بیایند. ایفاي نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی را نمـی  آن
نادیده گرفت. اقتصاد مقاومتی ماهیت اقتصاد مردمی است. اگر قرار باشد ما اقدام در نهادسازي اقتصـاد  

بلکه لزوم دارد مردم وارد  ،مقاومتی داشته باشیم، هیچ لزوم ندارد که این نهادسازي را دولت انجام دهد
تواننـد   خوارها به اقتصاد جلوگیري کنند. نهادهاي اقتصادي مردمی می این عرصه شوند تا از ورود رانت

اي داشته باشند، اگر ما فضا را براي حضور جوانان مؤمن و خـالق ایـران اسـالمی در     کننده نقش تعیین
  ن عرصه شاهد خواهیم بود. اقتصادي فراهم کنیم، قطعاً تحولی مثبت در ای ۀعرص

 کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از نکات بـراي تحقـق اقتصـاد مقـاومتی      :کاهش وابستگی به نفت
». ماست باید از بین بـرود  ۀمیراث شوم صدسال«باشد. این وابستگی که به تعبیر رهبر معظم انقالب  می

ان زیادي ایـن خـأل را پـر کنـد. حمایـت از      تواند تا میز نیان ازجمله کارهایی است که میب شصنایع دان
تولیدکنندگان داخلی، ترویج مصرف کاالهاي ایرانی در بازار مصـرف و همچنـین حمایـت از صـادرات     

  شود.   هایی است که موجب کاهش وابستگی اقتصاد به نفت می غیرنفتی یکی از مؤلفه
 یعنی مصرف متعادل و پرهیز  ،استمدیریت مصرف یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی  ۀمسئل :الگوي مصرف

هاي مصرف این است کـه از   از اسراف و تبذیر. همه باید به این مسئله توجه داشته باشیم یکی از جنب
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تولید داخلی حمایت کنیم باید سعی کنیم که از کاالهاي داخلی استفاده کنـیم و از مصـرف کاالهـاي    
د به این نکته توجه کنیم که در اقتصاد مقاومتی همه خارجی که مشابه داخلی دارند بپرهیزیم. در آخر بای

  ن کشور. خود به وظایفشان عمل کنند، از کودك ایرانی گرفته تا مسئوال ۀوظیفه دارند در نوب

  تحقیق   ۀپیشین
در این باره تا بحال تحقیقات زیادي را انجام داده است و از زمان تحریم اقتصادي این مطالعات با وسعت 

  باشد:  بیشتري ادامه یافته است چند مورد از این تحقیقات به شرح زیر می
   هـاي   راهبردهاي اقتصاد مقاومتی کدامند؟ نویسنده محمدکاظم انبارلویی که به بررسی و تبیـین مؤلفـه

  پردازد.  اقتصاد مقاومتی می
 اي  اهللا خامنـه  هاي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران در اندیشه حضرت آیت بررسی ابعاد و مؤلفه

شناسی و تـدوین   نسب که به موضوع نویسنده محمدصادق ترابزاده سیدعلیرضا سجادیه مصطفی سمیعی
  نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی.  

 نواده نویسنده لیال صالحی و رقیه بهزاد که اقتصاد مقاومتی و الگوي سبک زندگی.  اقتصاد مقاومتی و خا  

  بیان مسئله  
لزوماً فرهنگ  گردد.اقتصاد مقاومتی از دید فرهنگ بررسی  ۀدر این مقاله سعی بر این شده است که مسئل

مقاومتی سوق داد، توان با آموزش صحیح به طرف پیشبرد اقتصاد  غیرقابل تغییر نیست فرهنگ را هم می
دبستان تا آموزش حین خدمت را مورد بررسی قرار دهیم و این موضوع با تأکیـد بـر    پیش ةآموزش از دور

دبستان شروع نماییم. در این باره البتـه نقـش آمـوزش و پـرورش نیـز       ةآموزش در الگوي مصرف از دور
راهکارهاي مناسـب تربیـت،    زان و ارائۀآمو اسالمی به دانش متونی صحیح و ۀبسیار مهم است، زیرا با ارائ

الزم را  ةآموزان شوق و انگیـز  براي خدمت به کشور و تالش براي ساختن اقتصاد ملی و اسالمی به دانش
  باشد.   نظر می خواهد داد. بنابراین راهکارهاي رسیدن به وضعیت مطلوب در اقتصاد مقاومتی مد

خودکفـایی و اقتصـاد مقـاومتی اسـت،      ۀشـور مسـئل  ترین بحـث در ک  به اینکه امروز مهم حال باتوجه
تواند داشته باشد و در  ترین نقش را می ترین و پربازده سازي، آموزش عملی توان گفت در زمینه فرهنگ می

هاي حـین   اي و عملیاتی ارائه شود که از سنین پایین شروع و تا آموزش این خصوص باید یک طرح ریشه
ها ضروري و مهم بوده و باید توسط کارشناسان خبـره مـورد    محتواي آموزشکار ادامه یابد؛ نگاه ویژه به 

  ارزیابی قرار گیرد. 
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  فرهنگ اسالمی و اقتصاد مقاومتی:  
اهداف اقتصاد مقاومتی دقیقاً مبتنی بر اهداف اقتصاد اسالمی و مکتب اقتصاد اسالمی است که معنویـت،  

شود  ل اسالمی جزو این اهداف است. معنویت باعث میالمل امنیت، پیشرفت، عدالت و ایجاد نظم نوین بین
شود که نظم الزم براي حرکت نظام اقتصادي  که انگیزه جهاد و مقاومت افزایش پیدا کند. امنیت باعث می

ماندگی (در شرایط تحریم) کاهش پیدا کند. همچنین  شود که امکان عقب فراهم شود. پیشرفت هم باعث می
شود که تعهد مردم به نظام  کند. عدالت باعث می شدت کاهش پیدا می من هم بهامکان تضعیف در برابر دش

کند. پنجمین هدف اقتصاد مقاومتی  و همچنین مقاومت مردم در یک نظام عادالنه مسلماً افزایش پیدا می
یعنی محـیط اطـراف    ،کردن محیط نظام اقتصادي اسالمی است که با اقتصاد اسالمی هماهنگ است امن

هاي ابالغی هم مطرح شده است، امن کرد. فرهنـگ   اقتصاد ایران را باید از طرق مختلفی که در سیاست
  هاي دینی نقش کامالً واضح و روشنی را در پیشبرد این اقتصاد دارد.  اسالمی مردم و آموزه

  گیري   بحث و نتیجه
 هاي اقتصادي  مقاومت اسالمی در برابر تحریم  
عنـوان   اي دارد. بـه  طور اساسی، استقامت و پایداري در برابر دشمنان در دین و آیین ما نیز جایگاه ویـژه  به

به یقین کسانی که گفتند پروردگـار مـا خداونـد    «فرماید:  سوره فُصلت می 30مثال، خداوند متعال در آیه 
سید و غمگین مباشید و بشارت شوند که نتر یگانه است، سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می

   . »باد بر شما آن بهشتی که به شما وعده داده شده است
هاي دشمنان، رمز موفقیـت در هـر    از این منظر، مقاومت در راه خدا و نترسیدن از مشکالت و توطئه

بیـان   العالی) حکیمانه و هوشیارانه در این مقطع، چنین  اي است. این که مقام معظم رهبري (مدظله عرصه
گونـه فشـار و    ما دارند، به این معناست که ما باید در ایـن شـرایط کـه دشـمنان همـه      ۀو انتظاري از هم

اقتصـاد  «گیرند، اقتصادي متناسب با این وضع داشـته باشـیم کـه از آن بـه      کار می تحریمی را علیه ما به
  شود.  تعبیر می» مقاومتی

  اقتصاد مقاومتی؛ رمز عزت ملی  
هـاي کـالن کشـور و بـراي      تصاد مقاومتی یک نظام اقتصادي است که هماهنگ بـا سیاسـت  در واقع، اق

ویـژه   گیرد تا بتوانند در برابر ضـربات اقتصـادي و بـه    مقاومت در برابر اقدامات تخریبی دشمنان شکل می
  ها ایستادگی کند و کشور را بر ریل توسعه و پیشرفت کماکان پیش ببرد.  تحریم

عنـوان   ه وجود دارد، این است که در این عرصه هرکدام از افراد ملت ما، چـه بـه  بسیار مهمی کۀ نکت
خـوبی از عهـده آن    عنوان یک مسئول در هر رده و پستی، مسئولیتی دارد که باید بـه  یک ایرانی و چه به

 تـوجهی و  عبارت دیگر، هیچ کس نباید بگوید که اقتصاد مقاومتی ربطی به مـن نـدارد، زیـرا بـی     برآید. به
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شـک، در ایـن میـان،     شـود. بـی   خـوردن کشـور و نظـام اسـالمی مـی      کوتاهی در این باره باعـث ضـربه  
گیـري اقتصـاد    عنوان یک جمعیت حدود هفده میلیون نفري، نقش بسیار مهمی در شکل آموزان، به دانش

وظیفـه و  ة مهـم دربـار  ۀ مطلب به چند نکت ۀمقاومتی و لبیک به نداي رهبري عزیز انقالب دارند. در ادام
  شود.   ها اشاره می رسالت آن

 جویی  پرهیز از اسراف و لزوم توجه به صرفه  
خوبی پشت سر بگذارد و در  ها را به شود کشور ما در این شرایط بتواند تحریم یکی از مسائلی که باعث می

مـا آن   کردن است کـه  اقتصاد مقاومتی موفق باشد، توجه به اصل مقابله با اسراف و درست مصرفۀ عرص
العـالی) در دیـدار بـا     نامیم. دوم شـهریورماه امسـال، مقـام معظـم رهبـري (مدظلـه       می» جویی صرفه«را 

سازي کنیـد.   باید فرهنگ«له تأکید کردند و فرمودند: ئجمهور و اعضاي هیئت دولت، بر همین مس رئیس
راف منـع شـده و مـا    مند به مفاهیم اسالمی هستیم؛ این قـدر در اسـالم اسـ    ما یک ملت مسلمان عالقه

  ». مان اهل اسرافیم متأسفانه در زندگی
کشـیدن   نکـردن و سـختی   وجه معنایش مصرف هیچ جویی و مقابله با اسراف به بدیهی است که صرفه

هـاي خـدا درسـت اسـتفاده      جویی در یک کالم به این معنا و مفهوم است که از نعمت نیست، بلکه صرفه
  شدت بپرهیزیم.  رویه به کردن بی کنیم و از مصرف

 براي کمک به اقتصاد ملی درست مصرف کنیم  
گونـه، هـم    کردن دفتر و کتاب است. ایـن  آموزان در این راستا، درست مصرف یکی از کارهاي خوب دانش

شود و نیاز نیست کشور ما  ها ماندگاري بیشتري دارند و هم اینکه کاغذ کمتري در کشور مصرف می کتاب
جویی در خـوراك و پوشـاك و مصـرف آب و     ا کاغذ از خارج کشور وارد کند. صرفهزیادي بگذارد تۀ هزین

موقع از لوازم خانگی مانند تلویزیون، کولر، بخاري و یخچال ازجمله ایـن   مناسب و بهة برق و گاز و استفاد
  ها مورد دیگر را نیز به آن افزود.  شود ده راهکارهاست که البته می

 اقتصاد مقاومتی   تولید کاالي داخلی؛ محور  
اند، ما با مصرف کـاالي داخلـی و نخریـدن کاالهـاي      در شرایطی که کشورهاي غربی ما را تحریم کرده

خود کمک کنیم و هم این که تودهنی بزرگی به دشـمنانمان بـزنیم   ة توانیم هم به اقتصاد خانواد آنها، می
آمـوز اگـر بکوشـد نـوع داخلـی       نند. هر دانـش خواهند ایران و ایرانی را سربلند و مستقل و آباد ببی که نمی

شک گـام بسـیار    کاالي مورد نیاز خود را بخرد و خانواده و دوستان خود را نیز به این امر تشویق کند، بی
مـان   مهمی در راستاي حمایت از تولید ملی، برداشته است؛ که اتفاقاً شعار امسال هم هست و رهبر فرزانه

  بر آن تأکید خاصی دارند.
 قط کاالي ایرانی ف  

خوانیـد، در   مهم این است که هر یک از ما از خود شروع کنیم؛ براي مثال، شمایی که این مطالب را مـی 
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شدت بپرهیزید و از جـنس ایرانـی آن اسـتفاده     التحریر و کیف و کفش خارجی به قدم اول از خریدن لوازم
  کنید. 

ایم و به ایجـاد شـغل بـراي     ونق تولید ملی شدهاین را هم بدانیم که با مصرف کاالي ایرانی، باعث ر
هـا را دچـار    ایم، یعنی در حد خود با مشکل بیکاري که امروز بسیاري از خـانواده  وطنانمان کمک کرده هم

ایم. این کار هم یک همت و جهاد ملی است و هم ثواب الهـی دارد و   دغدغه و نگرانی کرده، مقابله کرده
  ند متعال اَجر خواهیم داشت. طور قطع ما در برابر خداو به
 سازند سازانی که اقتصاد مقاومتی را می آینده  

سازان نظـام   آموزان آینده اند دانش العالی) بارها فرموده اینکه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله
ند که چند آموزان هست راستی همین دانش مقدس جمهوري اسالمی ایران هستند، بسیار پرمعناست، زیرا به

ایران اسالمی را ة شوند و آیند تالش و مدیریت کشور می ،سال دیگر پس از تحصیالت خود وارد بازار کار
  سازند.   می
  خوب درس خواندن قدم اول است  

هاي کـاري در کنـار تحصـیل، یـک امـر       خواندن و یادگرفتن مهارت حاال که این طور است، خوب درس
آموزي و توجه به اخالق و معنویت، خود را براي  خواهد با علم ت که میآموزي اس ضروري براي هر دانش

طور اساسی اقتصاد مقاومتی ماهیتی مردمی  دیگري این است که بهۀ خدمت بهتر به کشور آماده کند. نکت
آموزان با تقویت  کننده و حیاتی دارند. از این لحاظ الزم است که دانش دارد؛ یعنی مردم در آن نقش تعیین

خودباوري، تالش و جدیت و نیز چاشنی خالقیت، نقش کلیدي خود را در اقتصاد مقاومتی بردارنـد  ۀ وحیر
  ها دوخته شده است.  و بدانند که چشم امید ملت و رهبر به آن

   نقش کلیدي نظام آموزش و پرورش  
متناسـب بـا شـرایط و    نظام تعلیم و تربیت و آموزشی کشور ما باید کودکـان، نوجوانـان و جوانـان مـا را     

طـور قطـع،    کوش بار بیاورد. بـه  نیازهاي امروز تربیت کند، یعنی از کودکی آنان را خالق، جهادگر و سخت
  چنین فرزندانی با این تعلیم و تربیت، سازندگان اقتصاد اسالمی کشور خواهند شد. 

هنگ اسـالم و اقتصـاد   توان نتیجه گرفت که مبانی تئوریک اقتصاد مقاومتی در ایران براساس فر می
اسالمی است که با الگوگیري از والیت و عدالت ناشی از مکتب اقتصـادي اسـالم طراحـی شـده اسـت.      

طلبی، رعایت انصاف، مواسات و تقوا و کار براي خدا، ثروت خیـر   مباحث اخالقی اقتصاد اسالمی مثل حق
شیم، باید انصاف را رعایت کرد، زهـد و  است، نیروي کار داراي ارزش است، باید به عهد و پیمان پایبند با

  پارسایی و قناعت را باید رعایت کرد و باعث قوام جامعه است. 
خصوص آمـوزش   تولید، دولت و به ۀاندرکاران عرص به فرهنگ عمومی مردم دست دیگر باتوجه ازطرف

یکـدیگر داشـته   ارتباطی صمیمی و تعامـل پایـداري را بـا     ۀکنندگان باید حلق و پرورش و مردم یا مصرف
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هاي نسبی کشور عالمانه استفاده شود. طرح این سخن، بر اهمیت مشـارکت و   باشند. باید از تمامی مزیت
افزاید و نقش والدین را بیش از پیش نمایان  ها براي توسعه و تقویت محصوالت داخلی می همدلی خانواده

هـا بـه کـاالي     ارجی تنها با نگاه خانوادهکند؛ زیرا براي مثال اصالح فرهنگ غلط استفاده از کاالي خ می
  پذیر است.  داخلی امکان

  منابع  
  ، چاپ اول، مشهد.   هاي اسالمی الگوي مصرف در آموزه). 1388ایروانی، جواد (

آموزان  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانش«همت جعفري،  و احمد جعفري قربانعلی، سبکتکین،
آموزان شهر کـرج، همـایش ملـی     موردي: دانش ۀمطالع ،»اقتصاد مقاومتیبه سبک زندگی متناسب با 

    .  نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
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   تحقق اقتصاد مقاومتی مصرف در نقش مدیریت
  *حسین عباسیان

  چکیده
منظور تسلط اقتصادي و سیاسی بر  ین استعمار بهنوهاي  تغییر سبک جوامع در حال توسعه یکی از شیوه

باعث مواجهه  ،ارتباطات سریع و آسان اقتصادي کالن وهاي  پیدایش مدرنیته و ایجاد سرمایه هاست. آن
 یاصـل هـاي   از دغدغـه  یکـ یامروزه  فراوانی در نظام جهانی گردیده است.هاي  انسان امروزي با چالش

نوسـانات  است. وجود  بحث چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی ،رانیا ین و نخبگان جامعۀ اسالمالئومس
جمله عواملی است که تحقق ازگرایی  فرهنگ مصرف هاي آسیب بحث نفت وویژه در  هی بالملل بازار بین

 "نماید. تحقیق پیش رو نیز با موضـوع   می روز بیشتر طلب را روزبه اقتصاد مقاومتی کامل و با موفقیت
 مـدیریت  ،مصرف درسـت  پرداخته است. مهمبه این " تحقق اقتصاد مقاومتی در مصرف نقش مدیریت

 در نهایت و و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی رهبران انقالب بزرگان دین و ،تروایا ،مصرف در آیات
  شده در این پژوهش است. اصلی پرداختههاي  محور جملهبیان پیشنهادات و راهکارها از وگیري  نتیجه نیز

  سبک زندگی اسالمی اقتصاد مقاومتی، ،مصرف ها: واژهکلید

  مقدمه
گونـه عنـاوین    کـه ایـن   سمت مسائل اقتصادي سـوق داده شـد   بیشتر بهها  گذاري سال نام 1378از سال 

تحلیلی داشت. این خواسته با حوادث و اتفاقاتی  عمقی واي  هجدي همراه با خواست حکایت از یک دغدغۀ
ایران ها  و اینکه تحریماي  هدر بحث مذاکرات هست امریکاو نیز شرط و شروط  که در بحث نفت پیش آمد

  جا بود و این چیزي نبود جز اقتصاد مقاومتی.باي  هکشاند نشان از یک مطالبرا پاي مذاکره 
مـوازات آن اجـراي مـدیریت مصـرف      هم اصالح رفتار مصرفی است و ،گام اول در اقتصاد مقاومتی 

پـژوهش مطـرح و بـا طـرح ایـن       عنوان مسئلۀ هب است. پژوهش حاضر نیز به دلیل اهمیت موضوع آن را
  ؟ بدان پرداخته است.صرف در تحقق اقتصاد مقاومتی چیستم نقش مدیریت ل کهؤاس

  مصرف
مصرف عبارت است از پرداخت هزینه و امکانات در امور ضروري، براي گذراندن زندگی و تداوم حیـات و  
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بهینه از شرایط حیات در محـیط زنـدگی، کـه ایـن امـري اسـت مـرزدار و نیازمنـد بـه          مندي  حتی بهره
  داري با جدیت الزم. و اندازهریزي  برنامه
 و الْبـؤْس  یکْـرَه  و التَّجملَ و الْجمالَ یحب تَعالَى اللَّه إِنَّ« :فرمودند )اله و علیه اهللا صل( اکرم رسول 

اؤُسفَإِنَّ التَّب زَّ اللَّهع لَّ وإِذَا ج ملَى أَنْعع دبۀً عمعن- بیرَى أَنْ أَح  لَیـهـا  عکـه  دارد دوسـت  خداونـد  ؛أَثَرَه 
 الحرانـی، . (»دارد دشـمن  را گداصـفت  فقیرنمـاي  ةبند و ببیند او در را اثرش دهداي  هبند به نعمتی چون

1354، 60(  
داننـد و   مـی  در معیشـت را کمـال  گیري  کردن و تقدیر و اندازه درست مصرف )علیه السالمامام باقر (
. 3هـا   شکیبایی بر دشـواري  .2فهم عمیق از دین  .1سه چیز است:  تمامی کماالت در«اند:  چنین فرموده

   )65 ،1383 (حر عاملی، ».داري در گذراندن زندگی اندازه
 تأکیـد بر آن  )السالم معلیهمعصومین ( ۀکردن است که خداوند و ائم ۀ مثبت و معمول مصرفاین جنب

قیمـت و   دن بیش از حد بـه کاالهـاي گـران   آور معناي روي گرایی در دیدگاه عرف نیز، به مصرف اند. کرده
نـه  کـردن   شود، این نوع مصـرف  می به هدف تبدیلها  که این عمل، براي انسان غیرضروري است تاجایی

  گرایی، نکوهش شده است. ام مصرفشدن جامعه در ددلیل گرفتار تنها سفارش نشده است، بلکه به

  مدیریت مصرف در آیات و روایات
  روي الف) اعتدال و میانه

و آنان هستند که هنگام انفاق به مسکینان ؛ والذینَ اذا انفَقوا لم یُِسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما«
  )67ۀ آی ،فرقانسورة ( ».رو و معتدل باشند ، بلکه در احسان میانهاسراف نکرده و بخل هم نورزند

موجب آسـایش و آرامـش فـرد و     رعایت آن ل زندگى است که ئترین مسا بیانگر یکى از مهم این آیه،
هـاى اجتمـاعى و    شـدن بسـیارى از نابسـامانى    و برطـرف  هاى مشکالت  ث گشودن گرهجامعه شده و باع

له اعتـدال در انفـاق و   ئمسـ یـاد کـرد، و آن   تـوان   مـی زندگى  ةعنوان معجز آن به و از. گردد مى اقتصادى 
  مصرف است.

حضرت پیراهنش را به او ببخشـد.   آمد و تقاضا کرد که آن  (ص) شده، فقیرى به محضر پیامبر  روایت
 طـور  ون پوشش دیگر نداشـت، در خانـه بـه   (ص) پیراهن را از تن خود بیرون آورد و به او داد، و چ پیامبر

غیـاب، آن حضـرت را سـرزنش کردنـد و بـه او       بیرون نرفت، کافران در عریان نشست و حتى براى نماز
نـازل شـد:     و لهو، آن حضرت را از نماز بازداشته است. در این هنگام این آیه ب چنین تهمت زدند که خوا

 هرگـز دسـتت را بـر    ؛والتجعل یدك مغلوله الى عنقک و ال تبسطها کل البسط فتقعـد ملومـا محسـورا   «
 خـود را مگشـاى تـا مـورد سـرزنش       دسـت  (اعتـدال نیـز)   و بیش از حـد  نورز) (بخل نمکگردنت زنجیر 

 )29، آیۀ اسراءسورة ( .»مانىاز کار فروقرارگیرى و  
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ما من نَفَقَۀٍ احب الی اهللا من نفقۀ قصد «(ص) فرمود:  براساس همین آیات و دستورهاى الهى، پیامبر
 دراسـراف تر از انفاق معتدالنه نیست. و خداوند  وبـپیشگاه خدا محب اقى درـهیچ انف ؛سـرافو یبغض اال

   www. tebyan.net) ( ».انفاق را دشمن دارد

 و إِسرَاف و رٌیتَبذ حقِّه رِیغَ یف إِعطَاءه فَإِنَّ الْفَساد و اهیفَإِ مالٌ لَه کُمیف کَانَ« :فرمود(ع) حضرت علی 
وه یکْرَ رْفَعذ بِهاحص النَّاسِ یف و ینْدع هضَع د بایـد از  اختیـار دار  کس ثروتی دره داشته باشید هرجتو ؛اللَّه

کردن و اسراف است. این کار موجب سربلندي کردن مال در راه ناصحیح نابود تبهکاري دست بکشد. خرج
  )31، 1365(کلینی،  .»افکندگی پیش خداست، ولی موجب سرشخص بین مردم

  ب) اسراف و تبذیر
اسـراف و   عهده دارد.مصرف بر ترین نقش را در الگوي بردن اسراف و تبذیر مهم نهایت ازبینکاستن و در 

نـد؛ لکـن   ا و در دادگاه جامعه هر دو در جایگاه متهم و همیشه محکـوم اند  تبذیر هر دو از جنس خرابکارانه
کردن  صرفکردن چیزي و اسراف بیش از حد م جهت مصرف بی تبذیر اسراف و تبذیر هر دو یکی نیستند.

  )149 ،1362،بابویه (ابن .است آن

 13ت. در قرآن کریم حدود شدت نهی شده اس کریم و سخنان ائمۀ اطهار، از اسراف بهدر آیات قرآن  
  آیات زیر است:ها  آن کار رفته است که ازجملۀ بار کلمۀ اسراف با الفاظ گوناگون به

 »سورة انعـام،  .»دارد نمی و اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست ؛و ال تسرفوا انه ال یحب المسرفین) 
  )141 آیۀ

 »  وءات ذالقربی حقه والمسکین وابن السبیل و ال تبذر تبذیرا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کـان
کـن و نیـز   خـود را ادا  (اي رسول ما، خود و امتت) حقـوق خویشـاوندان و ارحـام    ؛الشیطان لربه کفورا

گز اسراف مکن) کـه  فقیران و رهگذران بیچاره را به حق خودشان برسان و هرگز اسراف روا مدار. (هر
. »سخت کفـران نعمـت پروردگـار خـود کنـد     ند و شیطان است که ا مبذران و مسرفان برادران شیطان

  )26-27 آیات (سورة اسراء،
 »  اي فرزنـدان آدم   ؛یابنی آدم خذوازینتکم عندکل مسجدوکلواواشربواوالتسرفواانه ال یحـب المسـرفین

خـدا بخوریـد و بیاشـامید و اسـراف     هاي  و هم از نعمتخود در مقام عبادت به خود برگیرید هاي  زیور
  )31 (سورة اعراف، آیۀ .»دارد نمی مکنید که خدا مسرفان را دوست

 »دهـیم  مى جزا چنین این و ؛وکذلک نجزى من اسرف ولم یومن بایات ربه و لعذاب االخرة اشد وابقى 
(سورة طه،  .»است پاینده و سخت عذاب او براى و نگرود خداوند هاى آیت به و کند اسراف هرکس به

 )127 آیۀ
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 »سـورة   .»کرد نخواهد هدایت هرگز را دروغگو مسرف مردم خدا ؛ان اهللا الیهدى من هومسرف کذاب)
   )28 غافر، آیۀ

 »151 آیۀ (سورة شعرا، .»نکنید پیروى ستمگر مسرف روساى رفتار از ؛وال تطیعوا امرالمسرفین(            
تـوان اسـراف و تبـذیر را از     می کهاي  هتبذیر، احادیث و روایات بسیار است به گوندر بحث اسراف و 

دیدگاه معصومین به فراخـوان تخصصـی گذاشـت و ایـن بسـیاري احادیـث، حکایـت از اهمیـت و         
  )1354 ،مکارم شیرازي (ر.ك بودن این موضوع دارد. مهم

 :فأربعه: الفخر بالباطل، و یاکل ما لـیس عنـده، و   اما عالمه المسرف « پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند
 ،1379 ،شـهري  ري (محمـدي  .»وف، و یفکـر مـن ال ینتفـع بشـیء منـه     یزهد فـی اصـطناع المعـر   

       )2460حدیث
خـورد، در   مـی  نازد، آنچـه را فراخـور حـالش نیسـت     می اسرافکار چهار نشانه دارد: به کارهاي باطل

  کند. می که بدو سودي نرساند انکاررغبت است و هر کس را  بی کارهاي خیر
 سـازد  روي فراوانـی را نـابود مـی    اسراف و زیاده؛ االسراف یفنی الجزیل« فرمایند: می(ع) حضرت علی«. 

 حـدیث  (همان، .»فقر و تنگدستی است ۀروي مقدم زیاده ؛التبذیر عنوان الفاقۀ« )8481 حدیث (همان،
 و خـوار  تنگدستی با کند، افتخار روي زیاده به که کسی ؛»باالفالس احتقر بالتبذیر افتخر من) «1659
       )1661 حدیث همان،( .گردد می زبون

 سـفارش ؛ فانه من فعـل الشـیطنۀ   سرافالباالقتصادوایاك وا علیک«میفرمایند:(ع) امام حسن عسکري 
 .»کارهـاي شـیطانی اسـت    روي چراکـه آن از  زیـاده  و اسراف دارم از بازت می روي و نم به میانهک می

 )292 ،1404(مجلسی، 
  :(ع)کـار کـه چقـدر از     واي بر اسراف؛ ویح المسرف ما ابعده عن صالح نفسه و استدراك امره«قال علی

 )1 حدیث اسراف، باب ،1379 شهري، ري (محمدي .»خویش و رسیدگی به کار خود دور است مصلحت
  :(ع)داوندا بـر محمـد و آل   خ ؛االزدیاداللهم صلی علی محمد و آله و احجبنی عن السرف و «امام سجاد

  )30دعاي ،سجادیه صحیفۀ(». اروي محافظت فرم او درود فرست و مرا از اسراف و زیاده

  مدیریت مصرف از دیدگاه رهبر کبیر انقالب اسالمی
را جهت داد و به سـر منـزل مقصـود رسـاند     ها  و حرکتها  جریان ۀدفتر انقالب اسالمی را که هم شیرازة

نامـۀ   (ره) و وصـیت امـام   صـحیفۀ تأمـل در   وجـوي قابـل   خمینـی (ره) نیسـت. بـا جسـت     کسی جز امام
  یابی نمود.توان نکات زیر را محور می الهی ایشان در دو بحث مصرف و اسرافـ  سیاسی
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 گرایی مسلمانان تثبیت و تقویت مصرف امریکاهدف  .1
 »همـۀ  و کنـد  بردارى بهره و ندازدیب نیمسلم نیب اختالف آنکه و دارد که تزى آن حسب به دیبا کایامر 

 نگـه گرا  مصرف حال به را نیمسلم و بچاپد را نیمسلم ریذخا و را نیمسلم ىیدارا و را نیمسلم تیثیح
  )438 ،15 ج ،خمینی( .»دارد

 واسـطۀ  بـه  اخـتالف  جـاد یا با که د،یدار مشترك غدار دشمنان جهان)، (حجاج و مسلمانان ایران و همۀ 
ـ اخ هاى سده در ژهیو هب خ،یتار طول در افکن تفرقه غاتیتبل و گروهى هاى رسانه و خود بدبخت عمال  ری

 بالد غنى ریذخا و اند، دهیکش اسارت در را اسالمى هاى ملت و ها دولت همۀ حاضر، عصر در باألخص و
 را هـا  حکومت که هستند درصدد و برند؛ مى و برده غارت به را شما کشورهاى مظلومان دسترنج و شما

 از و اورنـد یب بـار  مصـرفى  آنـان  دست به را ها ملت و گمارند، خود خدمت به دربست و بسته وچشم گوش
 و کننـد،  رىیجلـوگ  طانىیشـ  هـاى  توطئـه  و هـا  لهیح با مظلوم کشورهاى صنعتى ابتکار و انسانى رشد

 را ابتکار و استقالل براى تفکر مجال و کنند، روزافزون را شرق و غرب به اتکا و شتریب هرچه وابستگى
 وضـع  و. کننـد  خفـه  هـا  نهیسـ  در انـد  آمـاده  هـا  ملت دارىیب براى که ىیها نفس و ندهند، کس چیه به

ـ کن مـى  مشـاهده  مظلـوم  کشـورهاى  ریسـا  و اسـالمى  کشورهاى در که بارى نکبت ـ زا دی  نیهمـ  دةیی
  )341 ،19 ج (همان، . است مظلومان و مسلمانان مشترك دشمنان هاى توطئه

 مصرفی ایرانیان گذشتۀ .2
 »ـ  صـورت  بـه  اسـتعمارى  هاى قدرت نفع به را ما مملکت کشاورزى، و صنعتى لحاظ از شاه استیس  کی

  )370 ،3 ج (همان،. »است درآورده مصرفى جامعۀ

 آزاد، هـاى  انسـان  از و کشـاند  فسـاد  مراکـز  به سابق میرژ در را زیعز جوانان که تکارىیجنا هاى دست 
 و شـود  مـى  واقـع  کشور در که انتىیخ هر که بود نیا شان نقشه و زهیانگ دیتراش مصرفى هاى عروسک

 تـر  محکم مردم پاى و دست به استعمار رهاىیزنج هرچه و دیآ مى آن ةارزند ریذخا و ملت سر به هرچه
  )471 ،18 ج (همان، .زندیبرخ هیرو همان تیحما به ای باشند تفاوت بى مقابل، در شود، مى

 گرایی مصرف. رد 3
 »بـراى  انسان تالش تمام و شدن مصرفى انسان و اخالق فساد که است نیا کنم اضافه دیبا که زىیچ 

ـ غ مفهـومى  دنیسـنج  پـول  با را ها ارزش تمام و شتریب ىیجو لذت . »دارد کشـور  کـردن  زهیمـدرن  از ری
  )408 ،5ج (همان،

 »اسـالمى  کامل هاى ارزش و شعائر حفظ با توأم مردم عامۀ وضع با متناسب رفاه جهت در زىیر برنامه 
ـ  آفـت  نیتـر  بـزرگ  که مصرفى فرهنگ با مبارزه زین و ها ییگرا افراط و ها ينظر تنگ از زیپره و  کی
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  )159 ،21 ج (همان، .»باشد انقالبى ۀجامع
 »ـ نرو غـرب  و شـرق  بار ریز شهیهم براى و دیباش متکى خدا به که کنم مى سفارش باز ـ با مـردم . دی  دی

 است ممکن مسئله نیا و. استقالل و سختى تحمل ای و ىیگرا مصرف و رفاه ای: رندیبگ را خود میتصم
 انتخـاب  اسـت،  کرامت و شرافت ،استقالل که را، راه نیدوم ناًیقی ما مردم ولى بکشد، طول سالى چند

  )233 (همان، .»کرد خواهند

 زیستی . ساده4
  اگـر «ت گشـایش دومـین دوره مجلـس فرمودنـد:     مناسـب امام (ره) در پیامی به نمایندگان مجلس به 

ـ کن دفـاع  حـق  از و دیسـت یبا باطل مقابل در هراس و خوف بى دیبخواه  هـاى  سـالح  و ابرقـدرتان  و دی
 خـود  نکنـد،  در به دانیم از را شما و نگذارد اثر شما روح در آنان هاى توطئه و نیاطیش و آنان شرفتهیپ
 کـه  بـزرگ  مردان. دیزیبپره مقام و جاه و منال و مال به قلب تعلق از و دیده عادت ستنیز ساده به را

ـ دن زخارف به عالقه بى و ستیز ساده اکثراً اند کرده خود هاى ملت براى بزرگ هاى خدمت . انـد  بـوده  ای
 هـر  بـه  تـن  آن به دنیرس ای حفظ براى هستند و بوده وانىیح و نفسانى پست هواهاى ریاس که ها ن آ

 فیضـع  هـاى  تـوده  بـه  نسبت و خاضع، طانىیش هاى قدرت و زور مقابل در و دهند؛ مى خوارى و ذلت
 مصـرفى  و اشـرافى  زنـدگانى  بـا  چراکـه . نـد ا آنـان  خـالف  به وارستگان ولى. هستند زورگو و ستمکار

  )471 ،18 ج (همان، ».کرد حفظ توان نمى را اسالمىـ  انسانی هاى ارزش

 . پرهیز از اسراف5
 »را خـود  کشـور  و دیچیپ درهم اسالمى حکومت برکت به را ها يگر هرزه و اسراف و مرج و هرج بساط 

  )485 ،3 ج (همان، .»شماست نیمع و نگهدار که دیکن اتکال بزرگ خداى به و. دیده نجات
 »زندیبپره کاغذبازى و اسراف و پرستى تجمل از اداره نیتر کوچک تا رىیوز نخست از ادارات تمام دیبا 

  )266 ،6 ج (همان، .»دهند انجام عاًیسر را مردم کار و
 قشـرهاى  و بیفزاینـد  خـود  رهنمودهاى و ارشاد حجم بر محترم خطباى و جماعت ائمۀ و اعالم علماى 

 ند،ینما اسالمى جمهورى از حراست و مقدسه احکام و اسالم از نگهبانى طرق متوجه را مردم ونىیلیم
 و لشـگرى  و کشـورى  امـور  تمـام  در مسـاعى  کیتشـر  لـزوم  اسالمى ونىیلیم متعهد هاى توده به و

 اقتصـاد  بـه  کمـک  بـراى  کـه  کنند هیتوص آنان به و ندینما گوشزد را فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى
 اجتنـاب  تجملـى  و فاتىیتشر امور استعمال و ریتبذ اسراف، از —است مسائل اهم از امروز که— کشور

  )388 ،15 ج (همان، نمایند.
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 نوید اقتصاد سالم .6
 سـتم یس کـردن  نیگزیجـا  بـراى  کـه  است اسالمى کارشناسان و نامحقق و اسالم علماى عهدة به نیا 

ـ  منـافع  ةرنـد یدربرگ و سازنده هاى برنامه و ها طرح اسالم، جهان بر حاکم اقتصاد حیناصح  و نامحروم
 البتـه . آورنـد  در بـه  شـت یمع فقـر  و تنگنا از را نیمسلم و نامستضعف جهان و دهند ارائه را ها پابرهنه

 مـار یب اقتصـاد  بـا  مقابلـه  و آن اقتصـادى  هـاى  برنامـه  خصوصـاً  و جهان در اسالم مقاصد کردن ادهیپ
 آثار شدن کن شهیر و ستین سریم اسالم جانبۀ همه تیحاکم بدون شرق، اشتراکى و غرب دارى هیسرما
 اسـالمى  جمهـورى  همچـون  اسـالمى  حکومت و عدل نظام استقرار از بعد بسا چه آن، مخرب و سوء

 حفظ راستاى در اسالم اقتصاد رىیگ جهت نییتب اصولًا و ها طرح ارائۀ ولى باشد، زمان به ازمندین رانیا
ـ هد نیتـر  بـزرگ  زرانـدوزان،  با اسالم مبارزة و آنان عمومى مشارکت گسترش و نامحروم منافع  و هی

 و مـال  صـاحبان  که قتیحق نیا انیب و رود مى شمار به دستىیته و فقر اسارت از انسان آزادى بشارت
 تعلـق  آنان به تىیاولو ابداً و ندارند فقرا بر جهت نیا از اى برترى و ازیامت چیه اسالم حکومت در منال

 فـراهم  را پابرهنگـان  شـدة  سرکوب و خفته استعدادهاى پرورش و ىیشکوفا راه ممسل گرفت، نخواهد
 حکمرانان و حکومت در دینبا خود مالى تمکن خاطر به هرگز ثروتمندان که مطلب نیا تذکر و. کند مى

 قـرار  مباهـات  و فخرفروشـى  بهانـۀ  به را خود ثروت و مال و کنند نفوذ اسالمى کشور کنندگان اداره و
ـ تحم را خـود  هـاى  خواسـته  و افکار زحمتکشان، و مستمندان و فقرا به و بدهند ـ ا کننـد،  لی  خـود  نی
 هـاى  ارزش و مـه یکر اخـالق  بـه  آنـان  شیگرا و امور در مردم دادن دخالت و تعاون عامل نیتر بزرگ
 و مـال  کـه  کننـد  تصـور  نکـه یا از را ثروتمندان بعضی حتى و گردد مى ها ییگو تملق از فرار و متعالى

  )340 ،20ج (همان، کند. مى متنبه خداست شگاهیپ در آنان اعتبار لیدل امکاناتشان

  دیدگاه مقام معظم رهبريمدیریت مصرف از 
دفعـات  تا کنون به  68این موضوعات، بحث امروز تنها نیست بلکه از سال  ،در دیدگاه رهبر معظم انقالب

  عملیاتی به خود گرفته است. تکرار شده است که کمتر جنبۀ
ن حکایـت از یـک اصـل مهـم دارد و     تـاکنو  68هـاي   بودن سقف هشدارهاي رهبري طی سـال باال

صـغري و   هـا،  باشـد کـه در نهایـت تمـامی ایـن نگرانـی       می کلیدي ایشانهاي  دغدغه ی ازیک عنوان به
شـدن سـبک    مطـرح  ،"اصالح الگوي مصرف"تحت عنوان سال  88شدند براي نامیدن سال هایی  کبري

تحقـق اقتصـاد    گذاشتن برتأکیددر نهایت انگشت  زندگی اسالمی در دیدار مردم استان خراسان شمالی و
  .93سال  مقاومتی در

  موارد ذیل ازجمله اهم مباحث است: 
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 عنوان یک سیاست جویی به صرفه .1
ـ ر ى را در خطـوط اساسـى برنامـه   یجو صرفهۀ ما مسئل است،یک سیعنوان  الزم است به« مـان در  یها زىی

   .»میکن سطوح مختلف اعمال

 جویی معناي صرفه .2
 کردن، کردن، بجا مصرف ت مصرفمعناى درس ى بهیجو صرفه ست؛ینکردن ن معناى مصرف ى بهیجو صرفه«

  .»کردن است و ثمربخش نکردن مال، مصرف را کارآمد عیضا

 جلوگیري از تضییع اموال عمومی .3
 »ة زمـان دربـار  ین جا خطـاب بـه مـردم عز   یهاى متعددى در هم نوبت دار اول سال، درین دیمن در هم

ن مسئله تمام یمطالبى را عرض کردم؛ اما ا ىیجو ع اموال و لزوم صرفهییتض ولخرجى وة اسراف، دربار
  .»د برآورده نشده استید و شایکه با ن مقصود، آنچنانیا نشده است؛

 »ع ییهـا و تضـ   رى از ولخرجـى یمصرف، جلـوگ  با اسراف، حرکت در سمت اصالح الگوىة مبارزۀ مسئل
 .»اموال جامعه است

 »ی بدون اینکه این مصرف اثر و کارای ف کنداسراف در اموال و اقتصاد این است که انسان مال را مصر
  .»دادن مال استحقیقت هدر در ،مصرف بیهوده و مصرف هرز. داشته باشد

 نحو اسراف روي در مصرف به . دالیل زیاده4

ـ هـاى غلطـى کـه از ا    هاى مـا، روش  هاى ما، سنت ن مسئله. عادتیم به اید اعتراف کنیبا« ـ آن  ن وی اد ی
  .»نحو اسراف روى در مصرف به ادهیاست به ز م، ما را سوق دادهیا گرفته

 کردن مصرفکارآمد .5
 »د الگوى مصرف جامعه و کشور اصالح شود. ما الگوى مصرفمان غلط یبا. مید خودمان را اصالح کنیبا

 .»است
 »د؛یاى به سود تول ستهیک نسبت شاید و مصرف وجود داشته باشد؛ یان تولید در جامعه میبا ک نسبتىی 

موجـود کشـور    دیـ ش داشته باشـد. جامعـه از تول  ید بر مصرف جامعه افزایشه بایجامعه هم دیعنى تولی
  .»ادى هست، صرف اعتالى کشور شودیاستفاده کند؛ آنچه که ز
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 اسراف فردي .6
ــردى  ــانوادگى، اســراف ف ــاگون شخصــى و خ ــگ مــی صــورت در مصــارف گون ــگرا رد. تجمــلی ــا،  ىی ه

زهـاى  یخـانواده، زن خـانواده، جـوان خـانواده، چ     خـانواده، مـرد  رانـى افـراد    هـا، هـوس   چشمى همو چشم
نات داخل ییش، مبلمان خانه، تزیل آرایل تجمالت، وسایاست. وسا ها از موارد اسراف نیدن؛ ایخر رالزمیغ

 د مصرف شود،یتواند در تول می م. پولى کهیکن می ها پول صرف است که ما براى آن ىیزهایها چ نیخانه؛ ا

ـ کنـد، ا  ادیـ ش ببرد، به فقرا کمک کند، ثروت عمومى کشور را زیگذارى شود، کشور را پ هیسرما ن را مـا  ی
  الى.یهاى خ آبرودارى چشمى، همو از هوس، چشمة شد زهاى ناشىین چیم به ایکن می صرف

 اسراف در سطح ملی .7

ـ بخـش مهمـى از ا   شـود.  می ست؛ در سطح ملى هم اسرافیفردى نۀ نیاسراف فقط در زم ن اسـراف در  ی
هـاى انتقـال بـرق،     هاى ارتباطاتى، شـبکه  ن شبکهیکشور است. ا نار مسئوالیست؛ در اختیار مردم نیاخت
فرسـوده  ۀ ن شـبک یم، بعد با اید کنیرود. برق را تول یفرسوده بشود، برق هدر م ها وقتى نیهاى برق، ا میس

 ل آب اگـر فرسـوده باشـد، آب هـدر    هـاى انتقـا   ا شبکهیرود.  می م، که بخش مهمى هدریهدر بده آن را
  ن کشورند.ن آن، مسئوالهاى ملى است؛ در سطح ملى است؛ مسئوال ها اسراف نیرود. ا می

 اسراف در سطح سازمان .8

 کننـد، امـا   نمی هاى گوناگون مصرف شخصى . رؤساى سازمانمیفتددر سطح سازمان هم اتفاق  اسراف«

نـاتش، سـفرهاى   ییتز فتـد؛ تجمـالت اداره، اتـاق کـار،    یم در مورد سازمان خودشان اتفاقه یرو مصرف بى
  .»رى کردیجلوگ ن کارهاید با مراقبت و نظارت از ایهاى گوناگون؛ با هوده، مبلمانیب

 اسراف در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي .9

هـم  سـت؛ هـم اقتصـادى اسـت،     یاقتصـادى ن ۀ ک مسئلیى و اجتناب از اسراف، فقط یجو صرفهۀ مسئل«
  .»اجتماعى است، هم فرهنگى است

 کشور . تهدید آیندة10
مارى اسراف شـد،  یاى دچار ب زند. وقتى جامعه می فرهنگىۀ زند، هم لطم می اقتصادىۀ اسراف، هم لطم«

   .»گذارد می منفى رهاىیاز لحاظ فرهنگى هم بر روى او تأث
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 جویانه به اسراف نگاه عیب .11
به اسراف ۀ انیجو بیع ستى نگاهیها با آحاد مردم، هم در سطح سازمانهم در سطح دولت، هم در سطح 

مقننه ة زى کنند. قویر د برنامهیشود؛ با نمی م، با حرف هم تمامیکه عرض کردطور وجود داشته باشد. همان
 ت تمام اجرایگذارى کنند، قانون را با قاطع زى کنند، قانونیر برنامه ي.ریگیند به پا ه موظفیمجرة و قو

. است هین قضیاش مربوط به هم م داشت، بخش مهمىین ده سال خواهیشرفتى که ما در ایپ نیکنند. ا
  )www.leader.ir رهبري معظم مقام دفتر رسانی اطالع (پایگاه

  نقش مدیریت مصرف در تحقق اقتصاد مقاومتی
  یشناخت روشهاي  الف) بایسته

هم ذهن  يزیع و قبل از هر چیشود، سر یتازه مطرح مک فکر یتا  :يساز نهاد يجا بهساختن  نهینهاد .1
ـ  يانـداز  ک نهـاد و راه یـ س یکشور و هم ذهن متفکران و نخبگان، به تأس ییران اجرایان و مدیمتول ک ی
آماده گردد، آن فکر از شور و نشاط و از طـراوت   یشود که عمالً تا دفتر و دستگاه یالت معطوف میتشک

رسـد.   یمـ  یالتیو تشک ییکه امکانات فراهم شد نوبت به مشکالت اجراآنشود. پس از  می خارج یو تازگ
ـ گ نیشده، طرح را زمـ  لیتحم یرو و بوروکراسی، نیل حقوقئ، مسایامور تدارکات ـ ی کنـد و عمـالً مـانع     یر م

  شود. یشرفت کار میپ
ـ شدن حرکت بـه   لیشدن و تبد يعاد  ، ی، تصـنع ي، ظـاهر يصـور  ياقـدامات و کارهـا   ک سلسـله ی

ن ضـعف  یچنـ جه و همینت بی ثمر و بی يزگردهایها و م ها، مصاحبه ونیسیل کمی؛ تشکيت و اداریخاص یب
شدن با خـأل،   تواند مطرح باشد که در درازمدت با مواجه یک عامل بازدارنده میعنوان  ها به ک برنامهیتئور

و  است رو به افول گذاشتهج یتدر پرتوان ظاهر شده بود به که در ابتدا با شتاب و ی، حرکتیمعرفت یدر مبان
  ماند.   یرفته از حرکت باز م رفته

 کنند که تحقق اقتصاد مقاومتی بـا  می خیالها  بعضی له:دستوري صرف به مسئ عدم نگاه فرمایشی و .2
کننـد بـه گـزارش     مـی  این شروع. بنابرگرایی فقط یک امر فرمایشی و دستوري است رویکرد نفی مصرف

شدن ایـن مهـم عـالوه بـر      بلکه محقق ،گونه نیست که این کنند. درصورتی می تنها رفع تکلیف دادن وکار
  پشتیبانی و حمایت نیز دارد. ،الگویی ،نیاز به کار فرهنگی ،دستورات الزم

د حل نمـود،  ید همان را بایآ یش می، هر روز پيا لهنکه هر مسئیا :یو برخورد انفعال یپرهیز از روزمرگ. 3
نگر و کالن به مسائل سازمان دارند، مسائل روزمـره را   د کلیک دیرده که  رشود تا نخبگان ه یموجب م

اي  هجمله مسائل ریشـ غافل شوند. از يادیو بن يا شهیتصور کنند و از مسائل ر یک طرح کلیعنوان  ز بهین
 ،و در ایـن بـاب  مرگـی  در دام این برخـورد انفعـالی و روز  اقتصاد مقاومتی است که نباید  و بنیادي، مسئلۀ

  طلبد. می راگیري هوشیاري و پی
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در باب  مطلوب نحو زا و صوري آن انتظاري که به شتابهاي  اجبار به گزارش :یزدگ شتاب داري از. خود4
برآورده نخواهد سـاخت. بـدون شـک بازرسـی،      ،هست نگاه مدیریتی بر مصرف تحقق اقتصاد مقاومتی با

  آفرینی نماید. در این امر نقش تواند می بیشترها  نظارت و ارزیابی رده
ـ    یاست.  یو شخص یمتأسفانه عمل ما تجرب بودن عمل: یعلم. 5 اسـتاد   یک مسـئول ممکـن اسـت حت

ر شـد،  ینا وزیکند. ابن س یتفاوت م یت علمیریبا مد یر علمینباشد. مد یتش علمیریمد اما ،دانشگاه باشد
ـ تول و یشیاند آزاد نهضت رخانۀی(دب شد.ر در مقام وزارت موفق یخواجه نص یافت. ولیق نیا توفام  ،علـم  دی

  طلبد. می کنار تجربه و تعهد واالي مسئوالن را مدیریت مصرف نیز مدیریت علمی در ) بحث185، 1383
ـ در ا يبعد ينبودن فازها فقدان برنامه و مشخصمشخص:  يزیر ه. داشتن برنام6 ـ  ی توانـد   ین حرکـت م

ت موجـود،  یهـا، وضـع   هـا، اهـداف و رسـالت    انداز ق چشمیآن گردد. شناخت دق یرمق بی و یموجب سست
ـ دق یق مراحل وصول به وضع مطلوب و طراحیم دقیت مطلوب و ترسیوضع ـ ق نظـام ارز ی برنامـه، از   یابی
  فا کند.یا یتواند نقش مهم یم مصرف است که در جهت استمرار مدیریت يامور

 ةفا کند ضعف در نحویرا ا یتواند نقش فعال ینده میکه در آ يجد يها بیاز آس یکی :يریگینظارت و پ .7
تحقـق  هاي  عنوان یکی از شاخص همصرف ب مدیریت بعد از قرارگرفتن ایدة یعنیاست.  يریگینظارت و پ

ـ ها، م تین توان وجود داشته باشد که فعالیا ،شدن در سیر اجرایی اقتصاد مقاومتی شـبرد اهـداف و   یزان پی
ر، یشناسانه، مشکالت مسـ  بیک نگاه آسیشود و با  یابیو ارز یق بررسیصورت دق ها به برنامهزان انجام یم

  ابد.یحداقل کاهش  االمکان، موانع به یو حت ییشناسا
 :را تـالوت فرمـود   فرقـان سورة  67 ۀآی در نزد شاگردان، (ع) یک روز امام صادق :طیعدم افراط و تفر .8
و آنان هستند که هنگام انفاق به مسکینان  ؛یُِسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماوالذینَ اذا انفَقوا لم «

  )67 (سورة فرقان، آیۀ .»رو و معتدل باشند ، بلکه در احسان میانهاسراف نکرده و بخل هم نورزند
ایـن همـان بخـل و    «برداشت، محکـم در دسـت گرفـت و فرمـود:      گاه مشتى سنگریزه از زمین  آن 

خـود را   دسـت   و چنـان   است (که در آیه از آن نهى شده است) سپس مشت دیگرى برداشـت  رىسختگی
، بـار سـوم مشـت دیگـرى     "اسـت  اسـراف  این همان"آن بر روى زمین ریخت و فرمود:  ۀگشود که هم

 ریخت، و مقدارى در دسـتش بـاقى مانـد و   که مقدارى فرو اى گونه به خود را گشود،  برداشت و کمى دست
 )156 تا، بی ،(سلطانی .»"است اسرافسختگیري و  این همان اعتدال بین"فرمود: 

مالکیـت   تصـرف در اشـیا   مقدمۀ در نظام حقوقی اسالم، :کردن روش و منش فرهنگ اسالمی . نهادینه9
مجوزي براي هرگونه  ،اساسی این نگرش بر مصرف این است که صرف مالکیت تأثیراست. کننده  مصرف
چـون و چـراي خـویش بـر امـوال و       بـی  مالکیـت  بهانـۀ  تواند به نمی یعنی فرد مسلمانباشد.  نمی مصرف
مین مقاصـد و  ها را در جهت تأ و به هر نحوي، آن بند گونه قید و بدون هیچ ،که در دست داردهایی  دارایی

نـدارد آن را  حـق   ،بـه او داد اي  هکار گیرد. هرکس که خداوند متعـال روزي گسـترد   شخصی بههاي  لذت
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و باالتر از همـه  ها  زیرا این کار با قانونمندي جهان و توازن روزي مصرف برساند، هرگونه دلش خواست به
دارد کـه آنـان کـه از امکانـات وسـیعی       نمـی  روي روا هـیچ  انین الهی در تضاد است. اسالم بهبا قوها  این

گرسـنه و  هـایی   یشان شکمکه در کنار ا درصورتی ،برخوردارند به هرگونه که دلشان خواست مصرف کنند
  )306 ،1385 جگرهایی سوخته وجود داشته باشد. (حکیمی،

داده  مواهب و نعمات موجود را در اختیـار انسـان قـرار    ،خداوند کریم لوازم بقاي بشر را فراهم کرده  
وي  ها را براي انسان موجب قـوام  ) و استفاده از آن87 ، آیۀمائدهسورة  و 10 -12 آیات، نحل سورة ك.(ر

اسلوب و قالب مشخصـی ارائـه کـرده اسـت و      ،حال براي آن درعین )67 ، آیۀفرقانسورة دانسته است. (
بـودن و   وجـود دو شـرط اساسـی حـالل     موجـود را منـوط بـه   هـاي   استفاده از هرکدام از مواهب و نعمت

از آنچه حـالل   ؛قُواهللاَ الَّذي اَنتُم بِه مومنُونَو کُلُوا مما رزقَکُم اهللاُ حالالً طَیبا و اتَّ«داند. می ها بودن آن طیب
ایـد پـروا داشـته     و از خدایی که بـه او ایمـان آورده   و پاکیزه است و خداوند روزي شما کرده است بخورید

  )88(سورة مائده، آیۀ  .»باشید
الً طَیبـا و لَـا تَتَّبِعـوا خُطُـوات     یا اَیها النَّاس کُلُوا ممـا فـی االَرضِ حـال   « فرماید: می در جاي دیگر و 

 .»هاي شیطان پیروي مکنیـد  اي مردم از آنچه در زمین است حالل و پاکیزه را بخورید و از گام؛ الشَّیطَانِ
  )168(سورة بقره، آیۀ 

بلکه احکام وضعی و  ،باز نبودهکننده  باز هم دست مصرف از حلیت مال و حلیت تصرف بگذریم، اگر 
 کـردن حـرام خـدا را مـذموم     کـردن حـالل خـدا و حـالل     اسالم حرام تکلیفی خاصی بر آن حاکم است.

 شـمارد  می مصرف برخی موارد را ممنوع (حرام)) 87؛ سورة مائده، آیۀ  81(ر.ك سورة طه، آیۀ  شمارد. می
حتـی در   اعمال کرده اسـت و کننده  براي مصرف (مکروه)  هایی در میان موارد مجاز نیز محدودیت و حتی

  زکات و.....) (انفاق، ها مورد تشویق قرار داده است. آمد را در بعضی از راهمواقعی نیز صرف در
 باال و حد این دو، فردي و اجتماعی است که براي هرکدام از شق موارد مصرفی مسلمانان داراي دو 

سـت از بخـل کـه در    ا ین عبـارت اسراف و حد پایباال عبارت است از ینی مشخص شده است. حد حد پای
  بحث افراط و تفریط بدان اشاره شد.

  مصرف يکردیرو هاي ب) بایسته
ـ   در خیلی موارد برخورد با موضوعات و مسائل، تکه ا:یبا قضا يبرخورد راهبرد .1  يو جسـتار  یتکـه جزئ

ن است کـه  یت ایمشکل ماست. واقع ییگرا اصطالح بخش . بهیو هم از نظر عمل یث علمیاست؛ هم از ح
ـ و و بـه  یها و اوضـاع، علمـ   دهیمند و هدفمند، با پد و جامع و هم نظام يادید هم بنیامروز با يایدر دن ژه ی
بـا آن   يد کالن و راهبـرد یالزم است با د ،برخورد نمود. اگر قرار است اقتصاد مقاومتی تحقق یابد یعمل

  برخورد نمود.
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بدون تردید بایـد اولـین    المال: نگري نسبت به بیت از سطحی پرهیز زمان واسراف در سطح سا عدم. 2
بـراي  (ع) بدانیم، امیر المؤمنین علـی (ع) نامه اصالح الگوي مصرف را در حکومت علوي از آن علی بخش

،واقصدوالمعانی، و  فُضولکُمسطورِکُم، و احذفواعن  بینَ آدقوااَقالمکُم، و قارِبوا«کارگزاران خود چنین نوشت: 
  کنید، بین سـطرها را نزدیـک  تر   ها را نازك سر قلم ؛رالُ الضَّرمحتال تَ المسلمین ایاکُم واالکثار، فانَّ اموالُ

روى دورى نمایید،  قرار دهید و از پرچانگى و زیاده هاى زاید بپرهیزید، معانى را هدف  واژه ةاستفاد نمایید، از
  )49، 76ج ،1404(مجلسی،  .»به ثروت مسلمانان آسیب برسد زیرا نباید

 ن این پـژوهش را موظـف بـه حفـظ و    تمامی مسلمانان و ازجمله مخاطبا فرهنگ و اخالق اسالمی، 
 .نمایـد  مـی  اسراف و تبذیرهاي  حراست از اموال مسلمین از طریق مدیریت مصرف و ترك عوامل و ریشه

) در (ع) علی امیرالمومنین البالغه نهج 3، 5 ،67،43،53،41،35،20هاي  نامه و 15 و 232هاي  خطبه ك.(ر
 ها انند با طراحی برنامهتو می نچراکه مسئوال از دیگران است،تر  این میان مسئولیت مدیران بسیار سنگین

کـه هـر    نحـوي  المـال را فـراهم نمـوده بـه     ة بیـت نابودي و حیف و میل گسترد قوانین ناصحیح، زمینۀ و
المال  ی قادر باشد بدین حد صدمه به بیتاسراف و تبذیر در اموال خود یا اموال عموم واسطۀ شهروندي به

    ملی برساند.هاي  و سرمایه
 تجمالتـی و تشـریفاتی  هـاي   المـال صـرف هزینـه    ردها دالر از بودجۀ بیتدر کشور ما ساالنه میلیا 

و گـاز و سـایر   در مصـرف آب و بـرق    شود، می هیکوتااي  هدر نگهداري امکانات و اموال سرمای شود، می
بسیار، رانـدمان کـار و   هاي  رغم صرف هزینه گیرد و علی می پاش فراوان صورتو مصارف اسراف و ریخت

ین است و این با تفکر دینی یبسیار پا وري بهرهدر مواردي نیز این  بخش نیست و رضایت چندان وري بهره
  ندارد.گونه سازگاري  و فرهنگ علوي هیچ

مدیریت  ياز منکر برا یتوان از ساز و کار امر به معروف و نه می :امر به معروف و نهی از منکر کار و ساز .3
ق ین مصادییق تعیکرد و از طرسازي  ، فرهنگیآگاه يبهره برد و با ارتقامصرف در تحقق اقتصاد مقاومتی 

ب یـ ن گونه منکرها ترغیاز ا یرا به نه آنهااعالم و و جامعه ها  خانوادهاسراف، منکر بودن آن رفتارها را به 
م و از یگذار می شتر انگشتیو منکر ب ین است که همواره بر جنبه منفیما معموال چن یتیوه تربیکرد. البته ش

 غفلـت  مـدیریت مصـرف)  به سـمت معـروف (   مخاطبسوق دادن  يالزم برا يجاد مقدمات و بسترهایا
از  .ب استیک آسیخود  ،یتین گونه نگاه تربیکه ا این نکته الزم است يادآورین خاطر یم. به همیورز می

  مصرف باشد.  از وزن امر به معروف در مسئلهتر  از منکر افزون ید وزن نهین رو نبایا
در سـیر   شـدن ایـن مهـم:    تمالی بعضی مدیران در سیر اجرایـی منفی و احهاي  جلوگیري از واکنش .4

  نوع واکنش منفی، احتمال بروز دارد:شدن مدیریت مصرف دو  اجرایی
نکردن، خـاص برخـی طبقـات     جویی و اسرف این اعتقاد هستند که رعایت صرفه الف) تعداد اندکی بر

وردارنـد پـس در مقابـل    زنند که چـون از امکانـات برخ   می اجتماعی است و با این عقیده دست به اسراف
 و اهیفَإِ مالٌ لَه کُمیف کَانَ« :فرمود(ع) حضرت علیال نیستند. ؤهزینه مورد س پاش، خرج وو هرگونه ریخت

ادفَإِنَّ الْفَس هطَاءإِع غَ یفرِی قِّهح ذرٌیتَب و رَافإِس و وه یکْرَ رْفَعذ بِهاحص النَّاسِ یف و ینْدع هضَع توجه  ؛»اللَّه
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کردن مـال در راه ناصـحیح    از تبهکاري دست بکشد. خرجد باید کس ثروتی در اختیار دارداشته باشید هر
افکنـدگی پـیش    ، ولی موجـب سـر  کردن و اسراف است. این کار موجب سربلندي شخص بین مردمنابود

  )96، 87 ج ،1404 ،(مجلسی ».خداست

 امبر اسـالم ینقل شده است که پ(ع) یاز عل؛ ب) برخی دیگر بین رفتار و گفتارشان تناقض وجود دارد
عالمانـه دارد، گفتـارش    یدو چهره و زبان یترسم که درون می من بر شما، از آن کس« ه من فرمود:ب (ص)

  )27 نامۀ ،البالغه نهج( .»دلپسند و رفتارش زشت و ناپسند است
اسـت کـه نشـر و تـرویج آن بسـیار      هـایی   واکنش ازجمله آسیب 2این باور است که این  نویسنده بر

ـ   البالغـه  نهـج  276موعه دارد بنابراین حکمت مجعمل زیرعواقب خطرناك در انگیزه و  صـورت   هرا کـه ب
 آید. می پرداخته است در این مجال همین بحث اختصاصی به

کـو و درونـم در   ینها  دهیبرم که ظاهر من در برابر د می ا به تو پناهیخدا«ند: یفرما می(ع) حضرت علی
، توجه مردم را بـه  یکه تو از آن آگاه ياعمال و رفتار دارم، زشت باشد و بخواهم با می آنچه که از تو پناه

تو  يسو هکه درونم را زشت کرده ب یبا نشان داده و با اعمال نادرستیظاهرم را، ز ةم و چهریخود جلب نما
 )276حکمت  ،(همان .»تو دور گردم يک و از خشنودیتا به بندگانت نزد م،یآ

شتر از آنکـه بـه آب   یسازمان، تناقض وجود داشته باشد، بک ین رفتار و گفتار مسئول یکه ب یصورتدر
ز یـ ن هـدف ن یدن به وضع مطلوب نبوده و اگر ایکه هدف او رسشود. چرا می ناب برسد، به سراب کشانده

را بـه بـار آورده    یفیرفع تکل یبلکه نوع ،در کار نبوده ی، همت و تالش مداوميمد نظر بوده است، دلسوز
 ز بدهد.یس نعک جۀیاست که چه بسا نت

 گرایـی و  ترویج فرهنگ مصرف غربی درهاي  تبلیغات رسانه جهانی و ترفندهاي استکبار رصدکردن .5
نقشـۀ   آوردن جامعه به مدیریت مصرف براي رسیدن به اقتصادي مقاومتی، روي بدون تردید گرایی: تجمل
نیست  این بدین معنا اما، شد اثرخواهد بی گرایی، تجمل گرایی و بحث رواج مصرف در ساله استکبار چندین
  به تماشاي اجراي این مهم بپردازند. نشسته و ها بیکار که آن
د یکامالً جد و است؛ناستعمارى که امروز مطرح است، باالتر از « فرمودند: رهبر معظم انقالب اسالمى 

دهد  ها نمى خوردن را به آن مجال تکان کند و خودش گرفتار مىة ها را در چنبر ى که ملتا  است؛ استعمار تازه
جا حضور  آن اردها انسان دریلیکه مـ  يلِ بشرین ذیا ل همان مجموعه عمل شود. درید طبق میقاً بایو دق
وجود خواهد داشـت. در رأس، حـد     ت در حد اعلىیو ناکامى و محروم سوادى یگرسنگى و فقر و بـ  ددارن

نحـوى   قدر متوسطى هم وجود دارند که بـه  خواهد داشت؛و اقتدار زر و زور وجود  ابى و سلطهیاعالى کام
. »ن استیا شود، نى مىیب شیسلطه پ طره وین سیت ایزى که در نهایانداز و چ گذرانند. چشم مى را زندگى خو

  )11/9/1383 ،مایس و صدا سازمان رانیمد و سیرئ دارید در اسالمى انقالب معظم رهبر اناتی(ب
عنـوان   در کشـور بـه   یپرزرق و برق خارج يو استفاده از کاالها یغرب، نشر فرهنگ ین وضعیدر چن

، ي، هنـر یل آموزشـ یجمله وسـا از ییب ابزارهاین ترتید. بدیآ می شمار کردن مردم به متمدن يبرا یرسالت
ـ به غـرب و تول  يازمندیتا ن رندیگ می ن راستا مورد استفاده قراریعلوم و فنون، کاالها و خدمات در ا دات ی
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ـ ازمند دریفرد و جامعه ن یطین شرایدار شود. در چنیجهان پدهاي  در ملت یدات فرهنگیجمله تولآن از  یپ
ازهـا در  ید و رفـع آن ن یرا نه تنها امکان تولیز ،کنند می ) مراجعهیدکنندگان (خارجیش به تولیخو ازیرفع ن

ـ جاد ایضدارزش. ا ید داخلیشده و تول ید ارزش تلقیآ می بلکه آنچه از غرب ،ستیز نیداخل ن ازهـا و  ین نی
 يازهایدر مورد ن یکردن بداند حتصرف نظر رقابلیاز که آن را غیاز احساس ن يحد به یرساندن فرد و ملت

دشـمن و   نـوین  یو تهـاجم فرهنگـ   یـی گرا مصرففرهنگ  ۀن اهداف اشاعیتر از مهم يرضروریغ کامالً
  باشد. ها می گر ملتید ییزدا فرهنگ و يدکنندگان استعماریت تولین سطح موفقین باالتریهمچن
از گذشته و بـا  تر  لعاب و تبلیغات بسیار شدید رنگ و با یاسالم ۀمصرف در جامع يالگو ر دریین تغیا
و  یـی گرا باعث تجملتا دشمن است  یاز اهداف تهاجم فرهنگ ،تحت هر عنوان مورد و بی هاي دادنامتیاز

 ییگرا مصرف يامدهایاز پ یکیاساس  نیهمبر. شود یاز منابع مل ياریشدن بس لیف و میو ح یخواه ادهیز
ـ فرهنگ غـرب و تخر  ۀاشاع ـ یـ ب هوی ـ و  یو فرهنـگ اسـالم   یت مل ـ  ين ورود کاالهـا یهمچن و  یغرب

ـ   گـردد.  یدات مـ ین تولیشدن ا و فلج یدات داخلیتول يرفتن بازار برا نیباز  طـرح و  یطین شـرا یلـذا در چن
 ریتـأث  هـا  دفع پیشگیرانۀ آسیب دشمن و هاي نفوذ شناخت راه رصد و م باتوأمصرف  کردن مدیریت عملی

  . دارددر تحقق اقتصاد مقاومتی  ییسزاب

  گیري نتیجه
باید بر این نکتـه   "در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مدیریت مصرف"تأمل به بحث  قابل با نگاهی عمیق و

رف جزء الینفـک  پیشرفت و عدالت است. موضوع مدیریت مص ۀ چهارم انقالب که دهۀکرد که ده تأکید
  آید. می شمار و اصلی این دهه به

 تأکیـد داشتن این اصل در فرهنگ و منش اسالمی و  به ریشه سوي مدیریت مصرف باتوجه حرکت به 
خطـر   زنگلکن آنچه  لحاظ مبنایی، مانعی بر سر راه نیست. انقالب بر این امر، به رهبران و بزرگان دین و

بـه   راه اسـت کـه باتوجـه    سـر  موانـع بـر   و ها بیآس ورطۀ افتادن در باشد می تین مسئولیحامالن ا يبرا
مقـاومتی بـا نگـاه     تحقـق اقتصـاد  "در امـر   ،ریزان و مجریـان  موفقیت برنامه صورت گرفته،هاي  بررسی

  ها رسیده است. کردن پیشنهاداتی است که محقق بدان اجرایی "مدیریت مصرف
  ند از:ا این پیشنهادات عبارت 

و هـا   با دیگر کشوراي  هدر سه سطح ملی، سازمانی، فردي و بررسی مقایس بررسی وضع کنونی مصرف. 1
 آوردن میزان مصرف مطلوب. دست هب

 .توجه به فرهنگ غنی اسالمی و ایرانی در مصرف بهینه. 2
ور استفاده از توان حداکثري دانشمندان و منظ وهشی بهاطالعاتی پژهاي  فکر و بانکهاي  تشکیل اتاق. 3

 .ربط ن صاحب نظر و متعهد در کنار تجربۀ مسئوالن ذيمتفکران و نخبگا
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به سه  امع مدیریت مصرف در سبک زندگی باتوجهاجرایی تفصیلی و جهاي  برنامه تدوین دستورالعمل و. 4
 دقت، سرعت، کیفیت.  اصل

 شدن این ایده. براي اجرایی سطوح جامعهرساندن تمامی باور و بهسازي  فرهنگ. 5
 ها. اجراي برنامهبندي  و مرحلهگذاري  اولویت. 6
 نظارت و ارزیابی جدي.. 7
 محوریـت مـدیریت   مـدارس بـا   آموزشـگاهی و  مراکـز  تربیت در اصالح ساختار آموزش و ةشیو بازنگري در. 8

   .مصرف
شبه محقق نخواهد شد؛ بلکـه از خصوصـیات    نمود که این امر یک تأکیددر نهایت باید بر این نکته  

بـودن آن اسـت کـه توکـل بـر خداونـد،       بر باوررسـاندن و اجـراي آن، زمـان    یک ایده و بـه سازي  فرهنگ
ناپـذیري و امیـد بـه آینـده      و نظارت جـدي تـوأم بـا صـبر و خسـتگی     دقیق، اجراي صحیح ریزي  برنامه

                 .موفقیت خواهد بودة کنند تضمین
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هاي کلی  و اجراي سیاستسازي  نقش مدیریت جهادي در پیاده
 اقتصاد مقاومتی

  *محمد مدرسی

  چکیده
. سیاسی و اقتصادي ایران شکل گرفـت  ،جدیدي در نظام اداريهاي  با پیروزي انقالب اسالمی گفتمان

هاي مورد نظر است که در زمان جنـگ تحمیلـی وارد نظـام مـدیریتی      مدیریت جهادي یکی از گفتمان
 ،جهـانی  م سـلطۀ اقتصادي نظـا هاي  هاي اخیر در شرایط تهدید و تحریم در سال. کشورمان شده است

عنـوان الگـویی علمـی و عملـی      هاقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادي ب ازسوي مقام معظم رهبري ایدة
متعاقب آن . جهت رشد و شکوفایی اقتصادي کشورمان مطرح شد ،برآمده از فرهنگ اسالمی و انقالبی

مقاومـت اقتصـادي بـا    هـاي   هاي کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص نیز سیاست
تبیـین  صـدد  ۀ پـیش رو در  مقال. را ابالغ نمودندگرا  زا و برون درون ،مولد ،پذیر انعطاف ،رویکرد جهادي

هاي کلی اقتصاد مقـاومتی   تفسیري روشن از نقش آن در اجراي سیاست مفهوم مدیریت جهادي و ارائۀ
کلـی   هـاي  سؤال اصلی در این نوشتار این است که نقش مـدیریت جهـادي در اجـراي سیاسـت    . است

هاي کلی اقتصـاد   و اجراي سیاستسازي  اصلی نیز این است که پیاده ؟ فرضیۀ اقتصاد مقاومتی چیست
  . خواهد بودپذیر  مقاومتی و رسیدن به اهداف مورد نظر با مدیریت جهادي و رویکرد جهادي تحقق

  اقتصاد مقاومتی  ،هاي کلی سیاست ،انقالب اسالمی ،گفتمان ،مدیریت جهادي :ها واژهکلید

  مقدمه
م سیاسی است و در تحکـی هاي  کشورها و نظام ۀمهم امنیت ملی همهاي  لفهؤیکی از م» اقتصاد«امروزه 

هاي اخیر کشورمان  ) در شرایطی که در سال1392، (سیف توجهی دارد قدرت ملی کشورها اثرگذاري قابل
بـه  زدن  گـران نیـز آسـیب    رب و سـلطه سلطه در تحریم و تهدید قرار گرفت و هدف غهاي  سوي قدرتاز

ابـداع شـد. اقتصـاد    » اقتصاد مقـاومتی «از طرف مقام معظم رهبري نظریۀ  ،اقتصادي کشور بودهاي  پایه
اقتصادي است که در شرایط جنگ، تهدید و تحریم یا حوادث طبیعی بتواند به اهداف خود برسد  ،مقاومتی

منابع سرشار و غنـی در   به ادامه دهد. معظم له باتوجهو مانند یک کشتی در حالت طوفانی به حرکت خود 
نجات بخـش   نظریۀ اقتصاد مقاومتی را تنها نسخۀ ،کرده تحصیل ،کشور با وجود نیروهاي متعهد و انقالبی

                                                        
  Modaresi1390@gmail.comعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي  دکتريدانشجوي  *
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معاصـر نظـام اقتصـادي اسـالم اسـت و کشـورمان در        دانستند. اقتصاد مقاومتی نیز نسخۀاقتصاد کشور 
مقام معظم رهبري مفاهیم و مسـائلی  . سازد شرایطی که قرار دارد که باید نظام اقتصادي خویش را مقاوم

عامـل شکسـت و    ،را مطرح کردند و پیروي از الگوي علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسـالمی 
نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادي برعلیه ملت ایران را اقتصاد مقاومتی دانسـتند و در همـین    عقب

بخـش از   الگویی الهام ،رو به افزایش جهانیهاي  انست در بحراناقتصاد مقاومتی خواهد تو«ند: راستا فرمو
آفرینی مردم و فعاالن اقتصـادي در   ت بخشد و فرصت مناسب را براي نقشنظام اقتصادي اسالم را عینی

هاي کلی اقتصاد مقاومتی را نیز ابالغ فرمودنـد و در   ایشان سیاست 1».تحقق حماسه اقتصادي فراهم کند
تـا مـردم و    انـد  را پیشـنهاد کـرده  » مدیریت جهـادي «نیز  ها براي اجراي این سیاست 1393نوزروز سال 

هاي کلی اقتصاد مقاومتی را در عمل پیاده و اجرا نمایند. با مدیریت جهادي  مسئوالن براساس آن سیاست
انداز  انون اساسی و سند چشمها و اصول ق تحقق آرمان توان در تداوم و پیشرف می داشتن ۀ جهاديو روحی
را محقـق سـاخت. الزم   گـرا   زا و بـرون  بنیان و درون و فناوري، عدالتاقتصاد متکی به دانش  ،ساله بیست

ـ  است که بدانیم براي اجراي سیاست اي  ههاي کلی اقتصاد مقاومتی مدیران و مسئوالن و مردم باید روحی
ـ  اقتصـاد مقـاومتی   سـازي   مضـاعف را در اجـرا و پیـاده    ۀفراتر از مدیریت عادي داشته باشند و این روحی

  پیش رو خواهیم پرداخت. ۀآن در مقالهاي  لفهگویند که به مفهوم و مؤ می مدیریت جهادي

  مفهوم مدیریت جهادي
گـذاري   نـام » ریت جهـادي یاقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مـد «را سال  1393مقام معظم رهبري سال 
 نیـز » عزم ملـی «و » اقتصاد و فرهنگ« جملهیرندة اجزا و مفاهیم دیگري ازرگبکردند. هرچند این نام در

پرداختـه  » مدیریت جهادي«باشد. اما برحسب عنوان این مقاله در تالشم که از این مفاهیم به مفهوم  می
به اینکه این مفهوم نیز از مفاهیم جدیـدي اسـت کـه     آن مورد تبیین قرار گیرد. لذا باتوجهو معنا و مفهوم 

فکري ایشان در این  شود با رجوع به منظومۀ می هاي اخیر ابداع نمودند، سعی مقام معظم رهبري در سال
» جهـاد «و » مـدیریت « ءمـدیریت جهـادي از دو جـز    تعریف این مفاهیم بپردازیم. واژة مقاله به تبیین و

  تشکیل شده است که ضرورت دارد به تعریف این واژه پرداخته شود.

  الف) مدیریت
ثر و کارآمد منابع مادي و انسـانی  ؤم کارگیري بهمدیریت فرایند « یت آمده است: تعریف اصطالح مدیر در

بسیج منابع و امکانات هدایت و کنترل است که بـراي دسـتیابی بـه اهـداف      دهی سازمانریزي  در برنامه
همچنـین اقتـداري معتقـد     )1391 (رضـاییان،  .»سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول صورت گیرد

                                                        
  نات مقام معظم رهبري.. بیا1
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هـاي   کـردن، رهبـري و کنتـرل فعالیـت     ل و هماهنـگ مدیریت عبارت است از علم و هنر متشک« است:
  )1384 ،(اقتداري .»مطلوب باحداکثر کاراییهاي  جمعی براي نیل به هدف دسته

  ب) جهاد
معناي هرگونه کوشـش   ة جهاد در این آیه بهواژ» و جاهدوا فی اهللا حق جهاده« در قرآن کریم آمده است:

مطـرح شـده اسـت    » قتـال «بحثدر قرآن کریم نیز  در راه خدا و تالش براي انجام کارهاي نیک است.
ة قتـال فقـط   کـه اینجـا واژ  » کَتـب علَـیکُم القتـال   «فرماید  می ن کهشدن نبرد با مشرکا مانند آیۀ واجب

مکـارم شـیرازي و   از جهاد است. (اي  هشعب معناي مقابله و نبرد نظامی و درگیري با دشمن است و قتال به
سوي مقام معظم رهبري عنوان گردیده است ث مدیریت جهادي ازکه بح طوري اما همان )1382 ،دیگران

ایشـان در دیـدار بـا     فکري ایشـان اسـتفاده نمـاییم.    دانم که براي تبیین مسئلۀ جهاد از منظومۀ می الزم
 ،بـا تـالش   ،جهاد یعنی حضور در میدان با مجاهدت« رمایند:ف می از بیانات خویشاي  هبسیجیان در گوش

انـد:   هبري در تشریح موضوع جهاد فرمـوده همچنین مقام معظم ر» شود جهاد می این ؛با هدف و با ایمان
ه امروز در زبان فارسی مـا در  معیار جهاد همان چیزي است ک معیار جهاد شمشیر و میدان جنگ نیست،«

  ».داردوجود  "مبارزه" کلمۀ
. الزم است: یکی اینکه در آن جد و جهد و تحرکـی باشـد   در مبارزه دو چیز حتماً«فرمایند:  می ایشان

تواند مبارزه کند، در مبارزه باید جد و جهدي وجـود داشـته    نمی انسان در رختخواب یا در پستوي خانه که
  .»باشد... دوم اینکه در مقابلش دشمنی باشد

گري معنـاي   در زبان فارسی جنگ و ستیزه ،جهاد یعنی مبارزه«فرمایند:  می معظم له در بیان دیگري
 مبارزة ،کنم می اجتماعی کنم، مبارزة می علمی کنم، مبارزة می گویی من دارم مبارزه می دهد. نمی مبارزه را
نیـرو  پرمبارزه یعنی تـالش  . معنا دارد ها مبارزه است و این همۀ ،کنم می مسلحانه کنم، مبارزة می سیاسی

وجـود نـدارد. مبـارزه    اي  هاگر هیچ مانعی در مقابل انسان نباشـد مبـارز   ،در مقابل یک مانع یا یک دشمن
شـود دشـمن و در    مـی  انسـانی هـاي   آنجایی است که انسان با مانعی برخورد کند که این مـانع در جبهـه  

هـا را از میـان    اگر انسان با این موانع درگیر شود و سعی کنـد آن  ،شود موانع طبیعی می طبیعیهاي  جبهه
جهاد در قرآن و حدیث . همین معناست یعنی مبارزه اً بهجهاد در زبان عربی عین. شود مبارزه می بردارد این

  ».هم به همین معناست

  تعریف مدیریت جهادي
تـوان گفـت مـدیریت     می ارائه شد» ادجه«و » مدیریت« ةصورت خاص از دو واژ به تعاریفی که به باتوجه

 در عرصـۀ  مبـارزه نـه صـرفاً    جمعی، مبتنی بـر  دستههاي  جهادي یعنی: علم و هنر رهبري کنترل فعالیت
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راهبردي و  ... جهت نیل به اهدافاقتصادي، فرهنگی و ،علمی، سیاسیهاي  بلکه در تمامی عرصه ،نظامی
بـه فرمایشـات    با این تعریف و باتوجه ه آن وجود دارد.کالن یک سیستم و رفع موانعی که در راه رسیدن ب

توان گفـت کـه در    می اقتصادي و فرهنگی و سیاسیهاي  رهبري در خصوص مدیریت جهادي در عرصه
گـران جهـانی مـوانعی     هاي اخیر نیز توسـط سـلطه   مشکالت و موانعی وجود دارد و در سالها  این عرصه

مدیریت جهادي و مبارز این موانع و مشکالت را از سـر راه پیشـرفت   بایست با یک  می وجود آوردند که به
اقتصـادي ترسـیم    ري نقشۀ راهی را در عرصۀنظام جمهوري اسالمی برداشت. البته در این مورد نیز رهب

ایـن  سـازي   در اجـرا و پیـاده   با مدیریت جهادي هاي کلی اقتصاد مقاومتی است که ابالغ سیاست نمودند.
ه فراهم نمود. معظم له در دیدار کارگران در گروتوان  میپیشرفت اقتصادي کشور را هاي  ها زمینه سیاست

جالبی در خصوص مدیریت جهادي اشاره فرمودند که حاکی از عمـق   به نکتۀ 1393صنعتی مپنا در سال 
 93در سـال  » لی و مدیریت جهـادي عزم م« فرمایند: می ایشان. نگاه ایشان به اهمیت این موضوع است

ایـن   ،باشد؛ این هویـت ماسـت   93اما این چیزي نیست که مربوط به سال  ،شود می عنوان شعار مطرح هب
سرنوشت ماست، اگر عزم ملی و مدیریت جهادي بـود،  ة کنند این ترسیم ماست،ة این آیند ،حیثیت ماست

باشـد و   ملتی کـه اقتصـاد پیشـرفته داشـته     کند؛ و می کند، فرهنگ هم پیشرفت می اقتصاد هم پیشرفت
  .1»شود نمی گیرد و تحقیر می فرهنگ پیشرفته داشته باشد، در اوج قرار

  مدیریت جهاديهاي  و ویژگیها  شاخصه
خدا و رسول همچنین ایمان به  در مدیریت براي خدا، ضمن اینکه دو اصل علم برمدیریت براي خدا:  .1

شئون با یکـدیگر تزاحمـی نداشـته و در     کلیۀرفتار مدیر در . گیرد می و کارها قرارها  محور اندیشه ،آخرت
 یکـدیگر تعامـل ثبـت دارنـد. یـک مـدیر الهـی        و حرکات بـا است با هم هماهنگ بوده ها  کلیه وضعیت

در مـدیریت جهـادي    )1386 ،(موحـد  .دنبال رضایت اوسـت  داند و به می عنوان امانت الهی مسئولیت را به
بلکـه در جهـت قـرب الهـی و رضـایت       ،دنیـوي اسـت  رسانی به مردم نه براي کسب مال و مقام  خدمت

داشـت   گونـه چشـم   دهد هیچ می شود و مدیر جهادي در قبال خدمتی که به مردم ارائه می پروردگار انجام
رهبر معظم انقالب در دیدار رئـیس  . داند می و هدف خود را رضایت پروردگار خویش مادي و دنیوي ندارد

اگـر مـدیریت جهـادي بـا     « تأکید کردند: 1392ماه  دي 24ان در اسالمی و شهردار تهر و اعضاي شوراي
ر در شـرایط فشـار   مشـکالت کشـو   ،همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد

حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامـه خواهـد    هاي جهانی و در شرایط دیگر، قابل آمیز قدرت خباثت
  .2»داد

                                                        
  ).1393( ،بیانات رهبر در دیدار گروه صنعتی مپنا .1
  ).1392( ،بیانات رهبري در دیدار اعضاي شوراي اسالمی و شهردار تهران .2
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توجه به علم زمینـه را بـراي    شود و وري بهرهتواند باعث افزایش  می تخصصدرایت:  تخصص، علم و .2
رسانی خـدمات  و بروز وري بهرهکند و با درایت و کاردانی افزایش  می آمادهها  رسانی خدمات و فعالیتبروز

  )1393دشتی، (آذر شود. می میسر
مردم و رفع مشکالت آنان است و مـدیر  رسانی به  در مدیریت جهادي اصل بر خدمت خدمت به مردم: .3

کـه نیـت او الهـی و در جهـت رضـاي       کند و چون نمی جهادي در این راه از هیچ گونه اقدامی فروگذاري
  دهد و در مقابل آن از مردم انتظاري ندارد. می پروردگار است فعالیت خود را بدون هیچ گونه منتی انجام

بلکـه از ناکـامی و    ،شود نمی راحتی در برابر مشکالت تسلیم بهمدیر جهادي  . تداوم و استقامت در کار:4
درستی هدف و نیست خود ایمان دارد به حرکت خـود   سازد و چون که به می پلی براي پیروزيها  شکست

ایسـتادگی کـرده و ارادة قـوي    ها  دهد تا به سر منزل مقصود برسد. مدیر جهادي در برابر سختی می ادامه
 ،پرکـاري . در کارهـا داراي صـداقت و تعهـد اسـت    . کنـد  مـی  ر محل کـار حضـور پیـدا   موقع د دارد. او به

  )1386 (موحد، .ناپذیري و سرعت عمل در کارها از اهداف مدیریت جهادي است کوشی و خستگی سخت
نفس و خودباوري باشد،  یک مدیر جهادي در درجۀ اول باید داراي اعتمادبهنفس و خودباوري:  . اعتمادبه5

فشارهاي گروهـی و جنـاحی از    تأثیرخود را پیش ببرد و تحت هاي  تواند برنامه نمی صورت غیر اینزیرا در
  شود. می اهداف خود دور

و ها  از برنامهبرداري  و پرهیز از تکرار و الگوها  داشتن در فعالیت خالقیت و نوآوري . ابتکار عمل و خالقیت:6
شود و مدیر جهادي باید  می در این نوع مدیریت محسوبموفقیت هاي  راهکارهاي دیگران یکی از ویژگی

  خالقانه بهره گیرد.هاي  شخصی خالق و هوشمند باشد و در راه رسیدن به اهداف خود از روش
هـاي   روي و حرکـت  شـود کـه از تـک    می در مدیریت جهادي سعی مشارکت اجتماعی: . کار گروهی و7

فرهنگ مشارکتی کارکردن . شود می مشترك تأکید بسیار گروهی و کار انفرادي پرهیز شود و در مقابل بر
نتقـاد و  تفویض اختیار و نهراسیدن از ا. دادن به نیروهاي توانمند از خصایص مدیران جهادي است و میدان
  مدیریت جهادي دارند. هاي افرادي است که روحیۀ بودن نیز از ویژگیپاسخگو

و پـذیر   عنوان اقشـار آسـیب   به و مستضعفان جامعه بامحرومان  ن:. توجه ویژه به محرومان و مستضعفا8
ایـن اقشـار و   سـازي   باشـند. توانمنـد   مـی  رسـانی  هـدف و مرجـع درخـدمت   هاي  اولین گروه ءنیازمند جز

 ء اهـداف اولیـۀ  کردن امکانات رفاهی و برابر با سایر اقشار جامعه براي مستضعفان و محرومان جـز  فراهم
  شود. می اجتماعی محسوب مدیریت جهادي جهت برقراري عدالت

در مدیریت جهادي پاکدستی مدیران و مسئوالن یک امر مهـم و   . پرهیز از فساد و مراقبت از انحراف:9
  .م این نوع مدیریت استحیاتی است و عامل بقا و تداو

و خـط قرمزهـاي قـانونی بایـد      نشـدن از مرزهـا   رعایت قانون و خارج . توجه به کیفیت و قانونمندي:10
  یک مدیر جهادي باشد و همیشه رعایت و احترام قانون را از یاد نبرد.هاي  فعالیت حۀسرلو
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خلوص در کارها خطرپذیري،  ،شده مدیران جهادي احساس مسئولیتهاي یاد البته در کنار این ویژگی
ایثار و گذشت را نیز دارا هستند بدون شک موفقیت ایـن نـوع مـدیریت در     داشتن وجدان کاري و روحیۀ

گونه مـدیران موجبـات    تالش این ،استهایی  داشتن چنین خصیصه ۀکاري در سایهاي  و عرصهها  میدان
  نماید. می فرهنگی و ... فراهم ،اقتصادي ،سیاسیهاي  پیشرفت و توسعه را در عرصه

  ادي در تاریخ جمهوري اسالمی ایران  مدیریت جه هاي مصادیق و نمونه
براساس گفتمان رهبري مدیریت جهادي سبک مدیریت اسالمی بوده و در دوران حیات جمهوري اسالمی 

در ذیل . موفقی از این نوع و سبک مدیریتی توسط جوانان در کشور عملیاتی شده استهاي  ایران نیز نمونه
  مدیریت جهادي اجرایی شده است اشاره خواهیم کرد:ها که با روحیه و  به برخی از این توانایی

ـ    سیس جهاد سازندگی:. تأ1 راي رسـیدگی بـه منـاطق    نهادي انقالبی که به فرمان امـام خمینـی (ره) ب
 سـیس شـده  تأ 1»قُل انَما اعظَکُم بِواحده اَن تَقَوموا لله« ایران و به تأسی از آیۀ مبارکۀ محروم و دورافتادة

هاي اساسـی برداشـت و در    اد براي رفع محرومیت از روستاها و مناطق محروم کشور گامدر این نه. است
سـنگر   بی سازانپرداخته و لقب سنگرسازي  و راهسازي  به سنگرها  دوران جنگ تحمیلی با حضور در جبهه

  .ه استدلیل نقش بزرگشان در جنگ داده شد بهتوسط امام خمینی (ره) به جهادگران جهاد سازندگی 
گـران جوانـان و مـدیران     نگ تحمیلی توسط ایادي غرب و سلطهج دفاع مقدس: سالۀ مدیریت هشت. 2

کشور را براي دفاع از کشور مهیاي جهادي کرده است تا ایران اسـالمی را از اشـغال نجـات داده و عـزم     
 ایثـار و پـاي خـود نگـه دارنـد. بسـیاري بودنـد کـه بـا          خود را جزم کردند تا نهال نوپاي انقالب را سـر 

نمایش گذاشـتند و بـه    ذشتند و مصداقی از مدیریت و روحیۀ جهادي را بهگذشتگی از جان خویش گازخود
  . مدیریت جهادي است . مدیریت هشت سال دفاع مقدس نمونۀ برجستۀل گردیدنددرجۀ شهادت نای

ر ماسـت و  شـده در دوران جهـاد کشـو    مدیریت زاییـده  ،مدیریت جهادي« گوید: می آباديسرلشکر فیروز
  .2»اند دفاع مقدس الگوي مدیریت جهاديهاي  مدیران جبهه

از تکنولوژي برتـر در دنیـا بخشـی از تـوان     اي  هعنوان نمون ایران بهاي  هفناوري هست :اي ه.فناوري هست3
 شـدید تکنولـوژیکی و  هـاي   علمی و تخصصی و مدیریتی جوانان ایران اسالمی اسـت بـا وجـود تحـریم    

شده اسـت  اي  هانرژي هست ۀزمین جهادي ایرانیان موجب رشد علمی و فناوري در ۀروحیاقتصادي اراده و 
  .که نمونۀ بارزي از مدیریت جهادي است

اعـم از   :روز دنیـا هـاي   و تکنولـوژي سازي  فضا و شبیههوا ،هاي بنیادي سلول ،. فناوري نانو تکنولوژي4
 ن کشورمان ساخته شـده اسـت.  ان و متخصصقاي بنیادي و... که امروزه توسط محقها فناوري نانو، سلول

                                                        
  ).9/2/1393خبرگزاري فارس، ( .2  .46سورة سبا، آیۀ  .1
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 ،اقتصـادي هـاي   امـا در شـرایط تحـریم    ،داشته استها  نیاز به تکنولوژي پیشرفته و همکاري سایر کشور
توسط جوانان ایرانی سـاخته   ،دسترسی به این تکنولوژي و همکاري سایر کشورها نبوده ةعلمی و ... اجاز

رزوبوم داشته کـه بـا   فرزندان این م به روحیۀ مدیریت جهادگونۀنیاز ها  این تالش همه و همۀ. شده است
  ناپذیري ابتکار و خالقیت خویش را عملی کردند. تالش و خستگی

  اقتصاد مقاومتی
که در بحث مفهوم مدیریت جهادي گفته شده است کـه از مفـاهیم جدیـد و ابـداعات مقـام       طوري همان

هـاي   هاي اخیـر در گفتمـان   یم جدیدي است که در سالاقتصاد مقاومتی نیز از مفاه ،معظم رهبري است
گران بـا تحـریم و تهدیـد     ها که دشمنان و سلطه در این سال. شود می اقتصادي مقام معظم رهبري دیده

 تمرکز فشارهاي آنان نیـز بـر   ةکردند که با تحریم اقتصادي به کشور آسیب وارد نمایند و عمد می تالش
تا به رشد ملی کشور لطمه بزنند و به اشتغال نیز لطمه بزنند و رفاه ملی روي اقتصاد کشورمان بوده است 

اخیـر بـا درایـت کامـل بـه مباحـث       هـاي   را دچار اختالل و خطر نمایند. معظم له نیز در شعارهاي سـال 
ـ   ثمررسیدن اهداف سلطه ي پرداختند و براي جلوگیري از بهاقتصاد کامـل در  اي  هگران و دشـمنان، منظوم

تولیـد   ،جهاد اقتصادي ،همت مضاعف و کار مضاعف ،یعنی اصالح الگوي مصرف ،ئل اقتصاديمسا ۀزمین
  ایرانی را مطرح نمودند. ۀملی و حمایت از کار و سرمای

در  1389بـوده اسـت کـه در شـهریور     » اقتصاد مقاومتی«مفاهیم اقتصادي مورد نظر ایشان یکی از 
مـل از اقتصـاد مقـاومتی    عظم انقالب در تعریف جامع و کارهبر م. دیدار جمعی از کارآفرینان مطرح نموند

هـا   در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ،اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که در شرایط فشار«فرمودند: 
  .1»رشد و شکوفایی کشور باشد کنندة تواند تعیین می شدیدهاي  و خصومت

 دادن کشیدن دور خود و فقط انجـام معنایش حصارد که اقتصاد مقاومتی کردن تأکیدالبته ایشان بارها 
اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي . یک کار تدافعی نیست. اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد

دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشـان را داشـته    می اجازهو  که به یک ملت امکان
و در مقابل آنچـه کـه در معـرض    اقتصاد باید مقاوم باشد  ،بودن اقتصاد ماقتصاد مقاومتی یعنی مقاو. باشند
از نظر ایشان اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که ساخت درونـی  . 2»دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند توطئۀ

  .3شود نمی آن مقاوم و محکم است و با تغییرات مختلف در دنیا متالطم

                                                        
  .1392حرم مطهر رضوي، نوروز. بیانات رهبر در 2  .6/5/1392 ،. بیانات رهبر در اجتماع دانشجویان1

  

  .7/2/92 ،. بیانات رهبر در دیدار کارگران و فعاالن بخش تولید3
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  ه نقشه راه  هاي کلی اقتصاد مقاومتی به منزل سیاست
هاي کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ فرمودنـد در ایـن    سیاست 1392بهمن  29مقام معظم رهبري در تاریخ 

حفظ دسـتاوردهاي کشـور    ،کردن دشمننشینی وادار آمدن برهمه مشکالت به شکست و عقبابالغ فائق 
انـداز   سـند و چشـم   و اصـول قـانون اساسـی   هـا   مختلف و تداوم پیشرفت و تحقـق آرمـان  هاي  در زمینه

پویـا و پیشـرو در    ،گـرا  زا و بـرون  درون ،بنیان عدالت ،ساله و تحقق اقتصاد متکی به دانش و فناوري بیست
عنـوان   بخش از نظـام اقتصـادي اسـالم را بـه     بخشیدن به الگویی الهام شرایط پرمخاطرة جهانی و عینیت
 اقتصاد مقاومتی محسـوب » راه نقشۀ«عنوان  بهدر این ابالغیه که  1اند. هدف اقتصاد مقاومتی متذکر شده

 ۀآفرینی مردم و همـ  زم زمینه و فرصت مناسب براي نقشقوانین و مقررات ال ۀتهی شوند الزم است با می
هـاي کلـی اقتصـاد     لـذا ابـالغ سیاسـت    (همـان)  ».فعاالن اقتصادي را در این جهاد مقدس فراهم آورنـد 

  آید. می حساب براي شکوفایی و رونق اقتصادي به راهی گذاري و نقشۀ مقاومتی جهت سیاست

  مدیریت جهادي و اقتصاد مقاومتی 
ایمانی و مبتنی بر  ،داراي ساختار اعتقادي مردم است، ادي که مبتنی بر مشارکت داوطلبانۀ عامۀمدیریت جه

ایثار است و تا سر حد آمادگی براي پذیري  احساس تکلیف و وظیفه و مسئولیت اخالقی، ،دینیهاي  ارزش
ایثار را  داده است و قلۀشعاع قرار ال جهادي مرزهاي مالی و مادي را تحتگري در مدیریت هاي ایثار ویژگی
 در مدیریت جهادي تفکر انجام وظیفه و تکلیف دینی براي خدمت به مردم در رأس است، سازد. می نمایان

 شود، رهبري است که نیاز به حضور پررنگ میتبعیت از فرامین  و داشتن دغدغۀ دینی ةخاطر همین انگیز به
پیروي از دستورات  محوري و یت موازین شرعی و تأکید بر والیتزیرا حرکت در مسیر اداري تکلیف و رعا

  2می تواند از انحراف احتمالی جلوگیري کند. دینی تلقی گردیده است، رهبري که فریضۀ
راهی براي اجراي اقتصاد مقاومتی است کـه توسـط    قتصاد مقاومتی در واقع نقشۀهاي کلی ا سیاست

ن داراي قتصاد مقاومتی ضـرورت دارد کـه مسـئوال   براي اجراي صحیح ا مقام معظم رهبري ابالغ گردید.
هاي کلی اقتصاد مقاومتی موفـق   و اجراي سیاستسازي  در پیاده ندروحیه و مدیریت جهادي بوده تا بتوان

شـمرده تـا   مدیریت جهادي را برهاي  و ویژگیها  د تا برخی از خصیصهشوند. در این نوشتار سعی بر آن ش
نقش بارزي را ایفـا  سازي  توانند در اجرا و پیاده ها می بتوان مدعی آن بود که مدیران با داشتن این ویژگی

کوشش بـراي  و علم و تخصص و تالش  ،خدمت براي خدا :ند ازا برخی از این خصایص که عبارت نمایند.
لیـد ملـی و   و توگـرا   زایی و برون قتصاد مقاومتی که با رویکرد درونهاي کلی ا یثار و... در سیاستمردم و ا

تأکید فـراون  گذاري  آفرینی در اشتغال و کار و فعالیت بخش خصوصی و سرمایه توجه به مردم براي نقش
                                                        

  .http://www.leader.irرهبري سایت وب در ابالغیه . متن1
 .http://karamadi.com. پایگاه تخصصی الگوشناسی 2
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 جود مدیران بـا روحیـۀ  و قاومتی نیاز بههاي کلی اقتصاد م و اجراي سیاستسازي  لذا براي پیاده شده است.
سـربلند شـد و بـه اهـداف     بتـوان  اقتصاد مقـاومتی موفـق و    در عرصۀهاي آنان دارد تا  جهادي و ویژگی

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی در عمل رسید. سیاست

  گیري نتیجه
ضرورت یک الگوي اقتصادي مقاوم براي کشور ما همواره مورد تأکید حضرت امام و مقام معظم رهبـري  

با ما چالش خواهند داشت. گرا  سلطه يشد که کشورها می بینی پیشهمان اوایل انقالب هم  از است.بوده 
که داشتیم سعی کـردیم  هایی  در جنگ تحمیلی نیز با مقاومت اقتصادي و همان ابزار و امکانات و ظرفیت

دیم و هـم یـک دوره   راقتصادمان را مقاوم کنیم که در نوع خود آن دوران هم اقتصاد مقاومتی را تجربه ک
بـه ابـالغ    آمیز بـوده اسـت. باتوجـه    جربه کردیم که در نوع خود موفقیتجهادي را نیز ت مدیریت و روحیۀ

هـا بـا    هاي کلی اقتصادي مقاومتی توسط مقام معظم رهبري و همچنـین اجـراي ایـن سیاسـت     سیاست
ت جهـادي دارنـد اجـرا و    رسد که با روحیه و خصایصـی کـه مـدیری    می نظر هب ،جهادي ۀمدیریت و روحی

کـه همـان   دسـترس نخواهـد بـود و بـه اهـداف آن      هاي کلی اقتصاد مقـاومتی دور از  سیاستسازي  پیاده
و اقتصـادي پویـا و شـکوفا در انتظـار      ... است خواهیم رسیدعدالت اقتصادي و ،طلبی استقالل ،خودکفایی

رسـانی   مشـارکت مـردم و خـدمت    هـد شـد و  است و در مقابل تحریم و تهدید دچار آسیب و بحران نخوا
  تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبري است.ساز  زمینهن جهادي مسئوالمدیران و 

  منابع  
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سازي اقتصاد ملی در راستاي اهداف  نقش مدیریت جهادي در مقاوم
  انداز جمهوري اسالمی چشمسند 

  *اصغر جعفري علی

  چکیده
تواند با معرفی الگوي رفتاري مطلوب به  مدیریت جهادي از کارکردهاي گوناگونی برخوردار است و می

مطلـوب  هـاي   مدیران، رفتار آنان را کنترل نماید. فرهنگ منبعث از این نوع مدیریت از طریـق شـیوه  
 توانـد از طریـق ارائـۀ    مـی  هد. از نظر اجتماعی عـاملی اسـت کـه   د انگیزش به رفتار کارکنان جهت می

ه تعهـد اکثریـت اعضـاي    استاندارد مناسب اجزاي سازمان را به هم متصل نماید. فرهنـگ جهـادي کـ   
کند و باعث نزدیکـی نیازهـاي فـردي افـراد بـا       می طور گسترده به باورها و محکمات بیان جوامع را به

در مقابلـه بـا فسـاد و    کننده  عنوان عنصر پیشگیري تواند به می شود. می اه نهادها و سازمانهاي  خواسته
  حساب آید. هاي مدیریت جهادي به ها و ویژگی لفهسازي اقتصاد ملی منبعث از مؤ قاومم

عنـوان یـک    نفعان یک جامعه یا سازمان بـه  مطلوبی است که تمامی ذي ةانداز آیند از طرفی چشم
هاي مـورد نظـر در ایـن راسـتا      شدن به اهداف و مأموریت یلدارند و براي ناآرمان متعالی به آن اذعان 

سـازي اقتصـاد    ها و پیامدهاي آن، بـا مقـاوم   لفهؤنمایند مدیریت جهادي و کاربست عناصر، م می تالش
عبـارتی هـم مـدیریت     . بـه سـازد  انداز را ترسیم نموده و تحقق آن را هموار می ملی راهبرد تحقق چشم

انـداز   شدن به چشـم  یلآن در راهبردهاي نا کارگیري بهو قوي است که کننده  ابعاد تعیین جهادي داراي
 ،انداز مستلزم برخورداري مدیران و افراد است و هم تحقق چشمکننده   جمهوري اسالمی ایران تسهیل

ماتی را و اقـدا هـا   هایی است که تا تحقق نهایی آن تالش نموده و فعالیـت  ها و جوامع از ویژگی سازمان
ل شوند. این مهم یانداز نا ند که بر اهداف منبعث از سند چشمنمای میو دنبال  اند در دستور کار قرار داده

  سازي اقتصاد ملی متجلی خواهد شد. مقاوم يدر پرتو
روش پژوهش حاضر اسنادي و تحلیلی است که پس از شناسایی و توضـیحاتی در مـورد مـدیریت    

صدد این است که نقش مدیریت جهـادي  انداز جمهوري اسالمی ایران، در مجهادي، اقتصاد ملی و چش
  انداز جمهوري اسالمی ایران تبیین نماید. اقتصاد ملی در راستاي اهداف سند چشمسازي  در مقاوم را

  انداز جمهوري اسالمی ایران انداز، اقتصاد ملی، راهبرد، چشم مدیریت جهادي، چشم :ها واژهکلید

                                                        
 مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی دکتريمعاون سرمایۀ انسانی صدا و سیما و دانشجوي  *

ali.a.jafary@gmail.com  
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  مقدمه
کلیدي است کـه از  هاي  لفهؤالعالی) از م (مدظله جهادي مبتنی بر رهنمودهاي مقام معظم رهبريمدیریت 

توانـد در راسـتاي اهـداف     می سازي اقتصاد ملی شود و با مقاوم می الزامات فعلی جمهوري اسالمی قلمداد
قی خود را آشـکار  انداز جمهوري اسالمی ایران قرار گیرد. این مفهوم زمانی عینیت واقعی و حقی سند چشم

ر رهگـذر اقتصـاد اسـالمی راهبـرد     قـرآن کـریم باشـد و د    هاي وحیانی که دقیقاً مبتنی بر آموزه سازد می
البتـه از ایـن حیـث کـه تالقـی       ،انداز جمهوري اسالمی ایران ترسیم شود شدن به اهداف سند چشم نایل

انـداز   ابی جمهوري اسالمی به چشـم در دستیکننده  ها مکمل و نقش تعیین هاي این حوزه عناصر و ویژگی
هاي الهی مندرج  توان با تبیین اسنادي مفاهیم کلیدي و آموزه می اساس . براینآرمانی و مطلوب خود دارند

انـداز جمهـوري    اهداف چشم اقتصاد اسالمی که دربرگیرندةدر اسناد باالدستی نظام به تحلیل کیفی ابعاد 
انداز و بعد حیـاتی آن   تحقق چشم ةمفقود ۀشود پرداخت و حلق می اسالمی در چارچوب اقتصاد ملی قلمداد

هـا و تبیـین نقـش     ها، عناصـر و ویژگـی   لفهشود کاربست مؤ قتصاد ملی تعبیر میدر شرایط خاص که به ا
  هاي مختلف حاکمیتی است. مدیریت جهادي در الیه

  پژوهشمسئلۀ 
نظام آفرینش براي انسـان و   ) و همۀ30آیۀ  بقره، (سورة انسان، خلیفه و جانشین خدا در روي زمین است

هـا   پدیـده  مـۀ ) به انسان توانایی آن داده شده که بر ه29 آیۀ بقره، . (سورةمندي او آفریده شده است بهره
  )33ـ34 آیات ابراهیم،ة (سور .حاکم شود

آیات قرآن با از دیدگاه شریعت اسالمی، انسان موجودي اجتماعی است. خطاب خداوند به او در اغلب 
صورت خام و جمع بیان شده است که این خـود نشـان    یعنی به....» المومنون «، ...»ن یا ایها االنسا«بقیه 

هـاي ارتبـاط بـا خداونـد و      از رویکرد و نگاه اجتماعی اسالم به انسان دارد. اسالم یکـی از بهتـرین راوي  
 (سـورة » انمـا المومنـون اخـوه   «کنـد   یمعرفی مها  نزدیکی به او را برادري و تالش براي رفع نیاز انسان

) 77 آیـۀ  قصـص،  (سورة ات را از دنیا فراموش نکن کند که بهره حتی اسالم توصیه می .)10 آیۀ حجرات،
آخرت و فرصتی براي دستیابی به سعادت جاودان و کسب مقامات عالی بدانیم، بایـد آن   ۀاگر دنیا را مزرع

اسـاس ایـن مقالـه درصـدد      . بـراین خداوند بر انسان عطا کرده است را بهترین مهلت نعمتی بشماریم که
سازي اقتصاد ملـی در راسـتاي    ال اساسی است که نقش مدیریت جهادي در مقاومپاسخگویی به این سؤ

  انداز جمهوري اسالمی چیست؟ اهداف سند چشم

  روش پژوهش
ست. به ایـن ترتیـب کـه تـالش     تحلیلی بوده اـ  ن نوشتار هم کاربردي و هم توصیفیروش پژوهش در ای
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هـاي کلیـدي    لفهؤهاي اقتصاد اسالمی که دستیابی به عدالت اقتصادي را در م شده است با کاربرد نظریه
کلی در تعیـین  طـور  وري، پرداخت خمس، زکات و .... و به داکثر بهرهجویی، ح مصرف حقیقی شامل صرفه

کنند نقش مدیریت جهادي  ف عمومی دنبال می(تخصیص هدفمند) منابع و نیز مصر الگوي تولید و توزیع
(اسنادي) و نیز برخی شواهد تجربـی   اي و اینترنتی در این تغییر با استناد به ادبیات موجود، منابع کتابخانه

تأثیرگـذاري آن در ایـن خصـوص تحلیـل و بررسـی       ةگرفته، تبیـین و نحـو   شده در مطالعات صورت هارائ
ـ   می ایـن نوشـتار چـارچوب مـدون و      بررسـی موضـوع مـورد بحـث در    کـاربردي نظریـه در    ۀشـود. جنب

انداز جمهوري اسالمی  منظور دستیابی به اهداف سند چشم ي را براي تغییر الگوي مدیریت بها شده تعریف
ها و ساختارهاي سیاسی، اقتصـادي و   تحلیلی، ناظر به تعامل عوامل حوزهـ  دهد. اما روش توصیفی رائه میا

سـازي اقتصـاد ملـی در راسـتاي تحقـق       جهادي است که به بررسی نقش آن در مقاومفرهنگی مدیریت 
  انداز جمهوري اسالمی ایران است. اهداف سند چشم

  ال اصلیؤس
  انداز جمهوري اسالمی چیست؟ سازي اقتصاد ملی در راستاي اهداف سند چشم نقش مدیریت جهادي در مقاوم

  هدف اصلی
انـداز   سازي اقتصاد ملی در راستاي تحقـق اهـداف چشـم    در مقاومبررسی و تبیین نقش مدیریت جهادي 

    .جمهوري اسالمی ایران

  بر مفهوم جهاد و مدیریت جهادي تبیینی
ـ  «از ریشـۀ  » جهـاد «واژة  جهاد یکی از مفاهیم دین اسالم است. کـردن،   کوشـش «معنـی   بـه » د  ج ـ ه 

  .2»کوشش توأم با رنج، تالش در کار با آنچه در توان باشد« 1است.» طاقت اندازة کوشیدن به
گونـه فعالیـت و   اي دارد و هر ه باشد، مفهوم ویژههمرا» اهللا؛ در راه خدا سبیل فی«ۀ وقتی جهاد با کلم

شود.  سیاسی، اجتماعی، اخالقی، فرهنگی، اقتصادي، با جان و مال و زبان و قلم و فکر را شامل می ةمبارز
جمله کوشش در مبـارزه بـا امیـال    ، ازهاي گوناگونی صورت گیرد تواند در عرصه مبارزه می این کوشش و

  اسالم (جهاد اصغر). يدرونی (جهاد اکبر) یا کوشش و مبارزه در راه دفاع از دین اسالم یا گسترش قلمرو
و «است. بار در قرآن آمده  108جهاد حدود  دین و از واجبات اسالمی است. کلمۀجهاد یکی از فروع 

ان در قرآن کریم جهاد با مال در کنار جهاد با ج» کنند دوست دارد خداوند کسانی را که در راه او جهاد می

                                                        
 ، واژة جهاد.فرهنگ معارف و معاریف. 2  ، واژة جهاد.فرهنگ فارسی عمید. 1
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گـذاري اقتصـادي در    بدیلی است که سرمایه بی دلیل نقش آمده و اینکه جهاد با مال مقدم بر جان آمده به
هاي آمیخته با زحمـت و حرکـت    نی حرکتمع یاسی، نظامی و ... دارد. جهاد بهپیشبرد اهداف فرهنگی، س

  تر در این زمینه است. معمولی نیست و جهاد در مسائل اقتصادي تالش فراوان

  انداز شناسی چشم واژه
هوم در زبان انگلیسـی در  بار این مف نخستیناي دیرینه دارد.  انداز در غرب پیشینه چشم وضع و کاربرد واژة

خود، این کلمه را از زبان  نوبۀ رانسه قدیم وام گرفته و آن هم بهزبان فکار رفته که آن را از  قرون وسطا به
  ) 1432 ،1973و هریتیج،  2422 ،1989(آکسفورد،  .التین قرض گرفته است

گاه وارد  بار این مفهوم در زبان سانسکریت پدید آمده و آن نخستین نظران معتقدند که برخی از صاحب
  شرقی دارد. بنابراین ریشۀ و اروپایی شده است،هاي هند  زبان

  انداز در بستر مدیریت و رهبري شناسی چشم واژه
ی بسـیار وسـیعی   مراجعه به بیش از ده فرهنگ معتبر زبان انگلیسی نشان داد که این واژه داراي بار معنای

هـاي بسـیاري را طـی کـرده و      چنان در حال رشد است. این واژه در طول زمان فراز و نشـیب است و هم
ب با فرهنگ هر عصر، معناي سطحی، متوسـط و یـا عمیقـی از دیـدن معمـولی تـا دوراندیشـی و        متناس
انداز تا الهام و شهود و وحی را با خود حمل کرده است. موشکافی و تعمیق و تدقیق ایـن واژه مـا را    چشم

 ةه دربـار شـد  رسـاند. در میـان مطالعـات انجـام     میانداز  انداز و رهبري چشم تري از چشم به شناخت روشن
) با رجـوع بـه یکـی از    1989(وستلی و مینتزبرگ،  دو تن از محققان انداز، صرفاً انداز و رهبري چشم مچش

اند. ما  اند و دیگران چنین دقت نظري را نداشته هاي لغات به بازیابی مفهوم لغوي این واژه پرداخته فرهنگ
زبـان   هـاي گونـاگون   مشتقات آن در فرهنـگ  تطبیقی این واژه و تر به مقایسۀ وانیم با نگرشی عمیقت می

دیگر به نکات جـالبی   هاي فارسی و عربی ازطرفی آن در فرهنگتطبیقی  انگلیسی از یک طرف و مطالعۀ
ــه واژه     ــن نظری ــر در ای ــال حاض ــابیم. در ح ــت ی ــوص دس ــن خص ــاي  در ای ، Vision ،Visionaryه

Envisioning رفته است.نظران مختلف مورد استفاده قرار گ سوي صاحباز  

  انداز معنی اصطالحی چشم
 انداز، خلق تصویري از آینـدة  م چشمباشد و ترسی مطلوب وضعیت سازمانی می انداز، تصوري از آیندة چشم

  )51-52، 1989(بس،  .مطلوب وضعیت سازمانی است
منـدل و  ؛ 1983؛ سـري ویتـزوا،   1989(ساشـکین،   .کردن دیگـران اسـت  معنی توانمنـد  انداز به چشم

ان جفـت شـود، مبنـایی بـراي     که بـا توانـایی انتقـال آن بـه دیگـر      انداز درصورتی چشم )1984، گرجوي



  553  ...               سازي اقتصاد ملی در راستاي مدیریت جهادي در مقاومنقش 

 

) 1984کــالك، ؛ 1986؛ تیکـی و دوانـا،   1985نـوس،   (بنـیس و نـی   کردن دیگـران خواهـد بـود   توانمنـد 
انـداز؛   چشمکردن پیروان از طریق انتقال ، تدوین این تصورات، توانمندکلی سه عنصر تصورات آیندهطور به

هـا، در   سه عنصر مشخص در یک زنجیره هستند. دو تن از محققان بـا اسـتفاده از مجمـوع ایـن تعریـف     
ـ فراینـدي تعـاملی    اند ـ تصوراتی است که شکل گرفتهانداز اند که چشم ین ابزار داشتهانداز چن تعریف چشم

که با «رو باید گفت:  کند ازاین دا میبه آینده هم ربط پی شود همان میزان که به گذشته مربوط می است، به
. »دسـتان منجـر خواهـد شـد    بخشـی زیر  ن آن به پایداري و تـوان خورد و تدوی طرحی براي آینده گره می

  نامند. اندازهاي راهبردي می ها را چشم انداز ایشان این نوع چشم

  الهی واکاوي مفهوم جهاد در سیرة
هـا، راه   گیري از صفاي باطن و فطرت پاك انسان ن و بهرهاسالم دینی است فطري که از راه دلیل و برها

هاي انسانی  مندانه براساس ارزشجاد فضایی مناسب براي زندگی شرافتها و ای توسعه و نفوذ در دل انسان
ریزي، ویرانی، نابسامانی و با هدف کشورگشایی و تجـاوز   سازد. این دین با خون را براي همگان فراهم می

عنوان تجاوز، یعنی  هر نوع قتالی و جنگی به«سر سازش ندارد و به قول استاد مطهري: به حقوق دیگران 
عبارت دیگر جنگ بـراي اسـتخدام نیروهـاي     ل و ثروت و نیروهاي دیگران) و بهاندازي بر ما (براي دست

  .»وجه از نظر اسالم روا نیست هیچ ادي یا انسانی یک قومی بهاقتص
حـق و جلـوگیري از تجـاوز بـه حقـوق       جهاد در راه خدا که بر پایۀدگران ارزش جهاد و فضیلت جها

ـ  هاي انسانی استوار است، پشتوانه فردي و اجتماعی و ارزش راي عـزت و سـربلندي و نیـل بـه     اي قوي ب
جهاد کنید تا مجـد  «فرماید:  رود. پیامبر گرامی اسالم می شمار می کشور بهآرامش و استقالل یک  ،تامنی

  .1»رزندانتان بر جاي گذاریدو عظمت را براي ف
ـ با تشبیه جهاد به زره و سپر، بـر نقـش حفـاظتی آن تأکیـد کـرده و       ـ علیه السالم امیر مؤمنان علی

جهاد، دري از درهاي بهشت است که خداوند آن را بر افراد خاصی از بندگانش گشوده اسـت  «فرماید:  می
زره استوار الهی است که آسیب نبینند و سپر محکـم   هاست که بر تن آنان پوشانده، و تقوا و پاکی جامۀو 

که جهاد را رها کند و ناخوشایند داند، خدا جامـه خـواري بـر تـن او     (که تیر بال در آن ننشیند). هر اوست
  .2»پوشاند و فوج بال بر سرش کشاند و در زبونی و فرومایگی بماند...

اگـر ملتـی مسـلمان،    «فرمایـد:   ـ مـی  لسالمـ علیه ا (ره) با اشاره به این سخن حضرت استاد مطهري
هـا   آن روحش روح جهاد باشد... و اگر این سپر الهی را همواره در دست داشته باشـند، دیگـر ضـربتی بـر    

آهنین است که سربازان هنگام جنگ مانند یک پیـراهن بـر تـن     ۀحلق کارگر نخواهد افتاد، زره، آن جامۀ
  .»اند شده گرفته و مانع ورود ضربت می دست می دند و اما سپر، ابزاري است که بهکر می
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  انسان يمفهوم اقتصاد در قلمرو
انسان را با اشیاي مادي مورد نیاز او کـه بـه رایگـان در طبیعـت      علمی است که رفتار و رابطۀ» قتصادا«

بینـی رفتـار اقتصـادي انسـان را      اقتصاد باید درك، بیان و تا حدي پـیش  مطالعۀکند.  یابد، مطالعه می نمی
تـوان   پذیر سازد. این مطالعه باید به بهبود رفاه مادي فردي و اجتماعی بشر کمک کند؛ بنابراین می امکان

رفـاه   يادعا کرد که اقتصاد، قبل از هر چیز، به تجزیه و تحلیل و توضیح شرایط و روابطی کـه در قلمـرو  
اصـول و   طبیعی، علم محض نیسـت؛ بلکـه مجموعـۀ   خالف علوم پردازد. و اقتصاد بر ار دارد، میدي قرما

  گیرد. بشر قرار می ةقواعدي است که تحت تأثیر اراد

  چارچوب نظري اقتصاد ملی
  کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است. که اقتصاددانان از آن بحث می» اقتصاد«براي 

  مدیریت خانه.ارسطو: علم اقتصاد یعنی 
  آدام اسمیت: اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است.

  .استوارت میل: اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
  ریکاردو: اقتصاد علم است.

یگـر: علـم   اي. در تعریف د آلفرد مارشال: اقتصاد، عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه
ب درآمـد و تمتـع از آن بـراي    اقتصاد بررسی کردارهاي انسان در جریان عادي زندگی اقتصاد یعنی کسـ 

  دادن زندگی است. تربیت
(پدر  آدام اسمیت ثروت و مللهاي علوم اجتماعی است که با نوشتن کتاب  علم اقتصاد از زیرمجموعه

معناي وسیع کلمـه، اقتصـاد مطالعـه در     ه شد. بهصورت علمی مستقل ارائ م به1776علم اقتصاد) در سال 
  )19، 1372(قدیري اصل،  بهزیستی انسان دارد.

بار در یونان باسـتان و توسـط افالطـون مـورد      نخستینمعنی کلمه براي  ة اقتصاد بهتوان گفت واژ می
  بررسی قرار گرفت.

  انداز چارچوب نظري چشم
گویـد:   انداز را در یک جمله تعریف کنـد؛ وي مـی   منظران رهبري تالش کرده است تا چش یکی از صاحب

انـداز جـذاب    انداز هستند یعنی داراي ظرفیت ایجاد و انتقـال یـک چشـم    مدیران عالی داراي چشم همۀ«
  .»نسبت به وضعیت مطلوب امور هستند

توصـیف  «گویـد:   کنـد و مـی   انداز جذاب از آن با عنوان نیت و قصد یاد می این محقق در تبیین چشم
  .»برد ها می در آن نبوده، یعنی به دنیاي ناشناخته سازمان را به جایی که هرگز قبالً قصد و نیت، یک
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انداز طی دو فصل از کتاب خویش متجاوز از سی و پنج تعریـف و   یکی دیگر از محققان رهبري چشم
  نویسد: میکنیم؛ وي  اشاره میها  انداز آورده است که ما در اینجا به برخی از آن توصیف از چشم

انـداز کلیـد رهبـري     الوقوع و جذاب براي سازمان؛ چشم گرایانه، محقق اي است واقع انداز آینده چشم«
نان چاي است با آن نسبت به حال؛ ایده تر سازمان آمیز یا مطلوب ة بهتر، موفقیتاست؛ تبیین سرنوشت آیند
طـور   کـردن آن آینـده را بـه    منـابع، محقـق  ا، اسـتعدادها و  ه مهارت کارگیري بهتولید انرژي که در واقع با 

مشی و یـا تحـول تکمیلـی سـازمان      پاسخ به نیاز تجدید خط انداز اولین مرحلۀ کند؛ چشم از میجهشی آغ
انداز، انتخـاب   د شد؛ چشمرو خواه هانداز ابزاري حیاتی است که بدون آن رهبري با شکست روب است؛ چشم

ا در آن سـمت، جهـت   هاي خود ر ازمان است که باید انرژيس خارجی آیندة سوي رهبر در محیطهدفی از
انـداز،   انداز، ایفاگر نقش حیـاتی در هـدایت سـازمان اسـت؛ چشـم      سرعت تبیین کند؛ چشم دهد و آن را به

انداز  آن جهت خواهد بود، چشم کنندة احساسی پیرامون یک جهت است که هم موجب ادراك و هم تأمین
داز یک مشعل است؛ مفهوم سرنوشت مشترك افرادي است کـه بیشـترین   ان ند است؛ چشمنیروم ةیک اید

فراینـد گـروه یـا سـازمان اسـت؛      ة سازمان دارند؛ مدل ذهنـی از وضـعیت آینـد    ةنگرانی را نسبت به آیند
شدت تحـت تـأثیر    شده و به ة آینده باشد، شناختهانداز از آنچه ما امیدواریم که فرضیات منطقی دربار چشم

رد؛ چشـم انـداز دنیـاي تخیلـی را     ما نسبت به آنچه محتمل و ارزشـمند اسـت، قـرار دا    هاي خود قضاوت
گـاه   مشاهده و یا اثبات کرد. دنیایی که ممکن است هـیچ توان  نمیگذارد که پیشاپیش آن را  نمایش می به

انـداز اغلـب    شـم واقعیت هم پیدا نکند. این دنیایی است که صرف وجودش نیازمند اصل ایمـان اسـت؛ چ  
هاي دیگر  هاي جاري است، نه کپی از آنچه برخی از سازمان جدید است، نه تنوعی از فعالیت یزي کامالًچ

روشنی بیانگر پیشرفت و گـامی   نجام آن هستند. بلکه چیزي حقیقتاً نو، نقطۀ عطفی ابداعی که بهدر حال ا
عـین اینکـه در یـک     هـاي ارزشـی در   بینی فرضیات و قضـاوت  انداز پر است از پیش فراپیش است؛ چشم

حال نوعی خاص از تصـور اسـت کـه بـر مبنـاي       انداز یک تصور است. درعین اقعی، چشماحساس بسیار و
ـ     عنوان وسـیله  شود و به ات و دانش بنا نهاده میاطالع راي حصـول اطمینـان از   اي بـراي تغییراتـی کـه ب

داز تنها شکل مـدل ذهنـی اسـت    ان کند؛ چشم آمیز مورد نیاز است، عمل می مدت کار مخاطرهموفقیت دراز
اي  توانند از طریق تعهد و اقداماتشان آن را عینیـت بخشـند و در چنـین زمینـه     ها می که افراد در سازمان

  طرح است. است که سودمندي و قدرتش قابل
  عنوان تعریف منتخب ارائه نمود: توان به میتعریف ذیل را  بندي در یک جمع
اي ارزشی، از فرایند ه ها و قضاوت بینی ابداعی و پر از فرضیات، پیش(تصورات کلی) جدید  مدل ذهنی

عریف خوبی ت ، بر مبناي اطالعات و دانش که بهالوقوع مطلوب و جذاب وضعیت سازمانی محقق تعاملی آیندة
ها و منابع تحت  ها، استعداد مهارت شود و با استفاده از همۀ یروان میکردن پو تدوین شده و موجب توانمند

  شود. کند و موجب تغییر می آینده با کمک تعهد و اقدامات افراد عینیت پیدا می ۀتأثیر نیروي محرک
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تقریب آمده است و  اند به نظران ارائه کرده ین صاحبهایی که ا تعریف در این تعریف، نوع عناصر همۀ
اید از عناصر دقیق شود که تعریفی بسیار گسترده است. طبیعی است که در هر تعریف معرف ب مشاهده می

کـه  یاز از تعریف و بدیهی باشند. نکتۀ دیگـر این ن ها تا حد ممکن بی و روشنی استفاده کند که خود آن واژه
  القول باشند. آن تعریف متفق ةنظران آن رشته دربار صاحب

بري و ره در تعریف واژة تأمین این دو نیاز در این تعریف امري بسیار دشوار است. زیرا زمانی که هنوز
اثربخشی در طول یک سده، محققان رهبري و مدیریت، همچنان با هم اختالف نظر دارند، نباید توقع جدي 

انداز به تعریـف   داشته باشیم که در سایر ابعاد و مشتقات رهبري، آن هم رویکرد نوینی چون رهبري چشم
  شود. انداز روشن می چشم چند نکته دربارة دست یافت. بنابراین تعریف بتوان واحد جامع و مانعی

  تحقیق در چارچوب اقتصاد ملی پیشینۀ
سسات اي و اسنادي از مؤ ه روش کتابخانهآمده و مطالعات اکتشافی ب عمل هاي به ازآنجاکه براساس بررسی

اي که نتایج آن در ارتبـاط مسـتقیم بـا مـدیریت جهـادي و سـند        ها، مطالعه علمی و پژوهشی و دانشگاه
امـا در راسـتاي اقتصـاد و مفـاهیم مربوطـه       ،اسالمی ایران باشد انجام نگرفته اسـت  انداز جمهوري چشم

اسـاس نتـایج    . براینگردد مطالعات مفصلی صورت پذیرفته است که به ذکر مختصري از سوابق اشاره می
  دهد: مطالعات قبلی نشان می

مـردم   یان، پاسداران و عامـۀ ز سه طبقۀ فرمانروااي را پرورانده بود که ا افالطون در خیال خود جامعه
خیالی خود را بر مبناي نظـام مالکیـت    شد. او که با مالکیت خصوصی اساساً مخالف بود جامعۀ تشکیل می
آوردن ثروت تـالش   دست هپایین جامعه اجازه داشتند تا براي ب تنها طبقۀ  ا نهاده بود، که در آناشتراکی بن

حکمران و نگهبان حق استفاده از اموال خصوصـی را نداشـتند همچنـین از نظـر او کسـی       کنند؛ و طبقۀ
  پرداخت. اي که مطابق با سرشتش بود می بایست به کار و حرفه می

تر به بررسی مسائل اقتصـادي پرداخـت. ارسـطو بـرخالف      پس از افالطون، ارسطو در سطحی وسیع
دانسـت؛ در واقـع از نظـر او     و مالکیت شخصی را مطلوب می بود افالطون از مالکیت اشتراکی انتقاد کرده

عمومی داشـته باشـد. ارسـطو     از آن جنبۀبرداري  ولی بهره ،بهتر آن بود که ثروت و دارایی خصوصی بوده
کنـد و قیمـت    همچنین معتقد بود که قیمت یک کاال را مطلوبیت حاصل از مصرف آن کاال مشخص می

توان  کند. پس می میدهد چیزي دریافت  همان اندازه که چیزي می فرد به دانست که نه را قیمتی میعادال
 و انحصـار را محکـوم کـرده اسـت. نکتـۀ     شکلی ابتدایی به بازار رقابت کامل توجه داشته  گفت ارسطو به

توان یافت بیزاري او از ربا و ربـاخواري اسـت؛ در واقـع از نظـر ارسـطو       دیگري که در نظریات ارسطو می
  (ربا) بوده و مذموم است.  بلغی وام به امید دریافت مبلغی بیش از آنچه پرداخت شده ربحپرداخت م

گذشته از نظریات دانشمندان یونانی و تا حدودي روم باستان برخی از دانشـمندان ایرانـی و مسـلمان    
  اند: هاي اقتصادي پرداخته نیز به بررسی و تجزیه تحلیل
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اي سخن گفته اسـت کـه داراي    ن مسلمان ایرانی است از جامعهفارابی که اولین فیلسوف و اقتصاددا
ست که هر شهر یا کشـوري در تولیـد   ا حکومت الهی بوده و رهبر آن فردي الیق باشد از نظر او بهتر آن

دست آورد. فارابی  هجهانی مایحتاج خود را ب زم را پیدا کرده و از طریق مبادلۀیک یا چند کاال تخصص ال
دانست که در  اي را مطلوب می وجود رابطه بین اخالقیات و اقتصاد اعتقاد داشته و جامعههمچنین به لزوم 

  آن اخالقیات محرك اقتصاد باشد.
گـذاران   یکی از اقتصاددانان مسلمان نیز ابن خلدون نام دارد؛ که برخی از متفکـران او را جـزء بنیـان   

ها دارد بـا عـدم دخالـت دولـت در      دانند. او که نظریاتش شباهت زیادي به کینزین حقیقی علم اقتصاد می
امور اقتصادي مخالف بود؛ از نظر او در تولید کاال و خدمات مرتبط به منافع عموم جامعه، دولت نسبت بـه  

عمـل   دولت باید مسـتقیماً  ۀزینههاي پر همچنین براي انجام فعالیتبخش خصوصی کارایی بیشتر دارد؛ 
هـا قبـل از    کند، چون بخش خصوصی قادر به پرداخت مخارج آن نیسـت. ابـن خلـدون همچنـین مـدت     

و آدام اسمیت به بررسی ضریب فزاینده پرداخت و از نقـش عرضـه و تقاضـا در تعیـین قیمـت      ها  کینزین
تـوان   می رو پذیر نبوده و ازاین ار امکانتقسیم کآگاهی داشت؛ او معتقد بود برآوردن نیازهاي انسانی بدون 

  ها پیش از آدام اسمیت تقسیم کار را مطرح کرده است. گفت ابن خلدون مدت

  کارکردهاي علم اقتصاد
  باشد: شرح زیر می شده به لم اقتصاد منبعث از تعاریف ارائهترین کارکرد ع گرفته مهم در راستاي مطالعات صورت

شود و چگونـه   قیمت نیروي کار، سرمایه و زمین در اقتصاد تعیین میکند که چگونه  بررسی میالف) 
  شوند. کار برده می هیافتن منابع در بهترین وضعیت ب ها در اختصاص این قیمت
سی کرده و چگونگی تخصیص سـرمایه بـه کـل اقتصـاد توسـط ایـن       ررفتار بازارهاي مالی را برب) 

  نماید. بازارها را تحلیل می
رسـاندن بـه عملکـرد     هاي کمک به مردم فقیر بـدون صـدمه   کند و راه ا بررسی میتوزیع درآمد رج) 

  دهد. اقتصادي را پیشنهاد می
  ها و کسري بودجه به رشد اقتصادي دارد. نگاهی به مخارج دولت، مالیاتد) 

هـاي   شوند مورد مطالعه قرار داده و سیاست تجاري می ت بیکاري و تولید را که موجب حرفۀنوسانا )ه
  کند. تصادي دولت را جهت بهبود رشد اقتصادي تدوین میاق

  نماید. هاي تجارت را تجزیه و تحلیل می المللی را بررسی کرده و آثار محدودیت الگوي تجارت بینو) 
  کند. بهینه از منابع را پیشنهاد می ةهاي تشویق به استفاد نگاهی به رشد کشورهاي در حال توسعه و راه )ز

بزرگ جهان، تعریف علم اقتصـاد   اریف این است که به قول ساموئلسن اقتصادداناصلی این تع نکتۀ
تواند  اقتصاد بپردازد می اي مجهز، به مطالعۀ کتابخانه است که اگر محققی یک ساعت در گوشۀاي  گونه به
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مشترك  ) نقطۀ20، 1372(قدیري اصل،  صورت این تعاریف را در یک ساعت به چند برابر افزایش بدهد.
  صورت زیر بیان نمود: جمله بهتوان در یک  عاریف علم اقتصاد را میت

منظـور تولیـد کاالهـاي بـا ارزش و      استفاده از منابع کمیاب جامعه بـه چگونگی  ۀعلم اقتصاد مطالع«
  )6(اصول علم اقتصاد، . »توزیع بین افراد مختلف است

منابع کمیاب و محدود جامعه براي تولید بردن کار هاي مختلف با هدف به ، بررسی روشعبارت بهتر به
ها و نیازهاي نامحـدود   چه بیشتر و بهتر خواستهو تأمین هر منظور ارضا نواع کاالها و خدمات در جامعه بها

) از تعـاریف  92، 1382(نخعـی اغمیـونی و نجـارزاده،     گیـرد.  افـراد جامعـه در علـم اقتصـاد صـورت مـی      
  کرد: توان دو نکته استخراج اقتصاددانان می

  . کاالها داراي محدودیت و کمیابی هستند.1
  اي استفاده کند که کارآمد باشد. گونه امعه باید از منابع کمیاب خود به. ج2

  سازي اقتصاد ملی مفهوم
هاي مبنـایی و فلسـفی دارد و متکـی بـر مبـانی فلسـفی اسـت. حتـی          قهراً هر اقتصادي نیاز به شاخص

ها مطـرح کننـد و نیـز اقتصـادهاي نظـام       ن را مجزاي از ایدئولوژيکنند خودشا اقتصادهایی که سعی می
هـاي مسـلم    فـرض  عنـوان پـیش   ک سلسله مفاهیم مبنایی است که بهها هم مبتنی بر ی داري آن سرمایه

ه در حقیقت کند، هم ها و حقوق طبیعی مطرح می داري در مورد آزادي پذیرفته شده است. آنچه که سرمایه
حقیقـات  شناسـی اسـت. مفـاهیم مبنـایی حتـی در ت      شناسی و جامعه انسان ،بینی نمربوط به مقوالت جها
اقتصاد و علم اقتصاد و مجزا از مبانی فلسفی مطرح شود نیـز   صورت هندسۀ شود به اقتصادي که سعی می

  )10ـ11، 1390زاده،  (حسین مستتر است.

  هاي اقتصاد اسالمی  مشخصه
یی اقتصاد اسـالمی، یـک بحـث بیگانـه از مفـاهیم اقتصـادي       که مشخصات فلسفی یا مفاهیم مبناازآنجا
هاي نظام اقتصادي اسالم و هـر نظـام اقتصـادي دیگـري اسـت. در       بلکه یکی از ارکان مشخصه ،نیست

  اصلی وجود دارد:  م مبنایی اقتصاد اسالمی، سه مشخصۀهاي فلسفی یا مفاهی مشخصه
  .بینی توحیدي است . اقتصاد اسالمی، مبتنی بر جهان1
ها در جامعـه و تـاریخ اسـت، یعنـی      اختیار و حرکت انسان ي. اقتصاد از نظر اسالم، بخشی از قلمرو2

  اقتصاد در خدمت انسان است نه انسان در خدمت اقتصاد.
  هاي معنوي و ضوابط اخالقی است. گرایی، برخوردار از ارزش . اقتصاد اسالمی در عین واقع3

سالمی منحصر در سه مشخصه نباشد و ممکن است بـا تأمـل،   البته شاید مشخصات فلسفی اقتصاد ا
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  هاي دیگري از این نوع را شناسایی کرد. مشخصه
اصـول عقایـد    بینی توحیدي است، اعتقادات یک مسلمان به توحید و اقتصاد اسالمی مبتنی بر جهان

اقتصادي دارد و حیـات  اي در مسائل  العاده بینی توحیدي او، اثرات فوق عبارتی جهان منشعب از توحید و به
دهد. اعتقاد به توحید و اصول منشعب از توحید،  اسالمی را تحت تأثیر قرار می و جامعۀ ها اقتصادي انسان

  آورد. میاین مسیر به حرکت در دهد و آن را در نقش اقتصادي دارد و به نظام اقتصادي پوشش توحیدي می

  انداز مدیریت جهادي و چشمهاي اقتصاد با  لفهارتباط مفاهیم حقیقی و مؤ
اي که در مدیریت جهادي مورد  بودن آن است نکته هاي اقتصاد اسالمی ارزشی مشخصه یکی از بارزترین

هاي مهم نظام اقتصاد اسـالمی،   شود. یکی از هدف هاي اساسی مدیریت تلقی می تأکید و یکی از شاخص
انداز نیز بـر آن تأکیـد شـده اسـت.      سند چشمبرپایی عدل و قسط و به تعبیر عدالت اجتماعی است که در 

شود. عدالت  بخش وسیعی از مسائل اقتصادي اسالم را بحث عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی شامل می
هاي اقتصادي جامعه در تضـاد بـا عـدالت     گاه روش و سیاستک اصل و یک هدف اقتصادي است و هری

هـاي اسـالمی دیگـري نیـز      الت و قسط نیست، ارزشها تنها عد شود. ارزش قرار گرفت، عدالت مقدم می
  عنوان اساس مسائل اقتصادي مورد نظر قرار گیرند. ها هم باید به مطرح است که آن

معنوي و ارزشی آمیخته و سعی کـرده ایـن اعمـال را     ،اسالم، تمام ارکان اقتصادي را با رنگ عبادي
ریت جهادي در وفاق با این دو مفهوم ارتبـاط  هاي مدی لفهمعنوي و اخالقی انجام دهند که مؤ زیر پوشش

بخش نیز  انداز الهام نزدیکی دارد. و این اعمال نیز داراي بعد مادي و اقتصادي محض نباشند. که در چشم
  دیده شده است.

  این مسئله از دو نظر اهمیت دارد:
  یوند دهد.که اسالم سعی کرده در زندگی انسان، ابعاد مادي و معنوي را با هم پ. یکی این1
  کند. هاي مخصوصی را شکوفا می ها، انگیزه که اسالم در خالل این آموزه. دیگر، آن2

مدیریت جهادي با اقتصاد ملی را شـکوفا کنـد شـامل     گفته نکاتی که باید رابطۀ الب پیشلذا طی مط
  موارد ذیل است:

  .. کار و تالش براي رفع نیازهاي ضروري خود و خانواده1
  .نیازهاي ثانوي يوري در زندگی و ارضا بخشیدن به بهره راي وسعت. کار و تالش ب2
ها به خانه، باغ، وسـایل زینتـی    چه بیشتر به قصد تبدیل آنآوري ثروت هر ار و تالش براي جمع. ک3

  ـ باشد. ـ طبق عرف رایج جامعه اش تر از رفع نیازهاي اولیه و ثانویۀ شخص و خانواده... در حدي که باالو
  .درآوردن آن جهت تراکم بیشتر براي خود یا براي فرزندان گردش آوري ثروت و به تالش براي جمعو  . کار4
  .. کار و تالش براي رفع نیازهاي ضروري فقرا و مساکین و اهل شهر و کشور5
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  .دیگران ۀنیازهاي ثانوی يبخشیدن به تنعمات و ارضا . کار و تالش براي وسعت6
منظـور   ر بـه درآوردن آن جهـت تـراکم بیشـت    گـردش  ثـروت و بـه  آوري  و تالش بـراي جمـع   . کار7
  .بخشیدن به تولید اشتغال بیشتر در جامعه قوت

  هاي مدیریت جهادي در تجلی اقتصاد ملی ابعاد و ویژگی
سازي اقتصاد ملـی تـأثیر بسـزایی دارد و     ر مقاومست که بدون شک د هایی مدیریت جهادي داراي ویژگی

اي مـدیریت  هـ  ها و شاخص لفهترین ابعاد، مؤ لذا مهم ،کند می  نداز را تسهیلا مچش  شدن به سند مسیر نایل
  باشد: شرح ذیل می جهادي و اقتصاد ملی به

اي اسـت کـه او در    کار خـالق او و ارزش افـزوده   ي. مبارزه با فقر و تأمین نیازهاي هر فرد در پرتو1
  کند. جامعه تولید می

کـه فرصـتی مناسـب بـراي خودسـازي و رشـد       ر انسان، براي اینبخشی از وقت ه داشتن . آزاد نگه2
 اسـوه، تـالش بـراي    تعبیـر دیگـر در نظـام اقتصـادي جامعـۀ     انسانی و تعالی معنوي داشـته باشـد، بـه    

بلکه مقداري از آن وقـت بایـد بـراي خودسـازي      ،وقت ملت را بگیرد هاي اقتصادي، نباید همۀ نیازمندي
  انسان و رشد معنوي آزاد باشد.

. اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفی هر نوع اقتصاد تخریبی نسبت به امکاناتی که خداوند در 3
  ها در اختیار همه قرار داده است. جامعه براي زندگی انسان

. حفظ آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کسانی که انسـان را یـک حیـوان اقتصـادي     4
اقتصاد دولتـی   داري و خصوصی و یا بردة هاقتصاد سرمای ةخود برد رتیب او خودبهکنند و بدین ت رفی میمع

شـود، بایـد آزادي انسـان در     داري دولتـی مـی   داري خصوصی و سرمایه سرمایه ةتر، برد یا به تعبیر صحیح
  رابطه با عامل اقتصاد حفظ گردد.

تی از نظر اقتصادي به روي پاي خود راس . تأکید بر استقالل اقتصادي جامعۀ اسوة اسالمی و اینکه به5
گی بایستد؛ خود تولید کند و متناسب با نیازهاي خود مصرف کند. به دیگـران وابسـته نباشـد کـه وابسـت     

  خود با استقالل جامعه سازگار نیست. هاي دیگر شده است و خودبه اقتصادي، امروزه زیربنا و ریشۀ وابستگی
گـاه   هاي رشد انسان است و هیچ هاي صنعتی از جلوه پیشرفت. تأکید به تکامل فنی و صنعتی، زیرا 6

  اسالمی باید به آن تأکید شود. اسوة ریزي اقتصادي جامعۀ این در برنامهنباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابر
قانون اساسی  43هاي مدیریت جهادي است و در اصل  این ابعاد که، اساس اقتصاد و از نتایج و پیامد

  خته شده است توجه تام دارد.نیز به آن پردا
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  انداز اسالمی چشم ۀمدیریت جهادي در سای
هـا اخالقـی و برخـی دیگـر      صدد تأمین اهداف فراوانی است کـه برخـی از آن  مکتب اقتصادي اسالم در
مدیریت جهادي دارد. در اینجا به بعضی از آن اهداف که داراي اهمیت بیشتري  اجتماعی است و ریشه در

  شود: میاست اشاره 
  .. حاکمیت سیاسی اسالم1
  .هاي معنوي و اخالقی . تحکیم ارزش2
  .. برپایی عدالت اجتماعی3
  .. عدم وابستگی اقتصادي4
  .. خودکفایی و اقتدار اقتصادي5
  )115، 1390زاده،  (حسین .. رفاه عمومی6

  انداز ارتباط مفاهیم جهادي و چشم
نـاتوانی و  « اي است کـه بـیش از مسـائل دیگـر برجسـتگی دارد، مسـئلۀ       نیز مشخصه ها گذاري سال نام

ساله و  انداز، برنامۀ پنج بطئی در جهت وصول به اهداف عالیۀ سند چشم نارسایی تالش و حرکت طبیعی و
العـالی) کـه    (مدظلـه  است. از دیدگاه مقام معظم رهبـري » پیشرفت و عدالت ۀیافتنی ده هاي دست آرمان

شناسی، غلبه بر ثقالت و جاذبه در دانش فیزیک، غلبه بـر   شکن خمودي در علم روان الً با قوانین سنتکام
هاي مزمن اجتمـاعی از منظـر دانـش اجتمـاعی و      رکود و رکون اقتصادي در علم اقتصاد و غلبه بر عادت

هـا   و آرمـان به وصول سریع به اهـداف   هاي مختلف قادر غیرمنطبق است، حرکت بطئی کنونی در عرصه
اسـت. ایـن حرکـت داراي ابعـاد     » نیازمند حرکت جهشی و مجاهدانه«نیست؛ بلکه بنا بر فرمایش ایشان 

  هاست. مختلفی است. که مستلزم مدیریت جهادي در تمام زمینه

  انداز با رویکرد مدیریت جهادي ها و ابعاد چشم ویژگی
شـود و بـا رویکـرد     هـا قلمـداد مـی    سـازمان  وجه ممیزة ها و ابعادي هستند که یها داراي ویژگ انداز اصوالً چشم

هـا اشـاره    انداز است کـه در ذیـل بـه برخـی از آن     ها و عناصر نمایانگر کیفیت چشم لفهؤمدیریت جهادي این م
  شود: می

هـا و   بینـی  انداز مدل ذهنی یا تصورات کلی جدید ابداعی اسـت کـه پـر از فرضـیات، پـیش      . چشم1
  دنبال تحقق آن هستند. همدیران جهادگر بهاي ارزشی است و  قضاوت
الوقـوع اسـت کـه از     مطلوب و جذاب وضعیت سازمانی محقق ةانداز داراي فرایند تعاملی آیند . چشم2
  هاي مدیران جهادي است. ویژگی
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خوبی تعریـف و تـدوین شـده اسـت و مـدیران       ناي دانش و اطالعات بنا شده و بهمب انداز بر . چشم3
  ت دانش روزآمد داشته باشند.بایس جهادي هم می

  شود و مدیران جهادي هم راهی جز آن ندارند. کردن پیروان میانداز موجب توانمند . چشم4
آینـده و بـا    ۀها، استعدادها و منابع تحت تـأثیر نیـروي محرکـ    انداز با استفاده از همه مهارت . چشم5

  شود. کند و موجب تغییر می ا میکمک تعهد و اقدامات فرد و صرفاً با مدیریت جهادي عینیت پید

  انداز فرایند رهبري چشم
ها بنا به میل خویش  که آن اي گونه رهبري فرایند یا هنر نفوذ بر افراد است به«اند:  در تعریف رهبري گفته

انـداز هـم کـه یکـی از انـواع       . بنابراین رهبـري چشـم  »و با نشاط در جهت اهداف گروه مشارکت نمایند
است داراي فرایند است. اما این رهبري داراي چگونه فرایندي است؛ یکی از محققان  رویکردهاي رهبري

  نویسد: انداز در تعریف آن می رهبري چشم گام نظریۀپیش
العـاده   انداز فرایندي انسانی است که تحت تأثیر تحول الزامی در برخورد بـا نیـاز فـوق    رهبري چشم«

گیرد و فرایندي اسـت کـه    زي اتفاق بیفتد شکل میهر چی ییر که ممکن است از طریق آن عمالًبراي تغ
 یندي است که افراد وضعیت عـدم کند و فرا طور باز، برخورد می طالعات بهو اها  انواع ایده طی آن با همۀ

که احساسـی از هـدف، جهـت و احسـاس     کنند تاآنجا داکثر زمان ممکن تحمل میاطمینان و ابهام را تا ح 
  .»وظیفه تجلی پیدا کند

  انداز نقش مدیران جهادي در تحقق سند راهبردي چشم
باشـند،   انداز از عواملی که ابعاد واقعیت یک جامعه مـی  مدیران جهادگر براي تعریف مفهوم جهت یا چشم

  د. این ابعاد شامل موارد ذیل است:نکن استفاده می
 غلبـه کـرده   هـا   رو بوده و بـر آن  هها روب هایی که جامعه با آن فعلی آن، چالش روند رشد جامعه تا اندازة

  ها ثابت شده است. بودن آنبر بودن و یا هزینه است. تصمیماتی که درست
 پیشبرد امور جامعه و ساختار اداري حاکم ة ها و تشریفات جامعه، نحو ماهیت جامعه و فرهنگ آن، سنت

  آن جامعه. بر
 هـاي جدیـد و    دهاي گذشـته، فرصـت  ررو اسـت ماننـد دسـتاو    هاي که جامعه با آن روب ها و آینده چالش

  یندهاي دستاوردهاي آینده.فرا
 هـاي ملـی،    هاي رقابتی جامعه که توانایی مشخص آن جامعه، پایگاه منابع و سـرمایه  مزایا و محدودیت

  تهدیدات رقابتی از آن جمله هستند.
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 ۀ توسـع  هاي موجـود بـراي آمـوزش و پـرورش و     ها و دانش افراد و مدیران یک جامعه، ظرفیت مهارت
  جانبه. همه

 جدیـد،   هـاي  فنـاوري گذارند، مانند  هایی که در جهان خارج وجود دارند و بر این جامعه تأثیر می گرایش
یجـاد  کننـدگان و آحـاد مـردم ا    هاي مصـرف  مقررات احتمالی دولت و تغییراتی که در نیازها و خواسته

تـا بتوانـد    عیـت در ابعـاد فـوق اسـت    ولیت رهبران یک جامعه، تعریف واقشود. بنابراین اولین مسئ می
  ینده را ترسیم کند و مفهوم جهت را تبیین نماید.انداز آ براساس آن چشم

  که دوبونو گفته است:طور همان
تر تمـام   عمل است، امکان ارزیابی عمل و انجام آسان دهندة عمل تأکید دارد، شکل مفهوم جهت بر«
انـداز و فاقـد    ي چشـم دو نظام جـامع دارا  ۀبراساس مقایس کند و ها و اتخاذ تصمیمات را فراهم می داوري
  :»باشد شرح جدول زیر می انداز به چشم

  
  انواع جوامع

  ابعاد نظام جامعه
  انداز مشترك داراي چشم ۀجامع  انداز بدون چشم جامعۀ

  مداري فرصت  مداري لهمسئ  اصلی انگیزة
  تغییر  ثبات  نگاه به جهان وةنح

  سوي اهداف پیشرفت به  عملکرد گذشته  هاي اطالعات سیستم
  استراتژیکی  تاکتیکی  گیري نوع تصمیم

  مدتنتایج بلند  مدت نتایج کوتاه  روش برآورد عملکرد
  فشار گروه همتایان  عادت، نگرانی  مکانیزم کنترل

  فعال  واکنشی  ریزي سبک برنامه

  انداز عناصر مورد نیاز در تدوین چشم
انداز دو موضوع محتوایی بسیار مهم هستند کـه رهبـران    براي تدوین چشمرسد که  نظر می در مجموع به

  باشد. ها می ها اطالعات و دیگري ارزش باید به آن توجه داشته باشند. نخستین آن

  الف) اطالعات
انـداز فرهنـگ کشـور،     رسد: تدوین و ترسیم چشـم  نظر می انداز فرهنگ کشور به ص ترسیم چشمدر خصو

ت کـه هـم داخـل و هـم خـارج آن را      دنیـاي پیرامـون یـک کشـور اسـ      دربـارة  ارمستلزم اطالعات بسی
  طور مثال باید دید: گیرد. به دربرمی
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 گیرندگان آن چه کسـانی هسـتند و    و به تعبیر دیگر مشتریان و خدمت مخاطبان محصوالت اقتصادي
  آنان از کاالها و خدمات اقتصادي چگونه است؟ ةاستفادة نحو

 خل و خارج کشور سعی دارند تا نیازهاي اقتصادي این ملت را تأمین کنند؟چه کسان دیگري در دا  
 رو است؟ ههاي جدید، قوانین دولتی و شرایط مالی روب وريهنگ و این جامعه با چه فنااین فر  
 پذیري این اقتصاد  کارکرد اقتصاد چگونه است؟ بهترین کارکرد آن در کجا بوده است؟ بیشترین آسیب

  در کجا است؟
 گران براي آن رقم  هایی را تحلیل بینی هایی مواجه خواهد شد؟ چه پیش ینده، اقتصاد با چه گرایشدر آ

اقتصاد ارائـه شـده اسـت     ةاند؟ از انواع و اقسام گزارشات تحقیقی که پیرامون وضعیت فعلی و آیند زده
  اي وجود دارد؟ بندي چه جمع

  ها ب) ارزش
بخـش    انـداز  خصوص چشم اندازهاي جامعه به بر انواع چشم را کهاي  هاي فعلی و آینده رهبران باید ارزش

  جمله موارد مهم عبارت است از:ها را بشناسند. از اي ارزیابی آنه گذارند و نیز روش ي تأثیر میاقتصاد
 شـدن شـکل    ها از طریق فراینـد اجتمـاعی   ي نظام: ایدئولوژيهاي ادار هاي حاکم بر سازمان ایدئولوژي

انجـام   هـا و روش  هـا، سـنت   اي هستند که قهرمانان، اسطوره سازمانی ـ  ازتاب اقتصاديگیرند و یا ب می
  گیرد. بر میها را در کار

 هاي اجتمـاعی از قبیـل روش زنـدگی مـردم در جمهـوري اسـالمی و        هاي اجتماعی: ارزش ایدئولوژي
 ةوالت اجتمـاعی آینـد  انـداز تحـ   بر چشم ها مانند قناعت یا ولخرجی، غالباً هاي ظهور انواع رفتار شکل

  گذارند. متحمل یا مطلوب تأثیر می
 نگرند. همان چیـزي کـه    فقیت میهایی هستند که به آن به مانند ارزش مو هاي مدیران جهادي: ارزش ارزش

  نامند. ها را الگو می کند. این ارزش افتخار رهبران است و تصور شخصی آنان از خودشان را تقویت می مایۀ
انـدازهاي ممکـن را    یق الگوي ذهنی خود نسبت به چگونگی تغییر جهـان، چشـم  مدیر جهادي از طر

  پردازد. ها می کند و به ارزیابی آن دهد، ترسیم می شکل می
   



  565  ...               سازي اقتصاد ملی در راستاي مدیریت جهادي در مقاومنقش 

 

  فرایند پیشنهادي

  
  هاي اقتصاد ملی انداز دستگاه فرایند پیشنهادي تدوین چشم .1شکل 

 

  
  هاي اقتصادي انداز دستگاه فرایند پیشنهادي تدوین چشم .2شکل 

 انداز اقتصاد ملیسند چشم

 انداز اقتصاد ملیکنندة چشمتشکیل گروه تدوین

اعتبار 
 بازنگري بخشی

 
 

عملیات 
تدوین سند  تحلیل محتوا

انداز چشم
متناسب با اقتصاد 

 ملی

تدوین سند 
انداز سازمانی چشم

با موضوع اقتصاد 

تدوین 
 ها آرمان

تدوین 
هاي  ارزش

 راهنما

تهیه بیانیه 
اقتصادي سند 

انداز ملی با چشم
تأیید همان به 
عنوان سند 

انداز چشم
اقتصادي توسط 
شوراي عالی 

انقالب فرهنگی 
و ابالغ آن به 

 هادستگاه

 تشکیل گروه تدوین سند در دستگاه
 

هاي دستگاه بازخوانی وتدوین آرمان
 با موضوع براساس سند

 
هاي بازخوانی و تدوین ارزش

راهنماي دستگاه یا موضوع شامل 
و مبانی حقوقی و هاي رهبري دیدگاه

 فلسفه وجودي و تعیین رسالت
 

 تعیین مأموریت سازمان یا دستگاه
 

 انجام عملیات تحلیل محیطی
 
انداز ملی براساس تحلیل سند چشم

 مقتضیات دستگاه یا موضوع
 

تعیین سهم و نقش دستگاه در تحقق 
 اندازسند چشم

 
انداز دستگاه با تدوین سند چشم

 موضوع
 
متناسب با سند اعتباربخشی سند 

انداز ملی یعنی اخذ تأیید مراجع چشم
صالح و ارسال سند پیشنهادي ذي

 به شوراي عالی انقالب فرهنگی

بررسی و کنترل 
سند از جهت 
انطباق با سند 

انداز ملی چشم
یا رسالت 
سازمان و 

 دستگاه مربوطه

 
 

ارجاع سند با 
ذکر موارد عدم 

 انطباق

 
 

ابالغ سند به 
ا دستگاه ی
 سازمان
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  هاي مدیریت جهادي لفهاز آرمانی مبتنی بر مؤاند تحلیل گفتمانی خلق چشم
بینی روشن و مشخص بنـا   یک جهانۀ بر پای بر وجود فکري و فرهنگی که الزاماًخلق یک گفتمان عالوه 

ـ   ملی بیشتر معطوف به فراهم ۀشود، در عرص می هـاي آرمـانی و    ر ویژگـی آوري فضایی است که عـالوه ب
است. بنابراین گفتمان مسلط همانی است که در عرصۀ فرهنگ آرمانی » نیت تفوق« فرهنگی، دربردارندة

افزایی و پیشرفت بـومی   به جهاد فرهنگی و متعاقب آن تولید و تکثیر قدرت ملی رسیده و اغلب سطح هم
  )18، 1390(فیروزآبادي،  گیرد. هاي آن شکل می وام و تعالی براساس مؤلفهو د

ت. اگـر در مـدیریت راهبـردي،    گفتمان مدیریت جهادي با مدیریت راهبردي سازمان نیز متفاوت اس
اجرایـی   و برنامـۀ  دهـی  سـازمان ۀ کالن، اصالح هاي کالن، برنام انداز، سیاست مأموریت، سند چشم بیانیۀ

براسـاس   شود، ثانیـاً  رد جهادگونه تنظیم میتغییرات با رویک در گفتمان مدیریت جهادي اوالًود، ریخته ش
  شود که وزن و جایگاه هر اقدام در نیل به هدف معلوم باشد. منطقی عمل می

  انداز تحقق چشم جایگاه مدیریت جهادي در عرصۀ
فرهنگ / سیاست فرهنـگ /  «ن شود. گفتما میزان توفیق مدیریت هر سازمان به خروجی آن شناخته می

در شناسـایی وضـعیت سـه    » برنامه، سازمان و اجرا«و نیز گفتمان فرهنگی » فرهنگ و فرهنگ / اقتصاد
  دهد: امر خود را نشان می

  .آفرینان . تحول1
  .آفرینی . وسایل تحول2
  .شده . تحول آفریده3

دهنـد و   تصرفات خود را انجـام مـی   آفرینند، از طریق ابزارهایی در سازمان جهادي، افراد تحول را می
(مهندسـی   شـود.  ها از طریق این ابزارها، به خلق نتایج و مقدورات جدیدي منتهی می سرانجام تصرف آن

عنوان متغیرهـاي آثـار گفتمـان و     توان به براین سه عامل زیر را می) بنا1392فرهنگ و فرهنگ جهادي، 
  فرهنگ سازمانی جهادي برشمرد:

  .. تحول انسان1
  .. اصالح ابزار2
  .. افزایش مقدورات3

  گفتمان فرهنگی تحول انسان در سازمان جهادي
  اند: رود بر دو دسته ها می گفتمان فرهنگی سازمان جهادي، انتظار تحول آن واسطۀ هایی که به انسان
  .هاي درون سازمان جهادي . انسان1
  .هاي بیرون اما مرتبط با سازمان جهادي . انسان2



 

بودن و طلب توقعکم 
 کردنتوفیق

 دها و شدایتحمل سختی

عمل بالنده و پویا با 
 رعایت انضباط عملی

بخشیدن  سرعت و کیفیت
 جوشش انقالبیبه 

 برخورداري از شور و شوق انقالبی

المال تعهد به حفظ بیت
 و حقوق جامعه

نشاط  امیدافزایی و توسعۀ
 هاو تحرك در فعالیت

 پذیريمسئولیت محوري و التزام عملیوالیت

بصیرت در شناخت دقیق 
مشکالت و تشخیص 

 هادقیق محرومیت

حفظ کرامت و اخالق 
 با اموردر برخورد 

اخالص در امور و 
 پافشاري در امور خیر

شدن گفتمان نهادینه
 جهادي در کشور

 توجهی به مادیات و تجمالتبی

هاي مناسب فرصت توسعۀ
 براي مشارکت جوانان

آمیز ترکیب مداوم و موفقیت
 دانش و خدمت

پافشاري در رسیدن به 
 اهداف و استقامت بر آن

انتقادپذیري و 
 بودن به مردمپاسخگو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  له) ها و بیانات معظم  نمودار نظري گفتمان جهادي از منظر مقام معظم رهبري (منبع: سخنرانی
  )76، 1390(فیروزآبادي، 
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  شود.  معناي تغییراتی است که در نگرش، ارزش و رفتار انسان ایجاد می تحول فرهنگی انسان نیز به
دهـی متـوازن و هماهنـگ تغییـرات روحـی،       تحول انسان در سازمان جهادي، یعنی راهبري و جهت

  تواند بر آن مؤثر باشد. فکري و عملی در انسان به میزانی که محیط سازمان جهادي می
تـوان   خمینی (تخمین ناشی از حدس نسبت به منابع اسالمی و مشاهدة محدود تجربی) میبه شکل ت

  بر سه نکتۀ اصلی تأکید نمود:
  گرایی در بعد بینشی. خواهی و آرمان . کمال1
  . انگیزة الهی در بعد انگیزشی.2
  . سرعت منضبط در بعد عملی.3

  ملیانداز با رویکرد اقتصاد  مدل مفهومی مسیر تحقق سند چشم
نی بر توصـیف  ولی شعور متعارف جها ،هاي فراوانی وجود دارد بحث و جدل» توسعه«اگر چه برسر مفهوم 

هاي دیگـري نظیـر    د؛ واژهکن توسعه مکرر استفاده میة اي از واژ هر جامعه دهندة تحول در عناصر تشکیل
) ولی گفتمان گذشـته و  1387فرد  یدانای و (فقیهی ندا نیز متداول »تحول« ، تغییر و بعضاً»کردن مدرنیزه«

کشورها ۀ اساس هم گیرد. براین می در اشکال مختلف بهره 1»توسعه«جهانی فراوان از اصطالح ۀ حال عرص
(اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگـی، فناورانـه و ...) دسـت بـه تـدوین       ملی براي تحقق اهداف توسعۀ

ها و  به اولویت زنند. باتوجه هاي ملی و ... می راتژي، استهاي ملی هاي ملی، سیاست انداز ملی، فراسیاست چشم
(سیاسـت کـالن)،    ها انداز، فراسیاست هاي ملی هر کشور ممکن است جهت استراتژیکی که چشم دغدغه

  سازد ساالنه، دوساالنه و یا .... تغییر کند. ها و راهبردها را در مسیري واحد یکپارچه می سیاست
مـدت داراي نـوعی    براي تحقق اهداف توسعۀ ملی بلنـد، میـان و کوتـاه    نیزجمهوري اسالمی ایران 

(برحسب قلمروهاي مختلف سیاسـتی   ها انداز، تعدادي سیاست کالن و تعداد بسیار زیادي از سیاست چشم
اي را  در کشور) است. رهبري نظام در سال جاري، جهت حرکـت راهبـردي رسـیدن بـه اهـداف توسـعه      

رسد این جهـت راهبـردي ملـی دو هـدف کـالن را دنبـال        نظر می اند. به دهکر تعیین» مدیریت جهادي«
گیـري راهبـردي ملـی     مدل مفهومی جهت کاهش فقر ملی. نویسنده، .2مدیریت جهادگونه و  .1کند:  می

  سازي کرده است. شرح زیر مفهوم تحت عنوان مدیریت جهادي را به
اهـداف   .2سازي اقتصاد ملی  ی مقاومگفتمان مل. 1ند از: ا این مدل عبارتة دهند عناصر اصلی تشکیل

هـاي   سیاسـت ۀ یکپارچـ  . بستۀ4مدیریت جهادي ة کنندگر و کند . عوامل تسهیل3انداز  غایی تحقق چشم
  پذیري ملی از رهبري نظام. تبعیت .5ی مل

                                                        
شعور متعارف ملی و آکادمیک در ذهن دارد، براي فهم . نویسنده قصد واکاوي مفهوم توسعه را ندارد و همان مفهومی را که 1

 داند. مطلب کافی می
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نام مدیریت جهادي را در سطحی بسیار کالن و مفهومی تئـوریزه کـرده اسـت.     هاي ب این مدل پدیده
تحقـق اهـداف   دانند فهم مفهومی  خود میۀ رهبري نظام را دغدغۀ نویسنده قصد دارد نزد آنان که دغدغ

  دهیم. فهم ارائه میدهد. ذیالً عناصر مدل را به سبکی زود ی را ارتقاگیري مل عالی این جهت
  

  
  انداز) قق سند چشمسازي اقتصاد ملی و تح مدل مفهومی تحقیق (نقش مدیریت جهادي در مقاوم

   

  اقتصادي هاي توسعه انداز ملی و برنامه چشم
  
  
  
  
 

  هاي کالن ملی اقتصادي سیاست
  
  
 

آوردهـاي ملـی    ره اقتصادي هاي ملی سیاست
 مدیریت جهادي

سازي  مقاوم
 اقتصادي ملی

تحقق 
 انداز چشم

  
گفتمان 
ملی 

مدیریت 
 جهادي

 پذیري ملی از رهبري در راستاي مدیریت جهادي تبعیت

ستی
سیا

ته 
 بس

گی
ارچ

یکپ
 

عوامل 
سازمانی و 

 اي منطقه

عوامل 
گیري  تصمیم

  محیطی
 

عوامل 
فرایندي 
 مدیریتی

عوامل 
رفتاري و 
 شخصیتی

عوامل 
 اجتماعی

عوامل 
اقتصادي و 

 مالی

 عوامل جهادي
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  گیري نتیجه
هـا، ابعـاد و    لفهدي و شکوفایی اقتصاد ملی داراي مؤگرفته مفاهیم مدیریت جها با بررسی مطالعات صورت

 هـا  انداز مطلوب با رعایت این شاخص مانداز خواهند شد و چش هایی هستند که منجربه تحقق چشم ویژگی
سازي اقتصاد ملی و تحقـق   در مقاومکننده  بندي عوامل تعیین اما به اختصار تقسیم ،تحقق پیدا خواهد کرد

  شرح ذیل بیان کرد: ن در ارتقاي مدل مفهومی تحقیق بهتوا انداز را می چشم
  ی تقسیم کرد:کلۀ توان به شش طبق این عوامل را می

. 5 مـل اقتصـادي و مـالی،   عوا .4عوامل اجتمـاعی،   .3عوامل اقتصادي و ملی،  .2عوامل جهادي،  .1
  .گیري و محیطی عوامل تصمیم .6یندي، عوامل مدیریتی و فرا
  جهادي را تسریع و یا کند کند.ۀ فلسف تواند حرکت اقتصادي مبتنی بر عوامل فوق می

ار اجـراي  د عوامل سازمانی اشاره به مجموعه نهادهاي متشکله در نظـام سیاسـی دارد کـه عهـده     .1
یـده  اي را دارند که اگر روح جهـادي در آن دم  اند. این نهادها نقش تیغ دولبه یمل هاي راهبردهاي سیاست

ها مـدیران   صورت حرکت جهادي را کند خواهند کرد. بازیگران آن شده باشد حرکت را تسریع و درغیر آن
  گران جهادي کشور خواهند بود. و کارکنان جهادي هستند که در افعال و اقوال خود تسریع

(یعنـی حرکـت    هاي ملی کشور اگر رنگ و بوي جهادي فرهنگ و شخصیت افراد و سازمان رفتار، .2
صورت اگـر مـانع    ند حرکت ملی جهادي را تسریع و درغیر اینسمت اهداف غایی) به خود بگیر جهشی به
  تفاوت خواهند بود. نباشند بی

تردیدي نیست که  عوامل اقتصادي نقش پررنگی در تحقق اهداف مدیریت جهادي خواهد داشت، .3
 سـاالري دینـی اسـت.    ی موافق نباشند که خاصیت مـردم ها و... مل سیاسیون ممکن است با سیاستۀ هم

  )25، 1390فرد،  (دانایی
داري نفی نیازهاي کاذب و غیرواقعـی   از تمایزات اساسی میان مکتب اقتصادي اسالم و نظام سرمایه

، امـا  ازهاي مادي آدمی باید در حد متعارف تأمین شوندشود و نی عنوان اخالق مصرف تعبیرمی هاست که ب
سازي اقتصـاد   اساس مدیریت جهادي با مقاوم شود. که براین روي تأیید نمی هیچ مصرف بیهوده و کاذب به
  انداز جمهوري اسالمی خواهد شد. ملی منجربه تحقق چشم

  پیشنهادات
  .. تدوین نقشه و طرح براي تحقق مدیریت جهادي1
  .هاي مختلف کشوري براي ایجادمدیریت جهادي سازي آرایش جهادي نزدمدیران دستگاه و نهادینه. ترویج 2
هاي اقتصادي و آمادگی مواجهه مـوثر و   اي براي حل معضالت و چالش . آموزش نیروهاي خبره و حرفه3

  .هوشمند و ترسیم برنامه آموزشی مدون
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  .قانون اساسی 44اصل هاي  سیاست ملی و اي اسالمی وه ارزش بر تأکید با مدیریت اقتصادي کشوري ارتقا .4
افـزایش منزلـت اجتمـاعی بخـش      انضـباط و  تـالش،  کـار،  قبیل توسعۀ اقتصادي توسعه از رفع موانع .5

  .تعاونی خصوصی و

  منابع  
  . قرآن کریم

  ی.جهاد سازندگ ي،فرهنگ جهاد یشهما یندوم). 1392» (يفرهنگ و فرهنگ جهاد یمهندس«
  بیروت، مرکز البحوث و الداراسات العربیه و االسالمیه.  ،یهو النها یهالبدا). 1419ابن اکثر (

 .تهران، صفار یریت،مد ،ینظم نظم در بی یۀنظر .)1387( فرد ییدانا و حسن، یدمهديس ی،اعوان
  ي.مشهد، دانشگاه علوم رضو ،یثقرآن و حد یدگاهاز د ياخالق اقتصاد .)1384( جواد یروانی،ا

  .1989 ،آکسفورد
  ی.مجلس، ربحاراالنوا

  .ابن شعبه ،تحف العقول
  ي.مطهر یدشه، در اسالم یتو ترب یمتعل

   یعه.الش یلوسای، حرعامل
  .کشف الغطاء قم، ،يابعاد جهاد اقتصاد سیبرر .)1390( ینزاده، حس ینحس
  .سمت ،تهران ،یرانا یدولت یریتهاي مد چالش .)1389( فرد، حسن ییدانا

دفتر نشر آثار حضرت  ، تهران،يجهاد اقتصاد يفرارو يو چالشها یمدل مفهوم یطراح .)1390(ـــــــ 
  .)ی(مدظله العالي ا اهللا خامنه یتآ

  .رشد تهران، ،يجهاد اقتصاد .)1390( مهسا یدهس یفی،شر
   .البالغه نهجیدي، شه
  . کشف الغمه، یإربل یسیبن ع یعل
  .یفرهنگ فارسید، عم

  ینی.کل ،یفروع کاف
  .یففرهنگ معارف و معار

 ،یخیتار ـ یقیتطب یکردي: رویرانو توسعه در ا یبوروکراس .)1387فرد ( ییحسن دانا و ،ابوالحسن یهی،فق
  رسا. یخدمات فرهنگ ،تهران

  .یدفاع مل یدانشگاه عال، تهراناز جهاد تا جهاد،  .)1390(ن حسیدس ،یروزآباديف
  .، تهران، سپهرم اقتصادعل یاتکل). 1372( اصل، باقر یريقد
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  ، تهران، اسوه. یاصول کاف). 1376کلینی، یعقوب (
    .مستدرك الوسائل ي،محدث نور
   .السعاده  نهج ي،محمود ،محمدباقر

  .(ع)یامام عل ۀنام یاستس، محمدي، شهر ير يمحمد
نشـر و چـاپ    ، تهران، شرکتاقتصاد خرد و کالن یديکل يها واژه، و رضا نجارزاده یژهمن یونی،اغم ینخع

  ی.بازرگان يها وابسته به مطالعات و پژوهش یبازرگان
  ، تهران، نوپا.  6، اصول علم اقتصاد). 1356نوشین، عبدالحسین (
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الگوي مصرف و سبک زندگی در  نقش مدیریت خانواده در اصالح
  اسالمیـ  مقاومتیتعمق اقتصاد 

  **زاده فهیمه قربانعلی، *وزآم بهروز علم

 دهیچک
 اقتصادي و یاجتماع و یشخص تیهو دهندة شکل مدرن دوران در و الگوي مصرف یزندگ يها سبک

 نیهم و فرهنگ است،یس اقتصاد، چون ياریعوامل بس از متأثر ها سبک نیهم حال، نیباا .هستند افراد
 در شود، می یتلق یاجتماع و يفرد یزندگ یاساس رکن مذهب یرانیا جامعۀ در ازآنجاکه اند. مذهب طور

ـ  عنـوان  به داري دین و،یبورد ریپ نظرات به باتوجه مقاله نیا  بـر الگـوي مصـرف و    مـؤثر  ۀیسـرما  کی

 جامعۀ .است شده گرفته نظردر  294 نمونۀ حجم و آباد شهرستان پارس درها  خانواده یزندگ يها سبک

 یقـ یتطب یبررس به شیمایپ روش از استفاده با و ساکن در شهرستانهاي  خانواده پژوهش، نیا يآمار
 رابطۀ ،یبیترک و مدرن ،یسنت یزندگ يها سبک انواع ییشناسا با تینها در وایم  پرداخته ها سبک نیا

 .اسـت  گرفتـه  قرار سنجش اقتصاد مقاومتی مورد خانواده در الگوي مصرف وهاي  نقش زانیم با ها آن
 الگـوي مصـرف   ،یزنـدگ  يهـا  سـبک  است،تر  نییپا اعتقادات زانیم چههر که دهد می نشانها  افتهی

اقتصاد  ، با الگوي مصرف ویزندگ يها به سبک هستند، منجر معتقد به دینداري افراد هرچه وتر  مدرن
   شود. می اسالمیـ  مقاومتی ایرانی

 الگوي مصرف ،خانواده ،اقتصاد مقاومتی ،یزندگ سبک: ها دواژهیکل

 مقدمه
از دیـدگاه   الگـوي مصـرف   اسـالمی و  تحقق سبک زنـدگی ایرانـی و   والدین در ترویج و نقش خانواده و

نیـاز بـه    الگوهاي اسالمی بسیار مهـم بـوده و   مدیریت اقتصادي و شناسی و روان مباحث علوم رفتاري و
همین  به داراست. آل اسالمی را ایده در راستاي گسترش سبک زندگی پژوهشی مطالعات مختلف علمی و

تعمـق اقتصـاد    الگوي مصرف و سبک زندگی در مدیریت خانواده در اصالح نقش مسئلۀ خاطر موضوع و
  برخودار است.اي  هجایگاه ویژ از اهمیت و اسالمیـ  مقاومتی

                                                        
* sama technical and vocational training college ,pars abad moghan Branch, islamic azad 
university, pars Abad Moghan,iran ،behruzelmamuz@yahoo.com,09149665743 

  .دبیرستان استعداد درخشان فرزانگانپژوهشی  معاون آموزشی و **
طراحی محیط داخلی ـ  اي معماري معاون آموزشی و پژوهشی دبیرستان استعداد درخشان فرزانگان و دانشجوي کارشناسی حرفه

 استان اردبیل. آباد، کاربردي پارسـ  دانشگاه علمی
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شناسی و مطالعات فرهنگـی بـراي    جامعه ةکه در حوزهایی  شاخصترین  عینی یکی ازهمین خاطر  به
باشـد. سـبک    مـی  اقتصـاد مقـاومتی   و شود، مفهوم سبک زندگی می کار برده اجتماعی بههاي  تفاوت بیان

 منظـور  هـاي رفتـار هسـتند کـه بـه      و شیوه الگوي مصرف و ها ها، ارزش مواردي نظیر، طرز تلقی زندگی

محتـواي خـاص تعـامالت و     سبک زندگی بر ماهیـت و . آیند می کار اري تمایز بین افراد و سایرین بهبرقر
نیات، معانی و تفاسیر فرد در جریـان عمـل    هاي اشخاص در هر جامعه داللت دارد و مبین اغراض، کنش

فردي اعـم  هاي  عنوان رابط بین ویژگی زندگی بههاي  عبارتی بهتر، سبک روزمره و زندگی روزانه است. به
 دیگـر درك  از یک طرف و الگوهاي کنش ازطـرف ها  و سلیقه اقتصادي اعی واجتم ها، نگرش ها، از ارزش

  )1386 زاده، (رضوي .شوند می
محصوالت مـادي اسـت    گذاري درك و ارزش روش اقتصادي وسبک زندگی؛ روش الگومند مصرف، 

معنـاي   سازد. سبک زندگی اساساً بـه  می که استقرار معیارهاي هویتی را در چارچوب زمان و مکان ممکن
دیـدگاه   (از کـه در وراي هویـت آشـکار ایـن محصـوالت      چـه ادین محصـوالت توجـه دارد؛ یعنـی آن   نم

  )  1382 (فاضلی، .نهفته است اقتصادي) شناسی اجتماعی و روان

  سبک زندگیشناسی  مفهوم
 و مطالعـات فرهنگـی و  شناسـی   مفاهیمی است که پژوهشگران حوزه جامعه از زمرة 1مفهوم سبک زندگی

 کارگیري بهو دامنۀ  برند می کار فرهنگی جامعه آن را مطرح و بههاي  از واقعیتاي  هاقتصادي براي بیان پار
آن در ادبیات علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی رواج زیادي یافته است تا حدي که بعضی معتقدند که این 

تري،  نحو دقیق تواند به می را داراست وجمله مفهوم طبقه نشینی بسیاري از واژگان موجود ازمفهوم قابلیت جا
ا باشد و امروز م اقتصادي در جامعۀ اجتماعی و ،فرهنگیهاي  رفتارها و حتی نگرش گویاي واقعیت پیچیدة

 انـد.  جاي مفاهیم فراگیري چون قومیت و ملیت مطرح کـرده  آن را به کارگیري بهحتی برخی اندیشمندان 
یافت که در تعریف سبک زندگی در نظر گرفته توان  میدو مفهوم را  گیسبک زندهاي  تقریباً در اکثر تعریف

جامعیت و دوم،  گردد: اول، مفهوم وحدت و میباز» سبک« واقع هر دو مفهوم هم، به واژة شده است؛ و در
امل و عناصري است که کـم و  عو معنی که سبک زندگی حاکی از مجموعۀمفهوم تمایز و تفارق. به این 

 و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی والگوي اقتصادي را پدید اند با هم ارتباط داشتهمند  نظامطور  بیش به
ـ  می دیگر متمایزهاي  این کُل را ازکُلمندي  آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام می د. وجـود کلمـاتی   کن

 انقالب اخیر رهبر فرزانۀتمایز در بیانات  کلیت، هویت و ،اقتصاد مقاومتی ،مندي، مصرف همچون الگو، نظام
همین دلیل است که امروز از دو مدل و الگوي مصرف اقتصادي متمایز  نیز حاکی از همین مطلب است و به

گوییم. واژگان مترادف سبک زنـدگی اسـالمی: سـبک     و متفاوت سبک زندگی اسالمی و غربی سخن می
                                                        

1. life style 
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البی، دینی و تعابیر معادل سبک زنـدگی  انق جهادي، ،زندگی شیعی، ارزشی، ایدئولوژیک، اقتصاد مقاومتی
  باشد. می غربی: سبک زندگی اروپایی، مسیحی،

  زندگیهاي  انواع سبک
عبـارتی، فرهنـگ    مصرف تعریف نمود. بـه الگوي  هنجاري مرتبط باهاي  توان نگرش می سبک زندگی را

فرهنگی در هر سطح و هاي  است. فعالیت و باورهاي افرادها  سلیقه ها، گرفته از ارزش تأمصرف جامعه نش
مثل کتاب، فـیلم، روزنامـه کـه کـاالي     یا مادي عینی یا فیزیکی  نوعی که باشند در قالب محصول از هر

(غیرمادي) مثل آموزش نویسندگی کـه   ملموسدر قالب محصول ذهنی یا غیر شود یا می فرهنگی نامیده
هستند و زبان  فرهنگی مولد یا حامل اندیشهگردند. کاالهاي  می شود، متجلی می فرهنگی نامیده خدمات

  ) 1387 (خادمیان، .یا بیانی نمادین دارند
ـ سـازي   مختلف زنـدگی بـه شـاخص   هاي  نویسندگان براي بررسی سبک معموالً محققان و  ۀدر زمین

 ۀسـلیق  ورزند. در شـاخص فرهنگـی بـه    می گذران اوقات فراغت مبادرت ةمادي، فرهنگی و نحو مصرف
(عالقـه بـه موسـیقی     موسـیقایی  ۀسـلیق  اي) و تلویزیونی داخلی یا ماهوارههاي  اشاي برنامه(تماي  هرسان

 اقتصادي و مصرف مادي ۀیقی و خوانندگان خارجی)، در سلیقموس داخلی و خوانندگان ایرانی یا عالقه به
انتخـاب   بودن، عـدم عالقـه بـه   پسند انتخاب پوشاك براساس معمولی و مردم (به انتخاب غذاهاي ایرانی،

ن، بـود  د، خارجیاساس مخارجی، انتخاب پوشاك بر تابلوهاي طبیعی و مذهبی و در مقابل عالقه به غذاي
 بـه  رفـتن  توان می فراغت (نیز مذهبی)، در ارتباط با چگونگی گذران اوقاتعالقه به انتخاب تابلوهاي غیر

 فاضـلی،  و 1381(چاووشـیان،   .خارجی) اشاره نمـود  تفریحی سفرهاي به رفتن یا مذهبی اماکن و مساجد
اشـاره   توان می (یا مذهبی یا بومی) و غربی به دو نوع سبک زندگی اسالمیبندي  طبق این تقسیم )1382

یابـد و   مـی  ی با مفهوم هویتسیعسبک زندگی ارتباط ومدیریت اساس این تقسیم بندي، بنابراین برد. نمو
بـودن هرکـدام از    جداگانـه براسـاس غالـب    مقـاومتی مدیریت مصرف اقتصـاد   و شود دو هویت می باعث

باشد و یا  می دینی و باورهاي مذهبی وها  خواسته از ارزشساز شکل بگیرد. هویتی که بر هویتهاي  لفهؤم
 ةنحـو  ةغربی دربـار هاي  الگوها و ارزش شود و منتج از قبول می هویتی که در سبک زندگی غربی متجلی

  .باشد می پوشش، خوراك، کار و فراغت
ـ تول مرحلـۀ  از عبـور  و يدار هیسرما در یکنون دورة تا 1مارکس زمان از وجودآمده به راتییبا تغ  بـه  دی

 و رشـد  و کـا یامر و اروپـا  در نییپـا  و متوسـط  طبقـات  ینسب تیوضع بهبود آن کنار در و مصرف مرحلۀ
 سـبک  و کردنـد  جـاد یا افراد يبرا انتخاب يآزاد و يفرد عمل استقالل ینوع متوسط، طبقات گسترش

  )1382 ،2یچن( .آمدند دیپد یینوگرا به يکارکرد يها پاسخ عنوان به یزندگ يها سبک ،یزندگ

                                                        
1. Marx 2. Cheney 
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 کـه  زین یرانیا جامعۀ در مفهوم نیا به توجه مدرن، جامعۀ در یزندگ سبک تیاهم به باتوجه نیبنابرا

 تجمالت، مصرف، ازجمله مدرن یزندگ سبکهاي  شاخصه از ياریبس با هم و است تهیمدرن معرض در هم

 شـده  مواجـه  رهیغ و لذت ح،یتفر بدن، تیاهم ش،یآرا پوشش، ،مدیریت اقتصاد خانواده مصرف گرایی و

ـ گ مل،یز وبر، ازجمله شناسان جامعه از ياریبسهاي  هینظر براساس .است تیاهم حائز ،است ـ بورد دنز،ی  وی
 باشد افراد یزندگ وةیش کنندة نییتع تواند نمی گفت، می مارکس آنچه مثل ،ياقتصاد عامل تنها امروزه ...و

 و یمـذهب  ،یاجتمـاع  ،یفرهنگـ هاي  هیسرما چون يگریدهاي  هیسرما ویبورد ریتعب به ای گرید عوامل و
  )1386 ،1ي(استور .مؤثرند ها انسان یزندگ سبک و کنش بر زین نینماد

 و رفتارها ها، نگرش بتوانند آن از متأثر افراد که شود می باعث جامعه یاصلهاي  هیسرما از یکی عنوان
ـ ن یزنـدگ  سبک پژوهشگران نیاول .کنند زیمتما گرانید از را خود یزندگ سبک تینها در  را هـا  ارزش زی

 يفرد يها ارزش ساختار شناخت که داشتند دیتأک و دانستند می یزندگ سبکگیري  شکل منبعترین  یاصل
 دادن شکل درها  ارزش نقش طرفداران یطورکل به است، افراد یزندگ سبک درك يبرا فهیوظترین  یاصل

ـ یدهاي  ارزش و اوست یزندگ سبک کنندة نییتع فرد یفعلهاي  ارزش که معتقدند یزندگ سبک به  را ین

 )1382 ،ی(فاضل دانند می ها ارزش نیا ازجملۀ
 بـر  رگـذار یتأث ینقشـ  ه،یسـرما  کی همچون نید است، ینید اسالمی واي  هجامع زین رانیا ازآنجاکه

ـ با دارد. امـا  افـراد  يمـاد  و یفرهنگ مصرف نحوة و یزندگ سبک انتخاب و کنش  کـه  داشـت  توجـه  دی

 همـواره  ،... و یـی گرا مصـرف  ،یـی فردگرا ت،یعقالن ازجمله آن ۀشاخص و تهیمدرن معرض در قرارگرفتن

 خواهد دنبال به ینید يها نگرش و فرهنگ در نیهمچن و یاجتماع ،ياقتصادهاي  نهیزم تمام در یراتییتغ

اي  هبرجست تحوالت و نینو جامعۀ ابتدا، از زین نیدشناسی  جامعه قاتیتحق یاصل محور که ينحو به .داشت
 )1386 ،2امزیلی(و .است آمده وجود به نید امر در که بوده

  یرانیاـ  اسالمی و دینی زندگیهاي  سبک
 است) انضمامی و عینی( توصیفی اصطالح یک این آیا چه؟ یعنی »ایرانی-اسالمی« زندگی سبک ترکیب

 شـود  می که هستیم رو به رو  مان روزمره زندگی در واقعیتی با ما آیا عبارتی به ؟)آرمانی و ذهنی( تجویزي یا
  هـاي  العمل دستور و ها آموزه ، ها گزاره از اي مجموعه ما کهاین یا نامید؟ ایرانی-اسالمی زندگی سبک را آن

 شـوند؟  رستگار تا دهند انجام را ها این گوییم می 1392 ایران مردم به و ایم کرده فراهم را اسالم از برآمده
 مرز این فرهنگ و تاریخ در هم. تجویزي هم و باشد توصیفی تواند می هم ترکیب این که است این پاسخ

 از برآمـده  کـه  کـرد  اشاره رفتاري متعدد الگوهاي به توان می امروز مردمانة روزمر زندگی در هم و بوم و
 تجـویز  را رفتـاري  هایی الگو دینی، هاي آموزه میان از توان می همچنین. است شیعی و اسالمی ترجیحات

                                                        
1. Story 2. Williams 
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 پـس . برسـاند  سـعادت  به حیمرج هر از بهتر شان جغرافیایی و تاریخی صخصای به توجه با را مردم که کرد
 بـا  دیگـر  ازسـوي  و دارد انسان معنویت و سعادت به رو و است تجویز سو ازیک ایرانیـ  اسالمی الگوي این

  .دارد تناسب و پیوند او محیط و ایرانی انسان زندگی واقعیات
 را متعـدد  هاي سبک بتوانیم و دهیم انجام را کار این ما اگر. است اصل یک ما براي مخاطب شناخت

 را الگـو  ایـن  بسـیاري  کـه  دید خواهید وقت آن کنیم، تولید شرعی هاي حریم و اصول آن حفظ به باتوجه
 غـرب  داري سـرمایه  که بگویم شما به جوري این من اصالً. »لَاتَّبعونا کَالمنا محاسنَ عرَفُوا لَو. «پذیرند می

 و  گیـري  جهـت  و  عقیـده  بسـیاري .  کنـد  می فراهم مردم تمایل و میل هدایتۀ وسیل به را خود با همراهی
 همسـو  نیـز  تمایالتشان بعد و پذیرند می را آن پوشش اما ندارند، قبول دنیا در را داري سرمایه نظام اهداف

 لحاظ نیز دارد وجود جااین که را تفاوتی باید البته. داري سرمایه منتقد اندیشمندان از بسیاري مانند شود؛ می
 سر از مردم کردن همسو اما .داند می مطلوب را اختیار سر از و معقوالنه و آگاهانه حرکت اسالم کهاین کرد؛

  .را ها انسان جهالت از سوءاستفاده یا زیغرا کشش یا اضطرار

  »زندگی سبک« بحث به ضرورت پرداختن و اهمیت
 ـ کردن، رفتار اجتماعى، شیوة زیسـتن  م اسالمى عبارت است از سبک زندگىیکى از ابعاد پیشرفت با مفهو

کـه هـدف   ـ  ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیماین یک بعد مهم است؛ ـ  اخراى یکدیگر استها عبارهٌ  این
باید به سبک زندگى اهمیت دهیم؛ اگـر بـه معنویـت و رسـتگارى     ـ  تفالح و نجاح اس ،انسان، رستگارى

ار از امنیـت روانـى و اخالقـى،    معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زنـدگى راحـت، زنـدگى برخـورد    
  .اساسى و مهمى است زندگى مهم است. بنابراین مسئلۀبک پرداختن به سباز

 اندیشـمندان  و شناسان جامعه جدي توجه مورد بسیار گذشته قرن نیم در مردم عادي و روزمره زندگی
 چنـدانی  اهمیـت  مـردم  معمول و عادتی رفتارهاي که آمد می نظر به قبالً. است گرفته قرار فرهنگة حوز

 امـا  بودنـد،  اقوام فرهنگی هاي برجستگی و نخبگان زندگی عطف نقاط و ها بزنگاه دنبال به معموالً و ندارد
 و رفتارهـا  از بسـیاري  مـردم  عمـومی  زندگی جریان که شد اي ویژه توجه لهمسئ این به اخیر هاي دهه در

 مـورد  وقتـی  از خصوصاً مردم عمومی زندگی .زند می رقم جوامع اقتصادي و سیاسی فضاي در را اتفاقات
 و »کراتیـک دم نگـرش « و »مـردم  رأي« ،»مـردم  قـدرت «ۀ لمسئ سیاسی لحاظ به که گرفت قرار توجه

 بود این بعديۀ نکت و یافت؛ اهمیت داري سرمایه سازي تصمیم رکن عنوان به »مصرف« اقتصادي لحاظ به
. اسـت  هـا  آنة روزمـر  رفتارهاي نوع تابع افراد انتخاب و اندیشه اوقات خیلی شدند متوجه اندیشمندان که

 حقوقی و اقتصادي سیاسی، خاص رفتارهاي و مقاصد معانی، روي خیلی و نداشت وجود باوري چنین قبالً
 هـاي  اندیشـه  بـر  ها انسان رفتن راه و خوابیدن و خوردن طرز اتفاقاً که شدند متوجه بعد اما کردند، می تکیه

 امـا  باشـد،  اندیشه از برآمده تواند می رفتارها این اگرچه گفت توان می نوعی به. گذارد می بسیاري اثر ها آن
  . بسازد  هم را اندیشه تواند می
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  هدف پژوهش
 الگوي مصرف و سبک زنـدگی در  نقش مدیریت خانواده در اصالح تأثیرترین هدف پژوهش بررسی  مهم

رسیدن به  و اسالمیـ  ایرانی ،آل زندگی ایدههاي  اجراي سبک در انتخاب واسالمی ـ  تعمق اقتصاد مقاومتی
  باشد. می کشور جمهوري اسالمی ایران اهللا در جامعه و الی زندگی قرب

  )اهللا حفظه( يرهبر معظم مقام نگاه از اسالمی زندگی سبک
 و اساسی بخش را »زندگی سبک« ،دانشجویان، از نفر هزاران پرشور جمع در اسالمی انقالب معظم رهبر

 براي اندیشه و فکر صاحبان و نخبگان از دعوت با و خواندند اسالمی نوینسازي  تمدن و پیشرفت حقیقی
 ایـن  در جـویی  چـاره  و ایـران  در زنـدگی  سبک موجود وضعشناسی  آسیب مهم، مفهوم این به پرداختن«

 را اسـالمی  تمـدن  ابـزاري  بعـد  کـه  سیاست و اقتصاد و صنعت و علم در پیشرفت«: کردند تأکید »زمینه
 آرامـش،  بـه  رسـیدن  و زنـدگی  صـحیح  فرهنگ و سبک به دستیابی براي استاي  هوسیل دهد می شکل

 و دانستند صیرورت و راه حرکت، کنندة تداعی را پیشرفت مفهوم ،»حقیقی ایشان پیشرفت و تعالی امنیت،
 رفتـار  زنـدگی،  سـبک  پیشرفت، ناپذیر توقف مفهوم از) معنوي چه و مادي چه( برداشتی هر در«: افزودند

  ».دارد فراوانی اهمیت زیستن ةشیو و اجتماعی
: افزودنـد  و خواندنـد  ضـروري  را اسـالمی  نوین تمدن بخش دو هر تحقق اي، خامنه اهللا آیت حضرت

 نمودهـاي  عنـوان  بـه  امـروز،  فضـاي  در کـه  است موضوعاتی تمدن، این افزاري سخت یا ابزاري، بخش«
 ایشـان، . »آن رینظـا  و المللـی  بـین  اعتبـار  سیاست، اقتصاد، اختراع، علم، قبیل از شود می مطرح پیشرفت

 ایـن  کـه  کـرد  توجـه  بایـد  امـا  ،ایـم  داشـته  خـوبی  هـاي  پیشرفت البته زمینه این در«: کردند خاطرنشان
 سبک یعنی اسالمی تمدن يافزار نرم و حقیقی بخش به دستیابی براي است ابزاري و وسایل ها، پیشرفت

 خانواده، نظیر لیمسائ به زندگی، فرهنگ و سبک مفهوم تشریح در ،»اسالمی انقالب رهبرزندگی  ةشیو و
 در اجتمـاعی  و فـردي  رفتارهـاي  و کار و کسب تفریحات، مصرف، الگوي لباس، نوع مسکن، نوع ازدواج،
 مـتن  کـه  گـردد  میبر مسائلی همۀ به زندگی سبک واقع در«: افزودند و کردند اشاره مختلف، هاي محیط
 مفهـوم  بـه  اسـالم  عمیـق  توجـه  به اشاره با اي، خامنه اهللا آیت حضرت. »دهند می شکل را انسان زندگی
 متـرادف  خود، جامع مفهوم در معاش عقل اصطالح اسالمی، معارف در«: افزودند زندگی فرهنگ و سبک
 ایشـان . »دارد وجـود  زمینه این در فراوانی آیات نیز کریم قرآن در و است زندگی فرهنگ و سبک مفهوم

 فرهنـگ  و سـبک « یعنـی  اسـالمی  نـوین سازي  تمدن حقیقی بخش در پیشرفت بدون اینکه بر تأکید با
 پیشـرفت  بخـش،  ایـن  در مـا  متأسـفانه «: افزودنـد  شد نخواهد محقق بزرگ تمدن این اهداف ،»زندگی

  .»ایم هنکرد پیشرفت آن رنظای و صنعت و علم یعنی اول بخش مثل و نداشته چشمگیري
 و سـبک  بخـش  در الزم پیشـرفت  عـدم  زمینـۀ  در یـابی  علت وشناسی  آسیب اسالمی، انقالب رهبر
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 فکـري،  و سیاسی نخبگان دانشگاه، و حوزه اندیشمندان از دعوت با و خواندند ضروري را زندگی فرهنگ
 خـود  بـه  همـه  باید زمینه این در«: کردند خاطرنشان جوانان نیز و تعلیم و فرهنگ با مرتبط هاي دستگاه

 عـالج  هـاي  راه جـوي و جسـت  و جـویی  چـاره  بـه  شناسـی،  آسیب براي جدي تالش ضمن و بزنیم نهیب
 موجود مشکالت جویی چاره وشناسی  آسیب زمینۀ در گفتمانی اگر«: کردند اطمینان ابراز ایشان. »بپردازیم

 در ایـران  ملـت  درخشندگی حتماً جوانان، استعداد و نشاط به باتوجه آید، بوجود زندگی فرهنگ و سبک در
  .»کرد خواهد خود متوجه را جهانیان چشم نیز، زمینه این

اسالمی  زندگی فرهنگ و سبک به دیگر اساسی مسئلۀ و سؤال ها ده طرح از پس اسالمی انقالب رهبر
 تمدن یک مورد در قضاوت که است انسان زندگی در مسائل این اهمیت علت به اشاره نمودندکه و پرداختند

 از پس اي، خامنه اهللا آیت حضرت. پذیرد می صورت زندگی فرهنگ و سبک بخش در آن پیشرفت به باتوجه
 و پرداختند اسالم منظر از مبحث این کارگشاي مبانی به ،»زندگی فرهنگ و سبک« عینی اهمیت تبیین
 باید نیز ما و داند می صحیح فرهنگ اصلیهاي  مایه را "حقوق و اخالق خردورزي،" اسالم،«: کردند تأکید

. »گرفت نخواهد شکل اسالمی نوین تمدن و اسالمی پیشرفت وگرنه بپردازیم مقوالت این به جدي طور هب
 از ما تفسیر از متأثر زندگی، فرهنگ«: افزودند زندگی ةشیو و سبکگیري  شکل چگونگی ترسیم در ایشان
  .»آورد می همراه به را خاصی سبک کنیم، تعیین زندگی براي را هدفی هر و است زندگی

 تمـدن  مقلـد  خـاص،  مکتبی به ایمان بدون کشورها، برخی البته«: افزودند اي خامنه اهللا آیت حضرت
 را ها آن تقلید، ذلت انتهاي بی هاي زیان اما ،برسند نیز صوري هاي پیشرفت به است ممکنها  این. ندا غرب
 استقامت توانایی شود بپا طوفانی اگر بنابراین برد می بین از را ها آن ۀریش و کند می جدي هاي آسیب دچار

 تمـدن  مقابـل  در کـه  هـایی  ملت مقلد، کشورهاي این برخالف«: کردند خاطرنشان انقالب رهبر. »ندارند
 تمـدنی  هـم  و یابنـد  می دست جانبه همه و حقیقی پیشرفت به هم کنند می انتخاب را توحید مکتب غرب،
 اگـر «: افزودنـد  ایشان. »دهد می گسترش جهان در را ها آن فرهنگ و فکر که سازند می دار ریشه و عمیق

 خاطرنشـان  انقـالب  رهبـر . »خبرند بی تاریخ از افراد این بگوییم باید کنیم نگاهها  گفته این به خوشبینانه
 دانشوران و سازد می برآورده را انسان نیازهاي همۀ عزیز اسالم زندگی، فرهنگ و سبک بحث در«: کردند
 عملـی  سـلوك  و عقـل  و اسـالمی  اخالق بحث در حقوق، و فقه در تالش بر عالوه باید دانشگاه و حوزه

 ها نسل تعالیم وریزي  برنامه مبناي ها ش تال این نتایج تا دهند انجام باکیفیت و متراکم کارهاي نیز اسالم
 اساسی عوامل از یکی عنوان به هدف به ایمان ضرورت تبیین از بعد اي خامنه اهللا آیت حضرت. »گیرد قرار

 از تقلیـد  از کامـل  پرهیـز «: دادند ادامه دیگر اساسی نکتۀ یک بر تأکید با را امروز مهم بحث سازي، تمدن
 قـرن  چنـد  مکرر تجربیات به استناد با اي، خامنه اهللا آیت حضرت .»غربی تمدن در زندگی سلوك و سبک
 رواج کشـوري  هر در دلیلی هر به و است مهاجم فرهنگی اصوالً غرب، فرهنگ« :کردند خاطرنشان اخیر
  )1391 (مقام معظم رهبري، .»کند می نابود را ملت آن هویت و فرهنگ بتدریج یابد
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 نیشیپ قاتیتحق بر يمرور
ـ  که است موجود یاندک یداخل قاتیتحق یزندگ يها سبک و خانواده ارتباط نۀیزم در  يآمـار  جامعـۀ  در ای

 از یکـ ی عنوان به خانواده نکهیا ای گرفته صورت اسالمی ایرانی وزندگی هاي  بدون توجه به سبک کامالً

 شده اجرا ییکشورها در قاتیتحق اغلب نکهیا تینها در و شده است، واقع سنجش مورد مستقل ریمتغ چند

 بـه  نجـا یا در هرحـال  بـه  .است رانیا چون یجوامع ازتر  رنگ ار کمیبس ها آن در سبک اسالمی حضور که

  .شود می اشاره ها آن نیتر مهم به اختصار
ـ ا مـورد ». تاسـ  يمورداي  همطالع یزندگ سبک و نید« نام با یکن يمهدو دیمحمدسع پژوهش  نی

 شده مطرحهاي  آموزه رابطه یبررس آن هدف و هستند یمذهبهاي  جلسه از یکی کنندگان مطالعه شرکت

 تنهـا  محقق، خود گفتۀ به یعبارت به .است آن کنندگان شرکت یزندگ سبک با یمذهب جلسات از یکی در

 جینتـا  .اسـت  گرفتـه  قرار یمورد بررساند  بوده مرتبط نظر مورد مبلغهاي  آموزه با کههایی  مؤلفه و وجوه
 وجـود  رابطـه  یزندگ سبک در و نظر مبلغ ینیدهاي  آموزه انیم اوالً که دهد می نشانها  مصاحبه لیتحل

 تـوان  مـی  را آن تسـامح  یکم با که است حاکم روابط نیا بر یاصول پژوهشگر، نظر از نکهیا گرید و دارد

 با است يکار گر،ید قیتحق) 1387 ،یکن يمهدو( .دینام یزندگ سبک ای یحیترج يرفتارها يالگو ینوع

ـ وح و یارمک آزاد یتق دکتر از »شاپ یکاف و مسجد :یرانیا جهان دو«عنوان  ـ تحق .یشـالچ  دی ـ  قی  یدرپ
 ینییتب يالگو ازمندي  بهره با اثر نیا در .است روزمره یزندگ منظر از هم آن و جامعه از انهیواگرا یشناخت

 يرهـا یمتغ تأثیر و پردازند می پسامدرن و یانقالب ییگرا اصول یزندگ سبک دو یقیتطب یبررس به ویبورد
 نگرش به اعتقاد زانیم نیهمچن و یاسیس و ینید شینوع گرا ،یفرهنگ ۀیسرما ،ياقتصاد ۀیسرما مستقل

 یزنـدگ  سـبک  پـژوهش  نیا طبق بر .است شده یبررس یسبک زندگ نشیگز بر خانواده در پدرساالرانه
 در مقابل در .است بوده یغرب ییگرا مصرف ینف و یاسالم انقالبهاي  ارزش از متأثر یانقالب ییگرا اصول

 با ارتباط گسترش ،ییمدگرا چون ییها یژگیو با که گرفته شکل یمتفاوت یزندگ وةیش تر، مرفه اقشار انیم

  ) 1384 ،یشالچ و ارمکی آزاد( .است همراه ...و یمصرف یجهان يها انیجر ازپذیري  ریتأث مخالف، جنس

 ينظر و یمفهوم چارچوب

 و هـا  ارزش ،ياقتصـاد  عامل چون، ياریبس عوامل از متأثر را یزندگ سبک یاجتماع علوم پردازان هینظر
ـ  کـه  اسـت  یکسـان  ازجملـه  1 نزیاستب .دانند می ... و یاجتماع يها نهیزم ن،ید ها، نگرش  هـا،  ارزش نیب

 خودهاي  یبررس در يو. کند می برقرار وندیپ یزندگ سبک الگومند يرفتارها با یشخص ادراك و ها نگرش

                                                        
1. Stebbins 
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ـ انگ از را شـان یها کنش که است دشوار افراد يبرا روزمره، یزندگ در که دهد می نشان  یمعـان  و هـا  زشی
هاي  هینظر با دگاهید نیا البته که .سازند جدا برند می کار به ها کنش آن هیتوج و حیتوض يبرا که یشخص
 (Stebins, 1997, 49). است همسو زین همکارانش و سیپتیگل چون يگرید افراد

 دارند هم با که یروابط به باتوجه دیبا امور مطالعۀ« :است معتقد 2رریکاسهاي  دگاهید از الهام با 1ویبورد ریپ اما

ـ بورد( .نامـد  مـی اي  هرابط فلسفۀ را فلسفه نیا و، »ردیپذ انجام برند، می سر به آن در که ییفضا و  از نقـل  بـه  وی

ـ یع از ییرها يبرا یعنی )145ی، کن يمهدو ـ  و یـی گرا ین  رابطـۀ  يبرقـرار  ضـرورت  بـه  محـض  یـی گرا یذهن

 )  101، 1382. (چنی، پردازد می امکانات از کنشگران استفادة وپذیري  امکان يساختار طیشرا انیم 3یکیالکتید
 و است يو یکیالکتید فلسفۀ همان از برگرفته که یزندگ سبک به ویبورد ينظر کردیرو مقاله، نیا در

 چه( هیسرما تملک مختلفهاي  وهیش رهگذر از )است یزندگ يها سبکگیري  شکل ۀیپا( که را یزاتیتما

ـ اهم حائز اریبس کند، می یبررس )یفرهنگ چه و ياقتصاد ـ بورداسـت.   تی  فلسـفۀ  شـدن  ينهـاد  روش وی

 انتقال قابل و بادوام شییگرا يها نظام همان که داند می سریم واره عادت مفهوم رهگذر از را اش یکیالکتید

 یرانیا جامعۀ در ینید مصداق روح تواند می واقع در و )103 همان،( .اند متفاوت قیسالگیري  شکل بستر و
 .هست زین انتقال قابل و شده یدرون جامعه افراد ذهن در ینوع به که باشد

 که است ینید ییفضا رانیا در هاست، هیسرماگیري  شکل بستر که ویبورد نظر مورد یاجتماع يفضا

 جهان جوامع در آن یجیتدر گسترش و تهیمدرن ظهور هرچند گذارد، می ریتأث افراد ینید ۀیسرما لیتشک بر

 و نید ترنر، نظر از .است گذاشته ینید يها ارزش و نید بر يانکار رقابلیغ راتیتأث ما کشور ازجمله و سوم
کند.  نمی رییتغ مدرن يایدن در نید که ستین معنا بدان نیا اما باشند، داشته یستیهمز توانند می تهیمدرن

 ریتـأث  يبرا ویبورد وارة عادت مفهوم از ترنرآورد.  می همراه به یمهم ینید راتییتغ ونیزاسیمدرن برعکس،
 کند. می استفاده یزندگ سبک بر ینید تحوالت و نید

 ینیرات دییتغ رامونیپ ترنر انیبرا يآرا مدد به نیهمچن و،یبورد ينظر و يفکر چارچوب از يرویپ به
 تملـک مختلـف  ي ا هویشـ  چگونـه  که کرد یبررس توان می مدرن، جهان در یزندگ يها سبک بر ریتأث و

 آورد می بار به حهیقر و ذوق از یمتفاوت هاي منظومه طبقه، کی داخل در )یمذهب ۀیسرما ازجمله( هیسرما

ـ اثاث ،يهنـر  مصـرف  مـورد  دراي  هافتی زیتما اریبس متفاوت توقعات با است همراه که  منـزل،  نیه، تـزی ی

 .روند می شمار به یزندگ سبکهاي  مؤلفه واقع در کهو...  بدن تیریمد ،یفراغت يها تیفعال

                                                        
1. Bourdieu 2. Cassirer 
 

3. Dialectical 
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 قیتحق ينظر مدل

 ریز شرح به توان می را یاصلهاي  هیفرض یتجرب قاتیتحق و ينظر چارچوب در شده مطرح مباحث به باتوجه
 :کرد استخراج

  

 قیتحق یاصلهاي  هیفرض

 د.دار وجود رابطه م با اقتصاد مقاومتیتوأ یزندگهاي  سبک انتخاب و نقش خانواده نیب  
 دارد وجود رابطهزندگی  سبکت یریمد و نقش خانواده نیب. 

 دارد وجود رابطه فرد يماد مصرفالگوي  و نقش خانواده نیب.  
 دارد وجود رابطه يهنرـ  یفرهنگ مصرف و نقش خانواده نیب. 

 دارد. وجود رابطه یشخص نیب روابط و فرد ةنقش خانواد نیب 

 دارد وجود رابطه فراغت اوقات زندگی وهاي  گذران شیوه نحوه با نقش خانواده نیب. 
  اند از:  تعبار قیتحق یفرعهاي  هیفرض

 دارد. وجود رابطه نقش خانواده و ياقتصادـ  اجتماعی گاهیپا نیب   
 دارد وجود رابطه یزندگ سبک و تأهل وضع الت،یتحص سن، جنس، ،اي هنیزم يرهایمتغ نیب.  

 گیري ابزار اندازه وشناسی  روش
 الگوي مصرف ایرانی و و یزندگ سبک و یاصل و مستقل ریمتغ نقش خانواده زان مدیریتیم مقاله، نیا در

 خانواده و فرد التزام یطورکل به قیتحق نیا در نقش خانواده از مدیریت منظور .است وابسته ریمتغ اسالمی

 (بینشـی و  ياعتقـاد  بعـد  شـامل  کـه  ابعـاد  نیاست؛ ا زندگی اقتصاد مقاومتیهاي  سبک مختلف ابعاد در

میزان
دینداري وسرمایه

ساختارهاي
الگوي مصرف

سبک هاي زندگی 
واقتصاد مقاومتی

فضاي
 و اجتماعی

مدیریت مصرف
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 بعـد  و م بـا اقتصـاد مقـاومتی)   أتـو  ی(سبک زندگ يامدیپ بعد ،خانوادگی) و یعاطف( یتجرب بعد ،اسالمی)

ـ ن مـا  کشور در و هستند 2استارك و 1گالك معروف از ابعاد برگرفته دینی) (سبک عبادي واند  یمناسک  زی
 )1377طالبـان،   ؛1384زاده،  (سراج .اند کرده یابیارز و انطباق داده اسالم نید با را آن محققان از ياریبس
  است. بوده 91/0 سبک زندگی و يدار نیر دیمتغ يبرا آمده دست به يآلفا

 ها، نشیب رفتارها، ها، نگرش عملکردها، از یفیط شد، مطرح ينظر مباحث در که آنچنان یزندگ سبک

ـ فعال و حاتیترج ق،یسال  مصـرف  زنـدگی،  ةشـیو  فراغـت و  اوقـات  همچـون  یزنـدگ  روزمـرة  يهـا  تی

را توسـط والـدین    خانواده سبک زندگی و تیریمد و یشخص نیب روابط ،يماد مصرف و يهنرـ  فرهنگی
 يآلفـا  .نـد یآ مـی  حسـاب  به یزندگ سبک یاصل ۀمؤلف پنج ق حاضر،یتحق در موارد نیهم و ردیگ می بردر
  .است 84/0ی زندگ سبک يبرا آمده دست به

 ،یآزمون مقدمات ياجرا از پس .است بوده پرسشنامه ها، داده يگردآور ابزار و یشیمایپ پژوهش روش
ـ اعتبار در نیهمچن و محاسبه پژوهش ابزار ییایپا دییتأ يبرا 3کرونباخ يآلفا مقدار  اعتبـار  سـؤاالت  یابی

 است يشهر عنوان به آباد پارس شهرستان ،يآمار جامعۀ قیتحق نیا در .شد مشخص اریمع اعتبار و يصور

 یاجتمـاع  و یفرهنگـ  عیسر تحوالت و یزندگ دیجد يها سبک مدرن، یزندگ يها یژگیو ریتأث تحت که
 سـۀ یمقا يبـرا  آبـاد  پـارس  شـهر  نییپـا  و باال طبقۀ دو از است،اي  هسیمقا قیروش تحق ازآنجاکه. است

 شامل يآمار تیجمع اساس نیبرا .شدگیري  اسالمی نمونه ایرانی و یزندگ سبک يها شباهت و ها تفاوت

 کـوکران  فرمـول  از استفاده با است. آباد پارس شهرستان نییپا و باال مناطق هاي خانواده و مردان و زنان

 صـورت اي  همرحلچنداي  هخوشگیري  نمونه روش براساسگیري  نمونهآمد.  دست به نفر 294ۀ نمون تعداد

  .است گرفته

 پژوهش آماريهاي  افتهی
 يرهـا یمتغ همـۀ  کـه  داد نشـان  جینتـا  اند. بوده مرد درصد 42/ 5 و زنان درصد 5/75حاضر  پژوهش در
ـ متغ تنهـا  و دارند معنادار رابطۀ یزندگ سبک با تأهل تیوضع و التیتحص سن، مانند قیتحقاي  هنیزم  ری

 وتـر   یسـنت  یزندگهاي  سبک رود می باالتر سن هرچه که، ينحو به .نداشت رابطه یزندگ سبک با جنس
هـاي   سـبک  رود مـی  بـاالتر  التیتحصـ  هرچه شود، میتر  مدرن یزندگهاي  سبک دیآ میتر  نییپا هرچه
 شتریب متأهل افراد .شود میتر  یسنت یزندگهاي  سبک دیآ میتر  نییپا التیتحص هرچه وتر  مدرن یزندگ

 مـدرن  یزنـدگ هاي  سبک به سرپرستان جوان و مجرد افراد و هستند رمدرنیغ یزندگهاي  سبک يدارا

 خـانواده سرپرسـتی و   نحـوي در زنـدگی و   افـرادي کـه بـه    را، يآمار جامعۀ ازآنجاکه البته،دارند.  شیگرا
                                                        

1. Gluck 2. Stark 
 

3. Alpha.krunbakh 
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ج حاصـل نشـانگر   ینتـا  از مـدرن  یزنـدگ هـاي   سـبک  و یـی گرا مصرف دهند می لیتشک مسئولیت دارند،
ـ بورد ،3مـل یز ،2وبـر  ،1ترنـر  نظـرات  براساسباشد.  می یسنت يها سبک ازبودن شتریب  از خـانواده  ... و وی

 یزندگهاي  سبک در مستقل يریمتغ عنوان به نجایا در و است منش افراد و یزندگ سبک بر مؤثر مقوالت
  )1379 (جهانبگلو، .است شده گرفته نظر در

در  درصـد  68هـا   اعتقـادي خـانواده   نقش بینشی و و تأثیر زانیم که دهد می نشان ریمتغ نیا یبررس
 بعـد  از هرچـه  البته رند،یگ می قرار نییپا سطح در اعتقادي از لحاظ زین یکم اریبس درصد باالست. سطح

ـ م م،یشـو  می کینزد آنتر  یعمل ابعاد به يدار نید یابعاد ذهن و ياعتقاد  شـکل  بـه  هـم  اعتقـادي  زانی

 و روزمـره  ینید اعمال واقع در که یمناسک بعد در که، ينحو بهابد. ی می کاهش ان افرادیم در یتوجه قابل
  .رندیگ می قرار نییپا و متوسط سطح در يدار نید لحاظ به یتوجه قابل درصد شود، می شامل را ضیفرا

  
  زندگی هاي سبک ابعاد حسب بر انیپاسخگو یفراوان توزیع .1جدول 

 ابعاد
 هاي سبک

  زندگی

 يبعداعتقاد
  اسالمی) (بینشی و

 یتجرب بعد
الگوي  و خانواده(

  )يماد مصرف

(سبک  يامدیپ بعد
توام با  یزندگ

  اقتصاد مقاومتی)

 مناسکی بعد
 (سبک عبادي و

  دینی)
  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان

                  باال
                  متوسط
                  پایین

                  بی جواب
                  جمع

  
 و باال طبقات( متفاوت ياقتصادـ  اجتماعی گاهیپا داشتن که دهد می نشان قیتحقهاي  افتهی ،یطرف از

 گرفتـه  نظـر  در یزندگ سبک بر مؤثر ۀیسرما که( اعتقادي و يدار نید زانیم بر شدت به )نییپا متوسط،

 افراد طبقـۀ  درصد 26در  تنها که، ينحو بهدارد.  رابطه زین یزندگ سبک با تینها در و گذاشته ریتأث )شده

 سـبک  .اسـت  درصـد  95 نییپا ۀطبق افراد يبرا رقم نیا که یدرحال باالبوده، آل و سبک ایده زانیم باال،

 یسبک زنـدگ  حوزة متفکرانهاي  هینظر از که آن یاصلهاي  مؤلفه با که است بوده وابسته ریمتغ ،یزندگ
 و فراغت ، اوقاتیفرهنگ قیعال پوشاك، خوراك، نوع مثل اند، شده برداشت ... ،4وبلن مل،یز و،یبورد مثل
  است. شده دهیسنج سبک زندگی خانواده و تیریمد

                                                        
1. Turner 2. Weber 
 

3. Simmel 4. Veblen 
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ـ ییتز قیسال ،يماد مصرف مؤلفۀ در یزندگ سبک کردن یاتیعمل وسازي  شاخص يبرا   ،ییغـذا  ،ین
 قالب در ها آن کل کرونباخ يآلفا ایم. هگرفت نظر در را لباس انتخابحتی  و یخانوادگ مناسبات و یپوشاک

 یزنـدگ  سـبک  يدارا افـراد  درصد15/5 دهد می نشان ریز جدول طورکه هماناست.  84/0ی زندگ سبک
  اند. داشته یسنت یزندگ سبک درصد 9/6تنها  و مدرن
  

  یزندگ حسب نوع سبک بر انیپاسخگو یفراوان توزیع .2جدول 
  درصد معتبر  درصد  فراوانی  سبک زندگی

  5/15  3/15  45  مدرن
  6/77  5/76  225  ترکیبی
  9/6  8/6  20  سنتی
  100  6/98  290  جمع

  
  انواع) و (ابعاد یزندگ سبکهاي  مؤلفه برحسب انیپاسخگو یفراوان عیتوز. 3جدول 

  جمع  جواب بی  سنتی  ترکیبی  مدرن  هاي سبک زندگی (ابعادوانواع) مولفه
  واقتصاديمصرف مادي 
  

  21  1  54  221  18  تعداد
  294  3/0  4/18  2/75  1/6  درصد

  
  مصرف فرهنگی هنري

  100  17  43  201  33  تعداد
  294  8/5  6/14  4/68  2/11  درصد

  خانواده مدیریت
  

  100  1  3  494  96  تعداد
  294  3/0  1  66  7/32  درصد

  
  وشیوه زندگی فراغت اوقات

  100  1  85  185  23  تعداد
  294  3/0  9/28  9/62  8/7  درصد

  درخانواده شخصی بین روابط
  

  100  1  12  194  87  تعداد
  294  3/0  25/0  66  6/29  درصد

  
ـ   ریمتغ از ریغ دارد وجود معنادار ارتباط نقش والدین و یزندگ سبکهاي  مؤلفه همۀ انیم  نیروابـط ب
ـ ن افـراد  بـا  قیعماي  همصاحب و یفیک يکار به يریمتغ نیچن سنجش دیشا .یشخص  در داشـت کـه   ازی

 فراغـت  اوقـات  زندگی و ةشیو و يدار نید زان اعتقاد ویم .دیگنج نمی قیتحق نیا نۀیهز و وقت محدودة

 دهد می نشانها  داده جینتا داشتند. ییباال یهمبستگها  مؤلفه ریسا به نسبت که بودندهایی  مؤلفه ازجمله

  بیشتر است. مدرن به نسبت یسنت فراغت اوقات زندگی و ةبه شیو شیگرا که
 اتفـاق  هرگز انیپاسخگو از ییباال درصد يبرا مدرن یفراغت عنوان به یپارت به در این پژوهش رفتن

 درصـد  30 نیهمچنروند.  می یپارت به شهیهم یکم اریبس درصد و )ینیردیچه غ و ینید چه( .بود فتادهین
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 اوقـات  زنـدگی و  ةبه شیو شیگرا شود، می شامل را دارتر نید با اعتقاد و افراد شتریالبته ب که انیپاسخگو

بـه   شیاوقـات گـرا   اکثر ای شهیهم ،زین انیپاسخگو درصد 30 اما دهند. می را بیشتر ترجیح یسنت فراغت
 البتـه  و ننـد یب می را مختلف)هاي  ماهواره ،مثالً مختلفهاي  (برنامه فراغت مدرن و اوقات زندگی و ةشیو

 طـور  بـه  .استتر  نییپا ها آن يدار نید زانیم که شود می دهیدهاي  خانواده انیم در شتریب زین لهمسئ نیا

 ،یارتیز يسفرها مسجد، و مقدس اماکن به رفتن يبرا يشتریب شیگرا دارتر نید افراد اعتقادي و خالصه،
 شتریب شیگرا ،تر نییپا يدار نید زانیم با افراد که، یدرحال دهند. می نشان ونیزیتلو يتماشا و اقوام خانۀ

  .دهند می نشان ماهواره يتماشا و یاحتیس يسفرها باشگاه، و یپارت به رفتن يبرا
  

  يدار نید زانیم برحسب یزندگ سبک .4جدول 
 زندگی سبک پایین متوسط باال

 غیردینی 5/61 4/38 4
 ترکیبی 5/38 6/61 9/85

 دینی 0 0 10
 جمع 100 100 100

  Sig0.00 )يمعنادار سطح(     Tau-b 46/0 کندال               
  

  یزندگ سبکهاي  مؤلفه یهمبستگ آزمون .5جدول 

  متغیر
  آزمون

مصرف مادي 
  واقتصادي

مصرف 
  فرهنگی هنري

 تیریمد
  خانواده

 و فراغت اوقات
  زندگی شیوة

 یشخص نیب روابط
  در خانواده

Tau-b049/0  54/0  - 27/0  28/0  45/0  کندال  

) Sig  سطح
  00  00  )يمعنادار

  00  00  39/0  

  
 ،یدائمـ  مراقبـت  يمعنا به که مدرن است یمفهوم خانواده سبک زندگی و در تیریمد ف،یتعر به بنا
 و نیمواز در یآراستگ و بهداشت مفهوم و است ... و زندگی يمدها تیاهم ،یبه آراستگ یشگیهم توجه
ـ آرا و ییبـا یز بـه  تیاهم ،ت خانوادهیریمد در چراکه. است نیز مشهود ما یاسالم ثیاحاد  از روز مـد  شی

اسـالمی   سبک زنـدگی ایرانـی و   در که، یدرحال .شود می قلمداد دیجد انسان یتیهوهاي  دغدغه و اهداف
 اعتدال نیز حد در مناسب پوشش و داشتن خوش يبو چهره، یآراستگ به ،یشرع نیمواز براساس الهام از

   است. شده سفارش
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 نییپـا  در حد سبک خانواده تیریمد نمونۀ تیجمع درصد 1در  تنها که دهد، می نشان قیتحق جینتا
 نظافت فردي، به هستند اسالمیـ  سبک ایرانی فرهنگ و خانواده با ما يآمار جامعۀ ازآنجاکه و است بوده

م بـا  بهداشت توأ نمونه، تیجمع درصد 50حدود  يبرا .دهند می تیاهم اریخود بس سبک زندگی و پوشش
رهبران دینی  ائمه معصومین و خوي برگرفته از امامان و داشتن منش و ،درصد 60 حدود ،نگرش اسالمی

ـ اهم دیگرهاي  سبک درصد، 20 و اسالمی-سبک ایرانی درصد، 70 حدود زندگی و در  .داشـته اسـت   تی
   )1378 ،1دنزیگ(

 ای اسالمی همزمانـ  ایرانیهاي  سبک داشتن ما نمونۀ افراد درصد 70 يبرا که دهد می نشانها  افتهی
 اکثـر  )يهنـر  – یفرهنگـ  چه و يماد چه( مصرف يهنجارها بعد در .است داشته تیاهم ها آن از یکی

 در خصوص به يماد مصرف بعد در اند. داشته یسنت و مدرن از یبیترک یعنیانه یم یمصرف نمونه، تیجمع

 بودن هماهنگ و مدبودن ،ییباال درصد و است داشته ياریبس تیاهم بودن مد دةیمنزل، پد لیوسا انتخاب

   اند. دانسته انتخابشان در یمهم را مالك لیوسا
ـ د کمتـر  افراد يو برا بودن یسنت اریمع دارها نید يبرا ،ینتیز يتابلوها دیخر در  يهـا  مـالك  دار نی
ـ ن لبـاس  سـبک  ۀیته در اند. داشته تیاهم اندازه کی به بودن مدرن ـ جمع درصـد  35 يبـرا  زی  نمونـه  تی

 و یدگیپوشـ  تیجمع درصد 23 يبرا و است داشته تیاهم لباس بودن یخارج طور نیهم و داشتن مارك
 اکثـراً  و داشـتند  کوتاهة دیعق يکمتر تیجمع ها، خانم پوشش نوع سبک دراست.  بوده مهم لباس یارزان

. دهند می حیترج را بلند يمانتو و چادر متدین معتقد و افراد هرچند اند. داده می حیترج را یمعمول يمانتوها
ـ درصـد جمع  51 گوشـت،  و غـذاها  مصرف سبک اقتصادي زندگی، در نکه،یا توجه قابل دةیپد  نمونـه  تی

 بوده تیاهم کم ن مسئلهیا افراد از یکم اریبس درصد يبرا و داشته تیاهم ادیز یلیخ شانیبرا بودن حالل

 لیتعد يحدود تا تیاهم نیشود ا می مطرح ها یخوراک داربودن مارك و بودن یخارج که یهنگام اما .است
جدیـد   نسـل  يبـرا  به خصوص دیجد دوران در مدرنهاي  سبک سایر دةیپد تیاهم انگریب نیا و شود می

  .است والدین جوان وها  خانواده
 نما،یبه سـ  رفتن لیقب از يهنرـ  یفرهنگ مصرف واقع در تهیمدرن يرمادیغ يها یژگیوترین  عمده از

 و افتـه ی رواج يماد مصارف يهمپا شرفتهیپ و مدرن جوامع در که است مطالعه و یقیموس به دادن گوش
ـ د یفرهنگـ  مصارف به یاندک توجه یبررس مورد نمونۀ و ما جامعۀ در اما است، کرده رشد شـود.   مـی  دهی

 ندرت به تیجمع درصد 57 ،اند دانسته تیاهم کم اریبس را کتاب دنیخر نمونه، تیجمع از یمین که، ينحو به

ـ ا در البتـه  .دارد ینییت پـا یاهم یقیموس يریادگی درصد، 30 يبرا و روند، نمی اصالً ای روند می نمایس  نی
 14 تنهـا  کتـاب  مقولـۀ  در .شود نمی دهید يادیز اختالف نییپا و باال يدار نید زانیم با افراد نیب مؤلفه

ـ ی نمونـه  تیـ ت جمعیاکثر و پردازند می یمذهب و ینید يها کتاب خواندن به افراد درصد  درصـد  46 یعن

                                                        
1. Giddens 
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 اسـت،  ریچشمگ زین یقیموس انواع بهمندي  عالقه در دهیپد نیا .هستند رمان و شعر خواندن بهمند  عالقه

 و یسـنت  یقیموس تا دهند می گوش یرانیا و اصیل یقیموس به رشتیب انیپاسخگو درصد 40 که، يطور به
 شتریب دهند می گوشمذهبی  و یسنت هم و اصیل به هم یبیترک صورت به که یکسان تعداد البتهی. مذهب

  .هاست گروه ریسا از

 يریگ جهینت 
 هیسرما مختلف تملکاي  وهیش رهگذر از را زاتیتما ازآنجاکه ،یزندگ سبک مورد در ویبورد ينظر کردیرو
 هدد می نشان ن چارچوبیا با يو است. تیاهم حائز اریبس ،کند می یبررس )یفرهنگ چه و ياقتصاد چه(

 بـار  به حهیقر و ذوق از یمتفاوتهاي  منظومه ،طبقه کی داخل در هیسرما تملک مختلفهاي  وهیش چرا که
ـ اثاث هنرهـا،  ،ییم غـذا یرژ ورزش، فاکتورهاي مورد در افتهیزیتما اریبس متفاوت توقعات با که آورد می  ه،ی

 اعتقـادي  و یمذهب ۀیسرما، اساس نیبرا )113، یچن( است همراه یفراغتهاي  سبک و منزل ونیدکوراس

 رابطـۀ  یزندگ سبکهاي  مؤلفه اغلب با شد، می محسوب یاصل ۀیسرما حاضر پژوهش در که )يدار نید(

 فـرد  یزندگ سبک ازتوان  می دار را نید فرد یزندگ سبک يها یژگیو که يطور به داد، نشان را يمعنادار

ـ یا جامعـۀ  ازآنجاکـه  حال، نیدرعساخت.  زیمتما دار نید کمتر ـ ( یران ـ ید نیمـواز  و هـا  سـنت  در یحت  ین
هاي  سیستم قیطر از و دارند قرار تهیمدرن معرض در هم و هستند یعاطف و ياعتقاد ابعاد در خصوص به)

ـ و به نیامروز و دانش گسترده غاتیتبل ،یاحتیس يسفرها نترنت،یا دانشگاه، ارتباطی،  اتیخصوصـ  بـا  ژهی

 و سـنت  تقابـل  دةیپد اند. مرحله نیا از حال گذر در دائماً شوند، می آشنا تهیمدرن يتظاهر مصرف و يماد
 دست آن با توسعه حال در يکشورها اغلب بلکه ،ستین یرانیا جامعۀ به منحصر تهیمدرن و نید و ه،یمدرنت

 ،یسنت یزندگ يارهایمع يدارا هم یعنی یالتقاط و یبیترک یزندگ يها سبک داشتن. کنند می نرم پنجه و
 يشهرها در که است یرانیا امروز یزندگ بارزهاي  دهیپد از مدرن یزندگ يها انتخاب و ارهایمع شامل هم

 کـه  معناست بدان نیا البته .است مشاهده قابل و محرز یق فعلیتحق يها افتهی به بنا و مختلف کشورمان

ـ ید کـه  یجـوامع  و هـا  انسان روزمرة یزندگ در تواند نمی یآسان به آن جوانب یتمام و تهیمدرن  هسـتند  ین

 مورد در همکاران و برگر چون ینظران صاحب شۀیاند دکنندةییتأ ن امریا قتیحق در ابد.ی تیعموم یراحت به

 يبـرا  شـهروندان  از یبرخـ  کـه  انـدازه  همـان  بـه  کـه  ينحـو  بـه  .تـه اسـت  یمدرن و نید نبودن متناقض
 و یسـنت  کامالً یزندگ سبک گسترش يبرا زینهایی  تالش کنند، می تالش مدرن یزندگ کردن هیسو کی

 نـوع  مثـل  ،یزنـدگ  سـبک هـاي   مؤلفه از یبرخ در یسنتهاي  شیگرا و .ردیگ می صورت اسالمیـ  ایرانی

تـرین مبـانی    توان گفت که مهـم  می براینبنا .است ریهنوز چشمگ ...و ینییتز قیسال ه،یتغذ نوع پوشش،
   :از ندا طور خالصه عبارت اسالمی را در ابعاد زیر بهـ  سبک ایرانی آداب و

    .الف) کمال انسان و مقصد عالی حیات؛ قرب به خدا
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   .ب) نسبت آداب با توحید
داراي  باشـد و  مـی  کـدام داراي توضـیحات خـاص   کـه هر  ج) تأثیر ظاهر در باطن و باطن در ظـاهر، 

   این تحقیق خارج است. حوصلۀ که از باشند، می رفتاري ارزشی و ،شناختی هاي متعددي، پایه

  پیشنهادات  
باشـد.   مـی هـا   دارد، رسانه فراوانی تأثیرشک یکی از عواملی که بر ایجاد و تغییر سبک زندگی افراد  بدون

هـاجم و جنـگ نـرم دشـمن     توان در قالب ت می اینترنتی راهاي  سایت و وباي  هماهوارهاي  فعالیت شبکه
 وتـرین   نـاك حـال خطر  و درعـین تـرین   هزینـه  نـرم؛ مـؤثرترین، کارآمـدترین و کـم     جنگد. ارزیابی نمو

سـبک زنـدگی    پی تـرویج در خارجیهاي  نوع جنگ علیه امنیت ملی یک کشور است، شبکهترین  پیچیده
 باشـند. مسـئوالن اجرایـی نظـام     می و باورهاي اسالمیها  آرمان ۀستحاللیبرالی براي اهاي  غربی و ارزش

ویـژه نسـل جـوان) بـه      (بـه  مدون و دقیقی براي تشویق جامعههاي  جمهوري اسالمی باید برنامه مقدس
 دهـی بـه   مذهبی و جهتهاي  اسالمی، تقویت باورها و ارزشهاي  متناسب با ارزش داشتن سبک زندگی

داشته باشـند. دولـت بایـد تـالش      ...مردم به استفاده از فیلم، موسیقی و هنر فاخر و سالم و ۀسلیقه و ذائق
از ها  ل جوان منتقل شود و فرایند انتقال ارزشقبولی به نس احسن و قابلنحو اسالمی بههاي  نماید تا ارزش

 بـر اهمیـت آمـوزش و    تأکیـد ي صحیح صورت پذیرد. در ایـن راه  افزار نرم ةبه شیو مناسب وهاي  کانال

و فضاي وب در انتقال ها  رسانه بر تأکیدنمودن کودکان و نوجوانان، پذیر پرورش همگانی و تربیت و جامعه
نگري به  هاي نوین تبلیغی و پرهیز از سطحی شیوه کارگیري بهتالش براي تقویت نهاد خانواده،  ها، ارزش

هاي علمیـه   حوزه نهاد خانواده، مساجد، ةشد يریز دینی، ارتباط ارگانیک، مستمر و برنامه مبانی فرهنگی و
دهاي فرهنگی کشـور در  ارزیابی سیاست نها ریزي، و برنامهگذاري  ها در سیاست ها و وحدت آن و دانشگاه

نقاط ضعف و قـوت و بررسـی بازخوردهـاي جامعـه و ... اهمیـت       زمانی مختلف براي شناساییهاي  دوره
 با الهام از فرمایشـات مقـام معظـم رهبـري و     که بدون شک جمهوري اسالمینهایت این فراوانی دارد. در

 یت اسـالمی و میـراث فرهنگـی مشـترك    بر ایدئولوژي و هو تأکید ي و باافزار نرمبه قدرت باالي  باتوجه
را  اسـالمی هـاي   افزایش امنیت اجتماعی و ایجاد سبک زندگی واقعـی متناسـب بـا ارزش    تواند زمینه می

رسیدن بـه آرامـش، امنیـت،     فراهم نماید. ایجاد چنین الگویی از سبک و فرهنگ صحیح زندگی منجر به
کنم سـایر   می نهایت پیشنهاد در .مردم جهان گردد بلکه کل، تعالی و پیشرفت حقیقی نه تنها مردم ایران

  پردازند.پژوهشی ب محققان نیز در این باره به مطالعات علمی و

  ها محدودیت
عدم شفافیت بعضی از مفاهیم علمی  توان به عدم وجود منابع اطالعاتی در دسترس و میها  محدویت ةدربار
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فعلـی نیـز    ة موضـوع در جامعـۀ  تبلیغاتی دربـار  علمی ورسانی  عدم اطالع نداشتن و دانشی اشاره نمود. و
  توان فائق آمد. می ها این محدویت حال با کنکاش بر ، اما درعینآورد می وجود همحدودیتی پژوهشی را ب

   منابع
  .3آیۀ  سورة مبارکۀ انسان، قرآن کریم.

 مطالعات انجمن فصلنامۀ ،»شاپ یکاف و مسجد: یرانیا جهان دو). «1384( یشالچ چیر و ،قیت ،یآزادارمک

 .اول دورة ،4شمارة  ،ارتباطات و یفرهنگ
 همـه  بـه  زنـدگی  سـبک « عنوان تحت امیرکبیر دانشگاه در سخنرانی. «)1391(حسن  پور، رحیم غدياز

 .آبان 8 ،»سکه و ارز نه است مربوط
 .آگاه ،تهران ،ندیپا نیحس ترجمۀ ،عامه فرهنگ دربارة یفرهنگ مطالعات). 1386( انج ،ياستور

   .انیا و مربیتهران، انجمن اول تى (کاربردى)،یشناسى ترب روان .)1378( افروز، غالمعلى
 .آگاه ،تهران ،یگیب معصوم اکبر ترجمۀ ،يدئولوژیا بر يدرآمد .)1381( ريت گلتون،یا

  .رازهیش تهران، ،يصبور خسرو ترجمۀ ،فمصر .)1381( ابرتر باکاك،
 محمدرضـا  ترجمـۀ  ،»آن يهایناخرسـند  و تجـدد « ).1377( فرید کلنر هانسن و برگر ریجیتب ،یترپ برگر،

  ز.ییپا ،13 شمارة ،ارغنون مجلۀ ،يپورجعفر
 .نگار و نقشتهران،  ها،یمرد یمرتض ترجمۀ ،یعقالن انتخاب و یعمل لیدال کنش، ۀینظر ).1381( یرپ و،یبورد

  .91مهر  23مقام معظم رهبري در دیدار دانشجویان،  بیانات
ـ ین يهـاد  ترجمۀ ،»تهیمدرن و نید« مصاحبۀ ).1387( رایانب ترنر،  ،یاجتمـاع  یعلمـ  ۀینشـر  تیسـا  ،یل

  .رانیاشناسی  جامعه
  .23شمارة  ،یاجتماع علوم نامۀ ،»ویبورد شۀیاند از یلیتحل« ).1383( غالم عباس ،یتوسل
 ،»یجامعه شناس نقش و یاجتماع زیآم منازعه يفضادربارة  ویبورد ریپ شهیاند از یلیتحل« .)1383(ـ ــــــ

  . 23، شمارة نامۀ علوم اجتماعی مجلۀ
   .سمت ،تهرانچهارم،  ، چاپیشناس جامعههاي  هینظر .)1373(ـــــــ 

  .نو طرحتهران،  ،سکوالرشدن دربارة یتأمالت). 1385( اديه ،یلیجل
   .ین نشر تهران، ان،یچاوش حسن و یجوافشان الیل ترجمۀ ،ویبورد ری یپ ).1385( یچاردر نز،یجنک

  .گفتار ،تهران ،تهیمدرن و رانیا ).1379( امینر جهانبگلو،
 شـالودة عنوان  هاي ذوقی به اجتماعی، مصرف و انتخاب سبک زندگی و هویت«). 1382( چاوشیان، حسن

ـ  ، پایان»اخیر مدرنیته رةدو تمایز و تشابه اجتماعی در  علـوم  ةشناسـی، دانشـکد   دکتـري جامعـه   ۀنام

 .اجتماعی دانشگاه تهران
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، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، شـوراي     انیچاوشـ  حسن ترجمۀ ،یزندگ سبک). 1382( یویدد ،یچن
  فرهنگ عمومی. 

  .آگاه تهران، ،تهیمدرن از گذار ).1383( اهرخش ،یقیحق
و  فرهنگـی شناسـی   جامعـه  ةدر حوزاي  هفرهنگی؛ مطالع سبک زندگی و مصرف). 1387( خادمیان، طلیعه

  .جهان کتاب ،، چاپ اول، تهرانفرهنگی ایرانیان بر سبک زندگیاي  هدیباچ
  .ین نشرتهران،  ،یبینا هوشنگ ترجمۀ ،یاجتماع قاتیتحق در شیمایپ). 1376( ي.ايد دواس،
 .خسرو صبري، تهران، شیرازهۀ ، ترجممصرف ).1381( باکاك ،رابرت

چـاپ اول،   ،بر سبک زندگی سـاکنان تهـران  ها  مصرف رسانه تأثیربررسی ). 1386( نورالدین زاده، رضوي
 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسالمی، تهران

 .یعلم ،تهران ،یثالث محسن ترجمۀ ،معاصر دوران درشناسی  جامعه ۀینظر ).1380( ورجج تزر،یر
ج  ،3شمارة  ،یاجتماع علوم نامۀ ،ياباذر وسفی ترجمۀ ،»یذهن اتیح و شهر کالن). «1372( ورجج مل،یز

 بهار. ،2
 و یانسـان ـ  علـوم  پژوهشگاهتهران،  ،2و  1ج  ،یاجتماع علوم در قیتحق يروشها ).1378( اقرب ،یساروخان

 .یفرهنگ مطالعات
  .سمت تهران، ،يریگ نمونه بر مقدمه). 1372( سنح ،ییسرا

  .مرکز تهران، ،یاسیال دیمج ترجمۀ ،خانواد یخیتارشناسی  جامعه. )1370( مارتین سگالن،
   .ین نشر تهران، ،یکتب یمرتض ترجمۀ ،ویبورد واژگان). 1385( فونتن اولیویه و ،ریستینک ره،یشو

 .صبح صادق، ، چاپ اول، قممصرف و سبک زندگی). 1382( فاضلی، محمد
ـ موفق ناصـر  ترجمۀ ،يجد عصر در یشخص تیهو و جامعه :تشخص و تجدد .)1385( نتونیآ دنز،یگ  ان،ی

 .ینشر ن تهران،
 .(ع) صادق امام دانشگاه ،تهران ،یزندگ سبک و نید ).1387( محمدسعید ،یکن يمهدو

، هاى اجتماعى در ارتباطات میان فـردى  مهارت ).1390، اون، کریستین ساندرز و دیوید دیکسون (هارجى
  .خشایار بیگى و مهرداد فیروزبخت ۀترجم
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  مالی شخصی در اقتصاد مقاومتی نقش مدیریت
  **نیا زهرا زمانی، *الدین شمس شهاب

  چکیده
بـار توسـط مقـام معظـم رهبـري       نخستیناقتصاد مقاومتی اصطالحی است که در چند سال اخیر براي 

دهـد کـه در شـرایط مختلـف اقتصـادي       مـی  مطرح شد. اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادي را نشان
ستا مدیریت مالی شخصـی یکـی   را داشته باشد. در این راها  توانایی مقابله با بحرانباشد و پذیر  انعطاف

هدف این مقاله بررسی نقش مدیریت مـالی شخصـی    باشد. می کارها براي ایجاد اقتصاد مقاومتیاز راه
الگویی نقش مالی شخصی بـر   ر این مقاله سعی شده است با ارائۀبر اقتصاد مقاومتی است، همچنین د

انـداز، کـارآفرینی    تغیرهایی مانند: مدیریت بدهی، پسدر این مطالعه م اد مقاومتی نشان داده شود.اقتص
 را مورد بررسی قرار دادیم. در پایان نیز مدل مفهومی جهت نمایش نقش مدیریت مالی شخصی بر و...

  اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
  مدیریت بدهی، کارآفرینیاقتصاد مقاومتی، مدیریت مالی شخصی، : ها واژهکلید

    مقدمه
 نمایـد. مقـام   می مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی اهمیت این موضوع را خاطرنشان تأکید

 دشمنان که "اقتصادي جنگ" و "اقتصاد"مسئلۀ  بر بارها خود سخنان در اخیرهاي  سال در رهبري معظم

 راهکارهـاي  و کـرده  تأکیـد  اند، گرفته در پیش ایران اسالمی جمهوري هاي پیشرفت با مقابله راستاي در

اقتصـاد  : «انـد  گونـه تعریـف کـرده    اند. ایشان اقتصاد مقاومتی را ایـن  هکرد گوشزد بارها نیز را آن با مقابله
رشد و شکوفایی را فراهم  ۀمقاومتی اقتصادي است که براي یک ملت حتی در شرایط تحریم و فشار زمین

 مسـئلۀ  رو، پـیش  مسئلۀ ترین مهم علیه کشورمان، غربی کشورهايهاي  تحریم و فشارها تشدید . با»کند
مـورد نظـر و آمـادگی    هاي  بنابراین موافقت مردم با سیاست ،بود خواهد کشور نیاز مورد مالی منابع تأمین

 راي موفقیـت آن اسـت. در طـول سـه دهـۀ     شرط الزم و ضروري بها  آنان براي همراهی با این سیاست
ـ  کلی طـور  ات اقتصـادي افـزایش یافتـه اسـت. بـه     گذشته عالقه و توجه به مدیریت مالی خانواده در ادبی

مـالی  هـاي   تقاضـا بـراي دارایـی    خاصی از پرتفوي مالی خانواده مثل بدهی،هاي  اقتصاددانان روي جنبه

                                                        
 .Email:shams@umz.ac.irمازندران  دانشگاه علمی هیئت عضو و استادیار *

  .Email:Zahra_zamaninia@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد (گرایش مالی)  **
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ر امور مالی خانواده محدودي در ادبیات موجود د اند. یک جنبه که عالقۀ هانداز تمرکز کرد دار و پس ریسک
و  1(بـراون  .باشـد  مـی  شخصیتی افـراد هاي  کند، مربوط به امور مالی خانواده و ویژگی می را به خود جلب

 یت مالی شخصـی ضـروروري اسـت و توسـعۀ    بردن سواد مالی در بین افراد براي مدیرباال .)2014 ،تیلور
 )2014 و همکـاران،  2(کـامرون  .باشـد  مـی  رثآموزش مالی براي باالبردن سواد مالی بسیار مـؤ هاي  برنامه

بیشـتر در  گـذاري   انداز بیشتر، مدیریت بدهی و تشـویق سـرمایه   رویه، تمرکز بر پس بی اجتناب از مصرف
سمت بازارهاي مالی از عـواملی هسـتند    بهها  دادن سرمایه منظور سوق بهها  بورس، اوراق مشارکت و بانک

  شوند.   می که مدیریت مالی شخصی را شامل

  اقتصاد مقاومتی
 کـه  است السؤ به این پاسخ مقاومتی اقتصاداست.  یابنده رشد و جلو به رو زنده، اقتصاد مقاومتی اقتصاد

  .بخشید بهبود را مردم رفاه وضعیت و ادامه داد توان می را اقتصادي رشد تهدید، و فشار شرایط در چگونه
 یصادرات يکاال یک کمتري به وابستگی کشور آن در که است اقتصادي بلندمدت در مقاومتی اقتصاد

 هـر  مشـترك  یژگیو یمحصول اقتصاد تک از ییرها ایسازي  متنوع هرچندکه. دارد خام نفت مانند خاص

 به نگاه با( تر بزرگهاي  حوز در و شتریب عمل بادقت نیا مقاومتی اقتصاد در اما است،اي  هیافت توسعه کشور

سازي  خصوصی مانند ی،یة کاراارتقادهندهاي  استیس ب اجرايیترت نیهم به .دهد می رخ )راهبردي عیصنا
 خـود  بـه نفـع   حاصـله  کـاري یب از نتوانند دشمنان تا شد خواهد اجرا یاقتصاد مقاومت شتري دریب دقت با

  )1392 ،کاویانیتاري و (. کنندبرداري  بهره
و تـالش بـراي کنتـرل و    هـا   کشـور اعمال فشار سایر هاي  معناي تشخیص حوزه اقتصاد مقاومتی به

است. اقتصـاد مقـاومتی کـاهش    ها  کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها به فرصتاثر کم
 اتکایی را در دستور کـار خـود قـرار   تولید داخل و تالش براي خودهاي  بر روي مزیت تأکیدو ها  وابستگی

  )1391 کرباسیان،( .دهد می
 در ینسـب  ثبـات  ینـوع  از کـه  اسـت  الزم آن شـود،  يبـرا  یفیتعر هر و باشد هرچه یمقاومت اقتصاد

ـ ن و هیسـرما  کـار،  صـاحبان  از اعـم  اقتصـاد،  بـا  مـرتبط  عناصـر  همـۀ  تـا  برخـوردار باشـد،   ها سیاست  زی
  همان)( .دهند قیتطب آن با را بتوانند خودکنندگان  مصرف

  ایران اقتصاد کردن مقاومتی براي راهکار شش
  .بخش خصوصیسازي  توانمند. 1
 .ها قیمتسازي  آزاد. 2

                                                        
1. Brown 2. Cameron 
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 .گري امور . خروج دولت از تصدي3
 .تقویت تولید ملی و حمایت از کارآفرینی. 4
 .ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت. 5
  )1392 (برخوردار، .رهایی از وابستگی به نفت. 6

  اقتصاد مقاومتیهاي  شاخص
  

  
  هاي اقتصاد مقاومتی شاخص. 1شکل 

  
بنـابراین   اتکایی اسـت. بر تولید داخلی و خود تأکیدو ها  وابستگی اقتصاد مقاومتی در راستاي کاهش 

 هنگـامی در یـک جامعـه اقتصـاد مقـاومتی نمایـان       باشد. می رو به رشد اقتصاد مقاومتی اقتصادي زنده و
ایـن در   صـادرات افـزایش یابـد.    شود که نرخ بیکاري کاهش و نرخ رشد اقتصادي، رشد تولید مالی و می

  )1392ظم رهبري، (مقام مع .منابع مالی و نیروي کار افزایش یابد وري بهرهصورتی است که 

    مدیریت مالی شخص
ـ   طرح مدیریت مالی شخصی در انگلستان ابداع شد که موضـوع مـورد عالقـه دولـت،     و اي  هادبیـات حرف

کنندگان  مصرف سیاسی و در روند اخیر سازمانی، )235-247، 2012 ،ملتو  1(هاجز .دانشگاهی بوده است

                                                        
1. Hodges 

توسعه 
صادرات غیر 

نفتی

 مقاومتیاقتصاد 
 

رشد تولید 
 ملی

نرخ بیکاري 
 پایین

تنوع درآمدهاي 
 صادراتی

جایگزینی 
 واردات

نرخ رشد 
اقتصادي 

وري  افزایش بهره
 منابع مالی

افزایش 
وري بهره

سازي توانمند نیروي کار
بخش 

 خصوصی
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عنـوان:   بـه امـور مـالی شخصـی بـه     منـد   اکثر محققـان عالقـه   پردازند. می به مباحث امور مالی شخصی
 ،ننـده ک بع مدیریت خانواده، مربیان مصـرف کننده، متخصصان منا دانان خانواده، اقتصاددانان مصرفاقتصاد

  )2010 ،2007 و همکاران، 1(شوکارت .شوند می اقتصاددانان مصرف مطرح
امـور   انان براي درك بهتـر مـدیریت روزانـۀ   اقتصاددهاي  سال تالش 200مدیریت مالی شخصی به 

  )2014همان، ( .شود می بزرگی از علوم مختلف را شامل گردد و خانوادة برمی مالی خانواده
                 

  
  هاي مرتبط با مدیریت مالی شخصی حوزه .2 شکل

  

شوند. همچنـین   مدیریت مالی شخصی را شامل می کارآفرینی و... ،انداز پس ،مدیریت بدهی و درآمد 
باشد. به این صورت که عواملی کـه در بـاال    می اقتصاد مقاومتیهاي  فهؤلمدیریت مالی شخصی یکی از م

  شود. می شخصی باعث ایجاد اقتصاد مقاومتی روي مدیریت مالیگذاري  تأثیرذکر شد با 

  سواد مالی 
هـاي   همان اندازه هم دانستن مهـارت  به هستند، يضرور زندگی يبرا تحصیلی يها مهارت که گونه همان

، ابتدا در سطح خانواده یمال دانش آموزش قیطر از کار نیا. است يضرور ها انسان يبرا ياقتصاد و یمال
 افراد اگر .شود می فرد مالی نبوغ یا شم تقویت موجب کم کم و گردد می آغازها  دانشگاه و مدارس سپس و

 از توانـایی  کـه ایـن   رود می باال يتصاعد طور به درآمدشان کنند، کسب را پول رشد و پول حفظ توانایی

  :شود می ایجاد مهارت چهار تقویت طریق
 .شخصی) زندگی در مالی (مدیریت مالی دانش. 1
 .کار و کسبادارة  و يانداز راه مهارت. 2
 .ارز سکه و و طال بهادار، اوراق بورس مستغالت، و امالك :بازار درگذاري  سرمایه مهارت. 3
   .مالی منابع تأمین مهارت. 4

(کیـانوش و   .باشـد  مـی  رسیدن به موفقیت و ثـروت  زیربناي اصلی و الزمۀ ،ها ترکیبی از این مهارت
  )1393 همکاران،

                                                        
1. Schuchardt 

 مدیریت بدهی

 مدیریت دارایی

 کارآفرینی

 مدیریت مالی شخصی

 اندازپس
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 ثر امورمؤ مدیریت و ارزیابی توانایی عنوان به را سواد مالی تعریف ،امریکا رسمی حسابداران موسسۀ 

 وضعیت دستیابی به و زندگی اهداف به رسیدن جهت در عاقالنههاي  يگیر تصمیم منظور به شخصی مالی

  )2012 ،راکوو  1(دالون .است کرده تعریف خوب مالی
هـاي   گیـري  نگرش و رفتار الزم براي تصـمیم  آگاهی، دانش، مهارت،تواند ترکیبی از  می سواد مالی 

  ) 2،2012(اتکینسون و مسی .مالی و در نهایت دستیابی فرد به رفاه مالی در نظر گرفته شود
طور عمده در ارتباط با امور مـالی   است، که به مالی مسائل از درك و دانش دراختیارداشتن مالی سواد 

 از مربوط به برخیهاي  گیري درستی تصمیم از آگاهی مستلزم اغلب واد مالیشود. س می شخصی استفاده

خصـوص   (بـه  جـویی  گذاري، صرفه بیمه، سرمایه مستغالت، و امالك :مانند شخصی مالی امورهاي  زمینه
  )3،2013(دانشگاه ماساچوست .مالیاتی و بازنشستگی استریزي  براي کالج)، برنامه

روزافـزون  هـاي   شدن با فرصت تر و مواجه مالی سریعهاي  با داشتن انتخابویژه  داشتن سواد مالی به 
گرفتن پول و تقاضاي اعتبار بسیار ضروري است. والدین یک منبع مهـم بـراي آمـوزش و پـرورش      قرض

در میـان   مالی هستند، آموزش سطح باالتر مالی در میان والدین نشان داده است که با سواد مـالی بـاالتر  
 سواد مالی با درآمد والدین رابطۀ دبیرستان ارتباط داشته است و نیز نشان داده شده است که انآموز دانش

  )2010 و همکاران، 4(لوساردي .مثبت دارد
 مـالی را  رفتار بالقوه طور به مالی آموزش بنابراین، بخشد، بهبود را مالی رفتار مالی، دانش افزایش اگر 

از  بیشـتر  يکـار  معمـول  طـور  بـه  مـالی،  آمـوزش هاي  برنامه عالوه هب. بخشد می بهبود دانش، افزایش با
دادن  نشـان  واقعـی،  مـالی  اهداف تعیین در افراد به کمک با. دهند می انجام را مالی اطالعات کردن فراهم

 و از کارمنـد  حمایـت ۀ ارائ و پذیرد می صورت زمان طول در کوچکهاي  انداز پس انباشت که مطلب این

 وجـوه  عملکردهاي گـردش  انجام در ها، آنة انگیز افزایش باعث اغلب مالی آموزشهاي  برنامه همتایان،
  )1393 (کیانوش و همکاران، .شود میگذاري  سرمایه و انداز پس احتیاطی،

ایـن   نیـز یـک ضـرورت در اقتصـاد مقـاومتی اسـت.       محـور  بنیان و دانش دانشهاي  تقویت شرکت 
 را منجـر  افتـادگی تـاریخی در اقتصـاد    عقـب  هـا  و عدم توجه به آنزنند  می اقتصاد را رقم ۀآتیها  شرکت

هاي  ثر از فناوري، سایبر و متأITمتصل به  محور، اقتصاد کشور را به اقتصادي دانش شود، بنابراین باید می
  )1391 ،(آل اسحاق .نوین تبدیل کرد

اقتصـادي   عـالوه بـر توسـعۀ    بـه هتر قادرند بر جوامع شکوفا، و برخوردار از دانش مالی بهاي  خانواده 
بلکـه   نه تنها براي خانوارهـاي فـردي و خـانواده مهـم اسـت،      جامعه اثر بگذارند. بنابراین، آموزش مالی،

  )1393 (کیانوش و همکاران، .باشد می شان هم حائز اهمیتهمان اندازه براي جوامع به

                                                        
1. Delaune 2. Atkinson and Messy 
 

3. university of massachusetts 4. Lusardi 
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  مدیریت بدهی
مراتب  بهها  است. کاهش هزینهها  د و یا کاهش هزینهیا افزایش درآم دو راه براي ایجاد ثروت وجود دارد:

خود را بررسی نمایند و مشخص نماینـد  هاي  تر از افزایش درآمد است، بنابراین افراد ابتدا باید هزینه آسان
اختیاري خـود را  هاي  یک اختیاري است. در صورت امکان افراد باید هزینه ضروري و کدامها  کدام هزینه

ضروري بپردازند. در این صورت بـا کـاهش   هاي  به بررسی ابزارهاي کاهش هزینه سپس کاهش دهند و
  )2002 ،پودرو  1(گرین .انداز در اختیار دارند پول بیشتري براي آموزش و پسها  هزینه
شود. دو نوع بـدهی وجـود دارد بـدهی خـوب و      می مالی اغلب با مدیریت بدهی آغازهاي  استراتژي 

بدهی بد شامل: بـدهی کـارت    وام با نرخ پایین، وام با معافیت مالیاتی و... و ل:بدهی خوب شام ،بدهی بد
  (همان) .باشد می باال ، زیرا داراي نرخ بهرةاعتباري است

باشد. خانوارهـا بـا    می لیزینگ و استفاده از وام و... مدیریت بدهی شامل استفاده از تسهیالت بانکی، 
کنند و وارد بازارهـاي   می با نرخ پایین استفادهها  و از وام اند دادهخود را کاهش هاي  مدیریت بدهی هزینه

  شوند. می سرمایه
توانند منـابع مـالی الزم را جهـت ایفـاي نقـش فعـال در بـازار         می افراد با استفاده از مدیریت بدهی 

بـا ایفـاي   افراد  کسب و کار و همچنین ایجاد کسب و کار فراهم نمایند.هاي  سرمایه، مشارکت در فعالیت
بخـش  سازي  کسب و کار موجب رشد تولید ملی، توانمندهاي  نقش در بازار سرمایه و مشارکت در فعالیت

هـا   عالوه بر این مدیریت بدهی با کـاهش هزینـه   شوند. می منابع مالی و... وري بهرهخصوصی و افزایش 
  شود. می انداز را شامل افزایش پس

  

  رشدتولید ملی

  توانمندسازي بخش خصوصی

  منابع مالی وري بهرهافزایش 

  نقش افراد در بازار سرمایه و آثار آن .3شکل 

  انداز پس
 نـداز اضـطراري  ا بازنشستگی، صندوق پـس انداز  تقسیم کرد: پس جزء3توان به  می انداز را طورکلی پس به

انـداز بـراي    انـداز سـنتی) و پـس    شود مانند حساب پـس  می راحتی به پول نقد تبدیل به (حسابی است که
  )2،2014(تاکر .عمدههاي  آینده و هزینههاي  خرید

                                                        
1. Greene 2. Thacker 
 

 در بازار سرمایهایفاي نقش فعال  مدیریت بدهی
 هاي کسب و کارمشارکت در فعالیت

 اندازافزایش پس
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 در را تـري  فعـال هاي  استیس دولت تا کند می جابیا مقاومتی اقتصاد در انداز پس العادة فوق تیاهم 

ـ از اهم مالی کارآمد ابزارهاي به توجه مالی، بازارهاي ةحوز در .کند فایا نهیزم نیا ـ و تی  برخـوردار  اي هژی

 بانک نقش رد،یپذ می بیآس یالملل نیتحوالت ب از شتريیب حد تا سهام بازار آنکه به باتوجه حال نیباا .است

  )1392 ،کاویانیتاري و (. دهد می ادامه خود تیبه فعال سهام بازار هرچندکه بود، خواهدتر  پررنگ

  ها مدیریت دارایی
نـداز  ا شـود. افـزایش پـس    می انداز مد خانواده و در نتیجه افزایش پسباعث افزایش درآها  مدیریت دارایی

منـابع بیشـتري بـراي تسـهیالت و      کننـد،  می مالی عملهاي  عنوان واسطه که بهها  شود بانک می موجب
 با سهولت بیشتري صـورت پـذیرد.  ها  مین مالی بنگاهدر اختیار داشته باشند و تأها  بنگاهبانکی به هاي  وام

ینـدهاي  در فراگـذاري   شود افراد منابع مالی بیشـتري جهـت سـرمایه    می انداز بیشتر موجب همچنین پس
افـزایش   این عوامل کوچک و متوسط در اختیار داشته باشند.هاي  کسب و کار، کارآفرینی و ایجاد شرکت

  همراه دارد. را به ...و افزایش نرخ رشد اقتصادي منابع مالی، وري بهره
  

  
  هاي شخصی و اقتصاد ملی رابطۀ مدیریت و دارایی .4شکل 

  کارآفرینی
 اطـالق  یکسـ  بـه  نیکارآفر .باشد می منابع ارزشمند بیترک از کسب سود و زایی اشتغال ندیفرا ینیکارآفر

 کارآفرینان، .کند تقبل و اداره ،دهی سازمان را ياقتصاد تیفعال کیهاي  مخاطره متعهد شود که شود می

 حداقل که اي هگون به .کنند می اداره و تأسیس را جدیدي کار و کسب هستند که مردمی یا و ها گروه افراد،

اقتصـادي کشـورها،    تواند باعـث رشـد و توسـعۀ    کارآفرینی می ند.نیک نفر ایجاد اشتغال ک از بیش براي
  )1392 ،راد پور؛ فهیمی لیقعباس ؛(آقاجانی .، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شودوري بهرهافزایش 

کسـب و کـار خـانگی، خـانوادگی، روسـتایی، اینترنتـی،        جملـه: زکسب و کار داراي اقسام گونگونی ا
ـ      شـد. با می کوچک و متوسط وکسب و کار بزرگ ایجـاد اقتصـاد    ۀایجـاد کسـب وکـار و کـارآفرینی الزم

  کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره دارد.هاي  و سیاست باشد. می مقاومتی

 مدیریت دارایی

هاي مشارکت در فعالیت
 کسب و کار

 کارآفرینی

هاي کوچک ایجاد شرکت
 و متوسط

 وري منابع مالیافزایش بهره

 افزایش نرخ رشد تولید ملی

 افزایش نرخ رشد اقتصادي
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  رشد تولید ملی
  نیروي انسانی وري بهرهافزایش 

  افزایش صادرات غیرنفتی
  جایگزینی واردات

  افزایش رشد اقتصادي
  کاهش نرخ بیکاري

  
  رابطۀ کارآفرینی شخصی و اقتصاد ملی .5شکل 

  
اساسی است. راه اندازي کسـب و کـار   هاي  از مهارتاي  هکار نیازمند مجموع اندازي یک کسب و راه

 مالی در افراد موجـب افـزایش روحیـۀ    باشد. افزایش دانش می همچون مدیریت مالیهایی  نیازمند مهارت
بـه ایجـاد کسـب و     کارآفرینی در افراد یک کشور منجـر  افزایش روحیۀ افزایش یابد.ها  آن در کارآفرینی
 وري بهرهشود، این عوامل رشد تولید ملی، افزایش  می کوچک و متوسطهاي  ایجاد شرکت جدید،کارهاي 

افزایش رشد اقتصادي و در نهایت کـاهش   ،نیروي انسانی، افزایش صادرات غیرنفتی و جایگزینی واردات
  نرخ بیکاري را به همراه دارد.

مالی  دهندة ایی که نشانه اقتصاد مقاومتی و همچنین هریک از شاخص هندةد ننشا ایی کهه شاخص
هـا   تحقیـق، رابطـه بـین آن   هـاي   با معرفی هرکـدام از متغیـر   باشد بیان شد و شرح داده شد. یشخصی م

ها بر  آنگذاري  تأثیر مالی شخصی وهاي  ها پرداختیم شاخص مواردي که به آن مشخص شده است. همۀ
اقتصـاد   اقتصاد مقاومتی، مـالی شخصـی موجـب بـروز    هاي  به شاخص باتوجه باشد. یم روند اقتصاد کشور

انـداز بیشـتر    دهد و پـس  می انداز افراد را در کشور افزایش پس مدیریت دارایی و بدهی، شود. می مقاومتی
ـ  کـار،  یندهاي کسـب و ااین موارد مشارکت در فر شود. همۀ می باعث افزایش کارآفرینی در کشور مین أت

همـراه   در بازار سرمایه را بـه تر  کوچک و متوسط و ایفاي نقش فعالهاي  ایجاد کسب و کار ها، مالی بنگاه
  باشد. می اقتصاد مقاومتیساز  زمینهاین عوامل  دارد. و

ها در هر قسمت به الگوي زیـر دسـت    به مواردي که ذکر شد و بررسی تأثیر هریک از شاخص باتوجه
  کنیم. پیدا می
  
  

   

 کارآفرینی

در فراینـدهاي  مشارکت 
 کسب و کار

هـــاي ایجـــاد شـــرکت
 کوچک و متوسط
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  اقتصاد مقاومتی

  رشد تولید ملی

  بخش خصوصیسازي  توانمند

  محور رشد صنعت دانش

  نیروي کار وري بهرهافزایش 

  منابع مالی وري بهرهافزایش 

  نرخ رشد اقتصادي

  جایگزینی واردات

  صادرات غیرنفتی توسعۀ

  نرخ پایین بیکاري
  هاي شخصی و اقتصاد مقاومتی الگوي مفهومی ارتباط مدیریت دارایی .6شکل 

  
 اقتصاد مطرح شود. این مدل بـر افـزایش  کردن  عنوان یک راهکار براي مقاومتی تواند به می این مدل

همچنـین   نمایـد.  مـی  تأکیـد پی دارد اقتصاد مقاومتی را درهاي  لفهمدیریت مالی شخصی در جامعه که مؤ
و افـراد بـه    صـورت گیـرد  تـر   آسـان هـا   مین مالی بنگاهراي ایجاد اقتصاد مقاومتی باید تأدهد ب نشان می

ایجاد کسـب و کارهـاي کوچـک و     در بازارهاي سرمایه و فعالیت کسب و کار وهاي  مشارکت در فعالیت
مدیریت مـالی شخصـی، تشـویق دولـت بـه       بر تأکیداین مهم عالوه بر  متوسط در جامعه مبادرت ورزند.

  طلبد. می مشارکت مردم در اقتصاد را

  گیري نتیجه
مـالی شخصـی    مـدیریت  دهنـدة  عوامـل تشـکیل  گذاري  تأثیردر این مطالعه با تحلیل اقتصاد مقاومتی و 

تالش شد  کارآفرینی و سواد مالی و مدیریت دارایی بر اقتصاد مقاومتی ،انداز پس همچون مدیریت بدهی،
این عوامل بر اقتصاد مقاومتی سنجیده شود. و اهمیت مدیریت مالی شخصـی بـر اقتصـاد مقـاومتی      تأثیر

شـود مـدیریت مـالی     می مشاهدهارچوب مفهومی و معرفی متغیرهاي تحقیق به چ باتوجه نشان داده شود.
باشد. آموزش دانش مالی موجب تقویت نبوغ  می گذار بر اقتصاد مقاومتیتأثیرشخصی یکی از عوامل مهم 

 هاتأمین مالی بنگاه

هاي ایجاد شرکت
 کوچک و متوسط

ایفاي نقش فعال در 
 بازار سرمایه

یندهاي مشارکت در فرا
 کار کسب و

 مالی شخصی
 اندازپس

 مدیریت دارایی
 مدیریت بدهی

 کارآفرینی
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و هـا   تواننـد بهتـر و کـاراتر دارایـی     مـی  ،اگر افراد قادر به کسب این توانایی باشند شود و می مالی در فرد
گذار بـر مـدیریت مـالی شخصـی     تأثیربه افزایش عوامل  خود را مدیریت کنند. بنابراین کمکهاي  بدهی

  براي اجراي کاراتر اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و اساسی است.

  منابع
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نقش مدیریت مصرف و اصالح الگوي مصرف و سبک زندگی در 
  تحقق اقتصاد مقاومتی

  *للهیا عباس فروغی نعمتسید

  چکیده
ابـداع و مطـرح گردیـد،     1389سـال  جدید اقتصاد مقاومتی که توسط مقـام معظـم رهبـري در     نظریۀ

مصـرف و تـالش بـراي     نسبی تولید وهاي  روي مزیت تأکیدو  ،تواند کاهش وابستگی می اساس آنبر
معنـاي   مدیریت مصرف به بازسازي و احیاي اقتصاد ملی است.باشد. هدف اقتصاد مقاومتی  یخوداتکای

همگـی   مصرف یـا مصـرف بهینـه،    مدیریت بهینۀ کردن، بلکه صحیح مصرف کردن نیست، مصرف کم
باشـد.   مـی  کاهش هزینه مصرف بهینه مساوي با عبارتی، یا به کردن دارد، مصرف کم ی متفاوت بامعنای

گـردش   ،تـالش  و کار ،عدالت ،ایمان، تقوي ،دینیهاي  س آموزهاساجمله الزامات اقتصاد مقاومتی براز
 ت مصرف ویمدیر ،غیره و ثروت... اعتدال در مصرف، ممنوعیت انحصار و تمرکز اموال و ،سالم اقتصاد

رویه حکایـت دارد.   بی یگرای رهاي مصرف در ایران حاکی از مصرفآما باشند. می اصالح الگوي مصرف
 ،بـراي تحقـق اقتصـاد مقـاومتی     ،توانند نقش اساسـی را ایفـا کننـد    می مهممردم ایران در تحقق این 

 ،زیستی ساده :مثلهایی  لفهطلبد که مؤ می خاصی از سبک زندگی را م شیوةاقتصادي مردسازي  توانمند
 ،ی در دین اسالم مورد توجه خاص قرار گرفته استگرای جویی و پرهیز از اسراف و تجمل صرفه ،قناعت

شدن افراد جامعه جهت ایستادگی در برابـر  در توانمند ایران اسالمی ،دینیهاي  این آموزه ريکارگی بهبا 
اصـالح الگـوي مصـرف از     تواند کارساز باشـد. مـدیریت مصـرف و    می ظالمانه نظام سلطههاي  تحریم

ثري ؤتواند نقـش مـ   می اقتصادي مردمسازي  توانمند باشند، که در می اصلی اقتصاد مقاومتیهاي  لفهمؤ
  باشد. می مد نظر این مقالهها  لفهاین مؤ و داشته باشد.

وابسـتگی و   اسـراف،  قناعـت،  ،مدیریت مصرف ،اصالح الگوي مصرف ،اقتصاد مقاومتیها:  واژهکلید
  تهدیدات روانی مصرف

  مقدمه
ازسـوي مقـام معظـم رهبـري جهـت       "اصـالح الگـوي مصـرف   "عنوان سـال   به 1388گذاري سال  نام

   مطرح کردند. اجتناب از اسراف در مصرفی و جوی صرفه
                                                        

 Seyed.Abbas.Foroughi@gmail.comاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی بافت،  *
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از طرفـی   ،گـردد  میبحث اسراف داللت دارد به عدم تعـادل شخصـیت و تکامـل کـاذب انسـان بـاز      
تغییر در  )8، 1388 ،اعتدال (مصرف و .همراه خواهد داشت ة یک جامعه را بهماندگی و عدم رشد بالند عقب

باشـد کـه بـا     می ی از اهداف تهاجم فرهنگیگرای مصرفک کشور و تمایل به تجمالت و الگوي مصرف ی
  شود. میگرا  مصرف باعث ایجاد جامعۀ تجملیهاي  تغییر در الگوهاي مصرفی مردم و ظهور گرایش

 کننـد،  مـی  پی رفع نیاز خویش به تولیدکنندگان خارجی مراجعهدر ،نیازمند ۀدر این شرایط افراد جامع
 آید ارزش تلقی شـده و  می بلکه آنچه از غرب باشد، نمی نیازها در داخل زیرا نه تنها امکان تولید و رفع آن

  تولید داخلی ضد ارزش است!
سـال گذشـته توانسـته     34خـوار در طـول    جهانهاي  وجود دشمنی و عداوت قدرت ایران اسالمی با

نـه   نـرم ـ  ـ نیمه سـخت  ،جنگ سخت :رغم سناریوهاي مختلف برسد که علی اي به چنان توانمندي ،است
 فرصت نماید. وانسته تهدیدات دشمن را تبدیل بهبلکه ت ،کرده گوناگون عبورهاي  تنها به سالمت از توطئه

رهبر ایران اسـالمی بـا   . علیه ایران اسالمی وضع شده استاي  هي ظالمانها تحریم ،جمله این تهدیداتاز
مصرف را اصالح  ...ما باید الگوي« :فرمایند می ی دقیق اصالح الگوي مصرف را مطرح کردند کهگرای واقع

غنـی،   سمت اصالح الگوي مصرف حرکت کنیم. مسئوالن کشور و آحاد مردم ما از فقیر و کنیم. ما باید به
 بـدون منطـق و   رویـه و  بـی  کردن الگوي مصرف را اصالح کنند. مصرف به این اصل توجه کنند که باید

(پیـام نـوروزي مقـام معظـم      ».اشـخاص ماسـت ...   به ضرر آحـاد و  و به ضرر کشور عقالنی، بدون تدبیر
سـازي   تواند در توانمنـد  می اصالح الگوي مصرف بدین ترتیب مدیریت مصرف و ).1388رهبري در سال 

  نقش داشته باشد. اقتصادي افراد جامعه در راهبرد اقتصاد مقاومتی

  کلیات .1
  بیان مسئله

نیافتـه بـه    وابسـتگی کشـورهاي توسـعه    ۀمسئل الملل روابط بین ۀگذار در عرصتأثیرامروزه یکی از مسائل 
باشـد. در ایـن رابطـه     مـی  فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادي :یافته در ابعاد مختلف کشورهاي توسعه

باشـد. ایـن    می این وابستگی گرفته از تأنشپذیري  آسیب، باشد می دیگري که مورد توجه جهانیان ۀمسئل
هـاي   کـه سیاسـت   درصـورتی  ،سازد میپذیر  آسیب تنیده و درهمکشور را نظام اختصاري چنان وابستگی آن
ـ  الملـل  العمل شدید مراکز قدرت نظام بـین  شود، با عکسگیري یبرابري پ ۀعملی بر پای شـود.   مـی  رو هروب

ایش فرمـ  کند، می از بعد از انقالب اسالمی دنبال که عدالت و برابري را ،باشد می ییجمله کشورهاایران از
دشمنی وجـود دارد در   ،ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم«که معظم رهبري مبنی بر اینمقام 

اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور. مـا بایـد    ۀخواهد با فشار اقتصادي و با تحریم، سلط می دنیا که
  (مقام معظم رهبري) .»وجود بیاوریم مقاومتی واقعی در کشور به یک اقتصاد
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 ،باشـیم  مـی  اقتصادي ةایران شاهد گفتمانی جدید در حوز اقتصاد مقاومتی توسط رهبر نظریۀابداع  با 
مختلـف علمـی،   هـاي   دلیل قدرتی که در حـوزه  هم به و درپذی می تأثیراقتصاد ایران هم از فضاي جهانی 

اقتصـادي  هاي  تحریم گذارد. با افزایش می بر آن اثر ،دست آورده یا از قبل داشته است سیاسی و انرژي به
سـازي   یک ضرورت بیش از پیش نمایان شده و آن دستیابی بـه یـک الگـوي توانمنـد     ،علیه ایرانغرب 

اقتصـادي رویکـردي   هـاي   ی که در برابر بحرانالگوی ،اقتصادي مردم براي پیشبرد اقتصاد مقاومتی است
این شرایط بحران را تبـدیل بـه فرصـت     و طرف کند.اند در شرایط بحرانی موانع را برتو می فعاالنه دارد و

  باشد. می اصالح الگوي مصرف این الگو، مدیریت مصرف و و کند
  :باشد می شرح ذیل بدین ترتیب سؤال و فرضیۀ تحقیق به 

تحقق اقتصاد مقاومتی  سبک زندگی در اصالح الگوي مصرف و مدیریت مصرف و آیا :تحقیق السؤ
  ؟نقش دارند
تحقـق   سـبک زنـدگی در   اصالح الگوي مصـرف و  رسد مدیریت مصرف و می نظر به :تحقیق فرضیۀ

  اقتصاد مقاومتی نقش دارند. 
    .سبک زندگی اصالح الگوي مصرف و مدیرت مصرف و :متغیر مستقل
  .اقتصاد مقاومتی :متغیر مرتبط

  اهمیت و ضرورت تحقیق
ات زیـادي بـر   تـأثیر که وابستگی و موضوعات مربوط به آن  ،تحقیق از این جهت است اهمیت و ضرورت

ات موجـب شـده   تـأثیر جمله ملت ایران گذاشته اسـت. ایـن   جهان سوم ازهاي  تمامی شئون زندگی ملت
دور نمانده است. ملـت   هوجود آید. ملت ایران هم از این تغییرات ب هبها  تحوالت زیادي در روابط بین ملت

باید همگـام بـا تحـوالت     ،حیات خود باشد ۀفلسف منافع ملی، هویت ملی وایران مصمم است که صاحب 
  را هماهنگ سازد. خود و شناساییجهانی گام بردارد، این تحوالت را 

یا هماهنگی با  براي این هماهنگی در رابطه با متغیرهاي مورد نظر این پژوهش براي جذب یا دفع و
  ارائه خواهد شد.هایی  این تحوالت راهکار

 اصالح الگوي مصـرف و  ،اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرفهاي  شاخص مجموع در این پژوهش از در
  .صادي ملت مد نظر قرار خواهد گرفتاقتسازي  راهبرد توانمند باشد که در می سبک زندگی

باشـد.   مـی  صـورت کـاربردي   آن بهگیري  تحلیلی و جهتـ  ش از نوع توصیفیاین پژوه :روش تحقیق
ـ  بـا ابـزار اینترنتـی و   برداري  از طریق فیشها  آوري داده جمع در هـا   هتحلیـل داد  تجزیـه و و اي  هکتابخان

 ذاتـاً هـا   ذیرفته است. در این تئوري آمده است، انسـان پ ی صورتیگرا واقع ـ  ییگرا چارچوب تئوري آرمان
اي  هداراي غریـز  ،التخوب را دارند، اما در بدترین ح بد وهاي  یطور مساوي توانای یا آنان بهخوب نیستند، 
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سیاسـت  "وجود دارد، پس عاقالنه است کـه براسـاس   . وقوع جنگ همواره هستند تسلط بر دیگران ذاتی
  )16، ص آندریاس مین دفاع و امنیت خود باشد. (اوزیاندر،هر کشوري تا حد امکان درصدد تأ "گرایانه واقع

  باشد. می محدودمنابع  ،بودن موضوع تحقیقبه جدید باتوجه :محدودیت تحقیق

سـبک زنـدگی درتحقـق     اصالح الگوي مصرف و مفهوم مدیریت مصرف و ادبیات و .2
  اقتصاد مقاومتی

نیافتگی کشـورهاي بـه اصـطالح جهـان سـوم یـک        توسعه ،نظران وابستگی صاحبهاي  براساس دیدگاه
 و حفـظ  الملـل  وجود چنین وضعیتی براي حفـظ نظـام بـین    ،باشد می الملل وضعیت ساختاري در نظام بین

  باشد. می وضع موجود ضروري
حفظ "براي  ،است از انقالب تا به حال شده که توسط نظام سلطه به ملت ایران از بعدهایی  تمام جفا
  .باشد می "وضع موجود

هـا   سـال گـذاري   ی را در چارچوب نـام یی راهبردهاالملل رهبر معظم انقالب با درك شرایط ملی و بین
 و "اقتصاد مقـاومتی "اقتصادي ایرانیان در قالب تئوري سازي  راهی براي توانمند نقشۀطراحی کردند، که 

  باشد. می که ایران گرفتار آن شده است، اي ی از وابستگیرهای
گرایی بـا   آرمان ی وگرای واقعهاي  در چارچوب تئوري ،متجلی شدهها  تدابیري که در نام سال جموعهم

اسـتراتژي   شـود، مقاومـت  که اگر مدبرانه در برابر دشـمن   ،است بر کشور بینانه در شرایط حاکم نگاه واقع
  )15، 1392 ،اللهی ت(فروغی نعم شود. می در راهبرد اقتصاد مقاومتی محقق اقتصادي ایرانیانسازي  توانمند

باشـند   می اقتصادي ایرانیانسازي  طبق فرمایشات مقام معظم رهبري دررابطه با توانمندها  شعار سال
    :ند ازا عبارتکه 

  .عدالت اجتماع :1372 سال شعار
  .وجدان کار و انضباط اجتماعی :1373
  .انضباط اقتصادي و مالی :1374
  .روي اسراف و زیادهمبارزه با  :1375
   .امسال هم سعی کنند ،کنار گذاشتن اسراف :1376

  اسراف را کنار بگذارند.
  .یجوی صرفه :1377
  .عمومیهمبستگی ملی و مشارکت  :1384
  .اصالح الگوي مصرف :1388
  .همت مضاعف و کار مضاعف :1389
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  .جهاد اقتصادي :1390
  .ایرانی سرمایۀ تولید ملی حمایت از کار و :1391
  .حماسه سیاسی و حماسه اقتصادي :1392
 .جهادي مدیریت اقتصاد با عزم ملی و ،فرهنگ :1393

هـا   کـه ایـن کشـور همـواره در معـرض تـنش      تاریخ انقالب اسالمی ایران گویاي این واقعیت است 
کـه در ایـن    ،امنیتی بوده اسـت  سیاسی و فرهنگی، ،اقتصاديهاي  سوي نظام سلطه در حوزهازها  وچالش

ـ     و مقاومت ایرانیان در ناکامی آن نقش اساسی را ایفا کرده است، ،میان ایـران   ۀدر واقـع ایـن افـراد جامع
فشـارها را تحمـل کـرده و بسـتر مناسـبی بـراي تحقـق        تمـام   ،هستند که همانند سنگ زیرین آسـیاب 

مـامی تهدیـدهاي   رهبـر انقـالب ایـران، ت    ۀپژوهی عالمان با آینده اند. مردان ایجاد کرده لتدوهاي  سیاست
وان جدیدي تحت عن نظریۀ شده و شناساییطراحی شده است،  زدن به اقتصاد کشور دشمن که براي ضربه

  )15 ،همان( .کردن استراتژي دشمن ابداع کردند جهت خنثی "اقتصاد مقاومتی "
این اصالح  در مسیر تکامل است.ها  آسیب و رفع چالش شناساییمعناي  یدگاه اقتصادي بهاصالح از د

  .بررسی کرد "مصرف کاال"و  "تولید کاال"توان در دو بعد  می را
 ،ر اختیـار انسـان اسـت   توان از آن چـه د  می باشد، مصرف را می در این پژوهش مصرف کاال مد نظر

 ،باشد. پس بدین ترتیب الگوي مصـرف در ایـران   می رویه در مقابل مصرف بهینه بی مصرف تعریف نمود.
بعـدي بـه جزئیـات آن پرداختـه     هـاي   باشد که در بخش می فرما رویه و ناهنجار در جامعه حکم بی الگوي

  )6همان، ( خواهد شد.
در این رابطه دادگر به بررسی عقالنیـت در  . باشد می اصالح الگوي مصرف ،از ارکان اقتصاد مقاومتی

اقتصادي پرداخته و شرایط را در عقالنیت اسالمی مورد تحلیل قـرار داده  هاي  دیگر نظام اقتصاد اسالم و
 ،...) در همـین 1385 ،عزتیو  (دادگر .کند می ابزاري معرفیو غیرتر  او محور عقالنیت دینی را کامل. است

مورد هاي  کند که الگوي مصرف نیز از بخش می الگوهاي اقتصاد اسالمی را تشریحاي  هراستا قحف در مقال
  ،...)1385 ،(قحف بودن الگوي مصرف در اسالم را حکایت دارد. باشد که مبتنی بر فطرت می بررسی او

صـالح الگـوي   یا مدیریت مصـرف بـراي ا  گذاري  سیاست ،شروع اقتصاد مقاومتی پس بنابراین نقطۀ
 را مشـخص گـذاري   جهـت سـرمایه   ،این دو در کنار هـم  دهد و می مصرف است. مصرف، تولید را جهت

توقـف واحـدهاي    رونقـی و  توانـد بـه افـول و کـم     می کاستن از وارداتی که کنند. رونق تولید داخلی و می
تر  قطع وابستگی به خارج، ارتقاي تکنولوژي در سطح کالن ،استقالل اقتصادي تولیدي داخلی منجر شود،

 معناي تحمیل فشار بـه مـردم نباشـد.    ه اقتصاد مقاومتی بهعمل کرد ک اي گونه گیرد البته باید به می شکل
  )جم جامروزنامۀ  ،(عسکري
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  ادبیات و مفهوم اقتصاد مقاومتی .3
کـه   ،شـود  مـی  کار بـرده  هنگامی به wirtschaftsstandhaftigkeit)اصطالح آلمانی ( اقتصاد مقاومتی به

  کند. می به ذهن ما خطور (Wirtschaftlichwiederaufbau) اقتصادسازي  بیشتر از هر چیز به باز
بـر  گـذاري   تأثیربهینه از منابع و امکانات موجود، جهت  یا تعریف کلی، توانایی یک کشور در استفادة

  باشد. می نفع خود ی بهالملل رویدادهاي بین
 حسـاب  پدیـدة نـوینی بـه    ،عنوان چارچوب نظري جدید اما به ،باشد نمی از نظر مفهومی بحث جدیدي

  معظم انقالب ابداع شده است. آید، که توسط رهبر می
هـاي   کنونی و نیز یکی از چالش ةمناظرترین  به مهم ،بسیاري که اقتصاد مقاومتی داردهاي  با قابلیت
  و یکم تبدیل خواهد شد.قرن بیست 

باشـد.   می اقتصادي مردمسازي  یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی اصالح الگوي مصرف در توانمند
  در مسیر توسعه و تکامل است.ها  و رفع چالش شناساییاصالح از دید اقتصادي 

ها  کوشش باشد. می آحاد مردم در ارتباط ةاقتصادي مردمی است و با مجاهدت و اراد ،اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی نقـش زیـادي    فعالیت اقتصادي افراد جامعه و الگوي سبک زندگی آنان در تحقق شیوة و

  )5 ،1392 ،دارد. (فروغی نعمت اللهی
کـالن  هـاي   بـا سیاسـت   اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادي است کـه هماهنـگ   دیگر: عبارت یابه

 برابـر  در بتوانـد  تـا  اقدامات تخریبی شکل بگیـرد  برابر مقاومت دربراي  سیاسی و امنیتی نظام اسالمی و
 پیشرفت خـود  گوناگون اقتصادي غرب مقاومت کرده و توسعه وهاي  و توطئه ها تحریم ضربات اقتصادي

 مقـاومتی رابطـۀ   اقتصاد جهانی حفظ کند. واي  همنطق ملی، ابعاد در را خود به رشد رو روند و ادامه دهد را
که کشور ضمن مقاومت  طوري ، بهانسجام ملی دارد،که فعال است نه یک اقتصاد منفعل و بسته نزدیکی با

  پایدار را حفظ کند. روند توسعۀ نامالیمات مسیر خود، در مقابل موانع و
 اسـت. الگـوي مصـرف    مدیریت مصرف اصـالح و براي گذاري  سیاست شروع اقتصاد مقاومتی، نقطۀ
 داخلـی و  رونـق تولیـد   کنند. می مشخص راگذاري  جهت سرمایه این دو و دهد می جهت را تولید مصرف،

اسـتقالل   توقف واحدهاي تولیدي داخلی منجر شود، رونقی و کم تواند به افول و می کاستن از وارداتی که
  گیرد. می ارتقاي سطح تکنولوژي در سطح کالن شکل کاهش وابستگی به خارج، اقتصادي،

  رف جهانیوضعیت ایران در الگوي مص. 4
غیـره   ... ونان ،انرژي ،سوخت :جملهازها  رویه است که در بسیاري از بخش بی موزون ومصرف در ایران نا

  باالي جهانی قرار دارد.هاي  مصرف سرانه جزء رتبه
رویـه در   بی مصرف امکانات دانست. نامناسب از اختیارات و رویه یعنی چه؟ مصرف نابجا و بی مصرف

  است.برابر مصرف بهینه 
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درصـد بنـزین    36بیش از  :عنوان مثال به. زیر متوسط جهانی استهاي  در حالی درآمد سرانه در رتبه
عـدم آمـوزش و    ،یمـدگرای  ،در مجمـوع مصـرف بـد    ،مصرف ایران بوده استم 2007خاورمیانه در سال 

فرهنـگ مـا    اسراف و تبذیر را بـیش از پـیش بـه   هاي  رسیدگی به نیازها از طرف مردم و مسئوالن، واژه
  نزدیک کرده است.

 هـا صـورت   ل ارتباط جمعی آنوسیلۀ وسای فراملیتی که بههاي  عوامل ترویج فرهنگ مصرفی شرکت
  گیرد. می

گرایی غرب باعث  اثر گرایش به سبک مصرف الگوهاي اقتصادي خانوارهاي ایرانی در در حال حاضر
تولیـد   تواند در جریان تولید به اشـتغال و  می کههایی  سرمایه شود. می ملی هدررفتن بسیار زیاد از سرمایۀ

  نجامد.ثروت مضاعف بی
از الگـوي   درصـد بیشـتر   70مردم ایـران   ی،: براساس اعالم بانک جهانالگوي مصرف آب آشامیدنی

کـه دولـت    اسـت،  کنند! و همچنین ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیـا  می جهانی آب مصرف
  دهد. می این امر اختصاص تومان یارانه درمیلیارد هزار 4ساالنه 
  

  
  ایران آمار برگرفته از: مرکز 

  به ریال 1361-1385متوسط هزینۀ خالص خانوارها (روستایی، شهري) در فاصلۀ زمانی . 1نمودار 

  
 اول انقـالب کـرده اسـت.   هاي  در خانوارها رشد فراوانی نسبت به سالها  بدین ترتیب متوسط هزینه

  بودند.  اول انقالب مردم از قناعت بیشتري برخوردارهاي  که سالاند  این عقیده اقتصادي برنظران  صاحب
مسـتقیم  طور غیر هبلکه ب کنند، نمی خانوارها کمکهاي  ی در هزینهجوی ی که نه تنها به صرفهیالگوها
  عنوان مثال: هب کنند. می ها نیز کم از درآمد آن

  .مصرف از حوزة تولید به حوزةها  تغییر الگوي اقتصادي خانواده. 1
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  .وابستگی به تولیدات خارجی ابداع نیازهاي جدید و. 2
  .یگرای امش افراد خانواده با فرهنگ مصرفرفتن آر . ازبین3
  شود. می جاي تولید ثروت به مصرف درآمد منتهی هاز خود تولیدي که ب . فاصلۀ4
  .آینده زندگی کنندبا درآمد ها  خانوادهاست تا ی سبب شده گرای . مصرف5
  )8 ،1392 ،همان( طال توسط خانوارها.سازي  ذخیره. 6
انرژي دومین کشـور   یارانۀ میلیارد دالر 37ایران با پرداخت  ،ی پولالملل اساس گزارش صندوق بینبر
کشـور   یران بیش از پنچ برابر مصرف سـرانۀ انرژي در ا باشد. مصرف سرانۀ می انرژي جهان ةکنند مصرف

میلیون نفر جمعیـت و   300دو برابر کشور چین با یک میلیارد و ،میلیون نفر جمعیت است 225اندونزي با 
با این مقایسه شاخص شدت مصرف  میلیون نفر جمعیت است. 122چهار برابر کشور هند با یک میلیارد و 

 (صفري ش انرژي هستیم.شاهد وضعیت ناهنجاري در بخ ،انرژي در ایران با بسیاري از کشورهاي جهان
  )2 ،1392 ،فرد و اکبري

ل ارتبـاط جمعـی خـود    یباشـند کـه بـا وسـا     می فراملیتیهاي  عوامل ترویج فرهنگ مصرفی شرکت
  اینترنت سعی در ترویج فرهنگ مصرفی دارند. روزنامه، رادیو و تلویزیون و :همچون

مراکـز رقابـت کاالهـاي غـرب      ،اسالمی اکنون بازارهاي کشورهاي«در این رابطه امام خمینی (ره) فرمود: 
 ۀسرازیر است و همـ ها  سوي آن اجناس مصرفی به وها  سیل کاالهاي تزیینی مبتذل و اسباب بازي و است شده
دیگـر   ژاپنـی و  ی،اروپـای  ی،یامریکـا کنند بدون این اجنـاس   می که گماناند  چنان مصرفی بار آوردهرا آنها  ملت

  )27امام،  تنظیم و نشر آثار موسسۀ (ره)، موضوعی امام خمینی نامۀ (وصیت». کنندتوانند زندگی  نمی کشورها
 خـارجی مراجعـه  کننـدگان   پی رفع نیاز خویش به تولیـد در ،ایران نیازمند در این شرایط افراد و جامعۀ

آیـد ارزش   می نیست، بلکه آنچه از غرب رفع آن نیازها در داخل میسر کنند، زیرا نه تنها امکان تولید و می
  ارزش است! تلقی شده و تولید داخلی ضد

اهـداف  تـرین   هـا از مهـم   نکـردن از آن نظر غیرضروري و صرف سفانه در ایران ایجاد نیاز کاذب ومتأ
قیـت تولیدکننـدگان   ی و تهاجم فرهنگی غرب و همچنین باالترین سـطح موف گرای ۀ فرهنگ مصرفاشاع

  باشد. می ی این ملتزدای استعماري فرهنگ

  الملل موقعیت ایران در نظام بین .5
یره در غ گاز ... و ،نفت :موقعیت ژئوپلیتیکی حساس و داشتن منابعی همچون ،الجیشی لحاظ سوق ایران به

گواه بـر ایـن    م1937آباد پیمان سعد استعماري بوده است.هاي  داشت رژیم طول تاریخ مورد طمع و چشم
  باشد. می مدعی
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ین نـرخ واحـد پـولی،    مسائلی همچون ارزش پـول پـای   در وابسته به غرب وایران از لحاظ اقتصادي 
ایـران   از لحاظ سیاسی مطیع مرکـز بـود،   و ،غیره ... ومصرف کاالهاي غربی بازار شرایط ضعیف تجاري،

  استعماري شده بود.هاي  تاز قدرت جوالنگاه تاخت و
ـ     ،اختوحشت اند نظام سلطه را بههاي  انقالب اسالمی در ایران کانون  ۀاز ایـن جهـت ایـران در حلق

  شده بر یک ملت در طول تاریخ قرار گرفت. اعمالهاي  تحریمترین  سخت
تـنفس ایرانیـان را   هـاي   کارگزاران نظام سلطه در تمام جهان در حال رایزنی هستند، تا تمامی روزنه

  ی از وابستگی را کنار بگذارند!ید نداي رهای، تا شاببندند
 ،خاصـی برخوردارنـد  هاي  متعاقب آن بیداري اسالمی در منطقه از ویژگی ایران وانقالب اسالمی در 

که غـارت منـابع    الملل کشیدن مناسبات استعماري نظام بین چالش اقتدار مسلمین، به مثل: بازیابی عزت و
  داند. می ناپذیر منافع حیاتی خود مادي و انسانی مسلمین را جزء جدایی

توسط حضرت امام (ره) موجب دوام و قـوام جمهـوري اسـالمی ایـران      "نه غربی نه شرقی و "شعار
  )13 ،1392 ،اللهی (فروغی نعمت گشت.

افـراد   اقتصـادي سـازي   توانمنـد  اصالح الگوي مصـرف در  نقش مدیریت مصرف و .6
  جامعه در راهبرد اقتصاد مقاومتی

 توزیـع آن و  ،انـواع کـاال  تخصـیص منـابع بـراي تولیـد      در ،ت مصرف الگوي مصرف در هر جامعهیمدیر
بنابراین اگر الگوهاي مصرف حاکم  دارد.کننده  سیاسی نقشی تعیین اجتماعی و ،اقتصادي همچنین توسعۀ

 جامعـه هـر روز بـیش از    منابع درآمدي آحـاد  افزون تشویق کند،روز و افراد را به مصرف بیشتر جامعه، بر
در جامعـه  گـذاري   از میـزان سـرمایه   انداز، با کاهش سطح کلی پس و یابد، می پیش به مصرف اختصاص

کـه خـود    ،کند می رو هنیز فقر اجتماعی روب گمان این مسئله جامعه را با کاهش تولید و بی شود. می کاسته
کـه اسـتفاده    حـالی در انحطاط اجتماعی خواهد شد. فقر فرهنگی وساز  زمینهنیز  موجب ضعف اقتصادي و

تناسب  تواند در سطح کالن اقتصادي موجبات هماهنگی و می ازمدیرت مصرف و الگوي صحیح مصرف،
سرافرازي اجتمـاعی را   دستیابی به عزت و ي افراد جامعه و نیز استقالل اقتصادي ومیان امکانات با نیازها

ساختن  ناي متوازنمع تجملی که به ضرور وغیرهاي  سطح فردي همچنین پرهیز از مصرف در د.فراهم آور
 آورد. می روانی را به ارمغان است، آرامش روحی ودرآمده و ها هزینه
نیـز اصـالح الگوهـاي     الگوهاي موجود وشناسی  آسیب درك صحیح الگوي مصرف، اینکه فهم و یا

 اجتمـاعی آن میسـر   روندهاي فرهنگـی و  با درنظرگرفتن سبک زندگی طبقات گوناگون جامعه و مصرف،
جویانه  وان تنها یک موضوع اقتصادي منفعتت نمی صرف رام شناختی، با نگاه جامعه اساس و براین شود. می

جامعه دانست. کمتر اندیشمندي الگوي مصرف را  هویت افراد نمادي از فرهنگ و توان می بلکه پنداشت،
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 زندگی نیست،هاي  مصرف تنها خواسته کند. می جوو جستها  درآمدي خانواده وضعیت اقتصادي و فقط در
اما مصرف در دوران مـا رونـدي    باشند. می یک ملتهاي  و ارزش ها ایده نمادها، ها، نشانه ربردارندةبلکه د

حفـظ هویـت    و شده بـراي ایجـاد   گذاشتن کاالهاي خریداري نمایش از راه به آن خریدار کاال است که در
  کند. می دلخواه خود تالش

 جتمـاعی مربـوط  از کـاالي مصـرفی بـراي تبیـین هویـت ا     گیري  بدین ترتیب سبک زندگی با بهره
سبک زندگی در دنیاي جدید  از این جهت اصالح الگوي مصرف بدون توجه به ماهیت مصرف و شود، می

  )11 ،1389 ی،(غالمرضای ممکن نیست.
کـه اهمیـت آن    رفتارهاي افراد جامعه و ها نگرش ها، سبک زندگی شاخصی است براي تعریف ارزش

از ایـن   علـوم اجتمـاعی،   رشد مفهوم سبک زندگی در تحلیل اجتماعی هر روز در حال گسترش است. در
توانسـت گونـاگونی دنیـاي اجتمـاعی را      نمی موجودهاي  شناسی که دیگر سنخ گیرد می واقعیت سرچشمه

ی تـدریج کـارای   بـه  شد، می ی تبیین شمردهبقه که براي مدتی طوالنی اصل طالیمفهوم ط و توضیح دهد
سبک زندگی تنهـا از ایـن حکایـت دارد کـه      پذیر مفهوم انعطاف از چنین وضعیتی در دست داد، از را خود

تواند طـرح   می گر اجتماعی تحلیل و سازگارترند یکدیگر با ها نگرش و درآمدها ها، فعالیت ها، برخی پیشینه
هـاي   هویـت  و هـا  بنـدي  رتبـه  یافتن تمایزهـا،  اهمیت )7 ،1381 چاوشیان،و  (اباذري ترسیم کند. را ها آن

 زنـدگی اقتصـادي و  هـاي   گونـه  ناشی از الگوي مصرف سبب شده کـه برخـی از اندیشـمندان،   اجتماعی 
برخی از اندیشمندان معتقدنـد   )17 ،1389 ی،(غالمرضای تعاملی تبیین کنند. ۀرابط موقعیت اجتماعی را در
وع از این جهت چهار ن گیرد، می وابسته است که از فرهنگ یا دین سرچشمههایی  سبک زندگی به ارزش

 سـبک زنـدگی را   یکـدیگر،  باها  که تعامل آن شود می بردهشناختی نامزیبا مادي و اخالقی، ارزش: دینی،
  )9 ،1382 (فاضلی، آورد. می وجود به

 مصرف بیشـتر توجیـه   مبناي اصالت لذت مادي و تمدن غرب بر يالگوي مصرف کنونی جوامع پیرو
امـا الگـوي    دهد. می افزایش را تولید و درپی دارد را تقاضاي بیشتر همین دلیل مصرف بیشتر، شود، به می

رویکردي متفاوت را  ارزشی، اصول اخالقی و تکیه بر با دینی و نگاه توحیدي وي مصرف اسالمی در پرتو
باید به رضایت الهی نیز  مصرف نیست و ةمین رضایت فرد تنها انگیزدیدگاه اسالم تأ از گیرد. می پیش در

اسالم روحیـۀ   همین دلیل، به اخروي اعمال را در نظر گرفت. جنبۀ دنیوي باید جنبۀبر افزون  و توجه شود
  کند: می لحنی تند نکوهش با لذت ندارند، هدفی جز زندگی خود کسانی که در نفی و ی مادي راگرای مصرف
 یـا بهـره  دن از کسـانی کـه کفـر ورزیدنـد،    کما تاکل االنعام والنارمثوي لهم؛ والذین کفرویتمتعون ویاکلون «

  ) 12(سورة محمد، آیۀ  .»براي آنان است آتش جایگاهی خورند و می ها طورکه دام همان خورند، می گیرند و می
از اي  هبـا عنـوان اصـالح شـیو     تـر،  چارچوبی کلی اصالح الگوي مصرف را باید در بدین ترتیب مقولۀ

  دارد.اي  هزندگی ببینیم که مصرف در آن جایگاه ویژ
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هـا،   آنسـازي   سبک زنـدگی افـراد جامعـه جهـت توانمنـد      قاومتی، نوع و شیوةاقتصاد مبراي تحقق 
ی که نظام سلطه علیه ملت ایران بـه اجـرا گذاشـته    یو فشارهاها  براي مقاومت در برابر تحریمهایی  لفهؤم

یی هـا  ی مالكگرای تجمل پرهیز از اسراف و ی،جوی زیستی، قناعت، صرفه ساده :همچونهایی  لفهمؤ است.
ـ    باشند که در تحقق این نظام اقتصادي جدید، نقـش مهمـی دارنـد.    می منـابع و   ،یآگـاهی مـردم از دارای

دهـد. بسـیاري از    مـی  ملی را افـزایش  نفس اعتمادبه ،معنوي مادي وهاي  داخلی و سرمایههاي  توانمندي
ایـن   گیرد و می الهامدینی هاي  الزم براي سبک زندگی مقاومت اقتصادي از سفارشات و آموزههاي  لفهمؤ

و پایبند به باورهـاي دینـی   مند  قاعده مادي و معنوي مهم است. ایرانیان مردمانی سلحشور،نظر  مسئله از
 دوران بعد اند، اعتقادات و مقدسات خود بوده ،هستند که همواره در مقاطع حساس و سخت حامی سرزمین

ی تواند با عزم ملـی، بـا کـارای    می مقاومت اقتصادي .باشد می این مدعا ایران گواه بر از انقالب اسالمی در
  تحقق یابد.

افراد جامعه در ارتباط است.  باشد که با مجاهدت و ارادة می در واقع اقتصاد مقاومتی، اقتصادي مردمی
در شـیوة الگـوي مصـرف و     شـوند،  می دینی در جامعه که به مسائل و احکام اقتصادي مربوطهاي  آموزه
  زیادي دارد.  رتأثیزیستی  ساده

آن چنـین آمـده   هاي  عواقب و پیامد ،گسیخته گرایی لجام ترتیب در قرآن کریم در مورد مصرفبدین 
 آیۀ ،غافر (سورة ،محرومیت از هدایت الهی .2 )141 آیۀ ،انعام (سورة ،محرومیت از دوستی خدا. 1« :است

  ). 150-153 ء، آیۀشعرا (سورة ،ایجاد فساد اجتماعی .3 )34
 .5 روانـی و امنیتـی   ،نظـامی  ،سیاسـی  ،تهاجم فرهنگی در ابعاد گوناگون اقتصـادي  .4 :متعاقب آنو 

کردن و  گرایی که عامل عمدة زیاد مصرف . تجمل7ساختی زیرهاي  گذاري . عدم سرمایه6 افزایش واردات
  )59، 1388 ،اعتدال مصرف و( مهمی در مصرف بهینه است. عامل بازدارندة

. چنین کاري از نظر اسالم در همه موارد مطلوب است ،باشد می بین افراط و تفریطاعتدال حد فاصل 
گونـه   ایـن  وسـطا؛  و کذلک جعلناکم امـه « ،شوند می عنوان امت معتدل خوانده هبدین جهت مسلمانان را ب
  )143 آیۀ ،بقره سورة(. »شمارا امت میانه قراردادیم

کـه  چرا ،تبذیر مکـن  اسراف و ... هرگز« ،ر آمده استتبذی اسراء در مورد اسراف و ةسور 26-30آیات 
ند ... بیش از حد دستت را مگشا ...پروردگارت روزي را براي هرکسی کـه  ا تبذیرکنندگان برادران شیاطین

  ».دارد... می بخواهد گشاده یا تنگ
طلبـی   افـزون بـین مـن و اسـراف و    اي  ه...پـرد « :فرمایـد  مـی  در رابطه با اسراف(ع) العابدین امام زین

صـحیح مصـرف و   هـاي   بخـش و راه  روي به زنـدگی مـن قـوام    گرفتن انفاق و میانه شبا درپی کن و حایل
 صـحیفۀ ( .»در معیشت را به من تعلیم فرما و به لطف خود مـرا از ارتکـاب تبـذیر برکنـار دار    گیري  اندازه

  )30دعاي  ،سجادیه
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بهینـه از منـابع و    ةی و استفادجوی ابل صرفهاست در مق بدین ترتیب اسراف در شرایطی امري ناپسند
کلوا واشربووالتسرفوا انه ال « :رود، در این باره در قرآن آمده است می شمار در رشد یک اقتصاد به امکانات

هـایی   روي حرام و خداوند انسـان  ولی زیاده الهی در حد الزم نیکو،هاي  استفاده از نعمت ؛یحب المسرفین
  )31 آیۀ ،اعراف سورة. (»کنند، دوست ندارد می که از حد تجاوز

 ؛ان المبذرین کانوا اخوان الشـیاطین  وال تبذرتبذیرا،« :آمده است 27و  26در سوره بنی اسرائیل آیات 
 ،بنی اسـرائیل  ة. (سور»ندا کنند، برادران شیطان می آنان که ثروت و منابع اقتصادي را در غیر محل صرف

  ) 26-27آیات 
کـردن مـال    ؛ خرجان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیرواسراف«فرماید:  می البالغه نهج در(ع) موال علی

  .»که باید خرج شود، تبذیر و اسراف استدر جایی غیر ازآنجا
یـک از اعضـاي   و هر سـازد  مـی  بنابراین خانواده سازمانی است که توزیع کاالهاي مورد نیاز را فراهم

مـادر و فرزنـدان در    ترسیم درست جایگاه عهده دارند.و مدیریت را بر دهی سازمانهمی در خانواده نقش م
تواند در توسعۀ اقتصـاد خـانواده نقـش     می مدیریت صحیح این رویکرد حائز اهمیت است و وریزي  برنامه

  ثري ایفا نماید.مؤ
تعـادل میـان   معنـی برقـراري    اما هنر اقتصاد خانواده به دانستند، می داري یونانیان اقتصاد را علم خانه

 باشد. میها  مین اقتصادي یکی از رموز بقاي خانوادهاست و تأ نامحدودهاي  منابع محدود درآمدي و هزینه
گرایـی   ایرانی تمایل بیش از حد به تجملهاي  جدي در فرهنگ اقتصادي خانوادههاي  یکی از آسیب 

زندگی افراد جامعه و همچنین اقتصـاد  کارآمدي بر سطح نا تأثیرتواند  می چشمی است که خود همو و چشم
امـري اسـت کـه خـدا آن را      ،روي میانه« :فرماید می(ع) کشور داشته باشد. در این رابطه امام جعفر صادق

  )551، 21ج  ،الشیعه لیوسا». (دارد می دوست دارد و اسراف چیزي است که خدا آن را دشمن
 ،الکـافی . (»آورد مـی  روي ثروتمندي ؛ میانهالغنیان القصد یورث « :فرماید می و همچنین امام بزرگوار

  )53 ،4ج 
فقـط امـروز را    ،روي را پیشه کـن  میانه و اسراف را کنار بگذار« :فرماید می در این رابطه(ع) موال علی

  )28 ة، شمار81فروردین  ،گلبرگ (مجلۀ». در نظر داشته باش در انتظار توست که ی رابلکه فردای ،نبین
رویه در برابر مصـرف بهینـه    بی باشد، مصرف می نابجا از اختیارات و امکانات استفادة ،رویه بی مصرف

ید اصالح الگوي مصـرف در ایـران   یا اینکه مصرف بهینه مساوي است با کاهش هزینه. بدون ترد است،
 د ثـروت اسالمی است. از طرفی ایران نیازمند به تولیـ  ایرانیالگوي مصرف پذیري  جامعه معناي ترویج و به

  اصالح الگوي مصرف در کشور است. باشد و تحقق این مهم مستلزم مدیرت مصرف و می
مـافوق   آنچه از آن او نیست و .1«فرمایند:  می و اند کار سه نشانه ذکر کرده براي اسراف(ع) موال علی

 او نیسـت،  لباسی که در حد .3بیش از حد منزلت اوست  آنچه سزاوار او نیست و .2خورد،  می ن اوست،شأ
  )303، 75، ج بحاراالنوار( ».پوشد می
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... مـا بایـد الگـوي مصـرف را اصـالح      « :فرمودند 1388مقام معظم رهبري در پیام نوروزي در سال 
غنـی،   آحاد مردم ما از فقیر و و مسئوالن کشور سمت اصالح الگوي مصرف حرکت کنیم. ما باید به. کنیم

رویـه و بـدون منطـق و     بـی  کردن مصرف. مصرف را اصالح کنند به این اصل توجه کنند که باید الگوي
  )1388، (مقام معظم رهبري...». آحاد و اشخاص ماست  ،به ضرر کشور ،بدون تدبیر عقالنی

ف بهینـه و پرهیـز از اسـراف و    ی بـدون ضـابطه اسـت. مصـر    گرای پرهیز از مصرف ،رمز تولید ثروت
 ،روي در مصرف منابع کشور زیاده ،شود می ي توسعه و پیشرفتی منجر به عدالت و ایجاد زمینه براجوی صرفه

 ،روي و اعتـدال  باشد. بدین ترتیب میانه می باشد و تهدیدي براي استقالل کشور می دادن آنمعناي هدر به
  شود.  می کند و اقتدار و پیشرفت جامعه را سبب می لحاظ مادي و معنوي تقویت بنیۀ اجتماعی را به

ـ  باشد که همین امـر مصـرف   می مبا عدم امنیت اقتصادي توأ ایرانی در گرای مصرف  ی را تشـدید گرای
 در کشـور گـذاري   گذار داخلی و خارجی حاضر به سرمایه با عدم امنیت اقتصادي هیچ سرمایهکند، زیرا  می

و در  ،دهـد پاسـخ ب ها  تواند به نیاز نمی جامعه ،بودن تولید رویه و ثابت بی با افزایش مداوم مصرف. باشد نمی
 و افزایش نفوذ فرهنـگ بیگانگـان   افزایش تمایز اجتماعی ،نتیجه سبب شکاف بین طبقات مختلف مردم

ـ  توزیع ثروت و درآمد در ایران نامتوازن باشد، روحیۀ مصرف شود. هر اندازه می  ی رواج بیشـتري پیـدا  گرای
  )54 (همان، .کند می

هرکـه   و کنـد  مـی  نیـاز  بـی  را خـدا او  قناعت کند،هرکه « :(ص) در مورد اسراف فرمود رحمت پیامبر
 و از احتیاج به مردم خالص شـود  و شک نیست هرکه بناي قناعت کند، را فقیر نماید خدا او اسراف کند،

  )51 ،6ج  ،البیضاء محجه( .»گردد می خلق عزیز نزد خالق و و یابد می تملق ناکسان فراغت از چاپلوسی و
جایگـاهی نـدارد.   ها  تولید در فرهنگ عمومی آن ،فتندمی ی و اسرافگرای تجملکه به دام هایی  ملت 

  پایدار است. در برابر رسیدن به پیشرفت و توسعۀرویه مانع بزرگی  بی مصرف
ارزشمند باشد، از اوج بـه   چند مقدس وآفرین است و عمل را هر منابع محدود تباهی لذا اتالف و تبذیر

  کند. می ارزش ل به ضدچه بسا تبدی کشاند و می زیر
  :کند می نیک اجتماعی به این نکته اشاره هرگونه کار و تشویق به انفاق و تأکیدقرآن کریم ضمن 

هزینـه   آنان کسانی هستند که چون انفاق و و ؛والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا وکان بین ذلک قواما«
  )67 سورة فرقان، آیۀ. (»باشد می راه اعتدال میان این دو، ورزند و می نه خست روي کنند و کنند نه زیاده

درستی کـه اسـراف موجـب     به ؛ان مع االسراف قله البرکه«در رابطه با اسراف فرمود: (ع) امام صادق
  )261 ،15ج  ،الشیعه وسائل». (شود می کمبود برکت کاهش و

الزم است اصول و قواعـدي   ،یالملل بینهاي  و چالشها  شدن اقتصادي ایرانیان دربرابر تحریمتوانمند
گرفتـه   بکـار  انـد،  (س) براي زندگی مسـلمین گفتـه   معصومین (ص) و ائمۀ پیامبر رحمت که قرآن کریم،

  شوند.
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اساس اصول مصرفی اسالم و شرایط زمـانی  توان بر می بودن مصرف را بهینه معیار مناسب و ،بنابراین
  )48 ،1388، اعتدال مصرف ومکانی تبیین کرد. ( و

مصـرف موجـود در    شـیوة  اسالمی همواره باید با نگاه به الگوي مطلوب اسـالمی،  ۀدر مجموع جامع
مصرف  انگیزةاند  مسلمانان تشویق شده در نظام اقتصاد اسالمی، جامعه را با جدیت و پیوسته اصالح کند.

هـاي   ویژگـی  اساس، براین دهند. کمال خود قرار ۀآن را وسیل و اصالح کنند را براي آنچه خلق شده، خود
  ند از:ا اسالمی عبارتهاي  آموزه تأییدمصرف مورد 

 همـاهنگی نسـبی بـا   . 3 مصـرف  روي در . میانـه 2خواهی  نفی زیاده مصرف براساس نیازحقیقی و. 1
  عدالت اقتصادي.. 7ی گرای . پرهیز ازتجمل6 رعایت حالل وحرام. 5قناعت . 4 وضعیت عمومی جامعه

عدالت اقتصـادي   ثروت، توزیع عادالنۀ که اسالم باکنترل صحیح و استنباط کرد،توان چنین  می پس
  است: سه اصل استوار ۀپای که بر کرده است،ریزي  پی را

  آفریده است.ها  انسان هایش براي همۀ و ثروتها  نعمت . خداوند بزرگ این جهان را با همۀ1
  جامعه است.هاي  ثروت حق درآمدن موجب پدید مفید اقتصادي، کار نخست، مرحلۀ در. 2
 کافی تعیین شده اسـت. (محمـودي گلپایگـانی،    سهم الزم و جامعه، حق وپذیر  براي اقشار آسیب. 3
1385، 81 (  

 تربیـت افـراد جامعـه و    آمـوزش و  شدن بازسازي اقتصاد، بدین ترتیب توانمندشدن ملت براي محقق
در این رابطه تناسب و همـاهنگی نظـام    باشند. می گذاراثرهاي  خصوص اقشار جوان و کودکان از متغیر هب

  مقاومت اقتصادي دارد. امنیت و جوانان و نوجوانان با مسئلۀسازي  آموزش و پرورش نقش مهمی در آشنا
  اقتصاد مقاومتی را در جامعه بسط دهد.هاي  باید آموزه تبلیغاتی کشور واي  هاین راستا نظام رسان در

 تحقق این مهم در گام اول مستلزم اصالح الگوي مصـرف  تولید ثروت است وامروز ایران نیازمند به 
 اي هدر راهبـرد اقتصـاد مقـاومتی از جایگـاه ویـژ      مردم نقش مهمـی دارد و  که در توانمندشدن اقتصادي

  باشد. می برخوردار

  گیري نتیجه .7
در زمینـۀ مسـائل   ظـم رهبـري   مقـام مع هـاي   شـعار اي  همنظومهاي  در ایجاد تمامی حلقهسازي  فرهنگ

غیره  اصالح الگوي مصرف و تحقق آن یعنی جلوگیري از اسراف ... و ت مصرف ویجمله مدیراقتصادي از
منظور الزم اسـت تـا یـک حماسـه اقتصـادي        هاي الزم براي تحقق اقتصاد مقاومتی است. بدین از بسته

کـه  هایی  مشی عنوان خط متی بهن براي راهبرد اقتصاد مقاوشدن اقتصادي مردم ایراخصوص در توانمند به
  .رخ دهد کند، می دهی ساماناقتصاد  حرکت کشور را در زمینۀ

هـاي   تولید و ایجاد جاذبه در زمینههاي  منجر به جهش ظرفیت در اقتصاد نهایتاًسازي  هر نوع حماسه
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  شود. می بازي جاي سوداگري و سفته تولیدي به
شدن اقتصادي مردم در چارچوب اقتصـاد  توانمند اصالح الگوي مصرف در با نقش مدیریت مصرف و

فعلی  سالۀ کالن چهار برنامۀ پنچهاي  انداز ملی که مبناي سیاست سیدن به اهداف سند چشمر مقاومتی در
مـدیریت جهـادي    عـزم ملـی و   ایمان و يدر پرتو ش1404ۀ ایران در سال باشد، جامع می کشور ةو آیند

برخـوردار از دانـش پیشـرفته،     ،یافته توسعه پذیر، مسئولیت ،رانی فعالای شده و مدبرانۀ ریزي کوشش برنامه
  علمی باشد.هاي  وريرفاه، اقتصاد مقتدر و با فنا برخوردار از سالمت و

 رویه در بین ایرانیـان رواج دارد کـه دور از شـریعت و احکـام الهـی و      بی یگرای در حال حاضر مصرف
شـدن در برابـر    رویه) و با تعقل دوري از مسـخ  بی یگرای (مصرفشد، با اصالح این الگوي غلط با می دینی

  توانند به مصرف صحیح برسند. می آوردن به احکام اسالمی روي ملیتی وفراهاي  تبلیغات شرکت
نیاز به کار فرهنگی است، زمانی مردم براساس یک الگوي  ،شدن الگوي مصرف صحیح براي نهادینه

  نهادینه شده باشد.ها  لگو در باورهاي فرهنگی آنکنند که آن ا می مصرف درست، مصرف
هـاي   فرهنگـی، تـالش و تـدوین اسـتراتژي    سـازي   شود با بسـتر  می بدین ترتیب ایران اسالمی قادر

مقابله با  مردم ایران توان"اقتصاد مقاومتی"در چارچوب تئوري بومی خود یعنی "اصالح الگوي مصرف"
  دست آورد. هرب را بغ شدة ظالمانۀ اقتصادي اعمالهاي  تحریم

  راهکارهاي پیشنهادي .8
فرهنگـی  سـازي   بستر .5حفظ وحدت  .4ثبات قوانین  .3کردن اقتصاد  . مردمی2اصالح الگوي مصرف  .1
  گرفتن از اقتصاد رانتیر. . فاصله6

  منابع
  .قرآن کریم

  .البالغه نهج
  .سجادیه صحیفۀ
رویکردهـاي نـوین در    ازطبقۀ اجتماعی تا سـبک زنـدگی،  ). «1381و حسن چاوشیان ( ،یوسفعلی اباذري،

  .نامۀ علوم اجتماعی ،»تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی
  .4، جلد الکافی

  دانشگاه علوم اسالمی رضوي. مشهد، ،اخالق اقتصادي از دیدگاه قرآن و حدیث). 1384جواد ( ایروانی،
  اقتصاد اسالمی. ،»هاي اسالمی الگوي مصرف بر مبناي ارزش. «)1388مجتبی ( باقري تودشکی،

  .75، جلد بحاراالنوار
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  تهران، یاسر. ،تئوري مصرف در اسالم). 1385حسن ( فرد، توانائیان
  ، قم، درالکتاب االسالمیه.الشیعه وسایلق)، 1419حرعاملی (

 ،هـاي اقتصـادي   فصلنامۀ پژوهش ،»عقالنیت در اقتصاد اسالمی). «1382و مرتضی عزتی ( ،یداهللا دادگر،
  زمستان.  

اصالح الگوي مصرف حرکتی در جهت اقتصـاد مقـاومتی،   ). «1392فرد ( و حسین اکبري ،صفري، حسین
 8، »ها و مراکز آموزش عالی استان کرمـان  در: همایش اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج اساتید دانشگاه

  خردادماه، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
  .جم روزنامۀ جام، در »راهکار در اقتصاد مقاومتی 18«عسکري، علی، 

گرایی در دنیاي جدید و اصول مصرف در اسالم با تأکیـد   مبانی مصرف). «1389اصغر ( علی غالمرضایی،
  سال هفدهم. ،هاي ارتباطی پژوهش، »بر رسانۀ ملی

  ، صبح صادق.مصرف و سبک زندگی). 1382محمد ( فاضلی،
الملـل، در:   بررسی نظریه جدید اقتصـاد مقـاومتی در نظـام بـین    ). «1392سیدعباس ( اللهی، فروغی نعمت

، (لـوح  »ها و مراکز آموزش عالی استان کرمان همایش اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج اساتید دانشگاه
  دانشگاه شهید باهنر کرمان. خردادماه، 8فشرده)، 

  .6ج ء،البیضا محجهتا).  فیض کاشانی، مالحسین (بی
مجلـۀ اقتصـاد   ، ترجمۀ سیدحسین میرمعزي، »مروري بر الگوهاي اقتصاد اسالمی). «1385منذر ( قحف،

  ، بهار.اسالمی
  ال سازگار، وزارت امور خارجه. ، ترجمۀ لیگرایی ـ واقع گرایی آرمان). 1385لینکالتر، آندریو (

  .28، شمارة 1381، فروردین، مجلۀ گلبرگ
 ،»عـدالت اجتمـاعی در نظـام اقتصـادي اسـالم و لیبرالیسـم      ). «1385سـیدمحمد (  محمودي گلپایگانی،

  هاي دینی. پژوهش
  رسان. ). ستاد امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو، پیام1388مصرف و اعتدال در فرهنگ اسالمی (
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 نقش مهندسی فرهنگی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
  **، محمدصادق صادقی*رضا نجارزاده

 ده  یچک
بـه اقتصـاد    یابیدسـت کنـد.   یري اقتصاد مقاومتی را فرهنگ بـازي مـ  یگ ن نقش در شکلیرت د مهمیشا

د داشـت  یتوان ام یابد نمیاست که اگر تحقق ن ییاه نهیو زم طیجاد شرایو ا يازمند بسترسازین یمقاومت
 يجـاد یآن، علـت محدثـه و ا   يا و باورهـا هـ  فرهنگ، ارزش رد.یدر جامعه شکل گ یکه اقتصاد مقاومت

فرد و جامعـه و   فرهنگ عامل اصلی معنابخشی به است. یگر اجتماعید ياه تیاست و فعالیاقتصاد، س
اسـت و تمـامی    هـاي فرهنگـی   ن جوامع، تفاوتین تفاوت اصلی بیرابناب دهندگی به آن دو است. جهت

ک جامعـه،  یـ فرهنـگ   اگر باشد. جمله اقتصاد آن، متأثر از فرهنگ آن جامعه میک جامعه و ازیمسائل 
روز  رود و روزبه ش مییپ به خود، درست شرو باشد، آن جامعه در تمامی مسائلیا و پیپو  ح،یفرهنگی صح

ــااز گــردد. اقتــدار آن افــزوده مــیعــزت، اعــتال و  بــر بــا اســتفاده از روش  رو در پــژوهش حاضــر، نی
 پرداخته شده است. یشبرد اقتصاد مقاومتین نقش فرهنگ جامعه در پیی، به تبفییتوصـ  یلیتحل

  استیفرهنگ، س ،اقتصاد مقاومتی، جامعه :ها واژهکلید

  مقدمه .1
فشـارها بتوانـد    ۀکه در برابر هم است ییاقتصاد خودکفا، مولد، مستقل و شکوفا يمعنا به یاقتصاد مقاومت

 ياه ا و شاخصهه لفهؤن میتر مهم ن،ید. بنابرایمحافظت نما يجامعه را به استوارهاي  مقاومت کند و ستون
و  يکـه جامعـه از نظـر فکـر     یرا تـا زمـان  یو اعتماد جامعه دانست؛ ز يد از خودباوریبا را یاقتصاد مقاومت

ـ   نمـی  ، هرگـز "میتوان می ما"نرسد که  ین مرحله از رشد و بالندگیبه ا یفرهنگ را  ين اقتصـاد یتوانـد چن
اسـت کـه    يا هگون جامعه به يت افکارسازیریمد يمعنا به یفرهنگ اقتصاد مقاومت یمهندس خشد.بشکل 

شـکل دهـد. در    یاقتصاد مقـاومت  ةدهند لیتشک يرهایان عوامل و متغیرا م یو تکامل یبتواند نسبت تعادل
ت در دسـتور کـار قـرار    یریمـد  ک موضوع قابلیعنوان  ، خود فرهنگ بهیفرهنگ ینجا برخالف مهندسیا
  .دید آیپد یچون اقتصاد مقاومت یدن به هدفیرس يدر جامعه برا یکرد فرهنگین رویرد تا چنیگ یم

                                                        
  .najarzar@modares.ac.irعضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران،  *

. (نویسندة ms.sadeghi@modares.ac.irدانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه تربیت مدرس تهران،  **
  مسئول.)
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ظام در شرایط کنونی جهت رویارویی با دشمنان ن هاي خاصی است که یاقتصاد مقاومتی، داراي ویژگ
اي فشـار و متعاقبـاً   هـ  طرح است. اقتصاد مقاومتی یعنی تشـخیص حـوزه   و شرایط استراتژیک کشور قابل

ها و در شرایط آرمانی تالش براي تبـدیل ایـن فشـارها بـه فرصـت       کردن آناثر یتالش براي کنترل و ب
اي تولیـد داخـل و تـالش بـر     ه ها و تأکید روي مزیت یابستگاست. اقتصاد مقاومتی در راستاي کاهش و

  [1]خوداتکایی است. 
کـردن اقتصـاد،    بـه مردمـی   از دیدگاه مقام معظم رهبري، اقتصاد مقاومتی، الزاماتی دارد کـه ایشـان  

اي اقتصـادي و  هـ  بخـش خصوصـی، تشـویق فعالیـت    سازي  ، توانمند44اي اصل ه کردن سیاست اجرایی
کـاهش  "کند که شامل  یاشاره دارد. ایشان در این نوع اقتصاد به چند محور اشاره م سیستم بانکی کشور

ل کشور و مسائاي گوناگون دیگر در ه و ظرفیت "بنیان توجه به صنایع دانش"، "صنعت نفت وابستگی به
  باشد. یم "اي دولتی و غیردولتیه مدیریت مصرف در دستگاه"دیگر از قبیل 

   تعریف اقتصاد مقاومتی .2
در شرایطی . باشد شده می علیه یک منطقه یا کشور تحریم ها روشی براي مقابله با تحریماقتصاد مقاومتی 

معنـی تشـخیص    اقتصـاد مقـاومتی بـه   . باشـد  مجاز نمـی  کدام براي آن کشور  هیچ و واردات که صادرات
و در شرایط آرمانی تبـدیل  باشد  ها میتأثیرکردن آن اثر عاقباً تالش براي کنترل و بیهاي فشار و مت حوزه

هـاي خـارجی    همچنین براي رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابسـتگی  .چنین فشارهایی به فرصت است
مردان ایـران در   طبق نظر دولت .گردد تأکیدکاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش براي خوداتکایی 

ها براي رسیدن به نقـاط   ا و عبور از سختیکردن فشارهد مقاومتی، ضرورت مقاومت براي ردتعریف اقتصا
جمهـوري  هاي اخیر ایـن شـیوه توسـط     ا علیه ایران در ساله پس از تشدید تحریم. مثبت ملی نیاز است

و در اقتصاد مقاومتی هدف اسـتفاده از تـوان داخلـی و مقاومـت در     کار گرفته شده است  به ایران اسالمی
 [2] .است ا با ایجاد کمترین بحرانه مقابل تحریم

ضرورت پدیدآوردن اقتصاد مقاومتی در کشـور را   1389بار در سال  رهبر معظم انقالب براي نخستین
اي هـ  ریـزي و ثبـات برنامـه    هبودن اقتصاد مقاومتی، اهمیت برنام ن کردند. پس از آن نیز بر ثمربخشعنوا

اي هـ  قتصـاد، شـرکت  کـردن ا  کا به درآمدهاي نفتـی و نیـز مردمـی   اقتصادي، مدیریت مصرف، کاهش ات
  اند. و حمایت از تولید مکرراً تأکید داشته 44اي کلی اصل ه بنیان، اجراي سیاست دانش

  متیومقا دقتصاا ممفهو .3
ـ یند فرهنگ ،بومی ایۀسرمو  نشدا بر مبتنی پویاو  لفعا ستا يدقتصاا ،متیومقا دقتصاا  المیــ سو ا یـ
                                     [3] .شد وزپیر ها تحریم بر انتو میآن  سیلۀو هبو  دهکر يارگذ سیاست فمصر  يارـب هـک
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  آن يگیرربکا تماالزو ا متیومقا دقتصاا .4
 کاپیتالیستی ياه هنظری با عمالً که دبو يدقتصاا اتتفکر سالمیا بنقالا تحقق لخالدر  تأمل قابل نکتـۀ 

دو  اتتفکر مرا ینو ا شتدا تأکید سالمیا دقتصاا بر عمالً سالمیا بنقالا د،بو رضتعادر  سویالیستی  و
 دتسیا یرز کهرا  نجها مسلط ياه تئاقر سالمیا بنقالا .نداخوافر چالش بهرا  يدقتصاا   مکتب

 تأسیسو  تشکیل هـاي  سـال  لخالدر  .ساخت  رو روبه ساسیا پرسش بارا  دبو بغرو  قشر ياه تربرقدا
 ماهیت يدارا بنقالا ینا  ،گرفت شکل ینید يها هزموآ بر مبتنی بنقالا لیناو 1978-1948غربی  لتدو
 چینو  نسهافر 1960-1789 در يدما يهارکشو فرهنگی تنقالباا با لیو ،دبو فرهنگی هویت دجوو

ــۀ وتتفا تــرین مهــم ،شتدا وتتفا  شد  باعث مرا ین. ادبو لهیا مکتب سساابر بینی نجها یکژیدئولوا پای
ــدرت که ــاي ق  تحضر يهبرر به سالمیا بنقالا يپا پیشرا در  مشکالتی که باشند شتالدر  مسلط ه

 به باتوجه ستارا یندر ا .نمایند دیجاا يا خامنه هللا یتآ حضــــــرت  يهبرر نمااز آن در ز پس  و )ره( مماا
 ،گرفت ارقر   سأدر ر فرهنگو  دقتصاا یعنی بیستم نقر نپایادر  جهانی رتقد ممقادر  یندبنیا تتحوال

 منظا  .ننداخوافر چالش به يدما هبامو ،يدقتصاا نعیامو بارا  انیرا بنقالا که ستآن ا بر شتال
ــۀرا در  دخو يا میانهورخا رکا رستود مریکاا يهبرر به يدار سرمایه  ننخبگا تغییر بر مسوة ارهزاول  دهــ

ــۀداده و در  ارقر  ینید ــا آن نظراز  ،ستا دهنمو ارستوا رفتار تغییر بر ارههزدوم  ده ــا با منر جنگ ه  بر اتک
در  بغر .شتدا هداخو سنتی سیاستدار در  پتو ياه ققایو  نظامیجمله از يبیشتر يپذیر سیبآ دقتصاا

 تحریم ستارا ینو در ا نماید تضعیف يدقتصاا اربزا بارا  سالمیا بنقالا ياه همای بن که ستا شتال
                                                                                                                                              [3][7] .ستا دهکر زغارا آ انیرا علیه   يرتجا

  یفرهنگ اقتصاد مقاومت یلزوم مهندس .5
ابـد، پـس   ی یر مییند تغیاک فریرد و در یگ یک جامعه شکل میاست که در  يا هدیکه فرهنگ پد ییآنجااز

ـ ا، اخالقهـ  شـه یاز اند يا هچنـد مجموعـ  ر، فرهنـگ هر گـ یسـخن د  ت اسـت. بـه  یریمد قابل ات، آداب و ی
سـبب   د توجه داشت که فرهنگ بهیبا یدهد، ول یم قرار میر مستقیثأاست که رفتار مردم را تحت ته سنت

ـ از تغ یات قرآنیروست که در آ نیار است. ازیذپ تیری، مديریرپذییتغ در انسـان و جامعـه    یرات فرهنگـ یی
ـ در جامعه را منوط بـه تغ  یرات فرهنگییتغ ،سوره رعد 11 ۀیان آمده است. خداوند در آیسخن به م رات یی

 یفرهنگ يریذپ تیریبلکه مد ،رییصراحت از امکان تغ ه بهین آیااند. د یدر افراد جامعه م یو فرهنگ يفکر
فـراهم   تـوان  مـی  را یاجتماعرات کالن ییتغ ۀنیر در افراد جامعه، زمییجاد تغیبا ا ن،یبنابرا. دیگو یسخن م

ا، انواع و ارکان فرهنگ شناخته شود و نوع تعامـل  ه هیفرهنگ، تالش بر آن است تا ال یدر مهندس آورد.
ـ ا و اخالقه شهیاند یسمت تعال دست آورد و آن را به ت بهیا را در هر وضعه آن رش یات و رفتـار مـورد پـذ   ی
خواسـتن و  "ن موارد مالحظه شود تا جامعه فرهنـگ  یا ۀهمست یبا یز مینجا نین، در اید. بنابرانت کیهدا
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مقابله بـا آنـان    ییدشمنان و توانا یمئش گذارد و ترس و خطر داینما ش بهیرا در خود و رفتارها "توانستن
  .ردیرا بپذ
کـل جامعـه براسـاس     یاسـت کـه ارتبـاط بـا مهندسـ      یفرهنگـ  یر از مهندسـ یغ ین نوع مهندسیا

ا و ابعـاد مختلـف   هـ  حوزه ۀتالش بر آن است تا هم یفرهنگ یرا در مهندسیزدارد،  یفرهنگ يکردهایرو
و ماننـد آن در   یو پرورشـ  ی، آموزشـ یو انتظـام  یاست، اقتصاد، ورزش، هنر، امور نظـام یک جامعه از سی

، هـدف آن اسـت کـه    يفرهنـگ اقتصـاد   یدر مهندسـ  ت شود.یریت و مدیخاص هدا یچارچوب فرهنگ
رد یم تا چنان در جامعه شکل گیر دهییت و تغیریبر آن شکل گرفته است مد یمبتنکه اقتصاد را  یفرهنگ

عنـوان نمونـه در فرهنـگ     ران کالن جامعه است. بـه یگ میازان و تصمس میتصم یبر اهداف اصل یکه مبتن
 ،شـده اسـت   یمعرفـ  يک عامل رشد و نمو اقتصـاد یعنوان  به ياقتصاد ي، زکات از سود رفتارهایاسالم

فرهنـگ اقتصـاد    ینـده اسـت. مهندسـ   یآ ۀیاز سود و سرما یدادن بخش ازدست که به ظاهر زکات یحالدر
ـ نمـو و ز  ،شیبلکـه افـزا   ،ستیدادن ن ن فکر که زکات ازدستین معناست که ایبه ا یاسالم اده در مـال  ی

ـ     ۀجامع ياقتصاد يد تا در رفتارهایعنوان باور درآ رفته و بهیاست، پذ ه خودش را نشـان دهـد و شـخص ب
  .زکات اقدام کندپرداخت ه به یش ثروت و سرمایقصد افزا

ـ ن یفرهنگ اقتصـاد مقـاومت   یمهندس ةدر حوز  ۀتوانسـتن و سـلط   یسـت دو اصـل اساسـ   یبا مـی  زی
تواند  می ن باور نرسد کهیرد. اگر جامعه به ایشکل گ یرفته شود تا اقتصاد مقاومتیمستکبران و دشمنان پذ

گران مستکبر و متجـاوز را   هسلط، نکه وجود دشمنانیا ایبرسد  ییبه استقالل و خودکفا ياقتصاد ةدر حوز
در عصر معاصـر   یاسالم ۀنکه جامعیبه ا باتوجه شکل نخواهد گرفت. یتوهم بشمارد، هرگز اقتصاد مقاومت

 يسـو رد و ازیـ شـکل گ  یفرهنگ اقتصاد مقـاومت  یده است الزم است تا مهندسین باورها نرسیهنوز به ا
 یرات مثبت و متناسب با اهداف اقتصاد مقـاومت ییر در باورها، تغییت شود تا با تغیرین معنا مدیمسئوالن ا

ـ ر هو برنامـ  يارذگ استین، الزم است تا با سیبنابرا د.ابیتحقق  ـ مشـخص ا  يهـا  يزی ن راهبـرد اقتصـاد   ی
 یج تمـام یق بسـ یاز طرسازي  غرقه جاست کهنید. ایک فرهنگ درآیعنوان  به یدر جامعه اسالم یمقاومت

ن باور برسد کـه  یست جامعه به ایبا می رایشود، ز می يضرور يافکارساز يبرا يا هو رسان یغیامکانات تبل
ن یـ ست به ایبا یجامعه م يدشمن را بشناسد و از سر راه بردارد. از نظر فرهنگ اقتصاد يتواند فشارها یم

عنـوان   ) و بـه 61 ۀیهود، آسورة است ( یاله ۀفیت و وظیورمأک می يد و عدالت اقتصادیباور برسد که تول
ـ نورزد و از تول یچون زهد، تنبل ینیرد و به عناویکار گ خود به یاجتماع يک ارزش آن را در رفتارهای د و ی

ـ   .نماندباز يمولد اقتصاد ياه تیفعال بایسـت در فرهنـگ عمـومی     یمهندسی فرهنگ اقتصاد مقـاومتی م
مردم نیاز به اقتصاد مقاومتی را درك و باور کنند و براي تحقق  ۀایجاد کند که هممعه چنان حساسیت جا

   .اقتصاد را به فعالیت در این چارچوب هدایت و مدیریت نماید ۀچنین فعاالن عرصآن بکوشند. هم
دیگر، نیازمنـد تولیـد دانـش و ادبیـات     ة که مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی مانند هر حوز ازآنجایی
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مدیریت پژوهش اقتصادي نیز وارد شد و ادبیات جدیدي مبتنی بر  ةدرحوز بایستی ،باشد یب با آن ممتناس
البته ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی بخشـی از مهندسـی آن    .جامعه رایج کرد اقتصاد مقاومتی تولید و در

براي فرهنگی اندیشیدن و دنبال ایجاد الگوهاي عملی  بایست به یاست. به این معنا که فراتر از آموزش م
 ۀبایست همـ  می عملکردهاي اقتصاد مقاومتی باشیم. در همین راستا ةحوز فرهنگی رفتارنمودن جامعه در

هنگ اقتصـاد مقـاومتی   کار گرفته شود تا فر دولتی و عمومی به ا و مراکز دولتی و خصوصی و نیمهه رسانه
  .عنوان یک ارزش اساسی جامعه ترویج شود اصلی جامعه مطرح و به ۀعنوان یک دغدغ در همه جا به

ا در رفتارهـا و  هـ  کنند؛ به این معنا که بینش ییکدیگر عمل م تأثیراي زندگی بشر تحت ه حوزه مۀه 
سه وجه سیاست، اقتصاد و انسانی  ۀروست که اگر ما براي جامع ثیرگذار هستند. ازاینأا ته رفتارها در بینش

گیرنـد.   یثیر مستقیم یکدیگر قرار مـ أهر اقدام مثبت و منفی تحت ت ل شویم، هر سه حوزه درئفرهنگ قا
ـ ادرنگ یا در یک فر بی یک از این سه حوزهاصالح و افساد هر  ثیر قـرار أیندي ابعاد دیگر جامعه را تحت ت

توان براي یـک حـوزه    یستد مطرح است. پس نم اي گوناگون داد وه و همواره میان حوزهر نایدهد. از یم
ریزي کرد. این بدان معنا خواهد بود کـه در مهندسـی    هاي دیگر برنامه ثرات حوزهأثیرات یا تأتتوجه به  یب

به  باید نظر قرار گیرد. این جاست که دیگر چون سیاست نیز مدة بایست حوز یفرهنگ اقتصاد مقاومتی م
جـه داشـت.   مداران و کارگزاران نظام سیاسی براي دسـتیابی بـه اقتصـاد مقـاومتی تو    تنقش کلیدي سیاس

 تـأثیر ثر از اقتصاد یا سیاست باشـد یـا مشـکالت سیاسـی جامعـه تحـت       أتواند مت یمشکالت فرهنگی م
نامتوازن  ۀبایست همواره از توسع یمهندسی م بنابراین در. مشکالت اقتصادي یا فرهنگی جامعه قرار گیرد

شکل  و فرهنگی جامعه به سیاسی، سه بعد اقتصادي کم در شود دست یاگر کاري انجام م جلوگیري کرد و
شود تا از هرگونه رشد  یروست که گاه سخن از مهندسی جامع مطرح م توازن انجام گیرد. ازاینمتعادل و م
 .ا رعایت نموده گانه وگیري کرد و عدالت را در میان سهنامتوازن جل

 الگوبرداري از آن دراي و جهانی و  هشدن ایران اسالمی به یک قدرت منطق که از تبدیل دشمن ازآنجایی
دهد،  یدر معرض خطر قرار مرا چون و چراي او  بی استبدادي و ۀسان است؛ چراکه سلطسرتاسر جهان هرا

ـ  بـین  ۀشکل یک جامعه و دولت شکل گیـرد و در عرصـ   دهد تا گفتمان نظام اسالمی به یاجازه نم ی الملل
 [4] .کند می شدت مبارزه ب محمدي بهزندگی براساس اسالم ناروست که با سبک  خودنمایی کند. ازاین

  سازي   ت فرهنگیری، مدیفرهنگ اقتصاد مقاومت یمهندس .6
جهت اهـداف   و رفتار جامعه در یفرهنگ ياست تا الگوهاسازي  ت فرهنگیریمد ینوع یفرهنگ یمهندس

ـ  ین یشود. شک دهی سامانت و یریجامعه مد یمتعال ـ جامعـه با  در ین تحـول یست که آغـاز چن  يسـو د ازی
که مـردم بـر   وابسته به نظام آغاز گردد؛ چرا يو نهادهاها  سازمان ۀران و کارگزاران ارشد نظام در همیمد
ـ د یش هستند (الناس علین ملوك خویین رهبران و آید ـ در جامعـه ن  يرات رفتـار ییـ ن ملـوکهم). تغ ی  زی
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 یمهندسـ  .ردیانجام پذ یسازمان درون یئدر نظام جز ییربنایق شناخت و اصالح زیست همراه با تعمیبا می
نظام  يت جامع اقتصادیریاز مد ینوع متفاوت يایاح يمعنا به یفرهنگ یکنار مهندس در يفرهنگ اقتصاد

ـ   یاساس آن اهداف جامعه از حاشکشور است که بر و در انتخـاب هـر راهبـرد،     شـود  یه بـه مـتن آورده م
 .ردیگ ینظر قرار م ، طرح برنامه مدیمش خط

 فرهنگ را در دسـتور کـار خـود قـرار     ی، مهندسیاسالم ۀجامع يازهایبه ن باتوجه مقام معظم رهبري
م و ید مفـاه یـ ت فرهنـگ، بـا تول  یریدر مقـام مـد   یک نخبه و روشنفکر اسـالم یعنوان  شان بهیا اند. هداد

ـ و اصـالح نما  يبازسـاز  یدرست آن است تا فرهنگ جامعه را بهد بر یاصطالحات جد جـاد  یشـان بـا ا  یا. دی
ـ    ییجامعه را شناسا يراهبرد يازهایبر آن شد تا ن یو مفهوم اقتصاد مقاومت اصطالح  یو بـه جامعـه معرف

ران ارشـد  یگام نخسـت مـد   ست دریبا می را یسازند گام اصل یکه فرهنگ را همگان م ییآنجاالبته از. کند
 رد.یـ شـکل گ  یا و سطوح جامعه بـردارد تـا اقتصـاد مقـاومت    ه بخش ۀا همه ق رسانهینظام و سپس از طر

ـ جهـت تغ  بـه سـازي   ت فرهنگیریست مدیبا ینخست م یبه اقتصاد مقاومت یابیدست ين، برایبنابرا رات یی
رد که بـه دو  یقرار گ يریمس رد تا جامعه دریانجام گ يفرهنگ اقتصاد یق مهندسیمتناسب و الزم از طر

د را سامان دهـد کـه ضـمن    یاز اقتصاد و تول يدیاصل توانستن و مقاومت در برابر فشار برسد و شکل جد
گران و مستکبران مقاومت کند و از  هجامعه، در برابر هرگونه فشار سلط یاساس يازهاینۀ کردن هم برآورده

  [4]. خود ادامه دهد ییر رشد و شکوفایمند شود و به مس هبهر ییاستقالل و خودکفا

  نقش مهندسی فرهنگ در اقتصاد مقاومتی .7
پذیرد کـه صـرفاً    یگیرد. اقتصاد مقاومتی نم یمقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار ماقتصاد 
کنـد. ایـن اقتصـاد بـا      یباشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایسـتادگی مـ  کننده   مصرف

در تغییر ساختارهاي رویکرد فعال و مقاومت در مقابل تعاریف، ساختارها و محصوالت اقتصاد سلطه، سعی 
  ینی و اهداف خود دارد.ب ناساس جهاسازي آن بر یاقتصادي موجود و بوم

اي سه رکن اساسی دارد: فرهنگ، سیاست و اقتصاد. این سه رکن متقوم هـم هسـتند و از    ههر جامع
اقتصـاد،  کند. اساساً  یري دارد. بنابراین اقتصاد در تبعیت از فرهنگ عمل مت ا، فرهنگ نقش مهمه بین آن
گیرد. بنابراین تا فرهنگ مقاومتی نباشـد، اقتصـاد هـم     یا و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود مه ارزش

  طولی دارند.ۀ مقاومتی نخواهد شد. پس این دو با هم یک رابط
و  "ساالري هسرمای"، "سود محوري"مفاهیمی همچون ۀ بر پای "فرهنگ اقتصاد"مادامی که خاستگاه 

اشد و کارشناسان و مدیران اقتصاد به این دسته از مفاهیم وفادار باشند، اقتصاد مقاومتی و ب "تکاثرگرایی"
عبارت دیگر، هرگاه مفـاهیم، تعـاریف،    اسالمی تحقق پیدا نخواهد کرد. بهجهاد اقتصادي مورد نظر نظام 

تعریف شود،  "يدار هاقتصاد سرمای"ا، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصادي حول محور ه سیاست
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توان نتیجه گرفت که  یجهاد و مقاومت و اخالص و ایثار سخن گفت. پس مۀ توان از تولید ثروت بر پای ینم
 [1]تواند پذیراي مفهوم ارزشی جهاد و مقاومت باشد یا نباشد.  یکیفیت و نوع فرهنگ حاکم بر اقتصاد م

بیانگر این واقعیت است کـه   1390سال  اعالم جهاد اقتصادي از جانب رهبر معظم انقالب در سرآغاز
فرین و مقتدر برسـیم.  آ ا، عدالتز تتوانیم به اقتصادي صیان یبا پیروي از الگوهاي متداول اقتصادي دنیا نم

یازهاي فرهنگی براي دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یکی این است که استراتژي اقتصادي را حول ن از پیش
ۀ اقتصادي هماهنـگ بـا عرصـ   ۀ باز تعریف کنیم. در این صورت عرص "جنگ فرهنگی"محور استراتژي 

طور صحیح درك نگردد و اگر اقتصاد مقـاومتی و   هد کرد. اگر جنگ اقتصادي دشمن بهفرهنگ عمل خوا
رفتن قدرت مـادي همچـون کشـورهاي ژاپـن و     معطوف به رشد مادي و رفاه و باالجهاد اقتصادي صرفاً 

قتصاد مقاومتی از معنی و محتواي اصلی خود تهی خواهد شـد. در ایـن   چین فرض شود، مفهوم جهاد و ا
کار خواهد رفت که بیشتر شبیه یک مسابقه است تا جنـگ و   د و اقتصاد مقاومتی در معنایی بهصورت جها

حـق و  ۀ مقاومت. در جهاد و مقاومت، فرض یورش و هجوم دشمن حتمـی اسـت و در آن صـحنه، جبهـ    
آحاد، اصناف ۀ توان از هم یاي است که م هو تنها در صورت درك چنین مسئلباطل در حال تقابل هستند 

اقتصاد تا مرز شهادت مجاهده کنند و تولید، توزیع و مصرف جامعـه را  ۀ و اقشار انتظار داشت که در عرص
  حرکت درآورند. حق بر باطل بهۀ در جهت برتري جبه

تخصصـی و عمـومی دنبـال کـرد. سـطح       یازهاي فرهنگی را باید در سه سطح بنیادي،ن تحقق پیش
ازي مبتنی بر آن توسط فقها و کارشناسان فقـه دارد.  س بنیادي نیاز به استخراج فقه نظام اقتصادي و نظام

ا، قوانین و ضوابط اقتصادي موجود کشور و ه سطح تخصصی نیاز به بازنگري در مفاهیم، تعاریف، سیاست
محور دارد. بـاألخره   اریف جدید و هماهنگ با نگاه ارزشو تع اساس مفاهیمپردازي و الگوپردازي بر هنظری

در سـطح کارشناسـان و کـارگزاران نظـام     سـازي   و فرهنگسازي  ظرفیتسطح عمومی نیازمند آموزش، 
  اسالمی و مردم است.

یازها را محقق کنـیم، متفـاوت و گونـاگون اسـت. در     ن توانیم این پیش یمنابعی که ما با تکیه بر آن م
اي هـ  سـاله، سیاسـت   بیستانداز  ناد باالدستی نظام همچون سند چشمهومی، قانون اساسی و اسمفۀ عرص

جامع علمـی کشـور و سـند تحـول بنیـادین آمـوزش و       ۀ مهندسی فرهنگی کشور، نقش  ۀکلی نظام، نقش
  شوند قرار دارند.  یا سند در حال تدوین که منبع معتبر و راهبردي محسوب مه پرورش و ده

ا و هـ  اي وابسـته بـه حـوزه و دانشـگاه    هـ  اي علمیـه و پژوهشـگاه  هـ  ه و توان علمی حوز  تظرفی استفاده از
عنـوان قرارگـاه اصـلی     از شوراي عالی انقالب فرهنگی بـه  فکري، استفادهۀ عنوان عقب اي مرتبط بهه پژوهشگاه

ي عملیـاتی و همچنـین   گانه به عنـوان واحـدها   ها با قواي سه ا و دانشگاهه فرهنگی و ستاد هماهنگی بین حوزه
انـد از   هصـورت ناشـناخته در جامعـه معطـل مانـد      جوان و مؤمن که در حال حاضر بـه ۀ استفاده از نیروهاي نخب

  یازهاي فرهنگی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرند.ن آوردن پیش ن منابعی است که باید براي فراهمریت مهم
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  اقتصاد مقاومتی و الگوي سبک زندگی .8

 صختصاا  صخا هویت با جامعه یا ادهخانو د،فر یک به که ستا ندگیز صخا سیستمو  ارهو منظازنـدگی  سبک 
ــهند واره منظا یندارد. ا ــه ستا حیارجوو  نیوبیر رفتار کلیۀ س ــهرا از  معاجوو  هاادهخانو اد،فرا ک ــمتم مـ   ایزـ
 دفر یک همرروز يهادعملکراز  منسجمو  جامع بیشو  کم يامجموعه انمیتورا  ندگیز سبک. زدمیسا

 شخصی هویت يابر يو کهرا  خاصی یتروا بلکه زد،میسا آوردهبراو را  يرجا يهازنیا فقط نه  هــــــک نستدا
ــمج انیگرد برابردر   ،برمیگزیند خویش از  جستنتاا قابل یا همشاهد قابل کامالً ندگیز سبک .زدمیسا مســـــــ

  ]8[ .تـسا هاهدـمش
ایرانـی اسـت   ـ  یو سبک زندگی مـدرن بـه سـبک اسـالم     بازنگري در شیوهاقتصاد مقاومتی نیازمند 

که موضوع توجه به سبک زندگی اسالمی ایرانی با فرمایشات اخیر مقام معظم رهبـري وارد فـاز    طوري به
 .اي شده است تازه

رهبر معظم انقالب در یکی از دیدارهاي خود با جوانان بحث کاملی را در خصوص سبک زندگی ارائه 
فرهنگی براي تحول در جامعه چه ازسوي مسـئوالن و  عنوان یک سند  رمودند که این فرمایشات باید بهف

 .سوي مردم، مورد توجه و عنایت ویژه قرار دادچه از
درستی علت اصلی بیماري مبتال به جامعـه را تشـخیص    معظم رهبري همچون طبیبی حاذق به مقام

ی که متأثر از آداب و اصول اسالمی و ایرانی اسـت و سـبک   الگوی. دادند و آن الگوي سبک زندگی است
. کنـد  زندگی یک انسان مسلمان ایرانی را از یک فردي که تحت تأثیر فرهنگ غربـی اسـت متمـایز مـی    

نظـر   و کشـورهاي غربـی بـه    امریکـا سـوي  اقتصادي، بانکی، دارویی و... ازهاي گسترده  به تحریم باتوجه
 .ند یک رویکرد انقالبی و جهادي نیز در سبک زندگی هستیمرسد که در مقطع فعلی نیازم می

اند و بسـیاري   کید فرمودهرهبر معظم انقالب اسالمی بارها بر ضرورت دستیابی به اقتصاد مقاومتی تأ
نظران و اقتصاددانان نیز معتقدند که بناي اقتصاد مقاومتی از رفتارهـاي اقتصـادي، فرهنگـی و     از صاحب

نحوه ، اقتصاد مقاومتی در کشور يمستقیم و مثبتی میان اجرا ۀآید، بنابراین رابط یماجتماعی مردم بیرون 
اصـالح مسـائل    ۀو رفتاري جامعـه وجـود دارد و ریشـ    فرهنگ اقتصادي و الگوي ذهنی ،و سبک زندگی

فرهنگ کار و تـالش   ۀزندگی مردم، الگوي مصرف و توسعاقتصادي در اصالح فرهنگ اقتصادي، سبک 
 .و تولید ملی است

درسـتی رهبـر    داننـد، بـه   اقتصاد را در فرهنگ می ۀکه بسیاري از اقتصاددانان ریش ونهگ بنابراین همان
اقتصاد مقـاومتی در اصـالح الگـوي     ۀدم و مسئوالن معین فرمودند و ریشفرزانه انقالب مسیر را براي مر

و دانشجویان بایـد   استادانی است که اندیشمندان، نخبگان و ایرانـ  یگی براساس الگوي اسالمسبک زند
 .ایرانی مردم ارائه کنندـ  یکارآمد را براي سبک زندگی اسالم عزم خود را جزم کنند تا الگویی

هاي راهبردي رهبر معظم انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتی و  ها و برنامه که اهم دیدگاهمنظور آن به
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ت و رهنمودهـاي معظـم لـه در زیـر     ترین بیانـا  معه مشخص شود، بخشی از مهمالزامات اجراي آن در جا
 ]6] [5[ :صورت خالصه بیان شده است به

 :ند ازا محورهاي اصلی الزامات و اهمیت اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبري عبارت
 .اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت است و باید محقق شود .1
 .ها و تنگناهاي اقتصادي دشمن راسخ در عبور از تحریم ةوجود عزم ملی و اراد .2
راه  ۀوجه با مشکالتى که ما را از تصمیم به ادامـ  هیچ بست نیست و به  نملت ایران در بوجه  هیچ به .3

 .بدارد، مواجه نیستیمباز
 .کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفا کنیمما باید هر .4
اقتصاد مقاومتی، مقاومت در مقابل کارشـکنى و خباثـت دشـمنان کشـور و هـدف دشـمن، فشـار         .5

 .اقتصادى بر کشور و تمرکز بر اقتصاد کشور است
 .هاى اقتصاد مقاومتى هستند  هبنیان، یکى از مؤثرترین مؤلف هاي دانش شرکت .6
ولیـد  اصالح الگوى مصرف، جلوگیرى از اسراف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصـادى، ت  .7

  ۀکامل در زمین  ۀهایى براى ایجاد یک منظوم ي حلقهایرانى و جهاد اقتصاد  ۀملى و حمایت از کار و سرمای
 .مسائل اقتصادي کشور است

 .متى استکاهش وابستگی به صنعت نفت یکى از الزامات اقتصاد مقاو .8
 .کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است مردمى. 9

 .قضائیه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند  ةمقننه و قو ةدولت، قو .10
مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است، مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و  ۀمسئل .11

 .ها هاى دولتى، غیردولتى، آحاد مردم و خانواده تبذیر، در دستگاه
نهادهاي حاکمیتی و هم آحاد مـردم و پرهیـز از مصـرف     ،استفاده از تولیدات داخلی توسط دولت .12

 .کاالهاي خارجی
السـاعه و تغییـر مقـررات،     هاى خلق اساس برنامه است، تصمیمهاى اساسی حرکت بریکى از کار. 13

شود و لزوم توجه دولت و مجلس به ایـن مسـئله    وارد می» اقتصاد مقاومتى«هایى است که به  جزو ضربه
 .مورد شود هاى اقتصادى کشور در هر زمانى دچار تغییرهاى بى که نگذارند سیاست

 .منابع و امکانات، زمان حداکثرى از ةاستفاد .14
حفظ وحدت و همبستگى میان مردم و همچنین میان مسئوالن و عدم انعکاس اختالفـات میـان    .15

 .ها خود به سطح رسانه
کـار، تولیـد،   مسئوالن و دلسوزان کشور بایـد خـود را موظـف و مکلـف بداننـد بـه ایجـاد          ۀهم .16

 ]6] [5[ .)کشور ایران(عظیم کردن روزافزون این کارگاه  کارآفرینى، و پررونق
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 :اصلی اشاره کرد ۀیشات مقام معظم رهبري به چند نکتتوان بر طبق فرما بنابراین می
 حرکت مداوم و پویا در رشد اقتصادي. 
 شناسی افراد جامعه وظیفه. 
 بنیان هاي دانش شرکت ۀرشد و توسع. 
 سمت اقتصاد مردمی حرکت به. 
 کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی. 
 مدیریت بهینه در مصرف و اصالح الگوي مصرف. 
 حمایت از تولید داخلی با مصرف کاالي داخلی. 
 اقتصادي بر مبناي کارآفرینی ۀرشد و توسع. 
 حفظ وحدت و همبستگی میان مسئوالن کشور و آحاد مردم. 
 حداکثري از زمان، منابع و امکاناتة استفاد. 
 اقتصاد ۀالنه در عرصپرهیز از تصمیمات عجواساس برنامه و حرکت بر. 
 ها کردن تمام تحریم ملی و خنثی ةعزم و اراد ،دشمنان با هوشیاري ۀسازي حرب ناخت عزم دشمن و ناتوانش .  

  تأثیر فرهنگ بر اقتصاد مقاومتی .9
فرهنگ سیاسـت،  ۀ اي فرهنگی تبیین نقش و تأثیر جداگانه به تأثیرپذیري اقتصاد مقاومتی از مؤلفه وجهتبا

  رسد: ینظر م تصاد در اقتصاد مقاومتی ضروري بهاجتماع و فرهنگ اقفرهنگ 
اي هـر  هـ  قـدرت و گـرایش  ة ا، رفتارها و نمادها در حـوز ه باورها، ارزشۀ فرهنگ سیاست به مجموع

گونه تغییـر و اتخـاذ   ا است. هره ا و ملته یري دولتگ ر جهتگشود. فرهنگ سیاست بیان یجامعه اطالق م
اي به  هکه سمت و سوي جامعر اقتصاد مقاومتی کشور دارد. اینسیاست، تأثیر مستقیم بمواضع در فرهنگ 

ـ   گ طرف حق باشد یا باطل، تأثیري بسزا بر جهت ابراین یري اقتصادي آن جامعه و نظام خواهـد داشـت. بن
 به فرهنگ سیاست نظام اسالمی کشورمان که مبتنی بر استقالل، آزادي و جمهوري اسالمی است، باتوجه

اقتصاد ما هم نباید وابسته باشد. لذا وجود یک اقتصاد مستقل و مقاوم در مقابل نفوذ بیگانگان و متکی بـر  
  عدالت و پیشرفت الزامی است. 

ة ا و رفتارها و نمادها در حوزه ش زباورها، ارۀ فرهنگ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموع
ار تغییر و تحول خواهـد شـد. پـس    ، اقتصاد مقاومتی نیز دچشود که با تغییر یا تحول آن یثروت اطالق م

گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنـگ اقتصـاد (ثـروت) و فرهنـگ اجتمـاع      هر
اساس اقتصاد مقاومتی تابعی از فرهنـگ   ر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد. براین(هنجارها و رفتارها) مستقیماً ب

ـ  سیاست، فرهنگ اجتماع و اول، فرهنـگ  ۀ فرهنگ اقتصاد است. البته سهم تأثیر فرهنگ سیاست در رتب
  آخر است.ۀ بعدي و فرهنگ اقتصاد در رتبۀ اجتماع در رتب
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توان اظهار داشـت: یکـی از محورهـاي     یدر خصوص ارتباط بین فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ م
منـابع انسـانی، مـالی، تجهیـزات،     ۀ اقتصاد اسالمی، اقتصاد فرهنگ است که شـامل همـ  ۀ مهم در عرص

ثري در پیشرفت فرهنگ اسـالمی در  شود. اقتصاد بخش فرهنگ نقش مؤ یفزار، فضا و امکانات ما سخت
سطوح مختلف جامعه دارد. اگر اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادي منبعث از اسالم نباشد، نه تنها 

دارنده و مخرب هم عمـل خواهـد   ن یک اهرم بازعنوا ۀ اسالمی نخواهد شد، بلکه بهموجب پیشرفت جامع
کرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسالمی در تمامی ابعاد خواهد بود. پس اگر فرهنگ اسالمی را پایه و اساس 

خواهیم یافت کـه اقتصـاد فرهنـگ     اه درگ جمله نظام اقتصادي بدانیم، آنو ازا ه یري تمامی پدیدهگ شکل
ـ   وزه از آن بهگ اقتصاد است که امرتابعی از فرهن کننـد. بنـابراین اقتصـاد     یعنوان مکتب اقتصادي یـاد م
آید که دیگر ارکان آن شامل عدالت اقتصادي،  یحساب م از ارکان مکتب اقتصاد اسالمی به مقاومتی یکی

تدبیر معیشت و عقالنیت اقتصادي، الگـوي تولیـد، توزیـع و مصـرف اقتصـادي اسـت. ارکـان مـذکور را         
 تـوان  نمـی  حال اگر اقتصاد خالی از این ارکان باشـد، دیگـر آن را   [1]نامند.  یصاد ماصطالحاً فرهنگ اقت

وجود معنویت، عدالت و عقالنیت دینی، برخاسـته از   مید. پس اسالمیت اقتصاد متقوم بهاقتصاد اسالمی نا
 اي تولید، توزیع و مصرف است. فرهنگی مبتنی بـر معنویـت، عـدالت و   ه عرصهۀ فرهنگ اسالمی در هم

فرهنگ در دیگـر ابعـاد    اه حضور و جریان اینگ عقالنیت دینی، فرهنگی مقاوم و سالم هم خواهد بود. آن
اي ه جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادي موجب سالمت نظامجامعه و از

  سیاسی، فرهنگی و اقتصادي خواهد شد.
ۀ ید تمامی نظامات جامعه را مهندسی کرد. در مرحلفرهنگ دینی باۀ وسیل پس در مرحلۀ نخست و به

ـ    فرهنـگ دینـی تعریـف و    ۀ دوم وقتی که این نظامات شکل گرفت، یعنی هرگاه نظام اقتصـادي بـر پای
بخش، مقاوم و بالنده خواهـد بـود و    پاك، تعالیاه اقتصاد سیاست و اقتصاد فرهنگ نیز گ مهندسی شد، آن

  ساز اسالم باشد.   بخش و انسان یتعال تواند در خدمت اهداف بلند، یم

  گیري هنتیج
  در دموجو ياه بسیآ شناخت .ستا مسالا يدقتصاا نیناقو یترمحو با يدقتصاا مکتب یک متیومقا دقتصاا

 متیومقا دقتصاا کامل ياجرا جهتدر  موقع بهو  زمال تمااقدو ا يیزر هبرنامرا در  متی ماومقا دقتصاا تحقق
 ادفرا مذهبى داتعتقاو ا بینى نجها ،کلىرطو بهو  جامعه بر حاکم فرهنگى ىهاورباو  اه شارز .ندک یم  يریا

از  ترافر جامعه یک ىاه شارز آن دارد. انمیزو  توسعه ندو رو نناآ دىقتصاا رفتااى در ر هکنند تعیین نقش
در  نسانىو ا دىما ةشد نباشتها یــۀسرماو  هددمى ارقر علشعاا تحترا  توسعه نتایجو  ىگیر جهت دىقتصاا توسعه

ــه ما. ااردمىگذ جامعه داتعتقاا  و هاارزش رختیاا  دخو ىهاارزش بارا  دىقتصاا توســعۀ ،جامعه یک چگونه اینک
                                      .ستا قائل معنویتو  مادیت نمیا که حديو  هددمى ئهارا "تحیا"از  کهدارد  تعریفى   به بستگى دبیامیز
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ــعۀ افهدا به نسیددر ر کامل لحصو معد کم ستد یا ناکامی در  يهارکشودر  جتماعیا ،يدقتصاا توســـ
در امــر  فرهنگ هجایگا و نقش گرفتن هیددنااز  ناشی فرهنگی يپیامدها به توجهی بیو  انیرا جملهاز  توسعه لحا

                                     ست.ا توسعه يرجا يیزر برنامهآن در  بهدادن بهاو  فرهنگی توسعۀ به دیکررو علل جمله  از ،توسعه
ــازا ــۀ ةندداربردر یند کاملترین انعنو به مسالا معتقدیم ما کهآنج  ىمینههادر ز ندگىز صحیح برنام

 ینا با ا،لذ ست.ا ننساا تخرو آ نیاد خوشبختىو  دتسعا ةکنند تأمینو  دهبو جتماعىا و دىقتصاا  ،سیاسى
 جانبه همهاى توسعه زسا مینهز ،عملىو  خالقىا ىهاارزش وىحا نیز مسالا غنى فرهنگ  و رفمعا که ادعا

 مسالا که یژگىو ینا با ،شد بحث آن ةرباو در یددگر حمطر متیومقا دقتصاانقـــش فرهنـــگ در   ،ستا
و  علم ،قیتخــــال ر،بتکاا یــــۀسادر  دىما ىپیشرفتها با اههمر که نددا مى بمطلورا  متیومقا  دقتصاا

 ،ها شتال همــۀ  تااو را وادارد  بلکه زد،نسا غافل دخو ىمعنوو  نسانىا تکماال شدر  را از ننسا، افنــاوري 
  نماید. میتنظها آن به نسیدر جهتر د  را دخو دىما افهدو ا برنامهها
، جانبه همه ستقاللىا با اههمر د،خو دىما ىهازنیا تأمین اىبر سالمىا جامعۀ ستا بدیهى ،مینهز یندر ا

 عناصراز آن،  پیشو  هیددگر مجهزروز  فناوريو  اربزا، علمى ىپیشرفتها خرینآ به باید ى،سربلند  و تزع
 یا دیجاا باو  نماید تقویت جامعه ادفرا نمیادر  مسیر ینا دنپیمو باهمسو را  ىهاو ارزش مناسب  فرهنگى

و تحول پر ىنیاد یندر ا تا نماید ترسیمرا  دخو دىقتصاا توسعۀ تبلندمد مشى خط زم،ال  ىهادنها تکامل
                                     .ددنگر انبحرو  گمىدرسر رچاد ادث،حوو  تتحوال وزبر مهنگا   بهو  پرتالطم عصر

  منابع
ه یـ ن فرهنگ و اقتصاد مقـاومتی بـا تک  یبۀ بررسی رابط« ).1392ضري (خ لو حمید لع ،صالح ،بازخانه يطاهر] 1[

  م، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.یط تحریلمللی اقتصاد در شراا نی، کنفرانس ب»ملیۀ بر نقش رسان
  .www.wikipedia.orgا به آدرس یپد یکیت ویسا وب] 2[
ن یـی ش ملی بررسـی و تب یاستراتژي اقتصاد مقاومتی، هما« .)1391آهنگري ( و مریم ،انوش ،جعفري] 3[

  الن.ی، رشت، دانشگاه گ»اقتصاد مقاومتی
  .kayhan.irبه آدرس  هانیک ۀروزنامت یسا وب] 4[
  .http://www.leader.irت رهبري یسا اي کلی اقتصاد مقاومتی در وبه استیس ۀیابالغ] 5[
  .http://farsi.khamenei.irت یسا انات مقام معظم رهبري از وبیب] 6[
ـ اقتصاد مقاومتی: مفهوم، ضرورت، واقع« ).1391(بی یحباله  و احسان ،ریام ،جعفرزادگان] 7[ ش یهمـا ت، ی

  الن.ی، رشت، دانشگاه گ»ن اقتصاد مقاومتیییملی بررسی و تب
ملـی  ش ی، همـا »سـبک زنـدگی و اقتصـاد مقـاومتی     رابطۀ« ).1391( بییحبو حسن  ،علی ،اخترشهر] 8[

    الن.ین اقتصاد مقاومتی، رشت، دانشگاه گییبررسی و تب
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کلی هاي  سیاستسازي  رسانه در پیاده نقش و جایگاه فرهنگ و
  اقتصاد مقاومتی

  **، سکینه طیبی*زاده ناصر نریمی

  چکیده
فرهنگـی منطبـق بـا آن را    اقتصاد مقاومتی باید بسترها و الگوهاي گیري  براي موفقیت در پروژه شکل

گـذارترین  تأثیرعنوان  به باید ها رسانه نیز در نظر گرفت. بنابراین براي نیل به اهداف اقتصادي مد نظر،
باید ها  رسانه توانند با بیان صحیح مسیر یک کشور را براي پیشبرد اهداف تغییر دهند.ببشري هاي  ابزار

دشـمنان، معیشـت اقتصـادي، افـزایش      ۀتوطئـ سـازي   اهمیت نقش اقتصاد مقاومتی را در بهبود خنثی
کرده و میزان آگـاهی مـردم را در    پیامدهاي آن را براي مردم تبیین اشتغال و کنترل تورم و دیگر آثار و

کـردن   مشخص ملی براي رسیدن به این هدف باید به تعیین مأموریت، . رسانۀاین زمینه افزایش دهند
و تبیـین دقیـق و   هـاي   کـردن اسـتراتژي   ي خود و مشخصپیشرو و رویکردهايها  راهبردها و سیاست

سـازي   در این تحقیق به جایگـاه و نقـش فرهنـگ و رسـانه در پیـاده      بپردازد.ها  پیگیري این استراتژي
برد این هدف ارائه شده اسـت. و  راهکارهایی براي پیش تی پرادخته شده،مکلی اقتصاد مقاوهاي  سیاست

  ملی عنوان شده است. اقتصاد مقاومتی پیرامون رسانۀسازي  نگفتما ۀپیشنهاداتی در زمین
  راهبردها ملی، ۀرسان فرهنگ، : اقتصاد مقاومتی،ها واژهکلید

  مقدمه
ـ و استخدام منابع کم يریکارگب يانتخاب مردم و جامعه است برا یدانش چگونگ ،علم اقتصاد اب جهـت  ی

  .است مصرف يمختلف جامعه براهاي  افراد و گروهان یها م ع آنیخدمات گوناگون و توزد کاالها، یتول
با دشمنان نظام  ییارویجهت رو یط کنونیاست که در شرا یخاص يها یژگیو يدارا ،یاقتصاد مقاومت

 هـاي فشـار و متعاقبـاً    تشخیص حوزه اقتصاد مقاومتی یعنی«طرح است.  ک کشور قابلیط استراتژیو شرا
در شرایط آرمانی تالش براي تبـدیل ایـن فشـارها بـه فرصـت       ها و کردن آناثر تالش براي کنترل و بی

هاي تولیـد داخـل و تـالش بـر      کید روي مزیتها و تأ ی در راستاي کاهش وابستگیاقتصاد مقاومت .است
  ».خوداتکایی است

                                                        
  .naser_narimiadeh@yahoo.com ارشد تعاون، کارشناس *

  .sakinehtayebi62@gmail.comارشد شیمی آلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه،  کارشناس **
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، »کردن اقتصـاد  مردمى«شان به ی، الزاماتى دارد که ا»اقتصاد مقاومتى«،يدگاه مقام معظم رهبریاز د
و  ،ق فعالیـت اقتصـادى  یتشـو «،»بخش خصوصـى  يتوانمندساز«،»44هاى اصل  کردن سیاست ییاجرا«

کاهش « کند که شامل می ن نوع اقتصاد به چند محور اشارهیشان درایاشاره دارد. ا» سیستم بانکى کشور
ل ئدر کشور به مسا گریهاى گوناگون د و ظرفیت» بنیان توجه به صنایع دانش«،»وابستگی به صنعت نفت

  باشد. یم» دولتىهاى غیر هاى دولتى، هم دستگاه اهمدیریت مصرف هم در دستگ«ل یگر از قبید
کـردن   ح، مشـخص یصـح  يذارگ ت، هدفیمورن مأییمستلزم تع سیما به این موضوع و پرداخت صدا

سازي مطلوب و مدیریت  هریزي جامع محتوایی، برنام همتناسب با اهداف، برنام يذارگ استیها، س ياستراتژ
  هوشمندانه و کارآمد است.

نخبگان و  و نگرش يشات مقام معظم رهبریگیري از فرما همحورها با بهر یاساس، بخش اساس نیبرا
 بـه مرحلـۀ   یجهان ياه کشور که بحران یط کنونیشود که در شرا ینه استخراج مین زمیان در ایدانشگاه
ملـی   سـازي رسـانۀ   هاي برنامـ ه استیر سیکشور و سا ۀنداز توسعا ده است و توجه به آن در چشمیحاد رس
ـ  ياهـ  اسـت یا، ضوابط تولید و پخش، متناسب با سه سیاست« است. يضرور پـرداختن بـه    ةو نحـو  یقبل

  د.یه گردیته »ل مهم کشورئمسا

  ست؟  یچ یاقتصاد مقاومت .1
شات مقـام  یفرمااز توان  میاما آن را  ،کار گرفته نشده ، تاکنون بهیمفهوم اقتصاد مقاومت ،یات علمیدر ادب

  اند، استخراج کرد. همطرح کرد تازگیکه به  يکارشناسان اقتصاد يها دگاهیو د يمعظم رهبر
کشـور دارد  «یک شعار نیست؛ یک واقعیـت اسـت.    ،»اقتصاد مقاومتى«،يدگاه مقام معظم رهبرید از

ـ را در مقابل خـود د » اى بسیار بلند و نویدبخشىه افق« یستیبا». کند پیشرفت می ـ   د.ی رود در  یانتظـار م
هایى هم گرفته شود، بناست  ها و تصمیم هاى استوار و همت الى این مشکالت، در وسط این خارها، گام  هالب

  ».جورى است مورد نظر برساند؛ وضع کشور االن اینۀ از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقط
ـ د و توزیـ اص است که به تولط خیک کشور در شرای ي، راهکار اقتصادیاقتصاد مقاومت  يع کاالهـا ی

در  ـ متخاصـم  يخصـوص کشـورها   هب ـ گرید يبه کشورها یکاهش وابستگ يبرا يگذار هیخاص و سرما
 یاساسـ  يمردم و کاالهـا  یزندگ یکه اگر نتوانست محصوالت اساس يا هگون پردازد؛ به یم یط بحرانیشرا
د انبـوه محصـول مـورد    یکند، بتواند با اتکا به داخل به توله یگر تهید يها را در بازار مبادله از کشورها آن

دارنـد   یکـه سـع   یمردم در جهت مقاومت در مقابل دشمنان یجتاج اساسین کاالها و مایمتأ نظر بپردازد.
  ند.یم نمایکشور را تحر از آنیمورد ن ياز کاالها ياریبس

ن کشور، در مسئوال اشاره دارند که راهگشاست که ییاه تیبه واقع ،ينه، مقام معظم رهبرین زمیدر ا
ـ    آن ياقتصاد يزیر هست در برنامیبا یافق بلندمدت م ردن کـ  ىمردمـ «تـوان بـه    یها را لحـاظ کنندکـه م
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بخـش   يتوانمندسـاز «کـه در گذشـته مطـرح نمودنـد و     » 44هـاى اصـل    توجه به سیاسـت «، »اقتصاد
هاى دولتـى   و دستگاه» ت سیستم بانکى کشوریقوت«، »اقتصادى يها ق فعالیت بنگاهیتشو«، »خصوصى

شـان، کـاهش   ین از نظـر ا یقضائیه همراه باشد. همچن ةمقننه و قو قوة کمک ست بایبا یاشاره دارند که م
در کشـور  » گـر یهـاى گونـاگون د   ظرفیت«و » بنیان توجه به صنایع دانش«، »وابستگی به صنعت نفت«

 هـم در  مـدیریت مصـرف  «ل یگر از قبیل دئاست که طرح فرمودند و مسا یاقتصاد مقاومت یبخش اساس
  ؤثر است. م یرشد اقتصاد مقاومت بر» دولتىهاى غیر هم دستگاه هاى دولتى، دستگاه

  یاقتصاد مقاومت یاصل يمحورها. 2
ـ چه در جراه ماحصل آناند ک هذکر کرد یمختلف يکارشناسان اهل فن محورها ،یاقتصاد مقاومت يبرا  د وی

  :ذکر کردتوان  میا مطرح شده است در چند بند ه رسانه
  .کردن آن ییمناسب جهت اجرا یاست پولیاتخاذ س. 1
  .مولد در جهت رشد اقتصادهاي  هیبه سرما يل منابع ارزیتبد. 2
  .یجهان ياقدامات هوشمندانه در بازارها. 3
  .گانیت همسایاز ظرف ياقتصاد ياه استفاده. 4
  .یملهاي  و پشتوانه ياقتصادر یتوجه به ذخا. 5
  .ن حوزهیفعال جامعه در ا يروهاین يریکردن اقتصاد و بکارگ . مردمى6
  .44هاى اصل  سیاست شدن ییاجرا. 7
    .دولت یبخش خصوصى با همراه يتوانمندساز. 8
  .یاساسگذاري  هیسرما يدرآمد آن برا يریکاهش وابستگی به صنعت نفت و بکارگ .9

  .کشوردر  گریهاى گوناگون د بنیان و ظرفیت دانشتوجه به صنایع . 10
  .تالش در کشور و کار و يتوجه به فرهنگ اقتصاد. 11
  .یرانیا ۀیت از کار و سرمایحما ،یمل ۀیدادن به سرما. بها12
  .ییخوداتکا يگر کشورها و تالش برایبه محصوالت د یکاهش وابستگ .13
  .يرضروریغ د محصوالتیانقباضی در تول  سیاست اتخاذ .14
  .شود مشابه ایرانی آن تولید می رویه به کشور و واردات کاالهایی که بی کنترل واردات. 15
  مشخص. يک الگویدادن به جامعه در جهت اتخاذ  همراهی با مردم و آگاهی .16
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  و اقتصاد مقاومتیها  رسانه. 3
براي تحقق این مهم، رسانه باید خود را موظف بداند تا مردم را در جریان امور قـرار دهـد و بـه بیـان مسـائل و      

نظرات مختلـف و تحلیـل    ۀصحیح بپردازد. هرچند در ارائ هاياطالعات و آمار ۀآنان با ارائسازي  توانمندي ةشیو
 .همدلی و همراهی با مردم بدانند ها، سوي یک رسانه، مسئوالن خود را مکلف به پاسخگوییمسائل از

بخشی مـردم   ر دهد و آگاهیعنوان واسطه در کنار یکدیگر قرا مختلف را بههاي  تواند بخش می رسانه
 .رفتارهاي صحیح را یادآور شودو  ها ت و راهاز اقدامات مفید و مثبت، نظرا

اندرکاران مسائل مهم اقتصادي بکشـانند تـا    ات واقعی را به رخ مسئوالن و دستتواند مطالب می رسانه
ـ توانـد زم  مـی  مشارکتی معنادار در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد شود؛ اقتصادي که پویـایی جامعـه را    ۀین

  .را افزایش دهد وري بهرهفراهم کند، ایجاد اشتغال کند، نرخ بیکاري را کاهش دهد و میزان تولید و 

  اقتصادمقاومتی سازي گفتمان در ها رسانه نقش .1.3
گونـه تفسـیر    داده را آن ا معمـوالً اتفاقـات رخ  هـ  است و انسان  مؤثرترین ابزاردر جهت اقناع مخاطب رسانه

دهنـد کـه مخاطـب     ها وقایع را طوري جلوه مـی  خواهند. رسانه ها می اي مسلط بر آنه هنند که رسانک می
نمایی، گفتن بخشی از حقایق و در برخی موارد کتمان و انکار،  ها را داشته باشد. بزرگ برداشت مد نظر آن

اي از اهداف را دنبال  دهها در جوامع امروزي طیف بسیار گستر ابزارهاي متداول در این عرصه است. رسانه
ر سـازد؛ اهـدافی   تواند ما را نسبت بـه ایـن پدیـده تأثیرپـذیرت     ها می کنند که عدم آگاهی نسبت به آن می

در ایـن مقالـه،    هـا و...  رسانی، تفسیر، پیوند انسان ] نظارت و اطالع1کردن، سرگرمی،[پذیر همچون جامعه
شـود. بـا    ارائه می» اقتصاد مقاومتی«ۀ رجی، نسبت به مقولها، اعم از داخلی و خا تحلیلی از عملکرد رسانه

رسانی  است یا اصالً براي پیاماین توضیح که مطابق اعتقاد مک لوهان، رسانه در هر تعریفی، یا خود پیام 
اقتصـاد   . وجود آمده است. پیام نیز یا خود فرهنگ است یا بـراي انتقـال فرهنـگ انتشـار یافتـه اسـت       به

ها و پیشرفت در شرایط فعلی است که توسط مقـام   دکترین کشور براي مواجهه با تحریمۀ مثاب مقاومتی به
کـردن اقتصـاد، کـاهش وابسـتگی بـه نفـت، مـدیریت         ي (دام ظله) مطرح شده است. مردمیمعظم رهبر

اساس برنامه، وحدت و همبستگی، حمایـت  زمان، منابع و امکانات، حرکت بر حداکثري ازة مصرف، استفاد
  توان استراتژي اصلی این مفهوم نوظهور دانست. ید ملی و مدیریت منابع ارزي را میاز تول

  ارتباط رسانه و مطبوعات با اقتصاد مقاومتی. 2.3
توان به اهداف مد نظـر دسـت    نمی طبیعتاًو استنباط کرد توان  نمیاگر از اقتصاد مقاومتی مفهومی درست 

اي  هرسـان هاي  از آرمان مطمئناً ،کند و اگر این چنین شودتواند در این خصوص سکوت  نمی یافت و رسانه
مردم از ایـن مفهـوم   خود دور خواهد ماند. بنابراین رسانه مفسر اقتصاد مقاومتی بوده و در شناخت حقیقی 
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در چنـین وضـیعتی بایـد    پـذیري   با پـذیرش حـس مسـولیت   ها  رسانه .کند می ثري ایفاؤارزشمند نقش م
 در عصـر ارتباطـات،  هـا   و کارکرد رسـانه  و اطالعات دقیق داشته باشند آمار بر رسانی شفاف مبتنی اطالع

  .ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع بشري انکارناپذیر است ۀشک در هم بی

  رسانه در جوامع امروزي. 3.3
هسـتند کـه توسـط    اي  ها ابزار عمده اند. رسانه پذیري کار مؤثر جامعه و ها ساز کلی در جوامع، رسانهورط هب

آفرینـی خـود را    اي نقش گونه کنند و افراد به سایی و تفسیر میها مردم ساختارها و حوادث جامعه را شنا آن
 بخشند که در تعارض اساسی با رفتار مورد انتظار دیگر افراد جامعه قـرار نگیـرد.   ها سامان می اساس آنبر

ها بـدون مراجعـه بـه تفکـرات مـک       ت رسانه) معتقد است که بررسی ماهیت و طبیع75، 1385طلوعی (
بـود.    شد، بسیار نارسا خواهـد ها، اگر ناممکن نبا بودن آن پذیرفتنی یا ناپذیرفتیۀ نظر از مسئل صرف لوهان،

هـاي   هرسانی برخوردارند. تمامی رسـان  ها) از ویژگی پیام ها (در میان سایر ویژگی اساس، تمامی رسانه ینابر
کـان تکنولـوژیکی)،   ارتبـاطی (ام ۀ ن انبوه و امکان گسترش شـبک امخاطببودن داراهمگانی، بنا به ویژگی 

  شدن را دارند.  استعداد جهانی

  هاي داخلی رسانه
هاي داخلی باید نقـش خـود را در    توان در دو زمینه تحلیل نمود. اول اینکه رسانه اي داخلی را میه هرسان

کـه  هـاي داخلـی تاآنجا   م اینکه خـود رسـانه  فا نماید و دوخوبی ای رسانی اقتصاد مقاومتی به و اطالعتبیین 
ـ   می زمـان در  اینجاسـت کـه اگـر ایـن دو ویژگـی هم      مهـم ۀ توانند عامل به اقتصاد مقاومتی باشـند. نکت

دهد. در این میان، نقش  اقتصاد مقاومتی رخ میۀ سازي در زمین هاي داخلی وجود داشته باشد، گفتمان رسانه
دانشگاهی براي «داخلی، که به تعبیر مقام معظم رهبري (دام ظله) ۀ راگیرترین رسانعنوان ف سیما به و صدا

هاي داخلی،  در مورد اول، با بررسی عملکرد رسانه شود. است، دوچندان می» انقالبیـ  تدریس اصول اسالمی
هاي  کرسیشود. میزگردها،  شدت احساس می اقتصاد مقاومتی بهۀ هاي تخصصی در زمین جاي خالی برنامه
هاي تخصصی و... ضروري است در تبیین اقتصاد مقاومتی صورت پذیرند. در مورد  برنامه آزاداندیشی، ویژه

   خورد. چشم می هاي بیشتري به تصاد مقاومتی، ضعفدوم، یعنی عاملیت به اق

  هاي خارجی رسانه
هـاي خـارجی، در    ه رسـانه یـابیم کـ   اقتصاد مقاومتی، درمیۀ هاي خارجی در زمین با بررسی عملکرد رسانه

ـ      ، بیشتر به»فرهنگیتهاجم «ة راستاي پروژ ۀ صورت نرم و ضمنی بـه تخریـب و تبلیغـات منفـی در زمین
و » گرایـی  مصـرف «، »کـاهش وحـدت ملـی   «پردازند. براي مثال، تـالش بـراي    می» اقتصاد مقاومتی«
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رمستقیم اقتصاد مقـاومتی را  صورت غی مواردي است که به» تولیدات خارجیتضعیف تولید ملی در برابر «
هـاي تماشـاگران سـینما و تلویزیـون در قبایـل       در واکـنش   توضیح اینکه پـژوهش  سازد. دچار تهدید می

بیننـد و   بیننـد، نمـی   غیرمتمدن نشان داده است که این تماشاگران، فیلم را آن طور که مثالً اروپاییان می
ها و پیگیري خـط   شوند و ارتباط صحنه ها مشغول می ه آنکنند و ب ي آشنا را تعقیب می تنها عوامل و اشیا

ۀ همین ترتیـب، اغلـب بـر جزئیـات، بیشـتر از کـل صـفح        رایشان مطرح نیست. کودکان نیز بهداستانی ب
ـ  یابـد و مـی   ورت پیام انتقال مـی ص هنظر از محتوا، ب ین رسانه، صرفبنابرا تلویزیون نظر دارند. د نقـش  توان

هـاي جمعـی، بـدون اینکـه خـود       ن رسانهاباشد. بسیاري از مخاطب  شتهن داااطبمهمی در اقناع اذهان مخ
 ،شـوند  گیرند و دچار تزلزل در عقایـد و تشـکیک در معلومـات مـی     اطالعاتی قرار میۀ بدانند، مورد هجم

مسـتقیم، امـا   ۀ البتـه نبایـد از مواجهـ    ) که اقتصاد مقاومتی یکی از این موارد است.107، 1388(واعظی، 
سـاختن   رنـگ  هاي خارجی، با هدف کم رسانه اقتصاد مقاومتی غافل بود.ۀ هاي خارجی با مقول رسانه اندك

دیگـر، بـه    تخریب مفهوم اقتصاد مقاومتی، ازسوي سو و هاي ریاضتی، ازیک ردم اروپا به طرحاعتراضات م
ت کـه اقتصـاد مقـاومتی    تحلیل اس گونه قابل اي این اند. این پیام رسانه اختهسازي میان این دو پرد شباهت

کمـی از بحـران    اي جدابافته از اقتصاد ریاضتی نیست، همچنین مشـکالت اقتصـادي ایـران دسـت     تافته
  اقتصادي اروپا ندارد.

  ؟د باشدیراهبردها در رسانه چه با. 4
ـ متناسب بـا ن  يمناسب اقتصاد يو تنوع بخشی به الگوها یاقتصاد مقاومت جیترو. 1 ط یاز کشـور و شـرا  ی

  .میتحرخاص 
 .يدیتولهاي  ، فرصتی، منابع انسانيگذار هیدر سطوح سرما ياقتصاد يراهبرد ياه تبیین و تحکیم حوزه. 2
 .در کشورگذاري  هیمناسب و متعادل در جهت رشد سرما یبخش یو آگاه یرسان . اطالع3
  .کشور يگسترش و تعمیق فرهنگ کار و تبیین نقش آثار آن بر استقالل اقتصاد. 4

  توان در رسانه متصور بود؟ می را یاهدافچه 
و  یبا تکیه بـر اصـول علمـ    يمطلوب اقتصاد يمدل و الگو یمعرف ):یاقتصاد مقاومت جیتروراهبرد اول (

 يآن در استقالل اقتصـاد  ةو کارکردهاي سازند یتبیین و تشریح نقش اقتصاد مقاومت اي اسالمی،ه آموزه
سازي براي توجه بیشتر سایر نهادهاي کشور در چگونگی پرداختن  هزمین ،یمل یاز وابستگ ییکشور و رها
  .اقتصاد به موضوع

 یو بـانک  یگذاران مال هیدادن سرما سوق :ياقتصاد يراهبردهاي  تبیین و تحکیم حوزهاهداف راهبرد دوم (
ثر بـا  ؤبا هدف تعامل مـ  یاسالم يت دولت و مجلس شورایهدا ،یدر اقتصاد مقاومت يمشارکت جد يبرا



  639                ...هاي  سازي سیاست رسانه در پیاده فرهنگ ونقش و جایگاه 

 

اي  هدر عرصـــ یبخـــش خصوصـــ جانبــۀ  حضـــور همـــه يالت الزم بــرا یتســـه گر و ارائـــۀیکــد ی
تأکید بر نقـش محـوري دولـت در     ،یتحقق اقتصاد مقاومت يها يازمندیموانع و ن یناسش بیآس ،ياقتصاد

ک ) و یسـتم ی(ساي  هد بر نگرش مجموعـ یکتأ ،يدیتولهاي  ها در حوزه ت از آنیت متخصصان و حمایترب
  .یدر اقتصاد مقاومت يراهبردهاي  پرداخت به حوزهنگر در  کل

 يهـا بـرا   بـه آن  یبخشـ  یب متخصصان و آگاهیترغ :)یبخش یو آگاه ی(اطالع رسان اهداف راهبرد سوم
ـ ارز ،يکـالن اقتصـاد  هـاي   در پـروژه  ین منـابع مـال  یق مردم بـه تـأم  یتشو ،يدیتول يگذار هیسرما  یابی

در جامعـه و   ین الزامات اقتصاد مقـاومت ییتب الزم،هاي  يگذار هیب دولت به سرمایدولت و ترغهاي  برنامه
 ياقتصاد یکاهش وابستگ يایدر مورد آثار مثبت و مزا یسانر عاطال ،يگذار هیت دولت در امور سرمایهدا

 کشـور،  یاساس يازهایبه ن یتوجه ینسبت به پیامدهاي منفی و زیانبار ب یبخش یآگاه گانگان،یکشور به ب
 ،در سـطوح خـرد   یح اقتصاد مقـاومت یتشر ،یدر اقتصاد مقاومت یمردم پررنگ مردم و پشتوانۀن نقش ییتب
  ی.الملل نیو ب یمل

در  یعمـوم  يا و رفتارهـا هـ  نگـرش  لزوم اصـالح  :اهداف راهبرد چهارم (گسترش و تعمیق فرهنگ کار)
ق یتعم ،یاقتصاد مقاومت نۀیدر زم يریادگیآموزش و  يپرداختن به نقش راهبرد کردن،خصوص کار و کار

بـه هـر جهـت و     يو بـار  یگـ  تقبیح فرهنگ روزمر کشور، يمطلوب از منابع اقتصاد ب به استفادةیو ترغ
ق بـه  یضرروت تشو فرهنگ کار در جامعه و یتبیین نقش اساس و تعاون، يو همکار یمیق به کار تیتشو
  .یو تفردخواه يشکل تکرو مور بهدر انجام ا یهمراه نقد فرهنگ عموم به یمیغ کار تیتبل د،یتول

  

  ؟اند نه کدامین زمیدر ا يا ها و ضوابط رسانه سیاست. 5
ـ پرداختـه شـود و در تول   یاقتصـاد مقـاومت   م بـه موضـوع  یمستقریطور غ ا تا حد امکان بهه در برنامه .1 د ی

  روي رعایت گردد. هن خصوص، اعتدال و میانیا ياه برنامه
ا و هـ  مـت یجـاد ثبـات در ق  یش مـردم و ا یدر جهت رفاه و آسـا  يمحصوالت راهبرد يبر نقش محور .2

  ا در بازار تأکید شود.ه متیاز نوسان ق يریجلوگ
 یاحتمال ياه ادهت دشمن نسبت به سوءاستفیکار شود که حساس يا هگون ن موضوع بهیدر پرداختن به ا .3

ل بـه  یـ ختـه شـده تـا ن   یمردم برانگ يقتصادفراهم شود که مشارکت ا يا هنیخته نشود، بلکه زمیبرانگ
  ل شود.یکشور تسه ياقتصاد انداز چشم

ـ   يسو هب یمردم و ادارات حکومت يدهایبه خر یهد تجه و ید ملیت از تولیدر حما .4  یمحصـوالت داخل
  انجام شود. یمل در رسانۀ ياقدامات جد

  کار در جامعه معرفی نشود.عنوان متولی اصلی این  ، دقت شود رسانۀ ملی به يساز هدر برنام .5
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اسـاس   ا مورد توجه باشـد و بـراین  ه هویت خاص شبکه ، عاي مرتبط با موضوه در تولید و پخش برنامه .6
  ا تعیین شود.ه یک از شبکهیب پرداختن به این موضوع براي هرسهم و ضر

ـ به درآمد نفـت و اسـتفاده از مشـا    یتوان نظام اسالمی در پرداختن به کاهش وابستگ .7 در  یرکت مردم
  ش گذاشته شود.یبه نما يشرفت اقتصادیپ

 یملـی در خصـوص اقتصـاد مقـاومت     ا و ضوابط رسانۀه اي خارجی، سیاسته در تأمین و پخش برنامه .8
  طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. به

 اي و تکـراري و یـا نظـرات سـطحی اکیـداً      هاالت کلیشوگوهاي مردمی از طرح سؤ در استفاده از گفت .9
  اجتناب شود.

ـ    یبخـش خصوصـ  برداري  آثار بهره .10 کارشناسـی و بررسـی شـود و     يا هو منطقـ  یدر کنـار اثـرات مل
  به مخاطبان ارائه شود. راهکارهاي متناسب با هر بخش

  هنرمندانه ترویج شود.اي  هشیو کار، کارآفرینی و ثروت آفرینی بهفرهنگ  .11
  ا ارائه شود.ه در برنامه یا اقتصاد مقاومتمتناسب ب یزندگ ةویمشخص از ش يک الگوی .12
  .ردیقرار گ یمورد نقد و بررس یز متناسب با اقتصاد مقاومتیکشور ن ینظام آموزش .13
کار نشود  يا هگون ن مورد اجتناب شده و موضوع بهیا و راهکارهاي غیرکارشناسی در اه تحلیل از ارائۀ .14

  د .یش آیکه خلط مبحث پ
موضـوع اسـتفاده    یرسان ن و اطالعییدر تب یعلم و نخبگان برجستۀ یثر دانشگاهؤاي مه از شخصیت .15

  رش همگان فراهم شود.یپذ يبرا يا هنیشود تا زم
ج و یتـرو  یاقتصـاد مقـاومت   توسـعۀ  در یتیریمـد  يو راهبردها ییجو ، دانش صرفهيفرهنگ اقتصاد .16

  شود. یرسان اطالع
هـاي   ادهن و سوءاسـتف یقوان از خأل یناش ياه بیاقتصاد کشور، برآس یناسش بیا، ضمن آسه در برنامه .17

  د شود.یتأک همگذاري  هینه و انحراف در سرماین زمیدر ا یاحتمال
ـ  ک اقتصادي در اقصی نقـاط کشـور بـه   یاي استراتژه فعاالن اقتصادي و کارآفرینان در حوزه .18 اي  هگون

  معرفی شوند. یمل ي در عرصۀر ایجاد حس و رفتار جهادآموزنده و تأثیرگذار د
 نـدة یاي شفاف و عینی، نسبت به تبیین آثار مثبت اقتصاد مقاومتی بر زندگی واقعـی مـردم و آ   هگون به .19

  پرداخته شود. یرانیا ۀیت روحیکشور و تقو ياقتصاد
 یمقـاومت دشمن و رشد اقتصاد هاي  عنوان راهکاري براي مقابله با تحریم طرح مجاهدت اقتصادي به .20

  در کشور تشریح شود.
ـ از مـردم در ا ین منابع مورد نیمتأ د بریکتأ نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور و یبررس .21  ياهـ  ن حـوزه ی

  شود. یرسان خاص اطالع
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  د شود.یکاستقالل قوا هم تأ کشور و يتحوالت اقتصاد دارانه در عرصۀ رجانبیبر ایفاي نقش غ .22
 یکشور و توجه بـه اقتصـاد مقـاومت    يجمعی در جهت حل مشکالت اقتصادجویی  هبر استفاده از چار .23

  شود. يساز هبرنام
در قالب اتـاق   يدیتولهاي  در شبکه یدر کشور و حت یاقتصاد مقاومت يراهبرد ياه تهیل کمیبر تشک .24

  د شود.یکفکر تأ

  شنهاد داد؟یتوان پ می سازي هاي برنامه سوژه چه. 6
ـ بـارز تول هاي  مصداق و ارائۀ ید در اقتصاد مقاومتیموفق تول ياه معرفی و نمایش حوزه .1 در جهـت   يدی

   .مختلف و متنوع در کشور سازي مدل
اي علمی، فرهنگـی، ورزشـی،   ه کشور در عرصه نان برجستۀیگذاران و کارآفر هیمعرفی و تقدیر از سرما .2

  .اجتماعی و اقتصادي
  .ط خاصیشرا يان در خارج از کشور برایرانیاگذاري  هیسرما یالملل نیبهاي  نهیزم یمعرف .3
  .یداخل يان در مصرف کاالهایرانیفرهنگ مصرف ا ۀر ذائقییق به تغیتشو .4
  .کند نمی قیرا تشو یید و خودکفایدر آموزش و پرورش کشور که تول یو درس ینقد منابع آموزش .5
  شود. یبررسمختلف نقد و هاي  ز در قالب برنامهیرسانه ن یغیتبلهاي  برنامه .6
  .و بزرگان کشور در آثار بزرگانی مانند حضرت امام (ره) یاقتصاد مقاومتهاي  اهمیت و جایگاه مصداق .7
  .یغرب يجمله خود کشورهاگر ازید ينه در کشورهاین زمیموفق در اهاي  حوزه یمعرف .8
امـروز کـه    دةز نحراط کشور و جهان بیبا رعایت شرا یش به اقتصاد مقاومتیطرح دالیل و اهداف گرا .9

  .بزرگ شده است يمانع رشد صادرات کشورها
  .نظام در اقتصاد است یاتیکشور که مانع حرکت ح ياقتصاد ياز بیآسهاي  شناساندن حوزه .10
  .يو ربط آن با فرهنگ اقتصاد یتوجه به فلسفه اقتصاد مقاومت .11
   .یمردم و بخش خصوص یاساس يازهاین نیدر تأم یر اقتصاد مقاومتیتأث .12
  .یر افکار عمومیدر جهت تنو یدر مقابل اقتصاد مقاومت یش به اقتصاد مصرفیعلل گرا یبررس .13
  .در کشور يو انرژ ییغذا یاز وابستگ يریدر جلوگ یمعرفی آثار و کارکردهاي اقتصاد مقاومت .14
  .در کشور یمعرفی راهکارهاي مؤثر در زمینه رشد اقتصاد مقاومت .15
 جهـت  گـر کشـورها در  یو رقابت بـا د  ياقتصاد یید و خودکفایاي نوین و صحیح توله توجه به شیوه .16

  .ن حوزهیرشد ا کردن نهادینه
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  ؟چه هستند یمقاومت يبه اقتصاد يا هدر خصوص پرداخت رسان یمالحظات اساس. 7
  :یرویکردهاي پیشِ روي رسانه در پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومت .1
ثر و فعـال در پـرداختن بـه ایـن موضـوع و      ایفاي نقـش مـؤ   از:س عنوان نهادي پیشرو و جریان به رسانه  

   کشور. ياه نهادها و ارگان اي سایره هی به فعالیتد تجه
اي سایر نهادهـا و  ه اتخاذ رویکرد انفعالی و انعکاس فعالیت فعالیت دیگر نهادها: مثابۀ آینۀ رسانه به 

  .وزارت کشور، نیروي انتظامی و... در این زمینهربط نظیر  اي ذيه ارگان
ـ ربـط در پـرداختن بـه ا    به وجود نقـاط قـوت و ضـعف عملکـرد نهادهـاي ذي      باتوجه  ،ن موضـوع ی

و اقدامات نهـادي مـرتبط بـا    وقایع  و انعکاس کلیۀ (رویکرد دوم ) "آینه مثابۀ رویکرد رسانه به" اتخاذ
    باشد. یملی معقول نم اقتضائات خاص رسانۀ اي کالن وه له، بدون توجه به سیاستاین مسئ

اصلی رسانه،  مسئلۀ یدر پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومت پرداخت به موضوع: تأکید بر روش و شیوة .2
ملـی   ن موضوع اسـت. در ایـن ارتبـاط رسـانۀ    عبارتی چگونگی پرداختن به ای ناختی و بهش شبحث رو

اي رسـانه در خصـوص ایـن    هـ  ولویـت در آن اهـداف و ا  استراتژیک است کهنیازمند اتخاذ رویکردي 
  روشنی تعیین و مشخص شده باشد. موضوع به

ـ ملـی در ا  مخاطبـان رسـانۀ   بندي مخاطبان: هدست .3 ـ تول فعـاالن عرصـۀ   چنـد گـروه   ن حـوزه بـه  ی د و ی
شود. در پرداختن به این موضوع، رسانه بـا طیـف    یم میمردم تقس عامۀ و ياندرکاران امر اقتصاد دست

سازي مناسب  هرو است که برنام ز روبهیگر نید يها متنوعی از مخاطبان شامل جوانان، کودکان و گروه
یـن مخاطبـان اسـت کـه     شدن بـین ا  بندي و تفکیک قائل ها نیازمند شناخت، دسته و اثرگذار براي آن

 وةیشـ  عرصـۀ در سازي  فرهنگ يبرااي  هنیقرار دهد و زم تأثیررا تحت  ینظام آموزش بتواند هم حوزة
  فراهم سازد. یمتناسب با اقتصاد مفاومت یزندگ

طرف فرزانگـان و نخبگـان    اساس علم اقتصاد، یکندي مخاطبان برب مدر تقسی مخاطبان هدف رسانه: .4
گـر  ید نظرات داده شود و طـرف  ها هم فرصت مشارکت در ارائۀ ست به آنیبا می جامعه قرار دارند که

  کشور قرار دارند. یمحصوالت اساس دکنندةیو تول يفعاالن اقتصاد ،طیف
جامعـه و تقـدم    یو اجتمـاع  یل فرهنگـ ئرسد مسا ینظر م اگرچه به ا:ه در برنامه یتقدم اقتصاد مقاومت .5

جامعـه کـه مقـام     یط کنـون یدر شـرا  "مقولۀ اقتصاد"اما  ،ستندینه کم نین زمیدر ا یارزش ياه برنامه
دست  يمردم ما که با مشکالت اقتصاد یط کنونیبراي جامعه و شرا ،د دارندیکآن تأ بر يمعظم رهبر

و  ییعزیمـت و مبنـاي حرکـت را خودکفـا     طۀملی نق کنند، مقدم است. چنانچه رسانۀ یو پنجه نرم م
ـ یتواند از زبان مردم سخن بگوید و زم یگانگان قرار دهد، میاز ب ییخوداتکا را فـراهم سـازد کـه     يا هن

بـه   ياقتصـاد  یش باشند و نه تنها وابستگیدر کشور خو یفید محصوالت کیلمردم ما شاهد تو يروز
ـ کن مرز و بوم بـا تأ یفرزندان ا همۀ يحاصل شود که برا يا هنیبلکه زم ،گر قطع شودید يکشورها د ی

  د.بایز رشد ین یمقاومت ياقتصاد ،ياقتصاد ییبر خودکفا
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در پـذیر   بینقـاط آسـ   ییازمند شناساین یمقاومترشد اقتصاد : یرشد اقتصاد مقاومت ياه نهیتوجه به زم .6
 ،ینیکارآفرهاي  لفهؤازمند توجه به مین است که ياقتصاد ينهاد ياه استیف سیاقتصاد کشور و بازتعر

 يا ضـرور یامروز دن در اقتصاد يجهت الگوساز کسب و کار در کشور است که يو فضاپذیري  سکیر
ـ کشور در ا ياقتصاد يراهبردها ییشناسا دار ویاقتصاد پا یاساسهاي  ن حوزهین تدویهمچن. است ن ی
  .است يط ضروریشرا

ازمند است که در قالب یخاص ن ياه نهین زمید در ایبه رونق تول کیاستراتژ يکاالها يخودکفاساز
د در کنار توجه به کـاهش  یش حجم تولیشود. اما افزا یبه آن توجه م يکالن در سال جار يراهبردها

 يازهـا یدر جهـت ن  یمل ۀبودجه و درآمد نفت در اقتصاد کشور و توجه به رشد صندوق توسع یوابستگ
صنعت و اقتصاد  ةحوز جمله متخصصان و نخبگانشور ازمطلوب از امکانات و منابع ک دةکشور و استفا

ظم د خاص مقام معیکبه تأ ن حوزه به آن توجه کرد. باتوجهیست در ایبا یاست که م ییاه نهیجمله زماز
ت بـازار  یریدر مد ییگرا و کاهش مصرف ياقتصاد يها ت بنگاهیفعال يبسترساز ،نهین زمیدر ا يرهبر
ـ ل تولیو تسـه  یص ارز در جهت رشد اقتصاد مقاومتیتخصبندي  تیو اولو ـ د و تجـارت ن ی  يز ضـرور ی

  اند. د کردهیکأآن ت متخصصان امر بر ،ن مدت کوتاهید که در همینما می
بوده  یبیست ترغیبا یملی م رویکرد رسانۀ ،ن مسئلهیدر پرداختن به ا :یاي اقناعه رویکرداستفاده از از  .7

گذاران را در  هیدکنندگان و سرمایحضور تول نۀیزم یاقناع يکردهایا و روه کیبا استفاده از تکن و رسانه
  .کرد استین رویازمند همیگر نید يد کاالهاید محصوالت خاص فراهم سازد. هرچند تولیتول

اي  هلعنـوان مسـئ   اي رسانۀ ملی نبایـد موضـوع اقتصـاد بـه    ه در برنامه شدن موضوع: پرهیز از سیاسی .8
 مثابۀ رح شود بلکه مناسب است که این مسئله بهمسئوالن نظام است، مط که صرفاً دغدغۀ "سیاسی"

  باشد، معرفی شود. یجامعه و نظام نیز م ،مشترك مردم ۀکه البته دغدغ یاتیامري ح
الت ویـژه  گرفتن تسهیرهاي مناسب در رسانه ملی نظیر درنظراتخاذ راهکا اي: هاعطاي تسهیالت رسان .9

ک و منطبـق بـا   یاسـتراتژ  ... معرفی و تبلیغ مراکز تولید محصوالت خـاص و جهت تبلیغات بازرگانی و
  د خواهد بود.یر فرهنگ تولؤثدر ترویج م کشور يازهاین
 ياهـ  اسـت یملـی بایـد س   رسانۀ ،یر پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتد :توجه به نیازهاي مخاطبان .10

 ،یهاي مرتبط بـا موضـوع اقتصـاد مقـاومت     يساز هرد و در برنامیکشور را هم در نظر گ يکالن اقتصاد
هـا، از منظـر نیـاز     هدف و توجه خاص و متمایز به هریک از آن ضمن تعریف از نیازهاي متنوع جامعۀ

  ها بنگرد. مخاطبان به مصلحت آن
اي تعـاملی و   هایجاد مـدل رسـان   ،ن حوزهیدر پرداختن به ا اي مشارکتی:ه سازي براساس مدل هبرنام .11

ز اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت.     ، اطریـق  ازایـن گرایی و پیوستگی در جامعـه   تقویت هم تقارنی و
ت مخاطبـان و یـا بـا    ا بـا مشـارک  ه سازي و همچنین ساختار برنامه هاساس این مدل، چگونگی برنامبر

  نهادهاي مربوطه مشخص خواهد شد.
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غ و ترویج فرهنگ مقاومـت و توجـه بـه اقتصـاد     یتبل در عرصۀ ضرورت مشارکت فعال سایر نهادها: .12
ا را هـ  نه نیست و تنها بخشـی از فعالیـت  یسیما تنها سازمان پیشرو در این زم و سازمان صدا ،یمقاومت

ا نیز نیاز به همکاري و ه یک مجري برعهده گیرد. ضمن اینکه در انجام همین فعالیت مثابۀ تواند به یم
  ربط دارد. يحمایت سایر نهادها و سازمانهاي ذ

هـاي  "نباید"و  "باید"،یاقتصاد مقاومت سازي در خصوص موضوع هدر برنام ها: یشم طتعیین دقیق خ .13
 ،سـاز شـبهه دارد   هبرنامـ  يکه برا یییت و مسیرهافعال ةملی باید تعریف شود و محدود محتوایی رسانۀ

  ست بدون تناقض و ابهام معین و مشخص شود.یبا یم
ۀ ملی بتواند براي اینکه رسان :جامع کشور ياه استیبا اتکا به س ياقتصاد یثر علمتوسعۀ ارتباطات مؤ  .14

و  یاسـت ارتباطـات علمـ   ثر عمل نمایـد، الزم  ؤاي م هگون ن حوزه وارد شود و بهیشکلی صحیح در ا به
ملی نیز با اتخاذ یک مدیریت  عه شکل گیرد و در این راستا رسانۀدر سطح کالن و خرد جام  کیاستراتژ

ا و ضـوابط  هـ  سیاسـت  ،پنج سال آینده را در نظر داشـته و براسـاس آن   يساز هگر، برنامن فعال و جامع
  در کشور بود. یرشد اقتصاد مقاومتا را مشخص کند تا بتوان شاهد ه محتوایی تولید و پخش برنامه

 ،اقتصـاد کشـور  شناسـی   بیازمنـد آسـ  ین یاقتصاد مقاومت :یاقتصاد مقاومت یتوجه به بسترهاي اساس .15
 ،دشـمن  يدر برابـر حمـالت اقتصـاد    يع نظام اقتصادیواکنش سر ،یداخل ياقتصاد يفضا یبان دهید

 يازمنـد بسترسـاز  ینه اسـت کـه ن  ین زمیا مجلس در جانبۀ ت همهیدولت و حما یاساس يگذار هیسرما
   .اقتصاد است رشد و توسعۀ حوزة يالزم برا

وي رسـانه در تـرویج   ر شاي پیه جمله موانع و چالشاز :اي پرداختن به این موضوعه توجه به چالش .16
اقتصاد  ياه حوزه ک طرف همۀیاست. از  يا هپوشش رسان ة، دوگانگی موجود در نحویاقتصاد مقاومت

خـاص   ياهـ  حـوزه  ،گـر ید رسانه به آن بپردازد و ازطرفست یبا یگذاران مهم است که م هیسرما يبرا
که این امر از تأثیرگذاري پیام رسانه و باورپذیري آن نـزد   به آن توجه کند یستیاب  یمل د در رسانۀیتول

  کاهد. یمخاطبان م

  و راهکارهاها  پیشنهاد. 8
 اقتصـاد مقـاومتی دارد.  سـازي   در گفتمـان اي  هکننـد  نقـش تعیـین   ملـی،  ویژه رسانۀ به داخلی،هاي  رسانه
تبیین  حاشیه براند، تواند این مقوله را به می که ضعف در تبیین و عدم عاملیت به اقتصاد مقاومتیطور همان

ـ   می در عمل دقیق و پیگیري استراتژي آن، ۀ تواند برکات فراوانی داشته باشد. در زیر پیشـنهاداتی در زمین
  ملی است عنوان شده است. اومتی است که بیشتر پیرامون رسانۀاقتصاد مقسازي  نگفتما
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  اي هاي ملی و منطقه استراتژي
برگـزاري میزگردهـا و    ،تبیـین دقیـق از اقتصـاد مقـاومتی و رصـد اخبـار آن       :مـدت  هاي کوتاه استراتژي

  .تبلیغات کاالي خارجیحذف  ،کلیطور گذاري در جهت کاهش تبلیغات به ستسیا ،هاي تخصصی مناظره
ـ   سیاست :هاي بلندمدت استراتژي ۀ پرهیـز از اشـاع   ،عاملیـت بـه اقتصـاد مقـاومتی    ۀ گـذاري در زمین

هـاي   هـا و پایگـاه   صورت تخصصی؛ شـبکه  مفاهیم پیرامونی آن بهترویج اقتصاد مقاومتی و  ،گرایی تجمل
  .بازارۀ اقتصادي مثل شبک

  هاي فراملی استراتژي
ویژه  اقتصادي، بهۀ حل مقابله با سلط عنوان راه تبیین دقیق از اقتصاد مقاومتی به :مدت ههاي کوتا استراتژي

ن فراملی با کمـک نخبگـان   اراي مخاطباي علمی به هتولید برنام ،نیافته در کشورهاي مستضعف و توسعه
  .حوزه و دانشگاه در این زمینه

عنوان استراتژي نـو و   اقتصاد مقاومتی بهدادن  نشانۀ گذاري در زمین سیاست :هاي بلندمدت استراتژي
تـرویج اقتصـاد مقـاومتی و مفـاهیم      ،هـاي بیگانـه   آن توسط رسـانه ة متمایز به دنیا و جلوگیري از مصادر

  .دنیاة هاي زند پیرامونی آن به زبان
هـا   عنوان راهبرد نظام جمهوري اسالمی ایران در برابر تحـریم  شرایط فعلی که اقتصاد مقاومتی بهدر 

جدیـد   ها و تعیـین مأموریـت خـود در ایـن جبهـۀ      باید ضمن بازتعریف سیاستها  رسانه شود، می نتخابا
 اقتصادي به کمک ملت و مسـئوالن بشـتابند و در جهـت رسـالت تـاریخی خـود نقـش آفرینـی کننـد.         

 رانیمـد  يو توانمندسـاز  ياقنـاع فکـر   آفرینی باشد: براي این نقشهایی  تواند محمل می زیرهاي  عرصه
 ،یو اسـالم  ینیاز اعتقادات دگیري  با بهره يو خودباور یمل ۀیت روحیتقو اي، هو رسان یفرهنگ ،ياقتصاد

ب بـه مصـرف   یـ ق و ترغیتشـو  ،یدر افکـار عمـوم   يروشـنگر  ،ج آنیغ و ترویتوجه به فرهنگ کار و تبل
 شنهادیپ ها کار رسانه يق مبنایپژوهش و تحق ،یخارج يم کاالهایغ مستقیاجتناب از تبل ،یداخل يکاالها

ـ ثان ،نـد یق نمایبر پژوهش و تحق یدات خودشان را مبتنیو تولها  برنامهها  رسانه شود اوالً می اسـتفاده از   اًی
ن دعـوت از  یثر خواهد بود. بنـابرا ؤار مین خصوص بسیدر ا یمبرز و صاحب نام و متعهد دانشگاهاستادان 
ده و آن را یانحـراف کشـ   را بـه  یتواند بحث اقتصاد مقاومت می عنوان کارشناس ه بهیما ا کمیف و یافراد ضع
سمت  اقتصاد کشور به يو اعتال يازس فرهنگ تعریف کرد: توان می ها براي رسانه مأموریتی که لوث کند.

ر یک و تنـو ید محصوالت استراتژیسمت تول به ينان اقتصادیت متخصصان و کارآفریهدا ،یاقتصاد مقاومت
  .با دولت است يثر در همکارؤش مشارکت میجهت افزا یافکار عموم
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