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 بنيادشناسي اقتصاد مقاومتي 

  اي دامت بركاتهكيد بر سخنان امام خامنهأبا ت
  

  اسحاق طاهري سرتشنيزي

  دهيچك
 وو التين متضمن معناي تدبير امور معيشتي  هاي يونانيآن در زبان هايمرادفاقتصاد و  واژه

و فرصت يافتن . رخداد صنعت و فناوري باشدميحوائج معيشتي انسان  اصل واژه، رفع عادالنه
نتيجه، نمايان شـدن فرآينـد  در اه انسان در پرتو تحوالت صنعتي وخوطلب و فزونحس زياده

اقتصاد و پيدايش علم اقتصاد گرديد. اولويت نخست  كز ثروت موجب تحريف معنوي در واژهتمر
مين نيازهاي معيشتي انسان نيست؛ حفظ و تقويت ثروت و سودآوري مضـاعف تأ ،در اين علم

انقالب كه از بيماري اقتصاد كشور نيك  شتي و عدالت را گرفت. رهبر فرزانهاي نيازهاي معيج
اقتصاد فراخواند و  بخش اسالم در حوزههاي حياتآموزهملت و دولت را به بازگشت به  ،آگاه است

و زا اقتصـادي درون ،لـهمنظور معظـم همگان را در تحقق اقتصاد مقاومتي بسيج فرمودند. اقتصادِ
نظيـر درون كشـور نظير يا بيهاي كمها و موقعيتست كه قوام خود را مرهون توانمندياگربرون

بنياد  تبعدشمنان نيست و به تابع نوسانات و تصميمات خصمانه ،اداست. منحني نمودار اين اقتص
راسخ مديران، توليدكنندگان و  ل ديني و متناسب با ايمان و ارادههاي اصياستوار و پايدار آموزه

  نتيجه، سرشت دفاعي دارد. در كنندگان، مقاوم و استوار بوده ومصرف

  اي، اقتصاد مقاومتي، علم اقتصاد، اقتصاد مقاوم، نظام اقتصادي.  امام خامنه :واژگانكليد

                                                               
 دانشيار فلسفه و كالم اسالمي دانشكده عقيدتي سياسي شهيد محالتي  

 تخصصي انديشنامه واليت-دوفصلنامه علمي
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  مقدمه
است.  گرفتهو كانون توجه قرار شده مطرح » اقتصاد مقاومتي«در سنوات اخير مفهوم و تركيب 

العظمي  اهللاويژگي خاص اين موضوع آن است كه توسط رهبر معظم انقالب حضرت آيت
له بر موضوع و جديت و كيدات فراوان معظماست. تأ اي (زيد عزه) ابداع و ارائه گرديدهخامنه

حاكي از اهميت مضاعف موضوع است. آنچه قبل از  ،اهتمام فراوان در پيگيري و تحقق آن
ي و تبيين اصول و مباني شناسمفهوم ين زمينه است، ارائهبسترساز توليد دانش در ا هرچيز

بنابر مالحظات حكمي و حكومتي منظور » اقتصاد مقاومتي«مسلم است كه تركيب  نظري است.
چيست و عامل يا » مقاومت« و تفسير است. معناي منظور در واژهگرديده و نيازمند توضيح 

كدام است؟ منشأ و خاستگاه اين مقاومت  ؛كنددر برابر آن معنا پيدا مي تمعواملي كه اين مقاو
چيست و فعليت آن چگونه ممكن است؟ آيا منظور از اين نوع اقتصاد، معنا و مفهومي است كه 

هاي ديگر از اين است؟ و پرسش دركمسائل اقتصادي قابل  از تعابير قرآني و روايي ناظر به
  مين كند. أي معرفتي مرتبط با موضوع را تهاتواند زيرساختدست مي

شناختي و ديني آن موضوع و مباني هستي درصدد تبيين و توضيح مفهوميِ هاين مقال
پي آن، مباني  شناسي موضوع، سپس نسبت دين با اقتصاد و دررو، نخست مفهوم اين است؛ از

  گيرد.مورد توجه و بررسي قرار مي

  معناشناسي اقتصاد مقاومتي
طرح و توضيح معناي اقتصاد مقاومتي، نخست معناي مصطلح و برخي تعاريف اقتصاد، و  جهت

شود. نظر به اينكه علم اقتصاد در مغرب زمين ذكر مي» مقاومت«دنبال آن، معناشناسي  به
گفتار را به  ؛شكل گرفت و پيش رفت و با همان صورت غربي وارد دنياي اسالم و شرق شد

سازيم. در سير تاريخي علم اقتصاد در غرب سه واژه ط آن ديار مستند ميپيشينه و واژگان مرتب
(علم  economicsو  economy  ،political economyكند؛ اين سه شاملتوجه ميو تركيب جلب

(كسي كه امور خانواده  يوناني  را به واژه economy است. تبارشناسي واژهاقتصاد) 
. اند(اداره كردن) رسانده (منزل، خانه) و   از دو واژه كند) برگرفتهرا تدبير مي

(Liddell and Scott, ١٩٩٦, p.١٢٠٤; Donnegan, ١٨٤٠, p.٨٩١) سپس واژه   از اين
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رود بلكه كار ميمعناي تدبير امور خانواده و منزل بهتنها بهمركب يوناني اشتقاق يافته كه نه واژه
 جويي و عقل معاش،پرهيز از اتالف پول و قدرت و هرچيز ارزشمند ديگر، صرفهدر معاني 

- دهي، اداره كردن، ساماندهي و درآمد ملي دولت نيز استعمال شده است. آنراهنمايي و جهت

در اثري يافت شده است كه  economyدهد نخستين معناي گونه كه منابع لغت گواهي مي
مديريت امور «معناي  ميالدي دانست. اين واژه در اين اثر به 1440ليف آن را در أتوان تمي

حاكميت  شيوه بهشده است. همچنين اين واژه مورد صومعه يا دير استعمال  ، و در»اقتصادي
شامل  يوناني  عدها اين واژه بر ديگر معاني واژهنيز اطالق شده است. بالهي بر عالم 

هاي نوزدهم و بيستم ديگر دستخوش ديد. اين واژه در سدهجويي و اداره كردن اطالق گرصرفه
 است انگاشته شده» نظام اقتصادي يك كشور يا منطقه«تحول معناشناختي نشده و اغلب معادل 

(Soukhanov, p.2368-69)نخستين مورد استعمال  ت درباره؛ باتوجه به تصريح منبع معتبر لغ
economyكاربرد اين واژه يك نهاد ديني بوده است. بر اين شود كه نخستين فضاي ، روشن مي
  (Doniach, 1981, p.370-371).نهفته است » تدبير«التين مفهوم  معناي اين واژه اساس، در

برگزيده شده است؛   economyمعادل واژه» اقتصاد«در دو زبان فارسي و عربي واژه 
» ثبات«و » استقامت«، »اعتماد«، »اعتدال«، »عدل«معناي  به» قصد«برگرفته از » اقتصاد«

 . در قرآن واژه)36، ص9، جالحسيني الزبيدي ؛393، ص3، ج1419الفراهيدي، ؛ 944ص، 1430الجوهري، (است 
در راه ؛ و اقصد في مشيك«فرمايد: روي آمده است، جايي كه ميمعناي اعتدال و ميانه به» قصد«

معناي راستي و  را به» قصد«. بر اين اساس، راغب اصفهاني )19(لقمان، » رفتن معتدل باش
باره شامل ديگر در اين مين آيه استشهاد كرده است. دو آيهه استقامت طريق دانسته و به

نظر  مورد است كه واژه )42، (توبه »اًقاصِد ًوَسَفَرا« و) 32، (فاطر »مُقْتَصِدٌ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ  ظالِمٌ فَمِنْهُمْ«
رسد كه اين واژه و نظر مي مرادف عدل و اعتدال منظور شده است. بر اين اساس چنين به

امور  و در حيطه» تدبير عادالنه«مرادف  هاي يوناني، انگليسي و عربيهاي آن در زبانمعادل
  مالي، مالكيت، ثروت و معيشت غلبه يافته است. 

نشو و نماي اين  است. نخستين مرحله(علم اقتصاد)  economicsمورد بحث،  ديگر واژه
هاي فكري و فرهنگي علم در قرن هيجدهم ميالدي در مغرب زمين است. بدون آگاهي از زمينه

توان معنا و مفهوم علم اقتصاد و خطوط و اصول كلي و اهداف آن را شناخت. از اين سده نمي
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ب زمين است تا از اين طريق رو، قلم ناگزير از گزارش اجمالي فضاي حاكم بر روزگار مغر اين
  مختصات علم اقتصاد نمايان گردد. 

فيلسوف معروف انگليسي بر  ،ومهيجدهم شكاكيت فلسفي با تشكيكات ديويد هي هدر سد
انسان با عالم واقع از  جامعه غربي حاكم گرديد كه نتيجه آن باور فلسفي به گسست رابطه

، انسان جهان ينظر فيلسوف آلمان مان بود. ازآل فيلسوف پرآوازه ،مانوئل كانتطريق گشايش اي
شناسد ولي دست او يكسره از شناخت واقعيت جهان شود ميگونه كه نزد او آشكار ميرا آن

گيري فكري او درصدد انكار عالم واقع برنيامد اما موضع گونه كه هست، كوتاه است. او رسماًآن
زيرا واقعيتي كه انسان هيچ پيوند  ؛منكران عالم واقع داشته و دارد امد انديشهپي پايهپيامدي هم

معرفتي با آن نداشته باشد، بود و نبودش تفاوتي در احوال و روحيات انسان نخواهد داشت. از 
كند. ذهنيات و خياالت خود زندگي مي هبر پاي رو، حاصل سخن وي آن است كه انسان صرفاً اين

شد كه نبايد از سنن الهي حاكم بر هستي و فطرت  ءطريق به انسان القابه تعبير ديگر، از اين 
گونه امور از قبيل اين شد، سخن گفت و اصوالً گونه كه پيش از آن پنداشته ميالهي انسان آن

   موهومات شمرده شد.
خصوصيت ديگر اين سده، مخدوش شدن اصالت و اعتبار كتاب مقدس بود. برخي 

 هاي منتهي به سدهب مانند واشنگتون گالدن و اسپينوزا در سدهانديشمندان از اهل كتا
هاي قابل توجهي از تعابير كتاب هيجدهم با نقادي كتاب مقدس نشان داده بودند كه بخش

ها برخي كشيشان نيز توجه اينكه در اين نقاديمقدس ساخته و پرداخته بشر است. جالب
هاي ديني از ترديد و تشكيك ايجاد شد و آموزهگونه در ايمان اهل كتاب شركت داشتند. اين
پيدايش  نست نفوذ و اعتبار خود را در عرصه حاكميت اعمال كند و زمينهآن پس ديگر نتوا

  سكوالريسم فراهم گرديد. 
تمركز قدرت و  گي انسان غربي وارد گرديد و زمينههمچنين در اين قرن، صنعت در زند

صنعت و فناوري در  همان آغاز، ورود افسارگسيخته ن ازثروت فراهم شد. برخي انديشمندا
باره هشدار دادند. تناسبي بين قدرت تصرف بار انگاشتند و در اينزندگي بشر را بسيار زيان

گونه تصرفات بسيار فراتر از حد نياز ماشين در طبيعت و نيازهاي معمول انسان نيست و اين



  اي دامت بركاتهبنيادشناسي اقتصاد مقاومتي با تأكيد بر سخنان امام خامنه
  

 

9  

كند و فرياد شدت تهديد ميوامع بشري را بهانسان است؛ امري كه خطر آن امروزه طبيعت و ج
  برد.راه به جايي نمي ،فرهيختگان دلسوز در برابر اين تهديدات

ن فرصتي هاي ناشي از آريختگي اوضاع و احوال انسان غربي و نابسامانيهمديگر اينكه ب
ن آنان دست داده بود و افكار ماكياول و هابز و پيرواقدرت به براي ظهور و حاكميت نظريه

امكان بروز و نمود يافته بود. بديهي است وقتي حقيقت و واقعيت، در قالب نمود، و نه بود، 
شود و اين دنبال آن نسبيت در اخالق و حقوق نيز پذيرفته مي تفسير و پذيرفته شود، به

رو، كساني چون منتسكيو و ژان  قدرت. از اين شود براي تحقق و حاكميت نظريهمجوزي مي
روسو جهت مقابله با اين وضع، بحث قرارداد اجتماعي را پيش كشيدند تا از اين طريق، ژاك 

  قوانيني معقول و مقبول حاكم شود. 
، علم اقتصاد فاقد اين شرايط ظرف زماني و مكاني پيدايش علم اقتصاد است. بر اين اساس

است؛ سخن گفتن از  هاي دينيهاي عالم وجود و آموزهاصيل متكي به واقعيت هرگونه پشتوانه
معناست و اقتصاد در معناي خاص چنين فضايي موهوم و بي سنن الهي و فطرت الهي انسان در

چنين شرايطي دست به  رو، نظريه پردازان كالسيك در خود سياسي انگاشته شده است. از اين
خواندند؛  political economyتدوين نظام معرفتي درباب اقتصاد زدند و حاصل كار خود را 

(علم اقتصاد) خوانده شد، منبع  economicsمطالعاتي و دانشي كه بعدها  يعني همان حوزه
ستوارت ميل اثر او جان  (Ibid)دو را مرادف انگاشته، اين political economyمعتبر لغت در ذيل 

نام نهاده است؛ همچنين مارشال در اثر  1اصول اقتصاد سياسيمعروف خود درباب اقتصاد را 
   دو را در مقام تعريف علم اقتصاد، مرادف منظور نموده است:معروف خود بر همين باور است و اين

باره در اين آنمعمول زندگي است؛  قتصاد سياسي يا علم اقتصاد مطالعه اعمال انسان در مشغلها
كند. بنابراين، د و چگونه آن را مصرف ميكنكند كه انسان چگونه درآمد كسب ميتحقيق مي

تر است، ثروت، و از طرف ديگر كه مهم طرف مطالعه درباره اقتصاد از يك اقتصاد سياسي يا علم
  .(Marshall, 1890, p.1) بخشي از مطالعه انسان است

اشاره گردد.  بحثدر پيگيري مبحث، الزم است به برخي تعاريف علم اقتصاد نيز به تناسب 
 ابع كمياب جامعه انگاشته شده استچگونگي مديريت من ر تعبيري ديگر علم اقتصاد، مطالعهد

                                                               
١. The Principles of Political Economy 
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(Mankiw, 2015, p.4). باره ذكر شده است: از آن جمله است: همچنين تعابير ديگري نيز در اين
ها و منابع كمياب با كاربردهاي مختلف؛ اي ميان خواستهصورت رابطه ها بهمطالعه رفتار انسان

گيرند كه با استفاده از منابع محدود و كمياب چه كااليي مطالعه اينكه جوامع چگونه تصميم مي
گيري جامعه درباره چگونگي تصميم توليد شود؛ مطالعه و براي چه كساني با چه روشي

هاي نامحدود؛ و در تعبير تخصيص منابع كمياب براي توليد كاال و خدمات جهت اشباع خواسته
هايي براي توليد و توزيع كاال و خدمات از ارزيابي و انتخاب روش ،شناخت ،اقتصادديگري علم 

  . (Durlauf and Blume, 2008, p.720-722)منابع محدود براي مصرف انگاشته شده است

 جهت ارائه باره نيست و صرفاً در مقام نقد تفصيلي تعاريف ارائه شده در اين نوشتهاين 
ذكر برخي از  ، بهموضوعشناسي تصويري از معنا و مفهوم رايج علم اقتصاد متناسب با مفهوم

گونه . تنها در حد اشاره بايد يادآور شد كه بستر معرفتي و فلسفي اينكندتعاريف بسنده مي
ها را تعابيري رسا و قابل پذيرش توان آنتبع آن نميدستخوش نقصان اساسي است و به ،تعابير

و  ن برخي منابع تمركز شدهدانست. از باب نمونه در برخي از اين تعاريف، بر كمياب يا ناياب بود
ها زمينه خالق هستي همه ،استناد منابع ديني كه بهآن، اين علم تعريف شده است. درحالي برپايه

و  خواهيفزونكه صورتي مين نموده است و درأها را تو منابع الزم براي رشد و شكوفايي انسان
گونه كمبودي در اين زمينه احساس نخواهد شد. حكمت ها مهار شود، هيچطلبي انسانمنفعت

درستي شناخته،  ها و نظام مترتب و متفاضل آن بهكند كه نيازهاي واقعي انسانالهي اقتضا مي
  مين گردد. أعدالت ت و برپايه

  گويد:با استناد به برخي آيات قرآن مي )ناظر به اين مطلب(محمدتقي جعفري  ،انديشمند فقيد
چه  ،معلوم شد كه از اغلب مواد كره زمين هاى علمى دوران جديد،ها و بررسىطبق كاوش

ى هاتلياشكال گوناگون استفاده كرد. فعاتوان براى تغذيه بشر با خشكى باشد و چه دريا، مى
اين ه شود كه انسان را بديده مىدار و متنوع بقدرى دامنه شيميايى در تغيير و تبديل مواد

كند كه بگويد تغذيه انسان در اين كره زمين محدوديتى ندارد. ازطرف ديگر آيات ت وادار مىأجر
منابع  عنوانهها را هم بزمين منحصر نكرده و آسمان هقرآنى بنياد اساسى مواد معيشت مردم را ب

  .)24-25، ص2ج، 1360(جعفري،  معيشت) معرفى نموده است روزى (مواد
معناي جزء اخير  اينك پس از ايضاح معنا و مفهوم لغوي و اصطالحي اقتصاد و علم اقتصاد، به

 دهد،گونه كه موارد استعمال واژه نشان ميكنيم. آناشاره مي» مقاومتي« تركيب، يعني وصف
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تقاوموا في الحرب  غيرها و قاوَمَه في المُصارَعة و«است: » مقابله«و » ايستادگي«مرادف » مقاومت«

توان گفت كه اقتصاد . بر اين اساس مي)496، ص12ج ،1414 منظور،(ابن »أي قام بعضهم لبعض
صادي مقاومتي يك نظام اقتصادي است كه روح مقاومت بر سراسر آن حاكم است، يك نظام اقت

توجه ديگر اينكه مفهوم مقاومت متضمن عامل اراده است و قابل ناپذير. نكتهپوالدين و شكست
انساني است؛ اين ويژگي است كه موجب پويايي نظام  و ارادهاين ايستادگي نتيجه معرفت، ميل 

بيان ديگر، اقتصاد مقاومتي طبيعت قسري ندارد كه با تغيير شرايط و گذر  شود. بهاقتصادي مي
ها منعطف است. هويت ول و دگرگون و در برابر واقعيتجاي خود متح در ؛زمان ناكارآمد شود

پذيري آن نيز شاخص مقاومت آن است؛ به اي است كه انعطافگونه ساختار اقتصاد مقاومتي به
واقع هر  گردد؛ درتر ميدارد و مقاومپيش برمي گرايانه گامي بهصورت كه با انعطاف واقع اين

  ر و فزوني تحمل در برابر موانع است. اي براي مقاومت بيشتمقدمه ،انعطاف
ي شود؛ اگر شيئعامل يا عوامل مخل و مخالف مطرح مي باتوجه به مفهوم مقاومت معموالً

ميان نباشد،  مخالفي كه نوعي مغايرت يا تضاد با آن داشته باشد، درء تنها باشد و هيچ شي
وجه و معنا ندارد. بر اين اساس بايد روشن شود كه وصف مقاومت  ،به مقاومت ءاتصاف آن شي

و مانع يك  متضاددر تركيب ياد شده، در برابر كدام عامل يا عوامل منظور شده است. عوامل 
گردد. عوامل طبيعي وامل طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مينخست به ع نظام اقتصادي در مرحله

غراض ت دامي و گياهي است كه مترتب بر اهداف و اسالي و آفامانند حوادث و سوانح خشك
دوم ناشي از قصد و اراده انساني است كه خود به دو قسم  خاصي نيستند. اما عوامل دسته

يافته خود موجب شود. گاهي عوامل انساني خارجي با رفتار جهتداخلي و خارجي تقسيم مي
نگ يا قراردادهاي نابرابر و گاهي شوند مثل تحميل جاخالل و آسيب در يك نظام اقتصادي مي

خواري، فرار از قانون، زد و بندها و ي مانند رانتقيخواه داخلي از طرطلب و فزونعوامل فرصت
سازند. منظور رسانند و آن را ناكارآمد و ضعيف ميها به نظام اقتصادي آسيب ميسوء مديريت

ضاد، مقاوم است تنواع مختلف عوامل ماز اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي است كه در برابر ا
كند. بديهي است كه اين ايستادگي مطلق نيست؛ منظور سطح معقول و منطقي و ايستادگي مي

ضاد با تتر عامل مباشد. مقام معظم رهبري در تعبيري مهمها مياز ايستادگي باتوجه به واقعيت
  كنند:گونه بيان مياقتصاد مقاومتي و غايت آن را اين
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دهد كه حتي در دهد و اجازه ميصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه به يك ملت امكان مياقت
 همين ايده... ي خودشان را داشته باشند. اين يك فكر است، يط فشار هم رشد و شكوفايشرا

ط ياقتصاد مقاومتي را تبيين كنيد؛ حدودش را مشخص كنيد؛ يعني آن اقتصادي كه در شرا
 تواند تضمين كنندههاي شديد ميها و خصومتط دشمنييدر شرا تحريم،ط يفشار، در شرا
  .)16/5/1391در  دانشجويان خطاب به( دي يك كشور باشيرشد و شكوفا

در اقتصاد مقاومتي، يك ركن اساسي و مهم، مقاوم «فرمايند: ايشان در تعبير ديگري مي
چه كه ممكن است در معرض بتواند در مقابل آنتا بودن اقتصاد است. اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ 

همچنين در تعبير . )1/1/1392(حرم مطهر رضوي در » دكن دشمن قرار بگيرد، مقاومت توطئه
يد اقتصادي باشد كه در ساخت درونيِ خود با -اقتصاد مقاوم « له آمده است:ديگري از معظم

دنيا متالطم  دنيا، آن گوشه با تغييرات گوناگون در اين گوشهمقاوم باشد، بتواند ايستادگي كند؛ 
  .)7/2/1392خطاب به كارگران و فعاالن بخش توليد كشور در (» دنشو

اقتصاد فرمايند: و مي دانسته» گرازا و بروندرون«نظر خود را دمقام معظم رهبري اقتصاد مور
كنيم در كنيم و محدود ميمعنا نيست كه ما اقتصاد خودمان را محصور مي اين مقاومتي، به

ست؛ با اقتصادهاي جهاني تعامل دارد، با اقتصادهاي ا گرازا است، اما برونخود كشور؛ نه، درون
اقتصاد ...  گرا نيستدرونزا است، اما شود. بنابراين درونكشورهاي ديگر با قدرت مواجه مي

جوشد؛ هاي خود كشور ما و خود مردم ما ميزا است. يعني از دل ظرفيتمقاومتي اقتصاد درون
(حرم مطهر رضوي در  رشد اين نهال و اين درخت، متكي است به امكانات كشور خودمان

1/1/1393(.  
ناپذير و مستقل، پويا، نيرومند، فراگير، پايدار، خلل بر اين اساس، اقتصاد مقاومتي نظامي

هاي آن محقق است. از هاي مقاومت در تمام سطوح و اليهاقتصادي است كه شاخصه پارچهيك
توان و ساز توجه به اين موضوع شده است، نميدشمن زمينه رو، گرچه اقدامات خصمانه اين

برابر شرايط و اوضاع تحميلي  نوعي انفعال در صرفاً نبايد توجه و اهتمام به اقتصاد مقاومتي را 
هاي ديني اسالم بسيار دور و مغاير با خاصي تلقي كرد و موقت انگاشت. چنين تصوري از آموزه

گونه كه آمادگي دفاعي از دستورات ضروري اسالم توان گفت همانآن است. با صراحت تمام مي
كم گرفت، اقتصاد مقاومتي ميت حياتي آن را دستتوان اهاي نميهيچ عذر و بهانه است و به

هاي الهي در اسالم است، بخش مهمي از آمادگي نيز افزون بر اينكه مقتضاي طبيعي آموزه
  دهد.دفاعي را تشكيل مي
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  ماهيت دفاعي اقتصاد
آن نخست به اقتصاد نظر  هدربارمهم قدرت است و در سنجش قدرت و داوري  لفهقتصاد مؤا

خود  ستكبار با تكيه بر اقتصاد ظالمانهشود و اآنچه امروزه آشكارا ديده مي افزون برشود. مي
 وسعتطول تاريخ نيز اين اصل جريان داشته است. البته امروزه باتوجه به كند، درنمايي ميقدرت

ها و وابستگي فزون از حد دول ضعيف به دول صاحب قدرت، نقش و ژرفاي روابط بين دولت
تواند با قدرت امروزه مي لفهؤاز روزگاران گذشته است؛ اين ممراتب بيش  قدرت به اقتصاد در

المللي موجوديت كشورهاي ضعيف را ساقط هاي خاص و حتي نهادهاي بينكارگيري اهرمبه
المي هاي دروغ و عاري از حقيقت بر ضد ايران اسهاي ظالمانه به بهانهكند. ترفند وضع تحريم

اي از كاركردهاي دفاعي و نظامي نظام جمهوري اسالمي نمونه طلبانهستقاللجرم ماهيت ا به
توان صنعت و فناوري دفاعي را توسعه داد اقتصاد است. با تكيه بر اقتصادي عادالنه و مقتدر مي

و به تربيت نيروهاي نظامي توانمند و متخصص همت گماشت. بر اين اساس، رهبر حكيم 
مهم اقتصاد مقاومتي را مطرح فرمودند تا از اين  مت بركاته) مسئله(دا ايانقالب امام خامنه

ترين عنوان يكي از مهمكيد نمايند و اقتصاد را بهأطريق بر هويت دفاعي و امنيتي اقتصاد ت
  فرمايند: له در تعبيري ميهاي قدرت و مقاومت معرفي كنند. معظملفهؤم

. كرده آزاد سلطه بار زير از را خودش كه است اين ايران ملت بزرگ گناه سلطه، نظام نظر از
 آزاد! ملتن اي سلطه، بار زير از را خودت چرا كه گناه، اين خاطربه كنند مجازات خواهندمي

 بكنند بايد كارچه فهمندنمي است؛ اشتباه محاسباتشان اصالً . كرده پيدا را راه ملت اين. ايكرده
 يك بايد ما .هاتحريم راه از اقتصادي فشار آورند؛مي فشار اما خب، .كنندمي دارند كارچه و

كشور  سراسر آفرينان كار از جمعي (خطاب به بياوريم وجود به كشور در واقعي مقاومتيِ  اقتصاد
  .)16/06/1389در 
  فرمايند:كيد نموده و ميأباره تهمين اساس بر لزوم تحقيقات بنيادي در اين رهبر فرزانه بر

ي براي تحقيق در اقتصاد مقاومتي تشكيل ياطالع دادند كه يك ستاد دانشجويكي از دوستان 
آن احتياج  جور كارهاي عميق، همان چيزي است كه كشور بهشده. كار بسيار جالبي است. اين

آن دستگاه  ها اگر به درددارد. شما بايد فكر كنيد، مطالعه كنيد، تحقيق كنيد. اين تحقيق
خورد. آيد و به درد شما ميكار شما ميكار او نيايد يا نپسندد، قطعاً بهمسئول هم نخورد يا به
  .)19/5/1390جمعي از دانشجويان در  (خطاب به تاين، كار بسيار جالبي اس
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آثار و بركات تحقيقات عميق و بنيادي، از تعبير  بارهامروزه برخي فارغ از دقت در
ثمر اده كرده و تحقيقات عميق و بنيادي را بينادرست استف» مفيد براي سازمان«و » كاربردي«

رانند. در سخن گهربار اي تحقيقي و عميق بود آن را به حاشيه ميانگارند و اگر نگاشتهمي
جور كارهاي عميق همان چيزي است كه اين«بار تعبير و يك» بسيار جالب«بار تعبير رهبري دو

هاي عميق گونه پژوهشكيد فراوان بر اينأاستعمال شده كه متضمن ت» كشور به آن نياز دارد
كار گونه تحقيقات به درد آن دستگاه مسئول هم نخورد يا بهاگر اين«اند: است. در ادامه فرموده

كيد ديگري است هم تأ . اين»خوردآيد و به درد شما ميكار شما ميبه او نيايد يا نپسندد، قطعاً
توان گفت كه عزيز مييح اين بخش فرمايش رهبر بر لزوم تحقيقات عميق و بنيادي. در توض

هاي علمي تحقيقات بنيادي است؛ زيرا تحقيقات كاربردي در واقع پيشرفت مايهو بن خميرمايه
پيشرفت و تحول  گيرد كه حاصل مطالعات بنيادي است. اصوالًبر بستر معرفتي خاصي شكل مي

ي رفتار و هاي سطحگون گردد نه اليهمردم دگر دهد كه روح و جان و انديشهيمجايي رخ  در
لذا سخن رود. هاي اساسي پيش ميتحقيقات بنيادي و يافته دانش، اين حوزه تحول برپايه

  بسيار مهم است.  له ناظر به اين نكتهمعظم
  فرمايند:   همچنين رهبر معظم در تعبير ديگري ناظر به ماهيت دفاعي اقتصاد مي

مديريت مصرف، يكي از اركان اقتصاد مقاومتي است؛ يعني مصرف متعادل و پرهيز از  مسئله
ها هاي غيردولتي، هم آحاد مردم و خانوادههاي دولتي، هم دستگاهاسراف و تبذير. هم دستگاه

تعادل  امروز پرهيز از اسراف و مالحظه مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعاً جهاد است. اين بايد به
تواند ادعا كند كه اين مصرف، بالشك در مقابل دشمن يك حركت جهادي است؛ انسان ميدر 

  .)3/5/1391در  كارگزاران نظام خطاب به( را دارد اهللاسبيلاجر جهاد في
است؛ اعتدال و عدالت از اسباب مهم له نيز مطالب دقيقي نهفته در اين سخن از معظم

 ودي است. اقتصاد مربوط به دو حوزهگونه كه ظلم سبب زوال و نابهمان ،ديرپايي و دوام است
توليد است.  تر از حوزهمصرف از جهتي بسيار مهم دو حوزه، حوزه توليد و مصرف است. از اين

توليد نيز  رافي اعمال گردد، حوزهاشنيازهاي واقعي و غيرتجملي و غير پايه زيرا اگر مصرف بر
وپاش هاي اسراف و ريختدرنتيجه، زمينه رود ويابد و پيش ميمتناظر و متناسب با آن سامان مي

ديل مديريت و تع ،مصرف ق اقتصاد مقاومتي، نخست بايد حوزهبنابراين در تحق رود.از بين مي
ها پيش رفت. هيچ اساس اولويت توليد را سامان بخشيد و بر شود تا بتوان بر آن اساس چرخه
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هاي دشمنان مقاوم و ترديدي نيست كه چنين رويكردي كشور را در برابر ترفندها و توطئه
  گذارد دشمن به اهداف خود برسد. سازد و نمينفوذناپذير مي

  سازي اقتصادعوامل مقاوم
به نسبتي گردد و ه متصف به قوت و ضعف نمينفسگردد؟ اقتصاد فيچگونه اقتصاد مقاوم مي

ادي قوي، متوسط يا ضعيف باشد. پس صتواند اقتكند، ميانساني پيدا مي كه با انسان و جامعه
ند. بر اين اساس، اگر وشها هستند كه موجب قوت و ضعف در اقتصاد ميانسان ،با اين بيان
چندان قابل توجه نباشد ولي بتواند با لحاظ درآمد و در قياس با كشورهاي ديگر  كشوري به

اي منطقي مديريت كند كه خرسندي و رضايت گونههمين درآمد معمول خود را به ،تدبير
جهت  جهت اقتصادي مقاوم خواهد داشت و در مين كند، از اينأنسبي اكثر شهروندان را ت

با مديريت عادالنه  نتواندما العاده باشد الحاظ درآمد و دارايي، كشوري فوق مقابل اگر كشوري به
اين لحاظ از پشتيباني مردمي برخوردار نيست و  مين كند، بهأرضايت نسبي اكثر شهروندان را ت

دست بازيگران معدود  چنين حالتي است كه اختالف طبقاتي غير معقول به ضعيف است. در
آنچه بر كشور و  د و عمالًشوتابع ثروت مي ،دنبال آن نيز حاكميت دهد و بهاقتصاد رخ مي هحوز

  جامعه حكومت خواهد كرد، همان صاحبان ثروت خواهند بود. 
ها و توان بازگشت واقعي به ارزشسازي اقتصاد در يك كالم ميمقاومدر تعيين عوامل 

بيين اين مطلب سازي اقتصاد انگاشت. تهاي راستين قرآن و سنت را يگانه عامل مقاومآموزه
گردد. باره ذكر ميكند اما اينك برخي از سخنان رهبر بزرگوار در اينديگري طلب مي فرصت
  فرمايند: له در تعابيري ميمعظم

مديريت مصرف، يكي از اركان ... مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است
به كاهش وابستگي ...  اقتصاد مقاومتي است؛ يعني مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير

حداكثري از زمان و منابع و امكانات. از زمان  استفاده...  نفت از الزامات اقتصاد مقاومتي است
و هم  - در توليد، در اشتغال  - تواند هم رونق ايجاد كند اينها مي.. . بايد حداكثر استفاده بشود

ر يك كشور است. اقتدا د كشور، رشد اقتصادي كشور، مايهرشد تولي ها مايهموجب رفاه شود؛ اين
كار بايستي  كند. اينالمللي پيدا ميبا رشد توليد، يك كشور در دنيا اقتدار حقيقي و آبروي بين

  .)3/5/1391(خطاب به كارگزاران نظام در  دانجام برس به
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هاي ارزشمندي را به ملت بزرگ ايران درخشان هشت سال دفاع مقدس سرمشق سابقه
نيروي مسلح و  تجاوز در جنگ تحميلي تنها بر عهدهمقابله با دشمن مآموخت؛ اگر بنا بود كه 

شد و نظام مقدس جمهوري اسالمي از قواي نظامي دولتي نهاده شود، هرگز نتيجه حاصل نمي
 گرديدو گرفتار سرنوشت شوم وابستگي به ديگران مي شدميهمان آغاز با تهديد جدي مواجه 

ه) دفاع از انقالب و نظام بر با تشخيص صائب حضرت امام(ر كرد. امايا خطر سقوط را تجربه مي
توان از آن ها ميها و زمانزمينه د و اين تجربه پرباري شد كه در همهمردم گذاشته ش عهده

اقتصاد بر  هآن پيشواي الهي نيز در حوز ت. اينك خلف صالح و جانشين شايستهبهره جس
شمارد. بدون ترديد لزامات اقتصاد مقاومتي برميورزد و آن را از اكيد ميآن تأمردمي كردن 

هاي عملي شدن اين رويكرد موجب آثار و بركات فراواني در اين عرصه خواهد گشت و طرح
  دشمن را پيش دستانه عقيم خواهد ساخت. 

پذير در ذيل عنوان درمان اقتصاد بيمار با شناخت نقاط و مواضع آسيب درواقع نسخه
شده است؛ مصرف افسارگسيخته و رها كه تابع امواج خروشان اقتصاد مقاومتي بيان 

تعيين و تعريف  ،هاي مصرفآن موارد و اولويت خارجي و داخلي است و برپايهتوليدكنندگان 
يز پاسخ نخواهد داد. لذا ناست كه تا درمان نگردد ديگر اصول اقتصاد مقاومتي  مرضيشود، مي

هاي اند. توليد و مصرف هردو بايد تابع نيازها و اولويتكرده» ركن«رهبر معظم از آن تعبير به 
راستين زندگي انسان باشد نه تابع سوددهي و فارغ از عدالت. جهت اصالح الگوهاي مصرف نيز 

چنين  ملي است. همچنين در خصوص رسانه ها و بهآفريني رسانهسازي و نقشنياز به فرهنگ
هاي هاي سني افراد در دورهفكر متناسب با دورهي الزم است با تقويت بنياد انديشه يفضا

هاي تقليد در پوشش از ديگران را درمان نمود و زمينه لت بيمارگونهتحصيلي و تربيتي خص
نفس و خودباوري را در آحاد جامعه تقويت كرد. از اين منظر توليد و مصرف هردو بايد بهاعتماد

هاي اسالمي دگرگون پرورشي مطابق آموزههاي آموزشي و از طريق فرهنگ و رسانه و نظام
  فرمايند: اي (دامت بركاته) مياين مطلب امام خامنه شود. در اشاره به

مهمي در كشور است. خب، حاال چگونه بايد جلوي اسراف  روي، قضيهاسراف و زياده اين قضيه
اش بيشتر به سازيفرهنگسازي هم الزم است، اقدام عملي هم الزم است. را گرفت؟ فرهنگ

اول و بيش از همه مسئوليت  هم صدا و سيما در درجههاست. واقعاً در اين زمينه، رسانه عهده
سازي كنيد. ما يك ملت مسلمانِ هاي ديگر مسئوليت دارند. بايد فرهنگدارد، هم دستگاه
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و ما متأسفانه در  قدر در اسالم اسراف منع شده،مند به مفاهيم اسالمي هستيم، اينعالقه
(خطاب  ظر من از خود دولت بايد آغاز شوداش هم به نمان اهل اسرافيم! بخش عملياتيزندگي

  .)2/6/1391در  دولت هيأت اعضاي و جمهوريبه رئيس
هاي اقتصاد كنوني كشور وابستگي آن به نفت است؛ اين وابستگي از دو يكي ديگر از آسيب

المللي و كشورهاي تواند با نفوذي كه در نهادهاي بيناينكه دشمن ميبار است؛ يكي جهت زيان
توليدكننده نفت دارد، با باال بردن توليد و كاستن قيمت جهاني نفت اقتصاد كشور را دچار 

 كه نفت مادهمشكل كند و از اين طريق به حاكميت و كشور آسيب برساند. جهت ديگر اين
هاي ارزشمندتري توان محصوالت و فرآوردهشرفته ميهاي پيارزشمندي است كه با فناوري

طريق، به درآمد چند برابر دست يافت.  داخلي و خارجي كرد و از اين هايبازار نهتوليد و روا
رو، بايد با  كند. از اينوابستگي اقتصاد به نفت چنين خسارت سنگيني را نيز بر ملت وارد مي

را از اين بيماري نيز نجات داد. ازجمله مواردي كه توليد، اقتصاد  يهاگسترش و تنوع چرخه
سفانه با تبليغ و ترويج أباف ايراني است كه متيكي فرش و هنرهاي دست ،ظرفيت جايگزيني دارد

و  بافگذاري در صنعت فرش دست. مديريت و سرمايهه استكلي نابود شد فرش ماشيني به
دهد. مورد ديگر، فرصت مناسبي را در اختيار مديران و متصديان قرار مي ،و صنايع مشابه هنرها

به كشاورزي و  ،صنعت و ماشين در جامعه ود افسارگسيختهكشاورزي و دامداري است؛ ور
هاي خاص صنعت و درآمد روزآمد آن موجب سرخوردگي ؛ جاذبهه استدامداري آسيب رساند

توانست اين دو ورود صنعت مي ،ين سرخوردگي نبودكه اگر ادرحالي گرديد،در اين دو حوزه 
گذاري شود تا سازي و سرمايهها نيز بايد فرهنگپيش بارورتر سازد. در اين زمينهازحوزه را بيش

  از آسيب ناشي از اقتصاد تك محصولي كاسته شود.
اسالمي مجذوب طب  تواند طب سنتي باشد؛ اگر جامعهيكي ديگر از موارد جايگزين مي

امروزه  ،برداري از طب جديد، طب سنتي را نيز پيش برده بودنوين نشده بود و در عين بهره
نايل شده بوديم. از  فراوان و متنوعيها به تجويزهاي دارويي سنتي براي بسياري از بيماري

دشگري توان برشمرد ظرفيت كشور بزرگ ايران براي گرميدر اين زمينه ديگر مواردي كه 
باستاني  وهوايي، قدمت تاريخي و ابنيهآب لحاظ موقعيت جغرافيايي، تنوع است؛ ايران به

دامداري و  دو حوزهخصوص توسعه و تقويت هنظيري در جذب گردشگر دارد. بت كميظرف



  1394پاييز و زمستان ، 2 شماره، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

18  

گذاري در اين بخش و ايجاد توان با سرمايهتواند مكمل اين زمينه باشند؛ ميكشاورزي نيز مي
  هاي اجتماعي الزم از اين ظرفيت بهره جست. زمينه

هاي به مديريت زمان است؛ دخالت دادن سليقه بخش ديگر فرمايش رهبر عزيز ناظر
موجب ركود ها ها و پروژهدر برنامهثر ؤگريزي و عدم نظارت متخصص شخصي و ترويج روحيه

دازد. اين نيز از ضايعات رايج انخير ميأشده و كارها را گاهي دو سه برابر زمان تعيين شده، به ت
چنين اي جهت مقابله با اين خصلت بيمارگونه ايناست كه بايد با آن مقابله شود. امام خامنه

  فرمايند:طريق مي ارائه
اعه و تغيير مقررات، السهاي خلقحركت براساس برنامه، يكي از كارهاي اساسي است. تصميم

 زند. اينشود و به مقاومت ملت ضربه ميوارد مي» مقاومتياقتصاد «ي است كه به يهاجزو ضربه
هاي اقتصادي هم دولت محترم، هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياست را

  .(همان) مورد شودزماني دچار تذبذب و تغييرهاي بي كشور در هر
بار است؛ قتصادي زيانامور و ازجمله در امور ا برنامگي در همهتدبيري و بينپختگي، بي

هنگام و بثباتي و تغيير ناثبات و امنيت از اركان الزم در تصميمات اقتصادي است و هرگونه بي
گيري نگري و تصميمچنين فضايي امكان آينده د. درانگردسنجيده فرآيند امور را متزلزل مين

ندارد؛ از چنين وضعيتي به كننده وجود گذار، متصديان امر، توليدكننده و مصرفبراي سرمايه
كيد أبراي اقتصاد كشور بسيار ويرانگر و مضر است. در ت اينشود و ناامني اقتصادي تعبير مي

  فرمايد:اقتصاد مي ر ارائه تصويري از دقت الزم در حوزهبيشتر بر مطلب، رهبر بزرگوار انقالب د
هاي چشم ما باشد؛ واقعيت ها جلويما بايد مسائل كشور را با اين ديد نگاه كنيم؛ آرمان

كه درواقع در بعضي موارد  - هاي منفي مورد واقعيت كننده جلوي چشم ما باشد. درتشويق
كم دچار اشتباه نشويم. البته توان دشمن را دست - ي است ينماسازي است، واقعيتواقعيت

ت. شما مثل يك ي اساسي و مهمي اسانگاري نكنيم. مسئله، مسئلهانگاري و سادهنگيريم، سهل
كار سر اين مسئله تالشتان را به مهم رياضي را حل كند، بر خواهد يك مسئلهداني كه ميرياضي
رياضي  دي هستيد؛ اين هم يك مسئلهدان بااستعداو مسئله را حل كنيد. شما رياضي ببريد

  .(همان) يد با مسائل گوناگون برخورد كنيدجوري بااست. اين
بار خواهد فرين و خسارتآها در امور اقتصادي مشكلها و آرمانواقعيتهرگونه گسست از 

نما تمايز قائل شد؛ بايد بين واقعيت و واقعيت اوالً كه است  ها اينواقعيت هدقيق دربار بود. نكته
شود، از قبيل عنوان واقعيت منفي به روان انسان القا ميبايد توجه داشت كه بسياري از آنچه به
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بايد به اين مطلب نيز توجه شود كه  اساس است و ريشه در واقعيت ندارد. ثانياً بي القائات
 ها با ارادههاي مثبت و تعديل آرمانتوان در پرتو واقعيتهاي منفي را ميبسياري از واقعيت

كند؛ همين مناسبت برآورد دقيق از توان دشمن ضرورت پيدا مي قوي به فرصت تبديل كرد. به
موقعيت خود را در ميدان معيار عمل قرار داد؛ توان دشمن نيروي مخالف و  صرفاًتوان نمي

هايي را درپي داشته باشد. آنگاه رهبر فرزانه تواند شكستثيرگذاري است كه غفلت از آن ميأت
رياضي را پيش  تصريح نموده و مثال حل كردن مسئلهبر لزوم دقت و جامعيت رفتار در ميدان 

ترين راه ترين و روشنطلبد و مسئله بايد از كوتاهئل رياضي دقت فراوان ميكشند. حل مسامي
رياضي اين دو ويژگي را نداشته باشد، درواقع آن  ن حل شود. به تعبيري اگر حل مسئلهممك

له اينكه اقتصاد مقاومتي دقت و درستي حل نشده است. مفاد سخن معظم مسئله هنوز به
گردد. بايد در گشودن روزمرگي  هاي باطل و دستخوشگرفتار چرخهطلبد و نبايد ظرافت مي

  ترين راه برگزيده شود.        معضل اقتصاد كوتاه

  نتيجه
 هايحال داراي ظرفيت فعال در تعامل با نظامثيرگذار و در عين، تأاقتصاد مقاومتي نظامي مستقل

هاي اسالمي است. است؛ اين نوع اقتصاد ماهيت دفاعي دارد و برآمده از آموزه اقتصادي جهان
سنگي گران و سنت و تاريخ صدر اسالم دستمايه هاي قرآنرسد كه متن آموزهنظر ميچنين به

نظام اقتصاد مقاومتي متناسب با زمان  آن به عالمانه و هدفمندتوان طي مطالعات است كه مي
گردد چيز ديگر در تحقق چنين نظامي كارساز و مفيد واقع مي آنچه بيش از هرسامان بخشيد. 

 راستي بر حق حيات عزتمندانه مي بهتغيير و تحول در نگاه انسان به خويشتن است. اگر آد
خود و لزوم آمادگي دفاعي از آن در برابر هرگونه تجاوز و تعرض و نيز بر حالوت و ارجمندي 

غايت خلقت خود كه  مورد خود و ديگران آگاه گردد، نيز به از آن درذاتي حق و لزوم دفاع 
مقام قرب و خالفت الهي است پي ببرد، ضرورت سعي و كوشش  استكمال معنوي و وصول به

هاي ناشي از مين نيازها و حفظ و تقويت سالمت روح و بدن را دريابد و به آفات و زيانأبراي ت
سو توجه پيدا كند،  شيرين وارستگي و آزادمنشي از ديگرسو و به شهد  ضعف و ذلت از يك

گردد. بر اين اساس، اين مقال قبل از مين ميأالزم براي تحقق نظام اقتصادي مقاوم ت مايهبن
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نظام تعليم و تربيت و نهادهاي فرهنگي و تبليغي نظر دارد و انجام مطالعات در  هرچيز به
منظر،  كند. از اينروري و داراي اولويت قلمداد ميچگونگي كاركرد اين نظام و نهادها را ض

گردد و اين گيري روح مقاوم در افراد ميتعليم و تربيت و تبليغِ رفتار محور ديني موجب شكل
كند و اعمال و افعال فردي و گروهي نيز در فرآيندي هاي مختلف جلوه ميمقاومت در عرصه

گر، گردد. به تعبيري ديمستحكم و استوار ميهاي نفوذناپذير و مقاوم، سنخ با روحيههم
ظرف رشد و كمال عنوان اسالمي به دنبال آن، لحاظ جامعه به خودشناسي و پرداختن به فرد و

ها و بخشد و اين امر موجب تمركز و اتحاد ظرفيتاو هويت و اصالت مي افراد، به فرد و جامعه
  گردد. جهت شكوفايي فرد و جمع مي قواي فردي و جمعي در
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