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  راهنماي تنظیم و ارسال مقالات

  :توجه فرماییدموارد زیر  به مقالات و ارسال نظیمتلطفاً به هنگام 
  .ودمؤلف ذکر ش تماس هنشانی، کدپستی و شمار تحصیلات، رتبه علمی، خانوادگی، میزان نام، نام .1
  .شودارسال  به پست الکترونیک نشریهچینی شده حروف ،مقالات .2
  مقالات پرحجم در دفتر مجله تلخیص خواهد شد. اي نباشد.کلمه 350 هصفح 25حجم هر مقاله بیش از  .3
ــی مقاله، حداکثر در  هچکید .4 انگلیســی آن به همین  ترجمهالامکان به همراه کلمه و حتی 150فارس

  ضمیمه شود. مقدار
  ، در آغاز مقاله ذکر شود.واژگان کلیدي فارسی و معادل انگلیسی آنها .5
  داخلی چاپ شده باشد. ههیچ نشریدر  ارسالی نباید همقال .6
  فرستاده شده باشد.براي چاپ ها مجموعه ارسالی نباید همزمان به سایر مجلات یا همقال .7
  بلافاصله پس از آنها باید داخل پرانتز درج شود.معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور،  .8
 خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار و شماره نام :به این شکل نوشته شود مقالهمنابع مورد اســتفاده در  .9

در  .)194ص، 2ج ،1357صفحه (مظفر،  اشد) و شمارهی که اثر داراي بیش از یک جلد بدر صورت( جلد
 ،شماره جلد و صفحه اکتفا شود (مظفر، همان و ذکر» همان«خانوادگی و کلمه  ناممنبع، به صورت تکرار 

 زانمایاندن ترتیب انتشار  ) و در صــورت تعدد آثار منتشــره در سال واحد از یک مؤلف جهت19ص، 1ج
به  انگخانوادگی نویسند الفبایی نام با رعایت ترتیبشود. فهرست منابع استفاده ...  حروف الف، ب، ج و

  .شود در آخر مقاله درجذیل  لشک
 چاپ، محل نوبت ،جلد شماره ؛نام مترجم ؛نام کتاب ؛نام نویسندهی، نام خانوادگ براي کتاب: )أ

  انتشار. سالناشر،  :انتشار
، شــماره )مجله( عنوان مجموعه ؛»عنوان مقاله« ؛نویســندهنام ی، خانوادگ نام براي مقاله: )ب

  ، سال انتشار.مجله
 نیست فصلنامههاي دیدگاه کنندهانـاً بیـره، لزومـمقالات و مطالب منتش.  
 در تلخیص و ویرایش مقالات و مطالب آزاد است فصلنامه.  
 شودنمی الات ارسالی بازگرداندهـاصل مق.  
 است. نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع  
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  سخن سردبیر 
  فردسعید فراهانی   __________________________ ________________________________  

  بسم الله الرحمن الرحیم
ترین اولویت جمهوري اسلامی ایران در حوزه اقتصاد، تحقق اقتصاد اکنون مهمهم

شک محسوس و قابل توجه نیست. بی بارهها در اینپیشرفت امامقاومتی است؛ 
  یکی از موانع موجود فقدان ادبیات نظري مورد نیاز است.

ا را ب هاي اقتصاد مقاومتیپژوهشدوفصلنامه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه 
 تحقق اقتصاد مقاومتی جهتهدف تعمیق و ترویج ادبیات تخصصی اسلامی در 

رتبه  تدریافکند. این دوفصلنامه پس از انتشار شماره نخست، موفق به منتشر می
  ه شده است.هاي علمیعلمی ـ ترویجی از شوراي عالی حوزه

خود، گامی  هايهشود با ارسال مقالنظران دعوت میان و صاحبورهاز تمام اندیش
تحقق اقتصاد مقاومتی بردارند. با توجه به  جهتدر جهت تولید ادبیات نظري در 

محترم زمینه  تادانوزین و ارزشمند اس هايهرویکرد دوفصلنامه، امید است مقال
  ا نیز فراهم آورد.کسب رتبه علمی پژوهشی مجله ر

  



  
اقتصاد  يدر اجرا يدیتوح هینقش روح

  یمقاومت
  19/3/1397: تاریخ پذیرش  23/11/1396تاریخ دریافت: 

  *يمحمود موسودیس   ______________________________________________________________  
  چکیده

ـــان تحت تأث يرفتــارها ـــش هاعلاقه ریانس ـــکل م یدرون يهاو کش از  یکی ینید هايکه آموزه ردیگیش
سبب نوع . انسان موحد بهانجامدیمنش انسان م سرانجامو  نشیب يریگکه به شکل است قیعلا نیا نیترمهم

رگرفته از ب ايدهیا یخود دارد. اقتصــاد مقاومت شــتیو مع اتیح ریدر تدب یمتفاوت يرفتارها اش،ینبیجهان
ــتیمع ریتدب يبرا ینید هايآموزه ــ ش ــ انتیو حفظ و ص ــاد جامعه در برابر آس ــت ک هايبیاقتص ه آن اس

وش با ررو پیشاصــول آن باشد. پژوهش  ســازيادهیســاز پنهیتواند زمیانســان موحد م ياقتصــاد يرفتارها
بط با اقتصاد در مرت يدیتوح هايهیروح یبه بررس یاقتصاد مقاومت يهایژگیو برشمردن و یلیتحل یفیتوص

ارتباط  نییو ضــمن تب کندیم یبررســ یاقتصــاد مقاومت تیدام را در تقوانســان موحد پرداخته و نقش هرک
 ،یت اجتماععدال تیکه تقو دهیرس جهینت نیانســان موحد در بســتر جامعه به ا يبا رفتارها یاقتصــاد مقاومت

مد آدر به یکاهش وابســتگ ،یداخل يهاتیاســتفاده از ظرف ،ياقتصــاد دزایتهد هايمقاومت در برابر عامل
 بردشیپ امسرانجو  فیرفاه طبقه ضع نیتأم ،يزیفسادست ،يمحورمردم ،يجهاد اقتصاد ،یجنبش علمنفت، 

انســان در مســئله اقتصــاد  يدینگاه توح ياقتصــاد، از جمله دســتاوردها ییایجامعه به ســمت ســلامت و پو
  است. یمقاومت

  .انسان موحد ،يدیتوح هیروح ،یاقتصاد مقاومت د،یتوح :واژگان کلیدي
  .JEL: Z12, Z19 بنديطبقه

  
  

                                            
.        قم یمحلات دیشه یمدرس مجتمع آموزش عال ،یعموم يگذاراستیســ شیگرا یاســیعلوم ســ يدکترا .*

. Email: moosavi.3113@yahoo.com  

mailto:moosavi.3113@yahoo.com
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  مقدمه
امع جو یاسیس یو حت یو فرهنگ یاجتماع يهاانیدر درون بن يگوناگون اقتصاد يهانظام

ام هر نظ گرید عبارتها وجود دارد. بهآن نیب دهیتنو ارتباط درهم ردیگیشکل م گوناگون
به  یخاص خود استوار است و هر فرهنگ يهاهیبر پا يادر هر فرهنگ و جامعه ياقتصاد

  .ابدییم يسازگار ياقتصاد يهانظام نیبا ا هاانیبن نیبا ا خوانیهم زانیم
 شیکه در افزا شدهیشمرده م یو فن ياقتصاد يندیاتوسعه، فر يلادیم 60دهه  لیاوا تا

 ياهو امکان گرید یشغل يهافرصت دآوردنیصورت پدو به یسرانه محصول ناخالص مل
 افتییحاصله تبلور م یو اجتماع يتر منافع اقتصادگسترده عیتوز يبرا يضرور ياقتصاد

توسعه است اما  يرشد، شرط ضرور هر چند آشکار شد که جیتدردهه به نیاما در اواخر ا
 يرویدرآمد و ن عیجمله توز از یزندگ يهاجنبهباید به کرد و  یآن را معادل توسعه تلق دینبا

 90و  80 يهادهه یخلاصه شود. ط هیسرما یبه انباشتگ دیو توسعه نبا شدهتوجه  زین یانسان
داشت.  يچندبعد يندیاو توسعه مطرح شد که فر هنگاز فر دیجد يهامفهوم يلادیم

اند. شده یفرهنگ ينظر يهابرهه اقتصاددانان وارد پرسش نی) از ا9-10، ص1374 ،یی(دپو
) ساختار فهم Cognitive maps( يطرح و نقشه فکر )  وBelief system( ينظام اعتقاد

ش نق یفرهنگ طیشرا ياقتصاد عیوقا تمام. در دهندیرا جهت م یو اجتماع يفرد يرفتارها
 يهابه انسان و رابطه تواندی). علم اقتصاد نمGraf, 2004, p180( کنندیم يباز یفراوان
 اخنث باشد و انسان را توجهیاثر دارد بکه در رفتارش  يو يهازهیتوجه نکند و به انگ یانسان

  فرض کند.
را  یمهم ارینقش بس یاجتماع هیعنوان سرمابه تواندیم یاسیاقتصاد س يهادر بحث نید

در  نینقش د .)107ص ،1386 ن،یاثر دارد (همل یشبکه اجتماع یدهدر شکل نی. دکند  فایا
  :)Koch, 2007, p47( شودیم انینما ریز هايپرسشجامعه در پاسخ به  کیاقتصاد 

  ست؟یچ نید دیدانسان از  فیتعر -
  ست؟یچ این یانسان در زندگ نیهدف ا -
ـــتفاده از چه کالاها ینید هــايآموزه وجود دارد؟ یآخرت ایــآ -  رمجازیغ ایرا مجاز  ییاس

  شمرده است.
در  یگاهی... چه جا تعاون، کســـب حلال و شـــت،یمع ریتدب ،يوجدان کار نیاز نگاه د -
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  انسان دارد؟ يمنظومه فکر
  مؤمن با اقتصاد چگونه است؟ یخواهرابطه عدالت -
  دارد؟ يدیدر جامعه توح یگاهیچه جا نیزم یآبادان -

 ؛ردیگیو شکل م شودیم فیانسان مؤمن تعر يست که رفتارهاهاپرسش نیپاسخ به ا در
 يهاکه انسان يامنع ربا در جامعه بنابراین ؛ربا از نگاه انسان موحد حرام است ،مثال عنوانبه

  .کندرا مرتفع  ياقتصاد هايدشوارياز  ياریبس تواندیموحد دارد م
که اگر  است ییتلازم تا جا نیتلازم وجود دارد. ا یو اقتصاد مقاومت يدیتوح هیروح نیب 
 تیو انسان موحد ترب ردیشود، فرهنگ مردم طبق آن شکل بگ تیجامعه تقو يدیتوح هیروح

نبود،  یاقتصاد مقاومت يااگر در جامعه بنابراین ؛هم شکل خواهد گرفت یشود، اقتصاد مقاومت
ل نگرفته شک یرنگ بوده و فرهنگ اسلامجامعه کم يدیتوح هیروح گرفت جهیبتوان نت دیشا

  است. یو اقتصاد مقاومت يدیتوح هیرابطه روح نییتب در پی روپیش است. مقاله
ها یژگیو نیا رثاانسان موحد  يهایژگیو شمردنشده است با ده کوشی روپیش مقاله در

 يقتصادا ينوع رفتارها نینقش ا سرانجامداده شود و  حیانسان موحد توض يدر رفتار اقتصاد
   شود. یبررس یاقتصاد مقاومت يدر اجرا

  پژوهش نهیشیپ
 هبارنیدر ا يمحدود هايمقالهو  هاباکت ،یبودن موضوع اقتصاد مقاومتدیبا توجه به جد

مطالب  یو اقتصاد مقاومت يدیتوح هیرابطه روح طهیدر ح یاول قینگارش شده است و به طر
در  که هاییهو مقال هابااز کت يحال تعداد نیدر آمده است. با ا ریبه رشته تحر يمحدودتر

  :هستند ریقرار ز بهاند موضوع نگارش شده نیا
و معارف  یمبان یبه بررس ینظام اقتصاد مقاومتبا عنوان  ی) در کتاب1396( یوسفی یاحمدعل

شده  یبررس ریمنظور مسائل ز نیابعاد آن پرداخته است. به ا نییو تب یاقتصاد مقاومت یاسلام
ظام و ساختار ن يتصادفعالان اق هاياسلام، هدف ينظام اقتصاد یشناختیهست یاست: مبان

لام. اس ينظام اقتصاد ياسلام و اصول راهبرد يکلان نظام اقتصاد هاياسلام، هدف ياقتصاد
 یداشناختخ ژهیوبه یشناختیهست یمبان میمستق طوربه يفعالان اقتصاد هايدر قسمت هدف

  .رو استپیشکه مرتبط با موضوع مقاله  شده یبررس يفعالان اقتصاد
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 اقتصاد فیبه تعر» مات آنو ملزو یاقتصاد مقاومت«) در مقاله 1391( يمعزریم نیحسدیس
 یموجود در اقتصاد مقاومت يپردازد و ارتباط ساختاریم يمقام معظم رهبر دیداز  یمقاومت

  . دشمرمیرا  یو در ادامه اصول حاکم بر اقتصاد اسلام کندمی یرا بررس یو اقتصاد اسلام
در بخش اول  ها و راهکارهانهیزم یاقتصاد مقاومت) در کتاب 1392( ياختر یعلعباس

ود در موج هايآموزهبه  بارهنیپردازد و در ایم يکتاب به نگاه اسلام به مسائل اقتصاد نیا
. در بخش دوم به کندیاستناد م امامان معصوماز  دهیرس هايتیو روا مین کرآقر
ه مربوط ب يدهایپردازد در بخش سوم بایاسلام م دگاهیثروت از د دیولمنابع ت يدهایبا

اد در اقتص یتیریمد يدهایبا یانی. در بخش چهارم و پاشودمی یو مصرف بررس عیتوز
  .شده استکنکاش  یمقاومت

از ابعاد  یگوناگون يهادهد حوزهمی مشابه موارد بالا نشان هايهو مقال هاباکت یبررس
 رو کوشیدهپیش است و در مقاله شدهکنکاش  هاهو مقال هاباکت نیدر ا یاقتصاد مقاومت

  موارد پرداخته شود. نیتر ایو جزئ شتریب یبه بررس شودمی

  پژوهش یمدل مفهوم
 پژوهش را يکه رابطه اجزا استپژوهش  يبر چارچوب نظر یمبتن یمدل مفهوم

 قیاست که تمام تحق یپژوهش چارچوب یمفهوم ي. الگودهدمی شکل نشان صورتبه
مسئله پژوهش  پدیدآمدنکه در  یعوامل انیآن پژوهشگر م راهو از  شودمی آن بنا يرو

ه ارتباطات شبک دیمناسب، با يرهایمتغ ییسا. پس از شناکندمی مهم هستند ارتباط برقرار
و  د ساختپدیمربوط را  يهاهیکه بتوان فرض طوريبنا شود؛ به یبه درست رهاییمتغ انیم

  ).30، ص1382 ،یآزمون کرد (خاک
  :است ریبه شرح ز روپیشمقاله  یمدل مفهوم ياجزا

 يریگ. عامل شکلاست ياقتصاد هايکننده در مناسبتنییعامل تع یگانهانسان  انسان: .1
 یرونی. نمود بشودمی ادیست که از آن به باور ي او یدرون يهاشیانسان گرا يرفتار اقتصاد

  .استباور، رفتار انسان 
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که  استانسان  یباطن هايویژگیاز  يمادریغ ای يامر ماد کیوجود باور به  باور: .2
  .انجامدمی يمادریغ ای يبغض در برابر آن امر ماد ایبه حب  سرانجام

 جامرا ان ی. انسان عملکندمی یتجل يانسان در رفتار و باورهاي یرونینمود ب رفتار: .3
ه ک کندمی را ترك یعکس عملرورزد و بیدارد و نسبت به آن حب م باورکه به آن  دهدمی
  ورزد.یندارد و به آن بغض م باورآن  به

 باوراست.  متعال خداوند یگانگیبه  باورانسان،  باورهاياز  یکی: يدیتوح نشیب .4
 بر انسان صادر يو هیکه از ناح انجامدمی هاییحب به دستور پدیدآمدنبه خداوند خالق به 

  شده است.
 يهاحوزه در یمتنوع هايدستور خداوند متعال مرتبط با اقتصاد: يدیمنش توح .5

 یمرتبط به زندگ میمستقطور بهها از آن یاند که برخکردهانسان صادر  یزندگ گوناگون
 ن،یمز یآبادان شت،یمع ریصبر و استقامت، تدب ،یخواهست از جمله: عدالتي او ياقتصاد

  به جهان. يدر برابر دشمن، کسب حلال و نگاه ابزار ياریتعاون، هوش ،يوجدان کار
 هايباورانسان موحد برگرفته از  ياقتصاد يرفتارها انسان موحد: ياقتصاد يهاکنش .6

  است.استوار  متعال خداوند هايکه بر دستور گیردمی شکل يو
 تیه تقوب میمستقطور بهانسان موحد  ياقتصاد يرفتارها: یاقتصاد مقاومت يهایژگیو .7

 هايفیبرگرفته از تعر یاقتصاد مقاومت يهایژگی. وانجامدمی یاقتصاد مقاومت يهایژگیو
  است. يمقام معظم رهبر

 تیدر تقو يدیتوح هیروح میدهنده نقش مستقنشان روپیشمقاله  یینها جهینت .8
نسان ا هايهیروح نیاست. تناسب موجود ب یاقتصاد مقاومت يسازادهیمربوط به پ يروندها

  .انجامدمی روند نیا تیبه تقو یاقتصاد مقاومت يهایژگیموحد با و
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  یاقتصاد مقاومت فیتعر
گرفته شد  ارکبه يمقام معظم رهبر وسیلهبه بارنخستیناست که  یمفهوم یاقتصاد مقاومت .1

 ي، وواژه نیمبدع ا کهاین . با توجه بهشدکشورمان  ياقتصاد یاسیس اتیو وارد ادب
  مراجعه شود. يمقام معظم رهبر اناتیبه ب دیآن با فیدر تعر بنابراین ؛هستند

 : دیفرمایم یاقتصاد مقاومت يمعنا نییدر تب يمعظم رهبر مقام .2
 ياز سو ریتأث رقابلینفوذ غ رقابلیکشور را مستحکم غ بکوشیماست که  نیهمه ما ا فهیوظ«

است که ما مطرح  یاز اقتضــائات اقتصــاد مقاومت یکی نیا میدار و نگه میدشــمن حفظ کن
 دیبودن اقتصاد است. اقتصاد بامهم، مقاوم و یرکن اســاس کی یاقتصــاد مقاومت. در میکرد

 ردیممکن اســـت در معرض توطئه دشـــمن قرار گ چهآن برابربتواند در  دیمقاوم باشــد با
  .)1/1/92 ،يمقام معظم رهبر اناتی(ب» مقاومت کند

. شودیبرشمرده م یاقتصاد مقاومت یعنوان رکن اساسبه یصفت مقاومت ،هایانب نیا در .3
با  راینبناب ؛باشد انیم در یکه توطئه و دشمن کندیم دایمعنا پ یزمان زیمفهوم مقاومت ن

از طرف  ياقتصاد دیشد يهافشارها و توطئهکشور تحت کنونیدر عصر  کهاین توجه به
 يامر ین اقتصاد مقاومتکردادهیاقتصاد و پ کردنمقاوم دقرار دار یدشمنان انقلاب اسلام

  .شودشمرده می يضرور
 فرماید:مقام معظم رهبري در تعریف اقتصاد مقاومتی می .4

شد که هم روند روبه ر میاقتصادى داشته باش کیاست که ما  نیا شیمقاومتى معنا اقتصاد«
وضـــع  عنىیکند؛  دایکاهش پ اشرىیپذبیاقتصــادى در کشـــور محفوظ بماند، هم آســ

و  گىشیاقتصادى کشور و نظام اقتصادى طورى باشد که در برابر ترفندهاى دشمنان که هم
قام معظم م اناتی(ب» کند دایو اختلال پ ندیبب بیهاى گوناگون خواهد بود کمتر آسبه شــکل

  .)2/6/1391 ،يرهبر
دو  کنندیماشاره  به آن یاقتصاد مقاومت نییدر تب يکه مقام معظم رهبر یتوجهقابل نکته .5

 :وجود داشته باشد دیزمان بامهم آن است که هم یژگیو
  ؛مقاومت در برابر توطئه دشمن. 1
وران د يبرا يراهبرد یگانه یاقتصــاد مقاومت نیبنابرا ؛يحفظ روند رو به رشــد اقتصــاد. 2

 طیها و شــرازمان یاقتصــاد کشــور در تمام يبلندمدت برا يراهبرد کهبل ســتین هامیتحر
  است. يو اقتصاد یاجتماع یاسیس
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مت در با مقاو زمانهم ينظام اقتصاد یکه گفته شد اقتصاد مقاومت یتوجه به مطالب با .6
 يهابخش یاقتصاد مقاومت ياست. در اجرا یو خارج یبرابر عوامل مخل و مخرب داخل

 فایفرد خود را اموجود نقش منحصر به  نیو قوان يساختارها ،یمردم ،یدولت گوناگون
 يهابخش یو اصلاح تمام میترم ،یمقاومت تصادراه تحقق اهداف اق یگانهو  کنندیم

   صورت موزون و هدفمند است.مرتبط به

  یاقتصاد مقاومت يهایژگیو
 فراوانیب مطال یاقتصاد مقاومت یو چگونگ ییچرا ،یستیچ نییتب جهتدر  يمقام معظم رهبر

 20/12/1392 خیو کارگزاران دولت در تار يبا فعالان اقتصاد داریدر جلسه د امااند کردهارائه 
 صورتهب اند کهپرداخته یاقتصاد مقاومت يهایژگیو نییشده به تب يبنددسته صورتبه

  کرد.  میآن اشاره خواه بهاختصار 
 قیقتحهاي کلی اقتصاد مقاومتی، در مجموعه سیاست يمقام معظم رهبر فیاساس تعربر

علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و الگویی بومی و 
 يهاي اقتصاد مقاومتی، فقط براي شرایط کنونی نیست بلکه تدبیرفرداي کشور است. سیاست

بلند اقتصاديِ نظام اسلامی است. این  هايو رسیدن به هدف شوربلندمدت براي اقتصاد ک
الت عمل اقتصاد کشور را به حدر شرایط گوناگون است و ها قابل تکمیل و انطباق با سیاست
 انیر بکند. درا برطرف می گوناگونرساند و شکنندگی اقتصاد در شرایط پذیري میانعطاف

  کرد: اشاره ریتوان به موارد زیم يبراقتصاد از زبان مقام معظم ره نیا يهایژگیو
ن تریعدالت اجتماعی، مهم«است. » عدالت اجتماعی« یاقتصاد مقاومت یژگیو . نخستین1

زیرا نظام اسلامی رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعی  ؛هاستشاخص، در میان این شاخص
ي ارا قبول ندارد و در هرگونه پیشرفت اقتصادي کشور، باید وضع طبقات محروم به معن

  .)20/12/1392 يمقام معظم رهبر اناتی(ب» واقعی کلمه، بهبود یابد
 است:ویژگی اقتصاد مقاومتی  نیتهدیدزا دوم هايتوانایی مقاومت در برابر عامل .2
ه این ها از جملهاي تخاصمی همچون تحریمهاي اقتصادي دنیا، بلایاي طبیعی و تکانهتکانه«

  .(همان)» عوامل تهدیدزاست
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ها شامل ظرفیت این« است:هاي داخلی اقتصاد مقاومتی، تکیه بر ظرفیت یژگیو نیسوم .3
هاي گسترده علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیایی و اقلیمی است که باید براي ظرفیت

 يله مقام معظم رهبرئمس نیا نیی(همان). در تب» ها تکیه شودها، بر آناجراي سیاست
بستن بر امکانات کشورهاي دیگر هاي داخلی به معناي چشمبر ظرفیت یهتک: «دیفرمایم

هاي داخلی، از امکانات دیگر کشورها نیز بلکه نظام اسلامی در کنار اتکا به داشتهنیست 
  .(همان)» فاده حداکثري خواهد کرداست
 وي که استکاهش وابستگی به درآمد فروش نفت  ،یاقتصاد مقاومت یژگیو نیچهارم .4
 دی... با تبه نفت اس یوابستگ نیما هم ياقتصاد يهابیآس نیتراز سخت یکی« :دیفرمایم

 نیر اگذاشت که د اریصورت فرآورده در اختبه توانی... نفت را م میبکن یفکر اساس کیما 
  .(همان)» است نیا ردیانجام بگ دیکه با یو مهم یکار اساس کیشده.  دهید هاسیاست

 نیتراز مهم نایبناقتصاد دانش«: بودن آن است انیبندانش ،یاقتصاد مقاومت یژگیو نیپنجم .5
 رد،یقرار گ يموضوع مورد توجه جد نیهر کشور است و اگر ا ياقتصاد يهارساختیز

  .(همان)» خواهد شد لیقطعاً چرخه علم تا ثروت تکم
 شایدها، با حرکت عادي و اجراي این سیاست« :رویکرد جهادي است ،یژگیو نیششم .6

ریزي، حرکت علمی، همت پذیر نیست و نیازمند برنامهآلوده و بدون حساسیت امکانخواب
  .(همان)» و مدیریت جهادي است

  :شودمی یمعرف یاقتصاد مقاومت یژگیو نیمحوري، هفتممردم .7 
ــلامی و دینی و هم« ــاس معارف اس ــاس تجرببراس ــال اخیر، در هر  35 هايهچنین براس س

ه کارها بشود و هی نیز همراه میااي که مردم وارد میدان شوند، عنایت و پشتیبانی العرصه
ـــتفاده از توان  پیش خواهــد رفــت پایان مردمی اعم از فعالان بی نیروهاي... باید زمینه اس

اقتصــادي، کارآفرینان، مبتکران، صــاحبان ســرمایه و افراد صــاحب مهارت فراهم و از آنان 
  (همان). » عهده دولت است بر بارهحمایت شود و مسئولیت عمده در این

 :کنندیم یهاي اقتصاد مقاومتی معرفسیاست یژگیو نیرا هشتم يتأمین امنیت اقتصاد .8
 دیتول دیاول غذا و دارو. با است؛ در درجه یو اساس ياقلام راهبرد تیششم امن مسئله«
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کل و دارو دچار مش هیتغذ بارهدر ،یطیشرا چیکه کشور در ه ردیشکل بگ يکشور طور یداخل
  .(همان)» شودن
ادي، لازمه فعالیت سالم و پرتحرك اقتص« :است یاقتصاد مقاومت یژگیفسادستیزي نهمین و .9

و لازمه امنیت اقتصادي نیز، برخورد با مفسدان اقتصادي و افرادي است که  باشدمیامنیت 
  (همان)» زنندقانون را دور می

 یمقاومت اقتصاد« است:بر رفاه طبقات ضعیف  پافشارياقتصاد مقاومتی  یژگیو نیدهم .10
هد خوا فیطبقات ضع ژهیوهعموم مردم و ب ی، به رفاه و بهبود زندگهاهشبه نیبرعکس ا

  .(همان)» انجامید

  انسان موحد ياقتصاد يهاآن بر کنش رثاو  يدیتوح يهامنش
و  کمال يسو موحد به انسان و راهنماي جامعه اداره براي بینیجهان دهندهارائه اسلام نید

 يو يبشر، برا و معنوي مادي بر نیازهاي منطبق ییدهایو نبا دهایواقعی است که با سعادت
نسان در ا گوناگونی يدیتوح هايهیروح يریگباعث شکل دیبه توح باور. کندمی میترس

 باشد شدت شتریکه هر اندازه درجه آن ب دارد یهایهدرج زین دیبه توح باورد. شویم وحدم
انسان نمود  يدر رفتارها یدرون باورهاي. افتیخواهد  شیافزا يدیتوح هايهیقوت روح و
 میانسان موحد خواه هايهیآن دسته از روح یقسمت به بررس نی. در ادنکنیم دایپ یرونیب

 يارفتاره يریگآن شکل یرونینقش داشته و نمود ب يو ياقتصاد رفتارپرداخت که در 
  .است یتحقق اقتصاد مقاومت جهتدر  ياقتصاد

   ياقتصاد یخواهانسان موحد و عدالت. 1
تردید، رسیدن به توازن اجتماعی و تقارن نسبی افراد جامعه در برخورداري از سطح زندگی بی

م ، پس از بیان حکم غنائکریم قرآن بارهاقتصاد اسلامی است. در این هايشرافتمندانه از هدف
 دُولَۀً کَیْ لاَیَکُونَ«فرماید: توزیع عادلانه آن چنین اشاره می حکمت نضیر، بهفراوان جنگ بنی

دست بهمیان ثروتمندان شما دست فقطجهت است که این اموال عظیم،  ه آناین ب«» بَیْنَ الْأَغْنِیَاء
دهد. این عبارت کوتاه خطوط اصلی اقتصاد در نگاه اسلام را نشان می .)7 (حشر، د)شون

شدن ثروت در دست افراد و از انباشته توزیعی يهد با این سازوکارهاخوااسلام می
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هاي حیاتی جامعه برساند. و آن را مانند خون به تمام رگ کندخاص جلوگیري  يهاشرکت
ها و درآمدها) عدالت که میان مردم (در توزیع ثروتآنگاه«فرماید: می امام صادقکه چنان

  .)568ق، ص1407(کلینی،  »شوندنیاز مییفرما شود، همگان باقتصادي حکم
موضوع عدالت  ،يدارهیبا اقتصاد سرما یاقتصاد اسلام زیوجوه تما نیتراز مهم یکی

 و حفظ عدالت جدید پدیدساختندر  ياقتصاد هايمیتصم يدر جامعه است. اجرا ياقتصاد
 تواندید که مکرخواهد  يریدر جامعه جلوگ یطبقات قیعم يهاشکاف يریگاز شکل ياقتصاد

 فشاريپا. با توجه به ردیو ... را بگ یفرهنگ ،یاسیس ،یماعاجت يهابیاز آس ياریبس يجلو
 ياقتصاد یتا عدالت در زندگ خواهد کوشیدفراوان اسلام به امر رفتار عادلانه، انسان موحد 

 يهاضیعتبدن کربرطرف  يها ساکت نخواهد ماند و برایعدالتیب برابردر  بنابراین شود؛اجرا 
  .کوشیدخواهد  ياقتصاد

 يدیتوح هیشوند که داشتن روحیم میتقس يو مردم عاد ریدر جامعه به دو دسته مد افراد
. دکن فایرا ا ییسزاهگسترش عدالت در جامعه نقش ب يتواند در عملکرد هر دو گروه برایم

 وشیدو خواهند ک کردهظهور  يزیرو برنامه ریدر مقام تدب رانیدر مد دیبه توح باور یرونینمود ب
 باور یرونیو نمود ب بینجامد يعدالت اقتصادبه را در دستور اجرا قرار دهند که  ییهابرنامه که

. دکرمحور، ظهور خواهند عدالت ياقتصاد هاياقدام يدر اجرا زین يمردم عاد نیدر ب دیبه توح
از  که یهخواعدالت هیافراد دارد. روح يدیتوح باورو درجه  زانیبه م یموارد بستگ نیتمام ا
تصاد اق هايهدف شبردیدر جهت پ يعامل قدرتمند تواندیم گیردسرچشمه می يدیتوح هیروح

  .)90-92ص ،1386 وضلو،یباشد (ع يعدالت اقتصاد ییو برپا یمقاومت

 يانسان موحد و صبر و استقامت اقتصاد. 2
 دیآیراسخ به دست نم مانیامر جز با ا نیاست و ا، استقامت هادشواريبر  يروزیراه پ یگانه
 گاهچیها داده هبه آن که خداوند متعال ياوعده براساس ،یقیمؤمنان حق .)139عمران، (آل

در  ). خداوند متعال8دارند (منافقون،  يروزیپ دیو ام شوندینم مناكیدر برابر دشمنان ب
ولا تهنوا ولا تخزنوا وأنتم الأعلون إن کنتُم «است: کرده  موضوع اشاره نیبه ا گوناگونی هايهیآ

ته داش مانیاگر ا د،یو شما برتر شویدن نیو سست نشوید! و غمگ«)؛ 139عمران، (آل »مُؤمنین
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 خداوند« ؛)55(نور،  »... عملوا الصالحات لیستخلفتهم فى الأرض وعد الله الذین آمنوا منکم و!» «دیباش
که  دهدیاند وعده مانجام داده ستهیشا يآورده و کارها مانیاز شما که ا یسانبه ک متعال

  ....» خواهد کرد نیزم يقطعاً آنان را حکمران رو
 و توکلشان مانیسبب افرموده که مؤمنان را به حیتصر کریم در قرآن متعال خداوند

و توکلشان به  مانیکه ا یکسان .)13 (احقاف، سازدیقدم ماستوار و ثابت ایدن یدر زندگ
سبب در برابر ستمگران و  نیبه هم هراسند؛ینم يجز و یاست، از کس متعال خداوند

 کنندینم يماد اتیح يرا فنا خود يمعنو اتیو هرگز ح ستندیایمخالفان حق م
  .)77ص ،1391 ،ي(عبدالمحمد

در و تکامل انسان است.  یعال يهابه هدف دنیانسان موحد، فلسفه صبر، رس يبرا
ه . صبر جوهره همرودیبروز علاقه و استعدادش بالا م يفرد برا کوشش ،يسار بردبارهیسا

 داردیدر امان م یو شکست روح ی. صبر، انسان موحد را از هر نوع خودباختگهاستیخوب
رب غ ياقتصاد يو فشارها هامیتحر یاصل لی. دلردیگیم ار يو يروو کج یو جلو سرکش

شدن در میبردن صبر و استقامت مردم و مسئولان نظام و تسل نیاز ب يبراش کوش ران،یا هیعل
برابر  در گاهچیه رندیگیم روین یاله زالیکه از منبع لا يهاست. افرادآن يهایخواهادهیبرابر ز
. صبر و استقامت در مانندیم یقدم باقحق ثابت راهو در  شوندینم دیناام یخارج يفشارها
جمله آن  دارد از یمناسب اریبس هايهجینت ياقتصاد یو خارج یداخل هايدشواريبرابر 

  :کرداشاره  ریبه موارد ز توانیم
دشمنان را گرفته و آنان را در  يهایخواهادهیز يجلو تواندیم ياقتصاد استقامت

 يمعظم رهبر بردارند. مقام ها دستکرده و باعث شود تا از ادامه آن دیناام هامیمؤثربودن تحر
 »دیاظهار ضعف نکن د،یدشمن را از تهاجم منصرف کن دیخواهیاگر م: «دیفرمایم بارهنیا در
  .)16/12/1395 ،يمعظم رهبر مقام اناتی(ب

استقامت  بلکه ستین یخارج ياستقامت در برابر فشارها فقط ياستقامت اقتصاد يمعنا
ع رف ،يگسترش علم و فناور راهحرکت در  ،يو بهبود اوضاع اقتصاد هادشواريحل  يبرا

پس  ؛ندکیم دایمعنا پ زیو ... ن یمصرف، اصلاح سبک زندگ ياصلاح الگو ،يادار یبروکراس
ر دارد؛ د تیموضوع یو خارج یدر دو حوزه داخل ياقتصاد متگفت صبر و استقا توانیم
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ن قدم بودن و ثابتندادن به دشمناو باج یخارج ياستقامت در برابر فشارها یحوزه خارج
صبر و  ،همت کوشش، ینظام و انقلاب است و در حوزه داخل يهاو آرمان هاراه هدفدر 

  است. يصاداقت شرفتیو رشد و پ هادشواريحل  راهاستقامت در 
 يهازهیانگ با ياقتصاد يو تنگناها هادشواري کردنحل راهموجود در  يهايدشوار تحمل

 هی. گسترش روحکندتر را آسان راه نیا تواندیم یهاال زهیو انگ شودیحاصل م یهاو ال يمعنو
وم د یژگیو تیامر به تقو نیو ا انجامدمیدر مردم  يبه رشد استقامت اقتصاد يدیتوح

 .انجامدیاست م »ياقتصاد يدزایمقاومت در برابر عوامل تهد«که  یاقتصاد مقاومت

  شتیمع ریانسان موحد و تدب. 3
 یامر در زندگ نیکه ا استمصرف معقول  ییتوانا يعقل معاش به معنا ،يدیدر نگاه توح

ار مصرف معقول در کن ییکسب درآمد و توانا ییدارد و اگر توانا ییسزاهانسان موحد نقش ب
 يدامور اقتصا تیریمد يابه معن شتیمع ری. تدبشودیعقل معاش حاصل م ردیهم قرار بگ

 عقل معاش تیو رعا شتیمع ریاست. تقد يو کاهش مضرات اقتصاد فعمنا نیتأم جهتدر 
الْکَمَالُ کُلُّ الْکَمَالِ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَۀِ وَ « :شده است یاز کمال انسان تلق يجزو

صبر  ن،یدر د نددانشمندش ،کمال انسان تی). نها32، ص1، جق1407 ،ینی(کل »تَقْدِیرُ الْمَعِیشَۀِ
  است. یدر زندگ يوکتاب اقتصادبر بلاها و حساب

 نیتراز مهم یکیاست.  یمال يهاتیعاقلانه فعال تیریمد »شتیمع ریتدب« از منظور
عدم توجه به  ردیپذیصورت م ياقتصاد رانیکه از طرف مد يسوء اقتصاد يرفتارها

 اگر ياقتصاد ری. مداست یخارج يکالاها هیرویو واردات ب یداخل ياقتصاد يهاییتوانا
 ير واسلام است د نید هايپافشاريکه از  شتیمع ریدبصفت ت گمانبیموحد باشد  يفرد

اد وکار و اقتصرونق کسب ياست که برا نیا شتیمع ریتدب يبروز خواهد داشت. اقتضا
 يواردات کالاها تیریو مد یداخل دیاز تول تیحما براساس دولت يهايگذاراستیس یداخل

  .ردیقرار گ یخارج
مت به س شتریکه مردم بانجامید به آن خواهد  زیدر عموم مردم ن شتیمع ریتدب صفت

 تیبه تقو یداخل ياستفاده از کالا دانندیمرغبت نشان دهند چرا که  یداخل يمصرف کالاها
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ود ش تیدر عموم مردم تقو يدیتوح هیهر اندازه روح بنابراینانجامید؛ خواهد  یاقتصاد داخل
  تر خواهد شد.پررنگ گفتهپیشبه همان اندازه معادله 

به  یروزافزون وابستگ شیافزا ياقتصاد رانیمد يسوء اقتصاد ياز رفتارها گرید یکی
 نفت در طول دوران استفاده از آن نشان يدارا ياست. تجربه اکثر کشورها ینفت يدرآمدها

 يهايماریاز ب يارینامطلوب بوده و عامل بس ياقتصاد امر يبرا ینفت يبه درآمدها یوابستگ دهدمی
 وحدم ياقتصاد ریدر مد دیبه توح باوراز  ی. تعهد ناششودمی از آن یناش يسادهاو ف ياقتصاد

خواهد شد که  یمنافع جامعه اسلام جهتدر  يوهاي میتصم تیدر هدا يقو اریتواند عامل بسمی
  است. ینفت يبه درآمدها یکاهش وابستگ يبرا کوشش هااقدام نیاز ا یکی

. کاهش دکراشاره  هیسرما يوربهره شیبه افزا توانیم شتیمع ریتدب گرید هاينتیجه از
کلان خواهد  ياقتصاد يهاپروژه ياجرا يلازم برا يهاهیسرما نیباعث تأم هیهدررفت سرما

رد و خ يهاهیستند تا بتوانند سرماه ییبه راهکارها دنیرس در پیشد. اقتصاددانان همواره 
 يهاهیابه سرم لیکرده و تبد عیرا تجم است زیتوجه نمردم که قابل نیدر ب ودسرگردان موج

اقتصاد  هايهدف شبردیپ باعثامر دارد که  نیبر ا میمستق رثا شتیمع ری. تدبکنندکلان 
  . )74ص ،1388 ،يآبادخواهد شد (شاه یمقاومت

 نیزم یآبادانانسان موحد و . 4
ن فراخوانده و ای هاي اقتصادي در زمین و آبادانی آنمؤمن را به فعالیت يهاانسان میقرآن کر

خوانیم: می کریم دانسته است. در قرآن متعال خداوند هتحققِ اراد جهتکار را در 
ما به ش اشما را از زمین پدید آورد و سازندگى آن ر يو«؛ »هُوَأَنشَأَکُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها«

در بینش دینی چنان اهمیتی دارد که حتی برپاییِ رستاخیز  نیزم یآبادان .)61 (هود،» واگذاشت
اگر در دست یکی از شما نهالی باشد و «فرمود:  هم نباید مانعش شود. پیامبر اسلام

ق، 1401 ،يهند(متقی »غرس کند، چنین کندهمان لحظه قیامت بر پا شود، اگر بتواند آن را 
  .)341ص، 12ج

شمرده  ینید هايآموزهدر  شدهپافشاري هاياز عبادت یو سازندگ یعمران هاياقدام
در  ش و همتکوشراه  انسان در يعامل برا نیتريعنوان قوبه تواندیم ینید زهی. انگشودمی
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 آمدنپدیدتواند باعث می یعمران و آبادان يبرا فراوان زهیباشد. انگ یو سازندگ دیتول راه
 يهاتینوآورانه و خلق موقع يهادهیا يریگشکل و دیش در جهت تولکوشکار و  هیروح
 شیبه افزا سرانجامامر  نیدرآمد در جامعه در شود و ا یسطح عموم شیو افزا یشغل دیجد

در انسان  يقو اریبس زهیانگ نیزم یاسلام به آبادان پافشاري. انجامیدکشور خواهد  یرفاه عموم
 یقل. به لحاظ عبکوشدجامعه  شرفتیو پ درش جهتدر  شتریکه هر چه ب آوردپدید میموحد 

کت به سمت حر بنابراین ؛بالاتر استفاده شود يورتر با بهرهکوتاه يهااز راه دیکار با نیا يبرا
 ریمد جهت نیخواهد بود. در ا راه نیترمهم انیبندانش هايهو گسترش مؤسس یجنبش علم

ها آن يسودآور يهانهیو زم کنندرشد  هايهمؤسس نیا شتریچه ب د هروشیموحد خواهد ک
و  تیو خلاق یعلم کوششبه سمت  شتریب يدیتوح هیبا روح زیرا فراهم کند. عموم مردم ن

ع خود را من یمانند دلال يمخرب اقتصا يخواهند رفت و از رفتارها شیپ بارهنیدر ا ينوآور
     .خواهند کرد

 يانسان موحد و وجدان کار. 5
 ودشیباعث م يدیتوح هیافراد دارد. روح يبا وجدان کار میارتباط مستق يدیتوح هیروح

از عبادت  ياخود را مسئول بدانند. افراد موحد کار را گونه ،هاهفیافراد مؤمن در برابر وظ
مربوط به  کوششکه کار و  یکس ستیاز ما ن«خود فرمود:  ارانیبه  امام صادق دانند،یم

  .)399، ص1368صدوق، خی(ش» رها سازد يپرداختن به امور اخرو علترا به يویدن یگزند
؛ »يریسوف  هیو ان سع یللانسان الا ما سع سیل: «دیفرمایم میدر قران کر متعال خداوند

 .)39-40(نجم، » ندیبمی يآن را به زود هايهجیاست و نت شیخو کوششانسان در گرو «
و در  داندیرا شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار خود م انسان موحد همواره خداوند متعال

 علَمیَ ألَم « :کندیکار خود تمام همت خود را صرف م رد متعال خداوند تیجلب رضا جهت
فرمود:  یامام عل). 14 (علق، »ندیبیم وند متعالداند که خدایانسان نم ایآ« ؛»يریَبأنَّ اللهَ 

 بارهدر یشما حت رایز ؛دیکن تیرعا يو بلاد و متعال خداوند بارهرا در یهاال يتقوا«
 .)326، ص4، ج1375 ،يشهريري(محمد» شد دیخواست خواهباز انیو چهارپا هانیسرزم

  .گماردیهمت م ياقتصاد يورو بهره هانیکشور، سرزم یکه اهل تقواست، به آبادان يفرد
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 انیکـار خوب به اتمام و پا ییـبایز«)؛ 136ق، ص1429 ،ي(آمد» المـعروف إتمامه جـمال«
که کارها را به  یاز انسان خداوند متعال گوناگون، هايتی. طبق روا»است آن دنیرسان

 ،يندهـی(متق »ـتقنهیإذا عمل أحدکم عـملا أن  حبی یإن اللّه تعال« :است یراض رساندیسرانجام م
آن را  دهدیانجام م را يکار یدارد اگـر کس دوسـت متعال خـداوند«)؛ 9128ق، ح1401

)؛ 322ص ،47، ج1384 ،ی(مجلس »حسنی من العامل إذا عمل أن حبیإن اللّه . «»درست انجام دهد
. که »ساندبر را خوب به سرانجام دوست دارد که کننده کار، کار متعال خداوند دیتردیب«

  دلالت دارد. زین يرساند بر وجدان کارمی استحکام را کهآنبر  افزون هانایب نیهمه ا
است که  یاز سست زیدر کار و پره تیو جد یبلندهمت ،يوجدان کار هايهجینت از

» قدر همته یعل الرجل قدر« شود:شمرده میدر کـارها  کامیابیفراوان شده و رمز  پافشاري
الشأن  میعظ امبری. پ»است يو ارزش انـسان مـقدار همت و اراده يمبنا«)؛ 44ح ،البلاغه(نهج
: الضجر و الکـسل، فـإنک ان ضجرت لم تصبر نیو خصلت کیإا ... یعل ای: «دیفرمایم اسلام

از دو  ... یعل يا«)؛ 66ص ،16ق، ج1416 ،یعـامل (حرّ » کـسلت لم تود حقا حق و ان یعل
و  ینکن ییبای. بر حق شکیباش حوصلهیاگر ب ـرایز ؛یو تـنبل یحوصلگیب ز؛یبپرهویژگی 

؛ »الحقوق عیضـ ،یمن أطاع التـوان« یعلحضرت  انی. به ب»يرا نگزار یحق ،یاگر تنبل باش
 »سازدیم عیرا ضـا ـگرانیگـردن نـهد، حـقوق د يانگارو سهل یکس، به کاهلآن«

  ).231ح ،البلاغه(نهج
ور طصورت منظم و مستحکم و بهاست که کارها به نیا يو آثار وجدان کـار هاهجینت از

کارها  شودیباعث م يدیتوح هیبرگرفته از روح ي. وجدان کارردیپذیکامل صورت م
اف . اتلشودمی يریجلوگ یو منابع مال هیاز هدررفت سرما جهینت رها نشوند و در تماممهین

ه وجدان ک یاز نبود نـظم و استحکام در کار است که در جوامع یاشن بیآس نیترمنابع بزرگ
ـمت ه شیبه افزا يوجدان کار شیمشاهده است. افزا باشد قابلمی رنگدر افراد آن کم يکار

 گری. از دانجامدمیکار  شتریتر و استحکام بمهم يانجام کارها يو عـزم و اراده انسان برا
 يجلو شودمی باعث ياست. وجدان کار یو تنبل التساز ک يدور يوجدان کار هايهجینت

و  یعیاستفاده نادرست از منابع طب راستاندارد،یغ يکالاها دیتول المال،تیسوءاستفاده از ب
  .ابدیرا کاهش  يناسالم اقتصاد يهارقابت
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واژه جهاد  یاصطلاح مفهوم نیترموضوع است، مهم نیمتضمن هم يجهاد اقتصاد مفهوم
خود در نبرد  يهاییو دارا ، مالبا جان وند متعالخدا در راه کردنمبارزه ،ینید در متون

است  ز آنا دفاع ایاسلام و برپا داشتن شعائر  يو اعتلا گسترش با هدف انیبا کافران و باغ
 ياست. جهاد اقتصاد فیجهاد قابل تعر زین ي). در مسائل اقتصاد56، صق1406 ،حزم(ابن

است که داشتن وجدان  ياصلاح امور اقتصاد ياز جان و مال برا ثاریکوشش و ا يبه معنا
تواند جهاد می که دارد ياصل وقوع آن است. انسان موحد با وجدان کار نیترمهم يکار

تراع در و اخ يکالا، نوآور تیفیباک دیتول ،يوربهره شیبه افزا هاهیروح نی. اکند  ياقتصاد
 يدر اجرا ید که نقش مهمانجامیدر صنعت خواهد  يشتازیو پ یعلم گوناگون يهاحوزه

  خواهد شد. یاقتصاد مقاومت

 انسان موحد و تعاون. 6
 ودنبیند از: اجتماعهست عبارت کریم از نگاه قرآن یاجتماع يکارو فلسفه تعاون و هم یمبان

به  یهاال هايتبشر در اجتماع، تعلق اموال و موهب يازهایاز ن ياریشدن بسانسان و برآورده
  .اسلام) در تعاون فلسفه /wikiporsesh.ir( ینیو اخوت د يجامعه و تمام مردم و مسئله برادر

در اجتماع برآورده  شیازهایاز ن ياریاست و بس یاجتماع يجا که انسان ذاتاً موجودآن از
ارکت به مش اتشیافراد جامعه است و ح گریبا د ياز تعاون و همکار ریناگز بنابراین شود؛یم

 ستگىویبر اجتماع و پ زیاسلام ن نینوعانش وابسته است. اساس دهم گریبا د يو یاجتماع
ه ک یهایهجیجهت، آثار و نت نی. به همباشدمیوجود فرد محدود  رایافراد با جامعه است؛ ز

از افراد نخواهد  کیهر  زید و ناچبا اثر محدو اسیهرگز قابل ق شود،یبر اجتماع مترتب م
 گریکدیپشتوانه  کیه تا در انجام کارهاى نکردسفارش  شیخو روانیاسلام به پ رونیبود؛ از ا

 هیداشته باشند، روح یو روابط اجتماع کننداجتماع  گریکدی اکه افراد ب یباشند و هنگام
در  بنابراین در امان خواهند بود؛ یو از تفرقه و پراکندگ شودیم دهیوحدت در کالبد آنان دم

  .)یواقع مؤمن /صفاتwikiporsesh.irدارد ( ییسزاهب یتیاهم یاسلام مشارکت اجتماع
 وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى: «دیفرمایم میدر قرآن کر متعال خداوند

! و (هرگز) دیبا هم تعاون کن زگارىیو پره کىیهمواره) در راه نو (« ؛)2 (مائده، ؛»وَ الْعُدْوان
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 هیجامعه روح کیافراد  انیم. روشن است که اگر در »دیکندر راه گناه و تعدى همکارى ن
و  و تعاون شودیمادى و معنوى آن جامعه فراهم م شرفتیبراى پ نهیتعاون حکومت کند، زم

  .شودمی همه جانبه آن جامعه ىیو تعالى و شکوفا پیشرفتکارى بستر مناسبى براى هم
کار مسلمانان اهتمام نورزد، در  شبردیهر کس در پ: «دیفرمایم بارهنیدر ا صادق امام

معاونت و شرکت فعالانه و مخلصانه  .)164، ص2ق، ج1407 ،ینی(کل »ستیشمار مسلمانان ن
اجتماعى، بر هر فرد مؤمن لازم و واجب بوده و کسى که نسبت به  دیو مف کیدر کارهاى ن

به  قطفمسلمان، حساس نباشد و  کیکار  شرفتیمسلمانان و حتى پ جتماعىامور ا شرفتیپ
  گرفته است. دهیتعاون را ناد هیباشد، مضمون آ شتنیخو اندیشه

 میعظ يهاهیها به سرماآن شدنلیکم و تبد يهاهیسرما عیتعاون باعث تجم هیروح
منابع  نیو در تأم کند را مرتفع  یبزرگ ياقتصاد هايدشواري تواندیکه م شودیم ياقتصاد

مردم  ترشیتعاون باعث حضور ب هیباشد. رشد روح اثرگذار ياقتصاد يهاپروژه ازیموردن یمال
 عیکوچک و بزرگ از مردم و تجم يهاگروه يریگو شکل شدخواهد  يدر عرصه اقتصاد

 يتصادو رونق اق یدر گسترش اقتصاد خصوص ییسزاهتواند نقش بمی هاییامکانات و توانا
 دنیبخشعو تنو یمحصولبر تعاون به خروج اقتصاد کشور از حالت تک ی. اقتصاد مبتنشود

و  کشور ياقتصاد هايدیکاهش تهد اعثامر ب نیا سرانجامو  انجامدمیکشور  هايدیبه تول
  .ودشمی یکاهش وابستگ

 در که است متعال خداوند اهتمام مورد حدي به اقتصادي از جمله عدالت عدالت،
 برپایی آسمانی هايابکت فرستادن و پیامبران ارسال از هدف ،کریم قرآن هايهآی برخی

 و عام معناي به بازار در مفهوم این تحقق شرط. پیش)25 ،(حدیداست  شده شمرده عدالت
پذیرد؛  صورت شفاف و روشن ،هاهمعامل ،که اولاً است آن خاص معناي به مالی بازارهاي

 شکل طرفین حقوق براساس هاقیمت ،باشند و ثالثاً دقیق و عادلانه سنجش معیارهاي ،ثانیاً
 صادياقت و حقوقی گوناگون ابعاد از باید مالی ابزارهاي و مالی بازارهاي اساس بر این .گیرد

 رمایهس کارگیريبه از حاصل افزوده ارزش به مالی، گذارانسرمایه که شوند طراحی ايگونهبه
  برسند. خود
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 در برابر دشمن ياقتصاد ياریانسان موحد و هوش. 7
اء، (نس »عاًیآمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَم نَیالَّذ هَایُّأَ ای: «دیفرمایم متعال خداوند

و در  دیخود را (در برابر دشمن) حفظ کن ی! آمادگدیاآورده مانیکه ا یکسان يا« ؛)71
 دشمن ي) به سومکانهر زمان و هر  طیدسته واحد (طبق شرا صورتبه ایمتعدد  يهادسته

 نیزو  أیو ته یآمادگ يشده و به معنا انیب کریم . کلمه حذر بارها در قرآن»کنیدحرکت 
ان مسلمان ياریو هوش یآمده است، آمادگ يریگاز غافل يریجلوگ يبرا ياریمراقبت و هوش

 یهاامر ال نینسبت به ا توانندیاست و نم یهاال ضهیامر واجب و فر کیدر برابر دشمن 
 نیه ااسلحه و هم ب يکه حذر هم به معنا شودیاستفاده م هاینهاعتنا باشند. با توجه به قریب

  شمن آماده باشد.مراقبت از توطئه د يمعناست که رزمنده برا
 يهاو توطئه هادر برابر اقدام ياریاسلام بر هوش هايپافشاريبه  تیموحد با عنا انسان

لازم را  هايو اقدام ییدشمن را شناسا بینفوذ و آس يهاد همواره راهوشیدشمن خواهد ک
 يهامیکشور در برابر تحر کهاین ها انجام دهد. با توجه بهکردن آنابردن و خنثنیدر جهت از ب

حران را با ب یجامعه اسلام کیاستراتژ يکالاها میبا تحر کشدمیدارد و دشمن  رارق ياقتصاد
در  کیاتژاستر يکالاها دی؛ تولکندمی در برابر دشمن اقتضا ياریهوش بنابراین ؛کند روروبه

 رید. مردیو مردم قرار گ رانیکشور در دستور کار مد ياقتصاد تیعنوان اولوداخل کشور به
 ؛کاهش دهد شتریچه ب را هر يدشمن در حوزه اقتصاد بیآس يهانهید زموشیک دموحد خواه

 هیروح تیخواهد داد. رشد و تقو قرار تیرا در اولو کیاسترتژ يکالاها دیتول بنابراین
داشته  يو اقدام و علم و يریگمیتصم چگونگیبر  یمیمستق اثرتواند می ریدر مد يدیتوح

ه باور خواهد بود که امروزه عرص نیبه مسئله اقتصاد بر ا اياندیشهموحد با نگاه  ریباشد. مد
ه عرص نیدر ا یو هر اندازه اسلاماست  جنگ دو جبهه حق و باطل يهااز عرصه یکیاقتصاد 

 تمام ینبنابرا ؛جبهه باطل فراختر خواهد بود يعرصه برا زانیباشد به همان م رتریپذبیآس
هر چه  یموجود در اقتصاد جامعه اسلام يهاها و رخنهبیش خود را خواهد کرد تا آسکوش

 کیاستراتژ يدر کالاها ییخودکفا يبرا کوشش هااقدام نی. از جمله اابدیکاهش  شتریب
  است. یاقتصاد مقاومت يهاباشد که از شاخصهمی
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  انسان موحد و کسب حلال. 8
ار را صرف مناجات با پروردگ ی: قسمتکندیم میخود را به سه بخش تقس یانسان مؤمن زندگ

 و قسمت ردیگیکار مبه اشیاصلاح معاش و زندگ راهرا در  گرشیقسمت د ؛کندیم شیخو
شخص عاقل،  ي. براکندمی پسند صرفحلال و دل يهااز لذت يریگبهره يسوم را برا

در  ،یاصلاح امور زندگ يسه جهت باشد: برا نیاز ا یکیدر  زکه حرکتش ج ستین ستهیشا
  .)390البلاغه، کلمات قصار شحرام (نهجریدر راه لذت غ ایراه آخرت 
  که:  کندیرا نقل م تیروا نیا یحرّ عامل خیش مرحوم

ـــد  هیــآ نیکــه ا یزمــان َهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا «نازل ش تَّقِ اللّ نْ یَ وَ مَ
ـــد از جا وند متعالهر کس از خدا ؛)3 -2 -65(طلــاق، » حْتَســـِــبُیَ که  ییبترس

 لیکار و کسب خود را تعط ياعده ه،یآ نیبا نزول ا رسد؛یم يو يروز اندیشــندنمی
ـــاندیما را م يکردند و به عبادت رو آوردند و گفتند: خدا روز  اکرم امبریپ ؛»رس

ــن انیجر نیا یوقت ــت از کار « :همه را فراخوانده و فرمود دیرا ش چه ســبب شــد دس
 مســتجاب يو يکند دعا نیکه چن ی. حضــرت فرمود: کســهیآ نی! گفتند: اد؟یدیکشــ

َلَبِ« ســت؛ین وند متعالو مشــمول رحمت خدا شــودینم کار و  در پی، »عَلَیْکُمْ بِالطّ
  .)27، ص17، جق1416حرّ عاملی، ( »دیحلال برو يروز
 علت نیرفتار انسان موحد است و به همهاي ویژگیاز  متعال خداوند يرضا کسب

 خداوند متعال تیتا رضا کندعمل  هاي ويمال طبق دستور لیدر تحص کوشدمی زین
  :کرداشاره  ریبه موارد ز توانیحلال م يکسب روز هايد. از اثرشوجلب 

  از رشوه يریجلوگالف) 
رشوه در آن است.  دهیپد وعیجامعه ش کی يمخل در رشد و توسعه اقتصاد هاياز عامل یکی

د و به باش نامردم و مسئول نیدر ب يادهیپد نیچن يریگمانع شکل تواندیم يدیتوح هیروح
 هايمتن دیشد ی. نهانجامیدخواهد  ياقتصاد هايونبودن قاناثرگذارو  هاونقان حیصح ياجرا

د انسان موح وسیلهبه رشوه دهیاز رشد پد يریجلوگ يبرا يقو یرشوه، عامل بارهدر ینید
نده دهرشوه« ؛»لعن اللَّه الرّاشى و المرتشى و الّذى یمشى بینهما«فرمود:  اکرم امبریخواهد شد. پ

  .)274، ص101، ج1384 ،ی(مجلس» دو ملعون هستندنیا نیو واسطه ب رندهیگو رشوه
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؛ رشوه در الحکم هو الکفر بالله یالرشا ف«که فرمود:  کندینقل م امام صادقاز  هسماع
  .)162، ص18ق، ج1416 ،یعامل (حرّ» است متعال قضاوت کفر به خداوند

 يدیتوح هیدر جامعه حرکت کنند و روح ینیاحکام د کردنادهیبه سمت پ ینیجامعه د اگر
قطع جامعه از  طورخشکانده شده و به يخواررشوه شهیر گمانبی ابد،یدر جامعه گسترش 

  .)57، ص1375 ،یخواهد کرد (حق دایپ یشد خلاص بیانکه  هاییدشواري

  يرفتن رباخوارنیاز بب) 
هاي امامان تیو روا کریم قرآن ینید هاياست که در متن یاسلام هاياز منکر یکیربا 

مردم از انجام آن پرداخته شده است. در  یالفاظ به نکوهش و نه نیدتریبا شد معصوم
آن را در  هايوممفه توانیاند که مدانسته وند متعالخدا ربا را جنگ با ینید هايآموزه

 131و  130 هايهیسوره روم و آ 39 هیسوره نساء، آ 161 هیبقره، آ سوره 275 ـ 279 هايهیآ
 یانکو ب ینظام پول کیبا داشتن  يداقتصا ییو شکوفا دیعمران مشاهده کرد. تولسوره آل

 یکه ربا در آن نقش مهم و در حال گسترش ياجامعه کیاست. در  ریپذکارآمد و سالم امکان
 يگذارهیسرما يسو به ندازهااپس ياجامعه نیبرقرار نخواهد شد. در چن یتعادل چیدارد، ه

 توانیآن را م شهیاست که ر يگریجمله موارد د از يکاریمولد حرکت نخواهد کرد. ب دیو تول
ند کرده باش افتیوکار پول درکسب پدیدساختنهدف  وجو کرد. اگر افراد بادر ربا جست

 اعثعمل بدر سود را گرفته و  ياست که جلو يااندازه از ربا به یناش يهایرشد بده
 یبازده کنند که دیتول ياگونهبه دیبا دکنندگانیتول رایز ؛شودیم یمال يهاخسارت شیافزا

 ،يگذارهیکاهش در سرما رو،نیا باشد. از یپرداخت بالاتر از بهره يگذارهیحاصل از سرما
 يموضوع باعث کاهش تقاضا برا نیو خود ا شودیم یو درآمد مل دیسبب کاهش در تول

  .)144- 147، ص1381 ،یوسفی( خواهد شد يکاریب جهینت کار و در يروین
برود  نیاز ب يو نوآور کوششکار و  زهیاز مردم انگ یتوجهبخش قابلدر  شودمی باعث ربا

و  دیولت يبرا يازهیانگ گرید رسندیکلان بدون زحمت م يهابه ثروت يربا افراد راهاز  یوقت
ص یو تخص ینسلنیناعادلانه ب عیسبب توز تواندی. ربا و نرخ بهره مماندینم یش باقکوشکار و 
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 ياندوزو فرزندان از آن متضرر خواهند شد. ربا باعث ثروت ندگانیآ ناعادلانه منابع شود و
  .)87، ص]تایب[ ،يخواهد شد (مطهر گریعده د ياقتصاد یماندگو فقر و عقب ياعده

دهد، شکاف  ربا سامان هیخود را بر پا یشتیو مع ياقتصاد يهاتیفعال ياجامعه اگر
و ثبات لازم دور خواهد کرد و رشد  يو جامعه را از تعادل اقتصاد دهدیم شیرا افزا یطبقات

خود  حق به و هر کس رودیم انیاز م و انصاف . عدلدهدیرا کاهش م يو توسعه اقتصاد
 فزونرشد روزا د،یتول شدنیتخصص کار،میتقس ت،یو رشد جمع رسدینم دیبا که گونهآن

  .دیدست آبه در آن تواندی... نم و يفناور

  المالتیو سرقت اموال ب يرفتن دزدنیاز بج) 
 امتیو روز ق ایدن نیدر ا يناگوار هايهجیدر اسلام است که نت دهیاز افعال نکوه یکی يدزد
 و وند متعالافعال نزد خدا نیتردهیالمال از نکوهتیاز ب يدزد خواهد داشت. دزد يبرا

در  نامنؤم ریامشده است.  یانسان موحد به شدت از آن نهباشد که می امامان معصوم
ش المال سرزنتیو خوردن ب یشکنمانیرا بر اثر پ يخود که و ارگزاراناز ک یکیبه  يانامه
  فرمود: ه ودکر

کسى که  اى ترسى؟یآیا به معاد ایمان ندارى؟ و از بررســى دقیق حســاب روز قیامت نم«
ـــماره پیش مــا از خردمندان ب ـــامیدنى را در دهان فرومی ش  آمدى! چگونه خوردنى و آش

ـــامى؟ چگونه با اموال ایتام و می خورى و حراممی امدانى حرمی برى در حــالى کهمی آش
 خرى و زنان را به همســـرىمی ، کنیزوند متعالمســـاکین و مؤمنان و مجاهدان راه خدا

وسیله ه به آنان بازگرداند و ب لمتعا دانى این اموال را خداوندمی گیرى؟ در حالى کهمی
  .)41البلاغه، ن(نهج» د؟!!کردارى آنان بلاد اسلام را حفظ و نگه

دهد و در حفظ و یرا نم ناناالمال مسلمتیبه ب يدرازموحد به خود اجازه دست انسان
 یمبان يانسان موحد در مبارزه با فساد اقتصاد یدرون يهازهی. انگکوشدمیحراست از آن 

 یتیریدر سطوع مد ياقتصاد ياز فسادها يریدر جلوگ يقو اریدارد و عامل بس یهاو ال ینید
به همان  ابدی شیافزا رانیدر مردم و مد يدیتوح هیشد. هر اندازه روح هدو عموم مردم خوا

 ایمه یاقتصاد مقاومت يریگشکل يهانهیو زم افتیکاهش خواهد  ياقتصاد يفسادها زانیم
  خواهد شد.
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  فیبه قشر ضع يانسان موحد به جهان و کمک اقتصاد يمادریغ نگاه. 9
 دید انسان نبادار پافشاريو اقتصاد را قبول ندارد و  ایبه دن یتفاوتیاسلام ب نیبا وجود آنکه د
سعادت و  يبرا يرا ابزار ایرا طرد نکرده و دن يجهان ماد حال نیشود، با ا ایابزار دست دن

اسلام این حقیقت رفیع را که معیار کرامت، قرب به کمال مطلق  نیداند؛ دمی به کمال رسیدن
 رایتوحیدي مطرح ساخته است؛ ز يهاتیاست، در قالب فعال به خداي سبحان توجهو 

). این 273ـ  274، ص1، ج1383ی، ی(طباطبا کنندیم تیبراي جلب فواید دنیایی فعال ياعده
مادي و فواید  يهاکرامت را در برخورداري از نعمت اما دهستن گروه در پی کسب کرامت

تربیتی اسلام که توحیدمحور است انسان موحد فقط براي قرب  هشیواما در  دانندیدنیوي م
 ؛)533ـ  542، ص1، ج1372ی، ی(طباطبا کندیمداومت م گوناگونبه حق نسبت به رفتارهاي 

  .دهدیم ییخدا يبو يو يهاتیفعال تمام بنابراین
را  يویدن هايتموهب یعنی ؛دارد يابزار دید عت،یطب هايتموحد، نسبت به موهب سانان

 نیو ا دانندیم ياخرو اتیح يبرا يالهیرا وس يویدن اتیو ح يویدن اتیح يبرا يالهیوس
باور  امتیو ق وند متعالو به خدا نیکه به د یحال کس ،یهاال يکسب رضا يسه را برا

است، سود و منفعت  یزندگ لیو وسا ابزاربه عالم ماده و  ینگرش نیدارد و صاحب چن
قرب  مانند يگریدهد بلکه مسائل دیاصل موجود قرار نم یگانهرا به عنوان  شیخو ياقتصاد

 اثرنوع نگرش  نیفرع آن خواهد بود. ا ياصل قرار خواهد گرفت و منفعت اقتصاد یهاال
  افراد خواهد داشت. يبر عملکرد اقتصاد میمستق

به  است يدیتوح هیگرفته از روح سرچشمهکه  يماد يایانسان موحد به دن يابزار نگاه
 و دن حقکرتیرعا ،يریپذنوعان خود، قانوننسبت به هم تیاحساس مسئول يریگشکل

حفظ حرمت  ینید هاي. در متنانجامدمی یاخلاق يهابه ارزش يبنديو پا گرانیحقوق د
دوستان و  يواجب قلمداد و کمک به همنوع و اطلاع از اوضاع اقتصاد يبرادر مؤمن امر

 يانسان موحد اگر بداند فرد بنابراین ؛شودیلحاظ م یمسلمان یاخلاق هاياز ملزوم انیآشنا
 کهینا . با توجه بهکندیشتاب م يکمک به و يخود درمانده برا ياقتصاد يازهاین نیدر تأم

داند و آن را می خود يابد یبه زندگ دنیرس يبرا يگذارلهانسان موحد جهان ماده را مرح
، يکننده رفتار ونییعامل تع یگانه گرید کندمی انسان قلمداد شیو محل آزما یفان يامر
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 يو ياقتصاد یدر زندگ ياژهیو گاهیجا يمعنو يهازهینخواهد بود و انگ يمسئله سود ماد
در  کند،ینمتجاوز  گرانیبه حقوق د گاهچینگاه انسان موحد ه نید. با اکرخواهد  دایپ

  نکند و .... یفروشروا نشود، کم یظلم یبه کس کوشدمی ياقتصاد يهاتیفعال
. خداوند شودشمرده می ینید هايآموزهدر  کیاز اعمال ن رانیو فق ردستانیبه ز کمک

افراد  یشتیو مع يبهبود اوضاع اقتصاد ياز اموال خود برا کندمی هیتوص نابه مؤمن متعال
  .کنندو مستمند بذل و بخشش  فیضع

ب یأموالَهُم ف نفِقُونَیُ نَیالَّذ مَثَلُ« بعَ سَنابِلَ ف لِیســَ لَهٍ مِائهُ حَبَّهٍ کُلّ سُنبُ یاللهِ کَمَثَلِ حَبَّهٍ أنبَتَت ســَ
عٌ عَل شــاءُیَلِمَن  ضــاعِفُیُوَاللهُ  اللهُ واســِ خود را در راه که اموال  یکســان« ؛)261(بقره،  »مٌیوَ
که در هر  اندیکه هفت خوشـــه برو ندهســـت يهمانند بذر کنند،یانفاق م وند متعالخدا

چند  ایکس که بخواهد، دو  هر يآن را برا متعال دانه باشد و خداوند صــدکیخوشــه، 
  .»و داناست عیوس وند متعالو خدا کندیبرابر م

ز ا يریو جلوگ ياقتصاد يهاانفاق و بخشش باعث کاهش شکاف هیشدن روحنهینهاد
جامعه را از اسراف و اتراف  ه،یروح نی. اشودیاز جامعه م یانباشت ناعادلانه ثروت در بخش

 يامعه براج فیدر بخش ضع ياقتصاد زهیانگ پدیدساختنو سبب شکوفا شدن و  داردیبازم
قشر از جامعه به  نی. ورود اشودمی ياقتصاد شرفتیو پ دیورود به عرصه کار و تول

 يهازهیو انگ هادهیمستعد با ا یانسان يروین میعظ يهاهیسرما تواندیم ياقتصاد يهاعرصه
 از ؛است اثرگذاراندك باشد، در اقتصاد  هر چند بخشش. «کند را وارد اقتصاد کشور  يقو

 هايهادلرونق مب باعثو  بخشدیجان م عهاقتصاد جام کریانداختن ثروت به پ انیبه جر رونیا
 پافشارياست که بر بذل و بخشش  رونیا از .)22ص ،1386 ،ي(حائر» شودمی ياقتصاد
انفاق  وند متعالراه خدا را در ازشانیکه افراد مازاد بر ن باشدمیشده است و بهتر  یفراوان
 داشتهه جامع ياقتصاد اتیدر ح یدرستش قرارگرفته و بازتاب مثبت راهتا ثروت در  کنند

: دیفرمایم یامام عل. داندیم يبخشش و صدقه را راه نزول روز زین یامام علباشد. 
  .)137البلاغه، ح(نهج »دیدادن فرود آوررا با صدقه يروز ؛»إستَنزِلوا الرّزقَ بِالصَّدَقَهِ«

 ياداقتص تیفعال چی. هدارد یارزش ذات یکرامت و منزلت انسان يدیتوح ینیبجهان در
ه فقط به ک يدارهی. برخلاف اقتصاد سرمابینجامدافراد  یدار شدن کرامت انسانبه خدشه دینبا
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 يبرا شکوشو  يکاهش شکاف اقتصاد یقائل است؛ در اقتصاد اسلام تیاهم يسود اقتصاد
اندازه  هر ياقتصاد ریشده است. مد یفراوان پافشاريجامعه  فیقشر ضع يقتصادبهبود رفاه ا

 هتجدر  ياقتصاد هايمید که تصموشیخواهد ک زانیداشته باشد به همان م يدیتوح هیروح
   .برگزینددرآمد کم قشرهاي يبهبود وضع اقتصاد

  گیريبندي و نتیجهجمع
ت. رفتار افراد اس يگرفته از رفتار نادرست اقتصادسرچشمه ياقتصاد هايدشوارياز  ياریبس

منابع  در یفراوان هايتیو روا هاهیافراد است. آ ینیببا جهان بارهدر میمستق طوربه انسان ها
است.  ینیجامعه د کیافراد  يدهنده رفتار و کنش اقتصادوجود دارد که شکل ینید
ودها و به رهنم کردنآن و عمل روانیپ نیراست باوراسلام به  ياقتصاد هايدستور يسازادهیپ

 زانیسلام بالاتر باشد به همان ما نید روانیپ مانیآن است. هر اندازه سطح ا يدستورها
 يریگتواند به شکلمی امر نیو ا کردخواهد  دایپ وعیدر جامعه ش ياقتصاد حیصح يرفتارها

 یو مولد همراه با عدالت اجتماع ایپو يدر آن، جامعه از اقتصاد که یاسلام یجامعه آرمان
و  يریگانسان موحد به شکل یِنیبا پشتوانه د ياقتصاد يرفتارها .انجامدیبرخوردار است ب

  . انجامیدبر آن خواهد  یاقتصاد مبتن يساختارها تیتقو
 هاياسبتمن يریگبه شکل یهاال ینیبگرفته از جهان سرچشمه يدرست اقتصاد يرفتارها

 ایصاد پواقت شبردیدر اجرا و پ اثرگذار اریبس هايهجیکه نت انجامیدخواهد  یمطلوب ياقتصاد
است، از  یاقتصاد مقاومت هايکننده هدفنیو مولد تأم ایو مولد خواهد داشت. اقتصاد پو

ت منابع، درس عی: توزکرداشاره  ریتوان به موارد زمی قتصادبه ا يدینگاه توح هايهجینمونه نت
 ،يگذارهیسرما زانیم شیمنافع عامه، افزا جهتدر  ياقتصاد هايونو قان هاسیاست اصلاح
 شیفزاا ،یکاهش مخارج دولت ،یدولت يدرآمدها شیرقابت سالم در اقتصاد، افزا اختنپدیدس

 هايتدر مناسب يسالارستهیشدن شاحاکمسطح رشد،  يارتقا ،يو فقدان نوآور دیسطح تول
 ،ياخواررفتن ربنیقانون، کاهش جرم، از ب تیحاکم تیتقو ،یکاهش فقر و ناعدالت ،ياقتصاد
در  يتعاون و همکار هیروح شیافزا ه،یسرما يورها، بهرهو اسراف هايروادهیاز ز يریجلوگ

 يریجلوگ ،ياقتصاد میعظ يهاهیها به سرماآن شدنلیکم و تبد يهاهیسرما عیجامعه، تجم
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از  يریکار، جلوگ شتریو ابتکار و استحکام ب ينوآور ،یو منابع مال هیاز هدررفت سرما
 يهاو رقابت یعیاستاندارد، استفاده درست از منابع طب يکالاها دیتول المال،تیسوءاستفاده از ب

اولیه  يهارصتو ف هايتحق برخورداري برابر از کالاها و موهب پدیدساختن، يسالم اقتصاد
فعالان اقتصادي، استفاده بهینه از اموال و منابع عمومی و دولتی، توازن درآمدها و  تمامبراي 

 ح،یرقابت صح هیروح متوازن با یانسان يرویفاه متوازن، رشد نبرخورداري افراد جامعه از ر
و  يوآورن شتریب يهانهیزم آوردنفراهمکشور،  یانسان يرویدر ن شتریب يکشف استعدادها

 يط اقتصادرواب میکشور، تنظ یانسان يرویتناسب گستره ن در اقتصاد به يورو بهره دیتول
و  یچرخش مال شیو افزا ةهايهشدن مبادلبر اعتماد و ارزش متقابل، روان یافراد مبتن نیب

روت از انباشت ناعادلانه ث يری، جلوگياقتصاد يهاگرفتن اقتصاد کشور، کاهش شکافرونق
   .امعهاز ج یدر بخش

 افراد به عرصه اقتصاد يدینگاه توح هايمختصر از اثر يادهیشده گزکه گفته يموارد
 ینیبهانج قیو گسترش و تعم پدیدساختنتوان به لزوم می که ارائه شد چهآن براساس .است
 ياطه، رابيدیتوح هیو روح گفتهپیش هايهجینت نی. رابطه بکرد در جامعه اذعان يدیتوح
ه همان ب ابدی قیتعم یدر جامعه اسلام يدیتوح هیمعنا که هر اندازه روح نیبه ا ؛است میمستق

ه توان بمی رونیخواهد شد از ا کامیاب گفتهپیش ياقتصاد هاياندازه جامعه در تحقق هدف
 تیو ترب میعلت ،يدیتوح هیمثلث روح بنابراین ؛برد یپ ینید تیو ترب میموضوع تعل تیاهم

را شکل داده و تداوم بخشد و از  ایو پو مولدتواند در درازمدت چرخه اقتصاد می و اقتصاد
و نقش آن  ینید تیو ترب می. مجال پرداختن به موضوع تعلکند منتقل  گریبه نسل د ینسل

تواند به عنوان می موضوع نیا ؛ اماوجود نداشت روپیش در مقاله یدر اقتصاد مقاومت
  د.وش شنهادیپ نابه محقق یو بررس قیجهت تحق روپیشمقاله  لیدر جهت تکم یموضوع

  خذآو م منابع

  ق.1406 ،ي: بندارروتیب ؛میالکر القرآن یف و المنسوخ الناسخ ؛حزمابن .1
 ؛یهاشم نیخاکباز و محمدحس نیافش :ترجمه ؛اخلاق و اقتصاد ؛نیهمل آلن .2

  .1386 ،یو اجتماع یپژوهشگاه مطالعات فرهنگتهران: 
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مؤسسۀ  :قم ؛ییرجا يمهددیس :قیتحق ؛غررالحکم و درر الکلم ؛عبدالواحد ،يآمد .3
  ق.1429 ،یدارالکتاب الاسلام

 ادیتهران: انتشارات بن ؛البلاغهدر نهج ياقتصاد يهاشهیاند ؛محسن ،يحائر .4
  .1386، 2البلاغه، چنهج

  ق.1416، 24ج ،تیالبقم: مؤسسه آل ؛عهیوسائل الش ؛حسنمحمدبن ،یعامل حرّ .5
قم: دفتر انتشارات  ؛اسلام دگاهیمسئله عدالت و رشوه از د ؛محمد ،یحق .6

  .1375 ،یاسلام
  .1382تهران: بازتاب،  ؛یسینونامهانیبه پا يکردیبا رو قیروش تحق ؛رضاغلام ،یخاک .7
 ؛قلمنیزر دیو عبدالحم یفاطمه فراهان :ترجمه ؛فرهنگ و توسعه ؛هیگزاو ،ییدپو .8

  .1374، 1چ ران،یدر ا ونسکوی یمل ونیسیتهران: انتشارات کم
  .1388قم: دفتر نشر معارف،  ؛و اسراف بر تجمل يمرور ؛یمحمدعل ،يآبادشاه .9

  .1368 ،یقم: رض ؛ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ؛یعلصدوق، محمدبنخیش .10
، تهران: دارالکتب 5چ ؛المیزان فی تفسیر القرآن ؛نیمحمدحسسید ،ییطباطبا .11

  .1372الاسلامیه، 
قم:  ؛اصغر ارادتی :تحقیق ؛ث و القرآنتفسیر البیان فی موافقه بین الحدی ــــــــ؛ .12

  . ،1383ییدفتر تنظیم و نشر آثار علامه طباطبا
  .1372،  4تهران: ناصرخسرو، ج ؛القرآن ریتفس یف انیالبمجمع ؛حسنبنفضل ،یطبرس .13
قم:  ؛تیقرآن و اهل ب دگاهیتساهل و تسامح از د ؛نیحس ،يعبدالمحمد .14

  .، 1391ینیامام خم یپژوهش یمؤسسه آموزش
اقتصاد  ونیسیکم قیاقتصاد و تلف تهیکم ،يعدالت اقتصاد يهاشاخص ؛نیحس وضلو،یع .15

  .1386مصلحت نظام،  صیمجمع تشخ رخانهیتهران: دب ؛يو ادار یکلان، بازرگان
  ق.1407، 4چ ،هیدارالکتب الإسلام :تهران ؛یکاف ؛عقوبیمحمدبن ،ینیکل .16
 تحقیق: ؛سنن الأقوال و الأفعال یفکنز العمال  ؛نیالدحسامبنیعل ،يهندیمتق .17

  ق.1401، 5، چهمؤسسۀ الرسال: روتیب ؛یانیحيبکر
  .1384تهران: دارالکتب الاسلامیه،  ؛بحارالانوار؛ محمدباقر ،یمجلس .18
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با  ینسبت اقتصاد مقاومت یلیتحل یبررس
 یگره اصل عنوانبه اسلام ينظام اقتصاد

 يهااستیس ییاجرا شرفتیدر عدم پ
  رهبر معظم انقلاب یابلاغ

  8/3/1397: تاریخ پذیرش  22/12/1396تاریخ دریافت: 

  * یقربانيساجد صمد   ____________________________________________________________  
  چکیده

 يریگجهت اســت که ییهامؤلفه نیترکنندهنییاز تع یکیاســلام  يو نظام اقتصــاد ینســبت اقتصــاد مقاومت
 یشدن اقتصاد مقاومتاز مطرح هاسال . پس از گذشتکنندمی مشخص یاقتصاد مقاومت يرا در اجرا یاصل

 انیمتصد و اقتصاددانان نینســبت در ب نیمتفاوت از ا يهایوجود تلق ،یانقلاب اســلام یحکمران اتیدر ادب
از  یکی رسدیم نظربه در عرصه عمل شده است که ییهایاقتصــاد کشــور بســترساز بروز ناهماهنگ ییاجرا
  .شودشمرده می یاقتصاد مقاومت یکل يهااستیس ییاجرا شرفتیرو در پشیموانع پ نیترمهم
ــود ا دیبا بارهنیدر ا چهآن ــخ داده ش ــاد مقاومت نیپاس ــت که اقتص ــتگاه« ثیاز دو ح یاس  ظرف«و » خواس

رهبر معظم  یلهوسبه یابلاغ یکل يهااستیس کهایناسلام دارد؟ و اساساً  يبا نظام اقتصاد یچه نسبت »ییاجرا
  آن خواهد داشت؟ يبر اجرا اثرهاییبشود چه  يریگیخاص پ ينظام اقتصاد کیانقلاب در چارچوب 

ـــناد يمندبا بهره روپیش قــالــهم  معتبر در مطالعات يهااز روش یکی عنوانبه ايکتابخانه – ياز روش اس
من ضــ کنندمی نســبت نیاز ا یابلاغ يهااســتیدر مقدمه ســ يکه رهبر یفیبا محور قراردادن تعر ،یانســان

ـــ ـــاد مقاومت :مانند یهایمومفه هايویژگیبه  ینگاه نیزو  بارهنیموجود در ا يآرا يانتقاد یبررس  ،یاقتص
 یصلکه خواستگاه ا رسدیم جهینت نیله به امعظم شــهیدر اند و ... اســلام ينظام اقتصــاد ،يمقاومت اقتصــاد

 ؛است یاسلام يهااسلام، آموزه ينظام اقتصاد یاصل يهایژگیاز و یکی عنوانبه يمفهوم مقاومت اقتصاد
  خواهد بود.  امنظ نیهم زیآن ن يبرا ییظرف اجرا نیبهتر بنابراین

عدالت  ،ياتکا به دانش و فناور مانند ییکردهایاســلام و با رو يدر بســتر نظام اقتصــاد هااســتیســ نیا اگر
ـــمرده يبرا يکه مقام معظم رهبر و ... ییگرابرون ،ییزادرون ،یانیــبن ـــوند، ه يریگیاند پآن بر ش  چینش

                                            
  Email: sinsadkd@gmail.com .             . يعلوم اقتصاد يادکتر يدانشجو .*

mailto:sinsadkd@gmail.com
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 شرفتیآمده در پ پدیدآن وجود نخواهد شد. گِره  يشده برانییتع هايبه هدف یابیدســت يبرا ینیتضــم
  .استموضوع  نیاز غفلت در هم یناش زین یاقتصاد مقاومت یعمل

  .يدارهیسرما يو نظام اقتصاد يآوراسلام، تاب ينظام اقتصاد ،يقوام اقتصاد ،یاقتصاد مقاومت واژگان کلیدي:
  .JEL: Z12, P40 بنديطبقه

  مقدمه
 وناگونیهاي گریتفس یانقلاب اسلام یحکمران اتیدر ادب یاقتصاد مقاومتاز بدو ورود مفهوم 

ر معظم است. خود رهب هشد ارائه ياقتصاد ورانهشیاند وسیلهبه مفهوم نیا یستیچ لیدر تحل
مفهوم و  نیابعاد ا نییدر تب گوناگون يهابه مناسبت ریتعب نیواضع ا عنوانبه زیانقلاب ن

ه در ک یهایپرسش نیتراز مهم یکی. اندکوشیده شدهارائه هايفیاز تعر یرخواکنش به ب
در  یو دانستن آن نقش مهم شدیپاسخ داده م دیبا یمفهوم اقتصاد مقاومت یشناستیماه
  .اسلام است يمفهوم با نظام اقتصاد نینسبت ا ،کندمی فایا زیناظر به آن ن يکردهایرو

 نیا که رهبر معظم انقلاب بر ياو انتشار مقدمه یاقتصاد مقاومت یکل يهااستیابلاغ س با
سبت آن با ن ژهیوبه یاقتصاد مقاومت یشناسدر مفهوم يدینگاشته بودند، فصل جد هااستیس

 انندم ییهایژگیضمن بر شمردن و ي. رهبرشد له ارائهمعظم وسیلهبه اسلام ينظام اقتصاد
آن  ،یاقتصاد مقاومت يبرا و ... ییگرابرون ،ییزادرون ،یانیعدالت بن ،يو فناور دانشاتکا به 
، مقدمه 1392 ،يادند (امام خامنهکر فیاسلام تعر يبخش از نظام اقتصادالهام ییرا الگو
 کیدر  وي کهاین). یمقاومت ياقتصاد یکل يهااستیله در ابلاغ سمعظم وسیلهبه شدهنگاشته

بسترساز  شمارند،یاسلام برم يمرتبط با نظام اقتصاد یرا مفهوم یجمله کوتاه اقتصاد مقاومت
نقطه  در گاهیاست که  هشد گریکدیدو مفهوم با نیاز نسبت ا یگوناگون هايفیبروز تعر

 یاومتاز نسبت مفهوم اقتصاد مق حیصح ینگارنده فقدان تلقدید قرار دارند. از  گریکدی برابر
 ورانهشیاند نیسو در بکیاسلام از  يبا نظام اقتصاد یاقتصاد مقاومت یابلاغ يهااستیو س

و از  دنکن نیشده را تأمنییتع هايتحقق هدف يلازم برا یعلم هايملزوم دیکه با ياقتصاد
 نهیزم بانیشتپ هاياز نظر يمندبا بهره دیکه با ینظام اسلام ياقتصاد انیمتصد نیب گرید يسو

است که رهبر  انجامیده هاییدشواريدند، به بروز فراهم آور هااستیس نیا ياجرا يرا برا
کشور ضمن اذعان  يهادانشگاه داناتبا اس 96خود در سال  یرمضان داریمعظم انقلاب در د

 ،ياموضوع دانستند (امام خامنه نیدر ا یگره علم کیدهنده وجود را نشان نی، اهاآن به
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گفته یشپاز نسبت  حیصح یتلق نیآمدن ا دستبه ها).دانشگاه دیاسات داریدر د اناتی، ب1396
ستقل م یبحث ازمندیخواهد داشت، ن یاقتصاد مقاومت ییاجرا يریگکه در جهت يراث علتبه

  است. هشد دار انجام آنعهده روپیشاست که پژوهش  یو مستوف
 ياهاز روش یکی عنوانبه ايکتابخانه – ياز روش اسناد يمندضمن بهره روشیپ مقاله

 یاد مقاومتاقتص یشناسمفهوم بارهآثار موجود در یبرخ یبا بررس ،یمعتبر در حوزه علوم انسان
اد اقتص ،يمقاومت اقتصاد مانند یهایریتعب هايویژگیدر قالب استخراج کوشید  خواهد
خ دهد پاس یاصل پرسش نیبه ا يمقام معظم رهبر دگاهیاسلام از د ياقتصاد ظامو ن یمقاومت

  ست؟یاسلام چ يبا نظام اقتصاد یوم اقتصاد مقاومتکه نسبت مفه
ونه چگ کهاین مانند يگرید یفرع هايپرسش دیبا پرسش نیشدن پاسخ اروشن يبرا

اسلام در دسترس وجود  ياز نظام اقتصاد یکامل یکه هنوز نسخه عمل یممکن است در حال
 کهاین ای؟ شود یتلق رانیبخش اقتصاد انسخه نجات عنوانبه بخش از آنالهام ییندارد، الگو
 يآورتاب مانند مشابه آن میو مفاه يمفهوم مقاومت اقتصاد نیب ینیادیبن يهاچه تفاوت

 هايمنظور پس از مرور و نقد نظر نیبه ا بنابراین ؛پاسخ داده شود زین و ... وجود دارد؟
نسبت  لیاسلام، در گام نخست به تحل يبا نظام اقتصاد ینسبت اقتصاد مقاومت بارهموجود در

 يعدب يهاپرداخته و در گام یاقتصاد مقاومت یکل يهااستیو س يمفهوم مقاومت اقتصاد
ه ب يآورتاب مانند معادل آن یغرب هايوممفهوم با مفه نیا يهاتفاوت حیبر تشرافزون 

 میآن خواه یشده و لوازم تحقق عملابلاغ يهااستیس ياجرا يبستر مناسب برا یبررس
اقتصاد  دربارهرهبر معظم انقلاب  اناتیبه ب یبا نگاه زین یانیدر بخش پا سرانجام پرداخت.

   .میپردازیله ممعظم شهیاسلام در اند يمفهوم نظام اقتصاد يایزوا نییبه تب یاسلام

  پژوهش نهیشیپ
 ،ته استاسلام سخن گف يو نظام اقتصاد ینسبت اقتصاد مقاومت بارهکه در یشخص نینخست

و  یاقتصاد مقاومت«با عنوان  يادر مقاله وي .باشدیم 1391در سال  يرمعزیم نیحسدیس
از  یرا شکل خاص یاقتصاد مقاومت» مقام معظم رهبري) دگاهیبر د پافشاريملزومات آن (با 

را  ینظام اسلام انیدشمن که ک جانبهحمله همه تیکه در وضع داندیم ماسلا ينظام اقتصاد
با  زین يگرید نوراهشیاند وي ). بعد از1391 ،يرمعزی(م دیآیم دیپد اندازد،یبه خطر م
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 بارهینابه اظهارنظر در  یاقتصاد مقاومت یشناسمفهوم بارهدر ییهامقالات و کتاب نگاشتن
  اند. پرداخته

 »یاقتصاد مقاومت یشناسمفهوم«در قالب مقاله خود با عنوان  1393در سال  فلویس سجاد
بودن آن  نثاخ و طرفیاسلام را ب يو نظام اقتصاد یاز نسبت اقتصاد مقاومت ریتفس نیبهتر

 یاد مقاومتکه اقتص سدینویم شتریب حیدر توض ي. وکندیم انیب اشیینسبت به ظرف اجرا
  ).1393 ،فلوی(س ستین یخاص يقتصادمنحصر به نظام ا

با  زین وي است. یالله عبدالملکحجتموضوع پرداخته است،  نیکه به ا یاقتصاددان گرید
من ض و برنامه عمل هااستیس ،یبر مبان يدرآمد ؛یاقتصاد مقاومتتحت عنوان  یانتشار کتاب

آن را با صراحت نسخه معاصر نظام  ،یدر چارچوب اقتصاد اسلام یاقتصاد مقاومت حیتشر
 شد خواهد یبررس ويهاي هیمفصل نظر طوربه که در ادامه کندیم فیتعر یاسلام ياقتصاد

  ). 1393 ،ی(عبدالملک
اثر  يعنوان را به موضوع مقاله ما برا نیترکیاست که نزد وريهشیاند گرید ياسد یعل

 نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل«با عنوان  يادر مقاله زین وي است. دهیخود برگز یفیتأل
اسلام  ينظام اقتصاد لیرا در ذ یاقتصاد مقاومت کهاینضمن  کوشدمی» اقتصاد مقاومتی يبرا

و آن رده ک پافشاري يقوام اقتصاد یعنیمفهوم  نیعنصر ا نیتربرجسته يرو ،کندمی فیتعر
  ).1393 ،ياسلام برشمارد (اسد ينظام اقتصاد يهایژگیاز و یکی عنوانبه را

ر لازم است د چهآن اند،به موضوع پژوهش پرداخته میمستق طوربه که ياز آثار گذشته
نگارنده  هیاول يجووجست براساس است که نیا د،یریمورد ملاحظه قرار بگ قیتحق نهیشیپ

و نظام  ینسبت دو مفهوم اقتصاد مقاومت لیبه تحل میمستق طوربه که هایینوشتهگرچه 
د ش بیان که در بالا يبه مواردکم به لحاظ تنوع محدود اند دستاسلام پرداخته ياقتصاد

 بارهدر حیاز اظهارنظر صر يخوددار رغمبهوجود دارند که  زین يگرید هايهاما مقال شوندیم
آن  لیو به تحلکرده  فینظام تعر کیرا در چارچوب  یدو مفهوم، اقتصاد مقاومتنینسبت ا

  . رندیرار بگمورد توجه ق دیبا قیتحق نهیشیدر پ زیآثار ن ازدسته  نیاند. امبنا پرداخته نیبر ا
و  یصیتخص ییکارا يالگو«با عنوان  ياو همکارش در مقاله فیمراد ساللهنمونه  يبرا
مقام  یابلاغ یکل يهااستی(براساس س رانیا یجمهوري اسلام یدر اقتصاد مقاومت یانطباق

و ارائه  رانیا یدر اقتصاد مل یو انطباق یصیتخص یکارای طیشرا یضمن بررس)» يمعظم رهبر
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با  یطیشرا نیچن قیوارده بر اقتصاد و تطب يهاو مقابله با تکانه ذفح يبرا ییراهکارها
م نظا هاياز مکتب یکیکه  ییمکتب نهادگرا يچارچوب نظر ،یاقتصاد مقاومت فیتعر

 ،یو کمال فی(س کنندمی انتخاب یاقتصاد مقاومت لیتحل ياست را برا يدارهیسرما ياقتصاد
 یستمیس یمبان«با عنوان  يادر مقاله هزادیطهرانيریمحمدرضا امدیس گرید يادر نمونه ای) 1393

تحقق  يو توان لازم برا تیظرف ،يکه کدام نظام اقتصاد پرسش نیبا طرح ا »یاقتصاد مقاومت
 ياددر چارچوب نظام اقتص یاقتصاد مقاومت لی؟ به تحلرا دارد یاقتصاد مقاومت يهااستیس

  ).1394 ،زادهیطهرانيری(ام پردازدیاسلام م
 يادو نظام اقتص ینسبت اقتصاد مقاومت بارهدر یگونه که مشاهده شد سه نظر اصلهمان

 میمستقل خواه صورتبه هاآن و نقد هر کدام از یاسلام مطرح شده است که در ادامه به بررس
بت اقتصاد شده از نسرائها فیبا تعر يشتریقرابت ب هانظر نیاز ا کیکدام مینیپرداخت تا بب

  رهبر معظم انقلاب دارد. شهیاسلام در اند ينظام اقتصاد و یمقاومت

  اسلام ينسخه معاصر نظام اقتصاد ،یاقتصاد مقاومت
 افشاريپبا  ،یاقتصاد مقاومت هینظر یاجمال یدر کتاب خود، ضمن معرف یالله عبدالملکحجت

 یآن را در چارچوب اقتصاد اسلام دیبا ،یاقتصاد مقاومت ينظر تیمطالعه ماه يبرا کهاینبر 
  که:  کندیم انیب کرد یبررس

: جزء اول، شودیم لیتشک یاســت که از سه جزء اصل یمجموعه معارف ،یاســلام اقتصــاد«
است  یاسلام ينظام اقتصاد یِاست، بخش دوم معارف اقتصاد اسلام یمکتب اقتصــاد اسلام

 ينسخه از نظام اقتصاد کی یاســت ... اقتصاد مقاومت یو بخش ســوم علم اقتصــاد اســلام
  ).39-40، ص1393 ،ی(عبدالملک »است ماسلا ينظام اقتصاد کی ایاسلام، 

  که: کندیم انیب یاسلام يمنظورش از نظام اقتصاد حیدر توض يو
 یفزمان و مکان معر نهیم در آاسلا يمکتب اقتصاد يبازتاب پرتوها ،یاسلام ياقتصاد نظام«
 یمانو ز یمکان طیکه شرا دیریدر نظر بگ نهیآ کیمعناست که اگر شما به آن  نی. اشــودیم

  ).107(همان، ص »است یاسلام ينظام اقتصاد افتد،یکه اتفاق م یباشد، بازتاب داشته
که به آن  ينور«: سدینویم نهیآ کیاقتصاد کشور به  کنونی تیوضع هیبا تشب یعبدالملک

نظام  کی د،افتیکه اتفاق م یاسلام است، حالا بازتاب يمکتب اقتصاد يپرتوها نیهم تابد،یم
، به صراحت سرانجام ي(همان). و »شودیم دهینام »ینظام اقتصاد مقاومت«است که  ياقتصاد
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 يادنسخه معاصر نظام اقتص ،یاقتصاد مقاومت«: کندیم فیتعر گونهنیرا ا یمقاومت قتصادا
  ).194(همان، ص »است یاسلام
، در دسترس است یاقتصاد مقاومت بارهدر ياز مقام معظم رهبر چهآن نظر به نیعرضه ا با
از انتشار  شیپ يرمعزیماشکال را  نیاست. نخست بیان آن قابل يبرا يکم سه اشکال جددست

  :سدینویدر مقاله خود م يده است. وکردر مقاله خود مطرح  یعبدالملکاثر 
ــ یاز اقتصاد مقاومت يمقصود رهبر اگر«  نداشت که یهمان نظام اقتصادي اسلام بود، وجهـ

صاد آن از اصـطلاح اقت هـايیژگـیو انیق نظام اقتصادي اسلام و ببر تحق پافشاريبه جاي 
  ).53، ص1391 ،يرمعزی(م »کند پافشاريق آن استفاده کرده و بر تحق یمقاومت

ر د یدر اقتصاد کشور را هدف اصل یاستحکام درون تنپدیدساخاگر  ن،یاز ا گذشته
اقتصاد  يهااستیس نییدر جلسه تب اناتی، ب1392 ،يا(امام خامنه میبدان یاقتصاد مقاومت

 نظربه الشعاع خود قرار داده،را تحت ینظام اسلام يهاتیو اولو هاهدف دیگر) که یمقاومت
عدالت،  مانند يگریدهاي فدو هدف، هدنیبر اافزون  دیبا لاماس ينظام اقتصاد رسدیم

باشد که آن را اعم از داشته  زین و ... در سطح کفاف یرفاه عموم نیرفع فقر، تأم ت،یامن
 هايدفاز ه کیهر  نیتأم يبخواهند برا يبهتر اگر رهبر عبارتبه .سازدیم یاقتصاد مقاومت

ا مجموعه ب نیگرچه ممکن است ا د،یبفرما ابلاغکلان را  يهااستیاز س ياشده مجموعهبیان
 هااستیس نیلزوماً هم اما باشد داشته ینقاط مشترک یاقتصاد مقاومت لیذ یابلاغ يهااستیس

حقق ت ياز روابط و ساختارها برا يااسلام مجموعه ينظام اقتصاد گرید عبارتبه نخواهد بود.
، اساس نید. بر اکر بیان را ياقتصاد رشدمقاومت و  توانیاست که از جمله آن م یهایهدف

  ل نخواهد بود.قابل قبو یتر با اقتصاد مقاومتکلان یمفهوم عنوانبه اسلام يتطابق نظام اقتصاد
در  یمطالعه و بررس هاسال حاصل يمقام معظم رهبر وسیلهبه یابلاغ يهااستیس ،ثالثاً

ا گرچه بمجموعه آن است که ریز یتخصص يهاونیمصلحت نظام و کمس صیمجمع تشخ
 نیاما ا شودیاثبات م یحجت شرع کی عنوانبه آن با اسلام رتیعدم مغا هیفقیول يامضا

اسلام  هايو هدف یاز مبان هايبندتین راهبردها و اولویکه همه ا ستیمعنا ن نیه الزوماً ب
 يهااستیس یکه از برخ یفیتعر بساچه بهتر عبارتبه آمده است. دستبه در حوزه اقتصاد

ر نظام باشد و د ریاسلام مغا يهابا آموزه ییاست به لحاظ مبنا دهیاز غرب به ما رس يشنهادیپ
 یتگاسلام به پخ ياز آنجا که مطالعات اقتصاد اکنون امانداشته باشد  ییاسلام جا ياقتصاد
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کار به يبستر لازم برا ای ستیدر دسترس ن کندمی به عرصه عمل زیلازم که آن را آماده تجو
 نی. بهترمیدوران گذار نداشته باش نیجز استفاده از آن در ا يان آن وجود ندارد چارهبست

 وانعنبه رهبر معظم انقلاب زیالان ن نیادعا موضوع برنامه توسعه است. هم نیا يمثال برا
گان را و همکرده  دییتا کنندیم شنهادیرا که دولت و مجلس پ ياتوسعه يهابرنامه فقیهولی

نظر اسلام ناب در  انیب يبرا ییفضا کیکه  یاما زمان کنندمی آن دعوت يریگیبه پ زین
ه لزوماً توسع م،یچه ما دنبالش هستآن«که:  دیفرمایبا صراحت م وي شود،یباز م بارهنیا

در  اناتی، ب1388 ،يا(امام خامنه »ستین -ها با همان مختصات و با همان شاخص - یغرب
به  یبلاغا يهااستیدادن سبا نسبت کهاین بنابراین ).کردستان انیاستادان و دانشجو دارید

 خواهد داشت یرا در پ ییهابیآس میاناسلام بد يآن را معادل نظام اقتصاد ،یاسلام يهاآموزه
 .شودشمرده میاسلام  ياقتصاد يهاآموزه میعظ تیگرفتن ظرفدهیناد هاآن از یکیکه 

 یاصل يهایژگیاز و یکی گمانبیگرچه  رسدیم نظربه گذشت چهآن تر مطابقبه عبارتبه
به  یمقاومت اقتصادانطباق  یمقاومت ول ایاسلام عبارت است از قوام  ينظام اقتصاد یو ذات

  .ستیدو مفهوم با هم ننیاز نسبت ا یحیصح یاسلام تلق ينظام اقتصاد

  اسلام يخاص از نظام اقتصاد یشکل ،یاقتصاد مقاومت
اسلام  يو نظام اقتصاد ینسبت اقتصاد مقاومت درباره یدر مقاله خود دو مطلب اساس يرمعزیم
 پیشینخش که در ب گریکدیدو مفهوم با نینظر تطابق ا یست از نفا عبارت یکی. کنندیم انیب

 تصادقنسبت ا دربارهدر مقاله خود  وي که یمطلب گری. دبیان شد یعبدالملکنقد نظر  لیو ذ
که  فیرتع نیبا ارائه ا وي دارد. یجنبه اثبات کنندمی اسلام مطرح يو نظام اقتصاد یمقاومت

 انبهجحمله همه تیاسلام است که در وضع ياز نظام اقتصاد یشکل خاص یاقتصاد مقاومت
 در)، 51، ص1391 ،يرمعزی(م دیآیم دیپد اندازد،یرا به خطر م ینظام اسلام انیدشمن که ک

 انیاسلام را عموم و خصوص مِن وجه ب يو نظام اقتصاد ینسبت اقتصاد مقاومت حقیقت
  : سدینویم شتریب حیدر توض ي. وکندمی

 ها و به تبع آن در اصولهدف تیدر اولو رییبا تغ ت،یوضع نیاسلام در ا ينظام اقتصاد در«
دولت و مردم،  ياقتصاد يجهاد بر رفتارها هیروح تیکلان و حاکم يهااستیو س يراهبرد
 یرشــد جهشــ باعث به فرصــت کرده، لیرا تبد دیکه تهد شــودیم یکلان طراح يراهبرد

  ).54، ص(همان »شودیم
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 یشکل خاص« ریاز تعب وي یتلق کهایناحتمال  يرمعزیم دیگر در آثار شتریبا دقت ب گرچه
 نهیاسلام در آ يمکتب اقتصاد يبازتاب پرتوها«از  یعبدالملک ریبا تعب» اسلام ياز نظام اقتصاد
و با عرضه د اما مفهوم واحد دارند باشند کیاز  تیکه حکا گوناگون ریدو تعب» زمان و مکان

کم دست رسدیم نظربه در دسترس است، نهیزم نیدر ا ياز مقام معظم رهبر چهآن به ریتعب
 ياقتصاد بخش از نظاممالها ییالگو«با عبارت  يشتریقرابت ب يبه لحاظ ظاهر يرمعزیم ریتعب

 نیترياز محور یکیکه  ستجااین است، درنگمحل  چهآن اما ؛فرمود، دارد يکه رهبر» اسلام
تهاجم  طیبه شرا یدادن اقتصاد مقاومتست از اختصاصا عبارت گفتهپیش فیعناصر تعر
  است. بارهنیدر نقطه عکس نظر رهبر معظم انقلاب در ا قاً یدق نیدشمن که ا

 یاقتصاد مقاومت«: دیفرمایم یشرق جانیمردم آذربا داریدر د یشیدر قالب فرما لهمعظم
 يروزنباشد هم لازم است. آن  میباشد هم لازم است، تحر میاست؛ تحر يکشور ضرور يبرا

 يرورکشور ض نیا يبرا یکشور وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومت نیهم در ا یمیکه تحر
اقتصاد  کهاین دیفرمایم يرهبر چهآن براساس ).1393 ،يا(امام خامنه »است، لازم است

 يو هجوم اقتصاد میکه ناظر به دوران تحر یاز نظام اقتصاد اسلام یرا شکل خاص یمقاومت
 یکی يرمعزیمقاله م کهاینکه البته با توجه به  رسدیم یناقص ریتفس نظربه م،یکن فیاست تعر

  باشد. تواندینم نویسندهاز  یناش ریتقص نیاست، ا یاقتصاد مقاومت بارهآثار در نیتریمیاز قد

  اخنث یمفهوم ،یاقتصاد مقاومت
در  هاآن ينه، هر دو ایمتفاوت از هم باشد  يرمعزیمو  یعبدالملک هاينظر کهاینفارغ از 

 فلویس. ندهست اسلام است با هم موافق ياقتصاد يهاآموزه یخواستگاه اقتصاد مقاومت کهاین
و نظام  یاقتصاد مقاومت هايومدو نظر، اساساً با انکار نسبت مفهنیا برابردر نقطه  قاً یاما دق

ان با عنو یبخش لیدر مقاله خود ذ ي. وداندیم گریکدیاز  نیرا متبا هاآن اسلام، يصاداقت
 نظر هب سه اشکال وارد ينظر خود را از مجرا »ينظام اقتصاد کیبه مثابه  یاقتصاد مقاومت«
  :سدینویم بارهنیدر ا ي. وکندمی دنبال يرمعزیم

 نونتاک است و یســینظام تازه تأســ ،یخیاســلام به علل گوناگون تار ينظام اقتصــاد ،اولاً«
. ندک نظام حاکم رفتار کی صورتبه ،کرده ظهور و بروز یعمل صــورتبه نتوانســته اســت

رد، وجود ندا ینظام نی: چنباور دارندکه  بارهنیدر ا بیرق يهادگاهیگرفتن ددهیبا ناد یحت
ـــازهیــو نظر نینظــام همچنــان دوران تکو نیا و  کندیم یخود را ط يپردازهیــو نظر يس
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 چهآن گفت توانیچگونه م رواین نکرده است. از دایپ یمجال ظهور عمل تاکنون کمدســت
ح نظر است که از آن مطم یهنوز خود در کش و قوس اثبات و ثبوت اســت، شــکل خاص

ظمت ع نیبه ا یکشور و انقلاب يصادبخش اقتسامان ،يمقام معظم رهبر انیقرار اســت به ب
عظم از مقام م ریغ یگروه ایشخص  وسیلهبه هینظر نیاگر ا ایآ ،اًیباشد؟ ثان ندهیدر حال و آ

 هایژگیو ،اسلام بود؟ ثالثاً ياز نظام اقتصاد یآنگاه همچنان شکل خاص شدیارائه م يرهبر
رگز مطرح شده ه یومتاقتصاد مقا يبرا يمقام معظم رهبر وســیلهبه تاکنون که ییهاو مؤلفه

 ،ي. هر نظام شامل سه جزو فلسفه اقتصادستین ينظام اقتصاد يمشــابه عناصر و کارکردها
اقتصاد  يهاو مؤلفه یابلاغ يهااستیعمل اســت که در س لیمجموعه اصــول و روش تحل

  ).158، ص1393 ،فلوی(س »شودیمشاهده نم یمقاومت
که  ستین نیاز ا یحاک ياز سخنان رهبر کیچیادعا که ه نیبا استناد به ا فلویس سرانجام

 ياجرا يراب کهاین ایاز آن است  یشکل خاص ای یمترادف نظام اقتصاد اسلام یاقتصاد مقاومت
 نیاستناد به ا نیاسلام وجود ندارد و همچن يجز نظام اقتصاد یمظروف یاقتصاد مقاومت

  :دیمافریکه م یاقتصاد مقاومت يهااستیس نییانقلاب در جلسه تب معظمرهبر  شیفرما
 ویژهبه -از کشورها  ياریامروز در بس ست؛یمخصوص ما هم ن یبه اقتصاد مقاومت شیگرا«

ــال نیدر ا ــد يهابا تکانه - ریاخ يهاس ــاد دیش ــورها پدید ایکه در دن ياقتص  يآمد، کش
 خاص طیشــرا ياقتصــاد خودشــان برآمدند؛ البته هر کشــور يســازبه دنبال مقاوم يمتعدد

اقتصاد بود، از  نیاز ا یکه ناش هاییدشــواريبا  يدارهیرمااقتصــاد ســ نیخودش را دارد. ا
کل  کیدر مجموع،  یاز کشورها و اقتصاد جهان ياریشــد به بس زیســرر کایغرب و از آمر

 شتر،یب یمتأثر شدند؛ بعض شیوبکم هادشواري نیاست، طبعاً کشورها از ا گریکدیمرتبط به 
ــ ــیاري نیبنابرا ؛کمتر یبعض ــدد برآمد بس ــورها در ص ــان را  نداز کش ــاد خودش که اقتص
 شانیرا به شــکل متناســب با کشورها یاقتصــاد مقاومت نیهم يریکنند؛ به تعب يســازمقاوم
 يهااستیس نییدر جلسه تب اناتی، ب1392 ؛ياخامنه (امام »حقق ببخشندکنند، ت يزیربرنامه

  ).یاقتصاد مقاومت
سبت به ظرف ن یبودن اقتصاد مقاومت خنثا و طرفیب ر،یتفس نیکه بهتر کندیم حیتصر

 ستین یخاص يمنحصر به نظام اقتصاد یاقتصاد مقاومت گرید عبارتبه آن است. ییاجرا
  ).159، ص1393 فلو؛ی(س

در دو بخش  توانیرا م هااشکال نیا کند،یمطرح م فلویسکه  هاییدر اشکال درنگ با
و  »اسلام يو نظام اقتصاد یاقتصاد مقاومت هايوممفه دانستنکسانیناظر به  هاياشکال«
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اول که  د. در بخشکر يبنددسته »گریکدیدو مفهوم با نیدانستن اناظر به مربوط هاياشکال«
 رسدیم نظربه همراه و موافق هستند اما وي شد نگارنده با انیب زین ترشیپ چهآن مطابق

 ازین ،کندیم انیب» اسلام يو نظام اقتصاد یبودن اقتصاد مقاومتنامربوط« بارهکه در هاییتهنک
ه دو را ب هاآن توانیم زیحوزه ن نیدر ا وي هايبحث یدارد. با بررس يشتریبهاي هبه ملاحظ

ظرف  ایر دانستن بست اخنث«و  »یدانستن خواستگاه اقتصاد مقاومت یاسلامریغ«کلان موضوع 
  د.کر میتقس» آن ياجرا

 مطابق کهنآ : نخستپردازدیدو اشکال م انیبه ب »یخواستگاه اقتصاد مقاومت« بارهدر فلویس
، چگونه است دهینرس یملنسخه ع کیاسلام هنوز به  ينظام اقتصاد یوقت شود،یم انیب چهآن

 يهااستیاز راهبردها و س ياکه مجموعه یاقتصاد مقاومت مانند ینیع يالگو کیممکن است 
 اناتیدر ب ياگر مقام معظم رهبر کهاینکلان است از آن الهام گرفته شده باشد؟ و دوم 

 ياست که امروزه کشورها یتجربه جهان کی یاند که اقتصاد مقاومتفرموده انیب گوناگون
گرفته بر يالگو کی یشد که اقتصاد مقاومت یمدع شودیاند، چطور مآورده يبه آن رو یفراوان

 زین »یاقتصاد مقاومت يبستر و ظرف اجرا« بارهدر نیهمچن وي است؟ یاسلام يهااز آموزه
 کهاینبر  یرهبر انقلاب مبن طرفاز  پافشاري چیکه: ه کندینکته بسنده م نیا انیبه ب فقط

 یسبرر ياسلام است، وجود ندارد. برا ينظام اقتصاد یگانه یاقتصاد مقاومت ییظرف اجرا
 انیاست، لازم است چند مطلب بکرده  گذاريپایه هاآن نظر خود را بر فلویسکه  هاییاشکال

  .کرد میرا مطرح خواه هاآن از کیجداگانه هر  طوربه شود که در ادامه

  شدهابلاغ یکل يهااستیبا مجموعه س ينسبت مفهوم مقاومت اقتصاد )الف
 ،شودلام توجه اس يو نظام اقتصاد ینسبت اقتصاد مقاومت لیدر تحل دیکه با یهایتهاز نک یکی

 ابلاغ شده یکل يهااستیاز مجموعه س يمفهوم مقاومت اقتصاد کیست از تفکا عبارت
 هیفق شناس واسلام کی عنوانبه اساس، رهبر معظم انقلاب نی. بر ايمقام معظم رهبر وسیلهبه
 وسیلهبه شده یطراح ياقتصاد اریکه به واسطه جنگ تمام ع ینیع ازین کی براساس عهیش

 جهینت نیاسلام در حوزه اقتصاد به ا يهاو آموزه یآمده، با مراجعه به مبان پدیددشمن 
قوام  دیاست که با نیاسلام ا دید مطلوب از ينظام اقتصاد يهایژگیاز و یکیکه  انددهیرس

گذاشتند  انیدر م یمفهوم را با جامعه نخبگان نیله امقاوم باشد. معظم گرید عبارتبه ایداشته 
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 يهاونیمصلحت نظام و کمس صیدر مجمع تشخ یها بحث و بررسو پس از ساعت
 یقاومتاقتصاد م یکل يهااستیتحت عنوان س یاستیبسته س کیآن  مجموعهریز یتخصص

ات حاصل مطالع طور عمدهبهقرار داشت و  یاقتصاددانان مل زیم يکه رو ییهااستیس نیاز ب
از  ینیچجز دست ستین يزیبسته چ نیاند. او آن را ابلاغ فرمودهکرده  بوده، انتخاب یغرب

 یوقت ماا ستیهم ن یاسلام ياقتصاد يهاآموزه هاآن که لزوماً خواستگاه يموجود يابزارها
مقدمه ابلاغ خود برشمردند (اتکا  رد يکه رهبر ییکردهایاز رو یاسلام ریدر کنار هم و با تقر

را  طیراش شوند،یم يریگی) پو ... ییگرابرون ،ییزادرون ،یانیبنعدالت ،يبه دانش و فناور
 ينظام اقتصاد يهایژگیاز و یکیکه  هااستیس نیا یاز طراح یتحقق هدف اصل يبرا

  .آورندیهست، فراهم م زیاسلام ن دیدمطلوب از 
با خلط مفهوم  وي است. کیتفک نیمورد غفلت واقع شده، هم فلویسدر نظر  چهآن

را  هااستیس نیا یرهبر انقلاب به درست وسیلهبه شدهابلاغ یاستیو بسته س يمقاومت اقتصاد
را  هاآن و انتصاب نندیبیم يدارهیسرما يدر بستر نظام اقتصاد ياقتصاد هايهاز مطالع یناش

  .دانندینادرست م ياسلام امر يدبه نظام اقتصا
 شدهابلاغ يهااستیو کلان س يمفهوم قوام اقتصاد کیشد، دستاورد تفک انیب چهآن مطابق

ت صور نیرهبر انقلاب از هم، عبارت خواهد بود از حل تناقض به وجود آمده، به ا وسیلهبه
دارد ن یمنافات نیاست و ا یاسلام يهاو آموزه یمبان ،يکه خواستگاه مفهوم مقاومت اقتصاد

آن،  ییاجرا يابزارها عنوانبه یاقتصاد مقاومت یابلاغ یکل يهااستیس هخواستگا کهآن با
 دوارد خواه یزمان فقط فلویسبهتر اشکال اول  عبارتبه نباشد. یاسلام يهالزوماً هم آموزه

از نظام  یشکل خاص ای) را معادل یاقتصاد مقاومت یکل يهااستیشده (سبود که بسته ابلاغ
ام نظ يهایژگیاز و یکی عنوانبه ياما اگر مفهوم مقاومت اقتصاد میاناسلام بد ياقتصاد
نظام  يهایگژیاز و یکیبه  یابیدست م،یکن کیتفک یابلاغ يهااستیاسلام را از س ياقتصاد
بات در کش و قوس اث فلویس يبه کل آن که به ادعا یابیدست ازمندیاسلام لزوماً ن ياقتصاد

  .دو ثبوت است، نخواهد بو
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   خواستگاه و روش استنباط ثیاز ح يآورو تاب یاقتصاد مقاومت هايوممفه زیتما )ب
 یصولاز ا يمندو با بهره یشد رهبر معظم انقلاب با مراجعه به منابع اسلام انیگونه که بهمان
 جهینت نیبه ا و ... جهاد ،یتقدم مصالح جمع ل،یسب ینف ،يمندمقاومت، حکمت، عزت مانند

اوم مق کهاینست از ا اقتصاد مطلوب از نظر اسلام عبارت يهایژگیاز و یکیکه  انددهیرس
م ناب اسلا يهاله آموزهمعظم یاقتصاد مقاومت هیخواستگاه نظر شکیاساس ب نیباشد. بر ا

 دیده نباشابلاغ یکل يهااستیو س يمفهوم قوام اقتصاد کیاز تفک شودیم پافشارياست (
  اسلام را از آن جدا دانست.  ينظام اقتصاد توانید!) که نمکرغفلت 
 يورآمربوط به تاب هايبحث نهیشیو همکارش در پ اثوندیغ چهآن غرب اما نه! مطابق در

  :کنندبیان می
ـــهیکه ر Resilienceمفهوم از کلمه  نیا« ـــل ش حالت  يابه معن Resilio نیآن کلمه لات یاص

آن  یواژه به مفهوم کل نیکه از ا یکسان نیو نخست ردیگیداشــتن است، نشئت م یارتجاع
کوتاه مدت  يایبلا بارهدر ریتعب نیاند که از ابوده )Ecologists(شناسان بوم کردند،یاستفاده م

ـــتفاده م راتییتغ مانندبلندمدت  يهادهیو پد ـــال  نی. اانددهکریآب و هوا اس مفهوم از س
ـــیله بهبه بعد  2000 ـــد و بعد از به یجوامع انســـان بارهدر )Adger( آدگروس کار گرفته ش
 »شداستفاده  ياقتصاد يدر فضا )Adam Rose( آدام رز وسیلهبه م2008 ياقتصاد يهابحران

  ).1394 ،و عبدالشاه اثوندی(غ
اقتصاد  هینظر نیب هاي فراوانیممکن است اشتراك هافهد ثیگرچه از ح بنابراین

 توجه داشت که خواستگاه دیوجود داشته باشد اما با يآورتاب مانند هاییهیو نظر یمقاومت
ا و ب يدارهیاست که در بستر نظام سرما یمطالعات غرب ،يآورمربوط به تاب يهاهینظر

اقتصاد  هیخواستگاه نظر امااند آمده دستبه متعارف تصادمعتبر در علم اق يهااستفاده از روش
 ینباطمعتبر است يهااست که با استفاده از روش یاسلام يهارهبر معظم انقلاب آموزه یمقاومت

 يهایژگیاز و یکی عنوانبه آمده است و آن را دستبه یو از منابع اسلام هیعلم يهادر حوزه
  ت.مرتبط دانس ریاسلام غ يبا نظام اقتصاد توانیلوب از نظر اسلام، نماقتصاد مط یاصل

متفاوت به  يهاو روش یبا مبان ورهشیگذشت، ممکن است چند اند چهآن مطابق
را  هاهجیتن نیخواستگاه ا میتوانیکه م ستیآن ن يبه معنا نیبرسند؛ ا یمشترک هايهجینت

 ياوهینظر را که هر ش نیا ،یحیصر انیبا ب بارهنیدر ا زین يرهبر طور کههمان. میریبگ دهیناد
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است؛  یکند، اسلام نیمقاومت را تأم ایعدالت  طور مثال،به یاسلام يهاکه بتواند آرمان
  نمازجمعه). يهادر خطبه اناتی، ب1378 ،يا(امام خامنه دانندینم حیصح

   یعرض يآورو تاب یمقاومت ذات نیادیتفاوت بن )ج
ه ست. بهاآن بودنیو عرض یدر ذات يآورو تاب يمقاومت اقتصاد هايوممفه گریتفاوت د

ز ست اا اسلام عبارت ينظام اقتصاد يهایژگیاز و یکیگذشت،  چهآن که مطابق امعن نیا
 ننظام از درو نیدر ا ياساس ساختار و روابط اقتصاد نیبودن که بر امقاوم ایداشتن قوام 

 يدارهی. در طرف مقابل تجربه نظام سرمادارنداند که قوام و مقاومت شده یطراح ياگونهبه
مقاوم و  ریهستند که آن را ذاتاً غ ياگونهبه نظام ساختارها و روابط نینشان داده که در ا

شدن مطالعات در حوزه خود مطرح زیادعا ن نیا ياستدلال برا نیاست. بهترکرده  شکننده
شده بودند  یطراح ياگونهبه يدارهیو روابط در نظام سرما رهاااست. اگر ساخت يآورتاب

 مانند یبه مطالعات يازین گاهچیبودند ه یرونیب يهامقاومت لازم در برابر تکانه يکه ذاتاً دارا
  .شدیاحساس نم يآورتاب

 را يریپذتا مقاومت و انعطاف کوشش هستنددر  يآورمانند تاب هاییهیکلام نظر کی در
و  ی. تفاوت مقاومت ذاتاورندیب پدید يدارهیسرما ينظام اقتصاد يبرا یعرض صورتبه

 کیدر ساخت  دیشرح داد که فرض کن توانیم گونهنیمثال ا کیرا در قالب  یعرض
با  ونیفونداس طور مثال،؛ بهشده است تیرعا يسازمقاوم يساختمان همه اقدامات برا

 یحکمالعاده مستدارند، از بتن فوق ییها مقاومت بالاشده است، سازه یطراح ییاستحکام بالا
 برابر،ساختمان ذاتاً مقاوم است. در نقطه  نیا و ... استفاده شده وارهایسقف و د يبرا

؛ نشده است تیرعا يسازمقاوم يکه در ساخت آن اقدامات لازم برا دیرا فرض کن یساختمان
بتن مورد استفاده در  ،را ندارندمقاومت  شیهاارد، سازهد یفیضع ونیفونداسطور مثال، به

ساختمان از  نیا کهاین ي، حالا براو ... را نداردهم استحکام لازم  شیوارهایسقف و د
 ای دارندیم را نگه وارهایکه د ییهارچهیتاز  زدیدر امان باشد و فرو نر یرونیب يفشارها
مقاوم  یعرض طوربه گفتهپیشصورت ساختمان  نیدر ا م،یکنیاستفاده م یکمک يهاستون
 ای یذات دیبا گوناگون ياقتصاد يهاعنصر مقاومت در نظام لیدر تحل نیبنابرا؛ است
ز که ا يمورد نظر رهبر يصورت مقاومت اقتصاد نیلحاظ شود که در ا زیبودن آن نیعرض
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مکمل نظام  هايهیکه از نظر يآوراسلام است با تاب ينظام اقتصاد یاصل يهایژگیو
 کرد عااد توانینم جهیدر نت ؛نخواهند بود کسانی ياست به لحاظ ماهو يدارهیسرما ياقتصاد

  باشد. تواندیم یآن، هر ظرف ییکه ظرف اجرا
نظام  یوجود دارند که به لحاظ ذات زین يگریو عناصر د هایژگیبر مقاومت، و افزون

 شیکه برا ییهاو بحران هادشواري علتاما به است بهرهیب هاآن از يدارهیسرما ياقتصاد
 نیدر خود دانسته است. دو نمونه از ا هاآن یعرض پدیدساختناز  ریآمده خود را ناگز شیپ
که در نظام  رخواهانهیاز حضور دولت و انجام مخارج خ ندهست تو عناصر عبار هایژگیو

. شودیم ادی هاآن و اقتصاد بخش سوم از یاقتصاد بخش دولت ریبا تعب يدارهیسرما ياقتصاد
عناصر  نیبودن اناچسب یبه خوب ینظام اقتصاد مقاومتدر کتاب خود با عنوان  یوسفی یاحمدعل

  :سدینویمباره نیدر ا يداده است. و اننش يدارهیسرما يرا به نظام اقتصاد
ار با سکول يدارهیسرما يجهت است که نظام اقتصاد نیبه اقتصــاد بخش ســوم از ا ریتعب«

ود. با بانجامیده  یمنته سالارهیسرما یبه اقتصــاد بخش خصــوصــ فقطخود  یتوجه به مبان
رو روبه ياقتصاد يهاو بحران هادشواريبا  يدارهیســرما ينظام اقتصــاد يهاآموزه ياجرا

وان نبا ع یاتیدار شود و با ادبرا عهده یهایهفیدر اقتصاد وظ دیشد و اعلام کرد که دولت با
و متفرع  يبخش ثانو کی یاقتصاد بخش دولت حقیقت. در افتیسامان  یاقتصاد بخش دولت

س بود. پ یدر خدمت بخش خصوص ياگونهبه و يدارهیسرما یبر اقتصــاد بخش خصوص
ــدند که به یاز مدت ــمتوجه ش ــاد  ومد بخش – یبخش دولت سیرغم تأس  همچنان –اقتص

ــواري ــت ژهویبه ها،بحران و هادش ــد یفقر و تنگدس ــت. برا دیش ــ ياس از  یرفع آن، بخش
ــاد يهاتیفعال ــب گونههیچ را که ياقتص ــرما یبا مبان یتناس ــت، دنبا يدارهینظام س ل نداش

ــاد يهاتیبخش از فعال نیکردند. ا  نظام یو هم به جهت مبان یخیهم به لحاظ تار ياقتص
لت دو یداشت. چون رسالت اساس ینسبت به بخش دولت يتریفرع گاهیجا ،يدارهیســرما

 نیا یکمک به بخش اصل يدارهیسرما ينظام اقتصــاد یبه لحاظ مبان يدر عرصــه اقتصــاد
 یبه بخش خصوص چندانی کمک سوم بخش اما اســت بوده – خصــوصــی بخش –نظام 

 يدارهیمناســب با نظام ســرما ریوصــله غ کی ياگونهبه حقیقت. در کندینم يدارهیســرما
  ).1396 ،یوسفی( »است
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 نیفت اگ دیبا داند،یم خنثا یرا مفهوم یکه اقتصاد مقاومت فلویس يادعاباره در نیبنابرا
 قشده است که مطاب یناش يآورو تاب یاقتصاد مقاومت هايومدانستن مفهکسانیتصور از 

 نادرست است. يشد، اساساً تصور انیب چهآن

 یلاسلام، گره اص يدر بستر نظام اقتصاد یابلاغ يهااستیس يریگیعدم پ )د
   یاقتصاد مقاومت ییاجرا قیدر عدم توف

 یمفهوم ..و . تیروش استنباط، ماه ،یبه لحاظ مبان یاقتصاد مقاومت مینشان داد کهاینبعد از 
است و از نظر خواستگاه، ارتباط آن با  يآورتاب مانند معادل آن هايوممفه دیگرمتفاوت از 
 مفهوم و مجموعه نیکه رابطه ا رسدینوبت آن م ست،یاسلام قابل اغماض ن يدنظام اقتصا

 ،شودیمآن استفاده  یتحقق عمل يکه برا يبستر ای ییرا با ظرف اجرا یبلاغا يهااستیس
  .دشو یآن بررس يشده برانییتع هايمسئله در تحقق هدف نیا اثر نیهمچن

 یرا مفهوم یاقتصاد مقاومت ،فلویساگر مطابق نظر  مینیبب دیموضوع با نیا یبررس يبرا
ستقل م زیخود ن ییو از ظرف اجرا ستین فیقابل تعر ينظام اقتصاد چیه لیکه ذ خنثا

در  ،گوناگون ياقتصاد يهاو اصول موضوعه نظام يواقعاً دستگاه فکر ایآ م،یاست بدان
؟ نخواهد داشت يرثا ،کندمی اقتصاد حاصل يبرا هااستیس همجموع نیکه ا هایینتیجه

در قالب  یابلاغ يهااستیمورد از کلان س کی فقط ستا یکاف پرسش، نیپاسخ به ا يبرا
 ارائه یو اسلام یستیالیسوس ،يدارهیاعم از سرما گوناگون يهارا به نظام یاقتصاد مقاومت

دام را در بستر هر ک هااستیبا آن س اسبمتن ییاجرا يهاهیتا تفاوت فاحش توص کنیم
  .کنیم ها مشاهدهنظام نیاز ا

وامل در عادلانه ع يمندبهره«به  یاقتصاد مقاومت یکل يهااستینمونه بند پنجم از س يبرا
 نیه ا. با ارائکندیم حیتصر» ارزش جادیدر ا هاآن تا مصرف متناسب با نقش دیتول رهیزنج

که در  کنیممی مشاهده یینسخه اجراو درخواست  يدارهیبه نظام سرما استیکلان س
مند خواهند هعادلانه بهر صورتبه دیعوامل تول یزمان ،ين نظام اقتصادیا يچارچوب نظر

ر ه متیدخالت دولت، ق گونههیچ بدون ،یآزاد و رقابت طور کاملبه يفضا کیشد که در 
 ارک يرویدستمزد ن طور مثال،؛ بهشود نییدر قالب بازار آزاد تع دیتول هاياملکدام از ع

ار در باز ینقطه تعادل عموم براساس در دوران رونق و رکود دیتول هاياملاز ع یکی عنوانبه
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 یبدون هرگونه دخالت شودیم پافشاريبازار و  وسیلهبه یمتفاوت يهاکار در نرخ يروین
به  گفتهیشپ استیدر نقطه مقابل، با عرضه کلان س کهآن . حالدشویم نییدولت تع وسیلهبه

 یمانز يدنظام اقتصا نیا يکه در چارچوب نظر مینیبیم یستیالیسوس ينظام اقتصاد
 يراکار ب يروهایعادلانه است که همه ن دیتول هاياملاز ع یکی عنوانبه کار يروین يمندبهره

  داشته باشند.  یافتیخود در ازیدولت، به اندازه توان خود کار کنند و به اندازه ن
 ياهاستیاز کلان س یکیدولت در عمل به  ينقش و کارکردها شد که ملاحظه گونههمان

 طور کاملبه یستیالیسوس ای يدارهیسرما کردیبا اتخاذ رو یاقتصاد مقاومت لیشده ذابلاغ
مطلوب  اقتصاد ياست که برا یدر حال نیقرار دارد. ا گریکدی برابرمتفاوت و بلکه در نقطه 

حاصل  ییاجرا شنهادیکه با دو پکرد فرض توانیم یسوم ياهیتوص هايهجینت ،از نظر اسلام
نه  اسلام ينظام اقتصاد براساس متفاوت است. یستیالیو سوس يدارهیاز دو نظام سرما

و در ا يدخالت حداکثر زیو نه با تجو کنیم نظراز نقش دولت در اقتصاد صرف میتوانیم
در  ،یاجمال صورتبه .کنیم ر را مختلکا يرویو ن اکارفرم میرابطه مستق ،يروابط اقتصاد

مسئولانه فعالان  يحضور مسئولانه دولت در اقتصاد در کنار آزاد ،یچارچوب نظام اسلام
  .شودیم دیعوامل تول يمندشدن بهرهاست که سبب عادلانه ياقتصاد

 ییالگو یاقتصاد مقاومت کهاینبر  پافشاريرهبر معظم انقلاب با  رسدیم نظربه نیبنابرا
لهام ا ییالگو عنوانبه آن فیاست و تعر یو اسلام یبرآمده از فرهنگ انقلاب یو علم یبوم

و  کنند يریتفاوت در قرائت جلوگ نیاسلام خواستند از بروز ا يگرفته شده از نظام اقتصاد
د همان خواهد بو هااستیس نیا ییاجرا قیظرف که متضمن توف نیترمناسب کهاست  یهیبد

و  ایرشد پو« شدنبرآورده یعنیالگو  هايکننده هدفاسلام است که محقق ينظام اقتصاد
در  هااستیس نیکه ا یدر صورت بنابراین ؛خواهد بود »يمقاومت اقتصاد يهابهبود شاخص
ه دانش ب یمتک مانند ییهاتوجه به مؤلفه دونو ب یاسلامریغ ياقتصاد يهانظام يچارچوب نظر

 یاسلام يهاکه برآمده از آموزه و ... شرویپ ا،یگرا، پوزا و بروندرون ان،یبنعدالت ،يو فناور
 د ونخواهد ش رانیاقتصاد ا یاستحکام درون شیشوند لزوماً منجر به افزا يریگیپ هستند

  . ستاموضوع  نیغفلت از هم یاقتصاد مقاومت ییاجرا قیگره موجود در توف رسدیم نظربه
نظام  یخواهد بود که چگونه ممکن است وقت نیا ماندیم یکه باقاکنون یگانه پرسشی 

ود وج ياقتصاد انیمتصد ارینسخه آماده و قابل اجرا در اخت کی عنوانبه اسلام ياقتصاد
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 پرسش نیپاسخ به ا يد؟ براکررا در بستر آن اجرا  یکلان اقتصاد مقاومت يهااستیندارد، س
ظم رهبر مع یتیریمد رهیو س شهیاسلام در اند ينظام اقتصاد هايویژگیلازم است، ابتدا 

   پرداخت. میموضوع خواه نیبه ا يکه در بخش بعد شود یانقلاب بررس

  م اسلا يبه مفهوم نظام اقتصاد يدر نگاه مقام معظم رهبر يامداقه
سلام را ا يمفهوم نظام اقتصاد نابه تناسب مخاطب یگوناگون يهاانیرهبر معظم انقلاب، در ب

 کیبه  یدهدر شکل هاآن به مجموعه یمورد توجه قرار دادند که نگاه یگوناگون يایاز زوا
له مورد معظم اناتیکه در ب یوجه نی. نخستکندیم فراوانیمفهوم کمک  نیاز ا یتصور اجمال
 يهاامنظ دیگراسلام و  ينظام اقتصاد نیاست که ب یحیصر يمرزبند رد،یگیتوجه قرار م

 نیه اب وي يانتقاد کردیاز رو تیکه حکا يمرزبند نی. اکنندمی ارائه یاسلامریغ ياقتصاد
که  یتانایدر ب ،نمونه يبرا کرد؛ يریگیپ وي از یگوناگون يهاانیدر ب توانیها دارد را منظام

اند پس کرده رادیا 1372در سال  یرفسنجانیهاشم يجمهور استیحکم ر ذیبه مناسبت تنف
راهکار  ،یتسیالیسوس يو نظام اقتصاد يدارهیسرما ينظام اقتصاد از نقاط ضعف یبرخ انیاز ب

 نیدر ا وي .شمارندیاسلام برم ينظام اقتصاد يریگیپ ران،یاقتصاد ا شبردیپ يرا برا حیصح
  :دیفرمایم نهیزم

ام ]. نظیتیالیسوس ي[نظام اقتصاد نی] غلط است، هم ايدارهیسرما يآن [نظام اقتصــاد هم«
ر عبارت باشد از ه ،یاسلام يکه نظام اقتصاد ستین طورنیدرست است. ا ،یاقتصاد اسلام

نبود.  نیهم ا هیعل هاللامام رضوان فی! نظر شرریمصــلحت باشد. نخ ياچه که در هر دوره
در مسائل  یروش خاص خود دارد. مسلک کی. اسلام دمیپرســ وي وقت از کیمن خودم 

در  اناتی، ب1372 ؛يا(امام خامنه »کندیم یرد و آن سلک را طدا یجامعه اســلام ياقتصــاد
  ).يجمهور استیحکم ر ذیمراسم تنف

ه ک یاسلام عبارت است از مسلک يفرمود، نظام اقتصاد يمقام معظم رهبر چهآن مطابق
ه در ک یناب یاز مبان دیبا نیقیطور بهمسلک  نیدارد و ا يدر مسائل اقتصاد یجامعه اسلام
  د. استخراج شده است، باش یمعتبر اسلام يهاموجود است و با استفاده از روش یمنابع اسلام

 يتوجه به خواستگاه نظام اقتصاد نیهم د،شوتوجه  دیبا وي شهیکه در اند يگرید وجه
کند،  نیرا تأم یاسلام يهاآرمان ياوهیهر ش کهاین يجامعه است. از نظر مقام معظم رهبر

 در قالب وي .شودشمرده می یدر حکمران نیاز کارکرد د ینادرست یلیاست، تحل یاسلام



 

ره 
شما

م / 
 دو

سال
ی/ 

ومت
 مقا

صاد
ی اقت

ویج
ی تر

علم
مه 

صلنا
دوف

4 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

/
139

6
 

54 

بر  پافشاريضمن  ،یضرورت و امکان اقتصاد اسلام درباره ینیامام خمنظر حضرت  قلن
اسلام ناب در حوزه  یکه برآمده از مبان یمشخص يبه چارچوب نظر یابیدست ضرورت

  :دیفرمایاز آن، م تیاقتصاد است و تبع
 یو فقه و احکام و عمل اسلام عتیجامعه، با شر يبود که کل فضــا نیا گمانبیامام  نظر«
 با هیفق تیولا وقت درباره کیقبول نداشتند. من  يمورد چیرا در ه نیاز ا ریغ وي ر شود.پ

 م؛یاز فضلا و دوستان بحث داشت یاز انقلاب، ما با بعضــ پیشگفتم  کردم؛یصــحبت م وي
 يهاانکه بتواند آرم ياوهیدر باب اقتصاد ندارد. هر ش یخاص وهیاسلام ش گفتندیم هایبعض

بود که نه، اســلام  نیما ا اما باوراســت  یکند، اســلام نیعدالت را تأم طور مثالبه یاســلام
درست کرده و  یاقتصــاد اســلام يبرا یبنا نهاده و چارچوب ياوهیکرده و شــ نیّمع یخطوط

  ).1378 ،يا(امام خامنه »درست است نیگفتند: بله، ا وي شود. تیعتب دیچارچوب با نیا
و  هویاز بنا نهادن ش دانندیاسلام را عبارت م يمعظم انقلاب در واقع نظام اقتصاد رهبر
با  چهنآ است. مطابقکرده  نیآن مع يکه اسلام برا یاقتصاد که از خطوط کل يبرا یچارچوب

و چارچوب لزوماً  وهیش ،یخطوط کل نیخواستگاه ا زندیله موج مصراحت در کلام معظم
  باشد. یاسلام يهاآموزه دیبا

 هايهیو نظر یاسلام يهااز التقاط و اختلاط آموزه يریجلوگ وي شهیاند گرید وجه
 له درگونه که معظم. هماناست یمطلوب اسلام ينظام اقتصاد يریگدر شکل یاسلامریغ

و چارچوب موردنظر اسلام در عرصه  وهیدهنده ششکل يهابودن گزارهضرورت خالص
ام به نظ میپارادا نیخارج از ا يادادن هر گزارهرا در نسبت ممه نیدارند، ا پافشاري ياقتصاد
حکم  ذیدر مراسم تنف اناتی، ب1372 ،يانادرست دانسته (امام خامنه ياسلام امر ياقتصاد

 العللعلت ،یاسلام يجمهور يتصاداز عملکرد اق یشناسبیآس کی) و در يجمهوراستیر
نجات  يبرا دیکه با دانندیو التقاط م اختلاط نیدر عرصه اقتصاد را هم ییاجرا قیعدم توف

عمل  ياقتصاد يهانهیرا که در زم چهآن ما«: دیفرمایباره منیله در ا. معظمپرهیز کرداز آن 
از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد.  ییزهایمخلوط است. چ نسخه کیمتأسفانه  م،یاکرده

، 1378 ،يا(امام خامنه »است اوردهیبار ن هب يریما هرگز خ يآن بخشِ مخلوط شده، برا
  نمازجمعه). يهادر خطبه اناتیب

 يقتصادنظام ا درباره دیکه با يانکته نیترشد، مهم بیان که در بالا یهایویژگیبر  افزون
 يمفهوم در منظومه فکر نیاز وجوه ا گرید یکی عنوانبه يمقام معظم رهبر شهیاسلام در اند
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دن آن رکجامعه بدون متوقف شبردیدر پ وي یتیریمد یمش رد،یله مورد توجه قرار بگمعظم
 يو يرهبر يهاسال یط چهآن اسلام است. يبه نسخه کامل نظام اقتصاد یابیدست يبرا

 جامعه بر عهده دارند، در شبردیکه در پ یوجه به رسالتاست که با ت نیمشاهده شده است، ا
از  یاند. برخکرده بسندهاسلام که در دست بوده است  ياز نظام اقتصاد چهآن عمل به

، فرمان 44اصل  یکل يهااستیابلاغ س مانند يدر موارد توانیرا م کردیرواین هاياقمصد
اهده مش یاقتصاد مقاومت یکل يهااستیس نیهم سرانجام و يفساد اقتصاد درباره ياماده 8

  که: دیفرمایم پافشاري وي نمونه در موضوع عدالت يبرا؛ دکر
؛ باشند ظر داشتهناختلاف هایىیا گروه اســت در معنا کردن عدالت، افرادى، کسانى ممکن«

ــل ــلههایى وجود دارد: کمماما یک قدر مس ــتکردن فاص ــویق ها، دادن فرص هاى برابر، تش
ـــتکــار و مهــار متجــاوزان بــه ثروت ملى، عــدالــت را در بــدنه حاکمیتى رایجد  -کردنرس

مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز  -ها، اظهارنظرهاها، قضاوتونصــبعزل
کشــور زیرنظر آوردن، منابع مالى کشــور را به همه رســاندن، همه را صــاحب و مالک این 

(امام  »هاى عدالت اســت که باید انجام بگیردو مورد اتفاق هامنابع دانســتن، از قدرِ مســلّم
  .و کارگزاران) نمسئولا داریدر د اناتی، ب1385 ،ياخامنه

چند  ای کیبه  یابیدست ، رهبر معظم انقلاب باشدبحث  یلیتفص طورچه بهآن مطابق
 ، با مشورتو ... محور بودنعدالت ایبودن مقاوم مانند اسلام ينظام اقتصاد یاصل یژگیو

به در  ازیدند که بدون نکر نیچدست ياگونهبه را یموجود اقتصاد مل ياقتصاددانان، ابزارها
ده از آن شالهام گرفته يالگو کیاسلام،  يو عناصر نظام اقتصاد هایژگیداشتن کل و اریاخت

 ریتعب نیهتربست که ا بنابراین .ردیقرار بگ رانیا یاسلام ياقتصاد جمهور انیمتصد اریدر اخت
ظام بخش از نالهام ییهمان الگو يمقام معظم رهبر وسیلهبه شدهابلاغ یکل يهااستیس يبرا

ظام و تحقق ن یابیدست بخشدیآن نو یو تحقق عمل یابیدست که تاسلام اس ياقتصاد
است که  نیدر عمل اتفاق افتاده ا چهآن اسلام ناب خواهد بود اما دیدمطلوب از  ياقتصاد

 لیتشک و و ... هايستادها، شورا ها،تهیکم ها،ونیکمس لیعرصه اقتصاد با تشک ییاجرا رانیمد
بدون توجه به خواستگاه و ظرف  یاقتصاد مقاومت یتحقق عمل هاي گوناگون دربارههجلس
 ياز نظام اقتصاد چهآن براساس هااستیس نیا ياجرا جهتدر  یشکوش چیآن ه ییاجرا

 کی آمدن پدیدسبب  نیاند و ادهکرشده است ن دیپس از انقلاب تول يهاسال یاسلام که ط
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هم غفلت م نیاز ا ییاجرا ناکه مسئول زمانیشده است و تا  یاقتصاد مقاومت شرفتیگره در پ
  گره باز نخواهد شد. نیا ،کنند

از  يست از ضرورت الگوبردارا شود، عبارت انیب بارهنیدر ا دیکه با يانکته واپسین
ام اساس نظ نیاسلام. بر ا يدر تحقق نظام اقتصاد يخود مقام معظم رهبر یتیریمد رهیس

 افتیضمن در ،ینظران اقتصاد اسلامو صاحب اندامدت با دعوت از استدر کوتاه دیبا یاسلام
ر را بست یاقتصاد مقاومت يمسائل مطرح در اجرا يبرا یاسلام قتصادموجود در ا يهاپاسخ

 يدر آن موارد معدود نیاسلام فراهم آورد. همچن ينظام اقتصاد يمجراآن در  يریگیپ يبرا
منقه و آماده وجود ندارد با  صورتبه یبرگرفته از منابع اسلام يهاداده تاکنون که

که ناظر به مسائل موجود در عرصه  یعلم يهامدت در پروژهمدت و بلندانیم يگذارهیسرما
 يا، سازوکار مناسب برهاآن دیتول ندیاز فرا يو معنو يماد تیهستند و حما یاقتصاد مقاومت

     .پدید آوردرا  یخواستگاه اقتصاد مقاومت عنوانبه اسلام يبه نظام اقتصاد یابیدست

  گیريبندي و نتیجهجمع
» واستگاهخ« ثیاسلام از دو ح يبا نظام اقتصاد یکه گذشت نسبت اقتصاد مقاومت يادر مقاله

در  موجود گوناگون هاينظر یخواستگاه، پس از بررس باره. درشد یبررس »ییظرف اجرا«و 
که گرچه  شد انیب یابلاغ یکل يهااستیاز س يمفهوم مقاومت اقتصاد کیضمن تفک بارهنیا

 يتحقق هدف مقاومت اقتصاد يابزارها عنوانبه یابلاغ يهااستیمجموعه کلان س تگاهخواس
ورت ضر عهیش هیفق کی عنوانبه بر معظم انقلابره اما ستیاسلام ن يلزوماً نظام اقتصاد

منابع  مطلوب، از ينظام اقتصاد يهایژگیو نیتریاز اصل یکی عنوانبه بودن اقتصاد رامقاوم
 توانینم جهیاند و در نتکرده استخراج هیعلم يهامعتبر در حوزه يهاروش براساس و یاسلام

 يانتقاد لیلبا تح ،»نیتبا«نظر  یبر نفافزون  اسلام دانست. يارتباط به نظام اقتصادیآن را ب
 زین» بقتطا«اسلام، نظر  يو نظام اقتصاد یاقتصاد مقاومت میبودن مفاهنظرات قائل به معادل

 یکه در طراح يابهره علتبه - ینسَب اربعه منطق انیاز م سرانجام شد. نستهنادرست دا
رده ب ستیاسلام ن ياقتصاد يهاستگاه آن لزوماً آموزهکه خوا ییاز ابزارها یاقتصاد مقاومت

رهبر معظم انقلاب  دگاهینسبت از د نیترکینزد عنوانبه »عموم و خصوص مِن وجه« -شده 
  دانسته شد. یو اقتصاد مقاومت اماسل ينظام اقتصاد نیب
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 ییجرارا مستقل از بستر ا یکه اقتصاد مقاومت هاییضمن نقد نظر ز،ین ییظرف اجرا بارهدر
وب در چارچ یاقتصاد مقاومت یکل يهااستیس ياز بندها یکی یبا بررس دانستند،یآن م
 کیهر  ییاجرا يهاهیتوص انیکه در م یتوجهقابل هايزیدادن تماو نشان گوناگون يهانظام

متضمن  يکه از نظر رهبر یاقتصاد مقاومت يریگیپ يبستر برا نیبهتر شت،ها وجود دااز نظام
اسلام  يآن خواهد بود، نظام اقتصاد يشده برانییتع هايبه هدف یابیدست و ییاجرا قیتوف

 یکه عدم توجه به ظرف مناسب تحقق اقتصاد مقاومت پافشاري کردیم نیدانسته شد. همچن
 شرفتیم پدر عد یگره اصل اکنونهم رسدیم نظربه هد کانجامیخواهد  یآمدن تناقضدیبه پد

  .شودشمرده می در عرصه عمل یاقتصاد مقاومت
 ویاروییررهبر معظم انقلاب در  یتیریمد رهیو س اناتیبا استناد به ب زین یانیبخش پا در

 ،»یاماسلریغ يهابا نظام حیصر يمرزبند« مانند ییهاویژگیاسلام  يبا مفهوم نظام اقتصاد
 »یلاماسریو غ یاسلام يهابودن از اختلاط آموزهيعار« ،»یناب اسلام یبودن از مبانبرخواسته«

 هیکه توص میدکررا استخراج » در عمل جیاصلاح تدر کردیرو«و اصل  يدر حوزه نظر و ...
  .ردیمورد توجه و التزام قرار بگ یاقتصاد مقاومت ییاجرا يریگیدر پ شودیم

 کهنآ : نخستشودیخلاصه م يراهبرد شنهادیمقاله در دو پ نیا هايهجینت ،یطور اجمالبه
اد کشور اقتص ییاجرا انیمتصد ،یاقتصاد مقاومت ییاجرا قیباز شدن گره موجود در توف يبرا
 يدر حوزه و دانشگاه، اجرا یو پژوهشگران اقتصاد اسلام تاداناز اس جستنیاريبا  دیبا
 انداتاس کهاین و دوم کننداسلام دنبال  يرا در بستر نظام اقتصاد یومتاقتصاد مقا يهااستیس

 يرا انتها ارهبنیدر ا يورزشهیو اند یپرداختن به اقتصاد مقاومت ،یو پژوهشگران اقتصاد اسلام
 یخود را مصروف کشف و طراح یش علمکوش يکار خود ندانسته و با همت و اراده جهاد

  .کنند یانقلاب اسلام ياقتصاد تیریمد هیسند پا عنوانبه اسلام ينظام اقتصاد

  خذآو م منابع

صلنامه ف ؛»اقتصاد مقاومتی ينظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برا« ؛یعل ،ياسد .1
  .1393، 5، شو کلان يراهبرد يهااستیس

 ؛يجمهوراستیحکم ر ذیدر مراسم تنف اناتیب ؛یعلدیس ،ياخامنه امام .2
12/5/1372.  
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  .9/7/1378 ؛نمازجمعه يهادر خطبه اناتیب؛ ـــــــــ .3
؛ ینیکنگره امام خم یعلمتئیه ياعضا داریدر د اناتیب؛ ـــــــــ .4

4/11/1378.  
  .27/2/1388 ؛کردستان انیاستادان و دانشجو داریدر د اناتیب؛ ـــــــــ .5
  .29/11/92 ؛»یاقتصاد مقاومت« یکل يهااستیابلاغ س؛ ـــــــــ .6
  .20/12/92 ؛یاقتصاد مقاومت يهااستیس نییدر جلسه تب اناتیب؛ ـــــــــ .7
 ؛هااز استادان، نخبگان و پزوهشگران دانشگاه یجمع داریدر د اناتیب؛ ـــــــــ .8

31/3/96.  
لنامه دوفص ؛»یاقتصاد مقاومت یستمیس یمبان«محمدرضا؛ دیس زاده،یطهرانيریام .9

  .1394، 23ش ،ياقتصاد يجستارها پژوهشی یعلم
تصاد در اق یو انطباق یصیتخص ییکارا يالگو«؛ یکمال و روزبه مرادالله ف،یس .10

مقام معظم  یابلاغ یکل يهااستی(براساس س رانیا یجمهوري اسلام یمقاومت
  .1393، 25ش ،تیفصلنامه آفاق امن ؛)يرهبر

عرفت م پژوهشی یفصلنامه علم ؛»یاقتصاد مقاومت یشناسمفهوم«سجاد؛  فلو،یس .11
  .1393، 10ش ،یاقتصاد اسلام

ه و برنام هااستیس ،یبر مبان يدرآمد ؛یاقتصاد مقاومتالله؛ حجت ،یعبدالملک .12
  . ،1393دانشگاه امام صادق ییدانشجو جیتهران: انتشارات بس ؛عمل

، فصلنامه روند ؛»ياقتصاد يآورتاب يهاشاخص«؛ و فاطمه ابوالفضل اثوند،یغ .13
  .1394، 7، ش22س

مقام  اهدگیبر د دیو ملزومات آن (با تأک یاقتصاد مقاومت«؛ نیحسدیس ،يرمعزیم .14
  .1391، 47ش، 12س ،یاقتصاد اسلام یپژوهش یفصلنامه علم ؛»معظم رهبري)

اهداف، ساختار، اصول  ،یمبان ت،ی(ماه ینظام اقتصاد مقاومت؛ یاحمدعل ،یوسفی .15
  .1396، یقم: انتشارات نگاه فارس ؛)ییاجرا يهاو مدل يراهبرد

 



 قناعت و نقش آن در اقتصاد نییبر تب یافتیره
  هاتیو رواکریم  قرآن دگاهیاز د یمقاومت

  16/2/1397: تاریخ پذیرش  24/11/1396تاریخ دریافت: 

  *یامرائ وبیا   ______________________________________________________________________  

  **یخانیرضا عالغلام

  ***ینادم ونسی
  چکیده

 گاهیو جا نقش ،یفیتوص_ یلیبه روش تحل هاتیو روا هاهیاز آ يریگدرصدد است با بهره روپیشپژوهش 
 یاسلام منابعدید از  یاقتصــاد مقاومت اســتیدر ســ یاخلاق هايتلیفضــ نیتراز مهم یکیعنوان قناعت را به

ه و چه داشت یاسلام هايتیو روا هاهیدر آ یگاهیپاسخ دهد که قناعت چه جا پرسش نیده و به اکر نییتب
 هايهجیراساس نتب یاخلاق لتیفض نیآن است که ا روپیش قیتحق هیدارد؟ فرض یبا اقتصاد مقاومت یارتباط
 هاهیآ یباشد. با بررس یاقتصاد مقاومت هايهدف در تحقق یشاخص مهم تواندیدارد، م یپ که در یمطلوب
 پدیدآمدن هايعامل نیتراز جمله مهم باورهاخانواده، فرد، شناخت و  مانند يموارد دشمحقق  هاتیو روا
ــورت تحقق، نت یقناعت در زندگ تیو تقو ــا ،يازینیب مانند یمطلوب هايهجیبوده که در ص  ،منديتیرض
 نیرتمهم یخواهد داشت. در اقتصاد مقاومت یرا در پ يو رستگار تیو بدن، عفت، زهد، هدا نید یسلامت

شده در اسلام تحت عنوان قناعت مطرح صرفم يالگو یمصرف خانواده است. از طرف يلاح الگواقدام، اص
 يسعادتمند ،يبه رفاه اقتصاد دنی، رسمتعال خداوند يو خشنود تیرضا مانند یو آثار مطلوب هاهجیکه نت

 راه از سوکیقناعت از  ياقتصاد دید نظریه از نیچندارد. هم یجسم و جان را در پ یسلامت و یابیتیو هدا
و از  کندیو اشتغال فراهم م دیتول تیو تقو يگذارهیسرما یمال نیمأت يرا برا یانداز، منابع کافپس شیافزا

 نیمأدرآمد را تاقشار کم یمصرف يازهاین تواندیالحســنه معقد قرض يبرا شــتریمنابع ب نیمأبا ت گریطرف د
و  يادرشـــد اقتصـــ شیدرآمد و افزا عیدر کاهش فقر، بهبود توز اثرگذار ینقشـــ تواندیم جهیو در نت کند

   .کند فایا يکاریب نرخکاهش 
  .یقناعت، اقتصاد، اقتصاد مقاومت واژگان کلیدي:

  .JEL: Z12, E21 بنديطبقه

                                            
   . Email: amraee_1360@yahoo.comيبروجرد یه العظملالتیدانشگاه آ ثیگروه علوم قرآن و حد ریو مد اریاستاد .*

   . Email: amraee_1360@yahoo.comيبروجرد یالله العظمتیارشد فقه و حقوق دانشگاه آ یکارشناس يدانشجو. **
  .Email: amraee_1360@yahoo.comيبروجرد یه العظملالتیگروه اقتصاد دانشگاه آ ریو مد اریاستاد. ***
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  مقدمه
 یخارج هايدر برابر شوك رانیاقتصاد ا سازيمقاوم يبرا ياقتصاد يراهبرد یاقتصاد مقاومت

کشور هموار  ياقتصاد شرفتیپ ریکه در صورت تحقق آن مس شودشمرده می یو داخل
به  يمقام معظم رهبر ياز سو 1392که در سال  یاقتصاد مقاومت یکل يهاسیاست. شودیم

زا درون ،انیعدالت بن ،يبه دانش و فناور ی. اقتصاد متکدارد یوجه اساس دچن دشدولت ابلاغ 
هم م هايیژگیاسلام از و يبخش از نظام اقتصادالهام یوئو الگ شرویو پ ایگرا، پوو برون

مصرف  يآن به اصلاح الگو هشتند که بند داربند  24 هاسیاست نیاست. ا یاقتصاد مقاومت
 تیریدم« آمده است: یاقتصاد مقاومت یکل يهاسیاست هشت داست. در بن افتهیاختصاص 

 يلاهامصرف کا جیمصرف و ترو ياصلاح الگو یکل يهاسیاست يبر اجرا دیمصرف با تأک
 یکل يهاسیاست(» دیدر تول يریپذو رقابت تیفیارتقاء ک يبرا يزیهمراه با برنامه ر یداخل

مصرف  ياصلاح الگو یکل يهاسیاست يبند بر اجرا نی). در اleader.ir ،یاقتصاد مقاومت
اح اصل یکل يهاسیاستشده است. در  پافشاريبه دولت ابلاغ شده بود  1389که در سال 

 یلک يهاسیاستدر بند اول  که يطورهب ؛بر قناعت شده ايژهیوِ پافشاريمصرف،  يالگو
 جیترو ،یو سازمان یاجتماع ،ياصلاح فرهنگ مصرف فرد«مصرف آمده است:  ياصلاح الگو

 يو مصرف کالا ییتجمل گرا ر،یو قناعت و مقابله با اسراف، تبذ ییفرهنگ صرفه جو
 »یرسانه مل ژهویهب هاو رسانه يو هنر یآموزش ،یفرهنگ يها تیز ظرفبا استفاده ا یخارج

 یمقاومت ادمصرف در اقتص ياز ارکان اصلاح الگو یکی تواندیقناعت م بنابراین). همان(
ق آن در تحق تیقناعت و نقش و اهم گوناگونبه ابعاد  روپیش منظور مقاله به اینباشد. 

  .پردازدیم نامعصوم هايتیو روا میقرآن کر دیداز  یاقتصاد مقاومت

  پژوهش نهیشیپ
جایگاه فرهنگ قناعت (اقدام و عمل) و کارکردهاي آن در  ی) به بررس1395( دستکاکبري

مقاله به  نیتبیین و تحکیم مبانی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعالیم اسلامی پرداخته است. در ا
و  انیارساپ يهاپرداخته و قناعت را از نشانه امبرانیپ یقناعت در سبک زندگ يمایس یبررس

 ینیآفرقناعت از جمله عزت یتیو ترب يمعنو يسپس به کارکردها ؛دانسته است یهاموهبت ال
آخرت  یدر حسابرس فیو آرامش و تخف شیبه آسا رسیدن نفس و بیو تهذ یو آزادگ
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 و فروکاستن از مخارج ییقناعت از جمله فقر زدا یو اجتماع ياقتصاد يپرداخته و کارکردها
 ت،یهما یرو در بررسشیپ قیاست. تفاوت تحق هکرد حیگزاف و مبارزه با اسراف را تشر

رابطه  لی، تحلنامعصوم هايیتو رواکریم قرآن  اتیآ تیقناعت با محور دیآثار و فوا
  . است یلامدر منابع اس یاقتصاد مقاومت تیو اهم گاهیجا نییتب زیو ن یقناعت و اقتصاد مقاومت

عنوان را به یستیزساده یستزیاز امام: قناعت و ساده ییهادرسدر کتاب  سعادتمند
 یستیزتا بعد ساده کوشیده شدهکتاب  نیمطرح کرده است. در ا ینیامام خماز  ییهادرس

 يهاجنبه يکتاب به واکاو نینخست ا يهاشود. بخش یبررس وي یعمل رهیو س یدر زندگ
 نامؤمن ریامبه عملکرد  یاست. نگاه افتهی مقوله قناعت اختصاص درامام  شهیاند ينظر

ه آوردن آنان بو رو يگریاز اشراف نامسئول زیو لزوم پره یستیززهد و ساده يعنوان الگوبه
امام را مطرح ساخته  ياست که رهنمودها ییهابخش گریبودن از دیو مردم یستیزساده

ا در قالب ر فاتیاز تشر يو زیامام و پره یستیزبه مسئله سادهکتاب  یانیاست. دو فصل پا
 يو اعضا انیخاطره از اطراف یو س کصدیاز  شیاز خاطرات آورده که ب یمجموعه متنوع

  . شودیخانواده امام را شامل م
نظر لغت،  مفهوم قناعت (از هایی مانندبحثبه  قناعت و سلامت رواندر کتاب  يمحمد

عت، در قنا يفرد يهامفهوم قناعت، تفاوت نیی)، تبهانظر روایتعلم اخلاق، از  ينظر علما از
  قناعت و اسراف پرداخته است. نیحرص و طمع و رابطه ب ،ییاگرایدن

به نقش قناعت در  »یاز زندگ يمندنقش قناعت در بهره«با عنوان  ايدر مقاله زادهنیحس
هاي املتحقق آن، ع يقناعت، شرایط لازم برا يجمله معنا پردازد و مباحثی اززندگی می

 یابی به قناعت در حیات اجتماعیو تقویت آن، آثار آن در زندگی و فنون دست پدیدساختن
ده و هدف آن یافتن راهکار مناسب براي دوري از حرص، آرامش و نشاط کر یرا بررس

 و ياز زندگی ماد ي، آسایش و برخوردارگوناگوندر ابعاد  هاياعضاي خانواده، رفع نیازمند
 يهااصلاح نفس، پیدا کردن عزّت و رسیدن به سعادت و خوشبختی است. یافته ،يمعنو

و  پدیدساختنو راهکارهاي  هااملاصلی این تحقیق ضرورت توجه به اهمیت قناعت، ع
 ياها و فنون برمهارت يریکارگآمدن آرامش و بهمقابله با حرص، پدید يهاتقویت آن، زمینه

  زندگی سالم است.یابی به دست
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 -صحر یاسلام اسیمق یابیساخت و اعتبار«با عنوان  ايو همکاران در مقاله انیهرات
 ،یاسلام يهاقناعت براساس آموزه -حرص اسیمق یابیساخت و اعتبار ،یبا طراح »قناعت

  . سنجندکرده و می یابیقناعت را ارز یاخلاق لتیحرص و فض یاخلاق لهیرذ
 یامام عل دید قناعت و آرامش روان از یبستگهم«با عنوان  ايدر مقاله یجنتو  يکلانتر

 یبررس و قیتحقحرص و طمع را  یعنیآن  برابرنقطه  زیابتدا عامل قناعت و ن »البلاغهدر نهج
 البلاغهنهجدر  یامام علسخنان  يمبنا قناعت و آرامش روان را بر یبستگه و سپس همکرد

و  قناعت یعامل اخلاق یبستگاساس هم نیا به بحث گذاشته و بر یشناسو اصول روان
  شده است. اثبات ،یبه آرامش روانرسیدن 

 قناعت در اقتصاد گاهینقش و جا یو بررس لیموارد به تحل نیاز ا کیچیه حال، نیا با
 و میقرآن کر هايهیآ تیبا محور بارهیندر ا یپژوهش زینپرداخته و تاکنون ن یمقاومت

 نیشیپهاي هبا مطالع روپیش مطالعه زیتما ؛ بنابرایناست دهشارائه ن نامعصوم هايتیروا
  .است یتحقق اقتصاد مقاومت رقناعت د گاهیدر پرداختن به جا

  یقناعت و اقتصاد مقاومت ينظر اتیادب

  هاي قرآن کریمدید آیهقناعت از  گاهیو جا تیاهم

 یبرخ يکار نرفته؛ بلکه بر مبناهب یاخلاق یلتی، در مفهوم فض»قناعت« واژه نیع میدر قرآن کر
 ،یتراب و یمیاست (ابراه دهشدر وصف قناعت استعمال  »بهیط اتیح« يوالا ریتعب ،هاریستف

  ):3، ص1394
یِیَنَّهُ حَیَوةً طَیِّبَۀً«عبارت  ریدر تفســـ یامام علکه از  یهنگام مَنْ عَمِلَ « فهیشـــر هیدر آ» فَلَنُحْ

الِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثىَ ــَ نِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُ ص ــَ نَّهُ حَیَوةً طَیِّبَۀً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْس  »ونوَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَ
): هر کس از مرد یا زن، عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشــته باشد پس 97(نحل،

اى زنده خواهیم داشت و (در آخرت) پاداششان دید (در دنیا) به زندگى پاکیزهتررا بى يو
شد؟ فرمود: منظور، داشتن صفت  پرسیدههاى بســیار خوبشان خواهیم داد. را در برابر عمل

 وقتچیهى شود هاو فرمود کســى که راضى به روزى ال )221البلاغه، حنهج( اســت قناعت
فَ« برگذشته اندوه نخواهد داشت : یعن قوله تعال و سُئل ماً،یبِالقَناعَۀِ مُلکاً، و بِحُسنِ الخُلُقِ نَعِ یکَ

یَفَلَنُحْ« و  منديدولت يرا قنــاعت برا یآدم« ؛)همــان» (القَنــاعَــهُ یَفقــال: هِ »بَــهًیِّطَ اهًیــحَ نَّــهُیِ
 اهًیحَ نَّهُیَیِفَلَنُحْ: هیآ ریشد، تفس پرسیدهاست. از امام  کافی هانعمت یفراوان يبرا خلقیخوش
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   .»فرمود: قناعت است ست؟یچ بَهًیِّطَ
: جزء اول، شودیم لیتشک یاســت که از سه جزء اصل یمجموعه معارف ،یاســلام اقتصــاد«

است  یاسلام ينظام اقتصاد یِاست، بخش دوم معارف اقتصاد اسلام یمکتب اقتصــاد اسلام
 ينسخه از نظام اقتصاد کی یاســت ... اقتصاد مقاومت یو بخش ســوم علم اقتصــاد اســلام

  ).39-40، ص1393 ،ی(عبدالملک »است ماسلا ينظام اقتصاد کی ایاسلام، 
ت برداش» عفاف« و » رزق حسن« هايرتمفهوم قناعت از عبا زین گرید هايهیو البته در آ

  شده است:
بیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا وَ الَّذینَ هاجَرُوا فی« ناً وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقین ســَ » أَوْ ماتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَســَ

اند، هجرت کرده سپس کشته شده یا مرده وند متعالو کســانى که در راه خدا ؛)58(حج، 
بهترین  وند متعالدهد؛ و قطعاً خدارزقى نیکو بــه آنان مى ونــد متعــالبــه یقین خــدا

ناً: «فرمایدیم وند متعالکه خداآن يادهندگان اســت. در معنروزى » لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَســَ
  ).455، ص1387 ،يری(قش »شده منظور قناعت است گفته

تَلُواْ الْیَتَامَى«  ادْفَعُواْ إِلَیهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَأْکلُوهَا إِسرَافًا وَحَتىَّ إِذَا بَلَغُواْ النِّکاَحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنهُمْ رُشْدًا فَ وَ ابْ
قِی تَعْفِفْ وَ مَن کاَنَ فَ فَلْیَأْکلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیهِمْ أَمْوَالَهُمْ  رًابِــدَارًا أَن یَکْبرُواْ وَ مَن کاَنَ غَنِیًّا فَلْیَســـْ

 ] زناشویىو یتیمان را بیازمایید تا وقتى به [سنّ): «6(نساء، » بِاللَّهِ حَسِیبًا فَأَشهِدُواْ عَلَیهِمْ وَ کَفَى
ــند پس اگر در  ــان را به آنان رشــد [فکرى ويبرس کنید و آن را [از بیم  رد] یافتید، اموالش

خورید و آن کس که توانگر است باید [از نکه مبادا] بزرگ شــوند، به اســراف و شــتاب آن
] و هر کس تهیدســت اســت باید مطابق عرف [از آن بپرهیزید] رســتىگرفتنِ اجرت ســرپ

ــان گواه بگیرید، خداوند  ــان را به آنان ردّ کردید بر ایش  متعالبخورد پس هر گاه اموالش
  .»را کافى است حسابرسى

 .به خرج دهد يدارشتنیخواسته شده عفاف و خو ثروتمندکه از شخص  فهیشر هیآ نیدر ا
دو ملازم هم دانسته نیا تیکند چرا که در روا شهیخواسته شده قناعت پ ياز و قتیدر حق

 ؛»تکونُ القَناعَۀُ العِفَّۀِعلى قَدرِ «فرمود:  یمؤمنان عل ریاماست که  تیکه در رواچناناند. همشده
  .)451ق، ص1410 ،يآمدیمی(تم» دارى و عزت نفس استقناعت، به اندازه خویشتن

  هادید روایتقناعت از  گاهیو جا تیاهم
را در دو بخش امور مربوط به  هاآن توانیقناعت م بارهوارده در هايتیروا یحداقل یبا بررس

ه . البته روشن است ککرد میکند تقسیمشاهده م امتیرا فرد در ق هاآن که سرانجام يو امور ایدن
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 يویننبوده و قناعت در امور د ریپذامکان قیو دق یکشصورت خطبه کیو تفک يبندمیتقس نیا
   .انجامدمی زین يآن به سعادت اخرو يویدن دیاز فوا يضمن برخوردار هايتیاساس روابر

  يویقناعت در امور دن هايهجینت
 یرفتار اخلاق کیعنوان ، قناعت بهالبلاغهنهجدر  یعل نامؤمن ریام یبراساس نگاه اخلاق
ان انس فیاست. آن حضرت در توص شده یمعرف یاخلاق هايرذیلتاز  ییکارگشا جهت رها

المعادَ، وَ عَمِلَ لِلحسابِ، وَ قَنِعَ بِالکفافِ، و رضِ یطوبَ: «دیفرمایسعادتمند م خوشا  ؛»عَنِ اللهِ یَلِمَن ذَکرَ
و  دهیقناعت ورز تشیحساب کار کند، و به مقدار کفا يبوده، برا امتیق ادیکه به به حال آن
. اهمیت قناعت در زندگی )760ص ،1390البلاغه، (نهج »خشنود باشد متعال از خداوند

 برترین اعمال يیاکه از ایشان جو يدر پاسخ به فرد نیالعابدنیامام زاست که  يبه حد
 چه در دستبرترین عمل این است که انسان به آن ؛...» هو ان یقنع بِالقوت«شده بود، فرمود: 

  .)232، ص7ق، ج1408 ،ي(نور است، قانع باشد يو
  فرمود:  اعینبنحمرانبه  امام صادقاز  یتیدر روا

بنگر نه به بالادستت؛ زیرا این کار تو را به سهمت  ردستتیاى حمران هنگام توانمندى به ز«
تر تر و براى استحقاق فزونى نعمتت از خداى عزیز و جلیل شایستهقانع متعال از خداوند

ــگاه خداوندمى ــازد و بدان که در پیش ــته اندك همراه یقین برتر از  کردار متعال س پیوس
کردار بســیار بدون یقین است و آگاه باش که هیچ پرهیزگارى پرسودتر از دورى از گناهان 

دن از آنان نیست و هیچ خوشى کرن و غیبتاى به مؤمن] از آزاررســانو بازدارى [خویشــتن
به اندك کافى و نه هیچ  و نه هیچ دارایى ســـودمندتر از قناعت یاخلاقاز خوش رتریپذدل

  ).653ص(همان، » نیست ینیبنادانى خسرانگرتر از خودبزرگ
سلطنتى است که  ؛ قناعتا اَللَّهِاَلْقَنَاعَۀُ مُلْکٌ لاَ یَزُولُ وَ هِیَ مَرْکَبُ رِضَ «فرمود:  اکرم امبریپ

 ،یمی(حک» است وند متعالپذیرد و آن مرکب (و وسیله رسیدن به) رضاى خدازوال نمى
  .)658، ص1380

  ي قناعت در امور اخرو هايهجینت
ز آن، ا شیاست و ب ازیبه مقدار کفاف و ن يمندتیرضا يبه معنا هاتیروا دگاهیقناعت از د

بِکَفَافٍ  سَیْکُلُّ بِنَاءٍ لَ «فرمود:  امام صادقگرفته است.  حرص دانسته شده و مورد مذمت قرار
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هر بنایى که بیش از کفاف و بسندگى باشد، در روز قیامت،  ؛امَۀیَالْقِ  وْمَیَصَاحِبِهِ  یفَهُوَ وَبَالٌ عَلَ
  .)283ص، 4، جهمان( »براى صاحب آن خواهد شد یوبال عقوبت

المُؤمِنینَ القانِعُ و : «کندیم یمعرف یمؤمنان واقع هآن حضرت شخص قانع را در زمر خیارُ
ه ک باشدمیکسى  هاآن بهترین مؤمنان کسى است که قانع است و بدترین ؛شرارُهم الطامِعُ

 دنیمهم جهت رس یتمسک به قناعت را عامل ،وي. )463، ص1382 نده،ی(پا »کار استطمع
أَنَّ یُورِثُ لَهُ راحَۀَ الدَّارَیْنِ، وَ  أَنَّ التَّمَسُّکَ بِالْقَناعَۀِ وَالتَّقْوى: «کنندیم یو آخرت معرف ایدن شیبه آسا

تُّعِ بِها وَفى إِزالَۀِ النَّجاسَۀِ مِنَ الْحَرامِ وَالشُّبْهَۀِ (منسوب به » الرّاحَۀَ فى هَوانِ الدُّنیا وَالْفَراغِ مِنَ التَّمَ
  .)40، ص ،(1360امام ششم( محمدجعفربن
 ؛مَلمِنَ الْعَ رِیسِ یَاللَّهُ مِنْهُ بِالْ  یَمِنَ الْمَعَاشِ رَضِ  رِیسِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْ یَمَنْ رَضِ: «دیفرمایم صادق امام

 يهم به عمل اندك و وند متعالد خداشو یراض وند متعالهر که به معاش اندك خدا
  .)241، ص15ج ،ق1409 ،یعامل (حرّ »شود یراض

   ی، رشد و تقویت قناعت در زندگپدیدآمدن هايها و عاملخواستگاه
و  از ظهر تیبا اهم اریمتنوع و بس ییتوان آموزهایم یاسلام هايدر منابع و متن يریبا س

گذار و رثا هايها و عاملخواستگاه بارهدر نامعصوم تیو روا میقرآن کر هايهیبطن آ
  شود.یپرداخته م هاآن نیتراز مهم یبرشمرد که در ادامه به بخشبردار از قناعت ریتأث

  یاد مرگ و آخرت یفراوان .1
چه قناعت به آن تیجهت تقو یاصل یمرگ و آخرت، عامل کردنادیفراوان  ،هاتیدر روا

مَنْ اَکْثَرَ مِنْ ذِکْرِ «فرمود:  امام علیشده است.  یمعرف کرده،عطا  يروز خداوند متعال
الْیَسیرِ به یاد مرگ باشد، به مقدار  وانهر کس فرا ؛)349البلاغه، ح(نهج الْمَوْتِ رَضِیَ مِنَ الدُّنْیا بِ

  .»شودکم از دنیا راضی می

   خانوادگی عامل. 2
  رسید و عرضه داشت: امام صادقبه حضور  ابراهیم کرخیبه نام  يدر روایت است که فرد

ت و اینک قصد ازدواج دارم. حضرت فرمود: ببین خود همسر موفقی داشتم که از دنیا رف«
مهربان که شوهر خود را در کار دنیا و  ياند: زن زایا.... زنان سه دسته دهیرا کجا قرار می

بهره از زیبایی که کند. زن نازا و بیسخت نمی يرساند و روزگار را بر وآخرتش یاري می
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 فراوانجو که پر سر و صدا، پا به در و عیب رساند و زنشوهرش را در امور خیر یاري نمی
  ). 27، ص20ق، ج1409 ،یعاملّ (حر» پذیردشمارد و کم را نمیرا اندك می

و  دبشمارهمسر را کم  فراوانزنی که خدمات  کند،یروایت اخیر تصریح م واپسینفراز 
عنوان همسر نیست؛ ازدواج گزینش به يرا نپذیرد، از جمله زنان شایسته برا يخدمات کم و

ترین اقدام در این بنابراین، مهم ؛)28(همان، ص انجامدمیکمتر به آرامش و سازگاري  يبا و
 کنار هادشواريتنها خود با جهت، انتخاب همسر قانع و قدرشناس است. این همسر قانع نه

شت معی بارهگونه ناراحتی در آمده است و توقعی از همسر خویش ندارد، بلکه زمینه بروز هر
کند. چنین زن و شوهري در کنار نقش همسري بسیار مطلوب را نیز از همسر خود دور می

  ).167، ص1352کنند (بونارو، نقش والدینی خوبی نیز ایفا می

  انیشوایپ یشگیلزوم قناعت پ. 3
 و رانیمد ژهیوتوده مردم، به يبرا ییگرااز تجمل و مصرف زیزاهدانه، پره وهیانتخاب ش

ر د هاآن یرفتار، کردار، طرز تفکر و زندگ رایو لازم است. ز يضرور يمسئولان نظام، امر
که دارند،  ياژهیو تیموقع علتنوع خوراك، پوشاك، مسکن و مانند آن الگو بوده و به

 النّاسُ «فرمود:  نامؤمن ریامکه چنان. همندیآیشمار مرفتار به يو بد یبخو يبرا ياریمع
 از شباهت آنان به پدرانشان شتریدارانشان بشباهت مردم به زمام ؛أشبَهُ مِنهُم بِآبائِهِم بِأُمَرائِهِم

 ای یجهت است که اخلاق و رفتار مترقّ نی. از هم)46، ص75ج ،1364 ،ی(مجلس »است
). جمله معروف 262، ص1394و همکاران،  یپاشاکینی(شبد ابدییمنحط به جامعه راه م

. )14، ص1385 ه،یبابو(ابن» ین حاکمان خود هستندیمردم بر روش و آ ؛اَلنّاسُ عَلی دینِ مُلُوکِهِمْ«
م اما. استرهبران آنان  ياخلاقی و رفتار يهامردم از ویژگی يرویدهنده همین روحیه پنشان

  فرماید:می یعل
تَضیئُ بِنُورِ عِلْمِهِ؛ اَلا وَ اِنَّ اِمامَکُمْ قَدِ اکْتَفی مِنْ دُنْیاهُ بِطِمْرَیْاَلا وَ اِنَّ لِکُلِّ « هِ َو مَأْمُومٍ اِماماً یَقْتَدي بِهِ وَ یَســْ

. اَلا وَ اِنَّکُمْ لا تَقْدِرُونَ عَل یْهِ دادٍ ذلِکَ وَلکِنْ اَعینُونی بِوَرَعٍ وَاجْتِهادٍ وَ عِفَّۀٍ وَ یمِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصــَ  يبرا ؛»ســَ
ما ش يشود. پیشواروشن می شکند و با نور علماقتدا می يامامی است که به و يهر پیرو
خود به دو جامه فرســوده و از خوردنیش به دو قرص نان بسنده کرده است. شما  ياز دنیا

اغه، البلنهج( کنید يمرا به پارسایی و کوشش و پاکدامنی و درستی یاراما آن توانا نیستید؛  بر
  .)45ن
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  یعقل و دانای. 4
 خود بیشتر شود، در یو نفسان يویهر اندازه سطح فکر و تعقل انسان نسبت به امور دن

 .افتیخواهد  يپذیرش فضائل ممدوح انسانی، از جمله صفت قناعت، آمادگی بیشتر
» کندقناعت پیشه می کند،که خردورزي آن ؛مَنْ عَقَلَ قَنَعَ«فرماید: می حضرت علیکه چنانهم
  .)441، ص6ج ،ق1410 ،يآمدیمی(تم

  یعامل شناخت. 5
 تیمهم جهت کسب قناعت است. وقتی انسان به رزاق یصحیح عامل باورهايشناخت و 

ار ا نتیجه در اختیخواهد بود، ام فیمأمور به انجام تکل يباشد و باور داشته وند متعالخدا
ر د يابندهو هیچ جن ؛مَا مِن دَابَّۀٍ فىِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلىَ اللَّهِ رِزْقُهَاوَ «فرماید: خداست. قرآن کریم می

 صادقامام . حضرت )6(هود، » بر خداست يزمین نیست مگر اینکه رزق و روزي و
 وند متعالبه حکم خدا ياگر رزق و روز ؛؟إن کانَ الرزقُ مقسوماً فالحرصُ لِماذا«فرماید: می

  .)27، ص100ج ،1364 ،ی(مجلس» س حرص براي چیست؟است، پ مقدر شده
له و از حرص فاص شده تیشود روحیه قناعت در شخص قانع تقو، باعث میاندیشهاین نوع 

خرما و  وي خوراکش نان جو، شیرینی ش،یدر زندگی خو پیامبر گرامیکه چنانبگیرد. هم
  ).173، ص1373 ،یاصفهانآمد (نصر دست میهم هرگاه که به سوختش شاخه نخل بود، آن

  دارىعفت و خویشتن. 6
وایتی رمطلب در  نیاز محرمات، قناعت است. ا ستادنیمیوه عفت یعنى پرهیزگارى و بازا

ناعَۀُ«شده که فرمود: نقل زین امام علیاز  قَ فَّۀِ اَلْ » ثمره عفت، قناعت است ؛ثَمَرَةُ الْعِ
 فَّۀِعلى قَدرِ العِ: «دیفرمایآن حضرت م گرید ییجا . در)328ص ،ق1410 ،يآمدیمی(تم

القَناعَۀُ . )451(همان، ص» و عزت نفس بستگى دارد يدارشتنیاندازه خو قناعت، به ؛تکونُ 
قناعت جهت  تیمتقن بر رعا يخود شاهد قدر از لسان معصومگرانهاي تیروا نیا

  .استبه عفت و عزت نفس  دنیرس

  تر از خودبا ناتوان شیخو تیوضع سهیو مقا ستنینگر. 7
  : دیفرمایم امام صادق
 از ؛أُنظُر مَن هوَ دونک فِی المقدَرَةِ وَ لا تَنظُر إلى مَن هوَ فوقَک فإن ذلکَ أقنَع لَک بما قســـم الله لَک«



 

ره 
شما

م / 
 دو

سال
ی/ 

ومت
 مقا

صاد
ی اقت

ویج
ی تر

علم
مه 

صلنا
دوف

4 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

/
139

6
 

68 

ــ ــت و به افراد ینظر امکانات، به کس و از ت يکه در امکانات ماد يبنگر که فروتر از تو اس
تر ، قانعمتعال خــداوند طرفمقــدّر از  يروز امر تو را بــه نیکــه ا منگر؛ چرا ،برترنــد

   .)242، ص75ج ،1364 ،ی(مجلس» سازدیم
رد ف یسازنده در زندگ يریگجهیدن مثبت و نتکرسهیروشن از مقا يانمونه تیروا نیا

از خالق مهربان به جهت الطاف  يگزارحس سپاس پدیدساختنتواند ضمن یکه ماست 
 شَکَرْتُْم لَئنِ ...« فهیشر هیقناعت شده و مصداق آ پدیدآمدنساز نهیدر حق بندگان، زم تینهایب

نَّکُم   د.شوها نعمت شیو افزا یرشد و تعال باعثو  )7، می(ابراه ..». لَأَزِیدَ

  قناعت هايهدیآثار و فا 

  يویدن هايهدفای )الف

  يعزت نفس و سربلند. 1
 در یعلامام  انیمتق يگونه که مولااثر ارزشمند قناعت است. همان يریت و نفوذناپذعز

 اهً یحَ  نَّهُیِیَفَلَنُحْ : «یعن قوله تعال و سُئل ماً،یبِالقَناعَهِ مُلکاً، و بِحُسنِ الخُلُقِ نَعِ یکَفَ «فرمود:  بارهنیا
 هاتنعم یفراوان يبرا خلقیو خوش منديدولت يرا قناعت برا انسان ».هُالقَناعَ یَفقال: هِ بَهًیِّطَ

تردید را بى يپس و ؛)97(نحل،  »بَهًیِّطَ اهً یحَ نَّهُیِیَ فَلَنُحْ : «فهیشر هیآ بارهدر است. از امام کافی
ود: فرم ست؟یشد که منظور چ پرسیده »اى زنده خواهیم داشت(در دنیا) به زندگى پاکیزه

عزت دانسته شده  باعث قناعت يبسیار هايت). در روای229البلاغه، ح(نهج »ستقناعت ا
 هر کس لباس صبر ؛مَن تجَلبب الصبرَ وَ القناعۀَ عزّ و نبل«: دیفرمایم ین امام علامؤمن امیراست. 

 ایت. در رو)667ص ،ق1410 ،يآمدیمی(تم شودمی لتیفض و قناعت بر تن کند، عزیز و با
شود (همان، ت منتهی میقناعت به عز ؛الی العزّ يالقناعۀُ تؤد«فرماید: دیگري آن حضرت می

حتی از این مرحله نیز فراتر رفته و قناعت را پایدارترین نوع عزت  ها). بعضی از روایت60ص
مام ابه  تیرو، وقاز این». (همان): پایدارترین عزت، قناعت است» القناعۀُ ابقی عزّ«اند: برشمرده

؛ تیبال الدنیا فی ید من کانمَنْ لم«رت فرمود: ها کیست؟ حضترین انسانعظیم«گفته شد:  باقر
  ).109، ص1363 ،يری(شع» که دنیا در دست کیستکسی که توجه نداشته باشد به این
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  يمندخاطر، آرامش روان و رضایتشیآسا. 2
 يبه امور ماد یتوجهیاست، قناعت و ب یجسم و روح انسان یو راحت شیآسا باعثچه آن
قَناعَۀِ، وَ لا مالَ اَذْهَبُ لِلْفاقَۀِ مِنَ : «دیفرمایم نامؤمن ریکه اماست. چنان ایدن لا کَنْزَ اَغْنى مِنَ الْ

ْغَبُۀ  ۀِالرِّضــى بِالْقُوتِ. وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلى بُلْغَ الْکَفافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّاحَۀَ، وَ تَبَوَّاَ خَفْضَ الدَّعَۀِ. وَ الّرَ
 ییقرزدادر ف یمال چیتر از قناعت و هکننده ازینیب یگنج چیه ؛مِفْتاحُ النَّصَبِ، وَ مَطِیَّۀُ التَّعَبِ

مند هرهب ایاز دن تیکه به اندازه کفا یو کس ستین يدادن به روزتیتر از رضــابرنده نیاز ب
و  يدشوار دیکل یاپرستیدن که یحال در ؛دشوخاطر و آسوده ابدیدســت  شیباشــد به آســا

  .)371البلاغه، ح(نهج است يمرکب رنج و گرفتار
قناعت را عین  رو، رسول خداقناعت، آسایش و راحتی است. از این هثمر نخستین

، 74ج ،1364 ،ی(مجلس قناعت، راحتی است ؛القناعۀُ راحۀٌ: «اندودهراحتی دانسته و فرم
 ؛ثمَرةُ القناعَۀِ الراحَۀ«اند: و فرموده شمردهراحتی را ثمره قناعت  زین نامؤمن امیر. )185ص

 امام صادق. )764، ص20ق، ج1413اصفهانى، (بحرانىراحتی و آرامش، نتیجه قناعت است 
  : کندیم یمعرف یدر زندگ یتیو نارضا شیعدم آسا لیحرص را از دلا یثیدر حد

ــا فَافتَقَدَ « ــلَتانِ: حُرِمَ القَناعَۀَ فَافتَقَدَ الرّاحَۀَ و َحُرِمَ الرِّض ــلَتَینِ و َلَزِمَتهُ خَص حُرِمَ الحَریصُ خَص
ــده و در نتیجه دو  ویژگیحریص از دو  ؛الیَقینَ را با خود دارد: از قناعت  ویژگیمحروم ش

 و باشدمیبودن محروم ش را از دست داده است، از راضىو در نتیجه آسای باشدمیمحروم 
  .)20، ص16ق، ج1409 ،یعامل (حرّ در نتیجه یقین را از دست داده است

   . زهد3
ومَن قنعَ بالمقسومِ استراح : «دیفرمایم امام صادققناعت دانست.  هايهجیو نت هاتاز برک دیزهد را با

امان  رد یو قسمت خود قانع باشد از غم و خستگ ریکه به تقد یپس کس ؛من الهمِ وَالکربِ وَالتعبِ
   :امام صادق ری. به تعب)202ص ، ،(1360(امام ششم محمد(منسوب به جعفربن خواهد بود

ء یشغلک عَنِ الله تعالى، من غیر تأسف الآخرِة وَ البراءَةُ مِنَ النّار، وَ هوَ ترك کل شى بابِ الزهدُ مِفتاحُ«
فوتِهــا، ...، وَ الزاهدُ الذى یختار الآخرة علَى الدنیا، و الذلُ علَى العز، وَ الجهدُ علَى الراحۀ، وَ الجوعُ على 

على الشــبع، وَ عافیۀُ الآجل علَى المحنۀ (محبۀ) العاجل، وَ الذکرُ على الغفلۀ، وَ تکون نفســه فی الدنیا وَ 
 شــدن از آتش اســـت. زهد آنخلاصزهد کلید درب جهان آخرت و کلید  ؛قلبه فِی الآخرة

ترك کنى، و براى  گار متعالست که: هر آن چیزى را که تو را مشغول کند از یاد پروردا
...، پس زاهد آن کسى است که زندگى معنوى را بر  کردن تأسف و دریغ نخورىاین ترك
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ح بدهد و عنوانى را بر مقام و عزت ظاهرى ترجیاسمى و کمعیش دنیوى مقدم بدارد و بى
مجاهده و کوشــش و مخالفت نفس را به راحتى و عیش اختیار کند و از حالت گرســنگى 

راضــى باشــد تا حال پر خورى و ســیرى و عافیت و خوشى آینده را مقدم بشمارد بر  بهتر
ر دهاى دنیوى که وســیله امتحان است و همیشه متذکر شده و از غفلت بیرون آید و نعمت

بوده و متوجه به آخرت  وند متعالدلش با خدا اماظاهر اشتغال به امور دنیوى داشته باشد 
  .)135(همان، ص باشد

  اي جاوداناندوخته قناعت،. 4
بلاغه، ال(نهج ریناپذانیاست پا یقناعت، ثروت ؛نفَدُیَالقناعَۀُ مالٌ لا : «دیفرمایم نامؤمن ریام
  شده است: انیب گونهنیرابطه قناعت با ثروت ا یتی. در روا)57ح

 خـداوند ؛فی کَثرَةِ المالِ فلا یَجِدُونَهُ طلُبُونَهُ: وَضَعتُ الغِنى فی القَناعَۀِ وهُم یَتعالى إلى داودَ أوحَى اللّه«
ام اما مردم آن را در وحى کرد: مـن توانگرى را در قناعت نهاده بـه حضرت داود مـتعال

  .)453، ص75ج ،1364 ،ی(مجلس» یابندشرو نمىاز این ؛جویندفراوانى مال مى

  طیبهزندگی پاك و  داشتن. 5
خمس مَن لم : «دیفرمایم امام صادقدر روایتی از قناعت، به زندگی گوارا تعبیر شده است، 

 يو کسی که پنج چیز در ؛نأ العیش الصحۀُ وَ الامن وَ الغنی وَ القناعۀُ وَ الانیس الموافقیکن فیه لَم یته
 ،همان( »نیازي، قناعت و همسر موافقامنیت، بی امتی،نباشد، زندگی برایش گوارا نیست. سل

: دیفرمایم امام علیاند: شمرده، قناعت را گواراترین زندگی هات. برخی از روای)83، ص1ج
  .)52ص ،ق1410 ،يآمدیمی(تم» گواراترین زندگی، قناعت است ؛القناعۀُ اهنأ عیشۀ«

 ؛سُبحانَهُ القَناعَۀَ وأصلَحَ لَهُ زَوجَۀُ  أنعَمُ الناسِ عَیشا مَن مَنَحَهُ اللّه: «دیفرمایم گرید ییدر جا
قناعت ارزانیش دارد و همسرى پاك  خوشترین زندگى را کسى دارد، که خداوند سبحان

 ؛العیشِ القناعَۀُ أطیَبُ: «دیفرمایم چنینهم. )212ص ،همان(» و شایسته نصیبش گرداند
، مؤمنان امیردیگر حضرت  ي. در جا)189(همان، ص» ترین زندگی، قناعت استپاك

» زیبایی زندگی استقناعت،  ؛جمالُ العیشِ القناعۀُ«اند: زیبایی زندگی را قناعت دیده، فرموده
  .)338(همان، ص

اعم از، همسر خود،  یهاال هايتنعم بیانگر آن است که فرد قانع، از تمام هاهمه این تعبیر«
تر از خداي خود راضـــی اســت. براســـاس این امکاناتی که در اختیار دارد و از همه مهم
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چه دسترسی به آن ، اعضا و جوارح خود را نیز برايدکه باطنی آرام داررضــایت، ضمن آن
  ).120ص ،1389زاده، نی(حس» اندازدبه زحمت نمی د،ندار

  ياخرو هايهدیفا )ب

  امتیحساب در روز ق یسبک .1
قنَع بِما اوت«فرموده است:  یحضرت عل َ عل َتَهُیاِ  يبه آنچه داده شد ؛الحساب کَیحِفّ

، 1377 ،يشهريري(محمد» دشوبر تو سبک و آسان  امتیورز تا حساب روز ققناعت
  .)282-283، ص8ج

  رستگاري و هدایت. 2
توان خوشبخت یرا م یآمده است که انسان نااز معصوم یهایتیروا ،بحث نیا لیدر ذ

که مسلمان شده به اندازه ضمن آن یعنیشده،  يشامل و دانست که لطف خداوند متعال
ند. ک شهیحال قناعت پ نیداشته، در ع اریدر اخت شتیو مع یلوازم زندگ ازیو مورد ن یکاف

  شده است. یمعرف» رستگار«به مصداق  هاتیروا اندر لس شهیپمسلمان قناعت نیا
لام که با اسخوشا آن ؛طوبى لِمَن هدى لِلإسلامِ وَ کانَ عیشُهُ کفافاً وَ قَنعَ«فرمود:  اکرم امبریپ

امام . )559، ص1382 نده،ی(پا» حد کفاف باشد و قناعت کنده ب يهدایت شود و معیشت و
 هر که با ؛وَ کانَ عیشُه کفافاً وَ قنعَ بِه لامِأفلَحَ مَن هدى إلى الإس: «دیفرمایم زین جعفر صادق

قناعت کند رستگار شده  ه آنقدر رفع حاجت دارد و به اسلام راهبر شده و لوازم زندگى ب
  .)234(همان، ص» است

  هیاال کسب رضایت و خشنودي. 3
الْ یَمِنَ الْمَعَاشِ رَضِ  رِیسِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْ یَمَنْ رَضِ : «دیفرمایم امام صادق هر  ؛مِنَ الْعَمَل رِیسِ یَ اللَّهُ مِنْهُ بِ

 يهم به عمل اندك و وند متعالخدا شود، یراض وند متعالکه به معاش اندك خدا
  .)241، ص15ج ،1364 ،یعامل (حرّ» شود یراض
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  یرابطه قناعت و اقتصاد مقاومت لیتحل

  )هاتیو رواها هی(آ یدر منابع اسلام یاقتصاد اسلام تیو اهم گاهیجا

 ار،اعتب ،يروانهیدر راه، اعتدال و م يداریپا ي(ق ص د) به معنا شهیواژه اقتصاد در لغت از ر
اسراف و خساست است. در  نیکه ما ب باشدمیعدم افراط در آن  يبه معنا يزیقصد در چ

در  که یکس یعنی ؛»شودیکند دچار فقر نم يروانهیکه م ی؛ کسما عال مُقتصِد«آمده:  ثیحد
ه : اصل (ق ص د) در کلام عرب بدیگویم یجنابنشود. ینم رینکند فق طیانفاق افراط و تفر

 ق،1414 منظور،ابن /111، ص4ج ق،1399 ،يالجزرعزم، قصد و هدف است (ابن يمعنا
  .)353ص ،3ج

است. اگرچه  زیغرب متما يایاسلام با دن يایاقتصاد و علم اقتصاد در دن فیتعر اما
باور که  صدر دیشه فیوجود دارد از جمله تعر یاز اقتصاد اسلام گوناگونی هايفیتعر

 دهندهارائه یاقتصاد اسلام یعنی ؛اسلام است يدهد مذهب اقتصادیچه اسلام ارائه مآن دارد
ر د یعلم هاياکتشاف یگاه در پچیاست و ه ياقتصاد یزندگ میعادلانه جهت تنظ یروش

اقتصاد در اصطلاح  باور داردکه  یقحطان فیو تعر )31ص ،]تایب[(صدر،  ستیحوزه اقتصاد ن
و  تیریکسب مال و انفاق آن را مد وهیکه ش شودیگفته م یبه احکام و قواعد شرع یاسلام

توان یم میشیندیب یکه به اقتصاد اسلام دیدي) اما از هر 2، صق1423 ،ی(قحطان کندیم میتنظ
  است. یمهم در اقتصاد اسلام يهااز شاخصه یکیگفت قناعت 

: دیوگیو م کندمی را مطرح يبشر اجیله احتئاقتصاد مس فیدر تعر زین يمطهر دیشه
یعنى امورى که انسان در حیات و  ؛اقتصادى است هاياحتیاج ،وى هايترین احتیاجاولى«

 ،يقادر به ادامه حیات نیست (مطهر هاآن نیازمند است و بدون هاآن بقاء شخصى خود به
ال امو دهى و تنظیمامروزى اقتصاد شامل امورى است که به سازمان اربرد) اما ک28، ص1368

 شودها، مربوط مىشرکتها و خصوصى و عمومى و عملیات مرتبط با آن مانند بورس، بانک
  .)610، ص1ق، ج1426(جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، 

 یگردگونه که به بهبود اسلام همان یعنی ؛دیآیم انیسخن به م یگاه از اقتصاد اسلام هر
 دیادر دستور کار دارد. ب زیرا ن ياقتصاد اتیح میتنظ فهیپردازد، وظیجامعه م اتیشئون ح
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عبارت است  يمکتب اقتصاد کهنیتفاوت قائل شد چه ا يو مکتب اقتصاد علم اقتصاد نیب
 شرفتیو پ کردهخود را حل  یو عمل ياقتصاد هايدشواريآن  مودنیپ باکه جامعه  یاز راه

صحبت  يصاداقت اتیح ينشو نما ریو تفس نییتب دربارهاست که  یاما علم اقتصاد علم کندیم
کند یم انیب کندیکمک م ياقتصاد اتیکه به استحکام ح یهایرا با عامل هاآن کرده و رابطه

   .)359ق، ص1417(صدر، 
تصاد اق يدستاوردها تماماز  يتواند ضمن برخورداریکه م یگام فراتر از اقتصاد اسلام اما
باشد،  یو خارج یداخل هايعامل يهاتکانه برابرکردن آن در نهیجهت واکس یعامل یاسلام

  است.  یاقتصاد مقاومت
 یاقتصاد مقاومت« :اندکرده فیتعر نیچن یرا رهبر معظم انقلاب اسلام یمقاومت اقتصاد

 يهاها و خصومتیدشمن طیدر شرا م،یتحر طیفشار، در شرا طیکه در شرا يآن اقتصاد یعنی
در  يمقام معظم رهبر اناتی(ب »کشور باشد ییکننده رشد و شکوفانیتواند تضمیم دیشد

 )www.leader.ir /16/5/91 انیدانشجو دارید
ت. اس يو اعتقاد یدتیمسائل عق علتها بهمیتحر نیاز ا یاست که بخش اعظم یهیبد

ده کر فیرا توص يبرخورد با دشمنان اعتقاد یمتعدد چگونگ هاي گوناگونیهیدر آ میقرآن کر
  .میکنیم ها بسندههیآ نیاز ا یبه فهرست برخ ت،یکه به جهت محدود

تحت سلطه  یبه هر شکل کهنیوجود دارد که مسلمانان را از ا هاییهیآ میدر قرآن کر
 هاآن به توانیکه م هاهیاز آ یازجمله برخ ؛ بنابراینکرده است ینه رند،یقرار گ گانگانیب

  است:  ریقرار ز آن استناد کرد، به يهاو مؤلفه یاقتصاد مقاومت بارهدر
یهُّا الَّذِینَ ا یَ« .1 وَ  هُزُوًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکمُ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الَّذِینَ اتخَّذُواْ دِینَکمُأَ

ـــخره  اناى اهل ایمان! آن ؛الْکُفَّــارَ أَوْلِیَاءَ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِین ـــما را به مس را که دین ش
اند، چه از اهل کتاب و چه از کافران، سرپرستان و دوستان خود مگیرید؛ و اگر مؤمن گرفته

  .)57، ه(مائد» پروا کنید وند متعالهستید از خدا
کافران خود  و شما (اى مؤمنان) در مقام مبارزه با آن ؛قُوَّةٍ ... وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ « .2

 ینظام يرویعام است و فقط شامل ن» و امکانات رویقوه: ن« . کلمه)60(أنفال، » را مهیا کنید
برتر  يکه قدرت اقتصادآن هچ شود؛یشامل م زیرا ن يو اقتصاد یاسیس يروهایبلکه ن ستین
که دارد. چنان ياکنندهنییگرم، نقش تع ایاز دو طرف جنگ، در سرنوشت جنگ سرد  یکی

http://www.leader.ir
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رزمنده مسلمان، از  رمردانیسروصورت پ يکردن مواهیس: «دیفرمایم امام صادق
ه باید یآ نی). ا158، ص61ق، ج1403(مجلسى، » الخضابُ بِالسواد«قوه است:  هاياقمصد

  باشد.  یسرلوحه کار مسئولان و مردم کشور درراه اقتصاد مقاومت
اى اهل ایمان! دشمنان من و دشمنان ؛ خِذُواْ عَدُوِّى وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّ ا َی« .3

  .)1، ه(ممتحن »خودتان را دوستان خود مگیرید
هاىِ حق و در جهاد و [در انجام فرمان ؛وَ لَا تَهِنُواْ وَ لَا تحَزَنُواْ وَ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِین« .4

رسد] اندوهگین مشوید، هایى که به شما مىحوادث و سختى ] سستى نکنید و [ازبا دشمن
جمله  ها، ازعرصه تمامدر  شمنانبر د ي. برتر)139، عمران(آل» دیاگر مؤمن باش دیشما برتر

  برداشت کرد.  هیآ نیاز ا توانیاقتصاد را م
کافران بر مؤمنان راه  يبرا متعال خداوند؛ عَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلىَ المْؤْمِنِینَ سَبِیلاًوَ لَن یجَ« .5
که کافران بر  ستین یراض متعال که خداوند ه آن معنا. ب)141(نساء،  »قرار نداده است یتسلط

   است. يصاداقت لطهها، سسلطه نیاز ا یکیکنند.  دایپ یفرهنگ ای ياقتصاد ،یاسیمؤمنان سلطه س
 یساز اقتصاد مقاومتنهیش که زمکوشکار و  بارهدر فراوانی يهاهیها و آکلمه میقرآن کر در

 هايهکتتوان به نیمربوطه م هايهیآ لیمعتبر ذ هايریباشد، آمده است که با مراجعه به تفسیم
 هایی مانندهکلم. ستین هاآن انیمختصر مجال طرح و ب نیکه در ا افتیدست  يارزشمند

  .دهدیسوق م يجهاد اقتصاد يسو ش که همواره انسان را بهکوشو  یجهد، جهاد، سع
 نخواهد يگرید زیآنچه خود انجام داده است، چ انسان يبرا؛ وَ أَن لَّیْسَ لِلْانسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. «1

  .)39(نجم، » بود
اراده پدید آورد و  نیرا از زم شما متعال خداوند ؛اسْتَعْمَرَکُم فِیهَاهُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ الْأَرْضِ وَ . «2
بارز اقتصاد  يهااز مصداق یکی گمانبی. )61(هود، » شودآباد  نیها زمانسان وسیلهبهکه  فرمود
  است. يمقام معظم رهبر پافشاريبوده که مورد  يو کشاورز نیدر حوزه زم یمقاومت
 شیرا به راه خو هاآن ،بکوشندراه ما  که در ییهاآن ؛جَاهَدُواْ فِینَا لَنهْدِیَنهَّمْ سُبُلَنَاوَ الَّذِینَ . «3
  است. يو معنو يمجاهده اعم از ماد گمانبی .)69(عنکبوت، » میکن تیهدا

  : شمارندیم بر نیرا چن يبه فعالان اقتصاد ژهیعلت توجه و یامام عل
هلِکَ وَ  یأســـبابُ المرافقِ وَ جلابُها من المباعدِ وَ المطارحِ ففــإنَّهُم موادُالمنافعِ وَ « برِّكَ و بَحرِكَ وَ ســـَ

عِها، وَلا لتَئِمُیَلا  ثُیجَبَلِکَ، وَ ح لَ جتَرِءُونیَالناسُ لِمَواضــِ باب ند و اسهست منافع هیآنان ما رایز ؛هَایعَ
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 ا،یو در یدوردست در خشک يهانیو سودها را از سرزم سازندیجامعه را فراهم م شیآسا
جا را و جرئت رفتن به آن ندیایجا گرد نکه مردم در آن یهموار و نــاهموار، از مناطق نیزم

  .(همان)» آورندیمملکت تو م يسو ندارند، به

  یرابطه قناعت و اقتصاد مقاومت
 وجوه و انجامیده اندازپس شیکاهش مصرف به افزا راهقناعت از  ،ياقتصاد دید نظریهاز 

 انجامدیم دیتول شیبه افزا زین گذاريهیسرما شی. افزاکندیرا فراهم م يگذارهیسرما براي لازم
و کاهش  يادرشد اقتص شیمثبت در افزا يراث ؛ بنابراینهست زیاشتغال ن شیافزا يکه به معنا

  دارد. يکارینرخ ب
 سیلهوبهلوکس و  رضروریغ يبا کاهش مصرف کالاها شودباعث میقناعت  گریطرف د از

انداز و کاربست آن در قالب پس يرا برا يشتریاقشار متوسط و ثروتمند جامعه، وجوه ب
ه . بکندفراهم  یاسلام يبانکدار نظامالحسنه در و قرض یو مشارکت يامبادله قراردادهاي

 یبانک ظامناندازها در پس شیافزا راهاز  یبانک شتریمنابع ب کردنقناعت، با فراهم گریعبارت د
. کندبه چرخش منابع و ثروت جامعه کمک  تواندیالحسنه مو قرض يگذارهیجهت سرما

 اعثببر عقد مشارکت،  یگوناگون مبتن هاييگذارهیسرما نیمأت يبرا سوکیمنابع از  نیا
 کردنو فراهم دیجد يکارهاوکسب پدیدساختنبا  ، بنابراینو اشتغال شده دیتول شیافزا

 زیدرآمد به کاهش فقر مطلق ن عیبر بازتوز افزونجامعه،  ریفق يخانوارها ياشتغال برا
عقد  راهاز قناعت، از  یانداز شده ناشاز منابع پس یبخش گرید ي. از سوانجامدمی

کند؛ کمک  ریقف يو روزانه خانوارها یشتیمع هايدشواريتواند به حل یالحسنه مقرض
مد و درآ عیبازتوز يبرا یررسمیغ استیس کی توان گفت قناعتیدر مجموع م بنابراین

  ثروت در جامعه باشد.
داشته  زین یانسان هیسرما تیهمچون تقو یمثبت اریآثار بس تواندیدرآمد م عیباز توز نیا

 یالحسنه ناشعقد قرض راهدرآمد جامعه از کم يهاگروه ازین نیبا تام گریباشد. به عبارت د
خود ادامه دهند و نرخ  لیبه تحص توانندیدرآمد مکم يهاقناعت، فرزندان گروه شیاز افزا

 منابع نیمأقناعت و ت گری. به عبارت دابدیخانوارها کاهش  نیا انیدر م لیترك تحص
 لیفرصت تحص نهیکاهش هز اعثدرآمد بمنابع به اقشار کم نیا صیالحسنه و تخصقرض

در  ؛ بنابرایندهدیرا کاهش م لیترك تحص زهیخانوارها خواهد شد و انگ نیفرزندان ا
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 جیروت ؛ بنابراینباشد اثرگذارفقر مطلق  کاهشدر  یتوجهقابل زانیبه م تواندیبلندمدت م
در تحقق  يدیکل يراهبرد دیمصرف را با ياصلاح الگو ترعیوس يفرهنگ قناعت و در معنا

  دانست.  یاقتصاد مقاومت
و  يورزقناعت ،یاسلام یک زندگدر سب حیمصرف صح يهاها و مؤلفهشاخص جمله از

 شیمصرف ب راهکه از  ییگراگرایی و تجملاست. در حقیقت مصرف ییگرااز تجمل زیپره
منابع  گرددباعث می شودیحاصل م یو خارج یلوکس داخل يمصرف کالاها نیزو  ازیاز ن

ع مناب جهیشود و در نت یلوکس خارج يکالاها ژهیوهب یمحدود کشور صرف واردات مصرف
و مصرف  ییگراتجمل جهیو در نت ابدیاختصاص  دیتول تیو تقو ياهیبه واردات سرما يکمتر

 يواردات کالاها يبرا يانداز داخل و صرف منابع ارزکاهش پس راهاز  ازیاز حد ن شیب
  کشور خواهد شد.  عهو اختلال در روند توس يعامل تخریب رشد اقتصاد ،یمصرف

مان رتبه، عالیمسئولان عال یعموم جامعه، سبک زندگ انیقناعت در منکته مهم در تحقق 
 زیو ن يورزقناعت ح،یگفت مصرف صح دیبا قتیحق است. در یدولت يهادستگاه رانیو مد

ان مسئول ران،یشود که مد ییدر جامعه اجرا تواندیم یزمان یاسلام یسبک زندگ يهاشاخص
 و ییگراقرار داده و از لوکس گرانیسطح با دمخود را ه یزندگ کهبکوشند  نیو عالمان د

 ؛الرعیۀ إلا بِصلاحِ الولاة تصلح فَلَیسَت«فرمود:  یامام علکه چنانکنند. هم زیپره یپرستتجمل
 وي. )207البلاغه، خ(نهج گاه که والیان درست رفتار باشندد جز آنشوحال رعیت نیکو ن

در  يانصار فحنیبنعثمانکارگزارش  کهیهنگام ،یستزیزهد، قناعت و ساده يالگو عنوانبه
ده شده، شرکت کر وپاشختیو ر ییگراتجمل اریکه در آن بس يبصر یجوان یجشن عروس

  نوشتند:  يبه و يابود، ضمن نامه
مَکُمْ قَدِ اکْتَفى مِنْ دُنیاهُ بِطِمْرَیْهِ، وَ اَلا وَ اِنَّ لِکُلِّ مَأْمُوم اِماماً یَقْتَدى بِهِ، وَ یَسْتَضىءُ بِنُورِ عِلْمِهِ. اَلا وَ اِنَّ اِما«

قُرْصَیْهِ اَلا وَ اِنَّکُمْ لاتَقْدِرُونَ عَلى ذلِکَ، وَلکِنْ اَعینُونى بِوَرَع وَ اجْتِهاد، وَ عِفَّۀ وَ سَ هِ ما داد. فَوَ اللّمِنْ طُعْمِهِ بِ
ئْتُ لاَهْتَدَیْتُ کَنَزْتُ مِنْ دُنْیاکُمْ تِبْراً، وَ لاَ ادَّخَرْتُ مِنْ غَنا ــِ ئِمِها وَفْراً، وَ لا اَعْدَدْتُ لِبالى ثَوْبى طِمْراً. وَ لَوْ ش

َیْغِلَبنى  لِ، وَ لُبابِ هذَا الْقَمْحِ، وَ نَسائِجِ هذَا الْقَزِّ، وَلکِنْ هَیْهاتَ اَنْ  فّى هذَا الْعَســَ َهواَى، و الطَّریقَ اِلى مُصــَ
یُّرِ الاْ عى اِلى تَخَ  يز وا دیاست که با ییشوایپ ،یهر مســلمان يآگاه باش برا ؛طْعِمَۀِیَقُودَنى جَشــَ

 ياجامه ا،یدن نیتو در ا يشوایبدان که پوشاك پ نکیروشن شود. ا يکند و به نور و يرویپ
ــم ــت نیجو یناگوار و قرص نان یو طعامش، خوراک نیپاره و پش ــتهیو پ اس  هانیبه ا وس

راه  رو کوشش د یمرا به زهد و پاکدامن اما دیکن یزندگ نیچن دیتوانیکند. شما نمیبسنده م
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ـــوگند! در ا وند متعال. به خدادیکن ياریحق و عدالت   ییو طلا ناریدرهم و د ایدن نیس
 نکهنه که بر ت يردا نیام و به جز اانداز نکردهپس یآن ثروت يهامتیو از غن نــدوختــهین

ــت که از  می... اگر بخواهم برا ام دهیتدارك ند شیخو يبرا يگریدارم، جامه د ــان اس آس
دســتم را از  اما رمیبهره گ یشــمیزربافت و ابر يهاپاك و مغز نان گندم و جامه يشــهدها
ـــتین یام و مرا رغبتکوتاه کرده بندهیفر يآرزوها نیدامان ا که با حرص و ولع دهان به  س

  .)45البلاغه، ن(نهج» آشنا کنم نیریو ش رگواخوش يهاطعام
 يداریدر استفاده از منابع و پا ینسلنیعدالت ب کردنفراهمراه قناعت از  گریطرف د از
 فایا داریگشا در مفهوم توسعه پاراه یتواند نقشیم یطیمحستیمنابع ز ویژهکنونی بهمنابع 
 یعیبمنابع ط هیتخل ران،یا ویژههجهان ب يکشورها یو آت کنونی يهااز بحران یکی رایز کند؛

 رینکمتکنترل بحران و  جهتدر  تواندیاست که توجه به اصل قناعت م یستیز طیو مح
از  يریلوگج يمنابع برا حیمصرف صح کند؛ بنابراین فایا یاساس یآن نقش دیممانعت از تشد

مسئله،  نیبر ا افزوناست.  يضرور اریبس يامر یطیمحستیو ز یعیطب يهابحران پدیدآمدن
 یپ ررا د ریمطلوب ز هايهجیآثار و نت تواندیح میمصرف صح ،هاتیو روا هاهیبرگرفته از آ

  باشد: داشته

  یهاجلب نظر ال .1
 رِ یتَّدْبِوجَنَّبَهُ سُوءَ ال رِ،یألْهَمَهُ الاِقْتِصادَ وحُسْنَ التَّدْبِ راً یْإذا أرادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَ «فرمود:  یامام عل روایتی در

 ریو تدب روىانهیو خوبى خواهد، م ریاى خنسبت به بنده متعال گاه خداوند هر؛ والإسرافَ
 ،يآمدیمی(تم» دهد زیرا پره يو يکارو اسراف رىیو از بد تدب دیالهام فرما يخوب را به و

  .)291ص ،ق1410

  يرفاه اقتصاد شیدایپ .2
و  یدامنبر تو باد به پاك ؛المؤن هِیبِالعفافِ وَ القُنوعِ فَمَن أخذَ بِه خفَّت علَ کَیعَل«فرمود:  یعل امام

. )444(همان، ص» شودزندگى بر وى سبک  نىیگرفت سنگ هر کس قناعت را فرا رایقناعت ز
 نمَىیادُ الإقتِص«فرمود:  زیسبک شود. ن اشیزندگ نهیکند، هز شهیپ يروانهیهر که م بنابراین

  .)42، ص1376 ،یواسطیثی(ل »سازدمى اریکم را بس روىانهیم ؛رِیسیال
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  یابیتیهدا .3
إِنَّ : «دیفرمایاند مکه در گناه پا را از حد فراتر نهاده یکاران و کساندرباره اسراف میکر قرآن

 تیزن باشد، هداکار دروغرا که افراط یکس وند متعالخدا ؛مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ يهْدِیَاللَّهَ لا 
  :دیفرمایم پیامبر اکرمکه . چنان)28(غافر، » کندینم

السِّرِّ کَأَنَّکَ تَرَاُه َفإِْن  یقَالَ خَوْفُ اللَّهِ فِ اتُیَرَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُنْجِ ایَوَ ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ قَالُوا  اتٌیَثَلَاثٌ مُنْجِ«
نجات  هیما زیسه چ ؛…وَ الْفَقْرِ  لْغَنَاءِا یالرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ الْقَصْدُ فِ یوَ الْعَدْلُ فِ رَاكَیَلَمْ تَکُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ 

ــه چ ــت و س ــت نجات کدم هاىهیخدا! ما امبریهلاك؛ گفتند: اى پ هیما زیاس ند؟ فرمود: هس
را  يچه اگر تو و نى،یبرا مى يو ىیدر نهان، بدان گونه که گو وند متعالاز خدا دنیترس
م در حال خشــنودى و خشــمناکى و رفتارکردن با مرد نهو عادلا ند؛یبتو را مى يو نىیبنمى

  .)68ق، ص1402 ،ياهوازکوفی( »در حال توانگرى و نادارى روىانهیم

  سلامت جسم و جان .4
کلِ  تُیالمعدةُ ب«جمله، خلاصه کرده، فرمود:  کیتمام پزشکى را در  اسلام یگرام امبریپ

اصل هر  زیو پره مارىیشکم خانه هر ب ؛رأسُ کلِ دواءٍ وَ اعط کل بدنٍ ما عودته ۀِیالداءِ وَ الحم
ق، 1402 ،ياهوازکوفی( »اى محروم مگردانمعتاد کرده ه آنآنچه ب داروست و بدن را از

ه بسا کچه زیاز پرخورى بپره ؛احذَر الشّره فکم من اَکْلَۀٍ منعَت اکلات«فرمود:  یعل ماما. )68ص
. در )161ص ،ق1410 ،يآمدیمی(تم» پرخورى شخص را از بارها غذا خوردن بازدارد بارکی

کسى که در خوردن به اندك  ؛مَن اقتَصَرَ فى اکله کثرَت صِحّتُه وَ صلحَت فکرتُه«فرمود:  گرید يجا
  .)437ص ،1376 ،یسطوایثی(ل» باشد ستهیشا اششهیو اند اریبس يکند، تندرستى و بسنده

  گیريبندي و نتیجهجمع
د که داشتن اقتصاد کرتوان برداشت یم نامعصوم هايتیو روا میقرآن کر هايهیاز آ. 1

 یتدیعق يتضادها علتچرا که دشمنان به؛ است یجامعه اسلام يو لازم برا يضرو یمقاومت
رزند وینم غیدر یکوشش چیاز ه راه نیو در ا کوشندمی یجامعه اسلام يو نابود بیبر تخر

اد رساندن به اقتصبینظام و جامعه آس کیبردن نیراه از ب نیبهتر نجها کنونی يو در فضا
  آن جامعه است.

و  سوکیاز  يگذارهیسرما یمال نیمأت يرا برا یانداز منابع کافپس شیافزا راهقناعت از . 2
و  دکنیرا فراهم م فیاقشار ضع یمصرف يازهاین نیمأت يالحسنه برامنابع قرض نیمأت
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کاهش  و يرشد اقتصاد شیدرآمد و افزا عیدر کاهش فقر، بهبود توز اثرگذار ینقش تواندیم
  .کند فایا يکارینرخ ب

 يهاسیاست هشتمصرف باشد که در بند  ياز ارکان اصلاح الگو یکی تواندیقناعت م. 3
 ياز ملزومات تحقق اصلاح الگو یکی بنابراین ؛شده است ه آن پافشاريب یاقتصاد مقاومت

لازمه  است. البته یرانیا يخانوارها نیفرهنگ قناعت در ب جیترو یمصرف در اقتصاد مقاومت
  شند.قدم با شیدر امر قناعت پ ینیو ع یطور عملبه خودامر آن است که مسئولان کشور  نیا

و  يآثار فراوان ماد زین يدر سطح کلان جامعه، در سطح فرد يبر آثار اقتصاد افزونقناعت . 4
 یابیتیسلامت جسم و جان و هدا ،یهابه جلب نظر ال توانیدارد که از آن جمله م يمعنو

خانواده، شناخت و  مانند يموارد د،شمحقق  هاتیو روا هاهیآ یبا بررس نیچند. همکراشاره 
هستند که لازم است  یقناعت در زندگ تیو تقو هاي پدیدآوردنعامل نیتراز جمله مهم باورها

  .نندک يشتریتمرکز ب هاآن جیو ترو هاعامل نیا يو اصحاب رسانه بر رو یفرهنگ انیمتول

  خذآو م منابع
فصلنامه  ؛»یجهان یاسیدر نظام اقتصاد س یاقتصاد مقاومت«؛ يهاد ،یلیآج .1

 .1392، 24، ش9س ،یاسیعلوم س یتخصص
 میرفرهنگ قناعت در قرآن ک یقیتطب یبررس«؛ یتراب و زینب میابراه ،یمیابراه .2

 ،ینقرآ یادب يهاپژوهش پژوهشی یفصلنامه علم ؛»يو بوستان و گلستان سعد
 .1394، 3، ش3س

 .1385، يداور یفروش، قم: کتاب1چ ؛علل الشرائع ؛علىمحمدبن ه،یبابوابن .3
 .ا]ت، [بیي: مرتضوتهران ؛قوچانىعطاردى اللهزیترجمه عز ؛کتاب المواعظ ــــــــ؛ .4
ـ؛ .5  .1367، ، تهران: نشر صدوق1چ ؛يغفار اکبریعل ؛ تحقیقمن لا یحضره الفقیه ـــــــ
 .1382، قم: نسیم کوثر ؛ترجمه یعقوب جعفرى ؛الخصال ــــــــ؛ .6
 ق.1399، المکتبۀ العلمیۀ ؛ بیروت:النهایۀ فی غریب الحدیث والأثر ؛يجزرابن .7
ه : مؤسستهران ؛ترجمه احمد جنتى ؛تحف العقول ؛علىبنشعبه حرانى، حسنابن .8

 .1382، امیرکبیر
 .ق1414دار صادر، بیروت: ، 3چ ؛لسان العرب ؛مکرمبنمحمد منظور،ابن .9
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 .ق1405، الشهداءدیقم: س ؛یاللال یعوال ؛جمهوریابابن ،یاحسائ .10
اقتصاد  کردیثبات اقتصاد کلان در رو« ؛زادهیقل و صدیقه محمد ،ياخبار .11

 .1394، 71، ش22، سفصلنامه روند ؛»یمقاومت
صلنامه ف ؛»یاقتصاد مقاومت يکامل برا ییالگو ینظام اقتصاد اسلام« ؛یعل ،ياسد .12

 .1393، 5، ش2، سو کلان يراهبرد يهاسیاست
جایگاه فرهنگ قناعت (اقدام و عمل) و کارکردهاي آن  ؛هلالدستک، فیضاکبري .13

یرت و تربیت بص ؛»در تبیین و تحکیم مبانی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعالیم اسلامی
 .1395، 36، ش13، دوره اسلامی

 .1375، ، تهران: سروش2چ ؛ترجمه عبدالمحمد آیتى ؛السجادیۀ الصحیفۀ؛ سجاد امام .14
 .1343 ،دارالکتب المصریۀ :قاهره ؛عیون الأخبار ه؛قتیببنمسلمبنأبومحمد عبدالله ،يدینور .15
 ق.1423 جا]،]: [بینایب[ ؛الاسلام یف يالنظام الاقتصاد ؛یعلمسفربن ،یقحطان .16
 يارهاجست ؛»یاقتصاد مقاومت یستمیس یمبان« ؛دمحمدرضایزاده، سیطهرانيریام .17

 .1394، 23، ش12س ،رانیا ياقتصاد
گ : فرهنتهران ؛)الشیعۀجامع أحادیث(ترجمه  منابع فقه شیعه؛ نیآقاحس بروجردى، .18

 .                       1386، سبز
انتشارات ، تهران: 2چ ؛رضا مهیار ؛ ترجمهفرهنگ ابجدى؛ بستانى، فؤاد افرام .19

 .1375، اسلامی
الأحوال من الآیات و  عوالم العلوم و المعارف و ؛نوراللهبناصفهانى، عبداللهبحرانى .20

مؤسسۀ الإمام قم:  ؛)إلى الإمام الجواد مستدرك سیدة النساء( الأخبار و الأقوال
 .ق ،1414المهدى

 .1352، نایستهران: ابن ؛يترجمه محمد حجاز ؛سلامت روح ؛يبونارو، هار .21
 .www.Khamenei.ir ،يدفتر مقام معظم رهبر یرساناطلاع گاهیپا .22
 .1382، : دنیاى دانش، تهران4چ ؛الفصاحۀنهج ؛ابوالقاسم پاینده، .23
 یاجتماع يهاپژوهش ؛»یموانع تحقق اقتصاد مقاومت« ؛نیپژوهنده، محمدحس .24

 .1394، 3، ش21س ،یاسلام

http://www.Khamenei.ir
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، قم: دارالکتاب 2چ ؛غررالحکم و درر الکلم ؛محمدعبدالواحدبن آمدى،تمیمى .25
 .ق1410، یالإسلام

 ،ترجمه شهره عبداللهی، تهران: پیک بهار ؛احساس رضایت؛ جانسون، رابرت .26
1380. 

 ؛فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ؛از پژوهشگران زیرنظر شاهرودى جمعى .27
 .ق، 1426مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیتقم: 

 .ق ،1409البیتل، قم: مؤسسۀ آ1چ ؛وسائل الشیعۀ ؛حسنمحمدبن ،یعامل حرّ .28
 ،یمجله معرفت اخلاق ؛»یاز زندگ يمندنقش قناعت در بهره« ؛یزاده، علنیحس .29

 .1389، 4، ش1س
مقام  انیدر ب یاقتصاد مقاومت نییتب؛ یاقتصاد مقاومت؛ یعلدیس ،ياخامنهینیحس .30

 .1393، نو زشیتهران: خ ؛يمعظم رهبر
 ؛يدر اجتماع زائران و مجاوران حرم رضو اناتیب ـــــــــ؛ .31

www.Khamenei.ir ،1395. 
 ؛دولت أتیه يو اعضا جمهورسیرئ داریدر د اناتیب ـــــــــ؛ .32

www.Khamenei.ir ،1391. 
ه نقل ب ؛يمختلف و فعالان اقتصاد يهادر جمع مسئولان دستگاه اناتیب ـــــــــ؛ .33

 .www.Khamenei.ir ،1392از 
 تینقل از سابه ؛ضاردر حرم مطهر امام  يمقام معظم رهبر اناتیب ـــــــــ؛ .34

 .1377، يرهبر
 ؛یدر منابع مل ییجونهضت صرفه ياز اعضا یجمع داریدر د اناتیب ـــــــــ؛ .35

 .igtihadnet.ir ،1393گزارش شبکه اجتهاد،  به
، دفصلنامه رون ؛»یدر اقتصاد مقاومت يهنجار يهاشهیر« ؛نیحس ،ییمولایحشمت .36

 .1394، 71، ش22س
 .1380، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى ؛ترجمه احمد آرام ؛الحیاة ؛حکیمى، محمدرضا .37
 يو کشورها رانیدر ا یشاخص فساد مال یبررس« ؛نظري اللهو روح داللهی دادگر، .38

 .1388، 263ش ،اقتصادي یاسیاطلاعات س هینشر ؛»جهان هدیبرگز

http://www.Khamenei.ir
http://www.Khamenei.ir
http://www.Khamenei.ir
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نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد « ؛یمیکر و سمانه داود ،يجعفردانش .39
 .1393، 8، ش2، سو کلان يراهبرد يهاسیاستفصلنامه  ؛»یمقاومت

 .1377، تهران: دانشگاه تهران ؛نامهلغت ؛اکبریدهخدا، عل .40
 .1376، : جامعه مدرسین، قم5چ ؛إرشاد القلوب ؛محمدبنحسن دیلمى، .41
رضا خسروى، ترجمه غلام ؛مفردات الفاظ قرآن ؛محمدبناصفهانى، حسینراغب .42

 .1374، يتهران: مرتضو
 .1393، انتشار ی، تهران: شرکت سهام9چ ؛جامعه یآناتوم ؛پور، فرامرزعیرف .43
 .1390، میقم: تسن ؛یستیزاز امام: قناعت و ساده ییهادرس ؛سعادتمند، رسول .44
 ؛»یانسان اتیدر روح ریو تأث یشگیپقناعت« ؛حسین ،يمحمدسلطان .45

www.Tebyan-Zn.ir. 
 ؛الخوشحیمیکر و علی میابراه ،يپور علمدارمحمد، نصرالله ،یپاشاکینیشبد .46

 .1394، تی، قم: زمزم هدا1چ ؛یاسلام یسبک زندگ يهاها و شاخصمؤلفه
 یلیحلت ،يخبر گاهیپا ؛»یو اقتصاد مقاومت يمقاومت اقتصاد« ؛فرزانه ،یفیشر .47

 .seratnews.ir ،1391، صراط
 . 1363، قم: رضی ؛الاخبارجامع ؛الدینتاج شعیرى، .48
 . تا]، [بیتهران: دارالصدر ؛اقتصاد ما ؛محمدباقرسید صدر، .49
 .1386، ، تهران: دارالصدر1چ ؛اقتصاد در مکتب اسلام ؛یصدر، موس .50
هاي اعتقادي و اقتصاد مقاومتی نمود آموزه« ؛سرتشنیزي، اسحاقطاهري .51

 . 1395، 3، ش2دوره ،اندیشنامه ولایت ؛»اقتصادي اسلام
، 1چ ؛قوچانىترجمه عزیزالله عطاردى ؛الأنوار مشکاة ؛حسنبنعلى طبرسى، .52

 .1374، تهران: عطارد
 .1372، تهران: ناصرخسرو ؛مجمع البیان فى تفسیر القرآن ـــــــــ؛ .53
، 2چ ؛و برنامه عمل هاسیاست ،یمبان ؛یاقتصاد مقاومت ؛اللهحجت ،یعبدالملک .54

 . ،1394دانشگاه امام صادق ییدانشجو جیتهران: بس
 .1375، : رضى، قم1چ ؛روضۀالواعظین و بصیرةالمتعظین ؛احمدنیشابورى، محمدبنفتال .55
 .1369نشر نو، تهران:  ،6؛ چيفرهنگ علوم اقتصاد ؛منوچهر فرهنگ، .56

http://www.Tebyan-Zn.ir
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در وزارت  هیفقیول یندگینما يهاو همکاران (مسئولان حوزه مانیپ ،یفلسف .57
 نقل از به ؛یاسلام اتیو روا اتیدر آ یاقتصاد مقاومت يواکاو ؛)يجهاد کشاورز

 .www.borhan.ir ،1395برهان،  ینییتب یلیتحل گاهیپا
 .1375، تهران: اسلامیه ؛تفسیر صافی ؛کاشانی، محمدفیض .58
 .ق ،1406ن علىااصفهان: کتابخانه امام أمیر مؤمن ،1چ ؛یالواف ـــــــــ؛ .59
 .1383، از قرآن ییها: مرکز فرهنگى درس، تهران11چ ؛تفسیر نور ؛قرائتى، محسن .60
 .ق1412، دارالکتب الاسلامیۀ: ، تهران6چ ؛قاموس قرآن ؛اکبریبنایى، علقرشى .61
 .1387، تهران، نشر زوار، 1چ ؛یعثمان یترجمه ابوعل ؛هیریرساله قش ؛ابوالقاسم ،يریقش .62
 .ق1414، ، قم: اسوه1چ ؛البحار نهیسف ؛عباس قمى، .63
 .1395، هرم يخبرگزار ؛»قناعت يهاهیبن تیتقو یعنی یاقتصاد مقاومت« ؛زیپرو ،یکرم .64
توسعه « ؛پوريامجد و مسعود نهاد، محموديصفدر ن،یمحمدحس م،یکر .65

و  يراهبرد يهاسیاستفصلنامه  ؛»نفت نیگزیجا ،یو اقتصاد مقاومت يکشاورز
 .1393، 6، ش2، سکلان

ز کار و ا تیداخل و حما دیتول ،یاقتصاد مقاومت« ؛ییامرا و فرید کلانتر، اسدالله .66
 ،یاقتصاد مقاومت نییو تب یبررس یمل شیمجموعه مقالات هما ؛»یرانیا هیسرما

 .1391، لانیدانشگاه گ
 . 1388، مؤسسه بوستان کتاب، قم: 5چ ؛مصرف ياسلام و الگو ؛اکبریعل ،يکلانتر .67
 ؛محلاتىرسولى ترجمه سیدهاشم ؛یالروضۀ من الکاف ؛یعقوبمحمدبن کلینى، .68

 .1364، : انتشارات علمیه اسلامیهتهران
 ق.1407، هیتهران: دارالکتب الاسلام ؛)هیالإسلام -(ط یالکاف ـــــــــ؛ .69
قم:  ؛اردکانى محمدعلى ؛ ترجمه(ترجمه أصول کافى) الأولیاء تحفۀ ـــــــــ؛ .70

 .1388، دارالحدیث
 یفروش، تهران: کتاب1چ ؛جواد مصطفوىدیترجمه س ؛یالکاف أصول ـــــــــ؛ .71

 .1369، هیاسلام هیعلم
 .1376، ثی، قم: دارالحد1چ ؛(للیثی) عیون الحکم و المواعظ ؛محمدبنیعل ،یواسطیثیل .72

http://www.borhan.ir
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  کتاب الإیمان و الکفر(ترجمه  ایمان و کفر؛ یمحمدتقمحمدباقربن مجلسى، .73
 .1378، : عطاردتهران ؛ترجمه عطاردى)؛ بحارالأنوار

 .ق1403، : دار إحیاء التراث العربیروتی، ب2چ ؛بحارالأنوار ـــــــــ؛ .74
، تهران: کتابخانه 2چ ؛همدانىموسوى ترجمه ابوالحسن ؛بحارالأنوار ـــــــــ؛ .75

 . ،1364عصرمسجد ولى
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 و عیتوز يهایشبکه تعاون یطراح
 يراهکار: يکشاورز هايمحصول یابیبازار

  یاقتصاد مقاومت جهتدر  یاتیعمل
  5/2/1397: تاریخ پذیرش  28/11/1396تاریخ دریافت: 

  * ارهیخيمحسن محمد   ___________________________ ________________________________  

  ** کارشناسان یعل

  *** راوندیفاطمه ش
  چکیده

ـــل ـــبکه تعاون یطراح ،روپیش قیتحق یهــدف اص ـــازوکار ش ـــتقرار س  یابیو بازار عیتوز يهایمدل و اس
 یدهرو کوشپیش. در پژوهش است یو شهرستان یاستان ،یکشور در سه سطح مل يکشــاورز هايلمحصــو

ــت به ضــعف ــده اس ــاد کشــور، بازار عینظام توز يهاش ــو یابیکالا در اقتص ــاورز هايلمحص ان و بی يکش
 يدر بخش کشاورز یتعاون يهادر قالب شرکت عیتوز نظامدر بازاریابی و  يسازشبکه اهمیتضرورت و 

نظام  با مسائل رویارویی يراهکارها باره،گوناگون در این يکشورها هايربهبر تج يپرداخته شود و با مرور
ــول ــاورز هايبازاریابی محص ــود. روش تحق رانیدر ا يکش ــ ق،یارائه ش ــ یلیتحل-یفیتوص  هطالعم وهیبه ش

 هايمحصـــول یابیو بازار عیتوز يهایشــبکه تعاون یکه طراح دهندینشــان م هایجهاســت. نت ياکتابخانه
ــمن افزا يکشــاورز ــه یمبادلات يهانهیکاهش هز ،ییکارا شیض ــتق یابیدســت لیو تس ــتر میمس به  انیمش

شوق م و هادیاز ارزش افزوده تول انییکشــاورزان کوچک و روســتا يداکثرح يبرســهم باعث دکننده،یتول
و نامولد (کاذب)  وبیمع يهاکاهش چرخه سرانجامو  يبرســهم شیبا افزا يو يتوانمندســاز دکننده،یتول

ــطه ــودمی يگرواس ــدن بندهایاتیعمل جهتدر رو پیشپژوهش  ياجراهاي تیجهن رونی. از اش  6و  5 يش
استقرار  تجهدر  يورزبخش کشا ژهیوهداخل ب دیاز تول تیبر حما یمبن یاقتصاد مقاومت یابلاغ يهااستیس
  .است توسعه صادرات جهتدر  یابیبازار يهایتعاون شدنیو رقابت یعیو توز یابیمتشکل بازار نظام کی

  .یاقتصاد مقاومت ،یاستان یابیبازار یتعاون ،ياشبکه یابیبازار واژگان کلیدي:
  .JEL: D13, D61,M31 بنديطبقه

                                            
   Email: m.mohamadi@ut.ac.ir   .دانشگاه گنبد کاووس يو اقتصاد يگروه اعلوم ادار اریاستاد .*

   .دانشگاه گنبد کاووس يو اقتصاد يگروه اعلوم اداراستادیار . **
  Email: shiravan@gmail.com        .ینیکارآفر تیریرشته مد آموخته کارشناسی ارشد. دانش***

mailto:m.mohamadi@ut.ac.ir
mailto:shiravan@gmail.com
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  مقدمه
 هايعرضه محصول چگونگی ران،یکشاورزان در ا يدرآمد یاصل هايچالشاز  یکی اکنون

 کنندگاناست که مصرف یمتیکشاورز از ق یافتیبودن سهم درنییدر بازار مصرف و پا يدیتول
 یکی يکشاورز هايبازار محصول میرو چالش مربوط به تنظنیاز ا کنند؛میپرداخت  نهایی

 یابیو بازار عیمطالعه نظام توز ن،یا بر افزون. شودیم شمرده رانیدر ا یاساس هاياز موضوع
 هاينهیآن که به هز يساختار هايدشواريو مشاهده  رانیاقتصاد ا فروشیدر سطح خرده

اصلاح  جهت یاتیعمل يزیراست، ضرورت برنامه انجامیده نییعملکرد پاو  ندهیفزا یمبادلات
. ندکمی ترحوزه را پررنگ نیدر ا ياقتصاد بخش کشاورز ينهادها هايبیساختارها و ترت

که در قالب  شودیم یطراح ينهاد هايبیو ترت ندهایافر ها،سازوکارمنظور،  نیبه هم
 یعیتوز تیوضع يبه ارتقا تواندیم یابیو بازار عیتوز یتعاون يهاشبکه شرکت يابزارها

  .انجامدیب يکشاورز هايمحصول
 رگذاراثکارا و  یابیبازار اتیبه بازار فروش، عمل يکشاورز هايعرضه محصول ندیادر فر

همراه  ،يو انباردار يدار، نگههابه موقع محصول آوريجمع اتی، عملگمانبی. دارد تیاهم
ارها که همه ازاز ب پیشینو اطلاعات  یبهداشت -یعلم يبا در نظرگرفتن ضوابط و استانداردها

مهم و  يهاتیاز فعال ،شوندشمرد می یابینظام بازار رهیزنج شدهگم هاياز جمله حلقه
 يارتج يهااستیو س يکشاورز یابیهستند. نظام بازار يتوسعه کشاورز بارهدر اثرگذار

 يوردر سودآ پس از اینموضوع  نیدارد و ا رکشاورزان اث یافتیدر يهامتیمربوط به آن در ق
 ).Acharya, 2009مهم است ( يبخش کشاورز

 ازهاین نیسازمان بر تأم يهاتیفعال تماماست که در آن  یتیریمد يریگجهت کی یابیبازار
درازمدت  ینیع هايبه هدف یابیدر دست نیبنابرا ؛کندیتمرکز م يمشتر يهاو خواسته

)، Dixie, 1989( بارهنیدر هم ).Gaedeke & Tootelian, 1983است ( اثرگذارسازمان 
  .رساندیبه نقطه مصرف م دیکه محصول را از نقطه تول داندیم یاز خدمات يارا مجموعه یابیبازار

سعه بر تو گذارراثا هايعامل نیتراز مهم یکیکشور  کیدر  يکشاورز یابیتوسعه بازار
خواهد  در پی ها راو بحران هارییکشاورزان از تغ يریپذبیکاهش آس نیزاست و  يکشاورز

همان  عینظام توز یچرا که نقش اصل است؛ عیبخش توز ،یابیبخش بازار نیترداشت. مهم
و مصرف  دیتول يهابخش نیب یحلقه اتصال نیدر جامعه است که ا هاپخش محصول
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دارد،  يدر نظام اقتصاد عیکه بخش توز یگاهیبسته به نوع عملکرد و جا ن،یبنابرا ؛باشدیم
تعاون  يجامعه شود (سازمان مرکز کیبازدارنده اقتصاد  ایعامل رشد  تواندیبخش م نیا

  ).1393 ران،یا ییروستا
است  نیدهنده انشان رانیدر ا يکشاورز هايمحصول یابیمربوط به بازار يهااستیس

طور هاست. بنشده  ییو اجرا نینقش تدو نیا يفایا يبرا یکه راهبردها و برنامه اقدام مشخص
 باعث شده است که ،يکشاورز پ هايمحصول دیتول يبازار مناسب برا کیعدم وجود  یکل

ار مهم بسی هايهعنوان یکی از مرحلکشاورزي به هايمحصول ریابیبازا ویژهبهروند تولید و 
اعث که ب هاییترین عاملیکی از مهم اکنونشود.  رودشواري روبهو مکمل فرایند تولید، با 

د هاي تعاونی تولیتوسعه کشاورزي و افزایش تولید و درآمد در شرکت يهاعدم تحقق هدف
 ،علت نیکشاورزي است. به هم هايلبازاریابی محصو نظامشود، نارسایی کشاورزي می

و تنگناهاي موجود در بخش کشاورزي  هاینارسای علتکشاورزي به هايبازاریابی محصول
اي بودن و تقاضا برکه در برگیرنده فسادپذیري، فصلی هاهاي خاص این محصولو ویژگی

 نظام ن،یاز ا ذشته). گ1381 ا،ینیشیو درو یقصدی( داردهاست، اهمیت خاصی فصل تمام
 یی، عدم کاراهامحصول يبالا يهامتیق م،یحج یانسان يروین ،یطولان هايراه یسنت عیتوز

  . داردو ... 
 یمطلوب تیوضع رانیا يکشاورز یابیرفته، بازارگصورت هايقیبنابر تحق ،طورکلیبه
 یابیبازار ،عیشدن اقتصاد، نظام توزدهیچپی و هامحصول شدنو متنوع دیو با بهبود تول ندارد

). با توجه به 1393 و همکاران، ینرفته است (معروف شیشتاب پهم و راستاهم يو فرآور
به  میتها هسبه آن ییگوپاسخ رو در پیپیش قیکه در تحق یاساس يهاپرسش هادشواري نیا

  است:  ریشرح ز
ـــبکــه تعاون. 1 ـــول یابیو بازار عیتوز يهایش ـــاورز هايمحص چگونه باعث حل  يکش

  شود؟یم يکشاورز هايمحصول یابیبازار هايدشواري
نقش  ،یاقتصاد مقاومت هايتحقق هدف جهتدر  تواندیچگونه م یابیبازار یشبکه تعاون. 2
  کند؟  فایا
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مدل  یاحطر ،روپیش قیتحق ی، هدف اصلهاي پیشینپرسشپاسخ به  جهتدر  نیبنابرا
ر سه کشور د يکشاورز هايمحصول یابیو بازار عیتوز يهایاستقرار سازوکار شبکه تعاون

  .است یو شهرستان یاستان ،یسطح مل

  پژوهش نهیشیپ
اي تهیه و توزیع کالا )، در تحقیقی تحت عنوان طراحی مدل شبکه1389و همکاران ( شریفی

کارایی،  سبب عدمدر ایران اذعان داشتند که شبکه توزیع سنتی حاکم بر اقتصاد کشور، به
 هاي توزیعیهاي توزیع، عدم وجود نهادبودن کانالنیروي انسانی شاغل، طولانی فراوانحجم 

له هاي نهایی و افزایش فاصکنندهشده کالاها براي مصرفافزایش قیمت تمام بزرگ و ... باعث
ت که تحقیق بیانگر این اس هايیجهنت .استفروشی کالا شده فروشی و خردهبین قیمت عمده

واند تاستقرار شبکه جدید تهیه و توزیع کالا با مدیریت و نظارت مرکز ملی بازاریابی، می
دهاي ملی برن پدیدساختنوري شبکه توزیع، هاي توزیع، افزایش بهرهکانالشدن باعث کوتاه
  .شود...  هاي نوین ارتباطی وگیري از فناوريقوي، بهره

عنوان ها بهNGOها و)، در تحقیقی، به بررسی تعاونی1385( یوريدهو  علیمرادیان
اکی ح هايیجهکشاورزي در ایران پرداختند. نت هايراهکاري مناسب براي بازاریابی محصول

 هاين تولیدبودها و تسهیلات بازاریابی، ناپایداري قیمت، فصلیاز نامتناسب بودن زیرساخت
له نویسندگان به منظور مقاب .بوده است...  رسانی بازار وم اطلاعنظابودن کشاورزي، نامناسب

هاي غیردولتی و از سویی دیگر ی، سازمانهاي روستایها، گسترش تعاونیبا این محدودیت
رسانی براي آگاهی کشاورزان از وضعیت بازارها و کمک به هاي اطلاعشبکه پدیدساختن

  گیري آنان، پیشنهاد دادند.تصمیم
کشاورزي  هايهاي روستایی در بازاریابی محصول)، نقش تعاونی1389( زادهفرجو  نجفی

اي هچند تعاونی اند که هرمحققان به این نتیجه رسیدهدند. کر در استان فارس را بررسی
 ویژه در بعد بازاریابیاین خدمات به اما اندروستایی استان فارس خدمات به اعضا ارائه داده

هاي روستایی توان مالی و امکانات و تجهیزات تعاونی. استها ناکافی بوده و تأمین نهاده
الی جهت مین مأنیازمند ت طور عمدهبهلیدکنندگان عضو، که تو حالی در ؛اندبسیار کمی داشته

از هنگام برداشت یا حتی پیش  هايها و تأمین مخارج مصرفی و فروش محصولخرید نهاده
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قیمت محصول  مجموع شرایط یـادشده به فروش ارزان. اندموعد برداشت محصول بوده
کت و زمینه مساعدي براي مشاراست. نتیجه کلی تحقیق این بوده است که ظرفیت  انجامیده

 اهرترین مانع در این تولیدي وجود دارد و مهم هايها در بازاریابی محصولبیشتر تعاونی
  هاي استان فارس بوده است.توان مالی و فیزیکی پایین تعاونی

هاي تولید کشاورزي شهرستان مشهد را با )، تنگناهاي تعاونی1389( نعمتیو  مقدمقدیري
تقال دهد که در کانال توزیع و اننشان می هايیجهاند. نتدهکربازاریابی مطالعه بر نظام  پافشاري

ده از تولیدکنن طور عمدهبهشده، توزیع کالاها کالا ضعف وجود دارد و در اکثر موارد بررسی
به  سرانجامفروش و فروش و سپس به خردههاي تولید و از آن به عمدهبه تعاونی

ـپس هـاي تولیـد و سکانال تولیدکننده به تعاونی راهو انتقال کالا از است ن کننـدگامصـرف
 .است کننده کمتر مورد توجه بودهفروش و مصرفخرده

بورس کالایی بر اقتصاد و بخش  هاي)، در تحقیقی، اثر1382( حسینی و کرمانیصباغ
 گیري بورسچگونگی شکل، امکان و روپیش اند. در مقالههکردکشاورزي ایران را تحلیل 

با هدف  هاکشاورزي مهم ارزآور در مناطق مهم تولید این محصول هايکالایی محصول
ن داد نشا روپیش حاصل از تحقیق هايیجهاست. نت کردهها بحث ارتقاي توان صادراتی آن

 هاي تخصصی کالا در ایران سهم اصلی اصلاحاندازي و توسعه بورسطورکلی براي راهکه به
  . توان برشمردهاي مرتبط و بهبود توان صادراتی را میساختار اقتصاد، رشد فعالیت

 اساسی مسائل و تولید ساختاراي ) در مطالعهOzkan, et al, 1997و همکاران ( اوزکان
 که داد نشان هايیجهنت. کردند مطالعه ترکیه کشور در را گیاه و گل صادراتی بازاریابی

 هانآ تولید و دازندپرمی گل تولید و پرورش به سنتی شیوه به تربیش منطقه این تولیدکنندگان
 کنندنمی تفادهاس بازاریابی مناسب استراتژي یا شیوه از تولیدي واحدهاي اغلب. یستن صنعتی

 واردم از بسیاري در که صورتی در شوند، مذاکره وارد مستقیم طوربه دخو که کوشندمی و
  .ندارند بازار شرایط از کافی آگاهی
 ناحیه در را گرمسیري هايمیوه بازاریابی و تولید) Azad & Sikka, 1998( سیکاو  آزاد
 تقیم از تولیدکنندگان، سهم که داد نشان مطالعههاي یجهنت د.ناهکرد بررسی هند غربی شمال
 یژهوبه بازاریابی هايفعالیت بارهدر مچنینست. هاپایین  مطالعه مورد هايمحصول نهایی
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 بنديستهب هزینه بالابودن آن ترینمهم که هایی دارنددشواري باغداران ونقل،حمل و بنديبسته
  .است ونقلحمل و

) در مطالعه خود به بررسی رقابت ناقص در بازارهاي Sexton, 1986( سکستون
بازارهاي ترین ویژگی بیشتر ها در آن پرداخت. نویسنده مهمکشاورزي و نقش تعاونی

 هاينسبت کم محصولبه بودن حمل مواد خام و هزینه کشاورزي را پرهزینه هايمحصول
یک یا چند  اي درگونهبهبیشتر هاي بازاریابی کشاورزي که تعاونی باور داردداند و تبدیلی می

 .هستندمحصول به بازار کشاورزي مرتبط 
هاي کشاورزي بازاریابی تعاونی ) مدل اولیه و اصلی درHelmberger, 1964( هلمبرگر

و عملکرد  هايخام کشاورزي، حمل و تبدیل محصول هايصورت خرید محصولرا به
  هاي فروش و توزیع مواد غذایی ارائه داد.ها در کانالتعاونی

هاي بازاریابی ) در تبیین نقش تعاونیWarman & Kennedy, 1998( کنديو  وارمن
ند و شوها در اکثر مناطق ایالات متحده یافت میکه این تعاونیدر ایالات متحده دریافتند 

  د.شوها اداره میآن وسیلهبهکشاورزي  هايبیشترین معاملات تولید

  موضوع اتیادب

   يکشاورز یابینظام بازار
در  هایی است کهفعالیت تمامي وسیع کلمه، شامل اکشاورزي به معن هايبازاریابی محصول

که شامل  درسکنندگان نهایی میدست مصرفکشاورزي از مزرعه به هايجریان آن محصول
منظور ندي محصول بهببندي و بستهماتی، درجهدجا کردن محصول در مزرعه، تبدیل مقجابه

ونقل محصول از محل لحم سرانجامداري و جلوگیري از اتلاف آن و و نگه فیتیبهبود ک
  .)1385، یوريده لیمرادیان و(ع استکننده تولید تا رسیدن به دست مصرف

  ند:کگونه بیان میکشاورزي را این هايدلایل وجود نظام بازاریابی محصول) 1378( شفیعی
  کشاورزي، برابر با نارسایی و کمبود است.  هايعدم وجود بازاریابی براي محصول. 1
 مصرف هم ،درآمدیابد و با افزایش درآمد مردم افزایش می ،در جریان توســعه اقتصادي. 2

ـــتر  هايدر نتیجــه تمایل ؛رودبــالــا می مردم به افزایش کیفیت کالاها و انجام خدمات بیش
  شود.ضرورت یک نظام کاراي بازاریابی بیشتر احساس می یابد وافزایش می
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لید از فواصل مراکز تو در نتیجه ؛یابدبه موازات توســعه اقتصادي، شهرنشینی توسعه می. 3
و اگر این نظام  شودبازاریابی احساس می نظامشود و نیاز به یک ورتر میمراکز مصــرف د

 طحرود و سها بالا میکارایی لازم را نداشته باشد که تقاضاي موجود را برطرف کند، قیمت
حتیاج ا اینبنابر ؛گذاردوري نیروي کار اثر منفی میتغذیه پایین آمده و در نتیجه روي بهره

  شود.یش احساس میپبیش از نظامی  به وجود چنین
ي هاي ضرورهایی هستند که فعالیتکارکردها و بنگاه شامل ظام بازاریابی کشاورزين

، هادهند. گرچه این اجزا یا زیر نظامهاي بازار را انجام میبرداري سودده از فرصتبراي بهره
 هاي دیگر و کلنظام ها بر اجزا یا زیرم از آناتغییر در هر کد اما از یکدیگر مستقل هستند

  ). 1393، (سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران گذاردر میاثنظام 
فاوت نظام بازاریابی این ت باعثها بخش دیگرهاي عمومی بخش کشاورزي با ویژگی

 هاهاي بازاریابی کالا و خدمات شده است، این ویژگیها از جمله نظامنظام دیگر بخش با
 ،یقانون بازده نزول ،قیمت هاينوسان، ابعاد کوچک ،هیت زیستی تولیدند از: ماهست عبارت

رضه پذیري پایین عکشش و فسادپذیري ،مین اعتبارأهاي استانداردسازي، دشواري تدشواري
  ).1389(کرباسی،  و تقاضا

  رانیدر ا يکشاورز ياهمحصول یابیموجود نظام بازار تیوضع
 یرخکه ب طوريبهاست؛ متنوع  اریبس رانیدر ا يکشاورز گوناگون هايمحصولساختار بازار 

 یراوانف اریتعداد بس گرید یو برخ داشته یابیکانال بازار يتعداد محدود اساساً  هااز محصول
بازار  میتنظ يابر اماندارد  يگذارمتیدر ق یدولت نقش که یدر حال دارند؛ یابیبازار يهاکانال

  . کند فایبازار را ا یدهسامان فهیشود تا وظیوارد م ياشدهاعلام شیاز پ يهادر قالب برنامه
 رغمبهکه  دهدیدر کشور نشان م يکشاورز هايمحصول یابیو بازار دیروند تول

در سطح مزارع صورت  دیجد هاينهاده و هاکه در کاربرد روش ايقابل ملاحظه هايرییتغ
 هايو استفاده از ابزارها و روش يریکارگهب، هامحصول یابیبازار بارهدر اماگرفته است 

 یابیحرکت نکرده و نظام بازار دیتول طیو همگام با بهبود شرا تمحدود بوده اس اریبس نینو
عدم  نیا استفاده شده است. اساساً یسنت هايوهشی از عمده طورو به را نداشتهلازم  ییکارا
ها صولاز مح ياریبس بارهدر یابیبازار یمنطقری) غي(سودآور هیکه حاش دهشسبب  ییکارا
  .باشد فراوان بیشوکم
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سه  نتوایدر بعد از انقلاب م يبخش کشاورز یدولتریو غ یتخصص هايتشکل بارهدر
 معرفی را) 80 دهه( ها) و دوره توسعه تشکل70)، دوره استقرار (دهه 60(دهه  سیسأدوره ت

 نیا يو ساختارها يدر نهادساز یتوجهسه دوره شاهد رشد و توسعه قابل نیا ید. در طکر
 وکار،توسعه کسب بارهدر یتوجهقابل هاييتوانمند زنی هاحوزه یبرخ درکه  مهستی هابخش

ن فقدا علتهمتاسفانه ب اما انددست آوردههب یدر سطح مل یو گستردگ یانسان يرونی
 ياورزبخش کش ،ینیسرزم شیبرنامه آما ياجرا و ضعف در ریفراگ کیاستراتژ يزریبرنامه

 يشاورزتوسعه بخش ک یاساس شناسیبیآس نیبنابرا رو است؛روبه یافتگیبا عدم توسعه
 مورد را هاآن دهیسازمان و نهادها ها،در تشکل یاز ضعف انسجام درون يشواهد ،یسنت

 فیبا تعر ياوصاف، تکامل ساختار بخش کشاورز نی. با ادهدینظران قرار مصاحب دییأت
 گوناگون هايرحلهدر م يزکشاور هايقیتحق یپارچگکیانسجام و  ،يدر بستر نهاد ندهایراف

وسعه به ت تواندیامر م نیدارد که ا در پیو صادرات را  يو فرآور یابیو بازار عیتوز د،یتول
برنامه با اهتمام به  نیا ين، اجرا. در ضمانجامدیب 90در دهه  يروزافزون بخش کشاورز

هدفمند و  یتیحما يهااستیو س يدر توسعه بخش کشاورز ییضرورت خوداتکا
و  دیتول وريبهره يکشور و ارتقا ییغذا نیمأرا در ت ياقتصاد آوريتاب ،شده يزیرامهبرن

   ).1392 ،يخواهد داشت (مرتضو یبخش را در پ نیا يدیاز امکانات تول برداريحداکثر بهره

  يکشاورز یابینظام بازار هايدشواري
اد فقط به تعد هافراوان دشواريعلت تعدد بهکه  داردبسیاري  هايدشوارينظام بازاریابی 

هاي کشاورزان ایرانی کمبود سرمایه . یکی از مسائل و چالشکنیممعدود و مهم آن اشاره می
ها از ابزارآلات و شود که آنمیین باعث . ااستدر گردش مالی در طول یک دوره کشت 

ود خ هايمجبور به فروش محصول دشوارياین  علتبه ها استفاده کامل نکنند ودیگر نهاده
ارزش بخشی از پوشی از بلافاصله بعد از برداشت با حداقل قیمت شوند که همراه با چشم

ن ونقل ایحملکند تا کشاورزي ایجاب می هايلفسادپذیري محصو. از طرفی، افزوده است
که نای علتبهاین،  بر افزون. با وسایل نقلیه مجهز به سردخانه صورت گیرد هايلمحصو

شرایط  هاشود این محصولمشاهده می هادر تمام فصل هاسري از محصولتقاضا براي یک
لی ضعف نظام ما ؛ بنابرایندکنفسادپذیري را دارند که نیاز به یک مکان مجهز را ایجاب می
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مین سرمایه در گردش بخش کشاورزي که در اکثر أمین مالی و تأاي در تر حمایت یارانهد
  .استتوجهی باشد امر قابلاقتصادهاي دنیا معمول می

هاي نظام بازاریابی ترین چالشیکی از عمده *،جایی که بالابودن حاشیه بازاراز آن
 ارهبصورت تفصیلی دراین چالش به شود؛ بنابراینشمرده میکشاورزي ایران  هايمحصول
 بازاریابی ازدر . شودمیداخلی بررسی  هايهمنتخب، بر مبناي تحلیل مطالع هايمحصول

 هايبندي مناسب محصولشود، عدم بستهعنوان بازاریابی خاموش یاد میبندي بهبسته
فروشی اماي، خفله صورت ارزان،به هاشده است که محصول باعثکشاورزي در کشور ما 

کشاورزي ایرانی در بازارهاي  هايیافتن محصولاست که براي هویتلازم . فروخته شود...  و
با علامت  ها، این محصولهاي رقیباناز محصول هاجهانی و شناسایی و تمایز این محصول

ادر ص ،هاستاصطلاح برندسازي و مدیریت برند محصول در که لوگوا ی نتجاري و آرم معیّ
اي ن به بازارهمانند سیب، خرما و زعفران بدون علامت تجاري معیّ هاییمحصول اکنونشوند. 

  ).1393ایران،  تعاونی روستایی(سازمان مرکزي  شوندهدف صادر می

  عیتوز يهایتعاون
 یابیرا در نظام بازار هاییدشواري ،یابیبازار هايسازوکارو  هارساختزی نواقص و هاضعف
بودن که نامتناسب ندگوییم بارهنی)، در ا1385( يوریدهو  انیمرادعلی. اندردهآو پدید

 ،يکشاورز هايدیبودن تولیفصل مت،یق يداریناپا ،یابیبازار لاتیو تسه هارساختیز
. آوردیفراوان به بار م عاتیو ضا دیتول يبالا نهیبازار، هز یرساناطلاع نظامنامناسب بودن 

 هايارزش افزوده محصول شیبالا و افزا يکشاورزان به درآمدها یابیمانع دست هاعامل نیا
  .شودیم انیروستائ تیمبارزه با فقر و محروم نیز و يدیتول

 ،يبه رشد اقتصاد دنیرس ای گفتههاي پیشدشواريجامعه، هدف رفع  کیاگر در 
 ،يبرابر اقتصاد هايفرصت ساختنفراهم ،یاجتماع یپارچگکیاشتغال مولد،  ،ییفقرزدا

 ،یاجتماع هاييتصد دیگردر بهداشت و درمان، آموزش و  ویژهبهدولت  يکاهش تصد
                                            

نده آن کناختلاف قیمت تولیدکننده و مصرفست از ا منظور از حاشیه بازار در اقتصاد کشاورزي عبارت .*
  .محصول
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از چالش  يریگشیپ ،یمدن امعهج تیفیو بهبود ک يرگیشکل ت،یریو مد ینیکارآفر تیتقو
وزارت ( ستهایتعاون پدیدساختنراهکار،  نیآن به فرصت باشد بهتر لیشدن و تبدیجهان

دارند که  يبازار کشاورز میدر تنظ ايژهی). نهادها نقش و1384 ،یار و رفاه اجتماعتعاون، ک
 ايژهیو گاهیجا يورزبازار کشا میدر تنظ ییسازمان تعاون روستا ،یتیحاکم ينهادها انیدر م

ارزش  رهیدر کل زنج تیبر فعال ییاساسنامه تعاون روستا 10ـ 20دارند چرا که مواد 
از  يگریکرده و در موارد د پافشاري انیکشاورزان و روستائ يدیتول يکشاورز هايمحصول

 ینتعاو يپرداخته شده است (سازمان مرکز هادیتول نیا یو بازرگان یابیبه بازار زیاساسنامه ن
  ). 1393 ران،یا ییروستا
کشاورزان و  هايدشواريو  لیحل مسا ییروستا يهایهدف تعاون یکل طورهب
 زاتیبه امکانات و تجه یچرا که آنان در دسترس ؛است يکشاورز هايمحصول دکنندگانیتول
پس از  رو هستند؛هاي فراوانی روبهدشواريکاشت، داشت و برداشت محصول با  يبرا

 انیمرادیشوند (علینم ابیکام هامحصول نیاز فروش ا یبرداشت محصول به کسب سود کاف
  ).1385 ،يوریو ده

  يکشاورز هايمحصول یابیدر عرصه بازار یجهان هاي کامیابهتجرب
رده اندازي کتجاري را راه هخصوصی، یک شبک -در آفریقاي غربی، نوعی از شراکت دولتی

دهد فروشندگان و خریداران از راه اینترنت و تلفن همراه با یکدیگر تماس است که اجازه می
اي هصاد نوین بسترهاي گسترداي دوسویه بازارها در اقتاین نوع ساختار شبکهبرقرار کنند. 

وکار و منافع آن حتی اگر به انحصار مداري کسبکنند جهت ارتقا تعهد و مشتريفراهم می
به نفع  نبایاي مستقیم و غیرمستقیم بر ورود رقبه کل جامعه خواهد رسید. اثر شبکه بینجامد

اطلاعات  صنعت فناوريبروز و توسعه  برد.تولیدکننده بوده و حتی از حضور کاربران نفع می
د رکتري براي این ساختار نوین بازارهاي دوسویه را فراهم اینترنت بستر گسترده ویژهبهو 

  .باعث شودآفرینی را رفاهی تحول هايکه منافع آن اثر
عنوان یک سکوي تجاري، به استقرار یافته است، به غناتجارت که در  هشبک
ها و بازارهاي مورد اکال بارهیافتن درکه براي آگاهیدهد کنندگان این اجازه را میمصرف

که فرد دیگري در نام کنند و به محض اینبتثهاي کوتاه، خود از راه خدمات پیام هقلاع
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یا  آنی براي سفارش خرید رسانیاطلاعشبکه، سفارشی بر روي تلفن همراه آنان ارسال کند، 
 نفعان اصلیذي از غنا تاجران کشاورزيسازمان تولیدکنندگان و . فروش را دریافت کنند

  . )2007( بانک جهانی،  شوندشمرده می
ی یامأموریت دفتر خدمات بازاریابی کشاورزي، تسهیل بازاریابی رقابتی و کارمریکا، ادر 
، اطور سریع و کارهانداز آن، تحقق نظام بازاریابی که بکشاورزي و چشم هايلمحصو
ان شده عنو ،کندو مناسب را از مزرعه به مشتریان منتقل میفیت یکشاورزي باک هايلمحصو

گویی، ل و عینیت، خدمات مشتري، پاسخلاهاي این خدمات هم شامل استقاست. ارزش
یش مریکا، بادفتر خدمات بازاریابی کشاورزي  .پارچگی، کمال و انصاف استصداقت، یک

عات فروش را لاي و نیز اطهاي جاري و فاقد سوگیرعات قیمتلاسال است که اط 90از 
امل این دفتر، ش هايکند. گزارشهاي کشاورزي ارائه میلامنظور بازاریابی و توزیع منظم کابه
هاي بازار در بازارهاي خاص و داده دیگرفیت، شرایط و یها، حجم، کقیمت بارهعاتی درلااط

المللی را رهاي بین، هم بازارهاي داخلی و هم بازاهانواحی بازاریابی است. این گزارش
یابند و اینترنت اشاعه می راهآوري از سرعت در حین جمع ههاي بدهند. دادهپوشش می

  .یرندگهاي نوین در دسترس کشاورزان قرار میصورت الکترونیک، کاغذي، تلفن و رسانهبه
 بازار درصد 85ه ک طوريهب ؛بالاست ارزش با تازه سبزیجات عمده صادرکنندگان ازیکی  تایلند

 ،صادرات اینشود. شمرده می جهان در مارچوبه صادرکننده هفتمین و دنکمی تأمین را ذرت جهانی
 دندش روروبه سموم هايباقیمانده ویژههب غذایی ایمنی بارهدر جدي هايچالش با روزافزون طوربه
)Thailand International Development Cooperation Agency, 2003 .(  

 کنان آسیایی سسهؤم همکاري با میلادي، 2002سال در خوشه، این نشستن نخستی 
)http://www.kenan-asia.org( فراوانی تعداد صادرکننده، چهار. شد برگزار 

د. داشتن حضور نشست این در کشاورزان گروه رهبر چهار و کشاورز 90 نده،نکآوريعجم
 کشاورزي وزارت که زمانی ،صورت گرفت 2004 سال درهی توجقابل و کلیدي توسعه
 الاهاک از تعدادي براي را کشاورزي مطلوب عملیات و کرد شروع را غذایی ایمنی سال ،تایلند
 تا شد سبب و مبدل گفتهپیش خوشه براي کلیدي پیشرانیک  به ابتکار، ین. اساخت منتشر

 که دش گذارده فرض این بر نا. مبدهد توسعه فیت،کی تضمین بارهدر را خود نظام خوشه،
 کشاورزي وزارت مدنظر کشاورزي مطلوب عملیات از باید نهاتهن تولیدي هايمحصول

http://www.kenan-asia.org
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 کشاورزي مطلوب عملیات از باید بهتر، بازارهاي به یابیدست منظوربه بلکه کنند، تبعیت
 عملیات تا شدند آورده هم گرد خوشه قالب در کشاورزان .کنند پیروي نیز جهانی و اروپا
 شناسایی کشاورزي مطلوب عملیات به رسیدن راه در آنان هايمحدودیت و هاآن رایج
 تجارت، وزارت و هاینتعاو و کشاورزي وزارت همکاري با دانشگاهی متخصصان. شود

 هاده که کردند آغاز را آموزيفهحر برنامه و تولید تایلندي زبان به را آموزيفهحر محتواي
 مطلوب عملیات استانداردهاي از استفاده اکنون. داد قرار پوشش تحت را کشاورز نفر هزار

 و تنظار تحت استاندارد ن. ایاست یافته گسترش تایلند کشور سراسر در کشاورزي
 رقمی 20 کد و  Qلوگوي .دقراردار کشور این تجارت دفتر و تایلند بازرگانی اتاق مباشرت

 دهدیم نشان را تولیدکننده مزرعه تا که شودمی درج استاندارد هايمحصول بسته روي بر
)Thailand International Development Cooperation Agency, 2003.(  

پا، با حمایت دولت محلی، یک مارك تجارتی با گروهی از تولیدکنندگان خردهدر چین، 
ها از راه نهند که این هندوااهرا براي محصول هندوانه به ثبت رساند )Yulin» (یولین«عنوان 

تعاونی هندوانه  ها. آناندبندي، استاندارد شدهکاشت هماهنگ، نظارت کیفی و بسته
منظور تضمین فنون مالکیت معنوي و توسعه شبکه بازاریابی خود، تشکیل را به »رووهنگ«

ها ، سوپرمارکت)درصد 40(ها فروشطور مستقیم تولید خود را به عمدهدادند. این تعاونی به
ی از فراوانتواند حجم چرا که می ؛فروشدمی )درصد 35(ها فروشو خرده )درصد 25(

طور منظم و سر موقع، تحویل داده و ایمنی غذایی و استانداردهاي کیفی را ههندوانه را ب
مت تجاري هندوانه با کیفیت یولین، قیمت آن را نسبت به دیگر لاتضمین کند. تصویر ع

 دیگریوان براي هر کیلوگرم  2/1سه یوان براي هر کیلوگرم در برابر  .ها افزایش دادهندوانه
در  که این تعاونیپس از این شد.ها که در نتیجه سبب افزایش درآمد اعضاي تعاونی هندوانه

نفر افزایش یافت، سطح زیر کشت  152نفر به  29شد، شمار اعضاي آن از  کامیاببازاریابی 
گذاري کل برابر ، با سرمایه2005به هزاران هکتار در سال  1992هکتار در سال  2/0آنان از 

  ).1393، سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران( میلیون رسید 21
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  و بحث هاافتهی

   يکشاورز هايمحصول یابیبازار و عیتوز یتعاون يهاشبکه شرکت یطراح
 ـاب رویاروییسـو و طور کلی، براي بهبود فضاي فعالیـت بخـش خصوصـی از یکهب

ي اهلای لازم اسـت تـا )خوب حکمرانیویژه تحقق هب( حاکمیت بارههاي موجود درچالش
ماهیت  ربـ پافشاريعنوان واسطه بین دولت و مردم تشکیل شود. از نهادهاي غیردولتی به

 ي غیردولتیهـاکـه ایـن سـازماندارد و کارکرد ویژه این نهادها از آن جهت اهمیت 
)Non-GovernmentalOrganizations (NGOs)(  ضمن ایفاي نقش اجتماعی و منافع

ها آنو حقوق  هاتحقق هدفگیر پی جامعـه و هايعنوان سـخنگوي قشرحاصل از آن، به
 نونیکتبعات ساختار  تواند به کاهشکنند. از سوي دیگر، توسعه این نهادها مینیز عمل می

گسترش روزافزون  باعثکـه  )رابطـه مسـتقیم( هـا و افـرادرابطه بین دولت و بنگاه
  ).1392مرتضوي، ( بینجامدبوروکراسی دولتی شده است نیز 

ها در حال گرایش شدن تعاونیايدهند که قوانین کشور به سمت شبکهنشان می هاهمطالع
اي و تأیید ساختار شبکه پدیدساختن، هاهمهم و کلیدي موجود در مطالع هايتهاز نک. است
در ساختار نظام بازاریابی در کشور اي با کارآمدي بالا که به عنوان یک مجموعه ستهانیتعاو

 هايتوان با توجه به شرایط اقلیمی هر استان، تعاونیین منظور میه اب .کندایفاي نقش می
، اورزيکش هايمحصولبازاریابی  بارهکـاربردي در هايمسئول انجام تحقیقبازاریابی را که 

د. را تشکیل دا هستند ارائه خدمات مشورتی کشاورزي و هايرقابتی محصول وانبهبود ت
 بارهاي بـه کشـاورزان دربه ارائـه خـدمات مشـاوره شدهبیانبر موارد  افزون، هاتعاونی ایـن

 هاقیقبنیان که بر پایه تحهاي دانشند. در حقیقت تعاونیپردازمدیریت امور کشاورزي نیز می
در چارچوب بازارهاي سنتی موجود از مزیت  کوشندمیها فرمسازي بسترها و پلتو فراهم

، دارندسطح  ده و به ارائه خدمات بپردازند. از نظر ساختاري سهکربرداري بازار دوسویه بهره
بندي قهآوري، طبجمع بارهدرو شهرستان  سطح محلی یعنی روسـتاصورت که ابتدا در  به این

پس س ؛هاي بازاریابی اولیه)(انجمن کنندبه اعضا کمک می یز اعطاي وامو فروش محصول و ن
عنوان هدر مرکز استان مستقر و ب توانندمیروستایی و شهرستانی  هايتعاونیدر سطوح بالاتر، 

ذب تنوع کافی در مالکیت و ج پدیدساختنبا  هاتعاونیچنین این د. همکننشعبه مرکزي عمل 
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زمینه توسعه و رشد نظام بازاریابی کشاورزي در استان  توانندمیهاي دولتی حمایت و تشویق
رسانی بـه اعضـا خدمت هاکه وظیفه آن هاییدر سطح آخر تعاونی .باعث شوندمورد نظر را 

نند و کعمل می استان در سطح ،هاي بازاریابی استتعاونی هايمؤسسهترین عنوان عالیبـه
هاي زیرمجموعه هاي مالی براي تعاونیو ترویجی و نیز حمایت اي تخصصیخدمات مشاوره

ح هاي شهرستان و روستا در سطتعاونی وسیلهبهداري این تعاونی بازاریابی استانی و سهام
گیر امکان افزایی و تشریک مساعی همهترتیب با یک هم به اینسازند. استان را فراهم می

 هايتهاي حاصل از مقیاس بزرگ و مزیجوییصرفه مندي ازدسترسی به منابع مالی، بهره
یت ده و با شبکه مدیرکربرداري سازي و بسترسازي و تشکل زیرساخت عظیم بهرهشبکه

اف، کامل شفطور بههاي مالی علمی و تجربی و استقرار اساسنامه و مقررات شفاف و گزارش
میت شرکتی در این شبکه حاک هايهاي استقرار الزامافشاسازي و حسابرسی شده، زمینه

که سازوکارهاي عرضه  طوريهب ؛انجامدکه به ارتقا کارایی و عملکرد می شدهها فراهم تعاونی
و  شدههاي استانی فراهم ها در بورس اوراق بهادار مرکزي و بورسسهام این شرکت

ازار ها از بمالیمین أانتشار مستقل اوراق بدهی و ت راهمین مالی از أهاي توسعه آن با تزمینه
اي اي به ورود به بازارهاي منطقههاي بازاریابی حرفهاستراتژي گرفتنتا با  شدهسرمایه فراهم 

  .کنندالمللی اقدام و بین
ها عاونیملی ت هگتري به نام اتحادیرباید عضو یک اتحادیه بز هااین، این تعاونی برافزون 

رسانی المللی، اطلاعتوان به ارتقاي روابط بینی میمل هعمده این اتحادی هايیفهباشند. از وظ
ریزي، انتخاب نماینده و ها، برنامهاوردهاي دیگر تعاونیهاي دستها در زمینهبه تعاونی

کار در قالب  المللی و آموزش نیروياز هر تعاون جهت شرکت در مجالس ملی و بین نلایوک
انی رسو شبکه اطلاع نظاماندازي د. راهکرهاي نظام بازاریابی در سراسر کشور اشاره شبکه

بندي کیفی گذاري، امکان طبقهسازي قیمتتواند به شفافهاي کشاورزي میتعاونی
ر ها داستانی و برندسازي آن هايهاي کیفیت و استاندارد محصول، صدور گواهیهامحصول

 هاي دائمی و فصلی، شرکت. همچنین، برگزاري نمایشگاهکنددام المللی اقسطح ملی و بین
اي توسعه بازار بر جهتالمللی در بین هايالمللی و تعاملهاي بینها و جشنوارهدر نمایشگاه

کشاورزي و  هايي ارزش افزوده محصولتواند ارتقاکشاورزي کشور می هايمحصول
ا در پی داشته باشد. استقرار نظام مدیریت بر مبناي المللی رها در بازارهاي بینشدن آنرقابتی
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عملکرد  بنديرتبه سرانجامها و بندي تعاونیبنیان، نظام رتبههاي تعاونی دانشدانش، شرکت
شدن و  تروکار مربوطه، بلکه به هر چه رقابتیسازي فضاي کسبتنها به شفافمدیران نه

که وجود و حضور . ضمن اینانجامیدد ها خواهشدن عملیات در بین این تعاونیکیفی
تواند خلأها در توسعه کارآفرینی هاي غیردولتی و تخصصی و نهادهاي مردمی میتشکل

و به استقرار نظام مدیریت دانش در مزارع  کندبخش کشاورزي و نظام نوآوري آن را برطرف 
چنین بسترهاي هم. کندسازي مزرعه در قالب مالکیت تعاونی کمک کشاورزي و یکپارچه

، انتقال دانش و توسعه تجربه بومی مدیریتی و امکان انتقال و فناوريشده به انتقال فراهم
  سازد. ها را فراهم میبازآموزي مهارت

را به  هاهاي لازم براي کنترل تولید و فروش محصولتوانمندي باید هااین تعاونی
ریزي تولید ، برنامههاآوري محصولجمع هااین تعاونیهاي کشاورزان بدهد. از جمله فعالیت

هاي بزرگ براي صورت محمولهبه هامراکز فروش، حمل محصول ساختنمطابق با مصرف، 
هاي بازاریابی محصولات، انتقال راهبازارهاي عمده، تبدیل و شناسایی دقیق بازارها و 

و  و تنوع و شکلمندي مشتریان، دسترسی بازخوردهاي بازار در کیفیت محصول، رضایت
سازد و از طرف دیگر اعتبار و اعتماد بندي به تولیدکنندگان را فراهم میبسته هايهیقلس

مشتري به محصول تولیدي و در دسترس وي را افزایش داده و جذابیت محصول براي وي 
  .دشوبیشتر می

ن توانند ضمهاي بازاریابی میدر چارچوب ادبیات بازارهاي دوسویه این تعاونی
در جذب مشتري بیشتر و مداوم بر ثبات تقاضاي بازار *دن کشاورز روستاییکرمنتفع

هاي کننده نهایی با اعمال کنترلدر همین حال براي مصرف کندوي کمک  هايمحصول
ده شبندي در چارچوب استانداردهاي تعریفنظارتی از بعد کیفیت و بهداشت و بسته
مصرف کننده نهایی فرصت بهره برداري از برندسازي تعاونی ضمن جلب اعتماد 

هاي متنوع مصرفی را فراهم سازد که این متنوع کشاورزي با کیفیت و در رده هايمحصول
                                            

د برقرار توانمین منابع مالی در سطوح بالاتر را میأضمن این تشکیلات نهادي قابلیت برخورداري از تدر  .*
اي یک صنعت یا بخش توسعه حرفه هايمین عرضــه به هدفأســازد و با اجراي برنامه تکمیل زنجیره ت

آن و تضــمین تقاضاي بازار براي کشاورزان و تثبیت  هايو توزیع محصــول ویژه در حوزه کشــاورزيهب
  انجامد.به توسعه بازار کشاورزي می هایجهاین نتتمام که  کندثري ؤبازار محصولات کمک م



 

ره 
شما

م / 
 دو

سال
ی/ 

ومت
 مقا

صاد
ی اقت

ویج
ی تر

علم
مه 

صلنا
دوف

4 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

/
139

6
 

100 

دهد و با کننده و تولیدکننده را افزایش میرابطه دوسویه مازاد رفاه هر دو سمت مصرف
ه د به تخصیص بهینتواندن زنجیره تولید تا مصرف میکرهاي کاذب و کوتاهحذف واسطه
  هاي بازار را افزایش دهد.در منافع اجتماعی همه طرف کندمنابع کمک 

  گیريبندي و نتیجهجمع
 اهمحرك حیدر انتقال صح ینقش مهم ،يکارکرد مطلوب کشاورز يو دارا اثرگذار يبازارها

در  ویژهبه کشاورزان، شتیبهبود مع زیو ن دیتول کیو تحر دکنندگانتولی به تقاضا علائم و
 گوناگون يبازارها، کشورها نیا تیدر حال توسعه دارند. با توجه به اهم يکشورها

عه تخصص و توس گمانبی. کنندیو اجرا م نیبازار تدو مطلوب تیریمد يرا برا ییهابرنامه
و  نینو ياطلاعات و ابزارها ياز فناور منديبهره همراهبه  سازيشبکه هايرساختیز
سلف  هايهو معامل یمال نیتأم يکه به ابزارها ينظام بازار بورس کشاورز هايرساختیز
کشاورزان را در بر  یمال نیتأم يهاروشو  هاوهیانواع ش یو طراح مجهز است) دیخرشی(پ

  کند. یدهکمک کرده و آن را سامان عیبه آشفته بازار نظام توز تواندیدارد م
بالقوه و  دکنندگانیبازار به تول يتقاضا يضمن تسر يکشاورز هايمحصول عیتوز شبکه

 يخدمات کشاورز دیگرو  یجیو خدمات ترو یدرخواست یآموزش لیمسا یازسنجین
 پدیدساختنو  يضمن بسترساز تواندیم وستهیبه کمک شبکه منسجم و به هم پ دکنندگانیتول

عادلانه  يربسهم نیزو  ییبهبود کارا نهی، زميکشاورز یتعاون هايشرکت نیب یرقابت يفضا
فراهم کند. در  يکشاورز هايدیتول ییافزوده نها-و کشاورز را از ارزش یکننده اصلدیتول
بخش در  نیمولد ا نانیامکان توانمندشدن کارآفر دکننده،یعادلانه به نفع تول بريسهم جه،ینت

و  یدستنییپا عیتوسعه صنا عه،دانش در مزر تیریمد ،یصنعت يجهت توسعه کشاورز
و  عیم توزنظا تیفیک به ناچارو  شودیم یابیو بازار يخدمات برندساز ،يبندبسته ،يفرآور
  . بخشدیرا ارتقا م يکشاورز یابیبازار
هاي بزرگ از جمله طرح تحول اجراي طرح نیزدولت و  یتیحما يهااستیتوجه به س با

ظارت شرکت و ن تیریبا مد یاستقرار شبکه تعاون ؛ستکالا عیاقتصادي، طرح اصلاح نظام توز
وري شبکه بهره شیافزا ع،یتوز هايراه و هاکانال شدنباعث کوتاه تواندیم ،يمرکز یتعاون
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 زي،یرو برنامه ريگیمیتخصص و مهارت افراد، تمرکز بر تصم شیافزا ع،یتوز ینتعاو
ود؛ قوي ش یو توسعه برندهاي مل پدیدساختنو  یارتباط نیهاي نوياز فناور ريگیبهره

 زنیهها، قدرت چانفقدان تشکیلات، اتحادیه یا تعاونی خودجوش که بتواند در برابر واسطه
ن ها بر کشاورزااست که سبب تسلط واسطه یهایجمله عامل زکشاورزان را بهبود بخشد، ا

 هیاتحاد یاصل هاياز نقش یکی هند، کشور در مثال عنواناست که به یدر حال نیا شودیم
دارد، اطلاعات بازار را  اریکه در اخت ياشبکه وسیلهبهاست که  نیا ،یمل یابیبازار یتعاون

  . دهدخود ارائه  يبه اعضا نترنتیا راه از را لازم هايتهنک و کند لیو تحل دریافت
 یابینظام بازار يمداناکار لیدلا توانی، مروپیش حاصل از پژوهش هايهجیتوجه به نت با

  نام برد: ریصورت زرا به هادشواري نیرفع ا يکارهاو راه رانیدر ا يکشاورز هايمحصول
 گذاراستیو س گذارهیسرما دکننده،یکشاورز تول يمتقارن اطلاعات برا انیفقدان جر. 1
 بخشیکه تعامل متول انجامدمی سکیو پرر نانیوکار نااطمکسب يکه به فضا یدولت

 يهابرنامه نیبا دولت در تدو يو اتاق تعاون و کشاورز یشامل اتاق بازرگان یخصوص
 ينهادشیکار پ. راهشودمی بازار دچار اخلال میو تنظ يکشت، تعرفه تجار يالگو یاتیعمل
  . استبخش  نیمحور ادانش يزیردر جهت برنامه روپیش قیتحق

 هايمحصول يو بازارساز يدر برندساز يتعاون و کشاورز هايضعف تشکل. 2
ارکت با مش شودیم شنهادیاست که پ يکشاورز عینظام توز يها يمدااز ناکار یکی يشاورزک

 ياورزکش يو بورس کالا يو تشکل اتاق تعاون و کشاورز یمل یعیتوز یتعاون هايشرکت
  آن اقدام کنند.  یدهبه سامان و ... هاوالیو فست المللینیب هايشگاهینما يبا برگزار

 هايمحصول یابیبازار ندیاها در فرفروشان و واسطهعمده یبرخ يانحصار تیموقع. 3
ه از استقرار نظام شبک شودیم شنهادیشده که پمنتج هايدیتول يرپذیبه ضعف رقابت

 يرذیپو بهبود رقابت هاانحصار نیشکستن ا يبرا يکارعنوان راهبه یعیتوز يهایتعاون
  استفاده شود.  یصادرات بالقوه يدر بازارها يکشاورز هايمحصول

 یکی، هادر بازار فروش محصول ییروستا یکشاورزان سنت یزنبودن قدرت چانهنییپا. 4
 عیوزت يهایکه توسعه شبکه تعاون است يبخش کشاورز عینظام توز هايدشوارياز  گرید
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 يبرو سهم یزنقدرت چانه شیجهت افزا یکار مناسبراه تواندیم يکشاورز هايمحصول
  .باشد افزوده ارزش از هاآن

 توسعه شبکه ،يدر بخش کشاورز یاقتصاد مقاومت هايکردن هدفیاتیعمل جهتدر . 5
 ذاراثرگبا دولت و حضور  یزنقدرت چانه پدیدساختنضمن  يکشاورز عیتوز يهایتعاون

 یابیبازارمد الازم و کار هايرساختیبه توسعه ز تواندیم یمال نیمأت يبرا هیدر بازار سرما
  .انجامدیب يکشاورز هايمحصول

 يهاو نوسان تیعدم شفاف باعث ،يکشاورز هايمحصول گذاريمتقی نظام درضعف . 6
محصول از مزرعه تا بازار مصرف  متیق فراوانو فاصله  يکشاورز هايمحصول متیق یفصل

به  تواندیم گذاراستسی با هاتعامل آن تیو تقو یعیتوز يهایتوسعه تعاون نیبنابرا شود؛یم
د کمک کن یاز کانال تجارت خارج يکشاورز هايدیمازاد و کمبود بازار تول نهیبه تیریمد

  رساند. کمترین حدآن را به  يهابیو آس
 زیها در بازار و نحضور دلالان و واسطه علتبه يکشاورز هايساختار بازار محصول. 7

ازم ل ییاو کار شودیخارج م یاز حالت رقابت یداخل هاياز محصول یلازم دولت تینبود حما
 حذف دلالان و ،يمولد کشاورز دکنندگانیتول تیتقو نکهیرا نخواهد داشت. با توجه به ا

از  یکی د،یتول هايعادلانه عامل يبرسهم یزنو  يکشاورز هايلوبازار محص يهاواسطه
 یعیتوز يهایتعاون يانظام شبکه شنهادیپ يکه با اجرا است یاقتصاد مقاومت هايهدف

  .افتیدست  هاهدف نیبه ا يکشاورز
 عنوانهب يکشاورز هايبازار محصول میرقابت و تنظ يراهبرد يشورا شودیم شنهادیپ. 8

 يهایاونداران تعسهام وسیلهبه انتخابی صورتبه ،ياتاق تعاون و کشاورز یتخصص تهکمی
ت و دانش به اطلاعا یابیبازار را با دست نهیبه تیرید تا مدشو سیسأاتاق ت يو اعضا عیتوز

  .کندگذار برقرار استیبا س لاعضا در تعام یتخصص
قرار به است یو مل یاستان اسیدر مق یعیتوز يهایو توسعه شبکه تعاون کلیتش. 9

 تندهسکننده دیداران آن کشاورزان تولانجامد که سهامیبزرگ م اسیدر مق یتعاون يهاشرکت
ا ب یمال نیمأت یزنو  يکشاورز يدر بازار بورس کالا هاو عرضه محصول تیفعال يو برا

  .سازدیو اوراق مشارکت توانمند م یشامل انتشار اوراق بده هیسرما زارمتنوع با يابزارها



 

ونی
تعا

که 
 شب

حی
طرا

دي
حم

./ م
و ..

یع 
توز

ي 
ها

اند
یرو

و ش
ان 

ناس
رش

 کا
ره،

خیا
 

103 

 ياورزکش هايو مصرف محصول دیتول شتریبه ثبات ب یابیجا که خدمات بازاراز آن. 10
ک به ده و ضمن کمکر یبانیپشت یخدمات نچنی ارائه از هاتا دولت شودیم شنهادیپ انجامدمی

 ها،یشبکه تعاون نیا نیساختار آن همت گمارند. همچن کمیبه تح یابیبازار يرشد واحدها
و  دینظام تول گوناگونهاي هدفمند، ارتباطات مناسب بخش غاتیتبل انجام باعث تواندیم

  شود. يو مشتر دکنندهیارتباط با تول يبرقرار گر،یکدیبا  عیتوز

  خذآو م منابع
 رانیا يمحصولات کشاورز یابینظام بازار ؛رانیا ییتعاون روستا يسازمان مرکز .1

 .1393 جا]،؛ تهران: [بیتوسعه) کارهايراه و هاچالش لی(تحل
مدل  یطراح« ؛نیجواددیس صطفی و سیدرضام ،ي، مسعودیومرثک ،یفیشر .2

 تیریمد هايکاوش یپژوهش یفصلنامه علم ؛»رانیکالا در ا عیو توز هیته ياشبکه
 .1389 ،7، ش4س ،یبازرگان

ده دانشکتهران:  ؛پسته شهرستان رفسنجان یابیبازار یبررسادن؛ ل ،یعیشف .3
 .1378، مدرس تیدانشگاه ترب ،يکشاورز

بر  ییاثرات بورس کالا لیتحل« ؛ینیحس مجید و میرعبدالله یکرمانصباغ .4
، 11س ،و توسعه يمجله اقتصاد کشاورز ؛»رانیا ياقتصاد و بخش کشاورز

 .1389، 42ش
اي هبررسی میزان موفقیت شرکت« ؛نیادرویشی اصغرسن، و علیح صدیقی، .5

، 33 دوره ،مجله علوم کشاورزي ایران ؛»تعاونی تولید روستایی استان مازندران
 .1381، 2ش

مناسب  يکارها راه NGOو  هایتعاون« ؛يوریدهسحر  رناز وپ ان،مرادییعل .6
و  یاجتماع ،يماهنامه اقتصاد ؛»رانیدر ا يمحصولات کشاورز یابیبازار يبرا

 .1385، 181ش ،یفرهنگ
موانع و مشکلات  یبررس« ؛ینیرسول حسدیس و احمددیس ،يروزآبادیف .7

(مورد مطالعه: شرکت  يمحصولات کشاورز یابیدر بازار ییروستا يهایتعاون
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– ییا(روست یمجله توسعه محل ؛»)ضایکوشک هزار ب يروستا ییروستا یتعاون
 .1390، 1، ش9س )،شهري

 يروشیپ يتنگناها بنديتیاولو« ؛ینعمتامین و  بوالفضلمقدم، ايریقد .8
(کاربرد  یابیبر نظام بازار دیشهرستان مشهد با تأک يکشاورز دیتول يهایتعاون

 .1390، 1، ش25دوره ،ياقتصاد و توسعه کشاورز هینشر ؛»)یآنتروپ اریمع
، زابل: نور علم، دانشگاه 2؛ چيمحصولات کشاورز یابیبازار رضا؛لیع ،یکرباس .9

 .1389زابل، 
 يسازيتجار کردیبا رو يبخش کشاورز يهاتشکل یدهسازمان هدي؛م ،يمرتضو .10

معادن و  ع،یصنا ،یمرکز مطالعات اتاق بازرگانتهران:  ؛یو توسعه بازرگان
 .1392، يکشاورز

 محصولات یابینقش بازار یبررس« ؛آذریرسول مانیو سل لیاسماع ،یمعروف .11
و  یلالملنیکنفرانس ب ؛»رانیا ییو روستا يدر نظام اقتصاد کشاورز يکشاورز

 .1393، طرود شمال یشرکت پژوهش :، بابلسراقتصاد سبز نیآنلا
 در روستایی هايتعاونینقش « ؛زادهفرج هاالدین و زکریاب ،ینجف .12

 ،تعاونمجله  ؛»فارس موردي مطالعه کشاورزي، محصولات بازاریابی
 .1389، 1، ش21 دوره

 ؛یبخش تعاون هايیژگینقش و و ؛یتعاون، کار و رفاه اجتماع وزارت .13
 خیبه تار یابیقابل باز https://www.mcls.gov.ir/fa/law/14 تیسا
 .1389، اسفند 12

14. Acharya, S. S; 2009. "Food security and Indian Agriculture: 
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وکار در چارچوب کسب طیمح یبررس

 يکشورها ي: مطالعه موردیاقتصاد مقاومت
  اندازحوزه سند چشم

  26/2/1397: تاریخ پذیرش  15/12/1396تاریخ دریافت: 

  * يریام نیحس   ____________________________________________________________________  

  ** رانوندیبیمعصومه باران

  چکیده
د و توسعه که رش طوري. بهاستوکار کسب يدر هر کشور فضا ياقتصاد تیوضع کنندهنییتع هايعاملاز 

 است. مقاله کار مناسبوکسب طیمح کیسلامت اقتصاد کشور در گرو داشتن  شیو به تبع، افزا ياقتصاد
در  یومتمقا عنوان شاخص ساده اقتصادبه يوار بر رشــد اقتصــادکســب طینقش مح یبررســ رو در پیپیش

ــتفاده از روش دادهحوزه ســند چشــم يکشــورها  م2010 -م2017 یدوره زمان یط ،ییتابلو هايانداز با اس
ه عبارت دارد، ب يدارارابطه مثبت و معن يوکار با رشد اقتصادکسب يکه فضا دهدینشان م هاهجیاست. نت

ــاخص کســب کی شیبا افزا گرید ــادواحد ش ــد اقتص . ابدییم شیواحد افزا 105/0 هاندازبه  يوکار، رش
ـــاخص حکمران ينهاد يرهایمتغ ـــاد يخوب و آزاد یپژوهش، ش ـــاخص  يبر رو يمعنادار راث ياقتص ش

ــب ثبت و م اثر یثابت ناخالص داخل هیســرما لیاز جمله تشــک يکلان اقتصــاد يرهایوکار ندارند. متغکس
و  دولت یدارد. مخارج مصرف يبر رشــد اقتصــاد ينادارو مع یمنف اثر ،ياقتصــاد گذاريهیمعنادار و ســرما

ــاد ــاخص فلاکت اقتص ــاد یمنف راث يش ــد اقتص ــا يو معنادار بر رش کار وکســب يدارد. جهت بهبود فض
ـــورهــا ـــنهادیمورد نظر پ يکش ـــب يادار هايحلهکردن مریکیمانند الکترون هاییش و  نیوکارها و قوانکس

  .دشومی ارائه ترمقررات ساده
  .ییتابلو يهاانداز، دادهحوزه سند چشم يکشورها ،يوکار، رشد اقتصادکسب طیمح واژگان کلیدي:

  .JEL: K20 ،O50 ،C23 بنديطبقه

                                            
   Email: Hossienamiri@gmail.com .مسئول) سندهی(نو یدانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزم یعلمئتیو عضــو ه اریاســتاد .*

  Email: Masoumeh.barani1368@yahoo.com .یدانشگاه خوارزم ،یارشد رشته اقتصاد اسلام یکارشناس يدانشجو. **

mailto:Hossienamiri@gmail.com
mailto:Masoumeh.barani1368@yahoo.com
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  مقدمه
 رانمدی که است اقتصادي هايبنگاه بر عملکرد هاي اثرگذارعامل وکار یکی ازکسب محیط

 وکارسبک محیط که طوريبه ؛بخشند بهبود یا داده تغییر را هاآن توانندنمی هابنگاه مالکان یا
 یزهانگ رفتنبین از باعث و دهدمی افزایش را اقتصادي هايبنگاه عملکرد هزینه نامناسب،

ی، حسین(شود می جهانی نبایرق کشور از تولیدکنندگان ماندنعقب نیز و گذاريسرمایه
 کمی شاخص ده وکار ازمنظور ارزیابی فضاي کسببه Doing Businessمؤسسه  ).1389

فاده گیرد، استمی بر در آن انحلال تا گیريشکل زمان از را وکارکسب یک عمر از مرحله ده که
  ند از:هست عبارتگفته پیشهاي کند. شاخصمی

  ؛)شرکت ثبت یندافر( )Starting a Business( وکارکسب شروع .1
 از الرعایهلازم یندافر تمام( )Dealing with Construction Permits( مجوزهــا . دریــافــت2

  ؛)شودمی را شامل کارگاه یک اندازيراه تا مجوز دریافت
  )؛Getting Electricity( وکارهارسانی برق به کسبخدمت .3
 رسمی اسناد دفتر در دارایی ثبت جهت لازم یندافر( )Registering Property( مالکیت ثبت .4

  ؛)است
  )؛Getting Credit( اعتبار . دریافت5
  ؛)دارانسهام( )Protecting Investors( گذارانسرمایه از حمایت. 6
  )؛Paying Taxes( مالیات پرداخت. 7
  )؛Trading Across Borders( فرامرزي تجارت. 8
  )؛Resolving Insolvency( فعالیت یک انحلال. 9

  .)Enforcing Contracts( قراردادها بودن آورالزام. 10
 اقتصاد مقاومتی است هايترین هدفتوسعه اقتصادي از مهمکه رشد و با توجه به این

، یابی به این هدفلازمه دست )؛ بنابراین1392هاي کلی اقتصاد مقاومتی، (سیاست
اعث وجود افزایش فعالیت اقتصادي ب و گسترش فعالیت اقتصادي است که با پدیدساختن

وصی انگیزه بخش خص پدیدآمدنحرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی شده و این سبب 
 يراب گذارانهیسرما نانیسبب اطم نیز وکارکسب يحذف موانع در فضاشود و در صورت می

ر حضور د زهیانگ یبخش خصوص گذارانهیشده و سرما ياقتصاد يهاتیدر فعال هابنگاه
وکار به کسب طیبهبود مح گر،یعبارت د به .ابندییو مولد کشور را م يدیتول يهاتیفعال
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شتغال در ا پدیدساختنو  يگذارهیرشد سرما ،یکشور، توسعه بخش خصوص دیتول تیتقو
 قیزربا ت زین یداخل گذارانهیسرماوکار، بنابراین با بهبود فضاي کسب انجامد؛میکشور 

لید را در و رشد و تو شوندیم بیمولد ترغ يهابخش تیکشور به فعال دیبه بدنه تول هیسرما
 که توان گفتیپس م). 4ص ،1394اقتصاد،  ریتدب یقاتیمؤسسه تحق( آورندمیپدید کشور 
 کاروکسب مناسب فضاي گرو در کشور هر اقتصادي رشد مقتضیات از توجهیقابل بخش

گذاري در یک فضاي سرمایه پدیدساختنبنابراین  ؛گذاري بیشتر استسرمایه جهتدر 
در یک کشور  کاروکسب هر چه محیططوري که به ؛شودمحقق می کاروکسب مناسب

هاي موجود بالاتر کاروکسب هاي جدید و رشدکاروپدیدآمدن کسبمساعدتر باشد، احتمال 
. در امدانجمیگذاري بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادي بالاتر رود که این خود به سرمایهمی

 طیاعدبودن محتوسعه و مس زانیبه میابی به رشد اقتصادي در یک کشور نتیجه دست
یابی به ). در حقیقت لازمه دست11ص ،1387(برومند،  دارد یدر آن کشور بستگ کاروکسب

افزایش  ،استانداز اقتصادي ساله چشماقتصادي کشور که هدف سند بیست نخستجایگاه 
رشد و توسعه اقتصادي بوده و این کار با افزایش فعالیت اقتصادي، توسعه بخش خصوصی 

 توانیمبنابراین  ).1391 قابل تحقق است (بختیاري و شایسته، کاروکسب ايو بهبود فض
 گذاريیهسرما يخود در ارتقا اثرگذاربا نقش  کاروکسب يفضا یتبهبود وضع که گفت

قتصاد ا هايتحقق هدف ینهزم ید،در عرصه اقتصاد مولد و توسعه بخش تول یبخش خصوص
   .آوردیمهم افردر کشور را  یمقاومت

 کاروکسب شاخص ،»2018 کاروکسب سهولت« جهانی بانک گزارش جدیدترین طبق
 تنسب کشور اصلاحات انجام سرعت علتبه اما است یافته بهبود 56,48 به 56,22 از ایران

 گذشته الس به نسبت کشور المللیبین جایگاه باعث و بوده کمتر جهان کشورهاي دیگر به
 رتبه پنج. کند پیدا نزول 124 رتبه به کشور 190 بین در 120 رتبه از و یابد تنزل رتبه چهار

 مانده 2017سال  گزارش به نسبت تغییر بدون» 2018 کاروکسب سهولت« فهرست نخست
 کشورهایی زمره در توانمی را ایران المللی،بین آمارهاي . بنابراین براساس مقایسهاست
 ترینمهم کلی طوربه. دارد نامطلوبی وضعیت هاآن در وکارکسب فضاي که کرد بنديگروه
 ی،سیاس هايعامل به توانمی را ایران در کاروکسب فضاي توسعه عدم بر هاي اثرگذارعامل
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ارزشی  و اخلاقی مسائل و قانونی هايعامل وري،افن المللی،بین اقتصادي، -اجتماعی
  .کرد بنديطبقه

 مهوريج اندازچشم سند در فناوري و علمی اقتصادي، نخست جایگاه به یابیدست براي
شمرده  کشور اقتصادي توسعه راهبردهاي ترینمهم از کاروکسب فضاي بهبود ایران، اسلامی

 ختهپردا کاروکسب محیط بهبود درباره بحث به توسعه چهارم برنامه در رواین از شود؛می
 یتوضع به بهبود یاقتصاد مقاومت یکل هايیاستس 20و  9، 4، 1 يبندهادر . است شده
آفرینی، مناسب براي کار وضعیتکردن همابه فر یکپرداخته شده است. بند  کاروکسب يفضا
براي  به تسهیل مقررات نهآموزش و کارآفرینی، بند  راهانسانی از به تقویت سرمایه  چهاربند 
 ،ینیکارآفر ،يورثروت، بهره دیتولبه  بیستو گسترش تجارت خارجی و بند  هاهمبادل
 هايشود، که یکی از ملزوممشاهده میگفته پیشاشاره دارد. با توجه به مطالب  يگذارهیسرما

هاي کلی اقتصاد مقاومتی از جمله بندهاي توجه به سیاست کاروکسب مساعدشدن فضاي
  ).1392هاي کلی اقتصاد مقاومتی، است (سیاست کاروکسب مرتبط با محیط

و  کاروکسب قانون اساسی به فضاي 68و  67، 66اختصاص اصل  یزنو  مولد اشتغال
مجلس شواي اسلامی  وسیلهبه 1390در سال  کاروکسب تصویب قانون بهبود مستمر فضاي

صاد کشور اقت یاساس هايدشوارياز  یکی عنوانبه کاروکسب ينامساعد فضا یتوضعو تبین 
حقق ت سازینهزم تواندیم کاروکسب يبهبود فضا کهو اینمطرح شده است  خیرا يهادر سال

. )11، ص1394اقتصاد،  ریتدب یقاتی(مؤسسه تحق در کشور باشد یاقتصاد مقاومت هايهدف
 اد مقاومتیدر بستر اقتص کاروکسب فضاي بهبود بررسی بهرو پیشپژوهش  در منظور همین به

در بستر  ارکوکسب بررسی بهبود فضاي، روپیش هدف از پژوهش ؛ بنابراینشده است پرداخته
طی  *اندازهاي تابلویی، در کشورهاي حوزه سند چشماقتصاد مقاومتی با استفاده از روش داده

   :ین صورت استه ابنابراین فرضیه پژوهش ب است؛ م2010 -م2017دوره زمانی 
عنوان هب اندازچشم سند حوزه کشورهاي اقتصادي رشد بر کاروکسب فضاي توسعه و بهبود

  .گذاردیمثبت م شاخص ساده اقتصاد مقاومتی اثر
                                            

شامل ایران، امارات، ترکیه، عربستان، قطر، عراق،  که هستندکشور  23انداز کشورهاي حوزه سند چشم .*
ه عمان، ازبکستان، کویت، اردن، لبنان، کران آذربایجان، بحرین، قرقیزستان،گرجستان، ارمنستان، قزاقستان، 

 .استباختري و غزه، تاجیکستان، پاکستان، یمن، سوریه، افغانستان 
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یق بعدي پیشینه تحق بخش در . در ادامهدر چهار بخش تنظیم شده است روپیش پژوهش
داخلی و خارجی بررسی شده است. در بخش دوم به مبانی نظري  هايهبه تفکیک مطالع

 هايجهیمدل تحقیق و نتخش سوم در ب و اقتصاد مقاومتی اختصاص دارد. کاروکسب فضاي
بندي و ارائه راهکارهایی جهت تحقق بخش پایانی مقاله به جمع. آن آورده شده است

  اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. هايهدف

  پژوهش نهیشیپ
 تیضعو یو بررس گوناگون يدر کشورها يرشد اقتصاد يرو کاروکسب نیارتباط ب بارهدر
 بخش نیانجام شده است که در ا هاي فراوانیهمطالع ر،یوپاگمقررات سخت و دست زانیم

 ریخا يهاکه در سال باشدمی یموضوع کاروکسب ي. فضاشودیپرداخته م هاآن یبه بررس
ز ا یبرخ انیبخش به ب نیانجام شده است. در ا شوردر خارج و داخل ک يمتعدد هايهمطالع

  .شودیپرداخته م هايهمطالع نیا

  داخلی هايهمطالع
 قتصاديا رشد بر کاروکسب فضاي تأثیر بررسی عنوان با ) پژوهشی1388و همکاران ( شهنازي

 منتخب کشور 68 در اقتصادي رشد بر کاروکسب فضاي اثر بررسی به منتخب کشورهاي در
 زیربخش هفت در ضعف دهدمی نشان هاهنتیج. اندپرداخته م2003-م2006 زمانی دوره طی

 اجراي خارجی، تجارت شاخص مالیات، پرداخت اموال، ثبت ،کاروکسب کردنتعطیل
  .دارد اقتصادي منفی اثر جدید کاروکسب اندازيراه کارگران اخراج و استخدام قراردادها،
 بهبود و مالی نظام توسعه نقش« عنوان تحت ايمقاله در ،)1389( فرفهیمی و حسینی

 مانیز دوره طی تابلویی هايداده روش از استفاده با »اقتصادي رشد بر کاروکسب فضاي
 بر کاروکسب فضاي و مالی وضعیت بهبود که اندیافته دست هاهنتیج این با م2006-م2009
 انکیب هايداراي حجم در درصد یک افزایش با که ايگونهبه اثرگذار هستند؛ اقتصادي رشد

  . شودیم افزوده کشورها اقتصادي رشد به درصد/. 11 و/. 39 ترتیب به بانکی، اعتبارات و
 درش بر کاروکسب بهبود تأثیر بررسی« عنوان با ايمقاله ،)1390( همکاران و باصري
 کمی هاياثر بررسی به م2004-م2010 زمانی دوره طی دیتا پانل مدل استفاده با »اقتصادي

 دهدیم نشان هاهنتیج. اندپرداخته منتخب کشورهاي در اقتصادي رشد بر کاروکسب محیط
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 در. تاس انجامیده کشورها این اقتصادي رشد به کاروکسب محیط شاخص رتبه بهبود که
 رد بخشیدنسرعت و مقررات و قوانین در تسهیل و سالارانهدیوان فضاي حذف حال عین

 محیط پدیدساختن در تواندمی که است مهمی هايعامل از کاروکسب یک شروع اجراي
  .باشد اثرگذار اقتصادي رشد ارتقاي براي مطلوب

گی کیفیت محیط کسب وکار بر میزان وابست ثیرأبررسی ت«اي با عنوان مقاله )،1391( شهاب
 محیط به بررسی کیفیت »ک تحلیل تجربی در چارچوب مفهوم اقتصاد مقاومتیی اقتصادي:

فت از کشورهاي صادرکننده نمنتخبی  هاي تابلویی براي ایران ودادهبا استفاده از  کاروکسب
دهد نشان می حاصل هاهنتیج پرداخته است. م2005- م2011هاي اوپک طی دوره سال عضو

رهاي منتخب و کشو غیرنفتیِ وکار در افزایش صادراتمثبت کیفیت بهتر محیط کسب اثرکه 
بخش  رداست.  ییدأتمورد  هاآن پذیريبنابراین در کاهش درجه وابستگی اقتصادي و آسیب

 جهت توصیه سیاستی در 19بیش از  دست آمده،هتحلیلی ب هايهانتهایی نیز بر مبناي نتیجِ
  طراحی و تقویت ساختار اقتصادي کشور بر مبناي ایده اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده است.

 »کارآفرینی و مقاومتی اقتصاد« عنوان با يامقاله در ،)1391( همکاران و چایجانی هوشمند
 ارآفرینیدهد که کنشان می هاهنتیج. پرداختند کارآفرینی و مقاومتی اقتصادرابطه  بررسی به
  .است مقاومتی بر اقتصاد گذاراثر عامل یک عنوانبه

 کاروکسب فضاي يهاه بررسی اثر شاخصاي بدر مطالعه )،1392و همکاران ( عبدالهی
ازمان همکاري و توسعه اقتصادي بر رشد اقتصادي ایران و مقایسه آن با کشورهاي عضو س

(OECD) هاي اقتصادسنجی و اطلاعات شگردبا استفاده از  م2006-م2011هاي طی سال
پژوهش حاکی از  هايهنتیجختند. پردا کاروکسب آماري بانک جهانی و سایت فضاي

و اجراي قراردادها  اعتبار دریافت داران خرد،هاي حمایت از سهاماثرگذاري بیشتر شاخص
 هاآن ها و بهبودکه توجه به این شاخص استبر رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی 

  .سزایی بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی به همراه داشته باشدهر باثتواند می
 اقتصادي آزادي و کاروکسب محیط نقش« عنوان با ايمقاله در) 1393( همکاران و بابکی

 بررسی به »)2004-2013( تابلویی هايداده رویکرد با منتخب کشورهاي اقتصادي رشد در
 دوره طی منتخب کشور 30 در اقتصادي رشد بر اقتصادي آزادي و کاروکسب محیط نقش

 آزادي و وکارکسب محیط که دهدمی نشان هاهنتیج. اندپرداخته م2004 - م2013 زمانی
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 آزمون از حاصل هايهنتیج همچنین. دارند اقتصادي رشد بر معناداري و مثبت راث اقتصادي،
 بر کاروکسب محیط به نسبت اقتصادي آزادي اثرگذاري که دهدمی نشان ضریب دو برابري

  .است بیشتر اقتصادي رشد
 رشد بر کاروکسب فضاي اثر« عنوان تحت پژوهشی در ،)1394( همکارانش و مهربانی

 اب »یافتهتعمیم گشتاور روش از استفاده با OECD و MENA کشورهاي ایران، اقتصادي
 مقایسه و بررسی به یافتهتعمیم گشتاور برآوردگر و پویا مقطعی هايداده روش کارگیريبه
 سازمان و منا عضو کشور 44 براي اقتصادي رشد بر کاروکسب فضاي هايشاخص اثر

 نشان هاهنتیج. اندپرداخته م2006-م2012 زمانی دوره طی توسعه و اقتصادي همکاري
 بیمناس وضعیت از مناسب کاروکسب محیط فقدان علتهب ایران اقتصادي رشد که دهدمی

 و ثبتم رابطه یک اقتصادي رشد و کاروکسب فضاي بهبود بین همچنین نیست برخوردار
  .یابدیم کاهش اقتصادي رشد کاروکسب فضاي شدن بدتر با که طوريبه ؛دارد وجود معنادار

 بجذ نیازپیش کاروکسب فضاي بهبود و توسعه« عنوان با پژوهشی ،)1395( علیزاده
 ضايف رابطه بررسی به »اقتصادي رشد به یابیدست در خارجی مستقیم گذاريسرمایه
 اسناد و ايهکتابخان شیوه با اطلاعات و تحلیلی -توصیفی روش با گذاريسرمایه و کاروکسب
 فضاي وسعهت بین دوسویه و مستقیم رابطه دهدمی نشان تحقیق هاهنتیج. است پرداخته کاوي
 ایران رد اقتصادي رشد به یابیدست براي خارجی مستقیم گذاريسرمایه جذب و کاروکسب
 تمدیری جدید، فناوري انتقال خارجی مستقیم گذاريسرمایه که صورت ینه اب دارد وجود

 طرفی از داشت، خواهد در پی را کاروکسب فضاي توسعه ترمهم همه از و روز دانش و
 اشدبمی هايالزام و نیازهاپیش تحقق نیازمند ایران در خارجی مستقیم گذاريسرمایه جذب

  .هاستالزام این ترینمهم از کاروکسب فضاي هايزیرساخت توسعه و بهبود که
 کارهاي و سازبهبود الگوي تبیین« عنوان با ايمقاله ،)1396( همکاران و باورصاد

 افزارنرم و) SEM( ساختاري روش از استفاده با کاروکسب فضاي بررسی به» کاروکسب
. اندپرداخته 1383-1387 زمانی بازه در) SPSS22( اساسپیاس و) LISREL( لیزرل
 تخصص کیفیت و کاروکسب اندازچشم ارشد، مدیریت حمایت دهد،می نشان هاهنتیج

 نبی همچنین دارند؛ سازمان منابع ریزيبرنامه با معناداري و مثبت رابطه خارجی هايعامل
  .دارد وجود معناداري و مثبت رابطه مالی عملکرد و سازمان منابع یزيربرنامه
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  خارجی هايهمطالع
 درش بر مقررات تأثیر بررسی« عنوان تحت پژوهش ،)loayza et al, 2005و همکاران ( زایلو

 بازار در ژهویبه فراوان مقررات که رسیده نتیجه این به سرانجام» رسمی غیر بخش و اقتصادي
  .انجامدمی غیررسمی بخش تحریک و اقتصادي رشد کاهش به تولید و کار

 بررسی به »رشد و مقررات«عنوان  با ايمقاله در ،)Jankvaf, 2006( همکاران و جانکوف
 مقطعی هايداده از استفاده با دنیا کشور 135 در اقتصادي رشد با شاخص این رابطه

 روع(ش کاروکسب سهولت یشاخص فرع هفتساختن شاخص مقررات از  ياند. براپرداخته
، ذارانگیهاز سرما یتاعتبار، حما دریافت یتکار، مالک یروي، استخدام و اخراج نکاروکسب
ررات است که مق یناز ا یحاک یجهنت ) استفاده شده است.کاروکسب قراردادها و بستن ياجرا

 شودیگروه مشاهده م چهارکشورها به  یمبا تقس که يدارد طور در پیرا  تریعبهتر، رشد سر
از  یشتردرصد ب 3/2، کاروکسب مقررات ینچهارم کشورها با بهتر یککه نرخ رشد سالانه 

  است. ترینیینچهارم پا یک
 محیط در دولت هايسیاست راث بررسی به ايمطالعه در ،)Cali at al, 2011( سن و کالی

 وییتابل هايداده و استاندارد رشد هايرگرسیون از استفاده با اقتصادي رشد و کاروکسب
 محیط در دولت اثرگذار هاياصلاح که دهدمی نشان. پرداختند هندوستان کشور در پویا

 و لتدو بین تعامل و بوده اثرگذار اقتصادي رشد روي بر توجهیقابل طوربه کار وکسب
  .شودمی اقتصادي رشد روند هدایت باعث گیريچشم طوربه که است خصوصی بخش

 فضاي هايشاخص اصلاح بالقوه نقش بر خود مقاله در ،)Hanch, 2012( هانچ
 دریافت هايشاخص و کرده پافشاري هاآن اقتصادي رشد و کشورها رتبه بهبود بر کاروکسب
 رشد براي هاشاخص ترینمهم از را خرد دارانسهام از حمایت و قراردادها اجراي و اعتبار

 کنندیم تمرکز هزینه و زمان بر که هاییشاخص که کندمی بیان وي. داندمی کشورها اقتصادي
 رايب را گذاريسرمایه جریان اصلاح وي چنینهم. دارند اقتصادي رشد در سزاییهب اثر نیز

  .داندمی لازم را کشورها وکارکسب فضاي بهبود
 گذاريمقررات اصلاح تأثیر« عنوان با پژوهشی ،)Ibrahim Haidar, 2012( حیدر ابراهیم

 و کاروکسب فضاي گذاريمقررات اصلاح رابطه بررسی به» اقتصادي رشد بر کاروکسب
 وي يهاپژوهش. است پرداخته م2006-م2010 دوره در جهان کشور 172 در اقتصادي رشد
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 شورهاک اقتصادي رشد با داريامعن و مثبت ارتباط کاروکسب فضاي هاياصلاح که داده نشان
 015/0 با کاروکسب گذاريمقررات اصلاح هر میانگین، طوربه که کندمی عنوان همچنین. دارد

  .است همراه داخلی ناخالص تولید در رشد نرخ افزایش درصد
 فضاي مقررات رابطه بررسی به ايمقاله در ،)Boudhiaf et al, 2014( همکاران و بودهیاف

 با هاآن .پرداختند م2011 - م2007 دوره در کشور 162 براي اقتصادي رشد و کاروکسب
 لینک کی که دریافتند کنترل متغیرهاي دیگر از براي و کاروکسب انجام شاخص ده از استفاده
 جوزم دریافت و مرزيبرون تجارت جز به کاروکسب هايشاخص بین قوي بسیار ارتباطی
 که است آن از حاکی هاآن هايیافته همچنین. دارد وجود اقتصادي رشد با وساز،ساخت
  .انجامدمی فقیر کشورهاي سریعتر رشد به کاروکسب مقررات بهبود جهت در هاسیاست

 کیفیت و مالی تمرکززدایی« ،)Monica Scalars et al, 2017( همکاران و اسکالرز
براي  م2004-م2012 هاي سال از تابلویی هايداده از استفاده با »کاروکسب محیط در نهادي

کرده است.  کار محیط با سازگار هايمحیط احتمال در را مالی تمرکززدایی اثر کشور، 78
 در نآ اثر و بخشدمی بهبود را کاروکسب محیط مالی، تمرکز عدم که دهدمی نشان هاهنتیج

  .است ترقوي درآمدکم کشورهاي

  ينظر یمبان

  کاروکسب يو فضا یاقتصاد مقاومت ينظر تیماه
 هابلاغی اساسرب .دندفرمو مطرح را مقاومتی اقتصاد ایده انقلاب، معظم رهبر 1389 سال در

 پیرامون هاي کلی اقتصاد مقاومتیسیاست ،1392 ماه بهمن 29 در انقلاب معظم رهبر
رویکرد جهادي،  :)1392 ،يمقام معظم رهبر( است شده استوار زیر کلیدي هايمؤلفه

 هک مهمی هايبحث از بنیان. یکیو عدالت بنیانگرا، مردمی، دانشزا، بروناقتصادي، درون
تفاده اس يامعن به زایی. درونباشدمی زاییاست، درون شده مطرح مقاومتی اقتصاد در الگوي

 بر اقتصاد مقاومتی هاي داخلی و افزایش تولید داخل است. با توجه به این مفهومظرفیتاز 
 .ه داردتوج خوداتکایی براي شکوش و داخل تولید هايمزیت ها، استفاده ازوابستگی کاهش

 تمقاوم هايشاخص بهبود و پویا رشد تأمین هدف مقاومتی با اقتصاد کلی هايسیاست
  شده است. ساله، ابلاغبیست اندازچشم سند هايهدف به یابیدست و اقتصادي
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ی ناگونگوهاي اند و شاخصدهکرتوجه  کاروکسب به فضاي گوناگونیالمللی هاي بینسازمان
 ،)World Economic Forum( اقتصاد جهانی اند. مجمعکار بردههگیري آن برا براي اندازه

 هاي مهمیگام راه این در هاي دیگرسازمان برخی و )Heritagge Foundation( هریتج بنیاد
هاي حامیان فعالیت ترینمهم از یکی عنوانبه نیز جهانی بانک م1990 دهه اواخر از. برداشتند

 به را خود گرایش ،)De Soto, Hernando( دسوتوهاي دنیا بر پایه اندیشه در ايتوسعه
 .ادد آن تغییر بر اثرگذار هايونقان و جزئی کلی طوربه وکارکسب فضاي بررسی سمت

 مارك هانوسچ وسیلهبهنظارتی  هاي، رشد اقتصادي و اصلاحکاروکسب هاي انجامشاخص
)Marek Hanusch, 2011(، بانک جهانی  کاروکسب هايعنوان شاخصبه)SDBI( 
)Doing Business Indicators( فضاي  هايبه راهنماي مهم و یک معیار براي اصلاح

  ).32ص م،2013(اشرف و صالح،  اندگذاري تبدیل شدهسرمایه

  )یمؤلفه اقتصاد مقاومت نیتر(مهم يبا رشد اقتصاد کاروکسب يرابطه فضا
 پدیدساختن خارجی، و داخلی گذاريسرمایه افزایش وکار باعثکسب بهبود فضاي

شد توجه به مؤلفه طور که بیان شود. همانداخلی می ناخالص تولید رشد و اشتغال
ابی یتواند باعث افزایش تولید داخلی و در نتیجه دستزایی اقتصاد مقاومتی میدرون

 فضاي بهبود بین نزدیک بسیار توان به ارتباطبه رشد و توسعه پایدار شود. بنابراین می
کار، وبهبود فضاي کسب طوري که با وجودبه ؛رشد اقتصادي پی برد و کاروکسب
 داشتن با که گفت توانمی رواین داشت. از خواهد پی در را اقتصادي درش تسریع
 کالاها صرفم و تولید، توزیع به اقتصادي فعالان انگیزه ،کاروکسب براي مناسب فضاي

 و ترشفاف کشورها در کاروکسب فضاي چه . در نتیجه هرآمد خواهد پدید خدمات و
 طلوبم هايسیاست گرفتن کشورها و اقتصادي سلامت افزایش به باشد تررقابتی

 زا اقتصادي که توسعه و رشد جمله از اقتصادي، هايشاخص بهبودي روند و انجامیده
  .آمد خواهد پدیدست، ا اقتصاد مقاومتی هدف ترینمهم

 – هارود که زمانی از اقتصادي رشد بر هاي اثرگذاراملع بارهدر ايگسترده هايهمطالع

 رشد الگوي نخستینم 1950 دهه در )Solo( سولو سپس )Haraud - Domaar( دومار
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 بر افزون است که آن بیانگر هاهمطالع است. این شده کردند، انجام تعیین را اقتصادي

 اقتصادي رشد بر نیز دیگري هايعامل فناوري، هايتغییر و فیزیکی سرمایه کار، نیروي
 آن بر اقتصادي رشد جدید هاينظریه در که هاییعامل این یکی از .اثرگذار هستند

نظري  هايهتوجه به مطالع با. است کاروکسب فضاي است، شده پافشاري فراوانی
شد عنوان یک عامل مهم بر ررا به کاروکسب که اثر بهبود فضاي بخش پیشینه پژوهش

صورت نموداري این رابطه توضیح داده شده است. اقتصادي تبین شده است، در ادامه به
 ي افزایش ظرفیت اقتصاد کشور و رشداهاي جدید به معنکاروکسب پدیدساختن

ظرفیت  پدیدساختنهاي موجود و ظرفیت بیشتریني استفاده از اها نیز به معنکاروکسب
صادي توسعه اقت اثرگذاریکی از ابزارهاي  کاروکسب و توسعه پدیدساختن. استجدید 
هاي ها بالا باشد، هدفکاروکسب غرافیاییویژه اگر گستردگی و توزیع جبه ؛است

 اهرتوسعه اقتصادي مانند فقرزدایی، توزیع درآمدها و توسعه عدالت اجتماعی نیز از 
و  کاروکسب بهبود فضاي راه یکیابی است. در نمودار توسعه کارآفرینی قابل دست

  رشد اقتصادي نشان داده شده است.
  و رشد اقتصادي کاروکسب بهبود فضاي راه: یک نمودار
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  ایران با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاروکسب ارتباط رتبه :دو نمودار

  
  .بانک جهانی: منبع

 دهد.ایران را نشان می در اقتصادي رشد و کاروکسب رتبه بین ارتباط دو نمودار
 کاهش باعث کاروکسب رتبه افزایش شود،مشاهده می پیشینگونه که در نمودار همان
اي گوی کاروکسب بودن رتبهپایین حقیقت. در )عکسرب و( شودمی اقتصادي رشد

 نرخ بیشترین م2016 سال در پیشیننمودار  وکار است که طبقمساعدشدن فضاي کسب
 هرتب در اقتصاد ایران وجود داشته است که متناظر با آن داخلی تولید ناخالص رشد

 محیط بودنمناسب از حاکی این که ترین سطح خود بوده استدر پایین کاروکسب
  .باشدم می2016 سال در یرانا کاروکسب

، در سال )GEM )Global Entrepreneurship Monitor دیدبان جهانی کارآفرینی
مریکا، فنلاند و ایرلند، ابرجسته کشورهاي انگلیس،  يهابا مشارکت دانشگاه م1997

دید پوکار لندن و با حمایت قوي بنیاد کارآفرینی کافمن بابسون کالج و دانشکده کسب
ی هاي علمی پژوهشدانشگاهی مرکب از تیم یومبان جهانی کارآفرینی، کنسرسدیده. آمد

المللی هاي پژوهشی معتبر در سطح بیناست که مأموریت اصلی آن ارزیابی و ارائه داده
گانه را که بر پنج هايعامل GEMدر مدل . هاي کارآفرینانه استفعالیت بارهدر

 ننشا سه نمودار که طورهمانشود. ند، بررسی میگذارهاي کارآفرینی اثر میفعالیت
 نقش به مربوط اصلی سازوکار ننخستی ،GEM مفهومی مدل بالایی بخش در دهد،می
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 تاس این بر فرض. هستند المللیبین کاروکسب دارعهده که است بزرگ هايشرکت
 هايشرکت المللیبین رقابت توان یابد، توسعه متناسب، ايگونهبه کلی وضعیت اگر که

 رد خدمات و کالاها براي ها،شرکت این توسعه و بلوغ با. کندمی پیدا افزایش بزرگ
 براي ودخ نوبه به تقاضا افزایش این. آیدمی پدید ايملاحظهقابل تقاضاي ملی، اقتصاد
 سوي از. سازدمی فراهم بازار در را هاییفرصت متوسط و کوچک خرد، هايکاروکسب
 سازو دومین توجه کانون شود،می مشاهده نمودار پایین قسمت در که طورهمان دیگر،

 رشد و پدیدساختن در کارآفرینی نقش اقتصادي، رشد براي محرکی عنوانبه اصلی کار
 -ساختاري هايعامل از دیگري مجموعه یندافر این در. است جدید هايکاروکسب

 و ظهور و فرهنگی اجتماعی، محیط بین هايتعامل کارآفرینانه، چارچوب شرایط
 ژگیوی دو به مشخص طوربه این، بر افزون. دارند نقش -جدید هايکاروکسب گسترش
  :از ندهست عبارت که شودمی اشاره نیز کارآفرینانه یندافر اساسی

 ؛بازار هايفرصت وجود یا ظهورالف) 

 آن از برداريبهره و گیريپی منظور به که افرادي) مهارت و انگیزه( کارآفرینانه ظرفیتب) 
  .کنندمی اندازيراه را جدیدي هايکاروکسب کارآفرینانه، هايفرصت
 سازوکار دو هر تکمیلی ماهیت بر آن پافشاري به GEM مدل ارزش بیشترین

 رگبز هايشرکت حقیقت در. دارد ارتباط ملی اقتصاد رشد با که گفته استپیش
 خدمات، و کالاها براي تقاضا افزایش و جانبیهاي اثر فناوري، انتقال راه از شدهتثبیت
 گر،دی سوي از. کنندمی فراهم جدید کاروکسب هايفعالیت براي را هاییفرصت اغلب

 به فناوري، توسعه تشدید و هاهزینه کاهش راه از توانندمی کارآفرین هايشرکت
 در -ودخ اصلی مشتریان عنوانبه -بزرگ هايشرکت در رقابتی هايمزیت پدیدساختن

  .کنند کمک جهانی هاي رقابتعرصه
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  GEM مدل مفهومی  سه: نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  .)1391 ،آقاجانی و اسبوئی(منبع: 

کشور پنج  با سهیمقا و وکارکسبفضاي  شاخص در رانیا گاهیجا يواکاو
  اندازچشمحوزه سند  کاروکسب نخستجایگاه 

 خستنکشور  پنج با آن مقایسه و ایران کاروکسب سهولت جایگاه به بررسی این بخش در
شود که ایران ملاحظه می چهارشود. طبق نمودار می پرداخته دیدانداز از این چشم سند حوزه

رار دارد، ق نخستدر جایگاه  کاروکسب با کشور گرجستان که از نظر فضاي فراوانیفاصله 
ه منطق نخستانداز مبنی بر رسیدن به جایگاه سند چشم هايوجود دارد. با توجه به هدف

 ارکوکسب ایران نسبت به کشورهاي منتخب از نظر شاخص فضاي شود کهملاحظه می
 اقتصاد مقاومتی در جهت بهبود فضاي هايبراي تحقق هدف ؛ بنابراینجایگاه مناسبی ندارد

 شرایط چارچوب ملی و عمومی:
 بازبودن (تجارت خارجی).1
 دولت (وضعیت، وظیفه).2
 بازارهاي مالی (کارایی).3
 (سطح میزان) R&Dفناوري، .4
 زیر ساخت (فیزیکی).5
 ها)مدیریت (مهارت.6
 پذیري)بازارهاي کاري (انعطاف.7
 نهادها (قوانین و مقررات).8

 ،یاسیس نهیزم
 یفرهنگ ،یاجتماع

 شرایط/ چارچوب کارآفرینانه:
 تأمین مالی.1
 هاي دولتسیاست.2
 هاي دولتبرنامه.3
 آموزش و پرورش.4
 انتقال تحقیق و توسعه.5
 زیر ساخت قانونی، تجاري.6
 بازبودن بازارهاي داخلی.7
 هاي فیزیکیدسترسی به زیرساخت.8
 اجتماعیهنجارهاي فرهنگی، .9

 

ه یت شدتثبي بزرگ هاشرکت

و  کوچکي خرد، وکارهاکسب
 ی)فرعمتوسط (اقتصاد 

 نانهیکارآفري هافرصت

 نانهیکارآفر تیظرف
هامهارت 
انگیزش 

 رشد اقتصاد
(مشاغل و  یمل

 )یفن ينوآور

ي هاکاروکسب جادیا
 دیجد

 دیجدي هاشده تیتثب
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فضاي امن  پدیدساختنها و بسترهاي مناسب براي کردن زیرساخت، فراهمکاروکسب
 .)1394مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، (لازم است  کاروکسب گذاري و بهبود فضايسرمایه
اندازچشمحوزه سند  کاروکسب فهرست نخستکشور جایگاه  پنجایران با  کاروکسب مقایسه شاخص چهار: نمودار

  
  .www.doing business.org: منبع

ن از توایم ؛ بنابرایناست ایرشد پو یاقتصاد مقاومت هايهدفاز  یکی کهنیبا توجه به ا
هاي خصاز شا یکیعنوان بهبدون نفت (شاخص ساده)  یناخالص داخل دیتولشاخص 

  اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
  )(GD داخلی بدون نفت (شاخص ساده) ناخالص تولید رشد                 ساده شاخص 
 ثرگذارا نقش و اهمیت به روپیش پژوهش ،کاروکسب فضاي بهبود ضرورت به توجه با

 اخصش ارتباط به ابتدا منظور به این پردازد،می کشور اقتصادي رشد در کاروکسب فضاي
 مروزها. شودمی ساده) پرداخته رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (شاخص و کاروکسب
 ،پایدار اقتصادي توسعه و رشد به یابیدست جهت در جوامع هايدغدغه ترینمهم از یکی
 رشد یاتمقتض از توجهیقابل بخش که طوريبه ؛است کاروسبک محیط بهبود براي شکوش

  .است کشور آن در مناسب کاروکسب فضاي گرو در کشوري هر اقتصادي

  مدل یمعرف
 اديو رشد اقتص کاروکسب بررسی ارتباط بین فضاي گفتهپیشهدف اصلی پژوهش 

 انداز طی دوره زمانیکشور حوزه سند چشم 23عنوان شاخص ساده اقتصاد مقاومتی در به
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است. براي این منظور از متغیرهاي شاخص حکمرانی خوب، شاخص آزادي  م2010-م2017
، گذاري مستقیم خارجیسرمایه اقتصادي، شاخص فلاکت اقتصادي، مخارج مصرفی دولت،

ه عنوان متغیرهاي مستقل استفاده شدرشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد جمعیت به
 یاسیثبات س .2 یی؛گوانتقاد و پاسخ. 1هاي مرانی خوب از زیر شاخصاست. شاخص حک
 تیحاکم .5 ؛مقررات میتنظ یو چگونگ تیفیک. 4 ؛دولت يمداکار .3 ؛و فقدان خشونت

. با توجه به )77ص ،1391 ده،ی(دامن کشتشکیل شده است  کنترل فساد. 6 ؛قانون
شرایط  گفتهپیشهاي هاي حکمرانی خوب مشخص است که هر چه شاخصشاخص
ه یابد. شاخص آزادي اقتصادي کنیز بهبود می کاروکسب تري داشته باشند، شاخصمناسب

گذاري است که با وکار، تجاري، پولی، مالی و سرمایهکسب ،هاي آزاديشامل شاخص
شود. شاخص فلاکت ها میکاروکسب و رونق پدیدآمدنبرقراري آزادي اقتصادي باعث 

مع تورم و بیکاري حاصل است. در صورت کاهش بیکاري و تورم در کشور، جاقتصادي حاصل
 شود. درمی کاروکسب افزایش تولید و مساعدشدن محیط باعثهاي تولید کاهش و هزینه

هاي عمرانی، افزایش ها در جهت برنامهصورت کاهش مخارج مصرفی دولت و صرف هزینه
باعث افزایش مشارکت آحاد  اثرگذارفعال و  گذاري داخلی و خارجی، افزایش نیرويسرمایه

   .شودمی کاروکسب هاي اقتصادي و افزایش کارآفرینی و مساعدشدنکشور در فعالیت
 ايهداده از ترکیبی تابلویی هايهاي تابلویی است. دادهروش مورد استفاده روش داده

 مشاهده زمان طول در هاي مقطعیداده به مربوط اطلاعات یعنی ؛است زمانی سري و مقطعی
 هايداده و مقطعی هايداده به نسبت فراوانی هايمزیتتابلویی  هايداده روش. شودمی

 کمتر، خطیهم بیشتر، تغییرپذیري بیشتر، اطلاعات داراي تابلویی هايداده. دارد زمانی سري
 ستنده مقطعی هايداده و زمانیسري هايداده به نسبت بیشتري کارایی و بالاتر آزادي درجه

  ).2005 بالتاجی،(
  صورت زیر است:خطا معروف است، به يمدل اجزا یکهاي ترکیبی که شکل کلی مدل داده

k S
it j j jit p pi itY x YPZ          1 2 1                                                                  (1) 

 Zمتغیرهاي توضیحی مشاهده شده و  Xمتغیر وابسته،  دهندهنشان Y گفتهپیشدر رابطه 
متغیرهاي توضیحی غیرقابل مشاهده اثرگذار بر متغیر وابسته براي هر مقطع بوده  دهندهنشان

 i خطا جدا شده است. نماد يکه براي توضیح بهتر، این دسته متغیرها از مقادیر اجزا
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 دهندهنشان pو  jانی و دهنده دوره زمنشان tشده، ها یا واحدهاي مشاهدهمقطع دهندهنشان
 هايهخطا تحت فرضی هايهخطاي برآوردهاي ترکیبی است که تمام شرایط مربوط به جمل

  .درا دار مارکف-گوس
عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و ه) بGD( در این مطالعه رشد اقتصادي

)، EF( )، شاخص آزادي اقتصاديGG( ، شاخص حکمرانی خوب)DB( کاروکسب شاخص
)، FDI( گذاري مستقیم خارجیسرمایه )Gمخارج دولت ( )،EM( شاخص فلاکت اقتصادي

عنوان متغیرهاي ه) بGPOPو رشد جمعیت () GFCFرشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (
  :اندتوضیحی وارد مدل شده

it it it it it

it it it it it

GDP DB GFCF FDI EM
G EF GG GPOP U

    
   

     

   
0 1 2 3 4

5 6 7 8
) 

  آماره توصیفی متغیرهاي پژوهش
 رد استفاده براي پژوهش متغیرهاي توصیفی آمار ها،داده اولیه وتحلیلتجزیه منظوربه

  .است شده ارائه یک جدول در ترکیبی هايداده متغیره چند خطی رگرسیون
  آماره توصیفی متغیرهاي پژوهش جدول یک:

  متغیر
  GD  DB  GG  EF  GFCF  G  EM  FDI  GPOP  آماره

  62/1  24/1  24/15  89/14  12/23  07/63  -82/1  66/63  20/3  میانگین
  29/21  79/6  66/49  30  82/33  7/77  90/4  09/82  11/11  مقدار بیشترین
  -24/35  -86/1  86/0  72/9  52/1  3/40  -63/9  92/39  -09/28  مقدار کمترین
  39/6  59/1  62/8  34/4  54/6  91/7  24/3  74/7  68/4  معیار انحراف

  35/1567  38/68  99/32  91/24  88/35  32/13  58/1  66/1  75/1821  برا جارك و
  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  45/0  43/0  00/0  بحرانی سطح

  .پژوهش هايهمحاسب: منبع

  هاي ترکیبیآزمون ریشه واحد داده
هاي توان بیشتري نسبت به آزمون ،هاي تابلوییهاي دادههاي ریشه واحد مبتنی بر دادهآزمون

، ینلود. براي این منظور از آزمون مانایی دارنهاي سري زمانی انفرادي ریشه واحد مبتنی بر داده
دار مق هاههاي ترکیبی استفاده شده است. براساس نتیجداده )Levin, Lin and chu( چوو  لین

کل متغیرهاي پژوهش در سطح، پایا هستند.  است؛ بنابراین 05/0آماره احتمال متغیرها کمتر از 
اي هیرها در طول زمان و کواریانس متغیرها بین سالمعناست که میانگین و واریانس متغ به آناین 
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رسیون آمدن رگپدیدثابت بوده است. در نتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل باعث  گوناگون
 .ستدهنده مانایی تمام متغیرهانشان بررسی در جدول هايهشود. نتیجکاذب نمی

  روي سطح براي متغیرهاي پژوهش چوو  لین، لوینآزمون مانایی براساس رویکرد  دو: جدول
  معناداري سطح t آماره  متغیر

GD 58/11-  00/0  
DB 78/1-  03/0  
GG 79/5-  00/0  
EF 34/6-  00/0  

GFCF 86/7-  00/0  
G 81/3-  00/0  

EM 29/7-  00/0  
FDI 33/6-  00/0  

GPOP 85/2-  00/0  

  .پژوهش هايهمحاسب منبع:

  مدل انتخاب
 وتق و صحت آزمون براي. دارد وجود یگوناگون هايمدل ترکیبی هايداده از استفاده براي 

 چاو آزمون هاآن ترینرایح. شودمی استفاده متعددي هايآزمون از گوناگون هايمدل
)Chow( رکیبی،ت هايداده برآوردي مدل برابر در ثابت هاياثر مدل از استفاده تشخیص براي 

 هايداده مدل کارگیريبه براي چاو آزمون. است شده استفاده )Hausman( هاسمن آزمون
  . شودمی انجام )Fixed Effect( ثابت هاياثر مدل برابر در )Pooled( تلفیقی

د هاي تلفیقی جهت برآورد تابع مورهاي تابلویی و دادهکه بین روش دادهبراي بررسی این
استفاده شده است. اگر احتمال آماره کمتر  لیمر Fیا  چاویک انتخاب شود، از آزمون نظر، کدام

گیرد، مورد تأیید قرار می هايدرصد باشد، استفاده از مدل ترکیبی با اثر پنجاز سطح خطاي 
  شود.استفاده می هايصورت مدل تلفیقی بدون اثردر غیر این

  )GD وابسته متغیر(لیمر  Fآزمون  هايهخلاصه نتیج سه:جدول 

 F آماره  احتمال

0030/0  835692/2  

  .پژوهش هايهمحاسب: منبع
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 یبحران یتاز کم یشترب Fطور که از جدول قابل مشاهده است مقدار آماره آزمون همان
ظور مند. بهشورد می صفر یهفرض ینبنابرا ؛است) 05/0ارزش احتمال کمتر از  یزان(م باشدمی

 .انجام شود هاسمن آزمون دثابت و تصادفی بای هايکردن اثرمشخص
  )GD وابسته متغیر( هاسمنآزمون  هايهخلاصه نتیج چهار: جدول

 مقدار  احتمال
d.f  

 دو کاي آماره

0401/0  9  603318/17  

 .پژوهش هايهمحاسب: منبع

 ارزش مقدار دیگر عبارت(به  است بحرانی کمیت از بیشتر هاسمن آزمون آماره مقدار
 این. ودشمی رد تصادفی هاياثر بر مبنی صفر فرضیه بنابراین ؛)است 05/0 از کمتر احتمال

 راینبناب ؛دارد وجود بستگیهم توضیحی متغیرهاي و اخلال اجزاي بین که معناست به آن
حاصل از برآورد مدل با روش  هايهنتیج پنجشود. در جدول تأیید می ثابت هاياثر با مدل

  ثابت آورده شده است. هاياثر
  )GD(متغیر وابسته  اندازچشمکشورهاي حوزه سند  هايتخمین مدل با اثرپنج: جدول 

  )probe( احتمال ارزش  شده برآورد ضریب متغیر
  0015/0  0105422/0 کاروکسب شاخص

  1493/0  122668/0  خوب حکمرانی شاخص
  5148/0  -025414/0  اقتصادي آزادي شاخص

  0255/0  136927/0  ناخالص ثابت سرمایه تشکیل رشد
  0020/0  -150908/0  دولت مخارج

  0489/0  -102044/0  اقتصادي فلاکت شاخص
  00009/0  -941517/0  خارجی مستقیم گذاريیهسرما

  9494/0  001206/0  رشد جمعیت

 .پژوهش هايهمحاسب: منبع
اد با شاخص اقتص مثبت رابطه کاروکسب دست آمده شاخصهب هايهبا توجه به نتیج

 دیگر عبارت به. است معنادار نیز درصد 95 سطح در و داشتهGD مقاومتی (رشد اقتصادي) 
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 واحد 01/0 اندازه به مقاومتی اقتصاد شاخص ،کاروکسب شاخص واحد یک افزایش با
د اقتصادي بر رش کاروکسب ر مثبت شاخصاثبنابراین فرضیه پژوهش که  ؛یابدافزایش می

بتی وکار نقش مهم و مثکسبشاخص  که توان گفتمی باشد؛ بنابراینمیاست؛ مورد تأیید 
 شاخص شامل ينهاد يرهایمتغاز طرف دیگر بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد نظر دارد. 

 بارهعدم وجود بسترهاي مناسب در این علتاقتصادي به آزادي شاخص و خوب حکمرانی
  ندارند. GDر معناداري بر روي اث

 بر معنادار و مثبت داخلی تأثیر ناخالص ثابت سرمایه تشکیل ي،اقتصاد کلان يرهایمتغ
رابطه منفی و معناداري بر رشد اقتصادي دارد.  خارجی گذاريسرمایه دارد، و اقتصادي رشد

به اقتصادي رشد ناخالص، ثابت سرمایه تشکیل رشد واحد یک افزایش با که طوري به
  . یافت خواهند افزایش 136/0 ياندازه

 بیکاري و تورم فلاکت اقتصادي که مجموعهمچنین مخارج مصرفی دولت و شاخص 
ناداري بر ر معاثاست. رشد جمعیت نیز  شده اقتصادي رشد بر منفی گذارياثر باشد سببمی

  روي رشد اقتصادي ندارد.

  گیريبندي و نتیجهجمع
ند س هايبه هدف یابیدست جهتکشور در  ياقتصاد نخست گاهیبه جا یابیلازمه دست

 ،يقتصادا تیفعال شیکار با افزا نیاست که ا يرشد اقتصاد شیافزا ساله،ستبی اندازچشم
 سته،یشا و ياریقابل تحقق است (بخت کاروکسب يو بهبود فضا یتوسعه بخش خصوص

ود در خ اثرگذاربا نقش  کاروکسب يفضا تیوضع بودگفت، به توانیم نی). بنابرا1391
 نهیزم د،یمولد و توسعه بخش تولدر عرصه اقتصاد  یبخش خصوص يگذارهیسرما يارتقا

بهبود  یبه بررس روپیش . پژوهشآوردیهم مادر کشور را فر یاقتصاد مقاومت هايتحقق هدف
 يریارگکبا به اندازحوزه سند چشم يکشورها یدر بستر اقتصاد مقاومت کاروکسب يفضا

 کهنیپرداخته شده است. با توجه به ا م2010-م2017 يهاسال یط ییتابلو هايروش داده
لل ع ییشناسا ؛ بنابراینگذاردیبر کل اقتصاد م ياملاحظهقابل راث کاروکسب طیمح

 اریبس يمعضل اقتصاد نیمنتخب و رفع ا يدر کشورها کاروکسب ينامساعدبودن فضا
در  يداقتصا تیوضع کنندهنییتع هايگفت از عامل توانیم که يطوربه ؛بود هدکارساز خوا
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 شیو به تبع، افزا يکه رشد و توسعه اقتصاد يطوربه ؛است کاروکسب يهر کشور فضا
، روشپی . در مقالهاستمناسب  کاروکسب طیمح کیسلامت اقتصاد کشور در گرو داشتن 

از  گرید يرهایمتغ کوشیده شده ،يبر رشد اقتصاد کاروکسب يفضا راث یبر بررس افرون
مخارج  ،يشاخص فلاکت اقتصاد ،ياقتصاد يخوب، شاخص آزاد یجمله شاخص حکمران

 یبررس زیثابت ناخالص ن هیسرما لیرشد تشک ،یخارج میمستق گذاريهیدولت، سرما یمصرف
با  کاروکسب يکه فضا دهدینشان م روشیمطالعه پ يهایحاصل از بررس هايهجیشود. نت

 واحد شاخص کی شیبا افزا گریدارد. به عبارت د يدارارابطه مثبت و معن يرشد اقتصاد
 تیوضع ی. متأسفانه بررسابدییم شیواحد افزا 105/0به اندازه  ي، رشد اقتصادکاروکسب

است که  تیواقع نیا يایگو کاروکسب يفضا يهاشاخصریشاخص و ز دیدکشور از 
ه رشد ب افتنیدست يبرا نیبنابرا ؛ستیمساعد ن کاروکسب طیمح دیداز  رانیا تیوضع

از  روپیش آن در پژوهش بر اثرگذار هايو عامل کاروکسب يبهبود فضا ازمندین ياقتصاد
 يرهای) و متغياقتصاد يخوب و شاخص آزاد ی(شاخص حکمران ينهاد يرهایجمله متغ

ت، بت، مخارج دولثا هیسرما لیتشک شدر ،یخارج میمستق يگذارهی(سرما يکلان اقتصاد
  :شودیم شنهادیپ ریز يمنظور راهکارها به این. است) کشور يشاخص فلاکت اقتصاد

دادن انجام تمام و ســـوق یکیالکترون يهاروش شـــتریشـــناختن هر چه بتیبه رســـم. 1
  ؛یکیالکترون يهاشروع کار به سمت استفاده از روش هايهمرحل

ـــتفاده از ز یو ارائه خدمات عموم ياندازراه يهــانــهیانتقــال هز. 2 ـــاختیو اس به  هارس
  ؛هاآن کردنیاقساط ای...  آب، برق، گاز و نهیهز ات،یعوارض، مال مانند نیپس يهاپرداخت

  ؛هانهیو ارسال مدارك و پرداخت هز افتیدر ،يادار هايهکردن انجام مرحلیکیالکترون. 3
جهت ثبت اموال  یپرداخت يهانهیهز زانیم نییو تع ربطيذ يها و نهادهاسازمان عیتجم. 4

  ؛و املاك به آنان
 يماد يهاییاموال و دارا تیو مقررات ثبت مالک نیو قوان ندهایادر فر ياصلاح و بازنگر. 5

  .يو معنو

  خذآو م منابع
ده در شیابیباز ؛یاقتصاد مقاومت یکل يهااستیس ؛یعلدیس ،ياالله خامنهتیآ .1

  .1392بهمن ماه  30 خیتار
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 ياهاز شاخص یمفهوم یارائه مدل« ؛اسبوئیخلیلی و صابر حسنعلی آقاجانی، .2
GEM يهاکاروکسب تیریو مد ینیکارآفر یکنفرانس مل ؛»ینیدر کارآفر 

  .1391آبان  ،انبنیدانش
 يصاداقت يو آزاد کاروکسب طینقش مح ؛فریمیسلمصطفی ه و لالروح ،یبابک .3

-2013( ییتابلو يهاداده کردیمنتخب با رو يکشورها يدر رشد اقتصاد
  .1393، 8ش ،دیدوه جد ،21س ،يامجله اقتصاد و توسعه منطقه ؛»)2004

بر رشد  کاروکسب طیبهبود مح ریتأث یبررس« ؛ینیحسشاهمیثم و  ژنیب ،يباصر .4
فصلنامه علوم  ؛»)انهیمنتخب منطقه خاورم يکشورها ي(مطالعه مورد ياقتصاد
  .1389 ،10ش، 3س ،ياقتصاد

ساز و بهبود يالگو نییتب« ؛پوریحاج بهمن و ایپو ،ينوروز س،یبلق باورصاد، .5
  .1396، 29ش ،يراهبرد تیریمطالعات مد ؛»کاروکسب يکارها

بر رشد  کاروبکس يبهبود فضا ریتأث یبررس« ؛افسانهشایسته صادق و  ،ياریبخت .6
 ،6س ،يفصلنامه علوم اقتصاد ؛»رانیبر ا دیمنتخب با تأک يدر کشورها ياقتصاد

  .1391، 19ش
 ؛)(مطالعه تطبیقی امنیت اقتصادي در ایران و چند کشور منتخب ؛شهرزاد برومند، .7

  .1387، اسلامی شوراي مجلس هايپژوهش مرکز
 يفضا شیگزارش پا ؛یمحمدرضا و دهقان بنادکوکدیس ،ینیحس .8

مجلس  يهامرکز پژوهش ؛کاروکسب طی، گروه مطالعات محکاروکسب
  .1389 ،یاسلام يشورا

 ياو بهبود فض ینقش توسعه نظام مال« ؛فریمیفهفاطمه و  يمهددیس ،ینیحس .9
 نیمأتوسعه نظام ت یالمللنیکنفرانس ب نیچهارم؛ »يبر رشد اقتصاد کاروکسب

  .1390، رانیدر ا یمال
بر رشد  کاروکسب يفضا یبررس« ؛یشعباندهقانزهرا ه و لالروح ،يشهناز .10

  .1390، 3ش ،13س ،يپژوهشنامه اقتصاد ؛»منتخب يدر کشورها ياقتصاد
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گی وکار بر میزان وابستکیفیت محیط کسب بررسی تاثیر« ؛محمدرضا شهاب، .11
 مجموعه ؛»یک تحلیل تجربی در چارچوب مفهوم اقتصاد مقاومتی اقتصادي:

  .1391، لانیانشگاه گد، مقالات همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
 يگذارهیجذب سرما ازینشیپ کاروکسب يتوسعه و بهبود فضا« ؛دینو زاده،یعل .12

  .1395، 8و  7ش ،يمجله اقتصاد ؛»يبه رشد اقتصاد یابیدر دست یخارج
بر  ارکوکسب ياثر فضا« ؛رتیبصمهدي فاطمه و  ،یفرشته، مهربان ،یعبدالله .13

با استفاده از وش گشتاور  OECDو  MENA يکشورها ران،یا يرشد اقتصاد
  .1395 ،13، ش4، سو کلان يراهبرد يهااستیفصلنامه س ؛»افتهیمیتعم

تصاد و تحقق اق روکاکسب يبهبود فضا« ؛اقتصاد ریتدب یقاتیتحق مؤسسه .14
  .1394، 14ش ،یاقتصاد مقاومت يهاسلسله گزارشتهران:  ؛»یمقاومت

اقتصاد « ؛زادهلیاسماعمحمد حسن و دیطه، سآل لاد،یم ،یجانیچا هوشمند .15
 .1391 ،یاقتصاد مقاومت نییو تب یبررس یمل يهاشیهما ؛»ینیو کارآفر یمقاومت

16. Ashraf S.E. Saleh; "Assessing the impact of doing business 

indcators on the GDP growth in Egypt"; International Journal 

of Research in Social Sciences, IJRSS & K.A.J. All rights 

reserved, 2013. 

17. Baltagi, B; "Econometric analysis of panel data"; John Wiley & 

Sons, 2008. 

18. Boudhiaf, M., & Teheni, Z. E. G; "Business regulations and 

economic growth: What can be explained?"; International 

Strategic Management Review, 2 (2), 2014. 

19. Calì, M., & Sen, K; "Do effective state business relations matter 

for economic growth? Evidence from Indian states"; World 

Development, 39 (9), 2011. 

20. Daft, L. R; Management; Cengage Learning Pulication, 2003. 
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21. Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. M; "Regulation and 

growth"; Economics Letters, 92 (3), 2006. 
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the West and fails everywhere else; Basic Civitas Books, 2000. 
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 یاقتصاد مقاومت هايمقاله يمحتوا لیرصد و تحل
  یپژوهشی علم هايمنتشرشده در فصلنامه

  30/3/1397: تاریخ پذیرش  15/2/1397تاریخ دریافت: 

  * يارشد دیوح   ____________________________________________________________________  

  ** ینرگس اورع

  چکیده
را موظف به  ايو رســـانه یفرهنگ ،یآموزشـــ هايدســـتگاه ،یاقتصـــاد مقاومت یکل هاياســـتیســ 21بند 

. کندیم یمل جیو را ریآن به گفتمان فراگ لیو تبد یاقتصــاد مقاومت هايابعاد و مؤلفه نییتب ،شــناســیمفهوم
 نیا يجرااز نخبگان و پژوهشگران در ا یروند مشارکت بخش یفیتوص نییتب ها،اســتیبند از ســ نیناظر به ا

 يا برار ینقشه راه ،یپژوهش یعلم هايتیفعال کردنو رصد سنجیعلم ،آن یو چگونگ يراهبرد استیس
  .کندیم میخود ترس یپژوهش راه نتعیی در مندپژوهشگران علاقه دیگر

 هايســال نیمنتشــرشــده در ب یپژوهشــ یمقاله علم 87 کل يمحتوا لیبا اســتفاده از روش تحلرو پیشپژوهش  هايافتهی
 يابزارها ،یمفهوم اقتصــاد مقاومت نییتب دهدینشــان م هالهمقا يمحتوا لیدســت آمده اســت. تحلبه 1396اول  مهیتا ن1391

متعارف و  ياداقتصـــ هايبا مکتب ينظر یمبان يســـازگار یبررســـ ،ينظر یمبان نیی)، تبيســـازمفهوم (گفتمــان جیترو
ـاد  یرابطــه اقتصـــاد مقــاومت نییمتعــارف، تبریغ  ارائه ها،ؤلفهم بنديتیها، الواز مؤلفــه کیــهر  لیــتحل ،یاســـلــامو اقتصــ

ـاد مقاومت هــايالزام حیتشـــر ،ییو جز یکل يراهبردهــا  يرگذاراث ،یبر اقتصـــاد مقاومت اثرگذار هايعامل نییتب ،یاقتصــ
ــاد يرهایمتغ دیگربر  یاقتصــاد مقاومت ــیروش ،ياقتص ـناس ــاز ،یاقتصــاد مقاومت شـ ــ يابزارس ـناس  ياجرا يبرا یو ابزارشـ

ـا ،یخیتار یرفتارشـــناســـ ،نگاريراهبردها، تجربه ـناســ ـناســـاندن نقش دســـتگاه ییشــ  ان،کل و خرد ســـطح در هاو شــ
 رفتهصورت گ یعلم هايتیبوده که فعال یکل هايعضوو نقشه راه، مو سازيبرنامه ،ســازيو شــاخص شــناســیشــاخص

ــت ــل از آن هايلهو مقا اس ــده حاص ــرش ــتربی. اندپرداخته آن به هامنتش  و هاردن مؤلفهکبنديتیتراکم مربوط به اولو نیش
  بوده است. یاقتصاد مقاومت يهااستیس ياجرا براي کلان و خرد سطح در هادستگاه نقش شناساندن

  .یمحتوا، اقتصاد مقاومت لیتحل ،یپژوهش یعلم هايهمقال ،یاقتصاد مقاومت یکل هاياستیس 21بند  واژگان کلیدي:
  .JEL: Z18-A2 بنديطبقه

                                            
 یدر علوم انســان یپژوهشــکده مطالعات اســلام یپژوهشــ یعلمئتیو عضــو ه يعلوم اقتصــاد يدکترا .*

   Email: v.arshadi@um.ac.ir                      .مشهد یدانشگاه فردوس
  Email: nargesoraee@gmail.com      .شناسیرشته علم اطلاعات و دانش يدکترا يدانشجو. **

mailto:v.arshadi@um.ac.ir
mailto:nargesoraee@gmail.com
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  بیان مسئله
ي هاکننده بخشی از فعالیتمکتوب، منعکس ايعنوان رسانهپژوهشی به علمی هايهمقال

علمی و علمی کشور (پژوهشگران، اعضاي هیئت هاي پژوهشی جامعهعلمی و یافته
 هاهموضوع اقتصاد مقاومتی است. ویژگی این مقال مانندمسائل روز جامعه  بارهدانشجویان) در

  ده دارد. منتشرش هادیگر مقالهتري نسبت به این است که روند داوري و ارزشیابی علمی دقیق
کردن اقتصاد در مقابله طور که اشاره شد یکی از مسائل اساسی جامعه امروز ایران، مقاومهمان

وزه ین حپذیري آن است که نیازمند کارهاي مطالعاتی عمیق در اها و جلوگیري از آسیببا تکانه
ویژه در رشته اقتصاد به خود اختصاص داده المللی را بهملی و بین هايهبوده و بخشی از مطالع

رین تعیار اقتصادي نظام سلطه علیه ایران و اعمال گستردهاست. پس از احساس جنگ و نزاع تمام
و  )https://www.cfr.org/backgrounder/international-sanctions-iran( هاتحریم

مقرر شد از سال  ،دکردن بخش مولالاح ساختارهاي اقتصادي ایران و فعنیز در جهت اصل
 گر نظام جمهوري اسلامیعنوان استراتژي و راهبرد منتخب هدایت، اقتصاد مقاومتی به1389

ود تقنینی، جایگاهی ویژه به خ -گذاري نظام اجراییایران، در ادبیات اقتصاد کشور و سیاست
  ).16/6/1389 ،(بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع کارآفرینان اختصاص دهد

ی این کننده اصلو تبیین دهندهارائه در جایگاه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ايالله خامنهتآی
هاي اقتصاد اسلامی حاصل از مکتب اقتصادي اسلام راهبرد، آن را بر مبناي فهم از مؤلفه

ساختاري کشور  هايدشواريشناخت دقیق  ،)5ص ،1395زاده، یزدي و شریفزادهحسین(
ناظر به حل مسائل  ،م)2008هاي اخیر (بحران مالی جهانی در دهه هايهو نیز بررسی تجرب

ها انهها و تکجذب شوك ،هاپذیريمقابله با آسیب، نیرومندشدن اقتصاد جهتاقتصادي و در 
صورت طبیعی و غیرطبیعی در سطوح ینده که بههاي موجود و احتمالی در آو مقابله با تنش

در حضور جمعی اند (بیانات مقام معظم رهبري شود، انتخاب کردهبر آن وارد می گوناگون
 ،اي و نظارتی، فعالان اقتصادي و مدیران مراکز علمی و رسانهگوناگونهاي از مسئولان دستگاه

20/12/1392 .(  
 هاي اقتصاد مقاومتی انجام شده بیانگر اینتبیینی که بر روي مفهوم و مؤلفه هايهمطالع

ن آهم روند رو به رشد اقتصادي  ایران، اقتصادتا  پدید آوردهست که این راهبرد قابلیتی ا
ور و وضع اقتصادي کش . به عبارت دیگر،کاهش پیدا کند آن پذیريهم آسیب ،محفوظ بماند

https://www.cfr.org/backgrounder/international-sanctions-iran
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هاي ترفندهاي دشمنان که همیشگی و به شکلبرابر که در  شودمی ايگونهبهنظام اقتصادي 
). اگر چه 171ص ،1393لو، سیف( دو اختلال پیدا کن دیدهخواهد بود، کمتر آسیب  گوناگون
هاي یبآس برابرهاي اقتصادي، ضدشکنندگی در تلاطم برابرآوري در هایی براي تابشاخص

وسیله به م2003ریت در ادبیات اقتصاد متعارف از سال پذیري و فنوارده، نیرومندي، انعطاف
و همکارانش ساخته شده است اما توجه ویژه به ) Briguglio( بریگوگلیو ماننداقتصاددانانی 
نظران اقتصاد ایران در شده و برخی از صاحب انجامبه بعد  م2009ها از سال این شاخص

ترین مبانی به راهبرد اقتصاد مقاومتی، استفاده نزدیکعنوان به هاهخود از این مطالع هايهمقال
  ).5، ص1391سیف،  /79ص ،1394اند (غیاثوند و عبدالشاه، و بهره برده

اد اقتصاد ابع تبیینهاي کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سیاست 21بند  جهتچنین در هم
اي و تبدیل آن به هاي علمی، آموزشی و رسانهویژه در محیطهآن ب سازيگفتمان و مقاومتی

با توجه به اهمیت و جایگاه نقش دانشگاهیان و مراکز علمی  نیزو  گفتمان فراگیر و رایج ملی
شده، لازم است تا شناخت و درك کاملی از راهبرد تعیین دربارهی در تولید ادبیات پژوهش

یکی از ابزارها براي شناخت حوزه اقتصاد مقاومتی، رصد و بررسی  این حوزه صورت گیرد.
ب پژوهشی در قال دادهاي علمیتحلیل محتواي برون راهتواند باشد که از علمی می هايتولید

  پذیرد.هاي علمی پژوهشی صورت میعنوان محصول فعالیتبه هاییهمقال

  قیو ضرورت تحق تیاهم
 لاتیتحص اندانشجوی و هادانشگاه یعلمئتیه ياز اهتمام پژوهشگران از جمله اعضا یبخش
نشان  یپژوهش یعلم هايفصلنامه در را خود هاو پژوهشکده یمراکز آموزش عال یلیتکم

و  یلمع هايتفعالی به نسبت هاآن هاهمقال ترقیدق یابارزشی هافصلنامه نیا یژگی. ودهدیم
قتصاد ا اتیدر ادب مقاومتی اقتصاد ورود چه اگر. هاستفصلنامه دیگرنسبت به  یپژوهش

از  ياریآوردن بس و رو ریاخ هايموضوع در سال تیندارد اما نظر به اهم یعمر چندان ران،یا
 یلمع هايهمقال لیوتحلهیخاص در تجز یعدم وجود پژوهش نیزمقوله و  نیپژوهشگران به ا

 هاهقالم نیا قیدق ییرا به بازنما روپیش مقاله نویسندگان ،حوزه نیمنتشره در ا یپژوهش
، روپیش ). مقاله65-66ص ،1395 ،يو اسد يذاکر /1394و همکاران،  یغامیواداشت (پ

 گر،ی. از طرف دکندیحوزه فراهم م نیحرکت پژوهشگران ا يرا برا یمناسب گذاريلیبستر ر
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، 21از جمله بند  یمقاومت داقتصا یکل هاياستیس يبندها يرصد اجرا هاياز راه یکی
ا عمق گرفته رصورت يآن بتوان کارها هايافتهیست تا با استفاده از هاهمقال نیا سنجیعلم

ون که تا کن یو پژوهش یعلم هايتیخود را به سمت فعال هايو پژوهش دیبخش يشتریب
  وسو داد. انجام نشده است سمت

  پژوهش هايهدف
 شناختیتیجمع تی، وضعهاهانتشار مقال زانیتا م شودیم رو کوششپیشدر پژوهش 

ا، ههدر انتشار مقال هاهیو نهادها، سهم نشر یو تخصص یعلم هايسهم گروه دآورندگان،یپد
 وعیموض سهم و هاآن مخاطبان ها،، منابع مقالههادواژهیکل ،هاآن ریثأت بیو ضرها هیرتبه نشر

ا ر یحوزه از آغاز تا کنون، نقشه راه نیا يدادهابرون يمحتوا لیمشخص شود. تحل هاهمقال
حوزه را  نیا هايهدارند مطالع لیقرار خواهد داد که تما یحرکت پژوهشگران راه نییدر تع

، هاوعموض سنجیبا تراکم ن،یمفقوده را پر کنند. همچن هايو حلقه دهیبخش يشتریعمق ب
خن، در س گری. به دکندیم شناسایی اند،کرده دایپ دچه را که پژوهشگران کمتر به آن وروآن

ه منتشره در حوز یپژوهش یعلم هايهکه روند مقال شودیپرداخته م نیبه ارو پیشپژوهش 
  چگونه است؟ یاقتصاد مقاومت

  پژوهش یاساس هايپرسش
ر د یفارس یپژوهش یعلم هايهیدر نشر یانتشار مقاله در حوزه اقتصاد مقاومت زانیم .1

  چگونه است؟ 1391ـ  1396 يهاسال
دگان آورندیآورندگان، تعداد پددیآورندگان (تعداد کل پددیپد یشناختتیجمع تیوضع .2

  چگونه است؟ یمورد بررس يهاآورندگان) در مقالهدیمشارکت پد زانیزن و مرد و م
  منتشرشده چگونه است؟  هايمقاله سندگانینو علمی مدارك و هارتبه .3
منتشرشده در حوزه  يهااز لحاظ شمار مقاله یتخصص یعلم هايمشارکت گروه زانیم .4

  چقدر است؟ یاقتصاد مقاومت
  اند؟ردهمنتشر ک یرا در حوزه اقتصاد مقاومت یمورد بررس يهامقاله نیشتریب هاهیکدام نشر .5
   ؟است چگونه اند،کرده را منتشر یحوزه اقتصاد مقاومت هايهکه مقال یهایهیرتبه نشر .6
   است؟ هچگون اند،را منتشرکرده یحوزه اقتصاد مقاومت هايهکه مقال هاییهینشر ریثأت بیضر .7
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  ت؟بودن چگونه اسيکاربرد ای يبه لحاظ نظر یمنتشره حوزه اقتصاد مقاومت هايهنوع مقال .8
  است؟ چگونه یحوزه اقتصاد مقاومت یمورد بررس هايکار رفته در مقالهبه هايواژهدیبسامد کل .9

  از نظر تعداد و سال چگونه است؟ یمنتشرشده در موضوع اقتصاد مقاومت يهاخذ مقالهآمنابع و م .10
چه  یمنتشرشده در حوزه اقتصاد مقاومت هايسهم مشارکت نهادها از نظر شمار مقاله .11

  اندازه است؟
  چگونه است؟ یمنتشرشده در حوزه اقتصاد مقاومت هايمقاله یسهم موضوع .12

  پژوهش شناسیروش
، رویشپ پژوهش ي. جامعه آماراست یکم يمحتوا لیو از نوع تحل یفیتوص روپیشپژوهش 

ماهه دوم شش يتا ابتدا 1390از سال  یفارس هايگاهیمنتشره در پا یپژوهش یعلم هايمقاله
 آوريتاب ،یاقتصاد مقاومت هايدواژهیکلوسیله گفته بهپیش هايگاهیاست. پا1396 سال

 ياقتصاد تیفنر ،ياقتصاد یضدشکنندگ ،ياقتصاد يرپذیبیآس ،يتوان اقتصاد ،ياقتصاد
 يرگیبه نمونه يازیبودن جامعه مورد پژوهش، نعلت کوچکشد. به افتیمقاله  87و  یبررس

 م،یمحقق ساخته و براساس مشاهده مستق وارسیاههیس راهاز  روپیش پژوهش هاينبود. داده
 دمانن هاییاز آماره یفتوصی آمار سطح در هاداده لیوتحلهیجزت يشده است. برا يگردآور

  و درصد استفاده شد. یفراوان

  پژوهش نهیشیبر پ يمرور
یت تربهاي دوفصلنامه تحلیل محتواي مقاله) در پژوهشی به 1396( امیدو  خانیحسن، محمدي
هاي پژوهش نشان داد که در هر شماره یافته دند.کرتوجه  1384ـ1394هاي در سال اسلامی

اي نوشته شده ها با استفاده از روش کتابخانهدرصد آن 8/80مقاله منتشرشده که  7,55این نشریه، 
هاي درصد از مقاله 7/41د. داشتنها نیز مدرك دکتري یسندگان مقالهدرصد از نو 58بودند. بیش از 

مقاله، پژوهشگاه حوزه  40ها نیز دانشگاه اصفهان با بودند. در بین دانشگاه شده تک مؤلفنوشته
هاي این نشریه مقاله بیشترین سهم را در انتشار مقاله 23مقاله و دانشگاه تهران با  30دانشگاه با 

درصد  22مربوط به تعلیم و تربیت اسلامی نیز  هاي گوناگوندند. از میان موضوعدار بوعهده
  .ها و ابعاد تعلیم و تربیت اسلامی هستندهاي منتشرشده مربوط به حیطهمقاله
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هاي فصلنامه پژوهش هايه) در پژوهش خود تحلیل محتواي مقال1396( خراسانیو  بشیري
 داده نشان دست آمدهبه هايهنتیج دند.کربررسی  1389 ـ1394هاي در فاصله سال روستایی

 دوسوم حدود اي،شماره چهار دوره شش طی انتشاریافته مقاله 207 میان از که است
 و دولتیهاي هدانشگا همچنین. دهندتشکیل می زنان را یک سوم و مردان را نویسندگان

 میان در .اندداشته اختیار در را سازمانی وابستگی میزان بیشترین تهران، دانشگاه ویژهبه
 بیشترین روستایی پایدار توسعه و روستایی گردشگري نویسندگان توجه مورد هايموضوع

  .دادند اختصاص خود به را هاهمقال تعداد
 فصلنامه علمی هايه) به تحلیل محتواي مقال1395( میرحسینیو  محمداسماعیل، قبادي
 الهیات موضوع به موضوعی پوشش بیشترینها نشان داد که پرداختند. یافته النهجپژوهشی 
 )درصد 9/30( مخاطب و جامعه افراد ، عمومهاهدرصد) مقال 6/51( مخاطب .دارد اختصاص

 هاهمقال) درصد 6/87( تحقیق روش هستند. بیشترین حکومتی مسئولان و مدیران ها،همقال از
 مرد هاهمقال نویسندگان درصد 4/79و بوده بنیادي هاهمقال درصد) 60( هدف و سندي روش

هاي در مقاله علمی نویسندگان مرتبه هستند. بیشترین زن هاهدرصد نویسندگان مقال 6/20 و
 استادیار درصد و 19/ 4 ادکتر دانشجوي درصد، 5/26 از استاد است عبارت بررسی مورد

  .باشدمیاي رشتهبین هاهدرصد مقال 5/72درصد است و 8/18
 اخلاق در علوم و فناوريفصلنامه  هاه) در پژوهشی به تحلیل محتواي مقال1395( غلامی

درصد)  82/68مقاله مورد بررسی ( 317نویسنده در  709ها نشان داد که از پرداخت. یافته
 84/50درصد) حاصل کار دو نفري بود. بیشترین افراد  15/41(ها هاند. بیشتر مقالمرد بوده

مقاله) به  185(ها ه. بیشترین مقالهستندبا وابستگی به دانشگاه تهران  اتردرصد مدرك دک
  عنوان) بود. 42( ايلحاط روش پژوهشی پیمایشی و بیشترین گرایش موضوعی اخلاق حرفه

 هايدر فاصله سال کلامی-هاي فلسفیپژوهشفصلنامه  هايهدر تحلیل محتواي مقال
ها نشان ) انجام شد، یافته1394( نیامطهريو  دادگرمتقی ، محمدي وسیلهبهکه  1378ـ1391

نفر  379 اي بودند.درصد ترجمه 5/3لیفی و أدرصد ت 94/7مقاله مورد بررسی  399داد که از 
درصد را مردان تشکیل  5/89درصد را زنان و  5/10نقش داشتند که  هاهدر نوشتن این مقال

درصد  48 درصد حاصل کار گروهی بود. 6/18درصد حاصل کار انفرادي و  4/81 دادند.می
هاي علمی اند. از نظر رتبهنوشته ارا دانشجویان دکتر 2/11و  اآثار را افراد داراي مدك دکتر
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اند. بررسی وابستگی سازمانی درصد را دانشیاران نوشته 10درصد آثار را استادیاران و  35
بود و دانشگاه تهران، آزاد اسلامی،  درصد مربوط به دانشگاه قم 1/28نویسندگان نشان داد که 

  هاي بعدي قرار گرفتند.در رتبه اصفهان و علامه طباطبایی
 و معماري هايهمجل هايهمقال محتواي تحلیل به )1393( عظیمی و پورقلی ،زالی

ا ها ب. آناستوارسی شهرسازي پرداختند. روش پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار آن سیاهه
درصد تمایل بیشتري نسبت  6/82مردان با  عنوان مجله دریافتند که 13مقاله از 954بررسی 
 هاهدرصد مقال 5/37 نویسنده سه و دو هاهمقال دارند. هاهدرصد در چاپ مقال 4/17به زنان 

 مقطع التحصیلانهاي علمی، فارغمیزان مشارکت مرتبه بارهدهند. دررا به خود اختصاص می
 اول جایگاه درصد) در 17( ادکتر دانشجویان ودرصد)  18یاران (استاد ،درصد) 21شد (ار
نشان  هاهمقال تولید در هاهمؤسس و هادانشگاه فعالیت میزان تطبیقی مقایسه .دارند قرار سوم تا

درصد)  12اصفهان ( دانشگاه و درصد) 18س (مدر تربیت ،درصد) 26ان (تهر دانشگاه داد که
  اند.داده اختصاص خود به را سوم تا اول هايرتبه

 )American Counselling Association( ACAهاي ه) تحلیل محتواي نشریم2016( و همکاران وو
با توجه به طراحی پژوهش تک موردي انجام دادند. براي  م2003 ـ م2014در فاصله زمانی 

 هفتنویسنده در این  21وتحلیل شدند.نشریه شناسایی و تجزیه 55مقاله از  هفتاین منظور 
 وسیله سههبمقاله  دونفر،  وسیله دوبهمقاله  دونفر،  وسیله یکبهمقاله  یکمقاله سهیم بودند. 

 دگاننفر نوشته شده است. وابستگی سازمانی بیشتر نویسن سهبیش از  وسیلهبهمقاله  دونفر و 
اله مقسه مقاله به روش کمی و چهار مریکا بوده است. اهاي ایالت متحده نفر)، دانشگاه 15(

  به روش آمیخته بوده است.
ی مدیریت ورزش) به بررسی و تحلیل محتواي فصلنامه م2014( کواترمنو  دانی چاك، پیتس

 ـ م2012هاي و سلف آن که مجله اروپایی براي مدیریت ورزش بودند در فاصله سال اروپا
 هايدر موضوع هاهنشان داد نویسندگان این نشری هاهنشریپرداختند. بررسی این  م1984

 درصد مرد و 86 خاص تخصصی هايدرصد زن، در موضوع 22درصد مرد و  78قانونی 
ها نشان داد که پراکندگی جغرافیایی نویسندگان در چنین بررسیدرصد زن بودند. هم 14

  طول زمان گسترش یافته و کمتر اروپایی است.
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رسانی که دسترسی آزاد کتابداري و اطلاع هايهتحلیل محتواي نشری )م2013( لوخاند
نشان گفته پیشانجام داد. پژوهش  2002ـ 2011ها وجود داشت را در بازه زمانی نسبت به آن

ین علمی بیشترو اعضاي هیئت داشتهها چند نویسنده مقاله مورد بررسی، عمده آن 283داد که در 
سنجی بیشتر به سمت مطالعه کتاب هاهبودند. پوشش موضوعی این نشری هاهنویسندگان این نشری

  .دهدرسانی را نیز پوشش میکتابداري و اطلاعهاي دیگر سنجی است و موضوعو علم
) به ارزیابی نشریه علم اطلاعات و کتابداري پرداخته و یک مطالعه م2013( ادور

 ـ م2013هاي در فاصله سال هاهد انتشار مقالها نشان داد که رونسنجی انجام داد. یافتهکتاب
مقاله تک نویسنده و  26مقاله  56ها از مجموع سالاین کاهش یافته است. در فاصله  م2010

درصد)  82( هاهمقاله چند نویسنده بود. وابستگی سازمانی بیشتر نویسندگان مقال 30
 34( مهم تحت پوشش این نشریه، فناوري اطلاعات هايها بود. بیشترین موضوعدانشگاه

نشان داد که یک  هاهدرصد) بود. بررسی نویسندگان مقال 24( درصد) و کتابداري عمومی
  نفر) وجود دارد. 46نفر) و مردان ( 46تعادل مناسب بین زنان (

م لکتابخانه و ع بارهداد پژوهشی در) تحلیل محتواي نشریه برونم2007( اچالاو  اچالا
ها نشان داد که همکاري بین یافته اند.را انجام داده م1993 م ـ2006اطلاعات در بازه زمانی 

رسانی مدیریت، بازیابی اطلاعات و خدمات اطلاع هايدرصد بود و موضوع 69دو نویسنده 
  در این نشریه غالب بود.

ا رویکرد ب بررسی پیشینه پژوهش نشان داد تاکنون پژوهشی در حوزه اقتصاد مقاومتی
رو پیش بنابراین، در پژوهش ؛موجود صورت نپذیرفته است هاهتحلیل محتواي مقال

 1391ـ  1396شود نمایی کلی از روند حاکم بر حوزه اقتصاد مقاومتی از سال می کوشیده
  د.شوارائه 

  پژوهش هايافتهی
علمی پژوهشی فارسی در  هايهمیزان انتشار مقاله در حوزه اقتصاد مقاومتی در نشری. 1

 چگونه است؟ 1391 ـ 1396هاي سال
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 به تفکیک سالها ههاي منتشرشده در نشریفراوانی و درصد مقاله یک: جدول

  درصد  تعداد  سال انتشار
1391 2 3  
1392  8  9  
1393  17  20  
1394  21  24  
1395 32 36  

  8 7 ماهه نخست)(در شش 1396

 هاهکه نخستین مقال 1391دهد که از سال نشان می یکدر پاسخ به پرسش اول پژوهش، جدول 
پژوهشی  مقاله علمی 87در کل  1396ماهه اول سال ششدر حوزه اقتصاد مقاومتی منتشر شده تا پایان 

که در  ريطوهب ؛نشان از گسترش این حوزه دارد 1395تا سال  هاهانتشار یافته است. روند انتشار مقال
 درصد) منتشر شده است. 36( مقاله 32، 1395درصد) و در سال  سه( مقاله دو، 1391سال 

(تعداد کل پدیدآورندگان، تعداد پدیدآورندگان  شناختی پدیدآورندگانوضعیت جمعیت. 2
 هاي مورد بررسی چگونه است؟زن و مرد و میزان مشارکت پدیدآورندگان) در مقاله

 هاهفراوانی و درصد پدیدآورندگان در مقال دو: جدول
  کل  مرد  زن

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
20  11  167  89  187  100  

حوزه اقتصاد مقاومتی مشارکت  هايهنفر در مقال 187دهد که در کل نشان می دوجدول 
درصد) مرد  89( نفر167کنندگان زن و مشارکت درصد) 11( نفر 20اند که از این بین داشته

است که در حوزه اقتصاد مقاومتی مردان بیش از زنان فعال  حاکی هستند. این جدول از این
  اند.انتشار مقاله مبادرت ورزیدهبه بوده و 

  هاهمقال میزان مشارکت پدیدآورندگان در سه: جدول
  کل  چهار پدیدآور و بیشتر  سه پدیدآور  دو پدیدآور  یک پدیدآور

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
15  17  47  57  17  5/19  8  9  87  100  
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دهد ینشان م سهبراي پاسخ به میزان مشارکت پدیدآورندگان در حوزه اقتصاد مقاومتی، جدول 
درصد)  نهمقاله ( هشتند و دارپدیدآور  دودرصد)  57( مقاله 47مقاله این حوزه،  87که در بین 

  تر است.پدیدآور در این حوزه مرسوم دوچهار پدیدآور دارند. به عبارتی مشارکت 
 هاي منتشر شده چگونه است؟ ها و مدارك علمی نویسندگان مقالهرتبه. 3

 هاههاي علمی پدیدآورندگان مقالرتبه چهار:جدول 

  درصد  تعداد  هاهاي علمی نویسندگان مقالهرتبه
  1/10  16  استاد

  7/17  28  دانشیار
  4/23  37  یاراستاد

  9  14  مرتبه علمی بیانعلمی بدون اعضاي هیئت
  60  95  علمی)کل (اعضاي هیئت
  40  63  علمیغیر عضو هیئت

  100  158  کل نویسندگان

پدیدآور حوزه اقتصاد مقاومتی میزان  139دهد که از مجموع نشان می چهارجدول 
درصد) است. در بین  40( علمیبیشتر از اعضاي غیر هیئتدرصد)  60علمی (اعضاي هیئت
درصد)  1/10( درصد) بیش از استادان 4/23( مقاله 37علمی استادیاران با انتشار اعضاي هیئت

  اند.درصد) به انتشار پرداخته 17/ 7( و دانشیاران
  هاهمدارك علمی پدیدآورندگان مقال پنج:جدول 
  درصد  تعداد  مدارك علمی نویسندگان 

  5/59  94  دکتري
  12  19  دانشجوي دکتري
  19  30  کارشناسی ارشد

  3  5  دانشجوي کارشناسی ارشد
  3/0  1  کارشناسی

  9/94  149  کل (بدون احتساب نامشخص)
  1/10  9  مشخصنا

  100  158  کل
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دهد که بیشترین سهم را نویسندگان با نشان می پنجدر قسمت مدارك علمی جدول 
و پس از آن دارندگان مدرك کارشناسی  دارنددرصد)  5/59( نفر 94به تعداد  امدرك دکتر

درصد)، دانشجویان  12( نفر 19به تعداد  ادرصد)، دانشجویان دکتر 19( نفر 30ارشد به تعداد 
اند. درصد) قرار گرفته 3/0( نفر یکدرصد) و کارشناسی  3( نفر پنجکارشناسی ارشد به تعداد 

  نویسنده مقالات نامشخص است. 158نویسنده از  نهمدرك علمی 
حوزه  در منتشرشده هايمقاله شمار لحاظ از تخصصی علمی هايگروه مشارکت میزان. 4

 است؟ چقدراقتصاد مقاومتی 
 همنتشر هايمقاله شمار لحاظ از تخصصی علمی هايگروهمشارکت  شش:جدول 

  درصد  یفراوان  یتخصص یعلم يهاگروه درصد یفراوان یخصصت یعلم يهاگروه
  09/0 1  توسعه روستایی  5/35  37  اقتصاد

 09/0 1  شناسیزبان  5/16  17  مدیریت
 09/0 1  کشاورزي اقتصاد  6  7  علوم سیاسی

 09/0 1  روانشناسی  7/7  8  معارف اسلامی
 09/0 1  علوم ارتباطات  82/4  5  مهندسی صنایع 

 09/0 1  حسابداري  88/2  3  علوم تربیتی
 09/0 1  علوم اجتماعی  92/1  2  المللروابط بین

 09/0 1  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی  84/3  4  جغرافیا
 09/0 1  مهندسی برق   84/3  4  شناسیجامعه

 09/0 1  مهندسی کامپیوتر  09/0  1  ریزي آموزشیبرنامه
 09/0 1  دفاع ملی  09/0 1  علوم اجتماعی اسلامی

 09/0 1  گذاريمدیریت دفاع و سیاست  09/0 1  پزشکی
       09/0 1  مدیریت نظامی

هاي جدول ، دادهچهارپرسش  بارهتخصصی در هاي علمیاز بررسی میزان مشارکت گروه
در ارائه مقاله در حوزه اقتصاد مقاومتی تنوع  گوناگونهاي دهد مشارکت گروهنشان می شش

اقتصاد سهم اند. گروه ها مشارکت داشتهتخصصی در ارائه مقاله گروه علمی 25دارد و 
درصد) را به خود اختصاص داده است و پس از آن  5/35( مقاله 37ها یعنی اي از مقالهعمده

 7/7( مقاله هشت معارف اسلامی با درصد) و گروه5/16( مقاله 17به ترتیب گروه مدیریت با 
  هاي دوم و سوم قرار دارند.درصد) در رده

 سی را در حوزه اقتصاد مقاومتیبرر مورد هايمقاله بیشترین هاهنشری کدام. 5
 اند؟کرده منتشر
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 حوزه اقتصاد مقاومتی هايهدر انتشار مقال هاهسهم نشری هفت:جدول 

  درصدفراوانی  نشریه نام  درصد فراوانی نشریه نام
 11/1  1  اي دانش راهبرديرشتهمطالعات بین  34/10  9 مطالعات راهبردي بسیج

 11/1  1  مدیریت راهبرديهاي پژوهش  8  7 آفاق امنیت
 11/1  1  آینه پژوهش تاریخ اسلام در  7/5  5 رهیافت انقلاب اسلامی

 11/1  1  حسابداري مدیریت  7/5  5 اسلامی اقتصاد
 11/1  1  شناسی علوم انسانیروش  44/3  3 اسلامی معرفت اقتصاد

 11/1  1  هاي اقتصادي ایرانپژوهش  44/3  3 مطالعات دفاعی راهبردي
 11/1  1  کرج علوم سیاسی دانشگاه آزاد  44/3  3 اسلامی-مالیتحقیقات 

 11/1  1  مدیریت فردا  29/2  2 اسلامی مطالعات اقتصاد
 11/1  1  (دانشگاه همدان) نامه انقلاب اسلامیپژوهش  29/2  2 هاي ارتباطیپژوهش

 11/1  1 )(دانشگاه علامه پژوهشنامه اقتصادي 29/2  2 مجلس وراهبرد
 11/1  1  مطالعات آسیاي مرکزي وقفقاز 29/2  2 انقلاب اسلامی مطالعات

 11/1  1  شناسیمطالعات جامعه 29/2  2 سیاست دفاعی
 11/1  1  دین وسیاست فرهنگی 29/2  2پاسداري فرهنگی انقلاب 

 11/1  1  روابط خارجی 29/2  2  تحقیقات اقتصادي
 11/1  1  مطالعات ملی  29/2  2 انرژي ایران پژوهشنامه اقتصاد

 11/1  1  پژوهشنامه متین  29/2  2 جستارهاي اقتصادي
 11/1  1  نظریه کاربرداقتصاد 11/1  1 ریزي وبودجهبرنامه

 11/1  1  مدیریت اسلامی 11/1  1 توسعه و جغرافیا
  11/1  1  سازي اقتصاديتحقیقات مدل 11/1  1 دانشگاه اسلامی مدیریت در

 11/1  1  اقتصاد انرژي ایران 11/1  1 راهبرد
 11/1  1مطالعات برنامه ریزي  11/1  1 اقتصاد و مدیریت شهري

 11/1  1  نظریه هاي اجتماعی متفکران اسلام 11/1  1 هاي سیاست اسلامیپژوهش
       11/1  1  حقوق پزشکی

      11/1  1  اندیشه مدیریت راهبردي
      11/1  1  هاي روستاییپژوهش

      11/1  1  کلامیهاي اعتقادي پژوهش
      11/1  1  جغرافیا و مطالعات محیطی

      11/1  1  مدیریت نظامی

گونه اند. هماننشریه منتشر شده پنجاهمورد بررسی در حوزه اقتصاد مقاومتی در هاي همقال
 نهنی یع هبیشترین تعداد مقال نشریه مطالعات راهبردي بسیجدهد، نشان می هفتکه جدول 

 هشت( مقالههفت با  آفاق امنیتبه  هاهو رتبه دوم در بین نشریدارد درصد)  34/10( عدد
درصد)  7/5( مقاله پنجبا  اقتصاد اسلامیو  رهیافت انقلاب اسلامیدرصد) و رتبه سوم به نشریه 
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 موارد فقط یک مقالهدیگر و  مدیریت اسلامی، راهبردنشریه از جمله  34اختصاص دارد. 
 اند.مقاومتی داشته ) در حوزه اقتصاد45/1(

  اند، چگونه است؟کرده حوزه اقتصاد مقاومتی را منتشر هايهی که مقالهایهنشری رتبه. 6
 منتشره در حوزه اقتصاد مقاومتی هايهمقال هايهرتبه نشری هشت:جدول 

  درصد هاهمقال فراوانی  نشریه رتبه
A 8 1/9  
B 33 38  
C 35 2/40  

  6/12 11 رتبه ندارد
 100  87  کل

نشریه منتشر  پنجاهدر حوزه اقتصاد مقاومتی در  هاهدهد که مقالنشان می هشتجدول 
 مقاله 33بعد از آن   cرتبه  هايهدرصد) در نشری 2/40عدد ( 35 هاهاند که بیشتر مقالشده

درصد) در نشریات  6/12( مقاله یازدهاند. منتشر شده Bداراي رتبه  هايهدرصد) در نشری 38(
  اند. فاقد رتبه انتشار یافته

  است؟ نهچگو اند،کرده منتشر را یمقاومت اقتصاد حوزه هايهمقال که هاییهینشر ثیرأضریب ت. 7
 مقاومتی اقتصاد حوزه در منتشره هايهمقال هايهنشری ثیرأضریب ت نه: جدول

  درصد فراوانی تاثیر ضریب
  1/32 28 1/0 از کمتر

  7/5 5 2/0تا  1/0بین
  8/6 6 3/0تا  2/0بین
  00/0 0 4/0تا  3/0بین
  7/5 5 5/0تا  4/0بین

  4/49 43 ندارد
 100  87  کل

ثیر أی که فاقد ضریب تهایهدرصد) در نشری 4/49( مقاله 43دهد که نشان می نهجدول 
 5و  1/0 ثیر کمتر ازأی با ضریب تهایهدرصد) در نشری 1/32( مقاله 28هستند و به ترتیب 
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ثیر دارند، منتشر أضریب ت 5/0تا  4/0و 2/0تا  1/0ی که بین هایهدرصد) در نشری 7/5(مقاله 
با  یهایهحوزه اقتصاد مقاومتی در نشری هايهدهد که بیشتر مقالنشان می نه اند. جدولشده

  اند.ثیر پایین به نشر رسیدهأضریب ت
 ؟منتشره حوزه اقتصاد مقاومتی چگونه است هايهاستفاده مقال. 8

 ندهایی مانهاي علمی اقتصاد مقاومتی پرداخته و به موضوعکه به بنیان هاییهمقال
 هايها، جایگاه اقتصاد مقاومتی در مکتبشناسی اقتصاد مقاومتی، تبیین مؤلفهمفهوم

نظري شناخته شده،  هايهعنوان مقالپرداخته، به شناسی و ...، روشگوناگوناقتصادي 
راهبردهاي قابل استفاده  ها، ارائهنگاريها، تجربهشناسی دستگاهی که به نقشهایهمقال

ا و ... هسازي اقتصادي، تعیین اولویتها و مردم، معرفی ابزارها براي مقاومبراي دستگاه
  شدند. شمردهکاربردي  هايهپرداخته مقال

  منتشره هايهاستفاده مقال ده:جدول 
  درصد فراوانی منتشره هايهاستفاده از مقال

  81/67 59 کاربردي
  18/32 28 نظري
  100  87  کل

یعنی به  ؛درصد) استفاده کاربردي دارند 81/67مقاله ( 59دهد که نشان می دهجدول 
  ) مقاله نظري هستند. 18/32مقاله ( 28ند و دارشدن عبارتی قابلیت عملیاتی

حوزه اقتصاد مقاومتی  بررسی مورد هايمقاله در رفته کاربه هايکلیدواژه بسامد. 9
 است؟ چگونه

 هاهمقال در رفته کارهب هايکلیدواژه بسامد یازده:جدول 

 درصد فراوانی  کلید واژه درصد فراوانی  کلید واژه درصد فراوانی  کلید واژه درصد فراوانی  کلید واژه

 26/0 00/1 کلان تاریخ 26/0 00/1 دیدگاه رهبري 26/0 00/1 اسلامیبانکداري 36/16 00/63 اقتصادمقاومتی

  مقاومتیبانکداري 30/1 00/5  اقتصاديتحریم
00/1 26/0 

  رانتیر
کنترل کیفیت  26/0 00/1

  جامع
00/1 26/0 

 26/0 00/1  گروه کانونی 26/0 00/1  راهبرد 26/0 00/1  اقتصادبخش سوم 30/1 00/5  ایران

  برنامه اقدام 04/1 00/4  تحریم
00/1 26/0 

  راهبرد
گفتمان  26/0 00/1

  طلباصلاح
00/1 26/0 
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  برنامه پنج ساله 04/1 00/4  اقتصاديآوريتاب
راهبردهاي  26/0 00/1

  تامین مالی
00/1 26/0 

  گفتمان اصولگرا
00/1 26/0 

راهبردهاي  26/0 00/1  برنامه درسی 78/0 00/3  توسعه پایدار
  فنریت مقاومتی

گفتمان اعتدال  26/0 00/1
  گرایی

00/1 26/0 

 26/0 00/1  مبانی دینی 26/0 00/1  رشد اقتصادي 26/0 00/1  برنامه درسی ملی 52/0 00/2  بدون نفتاقتصاد 

 52/0 00/2  اقتصاد سیاسی
  برنامه سوم و

  پنجم توسعه
00/1 26/0 

  رهبري
00/1 26/0 

  مبانی فکري
00/1 26/0 

الگوي اقتصاد 
  مقاومتی

 26/0 00/1فازيهايمجموعه 26/0 00/1  روسیه 26/0 00/1  گراییبرون 52/0 00/2

پذیري آسیب
 52/0 00/2  اقتصادي

 بورس اوراق
  بهادار

روش تحلیل  26/0 00/1
گفتمان لاکلاو 

00/1 26/0 
  محیط زیست

00/1 26/0 

 52/0 00/2  آموزش عالی
هاي بورس

  تخصصی کالا
00/1 26/0 

  روش دیماتل
00/1 26/0 

  مخارج دفاعی
00/1 26/0 

 26/0 00/1  مدل بومی 26/0 00/1  روش ویکور 26/0 00/1  سازيبومی 52/0 00/2  المللتجارت بین

 52/0 00/2  تحریم اقتصادي
بیانات مقام معظم 

  رهبري
رویکردهاي  26/0 00/1

  مقاومتی
00/1 26/0 

  مدل جاذبه
00/1 26/0 

 26/0 00/1  مدل متغیر داده 26/0 00/1  ریسک 26/0 00/1  بینش 52/0 00/2  تولید صیانتی

یابی معادلات مدل 26/0 00/1  ریسک ارزي 26/0 00/1  درونیپایدارسازي 52/0 00/2  دانشگاه
  ساختاري

00/1 26/0 

 52/0 00/2  اقتصاديدیپلماسی
پروژه خطرناك 

  دشمن
ریسک  26/0 00/1

  اقتصادي
مدیریت بهینه  26/0 00/1

  مخازن
00/1 26/0 

 26/0 00/1  مدیریت جهانی 26/0 00/1  ریسک تقاضا 26/0 00/1  پوشش ریسک 52/0 00/2  فنریت اقتصادي

  پول 52/0 00/2  مدیریت جهادي
00/1 26/0 

  قدرت ساختار
مدیریت  26/0 00/1

  درامدهاي نفتی
00/1 26/0 

 52/0 00/2  ساختاريمعادلات
در  پیشرفت

  اندیشه رهبري
00/1 26/0 

  ستانده
00/1 26/0 

  مدیریت راهبردي
00/1 26/0 

 26/0 00/1  مدیریت مصرف 26/0 00/1  سرمایه 26/0 00/1  پیکره زمانی 52/0 00/2  بنیادروش داده

  بنیاندانش
00/2 52/0 

  آوريتاب
سرمایه سیاسی  26/0 00/1

  استکبار
00/1 26/0 

  مشارکت ملی
00/1 26/0 

  توسعه علمی
00/2 52/0 

  آوريتاب
00/1 26/0 

  سرمایه فرهنگی
مصرف کالاي  26/0 00/1

  داخلی
00/1 26/0 

 26/0 00/1  مضامین 26/0 00/1  سرمایه ملی 26/0 00/1  اقتصاديآوريتاب 52/0 00/2  توسعه

 26/0 00/1  رهبريمقام معظم 26/0 00/1  سرمایه نرم 26/0 00/1  تاسیس فازي 26/0 00/1  استکبار

اسلام و سیاست 
  خارجی

00/1 26/0 
  تامین مالی

سهام حمایت  26/0 00/1
  از تولید

سازي  مقاوم 26/0 00/1
  بخش نفت و گاز

00/1 26/0 

سیاست  26/0 00/1  تبلیغات بازرگانی 26/0 00/1  تسیاساعتبارسنجی
  خارجی

 26/0 00/1  مقاومتی 26/0 00/1

  اقتدار اسلامی
00/1 26/0 

  تحریم قتصادي
سیاست هاي  26/0 00/1

  کلان
منابع درآمدي  26/0 00/1

  پایدار
00/1 26/0 

  اقتصاد
عاملی تحلیل  26/0 00/1

  تاییدي
 سیره پیامبر 26/0 00/1

  اکرم
00/1 26/0 

  مهندسی ارزش
00/1 26/0 

تحلیل گفتمان  26/0 00/1  اقتصاد اسلامی
  پیکره بنیاد

 26/0 00/1  مولفه اقتصادي 26/0 00/1  سیستم انرژي 26/0 00/1

  اقتصاد تکاملی
-تحلیل هزینه 26/0 00/1

  فایده
سیستم هاي  26/0 00/1

  چندمرکزي
00/1 26/0 

  مولفه فنی
00/1 26/0 



 

ره 
شما

م / 
 دو

سال
ی/ 

ومت
 مقا

صاد
ی اقت

ویج
ی تر

علم
مه 

صلنا
دوف

4 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

/
139

6
 

146 

  اقتصاد دانش بنیان
00/1 26/0 

  تربیت اقتصادي
شاخص آسیب  26/0 00/1

  پذیري نفت
نرخ سپرده بانکی  26/0 00/1

  یک ساله
00/1 26/0 

  اقتصاد دفاعی
 گیري باتصمیم 26/0 00/1

  معیارهاي چندگانه
00/1 26/0 

  شاخص سازي
00/1 26/0 

  نرم
00/1 26/0 

  اقتصاد ریاضتی
00/1 26/0 

  تعامل اقتصادي
شاخص قیمت  26/0 00/1

سهام بورس 
00/1 26/0 

  نظام اقتصادي
00/1 26/0 

  اقتصاد فرهنگی
تعامل هاي نوع  26/0 00/1

  دوستانه
شاخص هاي  26/0 00/1

  چندگانه
00/1 26/0 

  نظام بانکی
00/1 26/0 

 26/0 00/1  نظام خاکستري 26/0 00/1  شهرداري تهران 26/0 00/1  تعاونی 26/0 00/1  اقتصاد کار و تولید

 26/0 00/1  نظریه پسا توسعه 26/0 00/1  صرفه جویی 26/0 00/1  تفکیک واردات 26/0 00/1  اقتصاد محلی

اقتصاد مقاومتی در 
  آموزش و پرورش

تقاضاي دانش  26/0 00/1
  بنیان

00/1 26/0 
  صنعت برق

نفت ومنافع ملی  26/0 00/1
  بلند مدت

00/1 26/0 

 26/0 00/1  نفود فرهنگی 26/0 00/1  صنعت دفاعی 26/0 00/1  تکنیک لیزرل 26/0 00/1  اقتصاد نئوکلاسیک

 26/0 00/1  نفوذ اقتصادي 26/0 00/1  ضد تحریم 26/0 00/1  تهدید 26/0 00/1  ایرانی-الگوي اسلامی

 ایرانی-الگوي اسلامی
  پیشرفت

 26/0 00/1  تیامنی-نفوذ سیاسی  26/0 00/1  عالمان دینی 26/0 00/1  تهدید اقتصادي 26/0 00/1

 26/0 00/1  نفی سبیل 26/0 00/1  عدالت 26/0 00/1  تهران 26/0 00/1  الگوي تفکیک

توانمند سازي  26/0 00/1  الگوي مصرف
  درونی

 26/0 00/1  نفی سلطه 26/0 00/1  عدالت تولیدي 26/0 00/1

 26/0 00/1  نقشه راه 26/0 00/1  عدالت خواهی 26/0 00/1  استحکام 26/0 00/1  الهام بخشی جانی

 26/0 00/1  نگرش سنجی 26/0 00/1  عزت اسلامی 26/0 00/1  توسعه 26/0 00/1  امنیت انرژي

 26/0 00/1  نگرش نهادي 26/0 00/1  علل چندگانه 26/0 00/1  توسعه تک خطی 26/0 00/1  امنیت غذایی

اندیشه هاي امام 
  خمینی

00/1 26/0 
  توسعه درون زا

عملکرد  26/0 00/1
  آموزش عالی

نواحی شهري و  26/0 00/1
  روستایی

00/1 26/0 

اندیشه هاي مقام 
  معظم رهبري

توانمندسازي  26/0 00/1
  نیروي کار

00/1 26/0 
  عوامل اجتماعی

00/1 26/0 
  هزینه یابی هدف

00/1 26/0 

وابستگی متقابل  26/0 00/1  فرهنگ 26/0 00/1  هویت ملی 26/0 00/1  انقلاب اسلامی
  پیچیده

00/1 26/0 

  انگلستان
00/1 26/0 

  تولید ملی
فرهنگ اقتصاد  26/0 00/1

  مقاومتی
00/1 26/0 

  واردات واسطه
00/1 26/0 

فرهنگ  26/0 00/1  جمهوري اسلامی 26/0 00/1  انگلیس
  اقتصادي

 26/0 00/1  وقف امور خیریه 26/0 00/1

اهداف اقتصاد 
  مقاومتی

جمهوري اسلامی  26/0 00/1
  ایران

00/1 26/0 
  فرهنگ سازي

00/1 26/0 
Iranian 

Economy  
00/1 26/0 

اوراق دوسویه 
  ارزي

00/1 26/0 
  جنگ نرم

فرهنگ  26/0 00/1
  مقاومت

00/1 26/0 Resistance 
Economy 

00/1 26/0 

آزمون حداقل 
  مربعات معمولی

شدن جهانی 26/0 00/1
  اقتصاد

00/1 26/0 
  فقر شهري

00/1 26/0 
System of 
Exchange 

00/1 26/0 

آزمون علیت 
  گرنجر

حسابداري  26/0 00/1
  مدیریت

00/1 26/0 
  فلسفه تاریخ

ارتقاي بهره وري  26/0 00/1
 26/0 00/1  کل

 26/0 00/1  زاییدرون 26/0 00/1  فن تحلیل محتوا 26/0 00/1  حق معاش 26/0 00/1  آسیاي مرکزي

  آسیب
00/1 26/0 

  حمله همه جانبه
00/1 26/0 

  فناوري
ریزي رفاه برنامه 26/0 00/1

  اجتماعی
00/1 26/0 

  پذیريآسیب
00/1 26/0 

  خانواده
هاي قابلیت 26/0 00/1

  راهبردي
00/1 26/0 

  مدل ترکیی لگام
00/1 26/0 
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 PEOPLES  00/1 26/0 26/0 00/1  قدرت نرم 26/0 00/1  خلط حق و باطل 26/0 00/1  آمریکا

 26/0 00/1 حقوق شهروندي 26/0 00/1  قدرت و امنیت 26/0 00/1  داده هاي پانل 26/0 00/1  ايالله خامنهآیت

 26/0 00/1  حقوق بشر 26/0 00/1  قراردادهاي نفتی 26/0 00/1  دانشگاه زنجان 26/0 00/1  پژوهیآینده

  بار نظامی
دفاع غیرعامل  26/0 00/1

  اقتصادي
00/1 26/0 

  کارایی انطباقی
هاي ملی حساب 26/0 00/1

  ايو منطقه
00/1 26/0 

  بازار اسلامی
 (پدافند) دفاع 26/0 00/1

  غیرعامل
00/1 26/0 

  رتبه بندي
00/1 26/0 

  توان اقتصادي
00/1 26/0 

دورن زایی  26/0 00/1  بازدارندگی
  اقتصادي

00/1 26/0 TOPSIS  00/1 26/0 26/0 00/1  شدت انرژي 

 26/0 00/1  زنان روستایی 26/0 00/1 هااستان 26/0 00/1  دولت 26/0 00/1  بافت فرسوده

بانک نیازهاي 
  اساسی

00/1 26/0 
  تبلیغات

00/1 26/0 
  تهران

00/1 26/0 
  سازيمقاوم

00/1 26/0 

  حسابرسی داخلی
تحلیل سلسله  26/0 00/1

  مراتبی
رضایت از  26/0 00/1

  کالاهاي داخلی
00/1 26/0 

  کشاورزان
00/1 26/0 

  پدافند غیر عامل
ارزش اقتصادي  26/0 00/1

  مخازن
هاي سیاست 26/0 00/1

  اقتصاد مقاومتی
00/1 26/0 

  کل
00/385  

 
 

100 

  پیشرفت
دانشگاه افسري  26/0 00/1

  امام علی
00/1 26/0 

  خشکسالی
00/1 26/0 

  
  

اصلاح الگوي  26/0 00/1  کنترل داخلی 26/0 00/1  قوام
  مصرف

00/1 26/0     

  کارآفرینی خانگی
هاي کلی سیاست 26/0 00/1

  نظام
عدالت  26/0 00/1

  اقتصادي
00/1 26/0 

    

 زلزله
هاي کلی سیاست 26/0 00/1

  هاي مالیسیاست
کارایی مصرف  26/0 00/1

  انرژي
00/1 26/0 

    
سازي مقاوم

  اقتصادي اجتماعی
00/1 26/0 

  استان کرمانشاه
کارآیی  26/0 00/1

  تخصصی
00/1 26/0 

  
  

  مدیریت ریسک
00/1 26/0 

  نظام پولی و ارزي
کارت ارزیابی  26/0 00/1

  متوازن
00/1 26/0 

    
حکومت جهانی 

  امام عصر
00/1 26/0 

  موانع
00/1 26/0 

  کایزن
00/1 26/0 

    
فرهنگ و فقه 

  اسلامی
00/1 26/0 

  دولت یازدهم
00/1 26/0 

کدگذاري استاندارد 
  تجارت بین لملل

00/1 26/0 

    

اد اقتص«کار رفته است به هاهاي که در مقالبیشترین کلیدواژهدهد نشان می یازده جدول
هاي ایران و تحریم اقتصادي درصد) است و پس از آن کلیدواژه 36/16( 63با فراوانی  »مقاومتی

درصد)  04/1( 3درصد) است که رتبه دوم را دارند. تحریم با فراوانی  30/1( 5 داراي فراوانی
 363که  داشتهکلیدواژه  385حوزه اقتصاد مقاومتی  هايهها را دارد. مقالرتبه سوم در بین کلیدواژه

 اند.ها فقط یک بار تکرار شدهعبارتی اکثریت قریب اتفاق واژه کلیدواژه و به

 سال و تعداد نظر از در موضوع اقتصاد مقاومتی منتشرشده هايمقاله خذآم و منابع. 10

 است؟ چگونه
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 منتشره هايهخذ مقالآمنابع و م دوازده:جدول 

 درصد تعداد خذآم و منابع

 7/96 88 1391 فارسی منابع

 30/3 3 1391 لاتین منابع

 100 91 1391کل

 24/77 129 1392فارسی منابع

 76/22 38 1392لاتین منابع

 100 167 1392کل

 93/60 287 1393فارسی منابع

 07/39 184 1393لاتین منابع

 100 471 1393کل

 44/70 406 1394فارسی منابع

 56/29 160 1394لاتین منابع

 100 539 1394کل

 17/94 590 1395فارسی منابع

 83/5 362 1395لاتین منابع

 100 446 1395کل

 73/22 98 1396فارسی منابع

 27/77 127 1396لاتین منابع

 100 88 1396کل

تا سال  1391سال  دهد که ازنشان میدوازده پژوهش، جدول  ده در پاسخ به پرسش
مورد، رخ داده است و کمترین میزان  539با  1394در سال  هاه، بیشترین استناد به مقال1395

منابع فارسی بیشتر از  1391ـ  1395مورد بوده است. از سال  91با  1391استناد در سال 
)، 24/77( 1392)، در سال 7/96( 1391که در سال  طوريبه ؛منابع لاتین استفاده شده است

) منابع فارسی 17/94( 1395)، در سال 44/70( 1394)، در سال 93/60( 1393در سال 
شاهد هستیم که استفاده از منابع لاتین  1396 ماهه نخست سالششاستفاده شده است. در 

   درصد منابع منابع لاتین بوده است. 77که  طوريبه ؛بیشتر از فارسی بوده است
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هاي منتشرشده در حوزه اقتصاد مقاومتی چه از نظر شمار مقاله سهم مشارکت نهادها. 11
 اندازه است؟

  هاهها در انتشار مقالسهم مشارکت نهادها و موسسه سیزده:جدول 
 درصد فراوانی  هانهادها و موسسه

مراکز آموزشی
دانشگاه  

هاي دولتی
  

   00/10 49/11امام صادق
  90/6 00/6  علامه طباطبایی

    00/5 75/5امام حسین
  75/5 00/5  تهران

  60/4 00/4  اصفهان
  45/3 00/3  بوعلی سینا

  30/2 00/2  تبریز
  30/2 00/2  تربیت مدرس

  30/2 00/2  سمنان
  30/2 00/2  شهید بهشتی 

  15/1 00/1  سیستان و بلوچستان
  15/1 00/1  ارومیه

  15/1 00/1  تربیت مدرس
  15/1 00/1  زنجان

  15/1 00/1علوم وفنون هوایی شهید 
  15/1 00/1  علوم اقتصادي

  15/1 00/1  صنعتی مالک اشتر
  15/1 00/1  یاسوج

  15/1 00/1  قم
    00/1 15/1امام علی

  15/1 00/1  عالی دفاع ملی
  15/1 00/1  خوارزمی

    00/1 15/1افسري امام علی
  15/1 00/1  ستاد آجادانشکده فرماندهی و 
    00/1 15/1محقق اردبیلی

  15/1 00/1  کاشان
  15/1 00/1  رازي کرمانشاه 

  15/1 00/1  علم وصنعت ایران
  45/3  00/3  پیام نور  دانشگاه پیام نور

دانشگاه آزاد
  30/2  00/2 واحد علوم تحقیقات ایران  

  15/1 00/1  واحد کرمانشاه
  15/1 00/1  واحد رودهن
  15/1 00/1  واحد تهران
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  15/1 00/1  واحد اسلام آباد غرب
مجتمع آموزش 

  عالی
  15/1 00/1 مجتمع آموزش عالی ایوانکی
  15/1 00/1  مجتمع آموزش عالی محلاتی

    00/1 15/1غیرانتفاعی باقرالعلوم
  15/1 00/1 غیر انتفاعی مفید

مراکز 
  پژوهشی

انسانی و مطالعات علوم   پژوهشگاه داخلی
 فرهنگی

00/1 15/1  
  15/1 00/1  مطالعات آموزش و پرورش

  15/1 00/1  صدا و سیماي اصفهان  سایر موارد
  15/1 00/1  مرکز پژوهش صدا و سیما

  49/11  00/10  نا مشخص
  100  87  کل

، نهاد علمی که محقق هاهبه موازات نویسندگان اول مقال یازدهدر پاسخ به پرسش 
میزان مشارکت هر یک از نهادهاي علمی  راهبه آن وابسته است بررسی شده تا از این 

دهد که نشان می سیزده . جدولشوددر ارائه مقاله در حوزه اقتصاد مقاومتی مشخص 
اند. تههاي دولتی داشحوزه اقتصاد مقاومتی، دانشگاه هاهبیشترین سهم را در تولید مقال

درصد) بیشترین  49/11مقاله (ده  با امام صادقهاي دولتی، دانشگاه بین دانشگاهدر 
علامه این حوزه را به خود اختصاص داده است و بعد از آن دانشگاه  هايهتعداد مقال
و تهران با داشتن  امام حسینهاي درصد) و دانشگاه 9/6( مقاله ششبا  طباطبایی

اند. سهم مشارکت دانشگاه را به خود اختصاص داده درصد) رتبه سوم75/5( مقاله پنج
درصد) در این حوزه بوده است. از بین واحدهاي  45/3مقاله ( سهپیام نور در کل 

آباد غرب و کرمانشاه هر کدام با داشتن یک رودهن، تهران، اسلام فقطدانشگاه آزاد 
حوزه اقتصاد مقاومتی ) در درصد 30/2( درصد) و علوم تحقیقات دو مقاله45/1( مقاله

، ، باقرالعلومها و مراکز آموزش عالی، مفیداند. از بین غیرانتفاعیمشارکت داشته
اند. در بین درصد) در این حوزه داشته15/1( محلاتی و ایوانکی هر کدام یک مقاله

مراکز پژوهشی، سهم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه مطالعات 
پرورش، صدا و سیماي اصفهان و مرکز پژوهش صدا و سیما هر کدام با آموزش و 

وابستگی محقق به  هاهدرصد مقال 49/11 در درصد) است.15/1داشتن یک مقاله (
 نهاد علمی مشخص نبود.



 

 و 
صد

ر
قاله

ي م
توا

مح
ل 

حلی
ت

عی
اور

 و 
دي

رش
./ ا

ی ..
ومت

مقا
اد 

تص
ي اق

ها
 

151 

 هاي منتشرشده در حوزه اقتصاد مقاومتی چگونه است؟سهم موضوعی مقاله. 12
 تشره در حوزه اقتصاد مقاومتیمن هايهسهم موضوعی مقال چهارده:جدول 

  فراوانی  موضوع
  19 تبیین مفهوم

  7  سازي)ابزارهاي ترویج مفهوم (گفتمان
  10  مبانی نظري تبیین

  7  اقتصادي هايبررسی سازگاري مبانی نظري با مکتب
  32  هاتحلیل مؤلفه

  10  هاهها، راهبردها و وظیفبندي مؤلفهالویت
  17  اقتصاد مقاومتی هايالزام

  20  اقتصاد مقاومتیبر  هاي اثرگذاراملع
  11  متغیرهاي اقتصادي دیگربر روي  رگذاري اقتصاد مقاومتیاث

  1  شناسیروش
  17  ابزارسازي و ابزارشناسی

  1  نگاريتجربه
  6  رفتارشناسی تاریخی

  34  شناسینقش
  9  سازيشناسی و شاخصشاخص

  7  سازيبرنامه
  24  کلی  راهبرد بیان

  33  جزئی
  14  نقشه راه

بندي موجود در جدول ممکن بود یک مقاله به چند موضوع جایی که مطابق با تقسیماز آن
 هايهسهم موضوعی مقالکه بیان  چهارده در جدول ؛ بنابرایناختصاص داشته و چند بعدي باشد

  بسنده شد. هافقط به بیان فراوانی موضوع پردازدمنتشره در حوزه اقتصاد مقاومتی می
پردازند. به مقاله به بیان راهبرد در حوزه اقتصاد مقاومتی می 57، چهاردهمطابق جدول 
 33پردازند از بقیه بیشتر است و از این بین که به موضوع راهبرد می هاییهعبارتی سهم مقال
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ا شناسی اقتصاد مقاومتی بسپس سهم موضوع نقش ؛کنندمقاله راهبردهاي جزئی را مطرح می
هاي هتحلیل مولف بارهدر هاییهمقاله در این حوزه بیشتر است و رتبه سوم به مقال 34داشتن 

  مقاله) اختصاص دارد. 32( اقتصاد مقاومتی

  گیريبندي و نتیجهجمع
منزله یک راهبرد در سطح جامعه، نیازمند اقتصاد مقاومتی به شدناجرا و عملیاتی

 21ند(بشود نهادهاي آموزشی و پژوهشگران آن اجرایی وسیله بهکه باید  هایی استالزام
م شدن مفهواجراي این راهبرد، شناخته هايهاي کلی اقتصاد مقاومتی). از الزامسیاست

ویژه هجامعه ب گوناگونآحاد  وسیلهبههاي آن و راهبردهاي جزیی مربوطه، و تبیین مؤلفه
گران در سطح خرد و کلان در تبیین نقش بازی ،هاي مرجعمتخصصان، نخبگان و گروه

هاست. تبیین مبانی نظري و بررسی هاي آن و رصد رفتار آنت اجراي سیاستجه
ها نکردن آبشري، شناخت نقش بازیگران در اجراي راهبرد و چگونگی بازي هايربهتج

هاي مربوطه و نیز تها و ابزارهاي لازم براي اجراي سیاسدر این زمین، شناخت روش
 ها و مراکزدانشگاه هايهی از وظیفهاي کمکمی و کیفی و تعیین سنجه سازيشاخص

علمی پژوهشی، علمی ترویجی،  هايههاي مقالعلمی پژوهشی است که در قالب یافته
  شوند.دادهاي دانشگاهی عرضه میبرون دیگرهاي پژوهشی و طرح

مقاومتی بود. در حوزه اقتصاد  منتشره در هايهبررسی روند مقالرو پیشهدف پژوهش 
در حوزه اقتصاد  هاه، بیشترین تعداد مقال1396تا ابتداي نیمه دوم  1391هاي فاصله بین سال

منتشر شده است. مردان بیشتر از زنان در این حوزه موضوعی فعالیت  1395مقاومتی در سال 
 ،محمديبا پژوهش  روپیش پژوهش هايهاند که نتیجداشته و آثار خود را به نشر رسانده

 میرحسینیو  محمداسماعیل، قبادي)، 1396( خراسانیو  بشیري)، 1396( امیدو  خانیحسن
 عظیمی و ورپقلی ،زالی)، 1394( نیامطهريو  دادگرمتقی، محمدي)، 1395( غلامی)، 1395(
  خوانی دارد.) همم2014( کواترمنو  دانی چاك، پیتس )،1393(

تر است. پدیدآور در این حوزه مرسوم دو پژوهش نشان داد که مشارکت هايهنتیج
 و اچالا)، 1393( عظیمی و پورقلی ،زالی )،1395( غلامیبا پژوهش  روپیش پژوهش هايهنتیج
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و  )1396( امیدو  خانیحسن، محمديپژوهش  هايهبا نتیج اماخوانی دارد ) همم2007( اچالا
  ندارد.خوانی ) هم1394( نیامطهري

حوزه  يهاهاست که مرتبه علمی بیشتر نویسندگان مقال حاکی پژوهش از این هايهنتیج
 اماخوانی دارد ) همم2013( لوخاندپژوهش  هايهاقتصاد مقاومتی، استادیاري است که با نتیج

 ،زالی و )1394( نیامطهري ،)1395( میرحسینیو محمداسماعیل ، قباديپژوهش  هايهبا نتیج
  خوانی ندارد.) هم1393( عظیمی و پورقلی

کتراست د هاهپژوهش نشان داد که بیشترین مدرك تحصیلی نویسندگان مقال هايهنتیج 
 نیامطهريو ) 1395( غلامی)، 1396( امیدو  خانیحسن، محمديپژوهش  هايهکه با نتیج

 )،1395( سینیپژوهش قبادي، محمداسماعیل و میرح هايهبا نتیجاما ) مطابقت دارد 1394(
  سو نیست.) هم1393( عظیمی و پورقلی زالی،

هاي علمی و تخصصی در دهد که گروه اقتصاد در بین گروهپژوهش نشان می هايهنتیج
نتشر م مطالعات راهبردي بسیجاین حوزه در نشریه  هايهتر بوده و بیشتر مقالاین حوزه فعال

اند. بیشتر منتشر شده  cثیر و با رتبهأبدون ضریب ت هايهدر نشری هاهشده است. عمده مقال
  کاربردي بودند. هاهمقال

استناد به  بیشترین بود. »اقتصاد مقاومتی« ،هاهکار رفته در مقالاي بهواژهبیشترین کلید
بوده و منابع فارسی بیشتر از لاتین مورد استناد واقع شدند. بیشترین  1394در سال  هاهمقال

، قباديپژوهش  هايهحوزه اقتصاد مقاومتی، قوه اجرایی بود که با نتیج هايهمخاطب مقال
  سویی نداشت.) هم1395( میرحسینیو  محمداسماعیل

هاي آموزشی و پژوهشی سهم دارد که در بین نهادها و موسسهپژوهش بیان می هايهنتیج
، حمديمبا پژوهش  روپیش پژوهشهاي هاز بقیه بیشتر است. نتیج امام صادقمشارکت دانشگاه 

 ،زالی)، 1394( نیامطهري)، 1395( غلامی)، 1396( خراسانیو  بشیري)، 1396( امیدو  خانیحسن
در حوزه اقتصاد ها چنین، بیشترین سهم موضوعی مقالهسو نبود. هم) هم1393( عظیمی و پورقلی

وناگونی هاي گشده در پیشینه حوزهبیان هايهمقاومتی به بیان راهبرد اختصاص دارد که چون مقال
  قابل مقایسه نیستند. رو پیشپژوهش  هايهها با نتیجآنهاي هگیرند نتیجرا در برمی
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هاي پژوهشی در حوزه اقتصاد مقاومتی مشخص أبستري را فراهم کرد تا خل روپیش مقاله
هاي تکراري ام پژوهشکاري و انجهاي آینده راه را بر دوبارهپژوهش راهکردن د و با روشنشو

 را تشویق به انتشار مقاله در هاهطور تلویحی نویسندگان مقالبه نیزدر این حوزه بست و 
  .کردثیر بالا أبا ضریب ت هايهنشری

  خذآو م منابع
مقالات فصلنامه  يمحتوا لیتحل« ؛یخراسان و محمدامین بهنازسادات ،يریبش .1

 هايفصلنامه پژوهش ؛»1394 ــ 1389 هايسال نیب ییروستا يهاپژوهش
  .1396، 1، ش8س ،ییروستا

 ییستارها(ج یاقتصاد مقاومت ؛یمانیسل اسریو  ، مصطفینسبیعیعادل، سم ،یغامیپ .2
  .، 1394تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ؛)یدر اقتصاد مقاومت

در مقابله  اکرم امبریپ رهیس« ؛زادهفیو محمدجواد شر دیسع ،يزدیزادهنیحسدیس .3
   .1395، 62ش ،16س ،یاقتصاد اسلام یپژوهش یفصلنامه علم ؛»ياقتصاد يدهایبا تهد

 ؛»رانیا یاسلام يجمهور یاقتصاد مقاومت يشنهادیپ يالگو« ؛مراداله ف،یس .4
  .1391، 16ش ،تیآفاق امن یپژوهش یفصلنامه علم

معرفت  یپژوهش یفصلنامه علم ؛»یاقتصاد مقاومت یشناسمفهوم« ؛سجاد فلو،یس .5
  .1393، 10ش ،یاقتصاد اسلام

نظام  يو کارکردها هاتیمأمور یبررس« ؛ياسد لیمحمد و اسماع ،يذاکر .6
 مقام يهادگاهیبراساس د یاقدام و عمل اقتصاد مقاومت يدر راستا یآموزش عال
  .1395 ،35ش ،یانقلاب اسلام افتیره یپژوهش یفصلنامه علم ؛»يمعظم رهبر

دانش  يدستاوردها يواکاو« ؛یمیعظ نیمستوره و نورالد پور،یقل ،نادر ،یزال .7
؛ »يدر حوزه شهرساز یپژوهش یمقالات علم يمحتوا لی: تحليشهرساز

  .1393، 43، ش13س ،يشهر تیریمد
لنامه مقالات فص يمحتوا لیتحل« ؛ینیرحسیم و زهره قهیصد ل،یمحمداسماع ،میمر ،يقباد .8

  .1395، 49ش، فصلنامه النهج؛ »1389-1394 هايسال یالنهج ط یپژوهش یعلم
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 محتواي مقالات فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري لیتحل«؛ طاهره ،یغلام .9
  .1395 ،1، ش11، سفصلنامه اخلاق در علوم و فناوري ؛»)1385-1394(

 ؛»رانیا اقتصاد يآورتاب یابیمفهوم و ارز« ؛ابوالفضل و فاطمه عبدالشاه اثوند،یغ .10
  . 1394، 59ش ،يپژوهشنامه اقتصاد یپژوهش یفصلنامه علم

 يمحتوا لیتحل« و معصومه امید؛ معصومه ،خانیحسن ،يمهد ،يمحمد .11
 ،یاسلام تتربی؛ »1394−1384 يهادر سال یاسلام تیدوفصلنامه ترب يهامقاله
  .1396، 24، ش12س

مقالات  يمحتوا لیتحل«؛ انیيمطهر و ایمان ریدادگر، امیمتق ،يمهد ،يمحمد .12
 یفصلنامه علم ؛»1391-1378 هايدر سال یکلام-یفلسف هايفصلنامه پژوهش

 .1394، 4، ش16س ،دانشگاه قم یپژوهش

13. Edewor, Nelson Mr., "An Analysis of a Nigerian Library and 

Information Science Journal: A Bibliometric Analysis"; Library 

Philosophy and Practice (e-journal), 1004, 

http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1004, 2013. 
14. Hongryun Woo, Junfei Lu, Patty Kuo & Namok Choi; "A 

content analysis of articles focusing on single-case research 

design: ACA journals between 2003 and 2014; Asia Pacific 

Journal of Counselling and Psychotherapy, 7:1-2, 2016. 
15. Lokhande, R. S; "Content Analysis of Open Access LIS Journal 

“ALIS”(2002-2011)"; International Journal of Information 

Dissemination and Technalogy, 2013. 
16. Ocholla, D.N and Ocholla; "Research in Library and 

Information Science in South Africa: an Analysis of Journal 

Research Output from 1993-2006"; South African Journal of 

Libraries and Information Science, 73(2), 2007.  

http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1004,
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17. Pitts, B., Danylchuk, K., & Quarter man, J; "A Content Analysis 

of the European Sport Management Quarterly and its Predecessor 

the European Journal for Sport Management: 1984-2012"; 

Choregia: Sport Management International Journal, 10 (2), 2014. 
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concept (discourse building), explaining the theoretical
foundations, examining the consistency of the theoretical
foundations with respect to conventional and unconventional
economic schools, clarifying the relationship between
Eghtesad-e-Moghavemati and Islamic economics, analyzing
each of component, priority of the components and presenting
the general and partial strategies, description of the Eghtesad-
e-Moghavemati requirements, illustrating the factors affecting
Eghtesad-e-Moghavemati, effectiveness of Eghtesad-e-
Moghavemati on other economic variables, methodology of
Eghtesad-e-Moghavemati, establishing instrument and
instrumentology for implementing the strategies, experiment
recording, historical behaviorology, identification and
introduction the roles of organizations in the macro-and-
micro levels, index comprehension and indexing,
programming and roadmap, all are the general subjects in
which the conducted scientific activities and the published
articles resulted from them have attended to. The most density
relates to prioritization of the component and introduction of
organizations’ roles in macro-and-micro levels for the
implementation of the General Policies of Eghtesad-e-
Moghavemati.
Keywords: The 21st article of the General Policies of Eghtesad-e-
Moghavemati, scientific-research articles (original articles),
content analysis, Eghtesad-e-Moghavemati.
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Observation and Content Analysis of the
Published Articles about Eghtesad-e-Moghavemati

in the Scientific-Research Journals
(Original Articles’ Journals)

Vahid Arshadi*
Narges Oureei**

Abstrcat
The 21st article of the General Policies of Eghtesad-e-
Moghavemati obligates educational, cultural and media
institutions to understand the concept, clarifying the dimensions
and components of Eghtesad-e-Moghavemati, and translating
them to a wide-spread and common national discourse. With
regard to that article of the General Policies, the descriptive
clarification of the participation trend for a part of the elites and
scholars in the conduct of this strategic policy and its how-to,
doing scientometrics and observing the scientific-research
activities, outlines the roadmap for other interested researchers
to determine their research path.
The current research uses content analysis and concludes
upon 87 (original) scientific articles published between 1391
to first half of the year 1396 (in solar calendar). The content
analysis of the articles shows that clarifying the concept of
Eghtesad-e-Moghavemati, instruments of the promotion of the

*. PhD in economics and research affairs of the Institute of Islamic Studies in the

Humanities University of Ferdowsi University of Mashhad, Email:
hossienamiri@gmail.com.
**. Ph.D. student of information science and science, Email: nargesoraee@

gmail.com.

mailto:hossienamiri@gmail.com.
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country is the business environment as such the economic
growth and development and consequently improving the
healthiness of the economy depend on having a suitable
business environment.
Using the panel data method, this article seeks to investigate
the role of business environment in economic growth as a
simple index in the countries included in the Iran’s 1404
Outlook Document, during 2010-2017. The results show that
the business environment has a positive and significant
relationship with economic growth. In other words, by
increasing one unit of the business index, economic growth
increases by about 0/105 of the unit. The institutional
variables, good governance index and economic liberty have no
significant effects on the business index. The macroeconomic
variables such as (national) gross fixed capital formation have
a positive and significant effect and economic investment has a
negative and significant effect on economic growth.
Government expenditures and economic misery indices have a
negative and significant effect on economic growth. In order to
improve the business environment of the countries in question,
suggestions are presented such as electronicizing the red tape
of the businesses and simpler laws and regulations.
Keywords: Business environment, economic growth, countries in
the Iran’s 1404 Outlook Document, panel data.
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the maximum partaking of small-scale farmers and villagers of the
added-value of the products, incentivizes producers and enables
them through increasing their partaking and finally alleviating the
defective and unproductive (false) cycles of intermediating, as well
as increasing the efficiency and decreasing the transaction costs
and facilitating the direct access of customers to producers.
Therefore, the result of conducting this research is aligned to make
the 5th and 6th articles of the General Policies of Eghtesad-e-
Moghavemati practical as such to protect the domestic production,
especially in the agriculture sector in order to position an integrated
distributional and marketing system, and to make the marketing
cooperatives competitive in line with export expansion.
Keywords: Network marketing, provincial marketing cooperatives,
Eghtesad-e-Moghavemati.

A Survey of Business Environment in the
Framework of Eghtesad-e-Moghavemati: A Case
Study of the Countries of the Iran’s 1404 Outlook

Document

Hossein Amiri*
Masoumeh Barani Beiranand**

Abstrcat
Among the factors determining the economic situation in each

*. Assistant Professor (Corresponding Author), University of Kharazmi, Email:

hossienamiri@gmail.com.
**. MA in Economics, University of Kharazmi, Email: masoumeh.barani1368@

yahoo.com.
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Network Designing for Distributional and
Marketing Cooperatives for Agricultural Products:

Practical Solutions Pursuing Eghtesad-e-
Moghavemati

Mohsen Mouhammadi Kheiareh*
Ali Karshenasan**
Fatemeh Shiravand***

Abstrcat
The main purpose of this research is to design the model and settle
down the mechanism of the network of distributional and
marketing cooperatives for agricultural products in the three levels
of national, provincial and township level. Here we attend to the
weaknesses of the distribution system of goods in the economy,
agricultural products’ marketing, and clarifying the necessity and
importance of the network-building in marketing and distribution
system in the form of cooperatives in the agriculture sector, and by
reviewing the relevant-practices of different countries we present
the solutions to face the problems of marketing system of
agricultural products. The methodological approach is descriptive-
analytical and the library research method is being utilized. The
findings of the article show that network-designing of distributional
and marketing cooperatives for the agricultural products effectuates

*. Academic staff of the Department of Administrative and Economic Sciences at

Gonbad Kavoos University, Email: m.mohamadi@ut.ac.ir.
**. Academic staff of the Department of Administrative and Economic Sciences at

Gonbad Kavoos University.
.*** Graduated Master of Entrepreneurship Management, Email:

m.mohamadi@ut.ac.ir.

mailto:m.mohamadi@ut.ac.ir.
mailto:m.mohamadi@ut.ac.ir.
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policies of Eghtesad-e-Moghavemati from the point of view
of Islamic resources and answers the question that what is the
standing of contentment in Islamic traditions and how is it
related to Eghtesad-e-Moghavemati? The hypothesis of the
research is that this moral virtue upon its desirable results can
be regarded as an important indicator in the realization of the
objectives of Eghtesad-e-Moghavemati. Analyzing the Holy
verses and traditions showed that the household, the person,
cognition and beliefs are the most important factors in
developing and strengthening contentment in the life in which
should be realized, will come into good results such as self-
containment, happiness, healthy condition of human body and
his or her religiosity, virtue and chastity, guidance and
salvation. In Eghtesad-e-Moghavemati the most important
action is the correction of the consumption pattern of the
households. On the other hand, the consumption pattern in
Islam is introduced under the name of contentment which has
favorable outcomes including God Almighty’s satisfaction,
obtaining economic wellbeing, salvation and guidance and
healthy condition of body and soul. In addition in the light of
economic theory, contentment increases savings and provides
sufficient resources to finance investment and boost
production and employment in one way, and in the other way
by the provision of more resources for the Qardh-al-Hasan
contract could cover consumption needs of the low-income
classes, and therefore could play an effective role in
alleviation of poverty, improvement of income distribution
and economic growth and decreasing unemployment rate.
Keywords: Contentment, economy, Eghtesad-e-Moghavemati.
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for its implementation is the same system.
If the policies were not pursued in the groundwork of Islam’s
economic system and with approaches that the Supreme Leader has
pointed out such as reliance on knowledge and technology, being
justice-based, endogeneity, and extraversion, there would be no
guarantee in achieving the aforesaid goals. The existing knot in the
operational advancement of Eghtesad-e-Moghavemati stems from
neglecting of this issue.
Keywords:

An Approach in Clarification of Contentment
and Its Role in Eghtesad-e-Moghavemati from the
Point of View of the Holy Quran and Traditions
Ayoub Amraei*

Gholamreza Aalikhani**

Younes Nademi***

Abstrcat

The current research, utilizing the verses of the Holy Quran
and Islamic traditions and through a descriptive-analytical
method, tends to illustrate the role and position of
contentment as one of the most important moral virtues in the

*. Assistant Professor and Director of Quran and Hadith Sciences Department of

Grand Ayatollah Boroujerdi University, Email: amraee_1360@yahoo.com.
**. Graduate student of jurisprudence and law at the Grand Ayatullah Boroujerdi

University, Email: gh.ailkhani.72@gmail.com.
***. Assistant Professor and Director of the Department of Economics of the Grand

Ayatullah Boroujerdi University, Email: younesnademi@yahoo.com.
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6

An Analytical Study of Eghtesad-e-Moghavemati
in Relation to Islam’s System of Economy as the

Main Knot for the Absence of Operational
Advancement of the Supreme Leader’s

Promulgated Policies
Sajed Samadi Ghorbani *

Abstrcat
The relationship between Eghtesad-e-Moghavemati and Islam’s
economic system is one of the very determinant components which
determines the main approach in the implementation of Eghtesad-
e-Moghvemati. Years after promulgation of the policies of
Eghtesad-e-Moghavemati in the literature of Islamic revolution of
Iran, different understandings of this relationship among
economists and executive incumbents of the economy have led to
discordance in the realm of execution which seems it is one of the
most important obstacles in the operational advancement of the
General Policies of Eghtesad-e-Moghavemati.
What should be answered in this regard is that what is the
relationship of Eghtesad-e-Moghavemati with Islam’s economic
system in terms of “origin” and “executive ground”? And basically
what are the outcomes if the promulgated policies of the Supreme
Leader were followed in the framework of a certain economic
system?
This article, by utilizing the documentary-library method – as one
the valid methodologies in humanities- and by focusing on the
Leader’s definition in the preface of the promulgated policies about
the relationship, examines the existing views in this field critically,
and also looks at the conceptual features in His Majesty’s thoughts
like Eghtesad-e-Moghavemati, economic resistance and Islam’s
economic system etc, concludes that the origin of the economic
resistance concept, as one of the main features of the economic
system of Islam, is Islamic teachings and therefore the best ground

*. Ph.D. student of economics, Email: sinsadkd@gmail.com.

mailto:sinsadkd@gmail.com.


The Role of Monotheistic Morale in the
Implementation of Eghtesad-e-Moghavemati

Sayyed Mohmoud Mousavi *
Abstrcat
Human behaviors are shaped by the inner desires and attractions
and religious teachings are one the most important of them in
which results in human insight formation and finally his or her
habitude. A monotheist behaves differently with respect to his or
her provision of life and livelihood due to his or her worldview.
Eghtesad-e-Moghavemati is an idea derived from religious
teachings for the provision of livelihood and preserving the
economy against damages so that the economic behaviors of a
monotheist human being can lay the groundwork for the
implementation of the principals of Eghtesad-e-Moghavemati. The
current research by profiting from descriptive-analytical method
and enumerating the features of Eghtesad-e-Moghavemati tends to
examine the monotheistic morale of a monotheist human which are
related to economy and examines the role of each of them in
reinforcement of Eghtesad-e-Moghavemati, and besides clarifying
the relationship between Eghtesad-e-Moghavemati and behaviors
of a monotheist within the society, it concludes that reinforcing the
social justice, resisting against threatening economic factors,
utilizing domestic capacities, alleviating dependency on the oil
revenues, scientific movement, economic Jihad, being people-
centered, corruption confrontation, securing welfare of the low
classes and ultimately advancing the society toward the soundness
and healthiness of economy, all are the achievements of the
monotheist view of human being in the issue of Eghtesad-e-
Moghavemati.
Keywords: Monotheism, Eghtesad-e-Moghavemati, monotheistic
morale, monotheist man.
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