
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
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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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