
 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

اقتصاد مقاومتی، 
 ها و تهدیدها فرصت

 
 
 
 
 

 زهرا رضا نژاد



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 
 

 :تقدیم به
 پیشگاه حضرت امیرالمومنین علی 

 و ام االئمه حضرت فاطمه الزهرا 
 و فرزندان بزرگوار ایشان



 

 



 

 
 

 فهرست مطالب

 

 51 ............................................................... ۀ مؤلفمقدم
 فصل اول

 71/مفهوم شناسی
 51 ............................................................ اقتصاد در لغت

 51 ........................................... اقتصاد در اصطالح علم اقتصاد
 15 ............................................................ مقاومت درلغت

 11 .......................................................مقاومت در اصطالح
 12 .......................................... اقتصاد مقاومتی ۀ نظری ۀ تاریخچ
گان  11 ............. ی مقام معظم رهبریها مفهومی اقتصاد در اندیشه ۀ سه 

 12 ........................................................... اقتصاد مقاومتی
 12 .............................................................. اقتصاد موازی
 12 ............................................................ اقتصاد ترمیمی
 12 ............................................................. اقتصاد دفاعی
 11 ................................................................ اقتصاد الگو

 33 .......................... ضرورت طراحی و اجرای یک اقتصاد مقاومتی
 32 ......................................................... ریاضت اقتصادی

 31 .......................... «ریاضت اقتصادی»و « اقتصاد مقاومتی» ۀ رابط
 31 ........................... شباهت اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی
 31 ............................. تفاوت اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی

 25 ................................................ ی اقتصاد مقاومتیها ویژگی



 

 

 21 . ی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری مّد ظله العالیها گیویژ
 22 .............................................. امکان تحقق اقتصاد مقاومتی

 22 .................................................. الزامات اقتصاد مقاومتی
 22 ................................................................ جمع بندی

 فصل دوم
 94/ها و عوامل موثر در پیشبرد  اقتصاد مقاومتی فرصت

کشورها شناخت ظرفیت.5  15 ....................................... ی فراوان 
 12 ............................................ سرمایه معنوی و روحی( الف
 11 ................................................ اعتقاد مردم ۀ سرمای( ب
 11 ...................................... اعتقاد به توحید در امور اقتصادی.1
 11 ................................................................ تیریمد. 3

 26 .......................................................... تخصص(  الف
 25 ................................................................ تعهد( ب
 22 .............................................................. ییتوانا( ج
 22 .............................................................. یزیبرنامه ر. 2

 21 ................................................ یسبب قوام زندگ–الف 
 21 ................................................. یمانع ورشکستگ –ب 
 26 ........................................................ مانع اسراف –ج 
 22 .......................................................... نشانه ایمان -د
 23.................................................... زکارانیروش پره –ه 
کفا –و  گ ییموجب استقالل و خود   23.................. از فقر یریو جلو 
 21 .................................................................. تینام. 1



 

 
 

 21 ................................................ یت اقتصادیامن(  الف
 25 .................................................. یت اجتماعیامن(  ب
 21 ..................................................... یقت اخالیامن(  ج
 23 ................................................. ستهیشا یانسان یروین. 2
 22 ................................................................ عدالت.2

 16 ........................................................ عدالت در هستی
کارگران.2  12 ................................................. توجه به حقوق 

کارگر و پرداخت سرییتع  12 .................................. عین دستمزد 
 561 .............................................................. حاد ملیات. 1
 563 ................................................................. اعتدال.56

 562 ......................................... از عبادت یاد و دوریاشتغال ز
 562 ...................................................... ون و همکاریتعا.55
 551 ............................................. ییر بنایپرداختن به امور ز. 51

 551 ................................................................ یکشاورز
 552 ............................................... رونق دادن به تجارت (ب

گران در فرمان امام  551 ................................... تّجار و صنعت 
 551 ............................................................. فرمان مالک

کاری و درستکاری.53  515 ............................................ محکم 
 511 .......................................................... مردم محوری. 52

 512 ................................ مروری بر ملزومات مردم محوری. 52-5
 512 ...................................... اراده ملی و توافق نخبگی. 52-1
 511 ............................................. مشارکت حداکثری مردم. 51



 

 

 511 ....................................... تولید ملی و لزوم حمایت از آن.52
 535 ............ خوداتکا بودن تولید ملی در تأمین نیازهای اساسی.52-5
 533 .......................................... آثار تقویت تولید ملی.52-1
کاال( الف  533 ........................................... افزایش موجودی 
 533 ....................................................... کاهش تورم(ب
کاالی خارجی( ج  532 ................................ کاهش وابستگی به 
 532 .................................................... کاهش نیاز به ارز( د
 532 ............................................ افزایش اشتغال و درآمد( هـ
 531 ............................................ افزایش درآمدهای دولت( و
کار و تالش و شرکت در تولید. 52  531 ......................... توجه مردم به 
 532 ..................................................... مدیریت مصرف.52

 532 ............................................. ت مصرف خانوادهیریمد
 531 ....................................... ی اقتصادیها صبر در سختی. 51
 525 ........................... قناعت و ساده زیستی و دوری از تجمالت. 16
 521 ............................................... وظایف اصالحی دولت.15
کردن اقتصاد.11  523 ............................................ دانش بنیان 

 522 ...................................... ی دانش بنیانها ضرورت شرکت
 522 ............................. و نیازهای اقتصادی ها عمل به اولویت. 13
 522 ............................ جلوگیری از دخالت بیگانگان در اقتصاد.12
 521 .................. ی تولیدی و اشتغال توسط دولتها ایجاد فعالیت.11
 516 ....................................... توجه به صنایع نوزاد در اقتصاد. 12
 515 .......................................... مدیریت سبک زندگی مردم.12



 

 
 

 515 ........................................ مدیریت احیای فرهنگ بومی.12
 فصل سوم

 759/تهدیدها و موانع پیشبرد اقتصاد مقاومتی
 512 ..................................... تهدیدها و موانع اجتماعی و اخالقی

 512 ..................................... ینیم دیبرداشت نادرست از مفاه. 5
 526 ............................................................... ا خواریرب.1

 522 ....................................................... منطق ربا خواران
 521 ....................................................... علت حرمت ربا

 522 ............................................................ربا یها انیز
 522 .......................... سالمت اجتماع، وابسته به سالمت اقتصاد

 521 ......................................................... انحصار قدرت.3
 522 ................................................... یانحصار دولت –ب 

کش. 2  522 ................................................... و استثمار یبهره 
کش یها راه  522 ......................................... یاستثمار و بهره 
 522 ............................................ گرفتن مردم یگاریب: الف
کار مردم یکاستن از بها: ب  522 .................................. کاال و 
 526 ................................................................... دروغ. 1

 525 ............................................ مختلف دروغ یها صورت
کار و تجارت  525 .................................................. دروغ در 

 522 ...................................... در بازار یه و موعظه امام علیگر
 521 .............................................. دروغ یاجتماع یها انیز
 521 .............................................. دروغ یاقتصاد یها انیز



 

 

 522 ...................................................... سرنوشت دروغگو
 522 ............................................................. ثمره دروغ

 521 .................................................................... گناه. 2
گرایی.2  513 ......................................................... مصرف 

گرایی؛ مانع کمک به فقرا  512 ..................................... مصرف 
 511 ................................................................. اسراف. 2

 512 ............................. اسراف؛ عامل امیدواری دشمن در تحریم
 512 ............................................................. فساد مالی. 1

 512 ............................................ آثار و پیامدهای فساد مالی
 511 ............................................................ فساد اداری

 166 ................................................................. احتکار. 56
 161 ......................................... مشکل احتکار و معضل بازار 

 163 .................................................. عّلت حرمت احتکار
 163 ......................................................... حرمت احتکار
 161 ............................................... و احتکار یدولت اسالم

 162 .......................................................... رانت خواری. 55
 162 ................................................ آثار منفی رانت خواری

 156 ................................................و اختالس یرشوه خوار.53
 155 ................................................. رشوه و اختالس یمعنا

 152 ....................................................... غش در معامله. 52
 152 ............................................................. یکم فروش. 51

 152 .................................................. یکم فروش یها نمونه



 

 
 

کم فروش  152 ..........................................................یآثار 
 151 ................................................ تهدیدها و موانع اقتصادی

 151 ............................ (ک محصولیاتکاء به ت)وابستگی به نفت .5
 111 ........................................... واردات بی رویه و بی منطق. 1

 111 .......................................... واردات عامل اصلی بیکاری
کاالی داخلی کیفیت   113 .... رشد واردات؛ بدترین روش برای باال بردن 

کاالهای غیرضروری و لوکس  112 ................................. واردات 
 111 ............................... واردات ۀ عتوجیهات ناصواب برای توس

کاال. 3  112 ............................................................ قاچاق 
 111 ...................................... (بازار سیاه)قاچاق حق محرومان

 133 ................................................................ نامه کتاب



 

 



 

 

 

 

 مولف ۀمقدم
. یکی از بنیادی ترین عوامل رشد و پیشرفت جوامع بشـری اقتصـاد اسـت

گر اقتصاد جامع ا قتصاد خانواده دچار مشـکل باشـد و مـردم بـا تنگدسـتی ۀ ا
در محرومیت اقتصادی به سر ببرند، ممکن است در باورهای اعتقادی خود 

بــی شــک، رشــد اقتصــادی جامعــه . رفتارهــای اخالقــی دچــار مشــکل شــوندو 
اقتدار ملی، استقالل، عزت منـدی و در مجمـوع، عامـل برتـری  ۀ نشان دهند

ـــی اســـت ـــین الملل ـــزار اقتصـــادی یکـــی از . آن جامعـــه در ســـطا ب ـــروزه، اب ام
کشورهایی همچـون آمریکـا بـا در  که  ابزارهای مهم و تأثیرگذار در جهان است 

کشــورهای دیگــر خصوصــاف ملــت ایــران فشــار اختیــا ر داشــتن آن، همــواره بــر 
کشورها، خواسته می از بنـابراین بـرای رهـایی . را بپذیرند ها ی آنها آورند تا آن 

ــه ســر منــزل  -ایرانــی ۀ شــرایط موجــود، اقتصــاد مقــاومتی، جامعــ اســالمی را ب
کید مکرر مقام معظم رهبری در خصـو  اقتصـ. مقصود خواهد رسانید اد تأ

کارشناسانه در این خصـو ، اهمیـت بررسـی موضـوع  مقاومتی و مطالعات 
تــوان  میاقتصــاد مقــاومتی را بــه طــور خالصــه . رســاند اقتصــاد مقــاومتی را مــی

که در آن عالوه بر تعامل پویا با دنیـای خـارج و اسـتفاده  کرد  اقتصادی عنوان 
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کشــــور حفــــ  شــــده و نوســــانات  از امکانــــات تجــــارت، امنیــــت اقتصــــادی 
کمتــــرین تــــأثیر ســــوء را در رونــــد  اقتصــــادی بــــین المللــــی و تهدیــــدهای آن، 

کالن اقتصاد داشته باشد در چنین اقتصادی مسـلماف . بلندمدت متغیرهای 
 هــا ی موجــود بــرای اســتفاده حــداکثری از ظرفیتها بایــد از تمــامی توانمنــدی

 .استفاده شود
تصـــادی شناســی، جامعـــه شناســـی ، اق ایــن عنـــوان در حیطـــه علـــوم روان

محدوده این تحقیق در . ،اسالمی ،و تاریخی می تواند مورد بررسی قرار بگیرد 
 .گیرد زمینه اقتصادی و اسالمی مورد بررسی قرار می

که عالوه بر تبیین ظرفیت کشـور بـه هـا هدف از تحقیق مزبور این است  ی 
و عوامـــل مـــوثر در پیشـــبرد اقتصـــاد مقـــاومتی ها  فرصـــتبررســـی و شناســـایی 

ــ ــه پرداخت ــردم ب ــت و م ه و در ضــمن حیطــه بنــدی مشــخص در عملکــرد دول
کنـد و سـهس تهدیـدها و چالش کـدام اشـاره  ی هـا فرصت سازی عملکرد هر 

مــؤثر در اقتصــاد مقــاومتی را ایــن بــار از دو بعــد اجتمــاعی و اقتصــادی بررســی 
کدام از فرصـتکند، زیرا  و تهدیـدها نقـش مهمـی در  ها بررسی و شناخت هر 

بــرای بسترســازی و طــرح برنامــه ریــزی  ها تــر شــدن ایــن مؤلفــه وضــوح و مفهــوم
تا با بررسی جوانب ذکر شده در . اجرای موفق اقتصاد مقاومتی خواهد داشت

کـار جهـادی،تحقیق  هدفمنـد در راسـتای اجـرای اقتصـاد  و مردم و دولت به 
 .مقاومتی اقدام نمایند

 رضانژاد -تهران
5311 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 مفهوم شناسی



 

 



 

 

 
 
 
 

در ایــن فصــل بــه بررســی مفهــوم و ماهیــت اقتصــاد، مقاومــت و در نتیجــه 
گردد. شود میاقتصاد مقاومتی پرداخته   سهس مبادی بحث مطرح می 

 اقتصاد در لغت
اعتـدال در امـور اسـت بـدون افـرا  و  یاقتصاد بـه معنـا» :برخی معتقدند

ـــه تناســـب هـــر موضـــوعیتفـــر ـــه پره. ط ب ف و ز از اســـرایـــدر اقتصـــاد اعتـــدال ب
  5«.است یورز بخل

ــه نظــر برخــی دیگــر ــوی و : ب ــدگی در جهــت معیشــت دنی اقتصــاد نحــوۀ زن
شئون مادی، هـر آن چـه در تـأمین امـور معـاش و تنظـیم آن دخیـل بـوده و نیـاز 

 1.برطرف سازد -از این بعد –عموم را 

 اقتصاد در اصطالح علم اقتصاد
 یدادهایــرو یاقتصــاد در اصــطالح علــم اقتصــاد، بــه عنــوان دانــش بررســ 

                                                           

کوشـشحسین بن محمد، . 5 صـفوان عـدنان داودی، : راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، به 
 .221ق،  5252الدار الشامیه، : دارالقلم و بیروت: چاپ اول، دمشق

ــره المعــارف جــامع اســالمی)مصــطفی، حســینی دشــتی، معــارف و معــاریف . 1 ، جلــد اول، (دائ
 .212،   5321موسسه فرهنگی آرایه، : اّول، تهرانچاپ 



 
 
 
 
 
 
 

02 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

کـار مـیـد، توزیـنه تولیدر زم یاقتصاد گـر، یبـه عبـارت د.5 رود یع و مصـرف بـه 
گ یها روش یدانش اقتصاد به بررس کار  کم یریبه  د یاب به منظور تولیمنابع 

گروهیان افـراد نیـع میـتوز یو خدمات بـرا ها  کاال  یبـرا یاجتمـاع یهـا ازمنـد و 
  1.پردازد  یمصرف م

کیفیـت ها شتهعلم اقتصاد یکی از ر که در بـاب  ی علوم اجتماعی است 
فعالیــت مربــو  بــه دخــل و خــرج و چگــونگی روابــط مــالی افــراد جامعــه بــا 

کـه بـر امـور مـذکور حکومـت  کـه  کنـد مییکدیگر و اصول و قوانینی  و وسـایلی 
بایــد در عمــل بــا توجــه بــه مقتضــیات زمــان و مکــان اتخــاذ شــود تــا موجبــات 

گردد بحث  سعادت و ترقی جامعه و رفاه  .3کند میو آسایش افراد آن تأمین 
آدام اسمیت نیز در این . 2در نظر ارسطو، علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه

اسـتوارت . ت علل ثروت ملل اسـتیماه یاقتصاد علم بررس: باره می نویسد
د و یـن تولیق قـوانیـت ثـروت از طریـماه یاقتصاد عبـارت اسـت از بررسـ: لیم
 1. عیتوز
کــه بــه تخصــ یعلــم اقتصــاد، دانشــ ن،یبنــابرا  کاالیص بهیاســت  و  هــا  نــه 
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آن و  یها دهیو پد یات اقتصادیا حیکه به تشر یپردازد؛ علم  یم ها  فرآورده
کل از مهم  یکیمسئله اقتصاد به عنوان .آنها توجه دارد یارتباطشان با عوامل 

. دبـه آن دار یز نگرش خاصیمطرح است و اسالم ن یبشر ین مسائل زندگیتر 
اصــالح و ســعادت  ینگــاه اســالم بــه مســئله اقتصــاد، نگــاه خــدا محورانــه بــرا

دانـد  ین خـود میاز مجموعـه قـوان یبشـر  را جزئـ یانسان است و امـور اقتصـاد
کنــد و حــل مشــکالت یرا تنظــ یات انســانیــاز ح یتوانــد قســمت یکــه تنهــا م م 
 5.ردشما  یمردم مؤثر م یو اخالق یدتیعق یرا در اصالح مبان یاقتصاد

کــه حیــات اقتصــادی و پدیــده و  ها علــم اقتصــاد عبــارت از علمــی اســت 
کـــرده، ارتبـــا  آن پدیـــدههـــا جلوه را بـــا اســـباب و  هـــا و جلوه ها ی آن را تفســـیر 

کلی کم است بیان می داردای  عوامل   1.که بر آن حا

 مقاومت درلغت
یشـــۀ  مقاومـــت مصـــدری  ریشـــۀ مســـتقیم، قـــوام،   و هـــم« قـــوم»اســـت از ر

کـدام از ایـن وا ه استقامت که هـر  معـانی بسـیار عمیقـی را در  هـا و قیام است 
  .خود دارند

 دشـمن روی کـردن، رو در مقاومـت دشـمن تهـاجم برابـر در»معنـای  بـه و

                                                           

کـــالن بـــا رویرمعـــزین، میحســـ. 5 شـــه یپژوهشـــگاه فرهنـــگ و اند: ، قـــمیکـــرد اســـالمی، اقتصـــاد 
 .15،  5322،یاسالم
کـاظم موسـوی، جلـد اول، مشـهد . 1 (: خراسـان)محمد باقر، صدر، اقتصـاد مـا، ترجمـه ی محمـد 

 .2ش،    5326جهاد سازندگی مشهد، 



 
 
 
 
 
 
 

00 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

 ضـدیت ، کـردن برابـری امـری در کسـی بـا» ، 1«کـردن ایسـتادگی»، 5«ایسـتادن
 .باشد می 3«کردن
ل و اعتـــدال معنـــی همچنـــین در فرهنـــگ لغـــات، قـــوام را بـــه معنـــی عـــد 
کتـاب العـین ذیـل وا ۀ قـوام آورده اسـت 2اند کرده ُ  مو  »: و همچنین،  ا َا و الِقو

، و یغنیوک: العیش کا ِقیم  ُ  لوش  و  …ما ی  ا َا و ایـن وا ه بـه  1«موا اسواقاُ  و : ء قِو
  2.رساندن آن است  تداوم در آن امر و به انجام ۀ معنای طلب قیام و اراد

کار به معنای   2.کردن آن است تمام استقامت در 

 مقاومت در اصطالح
کـرده انـد کـه مقاومـت، اصـطالحی اسـت : برخی مقاومت را اینگونـه معنـا 

و ایستادگی در برابر دشمن  شود میاز آن استفاده دشمن که در حالت تهاجم 
که اقتصاد یک بخش از آن به حساب می آید  2.را می طلبد 

                                                           

 .5133 . بی نا 5322:تهران . 1، ج (یـ فارس یعرب)، المنجد یگیمحمد، بندر ر. 5
 .3612. ،  ین، فرهنگ فارسیمحمد، مع 1
کبیر، : تهران. 3فرهنگ عمید، ج حسن، عمید،.  3  . 1121 . 5321موسسه انتشارات امیر 
کتــاب، : کلمــات القــرآن الکــریم، تهــران حســن، مصــطفوی، التحقیــق فــی.  2 بنگــاه ترجمــه و نشــر 

 .325  ،1، ج5326
کوشـش صـفوان عـدنان داوودی، جیل بن احمد، فراهیخل 1 دارالقلـم و : ، دمشـق۵دى، العین، به 

 .۳۲۲ق،   5252البیروت، الدارالشامیه، 
 .۲۴۳.۲۴۲ . 1حسن، مصطفوى، همان، ج . 2
 .۸۴۱ش،   5321: ، چاپ سوم، تهران۶، جنیحی، مجمع البحرین، طریفخر الد 2
گفتگو. 2  .بةیابراهیم رزاقی، مجلة شجرة ط: سیر تا پیاز اقتصاد مقاومتی، 
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حی در مبـــادرت بـــه نبـــرد البتـــه فرهنـــگ معـــین اقتصـــاد را از نظـــر اصـــطال
کـرده و بـر  کـه صـرفاف آن را موضـع مقـاومتی معرفـی  تدافعی، وضعیتی می دانـد 

 .5کند میرد ی، با تمام قوای خود مبادرت به نباساس همین موضِع مقاومت
کـه  کریم هم چنان مقاومت را واجب شرعی و ضروری بشر مـی دانـد  قرآن 

خداونــد متعــالی یکتاپرســتان نبــود آن در زمــین منجــر بــه فســاد خواهــد شــد و 
کـه در روز واپسـین، اسـتقامت  دهـد میپایـدار بـر توحیـد را بشـارت بـه بهشـت 

ان الذی  قالَ ر نّوا ». ی آن بهره مند خواهد شـدها ورزان در مسیر حق از نعمت

 1«...ال ختافَا و ال حتزنَ ۀثم اساقامَ تانزل علیهم املالئک
کریم مقاومت را در  ب ضروری و واجـب شـرعی مـی صورت واج پنجقرآن 

 :داند
 ؛ی نفسانیها گرایش (5
 ؛رذایل اخالقی (1
 ؛ی اجتماعیها کجروی و نا هنجاری (3
کم جور (2  ؛حا
گران (1  .تجاوزگران و اشغال 

کـه بایـد بـر اسـاس  بدین ترتیب، موضوع اقتصاد مقـاومتی ضـرورتی اسـت 
 3 .مورد پنجم یعنی مقاومت در برابر تجاوزگران غربی محقق شود

                                                           

 .1133محّمد، معین، فرهنگ فارسی معین،    5
 .36آیه  ،سوره فصلت 1

3  . http://www.seratnews.ir. 
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 اقتصاد مقاومتی ۀ ینظر ۀ اریخچت
کــه ایــران در  شــود میبــا بررســی یــک ســیر تــاریخی مشــاهده  کیــد بــر ایــن  تأ

توسط مقام معظـم رهبـری  22آینده جنگ اقتصادی خواهد داشت، از سال 
خود لف  اقتصاد مقاومتی را مقام معظم رهبری اولین بار . 5مطرح شده است

ـــد و در ســـخنرانی 21در ســـال  کردن ـــه در جای  اســـتفاده  ـــان ک ـــار آفرین ک مـــع 
کنـیم که ما باید یک الگـوی اقتصـاد مقـاومتی را اجـرا  کردند  کید  . داشتند، تأ
کید مقام معظم رهبری بر مقاوم سازی و توانمند سـازی درونـی  کلی تأ به طور 

کـــرد ،امـــام  26ی  از اواســـط دهـــهتـــوان  میاقتصـــاد را  ادبیـــات اقتصـــاد رصـــد 
کردنـــد و جوانـــب ایـــن  5315و  5316ی ها شـــان در ســـالمقـــاومتی را ای مطـــرح 

کردند و بعد از سال ها نظریه را در سلسله سخنرانی  ۀ ، یک نظری13یی تبیین 
کــه بــه  ۀ نســبتاف منســجم در حــوز گردیــد  « اقتصــاد مقــاومتی»اقتصــاد مطــرح 

کلـــی اقتصــــاد ها سیاســــت» 11و در دو مـــاه پایــــانی ســـال  1معـــروف شــــد ی 
اقتصـاد  ۀ د ایران با یک نظریـ، اقتصا13در ابتدای سال . ابالغ شد« مقاومتی

کرده اند و بستر قانونی برای  که مقام معظم رهبری مطرح  مقاومتی مواجه شد 
کلی اقتصاد مقاومتی فراهم گشتها اجرای این الگو، با ابالغ سیاست  .3ی 

کلــی ها سیاســت 11در بهمــن مــاه  از ســوی رهبــر « اقتصــاد مقــاومتی»ی 
گانـه و رئـیس مجمـع تشـخیص مصـلحت  معظم انقالب به رؤسای قوای سه 

                                                           

ها و برنامه عمل، چاپ  استحجت اهلل، عبدالملکی، اقتصاد مقاومتی در آمدی بر مبانی، سی. 5
 .13،   5311انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق، : تهران. سوم
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 5 .نظام ابالغ شد

گان  ی مقام معظم رهبریها مفهومی اقتصاد در اندیشه ۀ سه 
سه »اقتصاد مقاومتی یک  ۀ ی اخیر، در حوزها مقام معظم رهبری در سال

گان« مفهومی ۀ گان که نام این سه  کردند  مبنای »توان  میمفهومی را  ۀ را مطرح 
 .شتگذا« اقتصادی انقالب اسالمی

گانـه  کـه در « الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت»بخش اول؛ ایـن سـه  اسـت 
جدیــد در پیشــرفت  ۀ واقــع یــک الگــو و نظــام جدیــد برنامــه ریــزی بــوده، نظریــ

ی هـــا حوزه ۀ اقتصـــاد نیســـت و در همـــ ۀ البتـــه ایـــن صـــرفاف در حـــوز. اســـت
 .فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مرتبط خواهد بود

گانـــ کـــ« جهـــاد اقتصـــادی»ومی، مفهـــ ۀ بخـــش دوم؛ ایـــن ســـه  ک ۀ اســـت 
 .رویکرد فرهنگی به اقتصاد دارد

 .بخش سوم؛ اقتصاد مقاومتی است
گانــ اقتصــاد معرفــی  ۀ فکــری منســجم را در حــوز ۀ ک مجموعــۀ ایــن ســه 

 .1باشد میبررسی اقتصاد مقاومتی  ها که مقصود تحقیق کند می
 :حال به معنای اقتصاد مقاومتی می پردازیم 

                                                           

5  . http://www.hawzeh.net. 
 .12حجت اهلل، عبدالملکی، همان،   . 1
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 متیاقتصاد مقاو
کیــد ویــژه رهبــر معظــم انقــالب قــرار  کــه مــورد تأ ماهیــت اقتصــاد مقــاومتی 
گرفتــه اســت، تلفیقــی از اقتصــاد مــوازی، ترمیمــی دفــاعی و الگویســت و در 
گرفتن این جوانب تبیـین اقتصـاد مقـاومتی بـه شـکل  کنار هم قرار  عمل با در 

 .شود میدرستی ممکن 
گونـه تعریـفتوان  میاقتصاد مقاومتی را  نمـود و چهـار الگـو از آن یـا  چهـار 

کشور به عنوان پرو ه ها ترکیبی از همه آن کردها را در   .ی ملی پیگیری 

 اقتصاد موازی
یعنــی . اســت« اقتصــاد مــوازی» ۀ تعریــف اول از اقتصــاد مقــاومتی بــه م ابــ

که انقالب اسالمی بـا توجـه بـه نیـاز خـود بـه نمادهـایی بـا روحیـه و  همان طور 
کمیتــهــا دام بــه تأســیس نهادعملکــرد انقالبــی، اقــ امــداد، جهــاد  ۀ یی ماننــد 
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سازندگی، سهاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیـز بایسـتی بـرای تـأمین 
کـــه انقـــالب  کنـــد؛ چـــرا  اهـــداف انقـــالب، ایـــن پـــرو ه را ادامـــه داده و تکمیـــل 

ومتی در اقتصــاد نیــاز ای مقــها اســالمی بــه اقتصــاد مقــاومتی و بــه نهــاد ســازی
ک پـس . ی رسمی اقتصادی بـر نمـی آیـدها نهاد ۀ ه چه بسا ماهیتاف از عهددارد 
کار ویژه ایجاد نمودها دباید نها  .5یی موازی برای این 

 اقتصاد ترمیمی
کــه در پــی  تعریــف دوم از اقتصــاد مقــاومتی، عبــارت از اقتصــادی اســت 

ـــری»، «آســـیب رســـانی»، «مقـــاوم ســـازی» گی ـــل  ـــرمیم»و « خل و  ها  ســـاختار« ت
کـار آمـد موجـود اقتصـادی اسـتها نهاد گـر در رویکـرد . ی فرسوده و نـا  یعنـی ا

کنــد، در  ــرآورده  ــد انتظــارات مــا را ب کــه فــالن نهــاد نمــی توان گفتــیم  قبلــی مــی 
کـه بـا بـاز تعریـف سیاسـت ی هـا ی نهادها رویکرد جدید به دنبال آن هسـتیم 

که انتظارات ما را بر آورند کنیم  کاری  ما از بانک  م الف در این تعریف. موجود، 
ــزی  ــانی میمرک ــا وزارت بازرگ کانون ی ــه  ک هــای ضــعف و بحــران را در  خــواهیم 

کننــد و خــود را بـــر اســاس شــرایط جدیـــد  کشــور شناســـایی  نظــام اقتصــادی 
ی انقـــالب اســـالمی بـــاز تعریـــف نماینـــد و در هـــا  یـــا نیاز هـــا اقتصـــادی، تحریم

کـار توان  میدر مقام تم یل . نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند گفـت ایـن 
که  کاری است  کار»شبیه همان  با فروبردن انگشـت خـود در َتـَر  « پتروس فدا

ی هـــا ی ســـاختاری دیـــوار نهادهـــا ی ســـد انجـــام داد؛ یعنـــی بایـــد تر  دیـــواره
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کنیم ی ها  سـازی سـاختار  عنی تـرمیم و مقـاومیۀ این مسأل. اقتصادی را ترمیم 
کشور حسـب نیاز یات زمـان و مکـان ی مختلـف و مقتضـهـا  اجرایی و اداری 

 5.هم امری دور از ذهن نیست
یی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به ها افته نیز دربرههۀ ی توسعها  کشور 
م الف غـرب پـس از دو شـو  نفتـی . ی اقتصادی شدندها  سازی ساختار مقاوم 
ــا ســایر هــا  مــیالدی، اقــدام بــه جــایگزینی ســوخت ۸۱۱۲و  ۸۱۹۱ ی فســیلی ب
کرد؛ها  سوخت که امروزه با قیمت  به ی نوین  صـد دالر  ی باالی یك ها طوری 

کشـور نیازمنـد عزمـی . شود نیز دچار شو  نفتی نمی با ایـن توضـیحات امـروز 
  .1باشد میمّلی و ارزشی  ۀ مّلی برای اجرای این پرو 

 اقتصاد دفاعی 
 2آفنـــد«  ،«شناســـی 3هجمـــه»تعریـــف ســـوم از اقتصـــاد مقـــاومتی، متوجـــه  

یعنی مـا بایـد ابتـدا . ما در برابر آن هجمه است« شناسی 1پدافند»و « شناسی
که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونـه و  کنیم  بررسی 
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 .همان. 1
 حمله. 3
 حمله بردن دشمن برای تصرف منطقه یا انهدام نیرو. 2
کـه بــه منظـور دفـع، خن ــی سـا. 1 کـاهش تــأثیر اقـدامات آفنـدی دشــمن و مجموعـه اقـداماتی  زی و 

 .گیرد جلوگیری از دستیابی به دشمن به اهداف خودی انجام می



 
 
 
 
 
 
 

 02مفهوم شناسی 

 
 

بنابراین وقتـی بـه اقتصـاد مقـاومتی دسـت . دهند مییی صورت ها  با چه ابزار
که ابزار یافته  اشـیم و دشمن را پیشاپیش شـناخته ب ۀ ی هجمها  و شیوه ها  ایم 

کنیم بدیهی . بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا 
اســت تــا آفنــد دشــمن شــناخته نشــود، مقاومــت متناســب بــا آن نیــز طراحــی و 

 5.اجرا نخواهد شد

 اقتصاد الگو
کـه اساسـاف اقتصـاد مقـاومتی یـك رویکـرد   چهارمین تعریف نیز این اسـت 
صــرفاف پدافنــدی نیســت؛ بــر خــالف ســه تعریــف مــدت ســلبی و اقــدامی   کوتــاه

کوتــاه کــه اقتصــاد مقــاومتی را یــا پدافنــدی یــا  دانســتند، ایــن  مــدت می  قبلــی 
کــالن بــه اقتصــاد جمهــوری اســالمی ایــران دارد و یــك  رویکــرد چشــم  انــدازی 

کـه بـه نظـر می. شود اقدام بلند مدت را شامل می رسـد دور از  این تعریـف هـم 
م انقــالب نیســت، رویکــردی ایجــابی و دوراندیشــانه ی رهبــر معّظــهــا  دیــدگاه
 1.دارد

که هم اسالمی« آلی  اقتصاد ایده»در این رویکرد، ما در پی  باشد و  هستیم 
کــه بــرای جهــان  هــم مــا را بــه جایگــاه اقتصــاد اول منطقــه برســاند؛ اقتصــادی 

کار آمد بوده و زمینه  اسالم، الهام  «تمدن بزرگ اسالمی»ساز تشکیل   بخش و 
یکــــی از   بــــدین معنــــا اساســــاف در الگــــوی اســــالمی ایرانــــی پیشــــرفت،. باشــــد
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در ایــن . بایــد متضــّمن مقاومــت و تحّقــق آن باشــد ی مهــم الگــو مــی هــا  مؤّلفــه
کــار آفرینــی و ریســك  کــه اقتصــاد مقــاومتی مشــتمل بــر اقتصــاد  مقولــه اســت 

 5شود پذیری و نو آوری می 

 
کادم اتیدرادب  و وجودندارد» تصاد مقاومتیاق «اصطالح ،یاقتصاد كیآ

 میمفـاه در یریـتعب نیچنـ کـه اسـت بـار نیاولـ یبـرا کـه گفـت بتـوان دیشـا
 .شود یم مطرح یاقتصاد

که ارائه شده یمقاومت اقتصاد مورد در یادیز فیتعار   یمـ نظـر بـه است، 
: انـد نمـوده ارائـه مدظله العـالی یرهبر معّظم مقام را فیتعر نیتر جامع رسد
 فشار طیشرا در حّتی مّلت،  کی برای که متی، اقتصادی استمقاو اقتصاد»
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 بیان در همچنین ایشان 5«.کند می فراهم را ییشکوفا و رشد ۀ نیزم م،یتحر و
اقتصـاد مقـاومتی یعنـی آن اقتصـادی » :فرماینـد می مقـاومتی اقتصـاد معنـای

ی ها ی جهـانی، بـا سیاسـتها که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه
ــر و رو نآم ــر آمریکــا زی ــه . ؛ اقتصــادی اســت مّتکــی برمــردمشــود میریکــا و غی ب

ی ها عبــارت دیگراقتصــاد مقــاومتی یعنــی مقــاوم ســازی، محکــم ســازی پایــه
 1«.اقتصاد چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم

 باشـیم داشـته اقتصادى یک ما که است این معنایش مقاومتی اقتصاد» 
آسـیب پـذیری  هـم بمانـد، محفـوظ کشـور در اقتصـادى شـدر به رو روند هم که
 جـورى اقتصـادى نظـام و کشـور اقتصـادى وضـع یعنـی. کنـد پیدا کاهش اش
 مختلـف ىها شکل به و که همیشگی دشمنان ترفندهاى مقابل در که باشد
  3«.کند پیدا اختالل و آسیب ببیند کمتر بود، خواهد

کــه صــاحب نظــران در ر ــا معنــا و مفهــوم برخــی از تعــاریف دیگــری  ابطــه ب
ــری  کــالم رهب ــوعی توضــیا و تبیــین  ــه ن ــد، ب اقتصــاد مقــاومتی بیــان نمــوده ان

 :یی از آن تعاریف بدین قرار اندها نمونه. است
کاهش وابستگی» -5 کیـد روی مزیت ها اقتصاد مقاومتی  ی تولیـد هـا و تأ

 2«.داخل و تالش برای خوداتکایی است
کـــه بـــرای هـــا  اهکارتـــدابیر و ر ۀ اقتصـــاد مقـــاومتی مجموعـــ» -1 یی اســـت 

ی اقتصـادی بـه ها زمینـه ۀ پیشبرد امـور اقتصـادی در شـرایط مقاومـت در همـ
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گرفته   5«.شود میکار 
کنــونی هــا اقتصــاد مقــاومتی یعنــی تشــخیص حوزه -3 ی فشــار در شــرایط 

کردن، و در شرایط آرمانی تبدیل  کنترل و بی اثر  تحریم، و متعاقباف تالش برای 
کــه قطعــاف بــاور و مشــارکت همگــانی و اعمــال چنــین فشــارهایی بــه فرصــ ت، 

 1.ی عقالیی و مدبرانه پیش شر  و الزام چنین موضوعی استها مدیریت
که مردم الگوی مصرف خود را تغییر دهند  -2 اقتصاد مقاومتی یعنی این 

کنند کاالی داخلی حرکت  کاالی خارجی به سمت مصرف   3.و از مصرف 
کردن  -1 گونـهاقتصاد مقاومتی یعنی ایرانیزه  کـه ای  سیستم اقتصادی به 

گونـه تحـریم و فشـار کشــور  ۀ ی همـه جانبـها  در مقابـل هـر  خـارجی بـه اقتصـاد 
 2.گزندی وارد نشود

گونـه بـه تعریـف اقتصـاد مقـاومتی  برخی هم بر مبنای تفکر سیستمی ایـن 
 :پرداخته اند

که در صدد است با محدودیت توسـع  ۀ اقتصاد مقاومتی سیستمی است 
ــابع انســان ــداری اقتصــادی را برقــرار من ی، انضــبا  و قــانون منــدی رشــد و پای

 1.سازد

                                                           

 http://www.arak.irna.ir(         5315)محمد حسین، میر محمدی  5
 http://daneshgahnews.com(             5311)سید علی، موسوی  1
 http://www.farsnews.com (          5315)مهدی، صادقی شاهدانی  3
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 ضرورت طراحی و اجرای یک اقتصاد مقاومتی
معرفی اقتصاد مقـاومتی، بحـث ضـرورت طراحـی و اجـرای یـک  ۀ در ادام

ــاومتی مطــرح  ــوان . شــود میاقتصــاد مق ــه عن ــواردی را ب مقــام معظــم رهبــری م
کرها ضــرورت کـــه دو ضـــرورت اصـــلی آن را ی اقتصـــاد مقـــاومتی مطـــرح  دنـــد 

کــه در : ایــن طــور برشــمردتــوان  می ضــرورت اول، مــورد شــگفت انگیــزی اســت 
ی اقتصــادی ها اقتصــاد ایــران وجــود دارد و ضــرورت دوم، موضــوع خصــومت

که دشمنان اعمال  که تحقـق توان  میدر واقع . کنند میاست  گفت  این طور 
که در اقها ظرفیت یران وجود دارد، محقـق تصاد ای جدی و شگفت انگیزی 
کو میس ک نظام اقتصادی طراحی و اجرا شود و هـم ۀ ر نخواهد شد، مگر این 

ی اقتصــادی دشــمنان، طراحــی و ها چنــین مهــم تــریم راه مقابلــه بــا خصــومت
 .5اجرای نظام اقتصاد مقاومتی است
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 ریاضت اقتصادی
کار بردن و وا داشتن نفـس در زحمـ»به معنای « روض»از : ریاضت  ت، به 

که رام و آرام شـود تحمـل رنـج بـرای »در فرهنـگ عمیـد بـه معنـای 5«.برای این 
 . است 1«تهذیب نفس و کسب اخالق خوب
 3«.تحمــل رنــج و تعــب بــرای تهــذیب نفــس»در فرهنــگ معــین بــه معنــای 

 .آمده است
کـه در آن دولـت بـه منظـور  شـود میریاضـت اقتصـادی، بـه روشـی اطـالق  

کسری  ها کاهش هزینه کـاهش و یـا حـذف بخشـی از و رفع  بودجه خویش، به 
کسری  2.کند میخدمات و مزایای عمومی اقدام  این طرح به منظور مقابله با 

گاهی اوقات به افزایش مالیـات شود میانجام  ها بودجه توسط برخی دولت  ،
یافت وام کمک ها و افزایش در م ـل آن چـه . ی مالی خارجی می انجامـدها و 
که دولت و سازمان. ا روی دادکه در یونان و اسهانی ی وابسته به ها به جای آن 

که بار بی مسئولیتی ها آن از هزینه کنند، این مردم هستند  کم  ی جاری خود 
کش ــر دوش مــیو اشــتباهات مســئولین  ــه قیمــت از کشــند، حتــ ورشــان را ب ی ب
 1.دست رفتن زندگی شان

                                                           

: تهــران. ترجمــه غالمرضــا خســروی حســینی. 1راغــب اصــفهانی، المفــردات الفــاظ القــرآن، ج. 5
 .512،  5321:دوم: انتشارات مرتضوی

 .5621حسن، عمید، همان،  . 1
 .5266،  1محمد، معین، فرهنگ فارسی معین، ج 3
 . 21رحیمی، اقتصاد عمومی،   ضاعلیر. 2
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 «ریاضت اقتصادی»و « اقتصاد مقاومتی» ۀ رابط
کـ ۀ دو وا « اقتصاد مقاومتی»و « دیریاضت اقتصا» کـی ۀ جدیـد هسـتند 

پـا و دیگـری بعـد از تحمیـل تحریم ی جـدی هـا پس از فرو پاشی اقتصاد در ارو
ایــن دو وا ه نقــا  اشــتراک و . اقتصــادی غــرب علیــه ایــران بــه وجــود آمــده انــد

که ذیالف به آن  .5می پردازیم ها افتراقی دارند 

 اقتصادیشباهت اقتصاد مقاومتی و ریاضت 
که تحمیل می شوند، فشار می آورند، جامعـه ای  هر دو در اینکه بر جامعه

کــــــم دهنــــــد میرا در مضــــــیقه قــــــرار  یــــــد  و موجــــــب  شــــــود می، قــــــدرت خر
کنـد شـدن رشـد زیـر ها یی در روند زندگیها نابسامانی ی فردی و اجتماعی و 
کشور و ها ساخت  1می شوند مشترک اند... ی 

 ریاضت اقتصادیتفاوت اقتصاد مقاومتی و  
که در ریاضت اقتصادی امیدی به آینـده  ها افتراق آن ۀ نقط در این است 
کننــد. نیســت ایــن تحمــل ســختی را . فعــالف افــراد مجبورنــد ســختی را تحمــل 

یی را تحمـل ها امـا در اقتصـاد مقـاومتی، افـراد سـختی. فرجام خوشی نیست
که این تحمل و این مشکل بهای یـکنند می ک چیـز بـا ارزش ، ولی می دانند 

که به خـاطر آن بایـد آن را بـه جـان بخرنـد و ایـن مشـکالت را بـا امیـد بـه  است 
کــه در یــک مســیر . کننــد میروشــن تحمــل ای  آینــده درســت ماننــد دو نفــری 
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کـ بـدون هـدف اسـت و نمـی  هـا کـی از آنۀ سنگالخ و ناهموار راه می پیماند 
کجا  ، کنـد میدست و پنجه نرم  اه  و خار ها فعالف با این سنگ. رود میداند به 

ولی امیدی به آینده ندارد، اما دیگری نیز در این مسیر با مشکالت قدم بر می 
و بـه امیـد  رسـد میمطلوب وی  ۀ دارد، ولی می داند در نهایت این راه به نقط

 .کند مییی را تحمل ها روشن، سختی ۀ رسیدن به آن نقط
کشد بدون هیچ گونه دلخوشی و امید به  اّولی تنها ریاضت و سختی می 

بـا امیـد و علـم بـه ایـن  کنـد میآینده، و دومی هم ریاضت و سختی را تحمـل 
 .و او به سر منزل مقصودش خواهد رسید رسد میکه راه، دیر یا زود به پایان 

کشد گروه را چنان به تصویر می   : خداوند متعالی حالت این دو 
ُنوا ِف » ْم اْبِتغاِء اْلَقْوِم  َو ال ََتِ ُ وَن َفِإَّنَ ََلُ

ْ
وَن َو یِإْن َتُكوُنوا َتأ ََلُ

ْ
َكماا َتاأ وَن  ََلُ

ْ
أ

كاَن اهلُل َعلیما ال اهلِل َتْرُجوَن ِمَن   ؛  «مایمًا َحكیْرُجوَن َو 
کـردن بـا آن)در تعقیب دشمنان  سسـتی نکنیـد ( هـا دست و پنجـه نـرم 

کنیــد ۀ بلکــه روحیــ) ان زیــرا همــ( تهــاجمی خــود را در همــه حــال حفــ  
که شما در سـختی هسـتید، آن بـا یـک )هـم در سـختی هسـتند  هـا طور 

که یـد، امـا آن( فرق  چنیـنن  هـا شما امید به رحمـت وسـیع پروردگـار دار
 «امیدی ندارند

َْ   یإِنَّ الَّذ» ۀ هم چنین است آیات مبارک و َا وال  َا فا مَّ اْسااقام  ناا اَّللَّ  ث   ا قال َا را ُّ

لا  ْم یعا م»و  1« ن َنزا یْ ِهْم وا ال ه  ه  اَّبِْع أاْهَاءا ام أ ِمْرتا وا ال تا اْدع  وا اْسااِقْم لا لِذلِكا فا  3« فا
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کــار بــه  کــن و  یــت خــود را انجــام بــده و دعــوت بــه حــق  ای پیــامبر تــو مأمور
 .ی افراد نداشته باشها و خواهش ها سلیقه

کرده و هم نتیج که  ۀ این آیات، هم ما را به استقامت دعوت  استقامت را 
 .دهد میوز و پیروزی و در نهایت ورود به بهشت پروردگار است مژده ف

کـدام از اقتصـاد مقـاومتی و ریاضـت  از منظری دیگر با توجه به تعریف هر 
ریاضت اقتصادی را به صورت یـک روش قلمـداد نمـود و توان  میاقتصادی، 

 5.اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک هدف راهبردی مورد بررسی قرار داد
ز این رو تفاوت ریاضت و مقاومت دراین دو الگو، به تفـاوت در هـدف و ا 

کشــــورهایی همچــــون یونــــان و اســــهانیا، اتخــــاذ . شــــود میروش مربــــو   در 
کاســتیهــا روش یاضــتی، در بلنــد مــدت مــی توانــد بــا جبــران برخــی   - ها ی ر

شـرایط را بـه حالـت  -ی اجتماعی و سیاسـی ها علیرغم وقوع تبعات و پیامد
امـا در . ی پیشین باز می نمایـدها گردانده و راه را برای ادامه سیاستعادی بر

ــرار  کــه همــواره از ســوی دشــمن بیرونــی مــورد تهدیــد ق کشــوری همچــون ایــران 
گر بتواند برخـی از مشـکالت ها ، استفاده مطلق از روشگیرند می ی ریاضتی ا

کـار نخواهـد بـود تصـاد تحقـق اق. را حل نماید اما در بلند مـدت چـاره اصـلی 
کــه نتیجــه آن قطــع وابســتگی و  مقــاومتی در ایــران بــه عنــوان یــک هــدف بــوده 

بر ایـن توان  میبنابراین . جلوگیری از فشارهای اقتصادی دشمنان خواهد بود
کـه اقتصـاد مقـاومتی یـک اقتصـاد ریاضـتی نیسـت امـا  گذاشـت  گزاره صحه 

گون همچـونهـا ی نظـری مشـخص، از روشهـا می توانـد در چارچوب گونـا  ی 
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گونه بهره جوید  5ریاضت مقاومت 
 ی اقاصاد مقاوما هامؤلف / ی ریاضت اقاصادیهاجدول تفاوت مؤلف 

یریاضتهامؤلفه 
اقتصادی

یاقتصادمقاومتیهامؤلفه

کــــاهش درآمــــد ها کاهش مستقیم حقوق- 5 : ها بلکــــه افــــزایش در آمــــد ها عــــدم 
کردن یارانـه» هـم در جهـت شـکل دادن  ها هدفمند 

که اینبه اقتصا می توانـد هـم رونـق  ها د ملی است؛ 
کنــد  و هــم موجــب  -در تولیــد، در اشــتغال–ایجــاد 

 .«شود میرفاه 
کــــــــاهش غیــــــــر مســــــــتقیم - 1

ــــــــزایش  هــــــــا حقوق از راه اف
 مالیات

کـــــاهش مالیـــــات  عـــــدم افـــــزایش مالیـــــات؛ بلکـــــه 
 ی تولیدیها بنگاه

کـــاهش و حــــذف برخــــی از - 3
 خدمات عمومی

ــــاهش خــــدمات عمــــومی، بلکــــ ک ــــزایش عــــدم  ه اف
 ...خدمات عمومی مانند طرح پزشک خانواده و 

کــردن بــه دلیــل - 2 کــم مصــرف 
ــــــــداری و از ســــــــر  ــــــــر و ن فق

 ناچاری

مــدیریت مصــرف، یکــی از ارکــان اقتصــاد  ۀ مســئل»
ــز از  مقــاومتی اســت؛ یعنــی مصــرف متعــادل و پرهی

ی دولتــــی، هــــم ها هــــم دســــتگاه. اســــراف و تبــــذیر
م و ی غیـــــر دولتـــــی، هـــــم آحـــــاد مـــــردها دســـــتگاه
کـه ایـن  ها خانواده کننـد؛  بایـد بـه ایـن مسـئله توجـه 
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که این . واقعاف جهاد است کند  انسان می تواند ادعا 
 «.اجر جهاد فی سبیل اهلل را دارد

روی آوردن مـــــــــــــردم بـــــــــــــه - 1
کاالهـــای خـــارجی بـــه ویـــژه 

ــــی  ــــل قیمــــت بــــچین ه دلی
 پائین آن

ـــــن را همـــــ کنـــــیم؛ ای ـــــی اســـــتفاده   ۀ از تولیـــــد داخل
ــــــی توجــــــه داشــــــته باشــــــند ی دوها دســــــتگاه –لت

گانـه ها دستگاه کمیتی، مربو  به قوای سه  –ی حا

کنند هیچ تولید غیر ایرانی را مصرف نکنند؛  سعی 
کاالهــــای خـــــارجی را ...  خــــود مــــردم راه مصـــــرف 

 .ببندند
: شــغلی بلکــه افــزایش آنهای  فرصــتعــدم حــذف  شغلیهای  فرصتحذف - 2

کـار برامـان مهـم اسـ» کـه امـروز  کـار دلیل دوم مـا  ت، 
کـه مـا امـروز در مقابـل  آفرینی مهم است، این است 

یم دشـمنی وجـود دارد در . یک فشار جهانی قرار دار
که می خواهد با فشار اقتصـادی   بـا تحـریم و  دنیا 
کـــه شـــماها مـــی دانیـــد، ســــلط کارهـــائی   ۀ بـــا ایـــن 

کشـور مـا بایـد ... اهریمنی خودش را برگرداند به این 
کشـــور بـــه وجـــود یـــک اقتصـــاد مقـــاومتی واقعـــی د ر 

یم کار آفرینی معناش این است. بیاور  «.امروز 
افزایش نـا امنـی اقتصـادی، - 2

یـــــــــــــــــــد و کـــــــــــــــــــاهش تول
ـــــــــــرار  ســـــــــــرمایه گذاری و ف
 ها سرمایه

جـــــــذب افـــــــزایش امنیـــــــت اقتصـــــــادی، تولیـــــــد، 
 گذاری خارجی گذاری حتی رشد سرمایه سرمایه
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ی عمرانـی ها کاهش بودجه- 2
گــــــــــذاری و در  و ســـــــــرمایه 

نی شدن مـدت نتیجه طوال
زمــان مــورد نیــاز بــرای بهــره 
ـــــــــــــــرداری و برگشـــــــــــــــت  ب

ی هزینــه شــده در ها ســرمایه
گزیری دولت در  ها طرح و نا

ی مقطعــــــــی و ها تصــــــــمیم
 خلق الساعه

از . استفاده حـداکثری از زمـان و منـابع و امکانـات»
کثر اســتفاده بشــود کــه  طــرح. زمــان بایــد حــدا هــائی 

ـــــی لاســـــ ـــــای متمـــــادی طـــــول م ـــــروز  ه کشـــــید، ام
کـه  ۀ شبختانه با فاصـلخو کمتـری انسـان مـی بینـد 

ــه در ظــرف دو ســال، در ظــرف هجــده  کارخان فــالن 
هــای خلــق  تصــمیم. ... مــاه بــه بهــره بــرداری رســید

کـه ها الساعه و تغییر مقـررات، جـزو ضـربه ئی اسـت 
اومت ملت شود و به مق به اقتصاد مقاومتی وارد می

 .«زند ضربه می
حرکـــــــت دولتـــــــی ســـــــازی - 1

ورشکســــته از  یها شــــرکت
طریـــق خریــــد ســـهام افــــراد 
کــه  ماننــد حرکــت عجیبــی 
در جریان بحران اقتصـادی 

 .آمریکا رخ داد

: عدم دولتی سازی بلکه خصوصی سـازی اقتصـاد
ــــردن . اقتصــــاد مقــــاومتی الزمــــاتی دارد»  ک مردمــــی 

ایـن . اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی اسـت
ک که اعالم شد، می تواند بـ 22ی اصل ها سیاست

کار باید انجام بگیرد  «.تحول به وجود بیاورد؛ و این 

افزایش نا امنی اجتمـاعی و - 56
 ی اعتراضیها جنبش

کـــرد» ... اقتصــاد مقـــاومتی تحـــریم بنـــزین را خن ـــی 
کردن یارانه هم در جهت شکل دادن به  ها هدفمند 

کــه این مــی توانــد هــم رونــق  هــا اقتصــاد ملــی اســت؛ 
کند  و هـم موجـب  -غالدر تولیدف در اشـت–ایجاد 

ـــاه شـــود؛ این ـــ هـــا رف کشـــور، رشـــد  ۀ مای رشـــد تولیـــد 
کشور، مای کشور است ۀ اقتصاد  با رشد . اقتدار یک 
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ــروی  ــا اقتــدار حقیقــی و آب کشــور در دنی تولیــد، یــک 
 «.کند میبین المللی پیدا 

وابســـتگی بـــه اســـتقراض و - 55
ی هـا ی ربوی از بانکها وام

 خارجی

ــه نفــت یکــی د» یگــر از الزامــات کــاهش وابســتگی ب
این وابستگی، میراث شوم . اقتصاد مقاومتی است

 «.صد ساله ماست
ــــــــاتی سیاســــــــی و - 51 ــــــــی ثب ب

مخــدودش شــدن اســتقالل 
کشور  و اقتدار 

کشـور در یک واقعیت دیگـر هـم ایـ» گـر  کـه ا ن اسـت 
ازجملــه در مقابـل همــین –مقابـل فشــارهای دشـمن

مقاومــت مدیرانــه بکنــد، -هــا و از ایــن چیزهــا تحریم
نـد خواهـد شـد، بلکـه در آینـده ن کد ه فقط ایـن حربـه 

هــــم امکــــان تکــــرار چنــــین چیزهــــائی دیگــــر وجــــود 
 «.نخواهد داشت

کنـــــون از - 53 کـــــه تـــــا  عالئمـــــی 
اجــــــــرای طــــــــرح اقتصــــــــاد 
گـــزارش  یاضـــتی در یونـــان  ر

، موفقیت چنـدانی شود می
 .دهد میرا نشان ن

جــواب « اقتصــاد مقــاومتی» ی هــا بــه نظــر مــا طرح»
کـه  سـئلههمین م. دهد می ی سـهمیه بنـدی بنـزین 

ــــد، جــــواب داد کردن ــــزین . اشــــاره  ــــر چنانچــــه بن گ ا
سـهمیه بنـدی نمـی شـد، امـروز مصـرف بنـزین مـا از 

تحــریم .... صــد میلیــون لیتــر در روز بــاالتر مــی رفــت
بنزین را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقـاومتی تحـریم 

کرد  « .بنزین را خن ی 

 ی اقتصاد مقاومتیها ویژگی
ــــرای جمیــــع عناصــــر و  اقتصــــاد ــــاومتی، مفهــــومی ســــازمان دهنــــده ب مق
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گفتمانی عمومی و مردمـی و فرآینـدی متـداوم، حرکتـی ها  ساختار ی اقتصاد، 
مستمر، مدبرانه، هوشمند، همه جانبه، و الگویی از اقتصـاد پیشـرفته، پـیش 
ــا بــاور بــه تعــالیم حیــات بخــش و اقتــدار  کــه ب رو، مســتقل و مســتحکم اســت 

جهــادی، خالقیــت، نــوآوری، ریســک پــذیری،  ۀ تکــا بــه روحیــآفــرین اســالم، ا
ی هــا امیــد، تــالش خالصــانه و همبســتگی مــردم پشــتیبان انقــالب و پویایی

ــق هــا ظرفیت ۀ درون زای همــ ــا خل ــد دولتــی و مردمــی اقتصــاد ملــی، ب ی موّل
بین المللی و حضور فعال و مؤثر در تعامالت جهانی، برای مردم های  فرصت

 ۀ لت و بـرای جهـان اسـالم و جامعـافاه و پیشرفت تـومم بـا عـدایران، امنیت، ر
بــه  اایرانــی و مســتقل از رشــد و شــکوفایی بشــری ر -بشــری، الگــویی اســالمی

که رشـد و شـتاب خـود را از دسـت ن. ارمغان می آورد و در  دهـد میضمن این 
ــر بحران و نوســانات طبیعــی اقتصــاد و تــالش خصــم آلــود و  ها ، شــوکهــا براب

اقتصــادی دشــمن، آســیب نــا پــذیر، مقــاوم و در آینــده بــاز دارنــده  یهــا تحریم
 .5است

 ه العالیمقام معظم رهبری مّد ظلّ  ی اقتصاد مقاومتی از دیدگاهها ویژگی
کـه مقـام معّظـم رهبـری هـا الگوی اقتصاد مقاومتی واجد ویژگی یی اسـت 

 : مدظله العالی به برخی از آنها اشاره نموده اند از آن جمله
کشور؛ م( الف   تناسب بودن با نیازها و شرایط موجود 
ــــودن( ب  ی موجودکشــــور و هــــا یعنــــی جوشــــیدن از دل ظرفّیت :درون زاب
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کشـور متکـی اسـت، امـا درعـین . مردم رشد این نهال و درخت، بـه امکانـات 
به بیان دیگر، معنای اقتصاد مقاومتی، محصور شـدن . گرا نیست حال درون

ود و تعامــل نداشــتن بــا اقتصــاد جهــانی درکشــور و محــدود شــدن امکانــات خــ
 . گراست صادی درون زا و در عین حال، بروناقت. نیست
اقتصـــاد مقـــاومتی، اقتصـــادی مردمـــی اســـت، نـــه  :مـــردم بنیـــاد بـــودن( ج

ــا اراده، ســرمایه، مشــارکت و فعالّیــت مــردم تحّقــق مــی یابــد . دولتــی؛ یعنــی ب
ــه ــت نیزمســئولیت برنام ــه ســازی، ظرفیــت ســ دول ازی، نظــارت، ریــزی، زمین

کمک و مقابله با مفاسد و سوء استفاده  .را بر عهده دارد ها هدایت، 
یـت علـم و پیشـرفت :بنیان بودن دانش( د ی علمـی تکیـه ها یعنی برمحور

کـه فقـط دانشـمندان مـی تواننـد در آن نقـش ایفـا  دارد و اما معنـای آن نیسـت 
کشاورزان و ی صنعتگها و مهارت ها در این اقتصاد از همۀ تجربه. کنند ران، 

و همــه مــی تواننــد در آن نقــش آفرینــی  شــود میکــارگران بــه تناســب، اســتفاده 
 .کنند
اقتصاد مقاومتی بر عدالت اقتصادی و اجتماعی در  :محوری  عدالت( ه 

کید دارد و فقـط بـه شـاخص همچـون رشـد ای  ی اقتصـاد سـرمایهها جامعه تأ
کتفـــا ن... مّلـــی، تولیـــد ناخـــالص مّلـــی و  عـــدالت در ایـــن الگـــوی . کنـــد میا

 . اقتصادی، به معنای تولید و افزایش ثروت مّلی است نه تقسیم فقر
چــه در شــرایط تحــریم و چــه در شــرایط : ی اقتصــادها مقــاوم ســازی پایــه( و

 5. غیر تحریم
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 امکان تحقق اقتصاد مقاومتی
کــه مــا ها تجربــه کــرده  گذشــته ثابــت  در قبــال تهــاجم دشــمن  تــوانیم میی 

کنــی ــود و . ممقاومــت  کــه دســتمان خــالی ب ــا ایــن  مــا در دوران دفــاع مقــدس ب
کمــک صــدام آمــده بودنــد، توانســتیم بــا مقاومــت هشــت  همــه کشــورها بــه  ی 
که دشمن را مجبـور بـه شکسـت و پشـتیبانان او  ساله ی خود به جایی برسیم 

کنیم گزیر شدند بدون این. را دچار یأس  که دستاوردی داشـته باشـند،  آنها نا
ــد همــان مســیر . ا خاتمــه دهنــدایــن جنــگ ر ــا بای ــاومتی هــم م در اقتصــاد مق

کنـیم یعنـی بایـد بتـوانیم بـا تکیـه بـر . مقاومت در دوران دفاع مقدس را دنبـال 
کــه در  امکانــات داخلــی، نیــروی انســانی، ســرمایه، ســرمایه گذار و امکانــاتی 

کشور وجـود دارد و نیـز بـا  زمینه کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت در  های 
کمتــــر اســــتفاده شــــده ماننــــد  تکــــا بــــه خداونــــد و اســــتفاده از ظرفیتا هــــای 

کنیم و ایـن دوران  های دانش شرکت بنیان، در برابر فشارهای جدید مقاومت 
 5.سالمت بگذرانیم ر را بهگذ

ــه یی از تحقــق اقتصــاد مقــاومتی یافــت ها در دوران صــدر اســالم نیــز تجرب
کـه اسـال شود می کـه قـریش دیدنـد  م بـه خـارج از حجـاز هـم نفـوذ مانند زمانی 

کردنــد تــا راهــی بــرای تســلیم شــدن پیــامبر و یــارانش پیــدا  کــرده بــاهم مشــورت 
ک عهدنامه .کنند   آن ازو . دهنـدرا در محاصـره قـرار  پیـامبرکـه  ردنـدای امضاء 

ـــامبر گزیر پی ـــا ـــس ن ـــرون مکـــه در دّره پ شـــعب »ای بنـــام  و یـــارانش در بی
کمــال ســختی و نــاراحتی بردنــد و زنــدگ بــه ســر می« طالــب ابی مــی ی آنــان در 
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کـه از دعـوت خـود  این وجود با. گذشت هرچه دشمن به پیامبر پیشـنهاد داد 
کننـد، او نمی ها  همـه فشـارها و سـختی آن. پـذیرفت دست بـردارد تـا او را آزاد 

گرسـنگی و محرومیـت و خطـر دشـمنان، او  او که بر گذشت و حتی  و امت او 
هـــــا  ها و نجــــات ملت انســـــان ۀ چنــــان بـــــه آینــــداو هم. را از پــــای درنیـــــاورد

 5.داد اران خود نوید پیروزی میۀ اندیشید و ب می
کشور را با این  کید بر اینکه ما باید مسائل  رهبر معظم انقالب اسالمی با تأ

که آرمان کنیم  ی تشویق ها ی ما جلوی چشم ما باشند و واقعیتها دید نگاه 
کنــار  هــا دیــدن همــین واقعیت» :فرماینــد میکننــده جلــوی چشــم مــا باشــد  در 

ی ملــت ایــران ســبب شـده اســت تــا مــا در وضـعیت بــدر و خیبــر قــرار هـا آرمان
در و خیبــر، یعنــی تهدیــد هســت، چــالش هســت امــا بــن بــوضــعیت . بگیــریم

کم بود، اما غلبه حاصل شد. بست نیست امکانات طرف . در بدر امکانات 
یرقابـل مقایسـه بـا امکانـات ، غها مقابل، چندین برابر، شاید در بعضی بخش

آن جـــا  ها در خیبـــر ســـختی وجـــود داشـــت، رفتنـــد مـــدت. جبهـــه اســـالم بـــود
کردندماندند چالش هسـت، امـا . ، مقاومت دشمن شدید بود، اما غلبه پیدا 

ــوان و قــدرت و اســتعداد و ظرفیــت هــم وجــود دارد ایــن، . در قبــال چــالش، ت
گـر ایـن ظرفیـت را. معنای وضعیت بدر و خیبر اسـت گـر  ا بـه میـدان آوردیـم، ا

کرد کردیم، پیشرفت خواهیم  کم   1.نقا  ضعف را 
ســال بعــد از انقــالب، بعضــی مشــکالت اقتصــادی بــه همــان  31در ایــن 

کــرده ها هــم شــکل هــا افتــه و بعضــی از آنۀ شــکل مــزمن ادامــ ی جدیــد پیــدا 
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کـه اقتصـاد ایـران در همـین وضـعیت  کید نمـود  است، اما باید این نکته را تأ
و قابـل اثبـات  باشد میدر بین اقتصادهای دنیا یک اقتصاد مقاومتی فعلی، 

کشورها در این زمینه است که ایـن حاصـلی . و مقایسه با دیگر  کرد  نباید فکر 
که باید به سمت آن برویم تا برای اولین بـار، یـا بـرای آغـاز، بـه آن دسـت  است 

کنیم ی و اقتصاد مقـاوم اقتصاد ایران در برخی از ابعاد، اقتصاد مقاومت. پیدا 
تک تک مردم ایران باید نسبت به مقاوم بـودن اقتصـاد خودشـان یـک . است

کار رسانه. نوع ذهنیت و یک نوع پذیرش درونی داشته باشند ای  این در واقع 
که بخشها است و وظیفه و مسئولیت رسانه ی مقـاوم اقتصـاد ایـران هـا ست 

 5.نشان بدهند را در این سی سال اخیر فهرست نمایند و به مردم
از اجـرای موفـق طـرح اقتصـاد مقـاومتی ای  سهمیه بنـدی بنـزین نیـز نمونـه

ــه ایــران در ســال . اســت کنگــر 5321قــانون تحــریم همــه جانب  ۀ بــه تصــویب 
کـرد تـا شـرکت. آمریکا رسید ی ها این قانون رئـیس جمهـور آمریکـا را قـادر مـی 
که به ایران بنزین و دیگر فرآوردهای  خارجی فتی پاالیش شده را صادر ی نها را 

کند و از این قانون تحریم کردند، مجازات  کننده،  ها می  با عنوان تحریم فلج 
بـین المللـی  ۀ مقام معظم رهبـری بـه آن قضـی. شود میاد ۀ فراگیر و همه جانب

ی هـا سهمیه بندی بنزین جواب داد، بـه نظـر مـا طرح»: اشاره دارند و فرمودند
ســهمیه بنــدی بنــزین  ۀ همــین مســئل. دهــد میجــواب « اقتصــاد مقــاومتی»

گر چنانچه بنزین سهمیه بنـدی نمـی شـد، امـروز مصـرف بنـزین . جواب داد ا
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کـه . ما از صد میلیون لیتر در روز باالتر می رفت کنند؛  کنترل  توانستند این را 
کــه هــیچ بــه  خــب امــروز در یــک حــد خــوبی هســت، حتــی بایــد جــوری باشــد 

که الحمد هلل نیست، تحـریم بنـزین را در برنامـه داشـتند؛ بیرون نیازی نباشد؛ 
کرد  5«.اقتصاد مقاومتی، تحریم بنزین را خن ی 

 الزامات اقتصاد مقاومتی
که از نگاه رهبر معظم انقالب برخی از ایـن  اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد 

 :الزامات عبارتند از
کـردن اقتصـاد( الف کشـور و دسـتگاهها دسـتگاه :مردمـی  ی یها ی دولتـی 

کنند  کمک  کـه  -قضـائیه  ۀ مقننه و قو ۀ م ل قو -که می توانند  کننـد  کمـک 
 .مردم وارد میدان اقتصاد شوند

کــه امــروز : کـاهش وابســتگی بــه نفــت( ب گـر بتــوانیم از همــین فرصــت  مــا ا
کنـیم نفـت را بـا فعالیت کنیم و تـالش  و ی اقتصـادی هـا وجود دارد، استفاده 

کنیم، ب زرگتـرین حرکـت مهـم را در زمینـه اقتصـاد درآمدزای دیگری جایگزین 
 .انجام داده ایم

 مدیریت مصرف، تعادل در مصرف ۀ مسئل( ج
 حداکثری از زمان، منابع و امکانات ۀ استفاد( د
 حرکت بر اساس برنامه( ر
کشور ما خوشبختانه ملـت متحدنـد، . مسئله وحدت و هم بستگی( ز در 
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22 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

کرداین خیلی دستاورد مهمی است، از این باید ص  .یانت 
 5حمایت از عوامل تولید داخلی( س

 جمع بندی
کـالن آن توسـط رهبـر معظـم هـا اقتصاد مقـاومتی و چارچوب ۀ طرح اید ی 

ــالغ شــد ــ. انقــالب اســالمی مطــرح و اب گان ــق ســه  مفهــومی اقتصــاد در  ۀ برطب
ی مقــام معظــم رهبــری در مبنــای اقتصــادی انقــالب اســالمی، ســه ها اندیشــه

انــی پیشــرفت، جهــاد اقتصــادی و اقتصــاد مقــاومتی رکــن الگــوی اســالمی ایر
کیـد رهبـر اسـت، تلفیقـی از . وجود دارد کـه مـورد تأ ماهیـت اقتصـاد مقـاومتی 

کنـار هـم قـرار  اقتصاد موازی، ترمیمـی، دفـاعی و الگوییسـت و در عمـل بـا در 
. شـود میگرفتن این جوانب تبیین اقتصاد مقاومتی به شـکل درسـتی ممکـن 

صاد مقاومتی با ریاضت مقاومتی مؤلفه هدف و امید به مهم ترین تفاوت اقت
در ریاضـت اقتصـادی هـدف مشخصـی وجـود نـدارد و امیـد بـه . آینده اسـت

یی مانند جریان شعب ابی طالب و ها بررسی نمونه. آینده از نتایج آن نیست
کــه اقتصــاد مقــاومتی تحقــق پــذیر  دهــد میهشــت ســال دفــاع مقــدس نشــان 

 .است
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 دومفصل 

 و عوامل موثر در پیشبرد ها  رصتف
  اقتصاد مقاومتی



 

 



 

 

 
 
 
 
 

ــیش رو و فرصــت ســاز اســت ،مقــاومتی داقتصــا چنانچــه رهبــر معظــم  ،پ
ــود، بایــد هــدر » : فرماینــد میانقــالب  گــر فرصــتی ب گــوییم ا مــا در اقتصــاد مــی 

فرصـــتی نیســت؛ بایــد فرصــتی بســـازیم و آن را  هــا نــدهیم، ولــی خیلــی وقت
مـؤثر در های  فرصـتسبب این فصـل بـه بررسـی عوامـل و به همین  5«.بگیریم

 .تقویت و پیشبرد اقتصاد مقاومتی می پردازد

کشورها شناخت ظرفیت.1  ی فراوان 
که ملت ایران دارد هـم سـرمایهها سرمایه ی ها ی مـادی، هـم سـرمایهها یی 
ی ممتــاز در هــا ظرفیــت منــابع انســانی جــزو ظرفیت. بــی نظیــر اســتانســانی، 

گرفـتسطا جهان است کـار  کرد و باید بـه  االن بـیش از . ؛ این را باید بالفعل 
درصد جمعیت بین پانزده تا بیست و نـه سـال سـن دارنـد؛ ایـن وضـعیت  35

 1.عالی است، فوق العاده است
                                                           

موسسـه انتشـارات : راهکارها، چاپ دوم، تهـران. ها عباسعلی، اختری، اقتصاد مقاومتی زمینه. 5
 .21،   5311امیرکبیر، 

ـــاومتی، تهـــران. 1 گفتارهـــای اقتصـــاد مق انتشـــارات بســـیج دانشـــجویی : عـــادل، پیغـــامی، درس 
 .11،   5313، شگاه امام صادق دان
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کشور منابع طبیعی استها یکی از ظرفیت کشوری در دنیا . ی مهم  هیچ 
گاز ندارد   5.به قدر ایران ما نفت و 

کشــور همســایه ظرفیــت دیگــر موق ــانزده  ــایی اســت؛ مــا بــا پ عیــت جغرافی
که این  1.رفت و آمد دارند ها هستیم 

و  ها و حف  اموال و ثروت اولین رکن در اقتصاد مقاومتی شناخت سرمایه
کـــه پاســـخگویی بـــه نیازهـــا و تـــأمین  چـــه آن اســـت،صـــحیا از آن  ۀ تفاداســـ

الزامـاف بـر ملـت و دولـت  خارج از اختیار ما بـوده و ها که بسیاری از آن ها هزینه
نظــام هســتی آن . ، متوقــف بــر دارایــی و داشــتن ثــروت اســتشــود میتحمیــل 

گونه نیازمنـدی، منبعـی بـرای تـأمین آن هسـت که هر  البتـه . گونه تنظیم شده 
کــه انســان ــأمین نیازهــا، بــدان معنــا نیســت  ــا خواســته ها بــودن منــابع ت ی ها ب

کننـد، نامحدود و مصرفی بی حساب و غیرعاقالنه، ه گونه بخواهند هزینـه  ر 
کشــورها بــرای آن کنــد هــا ثــروت  چنــین تصــوری بــرخالف حکمــت و ! کفایــت 

 3.عدالت زیربنای آفرینش است
کـه بشـر، بـه شـکل عاقالنـه و دور از اسـراف سـفیهانه و  بنابراین در صورتی 
کمبـود  کنـد، منـابع  کافرانه، عادالنه از منابع خـدادادی اسـتفاده  کردن  ضایع 

کـه اقتصاد اسـالمی در نداشته و . سـازد( ها خواسـته= منـابع )صـدد آن اسـت 
البته اسالم برای رسیدن به ایـن آرمـان بلنـد، هـم از قـوانین و مقـررات اقتصـاد 

                                                           

کریز اندیشــه، اقتصـــادی مقــاومتی ســکوی پیشـــرفت و عــدالت، محمـــد . 5 موسســه فرهنگــی خـــا
 .15،   5311خیزش نو، : هاشم پور، چاپ سوم، تهران امیر،
 .11همان،   . 1
کریز اندیشه، همان،   . 3  .13موسسه خا
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ی اخالقـی  معنـوی هـا طف درسو هم از قدرت عوا کند میتشریعی استفاده 
گیــری  و شــناخت و  هــا بنــابراین شــناخت ظرفیت 5.کنــد میاســتمداد و بهــره 

ــ ــه بسترســازی بــرای  ها   ســرمایهحف ــد، ب ــوان عامــل و فرصــتی هدفمن ــه عن ب
کمک   .کند میاجرای اقتصاد مقاومتی 

که همه برای سامان دهی  ،خداوند منابع بی نهایت در طبیعت قرار داده 
ــه زنــدگی بشــر پدیــد آمــده اســت ــا ایــن حــال . ب ــرآنب در ایــن زمینــه ســخنان  ق

 : فرماید از آن جمله می. متعددی بیان نموده است
َنَ »

َ
ْوا أ َْ  ََلْ َتااا

َ
َر َلُكاااْم ماااا ِف  اهلَل أ اااماواِو َو ماااا ِف  َساااَرَ َ   الَسَ ََ ْسااا

َ
اْْلَْرِض َو أ

 ؛   «ُكْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنةیَعلَ 
و زمـین اسـت، مسـخر شـما  ها آیا ندیدیـد خداونـد آن چـه را در آسـمان»

داوم بـر شـما ارزانـی ی آشـکار و پنهـان خـود را بـه طـور مـها کرده و نعمت
 .»داشته است

. نکات متعددی در آیه مبارکه نسبت به فراوانی منابع طبیعـی وجـود دارد
گـــویی بـــه مخاطبـــان هشـــدار  کـــه  خطـــاب آیـــه، لحـــن تـــوبیخ و ســـرزنش دارد 

کنند و از آن  ی موجود در طبیعت نگاه نمیها دهد چرا به این همه پدیده می
  .3گیرند درس نمی

شـود، بـرای  طبیعت، اعم از زمین و آسمان مشاهده می هر آن چه در عالم
گیردها بشر قرار داده شده است تا برای رفع نیازمندی ۀ استفاد  2.ی خود بهره 
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ـ 3 htttp://www.arshadha.ir 
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ی خداوند از آشکار و نهان در خدمت آدمیان اسـت و هـیچ مـانعی ها نعمت
گیری از آن کـس، در هـر زمـان و مکـانی مـی  ها در مسیر بهره  وجـود نـدارد و هـر 

کنـدتوان در مجمـوع، فراوانـی منـابع طبیعـی، چـه منـابع ظـاهری و . د اسـتفاده 
که به روشنی از این آیه به دست می    .5آیدچه منابع زیرزمینی، چیزی است 

ـــر روی ظرفیت ۀ ی اقتصـــاد مقـــاومتی تکیـــها در سیاســـت ی هـــا اصـــلی ب
ی خــود هــا یعنــی از دل ظرفیت. ایــن اقتصــاد درون زا اســت  1.داخلــی اســت

و خود مردم ما می جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متکی است  کشور ما
کشور خودمان؛ معنای اقتصاد مقـاومتی . راه درست این است  3به امکانات 

کنـیم، ظرفیت کـه مـا نگـاه  کـه در داخـل هسـت هـا این است  ی بـی پایـانی را 
کنـــیم، بـــا برنامـــه ریـــزی درســـت و صـــحیا ایـــن  کنـــیم، شناســـایی  جســـتجو 

گرفته شودرا ف ها ظرفیت کار  کنیم، این استعدادها به   .عال 

وحی( الف  سرمایه معنوی و ر
دوگونـــه معنـــا  -مقـــام معظـــم رهبـــری -ســـرمایه معنـــوی و روحـــی را ایشـــان

گفتـه انـد  ها یکی از آن :کنند می کـه در جاهـای مختلـف  ایمان بـه خداسـت 

                                                                                                                             

 .12، 5316های صداو سیما، پژوهش
دراحیـاء التـراث العربـی ،بـی تـا،  :،بیـروت15ـ احمد بن المصطفی،مراغی،تفسـیر المراغـی،ج 5

22. 
ـــــــــــین سیاســـــــــــت .1 ـــــــــــات در جلســـــــــــه ی تبی ـــــــــــاومتی، های بیان  16/51/5311اقتصـــــــــــاد مق

http://www.khameni.ir 
 http://www.khameni.ir 65/65/5313ـ بیانات در حرم مطهر رضوی،  3
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نصـرت الهـی بـه . که بالخره این جریان، الهـی اسـت و خـدا پشـتیبان ماسـت
اعتمـاد بـه نفـس « معنـوی ۀ سـرمای»: کـه فرماینـد میایشـان . رسد میحق  اهل

یـدها شماست؛ اعتماد به توانایی کـه دار کـه حضـرت « تـوانیم می» ۀ کلمـ. یی 
کیــدات ایشــان ها امــام بــه مــا داد، ایــن هــم جــزو ســرمایه ی معنــوی و روحــی تأ

. ی خــارجی دلبســتگی نداشــته باشــیمها بــه تولیــدات بیگانــه و نشــان. اســت
گفته اند که ایشان خیلی بارها   5.این هم آسیبی است 

 اعتقاد مردم ۀ سرمای( ب
گفتــه شــود، تالطــ هــا بعضــی وقت کــه علنــی  م و آشــوبی در بــازار یــک آمــار 

ــد میایجــاد  ــا مــردم . کن ــه ب ک ــن اســت  ــد، آن طــرف ای آن طــرفش را هــم ببینی
گـر شـب. روراست نباشید، آن وقت ذهن مـردم بـرای هـر شـایعه آمـاده اسـت  ا

کـه فـردا بـازار ارز خـراب اسـت،  ۀ یک برنام تلویزیـونی سـلطنت طلـب بگویـد 
کــرد. شــود میخــراب  هــر برنامــه و . در جنــگ اقتصــادی بایــد بــه مــردم اعتمــاد 

که بخواهیم اجـرا بکنـیم، بایـد یـک پیوسـت رسـانه داشـته ای  طرح اقتصادی 
 1.باشیم

 اعتقاد به توحید در امور اقتصادی.2
اقتصاد مقاومتی یک ستون فقرات می »: فرمایند می آیت اهلل جوادی آملی
 3«.خواهد و آن دین است

                                                           

 .22عادل، پیغامی، همان،   . 5
 .211.215همان،   . 1
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گـر  گـر اخـتالس و ام ــال آن پـیش بیایــد ا کرده –ا فشـاری بیابــد  -خـدای نــا
بــرای اینکــه اقتصــاد مقــاومتی، ســتون مقاومــت مــی . ســخت اســت تحملــش

کسی این فسـاد را ببینـد، ایـن  خواهد ستون مقاومت هم اعتقاد است، وقتی 
گر توانسـتیم اقتصـاد مقـاومتی . کند مینجاری را ببیند خوب تحمل نناه ما ا

کنار اعتقاد پیونـد زنـیم، راه درآمـد را توسـعه مـی دهـیم بعـد مالیـات مـی  را در 
ـــریم، حـــق مشـــروع  ـــت گی ـــه تســـلیم دول ـــامالف جانان ک ـــردم هـــم  هـــم هســـت، م

 5.کنند می
کلینی  کتـاب شـر( رضـوان اهلل علیـه)در همین راستا مرحوم  کـافی در  یف 
که وجـود مبـارک پیغمبـر بـه  کند مینقل  بیانی را از وجود مبارک پیغمبر

 :کند میخدای سبحان عرض 
ُهَمَ َباِرْك َلَنا ِف »   ْق بَ  الَلَ ِ َْ ِز َو اَل ُتَف َْ ُُ َماا ُماْمَنا َو یَنَنا َو بَ یاْْلُ ا َْ َنُه َفَلْو اَل اْْلُ

َدَ یاَل َملََ 
َ
بَِ یَنا َو اَل أ ََُ َو َجلَنا َفَراِئَض َر  ؛  « َنا َع

منظــور از نــان، اقتصــاد . جــدایی نینــداز و نــان مــا یعنــی خــدایا بــین مــا»
کرد خدایا بـین مسـلمان. است و  ها نان یعنی اقتصاد مملکت، عرض 
گر بین مسـلمین و نـان آنهـا  ها ، اقتصاد آنها نان آن جدایی نینداز زیرا ا

 3«.جدایی افتاد دیگر دینداری مشکل است
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 22تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

کـه اصـل  ها نزد ما مسلمان اقتصاد در صف دوم اسـت، آن اعتقـاد اسـت 
کنون هم همین طور بود گذشـته . است از صدر اسالم تا حاال نیازی به تاریخ 

برای اینکه هشت سال دقاع مقدس بود دو سال )ندارد این جنگ ده ساله را 
کردند و این به سبب اعتقاد بود( جنگ داخلی بود بنـابراین آن . مردم تحمل 

کــرده و شــما بزرگــواران و تــالش و ع کــه هــم قــرآن ســفارش  قــل و درایــت اســت 
کنــار ایـن آداب و ســنن  -ان شـاء اهلل -کوششـتان مشــکور باشـد و بکوشـید در 

که دارید آن هوش اقتصادی را هم خودتـان  -ان شاء اهلل -دینی و مستحباتی 
ــای خــود  کشــور روی پ کــه ایــن  کنیــد  ــه دیگــران منتقــل  داشــته باشــید و هــم ب

 5.بایستد
 ۀ عالمـه طباطبـایی دربـار. توحید، محور تولید در حرکت و فعالیت است

گویــد گــر انســان بــا نهــادی پــاک و دلــی آرام، نگــاهی بــه »: توحیــد بــاوری مــی  ا
کنار آن آثار و دالیل وجود پاک آفریدگار را  گوشه و  جهان هستی نماید، در هر 

کرد گـواهی خواهـد از هر در و دیواری به ثبوت ای. مشاهده خواهد  ن حقیقت 
کـه ای  ، یا پدیدهشود میچه انسان در این جهان با هر چه روبرو . شنید اسـت 

که خـدا در آن نهـادۀ خدا آن را آفرید کـه بـه ۀ ا خاصیتی است  ا نظـامی اسـت 
گشته اسـت آدمـی نیـز خـود یکـی از . امر الهی در همه چیز جاری و حکم فرما 

گها همان  1«.دهد میواهی ست و سراپایش به این حقیقت 
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22 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

ْهااَل اْلُقاا  »
َ
َنَ أ
َ
َقااْوا َلَفَنْ َااا َعَلاا  َو َلااْو أ ااماِء َو ِی آَمُنااوا َو اَتَ ْم َبَركاااون ِمااَن الَسَ
 ؛  « اْْلَْرض

گر اهل شهرها و آبادی» کردنـد،  ها و ا ایمان مـی آوردنـد و تقـوا پیشـه مـی 
گشودیم ها و زمین را بر آن ها برکات آسمان  « .می 

که ایمان به عقاید اسالمی عالوه بر آنکه  شود مین استفاده از این آیه چنی
کار را افزایش  ، در دنیـا نیـز باعـث افـزایش رزق و روزی دهد میپاداش اخروی 

کـه بـه توحیـد و یگـانگی خـدا ایمـان دارد . شود می کسـی  در ایـن ایمـان  وپس 
کــرده باشــد، در سراســر امــور اقتصــادی خــود هــم رجــوع  جــان و قلــبش رســوخ 

کـــاری خـــویش برکـــات  عملـــی بـــه اعتقـــاد قلبـــی خـــود دارد و در تمـــام شـــئون 
ــد ــی خواهــد دی ایــن اعتقــاد علــی الخصــو  در شــرایط  ۀ کــه نتیجــ. روزافزون

 1.اقتصادی مقاومتی برای ما راهگشا خواهد بود
ــه مهندســی اقتصــادی حضــرت  ــوان نمون ــه عن ــیم دمآب کن ــان مــی  را بی

یای عظام مبنای توحیـد و همانند سایر انبمهندسی اقتصادی حضرت آدم :
کــریم،  ــات قــرآن  کــه جــای جــای آی ــا آن جــا  گرفتــه اســت ت خــداباوری شــکل 

ی تولیدی انسان را در طـول افعـال خداونـد معرفـی مـی نمایـد و بـه ها فعالیت
کیــد  کــه بــه  کنــد میایــن مطلــب تأ کــه آن چــه انجــام مــی دهیــد و محصــولی 

 3.دست می آورید خارج از قلمرو و مشیت الهی نیست
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 22تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

 ت یریمد. 3
. سته اسـتیران شایاز عوامل مؤثر در پیشبرد اقتصاد، استفاده از مد یکی
کســیمــد ــا یر  کــه از امکانــات، توان بــرد تــا بــه  ین اســتفاده را میبهتــر ییاســت 
ــاز دهــیبهتــر ــر، همردیگــاه مــدین رو جایــبرســد، از ا ین ب کنــار ســای ر یف و در 

 . تسها ست، بلکه در رمس آنیک مجموعه نیت یعوامل موفق
ر را حلقــه اتصــال امکانــات و ین، مــدیبــا و نمــادیز یانیــدر ب یامــام علــ

 :شمرند یها بر م ییتوانا
ِ  ِی َو َمَكاُن اْلَق   َْ َااِم ِمَن اْْلَ ْمِ  َمَكاُن الَنِ

ُه َفاِإِن اْنَقَعاَ  یَمُعُه َو یْ  ِباْْلَ ُضاَمُ
َااُم  ُز َو َذَهَب ُثََ ََلْ  الَنِ َْ َق اْْلَ ََْ َذافِ َنِم یْ َتَف َبدا؛یْ  ِِبَ

َ
  ِ ِه أ

کسیموقع ا یبند تسب تیموقعکه زمام امور را به عهده دارد، مانند  یت 
ــه کــه دان ــه اســت  ــاره شــود دان گــر بنــد پ گــرد هــم آورده، ا کنــده  ها را  ها پرا

کنـار کـدام بـه  گـرد یخواهنـد افتـاد و بعـد از آن د یخواهند شد و هـر  گـر 
  .هم نخواهند آمد

را بـــر عهـــده  - یاز جملـــه امـــور اقتصـــاد -امعـــهکـــه زمـــام امـــور ج یریمـــد
ج امکانــات و یبرخــوردار باشــد تــا بتوانــد بــا بســ ییهــا یژگید از ویــرد، بایــگ یم

مهـم . برسـاند ییرا بـه رشـد و شـکوفا ی، جامعـه اسـالمیانجام جهاد اقتصاد
کار آمد عبارتند ازیمد یها یژگین ویتر  : ر 

 تخصص(  الف
کار گاه ی، برخورداریالزمه انجام هر  کار  یاز آ و دانش متناسب با همان 
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12 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

گمــاردن مــدین قاعـده مســتثنا نیــز از ایــن یجهــاد اقتصــاد. اسـت ران یســت و 
جامعـــه  یاقتصـــاد ییشـــکوفا ی، بـــرایق و متخصـــص بـــر امـــور اقتصـــادیـــال

کشـور. است یضرور کـار آمـد،  یروهـایبـا وجـود ن یچه بسا در  متخصـص و 
 یمناسـب، امکانـات صـنعت ییایت جغرافی، موقعینیر زمیر زیمعادن و ذخا
کشاورز کار فراوان و یروی، نیو  ران توانـا یل نبود مـدیبه دل... جوان و آماده به 

گیق و یو ال کار  ن امکانات بـه عمـل یآنان، استفاده مناسب از ا یریا عدم به 
کشور از رشد اقتصادید و در نتیاین کشـور. مناسـب، بـاز بمانـد یجه  بـا  یامـا 

کشور نخسـت، بـه دلییابه مراتب پ یامکانات ران یاز مـد یل برخـورداریـن تر از 
گیکاردان و ال کار  کنـدیـش از حـد انتظـار پیبـ یآنـان، رشـد یریـق و به  بـه . دا 

کرین دلیهم خـود را بـه  یدهد اموال و امکانات اقتصاد یم دستور میل، قرآن 
گاه ییها دست انسان  :د یالزم را ندارند، نسهار ییو توانا یکه آ

م  الَّاال ت   َو  هاءا أاْمَالاك  فا شا    ْؤت َا السُّ عا ْم قِ  َّلل اجا ْم فیلاك  َه  ق  ها یامًا وا اْرز 

وفاً  ْعر  الً ما َْ ْم قا َل َا َلا  ْم وا ق  َه   5؛وا اْلس 
که خداوند وسـ شـما قـرار داده، بـه دسـت  یله قـوام زنـدگیاموال خود را، 

د یاس بر آنان بپوشـانو لب! د یده ید و از آن، به آنها روزیهان نسهاریسف
  .دییسته بگویها سخن شا و با آن

کســیســف کــه رشــد عقالنــ یه  اداره امــوال خــود را نــدارد و  یالزم بــرا یاســت 
ها  انسـان ییی عامـل برپـایه، داراین آیدر ا. ازمند استیم نیاداره اموالش به ق

گونه گر فرد یا دانسته شده، به   مناسب برخوردار یاز امکانات اقتصاد یکه ا
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 16تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

کفــا و متکــ گــران وابســته اســت؛ یبــه خــود نخواهــد بــود و بــه د ینباشــد، خــود 
کنندیاو ا یم را برایکه نقش ق یگرانید  .فا 

و هـم  یکـه دارد هـم شـامل حـوزه امـوال خصوصـ یل اطالقـیـه بـه دلیـن آیا
ــی. شــود یم یشــامل حــوزه امــوال عمــوم ــکایهــم  یعن ــراد جامعــه نبای ــک اف د ی

گاه بسهارند، و هم حکومتخود را به دست اف یها ییدارا هـا و جوامـع  راد نا آ
گاه یخود را به دست افراد ید زمام اقتصادینبا که آ الزم  ییو توانـا یبدهند 

بــه  یه بــه ســهردن امــور اقتصــادیه، توصــیــن آیــام مهــم ایــن پیــبنــابر ا. را ندارنــد
بره است  . دست افراد متخصص و خد

 تعهد( ب
 یـیوزارت دارا یده دارعهـ یکـه خـود را بـرا یهنگام وسفیحضرت 
ــامزد م ــرا یژگــیکنــد، دو و یمصــر ن ــا یتصــد یخــود را ب ــا»ن پســت، ی و  ییدان
 : دینما یان میب« یامانت دار

ىل  اْجَعْلینقالا  زائِِ  اْْلاْرِض إِن    عا ف  َا لیحا  5؛میظ  عا
که من نگاهبان: گفت کز مال بگمار    .میدانا یمرا بر مرا

ا یـ یبـه امانـت دار«  یحفـ»ر و وا ه یص مدو تخص ییبه دانا« میعل»وا ه 
کــار  یرا بــرا یکــاف ییفــرد متخصــص، علــم و دانــا. تعهــد او اشــاره دارد انجــام 

گـــاه ن کــار خــود ناآ فــرد متعهــد، امانــت دار اســـت، . ســتیدارد و نســبت بــه 
کار دارد و خ  . کند یانت نمیوجدان 
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10 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

کـه فـردینکته جالب ا نـه تنهـا از  وسـفیهمچـون حضـرت  ین است 
کنــد ابــا یاقتصــاد یهــا تیکــه در فعال  نیــا نــدارد، بلکــه  ییجامعــه شــرکت 

 یتصـد یشـود و بـرا یش قـدم مین حـوزه پـیـت در ایگرفتن مسئول یبرا یحت
 . کند یم یکشور، خود را معرف ین مقام اقتصادیباالتر

گـاه یدر نقطه مقابل، فرد کـار نـدارد و  یکـاف یکه آ کـاریـاز   یا از وجـدان 
کار دچار اشتباه مسیالزم برخوردار ن کـار مطلـوب یت، در انجام  ارائـه  یشـود و 

کریاز د. دهد ینم گرفت ین افرادید از چنیم نبایدگاه قرآن  کمک  کارها   : در 
نْوت   ِسِهْم وا ما ل  ْنف  ْلقا أا َا امواِت وا اْْلاْرِض وا ال  ْلقا السَّ َا ْم  ْدُت   ْ ها

ما أا

اَِّخذا امْل ِضل   داً یا م  ض   5؛ عا
ــز ــ)آنهــا  مــن هرگ ــر( س و فرزنــدانشیابل ها و  نش آســمانیرا بــه هنگــام آف

گـاه یو من هـ! نش خودشان، حاضر نساختمین و نه به هنگام آفریزم چ 
کنندگان را دست   !دهم یار خود قرار نمیگمراه 

شـوند و  یا عمل دچار اشـتباه میتعهد، در فکر  یا بیتخصص  یران بیمد
ه یــن آیـام روشـن ایــپ. رسـانند ید نمسـازمان متبـوع خــود را بـه سـر منــزل مقصـو

کننـده در مسـئولیشر گمراه  گمراه و  کار نگرفتن افراد   یحکـومت یها تیفه به 
گروهـی، فرد یا عملی یل انحراف فکریکه به دل یاست، افراد راهـه یرا بـه ب یا 

 . کشانند یم
، بــا آن یافــت منصــب حکــومتیحاضــر بودنــد در مقابــل در یافــراد منحرفــ
ک ی یبرا یکنند، اما آن حضرت حاضر نبود حت یهمکار یحضرت عل
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گـروه، یـبسـهارد، نمونـه بـارز ا یتیکنـد و بـه آنـان مسـئول یروز با آنان همکـار ن 
 : ه استیمعاو

د یبـه آن حضـرت خبـر رسـ ین علـیر المـومنیـعـت مـردم بـا امیهنگام ب
ـــمعاو کـــردن خـــود داریه از بی ـــگو یکنـــد و م یم یعـــت  ـــ»: دی ـــر عل گ ـــر  یا مـــرا ب

گماشته بود، بگمـارد؛  که ع مان مرا بر آن ییها تیا مسئولی حکومت شام ها 
 «(کنم یعت نمین صورت با او بیر ایو در غ)کنم  یعت میب یبا عل
گفـتیمغ ه را یـمعاو! ر مومنـانیـام یا»: ره بن شعبه نـزد آن حضـرت آمـد و 
کمان پ. یشناس یخوب م کردند، یحا ش از تو او را به حکومت شام منصوب 
کنیابد چنیور حکومت سامان تو هم تا ام پس از آن چنانچه فساد او بر تـو . ن 

کن کار برکنار   «.روشن شد او را از 
کـه در  یکنـ ین میا تضـمیـآ! رهیـمغ یا»: ره فرمودیر مومنان در پاسخ مغیام

ــ ــده باشــم   یفاصــله ب ــمغ« ن نصــب و عــزل او زن گفــت ی ــه»ره  ــام « ن ســهس ام
گاه درخیمن از خداوند ه: فرمود یعل که موفـق شـوم او  یواست نمچ  کنم 

خداونـد در )را یـز. ک شب بگمـارمی یبرا یرا بر حکومت دو مرد مسلمان حت
گمراهان »: ( قرآن فرمود   «.رمیگ ینم یاریمن از 

کــه مســئول یبــه مــا م یو رفتــار علــو یه قرآنــین توصــیــا ها را بــه  تیفهمانــد 
هـا در  ب آنیز آسـم تـا ایهستند نسهر یا عملی یکه دچار انحراف فکر یافراد

کیـــا. میامـــان باشـــ ت یـــاهم یژه در مســـائل اقتصـــادیـــه بـــه وید و توصـــیـــن تأ
گـر  یو ثروت اندوز یافزون طلب یژگیل ویرا به دلیابد، زی یم یشتریب انسان، ا

برخـوردار نباشـند، خطـر  یکـاف یشتن داریو خو یت اخالقیاز صالح یکسان
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هــا  ه از وجــود آنشــتر اســت و جامعــیآنــان ب یب رســانیو آســ یریب پــذیآســ
 . ندیب یب  فراوان میآس

کهیت ایاهم ینکته دارا گرند یکدیتخصص و تعهد مکمل  یژگیدو و: ن 
متخصصـان بـدون تعهـد بـه همـان انـدازه . ستندین یکاف ییک به تنهایو هر 
ــیز کــه متعهــدان ب گاهانــه و بــه قصــد خ یکــی. تخصــص یانبارنــد  ــه یآ انــت ب

گاه یگـریزند و د یجامعه ضربه م فـه خـود را یزه خـدمت وظیـانـه و بـه انگنـا آ
گرامیدگاه پیاز د. دهد ینادرست انجام م ن یـک از ایـچ یه اسالم یامبر 

کاریستند و نباینان نیدو قابل اطم  : سهرد ید به آنان 
الِ  ا أ  ا ضا   ما ائِنًا أاْو م  َا نْت    5؛عایاْئااما

گروه) نتکـار و ایخ: کسـانندیمن  یاز لحاظ مورد اعتماد نبودن، برا( دو 
کار کننده    .تباه 

 ییتوانا( ج
، یی، توانـایران اقتصـادیژه مـدیـران موفق، بـه ویمد یگر برایالزم د یژگیو

کار است گـاه یرانیچه بسا مـد. همت و شجاعت انجام  و وجـدان  یکـه از آ
الزم، نتوانند  یتیریمد ییل نداشتن توانایبرخوردارند، اما به دل یمناسب یکار

کنندید را در صحنه پخو یعلم یها آموخته ن رو عالوه بر دارا بـودن یاز ا. اده 
ران یمـد یبـرا یعملـ ییبه نام توانا یگری، شر  دیو اخالق یت علمیصالح

 . الزم است
کـــر ن یبهتـــر بیو شـــع یم در ضـــمن داســـتان حضـــرت موســـیقـــرآن 
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کسان که دارا یم یکارگزاران را   : باشند یو امانتدار یقدرت عمل یداند 
ا إِْحو قاَلاْ   ویوداُه  َا وِت اْسوااْجِجْر   إِنَّ  َِ یا ا أا ا و ْرتا اْلقا وِ  اْسوااْججا  یُّ  ما
 5؛ی  اْْلام
( یحضــــرت موســــ)پــــدر، او را  یا»: گفــــت( دختــــر)از آن دو  یکــــی

کــن، ز کســیرا بهتــریــاســتخدام  کــه اســتخدام م ین  هــم : یکنــ یاســت 
  .در خور اعتماد است( و هم )رومند ین

 :سدینو یمه ین آیر در شرح ایاز تفاس یکی
سـت، بلکـه مـراد ین یاست منظـور از قـدرت، تنهـا قـدرت جسـمان یهیبد

کــه حــوزه  یکســ یر قــویمــد. ت اســتیقــدرت و قــّوت بــر انجــام مســئول اســت 
برنامــه »بــا خبــر باشــد، در « هــا زهیانگ»بشناســد، از  یت خــود را بــه خــوبیــمأمور
کـاف« یزیر کارهـایتنظـ»و در  یمسلط و از ابتکار سهم  زم داشـته مهـارت ال« م 

کنــد هــدف»باشــد،  « جیبســ»دن بــه هــدف یرســ یروهــا را بــرایو ن« ها را روشــن 
کـار باشـدیر خواه و امین حال دلسوز و خیدر ع. دینما کـه  آن. ن و درسـت  هـا 

ک تیدر ســهردن مســئول کارهــا تنهــا بــه امانــت و پــا کننــد بــه  یقناعــت م یها و 
ــرا کــه ب تن تخصــص را ت داشــیرش مســئولیپــذ یهمــان انــدازه در اشــتباهند 

 . بدانند یکاف
گاهـــان نادرســـت» کـــه  یهمـــان ضـــربه را م« متخصصـــان خـــائن و آ زننـــد 
گاه و بدرست» گر بخواه! «اطالع  یکاران نا آ کشوریا کنیرا تخر یم  د یم بایب 

گــروه بســهاریــاز ا یکــیکارهــا را بــه دســت  کــان غیمــد: مین دو  ر یــران خــائن و پا
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کـار بایـم امنطـق اسـال! اسـت یکـیجه هر دو یر و نتیمد کـه هـر  د بـه یـن اسـت 
ن باشد، تـا نظـام جامعـه بـه سـامان رسـد، و یرومند و توانا و امین یدست افراد

گر در علل زوال حکومت  یم عامـل اصـلینیب یم مـیشیندیخ بیها در طول تار ا
کار به دست  گروه فوق بوده است یکیسهردن   . از دو 

کهیجالب ا کنـار « تقـوا »و « علـم»در همه جا  یاسالم یها در برنامه  :ن  در 
د یـو رهبـر با یباشد، قاضـ« عادل»و « مجتهد»د ید بایهم قرار دارد، مرجع تقل

کنــار ا)باشــد « عــادل»و « مجتهــد» ز یــن یگــریط دین دو شــر ، شــرایــالبتــه در 
گـاه»: ن دو اســتیــه، ایـهسـت، امــا اســاس و پا عــدالت و »تــوام بــا « یعلــم و آ

  (.«تقو
کر  یژگـین ویگـر بـر همـیطالوت و جـالوت، بـار دم در ضمن داستان یقرآن 

ک کــه یل از پیاســرائ یاز بنــ یگروهــ یکنــد، وقتــ ید میــتأ امبرانشــان خواســتند 
کنـد، آن پ یبـرا ینبرد بـا جـالوت، فرمانـده یبرا امبر از طـرف یـآنـان انتخـاب 

گمـان م. کـرد یشان معرفـیخداوند، حضرت طالوت را به ا کـه  کردنـد  یمـردم 
 یهـا ، برخوردار، و از طبقـه اشـراف و خانوادهیتمکن مال د ازیفرمانده سهاه با

که یدن ایمتمکن باشد، با شن گشودند  کرده و لب به اعتراض  ن خبر تعجب 
قـرآن . لشـکر را نـدارد یت فرمانـدهیصـالح یل عدم تمکن مـالیطالوت به دل

که آنچـه شـر  مـد ین پندار نادرست به آنان پاسخ میم در رد ایکر ت یریدهد 
و  یاسـت نـه قـدرت مـال یجسـم ییو توانـا یاست، قـدرت علمـ یو فرمانده

 : یتمکن اقتصاد
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بِ   ْم نا ْم إِنَّ یُّ وا قالا َلا  نَّو   اَّللاه  لِكًا قال َا أا ْم طال َتا ما عاثا لاك  ْد  ا وَن  یقا ك 

لا  ْ یلا   امْل ْلك  عا قُّ  ِامْل ْلِك ِمنْ   وا َلا ًة ِم ا امْلوالِ ینا وا ناْح   أاحا عا قوالا إِنَّ  ْؤتا سا

لا  اَّللا ْسطاًة فِ یاْصطافا   عا ْم وا زادا    ا ْسوِم وا اَّلل   ك  و      ْؤتو اْلِعْلِم وا اْْلِ ْلكا م 

  ْ ل اَّلل شاء  وا یما  5. م  یواِسع  عا
گفــت امبرشــان بــه آنیپ  شــما یزمامــدار یرا بــرا( طــالوت)خداونــد »: هــا 

بــر مــا حکومــت  چگونــه او»: گفتنــد« .کــرده اســت( و انتخــاب)مبعــوث 
: گفــت« !نــدارد  یادیــم و او ثــروت زیســته تــرینکــه مــا از او شایکنــد، بــا ا

جســـم، وســـعت ( قـــدرت)ده و او را در علـــم و یـــخـــدا او را بـــر شـــما برگز»
کــس بخواهــد، م. ده اســتیبخشـ لکــش را بــه هــر  بخشــد و  یخداونــد، مد

گـاه ( ها  منصـب یاقـت افـراد بـرایاز ل)ع اسـت و یاحسان خداوند وسـ آ
 «. تاس

که در رواین دلیبه هم کارهـا را بـه یات مـا توصـیـل است  کـه  ه شـده اسـت 
کار یافراد کسـل و تنبـل  د و از سهردن آنیدارند بسهار یکه نشا   ها به افـراد 
کارها»: دیزیبپره کسل و تنبل تک یدر    « .ه مکنیخود بر فرد 

ن یبه ا یران اقتصادیران از جمله مدیمد یط الزم برایشرا یدر جمع بند
ــه از دیرســ یجــه مینت ک ــم  ــدگاه آی ــات و روای ــاه»ات، ســه شــر  ی گ ــم و آ ، یعل

ن یاز جملــــه مهــــم تــــر« یعملــــ ییو توانــــا( یت اخالقــــیصــــالح) یامانتــــدار
 . ران موفق استیمد یالزم برا یها یژگیو
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  یزیبرنامه ر. 4
کـار آمـد یـا، دقیصـح یزیـپیشبرد اقتصاد مقاومتی، مستلزم برنامه ر ق و 

 . ل شدینا یاقتصاد ییتوان به شکوفا ینم است و بدون آن،
ر یتـدب. است یر در زبان عربیو معادل وا ه تدب یفارس یا ، وا هیزیبرنامه ر
 . دا و پشت صحنه استیع ناپیدن وقای، دیشیعاقبت اند یبه معنا
کنـونیران موفـق، بـا مالحظــه وقـایمـد نــده را ی، حـوادث آهـا ل آنیــو تحل یع 

ــا ان یم ینــیش بیپــ ــه مــد یجــام اقــداماتکننــد و ب ت حــوادث و یریمناســب، ب
ران بـا یدر واقـع مـد. پردازنـد یهـا بـه سـمت اهـداف مطلـوب مآن یجهت ده

ــ ــرایحــوادث آ ینــیش بیپ ــه آنیرســ ینــده و اقــدامات الزم ب نــده را ی، آهــا دن ب
 .سازند یم

کماالت انسان امام باقر کـ یتمام  کـرده  از  یکـۀ را در سه نکتـه خالصـه 
 . است یزندگر در یها تدب آن

کمــاالت در ســه چ در  ین، بردبــاریــق از دیــفهــم عم: ز نهفتــه اســتیــتمــام 
شُّ الكامِل الافق   ف» : یدر زنـدگ یزیمات و برنامه رینامال ِ  و الصرب  یالد  الكامل  ل 

 .«شةِ یر  املعیالنائبِة و تقد  عل
  .شده است« شت یر معیتقد»ر به ی، تعبیزیاز برنامه ر یات اسالمیدر روا
که به بعضـ یا ت فوق العادهی، اهمیزیت و برنامه ریریمد از مـوارد  یدارد 

 : میکن یآن اشاره م

                                                           

 . 31،   5، ج یکاف. 5



 
 
 
 
 
 
 

 12تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

  یسبب قوام زندگ–الف
 یامام علـ. است یزندگ یداریموجب قوام و پا یاقتصاد یزیبرنامه ر

 : دیفرما یم
یر و مالل  حس  الاد یحس  الاقد شیالعقَاُ 

 ؛5
که به خو یزندگ قوام کنـ یاندازه نگاه دار یببه آن است  و  یو محاسبه 

که خوب برنامه ر یمالک زندگ  . یینما یزیآن است 
کردن، خوب برنامه ریآر ط یت از شرایریکردن و مد یزی، خوب محاسبه 
 . است یه جهاد اقتصادیاول

  یمانع ورشکستگ –ب 
کــه برنامــه ر  یاقتصــاد ی، مــانع ورشکســتگیاقتصــاد یزیــواضــا اســت 

 : کند ینقل م است، امام صادق
گنــــدم و خوراکشــــان بــــه زودیــــاز ا یگروهــــ» کــــه  شــــود، نــــزد  یتمــــام م ین 
در هنگـام مصـرف : هـا فرمـود بـه آن ت بردند، حضـرتیشکا امبریپ
گفتنــدیــزیر یمانــه میپ یا بــیــد یــکن یمانــه میپ مانــه یپ یبــ! ا رســول اهللیــ: د   
صـرف به هنگـام م: حضرت فرمودند –قاعده و حساب  یب یعنی –م یزیر یم
کنیپ که اید و اندازه داشته باشیمانه  کار برکت مید    «.دیافزا ین 

 : ث فرمودین حدیبه دنبال ا امام صادق
مانــه و حســاب و انــدازه داشــته یخــود پ ییمــواد غــذا ید بــرایــشــخص با»

                                                           

 . 312،   غرر الحکم. 5
 . 322،   2، ج اهیالح  حکیمی،. 1



 
 
 
 
 
 
 

22 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

کـدام مقـدار  یکنم و بـرا یمانه مـیخودم و خانواده ام پ یباشد، من هم برا هـر 
  «. رمیگ یالزم در نظر م

 مانع اسراف  –ج 
ن یر المــومنیــگــردد، ام یمــانع اســراف م یاقتصــاد یزیــت و برنامــه ریریمــد
 : دیفرما یم یعل

شیاْلز  غنیو االرسا   لیالقل  نمیاالقاصاد 
 ؛ 1

کم را زیانه رویو م یزیر برنامه ز فـراوان را یـاسـراف، چ یکنـد ولـ یاد می، 
 .سازد ینابود م

 مانینشانه ا -د
ـــدمـــیا یها از نشـــانه ـــه ریریان، م ـــت و برنام اســـت، امـــام  یاقتصـــاد یزی

 : دیفرما یم صادق
ْؤِمُن  ُعوَنِة َخِف  َحَسُن اَْلُ ُئوَنِة َج یاَْلَ ْدبِ یُف اَْلَ ِع یُد الَنَ  ؛3 َشِتهیِ  َِلَ
کــار خــوبمــومن کمــک  کمــک م ی،  رســاند؛ در  یاســت؛ بــه مــردم، خــوب 
کم هزیزندگ کم خرج و خوش تدبی،   . ر استینه، 

داشـته  یخوب یزیت و برنامه ریرید مدی، بایمان در زندگیبا اانسان  یعنی
 . باشد

                                                           

 . 312،   51، ج عهیوسائل الش. 5
 . 36،   5، ج غرر الحکم. 1
 . 125،   1، ج یکاف. 3



 
 
 
 
 
 
 

 26تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

 : دیفرما یم یامام عل
ْرُء ِمْن َحِق  ُذوُق یاَل  َََ یَ َقِة اْلِ یاَْلَ اا ن اْلِفْقاُه ِف یُكوَن فِ یاِن َح ََ ُُ ِخ  ِه َثاَا
ْقِد یالَدِ  اِئِب َو ُحْسُن الَنَ ََ ُر َعََل اَْلَ َْ َََ  ؛5 َعاشاَْلَ  ِ  ِف یِن َو ال
ــزه ا یکســ ــه از ســه خصــلت بهــره منــد  یمــان را نمیم ک چشــد، مگــر آن 
کـو در ین یها و انـدازه دار بتیدر مصـ ین، بردباریفهم درست د: باشد
 .معاش

 : دیفرما یم امام رضا
ٌد َحِق ی اَل  َْ ُل َع َََ یَ َقَة اْلِ یْسَنْْكِ اُه ِف یاُكاوَن فِ یاِن َح َفَقُ ٌُ الَنَ ااٌ  َثاَا ََ  ِه ِخ
ْقِد یالَدِ  ِع  ِ  ِف یِن َو ُحْسُن الَنَ َزایاَْلَ ََْ ُر َعََل ال َْ َََ  ؛1ایَشِة َو ال
کامـل نمیا ن، یـفهـم و مطالعـه در د: یژگـیشـود مگـر بـا سـه و یمان بنده 

 . در برابر مشکالت و بالها یکو در معاش و بردبارین یدار اندازه
 : دیفرما یم امام باقر

ااااِ  النََ  ُكاااَلُ اْلَْكَ ااااُ   اااُه ِف اْلَْكَ اااِة َو َتْقاااِد یالاااَدِ  َفَقُ ََ اِئ ُر َعاااََل الَنَ َْ ااا َََ ُر یِن َو ال
ِع   ؛3 َشِة یاَْلَ

کمــال بــه ســه چ در برابــر  ییباین، شــکیــفهــم درســت د: ز اســتیــهمانــا 
 . ها و اندازه داشتن در معاش یسخت

که از ایدو حد نقل شده است،  یر مختلفین دو امام همام با تعبیث فوق 

                                                           

 . 235،   1، ج نه البحاریسف. 5
 . 311همان، . 1
 . 153،   همان. 3



 
 
 
 
 
 
 

20 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

کهیبه صراحت ب ونده خورده و یپ یات مادیبا مظاهر ح یمان قلبیا: ان شده 
کمال واقعیمان و یکامل شدن ا گـر در یر دیـمعـاش و بـه تعب یدر انـدازه دار یا 

 . است یاقتصاد یزیت و برنامه ریریمد
گ یزین، برنامه ریبنابر ا مان و یالزمه ا یخوب داشتن در زندگ یریو اندازه 
ک. ک مسلمان استین یالزمه د  : فرمود ه امام صادقهم چنان 

 ؛5شهیاملع   فی، التدبنیالدمن 
 . است یدر زندگ یزیر و برنامه ری، تدبین داریف دیاز جمله وظا

ــد نم یکــه حســاب دخــل و خــرج زنــدگ یکســان تواننــد مــزه  یخــود را ندارن
کمــال دیقــت ایحق ر یرا داشــتن تقــدیــابنــد ؛ زین دســت یــمــان را بچشــند و بــه 
گــاهینـدگو اعتــدال در ز( انـدازه) ک یم یادیـز ی، آ اســت یاسـت و سیطلبــد، 

کـردن بـه چنـ یخاص ف و یـظر یکـار یا وهین شـیدارد و از همه مهم تر، عمل 
د دائمــا مراقــب بــود، هرگــز بــه طــرف یــخوشــبخت شــدن با یبــرا. دشــوار اســت
که طیط متمایافرا  و تفر ک تـر یـق از مـو هـم باریـن طریکردن ا یل نشد، چرا 

 . است
 : دیوگ یوب بن حّر میا

گوش خود شن که مردیبا  کـه یمن شن: گفت به امام صادق یدم  ده ام 
کسـب و درآمـد یدر زندگ یزیر و برنامه ریداشتن اقتصاد و تدب ، نصـف منشـأ 

 . باشد یم
 : فرمود امام

                                                           

 . 123،   1، ج یخ طوسیش یامال. 5



 
 
 
 
 
 
 

 22تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

ُه َو ِمَن الَدِ  َبْل اَل 
ُكَلُ ْدبِ یُهَو اْلَكْسُب  ِع  ُر ِف یِن الَنَ  ؛ 5َشِة یاَْلَ

کار و درآمد است یندگر در زینه، بلکه تدب کسب و   .منشأ همه 
. اســـت یو زنـــدگ یشـــتیر در مســـائل معی، تـــدبین داریـــط دیآری، از شـــرا

 یدگیهـا موجـب از هـم پاشـ خـت و پاشین و دشـوار، رینـه سـنگیپر هز یزندگ
 . است یزندگ

وش پره –ه   زکاران یر
ر یام. زکاران استیق روش پرهیدق یزیا و برنامه ریت صحیریداشتن مد

 : دیفرما یزکاران میف پرهیدر توص ین علیومنالم
ْن  ًة فِ  ََفِ ََّ ى لا   ق  را ِدِهْم أانَّكا تا ِة أاحا ما الا  الغن    و قصدا فیالد  عا

 ؛ 1
کـهیـزکـاران ایپره یها از نشانه و عمـل بـه  ینـداریآنـان را در د: ن اسـت 

بـا انـه رو و ی، مییو دارا ی؛ و در حال توانگرینیب یرومند میو ن ین قوید
 . حساب

 از فقر  یریو جلو گ ییموجب استقالل و خود کفا –و 
ر نشـدن و اسـتقالل و یـفق یبـرا یضمانت یاقتصاد یزیت و برنامه ریریمد
کفا  : است یاقتصاد ییخود 

 : دیفرما یم امام صادق

                                                           

 . 351،   22، ج بحار االنوار. 5
 . 351،   22همان، ج . 1



 
 
 
 
 
 
 

22 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

دا أاْن الا  َضِمْنُ   اِ  اْقااصا
ْفااِقریملِ

 ؛5
کــــس در مصــــرف م مـــن کــــه هـــر  ر یــــد، فقکنــــ یانـــه رویضــــامن هســـتم 
 . شود ینم

 : ندیفرما یم ین علیر المومنیام
کـه ارتبـاط ، یزیــبــا برنامـه ر ینـدارین دیبــ یشـاید برخـی ایــن شـبهه باشــد 

که انسان مید، وجود ندارد، به ایش تولینه و افزایکاهش هز  یتوانـد بـ ین معنا 
که مین حال با برنامه و تدبین و در عید ن و در یتواند متـد یر باشد، همچنان 
گـایـن عقیـشـه ایر. برنامـه باشـد ین حال بـیع ا نـا خـود ۀ ده بـه صـورت خـود آ

گاه اعتقاد به سکوالر امـا درسـت بـر عکـس . استین از دنید ییا جدایسم یآ
، یزیــل برنامــه ریــاز قب ییها بــا مقولــه ینــداریات مــذکور، دیــن ادعــا، در روایــا

ــزایکــاهش هز ــد دیــش تولینــه و اف ــاالتر ا یحتــ. شــود یده می ــب  یدر برخــ کــهنی
کــه انســان بــه حق ین نکتــه بــه چشــم میــات ایــروا ن راه یــقــت و عمــق دیخــورد 
 :فرمود ر باشد، امام رضایو تدب یزیکه اهل برنامه رنیابد مگر ای ینم

  ْبٌدیَلا ْكِمُلعا ىیاِن َیااْلِ َقاَة یَحِق ْستا ت ا  ِیحا َا ىُهیىُكىن ق ُ فا ٌ الت ا ىثا َا  ٌٌ ىا ِهِخصا
ی ِ ِ ُحْسُنیالد  ْقِدِنوا ِعیِر ِیالت ا ایاْلما زا یالر ا لا ْبُرعا الص ا ِةوا  1؛ایشا
کمال نم یا مان در بندهیقت ایحق کـه سـه خصـلت نیـرسد مگـر ا یبه 
شــت خــوب انــدازه یق بفهمــد، در معیــن را درســت و عمیــد: او باشــد در
 .ها بردبار باشد کند و در برابر بال یدار
گونــه احادیــبــا دقــت در ا  یویــو ســعادت دن ینــدارید قیــونــد وثیث، پیــن 

                                                           

 . 13،   2، ج یکاف. 5
 ..  311،   تحف العقول، یابن شعبه حران. 1



 
 
 
 
 
 
 

 22تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

ــر ا یم ییخودنمــا گفــت انســان متــد ین اســاس میــکنــد، ب کــه اهــل  ینیتــوان 
خـود  ینظمـ یو بـ یبرنامگ یست، به اندازه بیو نظم و انضبا  ن یزیبرنامه ر

که اهل برنامه و نظم و انضبا  است،  ینیر متدین است و انسان غیر متدیغ
کرده است، هر چند  ینید یها وزهو نظم خود به آم یزیبه اندازه برنامه ر عمل 

گــاه و بــا انگ از خــود نشــان نــداده  ین رفتــاری، چنــینــیزه دیــبــه صــورت خــود آ
ر و یهاســت و تــدب انسان یو اخــرو یویــن ســعادت دنین تــأمیــهــدف د. باشــد

 . از لوازم سعادت انسان است ییبرنامه، جز

 ت یامن. 5
اقتصـاد  – یجتمـاعت ایـو امن ینه رشد فردیدر زم یروان – یت روحیامن

عـد اجتمــاع گونــه رشــد و تعــالیزم یدر بد ت همچــون یــامن. اســت ینــه ســاز هــر 
ــرا یهــوا ــاک ب ــدگ یات ضــروریــادامــه ح یپ ــا امــن،  یاســت و زن در جامعــه ن

ن نظـر در یـاز ا. اسـت یمـاریو ب یناپاک سبب آلودگ یهمچون تنفس در هوا
کـــه شـــهروندان آن ین شـــهرها، شـــهریبـــدتر ات معصـــومانیـــروا  اســـت 

 ین شـهرها شـهریبـدتر: یبـه فرمـوده امـام علـ. کننـد یت نمیاحساس امن
که در آن امن    .ت ندارندیو شهروندان آن امن  ستین یت و ارزانیاست 

کــس بــرا یدر جامعــه نــا امــن، قــانون رنــگ م جلــب منــافع حــد  یبــازد و هــر 
کردن حقوق دی، از پایاکثر  یجامعه نا امن بـه جنگلـ. ندارد ییگران ابایمال 
که هر کس درنده وار د یم اش  یوانیـات حیـَدرد تا خود به ح یگران را میماند 

                                                           

 . ه و ال خصبیشر البالد بلد ال ممن ف: .  56111، ح ش ف غرر الحکمیتصن. 5
 . ه القطانیأمن فیشر االوطان ما لم :  3122،   2، ج زان الحکمهیم. 1



 
 
 
 
 
 
 

21 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

کـه ینماد یهیدر تشب امام سجاد. ادامه دهد ن دربـاره جامعـه دوران خـود 
 : نمونه جامعه نا امن بود، فرمود

گروهنـد! زراره یا» گـرگ و روبـاه و سـگ و یشـ: مردمان در زمان ما شش  ر و 
گوسفند کـه هـر ران، شـاهیشـ. خوک و  خواهنـد  یشـان میک از ایـان جهاننـد، 

گــرگ کــه چــون چیهــا بازرگانــان شــماغالــب باشــند نــه مغلــوب،  را  یزیــند، 
. کننـد یف میـکنند و چون بخواهند بفروشند تعر یبخواهند بخرند مذّمت م

که به نـام د کسانی اند  راننـد در  یخورنـد و آنچـه بـر زبـان م ین نـان میـروباهان 
کـه در روسـگ آن اسـ. دل ندارند کنـد و همـه از تـرس  یمردمـان پـارس م یت 

کــرام او م ــه ا ــانش ب ــد یزب ــامردان و هماننــدان ا. پردازن ــه یخــوک، ن ــه ب ک شــانند 
کار زشت و ناپسـند گوسـفند،  یپاسـخ م بـت م یانجام دادن هر  دهنـد و امـا 

کــه پشــم کســانند  گوشت یشــان را میا یها آن  خورنــد و  یشــان را میها کننــد و 
ــشــکنند و آ یرا مشــان ها استخوان گوســفند در می ــاه و یان شــیــا  گــرگ و روب ر و 

کند  یسگ و خوک چه م  « تواند 
 یاقتصـاد یهـا تیرشد آور از جملـه فعال یها تیدر جامعه نا امن، فعال

کم گرگ، به جـان مـردم  یاز فعاالن اقتصاد یاریاب است و بسیسالم  بسان 
در نقطـه . پردازنـد یف میضـع یها دن انسـانیـافتند و تا حد ممکن به در یم

ـــل در جامعـــه کـــس یـــکـــه امن یا مقاب کم اســـت، حـــدود و حقـــوق هـــر  ت حـــا
کم است و آرامش بر جامعه سا در . ه افکنده استیمشخص است، قانون حا

 ییرشـد و شـکوفا ینـه بـرایر و آرام اسـت و زمیدلهذ ی، زندگین جامعه ایچن
                                                           

مسـد و : سـّت طبقـات  یزماننـا علـ یالنـاس فـ! ا زرارهیـ:  331،   5، ج خصـالخ صـدوق، یش. 5
کلب و خنز  ...ر و شاه  یذئب و ثعلب و 



 
 
 
 
 
 
 

 22تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

ت یـتر از امنگـوارا یچ نعمتـیهـ»ن رو یـهمگان فراهم است، از ا یها استعداد
  « .ستین

ــار و برکــات چنــ یکــی ــاه اســت ی، برخــوردارین جامعــه ایاز آث ــاه »:از رف رف
 «.  ت وابسته است یبه امن یزندگ

که امنیاز هم گـروه خاصـی  یانحصار یت، نعمتین روست  و محدود بـه 
کاالیامن. ازمندندیست و همگان به آن نین است و زن و مرد،  یهمگان ییت 

کافر و ب همـه مـردم بـه » سواد و با سواد، همه بدان محتاجند اساساف  یمومن و 
 «.   یت، عدالت و ارزانیامن: ازمندندیز نیسه چ

کنـار یـف شـدن امنیـف، هـم ردیث شرین حدینکته قابل توجه در ا ت در 
که امن یا شرفته جامعهیجامعه پ. است یعدالت و ارزان ت و عدالت یاست 
کسـهمگـان فـراهم  ید بـاال بـرایو توان خر  یو نـادار یعـدالت یاز بـ یاسـت و 
ن نکتــه یــرا در ا یژگــین ســه ویــا ینیل همنشــیــد بتــوان دلیشــا. بــرد یرنــج نم

که امن نـه یزم یو عـدالت اجتمـاع ینه سـاز عـدالت اجتمـاعیت زمیدانست 
کــه یــن دلیبــه همــ. اســت یعمــوم یو برخــوردار یســاز رفــاه اقتصــاد ل اســت 
کنان م یخــود بــرا یم در دعــایحضــرت ابــراه ت و ســهس یــکــه، ابتــدا امنســا

 :طلبد  یرا از خداوند م یماد یها از نعمت یبرخوردار
راِت یوا إِْذ قالا إِْ راه  ْق أاْهلا   ِم ا الثَّما دًا آِمنًا وا اْرز  لا ْش هذا  ا ب  اْجعا م  را

                                                           

 .ال نعمة مهنأ من األمن  : 56112، ح ش 222،   ف غرر الحکمیتصن. 5
 . مناأل یش فیة العیرفاه:  56113همان، ح ش . 1
ـــ:  3312،   2، ج زان الحکمـــهیـــم. 3 ش 

َ
ـــةد م َث ـــّراف ِ لَ یاَء یَثاَل ـــاسد طد ـــاجد الّنَ َت لد َو یح  ـــد  َع ـــند َو ال  م 

َ ـــا األ  َه
بد  ِخص   .ال 



 
 
 
 
 
 
 

22 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

ْم  ِ  ْ  آما ا ِمنْه  ریوا الْ اَّللِ ما َِ ُِ اْْل ؛َْ
 5
 

ـــآوراد ۀ بـــ)و  ـــراه یهنگـــام( دی کـــه اب کـــردیرا  ن یـــا! پروردگـــارا»: م عـــرض 
کــه بــه خــدا و روز بــاز  آن –و اهــل آن را ! قــرار ده ین را شــهر امنــیســرزم هــا 
گون)از ثمرات  –مان آورده اند ین، ایپس  «!ده یروز( گونا

و رفاه برخوردار است،  یت، عدالت، ارزانیکه از امن یاست شهر یعیطب
کنان آن با نشا  و پر انگ ها مـوج  نده بهتر در آنیو آ یزندگد به یزه اند و امیسا

که در روایتعجب ن یجا. زند یم ر یرا به تصـو یکه آرمان شهر اسالم یاتیست 
 یدر وطن»:ش ذکر شده اندیت و آسایو سرور، همراه امن یده اند، شادمانیکش

 « .ستین یست، خبرین یت و شادیکه امن
ر چنــد اســت، هــ یاقتصــاد ییشــکوفا یت شــر  الزم بــرایــن، امنیــبنــابر ا
کاف  . ستیآن ن یبرا یشر  
کــه هــر نعمتــ یگفتنــ ت آن، ممکــن اســت بــر اثــر یــبــه تناســب اهم یاســت 

ن قاعـده مسـتثنا یـز از ایـت نیـنعمـت امن. ل شـودیبه نقمت تبد ییها بیآس
 . ستین

و غفلت از دشـمنان و بـد  یت، مشغول شدن به رفاه و آسودگیب امنیآس
رو رود و از دشــمنان خــود غافــل ش فــیکــه در رفــاه و آســا یملتــ. خواهـان اســت

گیـشود، چه بسا از همـان نقطـه مـورد تهد کالمـ یامـام علـ. ردیـد قـرار   یدر 
 : دهد یهشدار م

                                                           

 . 512ه یبقره، آسورۀ . 5
و...  یر فیال خ: |قال رسول اهلل :  3122،   2، ج زان الحکمهیم. 1 رد ِن َو الّسد م 

َ  َمَع األ 
َ
َوَطِن ِ اّل  . رال 



 
 
 
 
 
 
 

 22تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

ــفر[ نــهیزم یگــاه]، یمنــیا کــه دشــمن، از    .ب خــوردن اســتی بســا باشــد 
   .مأمن تو برتو وارد شود

، یاســی، سیت اقتصــادیــامن. دارد یمختلفــ یها هیــهــا و ال ت چهرهیــامن
کـه بـه شـرح  یها هیاز جمله ال یو اخالق یی، قضایماعاجت متعـدد آن اسـت 

 : میپرداز یها م اهم آن

 یت اقتصادیامن(  الف
افـراد و  یت خصوصی، محترم شمرده شدن مالکیت اقتصادیمفهوم امن

ــه وید یپاسداشــت حرمــت آن از ســو ــگــران ب کــارگزاران نظــام ی ژه مســئوالن و 
 . است

، حفـ  امـوال یت اجتمـاعیجاد امنی، ایرادروند بیم پیتحک یاسالم، برا
که به رضا یشه فساد، تصّرفاتیمردم و خشکاندن ر ب نفس یت خاطر و طیرا 

که به رضا یداند، اما تصّرفات یرد، مجاز و حالل میگ یصورت م ت مالـک یرا 
کـرده  یبه شّدت از آن نهـ« اکل مال به باطل»ر یز ندانسته و با تعبینباشد، جا

کر. است  : دیفرما یم میقرآن 
ْم  ا یا الَّذیا ا أا ی ل َا أاْموَالاك  ْجل  ا ال تا نَ  وَنا یو ا آما ْم  ِاْلباطِوِش إاِلَّ أاْن تاك  ناك 

مْ  راٍض ِمنْك  ْ  تا ًة عا ؛ِِتارا
3
 

د، مگـر یـگر را به نـاحق نخوریکدیاموال ! د یمان آورده ایکه ا یکسان یا
                                                           

 .االمن اغترار:  56126، ح ش 222،   ف غرر الحکمیتصن. 5
 .  ت من مأمنكیربما مت:  56125همان، ح ش . 1
 .  11ه یآ ،نساء سورۀ .3



 
 
 
 
 
 
 

22 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

که هر دو طرف به آن رضا یکه تجارتآن  . دیده باشت دایباشد، 
گرامیپ  : دیفرما یز مین اسالم یامبر 

ة  وا الا یا أا  َا َْ نا إِ اما امْل ْؤِمنَ  َِ یِ ا النَّا   إِنَّ ال  أا  ْؤِمٍ  ما
وْ  طِ یشُّ ملِ ِب یوِ  إاِلَّ عا

؛ ْفٍس ِمنْ   نا
5
 

جـز از  بـرادرشمـال  یچ مومنیه یگرند و برایکدیمومنان برادر ! مردم یا
  .گردد یطرش حالل نمت خایب نفس و رضایراه ط

نامشـروع م ـل ربـا، قمـار، تقلـب،  یهـا کـه از راه ین تصّرف در اموالیبنابر ا
ــه دســت م ی، غصــب، دزدیکــم فروشــ ــآ یو ماننــد آن ب ــه طی ب نفــس و یــد، ب

 . ر مجاز و حرام استیت خاطر نبوده، غیرضا
که حف  حرمت آن همسان حف  خون  یاحترام مال مومن در حد است 

 . است او شمرده شده
گوشـتش یـدشنام دادن مـومن، فسـق اسـت و جنگ کفـر و خـوردن  دن بـا او 

گنــاه اســت و حرمــت مــالش چــون حرمــت ( بــت پشــت ســرشیو غ ییبــدگو)
   .خونش، محفوظ است

گرامیپ د قربان، همه مسلمانان را به یدر اجتماع بزرگ ع اسالم یامبر 
 : گر سفارش نمودیکدیحف  خون و مال 

مْ  ل  اءا إِنَّ ِدما لا  فا ْم عا الاك  َا ْم ِة یوا أا ْرما ح  ُ  لا ا را ْم حا ا فِ یك  ذا ْم ها ِمك  ْم   َْ وْهِرل   ا

                                                           

 .  316،   23، ج بحار االنوار. 5
ِصـ:  526،   21همان، ج . 1 ِمـِه َمع  ـلد َلح  ک 

َ
ـرو َو م ف  کد ـهد  ـوقو َو ِقَتالد سد ِمِن فد ـؤ  مد َمـةد َماِلـِه ةو یِسَبابد ال  ر  َو حد

َمِة َدِمه ر   . َکحد



 
 
 
 
 
 
 

 26تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

ا فِ  ذا ا إَِلا   ها ذا ْم ها ِدل  لا نا   فا ی ا َْ ْلقا ُِ تا م؛یَْ لِك  ْعاما
ْ  أا ْم عا ْسجال ك 

5
 

ن یـر حرمـت امـروز در ایـگر، نظیکـدیحرمت امـوال و خـون شـما بـر  همانا
کنن اســت تــا پروردگاین ســرزمیــمــاه و ا ــان را مالقــات  د و شــما را از یــرت

کندکردارتان پرس   .وجو 

  یت اجتماعیامن(  ب
کــه وجــود آن بــرایــگــر ابعــاد امنیاز د یت اجتمــاعیــامن رشــد و  یت اســت 
کم  یا جامعه. است یالزم و ضرور یاجتماع یتعال که در آن هرج و مرج حـا

کار مردم و مسئوالن قرار ندارد،یاست و رعا ت را یامن یرو ت قانون در دستور 
کـاران و هنجـار شـکنان در اجتمـاع و مرعـوب  یدان داریـم. دینخواهد د بـزه 

ت و آرامـش مـردم را یـامن یان قانون، جـایان و مجرینبودن آنان از قدرت متول
کرد و زم  . ن خواهد بردیرا از ب ینه رشد اقتصادیتنگ خواهد 

ت یـــامن یها بیگر، از جملــه آســـیکـــدیو اخـــتالف مســئوالن بـــا  یریــدرگ
نـــزاع و  ی، تـــوان مســـئوالن جامعـــه بـــرایتین وضـــعیدر چنـــ. اســـت یاجتمـــاع

ـــا  یریـــدرگ کـــاف یگر صـــرف میکـــدیب ـــان فراغـــت و فرصـــت  ـــرا یشـــود و آن  یب
 . پرداختن به مشکالت مردم و جامعه را ندارند

 یت اجتمـاعیامن یها بیگر آسیاتحاد و اتفاق مردم، از د یریخدشه پذ
که راه را برا گر یاست  کنـد و آنـان از رخنـه  یبـاز م یو خـارج یان داخلتوطئه 

کشور استفاده م یجاد شده برایا  . کنند یضربه زدن به منافع 

                                                           

 .  . 13،  2، ج هیحضره الفقیمن ال . 5



 
 
 
 
 
 
 

20 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

ن مـردم و یاتحـاد و اتفـاق در بـ یبرقـرار یبـرا یان، راه حل اساسین میدر ا
گرا. مسئوالن، تن دادن همگان به قانون است کـس  ییبا قانون  کـه هـر  اسـت 

گــاه و گــران یبــه حقــوق د یشــود و از تعــد یم یراضــ بــه حــدود و حقــوق خــود آ
 . زدیپره یم

  یت اخالقیامن(  ج
کــه ی، اخــالق اســت ؛ بــدیو اجتمــاع یت اقتصــادیــپشــتوانه امن ــا  ن معن

ــرعا ــروی ــال و آب ــرو ید یت حرمــت م گ ــان تنهــا در  ــه حقــوق آن ــرام ب گــران و احت
ز، یـن یبه اصول اخالقـ یبندیپشتوانه پا. است یاخالق یها به آموزه یبندیپا

چ یصـه انـد، هـین خصیـکـه فاقـد ا یکسـان. اسـت یشیو معاد اند یخدا ترس
ــاک ــه حقــوق د یاز تعــد یب ــه راحتــ. گــران ندارنــدیب ــان ب ــانون  یآن از چنگــال ق
 . کنند یزند و به افراد ظلم میگر یم

که پل یبا خدا ترس ها را به  شه و در همه حال، انسانیهم یس درونیاست 
کنــد و آنــان را از  یه حقــوق خــود دعــوت مت بــیگــران و رضــایت حقــوق دیــرعا
 . دارد یبر حذر م یو عذاب اخرو یویدن یبال

ــه امن گنــاه در جامعــه ب ــیــرواج  ــراد جامعــه را  یضــربه م یت اخالق ــد و اف زن
در جامعــه، تــوان  یجنســ یبنــد و بــار یژه رواج بــیــبــه و. کنــد یر میب پــذیآســ
کند، بـا  یشغول مجوانان را به خود م یعنۀ کار جامع یروین یو جسم یفکر

ط یخانــه بــه محــ یم خصوصــیاز حــر یالت جنســیتمــا یانتقــال محــل ارضــا
کار و صنعت تحت تأث کار  تمرکز ذهن یرد و به جایگ یر قرار میاجتماع،  ها بر 

شـوند و  یم یر روابـط ناسـالم جنسـیـ، اذهـان درگیت اجتماعیو انجام مسئول
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گــذران یرشــد صــنعت و اقتصــاد جامعــه جــا کــاذب  یها یخــود را بــه خــوش 
 . دهد یم

 سته یشا یانسان یروین. 6
شــکوفایی و  یا، شــر  الزم بــرایصــح یزیــق و برنامــه ریــران الیوجــود مــد

کــاف پیشــبرد اقتصــاد ران یمــد یها برنامــه یاجــرا. ســتین یاســت، امــا شــر  
اجـرا  یآنـان را بـه درسـت یها کار آمد اسـت تـا بتواننـد برنامـه یانیازمند مجرین

 . کنند
کـــــه  یاقتصـــــاد یها در برنامـــــه یانســـــان یرویـــــت نیـــــاهم از آن روســـــت 

سـت و یعـت موجـود نیانسان بـه صـورت حاضـر و آمـاده در طب یها یازمندین
کـار و تـالش خـود بـه آنیانسان با حکمـت خداونـد بـر آن . ابـدیهـا دسـت  د بـا 

که با قرار دادن مـواد خـام در طب گرفته  کـار و یتعلق  عـت، انسـان را وادارد تـا بـا 
ـــه دســـت آوردیها یازمنـــدین تـــالش خـــود، کاشـــت، داشـــت، . ش را ب چرخـــه 

کشـاورز کار  ع، یـو توز یو چرخـه اسـتخراج، آمـاده سـاز یبرداشت در صحنه 
کار صنعت که خالق انسان از او  یتیاز انجام مأمور ی، نمودیدر صحنه  است 

کـه اسـتعداد. خواسته است کار و تـالش اسـت  انسـان شـکوفا  یها از رهگذر 
رد، انسـان بـا مشـکالت و یـگ یشـکل م یتعـامالت اجتمـاع و یشود، زندگ یم

آمـــوزد و  یکنـــد، درس صـــبر و اســـتقامت م یها دســـت و پنجـــه نـــرم م یســـخت
گـر همـه ن. بـرد یباالخره از حاصل دسترنج خـود بهـره م انسـان  یها یازمنـدیا

ــرار میــبــدون زحمــت و بــه صــورت آمــاده در اخت ــ گرفــت، انســان یار او ق ۀ ها ب
گرفت و انسان در خـالل  یشکل نم یاجتماع یودند و زندگازمند نبیگر نیکد
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ـــــوده نم ـــــار آزم او شـــــکوفا  یها جـــــه اســـــتعدادیشـــــد و در نت یحـــــوادث روزگ
کنواخـت شـد و یسـرد و  ین حـالتیدر چنـ یکـه زنـدگنیـعالوه بر ا. دیگرد ینم

دن بـه مطلـوب بعـد یلذت، محصول رسـ. برد یخود لذت نم یانسان از زندگ
که بخواهند  یزیکه هر چ یمرفه یها انسان یزندگ. است یاز رنج و سخت را 

کم ن یجانیروح است و ه یکنند، سرد و ب یفراهم م یبه آسان . ستیبر آن حا
ها را از آن یهستند تا زندگ یجاناتین عده مرتب به دنبال هیل این دلیبه هم

کنـد و بـه آن نشـا  و هیا در  امـام صـادق. جـان ببخشـدین حالت خـارج 
کالم  : دارد یبر م ین حکمت الهین پرده از ایلنشد یضمن 

کـه بـرایـعبـرت بگ ییزهایاز چ! مفّضل یا»  یآدمـ یها یازمنـدیرفـع ن یر 
کــار رفتــه اســت در آن ییها ریده شــده و تــدبیــآفر خــوراک او  یدانــه بــرا: هــا بــه 
کردن و خمیده شده، لیآفر کـردن و پخـتن آن بـه عهـده خـود انسـان یـکن آرد  ر 

ــ. گذاشــته شــده اســت ــراکد ــپوشــش او آفر یرک و پشــم ب ــی زدن و  یده شــده، ول
ده شــده، امــا یــاو آفر یدرخــت بــرا. ف خــود اوســتیــرشــتن و بــافتن آن تکل

کارهــا یدگینشــاندن و آب دادن و رســ ــه آن  کــه خــود با ییب ــاســت  . د بکنــدی
کــردن و یــدن و ترکیــک چیــده شــده، لیــدرمــان او آفر یبــرا یــیاهــان دارویگ ب 

ــه خــو ســاختن دارو از آن گــذار شــده اســت و دهــا ب ــه یــزهــا را نیگــر چید او وا ز ب
گونه خواهیهم  . افتی ین 

کــه چگونـه آنچــه را انســان خـود نم د آورد خداونــد یــتوانســته پد یپـس بنگــر 
کوشش یها جا ک از آنیکن در هر ید آورده است، لیپد گذاشته  یباق یکار و 

کــه صــالح آدمــیــاســت، ز گــر ایدر همــ یرا  کــار نیــن بــوده اســت، چــون ا ز از یــن 
ــرا یبرداشــته م یعهــده آدمــ ــار و شــغلیاو هــ یشــد و ب ک ــاق یچ  ــد،  ینم یب مان
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که زمـ یچنان م یو سرمست یانسان از ناسهاس توانسـت تحملـش  ین نمیشد 
کارهـــا ـــه  ـــه تلـــف شـــدن او منجـــر  یدســـت مـــ ییکنـــد و ســـر انجـــام ب کـــه ب زد 

گر همه ن یم کـار و یهـ یب)مردمان  یها یازمندیگشت؛ در واقع ا کوشـش و  چ 
گــوارا نمید یبــود، زنــدگ یشــان میار ایــدر اخت(  یمتــزح  یشــد و از آن لــذت یگــر 
کس یا دهیا ندیآ. آمد یچ کس فراهم نمیه یبرا گر  شـود و  یمهمان قـوم یکه ا
در  ییرایخواهـــد از خـــوراک و پوشـــاک و پـــذ یبمانـــد و همـــه آنچـــه م یمـــدت
دش خواهد خو یشود و دلش م یخسته و ملول م یکار یارش باشد از بیاخت

گر آدمین قیمشغول دارد   پس بر ا یزیرا به چ که ا کن  در تمـام عمـر هـر  یاس 
شــد و حســن  یگرفتــار م یداشــت بــه چــه رنجــ یار میــخواســت در اخت یچــه م
که جایانسان آفر یکه برا ییزهایر در چیتدب کار  یبرا ییده شده در آن است 
ود و هـم او را از ر نشـیـدلگ یکـار یمانده است، تـا هـم از بـ یها باق در آن یآدم

کــ ییزهــایپــرداختن بــه چ ر و صــالح او یــا بــه خیــد یــآ یا بــه دســت نمۀ بــاز دارد 
 « .ستین

کار آمد  یانسان یرویت و تالش نیبدون فعال یشرفت اقتصادین پیبنابر ا
ــه دســت  تیمســئول»: ین رو از نظــر امــام علــیســت و از همــیممکــن ن ها ب
 « .رسند یبه انجام م( ستهیشا)کارگزاران 
کارگزار خود مالک اشتر توصین دلیز به همیو ن کـه  یه میل، ایشان به  کنـد 

 ینـه مناسـب را بـرایغافـل نشـود و زم یاز نقش مهم تاجران و فعاالن اقتصـاد
                                                           

هـا مـن یاء خلقت لم آرب االنسـان و مـا فیبأش! ا مفّضل یاعتبر :  22.22،   3، ج بحار االنوار. 5
 .... ر یالتدب
 .م بالعمال یاألعمال تستق:  2116، ش 321،   ف غرر الحکم و درر الکلمیتصن. 1
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 : ت آنان فراهم آوردیفعال
کـردن بـه  یکـیر و دربـاره نیدرباره تاجران و صنعتگران بپذ( مرا)سفارش » 
ک( زیگران نیبه د)آنان،  کسسفارش  که مقیرا از ا ین،  کـه بـا م است و آنیشان 

کــه باقــدرت بــدنی خــود ســود خــود، در رفــت و آمــد اســت و آن یــیمــال و دارا
ها هســتند و بــه  ســود یها شــهیشــان ســبب و ریرا ایــز( صــنعتگران)رســاند  یم

ــده آن از راه ــابــان و دریدور در ب یســخت و جاهــا یهــا دســت آورن ــی ن یا و زم
کوهســتان قلمــرو  گــرد نم ییتــو و از جاهــاهمــوار و  نــد و بــه یآ یکــه مــردم در آن 
 « . کنند یرفتن آن مواضع جرئت نم

گ یاقتصــاد یهــا د در رمس بنگاهیــبا یکســان کــه از نظــر علمــیقــرار  و  یرنــد 
کاریصالح یاخالق ت یریمتناسب با سطا مد یت الزم را داشته و از تجربه 

ـــه  یاقتصـــاد یها تیریســـهردن مـــد. خـــود برخـــوردار باشـــند کـــه از  یافـــرادب
کاف  یاقتصـاد یهـا تیستند، آفت مهـم فعالیبرخوردار ن یتخصص و تجربه 

 : است
کارهـا توسـط  یعهده دار» و  «مسئوالن است ی، ناتوانها تیآفت مسئول»

کار، موجب تباه گرد دولت یافراد پست و تازه     «.ها است و عقب 
ــه تنهــا مــد ــان نین ــز بایــران، بلکــه مشــاوران و معاون ــافیحد از صــالی ک  یت 
کارآمـــد. برخـــوردار باشـــند ن مانـــدن یمشـــاوران و معاونـــان، موجـــب زمـــ ینا

                                                           

ــاِر َو َذوِ : ...  13، نامــه هــج البالغــهن. 5 ّجَ ِ  ِبالّتد ــَتو  ــّمَ اس  ِ  ِبِهــم  َخ  یثد و 
َ
ــَناَعاِت َو م ــیــالّصِ ِق مد ِم یراف ال 

م   هد  …ِمن 
 . آفة األعمال عجز العمال:  2112، ش 321،   ف غرر الحکم و درر الکلمیتصن. 1
 . لها و ادبارهال انحالیاالراذل و االحداث الدول، دل یتول:  2111همان، ش . 3
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: کند یآنان را معطل م یها شود و عمال برنامه یها م ران بنگاهیمات مدیتصم
 « .شود یاو تباه م یرهایکه معاونش خائن باشد، تدب یریمد»

ت دسـ یران، مشـاوران، معاونـان و تمـامیمد یو تجربه دار یپس توانمند
هــر  یر بــرایاجتنــاب ناپــذ یها انــدرکاران فعــال در بخــش اقتصــاد، از ضــرورت

 1. است یشرفت اقتصادیگونه پ

 عدالت.7
عـدالت را . عدالت یکی از مهـم تـرین محورهـای اقتصـاد مقـاومتی اسـت

در اقتصاد یک نـخ . درآمد و ثروت احاله داده اند ۀ مقام معظم رهبری به حوز
گر این نخ  که ا ی ها تسبیا عادالنه بشود، فرآیند سایر بخشتسبیحی هست 

که چرخـ اقتصاد هم عادالنه می بـه عنـوان م ـال . تولیـد و درآمـد اسـت ۀ شود 
کـه بـرای مریضــی اش دارو  کـرد  گوییـد عــدالت اقتضـا مـی  کسـی مـی  شـما بـه 

یــــا در . داشــــته باشــــد، چــــرا نــــدارد  ایــــن ناشــــی از فقــــر و محرومیــــت اســــت
کــردیم مجموعــه کــار  گــر بــه . ای  کشــیدیم حقوقمــان را  انــدازها کــه زحمــت  ای 

گـر هـم  کـه مـی خـواهیم و ا عادالنه داده باشند، بهره مند از چیزهایی هسـتیم 
یــم، تقصــیر خودمــان اســت کــم دار ــد . چیــزی  کــردیم و بای ــار مــی  ک ــد بهتــر  بای

دیگـر البـاقی . مهارتمان را افزایش می دادیـم عـدالت بایـد ایـن جـا بسـته شـود
کـه اساسـاف در ایـن جزو استثناهایی هستند  کسـانی  که باقی مـی ماننـد؛ م ـل 

کـه آن  هـا چرخه امکان ورود ندارند؛ م ل زن بی سرپرست، پیرمـرد یـا معلـولی 
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22 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

کـه بـه آن در حـالی . رسـیدگی شـود هـا معموالف وظیفه حکومت اسالمی اسـت 
کننـد ُ    فِو»زیـرا . که مـردم هـم بایـد بـه آن توجـه  وَ ْعل  وقم ما ْم حا

وا. أاْموَاَِلِ ئِِش وا لِلسَّ

وُ  1«5 امْلاْحر 
کـه شـامل  گسترش ثروت را یکی از اجزای عدالت اقتصادی  شهید صدر 

اسـالم معتقـد اسـت ثـروت بایـد طـوری در . دانـد شـود، می عدالت توزیعی می
کس به او بـازگردد که عامل تالش و فعالیت هر  تکـاثر مـال . جامعه توزیع شود 

کــاذب و انحــراف تخصــیص  منــابع اقتصــادی موجــب پیــدا شــدن تقاضــای 
یان می می رساند و مانع رسیدن جامعه به عدالت  گردد و به مصالا جامعه ز

مســئولیت جامعــه و تعهــد جانشــینان خداونــد در زمــین  .گــردد اقتصــادی می
کـالن دو چیـز اسـت به کـل در سـطا  یـع ثـروت؛ ( 5: عنوان یـک  عـدالت در توز

که امانت الهـی اسـت، تعرضـی صـورت نگیـرد  کـه بـا خالفـت یعنی در ثروتی 
ایــن مســئولیت جامعــه را امــروزه . عمــومی جامعــه و حقــوقش متعــارض باشــد

گوینـد عـدالت در حفـ  و ( 1. عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی یـا برابـری 
کـــه تمـــام تـــالش و اســـتعداد جامعـــه بایـــد در  گســـترش ثـــروت؛ بـــدین ترتیـــب 

کـردن زمـین و توسـعه بهره . ف شـودهـا صـر ی نعمت بـرداری از طبیعـت و آبـاد 
کــارایی اقتصــادی یــا عــدالت  ایــن مســئولیت جامعــه در ادبیــات اقتصــادی، 

کالن نامیده می در نتیجـه، عـدالت اقتصـادی بـه . شود تخصیصی در سطا 
گیری مبتنـی بـر حقـوق طبیعـی و فطـری، قـانون الهـی،  معنای فرآینـد تصـمیم

که در زمینه لت عدا»ی تولید به  برابری، برادری، عقالنیت و مصلحت است 
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 22تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

گسترش ثروت یـع بـه  یعنی رشد اقتصادی پایدار و در زمینه« در حف  و  ی توز
یــع ثــروت» ــا تقلیــل  ِ و در زمینــه« عــدالت در توز ــا رفــاه اقتصــادی ی ی مصــرف ی

کاالها و خدمات به  کفایت آموزه»کمبود   5.رسد می« ی 
عــــدالت تخصیصـــی و عــــدالت تـــوزیعی تقســــیم  ۀ عـــدالت بــــه دو حـــوز

کـه در عدالت اقتصـا. شود می کـالم حضـرت امیرالمـومنین اسـت  دی همـان 
پـــــرداختن حقـــــوق صـــــاحبان حقـــــوق بـــــه »: فرماینـــــد تعریـــــف عـــــدالت می

 ها دیگــر انســـان ۀ ، امــوال و دســتهـــا ، یــک دســته از ایــن ذی حق«ســتها آن
گر حقوق اقتصادی اموال پرداخت شود، یعنـی عـدالت  که ا گفتیم  هستند و 

گـر حقـوق تخصیصی محقق شده و نتیجه اش، حداکثر ت ولید خواهـد بـود و ا
ــوزیعی  ها اقتصــادی انســان ــه معنــای تحقــق عــدالت ت پرداخــت شــود، ایــن ب

هـر موضـوعی  ۀ بـرای مطالعـ. خواهد بود و نتیجه اش رفع فقر و تبعیض است
که از زاویه ی عدالت تخصیصی و توزیعی آن موضوع چـه وضـعیتی  باید دید 

کـا گر بخواهـد در مـورد  رکرد منـاطق آزاد در نظـام اقتصـاد دارد؛ به عنوان م ال ا
کـه منـاطق آزاد، بـه لحـاظ نظـری چـه اثـری  مقاومتی صحبت شود، بایـد دیـد 

گـر منـاطق . روی عدالت تخصیصی و توزیعی خواهند داشت کـه ا ، ایـن  م الف
کننــد و بـه حالــت عادالنــه اش  یــع درآمــد را بهتـر  آزاد و ویـژه بتواننــد الگـوی توز

کنند، هم راستا با عدا گـر منـاطق آزاد بتواننـد . لت توزیعی هسـتندنزدیک  یـا ا
کشـــور بشــوند، می کـــه در جهـــت  باعــث رشـــد اقتصـــادی بیشـــتر  گفـــت  تـــوان 

که می خواهد اصـالحاتی در  که آن زمانی  عدالت تخصیصی هستند، یا این 
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22 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

کشـــور انجـــام شـــود اقتضـــای عـــدالت تخصیصـــی در خصـــو  منـــاطق آزاد 
 5.چیست

 ۀ همـــ یعـــدالت مبنـــا یم اســـالمدر نظـــا»: مقـــام معظـــم رهبـــری فرمودنـــد
گیتصم مسئوالن نظام، از نمایندگان محترم  ۀ است و هم ییاجرا یها یریم 

ـــا مســـئوالن بخش ـــه هـــا مجلـــس شـــورای اســـالمی، ت ـــی، ب ـــف اجرای ی مختل
کارشناســی، و تــا قضــاوت و اجــزای هــا خصــو  رده ــذاری و  گ ی سیاســت 

 یاجــرا اخــال  در صــدد ۀ د بــه جــد و جهــد و بــا همــیــدســتگای قضــایی، با
کـــه صـــاحبان واقعـــی . عـــدالت در جامعـــه باشـــند دفـــاع از قشـــرهای محـــروم 
کلیـها برنامه ریزی ۀ انقالب اند باید در رمس هم کشـور و محـور  تحرکـات  ۀ ی 

 ۀ ی مختلــف آن باشــد و صــحت هــر سیاســت و برنامــهــا اقتصــادی در بخش
کوتـاه(عـدالت)پیشـرفت در ایـن هـدف ۀ اقتصادی، با چگونگی و انـداز  ، در 

 « 1.مدت یا بلند مدت، سنجیده شود

 عدالت در هستی
کـه جهــان هســت. عـدل از صــفات خداونــد اســت ن یبــاتریرا بــه ز یاوســت 

از . گـاه خـا  خـود قـرار داده اسـتیرا در جا یزیـده و هـر چیصورت خود آفر
ن موجـودات یها تا بزرگ تـر اتم یاجزای داخل یعنی ین موجودات هستیزتریر
ـــی ـــاد  ارات؛یها وســـ ، ســـتارهها کهکشـــان یعن ـــا  یو از موجـــودات م گرفتـــه ت
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 26تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

ک یگاه خا  خود قرار دارند و هر ی، همه و همه در جا یر مادیموجودات غ
کار خود مشغول است و بنابر ا گفـت ین، بـه طـور خالصـه میـبه  جهـان : تـوان 

  . بر عدالت بنا شده است یهست
کـــه هســـت یخـــدا ده اســـت، از یـــرا بـــر اســـاس عـــدالت آفر یعـــادل جهـــان 
که زندگیها ن انسان کنند یز خواسته   . خود را بر اساس عدالت بنا 
و هم در  یفرد یطه زندگیعدالت هم در ح ی، اجرایدگاه عقل و وحیاز د

و  یانسان یاتصاف انسان به صفات واال. الزم است یاجتماع یطه زندگیح
طـه یعـدالت در ح یش، از جملـه محورهـایخو یز از ظلم به خود و خدایپره
 : آورده اند یطه فردیف عدالت در حیدر تعر 5ینیامام خم. است یفرد

کــه عــدالت عبــارت اســت از ط و آن از ین افــرا  و تفــریحــد وســط بــ: بــدان 
ه و یـل باطنیه است؛ بلکـه عـدالت مطلقـه، تمـام فضـایل اخالقیامهات فضا

کــه عــدل مطلــق یــه اســت، زیه و جســمیه و نفســیــه و قلبیــه و روحیــظاهر را 
  : معناست است م به همینیمستق

که انسان موجوداز آن ها در  ک از انسـانیـاست و رفتار هر  یاجتماع یجا 
عـالوه بـر دعـوت بـه  ینـید یهـا گران موثر اسـت، آموزهیسعادت و سرنوشت د

کـرده انـد تـا  یعـدالت اجتمـاع یها را بـه برقـرار ، انسانیعدالت فرد دعـوت 
                                                                                                                             

َقد وِن ال  جد ر  عد َکال  ی عاَد  ناهد َمناِزَل َحّتَ ر  سد . ِم یَقّدَ ـم  َبغـیاَل الّشَ َقَمـَر َو اَل اللَّ   ین  ِرَ  ال  ـد  ن  تد
َ
سـاِبقد  لد یـَلهـا م

ّلو ف کد هاِر َو  ویَفَلكل   یالّنَ َبحد  .{ نس 
وم}: 522ه یآ، صافاتسورۀ . 5 لد ا ِ اّلَ َلهد َمقامو َمع   .{ َو ما ِمّنَ
 .«بالعدل قامت السماوات و االرض» :563،  2، ج یالالل یعوال، ییجمهور احسا یابن اب. 1
 . 522،   ث جنود عقل و جهلیشرح حد .3



 
 
 
 
 
 
 

20 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

گـواهیـن دلیبـه همـ. دیـها فـراهم آ انسان یرشد و تعال ینه الزم برایزم  یل، بـه 
کر  : است یعدالت اجتماع یاء برقراریاز اهداف بع ت انب یکیم، یقرآن 

نا  ِاْلبا  لا س  ْلنا ر  ْد أاْرسا وم  اْلكِاوابا وا املْ یلاقا ه  عا ْلنا ما ْنزا ُا یزانا لِ یوناِت وا أا وَ ق 

؛ ...النَّا    ِاْلِقْسطِ 
5
 

کتـاب  با آن م، ویل روشن فرستادیرسوالن خود را با دال ما ( یآسـمان)هـا 
کـرد( ن عادالنـهیحّق از باطل و قـوان ییشناسا)زان یو م م تـا مـردم ینـازل 
کنندیق   .ام به عدالت 
کر از تمـام مومنـان خواسـته اسـت  یتحقـق عـدالت اجتمـاع یم بـرایقرآن 
در  یشـــه و در همـــه حـــال عـــادل باشـــند، حتـــیت بکوشـــند و همیکـــه بـــا جـــّد 

ز آنـان را بـر حـذر داشـته یـو ن   .ها باشد ر آنبه ضر یشگیکه عدالت پ یصورت
کـه از جـاده عـدل و انصــاف  یکـه مبـادا دشـمن شــان بـا دشـمنان باعـث شــود 
  :خارج شوند

امیا الَّذیا ا أا ی ََّ َن َا قا ا ل  نَ  داءا  ِاْلِقْسوِط وا ال  َّللِ یا  ا آما وها ْم ْیو   نَّك  ِرما

ىل ٍُ عا َْ ناآن  قا ْعِدل َا اعْ    ا ب  لِلاَّْقوَىأاالَّ تا َا أاْقرا وَا   ِدل َا ه  ق   اَّللاإِنَّ  اَّللاوا اتَّ
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َ
ـذیا م

َ
امیَها اّل ـوا َقـّوَ وند کد ـوا  ـَهداَء هلِلَِّ َو َلـو  َعلـییَن آَمند ـِط شد ِقس  م  َن ِبال  ِسـکد فد ن 

َ
  (م

کنندگان مصمم ! مومنان یا گواهـان  ید، و برایباش« قسط »اجرا  و بـر حـّق و  –حـّق و عـدل )خدا 
گواه گر چه به ز !دیده یعدل   یـ: دیـگو یمـ یخ طبرسـی، ششیان خوی، ا

َ
ـذیا م

َ
ـوا یَهـا اّل وند کد ـوا  َن آَمند

ام ِط یَقّوَ ِقس  کنیهم:  یعنیَن ِبال  کار بردن صیبه دل)د؛ و مقصود یشه عدالت را اجرا  غه مبالغه یل به 
که عادت همیا( «نیقوام» کنیشما ا یشگین است  که به عدالت عمل  گفتار و ین باشد  د، هم در 

کردار   (.یو عدالت فعل یلعدالت قو)هم در 



 
 
 
 
 
 
 

 22تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

ب ل َنی  َا ْعما .   اِم تا
 
 

ک یز بـر موضـوع عـدالت ورزیات نیدر روا از نظـر . شـده اسـت ید فراوانـیـتأ
 ین زنـدگیو بلکـه عـ  مـردم یافتن زنـدگیعدالت باعث سامان  یامام عل
ا، یصـــح یاســـت ورزیس اریـــمع. معناســـت یبـــ یو بـــدون آن زنـــدگ  اســـت
   .است عدالت محور استیس

ر یتـأث یها بر تحقـق عـدالت اجتمـاع ک انسانیکای یهر چند عدالت ورز
گذار در جامعه، بـیر افراد تأثیدارد، اما عدالت نخبگان، زمامداران و سا ش یر 

 . گران مهم استید یاز عدالت ورز
ــاز د کمــان، ســبب پا یعــدالت ورز یدگاه امــام علــی و دوام  یداریــحا

ام مسـلحانه یشان باعث شورش و ق یعدالت یو ب  حکومت آنان خواهد شد
   .شود یمردم م
 یو سسـت یزمامداران، باعث خوار یعدالت یز بین دگاه امام رضایاز د

  .گردد یحکومت آنان م
که در آموزه یت عدالت ورزیل اهمیبه دل  یبرا ینید یها نخبگان است 
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، ید، مجتهــد، امــام جماعــت، قاضــیــجــع تقله، مریــفق یهمچــون ولــ یافــراد
ن افـراد یعدالت، ا یژگیعدالت شر  است و بدون و... شاهدان در دادگاه و

کالمـ. مذکور را ندارنـد یها ت ورود به  عرصهیصالح ینـیاز امـام خم یدر 
 : میخوان یم

غمبــرش هــم عــادل اســت و معصــوم، یش عــادل اســت، پیاســالم خــدا»
کــه عــادل  ی، قاضــامــامش هــم عــادل و معصــوم اســت اش هــم معتبــر اســت 

کــه عــادل باشــد، شــاهد طالقــش هــم معتبــر یباشــد، فقــ هش هــم معتبــر اســت 
کـه عـادل باشـد، امـام  که عادل باشد، امام جماعتش هم معتبر اسـت  است 

کبر –د عــادل باشــد یــجمعــه اش هــم با ــاز ذات مقــدس  ــا آن آخــری گرفتــه ت . ا 
التشـان هـم بایـزمامدار با التـیـا. عـادل باشـندد یـد عـادل باشـد؛ ود کـه در  ین ود
ن طرف و آن طرف، امـام یفرستادند به ا یکه م ییها یفرستادند وال یاسالم م

گـر عـدالت در بـ. د عادل باشدیجماعتشان هم بود، با گـر عـادل نباشـد، ا ن یا
کــه دار ین مفاســدیــزمامــداران نباشــد، ا اســلحه دســت . دیــنیب ید میــاســت 

ـــ ر صـــالا، اســـلحه دســـت اشـــخا یـــاشـــخا  غ  یناصـــالا، اشـــخا  ب
  .«[افتاده است]عدالت  یانصاف، ب

ــاز ســطوح و ال یعــدالت اجتمــاع . ل شــده اســتیتشــک یمختلفــ یها هی
 یهـا یاسـت، فرهنـگ و اقتصـاد و برخورداریت عدالت در قضـاوت، سیرعا
کــه از آن یعــدالت اجتمــاع یها هیــ، از جملــه الیمــاد هــا بــه عنــوان اســت 

 . شود یاد می یاقتصادو  ی، فرهنگیاسی، سییعدالت قضا
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و  ید ثـروت ملـیـهمگـان در تول ینـینقـش آفر یبه معنـا یعدالت اقتصاد
عـــدالت . ده اســـت«ک افـــراد جامعـــه از ثـــروت بـــه دســـت آیـــکای یبهـــره منـــد
کند هر کس به حق خود قانع باشد و از تجاوز به حقوق  یجاب میا یاقتصاد

کر. زدیگران بپرهید یمال فرمان  یعدالت اقتصادت یم مومنان را به رعایقرآن 
 : داده است

ووَا امْلِكْ یوووا  ُِ أاْوف  َْ وو ووَا النَّووا ا یووالا وا املْ یووا قا س  ْبخا زانا  ِاْلِقْسووِط وا ال تا

ا فِ یأاْ   َْ ْعثا ْم وا ال تا ه  ْفِسد  اءا ؛  ا یاْْلاْرِض م 
5
 

و )اء یو بــر اشــ! دیــمانــه و وزن را بــا عــدالت، تمــام دهیپ! قــوم مــن یا  و
ن فسـاد ید و در زمـیـد و از حـق آنـان نکاهینگذار بیمردم، ع( اجناس 
  !دینکوش

عا املْ  ضا ها وا وا عا فا امءا را ا فِو* زانا یوا السَّ َْ ْطغا وَا یوا أاق* زاِن یواملْ   أاالَّ تا م 

وا املْ  ِِس  ْ ْزنا  ِاْلِقْسِط وا ال خت  َا ؛ .زانیاْل

1
 

گذاشت، تا مبادا از انـدازه درگذ برافراشتو آسمان را  د و وزن یـروترازو را 
  .دید و در سنجش مکاهیرا به انصاف برپا دار

کین حقیز بر ایات نیدرروا که ریقت تأ در جامعـه،  یشه فقر و ندارید شده 
گر در تقس یعدالت یب چ یبه عدالت رفتار شود، ه یعیم مواهب طبیاست و ا
شان یها یازمندی، نها از انسانیخداوند به اندازه ن  .نخواهد ماند یباق یریفق

گذاشته اسـت، امـا ایرا در اخت کـه بـا ظلـم و  ن خـود انسـانیـارشان  ها هسـتند 
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21 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

 . آورند ید میرا پد یعدالت یگر، فقر و بیکدیبه حقوق  یتعّد 
ه و انـدرز یمحـدود بـه چنـد توصـ یات ما توجـه بـه عـدالت اقتصـادیدر روا
گاه مجال نشده است و امامان معصوم یاخالق عدالت  یاجرا یبرا یهر 
کوششیافتند، از هی یم یاقتصاد  : کردند یغ نمیدر یچ 

داشت و هر  یا انهیرفت و به دست خود تاز یدر بازارها راه م یامام عل
کـم فروشـ کـه  د ،بـا آن یـورز یانـت میا در معـامالت مـردم خیـکـرد  یم یکس را 

 .... کرد یم یک سرکشۀ ک بیو به همه بازارها ... کرد یه میانه تنبیتاز
که خوب یه میتوص و به خرما فروشان اجناستان را به  یها یکرد، همچنان 

   .دیانیز به مردم بنمایها را ن آن یها ید، بدیده یمردم نشان م

کارگران.8  توجه به حقوق 
ل بســـیار تأثیرگـــذار در اقتصـــاد دیـــروز و امـــروز جهـــان، قشـــر ویکـــی از اصـــ

کارگر است م توجـه پیشوایان دینی با هوشیاری و درایت به این مهـ. ارزشمند 
که در سیره امیرمؤمنان علی  کرده  :می خوانیم اند؛ چنان 

مِ یٌر یاَكبِ  َمْكُفاوٌ  ٌخ یَمَرَ َشا
َ
ُ  َفَقااَ  أ

َ
َِ یاْساأ اْؤِم ا یاَماا َهاَذا َفَقااُلوا  َی ُر اَْلُ

مِ 
َ
َِ یأ اْؤِم اَراِ  َی َر اَْلُ َْ مِ   َن

َ
َِ یاَقااَ  َفَقااَ  أ اْؤِم َََ  َی ُر اَْلُ اْساَنْعَمْلُنُموُه َحا

ْنِفُقوا َعلَ ِإَذ 
َ
َُ َمَنْعُنُموُه أ َكِبَر َو َعَج اِ  ؛یِه ِمْن بَ یا   1ِ  اَْلَ
                                                           

َکاَن  یاالمام عل: 32،   1، ج دعائم االسالم. 5 هد  ّنَ
َ
ِشـیم ـَواِق َو بِ  یِفـ یم  س 

َ ةو یـاأل  ـِربد ِبَهـا یِدِه ِدّرَ ض 
و  َغاّشل فِ 

َ
فل م َطّفِ ِلِم  یَمن  َوَجَد ِمن  مد س  مد وفد ِفـیو ...  نیِتَجاَره ال  ـوقا یطد ـوقاف سد وَفـِة سد کد ـَواِق ال  س 

َ
ثـم  ...م

 .دهیعکم ما تظهرون من جیء ب یفقال مظهروا من ردن یمتی  لی التمار
 . 21،   55، ج عهیوسائل الش. 1
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 ریـــام. کـــرد یم( ییگـــدا)گذشـــت و از مـــردم ســـوال  ینـــا میناب یر مـــردیـــپ
 (چه   یعنی ییگدا)ستین چیا: ن فرمودیالمومن
ن مــرد را در یــا: فرمــود. یحیاســت مســ ین، مــردیر المــومنیــا امیــ: گفتنــد
کار وادا یجوان کرده ابه  که پیر  کنون  گشـته اسـت از ید، ا ر شده و ناتوان 

 .دیت المال بپردازیمعاش او را از ب. دیمعاش محرومش ساخته ا
گـر  یدر واقـع حکـم اسـالم ش مـوالین فرمایا کـه ا کـارگران اسـت  دربـاره 

ن یت المــال تــأمیــد از بیــشــت ســاقط شـوند بلکــه باید از معیــنـاتوان شــدند نبا
کـارگرکنـ یفـرق نم یگردند، حت کـه  ا مسـلمان، چـون در یـباشـد  یحیمسـ ید 

کـه بـه حضـرت عـرض مینیب یت مین روایهم کـه ا یم  اسـت  ین مـردیـکننـد 
و  یکنــد و در جــواب آنــان بــا تنــد ینم ییچ اعتنــایشــان هــی، امــا ایحیمســ

کـه پ یاش بـرا یدر جـوان»: دیـفرما یتعجـب م کنـون  کـرده، ا کـار  ر شـده یـشـما 
 .دیاست از معاش محرومش ساخته ا

کـه در  ق امـامیاز توجه عم یا ن نمونهیا کـارگران اسـت   5266بـه حقـوق 
 . ان شده استیش بیسال پ

 ع ین دستمزد کارگر و پرداخت سرییتع
کـار در اسـالم، تع یکی کـارگر، قبـل از انجـام یـیاز اخـالق و آداب  ن اجـرت 

کـه جلـویـن عمل، عالوه بـر ایا. ع آن استیکار و پرداخت سر اخـتالف و  ین 
کـار یکـارگر بـا اطم. دارد یر فراوانیتأث یرد، از نظر روانیگ یه را ممرافع نـان خـاطر 
کــار در نتیـش خین آســایـکنـد و ا یم کـار مــوثر اسـتیال  ن یــیدر آ. جـه و بــازده 

امبر یــن موضــوع ســفارش فــراوان شــده اســت، از جملــه، پیــاســالم، راجــع بــه ا
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 : فرمود اکرم
م اج استأج اذا  علم   ااجرا یا فلیاحدل 

5
 ؛

گــاه فــرد کــارگر یهــر  رد، از قبــل مــزدش را مشــخص و یــگ یم یاز شــما 
کند  . اعالم 

 : فرمود ین علیر المومنیام
کرمیپ» کارگریفرمود از ا ینه امبر ا که  ن مـزدش، بـه ییش از تعی، پین 

گرفته شود   «.کار 
 : فرمود امام صادق

کارگریمان دارد، نبایامت، ایکه به خدا و روز ق یکس» کار بگرا ب ید  رد، یه 
که، او را از مبلغ مزدش، مطلع سازد   «.مگر آن 

. میوارد منزلشــان شــد بــه همــراه امــام رضــا: دیــگو یم یمان جعفــریســل
کـــاریـــحضـــرت د گـــل  کـــارگر ید، غالمانشـــان مشـــغول  هـــا  بـــا آن یهســـتند و 

کار اسـت کیـا: دیحضـرت پرسـ. مشغول  گفتنـدین شـخص  : سـت  غالمـان 
کند ایمکارگر است، او را آورده کمک  کار ما را  ا یـآ: حضرت فرمود. تا در انجام 

گفتندییمزد او را تع کرده اید   . اسـت یم، او راضـینه، ما هر چه به او بـده: ن 
 . ن شدندیار خشمگیحضرت بس

کردم: دیگو یمان میسل ت شـوم، چـرا ناراحـت یفدا: من جلو رفتم و سوال 
کـه چنـ ین بارین چندمیا: د   فرمودیشد کـاریاسـت  کننـد؛ بـه آنـان  یم ین 
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کـه ابتـدا، مـزد آن را تعیـندهند، مگـر ا یکار یچ شخصیبه ه: گفته ام ن یـین 
گاه فرمود. کنند کس: آن  گر  کار ین نشود و برایمزدش مع یبدان، ا انجام  یتو 

گمان مین حال مزد او را سه برابر بپردازیدهد و در ع که مـزدش را  ی، باز  کند 
گر از اول اجرت اویکم داد کنییرا تع ؛ اما ا ، از ی، همان مقدار را به او بدهین 

گر مقدار یم یگزارتو سهاس که بـه  ی، میشتر از مزدش بدهیب یکند و ا فهمد 
   .یشتر داده ایاو ب

کار بسیین، تعیبنابر ا  یاز سـو. ار مطلوب اسـتین دستمزد قبل از انجام 
کـارگر را  یو انسان یف اخالقیگر از وظاید که انسان، حق  بـا احتـرام، آن است 

کـارگر ینـدازد و حتـیر نیبه او بپردازد و در پرداخـت اجـرت تـأخ گـر  ش از یبـ یا
کرد و  کارش تالش  کار را به خوبیمقدار  بـه او  یشـتریان رساند، مـزد بیبه پا یا 

گردد  . پرداخت 
کیبه پرداخت سـر یات اسالمیدر روا امبر یـپ. د شـده اسـتیـع دسـتمزد تأ
کرم  : فرمود ا

ْعِط 
َ
ْبشا أاْن یا اْْلاجِ  أ قَّ   قا ق    ؛یِ  حا را  َّفَّ عا

1 
که عرقش خشک شود، بدهیرا پ کارگرمزد   . دیش از آن 

ــاز  یکــی ــام  اران امــام صــادقی ــه ن از  یگروهــ: کنــد ینقــل م« بیشــع»ب
کــردیــکــارگران را اج کــار شــوند م تــا در بــاغ امــام صــادقیر  هنگــام . مشــغول 
کارشــان تمــام شــد، آن حضــرتیعصــر، همــ کــه  عَتــب»بــه  ن  از  یکــی -« مد
ْبشا أاْن : فرمود –ژه خود یکارگزاران و ْم قا ه  َرا میِ أاْعطِِهْم أ ج  ه  ق  را که یپ؛   َّفَّ عا ش از آن 
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کن عرق آن    .ها بخشکد، مزدشان را پرداخت 
کسـان ینـیدر متـون د ین باره سـخنان فراوانـیدر ا کـه در  یوجـود دارد و بـه 

کارگران تعلل م  . دهد یهشدار م ورزند، یپرداختن دستمزد 
کسـیباالتر از ا گـر  کنـد و  ین، ا کـارگر ظلـم  کـم دهـد و یـبـه  ا مـزد یـا مـزد او را 

آن محــروم خواهــد شــد و مــورد لعنــت  یهــا کــارگر را ندهــد از بهشــت و نعمت
کرمیپ. خداست  : فرمود امبرا

باائِِر و  ِ یاْْلَِج ْلم  ظ    ؛ 1 ...أاْجرا   ِم ا اْلكا
گن کــارگر، از  کبکــم دادن مــزد  گنـــاهیــاهــان  را  یره اســت و خداونــد هــر 

گــروه  یم ــکــه مهر یکســ یکــی(: دو نفــر)آمــرزد، مگــر دو  ه زنــش را منکــر ی
کسیشود، د کارگر یگر  کند و ادا ننما یکه حقوق   . دیرا غصب 
نشسته بودم  ین امام علیر المومنیخدمت ام: دیگو یاصبغ بن نباته م

ا یـآ! ن یر المـومیـام یا :کردش آمد و عرض یپ« جهیابو خد»به نام  یکه شخص
کنـی، برایدار 1امبریپ یاز رازها یراز ، آن یآر: فرمـود   حضـرتیم بـازگو 

گشود و در آن مطالب فراوانـیآن نوشته را ب: گاه به قنبر فرمود  یاور؛ سهس آن را 
لعنت خدا و فرشتگان او و همـه مـردم »: نوشته بود: از جمله. نوشته شده بود

کس گـزاریـبگـذارد و  یبـدعت که در اسـالم یبر  را پنـاه دهـد؛ لعنـت  یا بـدعت 
کس کارگر را بخورد یخدا و فرشتگان او و همه مردم بر    «.که حق 

 :فرمود امبریپ
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  ْ ْعناة  یأاجِ  َظَلَم أاالا ما لا تا   فا لا اَّللِ ًا أ ْجرا ِ  یعا
5
 ؛

گاه باش کس! دیآ کارگر یلعنت خدا بر  کامل نهردازد یکه مزد   .را 
 : گر فرمودیث دیو در حد

گروه مدعیدر روز ق»  : است یامت، خداوند خودش نسبت به سه 
کـارگر یکس – 3آدم فروش  – 1مان شکن یپ – 5 کنـد و از او یـرا اج یکـه  ر 

کار بکشد، اما مزدش را نهردازد   «.کامل 
ــا تحق ــ یدر مــ ینــیق در منــابع دیــب کــه قــرآن و روایابی ــم  کســانی کــه  یات از 

کــار و تولیــروح کــرده اســتیــو عظمــت  یکــیارنــد بــه ند دیــه  کــر. اد  م در یقــرآن 
ک یکیبــه ن یابیــو دســت  ی، شــر  ســعادت منــدیکلــ یانیــب هــا را از  یهــا و پا

گذشتگ  : داند یم یویها و تعلقات دن یو دست شستن از دلبستگ یخود 
َا ِمْ   ا  نِْفق  بَُّنا وا ما ت 

ِ َّا حت  َا ِِم نِْفق  اَّ  ت  نال َا اْلرِبَّ حا وإِنَّ   لاْ  تا  ِوِ   اَّللاٍء فا

ل ؛میعا
3
 

ــه  نکــه از آنچــه دوســت ید مگــر ایرســ ینم یکوکــارین( قــتیحق)هرگــز ب
کن( در راه خدا)د، یدار یم د، خداونـد از یـکن ید و آنچـه انفـاق میانفاق 

گاه است  . آن آ
کسانین گذشـتگیکـه بـا ا یز از  گـران را بـر راحـت ی، راحـت دی ـار و از خـود 

خــدا و بــه نفــع  یاز آنچــه خــود بــدان محتاجنــد، بــرا دهنــد و یا میخــود تــرج
 : کند یش میگذرند؛ ستا یگران مید
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 اتحاد ملی. 9
اتحـــاد ملـــی و همبســـتگی عمـــومی مـــردم، رمـــز اصـــلی پیشـــبرد اقصـــتاد 

کریم، همه مومنان را به اتحاد و پره. مقاومتی است ز از تفرقـه و تشـتت یـقرآن 
 : خواند یفرا م

ْبِش  َا  ِحا تا یجا اَّللِ وا اْعااِصم  وا نِْعما ر  َا وا اْذل  ق  رَّ فا واَّللِ عًا وا ال تا لا ْم یعا ك 

جالَّ َّفا  ا  نْا ْم أاْعداًء فا َانایا إِْذ ل  َْ اِِ  إِ جاْصباْحا ْم  ِنِْعما ْم فا ل َ ِك  ؛ ق 
5 

کنده مشـویسمان خدا چنگ زنیهمگان به ر د و نعمـت خـدا را ید و پرا
کــه بــا یــاد دارۀ بــ شــما را بــا هــم  یهــا د، و او دلیــودگر دشــمن بیکــدید، 

کرد، تا به لطف او برادر شد   .دیمهربان 
سـمان محکـم یف، نه تنهـا همـه مومنـان را بـه چنـگ زدن بـه ریه شرین آیا
کــه  یکنــد بلکــه از آنــان م یدعــوت م یالهــ ن مهــم یــبــه ا« همــه بــا هــم»خواهــد 

کـه م یمصداق حبل اهلل هر عمل صالح. بپردازند تقـّرب  توانـد در راه یاسـت 
ن اعمــال یاز جملــه برجســته تــر. ها بــه پروردگــار بــه آنــان مــدد رســاند انســان

کمک به پ کـ یشرفت جامعه اسالمیصالا،  شـرفت، یاز ابعـاد پ یکـۀ است، 
عد اقتصادیپ   1.است یشتیو مع یشرفت جامعه در بد

کریاز د ن ی، سبب از بیم وجود اختالف و نزاع در جامعه اسالمیدگاه قرآن 
، ییایدن یآن در زندگ یج منفیو عالوه بر نتا  و توان مومنان شدهرفتن قدرت 
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وا َو یَو م َشـلد وا َفَتف  ـوَلهد َو ال َتنـاَزعد ـوا اهلَل َو َرسد َهَب ر عد وا ِ ّنَ یَتـذ  ـِبرد ـم  َو اص  کد حد

اِبر د، تـا یـنکن( وکشـمکش)و نـزاع ! دییـامبرش را اطاعـت نمایـخـدا و پ( فرمـان)؛ و َن یاهلَل َمَع الّصَ
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 .خواهد داشت یز در پیرا ن یعذاب اخرو

 اعتدال.11
گر بر پایه  باشد موجـب سـالمتی بـدن « اعتدال»اقتصاد و تولید و تجارت ا

گیـرد  گر در حـد افـرا  قـرار  گـر بـه و روح و روان خانواده است، اما ا مخصوصـا ا
خــانواده  یبــرا یو عشــق و عالقــه بــه مــال باشــد خطــر بزرگــ منظــور جمــع ثــروت

کـم منجـر بـه اخـتالل و بـه هـم خـوردن نظـم  یدارد؛ نخست باعث سرد کـم  و 
ــه یکــانون خــانواده م ــه شــمار مــ یا گــردد و اصــوال روش احمقان راســل . رود یب

کـار و  ید، عشـق، دشـمنیـجد یایـدر دن»: دیگو یم خطرنـاک دارد و آن اصـل 
کــه مــردم معتقدنــد یاســت، خصوصــا در آمر یتصــادت اقیــکســب و موفق کــا 

ــنبا ــی ــر  یاو در زنــدگ یهــاتیــاجــازه دهــد عشــق مــانع موفق ید آدم گ گــردد و ا
کاریچن کـه در ایـبـا ا. اسـت یشـعور یکند، آدم احمـق و بـ ین  ز یـن امـر نیـن 

ــگــر رعایهمچــون امــور د ــه رویت اعتــدال و می ــه یــالزم اســت و ا یان ن احمقان
کــه آدمــ کنــد، ولــ یکســره فــدایتش را یفقکــار و مــو یاســت  ن هــم یــا یعشــق 

کلّ  که شخص بخواهد عشق را به  کار نما یفدا یاحمقانه است  د، یکسب و 
و تـالش همـه جانبـه در  یکه اساس آن سع یا ن مسئله در جامعهیمع ذلک ا
 یزنـدگ. ر اسـتید و وقـوع آن اجتنـاب ناپـذیـآ یش میل پول باشد پیراه تحص

از : دیــریکـا، در نظــر بگیاالت متحــده امریــصـه در ارا، خا یک بازرگــان امــروزیـ
و همـتش را  یرسـد، تمـام سـع یم یشناسـد و بـه مـرد یکه خود را م یا لحظه

                                                                                                                             

کن! ان نــرودیــشــما از م( و شــوکت)د، و قــدرت یسســت نشــو کــه خداونــد بــا یــو صــبر و اســتقامت  د 
کنندگان است  !استقامت 



 
 
 
 
 
 
 

622 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

 یا ش پا افتادهیا پیزها تفریر چیکند، در نظر او سا یمصروف پول در آوردن م
کنـــد پـــس از آن ازدواج  یاج میـــبـــا فحشـــا رفـــع احت یدر جـــوان. ســـتیش نیبـــ
گـز یالش بـا عالئـق و تمـایشق امد، اما عینما یم الت زنـش فـرق دارد و لـذا هـر 

ر هنگـــام خســـته و یـــشـــود، د یدا نمیـــن آن دو پیالزم بـــ یکـــیت و نزدیمیصـــم
که زنش از خواب بد، صبایآ یفرسوده به خانه م دار شـود بسـتر یها قبل از آن 

هــا  ســت در آنیل نیــد، عالئــق زنــش در نظــر او زنانــه اســت و مایــگو یرا تــرک م
ــا ایســه ــردد، ب گ ــم  کی ــش از نظــر جنســید نیــت بعیــفین  ــال او  یســت زن در قب
گاه وقتیرا طرف او هینشان دهد، ز یسرد کـه بـه و یچ  ابـراز  ینداشـته اسـت 

 «. دیعشق و عالقه نما
گذراند و تمام  یشتر اوقات شبانه روز خود را در خارج منزل میکه ب یمرد 
کار میکسب مال ب یش را برایخو یروین که به خانه بـر  یاندازد موقع یشتر به 
که نم یگردد آن قدر خسته و ب یم . توانـد بـه همسـر خـود برسـد ینشا  است 

کنـد، عواطـف او را محتـرم شـمارد و خواهش یبه و  یعـیطب یهـا ابراز عالقـه 
کــه زن در چنــ. اش را بــرآورده ســازد افســرده خــاطر و  یطین شــرایواضــا اســت 

کامی یش میزاگردد و روز به روز تأثرش اف یمتأثر م  یهـا تیهـا و محروم یابد نا
ــ ــ یپ ــیدر پ ــه شــوهر، دلســرد و ب ــه م ی، زن را نســبت ب ــدگ یعالق  یکنــد، از زن

کـه مراتـب شـکا ینم یشـود، طـول یوس میمـأ ییزناشو  یتیت و نارضـایکشـد 
ش را آشــکار یخــو یی درونــهــا یآورد و نگران یاو بــه زبــان مــ یخــود را از همســر

گر ا. سازد یم ک یعفتـ یوب، زن را بـه بـن وضـع نـامطلیـا وادار نکنـد و  یو ناپـا
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گلـه منـدیبه بار ن ییرسوا گـر دامنـه  کـار بـه یت توسـعه نیو شـکا یاورد، ا ابـد و 
کـــه عشـــق و امیـــو طـــالق نکشـــد، حـــد اقـــل ا ییجـــدا گرمـــیـــن اســـت  و  ید و 

ــا ام یبنــدد و جــا یرخــت م ییط زناشــویمحبــت، از محــ ــه ن و  یدیــخــود را ب
گرفتـار ناسـازگاردهد و سر انجـام  یم یدلسرد انـا یو اخـتالف و اح یخـانواده 

گر  . گردد یم ییزه جویو ست یپرخاش 
گرمیص، با روش ناپسند خویثروت پرستان حر و حسن معاشرت  یش به 

کـه پـول ب ینـان بـرایا. رسانند یب میخانواده آس گـرد آورنـد و طبـع  یشـتریآن 
کارهــایــنــد ناچــار بایش را ارضــا نمایفــزون طلــب خــو  یمتعــدد ید عهــده دار 

کاریشوند،  کـه در دسـت دارنـد بـ یا   یش از حـد توسـعه دهنـد تـا جوابگـویرا 
کننـد و  یگـران را تنـگ میت دیـدان فعالیـاتشان باشد و در هـر صـورت میتمن

کــامیــبــدون ترد. گردنــد یت آنــان میــباعــث محروم از  یکــیت یــو محروم ید نا
 .و تضاد است ییزه جویعلل ست

و حــر  در جمــع  یافراطــ یهــا تیالن مقــدس اســالم فعیخالصــه در آیــ
گشــتن و از دســترنج دیمــال، ماننــد ب یآور کــردن ناپســند و یکــار  گــران ارتــزاق 

کــه بهمــان. مــذموم اســت ل و یــرا ذل یو ســربار جامعــه بــودن آدمــ یکــاریطــور 
 . کند یخوار م

 از عبادت  یاد و دوریاشتغال ز
که حضرت فرمود  ر از امام محمد باقریبص یاب کرده   :نقل 
ار مسـتمند و جـز ی، بسـ«سـعد»به نـام  روان حضرت رسولیاز پ یمرد 



 
 
 
 
 
 
 

621 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

ه اش را پشـــت ســـر یـــومی یهـــا  او نماز. شـــد یمحســـوب م  «صـــّفه»اصـــحاف 
بـه او وعـده  یسعد متأثر بود، روز یخواند، آن جناب از تنگدست یحضرت م

گــر مــال کــه ا کــردیــن یبــه دســت آورد، او را بــ یداد  گذشــت و  یمــدت. از خواهــد 
بــرای اوضــاع ســعد و  امبریــنــاراحتی پ. امــدیدســت حضــرت نبــه  یزیــچ

کند بیکه او را تأم ینداشتن وجه ل نازل ین هنگام جبرئیدر ا. شد یشتر مین 
کرد خداوند م. که دو درهم با خود آورده بود یشد، در حال د مـا یـفرما یعرض 

گـاه یاز اندوه تو، به واسطه تنگدست گـر میسعد آ ن حالـت یـاز ا یخـواه یم، ا
کنــدیــن دو درهــم را بــه او بــده و بگــو خریــد ایــرون آیــب حضــرت دو . د و فــروش 

گرفت، و وقت نماز ظهر از منزل خارج شد، سعد را مشاهده  یکه برا یدرهم را 
که به انتظار ا آن حضـرت . سـتاده اسـتیاز حجـرات ا یکـیشان بر درب یکرد 

کن یتوان یا میآ: به او فرمود کردیتجارت  ه یکـه سـرماسوگند به خـدا :   عرض 
گاه دو درهم را به او داد و فرمود کن، سعد ین، خریبا هم: ندارم، آن  د و فروش 

گرفت و برا . ضه نماز در خدمت حضرت بـه مسـجد رفـتیانجام فر یپول را 
ــد ــه او فرمــود. نمــاز ظهــر و عصــر را خوان ــرا: ســهس حضــرت ب کــن ب  یحرکــت 

 . یروز طلب
کردیسعد ب ش آمـد یاو پـ یبـرا ین وضعو چنا. رون شد و شروع به معامله 
کـم وضـع مـال. د، سود آور بـودیخر یکه هر چه م کـرد، بـه یـش پیاو افـزا یکـم  دا 

کرد و اموال و اجناس خـود را در آن یا که در جنب مسجد، مغازه یطور -باز 

کــار و تجــارتش ز یجـا م گردیـفروخــت و رفتــه رفتـه   ییســر انجـام بــه جــا. دیــاد 
که وقتیرس آمـد، سـعد  یرون میـنماز ب یحضرت برا گفت و یبالل اذان م ید 
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 622تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

که هنوز خود را براید یرا م ن، یـکـه قبـل از انیـنماز آماده نکرده است، بـا ا ید 
 . نماز بود یایش از اذان مهیپ

کـرده بـه طـوریـسعد دن یا :فرمود امبر اکرمیک روز پی  یا تـو را مشـغول 
کـار . که تو را از نماز اول وقت باز داشـته اسـت کـرد چـه  کـنم  امـوال را عـرض 

کســیبگـذارم تــا ضــا مــت آن را یخــواهم ق یفروختــه ام، م یجنسـ یع شـود  بــه 
کنم و از دیدر مـت یرم و قیـل بگیـتحو یسـتیده ام، بایـخر یجنسـ یگـریافت 

 . آن را بپردازم
ــــپ کثــــرت اشــــتغال ســــعد و فزونــــ امبر خــــدای مــــال و  یاز مشــــاهده 

گشـت؛ ب یبازمانـدنش از عبـادت و بنــدگ کــه در  یازمقـدار شــتریخـدا افســرده 
کـرد یجبرئ یروز. اش متأّثر و افسرده بود یموقع تنگدست ل نازل شـد و عـرض 
کدام حـال را یا. تو بر سعد مّطلع هستم ید من از ناراحتیفرما یخداوند م نک 

ــیپســند یاو م یبــرا ــ ی، وضــع قبل ــونی کن : او را   حضــرت فرمــود یا اشــتغال 
او، آخـرتش را  یایاو دن یرا زندگیدانم، ز یاو بهتر م یسابقش را برا یتنگدست
گفــتیــجبرئ. دهــد یبــر بــاد م ــا و ثــروت، انســان را از یــعالقــه بــه دن یآر: ل  اد ی

گذشــته او را میـــبنــابر ا. کنـــد یآخــرت غافــل م گــر وضـــع  ، آن دو یخـــواه ین ا
که به او داده بود یدرهم ش یر، حضرت از منزل خـارج شـد و پـی، پس بگیرا 

کـــه بـــه تـــو داده یمـــآن دو دره: ســـعد آمـــد و فرمـــود بـــه مـــن  یخـــواه یام، نم را 
گر دو یبرگردان کرد ا دهم، آن حضـرت  ی، مـیست درهـم هـم بخـواهی  عرض 
کنیخ: فرمود گرفت، چ. ر، همان دو درهم را به من مسترد   یزیـحضرت آن را 

که وضع او به حال اولش برگشت    .نگذشت 
                                                           

 . 112،   51، ج عهیوسائل الش. 5



 
 
 
 
 
 
 

622 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

 : فرمودند یامام حسن عسکر
ٌق ْشَغْلَك یاَل  ْز وضن ؛َمْضُم  ِر ُْ  وٌن َعْن َعَملن َمْف
کــه بــر تــو  یکــه خــدا ضــامن آن شــده، تــو را از عملــ یآوردن روز دســتبـه 

  .و به آن مشغول نسازد نداردواجب است، باز 
 

 تعاون و همکاری.11
ایـن . اقتصاد مقاومتی به ثمر نمی نشیند مگـر در سـایه تعـاون و همکـاری

ــه همــ ۀ مهــم در زنجیــر ــا چــرخ عوامــل اقتصــاد ۀ تولیــد ب کنــد ت کمــک مــی  ی 
یـک جنبـه از تعـاون در همـین قسـمت خـود را نشـان . اقصتاد را به جلو برانند

دیگر آن هم تعاون و همکاری برای رفع مشکالت افـرادی  ۀ اما جنب. می دهد
که دچار آسیب شـده در جامعـه  یاند؛ بـه عبـارت دیگـر افـراد از جامعه است 

کـــه بـــه دال کـــار،  یی، عـــدم توانـــایتگورشکســـ: ل مختلـــف، ماننـــدیـــهســـتند 
د بــه آنــان یــباشــند و با یم یازمنــد بــه تعــاون و همکــارین... ، حادثــه ویمــاریب

کرد تا به فعال خـود ادامـه  یبپردازند و آبرومندانه بـه زنـدگ یت اقتصادیکمک 
 . دهند

در قالـــب وام و قـــرض، انفـــاق و بخشـــش،  یاقتصـــاد یتعـــاون و همکـــار
کمک بالعوض و یکوکاریاحسان و ن کمکی،  صـورت  یو عملـ یفکر یها ا 

که همه ایگ یم ات یـث و روایـاحاد. ها مورد توجـه و دسـتور اسـالم اسـت نیرد 
 : نه در حد تواتر است از جملهین زمیدر ا
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 : فرمود امام صادق
ا  َ ُكُم ِإَّنَ ْعَعا
َ
ُهوَهاا َح  أ ْماَواِ  ِتُنَوَجِ

َهَهاا اهلُل یااهلُل َهِذِه اْلُفُضوَ  ِماَن اْْلَ َو  ُث َوَجَ
وَها ؛یََلْ  ُز َِ وَها ِتَنْك  5ْعِعُْكُ

از شماســت، بــه شــما داده تــا بــدان یــکــه افــزون بــر ن ین امــوالیــخداونــد ا
کــه خداونــد دســتور داده،  ید و بــه امــورییــله بــه خداونــد تقــّرب جویوسـ
کنز و روید؛ نه به ایبپرداز که آن را   . دییهم انباشته نما ین 

 : گر فرمودیث دیدر حد
کـه امـوال و یاسالم و مسلمانان است، ا یه باعث بقاک یاز امور» ن است 
کســ ثروت گ یهــا نــزد  کــه حقــوق مــالیــقــرار  کارهــا یرد  ده یپســند یرا بدانــد و 

ــابود کــه دارایــن در ایاســالم و مســلم یانجــام دهــد و ن هــا دســت  یین اســت 
کارها یکس که  گناه و معص یباشد    «.ت انجام دهدیناپسند و 
کالم حضرت همان مفهیا ىلا اْلرِب  وا الاَّْقَىومن  ن َا عا وىلا   تاعاوا ن َا عا وا ال تاعواوا

ْدوان ْثِم وا اْلع   .است  اْْلِ
گروه از امام صادق: دیگو یسماعه م کـه  یدرباره  کـردم  از مردم سـوال 

ــان مــال ــزد آن ــزا یدر ن ــر نی ــرادران مــومن  یا عــده یازشــان اســت، از طرفــید ب از ب
کنـیهـا را سـ وجـود نـدارد تـا آن یزیت هم چازمند هستند از زکایداف نیشد م، یر 

کن یروزگار سخت  م یاست چه 
 : فرمود امام 
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662 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

ْسااااِلُم  ْسااااِلِم اَل  اَْلُ ُخااااو اَْلُ
َ
َواُماااالیَعَلاااا... ُذُلااااهیْ ْاِلُمااااُه َو اَل یأ و  ُكْم ِبالَنَ
 ؛5التعاُون
کنـد، هرگـز او را خـوار و  یبرادر مسلمان است هرگز به او ظلم نم مسلمان

بــا  یآنــان و تعــاون و همکــار یدگیکنــد؛ بــر شــما بــاد، بــه رســ یل نمیــذل
 .آنان

 : فرمود ین امام علیر المومنیام
و تعــاون  یر خــواهیــحت و خیخداونــد بــر بنــدگان، نصــ یاز حقــوق حتمــ»
 « .گر استیکدۀ نسبت ب یهمکار
ــر تعــاون و همکــار نیره معصــومیســ بــه خصــو  در امــور  یهمــواره ب
ش یشـه خواهـان رفـاه و آسـایهم نیمعصـوم. استوار بوده است یاقتصاد

گرفتـاران بـود و یاز ن یریهـا دسـتگ آن یشگیمردم بودند و برنامه هم ازمنـدان و 
کـــم در آمـــد تشـــویـــگـــران را نید ـــه مســـتمندان و قشـــر  کمـــک ب ق یز در جهـــت 
 : فرمود که امام صادق یینمودند تا جا یم

 ؛3اُلُه یَنا ِع یِإلَ  ُنُه َو یَنا َد یًَا َفَعلَ یَو َتَرَك َد  َماَو َمْن 
م و خـانواده اش یپـرداز یرد و بدهکار باشـد، مـا قرضـش را میهر کس بم
 .میکن یرا اداره م

: دینـه شـد و پرسـیبدهکار و ورشکسـته بـود، وارد مد یمرد: خ آمدهیدر تار
کس  ین بن علـین مردم است  او را به حسین شهر بخشنده تریدر ا یچه 
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 666تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

. د شـــد و آن حضـــرت مشـــغول نمـــاز بـــودوارد مســـج یو. نمودنـــد ییراهنمـــا
دش به تو باشـد یکه ام یکس: ن مضمون خواندیبد یستاد و اشعاریمقابلش ا

، یشــود؛ تــو بخشــنده و مــورد اعتمــاد ید نمیــو حلقــه در خانــه تــو را بزنــد نــا ام
گر خوب خانـدان شـما نبـود، عـذاب جهـنم مـا را  یپدرت قاتل تبهکاران بود و ا

 . گرفت یفرا م
ــه غالمــش فرمــود نیامــام حســ ــآ: پــس از ســالم نمــاز، ب ا از مــال حجــاز ی

گفــت یزیــچ حضــرت . نــار موجــود اســتیچهــار هــزار د یآر: مانــده   غــالم 
کسیآن را ب: فرمود هـا را بـه   ناریآن د. میکـه سـزاوار تـر از ماسـت، بپـرداز یاور، به 

گـر وسـعت داشـت: آن مرد داد و فرمود ن یـا. میداد ین بـه شـما مـیـشـتر از ایم بیا
گریشخص د گرفت و شروع به  کرد؛ امامینار را   یکمـ یه تو برایگر: فرمود ه 

گفت گر: عطاست   سـخاوت شـما و در فکـرم چگونـه جـود و  یه من بـراینه، 
بــرد و در دل خــود  ین میت بــا عظمــت شــما را خــاک از بــیســخاوت و شخصــ

   .کند یپنهان م

  ییر بنایپرداختن به امور ز. 12
کـالن را در بـر م یهـا تیاز فعال یفـیاقتصاد، ط آنچـه مهـم . ردیـگ یخـرد و 
ــاســت اولو ــه تالش تین فعالیــا یت بنــدی ر یــو ز یهــا اساســ هــا و پــرداختن ب

 . است ییبنا
کم یا هیدر توص امام صادق  : فرمود یت اسدیخطاب به 
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660 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

آن را دوسـت دارد و از نـوع پسـت و  ی، نـوع واال و عـالیزیـخداوند از هر چ»
 « .استت آن، ناخرسند یکم اهم
که بیث شرین حدیا شـه و یهم ید بـرایـاسـت، با یکّلـ یا انگر قاعـدهیـف 

ن ینصـب العـ یو اقتصـاد ی، فرهنگیاسی، سیو اجتماع یدر همه امور فرد
گ کاریمومنان قرار  که همت بلند دارند در انجام هر  به دنبال فتا  یرد و آنان 

 . ها ها باشند نه پرسه زدن در دامنه قله
سـت و بـه یر نیامکـان پـذ یها به آسان دن به قلهیکه رس است یهیالبته بد

ــر باین مســیــازمنــد اســت و در ایدراز مــدت ن یها برنامــه د صــبر و اســتقامت ی
کردیپ  .شه 

ی امـور زیربنـایی را در اقتصـاد اشـاره مـی ها ن مؤلفـهیبه مهم تـرن جا یدر ا
  :کنیم

ز( الف   یکشاور
، مــوثر یاجتمــاع یدگاز طبقــات جامعــه و در زنــ یکشــاورزان، طبقــه مهمــ

ــر کشــاورزیــنــد و در میها ن آنیت گون،  ــا گون  یها از جملــه شــغل یان مشــاغل 
ــآنــان در طــول ســال، همــه روزه در مزرعــه و . ســخت و طاقــت فرساســت ا در ی

کشــاورز کــردن ابــزار الزم  گــرو . در تــالش انــد یخانــه در فــراهم  کشــاورز در  کــار 
ن عوامــل اســت، از یــر ایقــت او اســیاســت و در حق یعــیمســاعدت عوامــل طب

کند، زیار باشد تا متناسب با شرایدار و هوشیوسته بید پین رو بایا را یط عمل 

                                                           

وِر َو  یِحّبد َمَعالِ یِ ّنَ اهلَل َعّزَ َو َجّلَ  : 23همان،   . 5 مد
د َساَفَها یاأل  َرهد َسف   . ک 
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کــارش بــه ا یوقتــ توانـــد  یدارد او نم ین عوامــل و عناصــر بســتگیـــسرنوشــت 
گیـعت را به دلخواه در اختیجهان طب یها دهیپد ره شـود، یـرد و بـر آنـان چیـار 

کـار، ز یو سسـت یتـوجه ین بـیترکوچک او بـه بـار  یبـرا ینیسـنگ یهـا نایدر 
 . خواهد آورد

کار آنان، چن یوقت و مقـدار در  ید سـطا زنـدگیـن طاقت فرساسـت بایکه 
کـارش در درجـه اول بـه یآمد ن کنـد  کشـاورز احسـاس  گردد تـا  ز با آن متناسب 

 . رود یگران نمیب دینفع خود اوست و ثمره زحماتش به ج
کاســتن مال یبرخــ ــه  ک ــت نهــا د اتیپنداشــته انــد  کشــاورزان، در یــر وق از 

را یــاسـت، ز ین پنـدار نادرسـتیـگـذارد، امـا ا یم یدولـت اثـر منفـ یقـدرت مـال
کشــاورزان داده م یفــیمنـافع تخف ت بــه خــود یــشــود در نها یکــه بــه دهقانــان و 
کـه حکومـت  یدولت باز م کشـاورزان را بـر آن خواهـد داشـت  گردد، بـه عـالوه 

کنند و در  یاریآن را  یدر هنگام ناتوانموجود را از دل و جان دوست بدارند و 
 . زندیت از آن برخیوقت شکست و بحران به حما

 : دیفرما یم یامام عل
ْرضن اْتَنَمَرَهاا 

َ
ْو ِإَحاَلاَة أ

َ
اةن أ
َ
ْو َباَل
َ
ِو اْنِقَعاَع ُشْربن أ

َ
ًة أ ْو ِعَلَ

َ
َفِإْن َشَكْوا ِثَقًا أ

ٌق  َْ ْفَ  َع  َت ا َعَعٌش َخَفَ ْجَ َف ِِبَ
َ
ْو أ
َ
ْن أ

َ
ا َتْرُجو أ ْم ِِبَ ْمُرُهْم؛یْْنُ

َ
ُلَح ِبِه أ َْ5 

گر مردم از سنگ کشت یات یمال ینیپس ا کـه یا از آفت  ا قطع بهـره آب، 
 ییها نیدن باران و شبنم در زمیا از نرسی، رندیگ یمدر شهرها از رود آب 
ا از فاسـد شـدن دانـه بـر اثـر غرقـاب و یـگـردد،  یراب میکه از آب باران سـ

کننـــد بایکاشـــ یخشکســـال کـــه بســـته ید خراجـــیـــت  ـــا  یبکـــاه یا را  ت
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 .دیکارشان راست آ
کشاورز یامام عل ف یاز عمر شر یانیار عالقه مند بود و سالی، بسیبه 
گذرانـد، خصوصـا در دوران بین شغل شـریخود را به ا  یسـت و پـنج سـالیف 

کشتزار  ید محصول و آبـادانیها به تول  که حق مسلّمش غصب شد در مزارع و 
 . کشاورزان اشتغال داشت ین و حفر چاه برایزم

کشــــاورزیدر تشــــو یره امــــام علــــیاز ســــ یادیــــث زیــــاحاد و  یق بــــه 
که به بعض یدرختکار  : میکن یها اشاره م از آن یوارد شده است 

 : دیفرما یم یطوالن ی یآن بزرگوار در حد
َنَ َمَعاااااا

َ
َمااااااَرُة َو اْلِعَمااااااَرُة َو یأ َساااااٌة اْلِ ِْ َةْ ْلااااا

َجااااااَرُة َو َش اْْلَ َجااااااَرُة َو اْلِ الَنِ
َدَقاُو  َََ ا َوْجُه اْلِعَمااَرِة َفَقْوُلاُه َتَعااََل  ال َمَ

َ
ْن َقاَ  َو أ

َ
ُكْم ِماَن )ِإََل أ

َ
ْنَشاأ
َ
ُهاَو أ

َمااَرُهْم ِباْلِعَماااَرِة  5 (ایاااْْلَْرِض َو اْسااَنْعَمَرُكْم فِ 
َ
ااُه َقااْد أ َنَ

َ
َ اَنُه أ َْ ْعَلَمَنااا ُساا

َ
َفأ

َعاُكوَن َذِتَك َس یتِ  بًا َِلَ ا یََ َماَراِو ْیاِشِهْم ِِبَ اَبِ َو الَرَ َ
ّْ ُ  ِماَن اْْلَْرِض ِماَن ا ُْ

ا َجَعَلُه اهلُل َمَعا َكَل َذِتَك ِمََ ِْ ؛یَو َما َشا   َش ِتْلَرْل
، یدولتـــ یها پســـت: کننـــد ین میخـــود را از چنـــد راه تـــأم معـــاشمـــردم 
کشاورز یعمران یکارها  . ، تجارت، اجاره و صدقاتیو 
که م کشاورز: دیگو یتا آن جا  کـه : دیفرما ی، خداوند متعال میاما  اوست 

کرده استیزم ید آورد و به عمران و آبادیشما را پد  . ن دعوت 
کرده است یزم یها را به عمران و آبادان خداوند متعال از آن رو انسان ن امر 

کشـــاورزیکـــه از بهتـــر کـــه  ل غـــالت، یـــاســـت و محصـــوالت آن از قب ین راه 
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  .دین معاش نمایها است تأم وهیبات و محبو
 : فرموده است امام صادق
ِح  وِص یْكُنُب ی َی ُر املومَیأم َكاَن   5 ؛... ای َخ َی ِباْلَفَاَ
کشـاورزان را یهم نیالمومن ریـام کارمندانش سـفارش  شه به عمال و 
 ... نمود یم
 : دیفرما یگر مید یو در جا

ْبَعَدُه اهلل َماًء َو ُتَرابًا ُثََ  َوَجَد َمْن 
َ
 1؛ اْفَنَقَر َفأ

کســـ یخوشـــبختاز  ـــاد آن  کـــه آب و خـــاک  یو ســـعادت دور و محـــروم ب
  .ر و عقب مانده استین، فقیمستعد دارد و با وجود ا

 : دیفرما یدر نهج البالغه هم م
اِئ  َََ َعِن اْلِبَقاِع َو اْلََبَ ُكْم َمْسُئوُلوَن َح  3؛ َفِإَنَ

پا نیابر سرزمدر بر ید حتیمسئول شما   ...انیها و چهار

ونق دادن به تجارت ( ب  ر
و  یدات صـنعتیـه و تولیـتبـادل مـواد اول یبـرا یا لهیتجارت و کسب، وسـ
کشــاورز از  ین تبــادل مــواد و آوردن جنســیــاســت و ا یوانیــو ح یمحصــوالت 

کشور د یکشور ا از عمـده فـروش یـگـر یا دهـات دیـبـه شـهر  یا از شـهریـگـر یبه 
کار بسیشخرده فرو یبرا  ییتواند بـه تنهـا یرا هر کس نمیاست، ز یار مهمی، 
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کند، لذا تجارت پایآن ته یهر چه را الزم دارد از منابع اصل همـه،  یه زنـدگیه 
ــه مســلمانان اســت و نظــام جامعــه بــر آن اســتوار اســت ن یــر ایــدر غ. از جمل

گرفتــار م ، یو روحــ یجســم یمــاریشــود، ب یصــورت، جامعــه بــه هــرج و مــرج 
 ین خود باعـث نـابودیها و زد و خوردها را به همراه خواهد داشت و ااختالل

ــ کــت مســلمانان خواهــد شــد و ب ــه در اســالم توجــه یجهــت ن یو هال ک ســت 
کـار ترغیات بسـیـبـه آن شـده و روا یخاصـ کـرده و آنیـار بـه آن  کـه  ییهـا ب  را 

کنند مذمت نموده است  . تجارت را ترک 
که ایالبته با از جامعـه یـد از حد اعتـدال و نینبا ن اشتغالید توجه داشت 

کار تول کند و بـه عنـوان راحـت تـر یدیفراتر رود و هر کس  ن و پـر درآمـد یرا رها 
کار صنعتیتر کشـاورز یدیـو تول ین شغل به آن بنگرد  دا خواهـد یـرکـود پ یو 

کــم شــغلیر مشــاغل تجــاریــکــرد و از تکث کــم  و  یکــاذب و دالل بــاز یهــا، 
گران  یکالهبردار هـا خواهـد شـد  متیشدن اجناس و باال رفـتن قکه موجب 
که ای ینمود م بـه همـان  یات اسـالمیـنظر روا. ن خود مذموم و نا بجاستیابد 

کســب و شــغل اســت تــا بــه دالل یــحـد اعتــدال و ن از جامعــه در امــر تجـارت و 
ـــاز ـــتن  یها و واســـطه یب ـــاال رف کـــردن جـــنس و ب ـــه دســـت  فـــراوان و دســـت ب
که به ضـرر مسـلمانان  متیق نـک بـه چنـد نمونـه از یا. ردیـاسـت، رواج نگها، 
 : میکن یات اشاره میروا

 :دیفرما یم نیر المومنیام
همانـا خداونـد . کنـد یاز میـن یرا شما را از مردم بید، زیبه تجارت بپرداز» 

ــون، پســند. ن را دوســت داردیعــّز و جــل شــاغل امــ ســت و پــاداش یده نیمغب
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  «. ردیگ ینم
 :ست ت شده ایروا از امام باقر

ــه جــزء آن در تجــارت و »  ــبرکــت ده جــزء دارد، ن گوســفند ی ک جــزء آن در 
  «.است

 : دیفرما یز مین امام صادق
که در  یال خود بکوشد چون مجاهدین معاش عیکه در تأم یکس» است 

کرده است   «.راه خدا جهاد 
که بر امام صادقیهم: کند یاسبا  بن سالم نقل م م از یداخل شـد ن 

کــرد و فرمــودحــال عمــر بــن م کــه از دوســتان حضــرتش بــود ســوال  او چــه : ســلم 
 کند   یم

کرده است یاست اما تجارت و بازرگان یا ستهیاو مرد شا: گفتم  . را ترک 
ا او یـــطان اســـت، آیکـــار شـــ»: د ســـه بـــار فرمـــودین را شـــنیـــچـــون ا امـــام

که پ ینم کـاالیداند  کـه از شـام آمـده بـود خر یکـاروان یغمبر خدا   د و از آنیـرا 
ــدان ســود ــه، چن ــه قــرض خــود را پرداخــت و مــازاد آن را م یمعامل ک ــبــرد  ان ی

کردیبستگانش تقس کردین آیبعد ا« م  ْلهو: ه را تالوت  ة  وا ال یِرجال  ال ت  ِهْم ِِتوارا

ْ  ِذْلِر اَّللِی ا    .ع  عا
کــرد کســانیه در ســتایــن آیــنــد ایگو یان میقصــه ســرا: ســهس اضــافه   یش 
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که تجارت نم گفته اند، زین قصه سرایا. کنند یاست  ه در یـن آیـرا ایـان دروغ 
کسیشأن و ستا که اشـتغال بـه تجـارت، ا یش  نمـاز در  یشـان را از ادایاست 

کسـاننیا»: سهس حضرت فرمود. داشت یسر وقت باز نم کـه بـه نمـاز  یها از 
  «.حاضر شوند و تجارت نکنند برترند

کــ بــه امــام صــادق: دیــگو یســار میل بــن یفضــ کــردم  ه دســت از عــرض 
کش  .نموده ام یده و از آن خودداریتجارت 

کـه امـوال ی  همـ یچرا  مگر عاجز از تجارت»: حضرت فرمود ن طـور اسـت 
د و بـا تجـارت از فضـل خـدا یـنـه، تجـارت را رهـا نکن. رود یشما از دستتان مـ

  «.دیکمک بخواه

 تّجار و صنعت گران در فرمان امام
که به مق نیر المومنیام عت ید و مردم با او بیام خالفت رساز هنگامی 

گـران توجـه خاصـیکردند نسبت به تّجار و پ نشـان داد و  یشه وران و صـنعت 
کار آن را یـنمـود، ز یکردو به استانداران خود سفارش آنـان را م یها نظارت م بر 

ــار تجــار و صــنعتگران، باعــث پر یم ک کــه غفلــت از  کشــور و  یشــانیدانســت 
 .خواهد شد یامت اسالم

که حکومتیقضن یا ا از راه تجـارت و یـشـرفته دنیپ یها ه در عصر حاضر 
اندازنـد  یر ملل هـم پنجـه میکنند و بر سا یصنعت حکومت خود  را استوار م

کرده واز آفتیبه ا یلذا عل. شتر مشهود استیب کـه  ییها ن امر مهم توجه 
                                                           

کاف. 5  .21،   1، ج یفروع 
 .2،   51، ج عهیوسائل الشو  521،   1همان، ج . 1
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اســـت، لـــذا خـــود نمـــوده یریانـــدازد جلـــوگ یتجـــارت و صـــنعت را بـــه خطـــر م
کوچــه و بــازار حاضــر م شخصــا کــار  یشــد و بــا صــدا یدر  بلنــد نقــا  ضــعف 
گوشــزد میکســبه و پ ن حرفــه مقــدس بــه انحــراف نــرود و یــکــرد تــا ا یشــه وران را 

کسبه و بازار  . ان به صورت زالوصفتان جامعه مطرح نشوندیتجار و 

 فرمان مالک 
ــه ا کــه امــام یاز جملــه مــوارد ن مســئله توجــه نمــود، یــدر حکــومتش ب

کـرده و طبقــات جامعـه را بــه  یان مقدســفرمـ کــه بـه مالــک اشـتر صــادر  اسـت 
اد یــم نمــوده و در طبقــه ششــم آن، تجــار و صــنعتگران را یهفــت قســمت تقســ

 : دینما یکند و سفارش م یم
ااارِ ُثََ اْسااَنْوِ   َجَ ااْم َخ  یَو َذوِ  ِبالَنُ ْوِ  ِِبِ

َ
ااَناَعاِو َو أ ََِ ِقاایااال ْم ِی  ًا اَْلُ  ِمااْْنُ

َدِنِه َو  ََ اِته ِب ْضَعِ ِب ِِبَ  ؛... اَْلُ
کن و خـوبیاز من نسبت به تجار و صاحبان صنعت قبول وص بـه  یت 

کن، چه آنهایش توصیر دستان خویآنان را به ز که در شهر هسـتند  ییه 
کسب و تجارت م یکه دارا)ا در روستا ی کز  کـه  و چـه آن( باشند یمرا هـا 
ز یـو ن( ها ان و واسـطهلـه وریم ـل دورگردهـا و پ)ار و در حـال حرکتنـد یس

کـار صـنعت م یجسمان یرویکه با ن یصنعتگران از . پردازنـد یخـود بـه 
ــا ــهــا نبانی کــه ا ید غافــل باشــی ــچــرا  ــران ســبب ی گ ن تجــار و صــنعت 

ــــه از  آن. ش مردمنــــدیله امــــن و آســــایهــــا و وســــ منفعت ک هــــا هســــتند 
کوهســــــتان دور دســــــت، از پرتگاه یها نیســــــرزم اهــــــا و یها و در هــــــا و 
گـرد میهموار و ناهموار مواد موردن یاه نیسرزم هـا  آن. آورنـد یاز مـردم را 
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تواننـد آن جـا جمـع شـده و مـا  یروندکـه همـه مـردم نم یم ییها به محل
گون و دور  یحتاج خود را بـر آورده سـازند و جـرمت رفـتن بـه جاهـای گونـا

 .نها توجه داشته باشیافتاده را ندارند، به ا
 : دیفرما یسهس م

ـــاش، زتجـــار را موا» ســـالمند و از  یرا تجـــار و صـــنعتگران، مردمـــیـــظـــب ب
هـا صــلا دوسـت و آرامــش طلبنــد و  آن. ســتین یمــیهـا ب رنـگ و شــورش آنین

 ییهـا کـه در حضـور تـو و در مرکـز حکومتنـد و چـه آن ییها امور تجار را چه آن
کمبودهـارا جبـران، موانـع را )نما  یدگیدور دستند، تفقد و رس یکه در شهرها
 « .انجام شود یت بخش تا تجارت به خوبیه تجارت را امنبرطرف، را

دهــد و  یتجـار و اهـل صــنعت زنهـار م یها یمالــک را بـه بــد بعـد امـام
 : دیفرما یم

کـردم در م... تجـار و یکـه بـرا ین همه نفعیمالک ،بدان با ا یا» ان یـذکـر 
گروه باشـند  یا و زشـت آن میل، آن هم بـه صـورت قبـیتنگ نظر و بخ یآنان 

گـران ینسـبت بـه د یچ جا از خود تراوشیکنند و ه یم یفقط ثروت اندوز که)
افتن بـر تمـام یـاز مـردم و تسـلط یـاحتکار مواد مـورد ن یکه همواره در پ( ندارند

کــه ا ب و یــع یان تــوده مــردم و از طرفــیــن عمــل موجــب زیــمعــامالت هســتند 
 . ننگ زمامداران است

کـرمیکـه پ کـن چـرا یریمالک، از احتکار بـه شـدت جلـوگ یا از  غمبـر ا
کرد انجـام  یریـگط آسـان و بـدون سـختید فروش اجناس بـا شـرایبا. آن منع 

که نـه  ید بگذاریهم با ییها نرخ(. کم ندهند)عدالت باشد  یرد و با ترازویگ
کار بایبنابر ا. )داریبه فروشنده اجحاف باشد ونه به خر کم سه  : د بکندین حا
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کنترل ترازو  یریجلوگ گذاریو ماز احتکار،   (یزان، نرخ 
کســ کــاریتــو از احتکــار بــه چنــ یپــس از نهــ یپــس هرگــاه  دســتبزند او  ین 

کـــن و در مجـــازات او بکـــوش ولـــیراک ش از حـــد ید بـــیـــن مجـــازات نبایـــا یفـــر 
  «.باشد

کاری و درستکاری.13  محکم 
ــه  ــس ب کیفــی، دوام نخواهــد داشــت، پ ــه محصــوالت  ــدون ارائ اقتصــاد، ب

کیفیــت بهــا دا کــه از صــفِت محکــم ناچــار بایــد بــه  د و اقصــتادی را بنــا نهــاد 
 .کاری و درستکاری برخوردار باشد

أجوج مــأجوج ســتم یــکــه از قــوم  یمردمــ: میخــوان ین میدر داســتان ذوالقــرن
ن یبــ یخواهنــد تــا ســّد  ید، از او میهــا رســ ار آنیــن بــه دیذوالقــرن یدنــد، وقتــید
کند آن  . ها و آن قوم ستمگر بنا 

گ یکند و برا ینا من بیآهن ین سدیذوالقرن کـه  یریجلو  از نفـوذ آب و هـوا 
گداختـه  یشود، دستور م ین رفتن آهن میو از ب یدگیسبب پوس دهد تا مـس 

گداخته بر رویاورند و با ریب آب و هـوا  ینفـوذ یها راه یآهن جلو یختن مس 
   .ردیگ یرا م

ــا موســیدر داســتان دختــران شــع از آن دو دختــر بــه پــدر خــود  یکــی، یب ب
  :گفت

کســیــرا اج یموســ کــن، چــون او  کــه هــم ن یر  رومنــد اســت و هـــم یاســت 
                                                           

 .13، نامه هنهج البالغ. 5
 . 23.  12ات یکهف، آسورۀ  .1
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َا : درستکار َِ یا إِنَّ  ْرتا اْلقا ِ  اْسااْججا   . یاْْلام ی ما
کــرمیــپ ــن امبر ا ــه ســبب امانــت و  یز قبــل از بع ــت، در دوران جــوانی ب

جــه بــه خــاطر یحضــرت خد. افــتیشــهرت « نیمحمــد امــ»بــه  یدرســتکار
کرد و به دلیل درستکارت ی، او را برایدرستکار دو برابر مزد  یجارت انتخاب 

 . او شد و با او ازدواج نمود یفته درستکاریسر انجام ش. داد
کـرمیـم فرزند پیابراه یوقت او را داخـل  امبریـا رفـت، پیـاز دن امبر ا

کـار کرد  و سنگ لحـد را محکـم  گذاشت و با دست خود قبر را اصالح   یقبر 
لاذا عمش أ»: کـرد و فرمـود مواًل فا لم عا ود  کسـ؛ «اِق یوحا گـاه  کـار یهـر   یاز شـما بـه 
کندیدست زد، با کار     .د درست و محکم 

کـار را یهمـ« سـعد بـن معـاذ»بـه نـام  امبریاران پیاز  یکیدر مورد قبر  ن 
که ا یکرد، وقت کردند  کاریاصحاب اعتراض  دارد   یا دهیـچـه فا ین محکم 
 :فرمود

که ا یم یمن به خوب شود  یم یپوسد و قبر متالش یم یزود ن بدن بهیدانم 
ِوو اَّللاان »کن یو لـ وو ی  ما وواًل أاْحكا ما ِمووشا عا ا عا ْبودًا إِذا را  یا کن خداونـد بنــدهیلـ؛ « بُّ عا

کار یدوست م که چون  کار یدارد   « .کند یانجام دهد، محکم 
کـــار کـــار یمحکـــم  ـــبا یو درســـت  کارهـــا باشـــدی در ادارات، . د در همـــه 
کـار  یبـاز یر باشـند؛ دروغ، تقلـب، رشـوه، پـارتد درسـتکایـکارمندان هـم با در 

کاریانسان با. نباشد سالمت . ت داشته باشدیو احساس مسئول ید وجدان 
                                                           

 . 12ه یقصص، آسورۀ  .5
 . 111،   3، ج عهیوسائل الش.1
 . 136همان،   .3
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کارینظام ادار کار ی، به درست   . است یو محکم 
کـار و تجـارت، با کسب و  کـاریـدر بازار و  غـل و غـش، . باشـد ید درسـت 

کز صنعت. نباشد یاجناس تقلب یکم فروش کـار یبا یدیتولو  یدر مرا د وجدان 
کم باشــد، از دال ــحــا ــامی ک ــتول یل نا ــی ــود  ی، عــدم درســتکاریدات داخل و نب

ــول بــ یدر اســالم حتــ. دات اســتیــاســتحکام تول گر یکــدۀ در قــرض دادن پ
که نوشـته بگ کـاریـریدستور داده شده  از اصـحاب  یکـی. دیـکن ید و محکـم 

 : دم، فرمودیشن از امام صادق: دیگو یم
ــه خــوبکــه مــو یهنگــام» کــارش را ب انجــام دهــد، خداونــد  یو درســت یمن 

کار را هفتصد برابر م  . «کند یثواب آن 
 : دیفرما یدر نهج البالغه م ین علیر المومنیام

ش   َمُة یقِ  ا إل  ِسن    یْ ْمِرٍئ ما
 ؛ 1

کــس بــه انــدازه درســت ارزش کــار یهــر  کــه انجــام  یو اســتحکام  اســت 
 . دهد یم

 : دیگو ین جمله میل ایدر ذ ید رضیس
کوتــاه و حکیــا» کــه ارزشــی بــرا یا مانــهین ســخن  تــوان  یآن نم یاســت، 
کــردیــیتع هــم  یچ ســخنیســت و هــیبــا آن قابــل ســنجش ن یچ حکمتــیهــ. ن 
  «.ستیف آن نیرد

گر مسلمانان به هم کنند، فعالیا و،  یاقتصاد یها تین سخن موال عمل 
                                                           

 .  521،   5، ج بحار االنوار.5
کلمات قصار نهج البالغه.1  ،22 . 
 . همان.3
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کـ یکند، ولـ یدا میدات آنان ارزش و اعتبار پیتول کـارمتأسـفانه  ، تقلـب، یم 
کاریر  . ار رواج داردیان ما بسیدر م... ، وی، سرهم بندیا

کاریرا د یاطیخ یامام عل کم   : کند، فرمود یم یدند 
ــه عزا! ا یــخ یا» ــادرت ب ــم ــن؛  ند، نخیت بنشــی ک هــا را ســفت و محکــم 

کوچــک بگ کــه فرمــودیشــن امبریــرا مــن از پیــر؛ زیــدرزهــا را  کــار»: دم   یکــم 
  «.است یاله باعث عقاب و مجازات

کـاریمسلمان با کـار با یکـه انجـام م ید  د یـدهـد درسـت و محکـم باشـد، 
گ یکامل و محکم و قو  . ردیانجام 

 : فرمود ین علیر المومنیام
اُس  ْبَناُء َما  الَنَ
َ
 ؛ 1ِسُنوَن یْ أ
گ ییزهای، فرزند چمردم که درست و محکم انجام   . ردیهستند 

کـار یخدا قـرار  یزکـاریکنـار تقـوا و پره را در یمتعـال صـداقت و درسـت 
 داده و فرموده است
َا یا الَّذیا ا أا ی ق  ا اتَّ نَ  اِدق َّللاا ا آما عا الصَّ َن َا ما  یوا ل 

3
 ؛

د و بــا یــزید، از مخالفــت فرمــان خــدا بپرهیــمــان آورده ایکــه ا یکســان یا 
 . دیان باشیصادقان و راستگو

                                                           

 . 21،   5، ج مجموعه ورام.5
 . 361،   غرر الحکم.1
 . 551ه یتوبه، آسورۀ  .3
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 مردم محوری. 14
گذشــته بــه ۲۵کشــور در طــول  ویــژه در پیــروزی انقــالب اســالمی و  ســال 

 ههشت سال دفاع مقدس از حضور و مشارکت مردم نتایج و ثمرات فراوانی ب
کوچـک ها دست آورده است و در بخش اقتصاد نیز قطعـا هـدایت سـرمایه ی 
بـا اسـتفاده از  .مردم در مسیر اقتصاد عمومی بسیار راهگشا و موثر خواهـد بـود

کا های مردمـی، می ظرفیت کـه شـاید از عهـده چنـد تـوان  رهـایی را انجـام داد 
ــر نیایــد ــه هــم ب ــه مــا نشــان می .وزارتخان ــه هــم ب دهــد، بیانــات و معــارف  تجرب
کید می که هـر جـا مـردم مـی آینـد دسـت خـدا هـم هسـت اسالمی هم تأ . کند 

ووةیوو» کمــک الهــی و »؛ «د  اَّللَّ مووع اْلامعا هــر جــا مــردم هســتند، عنایــت الهــی و 
 5«.پشتیبانی الهی هم هست

کشــور توانایی کــه مســئولین  کــار هــا هــر جــایی  ــه  ــردم را شــناختند و ب ی م
کـه . گرفتند، ما موفق شدیم کامی هست، به خـاطر ایـن اسـت  که نا هر جایی 

کنـیم مـا مسـائل حـل نشـده . ما نتوانستیم حضور مـردم را در آن عرصـه تـامین 
کشور، مسئولین بایـد بتواننـد بـا ۀ در هم. کم نداریم گون  گونا مهـارت،  مسائل 

کننـدهــا بـا دقـت، بـا ابتکـار، راه بـرای بـاال بــردن  1.یی بـرای حضـور مـردم پیــدا 
کــرد ــوع فعالیــت اقتصــادی مردمــی اســتقبال  ــد از هــر ن . مشــارکت مردمــی بای

که هم گردد  کم  کشور و جامعه حا مردم خودشـان را مولـد در  ۀ فضایی باید بر 
کنند و  کشور حس  باید . بر آن ببالنداقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت 

کــه خــود را در آن  کــه مــردم عــادی، هــر فعالیــت تولیــدی  فضــایی بوجــود آیــد 
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کنـار . بینند، انجام دهند توانمند می گـر فـردی در حیـا  منـزل یـا زمـین  مـ الف ا
کاشـتی انجـام دهـد خـود را مقیـد و مفیـد بدانـد و انجـام  منزل خود مـی توانـد 

گر فردی مـی توانـد منـزل خـود را بـ. دهد کنـد و در ا کارگـاهی تولیـدی تبـدیل  ه 
کــار را بــا هــا کنـار ســایر فعالیت ی خــود بـه تولیــدات دیگــری دســت بزنـد، ایــن 
 5.عالقه انجام دهد

ــدا می ــد اقتصــاد خــانواده مقــداری اســتقالل پی وقــت اضــافی افــراد و . کن
گـردد ها خانواده گروهـی هـا ابتکـارات و خالقیت. صرف تولید می  ی فـردی و 

ــد و فرهنــگ عمــومی میدر تولیــد و اقت ی ها ســرمایه. شــود صــاد رشــد مــی یاب
گرفته مـی شـوند کار  کم حجم در تولید به  سـرزنده بـودن و شـادابی . کوچک و 

رخـت  ها به سراغ افراد جامعه می آید و تنبلی و خمودگی از جامعه و خانواده
کاهش مـی یابـد. بندد بر می تنـوع محصـوالت بـه سـرعت . واردات به سرعت 

کشـور اضـافه هـا ی جدیـدی بـه ظرفیتها ظرفیت. یابد افزایش می ی موجـود 
گـردد. شود می اقتصـاد . سـبک زنـدگی بسـیاری از مـردم سـبکی جهـادی مـی 

کم. گیـــرد مردمـــی شـــکل بهتـــری می اثرتـــر مـــی  و حمـــالت اقتصـــادی دشـــمن 
 1.گردد

که رویکردی اقتصادی دفاعی دارد و به دنبال استقالل  در نظام حکومتی 
کـه در و خودکفایی است ، نقش مردم بسیار حائز اهمیت است، زیـرا مردمـی 
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ــا غیرمســتقیم دولــت و  کننــد و متوجــه نگــاه مســتقیم و ی ــدگی مــی  امنیــت زن
ــا جــان و دل در  ــه اوضــاع معیشــتی و فرهنگــی شــان مــی باشــند، ب مقامــات ب

 5.، حامی دولتشان می باشندها و جنگ ها سختی
گیــری و شــکوفایی ی مردمــی مــی توانــد در شــکهــا اســتفاده از ظرفیت ل 

 .اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی داشته باشد

ومات مردم محوری. 41-4 وری بر ملز  مر
 اقتصاد مردمی و نه اقتصاد دولتی  (5
 22های اصل  اجرای صحیا سیاست (1
کار  سازی دولت برای ورود عامالن اقتصادی؛ عناصر آماده زمینه (3 ی به 

ک  شوریا دارای مهارت، ابتکار، دانش و سرمایه در 
کـار  راهنمایی برای حضور مردم در عرصه (2 های اقتصادی متناسـب بـا 

 و سرمایه و توانشان
 ها و فساد ها و جلوگیری از سوءاستفاده نظارت بر فعالیت (1
ــد انجــام شــود و  (2 کــار اقتصــادی و فعالیــت اقتصــادی توســط مــردم بای

 .اختصا  به مردم دارد
 1میهای جنگ تحمیلی و انقالب اسال ی موفق، سال نمونه (2

 اراده ملی و توافق نخبگی. 41-2
یکـی از مهـم تـرین الزامـات اقتصــاد مقـاومتی عـزم ملـی و بسـیج همگــانی 
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ی باروری ها تنها و فقط یک اراده ملی و توافق نخبگی می تواند زمینه. است
کنــدهــا ظرفیت کشــور را فــراهم  گــر بخشــی از نخبگــان مــا بــه جــای . ی درونــی  ا

ــه ایــن همــه ظرفیــت درونــی ی توخــالی بیــرون از هــا شــیفته زرق و برق توجــه ب
تــوان بــه  کشــور شــوند و ایــن شــیفتگی بــه نــوعی خودبــاختگی منجــر شــود نمی

فضــیل بــن عیــاض مــی . تحقــق اهــداف روشــن اقتصــاد مقــاومتی امیــدوار بــود
کــردم از امــام صــادق »: گویــد . در مــورد معاملــه بــا خلفــای عباســی ســوال 

بـه خـدا قسـم، [ ن معاملـه نکـن زیـرابا اینـا! ]ای فضیل :حضرت جواب دادند
کفار بیشتر است و در جای دیگر می کسـانی پیـدا »: فرماینـد ضرر اینان از  گـر  ا

ــد و برایشــان  کنن ــه بنویســند و مالیــات جمــع  ــه بــرای بنــی امی ک نمــی شــدند 
بجنگنــد و در اجتماعــات آنــان حاضــر شــوند، هرگــز نمــی توانســتند حــق مــا را 

گر مردم آن. بگیرند کردنـد، چیـزی جـز ها اموال و داراییرا با  ها ا یشان رهـا مـی 
یعنـی نگـاه صـرف بـه بیـرون و « .آنچه در دستانشان بود به دست نمی آوردنـد

که در نهایت منجر به تقویت آنها می شود در شـریعت  تکیه بر منابع دشمنان 
 5.اسالمی به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی مردود است

کثری مردم. 15  مشارکت حدا
کننـد اقتصاد مقاومتیحداکثر مردم باید در این امر مگـر معانـد . مشارکت 

که آن دیگر دشمن درونی است تا وقتی معاند نیست، ولـو غیرخـودی . باشند 
کشور الزم است؛ مشارکت حـداکثری فعـال  است، مشارکت او برای ساختن 
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بایـــد نقـــش خودتــان را بـــرای خودتـــان . و مــؤثر و مشـــارکت فعاالنـــه الزم اســت
کـه در  کنید، فعاالنه و مؤثر خودتان را بشناسید و فکر هـم نکنیـد  تعیین و ایفا 

حضــور فعاالنــه و مشــارکت  5.ایــن اقتصــاد جامعــه، تــک تــک مــا مــؤثر نیســتیم
کـــه بســـتر را بــرای اجـــرا و پیشـــرفت اقتصـــاد  حــداکثری مـــردم فرصـــتی اســت 

 .کند مقاومتی مهیا می

 تولید ملی و لزوم حمایت از آن.16
گر دو  رکن اصلی اقتصاد مطرح شود، رکن اول، تقویت تولیـد ملـی و رکـن ا

که بـه جـز  در واقع می. دوم، تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی است گفت  توان 
این دو مورد در اقتصاد مقاومتی مطلب دیگری مطرح نیست؛ از این رو تولید 

یادی دارد  1.ملی اهمیت خیلی ز
کنــد، ی گــر بخواهــد رونــق پیــدا  کمــک تولیــد داخلــی ا قینــا بایــد، هــم بــه آن 

که مانع رشد آن است جلوگیری بشود، هـم بـرای  تزریق شود، هم از چیزهایی 
ــد، هــم واردات و محصــوالت مشــابه بــ ک ۀ محصــوالت، بــازار بــه وجــود بیای

کنتـرل بشـود گراسـت؛ مـا از درون ... نحوی  گفتـیم اقتصـاد مـا درون زا و بـرون 
کنــیم و بجوشــیم و افــزایش پیــدا  کنــیم، امــا بایســتی نگــاه بــه بیــرون بایــد رشــد 

داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلق به ماست، باید بتوانیم با همت خود و 
کنــیم و ایـن حضــور بـدون دولــت  بـا ابتکـار خــود، در ایـن بازارهــا حضـور پیـدا 
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 5.امکان پذیر نیست
در دوران اقتصــاد مقــاومتی حمایــت از تولیــد ملــی داخلــی یــک ضــرورت 

ی تولیدی و بازرگانی و حتـی نظـام ها طرف باید فعالیت از یک. جدی است
کشور با نیازهای ناشی از اجـرای اقتصـاد مقـاومتی و پیامـدهای  پولی و مالی 
ــه  کشــور را متکــی ب ــد اقتصــاد  ــی بای گــردد و از طرف آن هماهنــگ و هــم خــوان 

کـــار، منـــابع ســـرمایه ای، . ی داخلـــی نمـــودهـــا و ظرفیت ها توانمنـــدی نیـــروی 
و نظایر آن باید با الزامات اقتصاد  ها و نگرش ها ، نگاهها ابتکارات و خالقیت

گــردد در مســأله تولیــد بایــد نقــش و اهمیــت تــأمین مــواد . مقــاومتی هماهنــگ 
ای را  اولیه، فناوری، تجهیزات و مسـائلی نظیـر مبـادالت اقتصـادی و سـرمایه

کـرد و تـالش نمـود بـا بـومی سـازی  برنامـه ها شت و برای آنمدنظر دا ای تبیـین 
 1.کشور را به سمت و سوی توسعه سوق داد ها برخی از آن

یک رکن دیگر اقتصـاد مقـاومتی، حمایـت از »: مقام معظم رهبری فرمودند
؛ یـــک شـــکل قناعـــت و یکـــی از شـــرایط مهـــم در اقتصـــاد «تولیـــد ملـــی اســـت

کشـــورهای ! دات داخلـــی اســـتمقـــاومتی اســـتفاده از تولیـــ بســـیاری از مـــردم 
گـران تـر هـم  گـر  ثروتمند، نسبت به خرید تولیدات خودشان تعصـب دارنـد و ا

دهنـد، و مـا نسـبت بـه تولیـدات هـم وطنـان خـود بایـد  باشد، آن را ترجیا می
کننـد. بیشتر حساس باشیم . البته تولیدکننـدگان هـم بایـد امـوری را مراعـات 
. به مصرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید»: دندمقام معظم رهبری فرمو

کار جدیدی انجام می گر  گر چیز  در دستگاه شما، در وزارتخانه شما، ا گیرد، ا
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گـر همـین اقـدام روزمـره جدیدی خریـده می کـه مـورد نیـاز وزارتخانـه  شـود، ا ای 
ــن  اســت، تهیــه می ــر ای کنیــد همــه اش از داخــل باشــد؛ اصــرار ب شــود، ســعی 
کنیـد و . شـود خود این، یک قلـم خیلـی بـزرگ میداشته باشید؛  اصـالف ممنـوع 

کنـد . بگویید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانـه جـنس خـارجی مصـرف 
کمک بکند ها به نظر من این  5«.می تواند 

 خوداتکا بودن تولید ملی در تأمین نیازهای اساسی.41-4
 ۀ ی حـــوزنیازهـــای اساســـی دقیقـــاف بـــه مســـائل اســـتراتژیک توجـــه دارد؛ یعنـــ

کـه حضـرت امـام  ایـن همـان نکتـه. استراتژیک باید خود اتکا باشد ای اسـت 
کـه رحمه اهلل علیه و مقام معظم رهبری در قالب خو کـرده انـد  دکفایی مطـرح 

گندم . تقریباف در آن معنا ندارد و مبادله اش خیلی خطرناک است مبادله  گر  ا
کــه فراتــر از حـــد  کشــور بخواهــد از خــارج بیایــد، خطرنــاک اســـت، مگــر ایــن

کـه در  احتکار، آن چه بـه نظـر می ۀ در زمین. استراتژیک باشد رسـد ایـن اسـت 
ی اســالمی آن چــه خیلــی نســبت بــه آن حســاس هســتیم، احتکــار ها اندیشــه

گر نیازهای غیراساسی مانند پسته و تـوت فرنگـی را  نیازهای اساسی است و ا
کنــد، بحــران در جامعــه پــیش نمــی آیــد ــایی نک. کســی احتکــار  تــه مهــم، پوی

که زنـدگی و معیشـت مـردم مـا بـا آن بسـته شـده اسـت زنـدگی . اقتصاد است 
ــز وابســته شــود ــه همــه چی ــد ب ــا نبای ــا و دینامیــک. مــدرن م  1ایــن مفــاهیم، پوی

کـاال را . هستند کاالیی برای مـا اساسـی نیسـت، نبایـد باشـد و نبایـد یـک  گر  ا

                                                           

 .513.511  همان، عباسعلی اختری، . 5
 .دینامیک به معنای پویا و متحرک است. 1
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کرده باشیم کـ 5رافات. خودمان به اشتباه برای خود اساسی  ک ۀ همین است 
که اصالف برای او اساسی نیست و نیازی نـدارد را بـرای خـودش  نفر یک چیزی 

کرده باشد گر در روز یک ساعت از اینترنت استفاده . اساسی  به عنوان م ال ا
گیــریم ــا اینترنــت از نیازهــای . نکنــیم، ســردرد مــی  چــرا بایــد چنــین باشــد  آی

کـردن اسـتضروری بشر است  نیـاز اساسـی بشـر، فهـم  بایـد . و شـعور و فکـر 
کـه بـه جـای  مراقب باشیم سبک زندگی مان را دشمن به سمتی تغییـر ندهـد 

کنـــیم، در نیازهـــای هـــا اینکـــه در فعالیت ی اقتصـــادی توســـعه و تنـــوع پیـــدا 
کنیم؛ این مسأله ما را شکننده می گـر سـبد . کنـد اساسی توسعه و تنوع پیدا  ا

کم متنوع شود و  کم  کـه مصرفی اساسی ما  چیزهای دیگر هم در آن پیدا شود 
 1.چه بسا برای دنیا اساسی نیست، اقتصاد ما شکننده خواهد شد

 آثار تقویت تولید ملی.41-2
کـه ایـن شـش  می کـرد  توان با تقویت تولید ملی، شش اثر بسیار مهـم بیـان 

کنند کدام به نوعی خن ی  ی اقتصـادی دشـمنان ها بخشی از برنامـه ۀ اثر، هر 
کشور  :است علیه 

 افزایش موجودی کاال( الف
کـه قـبالف بیـان شـد یکـی از اهـداف عملیـاتی دشـمنان ایـران در  همان طور 

                                                           

کـه بـه  فراخـی نعمـت، . 5 کسـی اسـت  اتراف به معنای نعمت و برخـورداری از آن و در قـرآن متـرف 
کند و فریفتـه شـود اصـل در معنـای اصـطالحی اتـراف مصـرف زدگـی و رفـاه زدگـی . خدا را فراموش 

 .است
 .562.561مان،   عادل پیغامی، ه. 1



 
 
 
 
 
 
 

 622تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

که با تقویت تولید  ۀ حوز کاال و قحطی است و طبیعی است  کمبود  اقتصاد، 
کشــور تولیــد میها ملــی، نیازمنــدی شــود و آن وضــعیت  ی جامعــه در داخــل 

کاال و قحطی محقق نخواهد شد  .کمبود 

 کاهش تورم  (ب
کـامالف عقالنـی و منطقـی اسـت  ۀ این مطلب براساس قواعد اولی اقتصـاد، 

گـر شـرایط  کـاال در اقتصـاد، ا که بـا افـزایش مقـدار تولیـد و بـا افـزایش موجـودی 
کــاهش پیــدا می کــاال  کــم  دیگــر ثابــت باشــند، قیمــت  کنــد؛ یعنــی نــرخ تــورم 

 .شود می

 کاهش وابستگی به کاالی خارجی( ج
گ کیفیـت طبیعتاف ا کمیت و  که  کند، به نحوی  ر ایران تولید ملی را تقویت 

کاالهـا  کیفیـت  کنـد، مقـدار تولیـد افـزایش یابـد و  کاالهای داخلی بهبود پیدا 
کنند کاالهـای  ۀ نیز بهتر شود، خود به خود تمایل مصرف  ایرانـی بـرای خریـد 

کاالهای خـارجی  کاهش وابستگی به  کم تر خواهد شد و این، یعنی  خارجی 
کـه در واقـع  کـاهش نیـاز بـه ارز  کاالهای خارجی، یعنی  کاهش وابستگی به  و 

 .اثر چهارم است

ز( د  کاهش نیاز به ار
گر بتوان نهاده کـرد، ها ا کشـور تولیـد  که برای تولید نیاز است در داخـل  یی 

گــام در جهــت تقویــت تولیــد ملــی اســت؛ یعنــی بــرای واردات  ایــن خــود یــک 
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کمتری به ارز  ها نهاده کاالهـای نهـایی و نیاز  خواهد بود؛ یعنی هم بـرای خـود 
کمتری نیاز استها هم برای واردات نهاده  .ی تولید، به ارز 

 افزایش اشتغال و درآمد( هـ
کـار اسـت؛ میها یکی از نیازمندی تـوان بـا تقویـت تولیـد  ی تولیـد، نیـروی 

کـ کـرد و ایـن  کـار فـراهم  ار ملی، شرایط را برای اسـتخدام تعـداد بیشـتر نیـروی 
کــاهش بیکــاری می گــر تقویــت تولیــد ملــی باعــث . شــود موجــب  هــم چنــین ا

کسـانی خواهـد  تقویت سودآوری در بخش تولید شود، منجر به افزایش درآمد 
که هم اکنون در بخش تولید، مشغول به فعالیت هستند  5.شد 

 افزایش درآمدهای دولت ( و
ستگی بسـیار دولت برای انجام وظایف خودش به درآمد احتیاج دارد، واب

یــاد درآمــد دولت کــه تحریمهــا ز ی نفتــی هــا ی مختلــف بــه نفــت، باعــث شــد 
کند گر اقتصاد ایران بتواند بـه . فشار نسبتاف قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد  ا

دولـت تقریبـاف از نفـت  ۀ صورت قابل توجهی تولید ملی را افزایش دهد، بودجـ
کـه مربـو هـا شود و از طریـق مالیات جدا می بـه تولیـد اسـت، درآمـدهای  یی 

 1.شود دولت تأمین می
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کار و تالش و شرکت در تولید .17  توجه مردم به 
کــار وتــالش و شــرکت درتولهــا وظــایف مــردم در فعالیت د یــی اقتصــادی، 

کــه از راهکارهــای مهــم اقتصــاد مقــاومتی اســت و بــه عنــوان فرصــت و  اســت 
 یمـردم، اصـل. شـود میعاملی برای اجرا و عملی شدن اقتصاد مقـاومتی ذکـر 

کار و رشد و توسعه تولیتر  5.ندیآ ید به حساب مین عامل رونق 
عــت و یکــی طبی: دانــد د، دو عنصــر را عامــل مهــم و مــؤّثر مــییــقــرآن، در تول

ــس بهــره. کــییزیروى انســانی اعــم از فکــرى و فیــگــرى نید ــگ پ رى از مواهــب ی
انسانی امکـان روى یعت و نیان طبیجاد هماهنگی میعی جز با تالش و ایطب
 1.ستیر نیپذ
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َا الَّذى» وَا ِموْ    ه  ل  نالِبِهوا وا ل  وَا م ما اْمش  ل وَاًل فا م  ااْلْرضا ذا شا لاك  عا جا

ِ  وا الا 
َر  ِ  النّ یِرْزقِ «ش 

 
 ؛ 

که زم» کسی است  کرد، بر شـانهیاو  د یـهـاى آن راه برو ن را براى شما رام 
ــد بخورهــا یو از روز ــه ســوى د؛ و بازگشــت و اجتمــاع یــى خداون همــه ب
 «.اوست

گونـه بیـان فرمـوده  کار وطبیعت این  هم چنین قرآن در ایجاد ارتبا  میان 
نــا ف»: اســت ــاتل ِمــن  َنخیَو َجَعل  نــا فیــهــا َجّنَ ر  نــابل َو َفّجَ عد یلل َو اع  وِن یــهــا ِمــَن ال 

هد ایلِ  وا ِمن  َثَمِرِه َو ما َعِمَلت  لد کد
 
نگورهـا و ا هـا ی از نخلیهـا و درآن باغ»؛ 1«ِهمیدیـأ

وه آن و از دســترنج یــم، تــا از میی از آن جــارى ســاختیهــا م و چشــمهیــقــرار داد
 «.ش بخورندیخو

د و حرکـت و یـبـه عنـوان منبـع تول« درخـت»، «آب»، «نیزمـ»ات، ین آیدر ا
د معرفــی شــده یــبــه عنــوان ابــزار تول( کــار و تــالش)ن، و عمــل یکنــدکاوى در زمــ

کسـب معـاش یـتفاده از اانـد تـا بـا اسـ افتهیاست و مردمان فرمان  ن عوامـل بـه 
م یم سـهیهـاى عـالم، بطـور مسـتق دهیرى از پدیگ بپردازند و در استخراج و بهره

کنند، بدون وساطت دیباشند، در تول نـد و ثقـل یگران زندگی نماید مباشرت 
 3.گران نیاندازندینی خود را به دوش دیو سنگ
 : دیفرما می امبر اسالمیپ
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َكَدِ ا»  ؛  «ُكْم یدیُكُلوا ِمْن 
 «.دیاز حاصل دسترنج خود بخور

کار، فرموده اسـتیف ارزش و اهمیدر توص یحضرت عل موش  »: ت  العا

کار تو را به هدف م1«ةیبل غ  كا الغای  «.رساند ی؛ 

 مدیریت مصرف.18
ی ها دسـتگاه ۀ امروزه تعادل در مصرف یک حرکت جهـادی اسـت و همـ

ــد موضــوع پر ــین آحــاد مــردم بای هیــز از اســراف و اســتفاده از دولتــی و هــم چن
گونـه اسـراف و تبـذیر، مهـم . تولیدات داخلی را جدی بگیرند جلوگیری از هـر 

از این رو خداوند در آیه . ک الگوی اسالمی مصرف استیۀ ترین اصل در ارائ
رسـیدن بـه  هرارا فرقان، حرکـت در مـداری بـه دور از افـرا  و تفـریط  ۀ سور 22

که در مسـیر پایـداری در مصـرف  یا جامعه پس فرد. پایداری دانسته است ای 
کند به پایداری در اقتصاد می رسد و جامعه بـه همـان مطلـوب یعنـی  حرکت 

 3.اقتصاد سالم، شکوفا و مقاومتی دست خواهد یافت
مســئله مــدیریت مصــرف، یکــی از ارکــان اقتصــاد مقــاومتی اســت؛ یعنــی 

ایـد در جامعـه میـان یک نسبتی ب 2.مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر
                                                           

مؤسسـه : ، چـاپ سـوم، بیـروت22محمدباقر، مجلسی، بحاراالنوار لدرراخبار االئمه االطهـار، ج. 5
 .352قمری،   5263الوفاء، 

عبدالواحد بـن محمـد، تمیمـی آمـدی، غـررالحکم و دررالکلـم، چـاپ اول، قـم، دفتـر تبلیغـات . 1
 .551،   5326اسالمی حوزه علمیه قم، 

 .112سحاقی، نقش فرهنگ در مقاوم سازی اقتصاد،   حسین ا. 3
کارگزاران نظام، . 2  http://www.khameni.ir    63/61/5315بیانات در دیدار 



 
 
 
 
 
 
 

622 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

ای بــه ســود تولیــد؛  تولیــد و مصــرف وجــود داشــته باشــد؛ یــک نســبت شایســته
ــزایش داشــته باشــد ــر مصــرف جامعــه اف ــد ب . یعنــی تولیــد جامعــه همیشــه بای
یـادی هسـت، صـرف  کـه ز کند؛ آن چـه  کشور استفاده  جامعه از تولید موجود 

کشور شود کشور این جوری نیست. اعتالی   5.امروز در 

 ت مصرف خانوادهیریمد*
. سـتها یکی از راهکارهای اقتصـاد مقـاومتی، مـدیریت مصـرف خانواده

 ین خـانواده مخـارجیمحـدود اسـت و همچنـ هـا ت خانوادهیچون درآمد اکثر
که هز بـه  یزنـدگ ۀ ادامـ یافراد بـرا. شود ین درآمد پرداخت میآن از ا ۀ نیدارد 
کاالهـاشتردرآمد آنهـا بـه یاز دارند و بین یادیز یکاالها م ـل غـذا،  ییمصـرف 

خـانواده ازمهـم  یت منـابع مـالیریمـد. رسـد یمـ... پوشا ، مسکن، آمـوزش و
کــه بــا تــدب یفین وظــایتــر . ردیــگ یخــانواده شــکل مــ یر همــه اعضــایاســت 

گرتـداب تواننـد ازکــم  یخـانواده مــ یشـه شــود اعضـایاند یحیو صــح یر اصـولیا
 1.ته باشندرا داش ین استفاده و بهره وریشترین امکانات بیتر

کـه خـانواده مـی تواننـد بـا مـدیریت بـر منـابع و  برخی از مهمترین اقداماتی 
کمک حال اقتصاد در خانواده و جامعه  برقراری تعادل بین درآمد و مصرف، 

 :باشد عبارتست از
 ها طبقه بندی هزینه (5
کاال (1 کردن   جایگزین 
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کاالها (3 کامل از   استفاده 
کاالها (2  5نگهداری اصولی از وسایل و 

 ی اقتصادیها صبر در سختی .19
و مشــکالت، از جملــه راهکارهــای  ها صــبر و خویشــتن داری در ســختی

 یمنطقـ یشـی، دوراندیی اقتصـادها تحّمـل سـختی. اقتصاد مقاومتی است
کــه درآ ــأمیاســت  کنــد و هــم چنــین مــی توانــد  ین مــینــده اقتصــاد شــخص رات

کنــد کشــور را از رکــود خـــارج   یبـــرا ینــید مهــّم  یاز دســـتورها یکــی. اقتصــاد 
ــپ ــر مشــکالت، صــبر در برابــر  یروزی ــد در مــورد پرهیزگــاران . آن اســت ب خداون

ا ِرِ ... »: فرماید می اِء وا حِ    ا فِ یوا الصَّ َّ و در برابر ... »؛ 1«... اْلباْج ِ یا اْلباْجساِء وا الَّضَّ
دان جنــــــگ، اســــــتقامت بــــــه خــــــرج یــــــهــــــا و در م یماریهــــــا و ب تیمحروم
 «...دهند می

کمـال رسـ ینم یدار شتنیبدون خو گـر جامعـه بـه آن آراسـته یتـوان بـه  د و ا
ـــه رشـــد و توســـعه دســـت نمـــ ـــدی ینشـــود، ب ـــبا. اب کـــه تحّمـــل ی ـــاور داشـــت  د ب

چه بسا .  زودگذر است، ولی ثمربخش و پربار ی، دورانیی اقتصادها سختی
که با تک مّلت  یاسیافته، به استقالل سی ییگران رها وغ سلطهیه بر آن، از یها 
گرد دهیرس یقتصادـ ا  3.اند دهیاند و از قدرت و شوکت برخوردار 
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622 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

اقتصادی انسان ممکن است با فقر مالی و مـادی مواجـه شـود  ی  در زمینه
کــه قــرآن بیــان  کنــد و همــان طــور  و از راه خــدا و اســتقامت در آن ســرپیچی 

یاق َل  »کنـد،  می ْیِ  ِرْزقا   فا لا را عا دا قا ا اْ ااال   فا ّما إِذا ما ّ و  أاهوانا ِ  وا أا کـه بـر او »؛ 5« را زمـانی 
کند کند و خدا را متهم  کفران خدا  ی تـاریخ نیـز  در تجربه. «سختی وارد شد، 

های مـــالی بـــر مســـلمانان بـــار شـــده اســـت  مـــوارد بســـیاری از بالیـــا و ســـختی
کــرده و یــا راه شــیطان را در ( طالــب هماننــد شــعب ابی) و مــردم یــا اســتقامت 

گرفته ــــیش  ــــز تحریمامــــروزه . انــــد پ ــــا و تنگناهــــای اقتصــــادی از بالیــــا و  نی ه
که با جامعهها سختی مـردم ایـران  .ی اسالمی ارتبا  دارد ی اقتصادی است 

ــل تحریم ــه در مقاب ک ــانی  ــوان یــک ســختی اقتصــادی ایســتادگی  زم ــه عن هــا ب
کنند، این امر موجب می که نه تنها فرد فرد مـردم بـه  نمایند و صبر پیشه  شود 

گیـرد و بــه کمـال خـود نائـل شــ کمـال خــود قـرار  وند، بلکـه جامعـه نیــز در مسـیر 
 .1زیرا بعد از هر سختی یک آسانی هسـت. رشد و بالندگی خا  خود برسد

ِِس ی ِسا» عا الع    3«إِنَّ ما

 قناعت و ساده زیستی و دوری از تجمالت .21
کـــه - امیرمؤمنـــان علـــی  بهتـــرین اقتصـــاد و زنـــدگی ســـالم اقتصـــادی 
کند، اقتصاد مبتنی بر قناعت تعریف میآسایش انسان را ت پـس . کننـد أمین 

کـه مهـم  کفایـت اسـت  قناعت و اقتصاد واقعی بـه معنـای مصـرف بـه مقـدار 
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 626تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

مردم جامعه . ترین عامل در ایجاد آسایش پایدار و راحتی دانسته شده است
گرایی و ریخـت و  باید تفکر خود را نسبت به مصرف تغییر دهند و از مصرف 

کنند ۀ در هم پاش غیرضروری  5.موارد خودداری 
کننـده در اقتصـاد مقـاومتی،  . اسـت« قناعـت»یکی از راهکارهای تعیین 

کتفــا بــه انــد  و راضــی شــدن بــه ســهم خــود»عنــی یقناعــت در لغــت  و در  1«ا
که سـبب مـی ملکه»اصطالح علم اخالق، عبارت است از  شـود،  اى نفسانی 

کند و در پی فزون طلبی، خـود را از، اکتفا یانسان از ثروت به قدر ضرورت و ن
 3«.ندازدیبه زحمت ن

کــار و درآمــد و  دا مــییــقناعــت در مقــام مصــرف، معنــا پ کنــد، نــه در مقــام 
کار و درآمد و سـرماید، یگذارى و تول هیسرما گر  د انسـان، یـگـذارى و تول هیعنی ا
کفـاف شخصـی باشـد، نـه تنهـا اشـکالی نـدارد، بلکـه چـه بسـا یش از نیب از و 

 ن یرالمـؤمنیره ائمـه بخصـو  امیق شرع مقدس و مطـابق باسـیومورد تش
کفــاف، حاصــل یــاز و یــن ۀ د قــانع بــود و بــه انــدازیــاســت، در مقــام مصــرف با ا 

کرد   2.درآمد خود را برداشت و مصرف 
کـــه آســـایش انســـان را تـــأمین  امیرمؤمنـــان علـــی  خـــوش تـــرین زنـــدگی 

خـوش تـرین »: فرمایـد یکنـد و م کند، اقتصاد مبتنی بر قناعت معرفـی می می
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620 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

آن حضـــرت در تبیـــین معنـــای واقعـــی  5«.زنـــدگی، زنـــدگی بـــا قناعـــت اســـت
کند، آسایش و نظمی در »: فرماید قناعت می کفایت، بسنده  هرکس به مقدار 

کنـد و در آسـودگی و  گشـایش فـراهم می ۀ زندگی می یابد و برای خـویش زمینـ
 1«.گیرد رفاه منزل می

 وظایف اصالحی دولت.21
الن و مدیران جامعه با مالحظه اهمیـت و رده بنـدی عوامـل مشـکل مسئو

کرده و به اصالح و رفع آن  ها آفرین، اولویت را در برخورد با مشکالت مالحظه 
که دانستیم، ریشـ. می پردازند مشـکالت بـی  ۀ اصـلی همـ ۀ یعنی همان طور 

گیــرد. عـدالتی اســت کــار قـرار  گــام اول، اجـرای عــدالت در دسـتور  و . بایـد در 
خـدمات و حقـوق مــردم  ۀ اعمـال و وظـایف و نیروهـای تحـت امـر و ارائـ ۀ همـ

گـــردد گـــام اجـــرای عـــدالت، . براســـاس عـــدالت تنظـــیم  روشـــن اســـت اولـــین 
گراســت یعنــی اول بایــد سیســتم . گــزینش مــدیران عــدالت مــدار و عــدالت 

کــارگیری  ــه  کارآمــدها و ب گذاشــتن نا کنــار  ــن بــا  گــردد، و ای مــدیریت اصــالح 
کـالم حضـرت علـی . الیق است کاردانان مـی  این رهنمودها را در سیره و 
 ها در آغـاز خالفـت ظـاهری اش، در نخسـتین اقـدام حضرت علی . یابیم

گونـه تذکر می که مـن بـه  ای غیـر آن چـه در ایـن چندسـال بعـد از ارتحـال  دهد 
که بسیاری توان پذیرش این عدالت را  پیامبر  کنم  عمل شده رفتار می 
 3.ندارند
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 622تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

کردن اقتصاد.22  دانش بنیان 
کشــور در درجــ ــف بــر دو عنصــر اســت ۀ پیشــرفت مــادی  یــک : اول، متوق

گـر علـم نباشـد، . عنصر، عنصر علم اسـت؛ یـک عنصـر، عنصـر تولیـد اسـت ا
کشــور بــا علــم پــیش مــی گــر علــم باشــد، امــا . رود تولیــد هــم صــدمه مــی بینــد؛  ا

ــر بنیــاد دانــش، تولیــد و تحــول و ت ــزایش پیــدا براســاس ایــن علــم و ب کــاملی اف
کشور در جا می زند  5.نکند، باز 
ی مهم دولت در به بار نشستن اقتصاد مقاومتی ها یکی از وظایف و نقش

که اقتصاد را بر پایه  .ی دانش، بنیان و استوار سازدها این است 
گذشـته مسـیر دسـتیابی بـه  نظام جمهوری اسالمی طی سی و چنـد سـال 

گرفتـه ی نوین را پیموده و ایها دانش ن علوم را یکی پس از دیگـری در اختیـار 
دانشـــمندان جـــوان ایرانـــی بـــه طـــور جـــدی در پـــی دســـتیابی بـــه ایـــن . اســـت
هســتند و بحمــدهلل بــه مراحــل خــوبی از آن دســت یافتــه انــد و مســیر  هــا دانش
ی اقتصـادی ماننـد تحـریم هـا فشـارها و تحریم. همـوار شـده اسـت هـا برای آن

کـــه مـــانع از بانـــک مرکـــزی و تحـــریم فـــروش ن فـــت متوجـــه ایـــن هـــدف اســـت 
گــرددهــا ی پیــاپی ایــران در دســتیابی بــه دانشها پیشــرفت اقتصــاد . ی نــوین 

 1.مقاومتی دقیقاف در چنین شرایطی معنی می یابد
کارهای اقتصادی بـر پایـ گذاری  گر ما ان شاء اهلل بتوانیم بنیان  دانـش را  ۀ ا

ک کشــور تبــدیل  نــیم، ایــن نــه تنهــا بــه پــیش ببــریم و بــه وجــه غالــب اقتصــادی 
کشــور قــدرت اقتصــادی خواهــد داد، بلکــه قــدرت سیاســی هــم خواهــد داد، 
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622 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

 5.قدرت فرهنگی هم خواهد داد
 :ی اقتصاد دانش بنیانها ویژگی

 پیش آهنگی دانش (5
 طراحی و ساماندهی چرخه دانش ثروت (1
کید بر تولیدات دانش بنیان (3  تأ
 تولید ثروت از علم  (2
 تجاری سازی علم و فناوری (1
ک (2  .(23عادل پیغامی،همان ، -5:پاورقی)ی برترها ید بر فناوریتأ
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 622تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

 ی دانش بنیانها ضرورت شرکت
ی علمـی و ها یی بـین شـرکتها ی دانش بنیان در حکم واسـطهها شرکت

کـــه فناوری بـــا  ها ایـــن شـــرکت. کننـــد ی نـــو را تولیـــد میهـــا پژوهشـــی هســـتند 
گسـترش می ی دانـش بنیـان ها شـرکت. دهنـد ابتکاراتشان مرزهای فناوری را 

کــاال و تولیــد تبــدیل  بــا اتکــا بــه ایــن دانــش نــو، دانــش را بــه فنــاوری تجــاری، 
کشور فراهم می آورند ۀ کنند و امکان عرض می  5.آن را در داخل و خارج 

ــ ــانون برنام ــان ایــن  ۀ در ق ــا پای کشــور ت کــه  پــنجم توســعه پــیش بینــی شــده 
عظـــم انقـــالب نیـــز در رهبـــر م. شـــرکت دانـــش بنیـــان داشـــته باشـــد 16برنامـــه، 

که این عدد می تواند بیشتر از این هم بشود . سخنان اخیرشان اشاره فرمودند 
گرفته و ما می ها امروز بحمدهلل تعداد قابل توجهی از این شرکت تـوانیم  شکل 

کنـــیم و آن را تجـــاری ســـازی هـــا دانش کـــاال تبـــدیل  ی جدیـــد را بـــه فـــرآورده، 
 1.نماییم

دانــش بنیــان تــأثیر شــگرفی در ایجــاد اقتصــاد ی ها بنــابراین ایجــاد شــرکت
 ۀ دانـش بنیـان خواهــد داشـت و ایــن مهـم جـز بــا حرکـت و برنامــه ریـزی فعاالنــ

گرفت  .دولت، صورت نخواهد 

 و نیازهای اقتصادی ها عمل به اولویت .23
کــه در یو نــد اقتصــاد و بــهیازجملــه امــور مهــم درفرآ ژه دراقتصــاد مقــاومتی، 
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621 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

گرفتــه می وظــایف و نقــش مــؤثر ۀ حیطــ و  یســاز تیشــود، اولو دولــت در نظــر 
یــــع و هــــم . اســــت یاقتصــــاد یهــــا تیعمـــل بــــه اولو اولوّیــــت درتولیــــد و توز
کـه  یآثار فراوان ی، دارایدر امور اقتصاد یبند تیاولو. درمصرف اسـت؛ چـرا 

شـود  ن بـردن منـابع مییه، از بیها باعث هدر دادن سرما تیبه اولو یتوّجه یب
 5.دارد یع و مصرف در پید، توزیی تولرا برا یکه مشکالت

 هــا در برنامـه ریــزی صـنعتی، بایــد اولوّیت»: شـهید بهشــتی نیـز مــی نویســد
کــه فرآورده ی صــنعتی مربــو  بــه نیازهــای اساســی هــا رعایــت شــود و تــا وقتــی 

جامعــه را در رابطــه بــا خــوراک، پوشــاک، مســکن، بهداشــت، درمــان، انــر ی، 
دیگــر، حمــل و نقــل و تجهیــزات دفــاعی بــه ی آموزشــی هــا  نوشــت افــزار و افزار

کافی تهّیه نشده، درتولیـدات دیگـر، از قبیـل تولیـد ی تفّننـی سـرمایه ها اندازه 
 1.گذاری نشود
ن امـور جامعـه یبـر مسـئول»: ز معتقـد اسـتیـخ محمود شـلتوت نیعالمه ش

ـــرا یاســـالم امـــور را  یزیر محافظـــت از مصـــالا و برنامـــه یکـــه اســـباب الزم ب
ــــد، واجــــب اســــت در مــــورد طرحار داریــــدراخت گون،  یهــــا هــــا و پرو ه ن ــــا گون

جـاد یالزم را ا یان آنها همـاهنگید و میها را فراموش ننما تیها و اولو ضرورت
که تنها در  گ یگذار هیژه سرمایك بخش ویکنند و اجازه ندهند  رد و یـصورت 

ر و در نظــ یزیر ن نــوع برنامــهیــاز ا یریــگ بــا بهره. هــا فرامــوش شــوند گــر بخشید
که زمیها و ن تیگرفتن اولو و . گـردد یفراهم م ینه استقالل اقتصادیازهاست 

                                                           

5 .http://www.arshadha.ir 
 .221،  5322بقعه، : ، چاپ اول، تهرانیاسالم ی، حزب جمهوریمحمد حسین، بهشت.  1



 
 
 
 
 
 
 

 622تی ها و عوامل موثر در پیشبرد اقتصاد مقاوم فرصت

 
 

  5«.شود یامور بسته م ۀ گانگان در همیب یها دخالت یهمه درها بر رو

 جلوگیری از دخالت بیگانگان در اقتصاد.24
که پـیش از انقـالب نوشـته شـده اسـت را خارجی ی توسعهها برنامه  هـا ای 
توسـعه هفـت سـاله  ۀ به ایران آمده است و یک برنام 1وآقای روست. نوشت اند

ما خودمان برای خودمان برنامه نمـی نوشـتیم و سـازمان . برای ما نوشته است
 3.ساخته بودند ها ما را آمریکایی ۀ برنام

ایرانـی پیشـرفت  -قبل از انقالب قرار نبوده است خـود مـا الگـوی اسـالمی
ک. بنویسیم ه الگوهـا نوشـته شـود و بـه ایـران ارسـال در آن زمان قرار بوده است 
ما تنها قـرار بـود یـک سـری تکنسـین و مجـری باشـیم و در ایـن دانشـگاه . شود

کــردن خیلــی ســخت  کنــیم، زیـرا اجــرا  پـرورش داده شــویم و آن الگوهــا را اجــرا 
کننـد و مـا  هـا الگوها را قـرار بـود آن. رود است و هزینه اش هم باال می طراحـی 

کنیم حـال مـا خودمـان . اما بعد از انقالب این مسـئله عـوض شـد .صرفاف اجرا 
که این طراحی الگو دانش می خواهد کنیم  از طرفی هر . هم باید الگو طراحی 

کننـد را بایـد بـه  کارهـا دخالـت  که در آن افراد خـارجی مـی تواننـد در  مدخلی 
که از دخالت خارجی کشورمان جلـوگیری  ها نحوی پوشش دهیم  در اقتصاد 
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 5.کنیم

 ی تولیدی و اشتغال توسط دولتها ایجاد فعالیت.25
کـّم و  یاسـالم یها از آموزه مربـو  بـه مداخلـه دولـت در اقتصـاد جامعـه و 

، ی، مـــردم و بخـــش خصوصـــیعـــیت طبیم، در وضـــعیابیـــ یف آن درمـــیـــک
را بـر عهـده  یدیـتول ی، از جمله واحـدهایاقتصاد یشتر واحدهایت بیریمد
ر یـمربـو  بـه اقتصـاد را ز یهـا تیمام فعالفقط دولت موّظف است، ت. دارند
کـه ایـنظـر بگ درچـارچوب احکـام و مقــّررات  هــا تین فعالیـرد و مراقـب باشــد 
گ یاســالم ، بــه ییرد و درصــورت مشــاهده هرگونــه انحــراف و نارســایــانجــام 

 .آنها بپردازد ییسته به راهنمایصورت شا
ن یــا رمؤمنــان، علــی یو ام رســول خــدا یحکــومت ۀ ریســ یبــا بررســ
کـه در صـدر اسـالم، بـا هـدف تحّقـق بخشـ ینکته روشن م دن بـه همـه یشـود 

، بـــه محــــض یحکومـــت اســـالم یو اقتصــــاد یاســـیو س یاهـــداف فرهنگـــ
شـدند و  یدان مـیـ، با اقتـدار تمـام وارد مها ن عرصهیا یاز در تمامیاحساس ن
کــارآفر یاقتصــاد یهــا تیفعال ۀ در عرصــ ه ید و ســرمایــو تول ینیو در مســئله 
کارهای، به صورت مستقیگذار  :دادند یانجام م یادیز یم 
 مشارکت در تولید (5
 واگذاری زمین  (1
 ی اقتصادیها سرمایه برای فعالیت ۀ کمک به تهی (3
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 عمران و آباد سازی (2
کشاورزان (1  5حمایت از 

 توجه به صنایع نوزاد در اقتصاد .26
 تمام تـالش. ی خودها اقتصادی اتکا به خود، یعنی اتکا به داشته ۀ ترجم

کــه خیلــی چیزهــا را بــالقوه و بعضــاف بالفعــل  مقــام معظــم رهبــری بــر ایــن اســت 
کنـیم و بـه داشـته ها داریم، به آن ایـن . ی دیگـران چشـم دوختـیمها اتکا نمـی 

کشور خارج آورده ایم کـه آیـا می. کاال را از  تـوانیم خودمـان بـا  سـوال ایـن اسـت 
کیفیت تولید بکنیم  پایین آن هم نه کی! همین  گر با  کـم تـر و بـا هزینـا  ۀ فیت 

گـر  دوبرابر یا سه برابر باالتر تولید امکان پذیر باشـد، بحـث مطـرح می کـه ا شـود 
ــع و هزینــ ــایین رف کیفیــت پ ــا  کنــیم ت ــا چنــد ســال تحمــل  ــایین  ۀ دو ت ــاال را پ ب

گر ممکن باشد  است و مقام معظم رهبـری انجـام ایـن « صنایع نوزاد»بیاورد، ا
کن و با اشکال ندار. کار را می خواهد کاالی ایرانی مصرف  کم تر  کیفیت  د با 

کــاالی ارزان خــارجی را نخــر ۀ هزینــ در اقتصــاد م ــل هــر . بــاالتر هــم بخــر، ولــی 
کنیم؛ هم گذاری  کاالیمان سرمایه  کـار  ۀ کاری در دنیا باید برای  دنیا هم ایـن 

کرده است کار . را  بنـابراین توجـه دولـت  1.شود گفته می« صنایع نوزاد»به این 
ه صـنایع نـوزاد در اقتصـاد بسـتر مناسـبی را بـرای پیـاده سـازی طـرح اقتصـاد ب

 .کند مقاومتی ایجاد می
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 مدیریت سبک زندگی مردم.27
تغییر سبک زندگی و تغییر الگوی مصـرف، دو بـال تغییـر سـاختار مردمـی 
ــه بهبــود  کــه تغییــر در هــر یــک، ب ــر یکــدیگر متــأثر هســتند  اقتصــاد هســتند و ب

کمک خواهد  تغییر ساختار مردمـی اقتصـاد یعنـی تغییـر الگـوی  .کرددیگری 
کاالهـای داخـل  کردن مصرف  مصرف و تغییر سبک زندگی از طریق نهادینه 
کاالی داخل در طرف عرضـه محقـق خواهـد  کیفیت  در طرف تقاضا و بهبود 

لذا دولت و نهادهای مسئول باید از طریق فرهنگ سازی سبک زنـدگی . شد
کاالهـای اسالمی و الگوی مصرف اس کردن مصـرف  المی، در جهت نهادینه 

ــرای  ــا هــم شــرایط ب ــد ت ــام بردارن گ کاالهــای داخلــی  کیفیــت  داخلــی و بهبــود 
ی عملیـاتی هـا اقتصاد مقاومتی و تحقـق عـزم ملـی مهیـا شـود و هـم اینکـه راه

گسترده شود  5.سازی تمدن اسالمی 

 مدیریت احیای فرهنگ بومی.28
عــزم ملــی و  ۀ تصــاد مقــاومتی در ســایامــا بــرای احیــای فرهنــگ بــومی و اق 

رهبر  ۀ رسد تا بتوان این مطالب مدیریت جهادی راهکارها و وظایفی به نظر می
کشور به انجام رساند  :معظم انقالب را در مسیر پیشرفت و تعالی 

بـــه مباحـــث اصـــیل فرهنـــگ  ها ی فرهنگـــی و رســـانهها ورود دســـتگاه (5
گــاهی بــه شــکل دفــاع. ایرانــی اســالمی ی فرهنگــی ها در برابــر رخنــه ایــن ورود 

گاهی به صورت ایجابی است  ۀ وظیفـ ۀ ی حائز اهمیت دربـار نکته. بیگانه و 
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کـه نبایـد رفتارشـان را بـا رسـانهها دستگاه ی غربـی ها ی تبلیغـاتی اینجاسـت 
کنند  .تنظیم 

ی فرهنگــی خودجــوش در میــان مــردم و بــه خصــو  قشــر هــا فعالیت (1
 .تأثیرگذار
از علمــا، اســاتید، روشــن فکــران انقالبــی،  حضـور مراجــع فرهنگــی اعــم (3

فرهنگ و نقد و تذکر و بزرگ نمایی نقا  ضعف  ۀ هنرمندان متعهد در عرص
 .پیشنهادات سازنده و عملی ۀ و ارائ
 توجه جدی به بومی سازی علوم انسانی و تسریع این امر خطیر (2
گیری یک تمدن نوین اسـالمی و عرضـها فراهم آوردن زمینه (1  ۀ ی شکل 
 غرب 5مدن و فرهنگ به جهان برای مقابله با فرهنگ اومانیستیاین ت
 ایجاد و تقویت احساس مسئولیت در جامعه (2
ــه (2 ــق بــرای عرصــ برنام ــوزش، دســتگاه ۀ ریزی دقی ســاز و  ی فرهنگها آم

 1.ها ذائقه ساز چون رسانه
اقــدامات دولــت در مــدیریت و احیــای فرهنــگ بــومی در ســطا جامعــه و 

 .پیشبرد اصول اقتصاد مقاومتی خواهد داشت ، سهم بسزایی درها رسانه
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 فصل سوم

 تهدیدها و موانع پیشبرد اقتصاد مقاومتی



 

 



 

 

 
 
 

کلــی تهدیــدها و موانــع پیشــبرد اقتصــاد بــه دو دســته تقســیم مــی  بــه طــور 
ــع اقتصــادی، در ایــن  –یکــی موانــع اجتمــاعی : شــوند اخالقــی و دیگــری موان

عد اجتماعی فصل ابتدا به تهدیدها و موانع اقت تهدیـدها و )صاد مقاومتی از بد
ــع پیشــبرد ( موانــع اخالقــی و اجتمــاعی ــدها و موان ــه بررســی تهدی و در ادامــه ب

ــاومتی از بعــد اقتصــادی  ــع اقتصــادی)اقتصــاد مق ــدها و موان ــه ( تهدی پرداخت
 .خواهد شد

 تهدیدها و موانع اجتماعی و اخالقی 
نــع اجتمــاعی پیشــبرد و در ایــن مبحــث بــه بررســی برخــی از تهدیــدها و موا

که بروز آن  .شود مانع اقتصاد مقاومتی می شود پرداخته می ها اخالقی 
دین در جامعه مـا نقـش اساسـی را در میـان مـردم و نیـز در حکومـت بـازی 
گفـت دیـن، بـر همـه ابعـاد زنـدگی اجتمـاع که می توان  کند؛ به طوری  از  -می 

کــــه امــــا آفــــت بــــزرگ . ســــایه انداختــــه اســــت -جملــــه اقتصــــاد ایــــن اســــت 
یــمها برداشــت مــ الف در مــوردتالش . ی نادرســت از مفــاهیم دینــی بــه عمــل آور

گفت  :اقتصادی باید 

 ینیم دیبرداشت نادرست از مفاه. 1
ـــد توصـــ یبرخـــ ـــرده ان ـــو یها هیگمـــان ب ـــه معنـــای دور یمعن ـــاز دن یب ا و ی
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از  یدور یسـاده و زاهدانـه بـه معنـا یق بـه زنـدگیا تشـویـپرداختن به آخرت و 
 . خا  است یها و پرداختن به عبادت ینیو تالش، خانه نش کار

که در همان صدر اسالم رخ داد؛ بدین صورت  کرد  نمونه ای نقل خواهیم 
 :که

ا یـــاز دن یبـــر دور اســـالم و امامـــان معصـــوم  امبر مکـــرمیـــقـــرآن، پ
کردنــد، امــا برخــ کیــد مــی  از مســلمانان بــا قطــع ارتبــا  خــود بــا خــانواده و  یتأ

گونه فعال یانجام عبادات ظاهر اجتماع، به  یت اجتماعیپرداختند و به هر 
کردنـد یو اقتصاد ن برداشـت یـامبر و امامـان معصـوم بـا مشـاهده ایـپ. پشت 

نش را یــن بیـا ینادرسـت یمتفــاوت یها وهی، بـه شـینــید یهـا ه از آموزهیک سـویـ
کردنـــد گـــاه. اعـــالم  گفتـــار و  ت و ارزش تـــالش یـــبـــا رفتـــار خـــود اهم یگـــاه بـــا 

گوشـــزد نمودنـــد و تفســـ یتعـــال یرا بـــرا یاداقتصـــ ر درســــت یفـــرد و جامعـــه 
کردندیرا ب ینید یها آموزه  : ان 
کـــرم یروز» بـــا اصـــحاب خـــود نشســـته بـــود، جـــوان توانـــا و  رســـول ا
کوشـش مشـغول شـده اسـتیرا د یرومندین کار و  که اول صبا به   یکسـان. د 

گفتنــد گــر ا: کــه در محضــر آن حضــرت بودنــد   یرومنــدین و ین جــوان، جــوانیــا
کــار م رســول . د بــودیــســته مــدح و تمجیگرفــت، شا یخــود را در راه خــدا بــه 

کرم گـر اییـن سـخن را نگویـا: فرمـود ا کـار  ین جـوان بـرایـد، ا معـاش خـود 
ن یـگـردد او بـا ا یگـران نباشـد و از مـردم مسـتغنیمحتـاج د یکند در زنـدگ یم

کــار میدارد، همچنــ یعمــل در راه خــدا قــدم بــر مــ گــر  ن یبــه نفــع والــدکنــد  ین ا
کودکان ناتوان خود زندگیضع کند و از مردم بیآنان را تأم یف تا  ازشان ین ین 

کوشش م کار م یکند، ول یسازد باز هم در راه خدا  گر  کند تا با درآمـد خـود  یا
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د، او بـــه راه یـــفزایخـــود ب یـــید و بـــر ثـــروت و دارایـــدســـتان مباهـــات نمایبـــه ته
  «.است طان رفته و از صرا  حق منحرف شدهیش

گـرم  از معاصران امـام محمـد بـاقر یکیمحمد بن منکدر،  در سـاعات 
کردن و عرق ر کار  نـه مشـاهده یمد یختن در حوالیروز آن حضرت را در حال 

د آزرده شـد و یـد ین حـالتین باال و در چنیکه آن حضرت را در سننیاز ا. کرد
گفتیبه قصد نص کردن امام، خود را به آن حضرت رساند و    :حت 

کنــد کــار شــما را بــه ســامان  ن یــش در ایرمــردان قــریاز پ یرمــردیپ. خداونــد 
گـر اجـل شـما در ( نم یـب یم! )ایدر طلب دن ین حالتیساعت از روز و در چن ا

کرد  ین حال فرا رسد چه خواهیا  د 
 : مانه پاسخ دادیو امام حک

گر مرگ من در ا کـه بـا یا ن حال فرا رسد، در حال اطاعت خدا خـواهم بـود 
کـرده امین ین عمل، خود و خانواده ام را از تو واز مردم بیا گـر مـرگ مـن در . از  ا

. خداوند برسد، در آن صورت ترسان و نگران خواهم بـود یحال انجام نافرمان
گفت یبرا یکه پاسخآن یاو ب  : امام داشته باشد، 

گفت حت یمـن خواسـتم شـما را نصـ. دیـرحمت خـدا بـر شـما بـاد، درسـت 
کردیمرا نص کنم، اما شما   . دیحت 

کــردن امامــان معصــوم کــار  ــرا البتــه  ل یامــرار معــاش و تحصــ یتنهــا ب
کـردن و تحمـل رنـج و  کـار  درآمد نبوده است، بلکه اساسا از نظر آن بزرگواران، 

                                                           

کاشانیف. 5 ه و آلـه جالسـا مـع اصـحابه یـاهلل عل یکـان صـل:  526،   3، ج ضاءیمحجه الب، یض 
 …جلد و قّوه و یشاب ذ یفنظر الوم یذات 
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ــادت یمشــقت آن، موضــوع ــوب و عب ــ یمطل ــد یب ــه  یل محســوب میب ک شــود 
ل یدات و وســااز جملــه عبــا ییآن، بــه تنهــا یجــه اقتصــادیبــدون توجــه بــه نت

 یهـــا تالش یژه آنکـــه وقتـــیـــبـــه و. شـــود یمحســـوب م یتقـــرب بـــه حـــق تعـــال
شـــرفت جامعـــه یخـــارج شـــده و باعـــث پ یفـــرد یهـــا  ازیاز حـــوزه ن یاقتصـــاد
، ی، پزشــــکیاجتمــــاع یها تیری، مــــدیکشــــاورز یکارهــــا. گــــردد یاســــالم
که در روا یاز خدمات اجتماع یا نمونه... و یآموزش یها تیفعال ات یاست 
. ه شده استیها توص بدان

گــواه کشــاورزیمحبــوب تــر امــام صــادق یبــه  کــار در نــزد خداونــد   ین 
کشــاورزیــعظــام جــز حضــرت ادر یایــاســت و همــه انب کــار  مشــغول  یس، بــه 

 : اند بوده
کـارین نهفته است و هیدر زم یاله یها گنج تر  نـزد خداونـد محبـوب یچ 

کشـاورز بودنـد جـز یتمام پ. ستیاز زراعت ن  سیـحضـرت ادرامبران خدا 
کارش دوزندگ     .بود یکه 
کـار  ی، آن حضـرت سـامان امـور اجتمـاعیگـریدر سـخن د مـردم را بـه سـه 

 : وابسته دانسته اند ییاجرا یها تیریمهم فقاهت، طبابت و مد
ا و آخـرت یم امور دنیستند تا در تنظیاز نین یاز سه طبقه ب یمردم هر شهر

گروهـ گر   یا آشـفته یفاقـد آن سـه باشـند زنـدگ یخود به آنان پناهنده شوند و ا
ر یـکـه خ یباشـد، دوم حکـومت یکـه عـالم و مّتقـ یهیاول، فق: خواهند داشت
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کـار خـود ب یبـیخواه و فرمانروا باشـد، سـوم طب نـا و مـورد اعتمـاد مـردم یکـه در 
  . باشد
بـه  یو اجتمـاع یز مملـو از خـدمات اقتصـادیـن ره امامـان معصـومیس

ازمنـدان و آزاد یه آن بـه نیـه چشمه و قنـات و هدحفر پانصد حلق. مردم است
کردن امام عل کار    . ن جمله استیاز ا یشدن هزار برده بر اثر 

 ربا خواری.2
عمـل بـه . از موانع جدی در مسـیر اقتصـاد مقـاومتی اسـت یرباخواری یک

 .ی دین می توند ما را به آسانی از این مانع عبور دهدها توصیه
! مردم یا :ندیفرما یخطاب به اهل بازار م ی یددر ح یر مومنان علیام

گ ینخست مسائل فقه د و پـس از آن بـه داد و سـتد یـریکسب و تجارت را فرا 
که افتادن در ورطه ربـا خـوار. دیبپرداز از راه رفـتن  یسوگند به پروردگار جهان 

گـر چـه در بعضـ   .سـنگ صــاف پنهـان تـر اسـت یمورچـه بـر رو مــوارد،  یلــذا ا
ان یـرسـا ب یید، امـا خداونـد آن را بـا صـدایـآ یسـت و بـه چشـم نما یخف« ربا»

که  : فرموده است 

                                                           

ِن یاَل :  315،   تحف العقول. 5 َتغ  َثـةل  یس  ّلِ َبَلدل َعـن  َثاَل
کد لد  ه 

َ
ـَزعد ِ لَ یم ن   یِه ِفـیـف  ـِر دد م 

َ
م  َو آِخـَرِتِهم  یـم اهد

وا َهَمجاف َفِق  َکاند وا َذِلَك  ِم یَفِإن  َعِدمد
َ
َطاعل َو َطِب یرل َخ یهل َعاِلمل َوَرعل َو م

 .رل ِثَقهیبل َبِص یرل مد
َکّدِ یر المومنیان ام:  32،   52ج  عهیل الشیوسا. 1 و ل ِمن  َماِلِه َو  لد َف َمم  ل 

َ
َتَق م ع 

َ
 یمهد. )ِدِه ین م

 (23.22،  یجهاد اقتصادزان، یعز
 .23  ،3، جانیمجمع الب. 3
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ْرٍب ِم ا  ن َا  ِحا ْجذا ل َا فا ْفعا ْ تا إِْن َلا َلِ اَّللِ فا س   وا را
5
 ؛

گر ا اعالن جنگ بـا خـدا ( شیمعنا)د، یترک نکرد( ربا)ن عمل را یپس ا
 . و رسول اوست

فه فـوق در سـوره یه شـریـل آیـان، در ذیـر مجمـع البی، صاحب تفسیطبرس
کرده استین حدیا بقره از امام صادق  : ث را نقل 
ِكُل  ََ  آ َبا َبْعَد اْل ِ َْ َب َفِإْن َعاَد ُقِتَل یَنِة َقاَ  یال َدِ

ُ
ُب َفِإْن َعاَد أ  ؛  1َؤَدَ

که حجت و آ خورنده گـردد و معلـوم  یات الهیربا را بعد از آن  بـر او تمـام 
کــه ربــا خــوار بــوده، دفعــ کــرد، یــه اول باشــود  گــر تکــرار  کــرد و ا د او را ادب 

کرد و براید تأدیدوباره با  . د او را به قتل رساندیبار سوم با یبش 
کـــه مـــرد بـــه امـــام صـــادق حضـــرت . ربـــا خـــوار اســـت یاطـــالع دادنـــد 

ِ : فرمودنـد نان و   لائِْ  أاْمكا ن قا و َّ ع  اْْضِ ا گـر خداونـد بـه مـن قـدرت مـ؛  اَّللَّ  ِمنْ   ْلا داد  یا
گردن م( داشتم یوحکومت)  . زدمیاو را 

 : فرمودند یگریث دین آن حضرت در حدیهمچن
ًبا  ْعَاُم ِدْرَهٌم ِر
َ
ِع اهلِل ِعْنَد  أ َْ ََُ َو َجَلَ ِمْن َسا اَرمن ِف یا َزنْ َی َع ْ

َْ َهاا ِباَذاِو  ُكَلُ  ًة 
َراِم  اهلِل ِ  یبَ  َ ّْ  ؛ 3ا
زنـا بـا محـارم خـود در  ک درهم ربا در نزد خداونـد بـزرگ تـر از هفتـاد بـاری

 . مسجد الحرام است
 :دیفرما یم یقرآن درباره حرمت ربا خوار
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ل َنا الر  ا ال ی ا یالَّذ ام یْجل  َنا إاِلَّ لا َم  ُ  الَّوذیق  َ وی یق  بَّط و   الشَّ طان  یااخا

اما اْلبا  َّنَّ ْم قال َا إِنَّ
وشَّ یِم ا امْلاس  ذلِكا  ِجا ُا یواْلبا  َّلل اع  ِمْثش  الر  ا وا أاحا ورَّ عا وا حا

الر  ا
5
 ؛

کسانیخورند، در ق یکه ربا م یکسان کـه یخ یاز قبر بر م یامت چون  زنـد 
کیوانه شده باشد و ایطان دیبه افسون ش گفتنـدین، به  کـه  : فر آن است 

که خداوند معامله را حـالل و ربـا را  یز چون معامله است؛ در حالیربا ن
کرده است  .حرام 

   یآ یح و تفسیتَض
ــدر آ ــی ــن آیــش از ایات پ ــرای ــال ب ــذل م ــحما یه، ســخن از انفــاق و ب ت از ی

کـه « یربـاخوار»ه بحـث از یـن آیـازمندان و رفاه عموم اسـت، امـا در این اسـت 
عــدم حفــ  تعــادل بــدن در  یدر لغــت بــه معنــا« خــبط». اســت« انفــاق»ضــد 

ه آدم ه بیه فوق شخص ربا خوار، تشبیدر آ. ا برخاستن استیهنگام راه رفتن 
کـه بـه هنگـام راه رفـتن قـادر ن« وانـهید»و « مصروع» سـت تعـادل خـود را یشـده 

کنــد و بــه طــور صــح گــام بــرداردیحفــ    یان چگــونگیــه، بیــا مقصــود آیــگو. ا 
وانگـان یهمچـون د یهـا عملـ را آنیز. استیربا خواران در دن یاجتماع یمش

که فاقد تفکر صح م در نظـر منافع خـود را هـ یاست و حت یا اجتماعیدارند 
و نــوع  ی، عواطــف انســانیماننــد تعــاون، همــدرد یرا مســائلیــرنــد، زیگ ینم

ندارد، و پرستش ثروت چنان عقل و چشم آنان را  یها مفهوم آن یبرا یدوست
کــه نم کــرده اســت  کــردن طبقــات ز یکــور  ر دســت و غــارت یــفهمنــد اســتثمار 
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ــذر دشــمن ــ یهــا را در دل یدســترنج آنــان، ب ن یــو در اآورد  یآنــان بــه وجــود م
داشــته  یراحتــ یزنــدگ ین اجتمــاعیصــورت او هــم نخواهــد توانســت در چنــ

 . وانگان استید یاو، مانند مش یپس مش. باشد
که منظور از آیا ای امـت اسـت؛ یز و ورود در صـحنه قیام در رسـتاخیه، قین 
 یشـود، ولـ یوانگـان محشـور میبه هنگام ورود در آن جهان، بـه شـکل د یعنی

ن، احتمـال یالبتـه بعـض از متـأخر. رفته انـدیتمال دوم را پذاکثر مفسران، اح
که وضع انسان در جهان داما از آن. ا داده اندیاول را ترج از  یگر تّجسـمیجا 

ه اشاره به هر دو احتمال باشد؛ ین جهان است، ممکن است آیاعمال او در ا
که اعمالشان در دن آن یعنی ثـروت »ا ختـه بـیر عاقالنـه و آمیـه و غیـرو یا بـیـها 

وانگـــان محشـــور یز بســـان دیـــگـــر نیاســـت، در جهـــان د« وانـــه وارید یانـــدوز
ــب ا. شــوند یم ــه در روایــجال ک ــن  ــه هــر دو قســم اشــاره شــده اســتی در . ات ب
که امام صادقیخوان یه میر آیدر تفس یتیروا  : فرمود  م 

َبا  ِ َْ ِكُل ال نْ یْ  اَل آ ُ  ِمَن الَدُ َََ یُْ َعُه الَشَ یا َح َََ  5؛ َعاُن یَنَر
کــه بــه نــوعیــد مگــر ایــرو یرون نمیــا بیــربــا خــوار از دن از جنــون مبــتال  ین 

 . د شدیخواه
کرمیاز پ ی ین در حدیهمچن که فرمود امبر ا کـه  یهنگـام: نقل شده 

که به حّد یرا د یا به معراج رفتم، دسته کـه هـر چـه  یدم  شکم آنـان بـزرگ بـود 
ــد برخ یکوشــش م ــود یکردن ــد، ممکــن نب ــد تــا راه رون ــزن ــ یو پ ــه زمــ یدر پ ن یب

کــردم ایــاز جبرائ. خوردنــد یم کســاننیــل ســوال  هســتند و جرمشــان  یهــا چــه 
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ت یـکـه در روانیـخالصـه ا   .هـا ربـا خـواران هسـتندنیـست  جـواب داد ایچ
 . کند یان می، جنون را در آخرت بیا و در دومیاول، حالت جنون را در دن

که تعب یجمع و  یروانـ یمـاریه از بیکناه یدر آ« طانیمّس الش»ر یمعتقدند 
کـه واقعـا نیـان عـرب معمـول بـوده اسـت؛ نـه ایـر در مین تعبیو ا. جنون است

کـه بعضـید نیـچ بعیهـ یولـ. در روح انسان بگـذارد، یریطان تأثیش از  یسـت 
 یطانیک نوع جنون شیه و نادرست، سبب یرو یو اعمال ب یطانیش یکارها
 یشخص اثر بگذارد و تعادل روانـطان در یبه دنبال آن اعمال، ش یعنی. گردد

گذشـته اعمـال شـیاز ا. او را به هم زند  یکـه رو یو نادرسـت هنگـام یطانین 
گــردد، اثــر طب ا و یص صــحیآن از دســت رفــتن حــّس تشــخ یعــیهــم متــراکم 
 . است یعدم قدرت بر تفکر منطق

 منطق ربا خواران
کـه در قـرآن ب گونه  کـهیـان شـده، منطـق ربـا خـواران ایـهمان  ع یـب :ن اسـت 

َب : مانند رباست َما ال  بایِ ّنَ  الّرِ
لد  : دیفرما ینها میقرآن در جواب ا: عد ِم  

شَّ اَّللَّ  اْلبا  ایأاحا ُا الر  ا رَّ  ؛عا وا حا

کرده استیب خداوند  :ع را حالل و ربا را حرام 
کــه میپ ــان ایــداســت  ــرای ــرق  یانســان موحــد و آشــنا ین دو ب ــه اســالم ف ب
که یروشن  : است، چرا 
کســان در معــرض ی، هــر دو طــرف بــه طــور ید و فــروش معمــولیــدر خر: والا
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گـاه ضـرر ی، ربـاخوار هـیکه در معـامالت ربـو یان هستند؛ در حالیسود و ز چ 
کنـد و  یم ینیبر دوش طرف مقابـل سـنگ یاحتمال یها انیکند و تمام ز ینم

کــه موسســات ربــویــن دلیبــه همــ ه دار تــر یع تــر و ســرمایبــه روز، وســ یل اســت 
 . رود یل میها تحل اما طرف مقابل آن. شوند یم

ع یـد و توزیـر تولین در مسـی، طـرفید و فروش معمـولیدر تجارت و خر: ایثان
 . نه نداردین زمیدر ا یچ عمل م تبیکه ربا خوار ه یدارند؛ در صورت یگام بر م
 یها هیـافتـد و پا یر ناسـالم میها در مسـ هی، سـرمایوع ربـا خـواریبا شـ: ثال ا
که تجـارت  یگردد؛ در حال یمتزلزل م –که اساس اجماع است  – یداقتصا
گردش سالم ثروت استیصح  .ا، موجب 

 . شود یم یطبقات یها و جنگ یمنشأ دشمن یربا خوار: رابعا

 علت حرمت ربا
که ماهیحرمت ربا بر ا از آن جهت  –ت ربا، قرض است و قرض ین است 
که میلکه سرماتواند سود داشته باشد؛ ب ینم –که قرض است  توانـد  یه است 
کـه باشـد،  یانیـان داشتن، سود داشته باشد؛ حـال هـر نـوع جریدر هنگام جر

ــ یبازرگــان کــه در جریســرما ینــیوجــود ع یعنــی. یر بازرگــانیــا غی ــه  ان اســت، ی
کــه وقتــیهمــ  یعــیتوانــد ســود داشــته باشــد و قاعــده طب یم وجــود  ین اســت 
کسـ ان باشد سودآور است ویه در جریسرما ینیع باشـد، سـود آن  یملـک هـر 

ـــه اوســـت ه خـــارج یه از ملـــک صـــاحب ســـرمایدر مضـــاربه، ســـرما. متعلـــق ب
گـر سـود دارد، در سـود او سـهیـشود و ملـک اوسـت و در جر ینم م یان اسـت، ا

گـــر هـــم ز امـــا . ســـتیان دارد، متوجـــه اوســت و بـــه عامـــل مربـــو  نیـــاســت و ا
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کســیــعــت قــرض ایطب کــه  . ضــمان کنــد بــه یک میــتمل یگــریبــه د ین اســت 
ون خــود قــرار یکنــد و عهــده او را مــد یم یگــریک بــه دیــمــال خــود را تمل یعنــی
کــرد، وجــود عیــکــه تمل یو از همــان ســاعت. دهــد یم آن مــال، ملــک  ینــیک 

گ ین مال وارد میکه بر ا یانیل زین دلیاوست و به هم رنده وارد یشود بر قرض 
قرض  گر به مد که به م ید پولیبگو( قرض دهنده)است و ا تلف شد  ین دادرا 

گفـت بـه مـن مربـو  نیو از ب مـال از مـن . سـتین رفت، قرض دهنـده خواهـد 
کـه ضـمانتش بـر عهـده مقـرض یـن دلینبوده و من از شما طلبکارم، بـه همـ ل 

ــی. ســتیاز مقــرض ن -ســت، ســود هــمین ــده خــارج  یعن از ملــک قــرض دهن
گ یم  . شود یرنده وارد میشود و در ملک قرض 

ــو ا. کنــد یم بــودن میقــع یعــت قــرض، اقضــایپــس طب گــر انســان نی کــه ا
د انسـان قــرض یـا بایـ یعنـی. د قـرض الحسـنه باشـدیـبخواهـد قـرض بدهـد، با

گر میندهد و  را بـه حالـت  یکـه مـن هـم پـولنیا. دهد قرض الحسنه باشد یا ا
که وجود عیقرض درب نش مال من یاورم و در ذّمه طرف قرار بدهم و از آن پول 

کاریعت حقوقیاز نظر طبرم، اصال یست، سود بگین    .است ظالمانه ی، 
کاذب و راستیافزا  ن در ربا و صدقه یش 
کــه خداونــد، یــه بعــد از آیــدر آ ربــا را نــابود ( ســود)ه مــورد بحــث آمــده اســت 

 : دهد یش میکند و صدقات را افزا یم
ق  ی قات  ْر ِ یالر  ا وا  َّلل اْمحا دا ؛الصَّ

 
 

کـم  یمه دوم میماه به ن یوقت. ندیگو« محق»را  یجیسقو  تدر کـم  رسـد و 
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حـاق م یک میـبه محو شدن نزد  یعنـی. نـدیگو یشـود تـا بـه آخـر برسـد، آن را مد
ـــد ا ـــزایـــخداون ـــدرین اف ـــه ت ـــه را ب کـــاذب و ظالمان امـــا . کنـــد یج ســـاقط میش 

کاهش مـال اسـت، امـا افـزا گر چه ظاهرا موجب  ن را بـه یش راسـتیصدقات، ا
کـه انفـرا از آنیهمراه دارد، ز اق در راه خـدا محبـوب اسـت، خداونـد آن را جـا 

 . دهد یرشد م

 ربا یها انیز
ـــ – 5 گـــر صـــورت مـــال از ب ـــیا ـــرود، برکـــاتش از ب از آن  یعنـــیرود؛  ین مـــین ن

گذارد و  یشود و صاحب مال آن را با هزار حسرت م یاستفاده و لذت برده نم
 . شود یکند و باالخره محق و نابود م یع مییرود و وارث هم آن را تض یم

کننــده د – 1 ــمحــق و نــابود  اه و یچــون مــال حــرام، قلــب را ســ. ن اســتی
ر یشــد، موعظــه در او تــأث یدل قّســ یوقتــ. کنــد یطان را بــر انســان مســّلط میشــ
 . گردد یق عبادت، سلب میکند و توف ینم
کـه ربـا را حـالل م یف میمان ضعیا کـافر م یشود تا آن جـا  شـود و  یدانـد و 
 . ماند یم یاو باق یود و تنها وبال و عقوبتش برار یا میمان از دنیا یب

خـــــرو یهـــــا وضـــــات و ثوابیانســـــان را از ف یربـــــا خـــــوار – 3 محـــــروم  یاد
گرفتار م یم  . کند یگرداند و به عذاب و عقوبات 

ــلکــن صــدقات، چــه واجــب  ــا مســتحب، باعــث زی مــال و برکــت و  یادی
طان یو دفع شـ مانیت قلب و قوه ایات و نورانیاعمال و دفع بل یموجب قبول

ـــه ثوابیـــو نجـــات از عـــذاب و ن درجـــات و حصـــول ملکـــه  یهـــا و ارتقـــا ل ب
 . گرداند یشود و باالخره انسان را به بهشت نائل م یسخاوت م
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ووَنا وا ال : ه بعــد آمــده اســتیــدر آ ْولِم  ْم ال تا ؤ    أاْمووَالِك  ووْم ر  لاك  ْبووا ْم فا وا إِْن ت 

َن ْولام   . ت 
گر تویفرما یه مین آیا کند ا د یـد، حـق داریـبردار ید و دست از ربا خـواریبه 
کــه در دســت مــردم اســت، غ یاصــل یها هیســرما ر از ســود آن، جمــع یــخــود را 
کامال عادالنه اسـت، زیو ا. دیکن یآور کـردن شـما بـه یـن قانون  را هـم از سـتم 
گید  . کند و هم از ستم وارد شدن بر شما یم یریگران جلو 

کـین آیان ایدر پا کـن و نـه بـه ز: هه آمده است  گـر چـه یـنـه ظلـم  ر ظلـم بـرو؛ ا
که ربا خوار یان میحرمت ربا را ب ک قانون و اصل ین یظلم است، اما ا یکند 

که مسـلمانان با یعنیاست،  یاجتماع یکلّ   ید از سـتمگریـبه همان نسبت 
گـر ســتمکش یـز بایــزنـد، از تـن دادن بــه سـتم نیبپره د اجتنــاب ورزنـد، اصــوال ا

م سـتم مکـن، ییکه به ظالم بگـوش از آنیلذا پ. شود یا نمدینباشد، ستمگر پ
گفت تن به ستم مدهیبه مظلوم با کـه ظلـم، آهنـ. د  گفته انـد  اسـت  یدرست 
 . ردیگ یر، شکل میر چکش ستمگر و سندان ستم پذیکه در ز

 سالمت اجتماع، وابسته به سالمت اقتصاد 
 : دیفرما یخداوند در قرآن م

ْم  ا  ا آما یا الَّذیا ا أا ی ل َا أاْمَالاك  ْجل  ا ال تا ْم  ِاْلباطِشِ ینَ   ؛ناك 

 .دیگر را به باطل مخوریکدید، اموال یمان آورده ایکه ا یکسان یا
کـه امـوال یـگو یمـان میه مزبور خداوند بـه اهـل ایدر آ گر را بـه باطـل یکـدید 
گونه تصّرف در مال د یعنی. دیمخور کـه خـالف حـق و بـدون مجـوز  یگـریهر 
کــه مفهــوم « باطــل»ه باشــد، ممنــوع اســت و همــه را تحــت عنــوان بــود یشــرع
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 . دارد، قرار داده است یعیوس
گونـــه تعـــّد یـــبنـــابر ا ، معـــامالت ی، تقلـــب، غـــش، معـــامالت ربـــوین هـــر 

ــکــه فا ید و فــروش اجناســیــمجهــول، خر ــی د و یــدر آن نباشــد و خر یده عقالن
قــانون ن یــشــوند، همــه تحــت ا یکــه باعــث فســاد در جامعــه م یفــروش وســائل

کـل»ر یـقـرار دارنـد و بـه تعب یکل کنا(خـوردن)« َا گونـه تصـّرف اسـتیـ،  . ه از هـر 
 . ر آنیا غیا سکونت و یدن یا پوشیخواه به صورت خوردن باشد 

که اسالم، انسان را از تحصیپ افتن بـه مـال منـع یـل سود و دست یداست 
کسب مال و تحص یم یکند؛ ول ینم  – مشروع ییها ل منفعت از راهیخواهد 

ن که التزام به آن جامعه و عدم اضـرار  یه اقتصادیها متکّفل عدم اختالل در بد
خواهد حقوق فـرد و جامعـه  یاسالم م. ردیانجام پذ –گران است یبه خود و د

کس  . نکند یدست انداز یگریبه اموال د یمحفوظ بماند و 

 انحصار قدرت.3
جتمـاع جریـان ی اهـا ثروت هر جامعه ای باید همچون خونی سالم در رگ

کنــد امــا . یابــد و همــه اقشــار و انــدام اجتمــاع را از حیــات اقتصــادی برخــوردار 
یی انباشــته مــی شــود و مــانع بــزرگ اقتصــاد مــی ها گــاهی ایــن ثــروت در نقطــه

گیــرد. گــردد ــن انحصــار و انباشــت در دو بخــش صــورت مــی  شخصــی و : ای
که اندکی دربار کنیم ها آن ۀ دولتی،   :بحث می 

 شخصی انحصار( الف
کـه فـرد یـا افـرادی، بسـیاری از ثروت  هـا انحصار شخصی بدین معناسـت 

که. خود را در دست خود نگه دارند کریم فرمان می دهد   : قرآن 
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ىل َّللِ  اما أافاءا  رى  عا َلِِ  ِمْ  أاْهِش اْلق  س  َِل وا لِذِ   را س  ِ  وا لِلرَّ لِلَّ ْر   یفا   اْلق 

بِ  وا  - یوا امْلاسالِ   اام یالْ وا  ویال   ِش لا یاْ ِ  السَّ ولاوًة  ا َنا د  اِء یو اْْلاْننِ یا ك 

م  ؛ ِمنْك 

هـا بـه رسـولش بازگردانـد، از آن خـدا و  ین آبادیـاز اهـل ا خداوندآنچه را  
مـان و مسـتمندان و در راه مانـدگان اسـت تـا یتیشاوندان و یرسول و خو

  !ان ثروتمندان شما دست به دست نگرددیدر م( مین اموال عظیا)
کــه نرســ ــر انباشــت آن در  یدن خــون بــه تمــام اعضــایهمچنــان  ــر اث بــدن ب

ــت پرخــون هــا از بافت یبعضــ ــدون خــون و فســاد باف ــت ب ــرگ باف ، موجــب م
ع ناعادالنـــه آن در یـــاز اجتمـــاع و توز یشــود؛ متـــورم شـــدن ثـــروت در بخشــ یم

ر و فســـاد یـــاقشــار فق یمختلـــف جامعــه، موجـــب مــرگ اقتصـــاد یهــا بخش
کر. گردد یگر مثروتمندان اسراف کـه  ید ثـروت انـدوزانیشـد یم بـا لحنـیقرآن  را 
گـردش و چـرخش آن در اجتمـاع  یخـود فکـر م یفقط به منافع ماد کننـد و از 

کـرده و بـه آنـان وعـده عـذاب یم یریجلوگ دردنـاک  یکنند، به شدت سـرزنش 
 : دهد یم

ووةا وا ال ی ا یوا الَّووذ با وا اْلِفضَّ ها ونا الووذَّ ووی  ْكنِووز  ووب   ا فوونِْفق ََّنا اَّللِ ِش یسا

ذاٍب أال ْم  ِعا ه  ْ باِّش  ُا ی -ٍم یفا لا   م یْ َْ ا ْكوَى   هوا فویعا ونَّما فا ها ِِبوا   نواِر جا

َا موا  وق  وذ  ْم فا ِسوك  ْم ِْلاْنف  ناوْزت  ْم هذا موا لا ه  َر  ه  ْم وا ظ  ِب   نَ  ْم وا ج  ه  ِجباه 

ون ْكنِز  نْا ْم تا  ؛  ل 

کســان کــه زر و ســ یو  بــه کننــد یر راه خــدا انفــاق نماندوزنــد و د یم میرا 

                                                           

 .2ه یحشر، آسورۀ . 5
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را در آتـش دوزخ ( میزر و سـ)کـه آن  یروز. دشان دهیدردناک نو یعذاب
کنند و پ گو)و پهلو و پشتشان را با آن داغ نهند  یشانیسرخ  ن یـا( نـدیو 

ــــرا ــــس بچشــــیــــاندوخت یخــــود م یاســــت آنچــــه ب ــــه ید، پ ک د آنچــــه را 
 5. دیاندوخت یم

ز از یــتــادن ثــروت در اجتمــاع و پرهان افیــفه بــه جریه شــریــن آیــام مهــم ایــپ
ــه طباطبــا. از افــراد جامعــه اســت یا انباشــت آن در دســت عــده در  ییعالم

 : ه معتقد استین آیر ایتفس
که نبایمقصود ما ا»  گنجین است  کرد و از جرید پول را در  انش ینه حبس 

گوشـــه یدر مجـــرا ـــدگ یا معـــامالت و اصـــالح  ـــع ن یاز شـــئون زن  یهـــا  ازیو رف
گرســنگان، ســیل ســیــه از قبجامعــ یضــرور کــردن  راب ســاختن تشــنگان، یر 

کـارکردن و ز کاسبان و  ه، یاد شـدن خـود سـرمایـپوشاندن برهنگان، سود بردن 
کاران، رفع پریضان، آزاد ساختن اسیمصالا مر  یشـانیران، نجات دادن بده 

کشـــور و اصـــالح مفاســـد اجتمـــاعیچارگـــان و دفـــاع از حـــریاز ب غ یـــدر... و یم 
 . دیورز

گر   یروزمـره خـود نگـاه ید و بـه زنـدگیـکن ین مطلـب را بررسـیـا یبه خـوبا
از  یمستحب در شئون مختلـف زنـدگ یها د ترک انفاقید دید، خواهیندازیب
کردن به قدر واجب شرعییل زناشویقب  یو عقل ی، خوراک و پوشاک و اکتفا 

 یمتـیچ قیکـه بـه هـ یکند؛ اختالل یجاد میا یدر نظام زندگ یآن، چه اختالل
   «.توان آن را جبران نمود یمن
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 .315،   1، ج ی، ترجمه محمد باقر موسوزانیالم. 1
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ت عموم مردم یانحصار ثروت در دست عده معدود، موجب فقر و محروم
، اطالعــــات و یدر اقتصــــاد انحصــــار. گــــردد یم ید فاصــــله طبقــــاتیو تشــــد

ــات اقتصــاد ــار افــراد یــدر اخت یامکان اســت و امکــان  یخاصــ یهــا ا بنگاهی
 . ستیرقابت سالم و آزاد فراهم ن

کشــو یم نگــاهینــ هــا بخــش اعظــم ثــروت  کــه در آن یه داریســرما یرهابــه 
ــدک ــرا یجامعــه در دســت عــده ان ــ یدر حــال چــرخش اســت، ب ــه  یپ ــردن ب ب
ش بـودن مسـتمندان یو رو بـه افـزا یه داریسـرما یناعادالنه بودن نظام اقصـاد

کافیدر ا  : ن دست استیاز ا یا کا نمونهیکشور آمر. است ین جوامع 
ن جـــدول ییپـــا یهـــا پـــنجم خانواده کیـــســـهم  5123کـــا در ســـال یدر آمر
کل درآمد، و سهم  1/1 یدرآمد درصـد  25/5جـدول  یک پـنجم بـاالیدرصد 

ک پـنجم دوم یـو  2/1ک پنجم نخست به یسهم  5115کل درآمد بود در سال 
   .ادامه دارد یراتیین روند با مختصر تغید و ایدرصد رس 22/1به 

در حـدود )کـا یت آمریـجمعدرصد  51تا  56ن یموجود، ب یها  بر اساس آمار
   .ر خط فقر قرار دارندیز( ون نفریلیم 32

ع ناعادالنه ثروت و یجز توز یزی، چها یعدالت یها و ب ین نابسامانیعلت ا
گوشــه کــل یچـون ما یاقتصـاد دانــان. ســتیاز اجتمـاع ن یا متـورم شـدن آن در 

کلمن ،فورد نیوی، د تودارو اعادالنـه ع نیـتوز  ؛ یدر نقـویـو نـواب ح  کسون ید 

                                                           

کاظم فرهادی، ترجمه احمد ساهیس یروزیپو، والدان، یب. 5  .111،   یف و 
کارو، د. 1  .162،  کردساختار عمل یاجتماعد، رفاه یویما
 .523،   در جهان سوم یتوسعه اقتصادکل، یتودارو، ما. 3
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نـابرابر را عامـل  یهـا ید و آزادیـ، ابـزار تولیه ملـین، سـرمایچون زم ییها ثروت
 .دانند یها م ناعادالنه شدن درآمد یاصل
 یت، سرکشیکم ظرف یها انباشت ثروت در دستان انسان یعیجه طبینت

ــه در شــدن آن ــاز عقالن یانســان تهــ. ســتها و از حــد ب ــی  یت و عــدالت، وقت
نــد از حــد یب یبــر ســر راه خــود نم یابــد و مــانعییومکنــت مــ پــر از پــول یدسـتان
کنــد و ســرانجام بــه ظلــم و یگــران تجــاوز مــیرود و بــه حــدود د یرون مــیــخــود ب
گریطغ  : پردازد یم یان 

  :ندیب یاز مین یکه خود را ب یکند، هنگام یان میق انسان طغیبه تحق
کــریو چــه ز کــه از بــرآورده شــدنم، آنیبــا و بــه جــا قــرآن   یهــا  ازیهمــه ن جــا 

ْم :کنـد یاد میـشمار خداوند بـه انسـان یب یها انسان و نعمت یماد وا آتوال 

تا  وا نِْعما دُّ ع  َ   وا إِْن تا جاْلا م  ش  ما سا َهااَّللِ ِمْ  ل  ْص  کفـران  ال حت  بـال فاصـله از ظلـم و 
ووارآورد یان مــیــانسـان ســخن بـه م فَّ ُ  لا ووَ ْنسووانا لاوال  قــت را یقن حیــتـا ا إِنَّ اْْلِ

که نبود یبنما کمبود نعمتیاند  کمبـود نعمـت و یـدر دستان فقرا، نه به دل یا  ل 
ل ظلــم یـانسـان از جانــب خداونـد اســت، بلکـه بــه دل یهــا  ازیبـرآورده نشـدن ن

کــه افــزون خــواها از انسان یا عــده یو ناسهاســ یوسرکشــ شــان باعــث  یســت 
ـــا بـــ کننـــد  یرازگـــران دســـت دیاز و انـــدازه خـــود بـــه ســـهم دیـــش از نیشـــده ت

گردند  : فرموده است یامام عل. وسهامدار غاصب اموال جامعه 
                                                                                                                             

 .515،   یافتگیتوسعه ن یاقتصاد شناسکسون، فورد، ید ؛ نیویکلمن، د. 5
بـه .)23فـرد،    یی، ترجمـه دکتـر توانـادیـجد یک الگـویـاقتصـاد توسـعه ، نواب، یدر نقویح. 1

 (.562.562،  یجهاد اقتصادنقل از 
ساَن لَ : 2ه یعلق، آسورۀ . 3 ن  ِ

غییِ ّنَ اْل  نی.  ط  َتغ  ن  َرآهد اس 
َ
 .م
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کـــرده » خداونـــد متعـــال در امـــوال ثروتمنـــدان ســـهم مســـتمندان را واجـــب 
که توانگر یریچ فقین رو هیاست، از ا از دادن حق او  یگرسنه نماند، مگر آن 

    «.کرد یریجلوگ
ـــاه ثروتمنـــدان، فق» گن ـــر  ـــردم ؛ جـــز در اث ـــم ـــی ـــه ر و محت گرســـنه و برهن اج و 
   «.شوند ینم

ــرا ــیر یب کن ــا توزیفقــر در بعــد اجتمــاع یشــه  کــه ب ــ، راه چــاره آن اســت  ع ی
آنــان  یهمگــان را از ســهم خــداداد –آن  یع مســاویــو نــه توز –عادالنــه ثــروت 
که بنـا بـه فرمـوده امـام صـادقیدر ا. مییبرخوردار نما گـر : ن صورت است  ا

   .گردند یاز مین ید، همه بان مردم به عدالت رفتار شویدر م

  یانحصار دولت –ب 
کانونیـرا با یانحصـار اقتصـاد یرّد پا قـدرت و ثـروت جسـت و  یهـا د در 
کرد کـانون مربوطـه دارد؛ هـر چـه یـبـه م یزان انحصار، بسـتگیم.جو  زان قـدرت 

را در قبضـه خـود  یشـتریکـانون قـدرت و ثـروت قدرتمنـد تـر باشـد، امکانـات ب
 . دارد ینگاه م
کانون قـدرت و ثـروت در هـر جامعـه، دولـت و حکومـت اسـتیتر مهم . ن 

                                                           

کلمه قصار نهج البالغه. 5 َحاَنهد َفَرَض فِ :  316،  ب  ِن  یِ ّنَ اهلَل سد غ 
َ َواِل األ  م 

َ
َقـَراِء َفَمـا َجـاَع یم فد ـَواَت ال  ق 

َ
اِء م

َع ِبِه َغِن یَفِق  ّتِ  ِبَما مد
َ
 .یرو ِ اّل

وا َو اَل :  311،   2جمـــه احمـــد آرام، ج ، تراهیـــالحگـــران، یو د یمـــیحک. 1 ـــرد َتَق ـــا اف  ـــاَس َم َو ِ ّنَ الّنَ
ِن  غ 
َ وِب األ  ند  ِبذد

َ
وا ِ اّل وا َو اَل َعرد وا َو اَل َجاعد َتاجد  .اءیاح 

اَس  :  122،   3، ج یکاف، ینیکل. 3 ِدَل بَ یِ ّنَ الّنَ وَن ِ َذا عد ند َتغ  میس   .  َنهد
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کمیــهــا بــه دل دولت ــر منــابع، اطالعــات و در اختیــل حا ار داشــتن یــت خــود ب
ــانون یهــا ، اهرمیاقتصــاد یهــا گلوگاه ن انحصــار یشــتریتواننــد ب ی؛ م... و یق
کنندیرا ا یاقتصاد گذشـته بایـبا توجه به دال. جاد  کـه یـل  گفـت همچنـان   د 
ار ثـــروت در دســـت افـــراد آفـــت زاســـت، آفـــت انحصـــار آن در دســـت انحصـــ
کمــان و زمامــداران خــود ســر، بــه ثروت. هــا صــد چنــدان اســت دولت  یهــا حا
ان خـود را از یـنگرند و تا حد امکـان اطراف یبه چشم ملک طلق خود م یعموم

گســترده ثــروت عمــوم ــد، نــبض بنگاه یبهــره منــد م یخــوان  بــزرگ  یهــا کنن
کـالن  یهـا تیتان خـود دارنـد، صـادرات و واردات و فعالرا در دس یاقتصاد
 ... را خود عهده دارند و یاقتصاد
رود  یت جامعه فـرو مـیب اقلی، به جیشتر ثروت ملیب یا ن جامعهیدر چن
 یامـام علـ. انـد یاز ثروت عمـوم یزه خوار بخش اندکیت جامعه ریو اکثر

که از ینما یه میصد خود به مالک اشتر، تویشه جاویهم یدر منشور حکومت د 
 : کند یریو انحصار ثروت جلوگ یژه سازیو

و انحصـار  یژه سـازیـهـا برابرنـد، از و آن( از بـهین)که مردم در ییزهایدر چ»
   «.زکنیپره یطلب

ه یز توصــیــان فرصــت طلــب نیــآن حضــرت در مــورد ســوء اســتفاده اطراف
 : دیفرما یم

که انحصار طلـب  است یزمامدار، خاصان و صاحبان اسرار یبدان برا»
کنند،  یت نمیو دست درازند، در داد و ستد با مردم عدالت و انصاف را رعا

                                                           

 .  ه اسوهیاالستئ ار بما الناس فاک و یا:  13، نامه نهج البالغه. 5
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ــه هــ. شــه بــرکنیل آن، از ریســتم آنــان را بــا قطــع وســا ــچ یب ان و یــک از اطرافی
کننـد یـآنان نبا. مسلمانان واگذار مکن یاز اراض ینیبستگان خود زم د طمـع 
ر مردم باشد، خواه یه ضرر سایکه ما یبه سود آنان منعقد ساز یکه تو قرار داد
آن را بـر دوش  یها نـهیکه هز یگر، به طوریا هر عمل مشترک دی یدر آب رسان

کنندیگران تحمید   «.ل 

کش. 4  و استثمار  یبهره 
کش یکه اقتصاد را از شکوفایی و پویایی ساقط م یگریمانع د  یکند بهره 

که افرادیگران به نفع خود است؛ بدیاز د ، یا دولتـیـگـر را یکسـان د ،ین معنا 
رنـد یکارهـا و خـدمات بـه خـدمت بگ یک سری یگر را با قرار داد برایدولت د

کار مف یول  . در خورشان را نهردازند یای، حقوق و مزاها د آنیدر قبال تالش و 
 یو طـاغوت اقتصـاد یش فاصـله طبقـاتیدایـسـبب پ یاستثمار اقتصـاد

 یا ر و رنجـور، عـدهیـفق یا عـدهصـاحبان ثـروت و مـتمکن،  یا عـده. گردد یم
گر، عدهیتوانگر و طغ   .چارهیمستضعف و ب یا ان 

ـــر امـــام ســـجاد ـــزرگ ت ـــراین مصـــیب ش یدایـــجامعـــه انســـان را پ یبت ب
 : دیفرما یداند و م یم یطاغوت اقتصاد

                                                           

َوالِ : همان . 5 ّمَ ِ ّنَ ِلل  ةف َو ِبَطاَنـةف ِفـ یثد َصـافل فـیَخاّصَ ـةد ِ ن 
لو َو ِقّلَ َ ارو َو َتَطـاود ـِتئ  معاملـه، فاحسـم  یِهمد اس 

ــِتَك  َحــدل ِمــن  َخاّصَ
َ
َعــّنَ أِل َقّطِ ــَواِل َو اَل تد ح 

َ ــَك األ  ــَباِب ِتل  س 
َ
ــِع م وَلِئــَك ِبَقط 

د
ِتــَك َقِط  مــاده م َعــةف َو اَل یَو َحاّمَ

ــَك ِفــی َمَعــّنَ ِمن  ــّرد ِبَمــن   یط  ــَدةل َتضد ق  ِتَقــاِد عد ــاِس ِفــیلِ یاع  ــَتَر ل  یَهــا ِمــَن الّنَ ش  و  َعَمــلل مد
َ
بل م ــوَن یِشــر  ِملد ح 

وَنَتهد َعَلی َغ   (.562.562،  یجهاد اقتصادبه نقل از . )  ِرِهمیَمئد
 .511،   یاالمالد، یخ مفیش.1
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ا املوائلَن یالودن  ت م  أهش الرنبة فویباكم الطَانیا املؤمنَن مصیأ

 ها؛یإل

ا طلـب یـدن یهـا ن طاغوتی، همیر زندگبت شما دیمص! ن یمومن یا
 .ا دوست هستندیو دن

  یاستثمار و بهره کش یها راه
کشـ کـه موجـب رکـود اقتصـادیاز د یاستثمار و بهره  اسـت و خـود  یگـران 

گون یها وهیها و شـ است، راه یا هر جامعه یرشد اقتصاد یبرا یموانع  یگونـا
که به برخ  : میکن یاشاره م یدارد 

 ن مردم گرفت یگاریب: الف
کشــیــا بخــور و نمیــاز مــردم مفــت  یعنــیگــرفتن  یگــاریب کــار  کــه در یر  دن، 

کار نهیاسالم به شدت از ا کرمیپ. شده است ین  در هنگام وفات  امبر ا
کرد و فرمودیوص ین امام علیر المومنیخود به ام  : ت 

 ؛5، اَل ُسْرَرَة َعََل ُمْسِلمن ا عَلی
 .ستیلمان روا نگرفتن از مس یگاریر و بیاج! یعل یا

 : ز فرمودین ین علیر المومنیام
ْسِلِم  وا اَْلُ ُْ وُهمَی اَل َتْسَر

ُ
  1 َفُنِذَل

 لیـــذلهـــا را خـــوار و  ن راه آنیـــد و از ایـــریگ یم یگـــاریمســـلمانان را بـــه ب
 .دیساز یم

                                                           

 .512،   2، ج بیهذالت.5
 .221،   53، ج مستدرک الوسائل.1
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گـــرفتن، ســـبب  یگـــاریو ب یبردگـــ»: گـــر فرمـــودیث دین در حـــدیهـــم چنـــ
  «.شود یم یهالکت و نابود

 کاال و کار مردم  یاز بهاکاستن : ب
کـــه افـــراد  یاســـتثمار اقتصـــاد یهـــا از روش یکـــی ـــآن اســـت  هـــا  ا دولتی

کاالهـــایـــمحصـــوالت و تول نخرنـــد و از  یمـــت واقعـــیگـــران را بـــه قید یدات و 
کــارگر، دســتمزد واقعــیــمــت آن بکاهنــد و یق کــار یرا نهردازنــد و از ق یا بــه  مــت 

 : دیفرما یمردم بکاهند، قرآن م
بْ  َا النَّا ا أاْ  وا ال تا س  ا فِ یخا َْ ْعثا ْم وا ال تا ه  ْفِسدِ   اءا   یاْْلاْرِض م 

 ؛1
کم نکن یکاال یاز بها  . دین فساد نکنید و در زمیمردم 

گـذاردن ظالمانـه از حقـوق مـردم از  یاز بخس به معنا« تبخسوا»کلمه  کم 
گذاریق عیطر کردن از ناچاریو  یب   یکاریمردم به خاطر ب یا سوء استفاده 
 . باشد یم... مردم به پول و یاز مالیا به خاطر نیا فاسد شدن محصول و ی

کــردن ق کــار مــردم، ســبب نابســامانیکــم  کــاال و  و از هــم  یاقتصــاد یمــت 
ن یدر زمـ: دهـد ین رو قرآن دستور میاز ا. گردد یم ینظام اجتماع یختگیگس

گونـه اسـتثمار و ینکشان ید، جامعه را به تباهیفساد نکن کشـد و به هر   یبهـره 
 ید تـا بـه رشـد و عـدالت اقتصـادیـان دهیگران پایع حقوق دییظالمانه و تض

 . دیابیدست 
 یکه قصـد داشـت شخصـ یل بن عبداهلل قرشیبه اسماع امام صادق

                                                           

 .همان.5
 .523ه یشعرا، آسورۀ  .1
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کند و در امور معاش او فر  : ب دهد، فرمودیرا استثمار 
 ِْ
ِذ  اهلَل َفاَتَ

َ
 5؛ ُنكییِ َخَلَقَك ُثََ  یاَل

ــکــه تــو را آفر ییتقــوا داشــته بــاش، آن خــدااز خــدا بتــرس،  ده و ســهس ی
 . راندیم یم
مــت یه خــود را بــا قیم داشــت، ملــک همســایل بــن عبــداهلل تصــمیاســماع

ر از او نداشــت، لــذا او هــم یــغ یداریــز خریــه اش نیار ارزان بخــرد و همســایبســ
کاهش داد و امامیق کار نهیاو را از ا مت آن را  ه تو یهمسا: کرد و فرمود ین 
  از دوستان ما و مخالف با دشمنان ماست( صاحب ملک)

کشــور  یزیـ، آن چین روش اسـتثمار اقتصــادیـنمونـه روشـن ا کـه در  اسـت 
گران با بستن قـرار داد. اتفاق افتاده است یسومال ارزان دربـاره  یهـا استعمار 

کشور اسالمیه ایآنان، سرما ینیر زمیر زیمعادن و ذخا کردند و از  ین  را غارت 
کارگران، قید یسو ن آوردنـد، ییمـت دسـتمزد آنـان را پـایگر با سوء استفاده از 
گردیــجــه اقتصــاد ایدر نت کشــور فلــج  دا یــجــا رواج پدر آن ید و فقــر و قحطــیــن 
. بـوده اسـت یجه استثمار اقتصادینت یکشور سومال یفقر و قحط یعنی. کرد

کــارگران و غــارت معــادن و ذخــا انــدک،  یبــا بهــا ینــیر زمیکاســتن از دســتمزد 
کــودک و زن مســلمان یفقــر و از دســت رفــتن چنــد یعامــل اصــل ن هــزار نفــر از 

 . دیگرد یسومال

                                                           

 .113،  2، ج یکاف.5
 .همان.1
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 دروغ . 5

از جملــه پیشــرفت اقتصــادی اســت، زیــرا  ها دروغ، مــانع همــه پیشــرفت
یشـــ گنـــاه و عقـــب مانـــدگی اســـت ۀ ر د یـــکل»، دروغ ینـــید یهـــا در آموزه. هـــر 

ــ« گناهــان ــاق ی یدر حــد. شــده اســت یمعرف ــام ب : نقــل شــده اســت راز ام
کل ییها قفل یشّر و بد یخداوند متعال برا که  ها شـراب  د آن قفلیقرار داده 

که عقل، مانع زشت. )است عقـل  یها است و مشروبات الکلـ ها و فساد یچرا 
کار م  . دروغ، از شراب بدتر است: سهس اضافه فرمودند( اندازد یرا از 
از . مــان اشــاره شــده اســتیدروغ بــا ا یبــه ناســازگار یث متعــددیــدر احاد
 : آمده است ی یجمله در حد

َل  ِِ ا ااًا َقاااَ  َنَعاْم قِ ی اهلِل  َرُسااوُ  ُسا ََ اْؤِمُن َج اایَل َو یااُكااوُن اَْلُ ًا یُكااوُن َ ِ
ابًا َقاَ  اَل ؛یَل َو یَقاَ  َنَعْم قِ  َكَذَ  5ُكوُن 

کـــرمیـــاز پ ا مـــومن ممکـــن اســـت ترســـو باشـــد   یـــآ: دندیپرســـ امبر ا
؛ یآر: ل باشــد   فرمــودیــممکــن اســت بخ: دیســهس پرســ؛ یآر: فرمــود
 .ریخ: ممکن است دروغگو باشد   فرمود: دیپرس

که دروغ از نشانه بـه . سـتیمـان سـازگار نینفاق است و نفاق بـا ا یها چرا 
کـه انسـان هـ ین علـیر المـومنیـل از امیـن دلیهم گـاه ینقـل شـده اسـت  چ 

گو یمان را نمیطعم ا    .یا جّد یباشد  یواه شوخد؛ خیچشد تا دروغ را ترک 

                                                           

 .111،   3، ج بیترغ. 5
 .121،   21، ج بحار االنوار. 1
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وغ  یها صورت  مختلف در
گــو ــا نــوعییهــر دروغ  کــار دارد ی، ب ــر  اخــتالف دروغ. از دروغ ســر و  هــا در اث

که هـر  گوهاست  ا یـت، یـا موقعیـه، یـاز نظـر روح یگـریک بـا دیـاختالف دروغ 
 .تفاوت دارند... و یا جهات خانوادگی یوضع اقتصاد

وغ در کار و تجارت   در
گمـان باطـل، خـود را یند و با ایگو یشتر، دروغ میزه سود بیگبه ان یبعض ن 

کرده و مال حـالل را تبـد گناه  کسـب، . کننـد یل بـه حـرام میآلوده به  دروغ در 
 : دارد یخود انواع
ن جـنس را بـه فـالن مقـدار ید ایکه به دروغ بگونیم ل ا: یدروغ قول –الف 

 . ده امیخر
تقلب  یعنی. است« معامله  غش در»به صورت  یگاه: یدروغ عمل –ب 

ــه عبــارت د کــردن جــنس عــالیدر جــنس، ب ــا جنســ یگــر، مخلــو   کــه در  یب
گاه مجموع را به نام جنس عال. ستیبا آن ن یمت مساویق مـت یو به ق یآن 

کرده شود و به جایکه در شنیم ل ا. آن فروختن ر خالص فروخته یش یر، آب 
ا یــنــاب فروختــه شــود و  یطــال یا طــال بــا مــس مخلــو  شــود، و بــه جــایــشــود، 
 ... ه داخل شود ویخوب مخلو  شود و در روغن، پ یبد در چا یچا

کنـد از  ید و فروش با مسلمانیهر کس در خر: فرمود رسول خدا غـش 
ـــا ن ـــا یســـت و در روز قیم ان یـــهودیرا یـــهـــود محشـــور خواهـــد شـــد، زیامـــت ب
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   .ن افراد با مسلمانان هستندیمتقلبتر
کنــز العمـــال از رســـول کـــه بـــه یاز مـــا ن: آمـــده اســت خـــدا در  ســـت آن 

کندیگران غش و خید  .س منا َمن َغّشَ یل: انت 
 : وارد شد، حضرت به او فرمود مرد آرد فروش بر امام صادق

 ُكاْن َلاُه َمااٌ  ُتاَشَ ِف یَماِتاِه َفاِإْن ََلْ  اَك َو اْلِغَشَ َفِإَنَ َمْن َتاَشَ ُتاَشَ ِف یإِ 
ْهِله؛
َ
  أ

که از خ کنـد، در ی، زیکن یانت در معامله دوریبر تو باد  که تقلب  را آن 
گـر مــال. انــت شـودیخ یامـوال و نداشـته باشــد، در خــانواده اش  یپــس ا

   .انت شودیخ
گندم فروشـیدر بازار مد امبر خدایپ: فرمود امام محمد باقر  ینه به 

کرد و بـه او فرمـود کـردیاز ق. نمیب یمـ یخـوب یغـذا: برخورد  در . مـت آن سـوال 
که ین حال از طرف خداوند متعال وحیهم رسول من، دست خـود را  یا آمد 

ــــن ک ــــ. در درون آن جــــنس  ــــس حضــــرتش چن ــــدمیپ گن ــــرد و در آن  ک  یها ن 
انت و غش و یکار تو با مسلمانان، خ: دا شد به فروشنده آن فرمودینامرغوب پ

  . ب استیفر
گر مکان  یحت  یرت آن بـر مشـتیـر در جنس شـود و هوییا زمان باعث تغیا

گردد، نبا کرد تا مشترد در آنینامعلوم   . دچار غش شود یجا معامله 
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بِ 
َ
ااِب ِ یاُكْناُ  أ اَرَ ِ   ِف  یُ  الَسَ ِ  َمَ اَا َساِن ُماوَع ع َفَقااَ  ِتا الَاِ َ ّْ ُباو ا

َ
ا یاا یأ

ََ  ِهَشاُم  َلِ ِتَشٌ َو ِإَنَ اْلِغَشَ اَل  َ  ِف یِإَنَ اْل  ؛5َلُ ِی الَاِ
ــود، دکــه ســواره  یدر حــال حضــرت ــب فروشــم؛  یه لبــاس مید مــن در ســای
کــردن در ســا یا :فرمــود ه غــش اســت و غــش هــم حــالل یهشــام معاملــه 

 . ستین
ـــ یگـــاه ـــدل» یدروغ عمل ـــد صـــفت  یجنســـ یعنـــیاســـت؛ « س یت کـــه فاق
کــردن و خــالف واقــع نشــان دادن  یممتــاز اســت، آن را واجــد صــفت وانمــود 
کـاریکـه خانـه را سـف نیم ـل ا. است از بـاطن آن  یمشـتر کننـد تـا ید و رنـگ 

ـــاطـــالع پ ـــدی ـــدر ســـبد م. دا نکن ـــرار دادن،  یدرشـــت را رو یهـــا وهیوه می آن ق
 ... ر دادن وییل را تغیلومتر اتومبیک

گر مغازه دار کـردن مهتاب یلذا ا ر رنـگ در ییـهـا باعـث تغ یبدانـد بـا روشـن 
خــرد،  ی، آن را میهـم بــه خـاطر همـان رنـگ ظـاهر یشـود و مشـتر یاجنـاس م

گـر بـر مشـتریـالبتـه در همـه ا. ب اسـتیـس و فریتدل خـالف واقـع  ین مـوارد، ا
 . معلوم شود، حق فسخ را خواهد داشت

کــاله بــرداریس، خین تــدلیــبنــابر ا اســت و مســلمانان  یانــت و تقّلــب و 
کــار زشــت بپرهیــاز ا یســتیبا شــرفت یپ یله بــراین وســیو اصــوال بهتــر. زنــدین 

کــار، همــان درســت ــو اخــالق ن یکســب و  ــه می ک را جــذب و  یشــترک اســت 
گرد  . دیموجب برکت خواهد 
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 در بازار  یه و موعظه امام علیگر
ااااِس   ی  املاااومَیاااَن ام اااَرِة َفَنَاااَر ِإََل الَنَ َْ ََ ُعاااوَن َو یبِ یَدَخااَل ُساااوَق اْل
وَن ی ُْ َكای ْشَن ََ نْ یاا َعبِ یادًا ُثََ َقااَ  یُبَكااًء َشاِد  َف ْهِلَهاا یَد الاَدُ

َ
ااَ  أ ا َو ُعَمَ

ُكْنااُ ْ  ِلُفااوَن َو ِباللََ ِإَذا  ْ َِ اااِر  َ ِ  َذِتااَك  ُفُرِشااُكْم َتَناااُموَن َو ِف  ِل ِف یاا ِبالَْنَ ِخااَا
وَن ِف  ُْ اَد َو ُتَفَكِ ََُ وَن ال ُز  ِ ْ ُِ  ََ َعاد؛ َعِن اْْلِخَرِة َتْغُفُلوَن َمَ  اَْلَ

. رفتنــد یاد میــنظــارت و موعظــه بــه بــازار ز یبــرا یعلــ نیالمــومنر یــام
. د و فـروش هسـتندیدند مردم سرگرم خریبصره شدند، د وارد بازار یوقت

گر گهان  ا یبندگان دن یا :کردند و خطاب به مردم فرمودند یدیه شدینا
کارگزاران اهل آن د و در یدر روز مشـغول معاملـه و قسـم خـوردن هسـت! و 

کـــه از آخـــرت  یگـــذرد در حـــال یزمـــان م. دنیـــشـــب اســـتراحت و خواب
 ین سـفر طـوالنیـا یچـرا بـرا! د یسـتینامـت ید، پس چرا بـه فکـر قیغافل

 د  یکن یه نمیزاد و توشه ته
کوفه، خطاب به بازاریو ن کهیز آن حضرت در بازار  کردند   : ان موعظه 

ُقوا  َمْعَشرَ ا ی اِر اَتَ َجَ ََُ َو َجل اهلَل الَنُ اُهوَلِة ...  َع ُكوا ِبالَسُ َرَ ََ ُموا ااِلْسِتَراَرَة َو َت َقَدِ
ُبااوا ِمااَن  َناااِع  َو اْقَنِ  َْ ْلِم َو َتَناااَهْوا َعااِن الْ ی َو َتزَ َی اَْلُ ِ ّْ وا ِی ِماایُنااوا ِبااا َُ  َو َجاااِن

ْاُلومِ  ُفوا اَْلَ َِ ْن
َ
ْلِم َو أ اَفْوا َعِن الَاُ ْوُفاوا َی اْلَكِذَب َو ََتَ

َ
َبا َو أ ِ َْ ُبوا ال َْ  َو اَل َتْق

ْشاااایااااَل َو املِْ یاااااْلَك 
َ
اااااَس أ َرُسااااوا الَنَ َْ اَن َو ال َت اْْلَْرِض  ال َتْعَرااااْوا ِف  اَءُهْم َو یَُ

 ؛5 نیُمْفِسِد 
کنیــد و از خــدا طلــب خیعّزوجــل بترســ یاز خــدا! انیــبازار یا د و بــه یــر 
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گرفتن به مـردم تبـّرک جو ک یـله بـه مـردم نزدین وسـید و بـدییـواسطه آن 
ــــا حلــــم خــــود را زیشــــو ــــم . دینــــت بخشــــید و ب از ســــوگند و دروغ و ظل

بـه ربـا . دین انصـاف داشـته باشـید و در معامله با مظلومیکن یخوددار
: فه تــالوت فرمودنــدیه شــریــن آیــد ســهس آن حضــرت بــه ایک نشــویــنزد
 یزیـــد و از حقـــوق مردمـــان در پرداخـــت چیـــمانـــه و تـــرازو را تمـــام دهیپ

گرین پس از اید و در زمیمکاه گشته، فساد  که اصالح   . دینکن ین 

وغ  یاجتماع یها انیز  در
دروغگــو بــر : فرمــود یامــام علــ. دارد یو روانــ یاجتمــاع یهــا انیدروغ، ز

کــت قـرار دارد یلـب پرتگــاه خــوار مــان را از قلــب دروغگــو یرا دروغ، ایــز. و هال
ن شـد، یچنـ یوقتـ. ندینشـ یآن بـر زبـانش م یآورد، و خودش به جـا یرون میب
ان یـجامعه ز یدهد و وجودش برا یکند و حق مردم را نم یم یانت و دزدیخ

 یر مسـلمان بـرایدشمن احترام ندارد، مسلمان و غنزد دوست و . شود یآور م
کنـد و سـرانجام، نــزد  یبـه او اعتمــاد نم یچ عـاقلیسـت و هــیقائـل ن یاو ارزشـ

ـــابود یبیشـــود و در سراشـــ یهمـــه منفـــور و خـــوار م ـــرار م ین امبر یـــپ. ردیـــگ یق
دد الوجهۀ اک و الکذب فانّ یا»: فرمود اسالم کـه یـاز دروغ بپره یعنی  «َسّوِ ز 
 .کند یاه میروسآدم را 

وغ یاقتصاد یها انیز  در
در . ه اعتبار استوار است، نـه ثـروتیت و ارزش تّجار در بازار، بر پایشخص
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که از لحاظ اعتبـار، اول باشـد؛ هـر چنـد ثروتـ یبازار، اول شخص کس  یاست 
گـــر ســـرما. نداشـــته باشـــد  یتیدر بـــازار اعتبـــار نداشـــته باشـــد، مـــوقع یه داریا
معتبرتـر و محکـم تـر  یل تاجر، در بازار از هر سند دولتد قویبا. نخواهد داشت

تواند  یم یگریز دیو صداقت، چ یر از راستین اعتبار غیه ایحال سرما. باشد
گــر فــرد یباعــث م ییگــوامــا دروغ. باشــد  هرگــز کــه ا هــم  ی، اعتبــار مــالیشــود 

کسیش دیپ به وعده بـا او معاملـه نکنـد  یگران داشته باشد، سلب شود و هر 
کس کسـیرا بـه چنـیـز. دیـهـم از او قبـول ضـمانت ننما یو  کـردن،  ین  اعتمـاد 

ار و غــم یــدهــد و دروغگــو  یخــالف عقــل اســت، دروغ، دروغگــو را تنهــا قــرار م
کــ. نــدارد یخــوار زد و یــخ یکــردن از عاطفــه انســان بــر م یو همراهــ یارۀ چــرا 
 . سوزاند یدروغگو دل نم یهم برا یبه لحاظ عاطف یکس

وغگو  سرنوشت در
کـــردیـــپ ی، همراهــیدر ســـفر یســـیحضــرت ع یزرو آن دو پـــس از . دا 
گرســنه شــدند یمــدت دند و حضــرت بــه آن مــرد یرســ یا بــه دهکــده. راه رفــتن 

کنــیــته ید نــانیــهمــراه خــود فرمــود با کــه تهیآن مــرد پــذ. میه  ه نــان بــا او یــرفت 
ر  نان آورد و مقدار. باشد که آن مرد سه قد صـبر  یحضرت مشغول نماز بود 
کش یچون مقدار. ان رسدینماز حضرت به پاکرد تا  ها را  از نان یکید، یطول 
گفـتید قـر  دیبعد حضرت پرسـ. خورد ن دو تـا یهمـ: گـر نـان چـه شـد  او 
از  یکــیراه رفتنــد تـا بــه چنـد آهــو برخوردنـد، حضــرت  یپــس از آن مقـدار. بـود
کــرد و بــا  آن از  بعــد. گر خوردنــدیکــدیهــا را بــه نــزد خــود فــرا خوانــد و بعــد ذبــا 

بــه اذن خــدا حرکــت  یعنــی« قــم بــاذن اهلل»: خــوردن، حضــرت بــه آن آهــو فرمــود
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کــه حضــرت را نم. کــن کــرد، آن مــرد از آن جــا  ار یشــناخت بســ یآهــو حرکــت 
کرد و  دهم بـه حـق  یحضـرت فرمـود تـو را قسـم مـ. گفت« سبحان اهلل»تعجب 

کس شـد  تو آشکار نمـود، بگـو نـان سـوم چـه  ین نشانه قدرت را برایکه ا یآن 
ــان ب ــا ن ــد، نزد. شــتر نبــودیجــواب داد دو ت ــه راه افتادن ــدو مرتبــه ب ک دهکــده ی

گفـت . دند در آن جا سـه خشـت طـال افتـاده بـودیرس یگرید همـراه حضـرت 
ک خشـت طـال از تـو، ی. یحضرت فرمود آر. ن جا ثروت و مال فراوان استیا
کس یاز من و سوم یکی که نان را برداشته یهم مال  که به ص یمرد حر. است 

که مسئله مال به میگفت نخورده ام، چون د یدروغ م ان آمـده اسـت، اقـرار ید 
کرد و از او جدا شد و رفـت. کرد گاه حضرت هر سه را به او واگذار  آن مـرد . آن 

کـه چگونـه آن کنار خشت کردن بود  هـا را بـا خـود  ها نشسته بود و در حال فکر 
کــه یا. دنــدیرد را بــا طالهــا دن مــیــببــرد، ســه نفــر از آن جــا عبــور نمودنــد و ا نهــا 
کننـد، لـذا همسـفر و همـراه حضـرت  ینتوانستند از آن همه ثروت چشم پوش

کشــته و طال یســیع ــر ا. هــا را برداشــتند را  ــرار ب گرســنه شــدند، ق ــچــون  ن ی
ک کند تا بخورندیاز آن سه نفر نان ته یکۀ گذاشتند  ه یته یکه برا یشخص. ه 

گفت من ن کنم تا آن دو پس از خوردن  یها را مسموم م اننان رفته بود، با خود 
آن دو نفــر هــم قبــل از آوردن نــان بــا خــود عهــد . رنــد و خــود، همــه را بــردارمیبم

که رف لـذا . سـهم او نباشـد یزیـق خود را پس از بازگشت بکشـند تـا چیبستند 
کشتند و با خ یهنگام راحت به خوردن نان مشغول  یالیکه نان را آورد، او را 
کـــه همـــه آنینکشـــ یولطـــ. شـــدند پـــس از  یســـیحضـــرت ع. هـــا مردنـــد د 

کشــته را بــه خــاطر دروغ ــرا ییگــومراجعــت، چهــار  ــه مــال دنیرســ یو ب ا یــدن ب
کرد و فرمود ن» :مشاهده  ا نسـبت یـن اسـت رفتـار دنیـا؛ «ا  اهلها یهكذا تفعش  الدُّ
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  .به اهل آن

وغ  ثمره در
 : دیفرما یم یامام عل

هاُنة اْلِكْذبََث ُة   ؛ 1اْلخ ِة  ا و العذاب ِف یالد  ِف  أمْلِ
گــو جــهینت ا و عــذاب در یــو ضــعف در دن یجــز خــوار یزیــ، چییدروغ 

 . ستیآخرت ن
گر انسان خود را امیبنابر ا در بـاطن نادرسـت و  ین و درستکار بداند ولین ا

 . ستها یدین پلید تریها و از پلین زشتیانتکار باشد، از زشت تریخ
 : فرمودند امام صادق
ُجااِل َو ُسااُجوِدِه َفااِإَنَ َذِتااَك َ   اَل  وا ِإََل ُطااوِ  ُرُكااوِ  الَرَ ُْ ٌء اْعَناااَدُه َفَلااْو  َتْنُااا

وا ِإََل ِمْدِق َحِد  ُْ َماَنِتِه یَتَرَكُه اْسَنْوَحَش ِتَذِتَك َو َلِكِن اْنُا
َ
َداِء أ
َ
 ؛ 3ِثِه َو أ

که ممکن اسـت عـادیافراد نکن ینگاه به رکوع و سجود طوالن ت د؛ چرا 
کنند، ناراحت شوند؛ بلکه نگاه  یها باشد، به طور آن گر آن را ترک  که ا

کن آن یو امانت دار ییگوبه راست  .دیها 
کـه ریـگر، بـه خـاطر ایکـدیبـا  یو امانت دار ییگوذکر راست شـه ین اسـت 

سـت و امانـت یجز امانـت در سـخن ن یزیچ ییگورا راستیز. دارند یمشترک
 .ستیعمل ندر یجز راست یزیز چین یدار

                                                           

 .313،   هیانوار نعمان. 5
 .333،   3، ج غرر الحکم. 1
 .52،   1، ج نه البحاریسف. 3
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گو کسب  ییثمره راست   در 
کنز العمال روا کتاب  گو یاتیدر  کـه  ییدرباره ثمره راست  کسـب آمـده  در 

 : شود یل نقل میدر ذ
ُ  َمْن  َوَ

َ
َة التاج  الَدوقیأ َنَ  ؛   ْدُخُل اْْلَ

کاسب راستگو است یکه وارد بهشت م یکساول   . گردد، 
دوق مبَزله الشه التاج  َََ  ؛ امهیوم القید یال
 .ف شهدا خواهد بودیامت، در ردیدر روز ق راستگو رتاج

 گناه. 6
گناه و دوریدیگر از موانع رشد اقتصاد یکی گناه آثـار . اد خداستیاز  ی، 

ــدگ ــر زن ــاری ب ــ یانســان م یزیبانب ــتن نعمتیگــذارد از ب ــه  ییهــا ن رف ک اســت 
ها  گناه، مانع رشـد انسـان در تمـام جنبـه. شان عطا فرموده استیخداوند به ا

 . است یبه خصو  مانع رشد اقتصاد
 : فرمود نیر المومنیام
گرفته نشده، مگر به  یاز آغوش ناز و نعمت زندگ یچ ملتیبه خدا قسم ه»

گناهـان را خداونـد هرگـز بـه بنـدگانش سـتم روا یـکـه مرتکـب شـدند؛ ز یواسطه 
  «. دارد ینم

گنـاه،  یذکـر م ینیک نمونه عیخداوند متعال در قرآن  کـه  مـانع رشـد کنـد 
                                                           

 .511،  2، جکنزالعمال.  5
 همان. 1
 .522، خطبه نهج البالغه. 3
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 : دیفرما یاست و م یاقتصاد
با  ا رْ  َّلل اوا ْضا ثااًل قا ئِنًَّة یما ْطما ْت آِمناًة م  وش  یْجتیًة لانا دًا ِمْ  ل  نا ها را ها ِرْزق 

ِم  ْت  ِجاْنع  را فا كا كاٍن فا ا اَّللِ ما ها جاذاقا ِ   ِوام لوان َا  اَّلل فا َْ و وَِع وا اْخا لِبا ا اْْل 

 ْصناع َنی
5

 ؛

ت امــن و یــکــه در نها یک شــهرۀ زده اســت بــ یشــما م لــ یابــر خداونــد
کنانش بـــا اطم گـــز  یم ینـــان در آن زنـــدگیامـــان بـــوده و ســـا کردنـــد و هـــر 

کردن نبودنـد؛ عـالوه بـر نعمـت امن کوچ  ت انـواع یـمجبور به مهاجرت و 
آمـد؛  یآن م یبـه سـو یازشان به طور وافر و از هـر مکـانیمورد ن یها یروز

کنان ا کفـران نعمتین آبـادیاما سرانجام سا کردنـد، خـدا  یهـا ،  خـدا 
گرســـنگ ـــه خـــاطر اعمالشـــان بـــر انـــدام آن یهـــم لبـــاس  ـــرس را ب هـــا  و ت

 . دیپوشان
ــدر ا ــهیه شــریــن آی  امــام صــادق: فه نکــات فــراوان وجــود دارد، از جمل
 : فرمود
گروهـــیـــا» کـــه زنـــدگیاســـرائ یاز بنـــ ین شـــهر، مربـــو  بـــه   یمرفهـــ یل بـــوده 

گنــایداشــتند؛ لــ ــر  ــر اث کفــران نعمــت دچــار رکــود اقتصــادکن ب ــا  یه و  شــدند ت
ه را م ـال زد ین قریخداوند ا. آلوده را بخورند یکه مجبور شدند غذاها ییجا

  «.همگان باشد یبرا یتا درس عبرت
کنان ا یفه استفاده میه شرین آیاز ا که سا دار یت پاین شهر هم از امنیشود 

کفـران  یمـا وقتـ؛ ایبهره مند بودند و هم از رشد و وفـور اقتصـاد کردنـد و  گنـاه 
                                                           

 .551ه ینحل، آ سورۀ .5
 .15،   3، ج نیر نور ال قلیتفس. 1
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به سراغشان آمد و هم دچار تـرس شـدند و هـم بـه  ینعمت نمودند، هم نا امن
گشتند یفقر و رکود اقتصاد  . مبتال 

ــروا ــی ــه داللــت میــدار یات فراوان ک گنــاه و دور یم  ــه  ک ــد  ــاز  یکن اد خــدا ی
 :فرمود یامام عل. شود یموجب زوال نعمت م

وا  الَعم الكف ان  ؛5سبب ز
کفران نعمت استها ن رفتن نعمتیاز ب بسب  ، . 
 : فرمود امام صادق
ُجَل ِإَنَ  ْنَب فَ یلَ  الَرَ ق یْذِنُب الَذَ ز  َعْنُه ال 

ُ
 ؛1ْدَرأ

گنــاه گنــاه رزق و یرا مرتکــب م یهمانــا انســان  او  یروز شــود بــا آن 
 (. گردد یم یو دچار رکود اقتصاد)شود  یدفع م

ن َبا الَّاِوو  لِوواْنِفووْر » :میخــوان یل میــکم یدر دعــا وو  الووذُّ غا از  یکــی«  الوون عامی  ت 
کــه رشــد اقتصــاد یالهــ یها ســنت ــه دوریآن اســت  ــاه و  ی، مشــرو  ب گن از 
َْ أانَّ أاْهشا اْلق رى:دیـفرما یم یمتعال یمان و تقواست؛ خدایت ایرعا ن وَا   وا لا آما

لا  ااْحنا عا ا لافا َْ قا امِء وا اْْلا یوا اتَّ لاٍت ِم ا السَّ را ْم  ِوام لوان َا ِهْم  ا ْذناه  َا جا ذَّ  َا فا ْرِض وا لكِْ  لا

 ْكِسب َنی
  

گر مردم شهرها ا کنند، قطعـا برکـاتیاورند و تقوا پیمان بیا از آسـمان و  یشه 
کردند، پس ما نیها تکذ م؛ اما آنییگشا یشان مین بر ایزم ز بـه خاطرآنچـه یـب 
کردند، نعمت آن گرفت یها ها   . میخودمان را از آنان 

                                                           

 .125،   1ج ، غرر الحکم. 5
 .125،   1، ج یکاف. 1
 .12ه یاعراف، آ سورۀ .3
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کفــران  یم یمــان و تقــوا را عامــل رشــد اقتصــادیآن، اقــر دانــد و در مقابــل، 
گـران، اسـراف، یان، ظلم و ستم، خوردن مال دینعمت و اعراض از خدا، طغ

کار  . داند یم یرا مانع رشد اقتصاد...و ی، بد اخالقیکم 
کفـران نعمـت بـا رکـود یبـ یقـیک رابطـه عمیات، ین آیبر اساس ا گنـاه و  ن 

گـر در . وجـود دارد یاد خـدا بـا رشـد اقتصـادیـمان و تقـوا و یا نیو ب یاقتصاد ا
گ یا جامعـه آن جامعـه برداشــته  یرد، برکــت از اقتصـاد و زنـدگیـگنـاه صـورت 

 . شود یم
جامعـه بـه  ییاعتنـا یبـ یها ، از نشـانهیاجتمـاع یو نـا امنـ یفقر اقتصاد

 .است ینید یها ارزش
ــــن آیــــا ــــرا یفه، درس عبــــرت و هشــــداریه شــــری ــــراد و  یاســــت ب همــــه اف
کفــران نعمــت و یهســتند، لــ یالهــ یهــا کــه غــرق در نعمت ییهــا ملت کن بــا 
ــاز  یدور ــا اســراف و تبــذی کــت میاد خــدا و ب ــر و فال ــار فق گرفت ــرا.شــوند یر   یب
. زنـدیر یهـا م خـود را بـه زبالـه دان یاضـاف یاز غذا یمیشه نیکه هم ییها آن

که برا برای آن مـان بـر سـر آن دعـوت شـده هیا چهار نفر مۀ که س یا سفره یها 
 یننــد و حتــیب یه میــن تهیرنگــ یســت نفــر از غــذاهایب یاســت، معــادل غــذا

اسـت  یهشـدار. رسـانند یگرسـنه نم یها مانده آن را به مصـرف انسـان یباق
ن عمــل را یـنـد و اینما یخـت و پــاش میکننـد و ر یکـه اســراف م یکسـان یبـرا
 . دانند یم یخود فخر یبرا

 : فرمود امام صادق
افتاد بـه جسـت و  یرون میکه از سفره ب یکم یغذا گاه پدرم امام باقر»
کـه چـرا بـه دنبـال یـخند یکه خادم منـزل م یپرداخت، به حد یآن م یجو د 
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گـــاه فرمـــود.گـــردد یک ذره غـــذا میـــ د یـــبدان: ث را فرمـــودین حـــدیـــپـــدرم ا: آن 
کـه خداونـد بـه آن یم یش از شـما زنـدگیپـ یتیجمع هـا نعمـت فـراوان  کردنـد 
کردند و مواد غذا اد؛ اما آند کفران نعمت  ان بردنـد و یـجهـت از م یرا ب ییها 

گرفت و به قحط خداوند هم برکات خود را از آن  . گرفتارشان ساخت یها 

گرایی.7  مصرف 
گرایــی  ــع و تهدیــدهای اقتصــاد مقــاومتی مصــرف  ــرین موان یکــی از مهــم ت

 .است
چگـونگی مصـرف سبک نوین زندگی در دنیای مدرن بـه شـدت بـا نـوع و 

ای صــــرفاف  مــــدرن درآمیختــــه اســــت و مصــــرف، دیگــــر پدیــــده ۀ افــــراد جامعــــ
ــرای رفــع نیازهــای واقعــی زیســتی نیســت بــه دیگــر ســخن . اقتصــادی ســاده ب

که مبتنی بر رفع نیازهای ضـروری بـود دگرگـون شـده و  مفهوم ابتدایی مصرف 
گردیـده  ی و پایگاه اجتماعی افـردها معیاری برای نشان دادن هویت و ارزش

کـه همـ. است اعمـال  ۀ مصرف در دنیای جدید چنان ارزش و اهمیتـی دارد 
در رابطه با مصرف  ها ، آرزوها و هویتها ی فرهنگی، ایدهها اجتماعی، ارزش

 5.تعریف می شوند و جهت می یابند
گیـری از رسـانه ی جمعـی و شـگردهای ها نظام سرمایه داری غرب با بهره 

ک گرایشتبلیغــاتی، تنــوع بخشــی بــه  ی انحرافــی هــا االهــای مصــرفی و ایجــاد 
گرایــی  ۀ ماننــد مــدگرایی و تنــوع طلبــی افراطــی، بــه اشــاع ایــدئولو ی مصــرف 

                                                           

کبرنیــا، مصــرف صــحیا از نگــاه اســالم، چــاپ اول، مشــهد. 5 ــی، علــی، جالئیــان ا : جــواد، ایروان
 .11،   5315دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 
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 5.دامن می زند
گرایی برای جامعـه بـالی بزرگـی اسـت و آن را از پـای در مـی آورد . مصرف 

کــه مصــرف آن از تولیــدش بیشــتر باشــد، در میــدان جامعــه ی مختلــف ها ای 
کنیم . ردشکست خواهد خو کم  کنیم مصرف خود را تعدیل و  ما باید عادت 

یادی گرایی و استفاد 1.بزنیم ها و از ز بی قیـد و شـر  و دیوانـه وار از  ۀ مصرف 
کـه پایـه ی اقتصـاد ها و سـتون ها کاالهای موجود و وارداتـی یـک مـانعی اسـت 

کرد  مقاومتی را سست خواهد 

 مصرف گرایی؛ مانع کمک به فقرا 
کمـک دارنـد، بـیکی از عوامل که توانایی  کسانی  گذارد دست  که نمی  ۀ ی 

گرایــی و تجمــل در جامعــه اســت ۀ اری فقــرا دراز شــود، روحیــ بــرای . مصــرف 
یــاد شــود و  کــه میــل بــه مصــرف، روز بــه روز در آن ز جامعــه بــالی بزرگــی اســت 
ــر  ــر خــوردن، متنــوع ت کــردن، بیشــتر خــوردن، متنــوع ت ــه بیشــتر مصــرف  همــه ب

ای بـــرای وســـایل زنـــدگی و  ی مـــد و هـــر چیـــز تـــازهها شـــانهپوشـــیدن و دنبـــال ن
کـه در ایـن راههـا و پول هـا چـه ثروت. تجمالت آن رفتن، تشـویق شـوند  هـا یی 

کـــه موجـــب رضـــای خـــدا و رفـــع  هـــدر مـــی رود و از مصـــرف شـــدن در جـــایی 
 3.مشکالت جمعی از مردم است، باز می ماند

                                                           

 .36همان،   . 5
کوشش جمعی از محققین، جهاد اقتصادی. 1 اقتصـادی،  چیستی، اهداف و الزامات جهـاد/به 
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622 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

 اسراف. 8
 5.است« حد وسط تجاوز در»اسراف در اصل به معنای  ۀ وا 

گستر کریم همان معنای لغوی اسـت،  ۀ مفهوم و  معنایی این وا ه در قرآن 
گوید کـاری اسـت « َسَرف»: چنانکه راغب اصفهانی می  تجـاوز از حـّد در هـر 

گرچــه  کــه آدمــی انجــام می ــاربرد آن]دهــد،  کــردن مــال]در انفــاق [ ک [ و خــرج 
 1.مشهورتر است

ک که در اصطالح فقهی وجه مشترک این معانی بی جا مصرف  ردن است 
 .کنند معرفی می« اسراف»نیز آن را با نام 

کریم نیز مسـرفان را مـورد خطاب ی شـدیدی قـرار داده و از اسـراف هـا قرآن 
کرده است  :نهی 

و   ال » َا إِنَّ ف  ِْسِ ل َا وا اْْشا  َا وا ال ت  یـد و بیاشـامید »؛  3«یِرفوبُّ امْل ْسویِووا ل  بخور
کاران را دوست نـدارد ولی اسراف نکنید  یا ِرفووا أانَّ امْل ْس « ».که خداوند اسراف 

ْم أاْصحاب  النَّارِ  کاران همدمان آتشند»؛ 2«ه   «.و اسراف 
ــا اســراف و هــدر دادن بیهــوده امــوال  هرگــز شــکوفایی و رونــق اقتصــادی، ب
ــه رشــد اقتصــادی  ــذیر نیســت، و هرگــز شــخص و ملــت اســرافکار، ب امکــان پ

که هم ا. نخواهند رسید کار نیز به شمار می آید، زیرا آن  ز این رو، اسراف آفت 
کـه تـه نـدارد، پـول  کار می کـه در صـندوقی  کند و هم اسراف، مانند آن اسـت 

                                                           

کبرنیا، همان،   . 5  .126جواد، ایروانی، علی، جالئیان ا
 .همان. 1
 .35سوره اعراف، آیه . 3
 .23سوره غافر، آیه . 2
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می ریزد و بدیهی است ثروتی برای اندوخته نخواهد شد و پیشرفتی نخواهـد 
از دیــدگاه . رود اســراف عامــل اصــلی فقــر و تهــی دســتی نیــز بــه شــمار مــی. کــرد

که بی توجهی فرد ها عرفانی، نعمت گاه  ی پروردگار ادراک و شعور دارند و آن 
کننـــد، رخـــت برمـــی بندنـــد و خـــود را از نعمت محـــروم  هـــا را بـــه خـــود حـــس 

 5.کنند می
ای ناپســند مــی دانــد، دوســتان و  تبــاه ســازی امــوال را پدیــده امــام رضــا 

ْبِغض  یا  اَّللا إِنَّ »: فرمایـد نامبارک بـازمی دارد و می ۀ پیروان خویش را از این پدید

ةا امْلاال...  اعا  «.خداوند تباه سازی اموال را دشمن می دارد»؛ 1« إِضا

 اسراف؛ عامل امیدواری دشمن در تحریم
گــر آدم ی اســراف و ولنگــاری در خــرج باشــیم، ممکــن ســت تحــریم هــا مــا ا

کـار  کـه نـه، حسـاب  برای آدم مسـرف و ولنگـار سـخت تمـام بشـود؛ امـا ملتـی 
ودش را دارد، حساب دخل و خرج خود را دارد، حساب مصـلحت خـود را خ

یــاده روی نمی ــد، اســراف نمی دارد، ز ــد کن ــد. کن کنن بــر یــک . خــب، تحــریم 
 3.شود چنین ملتی از تحریم ضرری وارد نمی
کـه سـبب می ی طبقـاتی بـین فقیـر و ها شـود شـکاف اسراف عاملی اسـت 

                                                           

، 5316هاجر،  نشـر مرکـز: حسین، اسحاقی، مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی، چـاپ اول، قـم. 5
  531. 
 .163،   56کافی، ج.  1
کوشش جمعی از محققین، جهاد اقتصادی. 3 چیستی، اهداف و الزامات جهاد اقتصادی، /به 
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621 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

این شکاف طبقاتی بیشتر خواهـد غنی در جامعه ایجاد شود و روز به روز هم 
یـه در همـ. شد امـور زنـدگی بـدون  ۀ و در همـ ها زمینـه ۀ این نوع مصرف بی رو

کشور و حتی به ضرر آحاد و اشخا  ملت خواهد بود . منطق بوده و به ضرر 
اسراف و خرج اضافی عامل اختالالت روانی در زندگی و در نتیجه در سطوح 

نتایج روانی هم چون چشـم و هـم چشـمی در زیرا اسراف، . جامعه خواهد بود
گـر در جامعـه. را در پی خواهـد داشـت ها خانواده ای شـیوع  بنـابراین اسـراف ا

کند، فرصت اجرای اقتصاد مقاومتی را از بین برده، در نتیجـه تهدیـدی  پیدا 
 .برای اقتصاد خواهد بود

 فساد مالی. 9
ــا« َفســاد» ۀ وا  ــه معن ــی، ویتبــاه» یب ــابودیران ــه، آشــوب، ســتم، ، فی، ن تن
گندیمـــاری، بیبــدکار . اســـت 5«یدگیو پوســـ یســـتی، نی، خشکســالیدگیـــ، 

 یمـ یزیـن در فسـاد، چیبنـابرا. اسـت« شکسـتن» یبه معنا« فساد»اصطالح 
ا یـ یرفتـار اخالقـ ۀ ویك شـیـز ممکـن اسـت یـن چیـا. شـود یا نقض میشکند 
 1.باشد یا غالباف مقّررات اداری یقانون

کـــه ف ســـاد مـــالی و اقتصـــادی در تشـــکیالت مســـئوالِن مـــا قویـــاف معتقـــدیم 
کشـور سـرایت میهـا موظف و در میـان آن کنـد؛ لـذا بایـد  ، بـه بدنـه اقتصـادی 

                                                           

کلمات القرآن الکریم، ج. حسن، مصطفوى، حسن. 5 بنگـاه ترجمـه و نشـر : ، تهران1التحقیق فی 
 .22  . 1، ج 5326کتاب، 

 .همان. 1
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گرفته شود  5.جلو آن 
کــه ســود همــه  ی دولتــی موجــب میها فســاد اقتصــادی در دســتگا شــود 

ی انجام شده در راسـتای پیشـرفت و تولیـد ثـروت عمـومی بـرای رفـاه ها تالش
بـا  ۀ ای مفت خور و استفاده چی سـرازیر شـود؛ لـذا مبـارز عده مردم، به جیب

 1.فساد، جدی است
کــه فســاد مــانع فعالیــت اقتصــادی ســالم در جامعــه و مــزاحم  از آن جــایی 
کـه هـر چقـدر فسـاد در جامعـه  کشور اسـت در نتیجـه واضـا اسـت  پیشرفت 

کند به همان میزان، زمینه کم رنها رشد پیدا  گ تر ی اجرای اقتصاد مقاومتی 
 .ی آن سست تر خواهد شدها و پایه

 آثار و پیامدهای فساد مالی
فسـاد مـالی امـر تعقیـب اصـل : تاثیر منفی بر تخصیص صـحیا منـابع (5

ی اصـلی هـا کنـد و اولویت دولت را فلـج می ۀ منابع به وسیل ۀ تخصیص تهی
کشوری و ملی را به دست فراموشی می سهارد  .در طرح 

یــع صــحیا د (1 کــاهش درآمــدهای : رآمــدهاتــأثیر منفــی بــر توز کــه  زمــانی 
ــد، ســبب می ــد مــی آی ــت پدی ــه ثمــر رســاندن  دول ــت در اجــرا و ب ــه دول ک شــود 

ی توســعه و رشــد ها ی عمرانــی، اساســی و زیربنــایی و پیشــبرد برنامــههــا طرح
 .ملی ناتوان شود

                                                           

کوشش جم. 5 چیستی، اهداف و الزامـات جهـاد اقتصـادی، /عی از محققین، جهاد اقتصادیبه 
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622 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

ــارایی اقتصــاد (3 ک ــر  ــاثیر منفــی ب ــن فعالیت: ت ــار ای ک ی هــا فســاد بیشــتر، 
کاهش دارایی به فساد  اقتصادی را از طریق توجه کاهد و  به اعمال فاسد می 

کارایی و افـزایش فسـاد مـالی دور بـاطلی  کاهش  بیشتر خواهد انجامید و بین 
 .شود ایجاد می

ای از پیامـدهای منفـی  چکیـده و نتیجـه: تأثیر منفی بر رشد اقتصادی (2
کارایی اقتصادی  فساد بر تخصیص صحیا منابع، توزیع صحیا درآمدها و 

کن یا حتی نزولی به خود بگیرد سبب می  5.شود رشد اقتصادی روندی سا
بــرای نمونــه بـه تعریــف فســاد . ی متعــددی اسـتها فسـاد دارای زیرشــاخه

 .اداری می پردازیم

 فساد اداری
فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقـانونی از اختیـارات اداری بـرای 

 1.نفع شخصی
فسـاد اداری : کنـد گونه تعریف مینتینگتون فساد اداری را این ها ساموئل

کارکنــان بخــش دولتــی اطــالق می کــه بــرای منــافع  بــه رفتــار آن دســته از  شــود 
گذارند  3.خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می 

کـاری،  از مصادیق فساد اداری می توان به بی انضباطی و ضعف وجدان 
                                                           

 .123.121حسین، اسحاقی، مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی، با تلخیص از   . 5
 .52،   5321وثقی، : نادر، حبیبی، فساد اداری، تهران. 1
پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، : بارزه با فساد اداری با رویکـرد اسـالمی، قـمابوطالب، خدمتی، م.  3
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کرد... رشوه و   .اشاره 
 :عبارتند از ها که برخی از آن فساد اداری دارای عواملی است

کارکنان دولت (5  پایین بودن حقوق و دستمزدهای برخی از 
کنترل و بازرسی در ادارات (1 یابی،  کافی برای ارز  فقدان نظارت 
 عدم برخورد جدی با متخلفان و مفسدان اداری (3
 عدم توجه به احکام شرعی در باب امور اقتصادی (2

 احتکار. 11
ــه مفهــوم   ییســهس در معنــا. اســت« ع و امســا جمــ»احتکــار در اصــل ب

کار رفته اسـت، از جملـه یمجاز طعـام و ماننـد آن بـه  یدار جمـع و نگـه»، به 
گران  5«.یانتظار زمان 

کـردن آذوقـه بـه ام احتکار عبارت است از جمع د بـاال رفـتن یـآورى و انبـار 
کافییمت، در صورت ضرورت و نیق  1.از جامعه و عدم عرضه آن به قدر 

د یاز تول ید شدن بخشیل انحراف بازار از حالت تعادل، ناپداز عوام یکی
کـارگرانیدرآمـد ۀ ن صورت، با توجه به چرخـیدر ا. در قلمرو عرضه است  ی، 

کاالهـا نقـش داشـتهیکه درتول کسـب درآمـد خـود، تـوان تقاضـا  د آن  اند پـس از 
کل آس یتین درموقعیبنابرا. ابندی یم کل  یده است، تقاضاید  بیکه عرضه 

                                                           

داراحیـاء التـراث العربـی، : ، چـاپ اول، بیـروت2محمدبن مکـرم، ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج. 5
 .162ق،   5262
ار امـام مؤسسه تنظیم و نشر آثـ: ، چاپ اول، تهران5له، ج یرالوسیروح اهلل، موسوی خمینی، تحر. 1

 161.165،   5321خمینی، 



 
 
 
 
 
 
 

022 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

گــر چنــ. ابــدی یمــ یمــت فزونــیرود و ق یال مــبــا ع و یدرســطا وســ ین رفتــاریا
کاالهـــا گون رواج پ یگســـترده  ـــا ـــگون ـــرو ی ـــوّرم ف گـــرداب ت کنـــد، اقتصـــاد در  دا 

 5.رود یم
کــاالى عرضــه شــده بــه بــازار از  احتکــار، موجــب مــی کــه بخشــی از  شــود 

گـــردد، تـــوازن عرضـــه و تقاضـــا بـــه هـــم بخـــورد، ســـطا  دســـترس مـــردم خـــارج 
کـــاهش یـــبـــاال رفتـــه و قـــدرت خر اهـــ متیق جـــه، اقشـــار یابـــد و در نتید مـــردم 

گردنـدیان و تنگدسـتی بیـر جامعـه دچــار زیب پــذیمستضـعف و آسـ بــه . شــتر 
کـرده و محتکـران را مـورد نکـوهش قـرار یل اسـالم، احتکـار را تحـریـن دلیهم م 

 1.داده است
کـه م»: فرماید در رابطه با بازرگانان محتکر می علی  حضرت ان یـبـدان 
که معامله اى بد دارند، بخیبازرگانان بس کسانند  لند و در پـی احتکارنـد، یار 

کــه خواهنــد مــی ســود خــود را مــی ــه هــر بهــا  کــاال را ب ــفروشــند و ا کوشــند و  ن ی
ــــران فروشــــی زیســــودجو گ ــــی و  ــــراى همگــــان و عی ب اســــت یــــانی اســــت ب

منـع  از آن  را رسـول خـدا یـد از احتکار مانع شوى؛ زیپس با. برزمامداران
زان عـدل انجـام یـرد و بـا مید و فـروش آسـان صـورت پـذیـد خریـو با. فرمـود مـی
کـه . داریـان فروشـنده و نـه خرینه به ز -ج بازاریرا -ىها با نرخ. ردیگ کـس  و آن 

ک گـردان و در یفر ده و عبرت دیپس از منع تو دست به احتکار زند، او را  گـران 

                                                           

شـه معاصـر، یدانـش و اند یمؤسسـه فرهنگـ: ت و اقتصـاد، تهـرانیـا، معنویـن یهادو علی اصغر،.  5
 .526ش،  5325
 .22علی اصغر، الهامی نیا، اخالق اقتصادی،  . 1
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 5«.اده روى مکنیفر او زیک

 معضل بازارمشکل احتکار و * 
کـــه دور از برنامـــه  ۀ ی پــیش بینـــی شـــدها یکــی از عوامـــل نابســـامانی بــازار 
گــاه، مشــکل مقطعــی ایجــاد می کنــد، مســئله احتکــار  اقتصــادی هــر از چنــد 

تــوان  بــدون برخــورد قــاطع بــا محتکــران، وضــع عرضــه و تقاضــا را نمی. اســت
کرد زار و پاک از مقادمت اقتصادی مردم نیازمند بازار سالم و خدمتگ. تنظیم 

کســب مطــرح شــده انــد؛ یــک دســته .هاســت آفت در فرهنــگ اســالم دوگونــه 
کــه اجنــاس و مایحتــاج مــردم را از نقــا  مختلــف جــذب و عرضــه  کســانی 

که اجناس و مایحتاج مردم را از بازار بیرون می . کنند می کسانی  دسته دیگر 
کمبـــود ایجـــاد می کــه دســـته اول خـــدمت بلکـــه. کننــد برنــد و   روشـــن اســـت 

 1.کنند و لعنت می خرند کنند و دسته دوم خیانت می عبادت می
کرم   : فرمایند در این زمینه می پیغمبر ا
كاملجاهاد ف» كاملل اد  ل اهلل و امل تكا  فیساب اْلالب إَل ساوقَا  ساوقَا 
 ؛ «كناب اهلل ف
کاال را به سـوی بـازار مـی آورد، هماننـد رزمنـده در راه خداسـت و »  آنکه 

                                                           

 .13نهج البالغه، نامه . 5
موسسـه انتشـارات : م، تهـرانراهکارهـا، چـاپ دو. ها عباسعلی اختری، اقتصاد مقاومتی زمینه. 1

 .512.512،   5311امیرکبیر، 
سـازمان انتشـارات جاویـدان، : نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ هفدهم، بی جـا. 3

5321   ،122. 



 
 
 
 
 
 
 

020 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

کـافر در  ۀ حتکر و بازدارنده از عرضآنکه م به بازار است، ماننـد ملحـد و 
 «.کتاب خداست

 عّلت حرمت احتکار
کـه در  که بیان شـد احتکـار نیـز آفتـی اجتمـاعی اسـت  بنابراین همان طور 

گناه دانسته شده است  .اقتصاد اسالمی حرام و 

 حرمت احتکار 
 :فرمود به نقل از رسول خدا امام صادق
َعاَم ِإاَلَ َخاِطٌئ  ِكرُ نَ ْی اَل   ؛الَعَ

کس خوراک گناهکار یاحتکار نم یمردم را      .کند مگر 
ــاقر ــاز پ امــام ب ــرمی ک ــد امبر ا  ی، خــوراکیهــر شخصــ: نقــل فرمــوده ان

گــران یو آن را تــا چهــل روز حــبس نمــوده و بــه مســلمانان بــه ق یداریــخر مــت 
گر ق که پس از فروش ا کند، بداند  کفاره آن چه مت آن را صدقه دیعرضه  هد، 

   .انجام داده، واقع نخواهد شد
که به دوزخ نظریفرمود جبرئ ن رسول خدایهمچن  یل به من خبر داد 
ن دره یـمالـک دوزخ، ا یا دمیپرسـ. جوشد یان میدر آن م یا دم درهیکردم و د

کســانیجا گــروه اســت یگــاه چــه  گفــت از آِن ســه  ــم یمحتکــر: اســت   ن، دائ

                                                           

 .552،   3، ج استبصار. 5
 .352،   51، ج عهیوسائل الش. 1
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کار نامشروع هستند یزن و مرد اجنب یراکه واسطه بالخمر و آنان   . جهت 
 : نقل شده است از رسول خدا ی یدر حد

ْسااِلِم  اا وم و َمااِن اْحَنَكااَر َعااََل اَْلُ َْ ْ َنِكااُر  وٌق َو اَْلُ ُز ْْ اِتااُب َماا  َطَعامااًا َی اْْلَ
َبُه  َْ ْفَاِس  َض َذاِم َو اْلِ  ؛ 1اهلُل ِباْْلُ
 یدارد ولــ یاریبسـ یس، روزن بــا جلـب اجنـایدهنـده بـازار مسـلم رونـق

که از مسـلمانان مـواد غـذا. محتکر، محروم خواهد بود را احتکـار  ییهر 
 . سازد یرا به فقر و جذام مبتال م ید، خداوند وینما

ــ ــردیهمچن ــر م ــه آن حضــرت ب ک ــازار م ین نقــل اســت  ــه  یدر ب ک گذشــت 
ه ارزان تـر از ا آن را بـیآ: فرمود. رساند یمت بازار به فروش میارزان تر از ق ییغذا
گفت یفروش یمت معمول بازار میق کرمیپ یآر:    چـه  یبـرا: فرمود امبر ا
کـار را میا گفـت یرضـا یا بـرایـ  آیکنـ ین  بشـارت : فرمـود. یآر: خداسـت  
کسـیـدهم تو را ز یم ن را رونـق دهـد، ماننـد مجاهـد در راه یکـه بـازار مسـلم یرا 

ــــازار مســــلم کــــافر و یخداســــت و محتکــــر در ب کتــــاب ن، ماننــــد  ــــه  ملحــــد ب
  .خداست

 : فرمودند امام صادق
ْكَرُة ِف  ُ ّْ َبُعاوَن  ا ْر

َ
اِب أ َْ   ْوماًا َو ِف یاْْلِ

َ
َاِء َثَاَثاُة أ ََ ِة َو اْلا اَدَ اا َزاَد یاالَشِ امن َمَ

َبِع  ْر
َ
ُه َمْلُعاوٌن َو َماا َزاَد ِف  ْوماًا ِف ی َی َعََل أ َُ ااِح ََ اِب َف َْ اْلُعْساَرِة َفاْوَق  اْْلِ
 
َ
ُه َمْلُعوٌن یَثَاَثِة أ َُ اِح ََ امن َف

 ؛2
                                                           

 .همان . 5
 .112،   5، ج جامع االصول. 1
 .112 همان،. 3
 .552،   3، ج استبصار .2
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کمبـود سـه روز  یاجناس چهل روز، و در سخت یدر موقع فراوان احتکار و 
هر چه از چهل روز بگذرد محتکـر ملعـون اسـت و  یام فراوانیدر ا. است
هــر چــه از ســه روز بگــذرد محتکــرم مــورد لعــن پروردگــار  یام ســختیــدر ا
 . است

 یعلــ« ســه روز»و « چهــل روز»ان یــدر شــرح لمعــه فرمــوده انــد ب ید ثــانیشــه
کــه تجدیــالقاعــده اســت، نــه ا را چــه بســا یــز. )ت داشــته باشــدید موضــوعیــن 

کمبـود آن نیرا  یاجناس  یاز داروهـا بـرا یسـت؛ م ـل بعضـیک روز هم تحمل 
 (.افراد یبعض

که روا  ین علمـایان شـده لـذا بـیـب یمختلفـ یها ات بـه صـورتیاز آن جا 
کـه احتکـار،  یبعض. است یمتفاوت یها ز برداشتیعه نیش گفتـه انـد  از فقهـا 

کـه  یست، بلکه هـر نـوع محصـولین ییبه مفهوم اعم آن، تنها شامل مواد غذا
 . ردیگ یکمبود آن مردم را تحت فشار قرار ده، در بر م

 و احتکار  یدولت اسالم
که مستق یاحتکار از مسائل ن مربـو  یما با مصـالا جامعـه مسـلمیاست 

کســ یف دولــت اســالمین از وظــااز آ یریاســت و جلــوگ ن یــکــه در ا یاســت و 
گرفته، موظف است از احتکـار جلـوگ کنـد و افـراد محتکـر را  یریمنصب قرار 

که در نامه حضرت چنان. قرار دهد و به مجازات رساند یب قانونیتحت تعق
در  یکـه نقـش اساسـن آنیبازرگانـان در عـ: به مالک اشتر آمده اسـت یعل
د احترام آنـان محفـوظ باشـد، یجامعه دارند و با یهایمندازین ارزاق و نیتأم
گاهینبا یول که  اه یجاد بازار سیحر  و آز، آنان را به احتکار و ا ید غافل بود 
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کـن.کند یوادار م کـرن . لذا همواره آنان را از احتکـار منـع  گـر پـس از ممنـوع  و ا
که جلوگآنن از یبنابر ا. ها را مجازات نما اقدام به احتکار نمودند، آن  یریجا 

شـود،  یکـه شـامل احتکـار م ین اجناسـیـیفه دولـت اسـت، تعیاز احتکار وظ
 یاه آن موجـب آشـفتگیاز جامعـه اسـت و بـازار سـیـکه مورد ن ییکاالها یعنی

کاالهــا. ص دولــت اســتیگــردد، منــو  بــه تشـخ یمــردم م یزنـدگ کــه در  ییو 
داق احتکـار به عنـوان مصـ یا علیو  امبریپ یات از سویاز روا یبعض

ص مصـالا مسـلمانان در زمـان صـدور حکـم یشمرده شـده، بـر اسـاس تشـخ
 یفرمـوده بـا آنچـه علـ ن آنچـه رسـول خـدایم بینیب یلذا م. بوده است

کـرده، متفـاوت  اسـت، در حـدیدرزمان حکومتش ب کلمـه یان  ث رسـول خـدا 
ز یوجود ندارد و تنها پنج چ یث امام علیدر حد یآمده ول( روغن)« تیز»

کیــشــمرده شــده اســت و ا کــه مصــالا مســلم ین نکتــه حــا ن در یاز آن اســت 
کـه اسـالم آن را قبـول  یتین مـالکیـبنـابر ا. مختلـف متفـاوت اسـت یها زمان

گونـه یت میـنموده و از آن حما کـه بـین یا کنـد بـه  د و شـر  باشـد؛ یـق یسـت 
که متضمن مصالا فرد و جامعه م یودیق یبلکه دارا  . باشد یاست 

 خواریرانت . 11
گفــت رانــت عبــارت اســت از درآمــدی خــارج از  بــه طــور خالصــه می تــوان 

که به لحاظ مفهـومی، امکـان سـرایت بـه ها عرصه فعالیت ی مولد اقتصادی 
ـــا حوزه ـــز دارده ـــا، ســـوء اســـتفاده از . ی دیگـــر را نی ـــرین معن رانـــت در ســـاده ت

ختـی رانت به ثروت بادآورده و به هـر پردا. ها و امکانات جامعه است فرصت
کــه بیشــتر از ارزش واقعــی محصــول یــا خــدمت باشــد گفتــه می و رانــت . شــود 
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 5.جویی عبارت است از جست و جو برای دست یافتن به این درآمد مازاد
کـه در غیـر ایـن صـورت  رانت نشانگر درآمدهایی بیشـتر از درآمـدی اسـت 

 1.تحصیل می شد
که برخی، منـابع را هـم  بـرای مقاصـد رانت خواری زمانی تحقق می پذیرد 

ـــافع اقتصـــادی  ـــرای تقســـیم من ـــازی ب کســـب امتی ـــه منظـــور  تولیـــدی و هـــم ب
 3.بخواهند

کـار مفیـد  رانت خواران افراد حقیقی یا حقوقی که بدون انجام  ای هستند 
کشور، در ازای پرداخت رشـو کارهای مضر برای اقتصاد  گاه با انجام  ۀ و حتی 

نند دریافت مجوز موردی بـرای ی انحصاری ماها ا با پارتی بازی به امتیازنامه
ــروش موافقــت اصــولی ها ســهمیه ــد و ف ــع، خری ی ــاال، توز ک ی وارداتــی، صــدور 

واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی، فروش 
ـــین،  ـــانکی و زم اطالعـــات مـــالی، تخصـــیص ارز ارزان قیمـــت و اعتبـــارات ب

ـــه امتیـــازات دولتـــی  ـــانون شـــکنی و هرگون کـــاال، ق ـــزاری قاچـــاق  خـــارج از برگ
 2.دست می یابند… مناقصه و

                                                           

 .111حسین، اسحاقی، مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی،   . 5
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 رانت خواری یآثار منف
یان به طـور خالصـه مـوارد زیـر را می ی رانـت خـواری هـا تـوان از مهـم تـرین ز

 :برشمرد
کار مولد؛  (5 کسب رانت و بازماندن از   سرگرم شدن نیروی انسانی به 
 پایین آمدن انگیزه تولید؛  (1
 افزایش رشد بیکاری؛    (3
 ؛ گسترش داللی  (2
 توقف رشد تکنولو ی در جامعه؛   (1
 کاهش بهره وری؛  (2
 افزایش تورم؛  (2
کاری؛   (2  حذف وجدان 
 تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه؛   (1
گسترده مالی؛   (56  فساد 
گروهی خا ؛   (55  ناعادالنه شدن سیستم توزیع، و تامین منافع 
 فرار سرمایه به خارج؛  (51
یاد؛   (53  مصرف ز
 ناامنی در بخش تولید؛   (52
ــــا یترشــــد فعال (51 ــــرایش ســــرمایهه گ ــــه بخش ها ی ناســــالم و  ــــا ب ی ه
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یاد شود سیستم اقتصادی دچار فروپاشی  گر در جامعه ای، حجم رانت ز ا
که ذهن به عبارت دیگر رانت باعث می. شود می ی خـاّلق جامعـه بـه ها شود 

گــذاری یــاد ها دنبــال ســرمایه  ــد نرونــد؛ در نتیجــه، بیکــاری ز ی عــادی و تولی
گـرددشود و سیست می کـه برخـی، . م توزیع درآمد نیز ناعادالنه می  بـدین معنـا 

کـار نیسـت، بـه دسـت مـی آورنـد و ایـن بـی  کـه ناشـی از  درآمدهای هنگفتـی 
را در سطا جامعه در هم مـی ریـزد و افـراد را  ها عدالتی و فساد، تمام سیستم

کـ بنـابراین رانـت خـواری پدیـده 5.ناراضی می سـازد ک ۀ ای اجتمـاعی اسـت 
 .شود اجتماعی برای اقتصاد مقاومتی محسوب می تهدید

کرمیپ ی یدر حد  : فرمود امبر ا
ا َ َِ  ِإَّنَ َمَ

ُ
ُ  َعََل أ َوَ ََتَ

َ
ْن  یِمْن َبْعِد  أ

َ
َُ ِخَا ن أ ُلوا اْلُقاْرآَن َعاََل َت یَثَا َوَ

َ
ِ  یاَنأ

وِ 
ْ
ْو یَتأ

َ
ْو یِلِه أ

َ
َة اْلَعاَِلِ أ

َ
َنُغوا َزَل اُ  َح ِی ْاَهَر فِ یَْ وایْعَغْوا َو یَََ ُم اَْلَ ُْ َع  ؛1َْ

که پس از من سه خصلت در م یهمانا م  : ابدیان امت من رواج یترسم 
کننـد و بـه تأو یقرآن را بـر خـالف محتـوا: اول از : ل ببرنـد؛ دومیـآن معنـا 
: ســوم. کننــد یرویــکنــد و دچــار لغــزش اســت، پ یکــه اشــتباه م یعــالم

کننــد تــا طغ ر مشــروعیــق غیــرا از طر یفراوانــ یــیمــال و دارا ان یــانباشــته 
کنند یاریکنند و از بس گم   .پول و ناز و نعمت، خود را 

را فِ یأاْو »جمله  اَّو  یْوها ا وا یِهم  امْلاوال  حا َْ و وایْطغا و  یاشـاره بـه رانـت خـوار« ْبطاور 
ــه ما یانحصــار اقتصــاد ک ــدارد  ــود اقتصــادی کــت انســان و رک جامعــه  یه هال

 . گردد یم
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 : فرمود رمامبر اکیپ یگریث دیدر حد
كاُث یعل كم الفق  و لكن اخیشیعل خیشما   ؛5كم الَنَ

ــر شــما نم ــر شــما یترســم، لــ یمــن از فقــر ب کن از تکــاثر و انحصــار امــوال ب
 .ترسم یم

کــه در احادیــبــا ا آن ســخن  یث متعــدد دربــاره مــذمت فقــر و آثــار منفــیــن 
ما از فقـــر بـــر شـــ: دیـــفرما یم امبریـــن وجـــود پیـــان آمـــده بـــا ایـــفـــراوان بـــه م

بــر انســان اســت و قابــل تحمـــل  یلـــیده تحمیــک پدیــترســم، چــون فقــر  ینم
ترســم چــون  یم یمــال یها و ســوء اســتفاده یکن از رانــت خــواریباشــد و لــ یم

ض، ید و سـبب فسـاد، تبعـیآ یرانت معموال از راه حرام و نامشروع به دست م
 یسـاینظام س ی، فرو پاشیان، رکود اقتصادی، قتل و غارت، طغیکاریفقر، ب
 . گردد یم... و

 و اختالس  یرشوه خوار.13
. و اخـتالس اسـت ی، رشـوه خـوارین موانـع رشـد اقتصـادیاز مهم تر یکی

کوچـــک و چـــه در مقیــو اخـــتالس چـــه در مق یرشــوه خـــوار اس بـــزرگ، یـــاس 
کند و موجـب سـقو  و زوال جامعـه  یبه اقتصاد جامعه وارد م یب فراوانیآس
 . شود یم

ــر ایــس در و اخــتال یوع رشــوه خــواریشــ کشــور، عــالوه ب کــه امنیــک  ت یــن 
ـــ یو اختالقـــ ی، حقـــوقیاقتصـــاد ـــرا یبـــرد، مـــانع بزرگـــ ین میرا از ب جهـــاد  یب
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کــه افــراد و اشــخا  بــه جــایــا یبــرا. اســت یاقتصــاد کوشــش،  ین  تــالش و 
ن معــاش یتـأم ید و سـازنده در راسـتایــمف یهـا ت، ارائـه طرحیـابتکـار و خالق

 .آورند یم یرو یخود به رشوه خوار
ـــ یزه و اعتمـــاد عمـــومیـــو اخـــتالس، انگ یرشـــوه خـــوار ـــرد و  ین میرا از ب ب
 . دهد یسوق م یبد اخالق یجامعه را به سو
که تمام فعال یخانمان سوز یو اختالس بال یرشوه خوار  یها تیاست 

ن یرا از بـــ یو مـــال یکنـــد، ثبـــات اقتصـــاد یرا مختـــل م یو تجـــار یاقتصـــاد
ک یـکند و در  یجاد میاختالل ا یو مال یبرد، در روند اصالحات اقتصاد یم

کشور را به شدت متزلزل م گسـترش  یکند و فسـاد اقتصـاد یکالم، اقتصاد  را 
 . دهد یم

 رشوه و اختالس  یمعنا
کسـ یزیچ« رشوه» که بـه  کـار یداده م یاست  فـه یبـر خـالف وظ یشـود تـا 

کس یعنیخود انجام بدهد؛  کنـد و یرا ضا یحق  بـر خـالف حـق و  یاحکمیـع 
کندعد  .الت صادر 
ر مجـاز از امـوال متعلـق بـه یبرداشت و استفاده غ یز به معناین« اختالس»

 .رنگیله و نیق حیگر از طریا اشخا  دیدولت و 
 :دیفرما یخداوند متعال در قرآن م

ْم  ا   ل َا أاْمَالاك  ْجل  ل َایوا ال تا ُِ لِااوْجل  وا كَّ ْدل َا ِِبوا إَِلا اْح  ْم  ِاْلباطِِش وا ت   ناك 
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ر َنیفا ْعلام  ْنا ْم تا ْثِم وا أا  قًا ِمْ  أاْمَاِل النَّاِ   ِاْْلِ
5

 ؛ 

 خـوردن ید و بـرایـگر نخوریکـدیان یـامـوال خـود را بـه باطـل و نـاحق در م
گنــاه و دادن قســمت یبخشــ ــه  از آن بــه حکــام دســت  یاز امــوال مــردم ب
گناه استید ایدان یکه م ید، درحالینکن یانداز کار   . ن 

کنایاز ر« تدلوا»کلمه  ه از رشوه دادن یشه دلو است، دلو را به چاه انداختن 
کننـد تـا بـد یبه حکام است تا را له سـود ین وسـیو قانون را به نفع آنان صادر 

کنند و سوء استفاده نمایگران را پایکنند و حق د ییجو  .ندیمال 
کـه اشـکال و یاز مصاد یکی ق اکل مال بـه باطـل، رشـوه و اخـتالس اسـت 

گون یها صورت  .دارد یگونا
و  یدر امـوال عمـوم یگاه. است یاختالس و رشوه در اموال شخص یگاه
گاهیدولت گاهیدر ع ی،  در حقـوق اسـت و  یگاه. در منفعت ین مال است 
کدام از ا. یزیاز چ یدر انتفاع و بهره ور یگاه ژه اند و یحکم و یها دارا نیهر 
 . اکل مال به باطل است از یها مشمول نه ک از آنیو تجاوز به هر  یتعّد 

 ثینکوهش و مذمت رشوه در احاد
کـــه  در  یث فراوانـــیـــع و زشـــت اســـت احادیشـــن یعملـــ« رشـــوه»از آن جـــا 

کرمیپ ی ینکوهش و مذمت آن وارد شده است؛ در حد  : فرمود امبر ا
ُكْم یإِ  ُض اْلُكْف  ا ْ َْ ا  َ ْشَوَة َفِإَّنَ  ؛1َو الَرِ
کفر خالص یزیبپره رشوهاز  که رشوه،   . و بدون چون و چراستد 

 : فرمود امبریپ یگریث دیدر حد
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گوشــت» انــد، آتــش جهــنم یبرو( ســحت)له مــال حــرام یاز بــدن بــه وســ یهــر 
گفته شد کدام است  پ: بدان سزاوار تر است،  حت  مال حرام  امبر یو ما الّسد

گرفتن در امر قضاوت و داور الحکم یالرشوه ف: فرمودند  « .ی؛ رشوه 
کرمیپ  : گر فرمودید یجا در امبر ا

اِ   ْرَتیِش  الَرَ  ؛1الَار ف  َو اَْلُ
گ  . رنده هر دو در آتش جهنم هستندیرشوه دهنده و رشوه 

  «.کنند یبهشت را استشمام نم یاهل رشوه بو»: گر آمدهیت دیدر روا
 : ز فرمودیو ن

اِ   َلَعَن  ْرَتیِش  اهلُل الَرَ  ؛2ْنمایب یو الساع َو اَْلُ
گکنــد ر لعنــتخــدا  ــده و رابــط بــیشــوه دهنــده و رشــوه  ن دو نفــر یــن ایرن
 (.واسطه رشوه)

رنـد و آن را یگ یه رشوه میرنگ و خدعه، به اسم هدیافراد با ن یبعض یگاه
 :فرمودند امبر اکرمیشمارند پ یحالل م

ِت یااا
ْ
ااااِس َزَمااااٌن  َعاااََل  أ ََ یاااْساااَنَ َلُ فِ یالَنَ َباااا ِبااااْل ِ َْ بِ یِه ال ْماااُر ِبالَنَ َو  ِذ یاااِ  َو اْْلَ

ِد  ْ ُ  ِباْْلَ  ؛ 1ِة یالَسُ
که مال حرام و رشوه را به عنوان هدیآ یم یمردم، روزگار یبرا ه حالل ید 

  2.خواهند شمرد
                                                           

 .12،   52، ج عهیوسائل الش. 5
 .316،   نهج الفصاحه. 1
 .همان. 3
 .311،   52، ج مستدرک الوسائل. 2
 .311،   53همان، ج . 1
 .21.22،  اقتصاد در اسالم، یرعمادیم.  2



 
 
 
 
 
 
 

 062 تهدیدها و موانع پیشبرد اقتصاد مقاومتی

 
 

 غش در معامله . 14
ب یـکـردن ع یمخفـ یعنـیغـش . گر غش در معامله اسـتیآفت و منکر د

کردن جنس بدل یکاال  ا جـنس یـ یجـنس اصـل یا دست دوم به جـایا قالب 
کــردن شــوب را بــیــمع کــردن ماننــد مخلــو   ر بــا آب، یا جــنس خــوب مخلــو  

مرغـوب بـا نـامرغوب،  ی، چـایبـا روغـن نبـات یوانیـگندم بد و خوب، روغن ح
 ....و یتقلب یها ، استفاده از برچسبیو خارج یرانیبرنج ا

کنار مغازه خرما فروش رسول خدا گذشت، نگاهش بـه ظـرف  یم یاز 
کرد، د یافتاد، وقت ییخرما خرما فروش جنس مرغوبش را در معرض د یدقت 
نـامرغوب را بـا آن مخلـو  نمـوده و از آن بـه  یقـرار داده و خرماهـا ید مشترید

 : خطاب به فروشنده فرمود امبریپ. دهد یم یمشتر
ُه لَ  ای َنَ

َ
 َما َعِلْمَ  أ

َ
ْسِلِم یُفَاُن أ ُهمَی َس ِمَن اَْلُ  ؛5  َمْن َتَشَ

کسب و  یکس یدان یم یفالن کنـد از ین خیکارش بـه مسـلمکه در  انـت 
 ست  یمسلمانان ن

 : فرمود امام صادق
 ؛1 َماِته َفِإَنَ َمْن َتَشَ ُتَشَ ِف  اْلِغَشَ اَك َو یإِ 

کـس در حـق دیکن، ز یدوراز غش  کنـد در یگـران خیرا هر  انـت و غـش 
 . شود یانت و غش میز خیمال خودش ن

 : فرمود امبریپ

                                                           

 .526،   1، ج یکاف. 5
 .526همان،   . 1
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ـــــدم نمـــــا و جـــــو فروشـــــ گن ـــــر  گ  یا
 

 یکــــــــوثر ننوشــــــــ یب از ســــــــاقشــــــــرا 
 

ــ ــترد یب ــد غــش از دی ر یــحــرام و غ یکــار یاســالم یهــا دگاه قــرآن و آموزهی
 : فرمود امبریپ. مشروع است
َشاه و یه َمعیاتَشَ َاخاُه املسالم َناَزَ  اهلل عَاه َبَرَكاه ِر قاه و َافساد عل منو 

لُه اَل  ؛5 فسه َوَكَ
ــرادر مســلمانش غــَش و خ ــا ب کــس ب ــد بیهــر  کنــد خداون رکــت را از انــت 

گـذار  یاو را تبـاه م یدارد و زندگ یاو بر م یروز سـازد و او را بـه خـودش وا 
 . کند یم

 : ن فرمودیهمچن
ْسااِلِم  َتااَشَ َمااْن  اااِس یْوَم اْلِق یااوِد ُیاا ُحِشااَر َمااَ  الْ َی اَْلُ َتااَشُ الَنَ

َ
ااْم أ ُ َّنَ اَمااِة ِْلَ

 ؛1 یِتْلُمْسِلِم 
شـود،  یم محشـورهـود یبـا امـت یرنـگ بزنـد در قیکه به مسـلمانان ن یکس
کار تریان خیهودیرا یز  .ن مردم جهان نسبت به مسلمانانندیانت 

  یکم فروش. 15
ــــار و تول یهــــا از آفت یکــــی ــــک ــــم فروشــــی ک ــــه تناســــب  ید  ــــه ب ک اســــت 
ــه  یق مختلفــیمصــاد یشــغل یهــا تیموقع گذاشــتن، ب کــم  ــار  ک همچــون از 

ـــول جـــنس تحو ـــدازه پ ـــان ـــدادن وی ـــرآن در آ. وجـــود دارد... ل ن ـــق ات متعـــدد ی
کــم فروشــیمصــ یمســلمان را از بــال را بــه  یا بــر حــذر داشــته و ســوره یبت بــار 
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 : دیفرما ین موضوع اختصا  داده و میهم
فیوا  طاف  وىلا النَّواِ  یالَّذ*  یا ش  لِْلم  ا اْلاوال َا عا ف َنی ا إِذا َْ وا إِذا *   ْسواا

ْم  ن َه  زا ْم أاْو وا ونا یْ لال َه  ِِس 
5
 ؛

کــم ف یوا ــر حــال  کــه بــه هنگــام تحوب کامــل یــروشــان  گــرفتن جــنس،  ل 
 .دهند یل میل دادن، ناقص تحویبه هنگام تحو یرند ولیگ یم لیتحو

کـه هـ ین انحــراف بـه حـّد یـا یآمـدها یپ ل و یــبـه جـز و یریــچ تعبیاســت 
ت یحکا بیدر قرآن از زبان حضرت شع یاتیآ. ان آن را نداردیاد توان بیفر
کیاز ا بـوده  یکـم فروشـ بیان قـوم شـعیع در میااز مفاسد ش یکۀ ن دارند 

کیحضـرت شـع. اسـت بـر دقـت در مبـادالت از جهــت وزن  یارید بســیـب تأ
کیز بر ترک ایقرآن ن. کرد یم گناه تأ ات متعـدد یـن رو در آیاز ا. د فراوان داردین 

 . کند یمختلف بازگو م یها رین مسئله را با تعبیا بیاز زبان حضرت شع
 : دیفرما یدر سوره انعام م

َا اْلكا  زانا  ِاْلِقْسطیشا وا املْ یوا أاْوف 
1
 ؛

کنیو وزن عدالت را رعا لیکدر   . دیت 
ک کـردن پیدر سوره اسراء پس از تأ ق یـدق یمانـه و اسـتفاده از تـرازوید بر پـر 

کار مایا: دیفرما یسنجش م یبرا  . ک استیر و فرجام نیه خین 
َا اْلكا  ویوا أاْوف  ویَا  ِاْلِقْسوطاِ  امْل ْسوااقشا إِذا لِْلا ْم وا ِزن  َا  وا ی  ِم ذلِوكا 

ْجو الیأاْحسا   تا
3
 ؛
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ک که  دیکندرست وزن  ید و با ترازویریل و وزن عدالت را در نظر بگیدر 
 . کوتر استیشما بهتر و ن ین برایا

 : دیفرما یز میو ن
ووَا اْلكا  ووَا ِموو ا امْل ْخسوویووأاْوف  َن  ووَا  ِاْلقِ *  ا یروِشا وا ال تاك  ْسووطاِ  وا ِزن 

 میامْل ْسااق
5
 ؛

کــم فروشــان نباشــ دیــکنمانــه یدرســت پ درســت وزن  ید و بــا تــرازویو از 
 . دیکن
که یبا توجه به ا خِسر»ن  که شخص یکس یبه معنا« مد را  یزیـا چیـ یاست 

کم فروش یدر معرض خسارت قرار م کـه سـبب  ی، هر عاملیدهد، عالوه بر  را 
 . ردیگ یان و خسران طرف شود در بر میز

کــار ب تمــام ســوء اســتفادهیــن ترتیــبــه ا در معاملــه و  یها و ظلــم و خــالف 
کوشــش و تــالش ز کمیهرگونــه تقلــب و  کیــانبــار چــه در  ت در یــفیت و چــه در 

 . دستورهای فوق داخل است
کــم دهــ ک یش ســتانیو بــ یتــو   ل و وزن یــبــه 

 

 
 

ــــم و ب یروز  ک کــــه از  ــــود  ــــدیب  شــــت خبردهن
 

وش یها نمونه   یکم فر
گـرفتن  یعرضه م یبه صورت بسته بندکه  یاجناس شـوند، بـدون در نظـر 
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کـه بـه ... جات ویترشـ... ( ر، ماسـت، خامـه ویش)اتیوزن آن ؛ حبوبات، لبن
 . دارد یر نزولیکه وزن آنها دائما س یشوند در حال یفروخته م یصورت عدد

گذاشتن مرغ   . شتر شودیها ب که وزن آننیا یجات برایا سبزیدر آب 
گذاشــــیب گوشــــت یتن چربــــشــــتر  کشــــ. و اســــتخوان همــــراه  دن یســــبک 

ک.کاالهــا گذاشــتن از  کــاال همچــونیــفیکــم  ، دوخــت ینیریرنــگ، بــو، شــ: ت 
کار....و  . م نبودن ترازویا تنظیکردن ترازو  یدست 

وش   یآثار کم فر
کـه اسـاس زنـدگید بـدانیـبا: یاعتمـاد یب بـر مبادلـه و داد و  یاجتمـاع یم 

د یبه ناچار با یزندگ یدر شئون اقتصادن جهت افراد جامعه یستد است بد
گـــر در معاملـــه. باشـــند یه همکـــاریـــتعـــاون و روح یدارا کـــم  یا حـــال ا از راه 
کســ یفروشــ ان یــاز م یانــت شــود، اعتمــاد عمــومیخ یو نــدادن حــق مــردم بــه 
 . گردد یدچار تزلزل م یو اجتماع یرود و جامعه از نظر اخالق یم

 : دیفرما یم یحضرت عل: یو قحط یخشک سال
َف املِْ  ْك یَو ِإَذا ُطَفِ اُن َو امْلِ َِ یَُ َخَذُهُم اهلُل ِبالَسِ

َ
ْق َی اُ  أ  ؛5  َو الَنَ

کـم فروشـ زمانهر  و  یکننـد، خداونـد آنـان را بـه خشـک سـال یکـه مـردم 
گرفتار م یقحط کم شدن محصول   . سازد یو 
کــم فروشــ:یفســاد اقتصــاد  اد نمــوده ویــن یرا از مظــاهر فســاد در زمــ یقــرآن 

 : دیفرما یم
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َا النَّا ا أاْ   س  ْبخا ا فِ یوا ال تا َْ ْعثا ْم وا ال تا ه  ْفِسدِ   اءا   یاْْلاْرِض م 
 ؛5

کم نده اجناسو   . دین سر به فساد برندارید و در زمیمردم را 

 تهدیدها و موانع اقتصادی 

 (اتکاء به تک محصولی)وابستگی به نفت .1
ین وابسـتگی بـه نفـت ی اقتصـادی مـا همـها یکی از سـخت تـرین آسـیب

کشــور مــا در طــول ده. اســت  ۀ ســال مایــ هــا ایــن نعمــت بــزرگ خــدادادی بــرای 
ی سیاســــــی و هــــــا ی اقتصــــــادی اقتصــــــادی و فروریختگیهــــــا فروریختگی

کنیـد،  .اجتماعی شـد؛ بایـد مـا یـک فکـر اساسـی بکنـیم امـروز شـما مالحظـه 
اشـی از وقتی روی نفت ما فشار می آورنـد، مـا دچـار مشـکل مـی شـویم، ایـن ن
که ما تکیه مان را به نفت از بعـد از دور جنـگ  ۀ چیست  ناشی از این است 

کم می  گر ما تکیه مان را به نفت  کنیم، ا کم  و پایان جنگ تا امروز، نتوانستیم 
 ۀ بودجــ .کــردیم، فشــار بــر روی نفــت ایــن قــدر بــرای مــا ســخت تمــام نمــی شــد

. بـه نفـت اسـت ۀ وابسـتسـال پـیش بـه ایـن طـرف،  ها کشور ما متأسفانه از ده
کشور مـا  ی دلسوز رد میها ی اقتصاددان این روش را همه کنند؛ این روش در 
کشور را اداره . عادت شده است کنند، بفروشند، از پول آن  نفت را استخراج 
کــها مــن ســال. غلطــی اســت ۀ کننــد؛ ایــن شــیو گفــتم  کــی از ۀ ی پــیش ایــن را 

ک که ک روزی ما بتوانیۀ آرزوهای من این است  کنیم  کشوری را طوری اداره  م 
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کشور اداره شود گر الزم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و   5.حتی ا
کشـور را تشـکیل  در آمد حاصـل از نفـت همچنـان بخـش مهمـی از درآمـد 

ــــک محصــــولی و ناشــــی از فــــروش دارایی. دهــــد می ی هــــا ایــــن درآمــــد اوالف ت
کشــ ســرمایه کشــور اســت و ثانیــاف متــاثر از رفتــار  کــه ای  ورهای متخاصــم اســت 

پا نمونه ۀ تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادی . رود ای از آن به شمار مـی ارو
یافـت درآمـد  ی مـالی همـراه میها به ویژه وقتی این تصمیم با تحریم شـود، در

کشــورها هــم عمــالف مشــکل می لـــذا . شــود فــروش آن مقــدار از نفــت بــه دیگــر 
از درآمـد نفتـی یـک نقطـه ضـعف مهـم  کشـور بـه ایـن مقـدار ۀ وابستگی بودج

 1.است
در خصو  آسیب شناسی اتکاء تک محصولی یـا همـان اتکـای ِصـرف 

 :به نفت مواردی قابل ذکر است
 .نفت یک منبع طبیعی، محدود و تجدیدناپذیر است (5
و حتی روزها در بازار جهانی مـدام  ها قیمت و نرخ ارزی نفت در هفته (1

کاهش و افزایش است  .در حال 
کــاهش درآمــدهای ارزی حاصــل از افــزایش قیمــت  دولــت (3 بــه هنگــام 

شـود تـا دولـت تمرکـز خـود را بـر همـین منبـع درآمـد  نفت و فروش آن سبب می
کسب درآمد غافل شود گاهاف از سایر طرق   .بگذارد و 
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ــر خواهــد شــد (2 و امکــان . نقــش اســتراتژیک دولــت در اقتصــاد پررنــگ ت
 .ی نفتی بیشتر خواهد شدها ی دولتی علی الخصو  رانتها رانت خواری

کـــار از بخـــش صـــادرات غیرنفتـــی بـــه بخـــش  (1 عوامـــل تولیـــد ســـرمایه و 
ی اقتصــادی در بخــش صــادرات هــا صــادرات نفتــی ســرازیر شــده و فعالیت

کاهش پیدا می  .کند غیرنفتی 
گیــر حاصــل از درآمــدهای نفــت ســبب می (2 شــود دولــت،  درآمــد چشــم 

کشــاورز ۀ اقــدامات حمــایتی خــود در زمینــ ــا صــنعتی و  کــاهش داده و ی ی را 
گــرد  کشــاورزی نــوعی عقــب  خیلــی مهــم بپنــدارد و مــ الف در زمینــه صــنعتی و 

 .کشاورزی داشته باشیم
کشـــور شـــاهد زوال و نـــابودی برخـــی از فعالیت (2 ی صـــنعتی مـــی هـــا در 

گری سنتی و  باشیم مانند صنعت منسوجات سنتی، خراطی سنتی، شیشه 
... 

کـاهش وابسـتگی ی ها در دوره بعد از انقـالب، پیشـرفت قابـل تـوجهی در 
اقتصاد ایران به نفت و فروش نفـت خـام انجـام شـد، امـا بـاز هـم تـا وضـعیت 

کشور بخواهد چاه که  دولـت را  ۀ ی نفتی را ببندد یا بخواهد بودجها مطلوبی 
کند، فاصل یادی دارد و یکی از رسالت ۀ از نفت قطع  ی اقتصاد مقاومتی ها ز

که این هدف را برآور  5.ده سازداین است 
گیـری محـرز  با توجه به آسیب شناسی اتکاء ِصـرف بـه نفـت، ایـن نتیجـه 

که اتکاء تک محصولی نفـت بـا بسـتر پیشـرفت در اقتصـاد مقـاومتی  می شود 
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کردها سازگاری ندارد و حتی پایه  .ی اقتصاد مقاومتی را متالطم خواهد 

 واردات بی رویه و بی منطق. 2
کنیم و بی رویه بودن واردات یکی به ای که بیش از حد نیاز ما وارد  ن است 

که وقتی نمونـ یـم، نیـازی بـه وارد  ۀ بی منطق بودن آن به این است  داخلـی دار
تـوان بـه عنـوان م ـال در  چـرا وقتـی جنسـی را می. خـارجی نـداریم ۀ کردن نمون

کشـــور دیگـــر  کـــرد، از  ســـازمان پـــژوهش صـــنعتی جهـــاد دانشـــگاهی درســـت 
 5بخریم 

کــه منطــق مبادلــه ( اهلل علیــه رحمــه)امــام خمینــی  مــی فرمودنــد آن جــایی 
کنـیم و خودمـان تولیـد نکنـیم اقتضا می کاالهـای . کند، باید واردات  بایـد بـه 

کنیم کـار در حـوز. استراتژیک و صنایع نوزاد توجه   ۀ این تفسـیر بنـده از منطـق 
یـه و بـی منطـق  که این سه نباشد، واردات بـی رو واردات است، اما آن جایی 

 1.و شکی هم در آن نیستاست 

 واردات عامل اصلی بیکاری
واردات بی رویه و بی منطق ضرر بزرگی است، خطـر بزرگـی اسـت؛  ۀ مسأل

یـم مصـرف . مردم هم باید این را بدانند وقتی یـک محصـول خـارجی را مـا دار
کــارگر  کنــیم، یــک  کــارگر خودمــان را بیکــار مــی  یــم یــک  کنــیم، در واقــع دار مــی 

کنیمدیگر را داریم به  من نسبت به مسئله مـدیریت واردات بـه . کار وادار می 
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ــنم هــا دولتی ک کیــد مــی  ــردم؛ االن هــم تأ ک ــویم واردات . ســفارش  گ مــن نمــی 
کــه واردات انجــام بگیــرد؛ امــا  متوقــف بشــود؛ چــون یــک جاهــایی الزم اســت 

یــک جــایی واردات مطلقـــاف نبایــد بشــود؛ یـــک . واردات بایــد مــدیریت بشـــود
 5.با مدیریت، واردات انجام بگیرد. بگیرد جاهایی باید انجام

وش برای باال بردن کیفیت کاالی داخلی  رشد واردات؛ بدترین ر
گون در بخش گونـا گفـتمهـا من بارها به مسـئولین  گـر : ی مختلـف دولتـی  ا

ی ها فلسفه شما، منطق شـما بـرای افـزایش واردات و تسـهیل واردات سـاخته
کیفیت مصـن گویید  که می  وعات داخلـی بایـد بـاال بـرود، صنعتی این است 

کـه میها سیاست. خب فشار را روی این بخش بگذارید شـود  یی وجود دارد 
کنند کرد تولید  کرد، مجبور  کیفیـت را ارتقـا بدهـد ۀ وادار  . داخلی را به اینکه 

ــه مــا راه را بــرای  ک ــن اســت  کیفیــت داخلــی ای ــرای بــاالبردن  ــه ب گزین ــدترین  ب
کنـیم؛ ایـن، گزینـه اسـت مصنوعات خـارجی بـاز  ی بهتـری ها گزینـه. بـدترین 

کیفیت را باال ببریم  1.وجود دارد برای اینکه ما 

وری و لوکس  واردات کاالهای غیرضر
که در حـوز اقتصـاد خـارجی وجـود دارد، وابسـتگی  ۀ یکی دیگر از مسائلی 

کاالهای غیرضروری و لوکس است دهـد در سـال  بعضی آمارها نشان می. به 
کشور ، حدوداف دوازده 15 کاالهای غیرضروری و لوکس در  میلیارد دالر واردات 
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دوســال بعــد هــم ایــن آمــار،  -ی قبــل از آن و در یکــیها انجــام شــده و در ســال
دهــد؛ یعنــی بــه طــور متوســط دوازه میلیــارد دالر در  تغییــر چنــدانی نشــان نمی

کاالهــای غیرضــروری انجــام می کاالهــای غیرضــروری، . شــود ســال، واردات 
کیی هسها آن کشـور تولیـد مـی شـوند و مشـابه آنۀ تند  در ایـران وجـود  هـا ا در 

کــه در داخــل تولیــد نمــی  نیســت و یــا آن هــا دارد و نیــازی بــه واردات آن هــایی 
کشور محسوب نمی کلی نیاز جامعه و نیاز واقعی   5.شوند شوند، اما به طور 

کاالهای غیرضروری  :از نمونه 
که طبـق برخـی آمارهـا بـه سیل ورود بی اندازه لوا: لوازم آرایش (5 زم آرایش 
 .رسد میلیارد دالر می 1/5

کــه مــا در داخــل  هــا متأســفانه میوه: ی خــارجیهــا میوه (1 و محصــوالتی 
کنیم نیز وارد می ها کشور نیز آن  .شود را تولی می 

گران قیمت (3  خودروهای لوکس و 
 بدلیجات (2

کشور، علـت سـنجی و  کاالهای غیرضروری و لوکس به داخل  گر واردات  ا
کرد  :مسئله سنجی شود، باید به سه نکته به عنوان علل اصلی توجه 

کـه بایـد بـه آن توجـه  (5 گرایـی اسـت  گرایی و مصـرف  ابتدا بحث تجمل 
ــی و مصــرف ها شــود؛ زیــرا یکــی از مؤلفــه گرای ی اقتصــادی ایرانیــان، تجمــل 

 .گرایی شده است و باید اصالح شود
کــه مجلــس وضــع مــی (1 کارآمــد؛ قــوانینی  کنــد و آیــین  بحــث قــوانین نا
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که به حکم قانون تنظیم آنها نامه در اختیار دولت اسـت، متأسـفانه از  ها یی 
کنتــرل غیرضــروری اســتفادهــا ظرفیت ــرای  کــافی نشــده  ۀ ی قــانونی موجــود ب
 .است
ـــی اســـت (3 ـــت مناســـب از تولیـــدات داخل ـــل، عـــدم حمای . یکـــی از عل

کشـــور تولیـــد شـــوند؛ از کاالهـــا مـــی تواننـــد در داخـــل  جملـــه  بســـیاری از ایـــن 
کـافی صـورت  کـه متأسـفانه حمایـت  کشاورزی، یـا لـوازم آرایشـی  محصوالت 

 5.نگرفته و در این حوزه، وابستگی همچنان باقی مانده است

 واردات ۀ توجیهات ناصواب برای توسع
از  -مـ الف فصـل شـب عیـد -صرف اینکه مـا نگـذاریم بـازار در یـک فصـلی
کــاملی بــر کــاال خــالی بمانــد، خیلــی توجیــه  . ای افــزایش واردات نیســتفــالن 

گفتـه . ی تولید داخلی بشود ی واردات مالحظه حتماف بایستی در مسئله البته 
که واردات به رقابت می کمک می شود  گـر واردات  پذیری تولید داخلی  کنـد؛ ا

ــه قیمــت تمام نباشــد، تولیدکننــده ــا ب کیفیــت ی ــه  ــی ب شــده اهمیــت  ی داخل
کار وا نمی به نظر من این خیلی منطـق . کند دار میدهد؛ واردات، او را به این 
 1.ای نیست قوی

کاال . 3  قاچاق 
کاال از خارج به داخل  کاال عبارت است از نقل و انتقال مخفیانه  قاچاق 
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گمرکـی و سـود بازرگـانی و  کشـور بـدون پرداخـت عـوارض  یا از داخل به خارج 
کاالسـت . هـا بـدون توجـه بــه مقـررات مربــو  بـه آن کــه قاچــاق نـوعی تجــارت 

کاالها را دور می زند و پدیده کم بر دادوستد  ای نامطلوب  قوانین و مقررات حا
کشور را از مسیر صحیا خارج می که اقتصاد   5.کند است 

کاال و سوخت یکی از پدیده ی شـناخته شـده هـا ی رایج و آفتها قاچاق 
کشــور اســت کــاال و ســوخت و . بــرای اقتصــاد  در حــال حاضــر مســئله قاچــاق 

کشــور اسـت لـزوم مبــارزه نمونــه آشــکار . بـا آن، یکــی از مسـائل مهــم اقتصـادی 
کــاال، قاچــاق بنــزین اســت کشــور . قاچــاق  پــایین بــودن قیمــت ســوخت در 

کننـــدههـــا نســبت بـــه قیمت ، ها ی جهـــانی و قـــرار دادن یارانـــه بـــرای مصـــرف 
ــا . موجــب شــده اســت برخــی بــه قاچــاق آن دســت بزننــد کشــور ب در نتیجــه، 

و دولـت مجبـور اسـت بنـزین را بـا نـرخ جهـانی وارد کمبود بنزین روبـه روسـت 
که از این رهگذر، خسارت ی هنگفتی به بیت المـال مسـلمانان وارد ها کنند 

 .شود می
که با مـرگ و زنـدگی انسـان کـار دارد و  ها هم چنین قاچاق داروهایی  سـر و 

گزاف در بازارهـای سـیاه موجـب می فروش آن با قیمت کـه  های  کسـانی  شـود 
را به  ها این داروها را ندارند، ناامید از همه جا و همه کس، لحظه قدرت تهیه

کنند  1.انتظار مرگ بیمارشان سهری 
آثار تخریبـی قاچـاق در زمینـه درآمـد دولـت و امـور اقتصـادی، بهداشـتی، 

                                                           

 .522راهکارها،   . ها عباسعلی اختری، اقتصاد مقاومتی زمینه. 5
کــار مضــاعف، چــاپ دوم، قــمحســین اســحاقی، همــت مضــ. 1 انتشــارات خــادم الرضــا : اعف و 

 ،5321   ،15.16. 



 
 
 
 
 
 
 

001 ها و تهدیدها اقتصاد مقاومتی، فرصت 

 

بــر ایــن اســاس، یکــی از عوامــل . فرهنگــی و اجتمــاعی نیزانکارناپــذیر اســت
گــران  و یکــی از راهاصــلی ایجــاد تعــادل اقتصــادی در جامعــه  هــای مبــارزه بــا 

کاالست  5.فروشی، برخورد قاطع با قاچاق سوخت و 
کـاال از یـک سـو هزینـه واردات را بـیش از حـد مـورد نظـر دولـت بـاال  قاچاق 
کاالهـای  می بـرد و از سـوی دیگـر اهـداف دولـت در تخصـیص ارز بـه واردات 

ــه منظــور رشــد تولیــد دا ای و واســطه ضــروری، ســرمایه خلــی مخــدوش ای را ب
کاالهای قاچـاق معمـوالف مصـرفی و غیرضـروری هسـتند و تـأثیر  می سازد؛ زیرا 

همچنـین بـر الگـوی مصـرف جامعـه نیـز . م بتی بر رشـد تولیـد داخلـی ندارنـد
ــازار  ــری در ب ــا رقابــت فشــرده ت ــز ب ــد و تولیــد داخلــی را نی ــامطلوبی دارن ــرات ن اث

کــاال اســاس سیا. داخلــی مواجــه مــی ســازند ی بازرگــانی ها ســتلــذا قاچــاق 
طبـق محاسـبات . دولت و تـوازن تجـاری مـورد نظـر آن را مخـدوش مـی نمایـد

کشــور را بــه  3انجــام شــده، قاچــاق ســاالنه  کــاال، تولیــدات صــنعتی  میلیــارد 
کــاهش می 2میـزان  ایــن افـت تولیــد اثــرات نــامطلوبی بــر ســطا . دهــد درصــد 

کشور دارد  36تـا  51زای هـر براسـاس تحقیقـات انجـام شـده بـه ا. )اشتغال در 
کــاال، یــک شــغل از دســت مــی کــه بــرای ایجــاد هــر ( رود دالر قاچــاق  در حــالی 

گذاری الزم است، با  تـوان  میلیـارد دالر می 3شغل حدود ده هزار دالر سرمایه 
کرد گونـه بـه  سیصد هزار شغل ایجاد  کـاال ایـن  کنندگان به قاچاق  پس اقدام 

کیسـه کنند و موجب ف ملی ضربه وارد می ۀ سرمای رار اموال ملت مسـلمان بـه 
 1.بیگانه می شوند
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کــاال بــه مــوارد زیــر اشــاره شــده ها از هزینــه ی اقتصــادی و سیاســی قاچــاق 
 :است
کاهش درآمـد ملـی را بـه بـار  (5 که  عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی 

 می آورد؛
یاد قاچاق به فساد مالی و اخالقی منجر می (1  شود؛ سودآوری ز
کاالهـای قاچـاق نبـوده و بـه تـدریج تـا صنایع داخلی قادر به ر (3 قابت با 

کشـور بـه  ۀ ادام. روند مرز ورشکستگی پیش می این رونـد بـه وابسـتگی شـدید 
کاالهای خارجی منتهی می  شود؛ صادرات 

ی زیر از سوی وزارت اطالعات بـرای ها افزایش فساد اداری بر اثر برنامه (2
انتقال دفاتر نماینـدگی : لفا»: مبارزه با فرار سرمایه از ایران مطرح شده است

ی دولتـی و نهادهـای ایرانـی فعـال در امـارات بـه منـاطق آزاد ایـران، ها شرکت
محدودیت برای اقامت و تردد مدیران نهادهای دولتی به امارات، ایجاد : ب

کشـتی یـایی در قشـم بـرای  ی ایرانـی، نظـارت ها تأسیسات سوخت رسانی در
ــه ایــرا کــاال ب ــر صــادرات مجــدد  ن، محــدودیت فعالیــت تبلیغــاتی مســتقیم ب

 5«.ی ملیها ی اماراتی در رسانهها شرکت

ومان  (بازار سیاه)قاچاق حق محر
ی حـــرام خـــواری بســـیار پســـت و ناجوانمردانـــه، قاچـــاق ها یکـــی از شـــکل

کمیابی و ایجاد بازار سیاه اسـت . نمودن و اختالس حق محرومان در شرایط 
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کمیـــاب می کاالهـــای مصـــرفی  کـــه  د و بایـــد بـــه ضـــرورت شـــو در مـــوقعیتی 
ــرخالف عــدالت و شــرافت و مردانگــی،  کســانی ب ــه شــود،  ــدان پرداخت نیازمن

ـــه کارخان ـــد شـــده در داخـــل توســـط  و مؤسســـات و  ها کاالهـــای مصـــرفی تولی
یـــع براســـاس عـــدالت و ها شـــرکت ی دولتـــی و تحـــت پوشـــش را بـــه جـــای توز

کـرده رساندن به دست نیازمندان، توسط دالالن و سودجویان وارد بازار سـی اه 
. ی دولتـی بـه فـروش مـی رسـانندهـا ی به مراتـب بـاالتر از قیمتها و به قیمت

کارخانه، بنیادها و  بخشی از منافع حاصل از این راه به جیب رؤسا و مدیران 
و رؤسـا . شـود می ها صنایع تحت پوشش رفته و بخش دیگری نصیب واسطه

گـزارش خـالف  ها و مسئوالن شرکت را مـی  هـا واقـع آنبا دسـتکاری، آمارهـا و 
گونـ. پوشانند کار  کـه بیشـتر از  ۀ این  بسـیار زشـت از قاچـاق حـق مـردم اسـت 

 5.کند اشخا  محروم از تحت فشار قرار داده و حق آنها را ضایع می
ــر ســر راه پیشــرفت اقتصــاد اســت و  ــانع بزرگــی ب ــازار ســیاه، م ــن ب ایجــاد ای

کارهــایی مــی زننــد  کــه دســت بــه چنــین  کــه هســتند« خــائن»کســانی  ، چنــان 
 :فرمود رسول خدا 

 ؛1خائن الَاجش
 دهد خائن است  یش میمت را افزایکه ق یکس
به شـدت از آن نکـوهش شـده،  یکه در معامالت اقتصاد یاز جمله امور

گران فروش یتبان کـاالیاست؛ به ا یبر  که فروشندگان  بـا هـم متحـد  یین معنا 
کـاال را بـه اتفـاق بـاال ببرنــد و چـون میشـوند و ق کنــد  یشـترمـت  هـر جـا رجـوع 
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 002 تهدیدها و موانع پیشبرد اقتصاد مقاومتی

 
 

گزیب یکسان میمت را یق گرانـیند نـا . خـرد یم شـده و آن را می، تسـلیر در برابـر 
کسـبه زمـان مـا نیـده ناهنجـار در میـن پدیمتأسفانه ا کـم و بـیـان تجـار و  ش یز 
گزارانش بـه نـام مصـادف  یکۀ ب امام صادق. شود یمشاهده م از خدمت 
بـه مصـر شـو، مصـادف بـا  یده سفر تجارآما: نار پرداخت و به او فرمودیهزار د

کـاال گروهـیــته ییپـول امـام  گــروه یـا. از تجـار رهســهار مصـر شـد یه و همـراه  ن 
کـاروانیمصر رس یکیبه نزد یوقت کـه بـه تـازگ یدند بـا  کردنـد  از مصـر  یبرخـورد 

کـاالیـت بـازار مصـر و موقعیاز آنان دربـاره وضـع. خارج شده بود خـود در  یت 
کـاالدند و معلوم شـیآن پرس کـه از نیا یتجـار ید  مـردم  یعمـوم یهـا  ازیشـان 

مصادف و همراهانش با . فراوان دارد یاب است و مشتریبود، در بازار مصر نا
کـــه یـــدرک موقع گرفتـــه بودنـــد، هـــم ســـوگند شـــدند  کـــه در آن قـــرار  ت خـــا  

کاال چیه کمتر از دو برابر قیکس  ها پس از فـروش  د نفروشد، آنیمت خریش را 
ــه مدیســود و ســرما یجمــع آور و یتجــار یکــاال ــه بازگشــتندیه ب مصــادف . ن

کیرس خدمت امام صادق کـه همـراه داشـت خـدمت  یسـه پـولید و دو  را 
کرد، فدا سـود آن  یگـریه و دیاصل سـرما یکیت شوم یحضرت نهاد و عرض 

  یر اسـت، چگونـه آن را بـه دسـت آورداین سود بسیا: حضرت فرمود. است
کــه چگونــه بــا حضــ یمصــادف تمــام مــاجرا را بــرا گر، هــم یکــدیرت شــرح داد 
حضـرت بـه شـدت . به دست آوردند یسود سرشار یسوگند شدند و به آسان

  . ناراحت شد و سود را نهذیرفت
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