
 

 

 

 

 
Practical Strategies of Resistance Economy 

in the Teachings of the Qur'an 
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Abstract 

Strengthening the economic infrastructure of the Islamic community 

requires self-sufficiency and all-round growth, in which case the country 

can stand up to the sanctions and threats of its enemies and maintain its 

security and dignity. For realization of such goals, the supreme leader of 

Iran has proposed resistance economy. Resistance economy has a 

theoretical and practical strategy in the teachings of the Qur'an. However, 

in this paper, two practical strategies in the field of production and 

consumption patterns are examined, which have not been studied so far. 

The study of the practical strategy of resistance economy aims to reach the 

view of the Holy Quran in this regard. This study has been conducted by 

library, documentary, and analytical method. As a result, it became clear 

that observing the quality of manufactured goods and diversifying 

production according to the needs and increasing productivity could lead 

to a pattern of production in a resistance economy. In addition, when the 

Islamic community resorts to consume goods produced within the Islamic 

country, avoids extravagance, wastefulness, and observes contentment and 

fairness in consumption, it can create a consumption pattern strategy in 

resistance economy. 
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consumption pattern. 
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راهبردهای عملی اقتصاد درآمدی بر 

 های قرآنمقاومتی در آموزه

 *حسن شیرزاد کمانگر

 

 چکیده
عانبه نیازمند است که های اقتصادی عامعه اسلامی به خودکفایی و رشد همهاستح ام زیربنا

 هددا و تهدیدددهای دشددمنان پایدددار توانددد در برابددر تحریمدر ایددن صددورت، کشددور می
هبدری د. برای تحقیق چنین اهدافی، مقام معظدم رد و امنیت و عزت خودش را حفظ کنباش

. اقتصاد مقداومتی دارای راهبدردی نظدری و عملدی در ه استاقتصاد مقاومتی را مطر  کرد
تولیدد و ولی در این نوشتار دو راهبرد عملی آن در عرصده الگدوی ی های قرآن استآموزه

که تاکنون بررسی نشده است. بررسی راهبرد عملی اقتصداد  شودالگوی مصرف بررسی می
ه اسدت. ایدن پدژوهش بدا روش مقاومتی به هدف رسیدن به دید اه قرآن کریم در این زمین

رعایت کیفیت  ه درنتیجه روشن  ردیدک اسنادی و تحلیلی انجام  رفته استای و کتابخانه
تدوان راهبدرد وری میکالاهای تولیدی و تنو  تولید همراه با توعه به نیازها و بالابردن بهدره

عامعه اسلامی  دتن افراتنآوری الگوی تولید را در اقتصاد مقاومتی تحقق بخشید و روی
 بدده مصددرف کالددای تولیددد داخددک کشددور اسددلامی، همددراه بددا دوری از اسددراف و تبددشیر و 

را در اقتصاد مقداومتی  توان راهبرد الگوی مصرفرعایت قناعت و انصاف در مصرف، می
 .دایجاد کن

 هاکلیدواژه
 راهبرد عملی، اقتصاد مقاومتی، الگوی تولید، الگوی مصرف.
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 مقدمه

عامعه توحیدی شایسته برخورداری از آسایش، آرامش و زند ی آبرومندانه در سایه ایمدان 
ی و  َو لَْو َأن َ َأْهَک الْقُرى» :و تقوا است دما   َو الْدَأْرض  ْم بََرکات  م َن الس َ آَمنُوا َو ات َقَْوا لَفَتَْحنا َعلَیه 

 ]درهداى[ مسدل ماً  ،کردنددمدیآوردندد و پدروا پیشده ا ر اهک شدهرها و روسدتاها ایمدان مدی
نیازهدای  تدأمین. (32)اعهرا : «  شدودیمهایی از آسمان و زمدین را بدر روى آنهدا مدیبرکت

 یری از مندابع انسدانی و ام اندات داخلدی بدرای هعامعه اسلامی با الهام از تعالیم دینی با بهر
و دولدت اسدلامی  ترین اقددامات امدتعانبه و خودکفایی اقتصدادی، از اساسدیاستقلال همه

 آید.میشمار های دشمنان بهدیدها و تحریمبرای مقاومت در برابر حوادث نا وار، ته

پس از پیروزی انقلداب اسدلامی، دارای « نه شرقی نه غربی عمهوری اسلامی»طر  شعار 
های داخلددی و  یریبینی خدداص و راهبددردی مسددتقک در حددوزه اقتصددادی و تصددمیمعهددان

شدده در ندین نگرشدی بدا مندافع نظدام سدلطه کده خواهدان ثبدات تعرید المللی اسدت. چبین
از آغداز پیدروزی  رو نظام سلطهازاین یخاورمیانه برای حفظ منافع خود است، در تماد است

ها، تحمیک عنگ و تاکنون از هر ونه اقدام ضد انسانی، مانند ترور شخصیتانقلاب اسلامی 
ن داخلی آنان، حمله به هواپیمای مسافربری، انجدام عانبه از متجاوزان و مزدوراحمایت همه

بر این  یدریغ نورزیده استهای مختل  علیه نظام نوپای اسلامی کودتاها، تهدیدها و تحریم
هدای مختلد  از عملده ها در حوزهریزیها و برنامه شاریاساس ضرورت دارد در سیاست

هدا ها، تحریمحوادث نا وار، توطئده ای عمک شود که کشور در برابر ونهحوزه اقتصادی به
را در « اقتصداد مقداومتی»رو رهبر معظم انقلاب، نظریه ازاین یو تهدیدات دشمن مصون باشد

های بدزرگ و بدا های قددرتثیرناپدشیری از سیاسدتمدداری، تأعهت حفظ استقلال، عدزت
 شور مطر  کرد. های نظام اقتصادی کشدن بسترهای استح ام پایهانگیزه اهتمام به فراهم

 شناسیمفهوم. 1

 راهبرد. 1-1

های کار یری مندابع و برنامدهسدت از: اسدتراتژی، فدن یدا عمدک بدها در لغدت عبدارتراهبرد 

 ،؛ هدضی1123: ص0، ج3113)انوضی، یابی به هدف مشخص اسدت یافته در راستای دستسازمان

سدت از: علدم یدا ا عبدارت راهبرد یاصطلاحترین معنای عامع .(212: ص3113افناض و حکمی، 
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، فرهنگدی و نظدامی ملدت بده منظدور های سیاسی، اقتصدادیکار یری قدرتفن توسعه و به

های ملددی و افددزایش احتمالدات و نتددایج مطلددوب بددرای حددداکثر حمایددت از سیاسدت تدأمین

 .(030: ص3132بخنی، )آقاپیروزی و تقلیک احتمال ش ست 

ریزی و سیاسدت تدوان  فدت راهبدرد: برنامدهاحی میاصطل با توعه به ارتباط معنای لغوی و

مدیریت منابع ملی اعم از اقتصادی، سیاسدی، نظدامی و بهتدرین ام اندات بدرای دسدتیابی بده 

 . (21: ص3111لزی،ی، لرو: واژ:)رسیدن به اهداف اساسی است حداکثر منافع ملی و 

 اقتصاد. 2-1

حدد وسدط اسدراف و  ،(141: ص6، جق3030)فنهومی،  رویمیاندهدر لغت به معنای اقتصاد 

: ق3036ضاغهه  اهههنیانی، )پایددداری در مسددیر و  (11: ص1، جق3034)فراهنههدی،   رفتنتنددگ

 کار رفته است.در قرآن، در معنای لغوی آن به« قصد»مشتقات ریشه  است. (231ص

تعریفدی  های متعدد و سرعت تحول اقتصداد، ارائدهعلم اقتصاد با دانش با توعه به ارتباط

همه مسائک آن علدم باشدد و سدرعت تحولدات آن اقتصداد را پوشدش دهدد، دقیق که بیانگر 

بدا ایدن حدال  ی(1: ص3104 ؛ ماضشهال،10: ص3114و ضحمهانی، )دادلهررسدد دشدوار بده نظدر می

از مطالعده  عبدارت اسدتعلدم اقتصداد  ، مانندد:اسدت ارائده شددهاز علم اقتصاد  یهایتعری 

منظور تولید کالاهدای چگونگی استفاده مردم و عامعه از منابع کمیاب با مصارف متفاوت به

 عامعه برای مصرف حال یا آینددههای مختل  در میان افراد و  روه آنها ونا ون و توزیع 

علدم اقتصداد  اسدت کده . تعرید  دیگدر ایدن(10: ص3131؛ ساموئلسهن، 23: ص3131)مریدی، 

منظور هدای بشدر را بدهو رفتار دهددبع تولیدد را مدورد شناسدایی قدرار میت که مندادانشی اس

: 3134،ننهاو قائمی )منرمعهزید کندها و درآمددها ارائده میانه ثروتهای توزیع عادلکش  راه

 .(60ه61ص

 مقاومت. 3-1

 ولی اهدکی کار نرفته استمصدر باب مفاعله است که در قرآن به «قوم»مقاومت از ریشه 

ایسدتاد ی، پایدداری، التدزام بده پیمدودن  لغت برای ماده اصلی و مشتقات آن، مدداومت بدر

؛ فنهومی، 236: صق3036)ضاغ  اهنیانی، اند مسیرحق بدون انحراف و باز شت را ذکر کرده
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سوره مائدده تدداوم بدر  33آیه  آیاتی مانندواژه مقاومت در  مفسران از. (163: ص6ج ق،3030

آیده  و در (311: ص1تها، جعاشهوض، بیابهن؛ 116: ص36، جق3064)فخرالدین ضازی، خواندن نماز

اسدتمرار در حدق  ،(01: ص33ج ،ق3033)طباطبهایی، سوره هود استواری و ثبات در دیدن  112

، ق3043؛ زمخنهری، 3: ص2تها، ج)طوسی، بیاندد کردهبرداشت دور از هر ونه انحراف را وبه 

 .(016: ص6ج

 قاومتیاقتصاد م. 4-1

با توعه به ابت ار طر  اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، شایسته است سدخنان 

 بده آنهدا تعرید  درسدتی ارائده شدود. ایشان درباره اقتصاد مقداومتی بیدان  دردد تدا بدا نگداه

. از لحداظ سداختار 1ند از: اعبارتسخنان مقام معظم رهبری  در های اقتصاد مقاومتیویژ ی

و  متناسد  بدا وضدعیت امدروز برآمده از فرهنگ انقلدابی و اسدلامی، و علمیبومی ظاهری، 

از لحاظ ساختار درونی، مقداوم . 2ی (03ص :64/36/3136، بنانات،)حدیث ولایتاست  فردای ما

 ،)همهان درا پیشدرو، برون زا،سداز، مولدد، درونپدشیر، فرصتانعطاف، (3ص: 1/6/36 ،)همان

های زیرسداخت متناس  با منابع انسانی، طبیعی، عغرافیدایی وو  (63ص :0/33/31٢٩مکتوبات، 

. از لحدداظ سدداختار 8ی (1ص :3/3/3131بنانههات،  ،)همههاناسددت  افزاریافددزاری و سددختنرم

و قابک انطباق با  کشور )برای دوران تحریم و غیر آن( برای اقتصادتدبیر بلندمدت  مدیریتی،

 بنیان، بدا روی درد عهدادیبنیاد، دانشمردم ،(03ص: 64/36/3136،)همان  ونا ون آن شرایط

های مقاومدت اقتصدادی رشد پویا و بهبود شداخص تأمین از لحاظ ساختار اهدافی،. 4ی است

در مسدائک  کننده اهدداف نظدام عمهدوری اسدلامیتأمین (63: ص0/33/31٢٩مکتوبات،  ،)همان

 ،)همههانکننددده مشدد لات آن برطددرفن یبهتددر ،(03ص :64/36/3136بنانههات، )همههاناقتصددادی 

دارای کمتدرین  ها وبخش در برابدر حربدهمحور و ش وفاساز و توانعدالت (1ص :3/3/3131

 .(32ص :63/41/3133،)همانها و اختلالات در فشارهای دشمنان است آسی 

شود: اقتصاد مقداومتی دارای الگدوی اقتصاد مقاومتی چنین تعری  می بنابرآنهه  ششت

قابلیت اعرا با تدبیری بلندمدت و با برآمده از فرهنگ انقلابی، اسلامی و بنیان، دانش وبومی 

پدشیر، بنیداد، انعطافهای همیشدگی اسدت کده بدا روی درد عهدادی، مردممتناس  با ظرفیت

های اقتصدادی را بهبدود و اهدداف و شداخص  را اسدتزا، پیشرو و برونز، درونسافرصت
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را بدا سداختاری مدبرانده و مقداوم در شدرایط  وندا ون داخلدی و اقتصادی کشور و عدالت 

 کند.می تأمینها و اختلالات خارعی، با کمترین آسی 

 . راهبردهای عملی2

هدا و اهدداف آن را بددرای آنهده در تحقدق اقتصداد مقداومتی تاثیر دشار اسدت و همده آرمان

ترین آنها الگدوی تولیدد کند، راهبردهای عملی است. مهممی تأمینطورمحسوس همگان به

 و مصرف است.

 یکم. راهبرد 1-2

 الگوی تولید

َو إ ذْ قاَل َرب ُدن ل لَْملائ  دة  إ ن  دی عاع دٌک ف دی الْدَأْرض  »ست: ا از نگاه قرآن انسان خلیفه خدا
هنگامی که پرورد ارت به فرشدتگان  فدت: هماندا مدن در روى زمدین  ]به یاد آر[َخل یفًَةی و 

عنه بدا مسدتخل  خلیفدهبده عهدت تناسد   . از سدویی(14)بقهر:: « عانشینی قدرار خدواهم داد
: 3، جق3033بهایی، )طباطعنه اسدت محک ظهور شدئون مسدتخل  (144: ص6، ج3122)ملاهدضا، 

از شناخت اسما، صفات و افعدال الهدی  رسد که پس. انسان زمانی به خلافت خدا می(331ص
. از سدوی دیگدر، (22: ص3114)دیلمی و آذضبایجهانی، در حد  توان، آنها را در خود ایجاد کند 

 تدأمین ،انسان زمینی است و نیازهای خود را ازآبادانی زمین که نوعی آفرینش و تولید است
کْم ف یهای او شما را از زمین آفرید و شدما را در آن ُهَو َأنَْشَأکْم م َن الَْأْرض  َو اْستَعَْمرَ »کند: می

نیازهدا و تولیدد از زمدین  تدأمینو (23)هود: « -یا شما را به آبادانی آن واداشت -زند انی داد
ترین الگدو، در کیفیدت، نیز نیازمند الگویی متناس  با نیازهای فطری انسدان اسدت و مناسد 

 سدت کده سراسدر هسدتی را فدراا عک و آفرینش خددانیازها و منافع، ف تأمینوری، تنو ، بهره
  رفته است. 

 کیفیت. 1-1-2

کده بدا های الگوی تولیدد در اقتصداد مقداومتی اسدت ویژ ی رعایت کیفیت در تولید از

ها در داخدک عل  اعتماد و رضایت روزافزون مشتریان داخلی و خدارعی و عدشب سدرمایه
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استح ام بناهای اقتصادی، توسدعه اشدتغال   شاری وسرمایهکشور، بسترهای مناسبی را برای 

کده کشدور چندان یبخشددو تحقق اقتصاد مقداومتی را سدرعت می کندمی و تولیدات، فراهم

ای پیشدرفت  ونهسال با ارتقای کیفیت تولید و افزایش آن، به چهکآلمان توانست در طول 

و  عهان بده شدمار بدرود وبیت کالا دربه بعد برچس  آلمان نشان مرغ 1338کند که در سال 

. کشدور هندد (31: ص3132)بیرامی، این بیانگر برندشدن محصولات آلمانی در سطم دنیا بود 

ثیر قابدک قای کیفیت محصولات صنایع کوچدن، تدأثر خود در ارتنیز توانست با اقدامات مؤ

 .(23)همان: صتوعهی بر قدرت صادراتی محصولات خود داشته باشد 

 رفته از سدوی ای اسدت کده قدرآن کدریم تولیدد صدورت ونهعایت کیفیت بهاهمیت ر

َأْحَسدُن « »احسدن»و  (11)نمهل:  «   ُصدنَْع الل  ده  ال َدش ی َأتْقَدَن کدک َ َشدی« »اتقن»با واژه  خداوند را

هدای خداوندد محصول تولیددی زنبدور عسدک را از نشدانه و بیان کرده (30)مؤم،ون: « الْخال ق ینَ 

َرب ُن إ لَی الن َْحک  ... یخُْرُ  م ْن بُُطون هدا َشدراٌب ُمخْتَل دٌ   َو َأْوحی» :هک ف ر دانسته استبرای ا

فاٌ  ل لن َاس  إ ن َ ف ی ذل ن لَعیًة ل قَْوم  یتَفَ ُرونَ  از ن دات برعسدته در  .(23-21)نحهل: « َألْوانُُه ف یه  ش 

شده، زوایداى دقیدق و نقشه حسابضلعی است که با هاى ششتولید زنبورعسک ساخت خانه

ها صدورت هداى درختدان و بدر فدراز داربسدتهدا، شداخهلای صدخرهها، لابدهی سان در کوه

 . (633-631: ص33، ج3130)مکاضم شنرازی،  یرد می

 که پیدامبر اکدرمچنان یروایات نیز بر کیفیت تولید و استواری کار تأکید کرده است

)متقی  دارد هر ین از مسلمانان کار خود را استوار انجام دهدخداوند دوست  کندید میکتأ

کیفیت کار را دلیک رشدد عقدک و موعد  برکدت  امام علی .(343: ص1، جق3043ه،دی، 

، ههبحی ههال )داندد و کوتاهی در آن را موع  انددوه می (331: ص3132)لنثی واسطی، عمر 

مدا بایدد »ندد: کاظهار می در تبیین حدیث پیامبررهبر معظم انقلاب  .(363: حکمت ق3030

لیقه و سد عنوان ین کالاى مح م، مطلدوب، زیبدا، همدراه بداکارى کنیم که کالاى ایرانی به

ایرانی باقی بماند. ما بایدد همتمدان را بدر ایدن قدرار کنندۀ ایرانی و غیربادوام در ذهن مصرف

کنندده باشددی  اى ساخت داخک بایسدتی قدانعایجاد محصول بادوام، زیبا و فاخر... کال :بدهیم

، حدیث ولایت) «بایستی دوامش، استح امش، مرغوبیتش عورى باشد که مشترى را قانع کند

وعدد  آبددادی، سددرفرازی عامعدده، ایشددان رعایددت کیفیددت در تولیددد را م (3ص: 61بنانههات، ج

) همان،  است ر دانستهنامی عامعه وکشونیازی از آنان و نیننشدن در برابر دشمن، بیتسلیم
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 . (2: ص34/46/3132

 وری بهره. 2-1-2

هدای ر نهادهه از زمدان، ام اندات، سدرمایه و دیگداز اسدتفاده بهیند عبارت استوری بهره

و کارآمدد علدم اقتصداد  های نووری از شاخهزمان. بهرهموعود در راستای تحقق اهداف سا

دانان حیات و بقای اقتصادی کشورها را به توانایی مسدتمر . اقتصاد(3: ص3131)اوضعی، است 

وری، دانندد. امدروز ارتقدای بهدرهدر کس  تولید بهینه در ازای هر واحد سدتاده، وابسدته می

و افدزایش رشدد اقتصدادی، اسدتفاده بهینده از  (3)همان: صاولویت ملی تمامی کشورها است 

ها، افزایش کارایی، ایجاد امنیت شغلی، کاهش هزینهمنابع، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، 

دارای  و (1)نه:: همهان: صرا بده همدراه دارد  افدزایش سدودآوری و افدزایش تدوان تولیدد...

  .(33)همان: صی نیروی کار، مواد، سرمایه و انرژی است ورهایی مانند بهرهشاخص

یریت درست به بهتدرین شد ک د، مهم آن است که از آنها با مدنرومی زودها خیلی فرصت

ی فرصدت»فرمایدد: می استفاده شود. امام علدی دَحاب  ها مانندد ابرهدا الْفُْرَصدُة تَُمدر ُ َمدر َ الس َ

یا سدب   (23)همان: صپیش از آن ه مایه پند و عبرت  ی پس(06ق: ص3034)وضام، «ند شرمی

 بایسته است از آنها استفاده شود.  (034ق: ص3030)هبحی هال ، د ناندوه و غصه شو

توعده همدده  مدورد ها،ها و اسدتفاده بهتددر و بیشدتر از سدرمایهوری در کداهش هزیندهبهدره

های اخیدر از طریدق بخش مهمی از رشد اقتصادی فرانسه طی دهده. کشورهای پبشرفته است

انسه از حدود وری در فرای که شاخص بهره ونه، بهاست وری نیروی کار بودهارتقای بهره

مدداوم  رسید و ین رشد تقریباً  2513واحد در سال  112به بیش از  1035واحد در سال  25

 خصدوص نپدرداختن بده امدور غیرکداری در زمدان کدار، ی دی از بدهداشت. فرهنگ کار، را 

های دولتدی بدرای شدود و برنامدهدانسدته می وری در ایدن کشدوربودن بهدرهعوامک اصلی بالا

 .(23-24: ص3132بیرامهی، )تقای مهارت نیروی کار، نقش مهمدی داشدته اسدت ار آموزش و

وری  رفتده بدرای تقویدت بهدرهطوری که در انگلیس ی ی از اقددامات مهدم صدورتهمان

ای برای عوانان بدوده های فنی و حرفهنیروی کار، توسعه آموزش رایگان و تقویت آموزش

 .(33)همان: ص است 

در فرا یری علدوم همهدون زنبدور عسدک باشدید کده از  یاهدان  فرماید:می امام علی
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آیدد: ی دی عسدک کده خورد که در نتیجه دو  وهر ارزشمند از آن پدیدد میبهترینش را می

)لنثهی شدود شفای دردهای مردم است و دیگری موم کده از آن بدرای روشدنایی اسدتفاده می

مثدال  ،درباره کیفیت فرا یری دانش مفید اسدت  رچه کلام امام.(601: ص3132واسطی، 

خورد و دو  وهر ارزشمند را پدیدد زنبور عسک که از  یاهان بهترینش را میآن حمرت به 

تدوان کده بده وسدیله آن میوری در فرا یری دانش است ، بیانگر نقش افزایش بهرهآوردمی

 کرد.وری هر محصولی از بهترین مواد استفاده برای افزایش بهره

 شاران درباره تلاش حداکثری برای اسدتفاده از سدرمایه در سرمایهرهبر معظم انقلاب به 

ها کده سیاسدتیها و بیتددبیریهای تولیدد سدفارش و بده اعتنداب از بیراستای کاهش هزینه

: 43/43/3131بنانهات، حهدیث ولایهت، ) کنددموع  افزایش هزینۀ تولید شده است تأکیدد می

وری را صداحبان سدرمایه و نیدروی کارکده تولیدد ر هسدتند،... بهدره»فرمودند: ایشان  (1ص

مدا...  و تولیدکننددۀ (3136ضسانی مقام معظم ضهبهری، سهخ،رانی سهال )پایگا: اطلا افزایش بدهند 

)همان:  «وریشود بهبود بهرهتولید را کم کند، کیفیت را بالا ببردی این می هزینۀسعی کند ... 

3131). 

های کار یری درسدت سدرمایهوری و بدهنیازها اهمیت دارد رعایت بهدره تأمیندر  آنهه

رندگ و زمدین آمدوزد کده خداوندد از آب بدیبه ما میزمینی است. قرآن با دعوت به تف ر 

هدا، درختدان هدا، میدوهمندافع و نیازهدای بشدر  ک تأمینآفریند و در واحد، هزاران رنگ می

دما   . »هاى مختل  و رنگارنگ می رویاندوسبزى نْیا کما   انَْزلْنداُه م دَن الس َ ان َما َمثَُک الَْحیوة  الد ُ

ا یأْکُک الن َاُس َو الَْأنْعاُم َحت َی اذا اَخدَشت  الْدَأْرُض ُزْخرُ فَاْختَلََط ب ه   م َ
ینَدْت نَباُت الَْأْرض  م  فَهدا َو از َ

ُک الْعیات  ل قَْوم  یتَفَ ُروَنی عز این نیست که َمثَک  
زند ی ایدن عهدان  -وص  -...کشل ن نُفَص 

هداى زمدین از آنهده مدردم و پدس رسدتنی یایدممانند آبی اسدت کده از آسدمان فروفرسدتاده

هدا و فهخورند به آن درآمیخت ]و رویید  تا چون زمین آرایش خدود ]از شد وچارپایان می

تفصدیک به ،اندیشندچنین آیات را براى  روهی که میها  فرا رفت و آراسته شد ... این ک

نیز از این ه قرآن از عسک تعبیر به شفا برای مردم کرده و آن را از . (60)یونس: « کنیمبیان می

ف یه  »... رد:برداشت کوری را توان افزایش بهرهخدا برای متف ران دانسته است، می هاینشانه

فاٌ  ل لن َاس  إ ن َ ف ی ذل ن لَعیًة ل قَْوم  یتَفَ ُرونَ  هدای وسدیله پژوهشهکده ب. چنان(23-21)نحل: « ش 

انی و دارویدی خدواص درمد ،دشدو رفته معلوم شدده اسدت عسدک هر دز فاسدد نمیصورت
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و  (13 -61: ص3136 )خهدادادی،هاى معددنی اسدت تأمینو دارای وی  یاهان را کاملاً داراست

العداده، از ایجداد عفوندت در معدده و روده نیروبخشدی فوق و خدون از افزون بر عشب سریع

 .(461-114: ص33، ج3130)مکاضم شنرازی، د کنمی علو یرى

ضرورت دارد برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقداماتی بدرای چگدونگی  بنابرآنهه  ششت

هدای تولیددی استفاده از ام انات کشور صورت  یرد تا فمای اقتصدادی کشدور در عرصده

 .دافزایش آن حرکت کن ها ووری درکاهش هزینههسوی بهرهب

 تنوع .3-1-2

ص و ام اندات، تنو  در محصولات تولیدی از لحاظ انددازه، رندگ، شد ک، مدزه، خدوا

هدای تولیدد تواند ی دی از ویژ یکاری پرعاذبه و هماهنگ با طبع و ذوق بشر است که می

د. دریافدت کدرتدوان میاهمیت نیاز به آن را با نگداهی بده قدرآن در اقتصاد مقاومتی باشد و 

را از  آنهداو  کدردهها تولیدد با تنو  رنگ ،مورد نیاز انسان و حیوانات است را خداوند آنهه

حتی همه مسدائک مدورد  ی(31؛ نحل: 61)فاطر:  روه پندپشیر دانسته است  های خود براینشانه

یراًی و هر چیز را َو َخلََق کک َ َشی»توعه انسان را در آفرینش رعایت کرده است:  َرُه تَقْد     فَقَد َ

رهقد» .(6)فرقهان: « اى درست و تمدامبیافرید و آن را اندازه نهاد، اندازه یعندی خداوندد هدر « د 

 یری را انددازه ت بقداى آنهداا که آفرید، طول، عرض، رنگ و دیگر صفات و مددچیزی ر

ها اشاره کرده اسدت نیز قرآن کریم به تنو  در مزه .(616: ص3، ج3136)طبرسی، کرده است 

ا هدا و طعمهها را به تف ر در تنو  رنگو از سویی انسان (16؛ ابراهنم: 0؛ ضعد: 60)ن:: یونس: 

تف در در  .(23)ن:: نحل: است  کردهزنبورعسک تشویق  وسیلهدر نوشیدنی عسک تولیدشده به

د ، به ایدن حقیقدت رهنمدون کندتواند انسان را که خلیفه خدا در زمین استامور یادشده می

 های خود، به تنو  نیز توعه داشته باشد. که در تصرف در طبیعت و تولید نیازمندی

 آوری نو .4-1-2

افراد و منجر به رشدد اقتصدادی  نوآوری سب  افزایش تولید از طریق افزایش توان تولید  

ابددداعات و دهددد هددای عدیددد نشددان میپژوهش. (323: ص3134)نصههنری اقههدم، د شددومی

شدود و میعنوان نظام ملی نوآوری یاد محصول ین نظام ملی است که از آن به ،اختراعات
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محصول آن، ابدداعات  می و صنعتی و پیوند میان آنها استعمو هایبر یرنده زیرساختدر

 خوبی و بددا تناسدد  اعددزا را کنددار هددم اند بددهو اختراعددات اسددت وکشددورهایی کدده توانسددته

اندد ان اقتصدادی دسدت یافتدهبان نوآوری و به تبدع آن، رشدد شدتاببه رشد شتا ،فراهم آورند

 .(314)همان: ص

و سداخت  دهکدرتعبیدر  (333)بقهر:: « بدیع»قرآن از آفرینش تولیدات نو و بدون سابقه به 

سدازى ، ذخیدره(14)انبناء: ود داو دستبه، زره (00)نمل: سلیمان  دستبهسراى زیباى بلورین 

)کیف: ین لقرنذوا فرمانبهو ساخت سد  (03)یوسف: یوس  دستور غلات با خوشه و غلاف به

 ، 3113؛ طوسههی، 143: ص3، جق3036 ،)طبههریارات آنددان دانسددته اسددت ابت دد ازرا  (30-33

 .(303، ص2ج

لدازم  ناپشیر و ابت ار و ندوآوری را بدرای نجدات کشدورمقام معظم رهبری، کار خستگی

و کارآفرینان را به اسدتمرار ندوآوری و ابت دار در  (31/43/3133بنانات: حدیث ولایت، )دانسته 

هدا و خواهدان ندوآوری در همده بخش (3131/ 32/42 )همهان: تولیدات داخلی سفارش کرده

اسددت،  موظدد  بدده نددوآوری کددرده خددود شددده و مسددئولان را در کددار و در عرصدده فعالیددت

  .(33/34/3113)همان: که نوآوری فمای کشور را فرا  یرد طوریبه

هدای ها و حمایتریزیبرنامده تحقق اقتصاد مقداومتی، در پس باید  فت ضرورت است

سدوی اختراعدات و  قی از سدوی دولدت صدورت  یدرد تدا فمدای تولیددی کشدور بدهتشوی

های درآمددزایی و ایجداد اشدتغال ندد و زمیندهحرکدت ک ها و ایجاد رقابت در آنهدانوآوری

 هرچه بیشتر فراهم  ردد.

 نیازها  تأمین .5-1-2

اساس نیازها و منافع مردم باشد. قرآن در آیدات  الگوی تولید در اقتصاد مقاومتی باید بر

ها و نیازهددای او اسددتهعریددان کددار نیروهددای سددلیمان را در راسددتای خو سددوره سددبأ 18و  12

خلقنددالهم »...نیازهددا و منددافع انسددان بدده  تددأمین سددوره یددس، از 88-81آیددات  و در برشددمرده

نیازهدای اساسدی امدت اسدلام از  تدأمیناسدت.  کردهتعبیر « ...وذللنها لهم...،ولهم فیها منافع...

های طمدع بیگانگدان ن اسدت، زمیندهبر آن ه در راستای عزت مسدلماناسوی خودشان افزون 

 برد. برای نفوذ و تسلط برعامعه ایمانی را از بین می
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هدای اساسدی در حدد نیاز تدأمینبر ایران نیز، قانون اساسی عمهوری اسلامی  48صک در ا

شدور، خودکفایی و رهایی از وابستگی اقتصادی و علو یری از سلطه اقتصادی بیگانده بدر ک

 .(303-304: ص3111)وکنل، است  شدهکید تأ

مدا »فرمایدد: کیدد کدرده، مینیازهای کشور از منابع داخلی تأ تأمیننیز بر  امام خمینی

-011: ص34، ج3113)خمن،هی،  «مان وابسته بشود استقلال نداریم... اقتصادباید خودکفا بشویم

هرکده ازش »فرماید: . ایشان مقابله با هجوم اقتصادى دشمن را وظیفه شرعی دانسته، می(013

اقتصداد خودمدان را  راعع به اقتصاد باید ب ند.... ما باید کوشدش کندیم و ،آیدهر کارى می

طوری که رهبر معظم انقلداب دربداره . همان(062-061: ص33)همان، ج «خودمان اداره ب نیم

یدن  بددون این ده کشدور»ندد: کم بیدان مینیازهای اقتصادی کشور و مدرد تأمینهای بایسته

مدراه بدا آید. نیاز ما اقتصداد قدوی، تولیدد قدوی، هدست نمیها بهداشته باشد، این اقتصاد قوی

 تدأمینتدوانیم و می کندیم... تأمینمدیریت قوی استی نیازمان این است،...این چیزها را باید 

 .(3132 ، سخ،رانیضسانی دفتر مقام معظم ضهبری)پایگا: اطلا  «کنیم

 تطبیق بر احکام اسلامی.6-1-2

تح ه  تهوان بهه بهانهه کنها، نمیکه از دید اه اسلام هدف وسدیله را توعیده نمدیازآنجا

از آغداز تدا پایدان، با ا هر تولیها   دتی احکام اسلادی اا ناد اا گرفت؛ بنابرا نافتصاد د ا 

دیندی منطبدق طوردقیق با اح ام فقهی اسلامی، قوانین عمهوری اسلامی و مصلحت عامعه به

)بقر:: « کلُوا َو اْشَربُوا» از تعبیرهای حلال ها و خوراکیآشامیدنی باشد. در قرآن کریم درباره

مَ » های حرام و آلوده از تعبیرو درباره خوراکی (336)بقر:: « طیبات»و  (313  (331)بقهر:: « َحدر َ

 شده است.  استفاده (34)مائد:: « رعس»و  (1)مائد::  «ُحر  َمت»و 

سلامت عسم، منفعدت و مصدلحت مدردم و  تأمینفلسفه مطابقت تولیدات با اح ام اسلام 

نی دوترین  که امدام علدیچنان ی(610: صق3042)هدوق، است  ی از ضرر و فسادعلو یر

)لنثهی  داندد کده مطدابق شدریعت باشددو کارها )خواه تولیدی یا خددماتی( را آن می صنعت

های نامشدرو  را سدب  افتدادن در مسدیر درآمدد تدوعهی بده آنو بی (331: ص3132واسطی، 

، ق3063)کلن،هی، داندد بدد فرعدامی میها و اثر منفی در نسکو  (031: صق3030هال ،  ی)هبح

هدم نبایدد مخلدوط کدرد،  دو چیز را بدا»فرماید: که رهبر معظم انقلاب میچنان .(361: ص1ج
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... ی ی تولید ثروت است. کسی فعالیت کند به شد ک صدحیحی ثدروت تولیدد کندد. ی دی 

ضسانی دفتر : اطلا )پایگا «ست.... مصرف او، مصرف نامطلوبی ازنظر شر  نباشدااستفاده  نحوۀ

 .(3113آذض  36 سخ،رانی مقام معظم ضهبری،

 تقویت تعاون و رقابت  .7-1-2

عایگداه خدود  در ،عنوان الگوهدای تولیدد در اقتصداد مقداومتی مطدر  شددن اتی که بده

موتور حرکدت آنهدا برشدمرد، ایجداد فمدای آن را توان ثیر شار است، ولی چیزی که میتأ

بخش خصوصی است که در ارتقای کمدی و  های تولید و  سترش  حوزهتعاون و رقابت در 

   .بخشی تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد داشتسرعت کیفی تولیدات و

 و مؤمنددان بددرادر ی دیگرنددد  (36)انبنههاء:  کدده امددت اسددلامی، امددت واحددد اسددتآنجااز

« َعلَی الْب ر   َو الت َقْوىتَعاَونُوا »قرآن به اصک تعاون و هم اری در نی ی میان آنان  (34)حجرات: 

ک اعتماعی، حقدوقی، اخلداقی سراسر مسائ است. تعاون و هم اری کرده، سفارش (6)مائد:: 

ند در کارهاى نین تعاون و ااساس این اصک، مسلمانان موظ   یرد. برو سیاسی را دربرمی

ُ »ولی هم ارى در اهداف باطک و اعمال نادرست  یهم ارى کنند ثْم  وَ َو لدا تَعداَون  وا َعلَدی الْدإ 

هدا و در تعاون و هم ارى باید در دعوت به نی ی ترتی اینبهممنو  استی  )همان(« الْعُْدوان

و  ن در مسدائک حقدوقی اسدتفاده شددهها انجام  یرد. در فقه اسلامی از این قانومبارزه با بدى

 ،ده اسدترد، تحریم شنبه کمن به  ناه داآن دسته از معاملات و قراردادهاى تجارى که ع

سازى یا فروختن اسلحه به دشمنان حدق و عددالت و یدا مانند فروختن انگور به هدف شراب

)مقهد  اضدبنلهی، دادن محک کس  و کار براى معاملات نامشرو  و اعمال خلاف شر  اعاره

ترین انسان نزد خداوند، محبوب . طبق روایاْت (611 -610: ص6، ج3121؛ کاظمی، 631تا: صبی

. (103: ص32، جق3043 )حر عاملی،ن را خشنود سازد کسی است که به مردم، نفع رساند و آنا

: 32ج )همهان،خلق نزد خددا یداد شدده اسدت  ترین  نیز از افراد دارای روحیه تعاون به محبوب

 .(101-103ص

ها بده حدوزه ها و مبارزه با بددیتوان قلمرو تعاون را علاوه در نی یمی بنابرآنهه  ششت

های تولیدددی، بددرای اقتصددادی و ایجدداد رقابددت در ارتقددای کمددی و کیفددی در همدده عرصدده

تعداون و مصدداق کامدک ه  فته شد کاقتصاد مقاومتی سرایت داد. چنان بخشی تحققسرعت
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 خیدرات اسدت و در ،شدودرقابت در رفتارهای اقتصادی که به انگیزه خیرخواهانه انجدام مدی

ی پدس (014: ص3134)منرمعهزی،د ن ونده رفتارهدا در عامعده نهادینده شدوخواهد ایناسلام می

کده اسدتقلال، خودکفدایی ی چراو نی ی باشدد« ر  ب  »تواند از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی می

عامعدده ایمددانی را در برابددر حددوادث نددا وار  و کنددداقتصددادی و اقتدددار کشددور را فددراهم می

های دشمنان، با عزت وکرامت، مصدونیت ها، تهدیدها و تحریمنه توطئهخصوص از هر وهب

اقدددامات قددانونی  بددا ن نظددام ضددرورت داردراکددار زا بددر دولتمددردان و ی پددسبخشدددمی

شدده، فمدای های حسدابهدای دقیدق و برنامدههای مادی و معنوی همراه بدا نظارتوکمن

و بدا  ش خصوصدی وا دشار کننددقدانون اساسدی بده بخد 44تولیدی کشور را مطابق با اصک 

رقابدت  های مناس ، در این عرصه عهاد اقتصادی، روحیه عهادی و همت بلند را درتشویق

 و تعاون فراهم سازند.

 راهبرد دوم: الگوی مصرف . 2-2

مهم و س وی پیشرفت هر کشدوری اسدت وکشدورهایی مانندد  مسائکالگوی مصرف از 

بودن الگوی با دارا (32ص :)همانو انگلیس  (21ص :)هماناسترالیا  (30: ص3132)بیرامی، چین 

 رهبرى در ابلاغیه سیاست الگوی مصرف، انقلداب معظم اند. مقاممصرف به پیشرفت رسیده

 محدوری از بیدانگر بنددهای آن کرده و هرکدام از کشور را ترسیم کلان سطم در مدیریتی

 .(341)همان: صاست  کشور کلان مدیریتی انقلاب

هدا، ها، نیرو اهایران در مصارف خانگی، مشاغک خدماتی و تجاری، بل ده در پالایشدگاه

های آب، واحدهای تولیددی و خودروهدا، در مقایسده بدا اسدتاندارد خطوط انتقال برق، لوله

درصدد بیشدتر از الگدوی هفتداد قبولی نیسدت. مصدرف آب در ایدران عهانی در سدطم قابدک

برابدر میدانگین عهدانی در  سدهوم عهدان، در مصدرف بدرق، عهانی، در مصرف  از رتبه سد

برابر مصرف سرانه کشوری مانندد انددونزی  پنجمصرف سرانه انرژی به ازای هر نفر بیش از 

میلیون نفدر عمعیدت و  855میلیارد و برابر چین با بیش از ین دومیلیون نفر عمعیت،  223با 

ضوزنامه، همنهیری، )ون نفدر عمعیدت اسدت میلید 122میلیدارد و برابر کشور هند با ین چهار

 . (ایران اقتصاد، اقتصادبخش ، 42/46/3111

 یکیلدو رم اسدت 24تدا  21بدین  رف شد ر ایرانیدان فتده شدد سدرانه مصداینها  علاوه بر

https://www.hamshahrionline.ir/service/Economy
https://www.hamshahrionline.ir/service/Economy
https://www.hamshahrionline.ir/service/Economy
https://www.hamshahrionline.ir/service/Economy/nationaleconomy
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برابدر مدردم  پدنج نایعنی ایرانید کیلو رم است. این پنجکه میانگین عهانی آن، فقط درحالی

کنندد. روی میعلاوه بدر شد ر، در نمدن هدم زیداده ناایرانی کنند.عهان از ش ر استفاده می

 درم عندوان  دهمن را برای هر فدرد در عهدان، سازمان عهانی بهداشت، میانگین مصرف ن

کنندد. میدزان مصدرف ندان در دو تا سه برابر بیشتر نمن مصرف می اناما ایرانی استی کرده

و رم کیلد 185ای دارد. سرانه مصرف نان هر ایرانی در سال در حدالی کنندهایران رقم خیره

آمدار عهدانی  برابر   شش نانیاکیلو رم است. درواقع ایر 23 است که این آمار در عهان فقط

در نوشدیدن ممدرترین  نا. ایرانیدعهدان قدرار دارندد خورند و از این لحداظ در صددرنان می

لیتدر  42اند. مصرف سرانه نوشدابه در کشدور مدا نوشیدنی عهان نیز با اقتدار در صدر ایستاده

نام، اقتصهادی آسهنا، )ضوزخورند لیتر نوشابه در سال می دهزور که مردم عهان بهی درحالیاست

 .(43/42/3131ش،ب، 

با وعود چنین آماری از چگونگی و میزان مصرف در کشدور، ا در تولیددات کشدور از 

المللی برسدد، ولدی در حدوزه مصدرف، دارای الگدویی لحاظ کمی و کیفی به استاندارد بین

 یدر دستیابی بده اهدداف موفقیدت چنددانی نخواهدد داشدت ،مناس  با اقتصاد مقاومتی نباشد

 شود.های الگوی مصرف اشاره میترین راهبردرو به مهمازاین

 گرایش به مصرف کالای داخلی  .1-2-2

 رایش مردم وکار زاران نظدام بده مصدرف کالدای داخلدی از راهبردهدای مهدم تحقدق 

ورهای پیشدرفته دنیدا بدوده و اقتصاد مقاومتی اسدت. چندین  رایشدی مدورد توعده همده کشد

ها در راستای تقویت تولیدد ملدی کشورشدان اسدت که فرهنگ مصرف چینیچنان یباشدمی

میلدادی نمونده بدارز  شانزدهم سدههای اقتصادی انگلستان در سیاست .(30: ص3132)بیرامی، 

 حمایت از تولیدات داخلی اسدت و مدردم انگلسدتان نیدز بدا تعصدبی خداص بده دنبدال خریدد

 .(31)همهان: ص کالاهای انگلیسی و شد وفایی اقتصداد و رشدد صدنایع داخلدی خدود هسدتند

ها برای حمایت از تولید ملی و اشتغال درکشورشان حاضدرندکالاهای فرانسدوی را فرانسوی

ند پیشرفت تولید ملی خود فراهم کن با قیمت بالاتری خریداری کنند تا زمینه مناس  را برای

طوری که مهاتما  انددی رهبدر کشدور هندوسدتان بده عدای اسدتفاده از همان ی(26ص )همان:

تن کرد و اقددام سداده او تبددیک بده مدوعی  های انگلیسی، پارچه دستباف هندی را برپارچه
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های معروف در زمینه حمایدت از تولیددات داخلدی در هندد  ردیدد و عنبش ملی و ی ی از

ار به عایی رسید که هندیان و بازر انان سوی ورش ستگی کشاند وک نساعی انگلیسی را به

ها خددارعی را بیددرون آورده، آتددش زدنددد و پارچدده ها و انبارهایشددان تمددامثروتمنددد از خاندده

 هشدتبدا تولیدد ملدی بده ارزش حددود  2513کشور هندد تدا سدال  کردکس تصور نمیهیچ

 .(23-22ص :همان)هزارمیلیارد دلار در رتبه سوم عهان قرار داشته باشد 

خصدوص دولتمدردان وکدار زاران نظدام، تردید ا ر عامعه اعم از روستایی و شدهری بهیب

ندد، افدزون بدر کیفیت داخک کشور تهیه و مصرف کنکالای مورد نیاز خود را از تولیدات با 

تدرین پشدتیبان روحدی و کمن به پیشرفت اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی، بزرگ

 تصادی وکار ران زحمت ش خواهند بود.مادی کارآفرینان، فعالان اق

حاکمان و کار زان نظام نیز در خرید کالای داخلدی و مصدرف آن در سدطو  اداری و 

اضبلهی، )« النداس علدی دیدن ملدوکهم»چدون  یزند ی شخصی خود، باید الگوی مردم باشدند

فرمایدد: باید الگدو بگیرندد کده می امام علیآنان نیز در این زمینه از . (63: ص6، جق3113

کند... سو ند به خددا مدن از دنیدای آ اه باش هر پیروی را امامی است که از او پیروی می»

ام .... هیهات کده هدوای های آن چیزی ذخیره ن ردهای نیندوخته و از غنیمتشما طلا و نقره

منین خوانندد و در المدؤه همدین رضدایت دهدم کده مدرا امیرمن چیره  ردد....آیدا بد نفس بر

)دشهتی،  «های روز ار با مردم شرین نباشم و در سختی زند ی الگوی آنان نگدردم تلخی

 .(111-111، ص01، نام،3111

دربدداره اهمیددت مصددرف تولیدددات داخلددی مقددام معظددم رهبددری خطدداب بدده دولتمددردان 

باشدی اصدرار بدر اش از داخک شود....سعی کنید همها ر چیز عدیدى خریده می» ویند: می

کس حق ندارد در ایدن وزارتخانده عدنس این داشته باشید... اصلاً ممنو  کنید و بگویید هیچ

هاى دولتددی توعدده داشددته باشددند، دسددتگاه همدده»و  (63)همههان: ص «خددارعی مصددرف کنددد

 انه سعی کنند هدیچ تولیدد غیرایراندی را مصدرف هاى حاکمیتی، مربوط به قواى سهدستگاه

 . (31)همان: ص «ت را بر این بگمارندن نندی هم

را ریخدتن پدول در عید  کدار ر خدارعی، بده رهبر معظم انقلاب خرید کالای خارعی 

ایجداد  او خرید عنس داخلی ر (34: ص61، ج3134بنانات،حدیث ولایت، )زیان کار ر داخلی 

: 3131ان، )همه دانددرانی به افدزایش ابت دار و ثدروت ملدی میکردن کار ر ایاشتغال و وادار
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مصرف تولیدد داخلدی را بدر مصدرف کالاهدای خدارعی تدرعیم خواهد میاز مردم  و (1ص

مصدرف بندابراین  (31: ص61، ج3133 )بنانهات،دهند و راه مصرف کالاهاى خارعی را ببندند 

 .(3: ص3134)همان،اند تولیدات داخلی را عهاد اقتصادى دانسته

 اجتناب از اسراف .2-2-2

اعدم از  (043: صق3036 )ضاغه  اههنیانی، معناى تجاوز از حدد در هدر کدارىاسراف به 

ای کده  وندهن سدرمایه، مصدرف چیدزی به شاشدتقابک استفاده، بدون استفاده اتلاف هر چیز  

 ، وى یا معنوى به بار نیاورد، مصرف بیش از میزان درآمدد، شدأن و افدزون بدر نیدازفایده ماد

 .(643ه642: ص1، ج3113، معاض  قرآن )مرکز فره،و و مصرف سرمایه در راه  ناه است

ت خددا و آن را عامدک محرومیدت از محبدقرآن کریم از همه موارد یادشده نهدی کدرده 

هرچند مقدار محرومیت از محبت الهی به ندو  و میدزان  ی(303نعام: ا؛ 2)نساء:  برشمرده است

شدامک کسدانی کده  ، آیداتافزون بدر آن .(361: ص1تا، ج عاشوض، بیابن)اسراف بستگی دارد 

. در (11و  3 ،1: ج3121 ،)ههادقید نشدوکنندد نیدز مدیزمینه اسراف را براى دیگران مهیدا مدی

: 31، جق3043)ض.ک: حرعهاملی، شدده اسدت روایات نیز فقدر اقتصدادی پیامدد اسدراف دانسدته 

دنی و خوراکی، ر خرید، پوشیرعایت ن ردن شأن خود دکننده های اسرافو نشانه (611ص

 .(336: ص3، جق3031)ض.ک: عروسی حویزی، شده است معرفی 

دنَت  ُم»مقام معظم رهبری با تمسدن بده حددیث  )مجلسهی،  «کوندوا ُدعداَة النداس  ب غَیدر  اَلس 

 و این ه الگوی مصرف باید عاقلانه، مدبرانه و اسلامی باشدد فرمودندد: (141: ص23، جق3034

وپداش، پرهیدز از عویی، پرهیدز از ریختصرفه ، مسئلۀاستی اصلا  الگوی مصرف مسئله»

هدای شخصدی خودشدان مسئولان نه فقط در زند ی ،کَردهای زائد...اسراف، پرهیز از هزینه

وپاش پرهیز کنندد. عد از ریخته مأموریت خودشان باید ب ]بل ه  در درعۀ اول و در حوزۀ

حهدیث ولایهت، ) «ز خواهد شد به مدردم...ا ر چنانهه این شد ...آن وقت این روحیه، ...سرری

مصرف را رکن عمده اقتصاد ین ملدت دانسدته و  در بیانی دیگر . ایشان(03: ص61بنانات، ج

اند مصرف درست، خوب و دور از اسراف و تبشیر را عهاد اقتصدادی بدرای همگدان دانسدته

 .(1ص :3134همان،)
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 اجتناب از تبذیر  .3-2-2

و بدا  ن یا پاشیدن بشر در م ان نامساعد به روش نادرست اسدتتبشیر به معناى دورریخت

تفاوت آن بدا اسدراف ایدن  .(611: ص3، ج3124)مصطنوی،برنامگی همراه است نظمی و بیبی

 )اعتقدادى، اخلداقی، اعتمداعی، اقتصدادى و ...(است کده اسدراف شدامک هر ونده انحدراف 

ا تبشیر، بیشدتر در امدور مدالی و اقتصدادى بده ی ام(61: ص3، جق3064ضازی، الدین )فخرشود می

اعتناب از تبشیر از عوامدک مهدم  .(646: ص1، ج3113، معاض  قرآن )مرکز فره،و ورود کار می

 (62)اسهراء:  کردهنهی  اد مقاومتی است و قرآن کریم از تبشیرالگوی مصرف در تحقق اقتص

ی هماندا  إ ن َ » :و تبشیرکنند ان را برادران شیطان خوانده است یاط ین  یَن کانُوا إ ْخواَن الش َ ر  الُْمبَش  

« هایندبدرادران شدیطان -کننددکسانی که مال را به  زاف تباه مدی -ریخت و پاش کنند ان

فیهد ابهن)در روایات تهیدستی، ناداری و فقر از آثار و پیامدهای تبشیر ذکر شده  .(63)اسراء: 

و اعتناب از  (63ص :3132؛ لنثی واسطی، 612: ص66، ج31142؛ بروجردى، 10ص: ق3043حلی ، 

ها دانسدته شدده اسدت تبشیر نشانه عقک، سیاست نی و، استح ام پایه مردمی و برترین شرافت

 .(214و 100: هص3122)تمنمی آمدی، 

 قناعت  .4-2-2

قناعت از راه ارهای الگوی مصرف برای تحقدق اقتصداد مقداومتی اسدت. قدرآن کدریم 
و ایمان همراه با عمدک  (03)یوسف: نقش قناعت براى مقابله با شرایط بحرانی را یادآور شده 

 َو ُهدَو ُمدْؤم نٌ  َمْن َعم َک صال حاً م ْن َذکر  َأْو أُنْثدی» :ورزى دانسته استساز قناعتصالم را زمینه
کده مدؤمن فَلَنُْحیین َُه َحیاًة َطیبًَةی هر کس از مرد و زن که کارى نین و شایسدته کندد درحدالی

 پیدامبر اکدرم .(33)نحهل: « هر آینه او را به زند انی پداک و خوشدی زندده بدداریم ،باشد
 .(134: ص3، جق3040قمی، )اند حیات طی  و زند ی پاکیزه را به قناعت تفسیر کرده

نرفتدی و وسدیله سرمایه ازبدینو  (324تا: صاشعث، بیابن) یات، قناعت مایه برکتبنابر روا

ترین ، پداکیزه(641هه646ص ق:3044)م،سوب ب، جعنر بن محمهد، شدد باعل  رضایت الهی می

)کلن،هی، کندد عه را فدراهم میزمینه آسایش عام و (133: ص3122)تمنمی آمدی، زند ی است 

و ازبدین   واراترین زند ی است، موع  نجات از آفات طمع ی قناعت(23: ص31، جق3063

ترین بدا برخدورداری از عدالی . پیدامبر اکدرم(131: ص3122)تمنمی آمدی،  استبرنده فقر 
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روحیه قناعت و پیروی مسلمانان از آن حمدرت، تولیددات اقتصدادی و رفداه عمدومی را در 

 امدام علدی .(333: ص3133 )منرمعهزی،ویژه در بخش کشداورزی افدزایش دادندد مدینه به

 کننددزی از دیگدران و سدیری معرفدی مینیداقناعت در مصرف را موع  رسیدن به مقام بی

اندیشدد، دار چدون میآدم دیدن»د: فرمایدمی امدام صدادق  .(136: ص3122)تمنمی آمدی، 

 .(16ص :ق3031)منند، « استنیاز کند، بیآرامش بر عان او حاکم است. چون قناعت می

زنددد ی ی هاها و مصددرفویژه کددار زاران نظدام در هزینددهروشدن اسددت ا ددر مدردم بدده

ها، قناعت را پیشه کنندد، ها و برنامههای مدیریتی خود همراه با داشتن طر شخصی و حوزه

نیدازی از دیگدران فدراهم های بیشتری را در کشور برای تحقدق اقتصداد مقداومتی و بدیزمینه

 د.خواهند کر

 انصاف در مصرف  .5-2-2

خواهدد و  داه بدرای رسدیدن بده آن، انسان به دلیک ح  نفس همه چیز را برای خود می

های تربیتی اسلام به انصاف در برخورد بدا افدراد  یرد. در آموزهحقوق دیگران را نادیده می

 ینددعامعده ایمدانی یدن پی رچون از دید اه اسلام اعمدای  یعامعه اهمیت داده شده است

 ان و دیدمنددی آسدی کردن فاصله طبقاتی و انصاف در مصرف و بهرهرو، برای کمازاین

 سفارش شده است. (3)حنر: و ایثار  (623)بقر:: ، انفاق (331)بقر:: نیازمندان عامعه به احسان 

آنهده را کده بدرای کند او را سفارش می در نامه به فرزندش امام حسن امام علی

بدرای دیگدران هدم دوسدت  ،شدماردد و آنهه که برای خدود ناپسدند میرداخود دوست می

: 3121شهعب، حرانهی، ابهن)دیگدران اسدت  برابدردر این همدان انصداف  .داشته و ناپسند شمارد

 ترین  : عدادلفرمدوده اسدت فمایک دانسته و ترین  . نیز آن حمرت انصاف را بافمیلت(30ص

دوسدتداران  و انسان منص  دارای یاران و مردم کسی است که هنگام قدرت، انصاف ورزد

صداف ورزد بدا او برخدورد منصدفانه کسی کده ان .(130: ص3122)تمنمی آمدى، بسیاری است 

)همان:  کدردها را بهره خود خواهد ترین پاداشو بزرگ (013: ص3132)لنثی واسطی،  شودمی

المدال و مددیریت بیدتویژه کدار زاران نظدام اسدلامی کده . حال ا ر افراد عامعه به(130ص

پشیر عامعده و نیازمنددان اختیار دارند، خود را به عای افدراد آسدی  های کشور را دردرآمد

ایی، میدزان  رفتن در چنین فمی از آنان خواهند داشت  آیا قرارچه انتظارات ،آن قرار دهند
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زنددان، هدا، خریددها، سدفرها، عروسدی فری آنان را در امثدال خوراکیهاها و هزینهمصرف

کنددد  آیددا آنددان را از زنددد ی اشددرافی و هددا، هدددایا و عطایددای آنددان را کنتددرل نمیمهمانی

دارد  و آ اهی مردم از نو  زند ی آنان در امنیت اقتصدادی عامعده و  رایی باز نمیتجمک

 دشارد  و موعد  علد  ثیر بیشدتری نمیامعه به ی ددیگر و ح ومدت اسدلامی تدأاعتماد ع

برکات الهی و زمینه همدلی، هم اری مردم را با ح ومت در اداره کشور و نزول  رحمت و

توانندد می هاها و هزیندهشتن انصداف در مصدرفکند  با داتحقق اقتصاد مقاومتی فراهم نمی

 چنان ده امدام علدی یالگوی مناسبی برای عامه مردم و افراد تحدت مددیریت خدود باشدند

دسدت واعد  کدرده اسدت کده خدود را بدا مدردم تهی خداوند بر پیشوایان عدادل»فرمودند: 

: 3111شهیری، )محمهدی ضی «را برافروختده سدازد دسدت اوهمسان سازند تا مبادا نداداری تهی

پددی سددیر نشددد. ا ددر درزمددانی کدده از دنیددا رفددت سدده روز پددی تددا پیددامبر خدددا .(311ص

داد مددیخددود تددرعیم  ولددی دیگددران را بددر توانسددت خددود را سددیر کندددیخواسددت، میمددی

 نسدبت بده. در اقتصداد مقداومتی انصداف افدراد عامعده (336: ص3، جق3034فرا ، بیابن)وضام

 وعود آن بین دولت و ملت در حوزه های مصرف نقش بسیار مهمی دارد. ی دیگر و

 گیرینتیجه

 یابیم:، به نتایج ذیک دست میبا توعه به مطالبی که بیان شد

یدی و تنو  تولید همدراه بدا توعده بده نیازهدا و بالدابردن رعایت کیفیت کالاهای تولبا . 1

 توان راهبرد الگوی تولید را در اقتصاد مقاومتی تحقق بخشید.وری میبهره

به مصدرف کالدای تولیدد داخدک کشدور اسدلامی،  تن افراد عامعهآوری تنبا روی. 2

تدوان میرعایدت قناعدت و انصداف در مصدرف، و تبدشیر  همراه با دوری از اسراف،

 د.را در اقتصاد مقاومتی ایجاد کر راهبرد الگوی مصرف

های تحقق اقتصداد مقداومتی زمینه راهبرد الگوی صحیم تولید و مصرف، . با تحقق دو8

 شد. فراهم خواهد
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 ، قم: دارالحدیث.کاقیق(، 1420) محمد بن یعقوبکلینی،  .48

 ، تهران: نقره آبی.قرهنگ واژ ان مصوب(، 1838 زینی ) روه واژه .44

: حسدین تحقیدق و تصدحیم، عیاون الحکا  و الواواع (، 1888لیثی واسطی، علی بن محمدد ) .43

 حسنی بیرعندى، قم: الحدیث.

  مدوتمن، تهدران: انتشدارات ترعمده: حسدین ،اقتصاای علا  (، اصاول1845آلفدرد ) مارشدال، .48

 .دانشگاه
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 الرساله. ، بیروت، مؤسسةکنزالعوال، ق(1450متقی هندی، علی ) .48

بیدروت:  ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئواة األطهاارق(، 1415مجلسی، محمدباقر ) .43

 مؤسسة الطبع و النشر.

، قم: سدازمان 2، چالگو  مصرف از نگا  قرآن و حادیث(، 1833شهری، محمد )محمدی ری .40

 چاپ و نشر دارالحدیث.

 سسه بوستان کتاب.ؤ، قم: میائرة الوعارف قرآن کری (، 1830معارف قرآن ) مرکز فرهنگ و .35

سسه کتاب پیشبرد و ؤ، تهران: مقرهنگ اقتصای (، 1888علیرضا نوروزی ) مریدی، سیاوش و .31

 انتشارات نگاه.

 ، تهران: بنگاه ترعمه و نشر کتاب.التحقیق قی کلوا  القرآن الکری ، (1885مصطفوى، حسن ) .32

اکبدر : حسدین اسدتادولی و علیتحقیدق و تصدحیم، اماالیق(، 1418د بدن محمدد )مفید، محمد .38

 غفارى، قم: کنگره شیخ مفید.

 .  ، تهران: کتابفروشی مرتموىزبدة البیان قى أحکا  القرآنتا(، )بی مقدس اردبیلی، احمد بن محمد .34

هدران: دار ، تتفسایر نوونا)(، 1884م ارم شیرازى، ناصر، بدا هم داری عمعدی از دانشدمندان ) .33

 ال ت  الإسلامیة.

  ، قم: انتشارات بیدار.الکری تفسیرالقرآن (، 1888ابراهیم ) بن ملاصدرا، محمد .38

)مبددانی، اهددداف، اصددول راهبددردی و  نظااا  اقتصااای  اسااال (، 1805میرمعددزی، سیدحسددین ) .38

 تهران: انتشارات پژوهش ده فرهنگ و اندیشه اسلامی. اق(،اخل

اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن )با تاکید بر دید اه مقام معظدم »(، 1801)میرمعزی، سیدحسین  .33

 .88-04ص ،48، ش12س اقتصای اسالمی،هشی وپژ د ، فصلنامه علمی«رهبری(

نقدی بر تعری  علم اقتصاد از منظر مبانی »(، 1805نیا )اصغر قائمیعلی میرمعزی، سیدحسین و .30

 .82-3، ص48، ش11، ساسالمی اقتصایپژوهشی ، فصلنامه علمی د «اسلامی

تدأثیر ندوآوری بدر رشدد اقتصدادی، مطالعده مدوردی » ،(1805نصیری اقددم، علدی و دیگدران ) .85

، 0، ش8س ،تحقیقا  مدیریت آموزشی، فصلنامه علمی د پژوهشی «کشورهای منتخ  اسلامی
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 .132-130ص

الوعروف مجووعة تنبی) خواطر ونزه) النواظر، ق(، 1415فراس، مسعود بن عیسی )ورام بن أبی .81

 .، قم: م تبه فقیهوراا 

، قاانون اساسای جوهاور  اساالمی ایاران یر نظا  حقاوقی کناونی(، 1838، امین سداعد )وکیک .82

 تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
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