
 

  
  
  

 بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی
  *محمدجواد توکلی

  
  چكيده

عنوان الگوي برخاسته از نظام اقتصادي اسالم معرفي شده،  طورعمده به هرچند اقتصاد مقاومتي به
ولي تصوير مشخصي از نسبت اقتصاد مقاومتي و اقتصاد اسالمي ارائه نشده است. در اين مقاله بـا  

شـود.   ياستفاده از روش تحليلي به تبيين نسبت ميان اقتصاد مقاومتي و اقتصاد اسالمي پرداختـه مـ  
هاي اقتصاد اسالمي اسـت كـه نـاظر بـه      بنا به فرضيه مقاله، اقتصاد مقاومتي يكي از كالن نظريه

  باشد.   سازي نظام اقتصادي با رويكرد اسالمي مي پذيري و مقاوم تجزيه و تحليل آسيب
هـاي   عنوان يكـي از كـالن نظريـه    دهد كه تعريف اقتصاد مقاومتي به هاي مقاله نشان مي يافته

كنـد. در   تصادي اسالم به فهم بهتر جايگاه اقتصاد مقاومتي در ادبيات اقتصاد اسالمي كمك مـي اق
پـذيري اقتصـادي از نگـاه     اين چارچوب نظريه اقتصاد مقاومتي به تجزيه و تحليـل علـل آسـيب   

سازي نظام اقتصادي با رويكرد  ها و مقاوم اسالمي و راهبردهاي اسالمي برطرف كردن اين آسيب
توان بر شـرايط زمـاني و مكـاني جمهـوري      پردازد. البته نظريه اقتصاد مقاومتي را مي مي اسالمي

  اسالمي ايران و يا ديگر كشورها تطبيق و ابعاد نظري آن را بسط داد. 
هـاي اقتصـاد اسـالمي در     ابعاد مختلف نظري نظريه اقتصاد مقـاومتي بـا ديگـر كـالن نظريـه     

يابد. در اين راستا، ادبيـات الگـوي اسـالمي     يز ارتباط ميهايي همچون پيشرفت و عدالت ن زمينه
سازي اقتصـادي بـا رويكـرد اسـالمي      توان با توجه به مباحث الگوي مقاوم ايراني پيشرفت را مي

  ارتقا داد.
آوري، الگـوي   اقتصاد اسالمي، اقتصاد مقـاومتي، اقتصـاد ايـران، اقتصـاد تـاب      واژگان كليدي:

  اسالمي ايراني پيشرفت.
 .JEL  :A19 ،P4 بندي طبقه

  
   

                                                           
    mj_tavakoli2@yahoo.comینیخم امام حضرت یپژوهش و یآموزش مؤسسه اقتصاد گروه اریدانش *

 ١۴/١٠/١٣٩٨:رشیپذ خیتار     ١۴/٢/١٣٩٧ :افتیدر  خیتار 

  Biquarterly Journal  یـ پژوهش یعلم ۀدوفصلنام  

  of  ایران یاقتصاد یجستارها  

   Iran's Economic Essays  ١٣٩٨پاییز و زمستان ، ٣٢ش، ١۶س 

  Vol.16, No.32, Autumn & Winter  2019-2020   ١١٩-٨٩صفحات   



 ١٣٩٨پاییز و زمستان /  ٣٢/ ش١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ٩٠

 

  . مقدمه١

های اقتصادی علیه جمهوری اسـالمی ایـران بـوده اسـت. در ایـن  دهه اخیر همراه با تشدید تحریم
) مطرح ٢٠١٠( ١٣٨٩ای ایده اقتصاد مقاومتی را برای نخستین بار در شهریور  الله خامنه فضا، آیت

) ابــالغ شــد ٢٠١۴( ١٣٩٢مــاه  های کلــی اقتصــاد مقــاومتی در بهمن کردنــد. در ادامــه سیاســت
  ). ١٣٩٢های کلی اقتصاد مقاومتی،  ت(سیاس
زمان با طرح ایده اقتصاد مقاومتی، تالشی نظری برای تبیـین ابعـاد ایـن مفهـوم آغـاز شـد. هم
؛ ١٣٩۶؛ تـوکلی، ١٣٩٣های متعددی در این زمینه نوشته شده است (عبدالملکی،  ها و مقاله کتاب

هـا، مشـخص نبـودن  از ابهام ). در این میان یکـی١٣٩١؛  سیف، ١٣٩۶؛ یوسفی، ١٣٩۵یوسفی، 
الی ادبیـات اقتصـاد مقـاومتی بـه  رابطه دقیق میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی است. در البه

طورنمونـه، برخـی اقتصـاد مقـاومتی را  ). به١٣٩١نکاتی در این باره اشاره شده اسـت (میرمعـزی، 
اند. در برخی آثار نیـز  قلمداد کردهعنوان الگویی خاص از نظام اقتصادی اسالم در شرایط کنونی  به

عنوان یک اندیشه اسالمی و زیربخشی از ادبیات اقتصاد اسـالمی معرفـی شـده  اقتصاد مقاومتی به
  ).١٣٩۶، ١٣٩۵است (توکلی، 

در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی رابطه بین اقتصاد مقاومتی و اقتصـاد اسـالمی بررسـی 
شود رابطه این مفاهیم بـا برخـی دیگـر از مفـاهیم مـرتبط هماننـد  میشود. در این بحث تالش  می

های متفاوت از اقتصاد مقاومتی  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بررسی شود. در ادامه ابتدا برداشت
سـنجی اقتصـاد  شود. پس از آن به نسبتشود و سپس  تعاریف اقتصاد اسالمی بررسی می ارائه می

های اقتصـاد مقـاومتی، تحلیـل رابطـه  اقتصاد مقاومتی، بیان زیرنظریه مقاومتی و اسالمی، تعریف
نظریه اقتصاد مقاومتی با دیگر نظریات اقتصاد اسالمی از جمله الگوی اسالمی ایرانـی پیشـرفت و 

   های بدیل آن پرداخته خواهد شد. همچنین نظریه

  
  های متفاوت از اقتصاد مقاومتی . برداشت٢

های متفـاوتی از ایـن  ای، برداشـت اللـه خامنـه صاد مقاومتی از سوی آیتپس از معرفی اندیشه اقت
 ١های مهم اقتصاد مقاومتی، که در شکل شـماره  برداشتمفهوم ارائه شده است. در ادامه برخی از 

 شوند. نمایش داده شده، نقد و بررسی می
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  های متفاوت از اقتصاد مقاومتی : برداشت١شکل 

 
 :خـاص شـرایط در اسـالم اقتصـادی نظـام اختصاصـی مـدل مثابـه به مقـاومتی اقتصاد) الف

در «کنـد کـه  عنوان شکلی خاص از نظام اقتصادی اسالم قلمداد می میرمعزی اقتصاد مقاومتی را به
). به نظر ایشان، اگـر منظـور ۵٣، ص١٣٩١» (آید وضعیت تهدید و فشار اقتصادی دشمن پدید می

 وجهی نداشت که بـه جـای«ای از اقتصاد مقاومتی کلیت نظام اقتصادی اسالم بود،  الله خامنه آیت
کید بر تحقق نظام اقتصادی اسالم و بیان ویژگی های آن از اصطالح اقتصاد مقاومتی استفاده کرده  تأ

کید کند   (همان).» و بر تحقق آن تأ
طورعمده مـرتبط بـا تولـد ایـن اندیشـه در  رسد که موقعیتی بودن اقتصاد مقاومتی به به نظر می

ست؛ وگرنـه ضـرورت ایـن الگـو بـه ایـن ها بر ضد جمهوری اسالمی ایران ا شرایط تشدید تحریم
سازی بـه نظـام اقتصـادی اسـالم منحصـر  بر اینکه گرایش به مقاومشرایط اختصاصی ندارد. افزون

سـازی  ها در زمینـه مقاوم توان اندیشـه اقتصـاد مقـاومتی را از دیگـر اندیشـه نیست؛ هرچند که می
م اختصاص اقتصاد مقاومتی به کشور ای در مورد عد الله خامنه اقتصادی متمایز نمود. حضرت آیت

 فرمایند: ما می

ــاد  ــه اقتص ــرایش ب ــاومتیگ ــورها  مق ــیاری از کش ــروز در بس ــت؛ ام ــم نیس ــا ه مخصــوص م
وجود آمـد،  های شدید اقتصادی که در دنیا به با تکانه −های اخیر خصوص در این سال به−

ته هر کشوری شرایط سازی اقتصاد خودشان برآمدند؛ الب کشورهای متعددی به دنبال مقاوم
داری با مشکالتی که ناشی از این اقتصاد بـود، از  خاص خودش را دارد. این اقتصاد سرمایه

غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها؛ و اقتصـاد جهـانی در مجمـوع، یـک کـل 

متفاوت از  یهابرداشت
 یاقتصاد مقاومت

ــد در بعضــ ــا هایاســتراهبردهــا و س یهرچن ب
در ولـی دارد، اشتراک مقاومتی اقتصاد مفهوم
مـؤثر بـر یاسـالم یهـا یشـهمفهوم به اند این

اقتصاد ینشده و مطابق با مبان یاقتصاد توجه
 متعارف اتخاذ شده است.

عنوان راهبـردی بلندمـدتاقتصاد مقاومتی به
به دوران تحریم اقتصادی اختصـاص نـدارد و

 هایبلندمدت آن ناظر به کاهش آسیببعد 
 بالفعل و بالقوه است.

ــاومتی اقتصــاد یشــهاند ــه مق اســالمی اقتصــاد ب
برای را واژه این توانمی هرچند ندارد؛ اختصاص

 به کار برد. یخاص اقتصاد مقاومت یالگو 

مثابـــه مـــدلبه یاقتصـــاد مقـــاومت
یاسالم ینظام اقتصاد یاختصاص

 خاص یطدر شرا

مثابه اقتصاد به یاقتصاد مقاومت
 یمتحر 

 یتبه مفهوم فنر  یاقتصاد مقاومت
 اقتصادی
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و بـیش متـأثر شـدند؛ بعضـی   مرتبط به یکدیگر است، طبعـًا کشـورها از ایـن مشـکالت کـم
ر، بعضی کمتـر. بنـابراین خیلـی از کشـورها در صـدد برآمدنـد کـه اقتصـاد خودشـان را بیشت
سازی کنند؛ به تعبیری همین اقتصاد مقاومتی را به شـکل متناسـب بـا کشورهایشـان  مقاوم
  ).١٣٩٢ای،  ریزی کنند، تحقق ببخشند (خامنه برنامه

لقی شود، دایـره تحلیـل آن محـدود عنوان الگویی ناظر به اقتصاد ایران ت اگر اقتصاد مقاومتی به
شود. ممکن است ما نظریه اقتصاد مقاومتی را به صورت عام طرح نموده و هنگام تطبیـق آن بـر  می

  کشورهای مختلف به دنبال ارائه الگوهای متفاوت باشیم.
عبدالملکی نیز تعبیر مشابهی دارد. به نظر او، اقتصاد مقـاومتی یـک نسـخه از نظـام اقتصـادی 

وی اقتصاد مقاومتی را انعکاس مکتب اقتصادی اسالم ». یا یک نظام اقتصادی اسالم است اسالم،
دانـد  می» نسخه معاصر نظام اقتصـادی اسـالمی«و نظام اقتصادی اسالمی در آینه زمان و مکان یا 

  ).۴١−۴٠، ص١٣٩٣(
به نظر وی، زند.  یوسفی نیز به صورت ضمنی اقتصاد مقاومتی را با مفهوم نظام اقتصادی گره می

بخش از نظـام  اقتصاد مقاومتی، اقتصادی برآمده از فرهنـگ انقالبـی و اسـالمی و الگـویی الهـام«
کننده  سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای نظـام سـلطه، تضـمین اقتصادی اسالم است که ضمن مقاوم

زا،  یـان، درونبن محور، دانش باشد. این نوع اقتصاد مردم بنیـاد، عـدالت رشد و شکوفایی اقتصاد می
  ).٣٣، ص١٣٩۶» (پذیر است ساز، مولد، با رویکرد جهادی و انعطاف گرا، پیشرو، فرصت برون

 معـادل را مقاومتی اقتصاد دیگران و جهرمی زاده تراب :تحریم اقتصاد مثابه به مقاومتی اقتصاد) ب
 را خود فعاالنه که است اقتصاد از ای ویژه گونه« مقاومتی اقتصاد آنها، نظر به. اند دانسته تحریم اقتصاد
 مقـاومتی اقتصاد در برداشت، این براساس. »است ساخته آماده پیش از بیش ها تحریم با مواجهه برای

 براسـاس ای واسـطه و مـالی نهادهای و خارجی، تجارت وکار،کسب فضای اقتصادی، های مکانیسم
 هـر و اسـت سـلطه نظام با دائمی ایدئولوژیک تعارض در کشور که شوند می طراحی فرض پیش« این

  ).۴۴ص، ١٣٩٢( »شود وارد کشور به لحظه هر در است ممکن غرب از اقتصادی ضربه
کید فرموده الله خامنه آیت اند که این شـیوه اقتصـادی  ای در تبیین اقتصاد مقاومتی بر این نکته تأ

  فرمایند: این باره میبه وضعیت کنونی اقتصاد ایران و شرایط تحریمی اختصاص ندارد. ایشان در 
آیا مطرح کردن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی، به معنای این است کـه مـا یـک حرکـت 

خواهیم انجام بدهیم؟ چون حاال کشور دچار تحریم و دچار فشار و دچار جنـگ  مقطعی می
  ایم؟ جواب این اسـت کـه نـه، بـه ها را برای این ابالغ کرده اقتصادی است، ... این سیاست

های بلندمدت اسـت؛ بـرای امـروز هـم  ها، سیاست جوری نیست؛ این سیاست وجه این هیچ
مفیــد اســت، بــرای دورانــی کــه هــیچ تحریمــی هــم مــا نداشــته باشــیم مفیــد اســت؛ یعنــی 

  شود (همان). های بلندمدتی است که بنای اقتصاد کشور بر اینها گذاشته می سیاست
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سیف اقتصـاد مقـاومتی را معـادل  :اقتصادی) یآور  (تاب فنریت مفهوم به مقاومتی اقتصاد) ج
آوری اقتصادی بـه معنـای توانـایی مقاومـت  قلمداد کرده است. فنریت یا تاب 1»فنریت اقتصادی«

باشد که با اسـتفاده از راهبردهـایی همچـون  های اقتصادی و جذب آنها می اقتصاد در مقابل شوک
هایی  فنریت اقتصـادی بـا اسـتفاده از شـاخصشود.  مدیریت بهبود و اقدامات تسکینی تقویت می

چون ثبات اقتصاد کالن، کارایی بازارهـای خـرد، حکمرانـی خـوب و توسـعه اجتمـاعی سـنجیده 
های  ) در ادامه الگویی برای اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی بر پایه مؤلفه١٣٩١شود. سیف ( می

نمایـد. وی  ادی پیشـنهاد میرشد اقتصـادی، عـدالت اقتصـادی، ثبـات اقتصـادی و فنریـت اقتصـ
سازی، جذب و ترمیم و پخش و تضعیف را در مواجهه  همچنین راهبردهای چهارگانه مقابله، خنثی

  نماید. با تحریم اقتصادی غرب پیشنهاد می
) برداشـت مشـابهی از مفهـوم اقتصـاد مقـاومتی دارد. وی اقتصـاد مقـاومتی را ١٣٩٣سیفلو (

) فنریـت اقتصـادی نامیـده، ١٣٩١و یـا آنچـه سـیف ( 2آور ابمفهومی بسیار نزدیک بـه اقتصـاد تـ
المللی در خصوص توسعه پایدار را به خـود  داند، که حجم قابل توجهی از ادبیات اقتصادی بین می

آوری اقتصـادی اسـت.  مفهوم مقابل تـاب 3پذیری اقتصادی اختصاص داده است. به نظر او، آسیب
سـازی  از اقتصـاد مقـاومتی از مفهـوم انفعـالی مقاوم ) معتقد است که این برداشـت١٣٩٣سیفلو (

گیرد. بر این اساس، اقتصاد مقاومتی صـرفًا بـه  تری به خود می رود و ابعاد فعاالنه اقتصادی فراتر می
توانـد ابعـادی  نبـوده و می» مقاومـت«و » پدافندشناسی«، »آفندشناسی»  ،»شناسی هجمه«معنای 

استفاده از ظرفیـت و تـوان داخلـی کشـور و   خارجی، های چون اصالحات اقتصادی، جذب شوک
  ای را نیز شامل شود. الله خامنه های اقتصاد مقاومتی ابالغی آیت المللی و سایر مؤلفه تعامالت بین

پـذیری و  ها مشـابه بـا مفهـوم انعطاف اقتصاد مقاومتی هرچند در بعضی از راهبردها و سیاست
اقتصادی، اقتصـاد مقـاومتی در بسـتر اندیشـه اقتصـاد  فنریت اقتصادی است، اما برخالف فنریت

سازی غیراسالمی بـه کـار بـرد کـه بـا  اسالمی معرفی شده و نباید آن را در مورد رویکردهای مقاوم
 پذیری معرفی شده است. آوری و انعطاف عناوینی همچون تاب

 

  

                                                           
1 .Economic resilience  
2 .Resilient Economy 

3 .Economic vulnerability 
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  سنجی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی . نسبت٣

 این نسبت از سؤال. است اسالمی اقتصاد با آن نسبت تعیین مقاومتی اقتصاد تبیین در مهم ابعاد از یکی
 بـین رابطـه تعیـین بـاره ایـن در. اسـت اندیشـه و ایده سطح در دو آن بین رابطه به ناظر طورعمده به دو،

که گونه همان. است نگرفته صورت چندانی تحلیل اندیشه دو عنوان به اسالمی اقتصاد و مقاومتی اقتصاد
 قلمـداد اسـالم اقتصادی نظام از خاص شکلی عنوان به را مقاومتی اقتصاد پژوهشگران، برخی شد، یانب

). ۵٣ص، ١٣٩١ یرمعـزی،(م »آیـد می پدیـد دشـمن اقتصادی فشار و تهدید وضعیت در« که اند کرده
  ).۴١−۴٠ص، ١٣٩٣ ی،(عبدالملک اند دانسته »اسالمی اقتصادی نظام معاصر نسخه را آن نیز برخی

ای و عینـی تمـایز  سنجی اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی باید بین دو سطح اندیشه در نسبت
کنیم. در برخـی  عنوان دو ایده و اندیشه مقایسه مـی قائل شد. گاه ما اقتصاد اسالمی و مقاومتی را به

آوریم.  میـان مـی  عنوان وجودهای عینی سخن به موارد نیز از یک اقتصاد مقاوم و اقتصاد اسالمی به
گـذاری آن بـه اقتصـاد  اگر نظام اقتصادی اسالمی را ظهور عینی اندیشه اقتصاد اسالمی بدانیم، نام

مقاومتی دچار ابهام خواهد شـد، مگـر آنکـه عینیـت اقتصـاد مقـاومتی را شـکل خاصـی از نظـام 
  اقتصادی اسالمی بدانیم. 

ای و  و مقاومتی بین دو سـطح اندیشـه اساس، مناسب است که در مقایسه اقتصاد اسالمیبراین
عینی تفکیک شود. اگر اقتصاد مقاومتی، به مفهوم عینی، شکل خاصی از نظام اقتصـادی اسـالمی 
باشد، اقتصاد مقاومتی به مفهوم یک اندیشه نیز بعد خاصی از اندیشه اقتصاد اسالمی خواهد بـود. 

ای از نظریات  ی که مشتمل بر مجموعهدر این صورت، سؤال این است که بدنه نظری اقتصاد اسالم
باشد، چه نسبتی با بدنه نظری اقتصـاد مقـاومتی دارد کـه قاعـدتًا آن هـم مشـتمل بـر  و الگوها می

  نظریات و الگوهایی است.
 از یـک هـر از درستی برداشت ابتدا باید مقاومتی اقتصاد و اسالمی اقتصاد بین سنجی نسبت برای

 وجـود تحلیـل ایـن های دشـواری از یکـی. کـرد بررسی را دو آن ارتباط سپس و داشت مفهوم دو این
 در. اسـت مقاومتی اقتصاد از مختلف های برداشت ارائه همچنین و اسالمی اقتصاد از متعدد تعاریف
  .شود می پرداخته آنها تعاریف بررسی به اسالمی اقتصاد و مقاومتی اقتصاد نسبت تبیین برای ادامه

  
  اسالمی. تعریف اقتصاد ۴

) تعـاریف ٢٠١۵اند. فـاروقی ( پژوهشگران مسلمان تعاریف مختلفی از اقتصاد اسالمی ارائه کرده
ارائه شده از اقتصاد اسالمی را در چهار گروه تعاریف ناظر به اصول، اهداف، راهکارهای اقتصادی 

. گـروه )Furqani, 2015, pp. 8-20دهـد ( اسالم و همچنین رفتارشناسی انسان مسلمان جـای می
  توان به این تعاریف افزود که رویکردی ترکیبی به اقتصاد اسالمی دارند.  پنجمی نیز می
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 ٢٠١۵بندی تعاریف اقتصاد اسالمی از نگاه فاروقی،  : دسته٢شکل 

  
  تعاریف اقتصاد اسالمی

، برخـی متفکـران مسـلمان اقتصـاد اسـالمی را بـه مطالعـه، )٢٠١۵بندی فـاروقی ( براساس دسته
کننـد. گروهـی نیـز اقتصـاد  ها و اصول اسالمی در اقتصاد تعریـف می کارگیری گزاره استخراج و به

دانند. در برخی از آثار نیـز  ای در زمینه دستیابی به اهداف اسالمی در اقتصاد می اسالمی را مطالعه
الم معرفـی های حـل آن در اسـ ای پیرامون مشکالت اقتصادی و راه عنوان مطالعه اقتصاد اسالمی به

عنوان مطالعه رفتار انسان (انسان مسلمان) در انتخـاب و  شده است. برخی نیز اقتصاد اسالمی را به
  ).Furqani, 2015, pp. 1-24اند ( گیری قلمداد کرده تصمیم

باید دسته پنجمی را نیز به تعـاریف یادشـده افـزود. ایـن دسـته   یبندی فرقان برای تکمیل دسته
کیبی اقتصاد اسالمی است که در آن اقتصاد اسالمی متکفـل بررسـی مشـکالت، شامل تعاریف تر

تعریف ارائه شده از اقتصاد اسالمی  ٣٠باشد. در ادامه  اهداف، رفتارها و تدابیر اقتصاد اسالمی می
 شود. در قالب پنج دسته زیر معرفی و تحلیل می

  
  مطالعه اهداف اسالم در حوزه اقتصاد

است که اسالم مایل است در زندگی اقتصادی در راسـتای تحقـق عـدالت  اقتصاد اسالمی راهی −
  )؛٣٨۴−٣٧٧ق، ص١۴٠٠دنبال شود (صدر، 

اقتصاد اسالمی دانش و کاربرد موازین و قواعد شریعت (قوانین اسالمی الهی) است که مانع  −
عدالتی در تحصیل و دسترسی به منابع مادی با هدف تأمین رضایت خاطر افراد و قادر نمودن  از بی

  )؛Hasanuzzaman, 1984, p. 50آنها برای عمل به تعهداتشان در برابر خدا و جامعه است (

مطالعه اصول 
اسالمی در اقتصاد

مطالعه اهداف 
اسالم در حوزه 

اقتصاد

مطالعه راه حل های 
اسالمی حل 

مشکالت 
اقتصادی

مطالعه رفتار انسان 
اقتصادی مسلمان
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در عرصـه اقتصـاد  یو اجتمـاع یرفتـار فـرد نـهیاست که اسالم در زم یراه یتصاد اسالماق −
  )؛Taskhiri, 1996, p. 120( کند یم یرا بررس نهیزم نیدر ا یاسالم نیو قوان کند یم زیتجو

مشکالت انتخـاب در  یاسالم است که به بررس یاجتماع نیاز دکتر یبخش یاقتصاد اسالم −
 پردازد یم انهیگرا چارچوب کل کیفالح در  تیمنابع با هدف تقو یابیو کم نانیمواجهه با عدم اطم

)Hasan, 1998, pp. 1-40؛( 

 ینـید میفرماسـت کـه براسـاس تعـال حکم یا است که بـر جامعـه یاقتصاد یاقتصاد اسالم −
 زیـن جامعـه نیـا یاعضـا کننـد؛ یمـ کار یاسالم اصول براساس جامعه نیا ینهادها شده؛ استوار
  رونــد یرا مــ یاســالم میشــان راه مســتق روزمره یبــاور دارنــد و در زنــدگ یاســالم یهــا ارزش بــه

)Attia, 2007, p. 224(.  

 سـامان جامعـه افراد همۀ میان را درآمد و ثروت توزیع که شود می گفته نظامی به اسالمی اقتصاد −
 ).٣صم، ١٩٨۴ ی،(الخالد سازد می فراهم را آن از مندی بهره و درآمد کسب امکان و دهد می

است که براساس مکتـب اسـالم  ییها و دستورالعمل نیاز قوان یا مجموعه« یاقتصاد اسالم −
 یاسـالم میبا کمـک تعـال یاجتماع یبهبود زندگ یمناسب برا ییدر ارائه الگو یشکل گرفته و سع

 ).١٧، ص١٣٩٠ ،یونسیو  ی(غفار» دارد

 

  اقتصاد در اسالمی اهداف به دستیابی چگونگی مطالعه

 نیمنـابع زمـ یکه با اسـتفاده از سـازمانده پردازد یبه مطالعه فالح انسان م یاقتصاد اسالم −
  )؛Khan, 1984, p. 55( ابدی یو مشارکت تحقق م یبراساس همکار

و  یانسـان، در سـطح فـرد یازهـاین ینتـأم یاست که به مطالعه چگـونگ یعلم یاقتصاد اسالم −
  )؛Ghanim, 1991, p. 65( پردازد یم یمنابع براساس چارچوب و اصول اسالم یریکارگ با به ی،جمع

 یاسـت کـه گسـتردگ یو اجتمـاع یاقتصـاد انسـان یبند فرمول یبرا یتالش یاقتصاد اسالم −
 )؛Abu-Rabi, 1994, p. 82( کند یم یرا نف کیدر اقتصاد کالس ییفردگرا

منابع  عیو توز صیتخص قیانسان از طر یاست که به تحقق خوشبخت یدانش یاقتصاد اسالم −
 یرضروریغ یتیمحدود نکهیبدون ا کند؛ ی) کمک معتیهماهنگ با مقاصد (شر یبه شکل ابیکم
شـود و  یکیمستمر اقتصاد کالن و اکولـوژ یها کند، باعث بروز عدم تعادل جادیا یفرد یآزاد یبرا
 )؛Chapra, 2000, p. 125( نجامدیجامعه ب یاخالق هیخانواده و استحکام روح فیبه تضع ای

 یممکن در استفاده از منـابع اقتصـاد وهیش نیاست که به مطالعه بهتر یعلم یاقتصاد اسالم −
مقدار ممکن از کاالها و خدمات حالل  نیشتریب دیتول یبرا ،یاله یها عنوان نعمت در دسترس، به
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 و عتیشر چارچوب براساس محصوالت نیا عادالنه عیتوز و ندهیآ و حال زمان در جامعه ازین مورد
 )؛Yousri, 2002, p. 28( پردازد یم آن اصول

اقتصاد اسالمی روش و برنامه عملی اسالم برای تغییر وضع نامطلوب اقتصادی، سـاماندهی  −
 ). ١٩٠−١٨٩، ص١٣٩٠روابط اقتصادی و ایجاد روابط صحیح اقتصادی است (تسخیری، 

  
  هایش از نگاه اسالمی حل راهمطالعات مشکالت اقتصادی و 

ترکیبی است که به مطالعـه مشـکالت تولیـد، توزیـع و  اقتصاد اسالمی یک دانش اجتماعی −
مصرف در چارچوب سیستم ترکیبی مبادله و انتقال در طول زمان و نتایج اجتماعی و اخالقـی آن از 

  )؛Mannan, 1984, p. 126پردازد ( نگاه عقالنیت اسالمی می
کـه  پردازد اقتصاد اسالمی دانش اجتماعی است که به مطالعه مشکالت اقتصادی مردمی می −

 )؛Mannan, 1986, p. 3باشند ( های اسالم می متأثر از ارزش

هـا،  اقتصاد اسالمی رویکردی در تفسیر و حـل مشـکالت اقتصـادی انسـان بـر پایـه ارزش −
 باشــد  ه از منــابع معرفتــی در اســالم میهنجارهــا، قــوانین و نهادهــای برخاســته و اســتخراج شــد

)Haneef, 1997, pp. 39-65؛(  
های اقتصادی زمانشان است. آنهـا در ایـن  اقتصاد اسالمی پاسخ متفکران مسلمان به چالش −

 )؛Siddiqi, 2005, pp. 1-30گیرند ( تالش از قرآن و سنت و همچنین عقل و تجربه بهره می

هـای  تجربـی واقعیت−دنبال تجزیه و تحلیل نظـری  ه بهاقتصاد اسالمی رشته علمی است ک −
اقتصادی شناخته شده و امکانات اقتصادی ممکن، در پرتو اصول اسـالمی عـاری از اسـتعمار، بـه 

نظر  منظور کشف کارآمدترین ابزارهای تقویت تولید، توزیع عادالنه آن و مصـرف متعـادل از نقطـه
زندگی انسان برای صـلح، تمـول و توسـعه تمـامی کاهش مشکالت اقتصادی تسهیل و زیبا نمودن 

  )؛Anjum, 1996, pp. 53-90باشد ( ها می انسان
اقتصاد اسالمی به مطالعه منابع کمیاب و توسعه آنها به منظور تأمین نیازهای انسان براسـاس  −

 )؛Masry, 1999پردازد ( قواعد اسالمی می

ال تحلیـل، تفسـیر و حـل مشـکالت دنبـ ای از معرفت اسـت کـه بـه  اقتصاد اسالمی شاخه −
 )؛Iqbal & Lewis, 2009شناسی اسالمی است ( اقتصادی با مراجعه به روش

ها،  های اسالمی، موضـوع حل سو، احکام شرعی و راه اقتصاد اسالمی علمی است که از یک −
ها  آموزه ها و قوانین اقتصادی را در پرتو های اقتصادی و از سوی دیگر، نظریه ها و دشواری مستحدثه
ها، برای استخدام منابع با بیشترین کارایی و  کند. تمام این بررسی های اقتصادی بررسی می و ارزش
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گیرد تا به بیشترین درجه رفاه، امنیت و ثبات  توزیع تولیدات با بیشترین درجه از عدالت صورت می
 ).٩ق، ص١۴٢۴بینجامد (حطاب، 

اسـالم در  یمطـرح شـده از سـو یاقتصـاد یاز اصـول و مبـاد یا مجموعه یاقتصاد اسالم −
مقامـات  یاتخاذشـده از سـو یاقتصـاد یهـا حل هـا و راه ها و طرح نصوص قرآن و سنت، و روش

 ).۵٨−۵٧، ص١٩٧١ ،یآن است (فنجر یبر مبنا یحکومت

  
  مسلمان انسان های انتخاب مطالعه

 یها نیاست که به دکتر یا در جامعه یمسلمانان واقع یمطالعه رفتار اقتصاد یاقتصاد اسالم −
  )؛Metwally, 1993( باشند یم بندیپا اسیبرآمده از قرآن، سنت، اجماع و ق یاسالم
ــه در  یاقتصــاد اســالم − ــار مســلمان نمون ــمطالعــه رفت  مــدرن اســت  یجامعــه اســالم کی

)Naqavi, 1994؛( 

 یانیو به ب یاسالم کردیو انتخاب براساس رو یابیکم یبررس  اختصار، به  به ،یاقتصاد اسالم −
انسـان براسـاس احکـام  یازهـایکردن ن  برآورده یآن برا  و توسعه ابیمنابع کم یتر، به بررس مفصل
در  دیـتول نیـثروت (و لـوازم ا دیتول یبه بررس ی، اقتصاد اسالم مفصل یانی. به بپردازد یم یاسالم
 پـردازد یمـ یاسـالم میآن بـا توجـه بـه اهـداف و تعـال عیـمنابع)، مصرف، مبادله و توز صیتخص
  )؛٢٢، ص٢٠٠١ ،ی(مصر
و جوامع  یفرد یعنوان عامالن اقتصاد مردان و زنان به یمطالعه رفتار اقتصاد یاقتصاد اسالم −
 ).Kahf, 2003, pp. 23-47است ( یجمع یها دهیو پد

  
  اسالمی اقتصادی تدابیر و رفتارها اهداف، مشکالت، مطالعه

 یاقتصـاد تی(وضـع یاقتصـاد نظـام بخـش دو شـامل یعیتشر اقتصاد بر مشتمل یاسالم اقتصاد
)؛ یوضـع و یفـیتکل(احکـام  یاقتصـاد احکـام و) موجـود یاقتصـاد تیوضع یابیارز و مطلوب
 و) ینـیب شیپ قـدرت بـه یابیدسـت منظـور بـه افراد یاقتصاد رفتار لیتحل و هی(تجز یلیتحل اقتصاد
) جامعـه یاقتصـاد تیوضـع بهبـود جهـت یعیتشر اقتصاد قواعد بر یمبتن ری(تداب یریتدب اقتصاد
  ).١۴−٨ص، ١٣۶٣ دانشگاه، و حوزه یهمکار(دفتر  است
 قواعـد و مبـانی اصول، بر مبتنی که است اقتصادی مقررات و احکام مجموعه« اسالمی اقتصاد −

 روابـط و اهـداف وظـایف، ماهیـت، از تـا دهـد می ارائه را هماهنگی های روش و نظریات اقتصادی،
و  شـود می تصـور متعال خداوند با طبیعت و انسان بین یادشده روابط. آید دست  به ها انسان اقتصادی



 ٩٩         یاسالم اقتصاد و یمقاومت اقتصاد نسبت یبررس 

 
 

 )؛٣٣صم، ١٩٨٧ ی،(حـاج »دهـد می سـوق اللـه الـی قـرب به را جامعه و انسان تکاملی، مسیر در

 یاسالم یاست. مذهب اقتصاد یاسالم یمتشکل از مذهب و نظام اقتصاد یاقتصاد اسالم −          
بـر آن بنـا شـده و از طـرف خداونـد  یاقتصاد تیاست واقع یاز قواعد، اصول و اهداف یا مجموعه

تـوازن  جـادیخداونـد، اصـل لـزوم ا یامـوال بـرا یقـیحق تیـوضع شده است (مانند اصـل مالک
 یبـر زنـدگ یاثرگـذار یااست که دولت بر یاتیعمل یها گام زین یاسالم ی). نظام اقتصادیاقتصاد
  )؛١١٢−١١٠، ص١٩٩٠ ،ی(ترکمان دارد یشده برم نیو تحقق اهداف مع یاقتصاد
باشـد. مـذهب اقتصـادی  اقتصاد اسالمی مشتمل بر مکتب، نظام و علم اقتصاد اسالمی می −

اسالم مشتمل بر قواعد کلی اسالم برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصـرف 
). ١٣الف، ص١٣٩۴های اقتصادی است (میرمعزی،  ها و دستیابی به هدف در جهت رفع دشواری

منـد از رفتارهـا و روابـط اقتصـادی مطلـوب در جهـت  ای نظام مجموعـه«اسـالم نظام اقتصـادی 
). علم اقتصاد اسالمی نیز دانشی ۴۵−٣۵، ص١٣٩٠های مورد نظر اسالم است (میرمعزی، هدف

» های تحقق وضعیت اقتصادی مطلـوب اسـالمی مسـتنبط اسـت هدف آن شناسایی راه«است که 
  ).٢۴و  ٢٠ب، ص١٣٩۴(میرمعزی، 
سالمی دارای دو بخش مذهب اقتصادی (بعد ثابت) و نظـام اقتصـادی (بعـد) متغیـر اقتصاد ا

های اقتصـادی ثـابتی اسـت کـه از قـرآن و سـنت  است. مذهب اقتصاد اسالمی اصول و سیاسـت
شود. نظام اقتصادی اسالمی نیز حاکی از تطبیق این اصول بر شـرایط مکـانی و زمـانی  استنباط می

های اقتصادی بر پایه ایـن اصـول و اقتضـائات محیطـی هـر دوره  حل اهها و ر مختلف و حاوی نظام
 ).٣١ه، ص١۴٠۶است (جنیدل، 

  

  دو سطح اهداف اقتصاد اسالمی 

در تعاریف اقتصاد اسالمی، دو سطح از اهداف قابل تفکیک اسـت: سـطح اول، هـدف و کـارکرد 
ایـن دو سـطح هـدف را نظریات اقتصاد اسالمی و سطح دوم، اهداف نظام اقتصادی اسالم است. 

  توان در یکدیگر ترکیب و در قالب کارکردهای نظریات اقتصاد اسالمی بیان کرد. می
یه کارکرد و اهداف) الف  ینبـه اهـداف تـدو یاقتصـاد اسـالم یفتعـار در :اسـالمی اقتصاد نظر

 یفتوجه شده است. در دسـته اول تـا سـوم تعـار یزو تجو بینی یشپ یین،همچون تب یبا اهداف یاتنظر
تحقـق اهـداف  یشده کـه چگـونگ یتلق یزیتجو یعنوان دانش به یاقتصاد اسالم ،فرقانیمورد اشاره 

  .  کند یم یرا بررس یحل مشکالت اقتصاد یبرا یاسالم یراهبردها یناسالم در حوزه اقتصاد و همچن
عنوان نـوعی دانـش  آمده، اقتصاد اسالمی به فرقانیبندی  در رویکرد دوم، که در چهارمین دسته
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دسـته پـنجم  1کنـد.های انسان مسلمان می بینی انتخاب انتخاب تلقی شده که اقدام به تبیین و پیش
  بینی و تجویز توجه دارد. گانه تبیین، پیش نیز به ترکیبی از اهداف سه

بـر لـزوم شناسـایی اهـداف  در تعـاریف اقتصـاد اسـالمی، :اسالم اقتصادی نظام اهداف) ب
کید شده است. این اهداف درواقـع اهـداف  اقتصادی مورد نظر اسالم و چگونگی دستیابی به آن تأ

اقتصادی (چـون فـالح، −باشند. در تعاریف اقتصاد اسالمی به اهدافی فرا نظام اقتصاد اسالمی می
یانت و حفـظ آزادی خوشبختی، آرامش، ممانعت از تضعیف خانواده، تأمین نیازهـای معنـوی، صـ
کن کردن فقـر و تـرس  انسان، رشد اخالقی) و اقتصادی (تخصیص بهینه منابع، کارایی، رفاه، ریشه

گیـری  بـرداری از منـابع، بهره از جامعه، تأمین نیازهای اساسی تمام افراد جامعه، حداکثر کردن بهره
الق اقتصـادی) اشـاره شـده ها و اخـ هرچه بهتر از بیشترین منابع عدالت اقتصادی، برابری فرصت

  ). ٢٧١−٢٧٠، ص١٣٧۴است (ر.ک: صدیقی، 
توان عنوان داشـت کـه نظریـات  با در نظر گرفتن هر دو سطح اهداف نظریه اقتصاد اسالمی می

اقتصاد اسالمی بـه تجزیـه و تحلیـل اهـداف نظـام اقتصـادی اسـالم و چگـونگی دسـتیابی بـه آن 
بینـی و تجـویز در  اد اسالمی دارای سه کارکرد تبیین، پیشپردازند. بر این اساس، نظریه در اقتص می

  باشند. زمینه اهداف نظام اقتصادی اسالم می
در میان اهداف اقتصادی، سه هدف رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی و ایجاد ثبـات اقتصـادی 

، ، رشـددر بسیاری از تعاریف مورد توجه است. برخی محققان با اشاره به روایتی از امام صـادق
عنوان سه هدف محوری در اقتصاد اسالمی یا نظام اقتصادی اسـالم  عدالت و امنیت اقتصادی را به

، امنیـت، عـدالت و ). در این روایـت امـام صـادق١٧۵، ص١٣٩٠کنند (میرمعزی،  معرفی می
  ).٢٣۴، ص٧۵ق، ج١۴٠٣فرمایند (مجلسی،  ها بیان می فراوانی را سه نیاز عمومی تمامی انسان

تری از اقتصـاد  تـوان تعریـف دقیـق نظر گرفتن سه هـدف محـوری اقتصـاد اسـالمی، می با در
  اسالمی با توجه به اهداف مورد نظر اسالم به شرح زیر ارائه کرد:

اقتصاد اسـالمی دانشـی اسـت کـه بـه بررسـی چگـونگی تحقـق اهـداف اقتصـادی اسـالم 
طیبه و سـعادت دنیـا و  خصوص رشد، عدالت و امنیت اقتصادی در راستای تحقق حیات به

ها و سـنن حـاکم بـر  آخرت انسان (قرب الهی و تحقق خلیفةاللهی) با توجـه بـه قانونمنـدی
   پردازد. رفتارهای اقتصادی می

                                                           
 جامعـه در یاقتصـاد رفتـار لیـتحل بـه یاسالم اقتصاد کردن منحصر ،یاسالم اقتصاد پژوهشگران یبرخ دگاهید  براساس. ١

 یلیتحل یها گزاره یبرخ که است یحال در نیا). ٢٢٢ص ،١٣٨٨ قحف،( شود یم آن رهیدا شدن محدود باعث یاسالم
 جامعـه به تنها جامعه اقتصاد یبرا ربا مشکالت نمونه، یبرا. است صادق زین یراسالمیغ جوامع مورد در یاسالم اقتصاد
  .شد خواهد رو روبه مشکالت نیهم با کند دایپ رواج ربا آن در که یا جامعه هر ندارد؛ اختصاص یاسالم
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گانه رشد، عدالت و امنیت اقتصادی، به ایـن نکتـه  بر توجه به اهداف سه در تعریف باال، افزون
ای برای تحقق هدف  اف اقتصادی اسالم مقدمهتوجه شده است که در رویکرد اسالمی، تحقق اهد

که همان دستیابی به حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت انسان (قـرب الهـی و تحقـق  خلقت است
بینـی  باشد. برای بررسی چگونگی تحقق اهـداف اقتصـادی اسـالم، تبیـین و پیش خلیفةاللهی) می

  رفتارها و کارکردها در نظام اقتصادی اسالم ضروری است.
شـهید صـدر،   ر ادبیات اقتصاد اسالمی توجه خاصی به هدف عدالت شده است. برای نمونهد

ق، ١۴٠٠عنوان دو منشــأ اســتحقاق برشــمرده (صــدر،  در نظریــه عــدالت خــود، کــار و نیــاز را بــه
) و ابعاد هنجاری و سیاستی عدالت در اسالم را در قالب نظریات توزیـع قبـل از تولیـد و ٣۴٨ص

  ). ۵۵۵−۴٣١کنند (همان، ص فی میپس از تولید معر
پردازان اقتصادی در قالب مباحثی چون چگونگی تخصیص بهینه منابع به نیازها به  برخی نظریه

اند. صدیقی در بررسی خود از تحقیقات اقتصاد اسالمی بر این  هدف رفاه و رشد اقتصادی پرداخته
کید می کیـد  رفاه اقتصـادی یکـی از اهـدافی اسـت کـه«کند که  نکته تأ تمـام نویسـندگان بـر آن تأ

). برخی از محققان اقتصاد اسالمی به شکلی گـذرا بـه مقولـه امنیـت، ٢٧٠، ص١٣٧۴» (اند کرده
اند. در این راستا عنوان شده است کـه نبایـد اقتصـاد جامعـه  ثبات و استحکام اقتصادی نیز پرداخته

ای اسـت کـه  شد. این هدف مقولـهاسالمی دچار عدم تعادل اقتصادی شود و رشد آن باید پایدار با
 کند. زمینه تعریف اقتصاد مقاومتی را در چارچوب مباحث اقتصاد اسالمی فراهم می

  
  تمایز مکتب، علم و نظام اقتصادی اسالم 

 کلـی، خطـوط مقولـه از آن نظریـات آیا که است این اسالمی اقتصاد زمینه در مطرح سؤاالت از یکی
 بـه توجـه. اسـت اقتصـادی نظـام بـه نـاظر های گزاره یا و علمی های گزاره حقوقی، نبایدهای و بایدها
  .کند کمک مقاومتی و اسالمی اقتصاد میان سنجی نسبت به تواند می اسالمی اقتصاد نظریات هویت

طور معمول از تفکیک بین مکتب و علم اقتصاد  اقتصاددانان مسلمان به پیروی از شهید صدر به
طورعمده هویتی هنجاری دارد که ناظر به قواعد اساسی  مکتب اقتصادی بهاند.  اسالمی سخن گفته

شـده (یـا تجـویزی) بـرای حـل مشـکالت   زندگی اقتصادی بر مبنای عدالت و راهبردهای پذیرفته
های اقتصـادی در  باشد. علم اقتصاد اسالمی نیز هویتی اثباتی دارد و بـه تبیـین پدیـده اقتصادی می

  پردازد. سالم میچارچوب مکتب اقتصادی ا
نظریات مکتب اقتصادی اسالم، با چند ویژگی قابل شناسایی اسـت: اول، ایـن نظریـات روش 

دهند؛ دوم، این نظریات قواعد اساسی ناظر بـه  حل مشکالت اقتصادی جامعه اسالمی را نشان می
تحقـق حل مشکالت زندگی اقتصادی در راسـتای  زندگی اقتصادی مرتبط با عدالت اقتصادی یا راه
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)؛ سوم، نظریات مکتب اقتصادی اسالم ٣٨٣و  ٣٧٧ق، ص١۴٠٠کنند (صدر،  عدالت را بازگو می
باشند . بـر ایـن اسـاس، مکتـب اقتصـادی  های حاکم بر نظام اقتصادی اسالم نیز می بیانگر ارزش

اسالم مشتمل بر قواعد کلی اسالم برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصـرف 
  ). ١٣الف، ص١٣٩۴اقتصادی است (میرمعزی،   ها و دستیابی به اهداف در جهت رفع دشواری

بر این اساس، مکتب اقتصـادی اسـالم، حـاوی نظریـاتی پیرامـون اهـداف اقتصـاد اسـالمی، 
ساختارهای نهادی مطلوب در اقتصاد اسالمی و قواعد کلی اسالم برای تنظـیم روابـط اقتصـادی و 

رو، مباحث مربوط بـه آزادی اقتصـادی، لغـو بهـره و ملـی  باشد. از این میحل مشکالت اقتصادی 
  ). ٣٨٢گیرند (همان، ص کردن ابزار تولید در زمره نظریات مکتب اقتصاد اسالمی جای می

با درنظر گرفتن تفکیک میان بخش ثابت و متغیر مکتـب اقتصـادی اسـالم، قواعـد بخـش اول 
گـذاری  بخش متغیـر، بخـش خـالی (منطقـه الفـراغ قـانون ثابت و غیرقابل تغییر است؛ اما قواعد

شـود  اقتصادی) براساس اقتضائات اهداف عمـومی اقتصـاد اسـالمی و شـرایط زمـانی تـدوین می
عنوان ولّی امر،  ، به). قواعد متغیر احکام دائمی نیستند و پیامبر اعظم۴٠٠ق، ص١۴٠٠(صدر، 

نگذاری در بخش متغیـر مکتـب اقتصـادی تـا ). قانو۴٠١اقدام به وضع آنها کرده است (همان، ص
های اقتصادی نزدیک اسـت؛ زیـرا قـوانین مزبـور  ها و برنامه حدود زیادی به مفهوم تدوین سیاست

ها و  شوند. در این صورت، تدوین سیاسـت دائمی نیستند و با توجه به اقتضائات حکومتی وضع می
دهند. سیاست اقتصادی از این  شکل می های اقتصادی بخش متغیر مکتب اقتصادی اسالم را برنامه

شود، حالتی مقطعـی دارد و از ساختارسـازی  جهت که با توجه به اوضاع و احوال جامعه وضع می
  مرتبط با بخش ثابت مکتب اقتصادی متمایز است.

 بـدون یاسـالم اقتصـاد علـم دارد، یهنجـار یکـردیکـه رو یبرخالف مکتب اقتصاد اسـالم
 یا جامعـه در یاقتصـاد یهـا یقانونمند و ها تیواقع نییتب دنبال  به عدالت، براساس یداور  ارزش
). بـر ٣٣٢−٣٣١، ٣٨١ص(همـان،  باشد افتهی قیتطب آن بر یاسالم اقتصاد مکتب قواعد که است

 ی(شـوق اسـت یاسـالم جامعه در موجود یاقتصاد دهیپد یاسالم اقتصاد علم موضوع اساس، نیا
 را یاسـالم اقتصاد علم اتینظر یمحققان اقتصاد اسالم یالبته برخ). ٢٠۶−١٨١ص، ١٩٧١ ا،یدن
 ی). برخ١٢۶، ص١٣٨٨(قحف،  دانند ینم یاسالم جامعه به مختص اش، یجهان تیهو واسطه به
 بـه(ناظر  مطلق یاسالم اقتصاد علم یریگ شکل امکان از زین ،یاسالم اقتصاد پژوهشگران از گرید

 علـم چـارچوب، نیـا در. انـد گفته سخن) یاسالم جامعه به(ناظر  دیمق و) یاسالم جامعه مطلق
 افتـهی تحقـق اسـالم یاقتصاد نظام و مکتب آن در که است یا جامعه به ناظر دیمق یاسالم اقتصاد
  ).١۴١ص،١٣٨۵ ،یرمعزی(م است
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عنوان بخش سوم اقتصـاد اسـالمی در  ی پژوهشگران مسلمان، نظام اقتصادی اسالمی را بهبرخ
اند. در تعبیر ایشان نظام اقتصادی اسالم در مفـاهیم  مکتب و علم اقتصاد اسالمی قلمداد کرده کنار

، ١٣٩۴متعــددی همچــون جلــوه عینــی مکتــب اقتصــادی اســالم (مصــباحی مقــدم و زریبــاف، 
ــه نظام١۴−١٣ص ــزی،  ، مجموع ــوب (میرمع ــادی مطل ــط اقتص ــا و رواب ــد از رفتاره ، ١٣٩٠من
) ۴٠، ص١٣٨١نهادی برای تحقق اهداف مکتب اقتصادی اسالم (دادگـر، ) و ترتیبات ۴۵−٣۵ص

  به کار رفته است. 
های ارائه شده از حوزه مطالعاتی نظام اقتصادی اسالم با مشکالتی همچون همپوشانی  برداشت

رو است. برای نمونه، در تعاریف ارائه شده از نظام اقتصادی مباحثی  با مکتب اقتصادی اسالم روبه
هایی چــون حقــوق مالکیــت، مکانیســم  چــون ســاختارهای نهــادی مطلــوب اســالم در زمینــههم

های پذیرفته شده در اقتصاد اسالمی مطرح شده که این مباحث در  گیری اقتصادی، و ارزش تصمیم
شوند. بر این اساس، برخـی نظـام اقتصـادی را معـادل یـا  ذیل مکتب اقتصاد اسالمی نیز بحث می

  ). ۶٣، ص١٣٧٩اند (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  تصادی دانستهزیرمجموعه مکتب اق
را هماننـد  1در همین راستا، برخی پژوهشگران اقتصاد اسالمی مباحث نظام اقتصـادی اسـالم

داننـد کـه در رویکـرد اسـالمی زنـدگی  مکتب اقتصادی اسالم تعریف کرده و آن را ناظر به این می
گوینـد  سـخن می 2باشد. ایشان در مقابل از تحلیل اقتصادی اسالمیاقتصادی جامعه چگونه باید 

که به تحلیل نهادها و رویدادهای زندگی اقتصادی جوامع به شکل عام (نه فقط جامعه اسـالمی) و 
پردازد. از نگاه ایشان، تحلیل اقتصادی اسـالمی متکفـل ارائـه  تبیین علل و عوامل اثرگذار بر آن می

گـرفتن از قواعـد نظـام  ی اسالمی برای حل مشـکالت اقتصـادی بـا کمـک ها حل ها و راه سیاست
 ). Zarqa, 2003, p. 33باشد ( اقتصادی اسالم می

  
  گانه اقتصاد اسالمی  گانه نظریات سه کارکردهای سه

بینـی  . تبیـین و پیش١دهنـد:  پردازی معمـوًال سـه کـار مهـم انجـام می اقتصاددانان هنگـام نظریـه
. ارزیـابی و ٣های اقتصـادی و اجتمـاعی و  گیری پدیـده . توصیف و انـدازه٢ادی؛ های اقتص پدیده
 ).Boadway & Neil, 1993, pp. 2-3( اجتماعی و اقتصادی های سیاست و ها وضعیت درباره یهتوص

توان برای نظریات اقتصـاد اسـالمی نیـز در نظـر گرفـت. بـر ایـن  گانه یادشده را می کارکردهای سه
نظر از مباحث مطرح شده در تفکیک مکتـب، علـم و  اساس، برای نظریات اقتصاد اسالمی، صرف

                                                           
1 .Islamic Economic System. 
2 .Islamic Economic Analysis 
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بینـی و تجـویز سیاسـت  توان سـه هـدف عمـده توصـیف، تبیـین و پیش نظام اقتصاد اسالمی، می
  در نظر گرفت. اقتصادی را 

پردازنـد. نظریـات  های اقتصادی می در این راستا، برخی نظریات اقتصادی به توصیف واقعیت
گیرند. برخی از نظریات اقتصاد اسالمی نیـز  های اقتصادی در این دسته جای می مرتبط با شاخص
پردازنـد.  میبینی رفتارهای عـامالن اقتصـادی و یـا کـارکرد نظـام اقتصـادی اسـالم  به تبیین و پیش

هــای محــوری در اقتصــاد اســالمی و همچنــین  ای از نظریــات اقتصــاد اســالمی نیــز ارزش دســته
هـا و حـل  های کلی بـرای سـازماندهی اقتصـاد جامعـه اسـالمی براسـاس ایـن ارزش گیری جهت

توانـد مبنـای تفکیـک میـان  گانه مورد اشـاره می کنند. اهداف سه مشکالت اقتصادی آن را بیان می
ت توصیفی، تبیینی و سیاستی در اقتصاد اسالمی شود. برای نمونه، نظریه عـدالت اقتصـادی، نظریا

های دولـت اسـالمی در زمـره نظریـات  نظریه توزیع قبل از تولید و پس از تولید، نظریـه مسـئولیت
کننده مسـلمان نیـز یـک نظریـه تبیینـی  گیرد. نظریه رفتار مصـرف سیاستی اقتصاد اسالمی قرار می

تواند یکی از نظریات توصـیفی در اقتصـاد  نظریه حسابداری ملی در رویکرد اسالمی نیز میاست. 
  اسالمی باشد.

  
  . تعریف اقتصاد مقاومتی ۵

ای ارائه شده، برای تعریـف آن  الله خامنه  ازآنجاکه اندیشه اقتصاد مقاومتی ابتدا توسط حضرت آیت
ر کنـار یکـدیگر مطالعـه کـرد. در خـالل بیانـات هایش باید بیانات مختلف ایشان را د و بیان مؤلفه

 ایشان، تعاریف زیر از اقتصاد مقاومتی ارائه شده است:

اقتصاد مقاومتی یعنـی آن اقتصـادی کـه در شـرایط فشـار، در شـرایط تحـریم، در شـرایط « −
ای،  (خامنـه» کننده رشد و شکوفایی کشـور باشـد تواند تعیین های شدید می ها و خصومت دشمنی

  )؛١٣٩١/٠۵/١۶
الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمـده از فرهنـگ انقالبـی و اسـالمی کـه همـان اقتصـاد « −

 )؛٢٩/١١/١٣٩٢ای،  (خامنه» بخش از نظام اقتصادی اسالم مقاومتی است، ... و الگویی الهام

های اقتصاد؛ این چنین اقتصـادی چـه  سازی پایه سازی، محکم اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم« −
ای،  (خامنـه» کند ایط تحریم، چه در شرایط غیرتحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میدر شر
  )؛٠١/٠١/١٣٩٣

های  اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم اسـت؛ بـا تحریکـات جهـانی، بـا تکانـه« −
  )؛٠١/٠١/١٣٩٣ای،  (خامنه» شود های آمریکا و غیرآمریکا زیرورو نمی جهانی، با سیاست
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در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد بایـد مقـاوم « −
» باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئۀ دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند

  )؛٠١/٠١/١٣٩٢ای،  (خامنه
کند  به دیگران کم می جوشد و احتیاج ما را اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از درون می« −

 ).٢۶/٠٨/١٣٩۵ای،  (خامنه» دهد های خارجی افزایش می و استحکام کشور را در مقابل تکانه

در تعاریف یادشده اقتصاد مقاومتی هم ناظر به یک اندیشـه (ایـده اقتصـاد مقـاومتی، الگـوی 
غیرشـکننده)  اقتصاد مقاومتی) و هم یک عینیت خارجی (اقتصاد مقاوم، اقتصاد مستحکم، اقتصاد

ای هویت نظری دارد و بعد عینی به واقعیت بیرونـی نـاظر اسـت. در  مطرح شده است. بعد اندیشه
ای از نظریه اقتصاد مقاومتی بحـث  گوییم و در بعد اندیشه بعد بیرونی ما از اقتصاد مقاوم سخن می

ن یـک پدیـده قابـل عنوا کنیم. درواقع مباحث نظری اقتصاد مقاومتی در مورد اقتصاد مقـاوم بـه می
  تحقق عینی است.
الگـوی اقتصـادی «عنوان،  ای، که موضوع این مقاله است، اقتصـاد مقـاومتی بـه در بعد اندیشه

بخش از نظـام اقتصـادی  الگـویی الهـام«، و »بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبـی و اسـالمی
بله با جنگ اقتصـادی تمـام مقا«معرفی شده است. الگویی که هدف از تبیین و طراحی آن » اسالم

های ناشـی از تحـوالت خـارج از اختیـار،  مخاطرات و نااطمینانی«، و »شده بر کشور عیار تحمیل
اسـت. الگـوی اقتصـاد مقـاومتی، از الگـوی اقتصـاد » های مالی، اقتصادی، سیاسـی مانند بحران

قتصـاد مقـاوم بـا ). در ایـن الگـو، ا٢٠/١٢/١٣٩٢ای،  ریاضتی متمایز دانسته شـده اسـت (خامنـه
گرایـی، پویـایی و پیشـرویی  زایـی، و برون بنیانی، درون بنیـانی، عـدالت مختصـاتی همچـون دانش

  های ابالغی اقتصاد مقاومتی).  شود (سیاست شناخته می
. کنـد یم یحرا تشـر یاقتصاد مقاومت ینظر یاز الگو یبخش یاقتصاد مقاومت یکل های یاستس

)؛ بـه زمـان ٢٩/١١/١٣٩٣ ی،ا (خامنـه یسـتندن یداشـته و مقطعـبلندمدت  یتیماه ها یاستس ینا
دارنـد  یتموضـوع یمدر زمـان عـدم وجـود تحـر یاختصاص ندارد و در همه مقـاطع حتـ یخاص

  ). ٢٠/١٢/١٣٩٣ ی،ا (خامنه
  
  
  

 
    

 : دو بعد مفهومی اقتصاد مقاومتی٣شکل 

 مقاوم اقتصاد مفهوم به مقاومتی اقتصاد

 مقاوم اقتصاد زمینه در نظریه/ الگو یک مفهوم به مقاومتی اقتصاد
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بخش از نظـام  مثابه یـک اندیشـه، الگـویی الهـام ای، اقتصاد مقاومتی به الله خامنه در نگاه آیت
). یکی از مختصات محوری این الگو آن است که اجـرای ١٣٩٢ای،  اقتصادی اسالم است (خامنه

واجهه با ترفنـدهای همیشـگی دشـمنان کشور در م» های اقتصادی پذیری کاهش آسیب«آن باعث 
رو،  ). ازایـن٠١/٠١/١٣٩٣ای،  شود (خامنـه می» استحکام اقتصادی«) و تقویت ١٣٩١ای،  (خامنه

مثابـه یـک اندیشـه، الگـویی اسـالمی اسـت کـه نـاظر بـه چگـونگی  الگوی اقتصـاد مقـاومتی به
اسـاس، اندیشـه اقتصـاد های اقتصادی است. بـراین پذیری سازی اقتصاد در مقابل آسیب مستحکم

  توان تعریف کرد: گونه می ای را این الله خامنه مقاومتی از نگاه آیت
های اقتصادی  اقتصاد مقاومتی الگویی اسالمی است که ضمن توصیف و تبیین شکنندگی

ــاوم در رویکــرد  (به خصــوص در شــرایط تحــریم اقتصــادی) و مختصــات یــک اقتصــاد مق
هـای  ه با ترفندهای اقتصادی دشمنان (هماننـد تحریماسالمی، به بررسی چگونگی مواجه

های اقتصاد برای افـزایش اسـتحکام کشـور در  سازی پایه سازی و محکم اقتصادی)، مقاوم
  پردازد. های اسالمی می های خارجی براساس آموزه مقابل تکانه

عـد اول، در این تعریف، دو بعد نظری اندیشه اقتصاد مقاومتی مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت: ب
گذاری  پذیری یـا شـکنندگی اقتصـادی اسـت؛ بعـد دوم، سیاسـت مقوله تبیـین و توصـیف آسـیب

  های اقتصاد است. سازی پایه سازی یا مستحکم مقاوم
ای، گاه مباحث اقتصاد مقاومتی به صورت عام و گاه به صورت خاص  الله خامنه در بیانات آیت

رخی از بیانات به این نکته اشاره شده که گرایش به ارائـه و ناظر به اقتصاد ایران بیان شده است. در ب
ای،  انـد (خامنـه الگوی اقتصاد مقاومتی به مـا اختصـاص نـدارد و دیگـران نیـز بـه سـمت آن رفته

). در مقابل، این نکته نیز مورد توجه قرار گرفتـه کـه اقتصـاد مقـاومتی یـک الگـوی ١٣٩۴/٠٢/٠۴
  ). ١/١/١٣٩٢ای،  منهعلمی متناسب با نیازهای کشور است (خا

سازی اقتصادی دارنـد و در برخـی  در همین راستا ایشان گاه تحلیلی کلی از شکنندگی و مقاوم
های ضروری بـرای افـزایش  های اقتصاد ایران و سیاست پذیری موارد به شکل خاص به تبیین آسیب

فروشی و فروش نفـت   به خام پردازند. در بیان ایشان، اتکای اقتصاد ایران استحکام اقتصاد ایران می
پذیری اقتصاد کشور شده است. در مقابل، وجود نیروی کـار  یکی از عواملی است که باعث آسیب

های  سازی اقتصاد ایران معرفی شده است. سیاست مثابه ظرفیتی برای مقاوم کرده به جوان و تحصیل
سـازی  سـازی و مستحکم قاومابالغی اقتصاد مقاومتی نیز حـاوی راهبردهـا و راهکارهـایی بـرای م

  اقتصاد ایران است.
 یدآن با یهر دو بعد نظر یم،کن یمعرف یاسالم ییعنوان الگو را به یاقتصاد مقاومت یماگر بخواه
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در  یاقتصاد مقاومت یاستیو س یینیتب یاتبدان معناست که نظر ینباشد. ا یاسالم یشهبرگرفته از اند
 بتوان به اسالم نسبت داد.  یدرا با یاقتصاد یزسا و مقاوم پذیری یبآس یلو تحل یهتجز

  
  . ابعاد نظری اقتصاد مقاومتی۶

اگر تفکیک میان توصیف، تبیین و توصیه سیاست اقتصادی در نظریـات اقتصـاد اسـالمی پذیرفتـه 
بندی در مورد نظریات اقتصاد مقاومتی نیـز قابـل تطبیـق اسـت. بـر ایـن اسـاس  شود، همین دسته

بینی)، توصیفی و سیاستی اقتصاد مقـاومتی تفکیـک کـرد.  نظریات تبیینی (شامل پیشتوان بین  می
هایی بـرای اقتصـاد ایـران ارائـه  طورعمده در قالب نظریه حاوی سیاست هرچند اقتصاد مقاومتی به

تـوان بـین  شده است، ابعاد نظری آن از عمومیت بیشتری برخـوردار اسـت. در ایـن چـارچوب می
مقاومتی و نظریه خاص اقتصاد مقاومتی تفکیک کرد. نظریه عام رویکـردی عـام نظریه عام اقتصاد 

سـازی اقتصـادی در رویکـرد اسـالمی دارد؛ نظریـه خـاص اقتصـاد  در تحلیل شـکنندگی و مقاوم
مقاومتی به شرایط زمانی و مکانی اقتصاد ایران در دوره حاضر اختصاص دارد. نظریه عـام اقتصـاد 

  ضمنی حاوی چند نظریه زیر است: مقاومتی به صورت صریح یا
های اقتصـادی بـا  بینـی شـکنندگی این نظریه به تبیـین و پیش :مقاومتی اقتصاد تبیینی یه. نظر ١

 پردازد؛ رویکرد اسالمی می

گیری وضـعیت شـکنندگی و  این نظریه به توصیف و انـدازه: مقاومتی اقتصاد توصیفی یه. نظر ٢
پردازد. مباحث مرتبط با شاخص اقتصاد مقاومتی  می میمقاومت اقتصادی کشورها با رویکرد اسال

 گیرد؛ در این دسته قرار می

های مؤثر بر کـاهش  این نظریه به ارزیابی و توصیه سیاست :مقاومتی اقتصاد سیاستی یه. نظر ٣
 پردازد. های اقتصادی و تقویت مقاومت اقتصادی با رویکرد اسالمی می شکنندگی

نیز حاوی سه دسته نظریه باالست؛ بـا ایـن تفـاوت کـه نظریـات نظریه خاص اقتصاد مقاومتی 
تـوان  شوند. در این راسـتا می مزبور با توجه به شرایط مکانی و زمانی اقتصاد ایران تدوین و بیان می

های ابالغی اقتصاد مقاومتی بخشی از نظریه سیاسـتی اقتصـاد مقـاومتی در  عنوان کرد که سیاست
 مورد اقتصاد ایران است.

 

  ظریه تبیینی اقتصاد مقاومتین

سـازی  پذیری و مقاوم بینـی عوامـل مـؤثر بـر آسـیب نظریه تبینی اقتصاد مقـاومتی بـه تبیـین و پیش
پذیری اقتصادی با رویکرد اسالمی بـه بررسـی  پردازد. نظریه آسیب اقتصادی با رویکرد اسالمی می
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سازی اقتصادی با رویکـرد  ریه مقاومپردازد. نظ عوامل مؤثر بر شکنندگی اقتصاد از نگاه اسالمی می
  پردازد. اسالمی نیز به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش مقاومت اقتصادی می

اند؛ برای نمونـه، میرمعـزی  برخی از پژوهشگران به بسط نظریه تبیینی اقتصاد مقاومتی پرداخته
داند. در همین راسـتا  ) رویکرد جهادی را متغیری محوری در تقویت مقاومت اقتصادی می١٣٩١(

پذیری  عنوان یکـی از عوامـل اساسـی آسـیب توان عنوان کرد کـه در رویکـرد اسـالمی، ربـا بـه می
عنوان راهبـردی بـرای  اقتصادی قلمداد شده است. در مقابل، الگوی مشـارکت در سـود و زیـان بـه

 ).١١٢و  ٧٨، ص١٣٩۶شود (توکلی،  های نظام پولی ارائه می پذیری کاستن از آسیب

  
  نظریه توصیفی اقتصاد مقاومتی

های اقتصـادی بـا اسـتفاده از  ها و سیاسـت نظریه توصیفی اقتصاد مقـاومتی بـه سـنجش وضـعیت
های  های کلی اقتصاد مقاومتی برخی شـاخص پردازد. در ضمن سیاست های اقتصادی می شاخص

 معرفی شده است.شدن  بنیانی و مردمی زایی، دانش سنجشی برای سنجیدن اهدافی همچون درون

  
  نظریه سیاستی اقتصاد مقاومتی

های الزم بـرای دسـتیابی بـه اهـداف  نظریه سیاستی اقتصاد مقاومتی به ارزیابی و توصـیه سیاسـت
ها و نظـام ارزشـی اسـالمی اسـت. در ایـن  پردازد. این ارزیابی مبتنی بر ارزش اقتصاد مقاومتی می

شده از جملـه ارزش عـدالت، کـارایی،   ارزشی پذیرفته ها و نظام نظریه باید تبیین مناسبی از ارزش
  رقابت و مانند آن ارائه شود.

هویت بومی نظریه سیاستی اقتصاد مقاومتی بسیار قـوی اسـت. هنگـامی کـه در پـی پیشـنهاد 
های اقتصـاد مقـاومتی بـا توجـه بـه  سیاست برای اقتصادی همانند اقتصاد ایران هسـتیم، سیاسـت

ها ممکن است گاه برای دیگر کشورها مناسـب  شود؛ این سیاست تنظیم می اقتضائات اقتصاد ایران
با توجه به اقتضائات اقتصاد نفتی ایران تنظیم شده که در مورد  ١۵تا  ١٣نباشد. برای نمونه، سیاست 

 کشورهای غیرنفتی مطرح نیست.
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  گانه اقتصاد مقاومتی٢۴های  . سیاست١جدول 

 یاستس یمحتواشیاستسیمحتوا ش

١ 
 یهو سرما یانسان یهسرما ی،منابع مال ،امکانات یساز  فعال
ارتقاء  ی؛جمع یهمکار  یقتشو ینی؛توسعه کارآفر  ی؛علم

 درآمد طبقات کم درآمد و متوسط
١٣ 

 انتخاب صادراتی،گاز و نفت درآمد یریپذ مقابله با ضربه
 مشارکت فروش، های روش در تنوع ایجاد راهبردی، مشتریان
 برق، گاز، صادرات افزایش فروش، در خصوصی بخش دادن

 نفتیهای فرآورده و پتروشیمی

٢ 

علمی،جامعنقشهاجرایبنیان،دانشاقتصادتازی یشپ
 صادرات و تولید افزایش نوآوری، نظام سازماندهی

 در منطقه اول رتبه کسب بنیان، دانش خدمات و محصوالت
بنیاندانشاقتصاد

١۴ 
 بازار در اثرگذاری تقویت گاز، و نفت راهبردی ذخایر یشافزا
 گاز، و نفت تولید های ظرفیت توسعه و حفظ گاز، و نفت جهانی

 مشترک میادین در بویژه

٣ 

تولید،عواملتقویتی،ور محور قرار دادن رشد بهره
 تقویت اقتصاد، پذیری رقابت تقویت گاز، نیروی توانمندسازی

 و های ظرفیت کارگیری به استانی، و ای منطقه بین رقابت
ایمنطقههایمزیت

١۵ 

 کاالهای تولید، توسعهگاز، و نفت صنعت ارزش زنجیرهیلتکم
)، انرژی مصرف شدت شاخص(براساس  بهینه بازدهی دارای

 های فرآورده و پتروشیمی محصوالت برق، صادرات افزایش
 .منابعازصیانتی برداشت نفتی،

 وری، بهره و اشتغال تولید، افزایش ها، یارانه یهدفمندساز  ۴
 ١۶ اجتماعی عدالت های شاخص ارتقاء انرژی، شدت کاهش

در  یکشور، تحول اساس یعموم های ینهدر هز  ییجوصرفه
 یها دولت، حذف دستگاه اندازه سازی یساختارها، منطق

 یدزا هایینهو هز  یرضرورو غ یمواز 

سرمایهبریسهمافزایشید،عادالنه عوامل تولیبر  سهم ۵
 مالیاتی، درآمدهای سهم یشدولت، افزا یاصالح نظام درآمد  ١٧تجربهوکارآفرینیخالقیت،مهارت،آموزش،ارتقاء انسانی،

۶ 

درویـژه(بـهاساسـیکاالهایونهادهاداخلیتولید یشافزا
ــه اولویــت)، وارداتــی اقــالم ــد، ب  خــدمات و محصــوالت تولی

 و محـدود کشـورهای بـه وارداتی وابستگی کاهش راهبردی،
وارداتیکاالهایتأمینمبادیبخشیتنوع خاص،

 از حاصل منابع از ملی توسعه صندوق سهم ساالنه یشافزا ١٨
 نفت به بودجه وابستگی قطع گاز، و نفت صادرات

افزایشراهبردی،ذخایرایجاددارویی،امنیتغذایی، یتامن ٧
 اقدامات، از یریاقتصاد، جلوگ یساز  اقتصاد، سالم یساز شفاف ١٩)کاالواولیه(موادتولیدکیفیوکمی

 ارزی تجاری، بومی،های حوزه در فساد های زمینهوهافعالیت

٨ 
مصرفترویحمصرف،الگویاصالحمصرف،یریتمد

 بهبود داخلی، کاالی کیفیت ارتقاء داخلی، کاالهای
تولیددرپذیریرقابت

 به مقاومتی اقتصاد نشان اعطای جهادی، فرهنگ یتتقو ٢٠
 زمینه این در برجسته خدمات دارای اشخاص

٩ 
بهمالینظامگوییپاسختقویتمالی،نظامیتاصالح و تقو

 پیشگامی ملی، اقتصاد در ثبات ایجاد مالی، اقتصاد نیازهای
واقعیبخشتقویتدرمالینظام

 یاقتصاد مقاومت یساز  گفتمان ٢١

١٠ 

جانبه هدفمنـد از صـادرات کاالهـا، خـدمات بـههمه یتحما
مقررات  یلمثبت، تسه یتناسب ارزش افزوده، خالص ارزآور 

 یها و مقـــررات صـــادرات، مشـــوق یـــهصـــادرات، ثبـــات رو
 یقآن، تشــو های یرســاختو ز  یــتگســترش ترانز  ی،صــادرات
متناسـب بـا  یملـ یدصادرات، تول یبرا یخارج گذاری یهسرما

 یبخشـ تنوع یـد،جد یبازارهـا یده شکل ی،صادرات یازهاین
منطقـه،  یبا کشـورها یژهبا کشورها به و یاقتصاد یوندهایپ

هدفبازارهایدرایرانسهیمیدار، گسترش پایمبادالت تهاتر 

٢٢ 

 یو اقتصاد یفن ی،علم های یتظرف یریکارگ و به ییشناسا
 ینههز  یشافزا یم،تحر  یها به توان برنامه یدسترس یبرا

مخاطرات  یریتو اقدامات مناسب، رصد مد یدشمن، آفند 
و به  یعواکنش هوشمند، فعال، سر  یها طرح یهته ی،اقتصاد

 یو خارج یداخل یها هنگام در برابر مخاطرات و اختالل

١١ 

انتقالی،اقتصادیژۀتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و
 یلمناطق، گسترش و تسه یناز ا یشرفتهپ های یفناور 
و  یضرور  یازهاین ینصادرات کاال و خدمات و تأم ،یدتول

از خارجیمنابع مال

 روزآمدسازی گذاری، قیمت و یعمقام توز  یساز  شفاف و روان ٢٣
 بازار بر نظارت های شیوه

١٢ 

پذیریآســیبکــاهشاقتصــادی،مقاومــتقــدرت یشافــزا
 و همکاری، گسترش راهبردی، پیوندهای توسعۀ اقتصادی،
 همسـایگان، ویـژه بـه جهـان و منطقه کشورهای با مشارکت
 هـــای ظرفیت از اســـتفاده اقتصـــادی، دیپلماســـی، تقویـــت
ایمنطقهوالمللیبینهای سازمان

 ترویج داخلی، محصوالت کلیه برای استاندارد پوشش یشافزا ٢۴
 استاندار
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 های نظری اقتصاد مقاومتی: مؤلفه۴شکل 

 
 اسالمی. نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ٧

براساس تعریف منتخب اقتصاد اسالمی، این دانش به تبیین اهداف محوری نظام اقتصـادی اسـالم 
پـردازد. اقتصـاد  مشتمل بر رشد، عدالت و امنیت (استحکام) اقتصادی و چگـونگی تحقـق آن می

مقاومتی نیز دانشی است که به تحلیـل شـکنندگی اقتصـاد جامعـه اسـالمی در مقابـل تهدیـدهای 
  پردازد.  و بیرونی و چگونگی تقویت استحکام اقتصادی می درونی

 

  
 : نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی۵شکل 

تبیین و پیش بینی عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری و مقاومت اقتصادی با رویکرد اسالمی 
نظریه تبیینی اقتصاد 

مقاومتی

تأثیر ربا بر شکنندگی اقتصادی و تأثیر مثبت نظام مشارکت در سود و زیان بر تقویت مقاومت اقتصادی•
تأثیر مصرف گرایی بر شکنندگی اقتصادی و در مقابل تأثیر فرهنگ ایثار بر تقویت مقاومت اقتصادی•

سنجش و اندازه گیری شکنندگی و مقاومت اقتصادی با رویکرد اسالمی 
نظریه توصیفی اقتصاد 

مقاومتی

...، رویکرد جهادی، مردمی سازیشاخص های دانش بنیانی، عدالت بنیانی، درونزایی، برون گرایی، •

ارزیابی و توصیه سیاست های اقتصادی برای تقویت مقاومت اقتصادی با رویکرد اسالمی 
نظریه سیاستی اقتصاد 

مقاومتی

تشویق همکاری جمعی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش شرکای صادراتی و وارداتی، افزایش تولیـد نهـاده داخلـی، •
افزایش ذخایر راهبردی نفـت و گـاز، شفاف سـازی اقتصـاد، هدفمندسـازی یارانـه ها، مـدیریت مصـرف، اصـالح الگـوی 

...مصرف، افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه دولت، تقویت ارتباط نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد، 

اقتصاد اسالمی

اقتصاد مقاومتی



 ١١١         یاسالم اقتصاد و یمقاومت اقتصاد نسبت یبررس 

 
 

عنوان یکی از اهداف اقتصاد اسالمی پذیرفته شود کـه  اگر ایجاد امنیت و استحکام اقتصادی به
اقتصـاد اسـالمی های اقتصاد مقاومتی بخشی از ادبیـات  تر شواهدی برای آن ارائه شد، تحلیل پیش

خواهند بود؛ زیرا مطالعات اقتصاد مقاومتی به بررسـی چگـونگی تحقـق یکـی از اهـداف اقتصـاد 
  پردازد.  اسالمی یعنی هدف امنیت و استحکام اقتصادی می

اگر تفسیری موقعیتی از اقتصاد مقاومتی ارائه و آن تنها ناظر به شرایط تحریم اقتصـادی دانسـته 
عنوان بخشی از ادبیات اقتصاد اسالمی به بررسی وضعیتی خـاص  اومتی بهشود، ادبیات اقتصاد مق

پردازد. در مقابل، اگر، اقتصاد مقاومتی منحصر به شرایط خاص تحریم دانسـته نشـود، ادبیـات  می
اقتصاد مقاومتی بخشی از ادبیات اقتصاد اسالمی خواهد بود که تحقق هدف اسـتحکام اقتصـادی 

  کند. را نیز بررسی می حتی در شرایط فقدان تهدید
اگر پذیرفته شود که رشد، عدالت و امنیت (استحکام) اقتصادی سه هدف محـوری در اقتصـاد 

های اقتصاد اسالمی را تشکیل   اسالمی است، نظریات مرتبط با هریک از این سه هدف کالن نظریه
های  ی از کـالن نظریـهعنوان یکـ تـوان بـه خواهند داد. بر این اساس، ادبیات اقتصاد مقاومتی را می

اقتصاد اسالمی قلمداد کرد. این کالن نظریه به دنبـال ارائـه راهبـرد اسـالم بـرای مـدیریت اقتصـاد 
توان از کالن  اسالمی با فرض وجود شرایط شکننده و تهدیدکننده است. در کنار این کالن نظریه می

  قتصادی سخن گفت. های دیگری همانند نظریه عدالت اقتصادی و نظریه پیشرفت ا نظریه
های آن نسـبت  ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی بخشی از ادبیات اقتصاد اسالمی است، تحلیل  

سازی اقتصادی برخاسته از مکتب اقتصادی اسـالم و متمـایز از تحلیـل سـایر  به شکنندگی و مقاوم
وان متغیـری عن داری، نرخ بهـره بـه طور نمونه، در رویکرد اقتصاد سرمایه مکاتب اقتصادی است. به

شـود. در مقابـل،  اساسی باعث بهبود کارکرد نظام مالی و تخصیص بهینه منـابع مـالی کمیـاب می
دانـد. ایـن دو نـوع  پذیری نظـام اقتصـادی می اقتصاد اسالمی ظهور ربا در اقتصاد را موجب آسیب

تحلیــل موجــب ارائــه ســاختارهای نهــادی متفــاوت جهــت ســازماندهی نظــام مــالی در اقتصــاد 
 شود. داری و اسالمی می ایهسرم

  
  . رابطه اقتصاد مقاومتی با الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ٨

تـوان بـا دیگـر نظریـات اقتصـاد اسـالمی از جملـه نظریـه پیشـرفت  نظریه اقتصاد مقـاومتی را می
طور نمونه، بر رابطه بین نظریات مرتبط  اقتصادی، و نظریه عدالت اقتصادی مقایسه کرد. در اینجا به

های  شـود. هرچنـد در سـال با الگوی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تمرکـز می
های ابالغی آن شده است، تحلیل مناسبی از رابطـه  اخیر توجه زیادی به اقتصاد مقاومتی و سیاست

  های اقتصاد مقاومتی ارائه نشده است. ای کشور و سیاست های توسعه بین برنامه
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 تحلیلـی محـور جهـت از تـوان می را پیشـرفت یرانـیا یاسالم یو الگو یمقاومتمباحث اقتصاد 
 پیشـرفت و اسـتحکام بـه دستیابی چگونگی تحلیل و تجزیه بر ترتیب به دو این تمرکز. دانست متمایز

 مفهومی قرابت مقاومتی اقتصاد سیاستی نظریه با پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی البته است؛ اقتصادی
 در اقتصـادی اسـتحکام تقویـت برای هایی سیاست مقاومتی اقتصاد های سیاست هرچند. دارد زیادی
 ایرانـی اسـالمی الگـوی در شـده مطـرح راهبردهـای اسـت، خـارجی و داخلی های شوک با مواجهه
 سیاسـتی نظریـه مباحث اساس، این بر. است مستحکم و پایدار ای توسعه و رشد دنبال  به نیز پیشرفت
 الگـوی زیـرا گیـرد؛ قـرار پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی طراحی خدمت در تواند می مقاومتی اقتصاد
  .کند می دنبال نیز را اقتصادی امنیت و استحکام عدالت، و رشد هدف دو بر افزون نیز پیشرفت

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به دنبال ایجاد نظام اقتصادی مقاومی است که بتواند روند رو به 
م با عدالت اقتصادی را بدون وقفـه و تـوأم بـا اسـتحکام و بـدون شـکنندگی اسـتمرار رشد خود توأ

گذاری و  عنوان یکـی از قیـود سیاسـت های اقتصاد مقـاومتی بـه بخشد. در این چارچوب، سیاست
های اخیر در ادبیـات توسـعه بـه سـمت  شود. این رویکرد با گرایش ریزی پیشرفت مطرح می برنامه

های  گی دارد؛ زیرا در ادبیات توسعه پایدار تا حدود زیادی به مقولـه شـکنندگیتوسعه پایدار هماهن
  محیطی توجه شده است.  ویژه در حوزه زیست اقتصادی به

باید توجه کرد که تفکیک اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پیشرفت به معنای این نیست که در مباحث 
شـود. در اقتصـاد مقـاومتی محـور  نمیاقتصاد مقاومتی به دو هدف رشد و عدالت اقتصادی توجه 

تحلیل استحکام اقتصادی است و در این تحلیل اثر بهبود عدالت و رشد بر استحکام اقتصـادی در 
بنیان و مولـد معرفـی شـده اسـت. در  دلیل، اقتصـاد مقـاومتی عـدالت شود. به همین نظر گرفته می

گیرد.  اقتصادی مورد تحلیل قرار میمباحث اقتصاد مقاومتی تأثیر تحقق رشد و عدالت بر استحکام 
در مقابل، محور تحلیل در اقتصاد پیشرفت، استحکام اقتصادی نیست؛ هرچند که ممکن است بـه 
تأثیر آن بر رشد و پیشرفت اقتصادی توجه شود. گذشته از آنکـه الگـوی اسـالمی ایرانـی پیشـرفت 

ز جمله پیشرفت سیاسی، فرهنگی گذاری پیشرفت اقتصادی، پیشرفت در دیگر ابعاد ا بر هدف افزون
  گیرد. و اجتماعی را نیز دربرمی

توانـد الزامـاتی بـرای  های اقتصاد مقـاومتی می رابطه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و سیاست
گذاری مقاومت اقتصادی در فراینـد  های توسعه داشته باشد. این الزامات شامل هدف تدوین برنامه

سـاز  اسی مقاومت اقتصادی و تالش برای تدوین ترفنـدهای ایمنشن رشد و توسعه اقتصادی، آسیب
بخش یـک  های قـوام های توسعه را از منظر تـأثیر آنهـا بـر مؤلفـه توان برنامه شود. همچنین، می می

بنیانی، مـردم بنیـانی و فرهنـگ  بنیانی، عـدالت نگری، دانش زایی، برون اقتصاد مقاوم از جمله درون
  ).١٣−١٢ب، ص١٣٩۵ار داد (توکلی، جهادی نیز مورد بررسی قر
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 اللـه یتآ یاز سـو ٢٢/٧/١٣٩٧ یخکـه در تـار یشـرفتپ یرانـیا یاسـالم یـهپا یدر سند الگو
در  یاقتصـاد مقـاومت یها مؤلفه یابالغ شد، برخ یعلم یروهایاظهارنظر نهادها و ن یبرا یا خامنه

 ی... از اقتصاد یرانا ١۴۴۴تا سال «الگو گنجانده شده است. در افق الگو آمده است:  یرافق و تداب
منـابع  یداریو پا یستز یطخوداتکا و ... برخوردار، ... است. تا آن زمان، سالمت مح یان،بن دانش
  ».  در کشور فراهم شده است ییفضا یبا حداقل نابرابر ییغذا یتو امن یآب، انرژ یعی،طب

های کلی اقتصـاد مقـاومتی  گانه مطرح شده در این الگو برگرفته از سیاست۵۶تدابیر  بخشی از
سـازی و  )، مصون٢۵فروشی منـابع (تـدبیر  است. برای نمونه در این تدابیر بر ضرورت توقف خام 

اقتصـادی −های سیاسـی  ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابـل تکانـه تقویت فرایندها، سیاست
)، ٣٢گیـری از دیپلماسـی فعـال اقتصـادی (تـدبیر  )، بهره٢۶زا (تـدبیر  غیرهدفمند برونهدفمند و 

کید شده است.۵۵ترویج روحیه جهادی (تدبیر   ) تأ

  
  آوری . رابطه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد تاب٩

آوری در این وجه با ادبیات اقتصاد مقاومتی مشترک است که هر دو بـر اهمیـت  ادبیات اقتصاد تاب
کید کرده و سؤال شناسی و مقاوم آسیب های مشـترکی در زمینـه عوامـل مـؤثر بـر  سازی اقتصادی تأ
کم  دهند. با این وجود این دو ادبیات دست سازی ارائه می پذیری اقتصادی و راهبردهای مقاوم آسیب

  اند: از دو جهت متفاوت
های  ابــر شــوکطورعمــده بــر مشــکل اقتصــادهای کوچــک در بر آوری به اول، نظریــات تــاب

کنند؛ این در حالی است که در اقتصاد مقاومتی  غیرسیاسی همچون شوک حوادث طبیعی توجه می
  شود؛ های تحریمی می های اقتصاد سیاسی از جمله شوک توجه خاصی به شوک

. نیسـت یکسـان نظری جهت از مقاومتی اقتصاد و اقتصادی آوری تاب پردازان نظریه یکرددوم، رو
 یـا مقاومـت و اقتصـادی شـکنندگی ایجـاد عوامـل بـه نسـبت متفاوتی های تحلیل کردروی دو این در
به باز بودن اقتصـاد، عـدم  )٢٠٠٠( همکاران و ینسنمونه، اتک یبرا .شود می ارائه اقتصادی آوری تاب

همچـون ثبـات  ی) عناصر٢٠٠۶و همکاران ( یگیلگو. برکنند یاشاره م یعیطب یعو فجا یتنوع صادرات
 یـک یها عنوان مشخصـه بازار خرد را بـه یخوب و کارآمد یحکمران ی،اقتصاد کالن، توسعه اجتماع

نظـام  یآور عنوان مالک تـاب نرخ بهره به ینرخ بهره و آزادساز یل،تحل یناند. در ا آور کرده اقتصاد تاب
معـرض شـوک بـودن  همچـون در یگـریبـه مقـوالت د )٢٠٠٩( یمانتشده است. گول یمعرف یمال

عدم ثبات  یعی،طب یها ها (شوک و ...)، حجم شوک یساختار اقتصاد ی،دور افتادگ یت،(حجم جمع
 )؛Briguglio 2014, p 12-13(کند یو عدم ثبات صادرات) اشاره م یکشاورز یداتتول
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 ٢٠٠۶آوری اقتصادی بریگیگلو و همکاران،  های نظریه تاب : مؤلفه۶شکل 

 

آوری اقتصادی بر مبانی اقتصاد متعارف اسـتوارند و اهـداف و اصـول آن در  سوم، نظریات تاب
  همان راستا قرار دارند.

سـازی  شناسـی و مقاوم آسیبدر مقابل، ایـده اقتصـاد مقـاومتی رویکـرد متفـاوتی در تحلیـل 
گرایی،  زایی، برون سازی اقتصادی بر تحقق اموری چون درون اقتصادی دارد. در این رویکرد، مقاوم

ها  بنیانی متکی شده است. برخی از ایـن مؤلفـه بنیانی، و عدالت بنیانی، فرهنگ جهادی، مردم دانش
مفهوم دارد. اقتصاد مقاومتی بر مبـانی  از جمله رویکرد جهادی تنها در بستر اندیشه اسالمی معنا و

 اسالمی مبتنی است و درنتیجه اهداف و اصول آن نیز ریشه در معارف اقتصادی اسالم دارد.
  

 
  

 بخش یک اقتصاد مقاوم از نگاه اقتصاد مقاومتی  های قوام : مؤلفه٧شکل

اقتصاد مقاوم

فرهنگ 
جهادی

مولد و پیشرو

عدالت بنیانی

برون گراییدانش بنیانی

درونزایی

مردم بنیانی

Source: Briguglio et al., 2006 

 نرخ باسوادی بزرگساالن؛
 تولدامید به زندگی در بدو 

نسبت کسری بودجه بـه تولیـد ناخـالص داخلـی؛ 
کـاری)؛ نسـبت شاخص فالکت (نرخ تـورم و بی

 بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی

ــایی؛  ــتقالل قض اس
طرفـــی دادگـــاه؛ بی

ــوق  ــت از حق حمای
معنوی؛ یکپـارچگی 

 نظام حقوقی

مقررات استخدام، کف دستمزد، اخـراج و سـاعت
های و متمرکز؛ هزینـه زنی جمعیکار؛ قدرت چانه
 اخراج نیروی کار

ــررات ــتخدام مق ــراج؛واس ــدرتاخ ــهق زنیچان
 هایهزینـه کار؛ ساعت مقررات متمرکز؛ و جمعی
 کار یروین اخراج

ـــهم بانک ـــی ازس ـــای خصوص ه
صنعت بانکداری؛ اعطای مجوز بـه 

ــه بانک ــزان ارائ ــارجی؛ می ــای خ ه
ــه بخــش خصوصــی ؛  تســهیالت ب
تعیین نرخ بهره توسط مکانیزم بازار

ثبات 
اقتصاد

مقاومت 
اقتصادی

توسعه 
اجتماعی

آمدیکار
خرد بازار

حکمرانی
 خوب

بازار
مالی

کسب
کارو

بازار
نیروی
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  گیری . نتیجه٩

صاد اسالمی، توجه به تعریـف آن دو سنجی اقتصاد مقاومتی و اقت های ممکن برای نسبت یکی از راه
عنوان رویکـرد  طورعمده اقتصاد اسالمی را به شان است. پژوهشگران مسلمان به های نظری و مؤلفه

های اقتصـادی و چگـونگی دسـتیابی بـه اهـداف  هـا و وضـعیت اسالم در تجزیه و تحلیل فعالیت
الگـویی برآمـده از نظـام اقتصـادی  عنوان اند. اقتصاد مقاومتی نیـز بـه اقتصادی اسالم قلمداد کرده

های آن باعث کاهش شکنندگی اقتصـادی و افـزایش قـدرت  اسالم تعریف شده که اجرای سیاست
  شود. های درونی و بیرونی می مقاومت اقتصادی در مقابل شوک

تـوان بخشـی از ادبیـات اقتصـاد اسـالمی  در این مقاله استدالل شد که اقتصاد مقـاومتی را می
های  سازی اقتصادی را تبیـین و سیاسـت پذیری و مقاوم که دیدگاه اسالم در زمینه آسیب قلمداد کرد

توان  کند. در این چارچوب، ادبیات اقتصاد مقاومتی را می متناسب برای دستیابی به آن را تجویز می
مشتمل بر نظریات تبیینی، توصیفی و سیاستی دانست که در هر سه حوزه بیانگر رویکرد اسـالم در 

سازی اقتصاد در برابر تهدیدهاست. اگـر ادبیـات  های اقتصادی و چگونگی مقاوم تحلیل شکنندگی
اقتصاد مقاومتی ناظر به اقتصاد ایران تنظیم شود، شاهد تولد ادبیات اقتصاد مقاومتی ایران خـواهیم 

  بود که با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی کشور تنظیم شده است.
های مکتـب اقتصـاد اسـالمی متمـایز از  واسـطه اتکـاء بـر اندیشـهتی بهنظریات اقتصاد مقاوم

آوری است. ادبیـات اخیـر بـا توجـه بـه  های گسترش یافته در قالب اقتصاد شکنندگی و تاب تحلیل
های انتقال یافته از اقتصادهای بزرگ و قالب  های کشورهای کوچک در برابر شوک تحلیل شکنندگی

رف گسترش یافته است. درمقابل، اقتصاد مقاومتی تحلیـل فراگیرتـری براساس رویکرد اقتصاد متعا
ویژه در فضــای تحــریم دارد و بــه بســط دیــدگاه اســالم در تحلیــل   های اقتصــادی بــه از شـکنندگی

  پردازد. سازی اقتصادی می شکنندگی و مقاوم
ت به تحلیـل هرچند ادبیات اقتصاد مقاومتی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از دو زاویه متفاو

تواننـد  هایی از ادبیات اقتصاد اسالمی می عنوان بخش دو به پردازند، این  نظام اقتصادی اسالمی می
مکمل یکدیگر باشند. با وارد کردن مباحث اقتصاد مقـاومتی در مباحـث الگـوی اسـالمی ایرانـی 

 گذاری خواهد شد. پیشرفت، رشد اقتصادی پایدار و مستحکم هدف
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