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اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جهادي

: نگار آزرمنویسنده

مشخصات نویسنده: 
، itتجارت الکترونیک، گروه - کارشناس نرم افزار، دانشجوي کارشناسی ارشد، مهندسی فناوري اطالعات

تفرشدانشگاه آزاد اسالمی واحد 
(negarazarm20@yahoo.com)

چکیده: 

الزامات ازمصرف کهالگويبخش اصالحدررهبري،معظّممقامرهنمودهايکردننهادینهواجراییهدفبامقالهاین
تحلیلی روشبهعلمیمعتبرکتبوکریمقرآنآیاتازاستفادهبااست،اسالمیزندگیسبکدرمقاومتیاقتصادتحقّقِ
در کاالهايبیگانگانازپذیريالگوواسرافمنفیتبعاتومصرفالگوياصالحراهکارهايپژوهشایندراست.یافتهتدوین

درنسبیرفاهگشایش، ایجادبرايراهانعمتازاستفادهاسالمکهدادنشانپژوهشهايیافتهاست.گردیدهبیانمصرفی
محسوبجامعهآندر اقتصادمهممتغیرهايازیکیجامعه،هرمصرفالگويواستکردهتشویقاسرافازخودداريوزندگی

اصالحوجهاديروحیهباو مسئوالن،مردمآحاداستشایستهکهایننتیجه.استتوسعهمقابلدرسديگرایی،مصرفو
جایگاهارتقاءاقتصاديجهشیکبهنیلمقاومتی، براياقتصادهايویژگیباممتازموقعیتیبهراکشوراقتصادمصرف،الگوي
.دهند

، فرهنگ جهادياقتصاديجهشمقاومتی،اقتصادمصرف،الگوياصالحاسالمی،زندگیسبک:کلیديواژگان

:مقدمه-1

مصرف نگردد،اصالحمصرفالگوياگراست.مصرف الگوياقتصادي اصالحيتوسعهاصلیهايپایهازیکی
بینازمدتبلنددرجامعهرفاهواقتصاديرشديزمینهوشودمیگذاريسرمایهقابلمنابعتباهیِموجبرویه،بی

الگوياصالح.استبرخوردارايویژهاهمیتازاسالمی،نظامدرمصرفالگوياصالحموضوعرو،اینازمی رود؛
جهتدرگامنخستینتردید،بیدارد.نیزو اجتماعیفرهنگیابعادبلکهنیست؛اقتصاديمسالهیکفقطمصرف،
دانیممیاست. نیکمصرفالگويبادقیقساز، آشناییسرنوشتدعوتاینبهمثبتگوییِپاسخوحرکتاینتقویت

بهجهانیايپدیدهگرسنگیبینیممیحال،این بااست.کافیآنساکنانبرايزمینکرهدرموجودهاينعمتکه
انسانیهايجامعهفرهنگیفاجعه، شرایطاینخاستگاهبلکهنکرده،تحمیلمابهطبیعتراگرسنگی.رودمیشمار
.است
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مفهوم اقتصاد مقاومتی - 2

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه هاي فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تالش براي کنترل و بی اثر 
کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت هاي 

مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روي مزیت هاي عقالیی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد 
تولید داخل و تالش براي خوداتکایی است. 

منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه 
اقع هدف در اقتصاد شود. در ومقاومت براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می

هاي اقتصادي از سوي نیروهاي متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه
کرد. 

یک نکته: برخی از مردم اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي را یکی می دانند و یا تصور می کنند اقتصاد 
ی است در حالی که این دو اصطالح کامال متفاوت بوده و هیچ ارتباطی به ریاضتی یکی از شاخه هاي اقتصاد مقاومت

یکدیگر ندارند براي روشن شدن موضوع به شرح مفهوم ریاضت اقتصادي می پردازیم.  

تعریف ریاضت اقتصادي - 3

و یا ها و رفع کسري بودجه، به کاهش ها براي کاهش هزینهشود که دولتریاضت اقتصادي به طرحی گفته می
زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسري بودجه توسط برخی حذف ارائه برخی خدمات و مزایاي عمومی دست می

هاي مالی خارجی میها و کمکشود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وامها انجام میدولت
انجامد. 

ار خوشایندي به نظر ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصال کاینکه بر اقتصاد و شرایط بحران زده اش 
می تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند. ، نمی رسد، اما

بنابراین اگرچه اقتصاد ایران شاید ناچار شود در دراز مدت به سیاست هاي ریاضتی روي بیاورد، اما اقتصاد 
و مستقل است که به هیچ عنوان منجر به بروز یکدیگر نخواهند شد. مقاومتی و ریاضت اقتصادي دو مفهوم جداگانه 

هرم چهاروجهی اقتصاد مقاومتی :-4

اند و مقصود از آن، ارایه یک الگوي هم نامیده” اقتصاد ترمیمی“و ” اقتصاد دفاعی“را ” اقتصاد مقاومتی“
اقتصادي متناسب با شرایط کمیابی منابع و ریاضت اقتصادي است. هدف اصلی در این الگو باید داراي دو محور باشد: 

وري کلیه عوامل. مهمترین وجه داکثر رساندن بهرهمحور اول، جلوگیري از هرگونه اتالف منابع؛ محور دوم، به ح
هاي انقباضی و تقویت تدابیر انضباطی است. اصوالً تنها الگوي مشخص آن هم از لحاظ پولی و مالی، تشدید سیاست

تواند با فلسفه علم اقتصاد همخوانی داشته باشد، همین الگوي اقتصاد مقاومتی است که دغدغه اقتصادي واقعی که می
اند: علم اقتصاد، یعنی علم تخصیص منابع االیام گفتهاش کارایی و اثربخشی در حد عالی است، چون از قدیمیاصل
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محدود براي تأمین نیازهاي نامحدود. بنابراین، ما نه تنها در شرایط تنگناي فعلی، بلکه همیشه نیازمند الگوي اقتصاد 
مقاومتی هستیم.

تعاریف- 5

بهاقدامخود،نیازبهتوجهبااسالمیانقالبکهطورهمانیعنی. گویندمینیزموازياقتصادرامقاومتیاقتصاد
برايبایستینیزامروزنمود،مسکنبنیادوپاسدارانسپاهسازندگی،جهادامداد،يکمیتهمانندنهادهاییتأسیس

بهومقاومتیاقتصادبهاسالمیانقالبکهچراکند؛تکمیلودادهادامهراپروژهاینانقالب،اهدافتأمین
بایدپس. آیدبرنمیاقتصاديرسمینهادهاييعهدهازماهیتاًبساچهکهداردنیازاقتصاددرمقاومتیهاينهادسازي
.کندایجادویژهکاراینبرايموازينهادهایی
پیدرکهاقتصاديیعنیرودمیشماربهنیزترمیمیاقتصادازدیگريبرداشتمقاومتیاقتصاددیگرسوياز

اقتصاديموجودناکارآمدوفرسودهنهادهايوساختارها»ترمیم«و»گیريخلل«،»زداییآسیب«،»سازيمقاوم«
1.است

بهحملهمامخالفانکهکنیمبررسیابتدابایدیعنیاست،دفاعیاقتصادمقاومتی،اقتصادازدیگربرداشت
دستمقاومتیاقتصادبهوقتیبنابراین. دهندمیصورتابزارهاییچهباوچگونهراآندراخاللوایراناقتصاد

راخودمقاومتاستراتژيآنهااساسبروباشیمشناختهپیشاپیشرادشمنيهجمههايشیوهوابزارهاکهایمیافته
اجراوطراحینیزآنبامتناسبمقاومتنشود،شناختهدشمنآفندتااستبدیهی. کنیماجراوتدوینآنانعلیه

.شدنخواهد
سلبیمدتکوتاهرویکردیکمقاومتیاقتصاداساساًًزیرا. نامندمیالگواقتصادرامقاومتیاقتصاداینکهنهایتاو

دانستند،میمدتکوتاهیاپدافنديیارامقاومتیاقتصادکهقبلیتعریفسهخالفبرنیست؛پدافنديصرفاًاقدامیو
تعریفاین. شودمیشاملرابلندمدتاقدامیکوداردایراناسالمیجمهورياقتصادبهکالناندازيچشمرویکرداین
ایندر. دارددوراندیشانهوایجابیرویکردينیست،انقالبمعظمرهبرهايدیـدگاهازدوررسدمینـظربهکههم

برساند؛منطقهاولاقتصادجایگاهبهراماهموباشداسالمیهمکههستیم»آلیایدهاقتصاد«پیدرمارویکرد،
معنابدین. باشد»اسالمیبزرگتمدن«تشکیلساززمینهوبودهکارآمدوبخشالهاماسالمجهانبرايکهاقتصادي

.باشدآنتحققومقاومتمتضمنبایدمیالگومهمهايمؤلفهازیکیپیشرفت،ایرانیاسالمیالگويدراساساً

:ماکنونیجامعهدرآنجایگاهومقاومتیاقتصاد-6

مقاومتآندرکهپویاستوفعالايپدیدهواقعی،مقاومتیاقتصادکهباورنداینبراقتصاددانانازبسیاري
یکازکهماکنونیجامعهدردیدبایدحال. باشدملحوظترقیوحرکتمسیردرکوششوپیشرفتموانعدفعبراي
راکشورموقعیتنفت،فروشازناشیدرآمدهايبرصرفتکیهدیگرسويازواقتصادي،مختلفهايتحریموضعسو
متعددهايتحریمباحاضرحالدرما. کرداستفادهاقتصاديالگوياینازتوانمیچگونهداده،قرارخاصشرایطیدر

شود،مدیریتدرستیبهاگرتاثیراینکهچندهراستساختهمتاثرراکشوراقتصادکههستیمروبهروالمللیبین

18،ص1391مهر25329،22،شمارهاقتصادمقاومتیچهاوجهیهرم،مقالهاطالعاتروزنامه. 1
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طیکهدهدمینشاننفتبهمتکیاقتصادوضعیتبهگذرانگاهیاما. گرددتبدیلعظیمهايفرصتایجادبهتواندمی
تکاقتصاديبهراکشوراقتصادعمالًکهکردهپیدامعناداريافزایشنفتیدرآمدهايبهکشوروابستگیگذشته،دهه

روبهرومتعدديمشکالتباقطعطوربهآییم،فایقمشکلاینبرنتوانیمآیندهدراگروکردهمبدلمحصولی
جهتدرتوانیممینفت،بههاوابستگیکاهشجهتدرتالشومقاومتیاقتصادسایهدرروایناز. شدخواهیم
.برداریمگامانتظارمورداهدافبهرسیدن

وملیاقتصادازصحیحیبرداشتبایدمقاومتیاقتصادسازيزمینهبرايمعتقدنداقتصاديکارشناسان
کشور. آوریمدستبهمیآورند،واردایرانبهغربیکشورهايکهخارجیفشارهاينیزوجهانیاقتصادفضايهمچنین

درمشخصطوربههادشمنیاینواستمواجهغربیکشورهايسويازمتعدديتخاصماتباکهاستدیرزمانیما
سالچنددرکهشدهباعثاقتصاديتخاصموتهاجمازصحیحیدركراستاایندر. کندمیخودنماییاقتصادحوزه

. نمایدمیرخاخیر،هايسالنامگذاريدرامراینکهباشداقتصادحوزهرويرهبريمعظممقامتاکیداتگذشته
سرمایهوکارازحمایتوملیتولید“و”اقتصاديجهاد“،”مضاعفکارومضاعفهمت“،”مصرفالگوياصالح“

آحادشأنخوردرجایگاهیبهرسیدنوکشوراقتصاديعرصهساماندهیجهتدرلهمعظمتاکیدازهایینمونه”ایرانی
2.کردنخواهندفروگذارتالشیهرگونهازنظام،اهدافبهرسیدنبرايانددادهنشانهموارهکهاستایرانملت

ازمختلففشارهايوهاتنشمعرضدرهموارهماکشوردهد،مینشاناسالمیانقالبتاریخکههمانگونه
درایرانملتمقاومتمیان،دراینکهاستبودهغیرهوامنیتیفرهنگی،اقتصادي،هايحوزهدرجهانیاستکبارسوي

کلیهآسیاب،زیرینچرخهمانندهموارهکههستندایرانمردماینواقعدرواستکردهایفارااساسینقشآنناکامی
رجالوظیفهبینایندر. اندکردهایجادمرداندولتهايسیاستتحققبرايمناسبیبستروکردهتحملرافشارها
زدنضربهبرايرادشمنآتیهايفرصتتمامیعالمانهودقیقپژوهیآیندهباکهاستاینکشوراقتصاديوسیاسی

ماکهاستصورتایندر. گیرندکاربهمختلفسطوحدررامناسبراهکارهايوکردهشناساییکشوراقتصادبه
.کنیمفراهمراکشورجهشزمینهوکردهفرصتبهتبدیلراتهدیدهاتوانیممی

در آموزه هاي اسالمی :مقاومتیاقتصادالزامات-7

3.استاقتصادآن،حفظوثباتوجامعهتحققاصلیاستوانهکهمعنااینبه.استجامعهقواممایهاقتصاد،
اموروشدهمطرحعباديواعتقاديمسائلهمپايجامعه،اقتصاديروابطتصحیحاسالمی،هايآموزهدرروایناز

براساسکهچرا.رودمیبشمار4عباديواعتقاديمسائلدرحدمهمجایگاهیدارايمردم،معیشتیواقتصادي
ازپرهیزواقتصاديامورسالمتیکتاپرستی،درسایهانسانواقعیسعادتتامینقرآن،وحیانیهايآموزه

وجامعهسالمتبیانگرکهاستاموريازاقتصاديهايبرخورداريمالك،ومعیارهمینبرو5استفسادانگیزي
منديبهرهمعیارخداوندروایناز.باشنداقتصاديهاينعمتشاکربایستمیهاانسانواستخداونديعنایت
ورزيعدالتوتقواپیشگیوجامعهومردمانپاکیراشکوفاوسالماقتصادازجامعهپایدارودایمی

6.داندمی

1391تعاونگر،ازسایت،برگرفتهتعاونونقشایراندراقتصادمقاومتیوکاربردجایگاه،مقالهاولمسعودزاهدي. 2
5آیهنساء. 3
3و2آیاتانفال،؛39آیهنساء؛277و177و83و43و41و3آیاتبقره،. 4
86تا84آیاتهود،؛85آیهاعراف،. 5
96آیهاعراف،؛15آیهسباء،. 6
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هموارهمشرکانوکافرانازبیرونیومنافقانازدرونیدشمنانیکهدرجهانیسالماقتصادیکداشتنالبته
اقتصاديبهیابیدستلذا.نیستپذیرامکانسادگیبههستند،روانیوفیزیکیگوناگونفشارهايوتهدیددرحال

پیامبرانروایناز.استصحیحاقتصاديمدیریتنیازمندکند،تکیهآنستونبرجامعهوباشدجامعهقوامکه
.آوردمیپدیدرابخشقواموسالماقتصادکهپرداختندهاییآموزهبیانبهتوحیدي،واعتقاديهايآموزهدرکنار

برايدستورهاییوکردندمقومسالماقتصادحوزهمبذولراخویشاهتمامتمامپیامبران،ازبرخیحتی
بهراتوجهبیشترینکهاستپیامبرانیجملهاز)ع(شعیبحضرت.نمودندصادرجامعهاقتصاديوضعیتاصالح
7.استکوشیدهآناصالحدروداشتهمعطوفاقتصاديحوزه

مدیریتبرايرامصروزیرينخستمقاموبودهفعالاقتصاديدرحوزهیوسف(ع )نیزحضرتعملدرمقام
. استگرفتهعهدهبهاقتصاديبحران

دررااسالمیجامعهبتواندتااستمحورعدالتوسالمبخش،قواماقتصاديخواهاناسالمی،هايآموزه
کنندمیتحمیلدشمنانکهاقتصاديتنگناهايوهامحاصرهبرابردروکردهحفظآنانفشارهايودشمنانبرابر

آموزهسالم،مقاومتیوبخشقواماقتصادچنینتحققبراي.دهدادامهخودشکوفاییورشدبهوبماندباقیمقاوم
.استشدهواردروایاتوآیاتدربسیاريدستوريهاي

ومقوماقتصادتاگیردمیدربررامصرفتاتوزیعتولید،ازاقتصادهايحوزههمهدستوريهايآموزهاین
اقتصادي،سالمگردش،10عدالت،9تالشوکار8،تقواوایمانچونامورياقتصاديدرچنین.گیردشکلمقاومتی

،12عموماستفادهوجریانازنقدینگیکردنخارجممنوعیتنیزو11ثروتواموالتمرکزوانحصارممنوعیت
اصولعنوانبهودارداساسیوکلیدينقش14مصرفدراعتدالو13اجتماعیبیمهوتکافلونیازمندانتامین

.شودمیمطرحاسالمیاقتصادي
همهبراياست،الگوییدرآوردهاجرابهمدنیدرجامعه)ص(پیامبروکردهبیانقرآنکهاسالمیالگوهاي

دررامقومومقاومتیاقتصادباایمانیسالمجامعهازبرترنمونهتوانستاسالمیالگوياینکهچرااست؛جوامع
15.بخشدشکل)ص(النبیمدینه

داشتههاعرصههمهدریافتهتوسعهوشکوفاوپیشرفتهاسالمیجامعهبخواهیماگرنیزمعاصردرجهان
القرايامبااسالمیگفتمانکهامروزدرجهان.دهیمقرارعملسرمشقرااسالمیالگوهايهمانبایستمیباشیم،
دیگر،رقیبهايگفتمانبهتوجهبابایدکند،عرضهجهانیانبهرامعاصراسالمیدولتخواهدمیاسالمیایران

.بخشدشکلرامعاصراسالمیتمدنوموفقمقاومتیاقتصاد
.باشدداشتهتوجهمقاومتیبخشقوامومقوماقتصادالزاماتبهتااستالزمبنابراین

اقتصاداصولاماشود،دادهتغییراتیجزئیاتازبرخیدرتااستمکان،الزموزمانمقتضیاتبهتوجهباالبته
اقتصادالزاماتتبییندرمعاصراسالمیگفتمانرهبريروازاین.استیکسانهمچنانبخشقواموسالممقاومتی

183تا177آیاتشعراء؛87و84آیههود،؛85آیهاعراف،. 7
96آیهاعراف،. 8
14آیهنحل،؛61آیههود،.9

279آیهبقره،. 10
7آیهحشر،. 11
34آیهتوبه،. 12
8آیهنساء،؛273و215و177آیاتبقره. 13
67آیهفرقان،؛26آیهاسراء،؛31آیهاعراف،؛141آیهانعام،. 14
110آیهعمران،آل؛143آیهبقره،. 15

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


درپیشباتاکندمیاشارهاسالمیایرانالقراياممقتضیاتوامروزيشکلوقالبدراصولهمانبهمقاومتی،
16.یابیمدستموفقاسالمیسالماقتصادبهالزامات،اینتحققوگرفتن

اقتصادعلیهجهانیرقیبهايگفتمانفشارهايبهاشارهبا)العالیمدظله(ايخامنهامامرهبريمعظممقام
.کندمیاشارهمقاومتیاقتصادبهایراناسالمیجامعهرسیدنچگونگیبهاسالمی،

برواستشدهمتمرکزکشوراقتصادبردشمنطراحیکهبودمشخصقبلسالچنداز:فرمایدمیایشان
مضاعفهمتمصرف،الگوياصالحهمچوناخیرسالهايشعارهاياساسهمین

یکایجادبرايهاییحلقهعنوانبهایرانیسرمایهوکارازحمایتوملیتولیدواقتصاديجهادمضاعف،کار
.شودساماندهیاقتصاديعرصهدرکشورعمومیحرکتتاشدمطرحاقتصاديمنظومه

مقاومتیاقتصادالزاماتنتیجهدرودانستندمقاومتیاقتصاداجرايرااقتصاديفشارهايبامقابلهراهایشان
بهوابستگیکاهشخصوصی،بخشتوانمندسازيو44اصلکلیسیاستهاياجرايبااقتصادکردنمردمی:افزودند

ناگهانیتغییرازپرهیزوبرنامهبراساسحرکتوامکاناتومنابعزمان،ازحداکثرياستفادهمصرف،مدیریتنفت،
.روندمیبشمارمقاومتیاقتصادارکانازسیاستهاوقانونی

جهاديحرکتیکمصرفدرتعادلامروز:کردندتأکیدمصرفمدیریتخصوصدراسالمیانقالبرهبر
تولیداتازاستفادهواسرافازپرهیزموضوعبایدمردمآحادهمچنینوغیردولتیودولتیدستگاههايهمهواست

17.بگیرندجديراداخلی

زندگی:دراصول اقتصاد مقاومتی-8

:عبارتند ازمقاومتی اصولی وجود دارد که برخی از آنهابراي اقتصاد 18
پاداش کسی که براي :تولید، کشاورزي، عمران و آبادانی امام رضا(ع) فرمودکار و تالش عمومی براي-1

در روایتی 19کند از پاداش کسی که در راه خدا جهاد می کند بیشتراست.تالش و کوشش میمخارج زندگی خود 
بخوردپیامبراکرم(ص) فرمود: هرکس از دسترنج خود روزي حاللدیگر

کند، روز قیامت در شمار گشوده می شود، خداوند با دیده رحمت به او نگاه میالجنه نظر اهللا درهاي بهشت به روي او
براي کسب مال حالل، بر کار کردن«:و تالش را یک وظیفه بدانیم، پیامبر اکرم(ص) فرمودما باید کار»باشد.پیامبران 

پرسید، گفتند او » بن مسلمعمرو«صادق(ع) روزي از حالدر تاریخ آمده، امام20»است.هر مرد و زن مسلمان واجب
ناراحت شد، فرمود: واي بر او، مگر امام(ع) از این خبراز کار و تجارت دست کشیده، همت بسته وبراي عبادت کمر

21.دعایش مستجاب نمی شوددنبال کار نرود،نمی داند که هرکس
مقاومتی، قناعت و اعتدال در زندگی است.اسالم بر قناعت و اعتدال در زندگی ،یکی دیگر از اصول اقتصاد-2

و ال تجعل یدك مغلوله ً لی عنقک و ال«می فرماید: رآناعتدال در بخش اقتصاد تأکید فراوان کرده است، قاصل
22»کن.بسیار هم گشاده دستی مکن، بلکه حد وسط را انتخابتبسطها کل البسط؛ هرگز دستت را به گردنت مبند و

1391مرداد،مقاالت دین واندیشه آفتاب،نقش اساسی مدیریت مصرف در اقتصاد مقاومتی ،جمال میزبان . 16
3/5/1391رهبري،معظممقام. 17
1391سیداحمدمیرعمادي ، زندگی جهادي الزمه اقتصادمقاومتی ، بصیرت ،لرستان ،مهر. 18
808حسن بن علی بن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص. 19
209،ص 100بحاراالنوارج . 20
323،ص6،جاالحکام. تهذیب21
29آیه ءاسرا. 22
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قناعت به عنوان یک ویژگی نفسانیکه فردرادر مقابل زیاده خواهی وطمع ورزي در امان می دارد ،از ارزش هاي مهم در 
نمی شود، بلکه تأکید بر اعتدال می فعالیت هاي معیشتی است .در اقتصاد مقاومتی هرگز برمعیشت مردم سخت گرفته

شود.
.سه چیز است که نجات دهنده انسان است:در حدیثی امام باقر(ع) فرمود

ترس از خداوند در نهان و آشکار:الف
در هنگام ثروتمندي و تهیدستیب: میانه روي

غضبرفتار کردن، چه در حال خشنودي و چه هنگامالتج: به عد
پذیري و ایجاد مقاومت در برابر تهدیدها وپرهیز از فساد و حرام اقتصادي براي جلوگیري از آسیبـ 

و سالمت معنوي، مقاومت، و جامعه استوار است، بدون معنویتفشارها.اقتصاد مقاومتی بر پایه معنویت و دیانت افراد
همـعامل ملت ها وـزیاده روي و اسراف زمینه سقوط مشکننده است. 

کسی که میانه روي و :اعتدال، آینده افراد را تأمین می کند.علی(ع) فرمودبدبختی ها است. در مقابل، میانه روي و
مشکالت او جبران خواهد شد.فقر وثروت و بی نیازي او دوام خواهد داشت واعتدال را شیوه خود قرار دهد،

آوردن به ایمان و تقوا و تقوا و معنویت،یکی دیگر از اصول اقتصاد مقاومتی رويروي آوردن به ایمان و-
؛ اگر مردم قریه ها الْأَرضِوالسماءمنَبرَکَاتعلَیهِملَفَتَحنَاواتَّقَواآمنُواالْقُرَىأَهلَأَنَّ: ولَومعنویت است.قرآن می فرماید

زمین را به روي شان می گشودیم، ولی پیامبران را بهآورده و پرهیزکاري پیشه کرده بودند، برکات آسمان وایمان
23»مواخذه شان کردیم.دروغگویی نسبت دادند ما نیز به کیفر کردارشان

اسرافمفهوم-8-1

تلفمیانه،حدازدرگذشتنکردن،کاريکار،گزافههردراعتدالمرزازخروجمعنايبهلغت،رد
کُلِّفیالحدتَجاوز:نویسد: السرفمیمفرداتدرراغب.استآمدهکردنولخرجیومال»اسراف«کردن
امامازروایتیدر.پردازدمیزندگیاموردرتفریطوافراطبهکهاستکار کسیاسرافاالنسانُیفعلُهفعلٍ
است امامرويزیادهبگذرد،رويمیانهازچهآنهرعلَی االقتصاد،اسراف؛زادمااست: کُلُّآمده)ع(علی

میروایتیدروشماردمیبرآناضدادازرارويو زیادهاسرافوعقلسپاهیانازرارويمیانه)ع(صادق
ذلکعدامنو...قَصداًیشرَبواویاکُلوا قَصداًاَنلَهمجوزوودایِعالرَّجلِعندیضَعهاللّهمالُفرمایند: اَلمالُ

لَیهراماً؛عکهاستداشتهروامردم چنینبروگذاردمیامانتبهانساننزدکهاستخداوندبهمتعلّقمالح
فیفرمایند: اَالسراف مذموممی)ع(علیاست. امامحرامحد،اینازتجاوزوبیاشامندوبخورندرويمیانهبا

)ع(صادقامامخیر ازکارهايدرمگراست؛ناپسندچیزيهردررويزیادهالبرِّ؛اَفعالِفیالّآشَیءکُلِّ

روزکفاف،ونیازحدبراضافهساختمانیهرالقیامه؛یومصاحبِهعلَیوبالٌفَهوبِکَفافلَیسبناءکُلُّ:روایت 
بود.خواهدصاحبشحسابسنگینیوبال وموجبقیامت

الگومفهوم- 8-2

96اعراف: . 23

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


حدیث) ارائه وقرآننگاهازمصرفعنوان (الگويازمقصودواستسرمشقونمونهمعیار،معنايواژه الگو به
پیشوایانسخنانوقرآندراسالمی،جامعهدرمصرفشیوهاصالحبرايکهاستنبایدهاییوبایدمعیارها،

روایاتوآیاتدرورودمیشماربهاعمالناپسندترینازیکیاسرافاسالم،دیدگاهاز.استآمدهاسالم
ي کفاف اندازهبهخودمالازاستموظّفکسهراسالم،هاياساس آموزهبر.استشدهنکوهشفراوانی

وکندکفایتاعتدالحددرخانوادهوانسانزندگیبراي هزینهکهگویندرامالازقدريکفاف،.کندخرج
جوییصرفهبهرامردمتمام،1388سالآغازدرانقالباست. رهبر معظّماسرافآن،ازبیشکردنخرج

مصرفمعنايبهجوییصرفهکهباشندتوجه داشتهعزیزمانفرمودند مردموخواندهفرااسرافازپرهیزو
رامصرفومالنکردنکردن، ضایعمصرفجابهکردن،مصرفدرستمعنايبهجوییصرفهنیست؛نکردن
یک مسالهفقطاسراف،ازاجتنابوجوییصرفهيمسالهبنابراین،...استکردنبخشثمروکارآمد

کند. میتهدیدراکشورآیندهفرهنگی؛هماجتماعی،هماست،اقتصاديهمنیست؛اقتصادي

اسالمدرمصرفچگونگی- 8-3

صرفهوزندگیامورکردنترآسانالهی،هاينعمتازبهتراستفادهباتاکندمیتشویقراهاانساناسالم،
معارففراگرفتنخداوند،عبادتبرايتريبیشفرصتکاري،انجامبرايالزمزمانوبدنینیرويجویی در

کهاندازه ايبهالهیهاينعمتازکنند استفادهفراهمدیگرانتربیتونفسبه تهذیبرسیدگیالهی،
دهد،انجامرااشاجتماعیوفرديوظایفکامل،نشاطباوکندحفظراخودسالمتیوحیاتبتواندانسان

ایجادبرايراهانعمتازاستفادهاسالم.استالزموواجباسالم،نظرازبلکهمطلوب،تنها امرينه
.استکردهتشویقاسرافازو خودداريزندگیدرنسبیرفاهگشایش،

هانعمتازاستفادهمطلوبیت-8-4

الهی هاينعمتازاستفادهالهی، طیبات، زینت، بهچون : رزقهاییعنوانبیانباکریمقرآندرخداوند
اللّه؛نعمهاشکُرواوطَیباًحالالًاللّهرزقَکُمممااست. فَکُلواکردهنهیونکوهشراهاآنتحریمودادهفرمان
کُلواباشید و واوگزارسپاسوبخوریداست،کردهروزیتانخداوندکهايپاکیزهوحاللنعمت هايازپس،

اشرَبواوتُسرِفواالونَّهابحسرِفینَ سیرهال یبرنیز) ع(معصومانزندگانیروشو) ص(اکرمپیامبرعملیالم
بندگانشازیکیبهرانعمتیخداوندکهفرمایند: زمانیمی) ع(امام علیروایتیدر. داردداللتمطلباین

ببیند.اوزندگیدرراآن نعمتازبرخورداريآثاردارددوستکند،میعنایت

پژوهشنتایج- 9
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و سرگرمیجزدنیا،زندگیقرآنگفتهبهویابدمیتحقّقآخرتسرايدرحقیقیزندگیدینی،نگاهازگرچه
تأثیرياو،خرجودخلينحوهجملهازانسانزندگیگذرانچگونگیقرآننگاهازبازنیست ولیبازیچه
کورهمآخرتدرباشد،کورجهانایندرهرکسدارد وآخرتسرايدراوجاویدانچگونگی زندگیبرحتمی

مهممباحثازرااموالکردنهزینهومصرفچگونگیتوانمیکهاستاساسبود بر همینخواهدترگمراهو
جامعه،هرمصرفنکرد الگويقلمداد...فرهنگیاقتصادي،صرفاًموضوعاتاز راآنوکردمحسوبنیزدینی
مانعزیرااست؛توسعهمقابلدرسديگرایی،مصرفومحسوبجامعهآناقتصادمهم درمتغیرهايازیکی

ايعمدهبخشفعلی،شرایطدرمتاسفانه.شودمیتوسعههايزیر ساختاجرايوطرحبرايگذاريسرمایه
الگوياصالحضرورتبردلیلیخود،اینواستمصرف گراییواسرافنتیجهواردات،بهکشوروابستگیاز

وااليهايارزشاگرزیرانادیده گرفت؛رافرهنگیعواملنقشنبایدمیانایندر.استکشوردرمصرف
آید،درارزشصورت یکبهماديلذّاتورفاهبهرسیدنطلبی،دنیاوشودرنگکمجامعهسطحدرمعنوي

کند،پیداتحقّقمقاومتیکه اقتصاداینبراي.شودمیتشدیدجامعهدرزدگیرفاهوگراییمصرفروند
پایهساختنمعناي مقاومبهمقاومتیاقتصاد....کنندحمایتملّیتولیداتازبایدمسئوالناوالًچیست؟الزامات

جا برسد. هیچبهتواندنمیباشد،نداشتهراسخعزمتاملّتیک...ماستامروزِعمومیوظایفازاقتصاد،هاي
بهاحترامومالکیتشناختبامعتدلرژیمیکاسالمفرمایند:میخودنامهوصیتدرنیز)ره(خمینیامام
راهبهسالماقتصادهايچرخشود،عملآنبهحقبهاگرکهمصرفومالکیتشدنپیدادرمحدودبه نحوآن
مقوله بردشمنتمرکزازکاملآگاهیبااسالمیانقالبدوراندیشوفرزانهرهبراخیرهايسالافتد. طیمی

مناسبهايبرنامهتاکردندتالشایران،کشوروملتعلیهاقتصاديجنگسناریويطراحیحتّیواقتصادي
اصالحسمتبههمچون حرکتعناوینیبهرااخیرهايسالرو،ایناز.دهندارائهفشارهااینبا مقابلهجهت
اقتصادراستا،دراینونهادندایرانی نامسرمایهوکارازحمایتملّی،جهاد اقتصادي و تولیدمصرف الگوي

سويازکنونیحساسوتاریخیپیچدرامتحرکتراهنقشهتبیینواژه هايکلیدازیکیعنوانبهمقاومتی،
محوریتباغرباقتصاديجنگآغازوهاتحریمبا تشدیدکهحساسبرههایندرلذا.گردیدمطرحایشان
همهوظیفهگذاشته،اقتصادرويراخوداصلیتواندشمنوهستیممواجهایرانملّتعلیهسلطهنظام

هايسازماندستگاه ها،مسئوالن،تمامیوباشدمحورآنازحملهدفعبهاقدامبایدخوديجبههنیروهاي
به راکشوراقتصادمصرف،الگوياصالحوجهاديروحیهباوشدهآشناوظایفبابایدمردمآحادواداري

وتهدیداتتمامیشرایطیچنیندراستبدیهی.دهندجایگاهارتقاءمقاومتی،اقتصادهايویژگیباموقعیت
جهشیکبهتواندمیفرصت،یکبااقتصاديتهدیدتبدیلباایرانملّتوباختهرنگاقتصاديفشارهاي 
مدیریتوملّیعزمبافرهنگ،وسال اقتصاددراستامید.یابددستو توسعهپیشرفتمسیردراقتصادي

رهبرندايبهپاسخدروشودواقعهاخانوادهوریزانبرنامهاي برايمایهدستپژوهش،اینجهادي نتایج
کاربهراخودتوانهمهبایدمردم،آحادآید. بنابراین،وجودبهمصرفزمینهدرفرهنگیاصالحانقالب،فرزانه
برايمستمرحرکت.گرددتقویتتر بیشچههرشده،آغازامسالگذارينامباکهمبارکیحرکتتاگیرند
:طلبدمیراذیلقطعیواولیهالزاماتاسالمی،نظامودینیيجامعهدرمصرفالگوياصالح
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درنابسامانیبهتوجهودرداحساس.شوداصالحبایدوداردوجودکهفساديوبیماريبهاعتراف- 9-1
بیماريدرمانبرايیافتنانگیزهواصالححرکتبراينخستالهی،گامهاينعمتو مصرفاستفادهکیفیت

باشد. می

میکههاییراهبهرسیدنبرايمستمرتالشوگراییمصرفبیماريدرمانبرايهمگانیوملّیعزم- 9-2
.کندرفعرا بیمارياینتواند

شرایطواقتضائاتباهمکهروشیوالگوارائهومصرفمدیریتبرايکاملوجامعاينقشهطراحی- 9-3
باشد. داشتهاسالمینظاممبانیودینیفرهنگباکاملیانطباقهموهماهنگ باشدموجود

مآخذومنابع-10

کریمقرآن- 10-1

.عقلدفتر:قممصرف،نبایدهايوباید)1388(حسینسیداسحاقی،- 10-2

.هدایتزمزم:قماسالمی،مصرفالگوياصول.)1388(عبداهللاصادقی،حاجی- 10-3

.تابی:قماسالم،درمصرفالگوي) 1388(جمالمحمداشکذري،خلیلیان- 10-4

.سمت:تهراناسالمی،اقتصادمبانی)1384(دانشگاهوحوزههمکاريدفتر- 10-5

.بسیجتحقیقاتومطالعاتپژوهشکده:تهرانمصرف،الگوياصالح) 1388(مرتضیعزّتی،-6

معاونت:تهرانمسلمان،یکزندگیدرمصرفالگوياصالحبردرآمدي.) 1388(عبدالرسولسیدالهدي،علم-10-6
.فارسپژوهشِ خبرگزاريوآموزش

.فردوسانتشارات:،تهران)ره(خمینیامامحضرتالهیسیاسینامهوصیتوصایا،کتاب) 1388(اهللاذبیحعلیزاده،- 10-7

.نیاجاوید:تهرانجزنی،منیريترجمهگرسنه،انسان) 1388(دوکاسترو،ژوزوئه- 10-8

تبلیغاتدفترنشروچاپمرکزکتاب،بوستانموسسه:قممصرف،الگويواسالم) 1388(اکبرعلیکالنتري،- 10-11
.علمیه قمحوزهاسالمی

.دارالحدیثنشروچاپسازمان:قمحدیث،وقرآننگاهازمصرفالگوي) 1388(محمدشهري،ريمحمدي- 10-12

.النبیسبط:مصرف،قمالگوياصالحگنجینه) 1388(مهديهاشمی،سید- 10-13
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