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و  ی، رسالت نظام اسالمیدر اقتصاد مقاومت یدیو تول یرفتار مصرف یاصالح الگو

 رانیمردم ا

 3یرا مزرعه فراهانیسم، 2کیحجت اهلل عبدالمل، 1یسمانه مزرعه فراهان

 :دهکیچ

ل يردن آنهدا و تبدد  كد اثدر  ينترل و بد ك يفشار و نقاط ضعم و تالش برا يهاص حوزهيدر واق  تشخ ياقتواد مقاومت

هم در سدطح   ياسالم يه هدف نظام اقتوادكجا دهنده است  از آن سازنده و رشد يهاها به فرصتميدها و تحريتهد

ه در كد اسدت   يوول اقتواد اسالممح يتوان گفت اقتواد مقاومتياست م يش ثرو  جامعه و رفاه عموميالن، افزاك

رو نيپردازد  از اينه مناب  ميص بهيدار به تخويا و پاير اهداف، پويا در مسيها ما ، حوادث، بحرانيط بروز ناماليشرا

بده   يم اقتواد مقاومتين موضوع بنگريه به اك يو ارزش يدگاه فرهنگياست  از د يلزوما اقتواد مقاومت ياقتواد اسالم

 يبدرا  يمودرف، فرهندگ سداز    يتجمل، اصدالح الگدو   ز از اسراف ويپره يبه معنا  هکست بليردن نکمورف ن يمعن

ق و يو تشدو  ياركش راندمان ي، افزايمتخوص خود يانسان يرويمناب  و ن ه برکي، تيد مليت تولي، تقويمورف داخل

شده اسدت،   ين راستا، سعيدر هم مردم نهاد است  يهاو انجمن يامور به بخش خووص يجهت واگذار يسازفرهنگ

ن شدود تدا در   يدي تب ينندگان در حوزه اقتوداد اسدالم  كنندگان و مورفكدي، رفتار توليليتحل-يفيتوص يضمن بررس

ج پدژوهش  ين نتدا يتدر م  مهدم يد( ارائه دهياقتواد )مورف و تول ين اساسكاز رفتار دو ر يمطلوب يم الگويت بتوانينها

از  يرياندداز، جلدوگ  ش پدس ياهش مودرف و افدزا  كد  چونمطرح شده  يت پارامترهايرعاه كقت است ين حقيانگر ايب

ن يت عز  مسدلم يت، رعايفكيت يري، مديت جهاديريد مديس و در امر تولكلو ياالهاكار، عدم مورف کاسراف و احت

 ا را به دنبال خواهد داشت يدار و پويپا ي، اقتواديويو عدالت تخو

 د.یتول یمصرف، الگو یشرفت، الگوی، پی، اقتصاد مقاومتی: اقتصاد اسالمیدیلک واژگان

 

 مقدمه -1 

ن موضوع ياند  اردهك يپافشار يت مسئله اقتواد و جنگ اقتوادير رهبر فرزانه انقالب بارها بر اهمياخ يهادر سال

همت »، «مورف ياصالح الگو»مانند  ييهايگذارنشان داده است  نام يز خود را به خوبيها نسال يگذاردر نام يحت

 ين مقوله را به خوبيت اياهم« يرانيه ايار و سرماكت از ي، حمايد مليتول»، «يجهاد اقتواد»، «ار مضاعمكمضاعم، 

شده،  يبر آن پافشار يش در سخنان رهبريش از پيها، آنچه بميد فشارها و تحريند  با توجه به تشدكيار مکآش

 يفشار و نقاط ضعم و تالش برا يص حوزه هايدر واق  تشخ ياقتواد مقاومتاست   4«ياقتواد مقاومت»بحث 

                                                           

 samanefarahani136@yahoo.com دانش آموخته كارشناسي ارشد گروه اقتواد اسالمي دانشگاه اصفهان - 1

 استاديار گروه معارف و اقتواد دانشگاه امام صادق )ع( - 2

 دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان - 3
4
 - Resistive economy 
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دشمن  يسازنده و رشددهنده است  هدف اصل يهاها به فرصتميدها و تحريل تهديبدردن آنها و تكاثر  ينترل و بك

ن يند، اقشار مردم را از اكرا مختل  يران صدمه وارد سازد، رفاه مليا يبه رشد مل ياقتواد يه با فشارهاكآن است 

  .ت فاصله به وجود آورديمكن آنان و دولت و حاين سازد و بيبدب يراه نسبت به نظام اسالم

توان گفت ياست م يش ثرو  جامعه و رفاه عموميالن، افزاكهم در سطح  ياسالم يه هدف نظام اقتوادكجا از آن

ر اهداف، يا در مسيها ما ، حوادث، بحرانيط بروز ناماليه در شراكاست  يمحوول اقتواد اسالم ياقتواد مقاومت

 يلزوما اقتواد مقاومت يرو اقتواد اسالمني( از ايپردازد  ) فولنامه راهبردينه مناب  ميص بهيدار به تخويا و پايپو

ارد و از را توأمان د يت  اقتوادکعلم اقتواد و م يهاتيها و قابلتيظرف ينظام اسالم ي را اقتواد در ياست؛ ز

 ( 1393، يشود )اسديمند ممناس  هم بهره يو اجتماع ياقتواد ينهادها

نندگان كنندگان و مورف كديرفتار تول يبه بررس يليتحل-يفيه با روش توصكن مبحث ما را بر آن داشت يت اياهم 

ن يا ن،يم  بنابراياز رفتار هر دو گروه ارائه ده يمطلوب يم الگويت بتوانيم تا در نهايبپرداز يدر حوزه اقتواد اسالم

-يد چگونه ميبه امر مورف و تول ينگاه اقتواد اسالمه كن سثال است يبه ا ييپژوهش در صدد پاسخگو

 ست؟يد چيران تولينندگان و مدكمورف  ياصالح الگو يعمل يهاارکراهباشد؟

د يه تهدكت است ين ظرفيا ي، دارايت جهاديرينماد مد، به عنوان يه اقتواد مقاومتكن است ينوشته حاضر ا يمدعا

ا و يپو يران به اقتوادياقتواد ا يتحول ساختار يبرا ييطال يرا به فرصت يجهان يهاقدر  يبه وجود آمده از سو

از فرهنگ  يه اقتواد مقاومتكجا شود و از آن ي نزد يشور به استقالل اقتوادكجه يند و در نتكل يفا، تبدكخود

، يجبهه مردم يدهلکران و شيملت ا يو معنو يارزش يهاتيظرف يريارگکتواند با بيرد؛ ميگيشه مير يبوم

ران را محقق يدار ايشرفت پايجه پيش ببرد و در نتيپ د بهيران تولينندگان و مدكدر رفتار مورف خود  يهاشاخص

 سازد 

 يه خطوط و دستورهاكن خواهد بود ياسالم به دنبال ا ياقتوادت  کم: یمصرف در اقتصاد اسالم یالگو -2

ت  کباشد را در چارچوب مياال( مكاال، مقدار و زمان مورف هر كسه عامل )تنوع  ينندهكم يه تنظكرا  ياصل

( به موضوع يو عز  اقتواد ي، جهاد اقتواديه )عدالت اقتواديت  از سه زاوکن ميند  اكاسالم مشخص  ياقتواد

 جه دارد مورد نظر تو
وجود دارد  عدالت  يويو عدالت تخو يعيو مورف، عدالت توز ي: از نگاه عدالت اقتوادي  عدالت اقتواد2-1

پرداخت حقوق اموال؛ در خوو   ي، به معنايويهاست و عدالت تخوپرداخت حقوق انسان ي، به معنايعيتوز

ه كن است يدر مورف، ا يعيت عدالت توزيرعاه شرط كطور گفت نيتوان ايو ارتباط آن با مورف م يعيعدالت توز

شود، اما  پرداخت تواند مورف شود،يا ميه قرار است مورف شود، ك يياالهاكگران از مقدار و از يد يحقوق اقتواد

جعل  يم التکوال تثتوا السفهاء اموال»د: يفرمايننده دارد  خداوند مك در رفتار مورف ياتيهم منو يويتخو عدالت

پس  هستند  يقوام فرد و جامعه اسالم يهيه اموال، ماكد يفرمايه به صراحت مين آي[ ا5ه ي]نساء، آ« امايم قکاهلل ل

ن هم باز چند الزام و اقتضاء در يه اكت شود ياموال رعا يه وجه قوامكن خواهد بود يا يبه معنا يويعدالت تخو

ده، يفايب ياالكاز اسراف، عدم مورف  يريجلوگه عبارتند از: كند كيجاد ميا يمورف يو در الگو يرفتار مورف

 ( 1393، کياال )عبدالملكار کاز احت يخوددار

ه كبحث انفاق است  يکيدهد؛ يجهت م يمورف ياز چند جهت به رفتار و الگو ي: جهاد اقتوادي  جهاد اقتواد2-2

اسالم، واج  است  بحث  ياقتوادت  کاز انفاق در چارچوب م يا انجام حداقليتوان گفت انفاق يا  قرآن ميطبق آ
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مورف  يق جهاد اقتواديگر از مواديد يکيه است  ين سرمايتأم يش پس انداز براياهش مورف و افزاكدوم، بحث 

 مبود است )همان(  كاهش مورف در زمان كننده، ك

ارها و باشد  رفتيل ميسب يبر قاعده نف يمورف، مبتن يدر خوو  الگو ي: عز  اقتوادي  عز  اقتواد2-3

ن شود؛ در خوو  مورف هم، مورف يمسلم يدار شدن عز  جامعهد باعث خدشهينبا ياقتواد يهاتيفعال

 گردد )همان(  يراهت مكا مشمول وجه يشود ين منافا  دارند، ممنوع ميه با عز  مسلمك يياالهاك

  در سب يو جهاد يرد انقالبيکرو ي ازمند ي، نينونكرسد در مقط  يبه نظر م: یمطلوب رفتار مصرف ی. الگو3

ن اساس، يبر اشود  يم ين تلقياديبن يازهايمورف جزو ن ين چارچوب، مسئله اصالح الگويم  در هميهست يزندگ

شتر يز بين مسئله ني، اشود يمشتر يب يشور اسالمك ي بر  يمال يو فشارها ياقتواد يهاميتحر يه دامنهك يزمان

آن  يه زندگكم هستند يو متناس  با اقتضائا  تحر يمقاومت يشتير معيازمند تقدينند و مسلمانان ك يدا ميمعنا پ

مورف  يد محور اصالح الگويبا يننده براساس اقتضائا  ملكرفتار مورف يرو مهندسنياز ا ند ك ير ميها را متغ

در حوزه مورف به عدم اسراف )مخالم نظام ليبرال( و تبذير )مخالم رياضت  ياقتواد مقاومترد يکباشد  و رو

دارد و جز با  ياقتواد را درپ يسازسالم ين مداريت در چنكه حرك يو جهاد ياسالم يرديکرو باشد يماقتوادي( 

 شود يسر نميار مردم در مورد مورف مکر افييتغ
 يه، جهاد اقتوادين سرمايتأم يانداز براش پسيو افزااهش مورف كانداز: ش پسياهش مورف و افزاك  3-1

و مناب   يد به مناب  ماليش توليافزا ين برايمسلم يه جامعهك يطيه در شراكن معنا يشود  به ايمحسوب م

انداز، به ن پسيه اكند كانداز پس ياهش مورف خودش، مقداركتواند با يننده مكاج دارد، مورف ياحت ياهيسرما

 ( 1393، يل شود )خانباشيتبد ياهيسرمامناب  

همواره مورد  ياز اصول اقتواد اسالم يکيردن قناعت به عنوان كشه يو پ يستيزساده از اسراف: يري  جلوگ3-2

به دور از  يت در مداركسوره فرقان، حر 67ه يرو خداوند در آنيآن بوده است  از ا يو الگوها ين الهيدن يتوجه ا

 ياالهاكمالکيت فرد مجوز آن نيست كه هرگونه اقدامى نسبت به   دانسته است يداريدن به پايرس ط رايافراط و تفر

ه ك يمالاجتناب كند   موظم است از امورى از جمله اسراف، اتالف، مورف زير مفيدفرد انجام دهد  بلکه د شده يتول

 ننده باشد  كه آن مال، متعلق به خود مورف کنين برود، ولو ايد از بيشود، نبايجامعه م يداريباعث قوام و پا

ش يه با افزاكزند؛ چرايجامعه را برهم م يس قوام اقتوادكلو ياالهاكس: مورف كلو ياالهاك  عدم مورف 3-3

د يتول يهااز نهاده يشوند و بخشيا  مين عمليهم به طم  سود، وارد ا ينندگانكديتول يياالهاكن يچن يتقاضا برا

ه با فرهنگ كنند  كيس مكلو ياالهاكو صرف  يدهد برسد، جهتيو مف يضرور ياالهاكبه مورف  توانديه مكرا 

 ييگراز از تجمليبست پرهار خروج اقتواد از بنکه راهكن مسئله به مردم القا شود يجاد بستر مناس  ايو ا يساز

اهش كجه ي، و در نتيداخل ياالهاك يريپذرقابتش ياهش تورم و افزاكدنبال آن ه به ك( 1391، يلياست؛ )خل

 خواهد بود  ياريکب

ننده كخودش است  مورف  ير قوامياال از مسكردن كخارج  ياال به معناكار کاال: احتكار کاز احت يخوددار  3-4

به مورف آن ندارد،  يازيه فرد نك يدر حال يعنيند؛ كو حبس  يدارياز دارد، خريه جامعه به آن نكرا  يياالك

ه كن يه به جهت اكننده است كاال توسط مورف كار کن همان احتيند؛ اكياال محروم مكهم از مورف آن  گران رايد

 است  يوين عدالت تخويقوان يند، منافكيخودش خارج م يمال را از وجه قوام

 ييرفتارهاا ي يديتول يم رفتارهايتنظ ياسالم برا ي  اقتوادتکم: یدر اقتصاد اسالم یدیرفتار تول یالگو -3

 ي، جهاد اقتوادي)عدالت اقتواد ياصل يه از سه مجراكدارد  يا  و اقتضائاتيدهد، منويننده انجام مكديه فرد تولك

 ند كين ميين مسئله و موضوع را تبي( ايو عز  اقتواد
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 يعيعدالت توز يچهي، الزم است از دريديدر خوو  رفتار تول ين الزاما  اقتوادييتب ي: براي  عدالت اقتواد3-1

ه به ك يسانك، حقوق يديا  توليعمل ي ه در كن معناست يبه ا يعيوارد بحث شد  عدالت توز يويو عدالت تخو

مطرح شده، پرداخت شود؛ حقوق صاحبان  يه در فقه اسالمك يت دارند و براساس اصولكد مشاريامل در تولكصور  

شود: يمرتبط م يديرفتار تول ياز دو جنبه با الگو يويوپرداخت شود  عدالت تخ يار به درستك يرويه و نيسرما

اسالم  يت  اقتوادکه مك يجا بحث و دستورنيه در اكد است يعوامل تول يريارگكبه  يآن در حوزه يجنبه ي 

معطل نگذاشتن مناب   يبه معنا ،ن خود، اواليه اكد است يعوامل تول يريارگکدر ب يورردن بهرهكثر كدارد، حدا

دوم د، در جنبهيتول ين روش برايا، انتخاب بهتريموجود و ثان يديمناب  تول ياستفاده از همه يعنيد است؛ يتول

فرد  يعنيدر خوو  محوول است؛  يت وجه قواميمسئله رعا -گردديد برميه به مسئله تولك -يويعدالت تخو

  محوول ييار و تضکه از احتكند كن محوول رفتار يبا ا يد طوريند، باكيد ميه تولكرا  يننده محوولكد يتول

 ( 1393، کيشود )عبدالمل يريجلوگ

ه به كاست  يسكننده مجاهد كد يتول ي از مناف    يگذشتن از بخش يبه معنا ي: جهاد اقتوادي  جهاد اقتواد3-2

ه ك ييمحوولش را تاجا تيفكيند، و كثر كه سود خودش را حداك يند، نه به مقداركد ياال تولكاز جامعه يمقدار ن

مت يق يثركاهش حداكمت عادالنه و منوفانه و يگر ارائه قيش دهد  بحث ديتواند، افزايش مقدور است و ميبرا

ه كند ك يرد، سعيپذيمت باالتر را از او ميه بازار قكنيه با وجود اكاست  يسكننده مجاهد كد يتول يعنياست؛ 

ه رفاه مورف کنيا يثر تالشش را داشته باشد براكش بگذارد و حداياالك يرا رو يترمت منوفانهيتر و قنييمت پايق

 ش دهد )همان(  يش مقدور است، افزايه براك ييننده را تا جاك

 يدهم و سامانيتنظ يبه نحو ياقتواد يهاتيه رفتار و فعالكن معناست يبه ا ي: عز  اقتوادي  عز  اقتواد3-3

را  يدي، رفتار توليعز  اقتواد يجا قاعدهنيفتد  در اير سثال نرود و به خطر نيزن يمسلم يه عز  جامعهكشود 

ه كوجود دارند  يياالهاكه ك يطيند، در شراكيد ميننده تولكد يه تولك يياالكدهد  به عنوان مثال، نوع يجهت م

ن را ياال عز  مسلمكن ياند و دشمنان از ك يداريگانه و دشمنان خريب يشورهاكن مجبور است از يمسلم يجامعه

االها را كن نوع يه اكشود يمسلمانان واج  و الزم م ينندهكد يبر تول ينند، به نوعكيد ميبرند و تهدير سثال ميز

 ند )همان( كد انتخاب يتول يبرا

 يمناسب يرفتار يتوان الگوياسالم م يت  اقتوادکدر چارچوب م: یران اقتصادیمطلوب رفتار مد ی. الگو4

 ران هستند، ارائه داد يه مدكد يان توليمتول يبرا

ند و كيم مووب و متعارفش محبوس نميخودش را در چارچوب شرح وظا ير جهادي: مديت جهاديري  مد4-1

 يت اقتواد جامعهين و با تقوياسالم، با عز  مسلم يت  اقتوادکه با مك يند؛ هدفكيمعموال هدف را نگاه م

 مرتبط است  ياسالم

 ي د ياست تول يهيد محووال  بادوام است  بديت مورف، توليريمد يهاتياز اولو يکيت: يفكيت يري  مد4-2

م به يخواهياست  اگر م يافتنيساخت دست  يو متدولوژ يمناب  مورف يق استانداردسازيمحوول بادوام تنها از طر

 يمناب  و ارزش گذار يبنداستاندارد و رتبهد يم به سمت تولير هستيم ناگزين مقوله بپردازيبه ا ياربردكصور  

 ( 1393، يليراسماعيم )مينكت كند ساخت حريت فرآيفكيبراساس 

ه ك يطيها در شرارد آنکو اصالح عمل يرد عوامل اقتوادکنظار  بر عمل: يرد عوامل اقتوادکنظار  بر عمل  4-3

ت  که در چارچوب مكاست، چرا  يران اقتواديم مدينند از وظاكيرا نقض م يعيو توز يويعدالت تخو يارهايمع

 داده شده است  يگذارران اجازه قانونياسالم به مد ياقتواد

 يهاتيظرف يرنده از همهيم گير توميه مدكبدان معناست  يويت عدالت تخوي: رعايويت عدالت تخوي  رعا4-4

 ت استفاده را ببرد ينها يم سازيتوم يجامعه برار کند؛ و نگاه محدود نداشته باشد و از افراد متفكموجود استفاده 
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 ييد الگوينند، باكيگانگان اتخاذ ميدر تعامل با ب يران اقتواديه مدك يرفتار ين: الگويت عز  مسلمي  رعا4-5

 يرا ؛ چه در رفتارهاكمثل نوشتن توافق نامه و مذا يرسم يند  چه در رفتارهاكن را حفظ يه عز  مسلمكباشد 

 مانند: نوع برخورد و تعامل  ير رسميز

ز يو ن يت گذاريدر نظام اولو يبازنگر ريتأثم تحت يه به صور  مستقکنين اهداف عالوه بر ايت در ايس  موفقك

د قبل از يه باكاست  ييهارساختيز ريتأثم و به شد  تحت ير مستقياست، به صور  ز يت اقتواديريستم مديس

 ياسيو س يجنبه فرهنگ يگردد و حتيرساخت لزوما  به بخش اقتواد باز نمين زيبه آنها توجه داشت  ا يزيبرنامه ر

 ت هستند    يه بر بخش اقتواد دارند، حائز اهمك يفراوان ريتأثدارند  اما به علت 

 :گیری نتیجه -5

ل يبدردن آنها و تكاثر  ينترل و بك يفشار و نقاط ضعم و تالش برا يص حوزه هايدر واق  تشخ يمقاومتاقتواد 

هم در سطح  ياسالم يه هدف نظام اقتوادكجا آنسازنده و رشددهنده است   يهاها به فرصتميدها و تحريتهد

 است  يمحوول اقتواد اسالم يتوان گفت اقتواد مقاومتياست م يش ثرو  جامعه و رفاه عموميالن، افزاك

ن يت  به دنبال اکن ميم   ايقرار داد يمورف را مورد بررس ياسالم به مقوله يت  اقتوادکدگاه ميدر بخش اول د

اال( كاال، مقدار و زمان مورف هر كسه عامل )تنوع  ينندهكم يه تنظكرا  ياصل يه خطوط و دستورهاكخواهد بود 

 ي، جهاد اقتواديه )عدالت اقتواديت  از سه زاوکن ميند  اكاسالم مشخص  يت  اقتوادکباشد را در چارچوب ميم

و  يرد انقالبيکرو ي ازمند ي، نينونكرسد در مقط  يم( به موضوع مورد نظر توجه دارد  به نظر يو عز  اقتواد

-يم ين تلقياديبن يازهايمورف جزو ن ين چارچوب، مسئله اصالح الگويم  در هميهست يزندگ  در سب يجهاد

-ش پسياهش مورف و افزاكه عبارتند از؛ كم يمطلوب مورف ارائه داد يالگو يبرا يين اساس  پارامترهايبرا شود 

 يسازسالم ين مداريت در چنكحر  االكار کاز احت يخوددارس، كلو ياالهاكاز اسراف، عدم مورف  يريانداز، جلوگ

 شود يسر نميار مردم در مورد مورف مکر افييدارد و جز با تغ ياقتواد را درپ

 ياسالم برا يت  الهکم  ميردكان ينندگان را بكد يد و تولياسالم به مبحث تول ي  اقتوادتکمدر بخش دوم نگاه 

 يه از سه مجراكدارد  يا  و اقتضائاتيدهد، منويننده انجام مكديه فرد تولك ييا رفتارهاي يديتول يم رفتارهايتنظ

ن يند  با توجه به همكين ميين مسئله و موضوع را تبي( ايو عز  اقتواد ي، جهاد اقتوادي)عدالت اقتواد ياصل

ه عبارتند از؛ كران هستند، ارائه داد يه مدكد يان توليمتول يبرا يمناسب يرفتار يتوان الگويم يت  اقتوادکم

ت عدالت ين، رعايت عز  مسلمي، رعايرد عوامل اقتوادکنظار  بر عملت، يفكيت يري، مديت جهاديريمد

ت يدر نظام اولو يبازنگر ريتأثم تحت يه به صور  مستقکنيبر ان اهداف عالوه يت در ايس  موفقكه ك ،يويتخو

ه كاست  ييهارساختيز ريتأثم و به شد  تحت ير مستقياست، به صور  ز يت اقتواديريستم مديز سيو ن يگذار

جنبه  يگردد و حتيلزوما  به بخش اقتواد باز نم هارساختين زيبه آنها توجه داشت  ا يزيد قبل از برنامه ريبا

  دارند   ياسيو س يفرهنگ

 

 :عراجم

  ميركقرآن -

الن  كو  يراهبرد يهااستيسفولنامه   "ياقتواد مقاومت يامل براك ييالگو ينظام اقتواد اسالم"(  1393  )ي، علياسد-

  39تا 25: 5شماره

تا  4: 171ار و جامعه، شماره ك، ماهنامه "يبه مفهوم اقتواد مقاومت ياجتماع-يرد فرهنگيکرو"، 1393، محميد، يخانباش-

17  

  43تا 24: 20ارآگاه  شمارهكمجله   "يدر پرتو اقتواد مقاومت يمقاومت اقتواد"(  1391ن  )ي، حسام الديليخل-
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دانشگاه امام صادق  ييج دانشجوي  چاپ اول  تهران: انتشارا  بسياقتواد مقاومت(  1393، حجت اهلل  )کيعبدالمل-

  )ع(  
  1: 45شماره ، مجله ساختمان، "يار تحقق اقتواد مقاومتکت، راهيفكيت يريمد"، 1393، محمود، يليراسماعيم-
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