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 چكیده

باشود  در   ی)ع(( در خصوو  اقتصواد مو    نیاسالم )قران و معصوم دگاهيهر چند مختصر د انیرو در صدد ب شیمقاله پ 

 ژهيو و گواه يبشور جا  نيد نيشود بلکه اسالم به عنوان کاملتر یو مصرف خالصه نم دیمردم در تول گاهيجا یاقتصاد اسالم

اقتصاد در نظور گرتتوه اسوت      ژهيگوناگون به و یها عرصهدر  اراتیو اخت فيمردم و حکومت ها به صورت وظا یبرا یا

انقوال    یرهبور  کورد يرو نیباشد  هم چن یم یملت و دولت در اقتصاد اسالم گاهيجا لیو تحل نییمقاله تب نيهدف از ا

 یهوا  تیو و ظرت یبووم  طيبا توجوه بوه شورا    هينظر دیشده و تول یبررس نهیزم نيدر ا یبا عنوان اقتصاد مقاومت یاسالم

و  یاتیو دولت و پشتوانه مردم جنبوه عمل  تيدرا يد باها با هينظر نيکه ارسد  یبه نظر م یمنطبق با اسالم ضرور وجودم

   کند  دایپ يیاجرا

 

 اسالمی، اقتصاد مقاومتیدولت، ملت، اقتصاد هاي کلیدي:  واژه
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Abstract  

 

This article seeks to briefly explain how Islam (Quran and Imams) on the economy. 

Islamic economics is not the role of people in the production and consumption but Islam as a complete 

human religion a special place for the people and government for the duties and powers in different 

fields, especially economy is considered. The purpose of this article is to explain and analyze the 

position of the nation and the state in the economy. The Islamic Revolution Leader approach in this 

area has been studied as a resistance economy And the production capacity of existing theory 

according to local conditions and consistent with Islam appears necessary that this theory with the 

wisdom of government and popular support operational and administrative aspects of it. 
 

Keywords: State, nation, Islamic economy, economy of resistance 
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 همقدم

مکاتب زيادی در جهان در زمینه تبیین جايگاه دولت و مردم در اقتصاد نظريه دارند، در اين باره اسالم به عنووان کامول تورين     

موورد توجوه قورار داده و نقوش و     دين الهی با نگاه همه جانبه به مسائل بشر، مسأله اقتصاد را به عنوان بخشی از قووانین خوود   

وظايف مشخصی برای ملت و دولت و حکومت ها تشريح نموده است  در اين میان راهکارهای عملی و نظری ويوژه ای از سویره   

آموزه هاى شريعت اسالمى و چارچو  ارائوه شوده از سووى آن بوراى اقتصواد، از آن       پیامبر) ( و معصومین)ع( ارائه می شود 

نظام اقتصادى اسالم به گونه اى طراحى شده است که در صورت شکل گرتتن ترهنگ اسوالمى و اجوراى ايون    حکايت دارد که 

اقتصاد به سمت تعادل در اشتغال کامل حرکت خواهود  و  آموزه ها، بسیارى از اهداف مورد نظر براى اين نظام عملى خواهد شد

 د کر

در اين مقاله تالش شده است توصیه ها و دستورات اسالم در زمینه جايگاه دولت و ملت در اقتصاد اسالمی شامل وظوايف  

و اختیارات دولت در برابر مردم و وطايف مردم در برابر دولت و روابط صحیح اين دو تشريح شود  همچنین بوا توجوه بوه وجوود     

معظم رهبری در اقتصاد ايران اسالمی و تالش در جهت تحقق نظام اقتصاد اسالمی بوا  نظام ارزشی اسالم در ايران، رويکرد مقام 

بر اقتصاد مقاومتی مطرح شده است  و بر ضرورت نظريه پردازی و اجرای عملیاتی نظريات مبتنی بر اقتصواد اسوالمی بور     تأکید

 شده است  اساس آموزه های دين مبین اسالم و با توجه به شرايط بومی کشور ايران تأکید

 

 مبانی نظري جایگاه دولت -1

تبیین نقش دولت در زمینه تعالیت های اقتصادی از موضوعات اساسی مکاتب و نظام های اجتماعی در تموام جهوان موی    

باشد  و اين مسأله در ابعاد مختلف همواره مورد اهتمام دانشمندان اسالمی بوده است  اجرای احکام و آموزه های اسالم در همه 

رزشی امکان پذير نیست  وظايف دولت در عرصه اقتصاد شامل مواردی چون برنامه موارد، بدون حضور دولت مقتدر هدف گرا و ا

اجتماعی، توازن اقتصادی، تثبیت ارزش واقعی پول و تصودی تعالیوت هوای خوا  اقتصوادی اسوت،        تأمینريزی برای اشتغال، 

 همچنین الزم است به منابع مالی و اختیارات قانونی دولت توجه ويژه داشت 

ان کاملترين دين الهی، نگاهی همه جانبه به مسايل دارد  بر اسواس آيوات قورآن خداونود متعوال مومنوان را       اسالم به عنو

کسانی معرتی می کند که از پیامبر پیروی کنند  پیامبری که آنان را به معروف دستور می دهد و از منکر بواز موی دارد  حوريم    

 (    177(، 7حالل و حرام را برايشان تعیین می کند )اعراف )

در نگاه اسالم خداوند انسان ها را صاحب اختیار آتريده و هیچ قدرتی حتی حکومت ها و دولوت هوا حوق سولب اختیوار و      

آزادی او را ندارند  بر اساس آيات قرآن از مسئولیت های حکومت اسالمی ايجاد زمینه برای انسان ها در خصوو  آزادی بیوان،   

 امعه اسالمی می باشد انتخا  شغل، تغییر مکان اشتغال در ج

 ( 75( ،6)نساء )« ای کسانی که ايمان آورده ايد خدا، پیامبرخود و صاحبان امر را  اطاعت کنید» 

خداوند مسلمانان را به حمايت و پیروی از حکومت اسالمی ترا خوانده، لذا اهداف و ارزش های ايون ديون الهوی بودون دخالوت      

 دولت و حکومت دشوار می باشد 

آيات قرآن در روز قیامت ملت ها گاهی به تناسب کردار جمعی شان مواخذه می شوند  بنوابراين ضورورت وجوود    بر اساس 

حکومتی مقتدر به ويژه در تعالیت های اقتصادی احساس می شود  از نظر اسالم دولت و حکومت ابوزاری بورای تحقوق اهوداف     

رشد و تعالی انسان هاست  برای ايجاد نظوامی عادالنوه، علوم و     مادی و معنوی و حاکمیت ارزش های الهی و انسانی و بستر ساز
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تجربه انسان ها کفايت نمی کند، لذا آنان نیازمند راهنمايانی آسمانی هستندکه خداوند متعال آنان را با داليل روشن ترستاد توا  

 ( 27(، 77مردم به عدالت قیام کنند )حديد )

 ( 59-55ی تقه در همه زوايای زندگی بشر است )صحیفه نور،صصاز ديدگاه امام خمینی)ره( حکومت تلسفه عمل

پس جهت اجرای احکام اسالم و قرآن در تمام عرصه ها از جمله مسايل اقتصادی، نیازمنود دولتوی مقتودر هسوتیم توا بوا       

 نظارت بر انجام صحیح امور، خود سبب ساز اجرای آن باشد 

یامبر گرامی اسالم با تشکیل حکومت اسالمی در مدينه در حوزه هوای  خداوند متعال دولت ها را مجری عدالت می داند، پ

تجارت، کشاورزی، خدمات و صنعت قانون وضع نمودند و معامالت رايجی همانند ربا و احتکار را تحوريم کردنود  تعالیوت هوای     

هوايی از قبیول خموس،     اقتصادی چون مشرو  سازی، مجسمه سازی، مراکز تحشا، پرورش خوک و    را حرام دانستند  مالیات

زکات، جزيه و خراج را تعیین نمودند و اين ها داليل روشنی بر جايگاه و مسئولیت دولت در عرصه اقتصاد موی باشود )تراهوانی    

 ( 21، 1394ترد،

در عهدنامه حضرت علی )ع( به مالک اشتر نخعی آمده است که حضرت به تعالیت های گوناگون اقتصوادی آن روز اشواره   

 ( 773 يژه ای بیان کرده اند )سید رضی، اند و در خصو  هر کدام دستورالعمل ونموده 

دولت ها در عرصه اقتصاد، استقالل اقتصادی را به عنوان هدتی مهم در برنامه های کالن خود در کنار اهداتی چون رشود  

دولت با اين انديشوه و آرموان موی توانود     اقتصادی، ثبات قیمت ها، توزيع عادالنه قیمت ها و خودکفايی مد نظر قرار می دهند  

حضور تعال در عرصه های تولید و تجارت و بهره گیری از ترصت های اقتصادی و مقابله بوا تهديود هوا و تشوارها داشوته باشود       

 ( 4-7صص، 1352)متفکرآزاد و همکاران،

سلط قرار نداده اسوت  در بنود نهوم از    سوره نساء آمده است: خداوند متعال هرگز برای کاتران بر مؤمنان راه ت 161در آيه 

اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران نیز بر خود بسندگی و استقالل اقتصادی ايران تأکیود شوده اسوت و راه    

 حل قانون اساسی در اين باره، اتزايش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی مطابق با نیازهای عمومی بیان شده است 

و  ديو از کاتران و مشرکان هموواره درحوال تهد   یرونیاز مناتقان و ب یدرون یکه دشمنان یاقتصاد سالم درجهان کيداشتن 

کوه قووام جامعوه باشود و      یبه اقتصواد  یابي  لذا دست ستین ريامکان پذ یهستند، به سادگ یو روان یکيزیگوناگون ت یتشارها

و  یاعتقواد  یدرکنوار آمووزه هوا    امبرانیو رو پ نيو اسوت  از ا  حیصوح  یاقتصواد  تيريمد ازمندیکند، ن هیجامعه بر ستون آن تک

 .آورد یم ديپرداختند که اقتصاد سالم و قوام بخش را پد يیآموزه ها انیبه ب ،یدیتوح

 تیاصوالح وضوع   یبورا  يیکردند و دسوتورها  عطوفحوزه اقتصاد سالم م بهرا  شيتمام اهتمام خو امبران،یاز پ یبرخ یحت

معطووف   یتوجوه را بوه حووزه اقتصواد     نيشوتر یاست که ب یامبرانی)ع( از جمله پ بیجامعه صادر نمودند  حضرت شع یاقتصاد

 ( 193تا 177 (24)؛ شعراء97و  96 (11)؛ هود97 (7))اعرافاست دهیداشته و در اصالح آن کوش

بحوران   تيريمود  یمصور را بورا   یريو تعال بووده و مقوام نخسوت وز    یدرحوزه اقتصاد زی)ع( ن وسفيعمل حضرت  درمقام

 ( 77 (12)وسفي)به عهده گرتته است یاقتصاد

را در برابر دشومنان و   یقوام بخش، سالم و عدالت محور است تا بتواند جامعه اسالم یخواهان اقتصاد ،یاسالم یها آموزه

بماند و به رشود   یکنند مقاوم باق یم لیکه دشمنان تحم یاقتصاد یآنان حفظ کرده و در برابر محاصره ها و تنگناها یتشارها

و  اتيو در آ یاریبسو  یدسوتور  یسوالم، آمووزه هوا    یاقتصاد قوام بخش و مقاومت نیچنتحقق  یخود ادامه دهد  برا يیو شکوتا

 .وارد شده است اتيروا
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  ردیو شکل گ یتا اقتصاد مقاومت ردیگ یتا مصرف را دربر م عيتوز د،یاقتصاد از تول یهمه حوزه ها یدستور یآموزه ها نيا

(، 275(2)(، عودالت )بقوره  16 (14)؛ نحل41 (11)(، کار و تالش )هود54 (7)و تقوا )اعراف مانيچون ا یامور یاقتصاد نیدرچن

؛ 61و 1(9)؛ انفووال25 (6)؛ نسوواء275، 199 (2))بقووره، یو عموووم یو تعوواون یمشووارکت ،یچندگانووه خصوصوو یهووا تیوومالک

خوارج کوردن    تیو ممنوع زیو ( و ن7 (75)نحصار و تمرکز اموال و ثوروت )حشور  ا تیممنوع ،ی(، گردش سالم اقتصاد7(75)حشر

؛ 273و  217و  177 (2))بقوره  یاجتمواع  موه یو ب تول و تکا ازمنودان ین نی(، تام36( 5)و استفاده عموم )توبه انياز جر ینگينقد

دارد و بوه   یو اساس یدی( نقش کل47( 27)؛ ترقان24 ( 17)؛ اسراء31( 7)؛ اعراف161(4) ( و اعتدال در مصرف )انعام9 (6)نساء

 .شود یمطرح م یاسالم یعنوان اصول اقتصاد

هموه جواموع اسوت؛     یبورا  يیبه اجرا درآورده است،الگو ی) ( درجامعه مدنامبریکرده و پ انیکه قرآن ب یاسالم یالگوها

) ( شوکل   یالنبو  نوه يو مقووم را در مد  یبا اقتصاد مقاومت یمانيتوانست نمونه برتر از جامعه سالم ا یاسالم یالگو نيچرا که ا

 ( 111 (3)؛ آل عمران163 (2)بخشد  )بقره

از نگاه اسالمی، تالش برای رسیدن به خودکفايی و برنامه ريزی اصولی حکومت ها برای دست يابی به اسوتقالل اقتصوادی   

است که بايد دولتمردان در کنار اقتصاددانان و بوا همکواری    اهمیت تراوان دارد  برنامه ريزی در جامعه اسالمی از مسائل مهمی

انديشه وران اسالمی، تقیهان و پژوهشگران نسبت به تدوين و اجرای اثربخش آن اهتمام کنند  از سوی ديگر توسعه و پیشورتت  

د )متفکور  می کنو امری ارزشی است که دولت اسالمی به عنوان متولی حرکت جمعی مردم به سوی هدف های آن برنامه ريزی 

  ( 1351آزاد و همکاران،

دولت اسالمى براى دستیابى به اهداف و انجام وظايف خود به اختیوارات قوانونى و منوابع موالى کواتى نیواز دارد  مطالعوه        

ى در اختیوار دولوت گذاشوته شوده     ها، امکانات و اختیارات کات دهد که متناسب با مسؤولیت هاى اقتصادى اسالم نشان مى آموزه

شوامل ايون   اسوت کوه   در نظام اسالمى، اموال تراوانى در مالکیّت يا در اختیار دولت اسوالمى    در اختیار دولت یمنابع مال  است

و کفارات که در چگونگی و میوزان هور کودام مباحو        مالیات،  خمس، زکات تطره،  زکات،  انفال و منابع طبیعىموارد می باشد: 

 ويژه ای وجود دارد 

؛ مین مناتع آنان استأبر مبناى مشارکت و همدلى با مردم و در جهت ت ی آن در نظام اسالمیسیاست ها و دخالت دولت

کردن عکس العمل مردم، سیاست هاى خود را در خالف جهوت انتظوارات   ی در حالى که دولت هاى ديگر مى کوشند براى خنث

 آنان ترسیم کنند 

 

 جایگاه ملت در اقتصاد اسالمی -2

اسالم همه انسان ها به عنوان جانشین خداوند، حق بهره مندی از نعمت ها را دارند  تمرکوز امکانوات در دسوت    در بینش 

گروهی اندک و محرومیت اکثر مردم با آموزه های اسالم و شان جانشینی اسالم سازگار نیست  در اسوالم موردم بوه سوه گوروه      

 بزرگ تقسیم می شوند:

 درآمد را ندارند  ی و کسبانی که توان تعالیت اقتصادکس -1

 کسانی که توان تعالیت اقتصادی را دارند، اما درآمد آنها کمتر از مخارجشان است  -2

 ( 14-19، صص1395مخارجشان است )میر معزی،کسانی که در آمد آنها مساوی يا بیشتر از  -3
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نیازهای ضروری اتراد بر عهده تمام مسلمانان می باشد  امام علی )ع( در نامه خود به مالوک اشوتر بعود از     تأمیندر اسالم 

بیان اصناف چهارگانه شامل کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و کارمندان که نیروهای تعال و تولیدی جامعه هسوتند، بوه طبقوه    

 ان بسیار سفارش ترمودند ديگری از مردم از جمله يتیمان و ناتوانان و مسکین

موی گوردد     توأمین در صورتی که نظام اقتصادی اسالم در معنای درست اجرا شود، حقوق اتراد بوی سرپرسوت و نیازمنود    

پیامبر اکرم ) ( در خصو  مسئولیت ملت در قبال يکديگر می ترمايند: کسی کوه سویر بخوابود در حوالی کوه همسوايه اش       

ه و هیچ آبادی نیست که در آن کسی شب را با گرسنگی بگذراند و خداوند روز قیامت بوه اهول   گرسنه باشد به من ايمان نیاورد

 ( 131،   12آن آبادی نظر کند )وسايل الشیعه، ج 

مردم در نقش های تولید کننده و مصرف کننده در اقتصاد ايفای وظیفه می کنند  آنان بوه عنووان عنصور تعیوین کننوده      

نند در مقابل بحران ها و تشار های داخلی و خارجی مقاومت کنند  می توان با تکیوه بور دانوش و    سرنوشت حکومت ها بايد بتوا

بینش در حوزه های مختلف و ارائه نظريه هايی منطبق با مکتب اسالم و پورورش و کواربرد نظريوات در عرصوه هوای سیاسوی،       

رشد و شوکوتايی اقتصواد حاصول رابطوه صوحیح      اجتماعی، ترهنگی، صنعت و اقتصاد به پیشرتت های چشمگیری نائل گرديد  

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می باشد  مفاهیمی چوم قناعت، عدالت، انصاف در کسب و کار، پرداخت مالیات های اسالمی، 

ئول پرهیز از اسراف، رعايت محدوده حالل و حرام اقتصادی پويا را به ارمغان می آورد  خداوند در قرآن کوريم مسولمانان را مسو   

يکديگر معرتی کرده است و اين مسئولیت با توجه به آنچه گفته شد، در بخش اقتصاد و ايجاد رتواه و امنیوت اقتصوادی بیشوتر     

 احساس می شود 

مشارکت مردم در عرصه های گوناگون ايران اسالمی که از ابتدا بر پايه ظلم ستیزی و مقاومت بنا شده، همواره قابل توجه 

م رهبری با تأکید بر مردمی کردن اقتصاد و پیشرتت درون زا، کلید واژه اقتصواد مقواومتی را بیوان کورد و     بوده است  مقام معظ

اتزايش مشارکت مردم در عرصه های مختلف به ويژه اقتصاد و اسوتفاده از سورمايه هوای تیزيکوی و انسوانی متعلوق بوه بخوش         

 خصوصی را در راستای اين نوع از اقتصاد دانست 

در شکل گیری کسب و کار و اقتصاد مردمی، سرمايه الزم و نیروی انسانی ماهر و کارآمود اسوت کوه تعامول     دو عامل مهم 

اين دو نیازمند شرايط و وجود مقررات و اصولی می باشد که رهبر انقال  اسالمی ايران پیرامون اقتصواد مقواومتی آن را تبیوین    

ول تولید ثروت در اسالم و مبارزه با تساد اقتصادی سوبب شوکوتايی   نمود  تأکید بر حمايت از بخش خصوصی، بهره گیری از اص

بخش های مهم اقتصاد، اتزايش درآمد و رتاه مادی و معنوی مردم و رسیدن به برتری ايوران اسوالمی در منطقوه و جهوان موی      

امات ذيل حايز اهمیت می شود  جهت تجلی جايگاه ملت در اقتصاد اسالمی با توجه به آنچه مقام معظم رهبری بیان داشته، اقد

 باشد:

ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتی و ايجاد حساسیت در مردم؛ گام نخست، نهادينه کردن اقتصاد مقاومتی بورای عبوور از بحوران     -

 های موجود است و ورود نخبگان در اين عرصه مورد تأکید می باشد 

جدی اصالح گردد و الگويی مطابق با ارزش های اسالمی  مشارکت در نقش مصرف کننده تعال: الگوی مصرف تعلی به صورت -

 ارئه شود 

مشارکت مردم در تولیدات کشور: در اين زمینه از تعالیت های اقتصادی، ابتکارات و خالقیت های تولیدی مردم استقبال شود  -

 تا مردم با احساس مولد بودن به پیشرتت و مقاومت کشور کمک نمايند 

اقتصادی مردم و بسترسازی دولتی: ترويج کارگروه بین گرو ه های مردمی که مردم بتوانند در قالب سرمايه ارائه الگوی تعاون  -
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در اسوالم نیوز از دو    ( 77-79صوص ، 1352گذاری و  مشارکت در مديريت اقتصادی همراه دولت باشند )شفیعا، موسوی لقمان،

مبانی اخالقی و اعتقادی رويکرد تعاون در اسالم مورد تأکیود و تبلیو    جهت ، روش تعاونی مورد تأيید و تأکید قرار گرتته است: 

 های اساسی پیروزی و تداوم حیات اسالم نامید  توان رويکرد تعاون را يکی از پايه قرار گرتته است؛ به طوری که می

 

 نظام اقتصادي اسالم -3

در حوزه های تولید، توزيع و مصورف اسوت کوه از     نظام اقتصادی اسالم، مجموعه ای از الگوهای رتتاری و روابط اقتصادی

کتا  و سنت پیامبر اکرم) ( و امامان معصوم و عقل استنباط می شود  اين الگو ها چگونگی پیوند شرکت کننودگان در نظوام   

اسالم در اقتصادی به يکديگر و منابع اقتصادی را تبیین کرده، و بر اساس مبانی بینشی و در چارچو  اخالق و حقوق اقتصادی 

 (  34  ،1395جهت هدف های اقتصادی اسالم سامان ياتته اند )میرمعزی،

اقتصاد اسالمی مذهب و نظام دارد، مذهب اقتصادی اسالم شامل اصول ثابتی است که از قرآن و سنت استفاده می شوود  »

« وت پديود موی آيود   ای متفوا و نظام اقتصادی اسالم از تطبیق اين اصوول در زموان هوا و مکوان هوای گونواگون بوا اجتهواد هو         

 ( 1617)تنجری،

برای رسیدن به جامعه تاضله که حاصل تالش تمامی پیامبران و امامان معصوم می باشد، نیازمنود نظوام اقتصواد اسوالمی     

عودالت اجتمواعی بورای رسویدن بوه       توأمین هستیم  نظامی که از قواعد کلی ارائه شده در اسالم گرتته شده است و در راستای 

اسالم مسأله اقتصاد را به عنوان بخشی از قوانین خود مورد توجه قرار داده و حل مشکالت اقتصوادی را   سعادت انسان می باشد 

(  دين اسالم در جهوت تنظویم روابوط اقتصوادی     331-336،صص1371صدر،و اخالقی مردم می داند )در اصالح مبانی عقیدتی 

ها، قواعدی در تقه اسالمی بیان کرده است که از جمله می توان به مسئله توزيع ثروت اشاره کرد در اسوالم مالکیوت   بین انسان 

به سه بخش ملی، خصوصی و دولتی تقسیم می شود  از عقود اسالمی می توان به مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعالوه،  

(  بور اسواس آمووزه هوای ديون اسوالم و در روايوات        166 ، 1379رموانجی،  اشواره نموود)دادگر ک   خمس و زکات و امثال آن

 معصومین)ع( امنیت و آسايش مردم و ايجاد رتاه عمومی از اهداف مهم نظام اقتصادی اسالم می باشد 

از صاحبنظران و متفکوران   کياست   هر  یابعاد مختلف یلفط مشترک است که دارا کي «یاقتصاد اسالم» بیترک ايواژه 

 نيتور  انود  عموده   بر دامنه ابعاد آن اتوزوده  یاند به نحو که داشته يیشهايو گرا نشیبر اساس ب یو تکر ینيحوزه د نيمرتبط با ا

کوه از راه   یاسالم به عنوان مجموعوه معوارف مورتبط بوا وحو      نيو ابعاد ان ارتباط آن با حوزه د فيوظا نییو تب فيابهام در تعر

 یرهوا یمتغ انیو در م یو کشوف روابوط ثابوت رتتوار     يیشناسوا  یاست و حوزه علم اقتصاد که در پو  دهی  و سنت به ما رسکتا

اسوت   یانتظوارات  زانیو م انگریاز همه ب شیدامنه بح  و اختالف در ابعاد آن ب یگستردگ گريد ی  از سوباشد یاست، م یاقتصاد

 یشورع  نيکه از اقتصاد صدر اسوالم و موواز   یبر اساس شناخت یاز مسلمانان در جوامع اسالم یاریکه درباره آن وجود دارد  بس

و  یالگوهوا مشوکالت اجتمواع    نيو بوا مبنوا قورار دادن ا    یاست که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماع نيدارند انتظارشان ا

 .را مرتفع سازند نيامروز یاقتصاد

 هوا یژگيو نيو برخووردار اسوت و بور اسواس ا     یعلمو  تیاست و هم از ماه یمکتب و نظام اقتصاد یهم دارا یاسالم اقتصاد

دو  یاقتصواد اسوالم   در .هموت گمارنود   یاقتصواد  یاسالم به حل مشکالت اموروز  یبر معارف غن هیقادرند با تک یجوامع اسالم

تفواوت در کسوب    -1معوارف وجوود دارد     نيو ر اب یمبتن یاقتصاد یو اقتصاد آزاد و نظامها یاقتصاد اسالم انیم یتفاوت ماهو

  زا نظارت درون -2درآمد حالل 
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 یممکن تقط به موارد حالل آن توجه دارد  از جهوت دوم اقتصواد اسوالم    یها نهيگز انیاز م یجهت اول اقتصاد اسالم از

انسوان مسولمان    کيو مسلمان و مؤمن توجوه دارد    یدرون یابيو اعتقاد و ارز مانيجامعه و قبل از آنها به ا یمدن نیتراتر از قوان

حالل خواهد بود و مجاز به تصرف خواهود بوود کوه     شيبرا یمبنا تقط درآمد نيو بر ا اندعالم را محضر خدا بد ديقبل از همه با

اموروز   یدر نظوام اسوالم   یحتو  نيو باشوند  بنوابر ا   یمبنا م یانتسا  به او دالشته و حق باشد موارد باطل اصوال پوچ و ب تیقابل

و اصول بور بطوالن آن     سوت یبر حق بودن آن ن لیلد یانتسا  نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانون یحقا به کس یچنانچه مال

الزم بوه   یقو یحالل آسوت کوه کوار و ارزش اتوزوده حق     یسازمان زمان اينهاد  ايترد  کيبه  یمثال تعلق بودجه دولت یاست  برا

 وجود آمده باشد 

گرايوی تأکیود دارد  اقتصواد غربوی نیازهوای انسوان را        تصاد اسالمی بر خالف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصورف قا

 .انود  دانود؛ در حوالی کوه در اسوالم منوابع و امکانوات نامحودود معرتوی شوده          نامحدود و منابع و امکانات جهان را محودود موی  

  (36 (16) راهیمتُحْصُوهَا ) سوره ابوَإِن تَعُدُُّواْ نِعْمَتَ اللُّهِ الَ 

  های خداوند را به حد و حصری محدود کنید توانید نعمت های خداوند را در شمار بیاوريد نمی و اگر بخواهید نعمت 

امام صادق )ع( می ترمايند: پنج چیز است که هر کس يکی از آنها را نداشته باشد زندگی اش هموواره بوا کاسوتی روبورو،     

ته و تکورش مشوغول اسوت : تندرسوتی، امنیوت، تراخوی روزی، همودم سوازگار و رتواه و آسوايش)محمدی ری           خودش سرگش

(  رتاه و آسايش مورد نظر اسالم حتی شامل غیر مسلمانان نیز می شود  بور ايون اسواس دولوت اسوالمی، توراهم       1377شهری،

عهده دار می باشود  در روايتوی نقول شوده اسوت کوه       آوردن امنیت اقتصادی مسلمانان و غیر مسلمانان در سرزمین اسالمی را 

 حضرت علی )ع( در مورد پیرمرد از کار اتتاده نصرانی دستور دادند که از بیت المال به او کمک کنند 

مطلبی با ترضیه جهان شمولی علم اقتصاد اسالمی، انديشه های متعدد نظیر شهید صدر را مطرح موی کنود و بور تفواوت     

نچه به عنوان علم اقتصاد در جهان رايج است، تأکید می کند  اقتصاد اسالمی  در بستر نظوام اسوالمی شوکل    اقتصاد اسالمی با آ

(  وجوود  34،  1351موع انسوانی موی باشود)مطلبی،    می گیرد و الزمه پیدايش و تحقق آن، وجود پویش توره هوايی در جوا   

در تعريف اقتصواد اسوالمی آموده اسوت کوه: اقتصواد        هنجارها و ارزش های عقیدتی به پديداری اقتصاد اسالمی کمک می کند 

اسالمی رشته ای از دانش است که به تحقق رتاه بشر از راه نوعی تخصیص و توزيع منابع کمیا  که با مقاصد شوريعت سوازگار   

است، کمک می کند  بدون اينکه آزادی تردی را بی جهت محدود کند يا باعو  عودم تعوادل هوای اقتصوادی کوالن و زيسوت        

در اقتصواد    (1394را تضوعیف کند)شووقی نیوا،   حیطی مستمر شود يا همبستگی اجتماعی و خانوادگی يا باتت اخالقی جامعه م

اسالم ) ( بوه عنووان رهبور و قانونگوذار، دقیقوا بوا عودالت و حقووق          امبریاسالمی، منبع غايی الهام، قرآن مقدس می باشد و پ

ن يک بازرگان بدين معناست که او دانش عملی بازرگانی را دارا بود و طرز عمل او )به اقتصادی در ارتباط بود و تجربه او به عنوا

اقتصادی بايد مالحظه گردد  بنابراين، قرآن کريم در آموزش اقتصادی اش بیانی صريح دارد  در قورآن   امالتعنوان سنت( در مع

آيوه از   1611اده شده است  به طوری که بویش از  کريم در مقايسه با انجیل، تضای بیشتری به موضوعات اقتصادی اختصا  د

کريم دستورالعمل کاملی درباره هموه جوانوب زنودگی اعوم از      قرآنآيه قرآن کريم به مسائل اقتصادی مربوط است  زيرا  4224

 دان بوه آن و حقووق اقتصوادی آنهاسوت    تعهودات معتقو   ايون دسوتورالعمل شوامل وظوايف و     سوت  مادی و معنوی مهیا کورده ا 

 ( 1394)حبیبیان،

در نظام اسالمى براى تربیت و جهت دادن رتتارهاى اقتصادى مردم در مسیر برقرارى تعادل، دو نوع احکام الزامى و احکام 

احکام الزامى، به ويژه در حوزه تعالیت هاى اقتصادى نشان مى دهود کوه هموه آن هوا اعوم از احکوام        .تشويقى مقرر شده است
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تراهم ساختن ظرف تحقق اهداف متعالى اين نظام و رساندن جامعه مسلمانان بوه مطلوو  موورد نظور     وجوبى يا تحريمى براى 

خداوند است  برخى از اين قوانین براى حفظ حقوق همه مسلمانان، و بعضى در صدد تإمین حقوق گروه هاى خا  وضع شوده  

وجوو   ،  دتواع از حقووق کوارگر    اين احکام عبارتنود از: اما به صورت غیرمستقیم، مناتع همه را نیز در بر دارد  مهم ترين  ،است

ممنووع بوودن   ، برخووردارى از اطالعوات کامول    ،جلوگیرى از تعدد واسطه، کفايى تعالیت هاى ضرور و تحريم تعالیت هاى مضر

تقط به وضع مقوررات و  اسالم،   مبارزه با اتراف، ممنوع بودن ربا، تحريم اتالف، تحريم اسراف و تبذير، انحصار برخورد با،  احتکار

بلکه براى تعالى بیش تر مسلمانان و نزديک تر شودن بوه نظوام مطلوو  اسوالم، احکوام تشوويقى و         ،احکام الزامى بسنده نکرده

تشوويق بوه سورمايه    ،  اهمیت دادن بوه بهوره ورى و کوارايى   لی، تشويق به کار و نکوهش تنبکه شامل هى نیز بیان شده اندتنزي

  می باشد قناعت در مصرف، بسنده کردن به سود کم ، گذارى و تولید

 دارد داللت نیز و  است گرتته قرار مدح مورد شايسته شغلی عنوان به تجارت که دارد وجود تراوانی جمالت کريم قرآن در

  اسوت  بهتور  شخصوی  دارايیهای انحصاری کنترل از مطمئنا شود، می( طرتین) سود موجب که عاملی عنوان به معامله اينکه بر

 (ترمايد می نساء سوره در)

      مِنْکُم تَراهٍ عَنْ تِجارَةً تَکُونَ اَنْ اِالُّ بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ اَمْوالَکُم تَأْکُلُوا ال آمَنُوا الَّذينَ اَيَّها يا

 (ببريد سودی و) داده انجام رغبت و رضا روی از تجارتی آنکه مگر نخوريد ناحق به را يکديگر مال ايمان، اهل ای

 انوواع  از برخوی  حوال،  هور  به  گويد می سخن نیست ضرر آن در هرگز که تجارتی به امیدواری از ديگر تراز در کريم قرآن

 محکووم  نادرسوت،  و نامشوروع  تجواری  تعالیتهای شد، بیان کتا  اول تصل در همچنانکه و باشد تاسد تواند می تروش و خريد

  است شده گرتته نظر درر مض خاصی صورت به مادی، دارايی ذخیره در رقابت  است شده

      التَّکاثُر اَلْهیکُمُ :ترمايد می تکاثر سوره در

  است داشته غاتل( مرگ و خدا ياد از) سخت عشیره، و ترزند و اموال بسیاری را مردم شما( که آيید هوش به)

 هوای  جنبوه  بوه  توجه مانع تواند می ديگران، مصرف سطح با حتی و تخرتروشی برای مادی اشیای ذخیره ديگر عبارت به

  گردد مهمتر روحانی

استاد مطهری در با  پیوند اسالم با اقتصاد می نويسد: اسالم دو پیوند بوا اقتصواد دارد: مسوتقیم و غیور مسوتقیم  پیونود       

مستقیم اسالم با اقتصاد از آن جهت است که مستقیما يک سلسله مقررات اقتصوادی دربواره مالکیوت، مبوادالت، مالیوات، ار ،      

مینه ثروت و    دارد  پیوند غیر مستقیم اسالم با اقتصاد از طريوق اخوالق اسوت  در    هبات، صدقات، وقف، مجازات های مالی در ز

اين جهت برخی مذاهب ديگر نیز کمابیش چنین می باشد  اسالم مردم را توصیه می کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ايثوار  

 ( 211-213 ، 1379و منع درونی خیانت و رشوه و همه اين ها در زمینه ثروت است )مطهری،

اسالم با اشراف بر همه ابعاد زندگی انسان برنامه دارد  در زمینه اداره صحیح جامعه از بعد اقتصادی نیز راهکارهای عملوی    

و نظری ويژه ای ارائه می نمايد که از سیره پیامبر) ( و ائمه معصومین)ع( قابل برداشت است  مکتب اقتصواد اسوالمی جهوت    

را بیان کرده است که چگونگی اجرای اين اهداف به مقتضیات زمان و مکان و تغییر اوضاع و شورايط،  تحقق خود، اهداف خاصی 

تفاوت پیدا می کند  اسالم به دنبال نظام سالم روابط اقتصادی بین مردم و حکومت می باشد  در سیره اقتصادی امام علوی )ع(،  

است  در بخش نظوری شوامل: الگووی جوامع اخوالق کوارگزاران       راهبردهای اقتصادی دولت در دو بخش عملیاتی و نظری آمده 

اقتصادی مانند خدا محوری، امانت داری و قانون مداری و در بخش عملی شامل: تقسیم عادالنه بیت المال، بستر سازی تولید و 

اخوالق کوارگزاران    اشتغال، مبارزه با تقر و تساد و تبعیض و تقويت سیستم های نظارتی اقتصاد محور می باشود  الگووی جوامع   
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اقتصادی در واقع ترهنگ سازی اقتصادی است که در نظام اسالمی مکرر به کارگزاران بر مردم امر شده که با مردم مودارا کننود   

 ( 15-65 ، 1353و بدانند حاکم اصلی خداست و آنان وسیله خدمت به بندگان خدا هستند )اکبری دستک، سعیدی،

به آزادی تعالیت اقتصادی قايل است و هم به محودوديت هوايی از جملوه جلووگیری از      در با  اصول اقتصادی، اسالم هم

-114صوص ،1394احتکار و اجحاف در نرخ گذاری، مکاسب محرمه و حرمت های اخالقی تأکید می ورزد )خسورو پنواه دزتوول   

116 )  

هوا در جامعوه،    ر مهم گسترش تعواونی يکی از ابزارهای بسیادر اقتصاد اسالمی به گسترش تعاونی تاکید تراوان شده است  

کار ترهنگی است؛ يعنی ابتدا بايد بینش و تفکُّر مردم را دربارة اين موضوع آماده کرد تا به آسانی مورد پذيرش قرار گیورد  اگور   

و های تکری و مبانی اخالقی تعاونی در جامعه گسترش و منش مردم، ويژگی تعاون گرايی يابود، در آن صوورت، تأسویس     زمینه

ها با اهداف انسانی و عدالت خواهانه کار دشواری نخواهد بوود  سویره نويسوان و تواريا نگواران مسولمان و غیور         گسترش تعاونی

با تالشی مستمر در تبلی  اسالم، کوشید تا مبوانی تکوری و اخالقوی تعواون را      ) (مسلمان اذعان دارند که پیامبرگرامی اسالم

هايی چون دعوت مردم به يکتا پرستی و ايجاد  راه که با توتیق چشمیگری همراه بود، از روش بین مسلمانان پديد آورد و در اين

کرد  ( که همه مسلمانان را چون پیکر واحدی قلمداد می11(: 65ها )انما المؤمنون اخوه،  حجرات) ايمانی و دينی بین آن وتخا

بالعکس ، دعوت به تقوا و نیکوکواری )تعواونوا علوی البورُّ  و     که خوشی و ناخوشی هر ترد بیانگر خوشی و ناخوشی ديگران بود و 

التُّقوی(، امر به رعايت عدالت )اعدلوا هو اقر  للتُّقوی( و اجرای برخی راهکارهای عملی در اين زمینه مثل انعقاد پیمان برادری 

در زمینوة  ) ( برنامة ترهنگی پیامبردهد که  های مهاجر و انصار و    استفاده کرد  شواهد تاريخی نشان می و مساعدت بین گروه

گرا بین مردم بسیار موتق بوده است  امروز نیز از اهم امور اين است که دولت و همة نهادهای مسؤول نظوام و   ايجاد بینش تعاون

کنند، با ايجاد و گسترش اين روحیه، سرماية اجتمواعی موورد نیواز در ايون      تعاون را درک می هآحاد مردم که اهمیت مسأله هم

  زمینه را  پديد آورند و اين امری دست ياتتنی است

های دنیوای جديود و بوه طوور عموده       توان پیدايی تعاونی را از ويژگی برخی از محقُّقان اقتصاد اسالمی تصريح دارند که نمی

سوال پویش اسوالم     1611يابیم که دستورهای مربوط به مشارکت اقتصادی و تعواونی را   با کمی دقُّت در میغر  دانست؛ بلکه 

صدور دستور مشارکت و تعاون  رسد اين بیان و نظريه با اين کیفیت قابل پذيرش نباشد؛ زيرا: البتُّه به نظر می   صادر کرده است

بسویار   ر) (نجام آن باشد، سخن درستی است و ما نیوز گفتویم کوه پیوامب    اگر به معنای تبیین اصل کلُّی آن و ارشاد مردم به ا

اگر مقصود تحقق عملی مشارکت و تعواون   ماکوشیدند تا اين بینش را بین مردم جا اندازند و به مقدار تراوانی نیز موتُّق شدند  ا

بحو  حقووقی و ماهیوت حقووقی      به معنای مصطلح باشد، از نظر ما در خصو  تعاون قابل اثبوات نیسوت؛ زيورا چنوان کوه در     

مشارکت و تعاون به معنای امروزی ذکر کرديم، تفاوت محسوسی بین شرکت تجاری و تعاون از بعضی جهات وجود دارد کوه بوا   

قابول اثبوات نیسوت؛ زيورا نووع       ) (و يوا امیرالموؤمنین   ر) (های تعاون، ادّعای تحقُّق آن در زموان پیوامب   توجه به اين ويژگی

هوای گونواگون بوه طوور معموول       گرتوت، در زمینوه   بین مسلمانان يا حتُّی مسلمانان با کاتران ذمّی صورت می هايی که همکاری

های متنوّع مشارکت )اعم از شرکت ، مزارعه، مساقات، مضاربه و   ( بود که هیچ يک مصداق تعاون بوه معنوای    تولیدی و به روش

ه در زندگی ايرانیان باستان و پیش از اسالم نیز از مصاديق تعاون به های نقل شد مصطلح امروزی نبوده است؛ چنان که همکاری

رسد که تعاون اگر چه از نظر ماهیت حقوقی نوعی مشارکت و به ويژه شورکت   معنای لغوی و اخالقی است؛ بنابر اين، به نظر می

 ساختار و نوع اجرا با هم متفاوت هستند در سرمايه است، از نظر نوع 

نون اساسی جمهوری اسالمی ايران جايگاه رتیع و ارزشمندی دارد  قانونگوذار، بخوش تعواون را يکوی از     بخش تعاون در قا
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های مهم رسیدن به مرحله رشد اقتصادی قرار داده و راه رسیدن به اشتغال کامل و توزيع عادالنه امکانات و وسوايل کوار و    روش

در تصل چهارم و در بخش اقتصاد و اموور موالی، دو هودف اصولی و     قانونگذار  تولید را گسترش بخش تعاونی معرتی کرده است 

 يک هدف ترعی يا متوسّط برای نظام جمهوری اسالمی تعريف کرده است  اين سه هدف عبارتند از:

   عدالت اقتصادی يعنی محرومیت زدايی، تقرزدايی و توزيع عادالنة ثروت و درآمد در جامعه 1

 ساز تحقُّق عدالت اقتصادی است  داف اصلی است وهم زمینه  استقالل اقتصادی که هم از اه2

ها است  اين هدف ترعی است بدان معنا که رشد اقتصاد بدون تحقُّق عودالت و     رشد اقتصادی و رتع نیازهای مادی انسان3

 استقالل همه جانبة کشور مورد تأيید اسالم نیست 

برای تأمین اسوتقالل اقتصوادی جامعوه و ريشوه کون کوردن تقور و محرومیوت و          گويد: اصل چهل و سوم قانون اساسی می

بور اسواس ضووابط اسوالمی اسوتوار      برآوردن نیازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ايوران  

  شود می

  

 اقتصاد ایران اسالمی -4

با توجه به وجود نظام ارزشی اسالم در کشور ايران و دعوی پیروی از قواعد و قوانین اقتصاد اسالمی، متأسفانه شاهد رکود 

و عوامل بازدارنده توسعه کشور می باشیم  در کتابی با نام نگاهی به مسايل اقتصاد ايران و راهکارهای آن کوه حواوی سوخنرانی    

تصاددانان ايران درباره اقتصاد کشور است، هر کودام از کارشناسوان بوه بخشوی از مشوکالت      بیش از هجده تن از مشهورترين اق

اقتصادی ايران از جمله مباح  اشتغال و تورم، ضعف تناوری و نظام بانکی، تساد و توزيع ناعادالنه درآمد، کهنگی نظام مالیاتی، 

اقتصادی اشاره کرده اند  ولی در مجموع موتق به ارائه  روند معیو  خصوصی سازی و ضرورت اصالح روند نارسای قانون گذاری

الگوی جامع و نظريه مدون و بومی منطبق با شرايط عینی ايران و موازين اسالمی نشدند  اين عدم موتقیت ناشی از ايون اسوت   

کتوب تکوری دربواره    که در کشور ما انواع نظريه های اقتصادی وجود دارد و در دانشکده های اقتصاد تدريس می شود ولوی از م 

اقتصاد ايران اسالمی خبری نیست  بسیاری از مباحثی که در اقتصاد نظری به کار برده می شود، در غر  شکل گرتته انود  لوذا   

ضرورت دارد تالش هايی در جهت ارائه نظريه هايی برگرتته از متن اسالم با توجوه بوه شورايط بوومی و ويژگوی هوای تکوری و        

ت تا قابلیت کاربرد در ايران را داشته باشد  گرايش مداوم به مصرف تولیدات موادی و نظوری ديگوران و    تلسفی کشور ارائه گردد

تاصله گرتتن از ابداع نظريه های بومی ما را از دستیابی به اهداف نظام اسالمی که همانا رشد و تعالی ترد و جامعوه موی باشود،    

 .  (26-27صص، 1399باز می دارد )معدن دار آرانی،سرکار آرانی،

 کشوور  در اسوالمی  آمووزه هوای   و احکوام  نسوبی  حاکمیوت  بوه  با توجوه  اسالمی اقتصاد علم دارد ( باور1399میر معزی )

يوه پوردازی از ايون     نظور  امکان و دارد تجربی آزمون های قابلیت حتی بر مبنای نظرات شهید صدر نیز ايران اسالمی جمهوری

 است  تراهم جهت

 رابطه دولت و ملت -5

امروزه جوامع دارای تعداد زيادی از گروه های اجتماعی با نیازهای مختلف از يک طرف و دولتی با وظايف متعدد از طرتی 

ديگر هستند  سازمان ها و نهادهايی نیز با خواست ها و نیازها و ديدگاه های متنوع که نماينوده طبقوات و کوروه هوای مختلوف      

را برقرار می کنند  برپايی و تقويوت نهادهوا و گوروه هوای متنووع در جامعوه، جريوان         مردم هستند، رابطه متقابل مردم و دولت

 مشارکت مردم در حوزه های گوناگون را تقويت می کند 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

 

 

 الگوهای رابطه دولت و ملت در حوزه اقتصاد دارای پنچ مؤلفه می باشند:

 انگیزه طرتین رابطه    -6رتین رابطه   ويژگی های کلی ط -3ويژگی های کلی موضوع رابطه    -2نوع رابطه      -1

 هدف از تشريع اين رابطه -7

بر اساس آنچه در اسالم آمده است رابطه صحیح دولت و ملت شامل وظايف و اختیوارات دولوت در برابور موردم و وظوايف      

لت که در نظام اسالمی ما به مردم در برابر دولت می باشد که در اقتصاد اسالمی اين موارد از مبانی اسالم استخراج می شود  دو

مجموعه ای گفته می شود که در رأس آن ولی تقیه عالم عادل حکومت می کند و اين مجموعوه مسوئولیت تحقوق اهوداف در     

عرصه های سیاسی، اقتصادی و ترهنگی را دارد و موظف است وضعیت موجود جامعه را بوه سومت وضوعیت مطلوو  و اهوداف      

  مورد نظر اسالم سوق دهد

 

 اقتصاد اسالمی، اقتصاد مقاومتی -6

 سوت يبا یمو  م،یدر همه عرصه ها داشته باشو  اتتهيو شکوتا و توسعه  شرتتهیپ یجامعه اسالم میاگر بخواه درجهان معاصر

خواهود دولوت    یمو  یاسوالم  رانيو ا یبا ام القرا ی  درجهان امروز که گفتمان اسالممیرا سرمشق عمل قرار ده یاسالم یالگوها

 یموتوق و تمودن اسوالم    یاقتصواد مقواومت   گور، يد بیرق یبا توجه به گفتمان ها دياعرضه کند، ب انیاصر را به جهانمع یاسالم

 معاصر را شکل بخشد 

اقتصاد اسالمی، برای زنده ماندن و پويايی نیاز به در نظر گرتتن مقتضیات زمان دارد  در شرايطی که کیان نظوام اسوالمی   

اتتد و دشمن حمله اقتصادی را ابزار قرار می دهد، اقتصاد اسالمی با تغییر در الويت ها و اهوداف،  از جهات مختلف به خطر می 

با تدوين راهبردهای اساسی برای تبديل تهديدات دشمن به ترصت، شرايط رشد اقتصادی را برای خوود توراهم موی کنود  ايون      

 و تشريح گرديده است  استراتژی توسط مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی معرتی

گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هدف از اين سیاست که واقعیات عینی را در شرايط همه  26با مروری بر بند های 

اقتصاد مقاومتی ارائه الگوی ايده آل و کارآمد،  صه می شود: هدف ازجانبه داخلی و خارجی در نظر کی گیرد، در موارد ذيل خال

الهام بخش جهان اسالم، ترمیم ساختارهای ترسوده و ناکارآمد اقتصاد تعلی و شناسوايی و رصود بوه موقوع نوسوانات، تشوارها و       

امل و منسجم اقتصاد مقاومتی، بسته ای کرصت ها می باشد  شوک های اقتصادی و تا  آوری و دتاع از ارزش ها و استفاده از ت

 و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز  به برنامه اجرايی و عملیاتی منسجم نیاز دارد 

مقام معظم رهبری در ديدار اخیر با  رئیس جمهور و هیات دولت اقتصاد را اصلی ترين الويت کشور برشمرد و بر پیشرتت 

عمومی و تبديل تنبلوی و بیکواری بوه اموری موذموم در ترهنوگ        همراه با عدالت تأکید کرد  وی تبديل کار و تالش به گفتمان

جامعه را از نکات مهم در برنامه ريزی ها دانست  همچنین به تشويق و تبلی  کارآترينی و تولید ثروت و ايجواد مجواری درسوت    

اال، مسوأله موديريت   کار تأکید داشت  رهبر انقال  با اشاره به ظرتیت های گسترده کشور برای دستیابی بوه رشود اقتصوادی بو    

بازرگانی و تجارت خارجی را خیلی مهم دانست و توجه دولت به اقتصاد مقاومتی در برنامه ريزی ها را خواستار شد )بیانات مقام 

 ( 1356معظم رهبری در ديدار با رئیس جمهور و هیات دولت،

شکل خاصی از نظام اقتصاد اسالم است کوه   از ديدگاه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی عبارت است از: اقتصاد مقاومتی

در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسالمی را به خطر می اندازد، پديود موی آيود  در نظوام اقتصوادی      

اسالم در اين وضعیت با تغییر در الويت ها، هدف ها و به تبع آن در اصول راهبردی و سیاست هوای کوالن و حاکمیوت روحیوه     
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د بر رتتارهای اقتصادی دولت و مردم، راهبردهای کالن طراحی می شود که تهديد را تبديل به ترصت کورده و باعو  رشود    جها

 ( 71، 1351جهشی می شود )میرمعزی،

رهبر انقال  در بیانات متعدد به پیروی از دستورات و ارزش های اسالم در علوم انسانی و از جملوه علوم اقتصواد و الگووی     

يرانی پیشرتت تأکید دارد: اين ها نشان می دهد که نظريه پردازی های غربی در زمینه سیاسوت، در زمینوه اقتصواد،    اسالمی و ا

نظريه های ناقص و بی خاصیتی است و ما را بیشتر تشويق می کند که برويم به درون خودمان مراجعه کنیم و تکور اسوالمی و   

 ( 1351رهبری در ديدار جمعی از اساتید دانشگاه ها،انديشه اسالمی را پیدا کنیم )بیانات مقام معظم 

از اين بیانات چنین استفاده می شود که برای تحقق اقتصاد مقاومتی بايد دو تغییر عموده رخ دهود  نخسوت الويوت قورار      

امر واجب  گرتتن استقالل اقتصادی در اهداف نظام اقتصادی اسالم و دوم اينکه جهاد اقتصادی برای مردم و مسئولین به عنوان

   تره شود 

 

 گیرينتیجه -7

با توجه به آنچه در اين مقاله بیان گرديد، دولت و مردم از منظر دين مبین اسالم جايگاه ارزشمندی در همه عرصه ها بوه  

 ،فلب است که حاکموان و دولوت هوا وظواي      آيات قران کريم و سیره پیامبر) ( و معصومین)ع( گواه اين مطويژه اقتصاد دارند

مسئولیت ها و اختیاراتی نسبت به مردم دارند و نیز ملت می تواند نقش ارزنده ای نه تقوط بوه عنووان تولیود کننوده و مصورف       

 د در جايگاه حامی و پشتیبان دولت ايفا نماي کننده بلکه

يگاه دولت و تبیین اقتصاد اسالمی و اتتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری راهکار ارزشمندی در مشخص کردن جا

مردم و وظايف و اختیارات آنان می باشد  نظام اسالمی حاکم در ايران اين ضرورت را ايجاد می کند که بور اسواس آمووزه هوای     

اسالم و متناسب با شرايط بومی اين سرزمین و ظرتیت های موجود، نظريه تولید شوود و بوا برناموه ريوزی دولوت و پشوتوانه و       

برخواسته از اقتصاد اسالمی جنبه عملیاتی و اجرايی پیودا کنود توا اتوق آرموان هوای اسوالم قابول         حضور مردم اين نظريه های 

 دستیابی شوند 
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