
 
Strategic Management & Futures Studies, Vol. 1, No. 2, Autumn & Winter 2018, pp. 247-287 

 
Economic Progress Strategy Inspired by Nahj al-

Balaghah in pursuit of a Resilient Economy 

Abolfazl Shahabadi1, Razieh Davarikish2, Mahdi Jafari3 

1. Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Alzahra University, 

Tehran, Iran 

2. Ph.D. Student in Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, 

Hamedan, Iran 

3. Assistant Professor, Toloue Mehr Institute of Higher Education, Qom, Iran 

 (Received: May 31, 2018; Accepted: September 6, 2018) 

Abstract 

Pattern compilation and islamic strategies for economic progress is the beginning to go a 
long and difficult way with a steady volition and endless effort. Considering that the duties 
and goals of governance from the perspective of Amiralmomenin (AS) and its philosophy 
is to serve the world and the hereafter of the people is summarised, therefore, continuous 
monitoring and evaluation of the economic progress strategy by the rulers provides the 
basis for the realization of economic progress and ultimately the resistive economy. It needs 
to focus on its strategic principles. In this regard, the valuable words of Amir al-Mu'minin 
(AS) in Nahj al-Balagha have been studied in two analytical and thematic methods. 
According to practical reasons Amiralmomenin (AS) economic justice, economic 
management, promotion and creation of knowledge and space for increasing the efficiency 
of individuals, poverty and the equitable distribution of income for economic welfare, 
management of capital and moderation in business, good governance and the creation of a 
suitable space for the growth of agricultural sectors, industry and services one of the 
strategic principles that can be applied to economic progress and the realization of a 
resilient economy. Therefore, in order to economic progress and economic achievements 
that are resistant to pressures, sanctions, hostilities and hostilities and mutual reciprocity 
with the global economy with modeling the style of government of Amiralmomenin 
provided the appropriate field for applying its strategies to take steps towards economic 
progress. 
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تحقق البالغه در راستای  راهبرد پیشرفت اقتصادی با الهام از نهج

 اقتصاد مقاومتی

 3، مهدي جعفري2، راضيه داوري کيش1آبادي ابوالفضل شاه

 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران ،استاد. 1

            دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران            . 2

 مهر، قم، ایران طلوع استادیار، مؤسسه آموزش عالی. 3

 (11/06/1017: ؛ تاریخ پذیرش10/00/1017: تاریخ دریافت)
 

 چکیده

با توجه بهه ایکههه    .است وقفهتدوین راهبرد اسالمی پیشرفت اقتصادی سرآغازی برای پیمودن راهی طوالنی با عزمی استوار و تالشی بی
 نظهارت و ارزیهابی مهداوم    ،شهود  خالصهه مهی   مردم و آخرتو فلسفه آن در خدمت به  (ع)اکمیت از مکظر امیرالمومکینوظایف و اهداف ح

 بکهابراین، . دککه  میفراهم  اقتصاد مقاومتی در نهایت،پیشرفت اقتصادی و  زمیکه را برای تحققراهبرد پیشرفت اقتصادی توسط حهمرانان 
در ایهن راسهتا سهنکان    . ضهروری اسهت  استای تحقق اقتصاد مقاومتی، تمرکز بر اصول راهبردی برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی در ر

عهدالت   (ع)طبق سیره عملهی امیرالمهومکین   .است شدهی بررسی موضوعای و  یهتجز البالغه به دو روش، در نهج(ع)گوهربار امیرالمومکین
افزایش میزان کارایی افراد، فقرزادیهی و توزیهع عادالنهه درآمهد در      یبرااقتصادی، مدیریت اقتصادی، ترویج و ایجاد فضای علم و دانش 

های زراعی، و ایجاد فضای مکاسب برای شهوفایی بنش رفاه اقتصادی، مدیریت بر سرمایه و اعتدال در تجارت، حهمرانی خوب مکظور به
 ههدف پههوهش حاضهر    بکابراین،. کرداعمال  توانصکعت و خدمات از جمله اصول راهبردی است که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی می

بها الگهوگیری از شهیوه    تا های شدید و وابستگی متقابل با اقتصاد جهانی است دستیابی به اقتصادی مقاوم در برابر فشار، تحریم، خصومت
دی بهرای رسهیدن بهه    تها در راسهتای پیشهرفت اقتصها    د ککه زمیکه مکاسب را برای اعمال راهبردهای آن فراهم  (ع)حهومتی امیرالمومکین

 .برداردقرب الهی گام  ،اقتصادی پایدار و در نهایت

 .البالغه ، نهج، پیشرفتاقتصاد مقاومتی، پیشرفت اقتصادی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

با  که پیشرفت در بُعد اقتصادی، الزمه بقا و شکوفایی یک نظام اجتماعی و سیاسی است

نه در جامعه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، توزیع درآمد رشد تولید سرااز قبیل های متعددی  شاخص

بین آحاد جامعه، متوسط میزان تحصیالت نیروی کار، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، 

سنجیده مین زندگی در زمان بازنشستگی و بیکاری أامید به زندگی، میزان تولیدات فرهنگی، ت

به جوامع دیگر نشان از توانمندی بیشتر  پیشرفت اقتصادی بیشتر در یک جامعه نسبت .شود می

موجب اعتماد به نفس  که نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهبود وضع مردم آن جامعه دارد

های انسانی و جلوگیری از فرار  پیشرفت اقتصادی موجب حفظ سرمایه. شود جامعه و افراد آن می

که  کندای انسانی جامعه را تقویت میه حتی جذب مغزهای خارج از کشور شده و سرمایه ،مغزها

پیشرفت اقتصادی باعث افزایش توان مادی  ،همچنین. شوند خود موجب پیشرفت بیشتر جامعه می

جامعه برای تقویت توان دفاعی، تقویت منابع مادی و انسانی برای پیشرفت فرهنگی و فکری 

ویت بنیاد خانواده و کاهش ساز تق ها و زمینه بهبود زندگی خانوادهشرایط  شود وجامعه می

تواند به پیشرفت اقتصادی و راهبردهای آن می بنابراین،. کند فراهم میفسادهای اخالقی و مالی 

ها و  اقتصاد مقاوم در برابر فشار، تحریم، دشمنی. شودمنجر دستیابی با اقتصادی پایدار و مقاوم 

توان آن را از ی دارد تا آنجا که میای آرمان های شدید نقش بارزی در بنا نهادن جامعهخصومت

سازی، که به دنبال مقاوم اقتصاد مقاومتی مفهومی است. های دنیای امروز برشمرداولویت

شود که زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می بحران

شرط و الزام چنین  و مدبرانه، پیشهای عقالیی قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت

های تولید داخل و تالش مزیت برکید أها و تاقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی. موضوعی است

ها مکاتب مادی اقتصاد مقاومتی را دستیابی به تعدادی از هدف ،در حقیقت. برای خوداتکایی است

فناوری نوین، کسب معارف و فهم  از قبیل افزایش بازدهی تولید، توجه به نخبگان و استفاده از

های جدید، بهبود در رفع نهادها و یا بطور منطقی دستیابی به یک سیستم موزون و مهارت

دانند که بتواند انبوه شرایط نامطلوب یک نظام اجتماعی را های مختلف میهماهنگی سیاست
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دهد  ه نیز نشان میوجو در متون اسالمی در این زمینجست .(65، ص0831کریمی، ) کندبرطرف 

اسالم در پرداختن به مسائل و مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی، از همه مذاهب و مکاتب دیگر 

در مکتب اسالمی برخالف مکاتب مادی، هدف  زیرا. (22، ص0830سمیعی، )است  پیشی گرفته

الهی  فراتر از تحقق اقتصاد مقاومتی است و تالش مکتب اسالم دستیابی به هدف غایی، قرب

با اینکه  مواجهند،اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی  پیشرفت با عدمامروزه اکثر کشورها . است

د، هنوز ان کردهاقتصاد مقاومتی در مکتب مادی طی دستیابی به  برایاقتصادی  پیشرفتراهبردهای 

 . آل حاضر باشنداند در سطح مناسبی از اقتصاد مقاوم ایدهنتوانسته

اقتصاد مقاومتی  کردن در گنجینه علم ارزشمند خود راهبردهایی را برای محقق (ع)امیرالمومنین

، از کردنداصالح و آبادی کشور و قرب الهی بیان پیشرفت، دستیابی به  ،در جامعه و در نهایت

توان به عدالت اقتصادی، مدیریت اقتصادی، می (ع)پیشرفت اقتصادی امامجمله اصول راهبردی 

افزایش میزان کارایی افراد، فقرزادیی و توزیع عادالنه  منظور بهضای علم و دانش ترویج و ایجاد ف

و ایجاد  رفاه اقتصادی، مدیریت بر سرمایه و اعتدال در تجارت، حکمرانی خوب برایدرآمد 

های زراعی، صنعت و خدمات اشاره نمود که در تعامل با  فضای مناسب برای شکوفایی بخش

. شودمیمنجر ها و فشارهای اقتصادی کشورها مقاومتی در برابر تحریم یکدیگر به تحقق اقتصاد

ریزی توسط حاکمان برای مدیریت کشوری عدالت اقتصادی در آن اجرا، نظارت و برنامهاگر  زیرا

و جامعه در جهت توزیع عادالنه درآمد و فقرزدایی گام بردارد و افراد جامعه  شوداقتصادی اعمال 

شرایط برای اصالح و  ووری به سمت علم و دانش سوق یابند ه و میزان بهرهدر جهت افزایش رفا

ها علیه یک منطقه یا آبادی کشور و دستیابی به اقتصادی پایدار و استوار برای مقابله با تحریم

برای توانند نیز میحکمرانان با حکمرانی خوب همچنین، . شود کشور تحریم شده، فراهم می

زیرا حکمرانی دکننهای مختلف اقتصادی جامعه حداکثر تالش خود را شگسترش و شکوفایی بخ

های حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت شاخصخوب با تقویت 

مقابله  تواند راهبردهای مناسب برایقوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می

برای کنترل و و زمینه را ارائه دهد  شده علیه یک منطقه یا کشور تحریم های اقتصادی تحریم با

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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منجر ارهایی به فرصت تبدیل چنین فش به و در شرایط آرمانیها فراهم کند تحریماثرکردن آن  بی

ها برای رسیدن به  برای ردکردن فشارها و عبور از سختی یمقاومتاقتصاد ضرورت بنابراین، . شود

که در یک بنگاه اقتصادی یا در یک توجه به راهبردهای اقتصادی است نقاط مثبت ملی نیاز 

ا آنچنان طراحی، دل اقتصادی راقتصاد ملی یک کشور، ساختار و م مانندساختار کالن اقتصادی 

های ناخواسته و حتی  که متغیرهای کلیدی اقتصاد بتواند در مقابل تکانه دعریف و بازسازی کنتباز

خواسته یا همان تعمدی، حداکثر کارایی خود را بدون از دست دادن تعادل سیستم حفظ کنند یا 

. ار باز تولید شودحداقل نقطه تعادل جدیدی برای سیستم اقتصادی با کمترین خطای حالت ماندگ

البته باید توجه کرد که هرچه این نقطه تعادلی جدید در کمترین زمان ممکن حاصل شود بهتر 

هایی که در دستیابی به اقتصاد مقاومتی و پیشرفت اقتصادی در بنابراین، متناسب با ضعف .است

کشورهای اسالمی وجود دارد، ضروری است این پژوهش مطابق با سخنان گوهربار 

و با توجه به راهبردهایی ایشان درصدد حل موضوع باشد تا از مشکالت  (ع)امیرالمومنین

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ممکن است در عدم دستیابی به اقتصاد مقاومتی و پیشرفت 

اقتصادی  گذارانسیاستهای سیاستی به توصیهاقتصادی پیش آید، ممانعت به عمل آورد و 

در ادامه ضمن پرداختن  ،بنابراین. دشودستیابی به اقتصاد مقاومتی ارائه  منظور بهکشورهای اسالمی 

شدن اهداف اقتصاد مقاومتی با الهام از  اقتصادی برای محقق پیشرفتبه پیشینه تحقیق، راهبرد 

های حکومتی نهادهایی با تأسی از شیوهبندی و پیشجمع ،و در نهایت شود بررسی میالبالغه  نهج

 . شود حکومت اسالمی ارائه می و پیشرفت دستیابی به اهداف برای (ع)نینامیرالموم

 مبانی نظری 

 راهبرد به توجه مدیران و جامعه مهم های دغدغه از یکی اقتصادی، پیشرفت اهمیت به توجه با

در سخنان  .کند فراهم می را مقاومتی اقتصاد به دستیابی زمینه که است اقتصادی پیشرفت

منظور . است «تنمیه»برابر با  پیشرفت، رشددادن و افزایش تدریجیمعادل عربی  (ع)امیرالمومنین

-میپیشرفت ) کند را زیاد می( کم) روی ، میانه«االقتصاد ینمی اللیل»: در عبارت «اندک»و  «کم»امام از 

را  (اندک) روی، میانه«االقتصاد ینمی الیسری»: جایی دیگر و در ،(06، ص0855، تمیمی آمدی) (کند
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به  «تثمیر» (ع)در سخنان امیرالمومنین(. 06، ص0855، تمیمی آمدی) (دکنپیشرفت می) افزاید می

و منظور از آن، استفاده از منابع موجود برای رسیدن به بیشترین مقدار  و پیشرفت مفهوم توسعه

تمثیر و بعضهم یحب » :گونه به کار برده شده است اینالبالغه  نهج 83ثروت است که در حکمت 

یعنی باید مال و ثروت در  (.963، ص0833دشتی، )« پسندند ، بعضی بارورساختن مال را می«المال

 . گذاری، اصالح و آبادنی کشورها قرار گیرد تا حداکثر ثمرات از آن به دست آید مسیر سرمایه

کار بر ، افزایش سرمایه و منابع است که از طریق (ع)منینؤاز نظر امیرالمپیشرفت بنابراین، 

ندی که بهبود کیفیت زندگی، تغییر سطح برخورداری و فهم انسان ابد و فرشو روی آن حاصل می

های انسانی برای رسیدن به ظرفیت باالتر و متضمن رشد مداوم در ابزار و از منابع طبیعی و کرامت

و انسان در های اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، انسانی بوده روابط مادی و معنوی و بنیان

 داردچندین بعد  پیشرفت، (ع)منینؤاز دیدگاه امیرالم. تواند به تعالی و کمال برسداین جریان می

 . است پیشرفتدستیابی به سایر ابعاد  برایترین ابعاد آن، اقتصادی از مهم پیشرفتکه 

آن بودن  چندبعدی نخست،اقتصادی،  پیشرفتهای عمده از دیدگاه اسالم خصایص و ویژگی

اقتصادی است که به  پیشرفتجوی ایجاد توازن بین عوامل و نیروهای مؤثر بر جریان و در جست

و بدین وسیله رفاه  شده استوری، کاالها و خدمات بیشتری عاید مردم واسطه افزایش بهره

و انهدام آثار فقر در  هاموجب کاهش نابرابری دوم، ؛کندعمومی امت اسالمی افزایش پیدا می

، 0831پوریانی، ) رفاه در این بینش دارای هدف دنیوی و اخروی است ،د، در حقیقتشوه میجامع

ای با اقتصاد مقاوم دست توان به جامعهاقتصادی می پیشرفتکه با توسل بر راهبرد  .(203ص

توانند در راستای تحقق اقتصادی می پیشرفتیافت، به تفسیری کشورها با توجه به راهبردهای 

عاقباً تالش برای کنترل و های فشار و مت گام برداشته و با تشخیص حوزه قاومتیاقتصاد م

کردن آن در جهت تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی حرکت اثر بی

و با توسل بر تولید داخلی کشور و  دهندهای خارجی را کاهش  و در آن راستا وابستگی کنند،

ی فشارها  کاهشضرورت دارد، مقاومت برای  بنابراین،. دکننایی حرکت تالش برای خوداتک

اقتصادی  پیشرفتها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی با تمرکز بر راهبرد  و عبور از سختی اقتصادی
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برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی دوران حکومتش توجه  (ع)منینؤامیرالم بنابراین،. فراهم باشد

، 0856قمی، ) اقتصادی، در راستای اصالح و آبادانی کشور داشتند پیشرفتبسزایی به راهبرد 

تا در چارچوب  ددنکرگذاری پایهرا و از روزهای آغازین حکومت، اهداف اقتصادی  ،(821ص

اقتصادی را با تمرکز بر راهبردها برای تحقق اقتصاد مقاومتی  پیشرفتاین اهداف زمینه دستیابی به 

 . دننکفراهم 

اقتصادی و اهداف آن باید راهبرد دستیابی با آن در  پیشرفتبا توجه به نقش کلیدی  بنابراین،

البالغه،  در نهج (ع)راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گیرد که امیرالمومنین

راهبردهایی را برای دستیابی به اصالح و آبادی کشور و در نهایت قرب الهی اذعان داشته، از جمله 

ادی، مدیریت اقتصادی، ترویج و ایجاد فضای علم و اصول راهبردی آن حضرت عدالت اقتص

رفاه  به منظورو توزیع عادالنه درآمد  افزایش میزان کارایی افراد، فقرزادیی و به منظوردانش 

و ایجاد فضای مناسب برای  اقتصادی، مدیریت بر سرمایه و اعتدال در تجارت، حکمرانی خوب

اگر در کشوری عدالت اقتصادی اجرا، . های زراعی، صنعت و خدمات استشکوفایی بخش

توزیع  براید و جامعه شوریزی توسط حاکمان برای مدیریت اقتصادی اعمال نظارت و برنامه

وری به عادالنه درآمد و فقرزدایی گام بردارد و افراد جامعه در جهت افزایش رفاه و میزان بهره

ای گسترش و شکوفایی نی خوب برسمت علم و دانش سوق یابند و حکمرانان با حکمرا

تا شرایط را برای تقویت اقتصاد  کنندهای مختلف اقتصادی جامعه حداکثر تالش خود را  بخش

زا با کمترین وابستگی به دنیای خارج و افزایش استقالل اقتصادی کشور در خصوص  درون

ه تحریم به های اقتصادی و تهدید ب د تا در مواجهه با بحرانکنننیازهای اساسی و راهبردی مهیا 

 .کنندسازی نظام اقتصادی حرکت  سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم

 پیشینه پژوهش

ثر بر اصول راهبردی ؤترین تحقیقات داخلی پیرامون عوامل م در ادامه به بررسی برخی از مهم

 .شودپرداخته می (ع)منینؤاقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با الهام از امیرالم پیشرفت
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البالغه بر اقتصاد مقاومتی از منظر نهج را های دانشتأثیر مؤلفه( 0833) آبادی و زرین نعلشاه

کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به  مردمی مانندهایی  شاخص دهد،اند، نتایج نشان می بررسی کرده

 تر اقتصادنفت، اصالح الگوی مصرف، مبارزه با فساد، حمایت از تولید داخلی و از همه مهم

سازی ابعاد به دلیل آنکه پیاده. های اقتصاد مقاومتی دانستلفهؤتوان از جمله مبنیان را می دانش

 .شودپذیر می بنیان امکان در فضای اقتصاد دانش فقطمختلف اقتصاد مقاومتی 

بر رشد  را های پولی و مالی مدت سیاست تأثیر بلندمدت و کوتاه( 0833) نیا و همکارانستوده

 (های منتخب اقتصاد مقاومتی با وجود شاخص) 0861-0838زمانی  طی دوره برانااقتصادی 

تایج، نشان از وجود رابطه بلندمدت میان رشد اقتصادی و سایر متغیرهای مدل ، نبررسی کردندپ

داشته و حاکی از آن است که با عنایت به هدف تأکیدشده در اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی 

ثبات )رشد اقتصادی، ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی که حاکی از نوسان مبنی بر حفظ روند 

اقتصادی است به عنوان متغیر عنوان سیاست مقاومت اقتصادی، حجم پول و درآمد ( ثباتییا بی

ثیر منفی بر رشد قتصادی أ، نرخ بهره بانکی و متغیر مجازی جنگ تثیر مثبت و نرخ ارزأمالیاتی ت

برآورد شده است، یعنی در هر ( -63/1) با ضریب جمله تصحیح خطا برابر همچنین،. داشته است

ادلی بلندمدت، در درصد از عدم تعادل ایجادشده در متغیر وابسته از مقادیر تع 63دوره حدود 

 .رود شده و از بین می دوره بعد تعدیل

 بر یهادج یریتدار مدامثبت و معن یرتأث یبررسبه ( 0835) سیاهبومی و همکارانمحمدی 

. شد ینمشکالت است، تدو ینبه ا ییپاسخگو یمناسب برا یکه راهبرد ی،اقتصاد مقاومت تحقق

مطلب است که  ینا یددرصد مؤ 35 معادل یبا اقتصاد مقاومت یجهاد یریتمد ینب یرمس یبضر

 را( وابسته یرمتغ) یرات اقتصاد مقاومتییدرصد از تغ 31 یزانبه م( مستقل یرمتغ) یجهاد یریتمد

 .کند یم یحتشر

در تحقق اقتصاد  را وری بخش کشاورزینقش بهره( 0835) احمدی شادمهری و پورلداری

وری در بخش کشاورزی موجب افزایش ارزش افزایش بهره نشان دادندو  ،بررسی کردندمقاومتی 

های تولید و افزایش کیفیت افزوده این بخش و به تبع آن تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه
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گذاری در بخش کشاورزی و افزایش صادرات شود و نتیجه آن رشد انگیزه سرمایهصوالت میمح

ترین اهداف شدن یکی از اصلی رشد و توسعه بخش کشاورزی و عملی ،این بخش و در نهایت

 .اقتصاد مقاومتی است

بر رشد ها  ثیر آنأهای اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و ت لفهؤم( 0836) راثی و زنوری

. بررسی کردند 0899-0830های سری زمانی ساالنه، طی دوره  با استفاده از داده را اقتصادی ایران

ثیر مثبت و أمدت و بلندمدت نسبت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی ت در کوتاه نشان دادنتایج 

ری بر رشد اقتصادی دا اثیر بلندمدت معنأمعناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد، اما مخارج دولت ت

ولی . کند یید میألفه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تؤنتایج برقراری یک م بنابراین،. ندارد

 .کند یید نمیألفه دیگر اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تؤبرقراری دو م

 ،«یمقاومتاد اقتص یکامل برا ییالگو ینظام اقتصاد اسالم»ای با عنوان در مطالعه( 0839) اسدی

 یمقاومت لزوماً یکرد که اقتصاد اسالم یحدانست و تصر یرا محصول اقتصاد اسالم یمقاومت اقتصاد

را  یعلم و مکتب اقتصاد هاییتها و قابلیتظرف ینظام اسالم یکاقتصاد در  زیراخواهد بود؛ 

 .همزمان دارد

در راستای اقتصاد  (ع)ی امام علیاقدامات اقتصاد ای بهدر مقاله( 0839) پورمیرجلیلی و جاللی

ابتدا از طریق موعظه و راهنمایی مردم به رعایت احکام و  (ع)امام علی ؛دکننمقاومتی اشاره می

با ارائه الگوی عملی در زندگی خویش،  ،سپس .دکرها را به اقتصادی پویا دعوت آن ،قوانین الهی

این  پذیریاجرارآمد تولیدات در راه خدا، بذل د وقفه در تولید وکردن، تالش بی مصرف مانند کم

هایی که متوجه اقتصاد از آسیبایشان با مراقبت بر بازار . کردندقوانین الهی را به مردم اثبات 

گرفتن مردم، استثمار  ها عبارت است از به بیگاریکردند که این آسیبد، جلوگیری میش می

احتکار، گری در خرید و فروش، حیلهضعیفان توسط ثروتمندان و آکالن اقتصادی، مکر و 

اصالح امور و رفع  (ع)امام علی. خوردن در معامالت خریدن، قسم گری، نسیهفروشی، واسطه کم

المال نیاز مردم، اداره و دوام حکومت، تقویت نیروهای مسلح را از آثار استفاده بهینه از بیت

و استرداد   المالکنندگان به بیته با خیانتالمال، برخورد قاطعان دانستند و همواره به حفظ بیت می
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از دیگر اقدامات ایشان در راستای . دکردنالمال خارج شده، سفارش می اموالی که به ناحق از بیت

های  توان توجه به عمران و آبادانی، تأمین اجتماعی و جلوگیری از رشد انگلاقتصاد مقاومتی می

 .اقتصادی را نام برد

کار را رضایت الهی و رفع  و ای هدف نهایی از تجارت و کسبمطالعه در( 0838) موالیی

برخورداری از سود عادالنه در نگرش  کردهای ضروری و اساسی جامعه دانست و تصریح نیاز

پذیر اسالمی با ترویج اخالق تجاری و واردکردن معنویات به همراه کسب سود در تجارت امکان

بهترین راهکار برای رعایت اصول اخالق تجاری در جامعه  (ع)است و سخنان و سیره امام علی

 . اسالمی است

اذعان کرده، و مطالعه  (ع)از نگاه امام علی را عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی( 0830) سمیعی

و  (ع)عوامل توسعه اقتصادی، بین نظرات امام زمینه، موارد سازگاری که در کرده است

ترین  گرفته از پیشرفت علم اقتصاد است و مهم یا وجود دارد، نشاتپردازان اقتصاد متعارف دن نظریه

با اقتصاد متعارف ناشی از  (ع)عامل تفاوت و ناهمخوانی بین توسعه اقتصادی از منظر امام علی

  . ها، آزادی اقتصادی و منافع فرد و جامعه است تفاوت در مبانی، اهداف، اخالق و ارزش

اقتصادی پرداخته و براساس بیانات  - عه اجتماعیاصول راهبردی توس( 0836) نظری

د و در کنعدالت اجتماعی بستر اعتماد ملت را به حاکمیت فراهم می کند میاظهار  (ع)منینؤامیرالم

تواند اصول راهبردی خود را در روابط اجتماعی، اقتصادی جامعه سایه این اعتماد، حاکمیت می

های مهم اقتصادی ی انسانی مناسب، شکوفایی بخشعملی سازد، استصالح مردم و تربیت نیرو

های تأثیرگذار از طریق مشارکت بخش خصوصی، با شکوفایی این حوزه. جامعه را به دنبال دارد

 .یابددرآمد افراد جامعه افزایش یافته و رفاه عمومی به طور نسبی رشد می

و متناسب با نتایج  ترا بررسی کرده اس (ع)علی توسعه از دیدگاه امام( 0831) پوریانی

ها و استعدادهای نیروی گیری درست و منطقی از توانایید، توسعه، میزان بهرهکن پژوهش بیان می

های اساسی در جهت گیری از منابع انسانی یکی از شاخصانسانی هر جامعه است و میزان بهره

جامعه را فراهم کرده های مناسب توسعه است که زمینه مشارکت عادالنه همه اقشار ایجاد فرصت

 . دکنمند میو از مزایای اجتماعی، اقتصادی آن بهره
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تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از اهداف اساسی جامعه اسالمی است،  یادشده،مطالعات  با مطابق

ای  اما با توجه به اهمیت آن و ضعف کشورهای اسالمی در دستیابی به اقتصاد مقاومتی هنوز مطالعه

اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مطابق بیانات  پیشرفتاهبردی اصول ر زمینهدر 

این پژوهش در نظر دارد با مراجعه بر سیره حکومتی بنابراین، . است شدهتبیین ن (ع)منینؤامیرالم

ای برخوردار است، اصول راهبردی در که عمل به دستورات الهی از جایگاه ویژه (ع)منینؤامیرالم

 .اقتصاد مقاومتی کشورهای اسالمی ارائه دهدجهت دستیابی به 

  پژوهش   شناسی روش

عدالت اقتصادی، که شامل  شود می یبررس راهبرد پیشرفت اقتصادیابتدا  حاضر در پژوهش

افزایش میزان کارایی افراد،  به منظورمدیریت اقتصادی، ترویج و ایجاد فضای علم و دانش 

ت رفاه اقتصادی، مدیریت بر سرمایه و اعتدال در تجارت، فقرزادیی و توزیع عادالنه درآمد در جه

 .است های زراعی، صنعت و خدمات و ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی بخش حکمرانی خوب

و  ای یهدو روش تجزبه  یتحقق اقتصاد مقاومت ایبرهر یک از راهبردها  یرتأث ،و بعد از آن

 .شده است یبررس (ع)یام علام حکومتی یها یوهشسخنان و از  یبا تأس یموضوع

 ها یافته

برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، توجه به اصول راهبرد  (ع)منینؤبا توجه به بیانات امیرالم

اقتصادی ضروری است که امروزه اصول راهبردی دستیابی به اقتصاد مقاوم در مقابل  پیشرفت

های انتقادی در حوزه استراتژیترین مطالعات  یکی از مهم... ها وفشارهای اقتصادی، تحریم

 نمودار سازمانی شکل این اصول راهبردی در (ع)منینؤاقتصادی است که از منظر امیرالم پیشرفت

 .ارائه شده است (0شکل )
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  (البالغه برگرفته از نهج) در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی (ع)اقتصادی با الهام از امیرالمومنین پیشرفتراهبرد  .1شکل 

شده، از جمله اصول  توان دریافت، هفت راهبرد بیانمی 0شکل  نمودار سازمانیبا مشاهده 

الهی است،  قرب ،اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و در نهایت پیشرفت راهبردی

اقتصاد »های کلی  ای رهبر معظم انقالب اسالمی با ابالغ سیاست اهلل خامنه حضرت آیت ،همچنین

پیروی از الگوی علمی و بومی : قانون اساسی تأکید کردند 001راساس بند یک اصل ب «مقاومتی

نشینی دشمن در جنگ تحمیلی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی، عامل شکست و عقب

های رو  اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران ،اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین

بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت  الهام به افزایش جهانی، الگویی

که در  مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند

گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان ی رهبر معظم انقالب به رؤسای قوای سهابالغیه

استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و  ایران اسالمی با که کنندمی

تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای  های گسترده و مهم زیرساخت

عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و 

راهبرد پیشرفت اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد 
 مقاومتی  

ترویج و ایجاد 
فضای علم و دانش  
در جهت افزایش 
 میزان کارایی افراد

حکمرانی  
 خوب

اعتدال در تجارت  
 با تأکید بر

 سرمایه گذاری 

ایجاد فضای مناسب 
برای شکوفایی  

های زراعی،  بخش
 صنعت و خدمات  

فقرزادیی و توزیع  
عادالنه درآمد در  
 جهت رفاه اقتصادی

مدیریت  
 اقتصادی

 عدالت اقتصادی

 اهداف نهایی

توزیع عادالنه درآمد، تحقق عدالت، رفع فقر و تنگدستی در : مادی
 جوامع اسالمی، پیشرفت اقتصادی و در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی

حفظ کرامت انسانی، دستیابی به منافع اخروی، داشتن : معنوی
 ...  محیط اجتماعی و فرهنگی سالم با روح و روان سالم و
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آید  مشکالت اقتصادی فائق می  است، پیروی کند نه تنها بر همه اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی

آرایی کرده،  عیار در برابر این ملت بزرگ صف و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام

دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و  نشینی وامی به شکست و عقب

در ... های مالی، اقتصادی، سیاسی و  یار، مانند بحرانهای ناشی از تحوالت خارج از اخت اطمینانی بی

های مختلف و تداوم پیشرفت و  آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه

انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و  ها و اصول قانون اساسی و سند چشم تحقق آرمان

بخش از نظام  یا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامگرا، پو زا و برون فناوری، عدالت بنیان، درون

( ع)منینؤلذا ایشان با الهام از نظام اسالمی و بیانات امیرالم. اقتصادی اسالم را عینیت بخشد

های مقاومت اقتصادی و دستیابی  های با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصراهبردها و سیاست

های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی،  ، سیاستساله انداز بیست به اهداف سند چشم

 .0دان کردهگرا ابالغ  زا، پیشرو و برون ساز، مولد، درونپذیر، فرصتانعطاف

در  (ع)منینؤبا توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی و بیانات گوهربار امیرالم ،بنابراین

شرایط را  0 هر یک از راهبردهای مذکور در جدول، گسترش و بهبود بیان کردتوان می ،البالغهنهج

های تولید داخلی، خوداتکایی و اصالح و آبادانی ها و دستیابی به مزیتبرای کاهش وابستگی

کران ای بسیط از دریای بیدر ادامه قطره بنابراین،. دکن کشورهای اسالمی را فراهم می

اقتصادی در جهت  پیشرفتیک از راهبرد  را با بررسی سازوکار اثرگذاری هر (ع)امیرالمومنین

  .دشوتحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته می

 عدالت اقتصادی. 1

ها و دادن حقوق اقتصادی رعایت استحقاق»عدالت اقتصادی از مظاهر عدالت اجتماعی، به معنای 

تصادی عدالت اق بارهدر 06در خطبه  (ع)منینؤامیرالم(. 2و 0ج ،0811آمدی تمیمی، ) است «افراد
                                                           

، در دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب اسالمی ،ای اهلل خامنه حضرت آیتهای اقتصاد مقاومتی بیانات سیاست. 0

 . ای موجود استاهلل خامنه آیت
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 باز آن اصلى صاحبان به بیابم که کجا هر را شده تاراج المال سوگند، بیت خدا به» :فرمایندمی

 آید، تحمّل گران او بر عدالت که کس آن و است عموم براى گشایش عدالت در زیرا... گردانم می

ات خود به اقامه در بیان (ع)منینؤامیرالم بنابراین،(. 83، 0833ٌدشتی، ) «است تراو سخت براى ستم

 را کید دارند و هدف از استحقاق حقوق اقتصادی جامعهأعدل و قسط اقتصادی در جامعه انسانی ت

در . دانند ها و تقرب به درگاه الهی میتکامل معنوی انسان واقتصادی پیشرفت مین مصالح و أت

ه نظام اخالق افراد جامعه زیرمجموع رعایت استحقاق( 2شکل ) طبق نمودار سازمانی ،حقیقت

اسالمی است و احکام حقوق اقتصادی افراد جامعه در صورتی که به قصد نیل به کمال و سعادت 

معدودی از افراد جامعه از  اخروی انجام نپذیرد، فقر و تنگدستی بر افراد جامعه حاکم شده و عده

ها و اوم در برابر سختیهای عدم دستیابی به اقتصاد مق لهی بهره خواهند برد و این زمینههای انعمت

عدالتی در جامعه فضای داخلی، کشور را  به بیان دیگر بی. فشارهای اقتصادی را منجر خواهد شد

ه کردبرای داشتن اقتصاد مقاوم در برابر فشارهای اقتصادی از سوی سایر کشورهای را دچار تنش 

، بخش تولیدی کاهش دهد های خارجی کشورها را برای رونق تواند وابستگیو از این طریق نمی

ویژه  هو به اتالف منابع ب اند کردهعدالتی فضای بخش تولیدی را ناامن  این کشورها با بی زیرا

منجر جمله سرمایه انسانی و استفاده نامطلوب از تمام استعدادهای خدادادی  دانش از های لفهؤم

دستیابی به اقتصاد  برایکه به دنبال آن خوداتکایی در سطح مطلوبی برای کشورها  شوند می

 . دهدمقاومتی رخ نمی

که حکومتش رنگ عمل به دستورات الهی و اسالمی داشت، در قبال  (ع)منینؤامیرالم

دهید براى پیروزى خود، از جور و  آیا به من دستور مى» :فرمایندعدالتی اقتصادی میدرخواست بی

هرگز چنین کارى ... تفاده کنم به خدا سوگندها والیت دارم، اس ستم درباره امّت اسالمى که بر آن

در عملکرد  یعدالت شود بیچنین برداشت می ،بنابراین(. 053، ص0833دشتی، ) «نخواهم کرد

« ترمیم»و « گیری خلل»، «زدایی آسیب»، «سازی مقاوم»ثیر گذاشته و شرایط را برای أکشورها ت

نمایید که آن حضرت ی را تضعیف میساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصاد

برای جاری شدن عدالت اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی جامعه اسالمی طبق نمودار 

های اجرایی از قبیل مراعات انصاف توسط حاکمان، ممانعت از ظلم و به الزمه 2شکل  سازمانی
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پذیری در بین افراد جامعه ولیتئستم، اخذ زکات و مالیات و اجرای صحیح آن و تقویت حس مس

مراعات انصاف در حقوق مختلف افراد جامعه به منظور رعایت اعتدال در امور و . دکنن اشاره می

پرهیز از افراط و تفریط توسط حاکمان است که هر امری را در جای خود، متناسب با حقش 

ها و فشارهای اقتصادی از که در برابر تحریم شوددهی  ای سازماننهد تا شرایط جامعه به گونه می

 .دشوسوی کشورهای بیگانه مقاوم 

برای دستیابی به عدالت اقتصادی مبارزه با ظلم و ستم در امور  (ع)منینؤامیرالم ،همچنین

و به حاکمان سفارش نمودند تا برای رسیدن به اصالح  است مختلف را بر مسلمانان واجب دانسته

بلکه در برابر  ،به افراد جامعه ظلم نکندفقط مقاومتی نه شدن اقتصاد  و آبادانی کشورها و محقق

خوارترین افراد نزد من عزیز » :فرمایندمی زمینهد و در این کنها مقابله  ظالمان ایستادگی و با آن

است تا حق او را بازگردانم و فرد قوی در نزد من پست و ناتوان است تا حق او را 

متذکر  229در خطاب به برادرشان عقیل در خطبه  ،همچنین(. 58، ص0833دشتی، )بازستانم

شوند، رعایت حقوق مظلومین و ممانعت از هرگونه ظلم و ستم را بر هر چیز دیگر ترجیح  می

 (.883، ص0831دشتی، ) دهند می

اقتصادی در حکومت علوی، اخذ مالیات، زکات و  های اجرای عدالتیکی دیگر از الزمه

که که هدف اصلی آن تزکیه باطنی افرادی است  ،(908ص0831دشتی، ) اجرای صحیح آن است

د و تقرب الی اللّه، تکامل روحی آنان، تصفیه اموالشان و تقویت کننبه دیگران کمک اقتصادی می

حس برادری میان افراد جامعه است، به تفسیری، پرداخت زکات و خمس عالوه بر جنبه اقتصادی، 

دین اسالم به لحاظ . در جهت تأمین عدالت اقتصادی است بُعد عبادی نیز دارد که مصارف آنان

های اجرایی آنکه دینی جامع و همه جانبه است، در احکام و تعالیم خود درصدد اجرای الزمه

پذیری و برادری بین عدالت اقتصادی که ایجاد وحدت در جامعه اسالمی و تقویت حس مسئولیت

د، کننبدون اقدام مناسب از کنار فقرا و محرومان عبور ای، افراد در جامعه زیراافراد جامعه است 

کند و در تفاوت شده و محرومیت آنان برایشان امری عادی جلوه میپس از مدتی نسبت به آنان بی

تا بخش تولیدی بتواند در برابر دنیای  شودشرایط برای ایجاد اقتصاد مقاومتی فراهم نمی ،نهایت

با تقویت این الزمه اجرایی شرایط  ،لذا .وابستگی گام بردارد خارج در جهت خود اتکایی و کاهش
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تا همه خود را ملزم کمک به دولت اسالمی دانسته و  شود،برای اجرای عدالت اقتصادی فراهم 

نسبت به رفع محرومیت اقدام عاجل به عمل آورند تا دارای اقتصاد مقاوم در برابر تهدیدها و 

اهداف عدالت  کردتوان بیان متناسب با بیانات آن حضرت می ،اینبنابر. های اقتصادی باشندتحریم

بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برای  اقتصادی به منظور ازبین

ای که عدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل عمده در جامعه .شود تحقق اقتصاد مقاومتی برقرار می

های ها و فرصتاه، تالش صادقانه و مجدانه افراد خواهد بود و موقعیتکننده درآمد و رفتعیین

یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت تا افراد برحسب میزان تالش و پشتکار خود، درآمد و 

و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف آن گام بردارند و تفاوت  کنندرفاه کسب 

  .ئله نامقبولی نخواهد بودناشی از این امر، مس

 خدا به» :فرمایندنقش عدالت اقتصادی در سعادت اخروی افراد می (ع)منینؤهمچنین امیرالم

پوست  که کنم نافرمانى را خدا تا دهند من به هاستآسمان زیر در آنچه با را اقلیم هفت سوگند، اگر

 برگ از من نزد شما آلوده دنیاى این همانا و کرد نخواهم بگیرم، چنین ناروا هاىمورچه از را جوى

های توان متذکر شد، روشمیبنابراین،  .(883، ص0831دشتی، ) «تر استپست ملخ شده جویده

تواند عدالت اقتصادی را بر جامعه اسالمی حاکم  می (ع)منینؤاز دیدگاه امیرالم یادشدهاجرایی 

های اقتصادی شرایط را برای  و تحریماقتصادی مقاوم در برابر تهدیدها  کردن ساخته و با محقق

 . کنندسعادت اخروی و دنیوی افراد جامعه فراهم 
 

 
 (البالغه برگرفته از نهج) عدالت اقتصادی .2شکل 

 اقتصادی  عدالت

 زمینه شکل گیری

 رعایت کامل احکام و قواعد حقوق اقتصادی افراد جامعه

 نبود فقر در جامعه 

 دست نیافتن به افراد معدودی از جامعه به سود هنگفت

 الزمه های اجرایی 

 مراعات انصاف توسط حاکمان

 ممانعت از ظلم وستم

 اخذ زکات و مالیات و اجرای صحیح آن

 تقویت حس مسئولیت پذیری در بین مردم
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 مدیریت اقتصادی .2

گیری  اقتصادی در هر جامعه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، بهره پیشرفتیکی از اصول راهبرد 

این مدیریت در نظام اقتصاد اسالمی مبتنی بر مبانی و . آمد اقتصادی استاز مدیریت شایسته و کار

از بهترین منابع شناسایی و استخراج  یکی  (ع)منینؤهایی است که سیره و سخن امیرالم مؤلفه

های امام سازنده برای مدیریت علمی و صحیح، نظارت، تنبیه و تشویق ،هاست که در این میان آن

منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی  عنوان یک اصل اساسی در امور کارگزاراننظارت به ، زیرا بود

و باعث تشویق کارگزاران  کند میکار تنگ ای که شرایط را برای کارگزاران اهمال، به گونهشود یم

نگیرد، کارگزار با وجدان و و اگر نظارتی بر امور کارگزاران صورت  شودشناس میوظیفه

کار نسبت به کار خود رغبت شده و و کارگزاران اهمالولیت خود بیشناس نسبت به مس وظیفه

نیز این  (ع)منینؤامیرالم. دشو مین موجب کاهش کارآمدی و اثربخشی یابند و ایتمایل بیشتری می

سپس رفتار کارگزاران » :ندکردنکته را در کتاب روشن و راهگشا خود خطاب به مالک اشتر اذعان 

ی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقب و بازرسی پنهانی تو از کار را بررسی کن و جاسوسان

داری و مهربانی با رعیت خواهد بود و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و آنان سبب امانت

اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تائید کرد به همین 

ده او را با تازیانه کیفرکن و از آن چه در اموال در اختیار دارد باز پس گیر، مقدار گواهی خیانت کر

نامه  ،0833دشتی، ) «کار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیافکنسپس او را خوار دار و خیانت

نظارت بر امور کارگزاران اشاره به در این خطبه،  (ع)منینؤامیرالم ،در واقع(. 13-12، صص68

تر، نظارت پنهانی  دارند برای اصالح و آبادانی جامعه و داشتن اقتصادی مقاومیان میو ب اند کرده

کنندگان باید دارای خصوصیاتی از های مدیریت اقتصادی است و نظارتبین کارگزاران از اولویت

 کند،حال اگر یک کارگزار نسبت به مسئولیت خویش کوتاهی . قبیل راستگویی و وفاداری باشند

کار اقتصادی یا های تنبه و توبیخ با کارگزار خیانتکم است که متناسب با روشوظیفه حا

عزل از منصب، کیفرهای روحی و جسمی از  (ع)منینؤاز دیدگاه امیرالم. دکنغیراقتصادی برخورد 

نوع از روش تبیه و توبیخ  نیز ایشان به این 10های تنبه کارگزار خیانت کار است و در نامه روش
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نسبت به تو خوشبین و  همانا شایستگی پدرت مرا» :نذر بن جارود عبدی اشاره داردخطاب به م

روی، ناگهان به من خبر دادند که در هواپرستی  باشی و راه او را میمانند پدرت میگمان کردم 

کردن  ای، دنیای خود را با تباه ای برای آخرت خود باقی نگذاشتهچیزی فروگذار نکرده و توشه

ای، اگر از آنچه به من کنی و برای پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا بریدهمی آخرت آباد

تر است و کسی که همانند ات و بند کفش تو از تو با ارزشگزارش رسیده درست باشد، شتر خانه

یا  ،تواند کاری را به انجام رساند قت پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه میلیانه  ،تو باشد

یا از خیانتی دور ماند، پس این نامه دست تو رسد نزد  ،او باال رود یا شریک در امانت باشدارزش 

شدن از خیانت  بعد از مطلع (ع)منینؤامیرالم ،در حقیقت(. 10نامه  ،0833دشتی، ) «من بیا

ه و در صورت کردفرماندهان توسط ناظر پنهان، در خصوص صحت خبر تحقیق و بازخواست 

د کر ذاب آخرت را به ایشان یادآوری میو ع کرده کار را عزلفرماندار خیانتصحت آن؛ حضرت، 

درباره تشویق  (ع)در بیاناتی دیگر امیرالمومنین. دانستتر میارزشو ایشان را از بند کفش بی

پس آرزوهای سپاهیان را برآور و همواره از آنان ستایش » :کارگزاران خطاب به مالک اشتر فرموده

اند برشمار زیرا یادآوری کارهای ارزشمند آنان شجاعان را ی مهمی که انجام دادهکن و کارها

در این نامه (. 51، ص68ی، نامه دشت) «شااهلل دارد، انانگیزاند و ترسوها را به تالش وا میبرمی

توان دریافت، نظام تنبه و تشویق، شود که میکننده را متذکر میآورد تشویق نیروهای عمل ره

کار در جهت کارایی و کارگزاران با وجدان را افزایش و از اهمال کارگزاران خیانت رغبت

 . دکن آورد و زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم میاثربخشی ممانعت به عمل می

تولید، توزیع و مصرف، : دهد، سه حوزه اقتصادی البالغه نشان می بررسی دقیق و جامع در نهج

را تشکیل  (ع)های مدیریت اقتصاد علویریزی و نظارت، مؤلفه برنامه: ل مدیریتیدر کنار دو اص

مین منابع مالی بخش تولید و توزیع این منابع در أوجود برنامه مشخص در جهت تدهد،  می

های از زمینه نظارت شایسته بر بخش تولید، توزیع و مصرفو  راستای اصالح و آبادانی کشورها

 . اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است پیشرفتد از گیری این راهبرشکل

شده  های اجرایی مطرحترین الزمهاصلی (ع)منینؤاز منظر امیرالم 8شکل  طبق نمودار سازمانی
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تأمین و مدیریت بر : اقتصادی در بخش تولید ثروت پیشرفتریزی این راهبرد از جهت برنامه در

المال و در  تقسیم مساوی بیت: و زکات، در زمینه توزیع درآمد منابع مالی از طریق دریافت خراج

و نظارت بر تقسیم و ( 0، ص0838حقیقی،  شجاعی) توجه به عمران و آبادانی است: زمینه مصرف

در بخش تولید  (ع)منینؤهای اجرایی مدیریت اقتصادی است که امیرالمالمال، از الزمهمصرف بیت

ریزی از طریق دریافت خراج و مالیات در جهت نظارت و برنامهثروت و تأمین منابع مالی با 

اقتصادی برای داشتن اقتصادی استوار و مقاوم در برابر فشارها  پیشرفتاصالح و آبادانی کشور و 

 استوار خدا، پناهگاه به فرمان سپاهیان پس» :فرمایندهای اقتصادی خطاب به مالک اشتر می و سختی

با  جز مردم امور .کشورند امنیت تحقق هاىراه دین، و امداران، شکوهزم وقار و زینت و رعیّت

 براى آن با که شودنمی انجام رعیّت مالیات و خراج به جز سپاهیان پایدارى و شودن استوار سپاهیان

 را خود هاى نیازمندی کنند و تکیّه آن به خویش امور اصالح براى و تقویت گردند دشمن با جهاد

توان از سخنان گوهربار آن حضرت می بنابراین،(. 913، ص0831دشتی، ) «...سازند برطرف

دریافت مالیات  زیراشدن اقتصاد مقاومتی دارند،  ثیر بسزایی در محققأدریافت، خراج و مالیات ت

. استوار و پایدار بود های شدید ها و خصومت فشار، تحریم، دشمنیشود در برابر موجب می

ماتی با دریافت خراج و مالیات و استفاده صحیح آن در جهت تحقق اقتصاد چنین نامالی ،بنابراین

 98در نامه  (ع)منینؤهمچنین امیرالم. د کشور تعادل خود را از دست ندهدشون  مقاومتی منجر می

المال را  فرماندار فیروزآباد، توزیع درآمد و تقسیم مساوی بیت ،شیبانیخطاب به مصلقله بن هبیره

 و آورده گرد هایشاناسب و هانیزه که را مسلمانان غنیمت تو که رسید خبر» :اندان داشتهگونه بی این

برگزیدند،  را تو و تواند خویشاوندان که آمده، به اعرابى دست به هایشانخون شدن ریخته با

 من نزد باشد، در گزارش درست این آفرید، اگر را هاپدیده و شکافت را دانه که خدایى به بخشى می

با  را خود دنیاى و مشمار سبک را پروردگارت حق پس .است گردیده سبک تو منزلت و شده خوار

 هستند تو پیش یا من نزد که مسلمانانى باش، حق آگاه. انسانى زیانکارترین نکن، که آباد دین نابودى

دشتی، ) «دگیرن من از را خود سهم و آیند من نزد به باید است، همه المال مساوى بیت تقسیم در

 (. 838، ص0831
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کید بسزایی بر توزیع عادالنه أآوری خراج و مالیات تعالوه بر جمع (ع)منینؤامیرالم بنابراین،

آوری خراج و مالیات نیست که به اصالح و آبادانی المال دارند و بر این معتقدند که تنها جمع بیت

مات و در نهایت دستیابی به تقرب الهی کشورها و داشتن اقتصادی مقاوم و پایدار در برابر نامالی

بلکه نحوه مصرف آن با برنامه و نظارت در جهت توزیع عادالنه آن بین اقشار  ،شودمیمنجر 

اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی  پیشرفتترین راهبرد جامعه، عدم تخطی و فساد از مهم

د، بیان داشت کرهایی که تعیین تنبیه و توبیخکاری را در کار اهمالراه (ع)است و بدین ترتیب امام

وری بهره یبا تشویق زمینه را برای کارایی و ارتقا تا هیچ گونه سستی در امور رخ ندهد و متقابالً

در خصوص وظیفه حاکمان  (ع)منینؤطوری که در جایی دیگر امیرالم هب. کرد نیروی کار فراهم می

 که کن وارسى اىگونه به را المال بیت و مالیات» :مایندفرریزی بر خراج میدر نظارت و برنامه

 «باشد خراج آورىجمع از بیشتر زمین آبادانى در تو تالش باید... باشد دهندگانمالیات صالح

 (. 908، ص0831دشتی، )

نقش حاکمان اسالمی  همینزتر در که پیش 68مطابق با این بیانات و همچنین در نامه  ،بنابراین

ها برای رسیدن به عمران و آبادانی و اقتصاد مقاومتی های مصرف مالیاتآوری و راه معدر نحوه ج

ریزی بر بخش تولید، توزیع و مصرف از مطرح شد، نظارت و برنامه (ع)منینؤاز دیدگاه امیرالم

المال برای مدیریت شایسته و کارآمد  وظایف کارگزاران است که باید در جهت توزیع عادالنه بیت

های شدید بتوانند اقتصاد ها و خصومت فشار، تحریم، دشمنی تا با وجود ،ادی گام بردارنداقتص

در جای دیگر  ،همچنین. داخل را با مدیریت بر توزیع عادالنه درآمد استوار و مقاوم نمایند

ریزی بر منابع مالی در جهت مدیریت اقتصادی در نامه نظارت و برنامه زیمنهدر  (ع)منینؤامیرالم

توانستی گرفته و به من خبر رسیده که کشت زمینها را برداشته و آن چه را که می» :فرمایندمی 91

ای، پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و آنچه در اختیار داشتی به خیانت خورده

 (.833، ص0831دشتی، ) «تر استبدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت

اقتصادی  پیشرفتثیر آن بر اقتصاد مقاومتی، أا برآیندی کلی بر مدیریت اقتصادی و تب بنابراین،

 (ع)منینؤتوان به این نتیجه رسید، دوران حکومت امیرالمالبالغه می و آبادانی کشور از دیدگاه نهج

 ی به مقولهای مشخص برای مدیریت منابع اقتصادی بوده و همواره ایشان توجه ویژهدارای برنامه
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 ، زیرااندنظارت بر منابع حاصل از خراج و مالیات برای تحقق بهتر اهداف اقتصاد مقاومتی داشته

استفاده از منابع به  ،ریزی و نظارت بر بخش تولید، توزیع و مصرف صورت نگیرداگر برنامه

ارجی فایده خواهد بود و اقتصاد در برابر نامالیمات خصورت ناکارا در جهت اصالح و آباداتی بی

های ها و خصومت د و در برابر تلنگرهای کوچکی از فشار، تحریم، دشمنیکرضعیف عمل خواهد 

العمل نشان خواهد داد و به دنبال آن وابستگی خارجی و خوداتکایی ناصحیح تحت شدید عکس

 . ثیر قرار خواهد گرفتأت

 
 (البالغه برگرفته از نهج) مدیریت اقتصادی .3شکل 

 

 اد فضای علم و دانش در جهت افزایش میزان کارایی افرادترویج و ایج .9

گرایی و اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی علم پیشرفتیکی از اصول راهبردی مهم 

ستوی االعمی و یقل هل » :است طور که در قرآن کریم مطرح شدههمان. مدیریت صحیح بر آن است
افراد واجد علم و فاقد علم مساوی . ابینا و بینا برابرند؟؛ بگو آیا ن(05: رعد ؛61: انعام) «البصری

گریز از هم متمایزند و این تمایز محصولی است که هریک از گرا و جوامع علمجوامع علم. نیستند

استواربودن اقتصاد بر پایه  ،در حقیقت. گذارندجای می هاین عناصر یعنی علم و جهل از خود ب

زارهای صحیح علمی بر آن در راستای گسترش بسترهای علم و کارگیری اب هعلم، مدیریت و ب

 اقتصادی مدیریت 

 زمینه شکل گیری

وجود برنامه مشخص در جهت تأمین منابع مالی 
و توزیع این منابع در راستای ( در بخش تولید)

 اصالح و آبادانی کشورها

 نظارت بر بخش تولید، توزیع و مصرف

 الزمه های اجرایی 

تأمین منابع مالی از طریق دریافت خراج و 
 زکات

 تقسیم مساوی بیت المال

 مصرف این منابع در جهت اصالح و آبادانی

 نظارت بر مصرف بیت المال
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کشور در برابر  شود منجر می... پذیری و استقالل اقتصادی ودانش به افزایش قدرت رقابت

العمل سازنده در و در برابر آن عکس کنیدهای اقتصادی کشورها مقاوم عمل تهدیدها و تحریم

توان دید در جوامعی که به وضوح می به ،در واقع .اقتصادی کشورها داشته باشند پیشرفتجهت 

برنامه  ءارزش علم و دانش و مدیریت صحیح و علمی بر آن پی برده و دست یافتن به علوم را جز

خود قرار دادند و به بسیاری از کشفیات علمی دست یافته، از آن برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی 

عمل و  جویی، علم را مقدمهگرایی و علمکید بر علمأاره با تاسالم همو بنابراین،. اندبهره گرفته

نیز به عنوان تنها حاکمی که سیره  (ع)منینؤامیرالم. داندمدیریت بر علم را مقدم بر علم می

در سایه احکام الهی رنگ عمل به خود گرفته و با مدیریت بر آن و  (ص)حکومتش پس از پیامبر

وجه خاصی به مسئله علم داشته و جامعه همسو با علم و های علمی و صحیح تاتخاد سیاست

 .(229، ص0831پوریانی، ) دانندساز تحقق اقتصاد مقاومتی در آن جامعه میاندیشه را زمینه

و  پیشرفتگرایی با مدیریت مناسب در امروزه ایجاد بسترهای ترویج علم و علم ،بنابراین

و توجه فراوان حضرت به علم و دانش و بیان تکامل بشری نقش اساسی و انکارناپذیری دارد 

اهمیت آن و لزوم وادارکردن آن در زندگی فردی، اجتماعی و اداره جامعه از اصول واضح و 

طوری که ایشان همواره مردم را در فراگیری علم  است، به (ع)منینؤهای امیرالمانکارناپذیر اندیشه

تا از  کرد ر جهت اصالح و آبادانی دعوت میها د وری و کارایی آنو دانش برای افزایش بهره

 ای» :فرمایندمی زمینهبرخوردار باشند و در این ... ها واقتصاد مقاوم و استواری در برابر تحریم

لبه  بر کسى چنین که نباشید خویش نفس هواى تسلیم و نکنید تکیه خود هاىنادانی به خدا بندگان

 دانش و علم فراگیرى در پس...کشدمی دوش بر را فساد و هالکت سنگین بار و دارد قرار پرتگاه

 .(081، ص0833دشتی، ) «کنید بخشکد تالش درختش که آن از پیش

آید، علم تنها حد در مورد علم و دانش برمی (ع)منینؤآنچه از سیاق فرمایشات امیرالم

ای کالن آن در محدودی از دانایی و آگاهی در سطح فردی نیست، بلکه منظور علم و دانش به معن

کارگیری آن برای اصالح و آبادانی کشور  های مختلف مطابق با اصول علمی در جهت بهرشته

است تا بتواند به کمک علم، نوآوری و فناوری را در جامعه به جریان بیاندازد تا از این طریق 
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ه در پی وابستگی به کشورهای دیگر را کاهش داده و خوداتکایی را به ارمغان بیاورد چرا ک

کارگیری این  هکارگیری از ابزارهای صحیح علمی در این راستا علم و دانش ترویج و بسترهای ب هب

د و در پی آن شو استفاده می... پذیری و استقالل اقتصادی وعوامل در راستای افزایش قدرت رقابت

وجود اقتصادی که به زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد مسازی، بحران مقاوم

ها  شود و اقتصاد در برابر فشار، تحریم، دشمنیدنبال ترویج و ایجاد فضای علم و دانش حاصل می

. دکرهای شدید ناگهانی بدون تغییر خواهد بود و روند پیشین خود را طی خواهد و خصومت

ارزش علم  بارهو درل بوده باالترین ارزش را برای علم و دانش قائ (ع)منینؤامیرالم ،بنابراین

و همچنین در جایی  (90، ص0855، تمیمی آمدی) «علم باالترین شرف و برتری است» :فرمود می

 باید تو را مال و است تو علم، نگهبان است، زیرا مال از دانش بهتر» :فرمایددیگر خطاب به کمیل می

 با که شخصیّتى و مقام و گیرد فزونى بخشش با علم امپذیرد، ا کاستى بخشش با مال باشى نگهبان

 (. 910، ص0833دشتی، ) «...گرددمی مال، نابود نابودى با آمده دست به مال

گرا، سپردن ی علمی به جامعههای اجرایی برای دستیابآن حضرت از الزمه ،در حقیقت

ابعاد  همههای مختلف جامعه به طور کامل به دست علم و هدایت صحیح و علمی آن در  بخش

کردن  اصالح امور در راست» :فرمایندمی نهزمیی، فردی، دینی و اخالقی است و در این اجتماع

. (229، ص0831پوریانی، ) «ها در انسان و جامعه از وظایف و آثار و نتایج علم استکژی

ایجاد فضای مدیریتی مناسب برای علم و دانش در جهت افزایش میزان کارایی افراد یکی بنابراین، 

در منشور حکومتش یکی از اهداف  (ع)منینؤمهم حکومت اسالمی است که امیرالماز وظایف 

و تربیت مردم با تخصص و ماهر  فضای علم و دانش در جامعه کردن حکومت خود را فراهم

شما را » :فرمایندها دانسته و بیان میداند و یکی از حقوق مردم بر حاکم را، تعلیم و تربیت آن می

از وظایف  ،نابراینب(. 50، ص0833دشتی، ) «ن نمانید، و آداب آموزم تا بدانیدتعلیم دهم تا نادا

ها و به نوعی تربیت نیروی انسانی ماهر و  بسیار مهم حکومت در قبال افراد جامعه، آموزش آن

گونه توان بدینمی ،نهایت در. متخصص است که آن را در مسیر نیل به اهداف یاری کند

گذاری در آن و نیز مردن نقش سرمایه انسانی در پیشرفت کشور، سرمایهش بندی کرد که مهم جمع
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وه بر آنکه جامعه را در الع ،های آموزشی نه برای توزیع فرصتالکردن بستری برابر و عاد فراهم

رساند، موجب بنیان و اقتصاد مقاومتی یاری میپیشبرد اهدافش به سمت تحقق اقتصاد دانش

 های خود ببرند و در مسیر قرب الهی حرکت کنندها و قابلیتوانمندیشود افراد نیز پی به ت می

 (.303، ص0833نعل، آبادی و زرینشاه)

بینی، بدیهی است علم و دانش، شرایط مبارزه با جهل، کوته (ع)منینؤدر عصر امیرالمبنابراین، 

آورد، راهم میپذیری جامعه را فلوحی اجتماعی که زمینه آسیبنگری و ساده ظاهرنگری، سطحی

ساز اشتغال  های مهم و سرنوشت ساز بوده است که یکی از زیرساختای حیاتی و سرنوشتمسئله

هر مقدار که نظام تعلیم و تربیت . وری باال استو تولید، تربیت نیروی انسانی کارآمد و با بهره

گردد، استعدادهای  های مدیریتی مناسب به طور علمی مدیریتتر باشد و با اعمال سیاستپیشرفته

های کیفی و جدید بیشتر  کارآفرینی و ایجاد شغل ،مختلف افراد جامعه شکوفاتر و در نهایت

آبادی و همکاران، هشا) خواهد بود و زمینه بیشتری برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم خواهد شد

تصریح شده، به اصل حیاتی و سرنوشت ساز  (ع)منینؤآنچه در حکومت امیرالم. (06، ص0838

و عامالنی این چنین را در ... هر کاری باید به کسی که متخصص آن است واگذار شود» این است،

 «دار در اسالمهایی پارسا و سابقهوجو کن که تجربه و حیاء دارند، از خانواده میان کسانی جست

عهده گیرند و در  ولیت مدیریت را بهئتوانند، مسکارگزارانی می ،در واقع(. 900، ص0833دشتی، )

 ،بنابراین .که هم تجربه و هم صداقت و درستکاری دارند کننداقتصادی حرکت  پیشرفتجهت 

نیز از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است که عالوه بر  (ع)منینؤگرایی از منظر امیرالم علم

دانش و  حاکمیت علم در اداره اجزای مختلف نظام، باید فرهنگ علمی نگرش علمی و احترام به

های آن با مدیریت صحیح در تمام سطح جامعه حاکم گردد که با تحقق این نگرش، اقتصاد یافته

طبق بیانات بنابراین، (. 301، ص0833نعل، آبادی و زرینشاه) مقاومتی اتفاق بیافتاد

گیری و الزمه اجرایی ترویج و ایجاد فضای علم و دانش در جهت زمینه شکل (ع)منینؤامیرالم

 .گردآوری شده است 9شکل  زایش میزان کارایی افراد در قالب نمودار سازمانیاف
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 فقرزدایی و توزیع عادالنه درآمد در جهت رفاه اقتصادی .4

اقتصادی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی توزیع عادالنه  پیشرفتدو محور اصلی این راهبرد از 

ن، امنیت، تقویت رفاه اقتصادی، احقاق حق مظلومسو به ایجاد ا درآمد و فقرزدایی است که از یک

ها و تقرب به درگاه الهی تحقق عدالت در جامعه، حاکمیت قانون و در نهایت تکامل معنوی انسان

توانند توجه بیشتری به مین نیازهای اساسی میأنیروی کار با ت ،و از سوی دیگر شود منجر می

راستای تبدیل استعدادهای بالقوه به بالفعل حرکت داشته و از این جهت در ... آموزش، تغذیه و

شود و هر شخص بدون زمینه برای عدالت و تعالی انسان فراهم می ،نمایند چرا که بدین طریق

مسائل آموزشی و نیازهای اساسی متناسب با تالش به هدفش  زمینهمین مالی در أداشتن دغدغه ت

بنیان توجه  دانش به اقتصادتوان زیع عادالنه درآمد میبنابراین از کانال رفع فقر و تو. یابددست می

جامعه در  با کاهش نگرانی افراد زیرا ،تر داشتداشت و از این منظر جامعه و اقتصادی مقاوم

شود و اقتصاد یابد و جامعه برمبنای دانش بنا میخصوص فقر، توجه آنان به سمت دانش سوق می

 ترویج و ایجاد فضای علم و دانش در جهت افزایش میزان کارایی افراد

 زمینه شکل گیری

 جوامع علم  پذیر

 کارایی افراد جامعه در جهت پیشرفت اقتصادی

 علم و دانش افراد جامعه

 برتری مال بر علم و دانش

 الزمه های اجرایی  

هدایت افراد جامعه در جهت تالش در دستیابی به علم 
 و دانش در همه ابعاد اجتماعی، فردی، دینی و اخالقی

 ایجاد فضای علم و دانش در جهت افزایش کارایی

 تربیت افراد متخصص و ماهر

 احترام به دانش و نگرش علمی و یافته های آن

 (برگرفته از نهج البالغه) ترویج و ایجاد فضای علم و دانش در جهت افزایش میزان کارایی افراد .4شکل 
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و بدین ترتیب اقتصاد  کنید تر میهای شدید مقاومو خصومتها  را در برابر فشار، تحریم، دشمنی

پیوند فقر  بنابراین،. دهدالعمل را نشان میجامعه در برابر نوسانات و رویدادها کمترین عکس

 نبوداجتماعی،  هملی از جمله وضعیت نامناسب سرمای هترین موانع توسع اقتصادی با مهم

آن  کننده های مربوط به امنیت ملی بیانهای درآمدی و نگرانیدر انتصابات، نابرابری ساالری شایسته

وثیق در جهت  هبنیان رابطانشتک این عوامل و اقتصاد داست که فقر و تنگدستی با تک

گیری دارد که در احادیث فراوانی نیز از فقر مالی و اقتصادی به خداوند پناه برده شده و این  شکل

 63در حدیث ( ع)منینؤامیرالم زمینهدر این . تصادی زیاد استدهنده آن است که شر فقر اقنشان

آوردن  دست هانسانی را که به دنبال ب( ای فرزندم: )فرمایدمی( ع)بحاراالنوار خطاب به امام حسن

سرزنش مکن زیرا کسی که قوت و غذایش فراهم نباشد، خطا و لغزشش زیاد  ،غذای خویش است

کسی که به  است، و در جای دیگر آمده( 63، ص18و 12ق، ج  هـ0001-0181مجلسی، ) است

، 18و 12ق، جهـ 0001-0181مجلسی، ) دشو به کمی حیا و آبرو نیز مبتال می شد،فقر مبتال 

بنیان فراهم دانش فقر عالوه بر اینکه زمینه را برای ایجاد بسترهای اقتصاد ،به بیان دیگر(. 63ص

-که در همه زمان شود منجر میحیایی سستی دین و کمبلکه به ضعف تعیین، نقصان عقل،  کند، می

شده توجه کن شدن آن در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی ها مطرود و مورد تنفر بوده و به ریشه

و  کند میها و تهدیدهای اقتصادی سست فقر و تنگدستی افراد جامعه را در برابر تحریم، زیرا است

اقتصادی وابسته  از نظر کشور ،العمل نشان داده و به دنبال آنسافراد در برابر آن عک شود منجر می

 . بوده و قدرت خوداتکایی نداشته باشد

در راستای  6شکل  طبق نمودار سازمانی( ع)منینؤهای بارز حکومت امیرالماز ویژگی

اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی،  پیشرفتاین راهبرد از های اجرایی  الزمه

داری، وفای به عهد و پیمان، طلبی در جهت توزیع عادالنه درآمد، مردممحوری، عدالتخدا

امان با مفاسد اخالقی و طلبی، دقت در انتصابات بر محوریت شایستگی، مبارزه بیاصالح

المال، ایجاد امنیت و ساالری، نظارت مستقیم بر مصرف بیتاجتماعی، دوری از تشریفات و خان

ه است که زمینه را برای رفع فقر اقتصادی در جهت دستیابی به اقتصاد مقاوم و آزادی در جامع

. کند ها و فشارهای اقتصادی از جانب کشورهای دیگر فراهم میاستوار در برابر سختی
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های مهم در ایجاد فقر لفهؤترین متوزیع ناعادالنه درآمد را به عنوان یکی از مهم (ع)منینؤامیرالم

و هدف از اجرای آن را تقویت رفاه  کرد های اجرایی در جهت رفع آن مطرحالزمهاقتصادی و از 

 ،در همین راستا. داندن و تحقق عدالت در جامعه میاعمومی و اقتصادی، احقاق حق مظلوم

در یکی از سخنانشان خطاب به عبدااهلل بن زمعه که از امام درخواست مالی ( ع)منینؤامیرالم

بینی، نه مال من و نه از آن توست، غنیمتی گردآمده از ن اموال که میای» :فرمایدداشت، می

اگر تو در جهاد همراهشان بودی، سهمی . مسلمانان است که با شمشیرهای خود به دست آوردند

، 0833دشتی، ) «چونان سهم آنان داشتی، و گرنه دسترنج آنان خوراک دیگران نخواهد بود

 :فرمایند می 823وجودآمدن فقر اقتصادی در حکمت  هب بارهدر (ع)منینؤامیرالم ،همچنین(. 016ص

خداوند سبحان روزی فقیر را در اموال توانگران مقرر داشته، پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر »

 «کند آنکه توانگری حق او را بازداشته است و خداوند تعالی توانگران را بدین سبب بازخواست می

در های اجرایی الزمه ، بیانکالم امیرالمؤمنین در این حکمت مفهوم(. 616، ص0833دشتی، )

توانگران و ثروتمندان مسئول تأمین نیازهای فقیران  نخست،جهت رفع فقر و تنگدستی است که 

 دوم،. هستند، زیرا خداوند در اموال ایشان حقوقی را برای فقرا مقرر داشته است که باید ادا کنند

وجود  هشوند، فقر اقتصادی در جامعه ب دن این حق به مستحقان میوقتی که توانگران مانع رسی

 . آید می

توان دریافت، توزیع ناسالم ثروت و درآمد از علل اساسی فقر اقتصادی و می ،بنابراین

عالوه بر آن مجموعه جامعه، نظام و حکومت عامل دیگری . بنیان استاقتصاد دانش نیافتن تحقق

نیز در جامعه اسالمى ( ع)منینؤاز دیدگاه امیرالم. ادی نقش اساسی داردفقر اقتص ایجاداست که در 

وظیفه  دادن بهره باشند، این به دلیل کوتاهی حکمرانان در انجامبى اگر افراد از زندگى شرافتمندانه

حاکمان  ،عهده حکومت اسالمى است، عالوه بر آنه تأمین معیشت افراد جامعه تنها ب، زیرا است

و با مفاسد اخالقی و  باشند زم را در انتصابات کارکنان با محوریت شایستگی داشتهباید دقت ال

المال دوری ساالری با نظارت مستقیم بر مصرف بیتو از تشریفات و خان کننداجتماعی مبارزه 

های فقر اقتصادی و تا زمینه کنندو فضا را برای ایجاد امنیت و آزادی در جامعه فراهم  ویندج

طور  همان، کنیدکن گردد تا زمینه را برای داشتن اقتصادی مقاوم فراهم ن انسانیت ریشهکاهش شأ
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. دکردننیز بر این موارد تأکید  68اش به مالک اشتر در نامه آن حضرت در فرمان تاریخی که

ها شده و گیر انسانها در جامعه بشری، دامن انگیزترین مصیبت فقر اقتصادی یکی از غم بنابراین،

د، ولی کننکن  ، تا این آفت را ریشهاند دست هم داده به های بشریت در طول تاریخ دست الشت

همچنان باقی ( ع)منینؤهای اجرایی امیرالمالزمه نکردن جاریها فقر به دلیل  علیرغم این تالش

ب است و تا به امروز قربانیان زیادی را از جوامع بشریت در کام خود فرو برده است و بدین ترتی

 . ثیر قرار داده استأوابستگی و خوداتکایی کشورها را تحت ت

 

 

 حکمرانی خوب .5

اقتصادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است  پیشرفتترین راهبردهای حکمرانی خوب یکی از مهم

که هر زمان گروهی از مردم برای نیل به یک هدف گرد هم آیند، نیاز به آن احساس 

 فقرزادیی و توزیع عادالنه درآمد در جهت رفاه اقتصادی

 زمینه شکل گیری

برقراری عدالت عدالتی در جوامع و  
 استحقاق حق مظلومان

 نبود فقر و تنگدستی

 شایسته ساالری در انتصابات

عدم سستی دین، نقصان عقل و 
 کم حیایی

 الزمه های اجرایی 

 عدالت محوری در جهت توزیع عادالنه درآمد

 وفای به عهد و پیمان و مردم داری حاکمان

 مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی

 دقت در انتصابات بر محور شایستگی

 ساالریدوری از تشریفات و خان

 المالنظارت مستقیم بر مصرف بیت

تأمین نیازهای فقرا توسط توانگران و 
 ثروتمندان با نظارت حاکمان 

 (البالغهبرگرفته از نهج) فقرزادیی و توزیع عادالنه درآمد در جهت رفاه اقتصادی .5شکل 
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حکمران دادگر از »: فرمایند حکمرانی می زمینهدر ( ع)منینؤرالمامی(. 6، ص0833قالیباف، )شود می

در  ،بنابراین(. 51، صقهـ 0910جعفری، )« بهتر است( کندکه همه چیز را بارور می)باران پیوسته 

تحقق  ، زیراای سیاسی اسالم تالش بر آن است که جامعه از حکمرانی خوبی برخوردار باشدفلسفه

انی، ارتباط مستقیمی با تأمین نیازهای مادی و معنوی جامعه بشری در جهت این نوع از حکمر

این نوع حکومت را گیری هدف شکل( ع)منینؤامیرالم. کاهش وابستگی به سایر کشورها دارد

شدن اقتصاد  اصالح و آبادانی کشور و محقق براین و ستمگران ان از ظالماگرفتن حق مظلوم

حکومت چنین بیان  برای پذیرشی در کوفه، اهداف خویش را داند و طی سخنرانمقاومتی می

دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت، و خدایا تو می» :فرمایند می

های حق و دین تو را در جایگاه خویش بازگردانیم، و در  خواستیم نشانه دنیا و ثروت نبود، بلکه می

ات در أمن و أمان زندگی کنند، و قوانین  یم، تا بندگان ستمدیدههای تو اصالح را ظاهر کن سرزمین

 (.016، ص0833دشتی، ) «شود و مقررات فراموش شده تو بار دیگر اجرا

نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت،  های حق اظهارالبالغه، شاخص ایشان در نهج

ی خوب نبه عنوان شش محور حکمرافساد را  کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل

این ابزارها را از  5شکل مانیو طبق نمودار ساز( 5، ص0832بزرگی، آبادی و جامهشاه) برشمردند

نظر و  اظهار شاخص حق بارهاقتصادی دانستند و در پیشرفتهای اجرایی در دستیابی به  الزمه

وقت خود را برای آنان که  بخشی از» :خطاب به مالک اشتر فرمودند 68پاسخگویی در نامه 

به ...ای عمومی به حضور پذیرفتهقرار ده و شخصاً آنان را در جلسه ،نیازمند مراجعه به تو هستند

محافظان و نیروهای مسلح خود اجازه حضور در آن مجلس را مده تا سخنگوی آنان بدون هیچ 

، (ع)منینؤا نگرش امیرالممطابق ب(. 919، ص0833دشتی، ) «دکنگو و لکنتی در گفتار با تو گفت

گونه مانعی با حاکمان مالقات کنند و مشکالت و نیازهای خود را در مردم باید بتوانند بدون هیچ

جهت بهبود وضعیت اقتصادی افراد جامعه با وی در میان بگذارند تا منجر به قرب الهی و بهبود 

 .قتصاد مقاومتی را تحقق ببخشندوضع معیشتی افراد جامعه شوند و بتوانند با تقویت این شاخص ا

در نامه خود به مالک اشتر اهمیت ثبات سیاسی در اقتصاد مقاومتی را اینگونه ( ع)نینؤمامیرالم

هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشمن را که خوشنودی خدا در آن است، رد مکن، که » :اندبیان داشته
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دشتی، ) «دشوصلح تأمین می آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنیت و رفاه کشور در

کارهای توسل به صلح و راه کننده حضرت بیان این نامه ،در حقیقت(. 901، ص0833

تمایل به درگیری و نزاع است که خونریزی و خشونت را موجب کیفر الهی و  بی جویانه و مسالمت

وضعیت کنند و این فضا را برای تضعیف سبب زوال نعمت و کوتاهی عمر حکومت معرفی می

توانند جامعه را دانند که از این رهگذر میاقتصادی افراد جامعه بسیار خطرناک می پیشرفترفاه و 

 . منجر شودخیر در تحقق آن أحتی به ت ،در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به دور دارد

 (ع)منینؤبا توجه به جایگاه اثربخشی دولت در تحقق بخشیدن به اقتصاد مقاومتی امیرالم

در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار و » :خطاب به مالک اشتر فرمودند

با میل شخصی و بدون مشورت دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن، زیرا نوعی ستمگری 

که  اباتقو کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا، از خاندانی پاکیزه و. و خیانت است

از منظر  زیرا(. 900، ص0833دشتی، ) «در مسلمانی سابقه درخشانی دارند، انتخاب کن

بینی آینده راه کارگزاران دولتی مؤمن و متخصص با حرکت در مسیر حق و پیش( ع)منینؤامیرالم

یشتی را برای ورود پدیده فقر مالی و اقتصادی به جامعه را بسته و زمینه رفاه و بهبود وضعیت مع

 ،دارند میهای اقتصادی مصون ها و تحریمند و بدین طریق جامعه را از تهدیدک مردم را فراهم می

ها همواره بهترین عملکرد را در راستای داشتن اقتصاد بینی این وضعیتزیرا دولت کارآمد با پیش

 . مقاوم خواهد داشت

مقاومتی، کیفیت قوانین و  اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد پیشرفتاز راهبردهای دیگر 

عدالت و اجرای قانون را برترین اصالح در جهت  (ع)منینؤگرایی است، امیرالممقررات و قانون

، همه ناشی از خروج ...ها وها، ناکارآمدیداند، زیرا ضعفرفع فقر و رسیدن به اقتصاد مقاومتی می

شدن حقش نخواهد  حقی از تباه با وضع قوانین هیچ صاحب بنابراین،. امور از موضع خود است

زر و زور خویش نخواهد توانست از چنگ قانون بگریزد و بدین  هترسید و هیچ زورمندی در سای

اقتصادی و در  پیشرفتتا در جهت  کرده استتر ها را راغب ثیر بر دیدگاه جامعه آنأبا ت ،ترتیب

پیشنهاد رشوه  زمینهدر ( ع)منینؤالمهمچنین امیر. دستیابی به اقتصاد مقاومتی گام بردارند ،نهایت
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به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در ...آیا از راه دین وارد شدى که مرا بفریبى» :فرماید می

اى ناروا بگیرم،  هاست به من دهند تا خدا را نافرمانى کنم و پوست جوى را از مورچه زیر آسمان

 (.823، ص0833دشتی، ) «چنین نخواهم کرد

منجر با رفتار فسادگونه کارگزاران که به فقر اقتصادی افراد جامعه ( ع)منینؤامیرالم ،نینهمچ

و خطاب به والی  کردهاندازد، همواره مبارزه  خیر میأو دستیابی به اقتصاد مقاومتی را به ت   شود می

وال به خدا قسم، اگر بفهمم در ام» :بصره در خصوص نقش حاکمان در مقابله با فساد نوشتند

ای چه کم و چه زیاد، آنچنان بر تو سخت خواهم گرفت که اندک مال و مسلمانان خیانت کرده

 (.90، ص0833دشتی، ) «شویدست شوی و خوار و پریشان حال  تنگ

 

 
 

 مدیریت بر سرمایه و اعتدال در تجارت  .6

گذاری، سرمایهگذاری و تجارت است که با ایجاد فضا برای دو محور اصلی این راهبرد سرمایه

بر انواع مختلف سرمایه از قبیل سرمایه  (ع)منینؤامیرالم. کند نیز فراهم میزمینه برای تجارت را 

 حکمرانی خوب 

 زمینه شکل گیری

توانایی استحقاق حق مظلومان از ظالمان و 
 ستمگران

 حاکمیت قانون

 نبود خشونت و ناامنی در جامعه

 عدالت در جامعه

 کارگزاران دولتی شایسته و متخصص

 نبود مفاسد اقتصادی و اجتماعی

 الزمه های اجرایی 

 حق اظهارنظر و پاسخگویی

 ثبات سیاسی

 اثربخشی دولت

 کیفیت قوانین و مقررات

 حاکمیت قانون 

 کنترل فساد 

 (لبالغها برگرفته از نهج) حکمرانی خوب .6شکل 
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ها را و همواره مدیریت بر هر نوع از این سرمایه کرده،فیزیکی، انسانی، مالی و اجتماعی اشاره 

سرمایه  اند، زیرا کردهگ بیان کید داشته و نقش سرمایه اجتماعی را در این بخش از راهبرد پررنأت

های گروهی، رشد و گسترش اعتماد در بین به ترویج فعالیت( ع)منینؤاجتماعی از منظر امیرالم

کارکنان و مدیر، تسهیم، تسهیل و گردش شفاف اطالعات در سازمان و بین کارکنان، ایجاد 

دیریت عملکرد گروهی؛ یکپارچگی و صداقت در میان اعضا و ارائه سازوکارهایی برای بهبود م

های غیرمادی در سازمان و افزایش تعهد اعضا و کارکنان سازمان سرمایه هسازی برای توسعزمینه

سازمان، جسارت اعضا در پذیرش ریسک با توجه به اجرای کار  هشد در قبال مصالح کارشناسی

ابی اقتصاد مقاومتی تیمی و روابط مبتنی بر اعتماد و افزایش خالقیت و نوآوری در راستای دستی

ها علیه یک منطقه یا توجه به این اصول راهبردی روشی برای مقابله با تحریم شود، زیرا منجر می

های فیزیکی، کشور تحریم شده است و زمینه را برای مدیریت صحیح و علمی، سایر سرمایه

 .دکن انسانی و مالی نیز فراهم می

و الهی سرشار از توجه به  به عنوان یک مدیر نمونه( ع)مدیریت امیرالمؤمنین علی بنابراین،

، شود منجر میهای اجتماعی بوده که به پیدایش مدیریت ارزشی مبتنی بر شناخت و محبت  سرمایه

رویی، که هایی مثل تقوای الهی، عدالت و انصاف، تواضع، پرهیز از خودپسندی، گشاده مؤلفه

 مدیر خود که اگر ،شودمیمنجر مرتبط با یکدیگر های انسانی ارزشمندی از گروه ههمگی به شبک

 بنگرد؛ حق بندگان عنوان را به خود زیردستان عمل مقام در بداند، باید حق بیکران دریای به متصل را

 همؤلف و اجتماعی هسرمای ایجاد مرحله اولین، زیرا کند مدیریت اعمال محبت و جذب اهرم با ابتدا

 با ،است، سپس کارکنان و مدیران بین میزآ محبت هرقراری رابطب طریق از اعتماد آن، یعنی مهم

 حاکم قوانین از قبل محبت و عشق زیرا کند؛ حکومت آنان قلوب شفافیت بر و صداقت کارگیری به

برای  و محبت هپای بر ارتباطات اگر .است قوانین اجرای و اجتماعی انسجام انسانی، ضامن روابط بر

های فیزیکی، اثربخشی از سایر سرمایه سطح باالترین به تواندباشد، می دیگران به سودرسانی و خیر

انسانی به عنوان  نیروی و مدیر بین اجتماعی همبستگی ، به تفسیری، عاملیابد انسانی و مالی دست 

 . است اقتصاد مقاومتی اقتصادی در راستای تحقق پیشرفتراهبرد 
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در شکوفایی اقتصاد یک جامعه در جهت ای  تجارت و بازرگانی نیز نقش عمده ،همچنین

 :فرماید جایگاه و نقش تجارت می بارهدر( ع)منینؤدستیابی به اقتصاد مقاوم و پایدار دارد، امیرالم

دارند، رونق ایشان بیان می بنابراین،، کند نیاز میزیرا شما را از مردم بی ،به تجارت بپردازید»

گیری اعتدال در تجارت، ز به دنبال دارد و زمینه شکلهای تجاری، پیشرفت اقتصادی را نی فعالیت

ها، فقدان قدرت مرکزی برای برقراری  های تجاری و بازرگانی مناسب، ناامنی در راه نبودن راه

است که  ها ها و گذرگاه های نامعقول در راه امنیت در کشور و عوارض سنگین گمرکی و مالیات

یدان تجارت را گسترش و اقتصاد کشورها را به سمت مبارزه با این آفت و رفع این مشکالت م

 (. 0، ص0831دشتی، ) «کندشکوفایی هدایت می

 (ع)منین هایی اجرایی اعتدال در تجارت امیرالمؤالزمه 1شکل  در نمودار سازمانی ،همچنین

به  نسبت ،دم با او بیعت کردندبه خالفت رسید و مر ،(ع)زمانی که امیرالمؤمنیناز  .بیان شده است

کرد و به استانداران  ها نظارت می ی نشان داد و بر کار آنگران توجه خاصوران و صنعتپیشهار، تُج

گران باعث پریشانی کشور  دانست که غفلت از تجار و صنعت د، زیرا میکر خود سفارش آنان را می

ایی که تجارت و ه ده و از آفتکربه این امر مهم توجه ( ع)منینؤامیرالم. و امت اسالمی خواهد شد

خود شخصاً در کوچه و بازار حاضر  بنابراین،فرمود،  انداخت، جلوگیری می صنعت را به خطر می

پس از احتکار کاال » کرد وران را گوشزد می شد، و با صدای بلند نقاط ضعف کار کسبه و پیشه می

از دیدگاه (. 630، ص0833دشتی، ) «...کرد از آن جلوگیری می( ص)جلوگیری کن، که رسول خدا

اما مانند هر  ،وکار شغلی مفید و ارزشمند برای جامعه است تجارت و کسب( ع)منینؤامیرالم

من باید از ؤضمن تقدیر از تجار م بنابراین،د؛ شوای ممکن است باعث اجحاف بر عامه مردم حرفه

 کردند کیدأکته تبر این ن( ع)منینؤامیرالم. هرگونه سوء استفاده مالی تجار جلوگیری به عمل آورد

که در مبادالت باید رعایت حقوق طرفین معامله و عدل و انصاف و عدم تعدی حاکم باشد، نه 

ای برای استثمار و ایجاد سود غیرمتعارف باشد و انگیزه تجارت و تولید نباید اینکه مبادله وسیله

. ر تجارت استترین اولویت در اممین نیازمندی افراد جامعه مهمأسودطلبی باشد، بلکه ت

 تمیمی،آمدی) «برساندترین مردم کسی است که به دیگران سود  مهم»: فرمایندمی( ع)منینؤمیرالما

منی که برای مایحتاج زندگی ؤمن از شخص مؤسودگرفتن مبنابراین، (. 831، ص2و0، ج0811



022                                                         1931، پاییز و زمستان 2، شماره 1دوره ، پژوهی مدیریت راهبردی و آینده 
 

ازرگانان دهد که بکند در اسالم مکروه است و به همین علت اسالم اجازه نمیخرید و فروش می

کردن و نجومی دسترسی پیدا کنند و بدین طریق با مسدود تاز طریق تجارت به سودهای هنگف

ن اقتصادی برای وکار و تجارت زمینه را برای افزایش انگیزه فعاال های نامشروع در کسبراه

 .کنیداهداف اقتصاد مقاومتی فراهم می قور در عرصه اقتصاد در راستای تحقحض
 

 
 های زراعی، صنعت و خدمات فضای مناسب برای شکوفایی بخش ایجاد .1

 ند ازا جامعه از طبقات مختلفی تشکیل شده است که این طبقات عبارت( ع)منینؤاز منظر امیرالم

 نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان

مردم معاش خود را از چند راه تأمین »: فرمایند می (ع)ینمنؤامیرالم(. 908، ص0833دشتی، )

دشتی، ) «...های دولتی، کارهای عُمرانی و کشاورزی، تجارت، اجاره و صدقات پُست: کنند می

 (. 909، ص0833

اوست که شما را پدید آورد و به : فرماید زراعت و کشاورزی، خداوند متعال می زمینهدر 

ها را  خداوند متعال انسان ،از آن رو(. 023، ص0831صفوی، ) تعمران و آبادی دعوت کرده اس

(. 036، ص02، ج0811قریب، ) دکند تا از بهترین راه تأمین معاش کربه عمران و آبادانی زمین امر 

 اعتدال در تجارت با تأکید بر سرمایه گذاری

 زمینه شکل گیری

 رونق و بهبود فعالیت های تجاری

 نزول تولید پایه های اقتصادی جامعه

 داشتن قدرت مرکزی برای برقراری امنیت

 عدم دریافت سنگین گمرکی و مالیات های نامعقول

 الزمه های اجرایی 

 توجه و نظارت بر تجار، پیشه وران و صنعت گران 

 رعایت حقوق طرفین معامله

 اولویت بر سود جمعی

 (رگرفته از نهج البالغهب) گذاری اعتدال در تجارت با تأکید بر سرمایه .7شکل 
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، 0811قریب، ) ...کردند به عمال و کارمندانش سفارش کشاورزان را می نیز همواره( ع)منینؤامیرالم

کشاورزی از آن است،  کننده فرمایشات حضرت در عمل بیان ،تدر حقیق(. 205 ، ص02ج

رسالت تولید و تهیه مواد  ، زیرارترین طبقات جامعه در زندگی اجتماعی استترین و مؤث مهم

عهده این بخش است و توده عظیمی از نیروهای انسانی در این بخش مشغول به ه غذایی کشور ب

پیشرفت بخش کشاورزی با  بنابراین. دکننفراهم می کار و از این بخش مایحتاج زندگی خود را

گذاری در بخش صنعت و خدمات با ایجاد سرمایه برایانداز الزم را تواند پسوری میافزایش بهره

ای در ای و واسطهد و با تهیه کاالهای صادراتی جهت واردات کاالهای سرمایهکنفضای کار فراهم 

ا بتواند فضا را برای ایجاد اقتصاد مقاومتی بدین طریق فراهم د تکنراستای انتقال نوآوری اقدام 

های آن بر دنیای خارج، کشور را در برابر تهدید استقاللبهبود بخش کشاورزی و کنند، زیرا 

د در شرایط حاد اقتصادی بتواند تقاضای مواد غذایی کشور شو ه و منجر میکرداقتصادی مقاوم 

خوداتکایی اقتصادی و ارتقا و بهبود وضعیت کشور به سمت  تا در راستای کنیدمین أخود را ت

و رفاه  کند کاهش وابستگی به دنیای خارجی کاهش یابد تا فناوری و نوآوری در کشور ظهور

بردن سطح محصوالت، تقاضا این بخش قادر است با باال ،افراد جامعه افزایش یابد، عالوه بر آن

 از این. دهدثیر قرار میأبخش صنعت را نیز تحت ت ،طریقد و بدین کنبرای کاالهای صنعتی ایجاد 

های حمایت بخش کشاورزی را از الزمه 3شکل  مطابق با نمودار سازمانی( ع)منینؤامیرالم ،رو

پس اگر مردم شکایت کردند، از » :فرمایند و می اند اجرایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته

گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و  در... زدگی سنگینی مالیات، یا آفت

  (.908، ص0833دشتی، ) «دکندادن در خراج تو را نگران ن هرگز تخفیف

 کار این جمله» :دکنننقش صنعت و بازرگانان را اینگونه بیان می 68در نامه ( ع)منینؤامیرالم

جز با بازرگانان و صنعتگران که  ،وار نشوداست( سپاهیان، کشاورزان، قضات، عامالن و نویسندگان)

دارند، و کار مردم را کفایت آورند، بازارها را برپا میدست می هشوند و با سودی که بجمع می

گرفتن  اثر وجودی صنعتگران این است که با کمک ،در حقیقت(. 909، ص0833دشتی، ) «کنند می

که دیگران توان  کنند ای و مصرفی میاز فکر و بازوی خود، مصنوعاتی از کاالهای سرمایه
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آن را ندارند و فلسفه وجودی بازرگانان، این است که این مصنوعات را به بازارهای  دادن انجام

بخشند و با اتکا بر خود اقتصاد را مقاوم چرخه تولید را استمرار می ،رسانند و در نتیجهمصرف می

سخنان  با مطابقبدین سبب . داننددی میهای اقتصاو استوار در مقابل تهدیدها و تحریم

های مولد اقتصادی به توان بیان داشت، بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش می( ع)منینؤامیرالم

کننده در عرصه اقتصاد مبدل شده که رشد آن، قدرت عوامل تولید را به صورت  بخشی رهبری

و موجب افزایش سهم کاالهای  دهد یمتوجه به توسعه روزافزون علم و فناوری افزایش  مستمر با

د و از طریق افزایش در کمیت و بهبود کیفیت کاالها سبب شوصنعتی در صادرات کاالیی می

د که از کنافزایش تولید ملی و رفاه بیشتری را عاید کشور می ،ارزش افزوده و در نهایت ایارتق

و از این  بخشد، میارگر را بهبود ده و درآمد طبقه کاین طریق موجب رونق بازار کار و اشتغال ش

های د و با کمک به سایر بخششو رهگذر باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در جامعه می

معه را بهبود بخشیده و موجب وری آنها وضعیت درآمدی و رفاه جااقتصادی و ارتقاء بهره

 .کند د مقاومتی را محقق میو بدین ترتیب اقتصا شود  اجتماعی عادالنه می -ریزی نظام اقتصادی پایه

و بر این  اند نقش خدمات را در تحقق اقتصاد مقاومتی نادیده نگرفته( ع)منینؤهمچنان امیرالم

وفاق، نظم  نظرامنیت، وابسته به نظامیان از  نظرباورند، صاحبان صنعت، کشاورزان و قضات از 

امام در فراز دیگری به اثر  وری کهط به ،باشندها میسازی قراردادها و اجرای آناجتماعی، زمینه

کارمندان، بازرگانان، صاحبان ( ت وزیران و معاونانئهی) قضات، کاتبان خاص و عام وجودی

دیگر این که نیکی به » :دنفرمایآنان میباره و با تأکید و توصیه در اند تصریح فرموده صنعت

ویی درباره آنان را به عهده گیر، چه کردن به نیک بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر و سفارش

آنان که در شهر و ثابت هستند و چه آنان که با مال خود از این سو بدان سو روند و با دسترنج 

با توجه به سازوکار  ،بنابراین (.906، ص0836نظری، ) «اند خود کسب کنند، آنان مایه منفعت

و تحقق اقتصاد مقاومتی، از  اقتصادی پیشرفتصنعت و خدمات در  زراعت، اثرگذاری بخش

منابع مالی برای توان به تأمین فضا برای گسترش آن می کردن های اجرایی برای فراهمالزمه

 .کرد اشاره صنعت و خدماتزراعت، نیازهای 
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 گیری نتیجه

اقتصاد مقاومتی از جمله مباحثی است که با توجه به جایگاه آن در بهبود وضع معیشتی مردم و در 

قرب الهی، همواره راهبرد دستیابی به آن در کشورهای اسالمی به ویژه ایران بیان شده  ،یتنها

شده از جمله اصول راهبردی است  بیانهفت راهبرد اخیر ( ع)منینؤطبق سیره عملی امیرالم. است

اصالح و آبادانی کشورها و تحقق اقتصاد مقاومتی باید همه در تعامل با یکدیگر باشند،  برایکه 

، (ع)منینؤامیرالم. هر یک از راهبردها قطعات پازل در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است زیرا

اصول  ،ومتیادستیابی به اقتصاد مق برایاندیشمند و پیشوای برجسته شیعیان و امت اسالمی 

ادی عدالت اقتص حکومتی که. کنند ترسیم میبینانه  اقتصادی را با درایتی واقع پیشرفتراهبردی 

د و جامعه در شوریزی توسط حاکمان برای مدیریت اقتصادی اعمال نظارت و برنامه کند، اجرا

افراد جامعه در جهت افزایش رفاه و  ،گام بردارد زدایی ثروت و محرومیتجهت توزیع عادالنه 

وری به سمت علم و دانش سوق یابند و حکمرانان با حکمرانی خوب برای گسترش و میزان بهره

، شرایط برای انجام دهندهای مختلف اقتصادی جامعه حداکثر تالش خود را فایی بخششکو

و ها تحریم تهدیدها، اصالح و آبادی کشور و دستیابی به اقتصادی پایدار و استوار برای مقابله با

 ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی بخش های زراعی، صنعت و خدمات 

 زمینه شکل گیری

 توجه به بخش زراعت، صنعت و خدمات

 نظم اجتماعی

 عدم وابستگی به نظامیان از نظر وفاق

وجود منابع مالی برای شکوفایی بخش های 
 اقتصادی

 الزمه های اجرایی 

گسترش جایگاه بخش کشاورزی با بهبود ابزار 
 کشت و زرع

گسترش منابع مالی برای تأمین نیازهای زارعان 
 و صنایع و خدمات

 (البالغه برگرفته از الهام از نهج) های زراعی، صنعت و خدمات ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی بخش .8شکل 
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ضروری است کشورهای اسالمی با الگوگیری از دستورات  ،بنابراین. شود بالیای طبیعی فراهم می

شود، در جهت مشاهده می( ع)منینؤداری امیرالمکه نمونه کامل آن در سیره حکومتالهی 

که نقش حاکمان و زمامداران  کنندسازی اصول راهبردی و تحقق اقتصاد مقاومتی اهتمام  پیاده

گیری از مدیریت شایسته و  حاکمان با بهره، زیرا خوب در جهت دستیابی به آن بسیار پررنگ است

و به توزیع عادالنه درآمد کنند  ای را بر مبانی عدالت اقتصادی بناتوانند جامعهدی میکارآمد اقتصا

و با مدیریت سرمایه به ویژه اجتماعی،  کنندکن بپردازند و ریشه فقر و تنگدستی را از جامعه ریشه

اعتدال در تجارت و ایجاد فضای مناسب علم و دانش به افزایش سطح فناوری کشور در جهت 

برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی از دیدگاه  بنابراین،. منجر شونداقتصاد مقاومتی  تحقق

تحقق اصالح  منظور بهرا شناخته و ( ع)منینؤکشورهای اسالمی اصول راهبردی امیرالم بایداسالم 

 .کنندو آبادانی کشور الگوبرداری 
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