
 

 

 ات یاقتصاد از منظر قرآن و روا ۀمقاومت در حوز یکارکردها
 * ییبنا  یعل

   رانی تهران، ا ،یدانشگاه عّلمه طااطاائ ثی علوم قرآن وحل اری استاد
یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۲۱/۰۶/۱۴۰۰)تار  ( ۲۷/۰۹/۱۴۰۰؛ تار

 چکیده

اسک. مقاومک در حوزه اقتصاد،    ی ک ون   ی ا ی دن  ا  ی و واقع   ی قرآن  ی  ا اقتصاد بر استه از آموزه   ۀ کارکرد مقاومک در حوز 
و    ک ی با حفظ ام    ز ی اس ّلم ن   ی ر  مود ا  ی اس ک. در راس تا کرده   لا ی و مش رکان رش ل و نمو پ  ن ی مس ت ار   ی  ا س ه ی در مقابل دس  

مقاومک در حوزه   ی پرس  ش اس  ک که کارکرد ا   ن ی ا   ی مقاله در پ   ن ی ا  ما  گ اس  ک.   ی ا برنامه   ی دارا  ی علالک اقتص  اد 
و    ج ی اس  ک. از نتا   ی ل ی و تحل  ی ف ی تو     ق ی با توجه به ع وان پژو ش روا تحق    س  ک؟ ی چ  ا  ی اقتص  اد از م ظر قرآن و روا 

انس  ان و جامعه از مش   ّل    یی مقاومک اس  ک که موجب ر ا  ی و مش   م ش  لن کارکرد ا   ن ی مقاله، مع   ن ی ا  ی  ا افته ی 
به    توان ی م   ی اس  ّلم   ی اقتص  اد  ی کارکرد ا   ی با برطرف نمودن موانع و اجرا  ن ی عص  ر حار  ر  وا ل بود.  مچ    ی تص  اد اق 

که مردم و دولک در اجرا   گرنل ی  ل ی ک  له و وابس ته به   ل ی ارائه ش له ت م   ی . کارکرد ا افک ی مقاومک در حوزه مقاومک دس ک  
مقاومک در حوزه  ی و کاربرد  ی عمل   ی ومک، اس ت راج کارکرد ا ن مقا یی مقاله تا   ن ی و به  مر رس انلن آنها مو رنل.  لف از ا 

  ی و را  ار اقتص اد  ک ی ر ی بحران با مل   ط ی در ش را   توان ی م   ی قرآن  ی بر ماان   ه ی اس ک. لذا با ت    ا  ی قرآن و روا  لگاه ی اقتص اد از د 
 . کرد  ی گذار   ه ی را پا   ی جامعه اسّلم  از ی ک  له ن  ن ی و تام  ی ح ومک اسّلم   ی برا   ی عمل  ی الگو 

  . مقاومک، اقتصاد، مقاومک در حوزه اقتصاد، کارکرد مقاومک در اقتصاد واژگان کلیدی: 

 
* Email: alibanaee110@gmail.com  

 پژوهشنامه معارف قرآنی    مقاله علمی ـ پژوهشی 
۲۲6-۲۰5 م  ۱۴۰۰ زمستان، ۴۷شماره ، ۱۲سال   
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 . مقدمه ۱

گیری و ات اذ شیوه استقامک  مطابق ماانی اسّلمی تعالی و کمال انسان و جامعه م وط به الگو
زنلگی  ( که او را به مقصل برسانل. در  ورتی که فلسفه  31؛ موم ون/62و مقاومک اسک ) ود/

قرآنی بر محور توحیل و نماد ای قرآنی سامان یافته باشل، کارکرد مقاومک در ابعاد زنلگی اسّلمی  
گیرد. از محور ای مقاومک قرآنی، محور اقتصاد اسک. کارکرد  بر  مین ملار و محور ش ل می

در مقابل    ای اسّلمی و واقعیا  دنیای ک ونی اسک کهمقاومک در حوزه اقتصاد بر استه از آموزه 
 ا مقاومک نموده و در راستاد ر  مود ای اسّلم با حفظ ام یک و علالک اقتصادی دارای  جمه 

اقتصاد از  برنامۀ  ما  گ اسک. از پرسش  ای این مقاله اسک که مقصود از مقاومک در حوزۀ 
می محقق  اقتصاد  حوزه  در  چگونه  مقاومک  چیسک؟  روایا   و  قرآن  کارکرد ای  م ظر  شود؟ 

 مک در حوزه اقتصاد از م ظر قران و روایا  چیسک؟  مقاو
ا میک پردا تن به مقاومک در حوزه اقتصاد به حلی اسک که بقای جامعه به پویایی اقتصاد  
آن جامعه وابسته اسک. قاعلتا  برای اجرای آن بایل  مه جوانب س جیله و بررسی شود. از سوی  

نق اقتصاد، یک را  ار و  راه سازنلهدیگر موروع مقاومک در  با واکاوی سیاسک شه   ای  اسک و 
 ا را به دسک آورد و اقتصاد  رفک از مش ّل  اقتصادی و تحریم توان را  ار ای بروناقتصادی می

لزوم پردا تن به را  ار ای محقق شلن   کشور را به رشل و ش وفایی  رچه بیشتر نزدیک ک ل. لذا
زوایای کارکرد ای آن در حوزه اقتصاد از ا میک  مقاومک در زمی ه اقتصاد در راستای روشن شلن 

 واهیی بر وردار اسک.  
بررسی شله مقاله  این  در  بر  کارکرد ای که  مات ی  اقتصاد  در حوزه  مقاومک  از  برآمله  اسک 

توانل از مش ّل  اقتصادی عصر حارر ر ایی جسک. بلین مع ا   ای اسّلمی اسک که میآموزه 
برطرف نمودن موانع و اجرای نمود ای اقتصادی قرآنی میتوان به   که با اجرای کارکرد ای قرآنی، 

مقاومک در حوزه مقاومک دسک یافک. نماد ای ارائه شله، ت میل ک  له و وابسته به ی لیگرنل که  
 مردم و دولک، در اجرا و به  مر رسانلن آنها مو رنل. 
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 . هدف و روش پژوهش ۲

تصاد، و است راج کارکرد ای عملی و مقاومک در   لف از این مقاله تایین مقاومک در حوزه اق
را  ار  و  ملیریک  با  بحران  در شرایط  آیا   بر  ت یه  با  لذا  اسک.  اسّلم  دیلگاه  از  اقتصاد  حوزه 
نیاز جامعه   تامین ک  له  و  اسّلمی  برای ح ومک  الگوی عملی  کرد که  پایه گذاری  را  اقتصادی 

 ای  ام  ا تو یفی و تحلیلی و جمع آوری دادهاسّلمی  وا ل بود. با توجه با ع وان پژو ش رو
 اسک. ای بودهپژو شی کتاب انه

 . پیشینۀ پژوهش3

اسک.   ای ا یر در این زمی ه تحقیقاتی  ور  گرفتهدر زمی ه مقاومک در حوزه اقتصاد در سال
اری  اسک. در ذیل به بر ی از آ اما در زمی ه کارکرد مقاومک در حوزه مقاومک کاری  ور  نگرفته

 شود: که در این زمی ه انتشار یافته اشاره می
 ا و برنامه عمل دانشگاه امام  ادق )ع( نوشته  اقتصاد مقاومتی، درآملی بر ماانی، سیاسک

الله عالالمل ی اسک در این کتاب به مقایسه نظام اقتصاد اسّلمی و علم اقتصاد متعارف حجک
اسک،  دو زمان قال و بعل از انقّلب بررسی نمودهپردا ته شله سپس فضای اقتصادی کشور را در  

 اسک.اما کارکرد مقاومک در حوزه اقتصاد توجهی نشله
 ای م اسب پولی، ارزی و مالی؛ در این کتاب به  ور  م تصر  اقتصاد مقاومتی، سیاسک

ز به موروعاتی از حوزه اقتصاد پردا ته شله و به مفهوم و کارکرد ای مقاومک در حوزه اقتصاد ا
 اسک. م ظر قرآن پردا ته نشله

 ا و را  ار ا؛ در این کتاب مطالب بیان شله حول ماانی و  کتاب اقتصاد مقاومتی، سیاسک
  اسک.  سیاسک 

 ای اسّلمی )مطالعه  نامه تحلیل رفتار ای اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با ت یه بر آموزه پایان
به طو نامه  پایان  در این  تولیل(؛  اقتصادی در موردی مصرف و  ر موردی و جزیی نقش رفتار ای 
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اسک. در این پایان نامه  ای تولیل و مصرف را در ش ل گیری اقتصاد مقاومتی بررسی کردهحوزه 
 اسک. باز دیلگاه قرآن بررسی نشله و کارکرد ا نیز بحثی نشله

حسین معزی    مقاله اقتصاد مقاومتی و ملزوما  آن با ت یه بر دیلگاه مقام معظم ر اری؛ نوشته
پاییز  اسک ) از (  76  -  49،  47، شماره  1391سال دوازد م،  در این مقاله ت ها اقتصاد مقاومتی 

اسک. این مقاله با بررسی کارکرد ای اقتصاد مقاومتی مطابق با آیا  قرآن  م ظر ر اری بررسی شله
مساله را پیش روی    و بازش اسی و تحلیل دقیق دیلگاه قرآن در این زمی ه، تصویر دقیق و روش ی از

 د ل. افراد قرار می

 . بررسی مفاهیم مقدماتی  ۴

 . مفهوم مقاومت ۱-۴

و   پا  استن  به  مفهوم  به  »قام«  از  ّل ی مجرد  ی ی  اسک؛  واژه  دو  از  برگرفته  مقاومک  واژه 
بر استن و نیز پایلار مانلن اسک. این واژه بر وزن مفاعله و به مع ای با م بر استن و ایستادگی و  

استمرار و پایلاری )ر.ک؛ زم شری،    (141:  1،  1385اسک )ر.ک؛ د  لا،  پایلاری کردن آمله
قرارداشتن در راه راسک بلون  (  125،  4،  1367(،  اا  و ملاومک )ر.ک؛ ابن ا یر،  538:  1923

اسک )ر.ک؛ زبیلی ح فی، و اعتلال آمله( 692، 1، 1412 یچ انحراف )ر.ک؛ راغب ا فهانی، 
دیگر »اقامه« اسک که به  واژه در این بین مع ای اعتلال از  مه مشهورتر اسک. (592: 17، 1414

اسک و مع ای تأکیلی دارد و به مفهوم فعلیک عملی اسک. مع ایی که برای باب  باب استفعال رفته
انل استقامک  مان  ( بر ی گفته435: 5، 1399)ر.ک؛ جو ری،  استفعال آمله مفهوم طلب دارد 

ک ل )ر.ک؛ جو ری:  اسک، ولی ارافه شلن دو حرف »س« و » « مع ای آن را تأکیل میاقامه  
1399 ،5 :201 .) 
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فَاْسَتِقْم َكَما  ﴿ ا را به مقاومک امر نموده:   ا را م اطب قرار داد و آنکریم در آیاتی انسانقرآن
َا ِإََلُهكمُ ﴿(،  112) ود/    ﴾َن َبِصْيٌ أُِمْرَت َو َمن اَتَب َمَعَك َو ََل َتْطَغْوْا ِإنَُّه ِبَا تَ ْعَمُلو  ِإََلٌه َواِحٌد فَاْسَتِقیُموْا   َأَّنَّ

فَاْسَتِقیَما  ﴿(،  15)شوری/  ﴾فَِلَذاِلَك فَادُْع َو اْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َو ََل تَ تَِّبْع َأْهَواَءُهمْ ﴿(،  6)فصلک/  ﴾ِإلَْیه
 (.89)یونس/ ﴾ونَ ِِ َسِبیَل الَِّذیَن ََل یَ ْعَلمُ َو ََل تَ تَِّبَعان  

-در ا طّلح م ظور از استقامک مقاومک و ایستادگی در استمرار و پایلاری بر ا ول، و مورع
( استقامک در مفهوم قرآنی ا طّلحی برای  528:  1393 ا و مان ل آن اسک )زم شری،  گیری 

عانی (. از م282:  1،  1997 اسک )ر.ک؛ ابن عاشور،  پایلاری در دین و مسیر حق در برابر کژی 
اعتلال و دوری از افراط و تفریط    7انل، با توجه به سوره توبه آیه  که مفسران برای استقامک داشته

(. مقاومک از م ظرگاه قرآن، مفهومی متلاول و دربردارنله  227:  7،  1398اسک )ر.ک؛ آلوسی،  
پیامار )ص( شله به  ایمانی و شرعی جهاد اسک، که  طاب  لاونل  ُتِطِع  َفََّل ﴿اسک:  از مفهوم   

«؛ »پس، از کافران اطاعک م ن، و با ]الهام گرفتن از[ قرآن با آنان  ﴾اْلَكِفرِیَن َو َجِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا َكِبْيً 
)فرقان/   بپرداز«  بزرگ  جهادی  نفسانی، طغیانگری52به  امیال  برابر  در  مقاومک   ا،  (. شمولیک 

میلان کارزار ج گ نیسک که این مفهوم گر اسک. لذا مقاومک فقط در   ا و اشغالتجاوز،  رافه 
جزئی از مفهوم مقاومک اسک بلین  ور  که  ر نوع ج گ و ناردی در راه حق جهاد محسوب 

شود اما  ر جهادی در میلان کارزار ج گیلن و ج گ نیسک و شامل مقاومک در مقابل میل می
تر به جهاد کردن اسک.  سیعگری اسک. مفهوم مقاومک و  ا، تجاوز، طغیان و اشغالنفسانی،  رافه

(.  52ل ن  ر جهادی ج گ ن وا ل بود و به معانی ایمانی و شرعی به مفهوم جهاد اسک )فرقان/  
 ا و مش ّل  اسک  لذا استقامک به مفهوم مقاومک در دین و حفظ نمودن راه حق در زمان کژی

حلم در ارتااط اسک.     ایی  مچون  ار،  اا  و(. مقاومک با واژه271277،  20)م ارم شیرازی،  
 شود.مفهوم مقاومک اقتصادی در ذیل بیان می
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 . مفهوم اقتصاد مقاومتی ۲-۴

واژه اقتصاد از )قصل( به مفهوم اراده و تصمیم بر انجام کاری،علل و میانه روی، پایلاری و 
رفته کار  به  مسیر  و  راه  در  جو ری:  مقاومک  م ظور:    525- 2،524اسک)ر.ک؛  ابن  ، 1414؛ 

( مقاومک و استقامک در حوزه اقتصاد از تلابیر مقام معظم  269،  9،  1368مصطفوی:  ؛3،353
ر اری اسک و به  مین دلیل در ادبیا  علمی؛ تاک ون تعریفی برای مقاومک در اقتصاد یا اقتصاد  

ل اننظران در رابطه با مع ا و مفهوم این واژه بیان کردهچه  احباسک و آنمقاومتی به کار گرفته نشله
-به نوعی توریح، تایین و شرح کّلم مقاوم معظم ر اری اسک. اما در ادبیا  رایج اقتصادی واژه

 اسک که قرابک مفهومی با اقتصاد مقاومتی دارنل: ایی به کار رفته

 آوری اقتصادی . تاب۱-۲-۴

ادی  آوری اقتصادی اسک و به مع ای توانایی یک موجود یا سیستم اقتص  ا، تابی ی از این واژه
برای حفظ کارکرد  ود )مثّل  تلاوم تولیل(   گام ورود شوک و بروز بحران بر ما ای ناوع یا تّلا  

 (. 69: 92بیشتر اسک )ر.ک؛ شعاانی و ن لی، 

 . ضد شكنندگی اقتصادی ۲-۲-۴

در این تعریف سیستم رلش   له دوسک دار ت شی اسک، زیرا با آن به سمک ت امل حرکک  
رسل و از طرف دیگر  ا احتمال رربه به حلاقل میرلش   لگی با ت ظیم م ابع وظرفیکک ل.  می

 (. 68: 1392گردد)ر.ک؛ شعاانی، ن لی، دستاورد ایی نیز حا ل می
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 . اقتصاد پایدار و متداوم3-۲-۴

استراتژی  یافتن  برای  پایلار  از ظرفیکاقتصاد  استفاده  به م ظور   ای موجود در   ای م تلف 
کار میمزیک بهترین   به  و  م  شان  کارا  م ابع،  م  اسک که  را ی  یافتن  مفهوم مستلزم  این  رود. 

 (. 69) مان:  مسئوهنه استفاده شونل و  م بل لمل  داشته باش ل

 . ثبات اقتصاد کالن ۴-۲-۴

 ای  ارجی جهک رسیلن به رشل اقتصادی یا  پذیری در برابر شوک به حلاقل رسیلن آسیب
مقلار زیادی افزایش اطمی ان   -  این نوع تعریف اسک در  اا  اقتصاد کّلن   ای  اا  از ویژگی

برنامه پیشارد  و  ناام ی  کا ش  و  میب شی  اقتصادی  رشل  موجب  بل لمل   )ر.ک؛    شودریزی 
 (.23: 1380 لیلی عراقی، رمضانپور، 

و  اقتصاد مقاومتی الگویی اسک که در لد اسک با محلودیک توسعه م ابع انسانی، انضااط  
پایلاری اقتصادی را برقرار سازد قانون (. در این شرایط  25:  1391)ر.ک؛  لیلی،    م لی رشل و 

لطمه اقتصادی  ارجی  فشار ای  و  اسک  دا ل  به  مت ی  کامّل   اقتصادی  کشور سیستم  به  ای 
م لی رشل و پایلاری ن وا ل زد و در  لد اسک با محلودیک توسعه م ابع انسانی، انضااط و قانون

 (. 182: 1392)ر.ک؛ جامی و دیگران...،  صادی را برقرار سازد اقت
انلیشه اقتصاد  در حوزه  اسقامک  و  مقاومک  دی ی،  نگاه  از  در  تأ یرپذیری  بلون  که  ای اسک 

جریانا  م تلف علمی در تّلا اسک تا مسائل را با استفاده از م اع ا یل تف ر دی ی حل نمایل.  
ع وان  لیفۀ الله این اسک که بر موانع غلاه ک ل و لیاقتش را نشان    در واقع در این عالم   ر انسان به 

موانع می این  و  د ل.  اسک  انسان  عالی  پیشرفک  مانع  که  انسان  نفس  مان ل  باش ل  درونی  توان ل 
 (.7: 1394توان ل بیرونی باش ل ودیگران مانع پیشرفک گردنل )ر.ک؛ طغیانی،  می

آن اسک که اقتصادی که در شرایط فشار و تحریم، در    ب ابراین مقاومک در اقتصاد به مع ای
شرایط دشم یی و  صومک دشم ان مقاومک  ور  گیرد و موجب رشل و ش وفایی کشور باشل.  



 ۱۴۰۰ زمستان، ۴۷، شماره ۱۲سال ؛ پژوهشنامه معارف قرآنی   یفصلنامه علم 212

 

لذا مقاومک در حوزه اقتصاد توسط مقام معظم ر اری، جهک رفع مش ّل  و ت گ ا ای اقتصادی  
تایین این موروع پردا ت ل. له  مفهوم اقتصاد مقاومتی در کّلم معظم  ع وان شل و  ود ایشان به 

 گیرد.باشل که به جامع موارد مربوط به اقتصاد را در بر می ای را دارا میویژگی

 محقق شدن مقاومت در حوزه اقتصاد  . 5

 ا و کارکرد ا  ای از تلابیر برنامهمقاومک در حوزه اقتصاد زمانی محقق  وا ل شل که مجموعه
توان گفک این عوامل به شرح ذیل  اساس آن اداره و مراقاک امور اجرایی گردد. میات اذ شود و بر  

  ست ل:  

 یابی به مقاومت در حوزۀ اقتصاد . صبر و استقامت جهت دست۱-5

 ا به استقامک   ا و استفاده م اسب از فر کتوفیقا  انسان در مقاومک و مقابله با س تی
توانل در اقتصاد مقاومتی مؤ ر باش ل اما توسل به مقاومک  میوابسته اسک گرچه عوامل دیگری نیز  

فاسَتِقم َکما أُِمرَت َوَمن اتَب َمَعَک َوَل  ﴿د ل:  و پایلاری انسان را در برطرف کردن موانع افزایش می
پس تو چ ان که مأموری استقامک و پایلاری کن و کسی  ( )112)هود/   ﴾َتطَغوا  ِإنَُّه ِبا تَعَملوَن َبصْيٌ 

که با  مرا ی تو به  لا رجوع ک ل نیز پایلار باشل، و ) یچ از حلود الهی( تجاوز ن  یل که  لا به  
می شما  چه  داناسک( ر  و  بصیر  یا    ک یل  اقتصادی  م اتب  از  یک  در  یچ  انسانی  سرمایه  این 

ترین ویژگی   جاری  ش اسی علمی متلاول مادی قابل تعریف و ش ا ته شله نیسک اما مهمروان
شود در اقتصاد مقاومتی در اسّلم اسک ولی بایل توجه داشک که مفهوم آن بر ّلف آنچه تصور می

 ا و مؤ رترین ویژگی تفاوتی نیسک بل ه کوتا ترین راه در مقابله با چالشبه مع ای کا لی و بی
 (.17 – 173 :1394 ا ّلقی در ایستادگی اسک )ر.ک؛ حشمتی موهیی، 

 شائاهک  ل اما اگر طاق دهلک  ریح و بی ا مع ا میمع ای تحمل ناگواریگا ی  ار را به  
آیا  قرآن و روایا   ادره از ائمه علیهم السّلم تفسیر ک یم نتیجه درسک به ع س و کامّل  در 
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شود که  جهک م الف است تاج رائج و متلاول عامیانه اسک. با این نگرا  ار به ا رمی تالیل می
مواس گین نتیجهترین  با  توأم  و  با سهولک  را  مش ّل   بزرگترین  و  برطرف  نع  مثاک  کامّل   گیری 

برای نیرو ای معانل شرآفرین )ر.ک؛ می  سازد  مچ ان که در سوی دیگر مانع و مزاحمی اسک 
 (. 3: 1391ای،  ام ه

 ا و فشار ای اقتصادی نظام سلطه بر جوامع اسّلمی با  لف تزلزل ارکان ح ومک و  تحریم
طاط جامعه بوده اسک. به است اد قرآن، دشم ان تا زمان سلطه کامل، دسک از شرار  و دشم ی  انح

 (.  120)بقره/﴾... تَ تَِّبَع ِملَّتَهمْ  َحّتَ  َعنَك اْلیَهوُد َو ََل النََّصاَرى َو َلن تَ ْرضىَ ﴿دارنل برنمی
سک. رسیلن انایاء  ار و استقامک در برابر، ج گ اقتصادی دشمن، مهمترین عامل پیروزی ا

انل. قرآن کریم نیز معیار انت اب  و اولیای دین با  ار و استقامک به ا لاف بل ل  ود دسک یافته
  ﴾ َو َجَعْلَنا ِمنْهْم أَئمًَّة یَهُدوَن ِبَِْمراَِن َلمَّا َصبَوْا َو َكانُوْا اِباَیتَِنا یُوِقُنونَ ﴿دانل:  امام را از میان پیاماران  ار می

 (. 24)سجله/
یابی به این ب ابراین رکن مهم پیشرفک و اقتلار در  ر کشوری، توسعۀ اقتصادی آن بوده و دسک

مهم در گرو  ار و استقامک در برابر نامّلیما  و تّلا در جهک رفع موانع توسعه  وا ل بود. 
   ای اقتصادی، موجب رشل اقتصادی و ورعیک  ا و تحریم ار و استقامک مردم در برابر  جمه

 ای مرتفع اقتلار اقتصادی، در گرو  ار و  معیشی مردم  وا ل بود.  مچ ین جهک رسیلن به قله
سازی بیشتر باور عمومی بر این باشل که ام ان   ا در جهک نهادی هاستقامک اسک. بایل تمام تّلا 

 یابی به توسعۀ اقتصادی با جلیک و استقامک وجود دارد. دسک

 ر حوزه اقتصاد  گیری در مقاومت د . الگو۲-5

الگو گیری و تاعیک از پیامار اکرم)ص( و دیگر مسلمانان از تحمل، بر و استقامک مسلمانان  
 لر اسّلم، ساب شل که در میادین سیاسی و اقتصادی و دیگر میادین با نلای توحیل تا امروز به 



 ۱۴۰۰ زمستان، ۴۷، شماره ۱۲سال ؛ پژوهشنامه معارف قرآنی   یفصلنامه علم 214

 

رین دین در حال گوا جهانیان رسیله و وعلۀ حق پروردگار ما ی بر ظهور اسّلم، به ع وان واهت 
 تحقق باشل. 

 ای برون رفک از مش ّل  و تقویک  قرآن کریم پیامار )ص( را بهترین الگو در پیروی از برنامه
لََّقْد كَاَن َلُكْم ىِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِ َمن كَاَن یَ ْرُجوْا اَّللََّ  ﴿ک ل   ا  مواره برای بشر معرفی میظرفیک

اَلَ  اْلیَ ْوَم  َ َكِثْيًاَو  اَّللَّ ذََكَر  َو  ِخَر  امری  اص نشان  21)احزاب/    ﴾ِْ در  الگوگیری م حصر  ( اطّلق 
 د  له لزوم تأسی به پیامار در  مه امور از جمله امور اقتصادی اسک. 

انل. بارزترین   ای پ هان و آش ار با پیامار در پی نابودی اسّلم بوده ا و دشم یمشرکان با توطئه
ای   ای اقتصادی علیه نظام اسّلمی و جامعه مسلمانان بود. تا جایی که قطع امهریم آن تهلیل و تح

در این باره  ادر کردنل آن قطع امه را بر در  انه کعاه آوی ت ل که طاق آن، پیامار و  ویشاونلان 
،  1392 شام، )ر.ک؛ ابن وی از  ر گونه  ریل و فروا، ازدواج، ارتااط و معاشر  محروم شلنل

 ا ساب شل تا قلر   ریل مسلمانان کا ش یابل، کاه ا  (. اجرا و نظار  بر این تحریم214:  1
با قیمک بیشتری به مسلمانان فرو ته شود، در شعب ابی طالب با ممانعک از رسیلن کاه و آذوقه 

برسل بحران  حل  به  معیشتی  اوراع  آنها،  بیهقی،    به  اوراع  312و    66،  2،  1361)ر.ک؛   .)
 لر اسّلم به حلی بود که تمام اموال حضر   لیجه )سّلم الله علیها( و حضر      ایتحریم

محا ره  و  شله  مصرف  اسّلم(  )علیه  استفاده  ابوطالب  غذا  ع وان  به  در تان  برگ  از  شلگان 
( و تعلادی 234:  1،  1397)ر.ک؛ بّلذری،   دادنلکردنل، کودکان از شل  گرس گی ناله سر میمی 

 (. 505: 1385)ر.ک؛ ابن ا یر،  رس گی جان با ت لشلگان از گاز محا ره
کارکرد ایی که پیامار برای حراسک از اقتصاد مسلمانان در پیش گرفک موجب شل که به جای 
تسلیم شلن با ایستادگی و مقاومک در بین مسلمانان زمی ه  جر  به ملی ه و گسترا اسّلم در 

: 1365زاده،  زاده و شریف)ر.ک؛ حسی ی  از شودالعرب و دیگر کشور ا از آن زمان آغبرابر جزیره 
(. از را ار ای دیگر آن حضر  تّلا و کار در ا میک بسزایی بر وردار بوده و با رفتار و  24-21

زیستی، توکل، کسب روز حّلل، ق اعک، انفاق و دوری از اسراف  گفتار  ود مسلمانان را به ساده
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 ای  برای تأمین معیشک تهیلستان و بر ورد با  رو    نمودنل و در امور ح ومتی با تّلا تشویق می
ای  نامشروع، ترویج کار و تولیل و ایجاد علالک در پیشرفک اقتصادی جامعه اسّلمی الگو و اسوه 

 کامل و بلون نقم را ارائه دادنل. 

 . جهاد در حوزۀ اقتصاد 3-5

چهار رکن استوار اسک:  ار، یقین،  شمارد: ایمان بر  امیرالمؤم ین جهاد را از ارکان ایمان برمی
(. امام  ادق علیه السّلم نیز آن را موجب سربل لی جامعه اسّلمی 31علل و جهاد .... )ح مک/  

« )حرعاملی، بیمی مجل  –(: بج گیل و با ج گیلنتان 15: 15تا، دانل: »اغزوا تور وا اب ائ م مجلا 
ل قرآن کریم از مجا ل  مالی به آیاتی که به  و عظمک را برای فرزنلانتان به ارث بگذاریل. تمجی

شود که تّلا اقتصادی در ک ار جها فی سایل الله به کار  کرد زمانی آش ار میجهاد مالی اشاره می
تَ ُغوَن ِمن َفْضِل اَّللَِّ َو َءاَخُروَن یُ َقاتُِلوَن ىِف َسِبیلِ ...  ﴿رفته اسک:    ﴾ اَّللَِّ ...  َو َءاَخُروَن َیْضرِبُوَن ىِف اْْلَْرِض یَ ب ْ

(. در آیه فوق تّلا برای زنلگی در ک ار جهاد فی سایل الله قرار داده و این نشان 20)سوره مزمل/ 
د ل که اسّلم برای این موروع ا میک زیادی قائل اسک، چرا چ ین نااشل در حالی که یک می

یافک و ا وه     ملک فقیل و گرس ه و محتاج بیگانه،  رگز استقّلل و عظمک و سربل لی ن وا ل
 (.200: 5، 1374جهاد اقتصادی ب شی از جهاد با دشمن اسک )ر.ک؛ م ارم شیرازی،  

توان در چ ل  حوزه اقتصاد از م ظر قرآن کریم را می در  ای عملی مقاومکرسل شیوه به نظر می
 ب لی کرد: دسته کلی تقسیم

 (. 13، غافر/ 9: )فاطر/ ترین عوامل تولیلالف. استفاده از آنها به ع وان ی ی از مهم
 (.19-20)مؤم ین/  ای روغ یبرداری از م ابع طایعی مان ل دانهبهره  ب.
استفاده بهی ه و علمی از بر ی مواد برای تولیل م افع استراتژیک مان ل عسل که در تولیل    ج.

 (. 69)نحل/ شودغذا و دارو به کار گرفته می
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به رسیلن  و  کشاورزی  پیشرفک  به  ویژه  )ملک/    د.توجه  زمی ه  این  در  ؛  15 ودکفایی 
 (. 10الرحمن/

ب ابراین جهاد در حوزه اقتصادی به مع ای آن اسک که بایل با حرکک و روحیه انقّلبی و جهادی  
وارد میلان اقتصادی شویم، حرکک بایل الهی و  الصانه باشل، مسائل و مش ّل  اداری از جلوی  

 ای رشل و گذاری م اسب زمی هاع شود، با سرمایهپا برداشته شود، از مت صصین پشتیاانی و دف
 (.66: 1390توسعه اقتصادی در کشور فرا م شود )ر.ک؛ جّللی فرا انی، 

 . استقالل اقتصادی و نفی سلطه  ۶

قرآن کریم جوامع اسّلمی را از  ر نوع وابستگی  صو ا  وابستگی اقتصادی برحذر داشته و  
َو َل ﴿سوره نساء  5استقّلل سفارا فرموده اسک. در آیه در آیا  متعلد ملک مسلمان را به حفظ 

َو اْرزُُقوُهْم ِفیها َو اْكُسوُهْم َو ُقوُلوا ََلُمْ  َلُكْم ِقیاماً   ُ َأْمواَلُكُم الَِِّت َجَعَل اَّللَّ َمْعُروفاً   تُ ْؤتُوا السَُّفهاَء  و ﴾قَ ْوًَل 
، به دسک سفیهان نل یل )ولی( رزق  ی برپائی زنلگی شما قرار دادهاموال  ود را که  لاونل وسیله

 .و م ارج آنان را از درآمل آن بل یل و آنان را بپوشانیل و با آنان س ن شایسته و نی و بگوییل
 ا را وسیله ایستادگی و  یمه زنلگی معرفی کرده  لاونل قوام زنلگی را اموال دانسته و دارایی

اسک. قرآن کریم از مسلمانان  واسته تا  ودکفا و مستقل باش ل و  یچ نیازی به دشم ان نلاشته  
 باش ل و موجب ناامیلی آنان گردد.  

 ای بیگانه، نیازپ لاری  بی ی و حس حقار  در برابر قلر  ایجاد روحیه  ودبا تگی،  ودکم
 ای جهان، علم تّلا و ب ارنگرفتن م ابع مالی و انسانی برای استفاده از ی به قلر  به وابستگ

م ابع و  رو  فر ک از دسک دادن  به جامعه مصرفی  رف و  تالیل شلن  اقتصادی،   ای   ای 
طایعی  مگی آ ار وابستگی اقتصادی اسک که سل مح می در برابر  ودکفایی و استقّلل کشور 

( در مقابل پویایی و توسعه اقتصادی، اجرای  403:  1397لی مقلم،  اسک )ر.ک؛ محملی وسی
ب یان و رونق  ادرا  نماد ایی اسک  علالک و علالک محوری، افزایش پیشرفک در اقتصاد دانش
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 ا نهفته، استقّلل سیاسی و  ک ل. آنچه در این سیاسک که مقاومتی در حوزه اقتصاد را اجرایی می
 اسک. چرا که  باور به نیرو ای دا لی در مواجهه با انواع تحریم  اقتصادی و کسب روحیه امیل و

ک ل تا بتوان به اقتصاد  تحریم، نقاط رعف نظام اقتصادی را آش ار کرده و عمّل  فر تی ایجاد می
 مقاومتی دسک یافک.  

اتفاق می اقتصاد از لحاظ تولیل و تأمین کاه ای  سلطه اقتصادی   گامی در کشور  افتل که 
 ای کشاورزی و   عتی و رشل و رونق تولیل در  گذاری در ب شناتوان باشل. با سرمایه   اساسی

 ای اقتصادی  نیاز شل، و از سلطه قلر  توان جامعه را از واردا  این کاه ا بیاین دو ب ش می
 (. 262و  263: 3، 1386جلوگیری کرد )ر.ک؛ ح یمی،  

   . حاکمیت عدالت و انصاف و نفی هرگونه تعّدی ۷

ک ل و  مه را راری نگه دارد. به پی ر اجتماع سّلمک  کارکردی که تعادل اجتماع را حفظ می
د ل علالک اسک. ظلم و جور و تاعیض حتی روح  ود ستمگر یا  و به روح اجتماع آرامش می

توانل راری و آرام نگه دارد؛ چه رسل به ستملیلگان  شود را نمیروح آن کسی که نفع او ستمگری می
 (. 113: 1361پایمال شلگان )ر.ک؛ مطهری، مرتضی، و 

از دیلگاه اسّلم ستم و ستمگری متعارض با ایمان و ام یک اسک و مایه نابودی اقوام ستمگر 
وْا لِیُ ْؤِمُنوْا  َو لََقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموْا َو َجاَءِتْْم ُرُسُلُهم اِبْلبَ یِ َناِت َو َما كاَنُ ﴿ وا ل شل:  

ک(؛  13)یونس/    ﴾َكَذاِلَك َْنِزى اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمیَ   ای پیش از شما را چون ستم کردنل،  و مانا ما اما
 ّلك کردیم. )زیرا( پیامارانشان برای آنها معجزا  آوردنل، ولی آنها ایمان نیاوردنل. ما این گونه  

 .د یمگروه تاه اران را کیفر می
 ا از جمله اقتصادی بایل  انلرکاران و کارگزاران  مه عر ه ومک، ر اران و دسکدر مس ل ح  

از میان اش اص  احب  ّلحیک از حیث تقوی، دانش و توانایی انت اب شونل، از طرفی انسان  
از بین رفتن سلطه جابران و  سازی و تربیک انسان آنان سپردن باعث   ای عادل و زمام امور را به 
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انلکه کلمه قسطاس  سوره اسراء بیان داشته 35شود. عّلمه طااطاائی در ذیل آیه رعایک علالک می
به مع ای علل اسک و ایفاء کیل و وزن و دادن به قسطاس مستقیم بهتر اسک برای این اسک که  

ک ل، اگر مردم این  فروشی یک نوع دزدی ناجوانمردانه و  انیا  و وق و اطمی ان را بهتر جلب میکم
ی  را رعایک کردهدو عمل  معیشک  تقلیر  در  استقامک  ن رنل، رشل و  زایل  نفروش ل و  انل  ع ی کم 

داری مات ی بر لیارال دموکراسی، برایش  (.از آنجای که دنیای سرمایه125،  13،  1417)طااطاائی،  
فرعی و درجه دو اسک و مسأله نفع و سود و پول مسأله محوری اسک موجب   ی علالک مسألهمسأله

نظر ک یم، بل ه علالک  ی محوری و ا لی  رف که ما از علالک به مع ای یک مسأله  شودنمی
بر اسّلم  اقتصادی  مره  مات ی  اقتصاد  اقتصاد اسک که  مان  ی اجرای درسک مقاومک در حوزه 

اساس سیاسکمی به طور کلی  اجتماعی  باشل.  و علالک  رفاه عمومی  اقتصاد کشور،  کلی   ای 
 ای اقتصاد اسّلمی، علالک را محقق  اقتصادی و اجرای سیاسک توسعه یاسک و رسیلن به نقطه

 و فروپاشی ظلم و تعلی را به دناال  وا ل داشک. 

 . تأمین امنیت و استغنای مادی و اقتصادی ۸

م ابع   یع ی  انسان،  معیشتی  نیاز ای  تهیه  اساسی  بین عوامل  نظم  برقراری  اقتصادی،  ام یک 
درآمل اعضای جامعه اسک، به طوری که نیاز ای رروری تأمین شله و اولیه، تولیل، توزیع کار و  

آنها سلب نگردد )ر.ک؛   از احتمال ناود این رروریا  احساس  طر ن   ل و آرامش و آسایش 
فرمای ل: (. پیامار اکرم ا میک ام یک را این گونه تو یف می 186:  1387ا وان کاظمی، بهرام،  

ما  یر  له اللنیا بحذافیر ا« )پای له،  »من ا اح معانی فی بلنه آم ا  ف ی سر به عقله قو  یومه ف انا
(؛ به ساب وجود روایا ، فقیهان اسّلمی، تأمین نیاز ای ناتوانان را در حل کفایک به  59،  1362
(. الاته مسأله تأمین این نیاز ا ت ها  130:  11،  1371دان ل )ر.ک؛ موسوی  می ی، ی دولک میعهله

ن  به عهله ایفا نمای ل  دولک  نوبه  ود در فقرزدایی بایل نقش  ود را  یسک و  مه افراد جامعه به 
 (.130:  12تا، )ر.ک؛ حر عاملی، بی



 219 علی بنایی  / ات ی اقتصاد از منظر قرآن و روا   ۀ مقاومت در حوز   ی کارکردها 

 

اقتصاد مقاومتی  ور  می در سایه  اقتصادی که  توانل سطح گیرد میایجاد شرایط م اسب 
مردم جلوگیری  ررایک عمومی مردم را افزایش داده و از بسیاری ت لفا  مالی و اجتماعی عموم  

نمایل؛ در نتیجه ام یک در سطوح م تلف اقتصادی، اجتماعی و ا ّلقی تا حلود زیادی برقرار  
  وا ل شل. 

 های معنوی  . تثبیت و تقویت ارزش۹

ای که پیشرفک در مسائل  ت امل مع وی و توسعه اقتصادی نساک به ی لیلگر مرتاط ل، به گونه
 ای مادی رسل و سیر ت امل مع وی نیز از بطن پیشرفکیمادی از بستر ت امل مع وی به رشل م

 ای  ک ل. از نظر اسّلم تّلا برای رفاه اقتصادی موجب اجر مع وی و ش وفایی ارزاعاور می
گردد. در قرآن شرط اجرای اح ام اسّلمی مسلمانان، افزایش روزی و رفاه بیان  واهی انسانی می

َ لَئنِ َو ِمنْهم مَّْن َعاَهَد ا﴿شله اسک:     ( 75)توبه/    ﴾َءاتَئَنا ِمن َفْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ َو لََنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِْلِیَ   َّللَّ
و بر ی از آنان با  لا پیمان بسته بودنل که اگر  لاونل از فضل  ویش به ما عطا ک ل، حتما   لقه  

 .)زکا (  وا یم داد و از نی وکاران  وا یم بود
به کمال برسل تا بتوان به  لف آفری ش دسک یافک. کمال بعل مادی    روح و جسمی آدمی بایل

انسان بایل در  لمک بعل روحی قرار گیرد تا بتوان به سعاد  رسیل. از این رو امام باقر علیه السّلم  
)ر.ک؛ مفیل،   طلال تا زمی ه عااد  و راز و نیاز فرا م شودرفاه مادی و توانایی جسمی را از  لا می

1410 :79 .) 
شود:  زدگی و پیامل ای م فی آن، فقر نیز موجب کفر و بلگمانی به  لاونل میدر مقابل رفاه

(؛  مچ ین ت گی روزی از نظر فقیر  16)فجر/    ﴾َأَهاَننِ   َو َأمَّا ِإَذا َما ابْ تَ َلئُه فَ َقَدَر َعَلْیِه رِْزَقُه فَ یَ ُقوُل َرب  ﴿
کشانل. ر ار معظم انقّلب  ا انک  لاونل تلقی شله و این نگرا انسان را به کفر و ناسپاسی می

فرمای ل: »از جمله چیز ایی که مردم را به  ک  ل و میدر این باره به حلیثی از پیامار اکرم اشاره می
،  1407اسک؛ کاد الفقر أن ی ون کفرا  )ر.ک؛ کلی ی،    ک ل بهاود معیشک مردم بهشک نزدیک می
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ای که در آن فقر باشل، بی اری باشل، مش ّل  معیشتی غیرقابل حل وجود داشته  (. جامعه307،  2
پیلا  ایمانی  آرامش  حالک  باشل،  طاقاتی  ش اف  باشل،  تاعیض  باشل،  طاقاتی  ا تّلف  باشل، 

کن کرد. کار اقتصادی،  کشانل، فقر را بایل ریشهکفر می  کشانل، بهک ل. فقر انسان را به فساد مینمی
 ای مسئولین قرار بگیرد. در دیلگاه اسّلم فقر حتی  فعالیک اقتصادی بایل به طور جلی در برنامه

شود، اگر انسان را به کفر ن شانل، هاقل موجب سستی در ایمان و نقم در انجام اعمال دی ی می
مان ل حج، انفاق، دقه ارتااط ت گات گی با  رو  و مال دارد در حالی  زیرا بسیاری از اعمال عاادی  

 (.319)ح مک/  که فقرا فاقل این  رو  برای انجام اعمال نیک  ست ل
می مقاومتی  ور   اقتصاد  سایه  در  که  اقتصادی  رشل  شل  گفته  آنچه  افزایش  ب ابر  با  گیرد 

ا حل زیادی از فقر و نیازم لی جلوگیری ک ل توانل ت ای آن میاشتغال و رونق تولیل و دیگر سیاسک
 ای مع وی در جامعه تقویک و تثایک شود و راه را برای افزایش مع ویک در سطح  و در نتیجه ارزا

 جامعه  موار ک ل. 

 گیری بحث و نتیجه

الف. مقاومک به مع ای با م بر استن و ایستادگی و پایلاری کردن، استمرار و پایلاری  اا ،  
ادامه مسیر   ملاومک و در  بردباری در مقابل مش ّل  و شلائل زنلگی اسک که  اعتلال، تحمل 

اسک. مقاومک از م ظر مفسران قرآن، به مفهوم ایستادگی ک ل، آملهزنلگی انسان را دچار تزلزل می
مورع و  ا ول،  بر  پایلاری  و  استمرار  نفسانی،  گیریدر  امیال  برابر  در  مقاومک  اسک.   ا 

تر مقاومک جهاد کردن اسک.  گر شمولیک دارد. لذا وسیع ا و اشغالتجاوز،  رافه ا،  طغیانگری 
با توجه به نو بودن این  ا و مش ّل  اسک.  و مقاومک در دین و حفظ نمودن راه حق در زمان کژی

واژه تاک ون تعریفی برای مقاومک در اقتصاد نشله اسک.آنچه بیان شله بیشتر توریح، تایین و شرح  
 ایی که قرابک مفهومی با اقتصاد مقاومتی قاومک اسک. اما در ادبیا  رایج اقتصادی واژهکّلم م

تاب از:  و  اا   دارنل عاارت ل  متلاوم  و  پایلار  اقتصاد  اقتصادی،  اقتصادی، رل ش   لگی  آوری 
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کّلن.   جهاناقتصاد  دارای  که  جهانکشوری  این  و  اسک  الهی  قلر  بی ی  م افع  با   ای  بی ی 
ای مت اسب  ی در تضاد اسک، دارای اقتصادی توأم با مقاومک و پایلاری اسک و در  ر دوره است اار
گیرد و این اقتصاد به نساک تعامل نظام اسّلمی با نظام اقتصاد   ای نظام سلطه  وور  میبا حربه

ی این  ا  ا و برنامهجهانی و تقابل در برابر است اار جهانی مرتاط اسک. بر این اساس بایل سیاسک 
 ا و ا لاف جامعه اسّلمی  ور  گیرد در نظام با  لف حفاظک در برابر تهلیل ا و نیل به آرمان

روایا  جهک امور اقتصادی، معارف و ن اتی بیان شله که با ت یه بر آنها راه حل مش ّل   آیا  و  
 آیل.  کشور در سایه ملیریک عالمانه به دسک می

 ا اسک مان ل  ار و  مقاومک نیازم ل تلبیر برنامهاد  ب. محقق شلن مقاومک در حوزۀ اقتص
جهک دسک حوزه  استقامک  استقامک  و  بر  ار  نمودن  ت یه  اقتصاد؛  حوزه  در  مقاومک  به  یابی 

پیروزی اسک. الگوگیری در مقاومک در حوزه    اقتصاد موجب غلاه بر فشا ای اقتصادی و عامل 
در مهم  الگویی  را  )ص(  پیامار  کریم  قرآن  کرده  اقتصاد؛  بیان  دشم ان  تهلیلا   با  اسک.  مقابله 

  مچ ین جهاد در حوزه اقتصاد اسک که  مراه با حرکک جهادی برای رشل و توسعه اقتصادی اسک.  
 ای قرآن، استقّلل اقتصادی و نفی  ر نوع وابستگی ب صوص اقتصادی برحذر ج. در آموزه 

ک.  ودکفایی و استقّلل ا لی اسک  داشته در بسیاری از آیا  سفارا به حفظ استقّلل شله اس
 که از نگاه قرآن موجب علم نیاز به دشم ان و ناامیلی آنان  وا ل گشک.

افزایش   ای اقتصادی روبهاز طرف دیگر اقتصاد مات ی بر مقاومک  وا ل توانسک در بحران
می ه و فر ک  در جهان امروز، الگویی کامل و قابل اجرا از نظام اقتصادی اسّلم را عی یک ب شل و ز

 آفری ی مردم و فعاهن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی ارائه د ل.  م اسب را برای نقش

 منابع 

یم .1  . قرآن کر
 . نهج البالغه .2
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 تهران: مؤسسه جهادی. 

م ص .20 عراقی،  ) لیلی  اسماعیل.  رمضانپور،  با  اا  (.  1397ور.  محیط  ا میک 
  1-28. بهار و تابستان. ص58. شماره مجله تحقیقات اقتصادیاقتصاد کّلن. 

21. ( حسام.  مقاومتی.  1391 لیلی،  اقتصاد  پرتو  در  اقتصادی  مقاومک  فصلنامه  (. 
 .24-43.  م20. شماره 5. دوره علمی کارآگاه

 . تهران: دانشگاه تهران. امه دهخدا ن لغت (. 1377د  لا، علی اکار.)   .22
. بیرو :  مفردات الفاظ القرآنه.ق(.    1412راغب ا فهانی، حسین بن محمل.)   .23

 دارالقلم.  
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القرآنه.ق(.  1413.)___________________ .24 الفاظ  . دمشق  مفردات 
 و بیرو : دارالشامیه و دارالقلم. 

25. ( محسن.  از  1386رنجار،  سرمایه  فرار  پلیله  بررسی  پایان(.  تهران،  نامه  ایران، 
 کارش اسی ارشل. دانشگاه تهران. 

بررسی مفهوم مقاومک با (.  1398زا لی تیر، ا غر. امین ناجی، محمل  ادی. ) .26
.  38. سال د م، تابستان. شماره  مطالعات تفسیری   روی رد اجتماعی در آیا  قرآن.

 .221-236 م
. تحقیق اهر القاموسالعروس من جو تاجه.ق(.  1414زبیلی، محمل بن محمل. ) .27

 و تصحیح علی شیری. بیرو : دارالف ر. 
 ای اقتصاد مقاومتی در ادبیا  (. مؤلفه1392شعاانی، احمل. ن لی، سیلررا. )  .28

. سال  فتم. شماره بیسک و فصلنامه آفاق امنیترایج و در بیان مقام معظم ر اری.  
 . 55-88پ جم. زمستان. 

مولفه1392)__________________.   .29 در  (.  مقاومتی  اقتصاد  ای 
 25. سال  فتم شماره  فصلنامه آفاق امنیتادبیا  رایج در میان مقام معظم ر اری.  

   55-88زمستان.  م 
القرآنه.ق(.    1417طااطاایی، سیل محملحسین. ) .30 پ جم  المیزان اعالم  ، چاپ 

 قم: دفتر انتشارا  اسّلمی. 
.  تی و آموزش و پرورشدرآمدی بر اقتصاد مقاومه.ق(.    1394طغیانی، مهلی. ) .31

 جا: بی نا. بی
32. ( مرتضی.  ایران(.  1387عزتی،  در  اقتصادی  پژو شامنیت  مرکز  تهران:   ای  . 

 مجلس. 
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. ماانی اقتصاد مقاومتی(. ماانی نظری اقتصاد مقاومتی.  1391عیسوی، محمود. ) .33
 نظری. تهران: دانشگاه عّلمه طااطاایی.  

 . تهران: دارال تب اسّلمی. قاموس قرآن ه.ق(.  1412قرشی ب ایی، علی اکار. ) .34
 . تهران: دارال تاب اهسّلمی.الكافیه.ق(.  1407کلی ی، محمل بن یعقوب. )  .35
روح .36 انسیهالله.سیلیمحملی،  )مقلم،  اقتصاد  شاخصه(.  1397السادا .  های 

یممقا . تهران: مجموعه مقاه  ومتی مبتنی بر استكبار ستیزی از منظر قرآن کر
  ای قرآنی. المللی  مایشیازد مین  مایش بین

های اقتصاد مقاومتی از منظر قرآن و حدیث  مؤلفه(.  1395محملی، کلثوم. ) .37
. دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.  با رویكردی بر دیدگاه مقام معظم رهبری

 مه کارش اسی ارشل. ناپایان
بصیرت و استقامت: بیانات مقام معظم رهبری درباره  (.  1394مرکز  هاا. ) .38

. شانزد م. تهران: موسه فر  گی   ری ایمان  بصیرت و استقامت با ضمیمه فتنه
 جهادی. 

 . تهران: انتشارا   لرا.البالغهسیری در نهج(. 1361مطهری، مرتضی. ) .39
40. ( نعمان.  بن  محمل  بن  محمل  ق(.   1410مفیل،  ال شر  المقنعه  ه.  مؤسسه  قم:   .

 اهسّلمی.
41. ( دارال تب  تفسیر نمونهه.ا(.  1374م ارم شیرازی و  م اران، نا ر.  تهران:   .

 اهسّلمیه.
(. قم: مؤسسه ت ظیم و نشر آ ار امام  می ی  ۱3۷۱موسوی،  می ی.  حیفۀ نور. ) .42

 )رحمه الله علیه(. 
سیلحسین.)   .43 اقتصا ه.ا(.  1388میرمعزی،  و نظام  )اهداف  اسالم.  دی 

 جوان.  تهران: کانون انلیشه. ها(انگیزه
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آن.  1391)   ___________. .44 ملزوما   و  مقاومتی  اقتصاد  اقتصاد  (.  مجله 
 .76تا  49.  م 47. سال دوازد م، پاییز. شماره اسالمی

(. چهارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی.  1391نریمانی، میثم و حسین عسگری. )  .45
المللی تجار   مجموعه مقاه   فتمین  مایش ملی و اولین  مایش بینتهران:  

   و اقتصاد ال ترونی ی.
 
 
 


