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 چکیده 
هدف واال مورد توجه همه جوامع بوده    کیبه عنوان    ،یاقتصاد  نهیدر همه عرصه ها به خصوص زم  شرفتیپ

براساس مبان ارائه داده است. پ  یخاص  شرفتیپ  یخود، الگو  یفکر   یاست و هر ملت،  نظام    ی برا  شرفتیرا 
ت حکومت براساس یکه ماه ییشود و از آنجا یمحسوب م یدغدغه بزرگ زین یرانیا یاسالم یمقدس جمهور

در    یشود. ازطرف  نییکشور تب  شرفتیپ  ی ور احساس شد که الگودر کش  از ین  ن یبوده، لذا ا  ینید  یمردم ساالر
ظالمانه غرب،    یها  میمدون در برنامه ششم توسعه و با توجه به تحر  یبه اهداف اقتصاد  یابیدست    یراستا

مقاله به دنبال   ن یرا ارائه کردند. ا  یمقاومت   اقتصادسند جامع    ، ینگر  ندهیو آ  یشیبا دوراند  یمقام معظم رهبر
آن بپردازد. درواقع در    نییبه تب  شرفتیپ  ی رانیاسالم ا  یو الگو  یاز اقتصاد مقاومت  قیدق  فیبا تعر  است که  نیا

از   یریقرار گرفت و سپس با بهره گ  یمورد بررس  شرفتیپ  یران یا  یاسالم  یو الگو  یابتدا مفهوم اقتصاد مقاومت
اقتصاد   گاهینقش و جا  نیبه تبب  اد،یداده بن  یپرداز  ه یروش نظر  از  یریحوزه و با بهره گ   نیا  بگان نظرات نخ

دهد، در صورت    یپژوهش نشان م  یها  افتهیپرداخته شد.    شرفتیپ  یرانی ا  یاسالم  یالگو  شبردیدر پ  یمقاومت
کشور، شاهد حرکت رو به جلو    یها  یزیدر برنامه ر  شرفتیپ  یرانیا  یاسالم  یالگو  میو مفاه  ی استفاده از مبان

ابعاد    یملت در تمام  کی  شرفتیکه الزمه رشد و پ  ییها  مؤلفه ارزش ها و    ی تمام  گر ید  انیبود به ب  میخواه
 شده است.  دهید شرفتیپ ی رانیا یاسالم  یدر الگو یتوسعه اقتصاد رینظ
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 . مقدمه 1
که   یکامل  نیاست؛ د  یاله   انیاد  گریو کامل بودن آن نسبت به د  تیاسالم، جامع  نیمب   نیمهم د  ازاتیاز امت
  به دارا   به ارمغان آورده است. باتوجه   تیبشر  یفرهنگ و ... را برا  است،یجامع شامل اقتصاد، اجتماع، س  ینظام

سعادتمندانه را در هر عصر و    یالزم زندگ  برنامهو    نیقـوان  توان، ی اسـالم، م  نیشاخصه ممتاز در د  نیبودن ا
 از آن انتظار داشت.   ،یطیهر شرا زین

خود،    یروزیبا پ  ایو مهم غرب آس  یحرکت نادر در منطقه راهبرد  یعنوانبه   ران، یا  یانقالب اسالم  یطرف  از
را   خیحرکت تار  ریبود که مس  سازخیتار  یداد و تحول  دیبر جهان را نو  خیمستضعفان تار  تیحاکم  یسنت اله 

  ی مسلمانان از جمهور  ژهیوجهان به   یعموم  و انتظار افکار  رانیامروز جامعه ا  ط یبه شرا  دگرگون ساخت. باتوجه 
به خود گرفته    یدسال رنگ اقتصا  یاست که شعارها  یاصالح نقاط ضعف خود، چند سال  یبرا  رانیا  یاسالم

عنوان  به  یاقتصاد   یتنگناها  جادیرا مصرف ا  شینظام، همت خو  نیاز مقابله با ا  وسیدشمن مأ  نکهیاست؛ چه ا
تا شا  رانیا  لیپاشنه آش ت  دیکرده  برا  ییهاتیو محدود  هامیحربا  ا  یکه  به    کند،یم  جادیا  رانیملت  بتواند 

نجات اقتصاد   یعنوان استراتژبه   یاقتصاد مقاومت  هیرهبر معظم انقالب نظر  یشیاهداف خود برسد؛ لذا با دوراند
 که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.  دیکشور مطرح گرد

 ی کارهاو راه   شرفتیپ  یرانیا  یاسالم  یو الگو  یاقتصاد مقاومت  قیمطالب گفته شده در باال شناخت دق  به  باتوجه
 ی هابرخورد دار است.  پژوهش  ییبه سزا  تیاز اهم شرفتیپ یران یا یاسالم یدر الگو یاقتصاد مقاومت ییاجرا

  گاهیبه نقش و جا  ی قیتحق  چیاما ه  اندخته پردا  شرفتیپ  یرانیا  ی اسالم  ی و الگو  یبه اقتصاد مقاومت  یمختلف
موضوع ضرورت    نینپرداخته است ؛ لذا پرداختن به ا  شرفتیپ  یرانیا  یاسالم  یالگو  شبردیدر پ  یاقتصاد مقاومت

 حال نیچرخ اقتصاد کشور به حرکت درآمده و درع  یمیو چه پساتحر  یمیچه  تحر   ط،یشرا  یکرده تا در تمام  دایپ
 . ردیتوجه قرار گ مورد ز ین تیو امن است یس  فرهنگ، لیها از قبحوزه ریسا

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش  2
  نه یشیپ  تیپرداخته و در نها شرفتیپ یرانیا یاسالم یو الگو یاقتصاد مقاومت م یمفاه یقسمت به معرف نیدر ا
 . ردیگ یقرار م یصورت گرفته مورد بررس قاتیتحق

 . مبانی نظری پژوهش2-1

 اقتصاد مقاومتی . 1-1-2
  یبرا  نانیدر جمع کارآفر  1391الگو در ماه مبارک رمضان سال    نیمبتکر ا  نیعنوان اولبه  یمعظم رهبر  مقام

.  میاوریدر کشور به وجود ب  یواقع  یاقتصاد مقاومت  کی  دیموضوع را به کار برده و فرمودند: »ما با  نیا  بارنیاول
دارم.    نیقیبنده هم    م؛یزنی را دور م  هامیتحراست. دوستان درست گفتند که ما    نیمعناش ا  ینیامروز کارآفر

که   یگریمثل موارد د  کنند؛یرا ناکام م  کنندگانمیتحر  زنند،یرا دور م  هامیکشور تحر  نیو مسئول  رانیملت ا
انجام دادند، بعد خودشان    یحرکت  کیکردند،    یاشتباه  کیبود که    یاسیس  یهانهیگذشته در زم  یهادر سال
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. در دانندیها نم. حاال جوان گریهست البد د  ادتانیکنند. چند مورد    یعذرخواه  یکیی ک ی  د،مجبور شدند برگردن
ما   یبرا  میاست. البته تحر  جورنیدفعه هم هم  نیکارها چند بار انجام دادند. ا  نیاز ا  ر،یسال اخ  ستیده ب  نیا

 .م«یمیتحر است تو  سالی ما س ست،ین دیجد
 نیدارد که ضرورت تدو  ینشان از تمرکز دشمن در جنگ اقتصاد  ،یمقام معظم رهبر  داتیتأک  یخیتار  ریس

آت  یفعل  تیوضع  قیدق  ییجامع جهت شناسا  یطرح را در قالب جهاد    یدشمن و راهکارها  یو  با آن  مقابله 
 (. 172: 1393 ،یضی)ف سازدیم انینما  شتریهر چه ب یدر مقطع کنون یاقتصاد مقاومت کردیبا رو یاقتصاد

به   نیعناو  توانی منظر م  نیا  از را، توسط مقام معظم رهبر  یعنوان شعارهامطرح شده  بر    یامقدمه   یسال 
سال   یشعارها  نیدانست. »ا  یاقتصاد مقاومت  یریگدشمن و شکل  یترفندها  هیعل  یاقتصاد  یشیاندچاره  تیاهم

برا  ییهاحلقه زم  کی  جادیا  یبود  در  کامل  اقتصاد؛    نةیمنظومة  الگو  یعنیمسائل  مسئلة    یاصالح  مصرف، 
( سال 1391و امسال )سال    ،یاز اسراف، مسئلة همت مضاعف و کار مضاعف، مسئلة جهاد اقتصاد  یریجلوگ

ت  اس ییزهایچ نهایا م؛ یزودگذر مطرح نکرد یعنوان شعارهارا به  نهای. ما ایران یا ة یاز کار و سرما تیو حما یمل
 (1391 ،یکند.« )مقام معظم رهبر یاقتصاد سامانده نةیکشور را در زم یحرکت عموم تواندیکه م
 ی از الگو  یرویکردند که پ   دیرا ابالغ و تأک  یاقتصاد مقاومت  یکل  یهااستیس  1392در بهمن    یمعظم رهبر   مقام
بوم  یعلم انقالب  یو  از فرهنگ  اسالم  یبرآمده   یلیدشمن در جنگ تحم  ینینشعامل شکست و عقب  ،یو 

و خارج از    شیرو به افزا  یهاخواهد توانست در بحران   یخواهد شد و اقتصاد مقاومت  رانیملت ا  هیعل  یاقتصاد
انداز  و چشم  ی ها و اصول قانون اساسبا تحقق آرمان   ی اسیو س  یاقتصاد  ،یمال  یهامانند بحران   یجهان  اریاخت

را محقق کند و   شرویو پ  ایگرا، پوزا و برون درون   ان،یعدالت بن  ،یبه دانش و فناور  یاقتصاد متک  ساله،ستیب
 بخشد.  تینیاسالم را ع یادبخش از نظام اقتصالهام یالگو

باشند. اقتصاد   ینظام اقتصاد مقاومت  یطراح  یراب  یچارچوب کل  کیقرار است    یاقتصاد مقاومت  یکل  یهااست یس
است    یفعل  طیمتناسب با شرا  ،یاقتصاد اسالم  یهااز نسخه  ی کیاست و در واقع    ینظام اقتصاد  کی  یمقاومت

تدو با  ابالغ س  نیکه  با  اساس  یکل  یهااست یو  نظام   کیافزار  نرم  یافزارت سخ  یطراح   یبرا  یآن، خطوط 
. موارد  دینظام خواهد رس  نیا  یبه مرحله اجرا  تیاست و در نها  ی مطرح شده و اکنون در مرحله طراح  یاقتصاد

 :   شودیها اشاره ممورد است که به طور مختصر به آن  24 یکل یهااست یس نیا
منظور توسعه  کشور به   یو علم  یانسان  یهاه یو سرما  یامکانات و منابع مال  هیکل  یسازو فعال  ط یشرا  تأمین-1

 یهایهمکار  ق یو تشو  لیبا تسه   یاقتصاد   یهاتیو به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعال  ینیکارآفر
 درآمد و متوسط. بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم دیو تأک یجمع

  ی نوآور  ینظام مل  یکشور و سامانده  ینقشه جامع علم  یو اجرا  یسازادهیپ  ان،یبناقتصاد دانش  یشتاز یپ  -2
  ی ابیو دست  انیبنو صادرات محصوالت و خدمات دانش   دیسهم تول  شیکشور و افزا  یجهان  گاهیمنظور ارتقاء جابه 

 در منطقه.  انیبنبه رتبه اول اقتصاد دانش 
  ی ریپذرقابت   تِیکار، تقو  یروین  یتوانمندساز  د،یعوامل تول  تیدر اقتصاد با تقو  یورمحور قراردادن رشد بهره  -3

ا ب  جادیاقتصاد،  رقابت  استان   ن یبستر  و  به مناطق  و  قابل  تیظرف  یریکارگها  جغراف  یهاتیو  در   یایمتنوع 
 مناطق کشور.  یهاتیمز
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کاهش شدت  ،یوراشتغال و بهره د،یتول شیدر جهت افزا هاارانهی یهدفمندساز یاجرا تیاستفاده از ظرف  -4
 .یاجتماع عدالت یهاو ارتقاء شاخص  یانرژ

  ش یبا افزا  ژهیوارزش، به   جادیتا مصرف متناسب با نقش آنها در ا  دیتول  رهی عادالنه عوامل در زنج  یسهم بر  -5
 و تجربه.  ینیکارآفر ت،یارتقاء آموزش، مهارت، خالق  قیاز طر یانسان هیسهم سرما

محصوالت   دیدادن به تول  تی(، و اولویدر اقالم واردات  ژهیو)به   یاساس  یها و کاالهانهاده  یداخل  دیتول  شیافزا  -6
محدود   یبه کشورها  یباهدف کاهش وابستگ   یواردات  یکاالها  تأمین  یتنوع در مباد  جادیو ا  یو خدمات راهبرد

 و خاص.
 و کاال(.   هی)مواد اول  دیتول  یفیو ک  یکم   شیبر افزا  دیبا تأک  یراهبرد  ریذخا  جادیغذا و درمان و ا  تیامن  تأمین  -7
 یداخل  یمصرف کاالها  جیمصرف و ترو  یاصالح الگو  یکل  یهااست یس  یبر اجرا  دیمصرف با تأک  تیریمد  -8

 .دیدر تول یریپذو رقابت  تیفیارتقاء ک یبرا یزیرهمراه با برنامه 
تقو  -9 مالهمه  تیاصالح و  باهدف پاسخگو  یجانبة نظام  ن  ییکشور  ثبات در    جادیا  ،یاقتصاد مل  یازهایبه 

 . یبخش واقع تیدر تقو یگامشیو پ یاقتصاد مل
   .یتناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآورجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات بههمه تیحما -10
انتقال فناورکشور به   یاقتصاد  ژهیتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و  -11 گسترش و    شرفته،یپ  یهایمنظور 

 از خارج. یو منابع مال یضرور یازهاین تأمینصادرات کاال و خدمات و  د،یتول لیتسه 
   .اقتصاد یریپذبیقدرت مقاومت و کاهش آس شیافزا-12
 . درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز یریپذمقابله با ضربه  -13
بر حفظ و    دینفت و گاز و تأک  یار جهاندر باز  یمنظور اثرگذارنفت و گاز کشور به  یراهبرد  ریذخا  شیافزا  -14

 مشترک. هادانیدر م ژهیونفت و گاز، به دیتول یهات یتوسعه ظرف
از طر  شیافزا  -15 افزوده  تول  ره یزنج  ل یتکم  ق یارزش  توسعه  گاز،  و  نفت   یدارا  یکاالها  دیارزش صنعت 

انرژ  نهیبه   یبازده مصرف  شدت  شاخص  اساس  برق،  ی)بر  صادرات  باالبردن  و  پتروش(  و    یمیمحصوالت 
 از منابع.  یانتیبر برداشت ص دیبا تأک ینفت یها فرآورده

تأک  یعموم  یهانه یدر هز  ییجوصرفه  -16 با   یاندازه  یسازیدر ساختارها، منطق  یبر تحول اساس  دیکشور 
 .دیزا یهانهیو هز یرضروریو غ یمواز یهادولت و حذف دستگاه 

 .یاتیمال یسهم درآمدها شیدولت با افزا یاصالح نظام درآمد-17
بودجه    ی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگ  یساالنه سهم صندوق توسعه مل  شیافزا   -18

 به نفت. 
 ی ها فساد را در حوزه  یهانهیو زم  ها تیاز اقدامات، فعال  یریآن و جلوگ  ی سازاقتصاد و سالم  یسازشفاف -19
 و ... .  یارز ،یتجار ،یپول
و اشتغال    یگذارهیسرما  ،ینیکارآفر  ،یورثروت، بهره  دیارزش افزوده، تول  جاد یدر ا  یفرهنگ جهاد  تیتقو  -20

 .نهیزم نیخدمات برجسته در ا  یبه اشخاص دارا ینشان اقتصاد مقاومت یمولد و اعطا
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  ل یو تبد  یاو رسانه   یآموزش  ،یعلم  یهاطیدر مح  ژهیوآن به   یسازو گفتمان  یابعاد اقتصاد مقاومت  نییتب  -21
 .یمل جیو را ریآن به گفتمان فراگ

 .گرید یها با دستگاه   یهمة امکانات کشور توسط دولت و هماهنگ یایپو جیبس -22
 نظارت بر بازار.  یهاوهیش یو روزآمدساز یگذارمتیو ق  عینظام توز یسازشفاف و روان  -23
 آن. جیو ترو یمحصوالت داخل هیکل  یپوشش استاندارد برا شیافزا  -24

و    یاسالم  یهابر اساس فرهنگ و ارزش  هااست یس  نیبرداشت را داشت ا  نیا  توانیم  هااست یس  نیا  بهباتوجه 
 شده است.  فیکشور ما تعر یخیو اقتضائات تار یبوم طی متناسب با شرا

 شرفت یپ یرانیا یاسالم  یالگو. 2-1-2
م  یاهداف  نیتراز مهم  یکی دنبال  م  دنیرس  کند،یکه هر جامعه  و توسعه همه جوانب  . نظام باشدی به رشد 

در تحوالت منطقه و پشت سر گذاشتن    یاثرگذار  شیگشتن نما  انیپس از توسعه و نما  رانیا  یاسالم  یجمهور
جانبه در همه  شرفتیو پ  شدر  یبرا  ییبه دنبال الگو  یدیخورش  80وجودآمدن، از دهه  در بدو به  هیاول  یهابحران 

 ها بوده است. عرصه یتمام
  توان یم شانیا اناتیدقت در ب با رو،نیاست. ازا رفتهیصورت پذ یالگو توسط مقام معظم رهبر نیا یپردازدهیا

 یاز یابعاد ن  نیاز ا  کی در هر  یلیالگو را استنباط و احراز نمود. البته مطالعة تفص  فیو تعر  نیی تب  یخطوط راهنما
 ی از عناصر چهارگانة مفهوم  کیهر  یا یزوا  یعلم  لیکه با تحل  یاست؛ مطالعات  یسند مل  یزیردر روند طرح  یجد

 نی. تنها با اسازدیمجامع از آن را ممکن    یو شناخت  فی( در درجة اول، توصشرفتیپ  ،ی رانیا  ،ی آن )الگو، اسالم
الگوواره    یمناسب و قراردادن آن در قالب  یو رفتار  یمعنا و اصول فکر  افتن ی  یبرا  توانی شناخت است که م

مقام معظم   اناتیبر ب  دیراستا پرداخت. با تأک  نیدر ا  یعمل  تیمسئول  می و تقس  فهیوظ  نییتعاقدام نمود و به  
الگو و   نیعناصر ا  فی( در مورد تعرشرفتیپ  یرانیا  یاسالم  یساپ )سند الگو  دةیا  یعنوان طراح اصلبه  یرهبر

و هم   یمفهوم  رچوبچا  فیشناخت و تعر  یخطوط راهنما  توانی گذشته م  یهادر سال  شانیا  اناتیب  نیهم چن
 نمود.  یبنددسته  نیچن ،یآن را به شکل کل  یاساس یهایژگیو و صیخصا نیچن
نقشة جامع،    کی  یعنی  ،یرانیا  -  یاسالم  یالگو  مییگوی م  یمطرح شد الگو، نقشة جامع است. وقت  کهچنانآن

  ، یهفت و هشت  یهابه حرکت  سال،ی س  نیشد؛ هم چنانچه در طول ا  میخواه  یبدون نقشة جامع، دچار سردرگم
ضد    ی سپس گاه میرا انجام داد  یحرکت  کی  ی . گاهمیدر و آن در زد  نیو به ا   میمبتال بود  گزاگیو ز  هدفی ب

انجام   -گوناگون    یهانهیاقتصاد و در زم  نةیفرهنگ، هم در زم  نهیهم در زم  -آن حرکت و متناقض با آن را  
 دیگویالگو، نقشة جامع است. به ما م  نینقشة جامع وجود نداشته است. ا  کیخاطر آن است که  به  نی. امیداد

  ر ی تصو  دیمطلوب با  تی. طبعاً وضعمی کنیحرکت م  میکدام هدف دار  یمت، برا که به کدام طرف، به کدام س
 .(1389  ،یشود )مقام معظم رهبر   انیب  یستی از وضع موجود به آن وضع مطلوب هم با  دنیرس  یشود و چگونگ

کلمة   می. تعمداً نخواستمیرا ما بادقت انتخاب کرد  شرفتی: »کلمة پستی رادف با توسعه نتالزاماً م  شرفت«ی»پ
با خودش همراه  یدارد. التزامات ییو معنا یارزش بارکیاست که کلمة توسعه،  نی. علت امیتوسعه را به کار ببر

اح التزام  اناًیدارد که  با آن  نما  ن  م،یستیها همراه  اصطالح جاافتاده متعارف    کی  میخواهی. ما نممیستیموافق 
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را که    ی. ما مفهوممیداخل مجموعة کار خودمان بکن  میورایب  فهمند،یرا از آن م  یخاص  یرا که معنا  یجهان
 ، ی)مقام معظم رهبر  شرفت«یمفهوم عبارت است از پ  نی. امیکنیموردنظر خودمان است، مطرح و عرضه م

1389). 
 یهاشرفتیقدر مطلق پ  یعنیوجود دارد؛    یآباد  ،یماد  یهابر »عدالت« باشد: »در نظام  یمبتن  دیبا  شرفتیپ

 یشرفتیپ  ن،یهم تعادل و نگاه عادالنه وجود ندارد. ا  یماد  یهاشرفتیخوب است؛ اما در مورد همان پ  یماد
فقط    م،یقائل  ی جامعة اسالم  یما برا  هک  ی دنبال آن است. آن خوشبخت  یو جامعة اسالم  یکه کشور اسالم  ستین
باشد،    دیباشد، عدالت با  دیفقر نبا  یعنی.  یو معنو  یماد  یبلکه برخوردار  د؛ی کنیجا نگاه م  نیکه شما ا  ستین  نیا

با  یزگار یو پره  تیتقوا و اخالق و معنو ا  دیهم  با  ی هدف  نیباشد.  برو  دیاست که  او  )مقام معظم   م« یدنبال 
 .(1387 ،یرهبر

  دیکه با  میدار  یهستند: »اصول  شرفتیپ  یاصول، شاخص الگو  نیاست و ا  «یبر »اصول اسالم  یمبتن  شرفتیپ
ا تخط  نیاز  فکرپرداز  یعنینشود.    ی اصول  نام  اند  یبه  پ  ،یپرداز  شهیو  انحراف  اصول  اصول،    دایاز  نشود. 

که انسان از    میبکن  هیتشب  ییهاوارهی است. خطاست اگر اصول را به د  میو صراط مستق  حیراه صح  یهاشاخص
  ی میصراط مستق  کیوجود دارد،    یمیراه مستق  کیاند.  حرکت کند، نه، اصول شاخص   دیبا  هاواره ید  نیوسط ا

کشف کرد« )مقام معظم    دیشناخت، با  د یرا با  میصراط مستق  نی. ارساندیانسان را به هدف م  ن،یهست که ا
 .(1387 ،یرهبر

کار همه از اسالم   یهاوهیها و شاهداف، ارزش  ات،یغا  نکهیخاطر ااست؛ به   یالگو، »اسالم  نیبودن« ا  ی»اسالم
 کی  م،یهست  ی جامعة اسالم  کیاست. ما    یو معارف اسالم  یاسالم  میما به مفاه  هیتک  یعنیخواهد گرفت؛    هیما

. خوشبختانه منابع  میاسالم استفاده کن  نبعاز م  میتوانی است که م  نیو افتخار ما به ا  میهست  یحکومت اسالم
که در فلسفة ما    یو ممتاز  یغن  اریبس  میما وجود دارد؛ قرآن هست، سنت هست و مفاه  اریهم در اخت  ی اسالم

 ،یمناسبت است« )مقام معظم رهبر  نیهم به ا  یاسالم  نیو در کالم ما و فقه ما و در حقوق ما وجود دارد؛ بنابرا
1389). 

شرا  ی رانی»ا تشک  یاسیس  یایجغراف  ،یمیاقل  ، یفرهنگ  ،ییایجغراف  ،یخیتار  طیبودن«    تأثیر الگو    نیا  لیدر 
  ی است برا  یکامالً وجه مناسب  نیهستند. ا  یرانینکته هم مطرح است که طراحان آن، متفکران ا  نی. اگذاردیم

 م،یدانی آن چه را که خودمان الزم م  میخواهی . ما ممیریبگ  گرانیرا از د  نیا  میخواهی ما نم  یعنی  ،یرانیعنوان ا
  م؛ یزیبر  یقالب  کیرا در    نیا  م،یکن  میو ترس  ریبا آن تصو  میتوانی را م  مانندهیآ  م،یدانیمصلحت کشورمان م

 .(1389 ،یاست« )مقام معظم رهبر یرانیالگو ا نیا ن،یبنابرا
ا  ی اسالم  وصف از همان فراز نخست سند چشم  یالگو  ی رانیو  ا  یهای ژگیبر و  ریانداز داتوسعه،     ران یجامعة 
  ن یدر افق ا  یرانی»جامعة ا  اساس،  نیا  شده است. بر  دیو تأک  ییشناسا  ق یعم  ی و عبارات  قیدق  ی انیبا ب  1444
خود    یخیو تار  ییایجغراف  ،یفرهنگ  اتیضمتناسب با مقت  افته،یخواهد داشت: توسعه   ییهایژگیو  نیانداز چنچشم
انداز،  سند چشم انیب نیدر هم گر،ید  ری. به تعب« یو انقالب یمل ،یاسالم یهاو ارزش  یبر اصول اخالق یو متک
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بودن،    ی بودن و انقالب  ی رانیبودن، ا  ی است: اسالم  دیمورد تأک  ران یا  یاسالم  یجمهور  تیسه مساحت از هو
 در عمل است.  یتالق  نیا ینینظام و جلوة ع تی رانیو ا است یس یو نقطة تالق بیترک

 . پیشینۀ پژوهش 2-2

( نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی را مورد  1401یاری و همکاران )علی
کننده ثبات و امنیت اقتصادی در  تأمیندهد که سیاست عملی مطالعه قرار دادند، یافته های پژوهش نشان می 

ی عملی ترمیم و بهبود دهنده، ظرفیت ساز  هاگذاری به سیاست  تأثیرالگوی اقتصاد مقاومتی از نظر بازه زمانی 
 و مقاوم ساز قابل تقسیم است. 

آسیفجی و عطایی در سال   الگوی    1398صالحی  از  بهره گیری  با  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  به برسی چگونه 
اسالمی ایرانی پیشرفت پرداخت. پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی نشان دادند که در صورت استفاده از  

های اقتصادی، شاهد حرکت به  ها و سیاست مفاهیم الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در برنامه ریزی  مبانی و
 سوی تمدن اسالمی خواهیم بود. 

با نام »تب1394)  انیرمضان  اثوندویغ و سنجش    یسازو شاخص   یاقتصاد مقاومت  یمفهوم  نیی( در مقاله خود 
ا  یریپذمقاومت از    1392تا    1375  یهاسال  ی ط  رانیا  یاقتصاد  یآورتاب   زان یم  ی ابیارز  ران«یاقتصاد  پس 

در    ب یمخاطره، کاهش تخر  ز پس ا  تر عیبازگشت سر  شتر، یتحمل مخاطرات ب  تیعنوان ظرفبه   یآورتاب  فیتعر
  دند یرس  جهینت  نیکردند و به ا  یبررس  1392تا   1375دوره    ی را ط  ران یاقتصاد ا  یآورتاب   زان یاثر مخاطرات، م

را پشت سر گذاشته    یروند نزول  1390تا    1384از سال    یبازده است ول  شی رو به افزا  یآورتاب  1383که تا سال  
 است. 
:  یکیبه روش پارامتر یاقتصاد یآورو تاب یریپذب ی( در مقالة »برآورد شاخص آس1395) یو الجورد یابونور
 ی و معادالت ساختار   یینماحداکثر درست  یکیعضو اوپک« با استفاده از روش پارامتر  یکشورها  یمورد  یبررس
کشور عضو اوپک   12  یرا برا  یریپذبیو آس  یآورشاخص تاب   1392تا    1374  ی( در بازة زمانکیمیم  کردی)رو

قرار دارد و امارت و قطر و    6که ایران در میان کشورهای عضو در رتبه    کندیم  سهیزده و آنها را مقا  نیتخم
  کویت دارای آسیب پذیری پایینی هستند.

)  افتیزر همکاران  الگو1398و  مبنا  یشرفتیپ  یاسالم  یرانیا   ی(  وال  هینظر  یبر  شده،    زهیر  یپ  ییعدالت 
  ان یدر عدالت بن  یپژوهش مشکل اصل  نیانموند. مطابق    یمعرف  ی و امکان  یحقوق  ،ییدر سطح مبنا  یسازمتوازن

و نظام مسائل   یریگمیو نظام تصم  ینظام مطلوب، نظام حقوق  انیم  ییفقدان ارتباط مبنا  ران،یکردن اقتصاد ا
 است.  

 شناسی پژوهش. روش3
مطالعه    نیتوسعه بوده و در ا  -  یو مسائل گفته شده پژوهش حاضر از نوع هدف کاربرد  قی تحق  وانبه عنباتوجه 

   یلیتحل  -  یف یتوص  تیپژوهش حاضر از نظر ماه  نی.  همچنشودیبهره گرفته م  ادیبنداده  یپردازه یاز روش نظر
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از روش کتابخانه   یآورجمع   یبرا  یهرچند بر اساس اهداف پژوهش  ، است از مقاالت    یااطالعات  استفاده  و 
 بهره گرفته شده است.  یهای معتبر و سخنران

 اد یداده بن یپرداز هینظر. 1-3
که از    یاه ینظر  ایو هم به محصول    شودی اطالق م  هینظر  دیتول  ندیفرا  ایهم به روش    ادیبنداده  یپردازه ینظر

 دیتول  یو اکتشاف  یروش استقرائ  توانینخست م  یرا در معنا  ادیبنداده  یپرداز ه ی. نظردیآی روش به دست م  نیا
 نمود.   یمنظم آنها معرف  لیداده و تحل  افتهیسازمان  یگردآور  یو بازگشت  یتکرار   ندیفرا  قی از طر  هیفرض  ای  هینظر
 داده بنیاد، مطرح هستند:  یپردازه یرهیافت مسلط در نظر سه

. رهیافت ظاهرشونده که مربوط به اثر  شودی شناخته م  Strauss & Corbinمند که با اثر  نظام  رهیافت
Glaser  گرایانه که توسط  ساخت   افتیره  و  استCharmaz  این راهبرد بر سه عنصر:  شودیم  ی بانیپشت .

 توانیها را م. مقولهدم واحدهای بنیادی تحلیل هستنها« استوار است. مفاهیها« و »قضیه»مفاهیم«، »مقوله 
نمود. یعنی ترکیب یا کنار هم قرار گرفتن چند مفهوم تشکیل یک   فیتعر   میاز مفاه  یاطور خالصه طبقه به 

ها« هستند که بیانگر . سومین عنصر نیز »قضیهاندهیهای تدوین نظرها شالودهدهد. مقولهمقوله یا طبقه را می
 . (75  :1386های معین است )دانایی فرد و همکاران،  آن و بین مقوله   اهیمبین یک مقوله و مف  افتهیمیمروابط تع

اطالعات شامل سه مرحله    یبند  . کدشوندی م  یبند  کد  یو متن  یامصاحبه  یهاداده  ه یفرایند تحلیل نظر  در
  هیاول  یباز در دو مرحله کدبند یکدبند. یانتخاب ای ینشیگز یو کدگذار یمحور  یباز، کدگذار یاست: کدگذار

پاراگراف    ایسطر به سطر، عبارت به عبارت    یبا کدگذار  تواندیم  هیاول  ی. کدبندردیگیصورت م  هیثانو  یو کدبند
 سهیبا مقا  هیثانو  ی. در کدگذارشودیکد الصاق م   ایمفهوم    کیها  ها انجام شود. به هرکدام از آنبه پاراگراف داده

( به ممفاهی  –ها )کدها انبوه داده نیبنابرا رد؛یگیواحد قرار م یاموارد مشابه و مشترک در قالب مقوله م،یمفاه
قرار گرفته و   گریکدیها در کنار  مقوله  نی. سپس اابدی یعمده کاهش م  یها از مقوله  یو محدود  شخصتعداد م

 . (186: 1392)محمدپور،  ابندیی به هم ارتباط م
داده بنیاد، یک مقوله مرحله کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز   پردازهیکدگذاری محوری، نظر  در

ها را به آن ربط  مقوله   گر ی( و سپس، دیمرکز  دهیعنوان پد)به   دهدیفرآیندی که در حال بررسی آن است قرار م
مقوله دهدیم این  عبارت.  دیگر  »شراهای  از:  مداخله  یانه یزم  ط ی»شرا  بردها«، اه»ر  «، یعل  ط یاند  و  و  گر« 

. در این الگو، شش  شودیم  دهی. این مرحله شامل ترسیم یک نمودار است که »الگوی کدگذاری« نامامدها«ی»پ
 جعبه )یا مقوله( از اطالعات وجود دارد: 

 .  گذارندی م تأثیرهایی مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری : مقوله یعل  طیشرا
 .  گذارندیکه بر راهبردها اثر م یخاص ط یشرا :نهیزم

 که اساس فرآیند است.   یادهی: یک صورت ذهنی از پدیمقوله محور
 .  گذارندیم تأثیرعمومی که بر راهبردها  یانه یگر: شرایط زمشرایط مداخله 

 .  شودیخاصی که از پدیده محوری منتج م یها کنشها یا برهمراهبردها: کنش
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 حاصل از استخدام راهبردها. یهایپیامدها: خروج

 پژوهش   هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه. 4
به    یابیو دست یمقاومت اقتصاد یهاو بهبود شاخص  ایرشد پو تأمینباهدف  یاقتصاد مقاومت یکل یهااست یس

گرا  و برون   شرویزا، پساز، مولد، درون فرصت   ر،یپذانعطاف  ،یجهاد  کرد،یو با رو  سالهستیانداز باهداف سند چشم 
و    ی انساندر علوم  تیالیس  ،ییایبر پو  دیبا تاک  یسازی بوم  افت یاز ره  یریگبا الهام  ی مقاومت  اقتصاد  شد.   نیتدو

 شده است.  نییتب یانساناراده در علوم گاهیکردن جامطرح
مشغول هستند    شرفتیپ  نیبه امر تدو  یمراکز مختلف  شرفت،یپ  یرانیا  یاسالم   یطرح مبحث الگو  بااز طرفی  

بوده   یدرواقع نسخه راهبرد  شرفتیپ  ی رانیا  ی اسالم  یالگو  اند. گرفته   شیپ  نه یزم  نیاز در ا  یریمس  ک یو هر  
  ی برا  شهیمدل از خرد و اند  گرید  ان ی. به بدهدی را ارائه م  یرانیا  یبر تمدن اسالم  ینیبجهان  یهاکه مؤلفه 

 است.  یبه آرمان اسالم دنیرس
منطق    در   است.  ی دو اصل محور بودن مردم و عدالت اجتماع  یدارا  شرفتیپ  ی رانیا  یاسالم  ی نقشه جامع الگو 

دادن خود و  خدمت به مردم است و حرکت   یو امکانات فقط و فقط برا  یاسالم، قدرت، عزت، آبرو، خوشنام
 به آن هستند. ازمندیها ناست که انسان یبلند یهابه آرمان  دنیو رس یجامعه در راه نظام مقدس اسالم

 یو علم ی انسان هیو سرما یات و منابع مالامکان هیکل یسازو فعال  طیشرا  تأمین  زین یبند اول اقتصاد مقاومت در
  ل یبا تسه   یاقتصاد  یهاتیو به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعال  ینیمنظور توسعه کارآفرکشور به

 درآمد و متوسط اشاره شده است. کم  اتبر ارتقا درآمد و نقش طبق دیو اک یجمع یهایهمکار قیو تشو
  ش یبا افزا  ژهیوارزش، به   جادیتا مصرف متناسب با نقش آنها در ا  دیتول  ره یعادالنه عوامل در زنج  یبر  سهم

آمده   یاقتصاد مقاومت  5و تجربه در بند    ینیکارآفر  ت،یآموزش، مهارت، خالق  قیاز طر  یانسان  هیسهم سرما
 است. 
 ، یورثروت، بهره  دیارزش افزوده، تول  جادیدر ا  یفرهنگ جهاد  تیتقو  است،یس  ن یا  20بر اساس بند    نیهمچن
  ز یخدمات برجسته ن  یبه اشخاص دارا  ینشان اقتصاد مقاومت  یو اشتغال مولد و اعطا  یگذارهیسرما  ،ینیکارآفر

 ته است. داش دیبودن مردم تاک ی( بر محور20و  5، 1اشاره شده که هر سه مورد ) بند 
از اصول نظام    یکیمردم    عیوس  یها عدالت و درنظرگرفتن حق توده  یاجرا  ،یعدالت اجتماع  گرید  یسو  از

 هاارانهی  یهدفمندساز  یاجرا  تیشده است که با استفاده از ظرف  انیب  یمقاومت  یاقتصاد  4بند    در  است.  یاسالم
  ن یکه ا  یعدالت اجتماع  یهاو ارتقا شاخص  یکاهش شدت انرژ  ،یوراشتغال و بهره  د،یتول  شیدر جهت افزا

 دارد. دیتاک یبر عدالت اجتماع  زیبند ن
محور و عدالت   انیبنتوجه دارد و چون دانش   یداخل  یهات یزا است و به ظرفدرون  یاقتصاد  یمقاومت  اقتصاد

است    نیبه آن توجه کرد ا  دیکه با  یارشد توسعه کشور را به دنبال داشته باشد. نکته   تواندیم   ـتیاسـت در نها
هستند که در گفتمان    یموارد عناصر  نیا  هبلک  ستیعدالت ن  ایرشد    یصرفاً بـه  معنا   یکه اقتصاد مقـاومت

 .رندیگیقـرار م یاقتصاد مقاومت
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له ئاست. با وجود اینکه مس بیبرابر هر تهدید و آس اقتصاد کشور در یمقاوساز یدر اقتصاد مقاومتی  هدف برا
 له الینحل است.ئگذشته مطرح شده ولی هنوز اجرایی نشده و یک مس یاقتصاد مقاومتی از زمان ها

  یسازکه گفتمان  رسدی . به نظر مگرددی حوزه بر م  نیدر ا  یسازگفت عدم تحقق آن به عدم گفتمان  توانیم
  د یمسئول کشور با یهابه آن توجـه شود و  نهادها و سازمان دیاست که با یاحلقه مفقوده  کیمباحث  نیدر ا
 ییکشور خواهد  بود و با هم صدا  کالترفت از مشحل ببرونتنها راه  یباور برسند که اقتصاد مقاومت   نیبه ا

 محقق خواهد شد.  یدولت و مردم اقتصاد مقاومت
نموده و در بستر جامعه   غیحامالن آن گفتمان باشند و بتوانند آن را تبل  دیا ب  یاسیس  انیابتدا مسئوالن و مجر  در

گوناگون را   یهاباور باشد تا همه اقدامات خود در حوزه  کی یمسئول یبرا یقـرار دهند و  بحث اقتصاد مقاومت
 سوق دهند. یبـه سمت اقتصاد مقاومت

  رش یمورد پذ دیبا ردیگیمرد در نظر م یبرا یرا که اقتصاد مقاومت یامطلوب و اسطوره تیوضع گرید یسو از
بدهند پس آنچه   حیحاکم ترج  یهاآن را نسبت به گفتمان دولت  دیمرد با  نکهیا  ی عنی  ردیو قبول همگان قرار گ

رائه  را هم با خود همراه سازد ا  یارائه دهد و تعداد  تواندی است که م  یمهم است بحث تصور مطلوب  نجایکه در ا
  ک یمستقل از دولت دنبال شود و    یها و گروهاتوسط رسانه   تواندی م  یمطلوب از گفتمان اقتصاد  مقاومت  ریتصو

 را هم شکل دهد.  یعموم یگرمطالبه
با گفتمان حاکم است    ،یبعد  بحث تنازع  اقتصاد مقاومت  یعنیبحث  که در    یا  یخال  یهادال   دیبا  یگفتمان 

عدالت بتواند    نیو همچن یبه طور مثال نقش مردم، بخش خصوص دینما  ییگفتمان دولت وجود دارد را شناسا
گسترده   یغاتیو تبل یابه کار رسانه   ازینامر    نیکند که ا جادیعموم مردم ا  یرا برا ی تیآن جذاب یسازبا برجسته 

 است.  
و با به چالش    میرا مورد هدف قرار ده  بیگفتمان رق  یدال مرکز   دیگفتمان با  کیجهت مسلط شدن    یطرف  از

گام     شرفتیپ  ی رانیا  یاسالم  یو الگو  یمسلط شدن گفتمان اقتصاد مقاومت  یدر راستا  میتوانی آن م  دنیکش
 .میبردار

جمهور  یطورکلبه  ا  دیبا  رانیا  یاسالم  یدولتمردان  راه  نیبه  تنها  که  برسند  اقتصاد  باور  کشور  مسائل  حل 
 است.  شرفتیپ یرانیا یاسالم یو الگو یمقاومت

گفت و   شرفتیپ یرانیا یاسالم یو الگو ینفر از کارشناسان حوزه اقتصاد مقاومت 25با  لیو تحل هیتجز نیا در
جمع    تیو موقوله ها و در نها  میباز، سپس مفاه  یکند تا در ابتدا کد گذار ها  ی م  جابیگو شد. منطق پژوهش ا

 ارائه شود.  ییو مدل نها یبند
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استخراج شده از دل مصاحبه   یو مقوله ها میمفاه (1)شماره  جدول   

 مفاهیم مقوالت 

الگوی توسعه  
 غربی 

 گردش ثروت در دست گروهی خاص 

 سرمایه داریثروت در دست اعنیا در نظام 
 در سوسیالیست ثروت در دست دولت 

 انباشت ناصحیح سرمایه 
 عدم ارائه فرهصت های برابر اقتصادی 

 یمال  ری و غ  یمال نهیبه صی در تخص تیریعدم مد

 رشد نامتوازن 

 عدم استفاده بهینه و کارا از منابع طبیعی 
 ایجاد فاصله طبقاتی 
 خام فروشی منابع

 افزوده عدم توجه به ارزش 

 آثار سیاسی و اجتماعی 

 نبود عدالت در مصرف 
 عدم توجه به محرومان 

 تجمل گرایی 
 اسراف در منابع
 شکاف طبقاتی 

 فقیر شدن بخشی از جامعه 
 فلج شدن زندگی و هدر رفت استعداد 

 اشتعال با کراهت و مزدوری در تقابل با کرامت انسانی 
 استعمار سیاسی 

 خانواده نابودی فرهنگی و بنیان 
 کسب درآمد نامشروع 

الگوی اسالمی  
 ایرانی پیشرفت 

 تحوالت و ضرویات اسالمی 

 اعمال کردن دیدگاه اسالمی در تمامی مسائل زندگی
 در طول قرار گرفتن اسالم

 رسیدن به قرب الهی 
 جاری شدن برکت 

طراح نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهتنگی مبتنی بر توسعه و تولید و قناعت د  
 رمصرف 

 تحوالت وضروریات اقتصادی 

 حداکثر کارایی منابع و امکانات اقتصادی 
 از بین رفتن فاصله طبقاتی 
 توجه به نسل های آینده 

 توزیع عادالنه و هدفمند منابع
 استفاده از ظرفیت های طبیعی 

 تربیت نیروی انسانی و کارآفرینی 
 جلوگیری از اداره کشور براساس فروش سرمایه ها کشور 

 ضرروت اکرام جامعه به ویژه نخبگان و روحانیون
 نظارت و بازرسی در تخصیص منابع
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 پیگیری و اجرای کردن عقود اسالمی 
 تهسیل شرایط اعتای تسهیالت 

 برنامه ریزی صحیح برای گردش مناسب ثروت
 از بین رفتن مزدوری برای دیگران 

 مبارزه با فقرو گرستگی 
 ا مفاهیمی نظیر زهدتوجه به همران نبودن اکثریت مردم ب

 اقتصاد مقاومتی 

اصول اسالمی قابل بسط 
 در اقتصاد 

 وجود عقود اسالمی 
 قناعت در مصرف 

 نفی مال تامشروع و حرام 
 مالیات اسالمی 

 رسیدگی به محرومان

 مسائل سیاسی

 جلوگیری از خام فروشی 
 اداره جامعه با درامد های حاصل از سرمایه 

 نفی اتالف انرژی 
 ارزش افزوده ایجاد 

 تأمین هزینه ها از محل درامد
 دور زدن تحریم
 جهاد اقتصادی 

 اصول مرتبط با بازار کار 

 اشتغال با کرامت 
 تاکید بر کارآفرینی 

 مردمی کردن اقتصاد 
 توجه عمومی و اجتماعی به نیروی کار 

 مهارت افزایی 
 تجربه اندوزی 

 تحرک و رونق بخش خصوصی 
 خودکفایی در محصوالت کشاورزی 

 مبانی عدالت اجتماعی 

 دسترسی همگان به منابع مالی و غیر مالی 
 هدفمندی یارانه

 کاهش فاصله طبقاتی 
 جریان ثروت در میان تمام اقشار جامعه 
 ارائه فرصت برابر در جهت اخذ ثروت 

 توسعه همه جانبه و پایدار 
 مطابقت برنامه های سالیانه با اقتصاد مقاومتی

 تی تشکیل ستاد اقتصاد مقاوم
 همکاری قوای سه گانه 

 در طول بودن توسعه نه در عرض 
 در اختیار بودن تمام امکانات برای همه آحاد جامعه 
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 فعالیت همه افراد جامعه برای تأمین نیاز خود 
 برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها 

راهبرد های 
 اقتصادی اسالم 

 حفظ منزل نیروی کار 
 حفظ ارزش نیروی کار 

 کارگر نگاه صحیح به  
 اشتغل همراه با کرامت 

 اقتصاد کارآفرینی 
 گرش عادالنه سرمایه 

 نفی خام فروشی
 جلوگیری از شکاف طبقاتی 

 مدیریت مصرف و نفی تجمل گرایی 
 تروج عقود اسالمی 

 نگاه بلند مدت
 همکاری قوای سه گانه 

 در اختیار گرفتن تمام امکانات به عنون یک خواست الهی 

راهبردهای عدالت 
 اجتماعی 

 ایجاد همدلی بین مردم و حکومت 
 مبارز با رانت 

 رسیدگی به فقر 
 شایسته ساالری
 قوانین حمایتی 

 شفافیت اقتصادی 
 اکرام جامعه 
 اعتماد سازی 

 رفع موانع تولید 
 

 فرهنگ سازی 
 ترویج خمس و زکات 

 ترویج کمک خیرخواهانه 
 جلوگیری از تجمع مال 

 اهداف پیشرفت 

 تحقق عدالت 
 افزایش اقتدار بین المللی 

 اقتصاد پایدار 
 اثبات کارآمدی مفهوم الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی 

 کارآمدی اقتصاد مقاومتی 
 تحقق کرامت انسانی 
 استقالل همه جانبه 

 رشد متوازن و توسه اقتصادی 
 بهبود استاندارد های رفاه تمام اقشار 

 پیشگیری از فقر 
 کاهش فاصله فقیر و غنی 
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  ل یشده است. در ذ  یطراح  (1شماره )است که طبق جدول    ی استخراج شده شامل شش مقوله اساس  ییمدل نها
 پردازند.    یمورد نظر م میمفاه نییقرار دارند که تب یمختلف ییکد ها زیهر مفهوم ن

 

 استخراج شده از مصاحبه نخبگان  ییمدل نها( 1) شماره شکل
 منبع: نگارندگان پژوهش 
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 گیری و پیشنهادها . نتیجه5
حوزه به خصوص اقتصاد احساس   یدر تمام  یلیو تفض  ی بوم  ی الگو  کیاست که وجود    یکشور به گونه ا  ط یشرا

  ی خارج  یو خصومت ها  یداخل  یها  یمدآناکار  نهیتوان آثار هز  یم  یالگو  نیاز ا  یریشود. درواقع با بهره گ  یم
 را کاهش داد.

به ابعاد    یملت در تمام  کی  شرفتی که الزمه رشد و پ  ییها  مؤلفهارزش ها و    یتمامدهد که    ینشان م  جینتا
 ریتر، سا  قیدق  یبررس  کیبا    دیشده است. هر چند با  دهید  شرفتیپ  یرانیا   یاسالم  یدر الگو  یخصوص اقتصاد

 . ردیقرار گ ی مورد بررس زیکشور ن یاسناد باالدست
توان    یبوده که م  نیوجود دارد ا  شرفتیپ  یرانیا  یاسالم  یو الگو  یکه در سند جامع اقتصاد مقاومت  یمهم  نکته

کالن کشور   یها  یگذار  استیها و س  یزیالگو در برنامه ر  سند و  نیدهنده ا  لیتشک  یها  مؤلفهاز ارزش ها و  
وجود داشته،    شرفتیپ  رانیا  یاسالم  یلگوکه در ا  یها، به اهداف  یگذار  استیس  نیا  حیصح  یبهره برد و با اجرا

 .افتیدست 
درواقع دو مورد ذکر شده به عنوان پیشنهادات برای تحقیقات آتی مطرح شده است. از سوی هنوز در کشور 
سنجه ای برای ارزیابی اقتصاد مقاومتی دستگاه ها و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت طراحی نشده است، لذا  

رزیابی سبب خواهد شد که نقاط مشترک و افتراق در عمل شناسایی شود و با به  طراحی این دو مقیاس برای ا
 روز کردن، الگو، مسیر پیشرفت برای کشور هموار شود.
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 Demonstrating Resistance Economy using the Iranian 

Islamic model of Progress 
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Abstract   

Economic progress has long been considered a main goal by all societies, 

and each nation based on its own intellectual trajectory has developed its 

own a specific model of progress. The same holds for the Islamic Republic 

of Iran, which as a theocracy has felt the need realize its own model of 

progress in the country. On the other hand, to achieve the economic goals 

set out in the Sixth Development Plan amidst the disruptive sanctions of 

the West, the leadership of the country has devised a comprehensive plan 

for realizing a resistive economy. This article seeks to elucidate this plan 

through presenting a precise definition of a resistive economy and the 

model of Iranian Islamic progress. First, the concept of resistance 

economics and the Iranian Islamic model of progress were studied, and 

thereafter, by drawing on the views of the experts in this field and based 

on data centered theorizing methods, the potential role of resistance 

economics in advancing the Iranian Islamic model of progress was 

explicated. Findings indicate that implementing the principles and 

concepts of the Iranian Islamic model of progress will ensure of a path 

towards progress that inheres all the necessary values and components for 

the development of the country in all dimensions, including economic 

development. 

Keywords: Iranian Islamic model of progress, resistance economy, Data 

Foundation Theory. 
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