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های اثرگذار بر حوزه سیاست و از جمله ترین مؤلفهاقتصاد یکی از مهم
های گیری حکمرانی مطلوب است. از جمله اندیشمندانی که ایدهچگونگی شکل

آنان معطوف به عمل است و درصدد ترسیم حکمرانی مطلوب بر پایه 
، ایشانای است. ایده اهلل خامنههستند، آیت مقاومتی های اقتصادیمؤلفه

ترین نظریات اقتصادی در جهان اسالم به شمار امروزه به عنوان یکی از مهم
، هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه اقتصاد به این منظوررود. می

های رهبر مقاومتی بر موضوع حکمرانی مطلوب اسالمی در آراء و دیدگاه
پژوهش نیز در همین  ای است. سؤالاهلل خامنهمعظم انقالب، حضرت آیت

د باعث توانمیراستا قابل طرح است که ایده اقتصاد مقاومتی از چه طریقی 
ند که دهمیهای پژوهش حاضر نشان تحقق حکمرانی مطلوب گردد؟ یافته

اقتصاد اسالمی با در نظر گرفتن ابعاد مادی و معنوی انسان، تکیه بر 
گرایی، تکیه بر توان رفزایی، نفی سلطه بیگانگان، جلوگیری از مصدرون

های اسالمی از جمله عزت و کرامت داخلی و تولید بومی، باعث تحقق آرمان
شوند که خود شاکله نظام حکمرانی مطلوب اسالمی به شمار انسانی می

روند. بنابراین سیاستگذاری در عرصه اقتصاد و اقتصاد مقاومتی می
ب تلقی شود و هم اینکه ای برای تحقق حکمرانی مطلود هم زمینهتوانمی

الگویی برای اصالح حوزه سیاست در نظر گرفته شود. روش نوشتار نیز 
ها و بیانات ای، سخنرانیگیری از منابع کتابخانهتحلیلی و بهره-توصیفی

 رهبری معظم انقالب است.
 ،توان داخلی ،حکمرانی مطلوب، مقاومتیاقتصاد  ای،اهلل خامنهآیت: واژهکلید
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 مقدمه-1

رود که امروزه در های نو در حیطه اداره جامعه به شمار میحکمرانی مطلوب یکی از ایده
ای برخوردار است. پردازان مختلف از اهمیت ویژهمحافل سیاسی و اجتماعی و در میان نظریه

حکمرانی مطلوب، تغییرات آن در پرتو زمان و طرح نظریات جدیدی برای ترین ویژگی مهم
دوران معاصر و های ای مبتنی بر شناسایی چالشاداره جامعه است که در واقع به عنوان ایده

حل برای آنان است. حکمرانی مطلوب، نوعی سیاستگذاری برای اداره جامعه همچنین ارائه راه
های قابل توجهی های مختلف دارای تفاوتسیاسی و ایدئولوژی است که البته در میان مکاتب
 شودمیهای اس می، نوعی عمل بر مبنای شریعت در نظر گرفته است. از جمله اینکه در آموزه

د. دهمیکه ضمن توجه به اصول کلی شریعت، تغییرات و تحوالت زمانه را نیز مدنظر قرار 
ای برای سعادت دنیوی و اخروی انسان و عمل ، وسیلهبنابراین حکمرانی مطلوب اس می در اصل

 های اس می است. بر مبنای احکام و آموزه
ی اخیر هاسالهای تأثیرگذار در عنوان یکی از ایدهاز طرفی دیگر، اقتصاد مقاومتی که به

توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، بخش مهمی از ایده اقتصاد اس می و شناسایی 
. اقتصاد مقاومتی از این جهت شودمیحل برای آنان در نظر گرفته تصادی و ارائه راهمشک ت اق

ای برای حکمرانی مطلوب اس می در نظر گرفته که با ابتناء بر احکام شریعت بیان شده، پشتوانه
بیان « اقتصاد مقاومتی». آنچه در اندیشه رهبری در زمینه اقتصاد بیان شده است با عنوان شودمی
های داخلی و تعامل سازنده خارجی در عرصه مدیریت اقتصاد که به معنی تکیه بر توانایی شودیم

کشور است. اقتصاد مقاومتی به دلیل آنکه وابستگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه 
 ساز شکوفایی جامعه مطلوب اس می گردد. د زمینهتوانمیرساند، اس می را به حداقل می

د باعث تحقق توانمیل اساسی پژوهش حاضر این است: اقتصاد مقاومتی چگونه سؤا
به این سؤال داد این است که حکمرانی  توانمیحکمرانی مطلوب اس می گردد؟ پاسخی که 

 رود ومطلوب اس می دارای ابعاد مختلفی است که اقتصاد نیز بخش مهمی از آن به شمار می
د بخش مهمی از پروژه حکمرانی توانمییه بر ایده اقتصاد مقاومتی های اقتصاد با تکاص ح حوزه

های د مشک ت فعلی و وابستگیتوانمیمطلوب را محقق سازد. این نوع از حکمرانی هم 
اقتصادی و فرهنگی را در جامعه از بین ببرد و هم اینکه متناسب با تحوالت جدید بشری به پویایی 
جامعه اس می منجر شود. ضرورت بحث از آن رو است که تببین آراء رهبر معظم انق ب اس می 

ازهای در باب ارتباط اقتصاد مقاومتی و حکمرانی مطلوب اس می یک امر شایسته و پاسخی به نی
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اقتصادی باشد و هم های باشد که هم بتواند راهنمایی برای اص ح حوزهفعلی جامعه ایرانی می
 ساز تحقق حکمرانی مطلوب اس می گردد.اینکه با اص ح ساختارهای اقتصادی، زمینه

 .پیشینه تحقیق 1-1

که به های متعددی در حیطه اقتصاد مقاومتی و حکمرانی مطلوب انجام شده است پژوهش
 : شودمیترین آنان اشاره برخی از مهم

جایگاه حکمرانی خوب در اسناد باالدستی جمهوری »(، در مقاله 1398ربخش و همکاران )نو
هایی نظیر عدالت، حقوق گروهی، مبارزه با ظلم ، آموزه«ایران و اندیشه امام خمینی )ره( اس می

اجتماعی را از جمله مصادیق حکمرانی  های مختلف سیاسی وو فساد، و حضور مردم در صحنه
ای (، در مقاله1397داند. قاسمی و همکاران )خوب در اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(، می

سازی ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده»مشترک تحت عنوان 
دیشه رهبری را عاملی ، سبک زندگی اس می ایرانی در ان«مدیریت جهادی در جامعه اس می

گیری مدیریت د باعث شکلتوانمیکنند که در نهایت برای تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی می
موانع »(، در مقاله 1396جهادی و تحقق جامعه مطلوب اس می گردد. صمد رنجبر اردکانی )

اومتی از ی اقتصاد مقهاسیاست، دلیل اع م »تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اس می ایران
های دشمن و اعت ی نظام اس می سازی کشور از تهدیدها و تحریمسوی رهبری را مصون

حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب در تمدن نوین »(، در مقاله 1396زاد )داند. مرشدیمی
رسد که اگر قرار است تمدن نوین اس می در آینده رخ دهد، ضرورت می بدین نتیجه «اس می

حکمرانی مطلوب و توجه به عناصر اصلی آن یعنی مشارکت، اجماع، حاکمیت  پرداختن به
پور قانون، عدالت و ناصاف، شفافیت، کارآیی و اثربخشی امری الزم است. علویان و زارع

« اهلل جوادی آملیهای حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی آیتشاخص»(، نیز در مقاله 1396)
داند که پذیر میوالیت فقیه را در اندیشه جوادی آملی را امکانامکان طرح نظریه بومی بر مبنای 

 . گیردمیبا ابتناء بر مشورت، امر به معروف و نهی از منکر و عدالت شکل 
ند مبنایی برای توانمیهای بیان شده در تحقیقات باال در هرصورت با توجه به اینکه شاخصه

ها در آراء لقی شوند، پیدا کردن این شاخصهتحقق حکمرانی مطلوب اس می از منظر اقتصادی ت
تحقیقات مذکور رهبر معظم انق ب اس می و ایده اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است. همچنین 

هایی از موضوع اقتصاد مقاومتی و یا اندیشه حکمرانی مطلوب پرداخته است، اما هریک به جنبه
اد مقاومتی در اندیشه رهبری و تأثیر آن کنند بررسی جایگاه اقتصآنچه پژوهش حاضر دنبال می

 گیری جامعه مطلوب اس می است. بر شکل
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 . مبانی نظری پژوهش 2

 ها و تمایزات آن با سایر نظریات . اقتصاد مقاومتیل ریشه2-1

اهلل اقتصاد مقاومتی هرچند به معنای مصطلح آن، تا قبل از طرح آن توسط حضرت آیت
هایی اشاره نمود که در ارتباط با این به نظریات و دیدگاه توانمیای مورد توجه نبود، اما خامنه

 در مکاتب اقتصادی و حتی مکاتب سیاسی متعددی به چشمها مفهوم قرار دارند. این ایده
خورند. از جمله مفاهیمی که در ارتباط با مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار دارند، ریاضت اقتصادی می
ها به کار ت. این ایده اقتصادی در واقع به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولتاس

های خارجی و ها، دریافت وام دولت از سوی دولتگرفته شده که در مواقعی به افزایش مالیات
(. از این جهت ریاضت 32: 1393)فشاری و پورغفار،  شودمیهای خارجی منتهی همچنین کمک

که ممکن است باعث کاهش تعهد  شودمیوعی سیاستگذاری راهبردی محسوب اقتصادی ن
(. ریاضت اقتصادی به 58: 1393های اجتماعی منجر شود )سیفلو، ها در قبال تأمین هزینهدولت

د، با مقاومت آحاد مردم دهمیدلیل آنکه وضعیت داخلی اقتصاد یک کشور را مورد توجه قرار 
 . کندمییک جامعه نیز ارتباط پیدا 

آوری آوری اقتصادی است. تابیکی دیگر از مفاهیم مرتبط با بحث اقتصاد مقاومتی، تاب 
اقتصادی در واقع به معنای توانایی سیستم در مواقع بحرانی برای حفظ کارکرد خود بر مبنای 

آوری اقتصادی این موضوع (. به عبارتی دیگر، در تابRose, 2007نبوغ یا ت ش بیشتر است)
دنظر است که سیستم اقتصادی کشور در مواقع بحرانی و فشارهای اقتصادی تا چه اندازه م

ها جلوگیری نماید. آوری و مقاومت داشته باشد و از گسترش بحران به سایر حوزهد تابتوانمی
دوام  هابحرانبدین معنا، اگر اقتصاد و یا آحاد مردم در آن جامعه توانستند در برابر مشک ت و 

آوری کم و یا آوری الزم را دارد؛ در غیر این صورت از تابگفت جامعه، تاب توانمی اورندبی
 . شودمیآوری آن جامعه سخن گفته عدم تاب

آوری اقتصادی و هچنین اقتصاد مقاومتی مطرح است، مفهوم دیگری که در ارتباط با تاب
ممکن است باعث تأثیرپذیری پذیری اقتصادی است. زیرا فقدان توانایی اقتصادی آسیب

 مسئلهالمللی و فشار سایر کشورها بر آنان گردد. همین اقتصادهای ضعیف از نظام اقتصادی بین
مقاومت و نحوه مقابله با فشارهای اقتصادی از سوی کشورهای ضعیف  مسئلهتا  شودمیباعث 

و مقاوم نیز مفهوم دیگری اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، اقتصاد پایدار 
و مقصود از آن، پایداری و مقاومت در برابر  شودمیاست که در ادبیات اقتصاد سیاسی مطرح 
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د باعث برهم زدن وضعیت اقتصادی، توانمیتهدیدات، فشارها و خطرات اقتصادی است که 
که یک  دکنمیاجتماعی و سیاسی جامعه گردد. مفهوم پایداری اقتصادی این ایده را مطرح 

های اقتصادی، محیطی و اجتماعی است جامعه پایدار به لحاظ اقتصادی در پی بقا و بهبود مؤلفه
: 1393ور و با لذت به حیات خود ادامه دهند )شعبانی و نخلی، تا اعضای آن بتوانند سالم، بهره

از این جهت آوری اقتصادی است و (. بنابراین پایداری اقتصادی یک گام باالتر از تاب68 -69
تر برای اقتصاد یک کشور، اندازی مناسبهم به معنای رفع تهدیدات و همچنین ترسیم چشم

 منطقه و ناحیه است. 
مفهوم دیگری که در این راستا قابل طرح است، مفهوم وابستگی است. برحسب این ایده 

تق امور اقتصادی اقتصادی، کشورهای مختلف برای دستیابی به منافع اقتصادی و همچنین رتق و ف
د زندگی اقتصادی خود را توانمیخویش نیازمند تعامل با سایر کشورها هستند و از این جهت ن

نوع گفت  توانمیچه بدون توجه به روابط اقتصادی با سایر کشورها سامان ببخشند. چنان
وابستگی تحت عنوان  توانمیاست جدیدی از وابستگی بین کشورهای مختلف شکل گرفته 

. در این نوع وابستگی کشورها از جهات مختلف اقتصادی به یکدیگر از آنان یاد کردتقابل م
 (.24: 1392د )بخشیانی، انوابسته

بایست تعامل اقتصادی را به براساس این ایده، کشورها برای رفع نیازهای اقتصادی خود می 
های اقتصادی سازمانعنوان یک ضرورت بپذیرند و اصول روابط تجاری و اقتصادی از جمله 

پردازان مکتب اک  بر تر، نظریهجهانی را م ک عمل خود قرار دهند. همچنین در سطح ک ن
این باور بودند که سیاست جایگزینی واردات، کنترل محلی دولت بر روی نظام اقتصادی را 

عث و در نهایت با شودمیباعث تضعیف قدرت طبقات سنتی  مسئلهد و همین دهمیافزایش 
گردد. استدالل طرفداران نظریه تأسیس یک نظام اقتصادی بومی و ظهور دولت مدرن می

برند داری، کشورهای مرکزی از تجارت سود میانداز سرمایهوابستگی این بود که براساس چشم
(. ع وه بر این، اقتصاد کشورهای 125: 1381برند )هتنه، و کشورهای در حال توسعه رنج می

که از این  شودمیجهان سوم، منبعی برای فزونی قدرت کشورهای قدرتمند محسوب  پیرامونی و
جهت نیازمند بازنگری و توجه به اقتصاد بومی است. طرفداران این نظریه بر این باور هستند که 

د بر مشک ت نابرابری اقتصادی با کشورهای قدرتمند و متمول توانمیزا اقتصاد بومی و درون
غلبه نماید و راه را برای گسترش مسیر اقتصاد بومی فراهم نماید. بدیهی است در این رویکرد نیز 
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داری و طرح یک نظریه های داخلی و بومی جهت مقابله با گسترش اقتصاد سرمایهبر توانایی
 بومی تأکید شده است. 

نظریه وابستگی، طرفداران نظریه مکتب نظام جهانی نیز وضعیت اقتصادی کشورها  ع وه بر
ند. در این رویکرد، علت توسعه نیافتگی اقتصادی دهمیپیرامون شرح -را برحسب رابطه مرکز

کشورهای در حال توسعه این است که آنان در نقش کشورهای پیرامونی تنها امکانی برای 
کنند. بنابراین فرایند توسعه نیافتگی با اد کشورهای مرکز فراهم میتر شدن اقتصگسترش و فربه

یکی و ممزوج شدن با یک منطقه خارجی خاص در نظام جهانی، یعنی در حاشیه قرار گرفتن 
(. پیشنهاد نظریه جهانی آن است که برای رهایی از این وضعیت، 175: 1381گردد )هتنه، آغاز می

چنین متحد بودن کشورهای جهان سوم و در حال توسعه برای شکستن زنجیرهای وابستگی و هم
 رهایی از استثمار امری ضروری و بایسته است. 

های داخلی در کنار زا و تکیه بر تواناییبا توجه به آنچه مطرح شد ایده اقتصاد بومی و درون
ریات دیگری را نظ توانمیتر نیز مطرح بوده و حتی مقابله با اقتصاد جهانی و کاپیتالیستی پیش

نیز مطرح کرد با انتقاد از وابستگی اقتصادی، خواهان رشد و توسعه اقتصاد بومی به عنوان مدلی 
برای مدیریت امور اقتصادی کشورهای مختلف هستند. یکی از این نظریات که به طور مشخص 

قام معظم درباره شرایط خاص جامعه ایرانی طراحی شده است، ایده اقتصاد مقاومتی متعلق به م
هایی ای است. از این جهت، نظریه اقتصاد مقاومتی دارای همانندیاهلل خامنهرهبری حضرت آیت

های دینی باشد، اما از جهتی دیگر که متکی بر باورها و آموزهبا نظریات مطرح شده در باال می
 . شودمیاست، نظریه بدیعی محسوب 

و احکام دین اس م دارد که با توجه به ها اقتصاد مقاومتی به طور مشخص ریشه در آموزه
 نظامشرایط خاص جامعه ایران و همچنین وضعیت اقتصاد بین الملل و منطقه طراحی شده است. 

 و شودمی تبیین مطلوب فرضی جامعه در فقهی احکام تحقق فرض با اس می مطلوب اقتصادی
بنابراین  .شودمیمکان تصمیماتی اتخاذ  و زمان شرایط با مطابق مطلوب اقتصادی نظام ترسیم در
عناصر اساسی نظام اقتصادی موردنظر اس م را تبیین نمود که در نهایت بتواند مسیر  توانمی

های دستیابی به حکمرانی مطلوب را به ما نشان دهد. ایده ایشان از یک جهت واکنشی به طرح
که من حاال شرح آن مدل  -لى را آنها یک مد»به بیان ایشان: اقتصادی سلطه طلبانه غربی است. 

خواهند به رشد اقتصادى، دیکته کردند که اگر کشورهاى جهان سّوم می -خواهم بدهم را نمی
آن،  ى تکیهرونق اقتصادى و به سطح اقتصاد جهانى برسند، باید این مدل را دنبال کنند که عمده
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ظم رهبری در دیدار مسؤوالن نظام، )بیانات مقام مع« نگاه به بیرون با تفاصیل خودش است
(. روشن است که منظور ایشان همان الگوهای وارداتی غربی در زمینه توسعه است 2/4/1394

که تجربه ناقص آن در زمینه مدیریت اقتصادی مشک ت متعددی را پدید آورده است. به همین 
ها را بگیرد. رهبری ن مدلدلیل از نظر ایشان بسیار مهم است که مقولة اقتصاد مقاومتی جای ای

هر حرکتی که دولت »پردازند و معتقد است: انق ب با وسواس خاصی به علل مشکل اقتصاد می
، بایستی برای ما روشن باشد که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار کندمیمسائل اقتصادی  در زمینه

 (.16/3/1395مجلس، مورخ: )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان « گیردمی
ای، گرایش به بیرون یکی از دالیل بروز مشک ت برای اهلل خامنهدر منظومه فکری آیت

آورد. به همین دلیل ایشان بر کشورهایی نظیر ایران است که در نهایت وابستگی را به وجود می
زایی اومتی، درونی اقتصاد مقاومتی و خصوصیّات اقتصاد مقهاسیاستجزو »این عقیده هستند: 

فعّالیّت درونی کشور انجام بگیرد؛ چشم به بیرون  وسیلهزایی یعنی تولید ثروت بهاست؛ درون
زا بودنِ اقتصاد این نیست که درهای کشور را البّته معنای درون ...نباشد، نگاهمان به بیرون نباشد

معظم رهبری در اجتماع زائران حرم )بیانات مقام «« گرازا و بروندرون»ایم ببندیم؛ نه، ما گفته
ترتیب، راه اصلی استحکام بخشیدن به رفاه عمومی جامعه اس می (. بدین01/01/1397رضوی، 

های اقتصاد مقاومتی است. به این دلیل و دستیابی به معنویات و اخ ق، عمل بر مبنای شاخصه
ساز استق ل رده به خارج، زمینهکه اقتصاد مقاومتی، با تقویت تولید داخلی و عدم وابستگی گست

، رهبر انق ب هاسالگذاری . به همین دلیل است که در نامشودمیفردی و جمعی امت اس می 
رفت از حل رهبری برای برونحال، راهاند. با اینهمواره نگاه خاصی به مقوله اقتصاد داشته

چه در تبیین بکارگیری اقتصاد های اقتصاد مقاومتی است. چنانمشک ت فعلی، تبیین شاخصه
وقت نگفتم گرا است. من هیچزا و برونایم اقتصاد مقاوتی درونا گفتهم»کنند: مقاومتی بیان می

زایی را فراموش نکنید؛ اگر اقتصاد ملّی از درون نجوشد دور کشور حصار بکشیم، امّا این درون
های اقتصادی خیلی خوب است نیا در زمینهو فوَران نکند، به جایی نخواهد رسید. بله، تعامل با د

)بیانات مقام معظم رهبری در « زایی اقتصاد باشدامّا تعامل هوشمندانه و تعاملی که معنایش درون
 (. 28/11/1394دیدار مردم آذربایجان شرقی، 

های در اندیشه رهبری انق ب اس می حکمرانی اس می به معنای توجه و اجرای دقیق آموزه
های گوناگون است که در نهایت باعث تحقق جامعه اس می مطلوب برای در عرصهدینی 

 . شودمیمسلمانان و الگویی برای جهانیان 
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 . حکمرانی مطلوب و اقتصاد2-2
دارد. تعاریف ( Government) تر از حکومتمفهومی وسیع (Governance) حکمرانی

در ارتباط با مفاهیم اقتصاد و حتی اقتصاد  متعددی از حکمرانی ارائه شده است که برخی از آنان
حال، در تفکیک میان حکمرانی و حکومت باید گفت حکومت شوند. با اینسیاسی مطرح می

که توسط گروه حاکم  شودمیصرفاً کنترل فرایندهای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی را شامل 
داد. اما حکمرانی شامل  نام« بخش حکومتی»آن را به طور مصطلح  توانمیو  گیردمیصورت 

. شودمیهای بازرگانی و جامعه مدنی نیز بخش حکومتی همراه به دو بخش مجزای دیگر، بخش
فلسفه حکمرانی نیز این است که با ادغام سه بخش حکومتی، بازرگانی و جامعه مدنی فوق، 

بیشتر « خوب جامعه»گیری ترتیب شکلمقامات کارهای خود را نحو مؤثرتری انجام دهند و بدین
(. از این منظر، نظام حکمرانی جامعه در تمدن اس می، 35: 1390فرد، یابد )امامزادهتحقق می

ها، مواهب و مندی عادالنه از نعمتمتکفل اتخاذ تصمیمات و ایجاد سازوکارهایی برای بهره
 خیرات در اجتماع است.

معه مطلوب، متعلق به جان استوارت مطرح شده در زمینه ارتباط اقتصاد و جا های یکی از ایده
هر فردی این حق را دارد که از اراده و اختیار خود آزادانه استفاده »میل است. میل معتقد است: 

(. میل به دنبال آن 196: 1363)میل، « کند و آنها را بدون برخورد با مانع و رادعی به کار اندازد
کمرانی مطلوب خود را بر پایه آزادی فردی است تا با محدود کردن دخالت دولت در اقتصاد، ح
کنند از آنجا که هایی نظیر میل استدالل میو تقلیل دولت به نگهبان بنا نهد. در هر صورت لیبرال

آزادی فردی واجد ارزش بزرگی است، حکومت باید از مداخلة در آن منع شوند، و مهم نیست 
بودن حکومت کافی نیست: حتی ها چقدر خوب تأسیس شده باشند. خوب که این حکومت

حکومتی که به بهترین وجه ساخته شده و بهترین اهداف را دارد وسوسه خواهد شد تا در 
 (.77: 1388هایی که آزادی فردی باید در آنها محترم شمرده شود، مداخله کند )میلر،حوزه

ران معاصر ع وه بر این، یکی از نظریات مطرح در زمینه حکمرانی مطلوب و اقتصاد در دو
ها برای که برابری اقتصادی و عدالت شکل بگیرد، زمینهبه جان راولز تعلق دارد. بنابراین هنگامی

. در جامعه مطلوب راولز که برگرفته از عدالت شودمیگیری حکمرانی مطلوب فراهم شکل
د که ای تنظیم شونبایست به گونههای اقتصادی و اجتماعی میاقتصادی است، حتی نابرابری

(. بنابراین 302: 1971ترین افراد جامعه باشد )راولز، ترین و محرومنتیجه آن به نفع ضعیف
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ترین افراد ها را به نفع ضعیفای باشد که بتواند نابرابریبایست به گونهحکمرانی مطلوب می
 بخشی کند. جامعه سامان

مایکل والزر نیز یکی دیگر از متفکرانی است مبحث حکمرانی مطلوب را در چارچوب 
ای متفاوت است و . عدالت توزیعی، در همه جامعهکندمیاخ ق فربه و عدالت توزیعی مطرح 

. بنابراین اخ ق حداکثری که ریشه در گیردمیی موردنظر همان جامعه شکل هاارزشبراساس 
شوند )والزر، گیری عدالت توزیعی میامع گوناگون دارد، باعث شکلهای مختلف جوبرداشت
بنابراین نکته کلیدی در (. حکمرانی مطلوب در اندیشه والزر، مبنایی اخ قی دارد. 43: 1389

بدیل توزیع یا حتی مجموعه منحصر به فرد از اصول نیست، باب عدالت اجتماعی، وجود اصل بی
های هر ی اجتماعی است که براساس آن، خیرها و مطلوبیچیدهبلکه وجود گفتگوی تاویلی و پ

که در آن هیچ اصل توزیعی در یک  شودمیای توزیعی حوزه اجتماعی نسبتًا مستقل به گونه
 (.225-224:1386ول،حوزه، بر شیوه توزیع حوزه دیگر تسلط ندارد )کینگ

مطلوب خود را بر پایه اقتصادی رابرت نوزیک نیز یکی دیگر از متفکرانی است که حکمرانی 
نهد. از این جهت که با محدود کردن دخالت دولت در اقتصاد و بهبود فضای اقتصادی به بنا می

دنبال دستیابی به حکمرانی مطلوب است. وی با دفاع از اقتصاد خصوصی و رسیدن به جامعه 
« ابراین ذاتاً غیراخ قی استدولت بالذات باید حقوق افراد را پایمال کند و بن»گوید: مطلوب می

(nozick,1974:xi بنابراین حکمرانی مطلوب همان دولت حداقل و آرمانی نوزیک است. به .)
ی ساکن در آن بدون دخالت دولت هاگروهتعبیر نوزیک، آرمانشهری است که همة افراد و 

سازند. وار میهای فردی همزنند و راه خود را برای ساختن اهداف و آرماندست به گزینش می
ها باشد، با این ترین و بیشترین برابرید فراهم کنندۀ گستردهتوانمیدولت حداقل »گوید: وی می

 (.nozick,1974: 149« )کندمیحال دولت گسترده حقوق افراد را نقض 
میان اقتصاد و حکمرانی مطلوب و طرح نظریه برای ارائه حکمرانی  توانمیبا این اوصاف 

وجو نمود. بدین های حکمرانی مطلوب را در اقتصاد جستمطلوب ارتباط برقرار نمود و ریشه
پردازان غربی، حکمرانی مطلوب در اندیشه اس می نیز دارای جایگاه ترتیب، ع وه بر نظریه

ای از قواعد حکومتی، نهادها، د از طریق بستهتوانمیرها خاصی است. این تصمیمات و سازوکا
های الهی حاصل شود. این نگرش به نظام های سنتهای رفتاری، نظام عادات و نظاممؤلفه

؛ اگرچه کندمیحکمرانی در تمدن اس می، آن را فراتر از نظام حکومتی اس می معرفی 
همه تصمیمات و ساوزکارها نیز حاکمیت حکومت اس می در آن نقشی ویژه دارد. نخ تسبیح 
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ترتیب، تأکید حکمرانی (. بدین76: 1396اراده و سنن، اوامر و دستورات الهی است )مقصودی، 
های الهی در تمامی ابعاد جامعه است که در آن حاکمان اس می اس می بر اجرای دقیق آموزه

یا ایّها الّذینَ »مطابق آیه شریفه: دارند. در راستای حاکمیت خدا و رسول خدا )ص( گام بر می
(. حکمرانی اس می چیزی جز 18)حج: آیه « أمنو اَطیعواهلل و اَطیعوُ الرّسولَ وَ أولی االَمرِ منکم...

های الهی یعنی آنچه خدا، رسول گرامی خدا، ائمه و جانشینان وی بیان عمل بر شیوه آموزه
 کنند، نیست. می

های ای سیاستگذاری در حوزهب اس می ارتباط گستردهاز طرفی دیگر، حکمرانی مطلو
اقتصاد از جمله مسائل مهمی است  مسئلهمختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد. 

. از کندمیکه قواعد کلی و حتی جزئی برای پیاده کردن حکمرانی مطلوب اس می را فراهم 
های الزم ظام اقتصادی اس م به عنوان زمینهاز مذهب اقتصادی اس م و ن توانمیاین جهت حتی 

 از است ، عبارت«اس م اقتصادی مذهب»برای دستیابی به حکمرانی مطلوب اس می نام برد. 
 اخ ق و فقه زیربنای و شوندمی استنباط عقل و روایات آیات، منابع از که ثابتی و کلی قواعد
 رفع جهت در مصرف و توزیع تولید، حوزه سه در اقتصادی روابط تنظیم برای و بوده اس می
 نظام»(. همچنین 27: 1394معزی، میر) اندشده وضع اهداف اقتصادی به دستیابی و هادشواری
 اهداف جهت در مطلوب اقتصادی روابط و رفتارها از مندنظام ای، مجموعه«اس م اقتصادی
 چگونگی بیانگر شودمی استنباط اس م منابع از که مندنظام مجموعه این. است اس م موردنظر
 در اقتصادی منابع و اموال به و یکدیگر به دولت و مردم نظام، این در کنندگانشرکت پیوند
 مذهب، چارچوب در و شناسانههستی مبانی بر مبتنی و هستند اس م موردنظر هایهدف جهت
 (. 35-40: 1394میر معزی، ) دارند قرار اس م اقتصادی اخ ق و فقه

های حکمرانی مطلوب در نزد بدین ترتیب هم مفهوم اقتصاد و حکمرانی مطلوب و هم مؤلفه
اندیشمندان مختلف دارای شرایط و معیارهای خاصی است که از این جهت، اقسام گوناگونی 

لوب آورد. آنچه روشن است اینکه اقتصاد و حکمرانی مطاز حکمرانی مطلوب را پدید می
به تحلیل اقتصاد مقاومتی  توانمیپیوندهای متعددی با یکدیگر دارند. بنابراین با درک این رابطه 

    ای پرداخت.اهلل خامنهو حکمرانی مطلوب در اندیشه آیت
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 های اقتصاد مقاومتی و آثار آن بر حکمرانی مطلوب. مؤلفه3 

ارتباط و جایگاه آنان در تحقق جامعه مطلوب های اقتصاد مقاومتی و بررسی پرداختن به مؤلفه
اس می نشانگر ارتباط ایده اقتصاد مقاومتی با جامعه مطلوب اس می است که در اینجا به بخشی 

 . شودمیهای آن پرداخته ترین مؤلفهاز مهم
 .کرامت و عزت انسانی3-1

های یکی از پشتوانه ها یکی از اهداف اساسی اقتصاد در اس م است کهانسان کرامت مراعات
 مراعات و انسانی کرامت حفظ به اهتمامضمن اینکه تحقق حکمرانی مطلوب اس می است. 

 کشورهای در فرزانگان متفکران و. است بشر افراد همه شریف هایآرمان از نفس، یکی عزت
 اساسی در قوانین همیشگی اصول از یکی عنوان به را هاانسان کرامت حفظ اصل جهان، پیشرفته
 آدمی برای را ارزش باالترین پیش، هاقرن از اس م، بخشحیات مکتب. اندرسانده ثبت به خود
 تنها را انسان مجید، همچنین قرآن. است نموده هیتوص آن مراعات به را مسلمانان و شده قائل
 األرض و السماوات على األمانة عرضنا انا» فرماید:می چنین زمینه این و در داندمی خدا دارامانت

 هاآسمان بر را امانت ما»(. 72 احزاب/)  «.االنسان حملها و منها اشفقن و حملنهای ان فابین الجبال و
 و زدند سرباز( امانت آن شدن دار عهده و) برداشتن از آنها پس کردیم، عرضه هاکوه و زمین و
 انسان کریم، قرآن همچنین،. «برداشت را( امانت) آن انسان و نمودند بیم و کردند اشفاق آن از
 شما سپس»فرماید: می چنین زمینه، این در و کندمی معرفی زمین روی خدا بر خلیفه عنوان به را
 (. 39 فاطر/) «.دادیم قرار زمین در جانشینانی را

قرار بنابراین اقتصاد اس می و رسیدن به جامعه مطلوب اس می از مسیر اقتصاد، نیازمند مبنا 
داری به انسان و حتی دادن کرامت و عزت انسانی است. از این جهت، نگاه مصرفی و سرمایه

ضمن اینکه های اس می جایی ندارد. های اقتصادی در آموزههدف قرار دادن ثروت و نیازمندی
 برای دستیابی به عزت و کرامت انسانی است که پیش تر به عنوانای تحقق اقتصاد مقاومتی وسیله

نظام حکمرانی مطلوب شناخته و معرفی شد. توضیح اینکه، اقتصاد مقاومتی های یکی از شاخصه
و استق ل  شودمیهای دشمنان نظام اس می از منظر رهبر معظم انق ب باعث خنثی شدن نقشه

د باعث خدشه توانمی آورد. زیرا تکیه بر اقتصاد وارداتی در نهایتو عزت ملی را به ارمغان می
دار شدن عزت و کرامت جامعه اس می گردد. به عقیده ایشان، دشمن درصدد است تا از راه 

طر این است که خا هب»اقتصاد، مشک ت جامعه را بزرگ  همه جانبه جلوه دهد. از نظر ایشان: 
کنند، خواهند[ اقتصاد کشور را خراب توجّه کرده است. ]می]اقتصاد[ خاص  دشمن به این نقطه
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ارزش بشود، وضع مردم بد باشد، جیب مردم خالی بشود، امکانات مردم کم بشود، پول مردم بی
)بیانات مقام معظم رهبری در « قدرت خریدشان کم بشود تا ناراضی بشوند؛ هدف، این است

(. بنابراین وابسته شدن اقتصاد 30/06/1395دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر، 
و باعث  کندمیی به اقتصاد غربی، عزت انسانی را در زیر پای منافع و مطامع اقتصادی له اس م

 گردد. جلوگیری از تحقق حکمرانی مطلوب اس می می
. به این کندمیاقتصاد مقاومتی نقش مؤثری در حفظ و افزایش عزت ملی جامعه اس می ایفا 

ساز د زمینهتوانمیکه  شودمیدلیل که اقتصاد مقاومتی به مثابه یک تقوای ملی در نظر گرفته 
راهکاری مؤثر برای حل مشک ت کشور و حتی دنیای اس می تلقی شود. بنابراین ع وه بر 

اگر » فرمایند:نیز سخن گفت. چه اینکه می« تقوای اجتماعی و ملی»از  توانمی، «تقوای فردی»
یک ملّتی از درون، خود را قوی کند، علم خود را، صنعت خود را، ایمان خود را، فرهنگ خود 

ای است که امروز . این نسخهند رویش تأثیر بگذارندتوانمیرا تقویت بکند، نیروهای بیرونی ن
انات )بی« ما بایستی به این نسخه عمل کنیم؛ دنیای اس م هم باید به این نسخه عمل کند همه

رهبری در دیدار با مسؤوالن نظام، سفرای کشورهای اس می و اقشار مختلف مردمی، 
27/04/1394 .) 

های اقتصاد، سیاست و فرهنگ هدف اصلی از به کارگیری رویکردهای مستقل در عرصه
ای برای تحقق حکمرانی مطلوب اس می فراهم شود. بنابراین اقتصاد مقاومتی این است که زمینه

ای برای دستیابی به تمدن نوین اس می و حتی جامعه مطلوب اس می ک هدف، که وسیلهنه ی
تمدن نوین اس می که هسته اولیه آن با پیروزی انق ب اس می ایران بنیان نهاده شده است. 

های گیری بر مبنای اندیشه اصیل اس می، که متناسب با ظرفیتاست، تمدنی است در حال شکل
بوده و با نظر توأمان به دنیا و آخرت، درصدد ترسیم و تنظیم مناسبات حیات  امروز بشریت

گر بخواهیم ا»از این جهت، به تعبیر رهبر انق ب:  (.593: 1397اجتماعی انسان است )مظاهری، 
های آرمان های دینی وبشری به سعادت برسد، راهش این است که آرمان کشور، ملّت، جامعه

ها قرار بدهیم؛ این در اقتصاد ما باید اثر بگذارد، در کار علمی ما باید آرمان همهالهی را برتر از 
)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و نخبگان دانشگاه، مورخ: « اثر بگذارد

13/10/1395 .) 
ی های تحقق اقتصاد مقاومتآخرت یکی از نشانه و دنیا در انسان سعادت به اهتمامبدین ترتیب 

 و سعادت اس م، بخشحیات مکتبو پیاده شدن حکمرانی مطلوب اس می است. چه اینکه 
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. است قرارداده اهتمام مورد آخرت، در او کمال و سعادت با همزمان را دنیا در انسان سربلندی
 امر این. است جامعه و فرد آرامش و آسایش رفاه، از برخورداری دنیا، در هاانسان سعادت الزمه
 در سربلندی و سعادت تامین بنابراین،. نیست پذیرامکان پویا، و سالم اقتصاد داشتن بدون نیز،
 طریق سالک اس م، دیدگاه از. رودمی شمار به اس می اقتصاد زیربنایی امور از یکی دنیا،
 و ت ش و کار دنیوی و زندگانی اخروی، سعادت آوردن بدست به بهانه دتوانمین قتیحق

 زندگی هایضرورت بهانه به همچنان که. تعطیل کند را خود خانواده معاش امور به رسیدگی
 روایت. رها سازد را معنوی خودسازی برنامه و خدا خلق به کمک و خدا عبادت توانمین دنیا،

لَیسَ مِنّا مَن » فرماید:است که می شده نقل )ع( رضا امام از جمله معصوم پیشوایان از زیبایی
 رها دنیایش به خاطر را خود آخرت که کسی نیست ما از»«. دُنیاهُ لِدِینِهِ و دِینَهُ لِدُنیاهُ تَرَکَ 
: 1403)مجلسی، « .نماید ترک آخرتش به خاطر را دنیایش که کسی نیست ما از همچنین سازد؛
 این در را اس م دیدگاه که استرسیده مجتبی )ع( (. همچنین روایت دیگری از امام حسن78
 زنده برای همیشه این که مثل کن، ت ش چنان برای دنیایت»نماید: می تبیین روشنی به نهزمی

خواهی  رخت جهان از فردا اینکه مانند کن؛ کار نیز چنان خود آخرت برای و ماند؛ خواهی
  (. 144: 1413صدوق، ) «بست

که اقتصاد مقاومتی در ارتباطی تنگاتنگ با تحقق جامعه مطلوب  شودمیبدین ترتیب روشن 
گیری حکمرانی مطلوب اس می قرار دارد. به این دلیل که مقوله اقتصاد مقاومتی اس می و شکل

به صراحت بیان  چه رهبریبخشد. چنانع وه بر تأمین رفاه عمومی جامعه، عزت ملی فزونی می
طور که گفته شده و خواسته همان-چنانچه به معنای واقعی کلمه  اقتصاد مقاومتی اگر»کنند: می
، هم نیازهای کشور را کندمیعمل بشود، هم عّزت ملّی را تأمین  و اجرائی بشود و اقدام -شده
« به تولید داخلیهای داخلی، به امکانات داخلی، ؛ چون متّکی است به ظرفیّتکندمیتأمین 

(. همچنین اقتصاد 29/3/1395ها، )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه
کنند و حتی قرار ها اشاره میهای دینی ما بدانکه آموزه شودمیهایی مقاومتی باعث تحقق وعده

راین اقتصاد در اس م ها شکل بگیرد. بناباست حکمرانی مطلوب اس می بر مبنای این آموزه
های سیاسی، تنها یک وسیله برای تحقق حکمرانی مطلوب برخ ف سایر مکاتب و ایدئولوژی

 اس می است.
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 تولید داخلی به دادن . درون زایی و اصالت3-2

 به دادن اصالت نیز، امر این دارد و بستگی آن زاییدرون به اقتصادی، نظام یک پایداری
 این به نیز، اس م دیرای آئین .سازدمی ضروری اقتصادی گوناگون هایعرصه همه در را تولید

 از یکی .است ورزیده تاکید آن بر خود، اقتصادی نظام طراحی در و دارد توجه روشن حقیقت
 را پول آوردن به دست که است اس می اقتصاد ویژگی همین نیز، اس م در ربا تحریم رازهای
 عنوان به ربا جهت، بدین .باشد میان در تولید صبغه آنکه مگر داند،نمی جایز پول، طریق از تنها

 مجاز و مساقات، مزارعه مضاربه، عقدهایی مانند که حالی در شده، دانسته حرام ایمعامله
 قرآن متعدد آیات در و دانسته «بالباطل اکل» ردیف در را ربا بزرگ، خدای رو،این از .باشندمی

است: آمده چنین 161 آیه نساء، سوره در مثال، عنوان به :است داده قرار نهی مورد را آن مجید،
 و همچنین«. »مایأل عذابا منهم نیللکافر وأعتدنا الناس أموال وأکلهم عنه نهوا وقد الربا وأخذهم»

 اموال خوردن و ربا از کهحالی در کردیم، حرام آنان بر را امور از برخی آنها گرفتن ربا بخاطر
 «.ایمکرده آماده دردناکی عذاب آنان، از کافران برای و بودند؛ شده نهی باطل به مردم

زایی و تولید ملی اقتصاد مقاومتی در اندیشه مقام معظم رهبری از این جهت نیز حامی درون
ند باعث تحقق حکمرانی مطلوب اس می شوند. از نظر رهبر انق ب: توانمیروند که به شمار می

ها براى کشورهاى به اصط ح ى از سوى قدرتشدهاومتى در مقابل مدل قدیمى دیکتهاقتصاد مق»
ى مقابل آن است؛ این این اقتصاد مقاومتى نقطه..در حال توسعه یا به اصط ح جهان سوّم است.

شد؛ شد و تکرار مییک الگوى کام ً مغایر با آن چیزى است که در آن مدل قدیمى تکیه می
[ تکیه به کنند. ]در اقتصاد مقاومتىکنند و یاد میو کنار کسانى از آن ذکر میهنوز هم گوشه 

(. 2/4/1394)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤوالن نظام، « هاى داخلى استظرفیّت
های داخلی یکی از مبانی اساسی اقتصاد مقاومتی است که زایی و اتکا به ظرفیتبنابراین درون

انی مطلوب در جامعه اس می است. الگویی که به وضوح در برابر الگوهای معرف الگوی حکمر
های اقتصاد وارداتی در زمینه اداره اقتصادی جامعه مطرح شده و هدف آن، عملی ساختن برنامه

 اس می برای دستیابی به حکمرانی مطلوب اس می است. 
ای شهروندی است. از همسئولیتعرصه حکمرانی مطلوب اس می عرصه توجه به حقوق و 

 این جهت نیز اقتصاد مقاومتی حامی تولید و رقابت و همچنین پیشرفت اقتصاد بومی است. حقوق
 حقوق هایرشته در که هستند حقوقی مقاومتی، اقتصاد کلی هایسیاست عرصه در مطرح

 جلوگیری با که است این رقابت حقوق اصلی هدف. شوندمی پیگیری رقابت حقوق و اقتصادی
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 تجارت فضای پویایی موجب رقابت حفظ با و گردد انحصار ایجاد از مانع مخرب، روندهای از
 سیستم به اعتماد با بتوانند رقابتی و مناسب بسیار فضای یک در افراد وقتی. گردد کار و کسب و

 به و کنند گذاریسرمایه مختلف هایبخش در بیشتر منفعت برای را خود ثروت کشوری
 حقوقی تضمین واقع در. شوندمی میدان وارد تولید رونق برای باشند، داشته اعتماد آن بازگشت
 مقررات تغییر و وضع فرآیند از آگاهی حق امکانات، و اقتصادی هایفرصت در برابری حق مانند
 اعتماد با که ددهمی اجازه دارسرمایه افراد به شهروندان، برای شفاف اط عات از برخورداری و

اموری که خود نیز  .شوند گذاریسرمایه هایفعالیت وارد رقابتی و شفاف فضای یک در کامل
اقتصاد مقاومتی در دو سطح روند. در هر صورت، نیازهای حکمرانی مطلوب به شمار میاز پیش

المللی مؤثر در بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید داخلی است. در سطح داخلی و بین
اقتصاد،  تجاری یک کشور نقش قابل توجهی در تعیین میزان بازبودنی هاسیاستداخلی، 
گذاری و همچنین سهولت یا دشواری فضای کسب و کار در آن کشور دهی فضای سرمایهشکل

المللی نیازمند تسهیل مقررات گمرکی، مرزی دارند. اقتصاد مقاومتی در تنظیم روابط تجاری بین
و تجارت خارجی است. این به معنای تسهیل فرایندها، ثبات در مقررات و به روزبودن 

ها است. در نتیجه نقش و جایگاه قوانین و مقررات در حوزه سیاستگذاری و اجرای عملدستورال
اقتصاد مقاومتی جهت رونق تولید غیر قابل انکار است. اقتصاد مقاومتی از جنبه دیگری نیز با 
قوانین و مقررات در ارتباط است که همانا س مت بخش عمومی است. س مت نظام اداری و 

ه سطح تدوین مقررات، اجرای مقررات و مقابله با نقض مقررات جریان بخش عمومی در س
رود. این مهم به آن معنا است که یابد که خود حامی تولید داخلی و رونق آن به شمار میمی

شدن آن در جامعه، ظرف و مجرای مناسبی برای تحقق ملزومات حقوق شهروندی و نهادینه
ساز جریان اقتصاد مقاومتی در فضای هروندی زمینهاقتصاد مقاومتی است. همچنین حقوق ش

 (. 292،1395کسب و کار است )عباسی،
های داخلی از نظر رهبر معظم انق ب، اقتصاد مقاومتی یک فرایند درونی و متکی بر توانایی

معنای اقتصاد مقاومتی، محصور شدن و زندانی شدن »کنند: چه ایشان بیان میکشور است. چنان
خب، در «! خواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیمما می»شور نیست؛ نیایند بگویند که در داخل ک

که اعتماد بایستی به مردم باشد؛  شودمیاقتصاد مقاومتی ارتباط با دنیا وجود دارد؛ منتها گفته 
گرا. جوشش حرکت اقتصادی از درون کشور است؛ استعدادهای مردم، زا و بروناقتصاد درون

)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم آذربایجان شرقی، « های مردممردم، سرمایه هایامکان
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های اقتصاد (. بنابراین از نظر ایشان مسیر توسعه داخلی کشور با پیروی از شاخصه29/11/1396
؛ وابستگی را به شودمیمقاومتی قابل تحقق است. به این دلیل که هم باعث ارتقای عزت ملی 

تر ستون قابل اتکایی ؛ و از همه مهمشودمیزایی رساند؛ باعث تولید ملی و اشتغالحداقل می
اند . به همین دلیل است که ایشان بارها تأکید کردهشودمیبرای رسیدن به جامعه مطلوب اس می 

 ى ظرفیّت موضوع اقتصاد مقاومتى را در داخل دنبال کنیم؛ اینى توان، با همهما باید با همه»که: 
)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار « ى اقتصادىى مسئلهتقواى اجتماعى ما در زمینه شودمی

بنابراین ت ش ما باید بر این باشد تا با به کارگیری اقتصاد مقاومتی، (. 2/4/1394مسؤوالن نظام، 
کانونى ى نقطه»مسیر رسیدن به جامعه مطلوب اس می را فراهم کنیم. به تعبیر رهبر انق ب: 

زایى به معناى انزواطلبى گرایى. درونزایى در کنار بروناقتصاد مقاومتى عبارت است از درون
زایى با نگاه به بیرون و با گرایش به بیرون جامعه امّا تکیه به توانایى درونى و تعبیر نشود؛ درون
 (. 2/4/1394)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤوالن نظام، « به ظرفیّت درونى

 آبادانی و عمران به . اهتمام3-3

. است زمین آبادانی و عمران اقتصاد، زمینه در اس م مکتب بلند هایآرمان و اهداف از یکی
 التوبة بعد فاهبطه»: فرمایدمی چنین زمین، به )ع( آدم حضرت هبوط علت زمینه )ع( در علی امام
 تا فرستاد فرو زمین به او توبه از بعد را آدم خداوند،(. 91خطبه  الب غه، نهج) «بنسله أرضه عمریل
 سازی آباد و عمران انسان، آفرینش مهم اهداف از یکی بنابراین،. سازد آباد را زمین خود، نسل با
-می پیامبر )ص( چنین صالح حضرت قول از نیز مجید قرآن. است انسان توسط خاکی کره این

 که کنید، پرستش را خدا: گفت او فرستادیم، را صالحبرادرشان  ثمود، قوم بسوی و»: فرماید
 واگذار شما به را آن آبادی و آفرید، زمین از را شما که اوست نیست، شما برای او جز معبودی
 . ( 61 هود/) «.کرد
 عوامل از یکی که گرددمی آشکار خوبی به جوامع پیشرفته حیات و تمدن مظاهر در دقت با
 تن و طلبی راحت با مخالفت و ت ش و کار فرهنگ شدن نهادینه ب د، آن توسعه و رشد اصلی
 تمدنی هیچ و شودمین ساخته ارزشمند فرهنگ این ترویج بدون کشوری هیچ. است بوده پروری

 این نیز، اس م مقدس آئین در رواین از. رسدنمی اوج به اساسی، عامل این بدون در نظر گرفتن
 39آیات  در مجید قرآن مثال، عنوان به. است گرفته قرار خاص توجه مورد سازنده و مؤثر عامل
 معرفی انسانی جوامع مکنت و دارایی مایه را ت ش و کار صراحت، با نجم، مبارکه سوره از 40 و

 آدمی برای«. »ریی سوف هیسع وأن سعى، ما إال لإلنسان سیل و أن»: است چنین فرموده و کرده
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 این در نیز( ص) اس م گرامی پیامبر. «شد خواهد دیده او کوشش و نیست، او ت ش حاصل جز
 مانند ،کندمی و ت ش کار خود خانواده معاش امرار برای که کسی»: فرمایدمی چنین زمینه
 بحاراالنوار چنین (. همچنین در97: 22: باب 1389)حر عاملی، « است خداوند راه در مجاهد
 فعالیت، شدت به خاطر و است کار )ع( مشغول باقر محمد امام کرد مشاهده یشخص: استآمده
 )ع( باشد، سجاد امام جانشین است بعید مرد این: گفت خود با زد،یریم مبارکش یپیشان از عرق
است؟  انداخته به زحمت آن راه در را خود اندازه این که است دنیا به دنبال حریصانه چقدر او
 را تو خدا: گفت چنین و رفت ایشان نزد به حضرت، آن نصیحت و موعظه منظور به رو،این از

 زحمت به دنیا برای را خود روز، گرم ساعات این در ،یهست قریش بزرگان از تو کند، اص ح
 )ع( در باقر داد؟ امام یخواه چه را خدا جواب رسد، فرا تو اجل حالت این در اگر ؟یاانداخته
 با و هستم خدا اطاعت حال در رسد، فرا حال این در مرگ اگر سوگند خدا به: فرمود او پاسخ
ای :گفت شخص آن .نمایم حفظ مردمان دیگر و منت تو از را خود خواهمیم خود ت ش کار
 هدایت نصیحت و را من تو یول کنم موعظه را تو خواستمیمن م )ص(، خدا رسول فرزند

 یایدن یبرا»: فرمایدمی چنین زمینه این در هم )ع( کاظم (. امام196: 1403)مجلسی،  فرمودی
 کارکن چنان نیز خود آخرت یبرا و ماند؛ یخواه زنده همیشه گویا که کن ت ش چنان خود
  (. 403: 1389حرعاملی، ) «مرد یخواه فردا گویا که

و آبادی و همچنین فراهم کردن  اقتصاد مقاومتی از این جهت نیز با برجسته کردن عمران
شرایط برای بهبود فضای رقابت سالم، عرصه را برای شکوفایی اقتصادی فراهم آورد. شکوفایی 

پردازی آرمان اصلی هر نظریهگردد. که در نهایت باعث تحقق حکمرانی مطلوب اس می نیز می
منظر، در نزد رهبر انق ب . از این شودمیشده در نزد وی مشخص در تحقق جامعه مطلوب ترسیم

های حکمرانی مطلوب اس می امری اس می، تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از شاکله
ى مسائل باالخره آنچه ما الزم است در زمینه»که از نظر ایشان: بایسته و ضروری است. به این دلیل

تى با عزم جدّى دنبال این مربوط به اقتصاد مقاومتى انجام بدهیم، یکى عزم راسخ است؛ بایس
)بیانات مقام معظم « باشیم که اقتصاد مقاومتى را به معناى واقعى کلمه در داخل تحّقق ببخشیم

ترتیب اقتصاد مقاومتی پیوند وثیقی با تحقق (. بدین2/4/1394رهبری در دیدار مسؤوالن نظام، 
و اقتصادی را به حداقل های سیاسی جامعه مطلوب اس می دارد. به این دلیل که وابستگی

 . شودمیی الهی در جامعه اس می هاارزشساز پیاده کردن رساند و زمینهمی
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 له استقالل . حکمرانی مطلوب اسالمی و مسئ3-4

حکمرانی مطلوب اس می بر پایه استق ل و آزادی مسلمانان و خارج بودن آنان از سیطره 
. بدین شودمیرویکرد نیز در اقتصاد مقاومتی دیده دیگری از جمله کافران بنا شده است. همین 
های استق ل را نیز مستحکم های اقتصادی کشور، پایهمعنا که اقتصاد مقاومتی با مقاوم ساختن پایه

پذیری سیاسی و اقتصادی است. با توجه به شرایط سیاسی سازد و از استلزامات آن نفی سلطهمی
 گونه سازیمدل برای نظری بنیان مقاومتی بحران تحریم، اقتصادالمللی و شرایط و اجتماعی و بین

 ساخته آماده پیش از بیش ها،تحریم با مواجهه برای را خود فعاالن که است اقتصاد از ایویژه
 ایواسطه و مالی نهادهای خارجی، تجارت کار، و کسب فضای اقتصادی، هایمکانیسم. است
 تعارض در کشور که شوندمی طراحی فرضپیش این بر مبتنی مقاومتی اقتصاد در... و

 به لحظه هر در است ممکن غرب از اقتصادی ضربه هر و است سلطه نظام با دائمی ایدئولوژیک
های بنابراین مستحکم بودن پایه (.31-46 ،1392دیگران، و شود )ترابی جهرمی وارد کشور

برد و این چیزی جز عمل بر مبنای شریعت اقتصادی کشور زمینه سلطه بیگانگان را از بین می
اس می و جلوگیری از فشار دشمنان و در نهایت تسلط آنان نیست. همچنان که قاعده نفی سبیل 

 شودمیبر اساس این قاعده، در تشریع اس می حکمی جعل نراستا قابل تفسیر است. نیز در همین 
قراردادی که تسلط که بر پایة آن، کافر بتواند بر مسلمان سلطه یابد. هرگونه فعالیت اقتصادی و 

. شودمیاس می یا فرد کافر بر مسلمان باشد، از نظر شرعی نامطلوب است و نفی  کفار بر جامعه
 (. 73: 1393ایروانی، )تر مفاد قاعده و محدودۀ آن، در گرو بررسی مستندات آن است تعیینِ دقیق

عدم وابستگی و تسلط بیگانگان است که رهبر انق ب اس می پایه  مسئلهبر اساس همین 
د و حکمرانی مطلوب دهمیاقتصاد مقاومتی را بر نفی سلطه پذیری از دیگری )غرب( قرار 

داری، های سرمایهدر رأس نظامزند. زیرا از نظر ایشان، استق ل پیوند می مسئلها به اس می ر
های جهان های خود و ملتاند که هدفشان غارت ملتی مافیایی قدرت و ثروت نشستههاگروه

د انسان را به سرمنزل مقصود برساند. از توانمیاست و از این جهت، دموکراسی لیبرال غربی ن
ای، این مشک ت در زمره مشک ت اساسی بشری و از جمله مسلمانان است. اهلل خامنهنظر آیت

ببینید فساد یعنی اینها؛ یعنی تسلّط یک گروه مافیایی »کنند: چه اینکه ایشان به صراحت بیان می
که دستگاه قدرت سیاسی و نظامی عظیمی مثل آمریکا جرئت چنانطلب، آنطلبِ پولقدرت

 -[ اسلحه را گرفتنیعنی جلوی ]فروش-اری را که خوب بودنش واضح است یک ک کندمین
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)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و نخبگان دانشگاه، « انجام بدهد؛ اینها فساد است
 (. 13/10/1395مورخ: 

 ساز نابودی اقتصاد داخلی ود زمینهتوانمیبنابراین رواج چنین اقتصادی در جامعه اس می 
ساز سیطره بیگانگان گردد. بر همین اساس، کاهش وابستگی یکی از محورهای اقتصاد زمینه

(. 12: 1397مقاومتی است که رهبر انق ب اس می آن را مطرح کرده است )قاسمی و همکاران، 
بنابراین، اولین مشکل کنونی جامعه ما، وابستگی است. البته ایشان در موارد گوناگون، عدم 

های داند. اما بر وجود وابستگیسیاسی را یکی از امتیازات نظام جمهوری اس می میوابستگی 
 سیاسی وابستگی»فرمایند: چه میکنند. چناناقتصادی، فرهنگی و ... به عنوان یک مشکل یاد می

و سخت است؛ ت ش  دشوار دیگر هایوابستگی[ از رهایی امّا] رفت؛ بین از انق ب برکت به
نمازجمعه  ، من زمان ریاست جمهوری در خطبهمیخواهد. این حرفی نیست که من امروز بزنم

ایم؛ ما از بین رفت، الحمدللّه نجات پیدا کردیم امّا وابسته این حرف را زدم، که وابستگی سیاسی
روی این زمینه. وابستگی  ایم؛ باید فکر کنیمایم، از لحاظ فرهنگی وابستهازلحاظ اقتصادی وابسته

(. 1396 /26/07)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان جوان علمی، « آوردبیچارگی می
که اگر در بُعد اقتصادی  شودمیبنابراین وابستگی یکی از مشک ت جامعه کنونی ما محسوب 

 آورد. ناپذیری به بار میتداوم داشته باشد، خسارت جبران
 . نتیجه گیری4

اقتصاد در همه ادورا و از جمله در دوره معاصر نقش مهمی در اداره جامعه و از جمله 
حکمرانی مطلوب داشته است. حکمرانی مطلوب که در اندیشه متفکران مختلف و با توجه به 

های فردی تعریف گرایی، جامعه آزاد و متکثر و همچنین آزادیهایی نظیر عدالت، اخ قمؤلفه
. به کندمیهای اس می بر پایه اخ ق، معنویت و حاکمیت شرع معنا پیدا موزهشده است، در آ

ای باشد که بتواند باعث تحقق حاکمیت بایست به گونههمین دلیل، اقتصاد و اقتصاد سیاسی می
اقتصاد مقاومتی  مسئلهشرع و پیاده کردن احکام اس می گردد. این رویکرد به طور مشخص در 

دهنده آن های اقتصاد مقاومتی نشانهویداست. به طوری که بررسی مؤلفهو حکمرانی مطلوب 
است که اصل عزت و کرامت انسانی، حمایت از تولید و پیشرفت در جامعه اس می، رفاه و 
آسایش عمومی، پرهیز از تجمل گرایی و همچنین صرفه جویی در امور مختلف از جمله عناصر 

 روند. رهبر انق ب اس می به شمار میو شاکله حکمرانی مطلوب در اندیشه 
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با این حال، اقتصاد در اس م، وسیله برای رسیدن به قرب الهی است و همین تمایز باعث 
تا جامعه مطلوب اس می و همچنین حکمرانی مطلوب بر مبنای وسیله بودن اقتصاد و  شودمی

ای راهکارهای تحقق اقتصاد اهلل ترسیم گردد. از این حیث عمل بر مبنحرکت به سوی قرب الی
د باعث تحقق حکمرانی مطلوب توانمیای مطرح کرده است، اهلل خامنهمقاومتی که حضرت آیت

اس می گردد. حکمرانی مطلوب اس می هرچند فراتر از اقتصاد و مسائل اقتصادی است، اما از 
ستند و بر مبنای آنجا که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مدیریت جامعه در اس م درهم تنیده ه

-زمینه تحقق حکمرانی مطلوب در نظر گرفته میعنوان پیششوند، بهشریعت اس می دنبال می

ای برای بهبود وضعیت اجتماعی جامعه شوند. همچنان که عزت و کرامت انسانی به عنوان زمینه
است. همچنین گرایانه از انسان و فقدان آن به معنای تلقی مادی شودمیاس می در نظر گرفته 

های زا و بهبود تولید داخلی بخشت ش برای عمران و آبادی و کوشش برای تحقق اقتصاد درون
ند توانمیمهمی از مقاوم شدن جامعه اس می در برابر خطرات و تهدیدات است که به نوبه خود 
نی مطلوب ضامن استق ل اقتصادی و به تبع آن استق ل سیاسی گردند. اقتصاد مقاومتی، حکمرا

استق ل و جلوگیری از  مسئلهد. به این دلیل که با نگاه دهمیاس می را منحصر به فرد جلوه 
یکی  مسئلهبرد و این های سلطه بر جامعه اس می را از بین میتسلط بیگانگان بر مسلمانان، زمینه

قاعده نفی های اساسی حکمرانی مطلوب اس می است. حکمرانی که با به کارگیری از مؤلفه
سازد و با حمایت از تولید داخلی و متکی های مختلف مصون میسبیل، کیان اس می را در حوزه

  بخشد. نبودن به کاالهای اساسی، اعتماد به مردم و تحقق مردمساالری اقتصادی را نیز عینیت می
  



 65                                  99تابستان /51سال چهاردهم/شماره                  

 منابع و مآخذ:
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مامزاده - گاه و نقش حقوق در حکمرانی 1390فرد، پرویز )ا (، جای

شر،مطلوب،  صلنامه حقوق ب شماره 6جلد  ف ستان 1،  ، بهار و تاب
 . 31-44، صص 90
شنایی (،1393جواد ) ایروانی، - صاد با آ سالمی، اقت مشتتهد:  ا

 رضوی.  اس می علوم دانشگاه
 علیرضا، سمیعی نسب، سجادیه، محمدصادق، ،جهرمی زادهتراب -

عاد (، بررستتتی1392طفی )مصتتت  مقاومتی اقتصتتتاد هایمؤلفه و اب
، ایخامنه اله تیآ حضتتترت شتتتهیاند در ایران استتت می جمهوری

 . 10 دوره ،32 شماره ،اسالمی انقالب مطالعات نشریه
سائل(، 1389حرعاملی، محمدبن حستن ) - شیعه، و چاپ اول،  ال

  قم: موسسه نشر اس می.
(، موانع تحقق اقتصتتاد مقاومتی در 1396رنجبر اردکانی، صتتمد ) -

سال یازدهم،  رهیافت انقالب اسالمی،جمهوری اس می ایران، 
 . 141-160، صص 39شماره 

 رعاملیراهبرد دفاع غ یاقتصتتتاد مقاومت (.1393) ستتتجاد فلو،یستتت -
 .87شماره  ،یدفاع استیفصلنامه س ،یاقتصاد

های اقتصتتاد مقاومتی (، مؤلفه1393)شتتعبانی، احمد، نخلی، رضتتا  -
قام معظم رهبری،  یان م یات رایج و در ب مه آفاق در ادب نا فص  ل

 . 55-88، صص 13، شماره 7، دوره امنیت
هدی شتتتته - ید، ک نتری، م قاری زعفرانی، رشتتت تا، ذولف بخش، بی
(، طراحی الگوی ستتتاختاری فرهنگ مدیریت جهادی در 1397)

، ستتتال ت انقالب اس  المیرهیافهای اقتصتتتادی دولتی، بنگاه
 .65-84، صص 45دوازدهم، شماره 

، من الیحضره الفقیه(، 1413صدوق، محمد بن علی بن بابویه ) -
 قم: مرکز نشر اس می.

 ،بنیادینهای وآزادی بش  ر حقوق (،1395بیژن ) عباستتتی، -
 دادگستر. تهران: نشر

هتتای (، شتتتتاخص1396پور، محمتتد )علویتتان، مرتضتتتی، زارع -
حکمرانی مطلوب در اندیشتتته ستتتیاستتتی آیت اهلل جوادی آملی، 

سالمیپژوهش ست ا سیا ، ستتال پنجم، شتتماره یازدهم، های 
 .  37-60صص 

مبانی فقهی پیش  رفته (،  1395غفاری، هادی، یونستتتی، علی ) -
 تهران: مرکز چاپ و توزیع دانشگاه پیام نور.  اقتصاد اسالمی،

 یالگو نییو تب یبررستتت (.1393) پورغفار، جواد د،یمج ،یفشتتتار -
صاد مقاومت صاد ا یاقت صاد ران،یدر اقت  5 هایشماره ،یمجله اقت

 .29 -40، 6و 
ید ) - یان، حم بداالمیر، محمود (، 1397قاستتتمی، زهرا، جرفی، ع

ضتترورت تغییر در ستتبک زندگی جهت تحقق اقتصتتاد مقاومتی و 

رهیافت انقالب پیاده سازی مدیریت جهادی در جامعه اس می، 
 . 3-26، صص 44، سال دوازدهم، شماره یاسالم

نگ - مارک )کی کل»(، 1386ول،  لت مای عدا والزر:تکثرگرایی،
تاب: د«دموکراستتتیو قدان ، در ک موکراس  ی لیبرال و منت

جفری استتتوکس،ترجمه حمیدرضتتا ویراستتته اپریل کارتر و ،آن
 ع مه طباطبائی.رحمانی زاده دهکردی، تهران: دانشگاه 

، بیروت، نشر دار احیاء بحاراالنوار(، 1403مجلسی، محمد باقر ) -
 التراث العربی. 

(، حکمرانی خوب و حکمرانی مطلوب 1396زاد، علی )مرشتتدی -
س می،  صنامه آینده پژوهی ایراندر تمدن نوین ا سال دوف  ،
 .125-143دوم، شماره سوم، صص 

ضا ) - صودی، حمیدر س م1396مق ی؛ (، حکمرانی علم در تمدن ا
رویکردی انتقادی به منطق اقتصتتتادی متعارف در حکمرانی علم، 
، مجموعه مقاالت دومین همایش تمدن نوین اس  المی

 تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد. 
 مجله اس می، اقتصاد و اقتصادی فقه (،1394میرمعزی، حسین ) -

 . 25-3، ص 59، دوره 15شماره  ،اسالمی اقتصاد
، ترجمة رس  اله دربارآ آزدی(، 1363ارت )میل، جان استتتتو -

 جواد شیخ االس می، تهران: نشر علمی فرهنگی.
، ترجمة کمال پوالدی، فلس  فۀ س  یاس  ی(، 1388میلر، دیوید ) -

 چاپ اول، تهران، نشر مرکز. 
سعید ) - ساعی، احمد، میرترابی،  (، جایگاه 1398نوربخش، بهمن، 

حکمرانی خوب در استتتناد باالدستتتتی جمهوری استتت می ایران و 
، ستتتال رهیافت انقالب اس  المیاندیشتتته امام خمینی )ره(، 

 . 111-130، صص 48سیزدهم، شماره 
سه جهان(، 1381بژور ) هتنه، - ، ترجمه احمد تئوری توسعه و 

 نشر قومس. موثقی، تهران: 
فربه و نحیف خاس  تگاه هنجارهای (، 1389والزر، مایکل ) -

قت و مرتضتتتی بحرانی، تهران، اخالقی مه صتتتتادق حقی ، ترج
 پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 
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