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  چکیده
رد اقتصــادمقاومتی و جایگــاه وتحلیل رویکپژوهش حاضر تجزیه هدف

عنوان یــک بــه شــرفتیپآن در تحقق گفتمان الگــوي اســالمی ـ ایرانــی 
واســطه بهامــروزه رویکرد بومی است. اهمیت این مسئله ازآنجاست که 

الملــل، ینبي رئالیسم بــر نظــام و روابــط هاآموزهاصول و  شدنحاکم 
کشورها به قدرت محوري یکی از عناصر کلیدي در تحقق بخشی منافع 

یکی  عنوانبههاي اقتصادي آید. در این میان استفاده از قابلیتشمار می
 قرارگرفته مورداستفادهالمللی از ابزارهاي قدرت از سوي بازیگران بین

الگوي بومی ـ اســالمی بــا پشــتوانه دهنده ارائه عنوانبهاست. ج.ا.ایران 
تحکــیم خــود را عمیق تجربیات فکــري، عملــی توانســته زمینــه ثبــات و 

عنوان بــهی قتصــاد مقــاومتا .الگــوي موفــق بــه اثبــات برســاند عنوانبه
ي بــومی، شــرایط هاارزشرویکرد و مدلی بر مبناي توجه به فرهنگ و 

اســت.  قرارگرفته دیتأکمورد  المللنیبنظام  تیوضعو  اقتصادي جامعه
 پژوهش حاضر با روش توصــیفی ـ تحلیلــی، درپــی تحلیــل و تشــریح

د مقاومتی، گفتمــان الگــوي اســالمی ـ ایرانــی پیشــرفت، ابــزار و اقتصا
هاي تحقیــق نشــان ي این رویکرد است. یافتههاياستراتژالزامات اتخاذ 

گیــري دهد اقتصاد مقاومتی با الهام گیري از اقتصاد اسالمی با بهرهمی
هاي افراد، ضمن نقد جریانات حاکم برجهان فعلــی؛  از ظرفیت و توانایی

هاي چون: تطابق بازار و شرع، مالکیت بر مبناي ویژگی و بعد عدالتبه 
زا، حاکمیــت اخــالق اســالمی، هــدایت و زا و بــرونشفافیت قــوي درون

نظارت توأم دولت و ملت، بهبود وضع معیشت، عدالت محوري و تولیــد 
  .ثروت بر مبانی شرعی و بومی در دستور کار قرار داده است

ي، اقتصــاد اســالمی، اقتصــاد يهــامیتحرالمی، انقــالب اســ :واژهدیکل
   .سازيـ ایرانی، بومی اقتصاد مقاومتی، الگوي اسالمی

  13/8/1394 تأیید خیتار                                  18/7/1394 افتیدر خیتار
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  مقدمه

با ماهیتی  از ابتداي انقالب است که توسعهدرحالجمهوري اسالمی ایران از کشورهاي 

ي کالن حاکم بر کشورها هااستیس، نگرشی انتقادي نسبت به ساختارها و دنظرطلبیتجد

آمریکا براي مقابله با  هاآن رأسغرب و در  رونیازاداشته است؛  یالمللنیبي هاسازمانو 

این انقالب ضد نظام سلطه از ابزارهاي گوناگونی چون جنگ سخت در قالب تجهیز کامل 

ي هامیتحر، طلبانییجدار جنگ تحمیلی، حمایت از منافقین و و حمایت نظامی از عراق د

نظامی و ... استفاده کردند، به دنبال ناکامی در ساقط کردن نظام جمهوري اسالمی ایران و 

ي شدید مالی ـ هامیتحري خود، اینان در آخرین گام امنطقهی به اهداف کالن ابیدست

  .انددادهرا در دستور کار خود قرار  اسالمی ایرانپاشنه آشیل جمهوري عنوان بهاقتصادي 

رویکرد و راهبرد مدیریتی کشور تحت جرقه بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران،  

 اندازچشماین  80دهه از  خاص طوربهزده شد که  ایرانی پیشرفت ـ الگوي اسالمی عنوان

شور در سند مذکور و تحت براي تسریع در نیل به اهداف کالن ک براي آینده طراحی شد،

هاي گسترده سران به دنبال تحریم شرایط سیاسی ـ اقتصادي حاکم در داخل و خارج کشور

 /6 /16و نخبگان کشور در تاریخ  نانیکارآفربا جمعی از  ايجلسهطی  غربی علیه کشور،

رفاهی براي بهبود شرایط  اي تحت عنوان اقتصاد مقاومتی از سوي رهبر انقالب،واژه 1389

کشور و خنثی کردن تهدیدات مخالفان نظام در ساختار کالن سیاسی ـ اقتصادي ایران، 

هاي افراد ضمن گیري از تمام ظرفیت و تواناییکوشد با بهرهاین رویکرد می مطرح گردید.

به مسئله اصالت فرد و جامعه وتفریط صورت افراطنقد جریانات حاکم برجهان فعلی که به

داري که تأکید جدي بر مالکیت خصوصی و فقدان حقیقتی به نام نظام سرمایهقالب  در دو

کند و در سوي دیگر نظام سوسیالیستی که هاي مطلق اقتصادي را توجیه میاجتماع، آزادي

هاي در این باب را نقی و نقد با طرح اصالت جامعه هرگونه مالکیت خصوصی و آزادي

هاي فردي مالکیت و آزادي کند وماعی افراد توجه میزمان به بعد فردي و اجتکند، هممی

). از 6: 1382هاي حوزه علمیه، پژوهش( دهدرا در چارچوب منافع جامعه مبنا قرار می

از منظر اسالم پیشرفت فرآیندي مبتنی بر تغییر تدریجی، تکاملی، کوثري، سوي دیگر 

و مبتنی بر حکمت است؛ بدین معنی که بستر مناسب براي به فعلیت رسیدن من  نگرجامع

 مدنظربا پیشرفت مادي  زمانهمو تکامل ملکوتی افراد را  کند یسرمفردي یا اجتماعی را 

اصلی و فرعی زیر پاسخ دهد: نقش اقتصاد  سؤاالتآن است به  این پژوهش بر داشته باشد.

ی ایرانی پیشرفت چیست؟ دالیل اتخاذ گفتمان اسالمی ـ مقاومتی در تحقق الگوي اسالم
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الزامات و ضروریات تحقق این  ایرانی پیشرفت از سوي اندیشمندان اسالمی چیست؟

با حاکم شدن  رسدیمگفتمان و احیاي سبک زندگی اسالمی در جامعه چیست؟ به نظر 

 مدنظرمقابله با الگوي ، سران استکبار در راستاي جهانمناسبات و معادالت  بر اصل آنارشی

ي اقتصادي را به اجرا هامیتحرآخرین گام و ابزار را در قالب،  جمهوري اسالمی ایران،

توان همانند دیگر موارد این خطرات بر اصل مهم اقتصاد مقاومتی می دیتأکگذاشتند؛ لذا با 

که  تجهازآنرسد به نظر می داخلی و خارجی را خنثی کرد؛ از سوي دیگر و تهدیدات

 آن جامعه ي خاصهاارزشي رشد و توسعه وارداتی غرب از درون و بطن جامعه و الگوها

داشته باشند؛ لذا اتخاذ رویکرد  توانندینم برآمده است کارایی چندانی در دیگر جوامع

  رسد.ي داخلی امري منطقی به نظر میهاآموزهو  هاباارزش بومی

  ـ چهارچوب نظري تحقیق1

  سازيبومیـ رهیافت 1ـ 1

مبهم در کشورهاي جهان سوم و غیره غربی در چند دهه  یکی از مناقشات پیچیده و

فرهنگ و تمدنی ملهم از مدرنیته یا غرب زمین است؛  اخیر بحث استفاده از میراث فکري ـ

توان مسیر توسعه و پیشرفت که در علوم طبیعی یک روش خطی وجود دارد، میازآنجایی

اما در علوم انسانی چون مفاهیم و مصادیق تفسیر بردار هستند و علمی را مشخص کرد، 

 ها، هنجارها و نوع نگرش خاص نسبت به مسائلارزش هرکدام از جوامع داراي یکسري

پذیر اجتماعی ـ انسانی دارند، تقلید صرف براي تعیین کردن مسیر پیشرفت و توسعه امکان

همین  هایی است که برترین رهیافتهمسازي یکی از م). بومی91: 1388برزگر، ( نیست

تقریبًا بعد از پایان جنگ جهانی دوم در اغلب کشورهاي جهان سوم در دستور کار  مبنا

که امروزه هردو رویکرد شرق و غرب با مشکالت و معضالت قرار گرفت. ازآنجایی

خود  هاي فراوانی درکنند؛ از سوي دیگر مکاتب و آموزهوپنجه نرم میاي دستعدیده

هاي اصلی مدرنیسم و پساساختارگرایی تأسیس شالودهغرب در قالب مکتب انتقادي، پست

 تر شده است.برند؛ این رهیافت بیشتر از پیش برجستهزیر سؤال می جریان مدرنیته را

مطابق  کوشد با اخذ و اقتباس نقادانه و گزینشی، دستاوردهاي بشري رارویکردي که می

  .شناسی دربیاوردشناسی و روششناسی، معرفتدر قالب هستی ها و تعالیمباارزش

هاي دینی و ها و اندیشهمکاتب، آموزه از مفاهیمی که در همه شناسی:ـ هستی1ـ 1ـ 1

ها به هستی است. در حقیقت اغلب نوع نگاه آن دینی همواره مهم تلقی شده استغیر

شالوده اصلی هر رهیافتی را، تشکیل  شناسیگران معتقدند، هستیاندیشمندان و تحلیل
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شده است و در وجود گرفته ریشه در یونان باستان دارد و از واژه دهد. این کلمه کهمی

حقیقت، ( پاسخ به این سؤال کلیدي است که آنچه وجود دارد چیست و چه ماهیتی دارد

اي عام نظریهشناسی عبارت است از گران علوم اجتماعی معتقدند هستی). تحلیل67: 1391

اي از درباره اینکه چه نوع چیزهایی یا جوهرهایی در جهان وجود دارند و اشاره به گستره

شود که درون حوزه خاص از معرفت و تحقیق علمی پذیرفته ها در روابطی اشاره میهستی

  ).24ـ 20: 1384بنتون و کرایب، ( شودمی

ـ سیاسی یا نگرش پژوهشگر  به عبارتی تحلیل و تشریح ماهیت واقعیت اجتماعی 

 خاص شناسیمعرفت، هستی حوزه هاي آن. هرها درباره سرشت جهان و مؤلفهبینیجهان

حوزه  آن که دارد فرآیندهایی یا روابط و چیزها انواع توصیف و بنديطبقه براي را خود

 شناساندن پی در شناسیهستی که چیزهاست انواع همین دارد و سروکار آن با معرفت

سازي به دنبال این هستیم که در این مقاله بر مبناي رهیافت بومی) 23: همان( هاستنآ

سازي شناسی بومیدر نگرش اقتصاد اسالمی چیست؟ به چه دالیل باید هستی بدانیم هستی

سازي در بعد تواند مبنا بومیشناسی اسالمی چگونه میدر این بعد مدنظر قرار گیرد؟ هستی

  اقتصادي گردد.

در  دهد.می تشکیل شناسیمعرفت را رهیافتی هر ضلع دیگر شناسی:معرفت -2 -1 -1

ها را شناسی آناین بعد ما به دنبال توضیح، تحلیل و تشریح مفاهیمی هستیم که در هستی

 ها را شناخت؟ دركتوان آن مفروضپنداشتیم؛ به این معنی که چگونه میمفروض می

است. در  شناسیمعرفت به پرداختن هايانگیزه دیگر از بشري فهم ثبات و تحول چرایی

هاي پژوهش، درباره یک توان درباره یافتهشود که چگونه میشناسی روشن میمعرفت

) به 84: 1390صادقی فسائی و ناصري راد، ( اتفاق انسانی ـ اجتماعی داوري کرد حادثه یا

هاي ک پژوهش نسبت به یافتههاي یشود یافتهکند که چه چیزي سبب میعبارتی روشن می

 اصلی سؤال عبارتی به ؛Harding,1987: 3)( تر باشدپژوهش دیگر در همان زمینه، مناسب

 و تحلیل توضیح، دنبال به شناسیمعرفت در اما بود هستی و وجود چستی شناسیهستی

 در بتوان چگونه اینکه عبارتی به دارد؛ وجود درباره آنچه شناخت کسب شرایط تشریح

 .)34: 1389 برزگر،( کنیم دفاع خود شناخت از متعارض، و رقیب هايتحلیل برابر

شناسی بــه شناسی است. روشضلع سوم مثلث هر رهیافتی روش شناسی:روش -3 -1 -1

تــوان شده از وجود و هستی را چگونــه میدنبال تحلیل و توضیح آن است که معرفت کسب

هــا توانــایی واســطه آنداننــد کــه بهشناســی را ابزارهــایی میدست آورد؟ به عبارتی روش به
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) 34: 1386برزگــر، ( گرددپذیر میتحصیل شناخت و واقعیت بخشیدن به یک حادثه امکان

اند از نظریه و تحلیــل دربــاره نحــوه اجــراي شناسی را عبارت دانستهاغلب تحلیل گران روش

ها نه خــود روش یــا یا مطالعه توصیف، تعریف، توجیه روش Harding,1987: 81)پژوهش(

خواهنــد گیرد کــه میهاي پژوهش را در برمیو تکنیک هاي اجراي، ابزارهابه عبارتی روش

 ايمقدمــه قبلــی بعــد ). دو81: 1390یک معضل را حل کند (صادقی فســائی و ناصــري راد، 

 تحلیــل و توضیح از پس که معنی بدین ؛است شناسیروش قالب در نهایی نتایج به نیل براي

 هســتیم ســؤال ایــن بــه پاســخ دنبال به شناسیمعرفت و شناسیهستی قالب در مقاومتی اقتصاد

انــد؟ برنامــه توســعه و کدم آن راهکارهــاي کــرد؟ عملــی را هاایــده ایــن تــوانمی چطور که

پیشرفت باید چگونه و بر چه اصولی انجام گیرد؟ آیــا یــک مســیر و نــوع نگــاه خطــی بــراي 

  همگان وجود دارد؟ 

و  ســازي بــا تأکیــد بــر پویــایی، ســیالیتاقتصاد مقاومتی با الهام گیــري از رهیافــت بومی 

ر علــوم انســانی، کثــرت د قاعدگی در علوم انسانی، مطرح کــردن جایگــاه اراده و اختیــاربی

)، 40ـ  38: 1389برزگــر، (ها، گیري رفتــار انســانانــدازهقابل در علــوم انســانی، غیــر متغیرها

بینی، احساســات، قومیــت و...، قواعــد و ها از فکر، ایدئولوژي، جهانتأثیرپذیري رفتار انسان

ردن مباحــث و علوم انسانی در غرب را حاصل تئوریزه کــ هاي تولیداصول موضوعه و نظریه

بینــی و ارائــه رو معتقد است فهم، پیشداند، ازاینها میبوم غربی آنمسائل متناسب با زیست

  ). 267: 1386یک نسخه شفابخش براي همگان عمالً غیرممکن گردیده است(برزگر 

هــاي هــاي حــاکم بــر دنیــاي غــرب تحــت نگرشاز سوي دیگــر بایــد گفــت کــه نگرش

هاي آن، ســلطه بــر طبیعــت قالــب تحــوالت رنســانس و مؤلفــههــا در فرهنگــی و درونــی آن

چرخــد، دنیــا چیز حول محور توحید و معاد میمبناست؛ اما در نگرش اسالمی برعکس همه

شناسی اسالمی قرار ندارد و مفــاهیمی چــون ســلطه مداري صرف مدنظر انسانسازي و انسان

). 42ـ  40: 1389برزگر، (نــدگردکلی محــو میمحوري، استعمار گــري، نژادپرســتی و... بــه

بنابراین معتقدند کــه علــوم اجتمــاعی غربــی و دســتاوردهاي آن متــأثر از شــرایط تــاریخی ـ 

فرهنگی خودشان بوده است قابلیت پاسخگویی نیازهاي دیگــر جوامــع خصوصــاً اســالمی را 

از  عنایت بــه مــوارد فــوق، اقتصــاد مقــاومتی بــه دنبــال اســتفاده اجتهــادي، گزینشــی با ندارد.

دستاوردهاي بشریت در حوزه اقتصادي بر مبناي درونی کردن آن در جامعه است تــا بتوانــد 

اي جــامع بــراي تــداوم و پیشــرفت و توســعه هم نواقص آن را بگیرد و هم بتواند الگو و نقشه

 ها ترسیم کند.جامعه در شرایط بحران و تحریم




