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  ∗تربیت دینی و تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی

  1ياصغرمحمود  *
  چکیده

هاي دینی و اقتصادي در مکتـب اسـالم تعامـل و همـاهنگی کـاملی      بین آرمان
شد و تعـالی انسـان   اي جهت رتا جایی که اسالم، اقتصاد را وسیله ،وجود دارد

بینـد. از ایـن رو، در فرهنـگ اقتصـادي اسـالم، اهتمـام بـه علـم و دانـش و          می
نوآوري، ترغیب به کار، اهمیت دادن به وجـدان کـاري، اتقـان و انضـباط در     
کار و عمل، پرهیز از اسراف و تبذیر، زهـد و قناعـت در مصـرف، تشـویق بـه      

امـر تولیـد و عـدم وابسـتگی بـه       الهی و تالش در يهابهترین استفاده از نعمت
بیگانگان در کاالهاي استراتژیک، زمینه را براي رسیدن به الگوي متناسـب بـا   

  آورد.هاي اقتصادي اسالم فراهم میآرمان
بنـدي  نهادینه سازي چنین فرهنگی از طریق تربیت دینی که زمینه را براي پـاي 

  میسر است.  ،کندیها ایجاد ماي دینی و به میدان عمل آوردن آنبه باوره
براین اساس، فرض ما در این پژوهش بـر ایـن اسـت کـه بـین تربیـت دینـی و        

زیرا تربیت دینی در بعد اقتصادي  ،معناداري وجود دارد ۀاقتصاد مقاومتی رابط
وري بهینـه از منـابع و   آموزي و به کارگیري آن در بهـره در واقع همان مهارت

  وري است.ارتقاء بهره
اقتصاد دانـش   تربیت دینی، اقتصاد مقاومتی، الگوي مصرف، :واژگان کلیدي

  بنیان.

                                                        
  .14/11/1392ـ تاریخ پذیرش:  27/5/1392تاریخ دریافت:  ∗
  mahmood.asghari @razavi.ac.ir                                 انشگاه علوم اسالمی رضويدپژوهشی  ضوع .1
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  مقدمه و طرح مسأله
اسـت کـه فـرد و    تشریع احکام و قوانین اقتصادي در شرع مقدس اسالم براي آن 

اقتصاد دسـت یابنـد. بـه     ةها به اهداف مورد نظر اسالم در حوزجامعه با عمل به آن
را » نظـام دسـتوري رفتـاري   «زبـور یـک   احکام و قوانین م ۀعبارت دیگر، مجموع

  و از آنجا کـه تربیـت دینـی هـم در پـی تطـابق رفتـار افـراد در تمـامی          ،سازندمی
اقتصــادي، فرهنگــی و سیاســی) بــر مبنــاي  ةهــاي اجتمــاعی (اعــم از حــوزحــوزه

 اند.بنابراین هر دو داراي خاستگاهی یگانه ،دستورات دینی است
ها جستجو آنل این دو را باید در خاستگاه براین اساس چگونگی ارتباط و تعام

در  (چـون  در نظـر گرفـت  » سیستم اجتمـاعی «توان کرد. از آنجا که جامعه را می
استه از روابط )، در واقع سیستم اجتماعی، برخاندجامعه افراد داراي روابط متقابل

اجتماعی است. روابط اجتماعی همچون روابـط طبیعـی امـوري جزمـی و قطعـی      
به همین جهت اسـت کـه افـراد در شـرایط معینـی نسـبت بـه یـک عامـل          نیستند. 

  هـاي متفـاوتی بدهنـد. و ایـن امـر تـابع اراده و اختیــار      تواننـد پاسـخ  مشـخص مـی  
  .)16، 1372هاست (امیري تهرانی، انسان

شـود.  ها محسوب میها، از جمله روابط اجتماعی انسانروابط اقتصادي انسان
از آنجـا   خـود اسـت.   ةي اقتصادي خود تابع میل و اراددر نتیجه انسان در رفتارها

رفتار اقتصادي  ،هاي دینی و اجتماعی استثر از باورها و ارزشأها متکه گزینش
ارتباطی وثیق و تنگاتنگ با نظام ارزشی برگرفته شده از مبـانی انسـان شـناختی و    

همکاري حوزه (ر. ك. به: دفتر  ۀ افراد دارداصول جهان بینی و نگاه هستی شناسان
). بدین جهـت اسـت کـه در    208، 1368اء رضوي، و بن 22ـ25، 1371و دانشگاه، 

چـه  «کـه   ال اساسـی در هـر نظـام اقتصـادي کـه عبارتنـد: از ایـن       ؤپاسخ به سه سـ 
هـاي  تـابع خواسـت و ارزش   ،»کاالیی؟ به چه میزان؟ و به چه شکل تولیـد شـود؟  

پردازیم. از آنجا که طرح مسأله میحاکم بر آن جامعه است. بعد از این مقدمه به 
توان در این یابی به اهدافی است و آن اهداف را میاقتصاد مقاومتی در پی دست

کیـد روي  أهـا و ت کـاهش وابسـتگی   در پـی  مقـاومتی  اقتصادجمله خالصه کرد: 
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  .است هاي تولید داخل و تالش براي خوداتکاییمزیت
یـابی بـه ایـن اهـداف،     دسـت  فرض ما در این پژوهش بر این است کـه بـراي  

توان از طریق تربیت ترین بستر، قواعد رفتاري اقتصادي اسالم است که میمناسب
چـه باورهـاي مـردم بـه مبـانی اعتقـادي        دینی به آن دست یافت. براین اساس، هر

  تـر باشـد بـه همـین میـزان     تـر و اجـراي احکـام اقتصـادي آن دقیـق     دینی، محکـم 
  تر خواهد بود.مقاومتی بیشتر و سریع یابی به اهداف اقتصاددست

  اهمیت و ضرورت تحقیق
هـاي پـس از انقـالب، کشـور در بسـیاري از نیازهـاي حیـاتی بـه          اگرچه در سـال 

بـه خـارج    تـرین نیازهـا   خودکفایی رسیده است، اما هنوز هـم در بخشـی از مهـم   
 ۀدهـد کـه در عرصـ    سـت واردات کشـور نشـان مـی    فهروابسته است. نگـاهی بـه   

، گوشـت ، قند و شکر، ت دامیذر ۀدان، اي خوراکی مواردي همچون برنجکااله
صنعتی نیـز   ةبیست کاالي اول وارداتی هستند. در حوز ةدر زمر، روغن خام سویا

ترین اقالم صنعت، اولین کاالي وارداتی کشور  شمش فوالد به عنوان یکی از مهم
درصـد   25از دهـد کـه بـیش     است. به طور کلی آمـار واردات کشـور نشـان مـی    

اي از آنهـا بـه    شوند که بخش عمده واردات کشور در بیست قلم کاال خالصه می
  .)1391(فیروزآبادي،  است نیازهاي مهم و استراتژیک کشور مرتبط

دشـمنان انقـالب    ۀشـود کـه هجمـ    جا ناشـی مـی   اهمیت اقتصاد مقاومتی از آن
اخیـر بـیش از هـر    هاي  اسالمی براي متوقف کردن روند پیشرفت انقالب در سال

  اقتصاد تمرکز یافته است. ۀزمان دیگري بر عرص
 ۀاین در حالی است که وضیعت فعلی اقتصادي کشور با اقتصاد مقاومتی فاصل

زیادي دارد. شاهد بر این ادعا، در بخش مصرف، وجود اسراف و تبـذیر در   نسبتاً
 رجیگرایی، تمایل به مصرف کاالي خابازار مصرف، حاکمیت فرهنگ مصرف

هـا  ه کـار نگـرفتن آن  ها در سفته بازي، و بکارگیري سرمایهه و در بخش سرمایه، ب
  تـوجهی بـه تولیـد کاالهـاي اساسـی، عـدم      در امر تولید، و در بخـش تولیـد، بـی   
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  ... اسـت. وجـود چنـین وضـعیتی حکایـت از عـدم      وجـدان کـاري و  بندي به پاي
براي اصـالح و تغییـر ایـن     بندي به فرهنگ اقتصادي اسالم در جامعه را دارد.پاي

شـود. ایـن   بندي به احکام و دستورات اقتصادي اسالم دو چندان میوضعیت پاي
گر ارتباط تنگاتنگ بین تربیت دینی و اقتصاد مقاومتی است. نوع نگرش مهم بیان

و تفکر و فرهنگ سازي که در بستر تربیت دینی تبلور خواهد یافت، هـیچ گونـه   
ها و مهمل کاري و نگـاه بـه بیـرون    ذیر، و اتالف سرمایهسازگاري با اسراف و تب
  مرزها را نخواهد داشت.

  روش تحقیق
اي است؛ هاي مشابه خود، روش کار کتابخانهپژوهش ۀاین پژوهش همانند همدر 

تحلیلی با تکیه بر منابع دینی (کتاب و سنت)، در ـ  که با استفاده از روش توصیفی
  باشد.خود می ۀپی اثبات فرضی

  فرضیه پژوهش
معنـاداري وجـود    ۀفرض ما بر این است بین تربیت دینی و اقتصاد مقـاومتی رابطـ  

آمــوزي و بــه دارد. زیـرا تربیــت دینــی در بعــد اقتصــادي در واقـع همــان مهــارت  
ایـن اسـاس    وري اسـت. بـر  وري بهینه از منابع و ارتقاء بهرهکارگیري آن در بهره

  سازد.د مقاومتی فراهم میتربیت دینی بستري مناسب براي اقتصا

  تحقیق ۀپیشین
موضـوعاتی ماننـد تربیـت     ةبـار ۀ تحقیق باید گفـت، اگـر چـه در   در رابطه با پیشین

دینی، تحقیقات زیادي صورت گرفته و در قالب کتـاب یـا مقالـه در مجـالت بـه      
چاپ رسیده است؛ همچنین در رابطه با اقتصاد مقاومتی تعداد محدودي کتـاب و  

ثیر آن بـر  أشده است؛ اما این که ایـن دو موضـوع (تربیـت دینـی و تـ     مقاله منتشر 
پژوهشی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه      ۀلأباهم به صورت یک مساقتصاد مقاومتی) 
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 . مسبوق به سابقه نیست ،باشد

  مفاهیم بخش اول: تعاریف و
 معناي تربیت دینی

ین اسـت.  تربیت و د ۀشناخت مفهوم تربیت دینی منوط به شناخت معناي دو کلم
  بنابراین الزم است به معناي این دو واژه پرداخته شود. 

 ة، واژ1377به معناي پرورانیدن یا پرورش دادن است (دهخـدا،  » تربیت« ةواژ
 تربیت).  

اول  ۀ. ریشـ انـد را مـد نظـر قـرار داده    لغوي ۀتربیت سه ریش ۀبراي کلمبرخی، 
 ،»یربی ،ربا« ۀو است. دوم از ریشکه به معناي رشد و نم ،»یربو ،ربا« ةکه از ماد این

کـه بـه    ،»یـرب  ،رب« ۀکه از ریش که به معناي رشد و تکامل آمده است. سوم این
معناي اصالح و به عهده گرفتن امر است. پس تربیت در لغت داراي سه معناست، 

(الحسـنی،   اول زیاده و نمو، دوم رشد و تکامل و معنـاي سـوم اصـالح و تهـذیب    
1383 ،22.(  
در نگاهی کـالن، چیـزي جـز معیـار هـدایت و عامـل معنـادهی و        » دین« ةواژ

مندي بشر است. به تعبیـر  سعادت ۀتواي دین، نسخحهویت بخشی به بشر نیست؛ م
  :1امام خمینی

ابعاد مادي و معنـوي بشـر را    ۀدین الهی داراي دستورات جامعی است که کلی
در بعـد روحـانی، در   تعالیمی کـه عـالوه بـر غنـی سـاختن انسـان        ؛شودشامل می

. با توجه بـه چنـین معنـا و    )240، 5ۀ نور، جسازد (صحیفمادیات هم او را غنی می
دینی این چنین است  ۀبرداشتی از دین است که انتظار مقام معظم رهبري از جامع

  که:
اسالمی، زندگی معنوي و مادي را توأمان دارد. هم دین مردم و اخالق  ۀجامع

کنـد، هـم زنـدگی مـادي و معیشـت      مردم را غنـی مـی   مردم و فرهنگ و معارف
کند می اسالمی را تأمین ۀمردم، یعنی کار و تولید و استخراج و اختراع یک جامع
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  ).28/4/70و لذا باید برویم دنبال یک چنین حرکتی (مقام معظم رهبري، 
منظـور مـا از تربیـت     ة تربیت و دین باید گفـت حال با توجه به تعریف دو واژ

  یزي جز تربیت اسالمی نیست.دینی چ
تـدابیر و اقـدامات    ۀتربیت دینی در مفهوم خاص آن عبارت است از مجموعـ 

سنجیده و منظم تربیتی به منظور پرورش و تقویت ایمان و التزام متربیان به باورها، 
زاده  هـا، احکـام و دسـتورات، اعمـال و مناسـک دینـی (صـادق       هنجارها و ارزش

بنابراین، تربیت دینی در شکل سالم خـود، بایـد    .)7 ،1380قمصري، و همکاران، 
آن باشد که ایمان و عمـل را در پیونـد بـا یکـدیگر پدیـد آورد (بـاقري،        ددرصد
1380 ،40.(  

  مفهوم اقتصاد مقاومتی
  اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبري

نـد  اشته باشیم که هـم رو د اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى
کـاهش پیـدا    اش  پـذیرى   رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب

  ).2/6/1391  (مقام معظم رهبري، کند

  تعاریف دیگر 
نظـران در رابطـه بـا معنـا و مفهـوم اقتصـاد       برخی از تعاریف دیگري کـه صـاحب  

ی از هـای نمونه .به نوعی توضیح و تبیین کالم رهبري است ،اندمقاومتی بیان نموده
  آن تعاریف بدین قرارند:

کیــد روي أهــا و تمقــاومتی کــاهش وابســتگی اقتصــاد :)1391خــوش چهــره (
  .است هاي تولید داخل و تالش براي خوداتکاییمزیت

اسـت کـه     کارهاییتدابیر و راه ۀاقتصاد مقاومتی مجموع: )1391میرمحمدي (
هاي اقتصادي به کار  هزمین ۀدر هم ،قتصادي در شرایط مقاومتر ابراي پیشبرد امو

  . شود گرفته می
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شـرایط   هـاي فشـار در  حـوزه  اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص :)1392موسوي (
در شـرایط آرمـانی    و ،کردن تالش براي کنترل و بی اثر و متعاقباً ،کنونی تحریم

اعمـال   بـاور و مشـارکت همگـانی و    تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، کـه قطعـاً  
  و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. هاي عقالییمدیریت

 هـاي اقتصـادي معطـوف بـه    گـذاري و اجـراي برنامـه   سیاست :)1392( ایزدي
  .سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه ۀپایداري در هم

الگوي مصـرف   که مردم اقتصاد مقاومتی یعنی این :)1391( صادقی شاهدانی
ي خارجی به سمت مصـرف کـاالي داخلـی    خود را تغییر دهند و از مصرف کاال

  .کنند حرکت
اي کـه در مقابـل   کـردن سیسـتم اقتصـادي بـه گونـه      ایرانیـزه  :)1392( رضایی

بـه اقتصـاد کشـور گزنـدي وارد      خـارجی  ۀهرگونه تحریم و فشارهاي همه جانبـ 
  .نشود

برخی هم بـر مبنـاي تفکـر سیسـتمی ایـن گونـه بـه تعریـف اقتصـاد مقـاومتی           
  اند:پرداخته

منـابع   ۀتصاد مقاومتی سیستمی است کـه درصـدد اسـت بـا محوریـت توسـع      اق
مندي رشد و پایداري اقتصـادي را برقـرار سـازد (جـامی،     انسانی، انضباط و قانون

). با توجه به تعاریفی که بیان شد تعریف مورد نظر 182، 1391ایمانی مقدم، تنها، 
  ست.ما از اقتصاد مقاومتی همان تعریف مقام معظم رهبري ا

   ثیر تربیت دینی بر اقتصاد مقاومتیأبخش دوم: نقد و بررسی ت
  بازشناسی مفهوم تربیت دینی

هـا و باورهـاي    برآنیم که نقش دین، آموزهبار یکدر بررسی مفهوم تربیت دینی 
صـورت،   ایـن  در ،توجـه و ارزیـابی قـرار دهـیم     دینی را در پرورش انسان مـورد 

ایـن   اما ،بوددر تربیت انسان قابل مطالعه خواهد  عاملیت دین همثاب  تربیت دینی به
  گیرد. نمی بر مقصود اصلی نوشتار حاضر را در تعریف
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یند تربیـت  اشود، به بر در نظر گرفته می» تربیت دینی«مفهوم دیگري که براي 
این  رمدار نظر دارد. ب باور و دین مداري و شخص دین دین باوري، دینی، یعنی دین

» تربیت دینی«به مفهوم بررسی نقش دین در تربیت انسان با » یتربیت دین«، اساس
مـداري، از یکـدیگر متمـایز     بـاوري و دیـن   به مفهوم محصول تربیـت، یعنـی دیـن   

  .شوند می
مـدار کسـی اسـت کـه پـیش از هـر چیـز، حیثیـت          دیـن  ر مبناي تعریف دوم،ب

نـاگون  هـاي گو  کارکردهاي مؤثر دین در ساحت کاربردي دین را باور کرده، به
زندگی انسانی یقین داشته باشد. چنین فـردي بـه اهمیـت نقـش دیـن در زنـدگی       

قـدر وسـع خـویش کوشـیده اسـت در مقـام         فردي و اجتماعی پی برده است و به
 مدار تربیت بند باشد. بنابراین دین در نظر انسان دینعمل و رفتار به مفاد دین پاي

می برخــوردار اســت، مســلردي یافتــه بــه تربیــت دینــی، از ارزش نظــري و کــارب 
هـاي سیاسـی، تربیتـی، اجتمـاعی،      یابـد دیـن بـا تمـام سـاحت      اي که درمی گونه به

داري  اقتصادي، خانوادگی و... سروکار دارد. چنین برداشتی، خاصیت طبیعی دین
  مـداري اسـت. تربیـت دینـی بـر چنـین       دیـن بـاوري و   و مایۀ قوام و استحکام دین

   .ورزد تأکید میاي لهأمس
بینی و مبانی اعتقادي و باورهـاي انسـان    تربیت دینی بدین ترتیب، هم به جهان

هاي اخالقی، حقوقی، سیاسی و نظایر آنها متکی  ارزش نظر دارد و هم به اصول و
، تربیت دینی هم با اندیشه و نظر فرد و هم با اخالق و عمل دیگر عبارت است. به

، این دو حیثیت هرگز از یکدیگر جـدایی  تر او کار دارد. این دو قلمرو، یا مناسب
  پذیرند. نمی

  تعامل بین ایمان و عمل
هـاي  تربیت دینی، باید براي فراهم آوردن معرفت و بینش مناسب نسبت به آموزه

 ۀها را به حرکت واداشته و زمیندینی، سخت بکوشد و در پرتو این بینش، گرایش
دستاورد این تالش است. انسانی کـه  تبلور اراده و انتخاب را فراهم آورد. ایمان، 
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ایمان در قلب او روییده، باید بر این حقیقت نیز واقف گردد که بالیدن این نهال، 
در گرو عمل است. ایمان نیز باید از عمل سیراب گردد تا شاخ و برگ بگستراند 

با ایمـان   ؛»األیمان على بالصالحات یستدل... فباالیمان یستدل علی الصالحات و «
تـوان دسترسـی پیـدا    توان به اعمال صالح راه برد، و با اعمال نیکو به ایمان مـی می

  .)291ـ292، 1379دشتی، (کرد 
گویـد: مـراد از ایمـان در ابتـداى      الحدید در شرح این سخن علوي مـى  ابى ابن
) معناى لغوى آن است نه اصطالح شرعى. ایمان در لغت باالیمان یستدل...جمله (

است؛ بنابراین معناي عبارت این است که کسـى کـه وحـدانیت    به معناى تصدیق 
را تصدیق کند، این شهادتین وي دلیلی خواهـد بـود بـر     9خدا و رسالت پیامبر

) ... یسـتدل علـى االیمـان   م (ب و مستحب. اما مراد از ایمان دواعمال صالحِ واج
و عمـل   معناى شرعى است نه لغوى. معناى شرعى ایمان پیمان قلبى، اقـرار زبـانى  

در این صورت، مؤمن تا زمانى که به همۀ واجبات عمـل نکنـد و    .جوارحى است
 ،1387الحدیـد،   ابـی  شود (ابـن  از همۀ افعال قبیح اجتناب نکند، مؤمن شمرده نمى

  ).  201، 9ج
امر مسـلمی در   :معصومین روایاتدر احادیث و بودن عمل بر ایمان   نشانه

  فرماید: مى 7امام صادق ه،نظر گرفته شده است. به عنوان نمون
 ایمـان عمـلِ آن اسـت    ۀنـ بیشـود و   نه ثابت نمىایمان ادعایى است که جز با بی

  فرماید: مى 7علی ). همچنین، امیرالمؤمنین40 ،2ج ،1378 (کلینی،
 ،ق1404(مجلسـی،   شـود  مـؤمن در عمـل او مشـاهده مـى    درستى که یقـین    به

مجلسـى:   ۀعالمـ ست که به اعتقاد ا :بیتهاي اهلبر مبناي آموزه). 311، 68ج
گـردد.   شود و اقرار جز به عمل جوارح کامل نمـى  تصدیق جز به اقرار ظاهر نمى«

تـأثیر  بنابراین، بین ایمان و عمل ). 282، 7همان، ج» (اند همانا اعمال گواهان ایمان
   .و تأثر متقابل وجود دارد
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  اقتصادي  ةقلمرو تربیت دینی در حوز
اقتصادي از یک سـو، در برابـر دو قطـب     رفتارهاي ةر حوزتربیت صحیح دینی د

که با تعطیلی تالش براي رفاه و پیشرفت فـردي و اجتمـاعی    ،زاي رهبانیتآسیب
همراه است و در نتیجه به فقرآفرینـی و فقیرپـروري منجـر خواهـد شـد؛ و نیـز بـا        

د را دنیـا دیـدن و خـو    ۀزدگی که همه چیز را در حیطـ قرار دادن دنیا و دنیا هدف
فداي دنیا کردن، که به انحصار منابع و استثمار کشیدن هم نوعـان منجـر خواهـد    

تصـادي و  و از دیگر سو، در پی نهادینه سـازي فرهنـگ حقـوق اق    شد، قرار دارد.
  اخالق اقتصادي دینی است.

اقتصـادي و پیونـد وثیـق آن بـا      ةمـدي تربیـت دینـی در حـوز    ادر راستاي کار
  ه اعتقاد برخی از صاحب نظران:اقتصاد مقاومتی است که ب

هستیم که هم اسالمی باشد و هم مـا را بـه جایگـاه    » آلی اقتصاد ایده«ما در پی 
مـد  ابخـش و کار  اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادي که براي جهـان اسـالم الهـام   

  .)1391(پیغامی،  باشد» تمدن بزرگ اسالمی«ساز تشکیل  بوده و زمینه

  فرهنگی ةوزقلمرو تربیت دینی در ح
اصـلی   ۀد و باورهاي افراد را در درون فرهنگ ببینیم، بایـد پایـ  یعقا ۀاگر مجموع

گرو اعتقـاد و ایمـان بـه خـدا     سازد، در ها را میکه رفتار انسان ،فرهنگ جامعه را
ــی،  دانســت ــراین اســاس نقــش و جایگــاه تربیــت دینــی در  .)162، 1378(عزت   ب

رخوردار است. به عنوان مثـال، اگـر چـه    دهی به فرهنگ از اهمیت بسزایی بشکل
حقوق اقتصادي قانونی است الزامـی کـه بـراي تنظـیم و توجیـه حیـات اقتصـادي        

، 1332شود و داراي ضـمانت اجـراي دولتـی اسـت (دوپاکیـه،      ها صادر میانسان
اما اگر عمل به همین حقوق و احکام در بستر فرهنگی در جامعـه شـکل    .)10ـ11

ها در انجام آن خواهد شد. این در حالی اسـت  کت انسانسبب تسریع حر ،بگیرد
رفتارهـا و روابـط    دهـی بـه  که حقوق و احکام اقتصادي نقـش اساسـی در شـکل   

  اقتصادي دارند.
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  ثیر آن بر اقتصاد مقاومتیأطراحی سبک زندگی دینی و ت
توان چنین نتیجه گرفت کـه انسـان تربیـت یافتـه بـه      با توجه به آن چه گذشت می

ینی در اولین گام در پی اصـالح سـبک زنـدگی خـود بـر مبنـاي تطبیـق        تربیت د
هاي دینی برخواهـد آمـد؛ کـه ایـن امـر      الگوي رفتارهاي اقتصادي خود با آموزه

همان اهداف و نتایجی را در پی خواهد داشت کـه اقتصـاد    ،مستقیم ، به طورخود
 اسـب زنـدگی متن  ةطراحی یک الگوي مشخص از شیومقاومتی در پی آن است. 

تفـاوت  بـی  اقتصـاد مقـاومتی  و ارکـان   هـا لفهؤتواند نسبت به متربیت دینی نمیبا 
  باشد.

  گوید:باره می هاي اقتصادي در این رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل
کنیم، تصور ما از اقتصـاد، نـوعی از اقتصـاد     وقتی بحث از اقتصاد مقاومتی می

هـاي   بینی توحیدي دارد و مقولـه  اسالمی است؛ یعنی اقتصادي که ریشه در جهان
کند. به طـور   مادي، معیشت و معنویت را در یک تفسیر و الگوي خاص دنبال می

، زریبـاف ( داري اسـت  حتم این الگو نه الگوي سوسیالیستی و نـه الگـوي سـرمایه   
ها و ارکان لفهؤ). در ادامه به توضیح بیشتر و چگونگی این ارتباط با برخی م1391

  تی خواهیم پرداخت.اقتصاد مقاوم

  ها و ارکان اقتصاد مقاومتیمؤلفه
   الف ـ اصالح الگوي مصرف

زدگـی و مصـرف کاالهـاي    گرایـی و مصـرف  مصـرف  ۀافزایش مصرف و روحی
خارجی در بسیاري از کشورها از جمله ایران به یک معضل غیر قابل حل تبـدیل  

یـن کشـورها عمـل    اقتصادي در ا ۀو به عنوان یک مانع در برابر توسع ،شده است
گـذاري و  کند. در حالی که این کشورها بیش از هر چیـز بـه افـزایش سـرمایه    می

اقتصـادي اسـت،    ۀافزایش تولیدات داخلی احتیاج دارند که شاخص اصلی توسـع 
شـود تـا تولیـدات داخلـی دچـار      ولی افزایش مصرف کاالهاي خارجی سبب می

ــوجهی از در   ــل ت ــر آن بخــش قاب ــه جــاي مشــکل شــود؛ و عــالوه ب   آمــد ملــی ب
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گذاري، صرف خرید کاالهاي خارجی شـود. از ایـن رو اصـالح الگـوي     سرمایه
تا جایی کـه بـه تعبیـر مقـام معظـم       ،داردنقش اساسی مصرف در اقتصاد مقاومتی 

  رهبري:
یعنـى مصـرف   ؛ یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى اسـت مدیریت مصرف،  ۀلأمس

تعـادل در  ۀ ز پرهیز از اسـراف و مالحظـ  . امرو.متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر.
تواند ادعا مصرف، بالشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادى است؛ انسان می

  ).3/5/1390د (مقام معظم رهبري، را دار  اهللا سبیل اجر جهاد فى این کند که

  مصرف در قرآن  ۀاصول چهارگان
یت یافته بـه تربیـت   با توجه به آن چه که در تعامل بین ایمان و عمل گفته شد؛ ترب

قرار ذیل را بر محور چهار اصل قرآنی د سبک زندگی خو بایددینی در مصرف، 
  .دهد

  . مصرف همراه با پارسایی: 1
ــا پیــروي نکــردن از خواســته   هــاي شــیطان ایــن امــر از منظــر قــرآن کــریم، ب

) و نیـز  81/گـري (طـه  ) و طغیـان 60/تبـاهی (بقـره   ) و پرهیـز از فسـاد و  168/(بقره
شـود (جـواد   ) محقـق مـی  26ــ 27/) و تبـذیر (اسـراء  31/از اسراف (اعرافدوري 

رسـمیت  ه ). براین اسـاس، قـرآن مصـرف مشـروع را بـ     236ـ237، 1384ایروانی، 
  ).341، 1362شناخته و تعهدي بر آن ایجاد نموده است (حریري، 

  . مصرف همراه با عمل صالح: 2
خطاب به پیـامبرانش کـه    ،51 ۀآی ،منونؤم ةاین مطلب را قرآن کریم در سور

این گونـه بیـان    ،به صورت فرمان و دستور ،اندهاي خود بودهاسوه و الگوي امت
اي رسوالن از چیزهاي پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهیـد (جـواد    :کندمی

  ).236ـ237، 1384ایروانی، 
  . مصرف همراه با اداي حقوق:3
قـرار   هـا  رختـانش روى داربسـت  هایى کـه د باغهاى معروش (ست که باغا او
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. هـایى کـه نیـاز بـه داربسـت نـدارد) را آفریـد       بـاغ هاى غیرمعروش (دارد)، و باغ
و (نیـز)   .همچنین نخل و انواع زراعت را، که از نظر میوه و طعم بـا هـم متفاوتنـد   

زیتون و انار را، که از جهتى با هم شبیه و از جهتى تفاوت دارند (برگ و  درخت
آنهـا متفـاوت    ةشان شبیه یکدیگر است، در حالى که طعـم میـو  يظاهر ساختمان

و حـق آن را بـه    ،نشـیند، بخوریـد   به هنگامى که به ثمر مى، آن ةاز میو .)باشد مى
 کـه خداونـد مسـرفان را دوسـت نـدارد      کنیـد، ف نو اسـرا  ،هنگام درو، بپردازیـد 

   مکارم شیرازي). ۀ، ترجم141/(انعام
نسان تربیت یافته به تربیت قرآنی، همچنان که در مکتب اقتصادي قرآن، یک ا

ۀ هـاي روزانـ  مین نیازمنـدي أکنـد، و در پـی تـ   اش رسیدگی مـی به خود و خانواده
ورزد (طالـب تـاش،   هاست، از رسیدگی به نیازمندان و مستمندان نیز غفلت نمیآن

1388 ،45.(  
 ةدتوان رفتار مصرف کننـ بدین جهت است که در سیستم اقتصاد اسالمی نمی

بـه  مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛  مسلمان را بدون رابطه با رفاه کلی همان جامعه
تـوان مسـتقل از   اي را نمـی تعبیر دیگر توابع مطلوبیت مصرف افراد چنـین جامعـه  

  ).124، 1363،  ان ی چ ون وتیکدیگر در نظر گرفت (ت
  . مصرف همراه با شکر: 4

اي که روزي شما کردیم، هاي پاکیزهتاید، از نعماي کسانی که ایمان آورده
آن،  ۀ). شـکر کـه در معنـاي توسـعه یافتـ     172/(بقـره  بخورید و خدا را شکر کنید

عملـی   ةهاست؛ در واقع ثمـر عمات الهی در مسیر هدف آفرینش آنگیري از نبهره
مصرف همراه با پارسایی، و مصرف همراه با انجام عمل صالح و مصرف همراه با 

 ).236ـ237، 1384است (جواد ایروانی، پرداختن حقوق 
اگر این چهار اصل قرآنی مصرف در کشور رعایت شـود؛ بـه یقـین مصـرف     
بهینه را هم در زندگی فردي و هم در زندگی اجتمـاعی در پـی خواهـد داشـت.     

یـابی بـه الگـوي    دسـت  جهتبنابراین، تربیت دینی نقش بسزا و غیر قابل انکاري 
  تی خواهد داشت.صحیح مصرف در اقتصاد مقاوم
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  تأمین نیاز سرمایه در بازار سرمایه
اقتصادي هرگاه مصرف بر مبناي تربیت دینی صورت پذیرد عـالوه بـر    ۀدر چرخ

گرایی در پی دارد، خواهد توانست از ها و تبعاتی که مصرفگیري از آسیبپیش
مـن  «، 7ها جلوگیري کند که بـه تعبیـر امـام کـاظم    هدر رفتن و نابودي سرمایه

، کسـی کـه   »قتصد و قنع بقیت علیه النعمه و من بذر و اسرف زالت عنـه النعمـه  ا
اش دوام خواهد یافـت؛ و کسـی   روي و قناعت را در مصرف برگزیند نعمتمیانه

ق، 1398اش پایان خواهد پذیرفت (حرانـی،  که به اسراف و تبذیر بپردازد؛ نعمت
403.(  

  هـا از نـابودي سـرمایه   هـاي دینـی نـه تنهـا اصـالح الگـوي مصـرف       در آموزه
افـزایش آن را   ۀحتی زمین 7منین علیؤبلکه به تعبیر امیرالم ،کندگیري میپیش

روي سـبب افزایش(مـال) کـم    میانـه  ؛»االقتصاد ینمـی القلیـل  «سازد نیز فراهم می
ضمنت «فرماید: می 7). و در کالمی امام صادق353، 1366خواهد شد (آمدي، 

روي ورزد فقیـر  کنم کـه کسـی کـه میانـه    ن تضمین میم ؛»لمن اقتصد ان ال یفتقر
  ). 53، 4، ج1378نشود (کلینی، 

  کارآفرینی ۀرونق یافتن بازار اشتغال و توسع
دیـن مـدار، سـبب ایجـاد      ۀدر واقع دین از طریق مدیریت بازار مصرف در جامعـ 

درآمـدي بـر   کتاب  ةبدین جهت به تعبیر نویسند ،شودثبات در بازار سرمایه می
اي طراحی شده که بازارهـا از  الگوي مصرف در اسالم به گونه ،صاد اسالمیاقت

 ،1372(دفتر همکاري حوزه و دانشـگاه،   اندهاي رکودي و تورمی در امانآسیب
در تعریـف اقتصـاد   نظـران اقتصـادي   جهت نیست که برخـی از صـاحب  بی .)411

  د: گویمیبه بیان اهمیت اصالح الگوي مصرف پرداخته و مقاومتی 
الگـوي مصـرف خـود را تغییـر دهنـد و از       که مردم اقتصاد مقاومتی یعنی این

(صـادقی   کننـد  حرکـت مصرف کاالي خارجی به سمت مصرف کاالي داخلـی  
  ).1391شاهدانی، 



  

ر اق
ن ب
یر آ
و تأث

نی 
 دی
یت
ترب

متی
مقاو

صاد 
ت

]۱۵۱[  

مج

اصـالح   ۀهاي اقتصادي کشور گویاي آن است که اگر بتـوان در زمینـ  واقعیت
 ۀزمینـ  هایی که در ساختزیرهاي موثري برداشت؛ با توجه به الگوي مصرف گام
یک جهـش قـرار گرفتـه اسـت.      ۀفراهم آمده است، در مرحل اقتصادي در کشور
آهن،  اي و راه هاي امروز، بنادر فعال، خطوط مواصالتی جاده وضعیت زیرساخت

التحصیالن، نیروهاي ماهر و کارآفرین، گستردگی نظـام   تعداد متخصصان و فارغ
ي قــانونی بــراي فعالیــت اقتصــادي ماننــد هــا آمــوزش عــالی، فــراهم شــدن زمینــه

قانون اساسی، همه و همه شرایطی را فراهم آورده کـه   44هاي کلی اصل  سیاست
  یک جهش اقتصادي قرار دارد. ۀدر آستان کشور

  کاهش وابستگى به نفت
ها، منابع و امکانات مـادي  گرایی، هدر دادن ثروتبارزترین اثر نامطلوب مصرف

توانـد در  هـایی کـه مـی   شود تا منابع و ثـروت یده سبب میو طبیعی است. این پد
براي خرید کاالهاي مصـرفی   ،گذاري شودهاي تولیدي و زیر بنایی سرمایهبخش

روز بر میزان ه در نتیجه روز ب ، وآن هم از نوع خارجی آن هزینه گردد ،و تجملی
هـا و  ثـروت ها افزوده شود. در کشور ما نفت از جملـه  وابستگی و نابودي سرمایه

گردد؛ و بخش صورت کاالي خام به بازار عرضه میه ی است که بیزامنابع انرژي
عظیمی از درآمد حاصل از فـروش آن بـراي خریـد کاالهـاي مصـرفی خـارجی       

بایـد   شود. در حالی که در صورت ضرورت فروش آن به صورت خام،هزینه می
زا هزینـه گـردد.   اشتغالاي و براي خرید کاالهاي سرمایه درآمد حاصل از فروش

انتظار رهبري از اقتصاد مقاومتی ایـن اسـت   که اهمیت این موضوع تا جایی است 
  له بیاندیشد:أاي براي این مسکه بتواند چاره

ن یکى دیگر از الزامـات اقتصـاد مقـاومتى اسـت. ایـ      ،کاهش وابستگى به نفت
فرصـت کـه   ماست. مـا اگـر بتـوانیم از همـین      ۀابستگى، میراث شوم صد سالو

هاى اقتصـادىِ  دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت امروز وجود
 ۀتـرین حرکـت مهـم را در زمینـ    ایگزین کنـیم، بـزرگ  ي جـ درآمدزاى دیگر
  ى اسـت کـه  یکارهـا  ۀبنیـان از جملـ   دانـش  ایم. امروز صـنایع  اقتصاد انجام داده
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هاى گونـاگونى در کشـور   تظرفی. تواند این خأل را تا میزان زیادى پر کندمی
بگماریم؛ برویم به  تواند این خأل را پر کند. همت را بر اینوجود دارد که می

(مقـام معظـم    سمت این که هرچه ممکن است، وابستگى خودمان را کم کنیم
  ).3/5/1390رهبري 

  این در حالی است که به تعبیر ایشان: 
شــور را تشــکیل درآمــد حاصــل از نفــت همچنــان بخــش مهمــی از درآمــد ک

اي  هاي سرمایه دهد. این درآمد اوالً تک محصولی و ناشی از فروش دارایی می
کـه تحـریم خریـد     ،ثر از رفتار کشورهاي متخاصم استأکشور است و ثانیاً مت

ویژه وقتـی   رود. به اي از آن به شمار می اروپا نمونه ۀنفت ایران از سوي اتحادی
شود، دریافت درآمد فروش آن مقدار  اه میهاي مالی همر این تصمیم با تحریم

کشـور   ۀشود. لذا وابستگی بودج از نفت به دیگر کشورها هم عمالً مشکل می
جا برسیم  ما باید به این ضعف مهم است. ۀبه این مقدار از درآمد نفتی یک نقط

تـرین   نیـاز کنـیم. یکـى از بـزرگ     و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بـى 
ات عمومى کشور، وابستگى ما به فقط اقتصاد ما، بلکه بلی  تصاد ما، و نهات اقبلی

  ). 90/05/26همان، درآمد نفت است (

  متناسب با اقتصاد مقاومتی آموزشی ب ـ نظام
ترین منابع هر کشور، نیروي انسانی آن است. هرگونه تغییر و تحول کیفی، از مهم

نهـا منبـع پایـان ناپـذیر، انسـان و      انسانی جامعـه اسـت. ت   مدي نیرويامنوط به کار
گذاري براي یک ترین سرمایهست. بر این اساس، با ارزشا او ةظرفیت هاي بالقو

کشور، تربیت و مدیریت نیروي انسانی است. این مهـم از طریـق نظـام آموزشـی     
  یابی است. قابل دست

نهاد آموزش، در جوامع امروزین، همچنان از دو بخش رسمی و غیـر رسـمی   
هـا و مؤسسـات آموزشـی و    وردار است. بخش رسمی آن، مدارس و دانشگاهخبر

یادگیري،  اجتماعیاشکال دیگر  ۀو بخش غیر رسمی آن نیز هم ،پژوهشی هستند
را  هـا و... ها، یادگیري از طریق رسـانه مثل یادگیري در مجالس مذهبی و کارگاه

  شود.میشامل 
هـم  » جامعه پذیري«ع کلمه با معناي وسی بهامروزه در سطح اجتماع ، آموزش 
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مفهوم انتقال فرهنگ از شخص یا گروه به  ةدارندبر زیرا هر دو واژه در ،معناست
نـوین، عبـارت اسـت از     ۀشخص و گروه دیگر است. وجه بارز آموزش در جامع

نهادهـاي  کـه   ایننهادي که تبدیل به یک فعالیت رسمی و صنعتی شده است. اما 
 ،نقش داشـته باشـند  اقتصاد مقاومتی توانند در بهبود یآموزشی و تربیتی چگونه م

آن اسـت کـه کودکـان و     صـحیح و موفـق   کـارکرد نظـام آموزشـی   باید گفـت:  
نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب با شرایط و نیازهـاي تـاریخی آن برهـه    

هـاي  س اولویتأتربیت دینی را در ر ،. براین اساس اگر نظام آموزشیتربیت کند
طور طبیعی شامل تبیین و ترویج ه که تربیت دینی ب رار دهد؛ با توجه به آنخود ق
ریزي شـده توسـط نهادهـاي    هاي برنامهتواند با فعالیتمی ،هاي دینی استارزش

هـاي دیـن بـه افـراد بـه      آموزشی جامعه، به منظور آموزش بینش، مـنش و آمـوزه  
خـود باشـند (داوودي،   بنـد بـه باورهـاي    اي عمل کند که در عمـل نیـز پـاي   گونه

1386 ،16.(  
در این صورت است که نظام آموزشی گام بلندي را در راستاي نهادینه سازي 

  فرهنگ اقتصادي اسالم برداشته است.
هاي برابر آموزشـی  گذاري بر روي این نهاد و ایجاد فرصتبر این، سرمایه بنا

 هاي موجـود، مهارتها و براي فرد فرد اعضاي جامعه، آنها را در فراگیري دانش
اي که داراي افـراد باسـواد و   رساند؛ چرا که جامعهیاري می تربیت دینی ۀدر زمین
یابی دستباشد، در  متخلق به اخالق اقتصادي اسالم ۀآموختحرفهکرده یا تحصیل

  به تعبیر مقام معظم رهبري: نیز موفق خواهد بود.هاي اقتصاد مقاومتی لفهؤبه م
اسـالمی، ایمـان اسـالمی را     ۀسالمی عمل کنیم و اگـر جامعـ  اگر ما به احکام ا

افتد که همراه با عمل به مقررات و قوانین الهی تعقیب کند، همان چیزي اتفاق می
دنبال آن بـوده، یعنـی آسـایش و رفـاه مـادي همـراه بـا        ه بشریت در طول تاریخ ب

  ).29/1/1370تکامل و پیشرفت و عروج معنوي (مقام معظم رهبري، 
اعتقاد ایشان: رفاه، سعادت، خوشی، صلح و امنیت براي یک ملـت تنهـا در   به 

  ).30/3/71شود (همان، مین میأهاي الهی تایمان به خدا و حاکمیت ارزش ۀسای
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   هانقش رسانه
اي کـه بـه عهـده دارنـد،     نهادهاي آموزشی ـ تربیتی با توجه به کارکردهاي ویـژه  

ات رشد فـردي و رفـاه جمعـی را فـراهم     توانند موجبمیطور که گفته شد،  همان
نمایـد. بـراي مثـال،    نمایند. این جریان، در زندگی انسانی نقش مهمی را ایفـا مـی  

و نوآوري و تـرویج   نوجویی ۀو روحیجویی فرهنگ صرفه ۀروحیایجاد توجه به 
هـاي آموزشـی و تربیتـی در سـطح اجتمـاع      یکی از تأثیرات سازمان این فرهنگ،

داشته باشد؛ رفتارهاي مصرفی در جامعه اي در بهبود د تأثیر ویژهتوانمی که است،
... هسـتند  ، نژادي وهاي متفاوت قومیچرا که اغلب جوامع، داراي خرده فرهنگ

 ۀدر زمینـ  هـا را بـا فرهنـگ عمـومی جامعـه     تواند افـراد ایـن اقلیـت   و آموزش می
 اي نسبتاً، جامعههم نوا و آشنا سازد و بدین ترتیب ستاجویی اقتصادي که صرفه
  تواننـد از طریـق  هـا مـی  رسـانه  هاي مشترك را بـه وجـود آورد.  همگون با ارزش

  هاي تبلیغاتی و... در این بخش ایفا کنند.ها و برنامهها و سریالفیلم

  ج ـ اهمیت دادن به وجدان کاري 
کنـد کـه   هـا را وادار مـی  حالتی درونی در افراد است که آن وجدان کاري، وجود

 خـالف  هب با پیدایی دانش روابط انسانی،مدترین شکل انجام دهند. ارا به کار کار
دانستند و کارگران را  اقتصادي مهم می ۀکه فرد را تنها از جنب ،ها کالسیک ۀنظری
از نیروي آنها به عنوان انرژي مکانیکی در  دبایپنداشتند که  هایی می ند ماشینهمان
توان دریافت چه عواملی در چگونگی  د، میرکافزایش سطح تولید استفاده  ۀزمین

وجـدان کـاري و    د در کاهش یا افزایشتوان مانی افراد، مؤثر بوده و میرفتار ساز
 ۀلأسـ از ایـن رو، م  ).65، 1380افجـه،  (بـازدهی و تولیـد تـأثیر بگذارنـد     در نتیجه 

اصلی در هر کار جمعی یا سازمانی، ایجاد و نگهداري روابـط انسـانی هماهنـگ    
فراهم ساختن موقعیتی اسـت  در هر بنگاه اقتصادي مدیریت  ۀوظیفدر واقع ت. اس

در ). 74، 1378کــه در آن افــراد داوطلبانــه آمــاده همکــاري شــوند (عالقــه بنــد،  
وجدان کاري و  ، نگرش کارگران نسبت به کار و همکاران و سرپرستان،حقیقت
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در راسـتاي ایجـاد و    ).85، 1378کنـد (سـرمد،    وري را تعیـین مـی   بهره در پی آن
تقویت روابط انسانی و نگرش افراد به کار و در نتیجـه توجـه بـه وجـدان کـاري      

  در موارد متعدي به این حقیقت اشاره دارد:  1است که امام خمینی

امروز شما هستید و خودتان هستید و کشور مال خود شما هست و منافع کشور 
هـا دیگـر نتواننـد رخنـه     که آن رادران شماست، اگر بخواهیداز خود شما و از ب

کنند، استقامت باید بکنید، پایداري باید بکنید، پایداري به ایـن اسـت کـه هـر     
، 16نـور، ج  ۀکس در هر شغلی که هست آنجا را خـوب عمـل بکنـد (صـحیف    

140(.  

تا  ،دار استرهاي دینی از اهمیت بسزایی برخوکار و وجدان کاري در آموزه
ترین شعارهاي مسلمان، عمل صالح یکی از محوريجایی که در باور یک انسان 

اي که (همچنان که در بحث تعامل بین ایمان و عمل به گونه ،آیدآن به شمار می
یابـد.  ایمان و اعتقاد صـحیح در عمـل صـالح تجلـی مـی      ةگذشت)، ظهور و جلو

تواند طوري طراحـی و اجـرا شـود کـه از مصـادیق      ها میکار تولیدي آن بنابراین،
هـایی صـداقت و بـه دور    هاي چنین فعالیـت الح به حساب آید. از ویژگیعمل ص

کـه در   ،بودن از غل و غش و در راستاي حل مشکالت فردي و اجتمـاعی اسـت  
  دار خواهد بود. راین صورت از بیشترین تقدس برخو

توانـد  دینی در افراد به خوبی می ةبنابراین، تربیت دینی با توجه به ایجاد انگیز
 ۀچنـین تربیتـی اسـت کـه براسـاس آیـ       ۀمد باشد. ثمـره و نتیجـ  اخش کاردر این ب

تواند بـه عنـوان یکـی از    بازار اسالمی می ؛)3/مائده( ]تَعاونُوا علَی البرِّ و التَّقوي[
مصادیق جایگاه همکاري جهت تحقق نیکی و کمک به سالم سـازي و دوري از  

ق، 1403داشته باشـد (مجلسـی،    نقش فعالی ،هاي بحرانیسوء استفاده از موقعیت
مسـلمان از   ةکه تولیـد کننـد   ). همچنان190، 5ق، ج1420؛ طباطبایی، 117، 74ج

یابی به سود گر براي دستچون ممکن است انحصار، کندگري پرهیز میانحصار
گاهی از تمام ظرفیت تولید بهره نگیرد، و در برخـی مواقـع    ،بیشتر در بخش تولید

، 1384کاالي تولیدي خود را نابود کنـد (مجیـد رضـایی،    هم براي تثبیت قیمت، 
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که محتکر با احتکار و کاهش عرضه، نبض قیمت کاال را در دست  همچنان ).78
یابد. بـراین اسـاس، تولیـد کننـده و تـاجر      گیرد و بر تعیین قیمت حاکمیت میمی

دي زیـرا انحصـار و احتکـار و نـابو     ،مسلمان در پی انحصار و احتکار نخواهد بود
  کاال با روح تعاون در اسالم منافات دارد.

که براي تولید برخی از کاالها و خدمات ضروري کـه ممکـن اسـت     همچنان
مسـلمانان خـود را    ،دچـار مشـکل باشـد    هابه علت نبودن اقبال در تولید آنجامعه، 

دانند در قالب واجب کفایی براي تولید آن اقـدامات الزم را بـه عمـل    موظف می
  ). 86ق، 1421ر، آورند (صد

  اقتصاد دانش بنیاند ـ 
یی را بـه  اکنـیم و کـار   خالصـه » کارایی«را در » وري بهینهبهره«یابی به اگر دست

یابی بـه هـدف مـورد    ها براي دستترین راهترین و کم هزینهمعناي یافتن نزدیک
هـا و  نظرمان بدانیم، در این صورت باید به طور منطقی بپـذیریم کـه شـناخت راه   

هاي ممکن براي رسیدن به هدف و نیز راه بهینه براي نیل به هـدف، جـز بـا    وشر
عصـر جدیـد،    درهاي علمی ممکن نیست. بدین جهت اسـت کـه   توسل به روش

کننـده در خلــق ارزش اقتصـادي، دانــش اسـت. دانــش     عامـل تعیــین  تــرین اصـلی 
اگر اقتصاد اي است که با مصرف بیشتر، رویش بیشتري را در پی دارد. لذا  دارایی

اوالً امکان رویش مسـتمر   ،بنیان) دانش شکل گیرد (اقتصاد دانش ۀکشوري بر پای
له اسـت کـه   أدر راستاي اهمیت این مسـ  را دارد، ثانیاً پایدار و مستقل خواهد بود.

  به نظر مقام معظم رهبري:
بنیـان اسـت همـین      اقتصـاد دانـش  ، دیگـر در سرفصـل اقتصـاد مقـاومتى     مسـألۀ 

هـاي  لفهؤم ثرترینؤمز یکی از بهترین مظاهر و یکی ا ،انش بنیانهاي دشرکت
شاءاهللا بتوانیم بنیانگذارى کارهاى اقتصادى بر    اگر ما ان ؛اقتصاد مقاومتی است

تنها  دانش را پیش ببریم و به وجه غالب اقتصاد کشور تبدیل کنیم، این نه ۀپای
هـم خواهـد داد،    به کشور قدرت اقتصادى خواهـد داد، بلکـه قـدرت سیاسـى    

قدرت فرهنگى هم خواهد داد. وقتى یک کشورى احساس کـرد کـه بـا علـم     
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تواند زندگى خـود را و ملـت خـود را اداره کنـد و بـه       خود، با دانش خود می
کنـد، احسـاس شخصـیت     ها خـدمت برسـاند، احسـاس هویـت مـی      دیگر ملت

آن هـاى مسـلمان امـروز بـه      کند؛ این درست همان چیزى اسـت کـه ملـت    می
  .)5/1391/ 8(مقام معظم رهبري، احتیاج دارند... 

در  آندر راستاي اهمیت دادن به علم و دانش اسـت کـه در اسـالم فراگیـري     
و در مقایسه بین فراگیري علم و انجام عبادات، جانب  گیردعبادات قرار می ةزمر

م ، علـ 7تا جـایی کـه بـه تعبیـر امـام بـاقر       ،شودبرتري به فراگیري علم داده می
، 1360 دانشمندي که مفید است از عبادت هفتاد هزار عابـد برتـر اسـت (کلینـی،    

، فضل عـالم و دانشـمند بـر عابـد ماننـد فضـل و       9). به بیان پیامبر اکرم33، 1ج
). خالصه 28786ق، حدیث 1413برتري خورشید بر سایر ستارگان است (متقی، 

 7است کـه امـام سـجاد    مدي علم و دانشاکه با توجه به اهمیت باال و کار این
  فرماید: می

دسـت آوردن آن  ه دانستند، هـر آینـه بـراي بـ    هرگاه مردم ارزش دانش را می
). این در 35، 1ج ،شدند به هر آب و آتشی داخل شوند (کلینی، اصولحاضر می

بهترین بستر براي رویش علـم و دانـش ایمـان و     7حالی است که از منظر علی
بـه سـبب ایمـان علـم و دانـش داراي      » مان یعمر العلمباالی«باورهاي ایمانی اسـت  

 ۀ). بنابراین، اگر علم و دانش در سـای 290، 1379رویش و نوآوري است (دشتی، 
رسد؛ تربیـت دینـی بـر نهادینـه سـازي حاکمیـت       ایمان به باروري نهایی خود می
  تواند نقش بسزایی داشته باشد. نگرش علمی در تمامی امور می

  نتیجه گیري
  توان چنین نتیجه گرفت:وجه به آنچه گذشت میبا ت

دین و اقتصاد در نظام اجتمـاعی اسـالم، دو بعـد زنـدگی انسـانی و اجتمـاعی       
ها بـر میـزان   ن دو و عمل به احکام و قوانین آنهستند که ترسیم و تحلیل صحیح آ

مدي هر یک بر دیگري خواهد افزود؛ تـا جـایی کـه رفتارهـاي     اگرایی و کارهم
اقتصـادي دیـن قـرار     ايهرد دیندار از یک سـو در چـارچوب دسـتور   اقتصادي ف
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یـابی بـه   ید و مکمل دینداري اوسـت. دسـت  ؤاین رفتارها م و از دیگر سو گرفته،
زیـرا تربیـت دینـی    ، شـود گرایی در بستر تربیت دینـی فـراهم مـی   این تعامل و هم

پیونـد   فرایندي است که در تالش است تا بین باورهـاي دینـی و عمـل بـه باورهـا     
توانـد برخـی از   مستحکمی برقرار کند. عالوه بر آن، تربیت دینـی بـه آسـانی مـی    

هـا نـاتوان   یل اقتصادي مادي محض از تفسیر آنکه حتی تحل ،هاي اقتصاديپدیده
در قالـب   )،هـاي مـالی  خـواهی و بخشـش  ، ایثـار و دیگر تعاون ةمانند پدید( است

سانی توجیه عقالنی نماید (منـذر قحـف،   اطاعت از اوامر الهی و ارتقاء کماالت ان
1384 ،178.(  

گرایی بین دین و اقتصاد در نظام اجتماعی اسالم است در راستاي تعامل و هم
گردد؛ تا جـایی کـه   که بین تربیت دینی و اقتصاد مقاومتی پیوند وثیقی برقرار می

له در بخـش  ها و ارکان اقتصاد مقاومتی از جملفهؤثیرگذاري بر مأتربیت دینی با ت
مصرف، از طریق بهینه سازي مصرف افراد و در نتیجه مدیریت بازار مصرف، بـه  

بازار سرمایه، بازار کار و بازار تولیـد   که عبارتند ازتواند سه بازار دیگر خوبی می
  را مدیریت نماید؛ در نتیجه بستري مناسب براي اقتصاد مقاومتی ایجاد کند. 

  ه بـه اهمیـت دادن بـه کـار و و جـدان کـاري، بـا       در بخش تولیـد نیـز بـا توجـ    
وري، گیري از علـم و دانـش، خالقیـت و نـوآوري و در نتیجـه ارتقـاء بهـره       بهره

، اقتصـاد  بـراین اسـاس   و رشد اقتصادي پایدار را به ارمغـان آورد.  پیشرفت مستمر
یابـد.  در قالب یک آرمـان فرهنـگ اقتصـادي دینـی بـروز و ظهـور مـی        مقاومتی
دشـمن   ياهـ یک برخـورد انفعـالی در برابـر تهـاجم     اقتصاد مقاومتی تنها بنابراین،

سـازي اقتصـاد    پذیري و مقـاوم  نیست، بلکه یک طراحی فعال براي کاهش آسیب
  .تهدیدهاست تمامی کشور در مقابل
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