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Abstract:
Resistive economy is a plan which enjoys divine instructions Resistive economy is a plan which enjoys divine instructions 
and employs resisting peculiarities to remove vulnerabilities 
and correct deficiencies of the economy and develop an effi-
cient model of the economy in Muslim society. The supreme 
leader has defined and explained this plan and communicated 
some policies for realizing resistive economy. Laying empha-
sis on the policies of the plan communicated for the field of sci-
ence and technology, the present research is an endeavor to 
prove that utilizing Man’s cognitive capacities can serve as an 
approach for fulfilling the policies of the resistive economy in 
the field. Recalling, establishing relationship among concepts, 
symbolization, and visualization are amongst Man’s cognitive 
processes which can help to substantiate the components of the 
resistive economy and establish their credibility and, in turn, 
pave the way for the realization of the policies.                 pave the way for the realization of the policies.                 
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 های شناختی انسان؛ ابزاری در تحققظرفیت

 های حوزه علم و فناوری اقتصاد مقاومتی سیاست
 ین رحمتیمحمدحس

 ن اخوان علویید حسیس

 رزمانییاعظم م

 مییاله ابراهروح

 دهیچک

، یسازو با مختصات مقاوم یانیوح یهااز آموزه یریگاست که با بهره یطرح یاقتصاد مقاومت

از اقتصاد در جامعه  یب اقتصاد، به دنبال ارائه مدل کارآمدیم نواقص و معای، ترمییزدابیآس

را ابالغ  ییهااستین طرح، سیق این دقییف و تبیپس از تعر یاست. مقام معظم رهبر یاسالم

-استید. پژوهش حاضر با تمرکز بر سیبه مرحله اجرا درآ ینموده تا بر اساس آنها اقتصاد مقاومت

 یشناخت یهاتیاز ظرف یریگ، تالش نموده تا بهرهین طرح در حوزه علم و فناوریا یابالغ یها

 یادشده معرفیدر بخش  یاقتصاد مقاومت یهااستیس در تحقق یراهکار عنوانبهانسان را 

 یندهایدر زمره فرا یرسازیو تصو یم، نمادسازیان مفاهیارتباط م ی، برقراریادآوری د.ینما

اقتصاد  یهانمودن مؤلفه یهیبد یبرا ییهاتیعنوان ظرفانسان هستند که به یشناخت

 ند.ینمایشدن آنها را فراهم م یاتیها هستند که مقدمات عملآن یو باورمند یمقاومت

 .یحوزه علم و فناور یهااستیکالن، س یهااستی، سیشناخت یندهای، فرایاقتصاد مقاومت :هادواژهیکل
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 مقدمه

را از  یرين اثرپذي، کمتريیاين پویاست که در ع ینظام اقتصاد یفعال برا یمدل یمقاومتاقتصاد 

 ین مدل از اقتصاد ضروريا یاز هجوم دشمنان خواهد داشت؛ لذا اجرا یناش یاقتصاد یهاتکانه

ن مسئله يت فراوان ایاز طرف حکومت و مردم است. اهم جانبههمه یازمند اراده و تالشیبوده و ن

، ابالغ یاقتصاد ین الگويا یاجرا یرا برا یاگانه24 یهااستیس یشده تا مقام معظم رهبرسبب 

نه شده و فرهنگ يان افراد جامعه نهادیدر م یاقتصاد مقاومت یهاد تا بر اساس آنها مؤلفهينما

توان یاست که م یها در حوزه علم و فناوراستین سياز ا یجاد گردد. برخيآن ا یبرداربهره

انسان از  یشناخت یهاتیگرفت؛ ظرف به کارنمودن آن  یاتیعمل یرا برا یمختلف یهاتیظرف

 يیت باالیها، از اهمت آنها در همه انسانیو عموم یریاست که به سبب فراگ يیهاتیجمله ظرف

 یها، بهرهیاقتصاد مقاومت یهارش مؤلفهيو پذ یتوان در معرفیبرخوردار بوده و به سبب آنها م

ن منظور، يا یک نمود. برايک گام به تحقق آن نزديرا  یآن، اقتصاد مقاومت تبعبهگرفت و  یفراوان

بر  ی، سعیدر حوزه علم و فناور یاقتصاد مقاومت یهااستین سيادیبن یهاپس از استخراج مؤلفه

ن ياز ا یریگبهره یهاانسان ارتباط برقرار نموده و راه یشناخت یندهايان آنها و فرایآن شده تا م

 رد.یقرار گ یادشده، مورد بررسي یهااستیتحقق س یت، برایظرف

 یشناسمفهوم. 1

 یاقتصاد مقاومت .1. 1

« یاقتصاد مواز» مثابهبهآن را  یان شده است؛ گروهیب یاقتصاد مقاومت یبرا یف متعدديتعار

جاد شده توسط انقالب يا یاز نهادها یاریت بسیفعال موازاتبهدانسته و مقاومت در اقتصاد، 

 یاد مسکن و ... را مربوط به نهادی، سپاه پاسداران، بنیته امداد، جهاد سازندگی، چون کمیاسالم

 یادامه حرکت انقالب اسالم یگر برايد ی، گامین نهادیچن یاندازجاد و راهيدانند که ایگر ميد

 .(11: 1397، یو موسو یقر)بادر اقتصاد است  یازمند نهادسازین یاست؛ چراکه انقالب اسالم

م یترمو  يیزدابی، آسیسازمقاوم یاست که در پ یاقتصاد یگر، اقتصاد مقاومتيد یفيدر تعر

گر از يد یانی. در ب(9: 1391، یغامی)پاست  یفرسوده و ناکارآمد موجود اقتصاد یساختارها و نهادها

هاست در برابر آن هجمه یو پدافندشناس ی، آفندشناسیشناس، توجه بر هجمهیاقتصاد مقاومت
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به  یو پدافند ی، سلبمدتکوتاه ین که نگاهیشیپ یکردهايز برخالف روین ی. برخ(44: 1390، یلی)اسماع

 یاسالم یاقتصاد نظام جمهور یبلندمدت برا یکالن و اقدام یاندازدارد، آن را چشم یاقتصاد مقاومت

 ین اسالمیرد که در عیشکل بگ یدئاليد اقتصاد ايبار یبر اساس نگاه اخ (13: 1394، یالنی)ماند دانسته

باشد. نگرش اقتصاد سرمشق،  یل تمدن بزرگ اسالمیتشک سازنهیزمو کارآمد بوده و  بخشالهامبودن، 

د دارد یتأک یو نوآور یريپذسکير، ینيچون اقتصاد کارآفر يیهامؤلفهبر  کهیطوربهاست  بلندنظر

 . (44: 1390، یلیو اسماع 1391، یو آهنگر ی)جعفر

از  یعنوان مدل، آن را بهیپرداز و طراح مفهوم اقتصاد مقاومتدهيعنوان ابه یمقام معظم رهبر

 یهاب و اختالل را از تکانهین آسيخود، کمتر ین حفظ روند رشد و بالندگیداند که در عیاقتصاد م

-http://farsi.khamenei.ir/speechرا باشد )يگانگان، پذیب یاقتصاد یهاها و هجمهاز بحران یناش

content?id=20831 .)اند، اقتصاد ز اشاره فرمودهین یاقتصاد مقاومت یهااستیه سیشان در صدر ابالغيا

است و  یو انقالب یاسالم یهااست که برگرفته از فرهنگ و ارزش یاقتصاد یک الگوي یمقاومت

 یبرا یل آنها به فرصتيدشمن و تبد یدهاياقتصاد کشور در مقابله با تهد یخصلت بارز آن توانمند

نکه دشمن همواره در يق از ایاست که با درک عم یاقتصاد یشتر است. اقتصاد مقاومتیشرفت بیپ

ت و یاست، ماه یبيو تخر یو اقدامات تهاجم یزيراست و مداوم در حال برنامه ین اقتصاد ملیکم

ت خود ادامه دهد، یوجود دشمن به فعالدهد که در فرض یسامان م یاگونهبهساختار خود را 

دها يل تهديبا تبد االمکانیحتها نشود بلکه تیات دشمن موجب توقف فعالیعمل تنهانهکه  یاگونهبه

. (42: 1393، ی)عبدالملکابد يز تحقق یو رشد ن يیايدشمن، پو یهانمودن نقشه یها و خنثبه فرصت

 یاقتصاد ی، گفتمان و الگویگفت: اقتصاد مقاومت توانیم لهمعظمشات يفرما بر اساسن یهمچن

کرد يبا رو یم شکنيدها، توان تحريدر برابر تهد یت اقتصاد مليو تقو یسازاست که ضمن مقاوم

گرا و برون زادرون، مولد، سازفرصتشرو، یپ حالنیدرععقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و 

توان از صدر اسالم تا یدات بر آن را مین موضوع و تأکيا یات مفهومی. ادب(80: 1394، یغامی)پباشد 

 ینیانات امام خمیز در زمان حاضر در بیشان و نيت ایبامبر و اهلی، سخنان پیکنون در کالم وح

 .(15: 1393ف، ی)سمشاهده نمود  یو مقام معظم رهبر

غرب به ذهن  شده در مطرح یاضتي، اقتصاد ریگرچه ممکن است در کنار نام اقتصاد مقاومت

 يیج، الگويها و نتاوهیچه به لحاظ اهداف و چه به لحاظ ش یمتبادر گردد، لکن اقتصاد مقاومت
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ران يا یبوم یهایژگياسالم و و یو ارزش ینيد یاست که بر اساس مبان فردمنحصربهخاص و 

است در  یا، فعال، درازمدت و هجوميپو یامر ین، اقتصاد مقاومتياست. عالوه بر ا گرفتهشکل

عنوان است که به ی، بخشیمدت، انفعالکوتاه یامر یا مقاومت اقتصادي یاضت اقتصاديکه ر یحال

اقتصاد ؛ (16: 1395، ی)قربطرح شده است  یجوامع غرب یاقتصاد یهامقابله با بحران یبرا یراهکار

کاماًل  یناک معيست؛ یدر الک خود رفتن ن یست، به معناین یاضت اقتصادير یبه معنا یمقاومت

م ید بتوانين است؛ ما بایو قابل دفاع است؛ و عالج هم هم فهمقابلدارد که  یترقیتر و عممعقول

مقاوم  یالمللنیب یو جزرومدها هابحرانم که در مقابل ياوریب به وجودرا در کشور  یک اقتصادي

در واقع، ( http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715) ن الزم استيند؛ ایب نبیباشد، آس

بودجه است؛ گرچه  یزان کسریکاهش م باهدفها نهيکاهش هز یبرا یطرح یاضت اقتصادير

کاهش داده و  یامالحظهقابلن کشورها به طور يز در ایرا ن یت اجتماعیعالوه بر بودجه، امن

 .(16: 1393، یکنامی)نر را منجر شد زان فقر طبقه کارگیم توجهقابلش يافزا

ا، مقاوم در برابر يپو یک نظام اقتصاديعبارت است از  یآنچه گفته شد اقتصاد مقاومت بنا بر

 انیبندانش، یاسالم یهابر ارزش یگرا، مبتنزا، برونساز، مولد، دروندشمنان، فرصت یهاهجمه

 باشد.یها مدات به فرصتيل تهديو توانمند در تبد

 . شناخت2. 1

از  یکيعنوان ن واژه بهيا ین واژه در عنوان مقاله آمده است و به دنبال معرفينکه ايا بهباتوجه

 یر مفهومیسنده و سيد با نويگر خواننده مقاله بايد ین از طرفیم و همچنیباشیانسان م یهاتیظرف

است که بارها در مقاله تکرار شده  يیهااز واژه یکي یکند همراه شود و از طرفیدنبال م یکه و

 ن شود.ییمقاله تب یدیکل یهااز واژه یکيعنوان ن واژه بهيباشد که ا یرسد ضروریاست، به نظر م

ن کاربرد آن، يتراست که در عام یمختلف یکاربردها یشناخت، معادل واژه معرفت و دارا

به  یو زمان افتهياختصاص یبه ادراکات جزئ یو اطالع دانسته شده، گاه یبا علم و آگاه یمساو

استعمال  ینیقيعلم مطابق با واقع و  یبه معناز شناخت، ین یرود؛ گاهیبه کار م یبازشناس یمعنا

ک از ي، ممکن است هریشناسعنوان موضوع علم معرفتمفهوم شناخت به یشده است؛ لکن برا

 جهتازآن ین مسئله تابع قرارداد است، وليواقع اگرفته شود و در  در نظرر آنها یا غيادشده ي یمعان
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از آن ندارد، بهتر است که همان  یمسائل شناخت، اختصاص به نوع خاص یکه هدف از بررس

 .(150: 1363، یزدي)مصباح با مطلق علم اراده شود  یاعم و مساو یمعنا

ق يدارد که از طر يیهايیا توانايندها يز معتقد است شناخت، رجوع به فراین( 2000)ورکلند ي

ند يز از شناخت به فراین شناسانروانشود. یدانش عمل م ینکه رويا اي آمدهدستبهآنها دانش 

ن باور است که شناخت يکنند؛ فالول بر ایر میتعب یو استفاده از معلومات ذهن یکسب، سازمانده

« دانستن»ده و منجر به بو یدارد که حاصل ذهن آدم یروان یندهاياشاره به فرا یشناسدر روان

ا تصور، ي، تجسم یکردن، نمادساز یبند، ارتباط دادن، طبقهیادآوريندها شامل ين فرايگردد. ایم

 .(17 :1382، ی)محسنشود یم یاپردازيل و رؤیحل مسئله و تخ

 یشناخت یندهایفرا. 2

 یادآوری. 1. 2

ژه يت ویرغم نقش و اهمیحافظه بوده که عل یسه مرحله اساس یادآوريو  ی، نگهداریرمزگردان

که  یاگونهروزمره افراد برخوردار است؛ به یدر زندگ یترندهير فزایت و تأثیاز اهم یادآوريهرکدام، 

تمام معلومات  گريدیعبارتبهندارند؛  یای، معنیادآوريانسان، بدون مرحله  یهایریادگيکدام از چیه

را ذهن انسان يخواهند بود، ز استفادهرقابلیغده و يفایرد، بیقرار نگ یادآوريکه مورد  یانسان تا زمان

 را خواهد داشت که سرشار از معلومات بدون استفاده است. یمعلومات، تنها نقش مخزن یادآوريبدون 

شود؛ تشابه یاز آنها اشاره م یرگذار است که به برخیتأث یادآوريند يبر فرا یعوامل مختلف

افت ير قرار داده و ذهن انسان با دریرا تحت تأث یادآورياست که  یمطلب، از جمله مواردان دو یم

تر سوق داده شده و آسان یادآوريان دو مطلب ناخودآگاه به سمت یموجود م یزهايها و تماتشابه

ا چند مطلب، ذهن يان دو یز و تشابه مشخص مياست که عدم وجوه تما یدر حالن يخواهد شد؛ ا

متأثر از آن  یادآوريند يکه فرا یگر از عوامليد یکيدارد. یمطالب موردنظر دور م یادآوريرا از 

 یجانیط هيکه در شرا یمطالب یریادگيکه  صورت نيبداست،  یجانیخواهد بود، وجود عامل ه

دارند، هرچند که عوامل  یشتریب یادآوريط امکان ياند، در همان شراصورت گرفته یخاص

 به وجود آورند. یادآوريو  یریادگيرا در امر  یمشکالت یاست گاه، ممکن یجانیه
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ن صورت که وجود ياست؛ بد یدیکل یهامتأثر از آن است، سرنخ یادآوريکه  یگريعامل د

معلومات  یبه فراخوان یانياند، کمک شاقرار گرفته یریادگيکه مورد  یدر مطالب یدیکل یهاسرنخ

را متأثر  یادآورياست که  یگريز عامل دیمطالب ن یخواهند داشت. سرکوب یریادگيط يدر شرا

و  یجانیط هيره شده در اذهان انسان، به سبب شرایمواقع مطالب ذخ یاریسازد؛ بسیاز خود م

قرار گرفته و  یادآوريمورد  یسختبهدر ذهن،  یسازرهیکننده حاکم بر آنها در هنگام ذخناراحت

 ر نخواهد بود.يپذانآنها امک یادآوريا ي

 ان مطالبیارتباط م یبرقرار .2. 2

 یح مختصریشده و الزم است ابتدا توض یانسان معرف یشناخت یندهايفرااز  یکي عنوانبهن مطلب يا

 برقرار شود. یاقتصاد مقاومت یهااستیس باان شود تا در مرحله بعد ارتباط آن یدرباره آن ب

د؛ چنانچه در ينمایتر مآنها را سهل یادآوريشده،  گرفته اديان مطالب یارتباط م یبرقرار

آن مطالب به سبب  یادآوريبرقرار شود،  یوندیشده پ گرفته اديان مطالب ی، میریادگيهنگام 

 یادآوري مثالعنوانبهتر خواهد بود؛ تر و در دسترسان آنها آسانیجاد شده ميوند و ارتباط اینوع پ

که با  یفرد یستم قلب انسان، برایس یبه وجود آمده برا یحتمالو مشکالت ا یاختالالت قلب

و نحوه عملکرد  یان اختالالت قلبیتوان میرا ميتر خواهد بود؛ زدارد، آسان يیعملکرد قلب آشنا

 جاد نمود.يا یفراوان یوندهایقلب پ

و  یطورکلبه یشناخت یندهاين مرحله فرايدر ا گرديداشاره  یادداشت قبليکه در  طورهمان

 شود.یان میب یمرتبط با اقتصاد مقاومت یهاشود و در مرحله بعد ارتباط و مثالیح داده میعام توض

 ی. نمادساز3. 2

ن يهستند. ا یخاص يیبار معنا یاست که دارا یمیان مفاهیب یاز ابداعات انسان برا ینمادساز

توسط  یقرار گرفته و اثرات ماندگار یفراوان یهاخ مورد استفادهيم در طول تاریان مفاهیوه از بیش

اند. ت ثبت نمودهيخ بشريرا در تار یم ماندگاریده و مفاهیمختلف به ثبت رس دوران یهاانسان

شود؛ در واقع  یابیاز نو ارزش یستيگر نشده و همواره باکباره جلوهياست که به  ینماد، سرِّ و راز

 یهام نمود: نشانهیبه سه دسته تقس یکل صورتبهتوان یها را منشانه است و نشانه ینماد نوع

که  یريتصو یهاوجود دارد؛ نشانه یجوارهماز آن رابطه  یان نشانه و مفهوم حاکیکه م یعیطب
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مفهوم  یکه حاک یوجود دارد، مانند قاشق و چنگال ینیع یان نشانه و مفهوم آن شباهتیم

و  ینیاز آن، شباهت ع ینشانه و مفهوم حاک انیکه م یقرارداد یهارستوران هستند؛ نشانه

 شود.یبه آن نماد گفته م یوجود ندارد و در زبان فارس یجوارهم

 یدر زندگ ینده مفهوميکه نما یريا تصويک اصالح، نام و يدر واقع نماد عبارت است از 

آن  یو فرهنگ یاو اسطوره یخينه تاریشیبسته به پ ینماد در هر فرهنگ یطورکلاست؛ به یانسان

ان یدر م یواحد یکننده معناانیافت که بيرا  يیتوان نمادهایف خواهد شد، گرچه ميملت تعر

قداست )اسطوره( و  یاده معتقد است نماد، دنباله تجلیرچا الیم رونيازاها خواهد بود؛ همه انسان

 .(https://article.tebyan.net/192495)در حکم تبلور آن است 

 یرسازی. تصو4. 2

در مغز انسان  یمثبت و آشکار یر ذهنياست که به سبب آن تصاو یروان یمهارت یرسازيتصو

ک موضوع خاص است يدن به یشياند یبه معنا یرسازيشود؛ در واقع تصویم یا بازسازيجاد و يا

کند که درک آن یآن اقدام م یبرا یريک موضوع، ذهن به خلق تصاويدرباره  فکرکردنو با 

، متمرکز ساختن یذهن یرسازيرد. تصویگیجادشده، صورت نمير ايموضوع، بدون داشتن تصاو

خلق  یاز تمام حواس برا یریگخاص است که با بهره یژه با هدفيو یموضوع یفکر بر رو یانرژ

زان یها، با هر مدر همه انسان یت ذهنین خالقيکند. ایک تجربه در ذهن تالش مي ینيا بازآفري

 ن مختلف کاربرد دارد.یهمه افراد در سن یبرا یرسازيوجود داشته، لذا روش تصو یاز بهره هوش

 یاقتصاد مقاومت یحوزه علم و فناور یهااستیس. 3

ران، پس از يا یاسالم ینظام جمهور یکل یهااستین سیی، تعیقانون اساس 110طبق اصل 

شمرده شده است؛ طبق بند دو مصوبه  یف رهبريص مصلحت نظام از وظایمشورت با مجمع تشخ

ها و اهداف، پس تحقق آرمان یها برااستین سيص مصلحت نظام، ای، مجمع تشخ13/10/1376

ک ينزد يیم اجرایها را به مفاههستند که آرمان یاصول یرند و حاویگیها قرار ماز مجموعه آرمان

 یره شمول آن قوايشوند و دایم یاتیهستند که در درون نظام عمل يیهااستیکنند و آن سیم

 رد.یگیفعال در جامعه را دربر م یروهایو همه ن مایصداوسمسلح،  یروهایگانه، نسه

https://article.tebyan.net/
https://article.tebyan.net/
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، یگر از قانون اساسياصول د یاصل سوم و برخ یص مصلحت نظام بر مبنایمجمع تشخ

و  ی)داخل یاسی. س2؛ یو اجتماع یفرهنگ ،ی. علم1گانه نظام را به امور پنج یکل یهااستیس

و  ی. حقوق5؛ یدیو تول يیربناي. ز4؛ یو ادار ی، بازرگانی. اقتصاد3؛ یتیو امن ی( دفاعیالمللنیب

 یهااستیدرصد س 50ش از یدارد، ب یکه بخش اقتصاد یتیاهم بنا بهم نموده است که ی، تقسيیقضا

 ن بخش تعلق دارد.يبه ا یابالغ

گانه اقتصاد 24 یهااستیان، سیبنجاد اقتصاد دانشيبا هدف ا یهااستیس 1392در سال 

؛ یاورـ. علم و فن1 یتوان آنها را در نه طبقه کلیابالغ شد که م یط مقام معظم رهبرـتوس یمقاومت

. فرهنگ 8. مقابله با فساد؛ 7؛ ی. انرژ6. صادرات؛ 5کشور؛  یو درآمد ی. نظام مال4. مصرف؛ 3د؛ ی. تول2

عنوان است بهی، پنج سیگانه اقتصاد مقاومت24 یهااستین سیکرد. از ب یبندع، طبقهي. توز9؛ یجهاد

 ل هستند:يها به شرح ذاستین سياند که اشده یمعرف یدر حوزه علم و فناور یهااستیس

 منظوربهکشور  یو علم یانسان یهاهيسرماو  یه امکانات و منابع مالیکل یسازط و فعالين شرایتأم. 1

ق يل و تشویبا تسه یاقتصاد یهاتیو به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعال ینيتوسعه کارآفر

 .(1بند )درآمد و متوسط د بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمیو تأک یجمع یهایهمکار

 یکشور و سامانده یامع علمنقشه ج یو اجرا یسازادهی، پانیاقتصاد دانش بن یشتازیپ. 2

د و صادرات محصوالت یش سهم توليکشور و افزا یگاه جهانيبه منظور ارتقاء جا ینوآور ینظام مل

 .(2 )بندان در منطقه یبنبه رتبه اول اقتصاد دانش یابیان و دستیبنو خدمات دانش

ژه يوهجاد ارزش، بيد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایتول رهیعادالنه عوامل در زنج یسهم بر. 3

 .(5)بند و تجربه  ینيت، کارآفریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقياز طر یه انسانيش سهم سرمايبا افزا

و  ی، آموزشیعلم یهاطیژه در محيآن بو یسازگفتمانو  یابعاد اقتصاد مقاومت نییتب. 4

 .(21)بند  یج مليار و ریل آن به گفتمان فراگيو تبد یارسانه

ج یو بس یسازبا هماهنگ یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیتحقق س یدولت مکلف است برا. 5

 را معمول دارد:يهمه امکانات کشور، اقدامات ز یايپو

به توان  یدسترس یبرا یو اقتصاد ی، فنیعلم یهاتیظرف یریکارگو به يیشناسا -

 و اقدامات مناسب. یآفند

 دشمن. ینه برايش هزيو افزا ميتحر یهابرنامهرصد  -

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#25
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#36
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#41
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#13
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ع و يواکنش هوشمند، فعال، سر یهاه طرحیق تهياز طر یت مخاطرات اقتصاديريمد -

 یابالغ یهااستی؛ س22بند ) یو خارج یداخل یهابه هنگام در برابر مخاطرات و اختالل

 .(https://www.leader.ir/fa/content/=11480؛ یاقتصاد مقاومت

 یاقتصاد مقاومت یهامؤلفه. 4

 يیهادواژهیها و کلتوان مؤلفهیم یدر حوزه علم و فناور یاقتصاد مقاومت یهااستیبا تأمل در س

ج آن را ياز نتا یمندو بهره یاقتصاد مقاومت یدر اجرا یار مهمیرا استخراج نمود که نقش بس

 ن ذکر کرد:یتوان چنیها را من مؤلفهيدارند؛ ا

 مرتبط یهااستیسمؤلفهعنوان  فيرد

1
 اقتصاد

هيمردم پا

 یو علم یانسان یهاهيسرماو  یه امکانات و منابع مالیکل یسازط و فعالين شرایتأم

و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در  ینيتوسعه کارآفر منظوربهکشور 

د بر ارتقاء یو تأک یجمع یهایق همکاريل و تشویبا تسه یاقتصاد یهاتیفعال

 .(1بند ) درآمد و متوسطدرآمد و نقش طبقات کم

2
 اقتصاد

انیبندانش

کشور و  ینقشه جامع علم یو اجرا یسازادهی، پانیاقتصاد دانش بن یشتازیپ

ش سهم يکشور و افزا یگاه جهانيبه منظور ارتقاء جا ینوآور ینظام مل یسامانده

به رتبه اول اقتصاد  یابیان و دستیبند و صادرات محصوالت و خدمات دانشیتول

 .(2)بند ان در منطقهیبندانش

یعدالت اقتصاد3

جاد يد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایتول رهیعادالنه عوامل در زنج یسهم بر

ق ارتقاء آموزش، مهارت، ياز طر یه انسانيش سهم سرمايبا افزا ژهيوبهارزش، 

 .(5بند ) و تجربه ینيت، کارآفریخالق

یسازگفتمان4
، یعلم یهاطیژه در محيآن بو یگفتمان سازو  یابعاد اقتصاد مقاومت نییتب

 .(21بند ) یج مليار و ریل آن به گفتمان فراگيو تبد یاو رسانه یآموزش

5
استقالل و 

يیخودکفا

 یسازبا هماهنگ یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیستحقق  یدولت مکلف است برا

 را معمول دارد:يامکانات کشور، اقدامات ز همة یايج پویو بس

به توان  یدسترس یبرا یو اقتصاد ی، فنیعلم یهاتیظرف یریکارگبهو  يیشناسا

 و اقدامات مناسب. یآفند

 دشمن. ینه برايش هزيو افزا ميتحر یهابرنامهرصد 

ع يواکنش هوشمند، فعال، سر یهاه طرحیق تهياز طر یت مخاطرات اقتصاديريمد

 .(22بند ) یو خارج یداخل یهاو به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#29
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#8
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#25
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#26
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#36
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#41
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25365#13
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 یهمردم پااقتصاد . 1. 4

ست و یبر محور دولت ن یعنياست؛  ادیمردم بنشود، یمطرح م یمقاومت اقتصاد عنوانبهکه  یاقتصاد

کند. یدا میتحقّق پ مردم، حضور مردم ةيسرما، مردم ارادةاست؛ با  یمردم اقتصادست، ین یدولت اقتصاد

ت یندارد؛ چرا، دولت مسئول یتیقبال آن مسئول درست که دولت ینن معنا يبه ا« ستین یدولت»امّا 

دستِ  یاقتصادت یو فعّال یاقتصادت و کمک دارد. کار ي، هدایسازتی، ظرفیسازنهی، زمیزيربرنامه

کند، یت ميکند، هداینظارت م - یک مسئول عموميعنوان به -است؛ امّا دولت  مردماست، مال  مردم

از  یکيمشارکت مردم در اقتصاد (. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993) کندیکمک م

است؛  یاهر جامعه یهایخوار ژهيوها و یخوار، رانتیادـاقتص یهاعوامل مهم در کاهش مفسده

ها، عالوه بر تیدر فعال نفعیذافراد  عنوانبهجامعه  یاقتصاد یهاتیحضور پررنگ مردم در فعال

افراد جامعه از  یریگمربوطه، سبب بهره یهاتینسبت به انجام فعال یو دلسوز یباالبردن وجدان کار

ها خواهد شد. تیش راندمان فعاليافزا ینو برا یهاتمام تالش و توان خود در جهت ابتکار و ارائه طرح

رکت مردم در اقتصاد و مشا ید ملیت از توليحما یتحقق اقتصاد مقاومت یاز ارکان اصل یکي رونيازا

ان یت و حفاظت از کياست تا چونان حما یک نهضت مليازمند به ین منظور، جامعه نيا یاست؛ برا

ت قرار گرفته و اقتصاد کشور را از يز مورد حماین ید ملیگانگان، تولیکشور در مقابل هجوم و تسلط ب

 گانگان در امان نگه داشت.یب یاقتصاد یهاهجوم

 انیبندانشاقتصاد . 2. 4

 یهاشرفتیکند، به پیاستفاده م یعلم یهاشرفتیاز پ یعنيان است یبن، اقتصاد دانشیاقتصاد مقاومت

ن اقتصاد يست که این نيآن ا یدهد؛ امّا معنایکند، اقتصاد را بر محور علم قرار میه میتک یعلم

ر، ی؛ نخیدر اقتصاد مقاومتفا کنند يتوانند نقش ایمنحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان م

تجربه و  یکه دارا یکارگران یهاها و مهارتصاحبان صنعت، تجربه یهاتجربه -ها ها و مهارتتجربه

محور، شود دانشینکه گفته ميفا کند. اين اقتصاد نقش ايتواند در ایتواند اثر بگذارد و میم - اندمهارت

 یکارها یمتماد یهاا کشاورز که در طول ساليتگر صنع تجربةست که عناصر با ین نيآن ا یمعنا

 عهدةهم به  یار مهمّیر، نقش بسیفا نکنند؛ نخينها نقش اياند، ارا بر اساس تجربه انجام داده یبزرگ

ف يان بر اساس تعریبناقتصاد دانش(. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993) ها استنيا
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د، یاست که در آن تول یه، اقتصادیانوسیا و اقیآس یاقتصاد یهایسازمان همکارشده از طرف ارائه

در ع است. يصنا یجاد اشتغال در تماميشران رشد، خلق ثروت و این پيترع و کاربرد دانش، مهميتوز

ع يها و صنابخش یه، تمامیانوسیا و اقیآس یاقتصاد یهایارکر سازمان همین نوع اقتصاد به تعبيا

بر  عموماً شوند، یم ترانیبندانش هرروزهمدرن که  یل اقتصادهاین دلیشوند. به همیبر مدانش

ق توسعه ين طرياند و از اشده یکق و توسعه متی، تحقیچون دانش، نوآور یناملموس یهايیدارا

-یه بر فناوریتکان، یبناقتصاد دانش یهایژگياز و رونيازا (.Schiliro, 2012; p4) آورندیبه بار م یاقتصاد

 در حوزه اقتصاد خواهد بود. یق علمیو تحق ینمودن، نوآور ید بر تخصصین و تأکينو یها

 یعدالت اقتصاد. 3. 4

 کندیدا میها و خدمات دولت ظهور پع، مصرف، فرصتيد، توزیتول یهادر عرصه یعدالت اقتصاد

 یهاشرفتین پیدر ع یکاهش فاصله طبقات یبه معنا یعدالت اقتصاد .(25: 1390، یو معلم يیرجا)

ن بهره يشتریب ی، تعداد محدودیادر جامعه کهیدرصورتدر حوزه اقتصاد است؛  یو فناور یعلم

 یااش، جامعهیو صنعت یاقتصاد یهاشرفتیرغم پیرا از منابع آن جامعه ببرند، آن جامعه عل یماد

مربوط به رشد و  یهاتیم همه فعالیتنظ یبه معنا یعدالت اقتصاد رونيازاخواهد بود.  افتادهعقب

ت یطبقات و رفع محروم یان درآمدهایو کاهش فاصله م یه عدالت اجتماعيبر پا یتوسعه اقتصاد

 محقق شود. یتواند با عوامل متعددیاست که م درآمدکم یاز قشرها

 ییاستقالل و خودکفا. 4. 4

اقتصاد  هاضمةهضم نشدن در  - خالصه به طور - یاستقالل اقتصاد یدگاه مقام معظم رهبرياز د

بعد از مذاکرات  یاين قضایدر هم - هايیکايآمر -د، آنها خودشان ینیاست. بب یجهان جامعة

ادغام  یجهان جامعةران در اقتصاد يد موجب بشود که اقتصاد ايبا یاهسته معاملةگفتند  یاهسته

ک نظم ي یجهان جامعةا اقتصاد يست؟ آیچ یهانج جامعةچه؟ اقتصاد  یعنيبشود؛ ادغام! ادغام 

ده است و یکش یجهان جامعةآن را  نقشةکه  ی. اقتصادابداًاست؟  یو عقالئ یعادالنه و منطق

داران هيکه سرما یو نظام یاا گسترده است، عبارت است از نقشهیدن همةمظاهر گوناگون آن در 

اند. کرده یا طراحیدن همة یتصرّف منابع مال یبرا یستیونیر صهیو بعضاً غ یستیونیعمدتاً صه

اقتصادش را ادغام کند در اقتصاد  یک کشورينکه ياست. ا یو اقتصاد جهان یجهان جامعةن نظم يا
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 ن شکست استين ضرر است، اين خسارت است، ايست؛ ای، افتخار نیجهان

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259 .)وابسته و یجامعه و نظام نبوشان يدر نظر ا ،

و مهم آن جامعه خواهد  یاصل یهااز مؤلفه یریگمیگران نبوده و عزت و اقتدار و تصميمحتاج د

ن مصالح خود را در دستور کار قرار خواهد یشناخت صالح خود تالش نموده و تأم یبود که برا

ها باشد برخوردار از آن مؤلفه یستيز باین یاست جامعه اسالم یهيداد. بد

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3066.) 

 یاقتصاد مقاومت یهاو مؤلفه یشناخت یندهایارتباط فرا. 5

 بیکه از آن نص یديو فوا شودیکه بر آن بار م یجيمسئله و نتا کيشناخت و درک ضرورت 

حرکت به سمت آن  یانسان برا بیاست که سبب ترغ يیهاروش نياز بهتر یکي شود،یانسان م

امر و اقناع  کي رشيپذ یکه برا یمختلف یهانمودن آن خواهد شد. استدالل یاتیمسئله و عمل

 یاثرگذار ند،ينما تیراهبرد تبع نياز ا کهیدرصورت رد،یگیصورت م جامعهاذهان مردم در 

 خواهند ترموفق شدهنییتعشیازپجامعه به سمت اهداف  شبردیخواهند داشت و در پ یشتریب

آن  یهاراهبرد نبوده و فهم و درک ضرورت نياز ا یمستثنا زین یاقتصاد مقاومت یتئور. بود

 د؛ينمایم یانينمودن آن کمک شا یاتیو آحاد مردم، به عمل نیمسئول ازتوسط افراد جامعه، اعم 

 چیه یجا ،یاقتصاد یتئور نيشدن ا يیواصله از اجرا ديو فوا هاتيمز حیکشف و درک صح

 تحقق آن نخواهد گذاشت. یبرا یتعلل

راه را  ،یتئور نيدر تحقق ا هيالرعابا ارائه اصول الزم ،یاقتصاد مقاومت یابالغ یهااستیس

شناخت  یمنطق یادهایآنها و بن انیم وندیلکن با پ د،ينمایم ترنمودن آن فراهم یاتیعمل یبرا

 ترآن در جامعه هموار ترعينمودن هرچه سر یاتیو عمل یدرک ضرورت اقتصاد مقاومت ریانسان، مس

که  يیاست آنجا یهي. بددينمایم ترآن را سهل یهاهو بهر جيافراد جامعه به نتا یابیشده و دست

اقتصاد  یهااستیمستخرج از س یهامؤلفه حیدرک صح یبرا يیهاحلانسان، راه یشناخت منطق

و  هااستیآن س یدر اجرا یبلند یهاگام د،يمارا کشف و ارائه ن یدر بعد علم و فناور یمقاومت

 خواهد بود. ینمودن اقتصاد مقاومت یاتیآن، عمل تبعبه
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 یاقتصاد مقاومت یهامؤلفه یدر معرف یادآوریند یاز فرا یریگبهره .1. 5

شتر ینمودن ب یاتیو عمل یریگبهره یکه برا یو نکات یادآوريند يدرباره فرا نيازاشیپآنچه  بنا بر

 یادآوري، به یدیکل یهاافتن سرنخيز یآن گفته شد، استفاده از وجوه اشتراک و افتراق دو اتفاق و ن

 یشتر و بازه زمانیک مطلب بي یادآوريزان یاست هرچه م یهيکند. بدیبهتر آن اتفاق کمک م

ر نمودن آن د یاتید به عملیشتر و امیآن مطلب در اذهان ب یآن کمتر گردد، ماندگار یادآوري

ک اتفاق در ذهن، به اراده انجام آن در خارج ي یهيق بديرا تصور و تصديشتر خواهد بود؛ زیخارج ب

 تر خواهد نمود.کيکمک نموده و تحقق آن حادثه را نزد

جاد يز به کار گرفت و با این یاقتصاد مقاومت یهاتوان درباره مؤلفهیرا م یادآوريند يفرا

آن تصورات، جامعه را به سمت تحقق  یادآوريز یافراد جامعه و نتصورات روشن از آنها در اذهان 

ک جامعه وجود يخ و فرهنگ يکه در تار یمختلف یهاسوق داد. حوادث و اتفاق یاقتصاد مقاومت

آنها، حرکت آن جامعه  یادآوريافراد آن جامعه ساخته که رجوع به آنها و  یرا برا يیهادارد، تجربه

 د.ينمایتر مکيبه آن اهداف را نزد یابیل نموده و دستیرا تسهشده فيبه سمت اهداف تعر

ان یبنبودن، دانش هيمردم پام ینمودن مفاه یاتیات جامعه در خصوص عملیو کشف تجرب یبررس

ت داده و باور يز سرایم را به اقتصاد نین مفاهيتواند ایو عدالت در امور، م يیبودن، استقالل و خودکفا

 یهاد. تجربهيتر نماآن را ملموس یاز اجرا ید ناشيو فوا واقعبهک ينمودن آن را نزد یاتیبه عمل

 یها، گواهیانقالب اسالم یروزیپ يیابتدا یهاو سال یلیران در دوران جنگ تحميجامعه ا یاقتصاد

افراد جامعه  یآنها برا یادآوريادشده در اقتصاد است که يم ینمودن مفاه یاتیدر امکان عمل یمناسب

، امکان یاقتصاد مقاومت یهامؤلفهقات از يساختن تصورات و تصد یهيگوناگون، ضمن بد یهاوهیبه ش

 یهاآن گام تبعبهتر و آن را فراوان یهادهيق به فايشتر و تصدیآن در اذهان مردم جامعه را ب یاجرا

 مایصداوستوان به رسالت ینه مین زميتر خواهد نمود؛ لذا در اآن را مستحکم یاجرا یافراد جامعه برا

 ادآور شد. يها را ن عرصهيت کار در ایاشاره داشت و اهم یمجاز یز فضایو ن یجمع یهاو رسانه

 یاقتصاد مقاومت یهاانسان و مؤلفه یات فطریان خصوصیارتباط م یبرقرار. 2. 5

مسئله در انسان منجر  کياست که به شناخت  يیندهايفرااز  یکيمطالب،  انیارتباط م یبرقرار

 یهااستیدر س یاساس یهااز مؤلفه یکياو خواهد شد.  یعمل برا یشده و معرفت حاصل از آن مبنا
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 قادرانسان  یو معرفت یشناخت يیهاتیبودن اقتصاد است. ظرف هيمردم پابر  دیتأک ،یاقتصاد مقاومت

مؤلفه از  نيتا درک ا ديباط برقرار نماآنها ارت انیباره تصور نموده و م نيرا در ا یگرياست مسائل د

 .دينمایم تربه آن را سهل یعمل التزام و تررا روشن یاقتصاد مقاومت یهااستیس

انسان است که بدون استثناء در همه  یذات اتیاز خصوص یکي یخواه و سود یطلبمنفعت

 ات،یآنها در طول مدت ح هیبالفعل نمودن از ناح یبرا جانبههمه یافراد بشر وجود دارد و تالش

 یطلباست که منفعت نيدر ا هيمردم پامهم اقتصاد  یهاتيصورت خواهد گرفت. از جمله مز

همه افراد جامعه از آن خواهد  یمنداقتصاد به سمت بهره تيهدا یبرا یبزرگ املافراد جامعه، ع

 صیرا تشخ شيخو تا افراد جامعه، خود منفعت کندیکمک م یمؤلفه اقتصاد مقاومت نيبود. ا

اقتصاد جامعه به منفعت مردم  زدنگره. نديبه منافع تالش نما یابیدست یخود، برا باارادهداده و 

به منافع خودساخته، اراده آنها در انجام  شانیابیدست یهمان افراد برا یهاتیظرف زو استفاده ا

را  هاتیانجام هرچه بهتر فعال یو تمرکز آنها برا دهیمربوطه را قوت بخش یاقتصاد یهاتیفعال

 .دیشدت خواهد بخش

بودن  هيمردم پاانسان، به شناخت بهتر  یطلبو منفعت هيمردم پااقتصاد  انیم وندیپ یبرقرار

 تيو در نها شتریمؤلفه مهم، التزام به آن را ب نيو شناخت بهتر ا کندیکمک م یاقتصاد مقاومت

 یرفتو مع یشناخت تیظرف نياز ا توانیم رونيازا د؛ينمایم ترکيرا نزد یتحقق اقتصاد مقاومت

به آحاد جامعه و فهم ضرورت آن بهره برده  یاز اقتصاد مقاومت یترروشن ريانسان، در ارائه تصو

 .دیآن را سرعت بخش یو اجرا

در  یطلبعدالتباشد. یانسان م یخواهعدالتانسان  یذات یهایژگيات و ویگر خصوصياز د

شود و محصول یشناخته م ،ها و جوامعشه دارد و آرمان مشترک همه انسانيفطرت انسان ر

 یگرچه ممکن است در رفتارها یهر انسان ،ني؛ بنابراافراد است یعیفطرت پاک و سرشت طب

، به عدالت یبه طور فطر یگران ستم کند، وليبه د ،اش خالف عدل و عدالت رفتار کردهیشخص

 یخواهت عدالتین ظرفيچنانچه از ا. ، متنفّر استیعدالتیل دارد و از ظلم و بيو انصاف، تما

شود که جامعه یجاد ميا یانهیاستفاده شود زم یلفه عدالت اقتصادانسان و ارتباط با آن با مؤ

بهتر  چهکند در جهت تحقق هریم یابد و سعيیر مین مسيخود را در ا موردعالقهآرمان و آمال 

 گام بردارد. یاقتصاد مقاومت یهامؤلفهها و استیس
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است.  یطلباستقالل یژگيتوان به آن اشاره کرد ویگر انسان که ميد یهایژگياز جمله و

 یطلبل به استقالليباشد. عالقه و تمایم یزندگ یهادر همه ساحت یطلبل به استقالليانسان ما

در  یک عامل اساسي یژگين ويشود. ایم ریباعث تنفر و انزجار او از ذلت و تحق نفسعزتو 

شه يب و ریبا سرشت انسان ترک نفسعزت یتعالیباشد و به لطف و حکمت باریسعادت بشر م

و  یطلبل استقاللیبا م یاقتصاد يیلفه استقالل و خودکفااط مؤبشر دارد. ارتب یدر امور فطر

شود و یم یاقتصاد مقاومت یهااستیافراد به س یالت و آرزوهايتما خوردنگرهباعث  نفسعزت

هر چه  ؛ لذادانندین جهت ميت و کوشش در ایل را فعالین ميبه ا یابینه دستیافراد جامعه زم

 یاقتصاد مقاومت یهااستیتحقق س یبرا یشتریت بیتر برقرار شود ظرفو محکم ترشفافارتباط 

 شود.یر منتفع مین سيز جامعه از ایت نيدر نها د وشویا میمه

اشاره به  یباشد. اقناع فطریانسان م یگر اقناع فطريات قابل اشاره دیاز جمله خصوص

ن معنا يبد یباشد. اقناع فطریز از استدالالت صرف در امور مختلف میو پره یختن روح فطریبرانگ

ابد، خود یآن را مطابق با فطرت خود ب به اقناع برسد و یباشد که چنانچه انسان در خصوص امریم

 یبه اقناع فطر یسازلفه گفتمانؤق ميم از طریآن امر خواهد شد. حال اگر ما بتوان رسانامیپمبلغ و 

را مطابق فطرت افراد جامعه  یاقتصاد مقاومت یهااستیم سینکه توانستيا یعنيم، یافراد جامعه برس

جوشش به سمت تحقق  جاد شده حرکت ويو ارتباط ا یهماهنگ بهباتوجهم و در ادامه ینشان ده

و تالش  یچنانچه سع یسازدر گفتمان ؛ لذاکندیدا میجهت پ یاقتصاد مقاومت یابالغ یهااستیس

 کيصورت خواهد گرفت و  یرد اقناع بهتریام به قلب و جان مخاطبان صورت بگیبر رساندن پ

اقناع  یبراجاد خواهد شد. يا یاقتصاد مقاومت یهااستیتحقق س یبرا یکارآمد یت شناختیظرف

غفلت ن، ید، تلقیغ، تقلیتوان به تبلیعنوان نمونه موجود دارد که به یمختلف ها و فنونکیتکن

 اشاره نمود. یرسان، آموزش و اطالعيیزدا

ش ي، امکان افزایباشد. با نوآوریم یل به نوآوريها، تماگر انسانيد یذات یهایژگياز جمله و

د ينسل جد یز معرفیت محصوالت و خدمات و نیفیق بهبود کيها از طربنگاه یسود و سهم بازار

 نديفراد با یتول یموجود برا یسطح فناور ین ارتقاینه از منابع و همچنیآنها به بازار، استفاده به

 ،اساسنيبرا .گرددیباالتر کشور م یبه رشد اقتصاد یابیت باعث دستيکاراتر فراهم آمده و در نها

حال  .ديآیم به شماران یبنحرکت به سمت اقتصاد دانش یاصل یهاانیاز بن یکيعنوان به ینوآور

http://monitoreconomy.ir/1396/04/19/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1/
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 یارتباط برقرار گردد و در راستا یعمل به طورو  یخوببه انیبندانشو اقتصاد  ین نوآوریچنانچه ب

در  ان ویجامعه به سمت اقتصاد دانش ب خودکار به طوررد، یجامعه قرار گ یازهاینها و خواسته

 دا خواهد کرد.یش پيگرا یاقتصاد مقاومت یهااستیادامه به سمت تحقق س

 با نمادها یاقتصاد مقاومت یهاان مؤلفهیوند میپ یبرقرار .3. 5

 یهایژگياز و یکياشاره شد  طور کههمانتوان استفاده نمود. یز میانسان ن یت نمادسازیاز ظرف

از  یکيباشند. یبه عدالت م مندعالقه یها به طور فطرباشد و انسانیم یخواهعدالتانسان  یذات

 یبرا یاديار زینه بسیم و زمیم آن را مطرح کنیتوانیم یکه ما در حوزه عدالت اقتصاد يینمادها

 بهباتوجهباشد. یم ینماد عدالت اقتصاد عنوانبه یت دارد مطرح نمودن موال علیکار و فعال

 عنوانبهشان يرش اين پذیان و همچنیعیان شیدر م خصوصبه یموال عل یمندعالقهت و یمحبوب

ر مذاهب از جمله يان سایدر م یو حت سنتاهلان یاسالم در م الشأنمیعظامبر یپ یار و صحابي

ن يا یدهد. در ادامه وقتیش ميرا افزا یعنوان نماد اقتصادشان بهيان، امکان مطرح نمودن ایحیمس

آنها مطرح شد با طرح  یهاازها و خواستهیاز ن یعنوان جزئمردم برجسته شد و به ینماد برا

ت کرد و يها هدااستین سيمردم را به سمت ا و خواستهاز ین نيتوان ایم یاقتصاد یهااستیس

 مطرح نمود.  یاقتصاد مقاومت یهااستیتحقق س در گروجامعه را  یازهایبرآورده شدن ن ینوعبه

نه مطرح ین زميک نماد در ايتوان یباشد. میم یطلبگر انسان استقالليد یهایژگياز جمله و 

که در  يیهاتیاز شخص یکيت نمود. يهدا موردنظر یوسوسمتنمود و با استفاده از آن جامعه را 

سوابق  بهباتوجهباشد. یم ینیمطرح نمود امام خم یطلباستقاللنماد  عنوانبهتوان ین حوزه ميا

ن یادگار مانده، و همچنيشان با ياز ا خصوصنيدراکه  یشان، آثار و مطالب فراوانيا یطوالن یمبارزات

باشند یشان آشنا ميک با آرا و نظرات ايباشد و مردم جامعه از نزدیمعاصر م یتیشان شخصينکه ايا

 یطلبعنوان نماد استقاللت امام را بهیرش شخصيتوان مطرح نمود امکان پذیکه م یگريل ديو دال

 یاقتصاد مقاومت یهااستیگر سيت طرح شود و از طرف دیه با موفقین قضيدهد. چنانچه ایش ميافزا

دن یجه مردم به ثمر رسیباشد، در نت یطلبآن استقالل یهالفهؤاز م یکيمطرح کرد که  یاگونهرا به

ن امر باعث یکنند و همیمطالبه م یمتاقتصاد مقاو یهااستیخود را از س یهاازیها و نخواسته

 شود.یم یحرکت جامعه به سمت اقتصاد مقاومت
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 یرسازیند تصویاز فرا یریگبا بهره یاقتصاد مقاومت یهامؤلفه یمعرف. 4. 5

تواند اثرگذار بوده و با ارائه یاست که در حوزه شناخت م يیندهايز از جمله فراین یرسازيند تصويفرا

 یهارش و التزام به آن امر توسط مردم، مؤثر واقع شود. درباره مؤلفهيک امر، در پذير مطلوب از يتصاو

در اذهان مردم  یر اقتصاد مقاومتيند بهره برد؛ چنانچه تصوين فرايتوان از ایز مین یاقتصاد مقاومت

مراه به ه یو تورم حداقل خوردهگره یعلم یهابر روش یو مبتن یمشارکت یم اقتصادیجامعه با مفاه

 یهایژگير وين تصويتوان به ایشود. م یگر از لوازم آن معرفيد یرشد متوازن و مستقل از کشورها

از منابع  یحداکثر یریگش اشتغال و بهرهي، افزایبه توان داخل یزا بودن، اتکاچون درون یگريد

را منعکس کند  یمفهوم عال همهنياکه بتواند  یريتصو عتاً یز افزود و طبیرا ن ینیرزميزو  ینیروزم

م و ین مفاهينمودن ا یاتیعمل یاق آنها را برایدر اذهان افراد جامعه، شوق و اشت یعالوه بر ماندگار

را  یطلب انسان همواره منافعرا ذات منفعتيد؛ زينمایرا مضاعف م يیهایژگين ویتحقق اقتصاد با چن

 خواهد بست. بکاربه آنها را  یابیدست یخود متصور است را جذب نموده و تمام تالش خود برا یکه برا

اقتصاد  یهایژگيو یکه از برخ یخارج یهاتوان از نمونهیر مين تصويشدن اروشن یبرا

ها، امکان آن نمونه یاند استفاده نمود و با معرفدا ساختهيبهره برده و منافع آن را هو یمقاومت

ق ين مصادياز جمله ا ید؛ کشور اندونزیبخش یها را در اذهان مردم فزونیژگين ويبه ا یابیتدس

 یهااز مؤلفه یران، توانسته است برخيدار با کشور اها و امکانات فاصلهتیرغم ظرفیاست که عل

 مند سازد.و افراد خود را از منافع موجود آن بهره درآوردهرا در جامعه خود به اجرا  یاقتصاد مقاومت

 جهینت

 جه گرفت:یتوان نتیآنچه گذشت م بهباتوجه

ن الگو در اقتصاد جامعه ينمودن ا یاتیدر جهت عمل یگام یاقتصاد مقاومت یهااستیس -

اقتصاد  یهاشتر مؤلفهیفهم بهتر و ب یگر برايد یانسان، گام یشناخت یهاتیهستند و ظرف

ان مطالب، یارتباط م ی، برقراریادآوريخواهد بود؛  یآن، تحقق اقتصاد مقاومت تبعبهو  یمقاومت

 یشناخت یهاتیعنوان ظرفهستند که از آنها به یند شناختيچهار فرا یرسازيو تصو ینمادساز

 شد؛ بردهنامانسان 
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، یسازگفتمان، یاقتصادان، عدالت یبن، اقتصاد دانشهيمردم پاپنج مؤلفه اقتصاد  -

ان یهستند که م یحوزه علم و فناور یهااستیمستخرج از س یها، مؤلفهيیاستقالل و خودکفا

 ارتباط برقرار شده است؛ یشناخت یندهايآنها و فرا

 یهاا سرنخيده يان دو پدیاز وجوه اشتراک و افتراق م یریگبا بهره یادآوريند يدر فرا -

ادآور شد يرا به سبب اتفاقات گذشته و حال  یاقتصاد مقاومت یهافهتوان مؤلیموجود، م یدیکل

ن مسئله به تحقق اهداف يادآور شد؛ ايافراد جامعه را دور از ذهن  یان آنها و زندگیم یو گسستگ

 کمک خواهد کرد؛ یاقتصاد مقاومت یهاو مؤلفه

مستخرج از  یهامؤلفهان یتوان میم، میان مفاهیارتباط م یند برقراريبا استفاده از فرا -

ها را رش آن مؤلفهيوند برقرار نموده و فهم و پذیانسان پ یات فطریبا خصوص یاقتصاد مقاومت

 نمودن آنها را دنبال نمود؛ یاتیآن، عمل تبعبهتر و سهل

ک نمودن آنها به تحقق يز نزدیو ن یاقتصاد مقاومت یهامؤلفه ین و معرفییتب یبرا -

ها را از آن مؤلفه یريم تصاویرمستقیا غيم یاستفاده نمود که مستق يیهاتوان از نمادی، میخارج

 یبرا ین نمادها محرکيد؛ ايشتر نمایان آنها و ذهن انسان را بیوند میجاد نموده و پيدر ذهن بشر ا

 ادشده خواهند بود؛ي یهانمودن مؤلفه یاتیعمل

ر يانسان است که با خلق تصاو یشناخت یهاتیگر از ظرفيد یکيز ین یرسازيند تصويفرا -

درک بهتر  یسوبه، اذهان افراد جامعه را یاقتصاد مقاومت یهاتر از مؤلفههرچه روشن یو تصورات

انسان  یشناخت یندهايش خواهد برد؛ لذا از فرایها پشتر آن مؤلفهیرش بيتر و پذعيق سريو تصد

 یهاو مؤلفه یاقتصاد مقاومت یضرور گاهيجاد جايو ا یدر معرف یت بزرگیعنوان ظرفتوان بهیم

را فراهم نمود.  یشتر جامعه اسالمیو رفاه هرچه ب يیآن بهره برد و مقدمات استقالل و خودکفا

، اصحاب رسانه، مایصداوساز جمله  یاریبس یها و نهادهانه ارگانین زمياست که در ا یهيبد

ن عرصه، يبه دوش دارند تا با تالش در ا یفراوان یها، رسالتیو آموزش عال وپرورشآموزش

 را بردارند.  ینمودن اقتصاد مقاومت یاتیعمل یهاگام
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