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  چكيده
 وارد کشـور ياقتصـاد ادبیات به 1389 سال وریشهر در يرهبر معظم مقام يسو از بار نیاول »یمقاومت اقتصاد« اصطالح

هاي بعـدي مقـام معظـم و سـخنرانی1392خـر سـال اهاي کلی اقتصاد مقـاومتی در اوهرچند ابالغ سیاست ..است شده
ارائه نشده است. این مقالـه  »اقتصاد مقاومتی«چارچوب مدونی براي تفسیر  هنوزتر کرد، ولی رهبري این مفهوم را روشن
را از طریـق تعیـین جایگـاه آن در  »اقتصاد مقـاومتی«هاي رایج در علم اقتصاد، مفهوم بنديکوشیده است با بیان تقسیم

تر نمایـد. بـا روشـن تحلیل گفتمان سخنان مقام معظم رهبري و تحلیل منطقـی روش گیري ازاردایم علم اقتصاد با بهرهپ
ها و بنديآن دسـتهبـه در علم اقتصاد به کار گرفته شده، تنهـا  بنديتقسیم منظوربههاي متنوعی عنایت به اینکه حیثیت

، مقالـه ۀفرضیبنابه، مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند.  ۀنی بیشتري با تبادر اولیکه همخواتوجه گردیده است هایی بنديتقسیم
مقـاوم «متعـارف اسـت کـه بـه در ادبیـات » آوري اقتصاديتاب«مفهوم متناظر با  اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادي

مقام معظـم رهبـري، اقتصـاد  که بر اساس بیاناتدهد هاي این پژوهش نشان مییافته. اقتصاد توجه دارد فعاالنه »سازي
  گیرد؛ راهبردي که مقطعی و منفعالنه نیست.قالب یک راهبرد اقتصادي به خود می مقاومتی بهترین تفسیر را در

    ي.رهبرآوري، ، تابمقاومتی، آسیب ،اقتصاد: هاکلید واژه
  .JEL: O1, O10, O5, P4 يبندطبقه
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  مقدمه
 آدام اسـمیت ت و علل ثروت مللیماه ةدربار یبررسبا انتشار کتاب مشهور  نوین،از شروع حیات اقتصاد 

شـاهد تحـوالت،  ،خـود ۀسال 200گذرد. علم اقتصاد در طول عمر سال می 200، بیش از 1776در سال 
ها این علم، مکاتـب، شـاخه ةدر حوز ،ها و مباحث جنجالی بسیاري بوده است. تضارب آراپردازينظریه

هاي بشـري در قـرن تحوالت و پیشرفت عالوه بر این،است.  را به وجود آوردهراوانی هاي فو تخصص
ها و فروعات ایـن علـم افـزوده اسـت. همچنـین بیش از پیش بر شاخه این علم را متحول کرده و ،اخیر

ها و اصول مـدیریت هاي کالن کشوريریزدرهم تنیدگی علم اقتصاد با زندگی روزمره و همچنین برنامه
  همچنان تنور مباحث فلسفی و نظري در این حوزه داغ بماند.است شده  موجبکشورداري  و

اسـت موجـب گردیـده طوالنی و گستردگی موضوعی و همچنین قلمرو وسیع علم اقتصـاد،  ۀسابق
وجـود آیـد. ه بـگونـاگون هاي متنوعی در این علم براي موضوعات و مسائل بنديها و طبقهبنديتقسیم

ها به قدري زیاد است کـه تشـخیص جایگـاه و مفهـوم آنهـا در بنديهاي حاصل از طبقهوسعت ترکیب
چـون همنمایـد. اصـطالحاتی حتی براي دانشجویان اقتصاد هم سخت جلـوه می ،پارادایم و علم اقتصاد

اقتصــاد «، »اقتصـاد انـرژي«، »اقتصـاد بـاز«، »اقتصـاد آزاد«، »اقتصـاد کمونیسـتی«، »دارياقتصـاد سـرمایه«
در محافـل علمـی و اجتمـاعی مطـرح  »اقتصـاد اسـالمی«و ، »اقتصاد مـالی«، »اقتصاد مدیریت«، »ورزش

مطمع نظر بوده اسـت. برخـی  »اقتصاد«هستند. در هریک از این اصطالحات، حیثیت و جهت خاصی از 
کید دارند و برخی نگـرش و مکتـب فکـري و فلسـفی خاصـی را مـد نظـر أکاربردي خاصی ت ةبر حوز

بندي و حیثیـت مـورد نظـر بـراي تقسـیم ،رو ایـن . برخی نیز نوعی راهبـرد اقتصـادي هسـتند. ازدارند
ي و مفهوم اصطالحات و مفاهیم تاثیرگـذار بـوده و قلمـرو نظـري آن را تعریـف ابندي بر روي معنطبقه
اس بنـدي بـر اسـبسـیار متفـاوت از تقسـیم ،با نگاه به نظـام اقتصـاديبندي است تقسیم روشنکند. می

  متفاوت نظري خواهد بود. آن دو فضاي کامالّ ۀموضوع است و نتیج
 ةتـی از حـوزثیو حی ، بررسی این نکته که این اصطالح چه جنبه»اقتصاد مقاومتی«براي تدقیق مفهوم 

تواند بسیار راهگشا باشد. اولین قدم در عملیـاتی نمـودن یـک می ،وسیع اقتصاد را هدف قرار داده است
 کـامالً ،پرواضح است که جایگاه اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نظام اقتصـاديیی آن است. شناسا ،مفهوم

  . استکاربردي یا یک راهبرد اقتصادي خاص یا حتی یک مکتب اقتصادي  ةمتفاوت از یک حوز
را از  »اقتصـاد مقـاومتی«هاي رایج در علم اقتصاد، مفهوم بنديبا بیان تقسیم است این تحقیق کوشیده

گیري از تحلیل گفتمان سخنان مقام معظـم رهبـري با بهره ،ق تعیین جایگاه آن در پاردایم علم اقتصادطری
در علـم اقتصـاد  بنديتقسیم برايهاي متنوعی . با عنایت به اینکه حیثیتنمایدتر روشن و تحلیل منطقی



   ۱۵۳ شناسي اقتصاد مقاومتيمفهوم

گرفته است که همخوانی بیشـتري قرار مدنظر هایی بنديها و تقسیمبندي، تنها آن دستهبه کار گرفته شده
  دارد.  »اقتصاد مقاومتی«مفهوم  ۀبا تبادر اولی
 »مقـاوم سـازي«تحقیق این است که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادي است که به مفهـوم  ۀفرضی

تنـاظر و نزدیکـی  ،المللـیدر ادبیـات بین »آوري اقتصـاديتـاب«آن است که با مفهـوم  ۀي فعاالنابه معن
  دارد.  بسیاري

  روش تحقيق
در پـژوهش  يمربـوط بـه روش اسـنادفنـون از  »ل محتوایتحل«است. » تحلیل محتوا«روش این تحقیق 

ه در آنهـا هـدف پـژوهش بـا کـشود  یگفته م ییاهکارراه تمامبه  »ياسناد«. روش است یعلوم اجتماع
  شود. یاسناد و متون برآورده م یل و بررسیتحل مطالعه،
شـود. روش یر مـکـذ »یفـکی«و  »یمـک« ۀل محتـوا، دوگونـیـتحل يهامین تقسیدتریاز جد یکیدر 

ف شـده یـتعر »امیـدر پ ییهـایژگـیا نبودن ویج بر اساس بودن یاستنباط نتا«به  که ،ل محتوایتحل »یفکی«
 انـدکردهد یـن فرض تردیا در یفکیان فنون ی. حامشودمیتوجه  ياربردک - یاست، غالباً در علوم اجتماع

ا حـذف یـن اسـت وجـود کـن گـروه، ممیـت آنهاست. از نظر ایاهم نۀنشا ها لزوماًشاخص یفراوانه ک
، یداشـته باشـد (هولسـت يشـتریت بیـگـر اهمیات دیخصوصـ ینسب یواحد در اسناد، از فراوان یصنعت
ها، نوشـتهانواع ارتباط ثبت شده در دسـت یتواند تمامیم یفکی يل محتوای). موضوع تحل22ص، 1373

  ) باشد. مانند آنها دئو، مستندات ویو ينوارها ها، قواعد مشاهدات،ها، گفتمانمصاحبه
 یل معـانیـتحل: اسـت ه عبـارتکـ، هح دادیرده و توضک ییل محتوا را شناساینوع تحل هشتژمن یه

 لیـ، تحليریل تفسی، تحلیشناختا نشانهی يل ساختاریل گفتمان، تحلیت، تحلیل اسطوره و روایان، تحلیب
 و.یل نرماتیو تحل يل انتقادیمحاوره، تحل

تحلیـل « 70 ۀل دهـیـدر اوا وان دایـکه ویژه و ب 50 ۀدر اواخر دهزلیک هریس پس از انتشار آثار  
  اي مطرح شد.هاي رسانهو تحلیل پیام یاي مقبول و مشهور در مطالعات ارتباطبه عنوان شیوه »گفتمان

 تحليل گفتمان 

نیـز ترجمـه شـده » تحلیل گفتـار« و » تحلیل کالم«، »کاويسخن«زبان فارسی به  که در ،»تحلیل گفتمان«
علـوم  هـاياي کیفـی در حوزههـخیلی زود به عنـوان یکـی از روش ،اي بودنبین رشتهسبب است، به 

  شد.مقبول واقع انتقادي شناسی ی، علوم اجتماعی، ارتباطات و زبانسیاس
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تحلیـل انتقـادي در کتاب  براونو  یول تعاریف گوناگونی وجود دارد. »تحلیل گفتمان« بارةدر  
در  .تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل زبـان در کـاربرد اسـت: اندکردهگونه تعریف را این  آن، گفتمان

هاي زبانی مستقل از اهداف و کارکردهایی باشد تواند منحصر به توصیف صورتنمی ،این صورت
 ).9، ص1379انـد (فـرکالف، داختن به آنها در امور انسانی به وجود آمدهها براي پرکه این صورت

اي عناصـر کوشد تا نظـام و آرایـش فراجملـهتحلیل گفتمان می: اندگفته استابزو  شیفرینهمچنین 
اي یا متون نوشتاري را بررسی واحدهاي زبانی نظیر تبادالت مکالمه ،و بنابراین کندزبانی را مطالعه 

  ).9، ص 1379رکالف، ف( کندمی
هر مشکل و یا مـوقعیتی بـه کـار  خصوصاي و یا در هر زمینه خصوصتواند در تحلیل گفتمان می

از هـیچ رهنمـود  ،پـس .تحلیل گفتمان اساساً یک خوانش تفسیري و سـاختاري اسـت ؛ زیراگرفته شود
ود نـدارد). روایـی راهنمـایی دقیـق و خاصـی بـراي ایـن روش وجـ ،(در واقع کندروي نمیاي پیویژه

هـاي منطقـی اسـت کـه وجـود دارد. اعتبـار تحلیـل هاي آن وابسته به بحثپایایی یک تحقیق و یافته  و
  گفتمان به کیفیت قدرت نطق و بیان وابسته است.

  پيشينه تحقيق 
هـاي ، تحقیق»اقتصـاد مقـاومتی«جدید بودن موضوع تحقیق و همچنین داخلی بـودن موضـوع  سبببه 

هـا، . البته برخی اظهـار نظراستشمار همگی داخلی و انگشت ،در خصوص این موضوع صورت گرفته
  .  است نیز در این زمینه منتشر شده هاسخنرانی و ها،یادداشت
 بریگـاگلیوبرگرفتـه از  »فنریـت اقتصـادي«با استفاده از اصطالح  ،خود ۀ) در مقال1391( سیف

الگو بـراي اقتصـاد مقـاومتی جمهـوري اسـالمی  ۀارائ و »اقتصاد مقاومتی«)، به تبیین مفهوم 2006(
 ادبیـات در متفـاوتی و متنـوع تعابیر ،مقاومتی اقتصاد موضوع در وي،ایران پرداخته است. به اعتقاد 

 معظـم مقـام تعریف به را آن ـ لغوي نه (و ـ معناي اصطالحی که است. تعبیري شده رایج اقتصادي

 نیـز و ملـی اقتصـاد تخریـب ریسـک ،است. در این مقاله »ياقتصاد فنریت«کند می نزدیک رهبري

 فنریـت نـۀمحورهـاي چهارگا و گرفتـه قـرار بحثزمینه موضوع  این در کشورها رفتارياقدامات 

بـا  ایـران اسـالمی جمهوري »یمقاومت اقتصاد« مفهوم ه،دیگر مقال بخش در است. شده اقتصادي بیان
 اقتصاد مقاومتی براي الگویی بیانات، این بر مبتنی و شده تشریح رهبري معظم مقامسخنان  به توجه

 اقتصـادي فنریت اقتصادي و ثبات اقتصادي، عدالت اقتصادي، رشد هايمؤلفه شامل ایران جمهوري



   ۱۵۵ شناسي اقتصاد مقاومتيمفهوم

 م،ترمی و سازي، جذب اخنث مقابله، ۀچهارگان راهبردهاي ،همچنین در این تحقیق است. شده پیشنهاد
  است. شده معرفی مصادیق آنها و تشریح غرب اقتصادي تحریم لۀمسئ بر منطبق تضعیف و پخش و

مقام معظم رهبري و مطالبی کـه ایشـان از سـال  سخنانبا استناد به  ،خود ۀ) در مقال1391( میرمعزي
بـه نظـر است.  تفسیري روشن از اقتصاد مقاومتی برآمده ۀاند، در صدد ارائاقتصاد بیان کرده ةدر بار 1388

از دیدگاه مقام معظم رهبري، شکل خاصی از نظام اقتصادي اسـالم اسـت کـه در ایشان، اقتصاد مقاومتی 
آیـد. در انـدازد، پدیـد میکه کیان نظام اسالمی را به خطر می ،اقتصادي دشمن ۀجانبهمه ۀوضعیت حمل

در اصـول راهبـردي و  ،ع آنها و بـه تبـبا تغییر در اولویت هدف ،در این وضعیت ،نظام اقتصادي اسالم
جهاد بر رفتارهاي اقتصادي دولت و مردم، راهبردي کالن طراحـی  ۀهاي کالن و حاکمیت روحیسیاست

 شود.رشد جهشی میرده، موجب شود که تهدید را تبدیل به فرصت کمی
خنان ، سـ»بنیـادپردازي دادهنظریـه«)، با روش 1392( و همکاران تراب زاده جهرمی دیگر یدر تحقیق

هـا و الزامـات ابعـاد، ویژگـی مفهومی سخنان ایشان دربـارةالگوي مقام معظم رهبري را تحلیل نموده و 
اند. این تحقیق محتواي مناسبی از سخنان رهبري معظـم انقـالب فـراهم اقتصاد مقاومتی استخراج نموده

  .از آن استفاده کردتحقیق حاضر نیز در توان نموده است که می
 »اقتصـاد مقـاومتی«به تبیین مفهوم  ،از طرح چند مقدمه پساي ) در مقاله1392( حرینیحسین زاده ب

داشـته باشـم،  »اقتصاد مقـاومتی« ةاگر بخواهم تعریفی آکادمیک از واژ« :پرداخته است. ایشان معتقد است
ت کـه کنم که اقتصاد مقاومتی، اقتصـادي اسـبدون اینکه بخواهم آن را به رهبري منتسب کنم، عرض می

   .»جانبه نگر استمدیریت آن، مدیریتی راهبردي و همه
و جنـگ  ،دفـاع، دفـاع غیـر عامـل، جنـگ«مفهومی مفـاهیم  ۀبا توسع ،خود ۀ) در مقال1393( سیفلو
، اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد دفاع غیـر عامـل اقتصـادي تبیـین و تشـریح کـرده اسـت. »اقتصادي

و اسـتفاده از  »جنگ، آسیب، دفاع و دفـاع غیـر عامـل«مفهومی  ۀبه توسعآوري این تحقیق ترین نوعمده
 ۀفراهم کردن یک چارچوب نظري و تحلیلی مناسـب بـراي موضـوعات اقتصـادي و ارائـبه منظور آنها 

هـاي فنـی و بسیاري از حوزه به» جنگ«اقتصاد مقاومتی مربوط است. مفهوم  کردنطریقی براي عملیاتی 
هـا، کـاربرد نـوي مفهـومی در بسـیاري از حوزه ۀه است و این توسـععه داده شدتوسحتی علوم انسانی 

را  ماننـد آنو  »شبیخون و تهاجم فرهنگـی«، »جنگ سایبري«، »جنگ نرم«چون همنیست و اصطالحاتی 
 »جنـگ«به کار بردن اصـطالح  ،دانست. از این رو »جنگ«اي از گسترش مفهومی توان به عنوان نمونهمی

 شـده هاي اسـتفادهرایجی است که نشان از تقابـل در عرصـه ةمفهوم صرف نظامی آن، پدیددر خارج از 
نیـز  »جنـگ اقتصـادي«از مفهوم صرف نظامی خارج شده و بـه  »جنگ«از اینکه ، پس دارد. در این مقاله
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 »مسـلحانهدفـاع «نیز به همین نحو توسعه داده شده و دو نوع  »دفاع«، مشابهاي گونهتعمیم یافته است، به 
 ،شده است. از رهگذر تشریح ایـن مسـئله تبیین» دفاع غیر عامل« ،و در این بخش »دفاع غیر مسلحانه«و 

اي گیرانـهکه مفهومی نظامی دارد، هر نوع اقـدام پـیش ،»دفاع عامل«این نتیجه حاصل شده است که بجز 
از پـذیري کـاهش آسـیب گیرانـهپـیش هر اقـدام، در این راستا، تعبیر کرد »دفاع غیر عامل«توان به را می

تعریـف  »دفاع غیر عامل اقتصـادي«توان میاقتصاد مقاومتی را رو، ازاین، است »دفاع غیر عامل«مصادیق 
تري از مفهـوم هاي قبلی، تحلیل عمیـقهاي پژوهشگیري از یافتهدر این مقاله تالش شده تا با بهرهکرد. 

  م معظم رهبري ارائه شود.اقتصاد مقاومتی در چارچوب گفتمان مقا

  »اقتصاد«شناسي مفهوم
اسـت و در اصـطالح، تعریـف  »روي و متعادل بـودن دخـل و خـرجبه معناي میانه ،اقتصاد در فارسی«

 ،نخسـت ۀوجود ندارد؛ زیرا تعاریف داده شده در درجـ از آن اي در میان اقتصاددانانعموماً پذیرفته شده
ن تعـاریف بـه دور یـبا مسـلم فـرض کـردن موضـوعات، ا ،در ثانی و نیستاز جامعیت الزم برخوردار 

    :بیشتر رایج است »علم اقتصاد«از  ذیل. تعاریف شودباطلی از تعاریف جدید کشیده می
ها و منـابع کمیـاب بـا اي میـان خواسـتهها را بـه صـورت رابطـهانسان اقتصاد علمی است که رفتار«

  .»کندهاي مختلف مطالعه میکاربرد
گیرنـد کـه بـا اسـتفاده از منـابع می اینکه جوامع چگونه تصمیم عۀمطال :علم اقتصاد عبارت است از«

  »چه کاالیی با چه روشی و براي چه کسی تولید شود. ،محدود و کمیاب
تخصیص منابع کمیاب براي تولید کـاال  ةگیري جامعه درباراقتصاد علمی است که چگونگی تصمیم«

  .»کندهاي نامحدود را بررسی میواستهخ يو خدمات جهت ارضا
هایی که بشر براي تولیـد و توزیـع کـاال و شناخت، ارزیابی و انتخاب روش :اقتصاد عبارت است از«

  )3تا، ص . (علوي، بی»بردخدمات از منابع محدود به منظور مصرف به کار می
 علـتاید یـک موضوع و هدف این علم نیز بـه تبـع تعـاریف، محـل اخـتالف شـدید اسـت و شـ

 داريها همـین باشـد. اقتصـاد خـرد و اقتصـاد کـالن، اقتصـاد سـرمایهبنـديها و طبقهگستردگی شاخه
(کاپیتالیستی) و اقتصاد سوسیالیستی(کمونیسـتی)، اقتصـاد اثبـاتی و اقتصـاد هنجـاري، اقتصـاد نظـري و 

ودوکس)، اقتصـاد بـاز و (هتـر (ارتدوکس) و اقتصاد دیگـر انـدیش اقتصاد کاربردي، اقتصاد جریان رایج
الملـل، اقتصـاد انـرژي، اقتصـاد ورزش، اقتصـاد هنـر، اقتصـاد اقتصاد بسته، اقتصاد توسعه و اقتصـاد بین

اقتصاد صنعتی، اقتصاد بهداشت، اقتصاد اطالعات و... تنها بخشی از ایـن تنـوع و گسـتردگی  کشاورزي،
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گیـرد، در مسـیر قـرار می ها مزبوربنديو طبقه هابنديیک از دسته هستند. اینکه اقتصاد مقاومتی در کدام
مقـام معظـم سـخنان با استفاده از محتواي  ،تواند راهگشا باشد. در ادامهپردازي میو نظریهشناسی مفهوم

 ۀاقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت و جایگاه مفهـوم اقتصـاد مقـاومتی را در تنـشناسی به مفهوم ،رهبري
  خواهیم نمود.  درخت اقتصاد مشخص ةگسترد

  يك نظام اقتصادي بةاقتصاد مقاومتي به مثا
که زیربناي چـارچوب خـاص تنظـیم  یابداي از اصولی تجسم میهر نظام اقتصادي همواره در مجموعه

فعالیـت  ةاي دربـاراین مجموعـه از اصـول بـر بیـنش فلسـفی ویـژه ،سویک فعالیت اقتصادي است. از 
 ،دیگر، تعامل این اصول چـارچوب فعالیـت اقتصـادي را تشـکیل داده سوياقتصادي مبتنی است، و از 

: سه جـزء وجـود دارد ،، در هر نظام اقتصاديرويکند. بدین را به مسیر مطلوب این نظام هدایت میآن 
  کند.اقتصادي را تعیین می هايفلسفۀ اقتصادي، مجموعۀ اصول، و روش تحلیل عمل که متغیر

کنـد؛ زیـرا آرا آن نظـام را دربـارة تولیـد، توزیـع و نظـام را فـراهم میفلسفۀ اقتصادي اساس فکري 
دهـد. ایـن گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معینی سـامان میمصرف در برمی

  کند.در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می ،براساس موضع مذهبی اقتصادي ۀفلسف
کـه  شـودظـاهر می هـا و نهادهـاییاي از قواعـد و تنظیمام اقتصادي در مجموعـهعنصر دوم هر نظ

. ایـن عنصـر شـامل امـوري از ایـن قبیـل آورندمی چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاري نظام را پدید
وسـیلۀ عمـوم مـردم صـورت مسـتقیم و بهوسـیلۀ افـراد بهتنظیم ملکیت و تملک ابزار تولید به: شودمی
مقرراتی که براي رفتار فرد وضع شده اسـت و  ؛سبب حاکمیتشوسیلۀ دولت بهمجموعی یا بهصورت به

ها و حدود معـامالت و شکل ؛وجود داردآنها  یابی بهحدود مجاز براي کاالها و خدماتی که امکان دست
کـه  راافـرادي  يایـن مجموعـه از قواعـد، معیارهـاي رفتـار .تواننـد انجـام دهنـداقتصادي که مردم می

  شود.نیز شامل می ـ کنندهتولیدکننده و مصرف :یعنی ـ گیرندهاي اقتصادي میتصمیم
 ،آن است. روش عمل هر نظام بر بنیان آن نظام مبتنی اسـت »روش عمل«عنصر سوم نظام اقتصادي، 

اي از گیرد. در هر نظـام، مجموعـهوسیلۀ اصول و قواعد اساسی ویژة آن نظام شکل میو بنیان نظام نیز به
  .براي تضمین سیر عمل آن نظام الزم استآنها  از رويپیقواعد وجود دارد که 

ارز اقتصـاد هـم ،کـه در ایـن صـورت ،اقتصاد مقاومتی یـک نظـام اقتصـادي اسـت :برخی معتقدند
 سـبباست که چنین تعبیري به  روشنگیرد. داري، اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد اسالمی قرار میسرمایه

توان ایـن فرضـیه را مطـرح کـرد کـه . ولی مینیستي اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسالمی صحیح ارزهم
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نظام اقتصاد اسالمی همان نظـام اقتصـاد  ،و به عبارت بهتر ،اقتصاد مقاومتی مترادف اقتصاد اسالمی است
  مقاومتی است. 

  :  داندمردود می ذیل) این فرضیه را با بیان 1391( میرمعزي
اگر مقصود وي (مقام معظم رهبري) از اقتصاد مقاومتی همان نظام اقتصادي اسالم بود، وجهی نداشت که 

ـتفاده  ،هاي آنسالم و بیان ویژگیابه جاي تاکید بر تحقق نظام اقتصادي  از اصطالح اقتصاد مقـاومتی اس
  »کرده و بر تحقق آن تاکید کند

اقتصـاد مقـاومتی از  ،در نتیجـه«: کنـداظهار نظر میدر خصوص اقتصاد مقاومتی چنین  ،در ادامه يو
دیدگاه مقام معظم رهبري، شکل خاصی از نظام اقتصادي اسالم است کـه در وضـعیت تهدیـد و فشـار 

  .)، ص؟1391(میرمعزي،  »آید.اقتصادي دشمن پدید می
اقتصـاد اسـالمی بایـد در ظـرف  استدالل یاد شده براي اینکه اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبري لزوماّ

ضـرورت در نظـر گـرفتن مبـانی،  رمتعـددي بـ سـخنانتفسیر شود، این است که مقام معظم رهبري در 
هاي اسالمی در علوم انسانی و از جمله علم اقتصاد و الگوي اسالمی ایرانـی پیشـرفت ها و دستورارزش

  ).، ص؟1391میر معزي، ( اندکید کردهأت
تـاریخی، نظـام تـازه علـل گونـاگون اره کرد که نظام اقتصاد اسالمی بـه باید اش اوالً ،در نقد این نظر

به صورت یک نظام حـاکم  ،تاکنون نتوانسته است به صورت عملی ظهور و بروز نمودهو سیسی است أت
چنـین نظـامی وجـود  :که معتقدند ،هاي رقیب در این خصوصرفتار نماید. حتی با نادیده گرفتن دیدگاه

کم دسـتکنـد و پردازي خـود را طـی میسازي و نظریـهمچنان دوران تکوین و نظریهندارد، این نظام ه
 تـوان گفـت آنچـه خـود هنـوز کـامالًچگونـه می رو،از اینتاکنون مجال ظهور عملی پیدا نکرده است. 

شکل خاصی از آن مطمـع نظـر اسـت کـه  مشخص نشده و هنوز در کش و قوس اثبات و ثبوت است،
بخش اقتصادي کشور و انقالبی بـه ایـن عظمـت در حـال و سامان ،مقام معظم رهبريقرار است به بیان 

شد آنگـاه آیا اگر این نظریه توسط شخص یا گروهی غیر از مقام معظم رهبري ارائه می ثانیاً،آینده باشد؟ 
مقـام هایی کـه تـاکنون توسـط لفـهؤها و مویژگی ،اًثالثهمچنان شکل خاصی از نظام اقتصاد اسالم بود؟ 

هاي نظام اقتصـادي نیسـت. هرگز مشابه عناصر و کارکرد معظم رهبري براي اقتصاد مقاومتی مطرح شده
و روش تحلیـل عمـل اسـت کـه در  ،مجموعه اصول اقتصادي، ۀفلسف وهر نظام اقتصادي شامل سه جز

  شود.ه نمیمشاهدهاي اقتصاد مقاومتی لفهؤهاي ابالغی و مسیاست
نظام اقتصـاد اسـالمی بهتـرین ظـرف بـراي اجـراي اقتصـاد مقـاومتی بـراي  البته پرواضح است که

توان اجرا و عملیاتی شدن اقتصاد اسالمی را فقط در ایـن ظـرف ولی نمی ،جمهوري اسالمی ایران است
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اسـتخراج و مـدون شـدن نظـام  ،سازي و بـه عبـارت بهتـرپیاده زمان مقدور دانست و با این استدالل تا
یـک از هـیچ عـالوه بـر آن،بخشی اقتصاد مقاومتی را به تعویـق انـداخت. جرا و تحققا ،اقتصاد اسالمی

مقام معظم رهبري حاکی از این نیست که اقتصاد مقاومتی مترادف نظام اقتصاد اسالمی یـا شـکل  سخنان
و یا اینکه براي اجراي اقتصاد مقاومتی، مظروفی جـز نظـام اقتصـاد اسـالمی وجـود  ،از آن است یخاص
  :  براي نمونه .له مستفاد استچه اینکه خالف آن نیز از بیانات معظم ؛دندار

 نیـا در بخصـوص -  شـورهاک از ياریبس در امروز .ستین هم ما مخصوص ،یمقاومت اقتصاد به شیگرا
 دنبـال بـه يمتعـدد يشـورهاک آمـد، وجودبـه ایدن در هک ،ياقتصاد دیشد يهاانهکت با -  ریاخ يهاسال

 اقتصـاد نیـا. دارد را خـودش خـاص طیشـرا يشـورک هر البته .برآمدند خودشان اقتصاد يسازمقاوم
 از ياریبسـ بـه شـد زیسـرر ایکـآمر از و غرب از بود، اقتصاد نیا از یناش هک یالتکمش با يدارهیسرما

 التکمشـ نیـا از شـورهاک طبعاً .است گریدیک به مرتبط لک یک مجموع، در یجهان اقتصاد و شورها؛ک
 اقتصـاد هکـ برآمدنـد درصدد شورهاک از یلیخ ،نیبنابرا. مترک یبعض شتر،یب یبعض شدند؛ متأثر شیوبمک

 شـانیشورهاک بـا متناسـب لکشـ بـه را یمقاومت اقتصاد نیهم ،يریتعب به نند؛ک يسازمقاوم را خودشان
  ).1392 ،مقام معظم رهبري( ببخشند تحقق نند،ک يزیربرنامه

بودن اقتصاد مقاومتی نسـبت بـه ظـرف اجرایـی آن اسـت. بـه  اطرفی و خنثبی شاید بهترین تفسیر،
  نظام اقتصادي خاصی نیست.  منحصرعبارت دیگر اقتصاد مقاومتی 

  موضوعي خاص ةمفهوم حوز اقتصاد مقاومتي به
 تـراز اقتصـاد انـرژي،را هم آن ،کننـد و از ایـن روتعبیر می »اقتصاد تحریم«اي اقتصاد مقاومتی را به عده

دهنـد. در ایـن تعبیـر از اقتصـاد قـرار میماننـد آن اقتصاد ورزش، اقتصاد سالمت، اقتصاد نیروي کار و 
، بـه کند که تحت عنوانی مسـتقلطلب می ،تحریم به عنوان یک موضوع حساس و مهم ۀمقاومتی، مسئل

بـراي  نظر قـرار گیـرد. ؟؟؟د و موضوعات خاصی که در آن مطرح است شوبررسی صورت کارشناسانه 
  :  اندآورده »اقتصاد مقاومتی«در خصوص  ،) در تحقیق خود1392( و دیگران زاده جهرمیتراب ،نمونه

اي از اقتصاد است که فعاالنه خود را براي مواجهـه ویژه ۀسازي گوناقتصاد مقاومتی بنیان نظري براي مدل
هاي اقتصـادي، فضـاي کسـب و کـار، تجـارت بیش از پیش آماده ساخته است. مکانیسـم ،هابا تحریم

شوند کـه فرض طراحی میاي و ... در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این پیشخارجی، نهادهاي مالی و واسطه
اقتصادي از غرب ممکـن اسـت در  ۀمی با نظام سلطه است و هر ضربیکشور در تعارض ایدئولوژیک دا

  ).44ص، 1392گران، ی(تراب زاده جهرمی و د »ه به کشور وارد شودهر لحظ
تـوان اقتصـاد مقـاومتی را ولی نمی ،موضوعی از اقتصاد منافاتی با واقعیت ندارد ةین حوزااگرچه وجود 
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را منحصر در این موضوع کرد. هرچند اقتصاد مقـاومتی  یک سازوکار مقابله با تحریم دانست و آن صرفاً
به دنبال سلطه بر جمهوري اسالمی ایران بـود  ،استکبار جهانی ،اقتصاديدشمن ح شد که در فضایی مطر

مقام معظم رهبـري در  سخنانترین دلیل براي تبادر چنین مفهومی باشد، ولی و این همزمانی شاید عمده
  :  روشن و صریح است این خصوص کامالً

 مـا هکـ است نیا يمعنا به ،ینونک طیشرا در »یمقاومت اقتصاد« ردنک مطرح ایآ هک است نیا سؤال خب،
 جنـگ دچار و فشار دچار و میتحر دچار شورک حاال چون م؟یبده انجام میخواهیم یمقطع تکحر یک

 شود،یم لکیتش ياقتصاد جنگ با ۀمقابل يبرا عمل و رکف يهاتأیه ـ مثالًـ  هک همچنان است، ياقتصاد
 نیـا سـت؛ین يجـورنیا وجـهچیهبه نـه، هک است نیا جواب م؟یاردهک ابالغ نیا يبرا را هااستیس نیا

 مـا هـم یمیتحر چیه هک یدوران يبرا است، دیمف هم امروز يبرا است؛ بلندمدت يهااستیس ها،استیس
 »شـودیم گذاشته نهایا بر شورک اقتصاد يبنا هک است یبلندمدت يهااستیس یعنی است؛ دیمف میباش نداشته

  ).1392، مقام معظم رهبري(
اقتصاد تحـریم هـم بخشـی از اقتصـاد  دهد، منافاتی نداردکه بیان مقام معظم رهبري نشان میگونه همان

توانـد راه اقتصـاد مقـاومتی می ،مقاومتی باشد، ولی تمام اقتصاد مقاومتی اقتصاد تحریم نیسـت. در واقـع
ایـن موضـوع محـدود نیسـت و در  ولی صـرفاً ،هاي اقتصادي باشدحلی براي مقابله و خروج از تحریم

کشـور چگونـه و بـا چـه کـه ایـن نیسـت  فراتر از اقتصاد تحریم است. موضوع اقتصاد مقاومتی صـرفاً
از چگونـه  ،هایی از شرایط تحریم خارج شود، یا چگونه با آن مقابله نماید و یا در حالت تخاصـمیابزار
هـاي اقتصـاد مقـاومتی هـا یکـی از کارکردمد. حل و رفع تحریکنهاي اقتصادي علیه دشمن استفاده ابزار

  است. 

  اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي
شـد. در میمعرفـی  »مقاومـت اقتصـادي«هاي معرفی، بیشـتر بـه صـورت اقتصاد مقاومتی در اولین روز

به اقتصادهایی اشـاره دارد کـه در حـال دسـت و پنجـه نـرم کـردن بـا  »اقتصاد پایدار«ادبیات اقتصادي، 
ز این نـوع هایی اغزه و ایران را به عنوان نمونهرو، د جنگ، تحریم و محاصره هستند. ازاینمشکالتی مانن

ایـران خصـوص این برداشت در زمان جنگ تحمیلی با قوت بیشـتري در از شمارند. البته میها براقتصاد
شد. تعبیر بسیار زیبا و صریحی که مقام معظم رهبري در رد این برداشت از اقتصـاد مقـاومتی استفاده می

  :  گونه استبه کار بردند این
عب بـا کـه رسید نظرشان به دشمنان اسالم، صدر در روز یک« ِ  اقتصـادىة محاصـر و طالـبابى شـ

 در امـروز مـا کننـدمی خیـال گربدمحاسبه هاىروسیاه این. نتوانستند اما ،بیندازند پا از را آنها ها،مسلمان
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 و بـدرشـرایط  در مـا ،نیستیم طالبابى شِعبشرایط  در امروز ما. نیست اینجور. طالبیمابى شِعبشرایط 
 شـده نزدیـک آنها به است؛ دیده چشم به را پیروزى هاىنشانه ما ملت که هستیم طىیشرا در ما. خیبریم
  .)1390، مقام معظم رهبري( ».است کرده پیدا دست سرافرازى با پیروزى، مراحل از بسیارى به است؛

توان به راحتـی میگانه اقتصاد مقاومتی هاي دهها و مولفهعالوه بر این رد صریح، با نگاهی به ویژگی
هاي اقتصـادي ها و مؤلفـهقضاوت کرد که هرگز اقتصاد مقاومتی راهبرد مقاومت اقتصادي نیست. ویژگی

  و مقاومتی عبارت است از:
 ؛هاي کالن اقتصاديشور و بهبود شاخصکدر اقتصاد  ییایو پو كتحر جادیا. 1
 ؛توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا. 2
 ؛هاي داخلیتکیه بر ظرفیت. 3
 ؛رویکرد جهادي. 4
 ؛محوريمردم. 5
 ؛مین امنیت اقالم راهبردي و اساسیأت. 6
 ؛درآمد فروش نفتکاهش وابستگی به . 7
 ؛اصالح الگوي مصرف. 8
 ؛فساد ستیزي. 9

 .محوريدانش. 10
  توان به راحتی قضاوت کرد که هرگز اقتصاد مقاومتی راهبرد مقاومت اقتصادي نیست.می

راهبـرد «رود، که در خصوص اقتصاد مقـاومتی بـه کـارمی »مقاومت اقتصادي«تعبیر دیگر نزدیک به 
کاهش فشـار جهت است که در راهبردي گذاري نوعی سیاست »اد ریاضتیاقتص«است.  »اقتصاد ریاضتی

ترین عنصـر آن کـاهش اي بر اقتصاد توسـط برخـی کشـورها ماننـد یونـان اتخـاذ شـده و اصـلیهزینه
هاي دولـت اسـت. اتخـاذ ایـن راهبـرد در اقتصـاد هاي عمومی و رفاهی به منظور کاستن از هزینههزینه

کـه فشـار اصـلی هزینـه بـر اثـر کاسـتن از چرا؛ داشتاي مردمی را در پی هکشورهاي اروپایی اعتراض
  گیرد.بر دوش مردم قرار میأمین اجتماعی، هاي تهزینه

هاي برخـی از کشـورکه نمـود بیرونـی در  ،عالوه بر اینکه چنین تعبیر و تفسیري از اقتصاد مقاومتی
از مقـام ذیـل با وجـود تعبیـر ، مقاومتی نیستهاي اقتصاد لفهؤها و م، همخوان با سیاستغربی نیز داشته

  قتصاد مقاومتی هرگز پذیرفته نیست:معظم رهبري در خصوص ا
 يهااسـتیس هکـآن از بعـد. ننـدکیم القا یبعض یگاه جورنیا شند؛کب اضتیر هک مییگوینم مردم به ما
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 را مـردم دارند نهایا« هک ردندک شروع ياعده یک نشده، کخش آن بکمر هنوز شد، ابالغ یمقاومت اقتصاد
 نیـا اگـر هکـ میمعتقـد ما. است سکبع هکبل ست،ین جورنیا وجهچیهبه نه،.» نندکیم دعوت اضتیر به
 در. ردکـ خواهنـد دایـپ شیگشـا فیضـع طبقـات شد، خواهد بهتر مردم وضع بشود، اعمال هااستیس
 و یراحتـ در مـردم عمـوم آنجـا باشـد، مطلوب حد در اشتغال باشد، مطلوب حد در تورم هک يشورک

  ).1392 ،مقام معظم رهبري( ردک خواهند یزندگ رفاه و شیآسا
اقتصـاد «گیـرد، تعبیـر تفسیر دیگري که از اقتصاد مقاومتی به عنوان یـک راهبـرد اقتصـادي صـورت می

هاي لفـهؤهاي داخلی که بـه عنـوان یکـی از ماست. دعوت به تکیه بر ظرفیت »اقتصاد بسته«یا  »درونگرا
غافل مانـدن از تعامـل بـا دنیـا و معناي ، هرگز به از سوي مقام معظم رهبري مطرح شدهاقتصاد مقاومتی 

. شـودغفلـت از آنهـا هاي داخلی که مبادا ها و ظرفیتاقتصاد جهانی نیست، بلکه تاکیدي است بر داشته
  :  کنندیهاي اقتصاد مقاومتی را چنین بیان مابالغ سیاست ةایشان علت و انگیز

 يهارسـاختیز و متنـوع و یغنـ منـابع و ریذخـا و يماد و يمعنو سرشار ياستعدادها با یاسالم رانیا
 شـرفت،یپ يبرا راسخ عزم يدارا و کارآمد و متعهد یانسان يروین از يبرخوردار همه، از ترمهم و گسترده

 »یمقـاومت اقتصـاد« همـان که ی،اسالم و یانقالب فرهنگ از برآمده یعلم و یبوم ياقتصاد يالگو از اگر
 جنـگ کیـ لیـتحم با که ،را دشمن و دیآیم فائق ياقتصاد مشکالتۀ هم بر تنها نه کند يرویپ است،
 بلکـه دارد،یوامـ ینینشعقب و شکست به کرده، ییآراصف بزرگ ملت نیا برابر در اریع تمام ياقتصاد
 ماننـد ار،یـاخت از خـارج تحـوالت از یناشـ يهاینانیاطمیب و مخاطرات که یجهان در توانست خواهد
ـتاوردها حفـظ بـا اسـت، شیافزا به رو آن در... و یاسیس ،ياقتصاد ،یمال يهابحران  در کشـور، يدس

 سـاله، ستیب اندازچشم سند و یاساس قانون اصول و هاآرمان تحقق و شرفتیپ تداوم و مختلف يهانهیزم
 ییالگـو و سازد محقق را شرویپ و ایپو گرا،برون و زادرون ان،یبن عدالت ،يفناور و دانش به یمتک اقتصاد

  .)1392، همان( بخشد تینیع را اسالم ياقتصاد نظام از بخشالهام
 بـه ایـ ب،یـعج يهاتیظرف نیا ةگستر به میستین آگاه ماها از یلیخ. است عیوس یلیخ شورک يهاتیظرف
ـتمان آمارها؛ میدانیم. میندار توجه آن تیاهم ـئول از یبعضـ] مینـکینمـ توجـه[ هسـت هـم دس  نیمس

  ).همان( ردیگینم قرار آنها توجه مورد آمارها تیاهم] اما[ دارند، را آمارها جورند،نیا
هاي داخلـی اسـت و بـه هـیچ وجـه، ظرفیتکید و به غفلت نسپردن أت ةدهنداین تعابیر به وضوح نشان

دهد. عالوه بـر ایـن، المللی و اقتصاد جهانی را نشان نمیبه تعامالت بین نکردن انحصار در داخل، توجه
در صحن مطهـر رضـوي، بـا عنایـت  1393مقام معظم رهبري در سخنرانی خود در آغاز اولین روز سال

  دانستند:این تعبیر را تعبیر کژتابی از اقتصاد مقاومتی  ،ت خاص در این خصوصئابه القا
 خـود و مـا شـورک خود يهاتیظرف دل از یعنی چه؟ یعنی »زاستدرون«. زاستدرون اقتصاد نیا میگفت

 نیـا به »زادرون. «خودمان شورک اناتکام به است کیمتّ درخت نیا و نهال نیا رشد. جوشدیم ما مردم
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 اقتصـاد مـا هکـسـت ین معنا نیا به یمقاومت اقتصاد نیا یعنی ست؛ین گرادرون ،حال نیع دراما  .معناست
 بـا گراسـت؛برون امـا زاسـت،درون نـه، شور؛ک خود در مینکیم محدود و مینکیم محصور را خودمان
 ،نیبنـابرا. شـودیم مواجـه قـدرت بـا گـرید يشـورهاک ياقتصـادها با دارد، تعامل یجهان ياقتصادها

 ،هانـهیزم نیهمـ در هک است نیا خاطر يبرا نم،کیم عرض هک را هانیا. ستین گرادروناما  زاست،درون
 شـورک اقتصاد خواهندیم هانیا بله،] «نندک القا[ هک ارندک مشغول مغرض، يمغزها و هازبان و هاقلم ناآل
ـئوالن و را تمل هکنیا يبرا را هالیتحل اقسام و انواع ».نندک محصور داخل در و نندک محدود را  از را مس
  ).1393همان، ( نند.کیم دارند ؛نندکب جدا ـ است سعادت راه هک ـ راه نیا
اقتصـاد مقـاومتی را  )1393( سـیفلواسـت.  »سـازي اقتصـاديمقاوم« ،»اقتصاد مقـاومتی«آخرین تعبیر از 

آن قـوت و اسـتحکام اقتصـادي و مصـون مانـدن از  ۀداند کـه نتیجـمی »سازي اقتصاديمقاوم«مترادف 
نـافی اقتصـاد مقـاومتی  »سازي اقتصاديمقاوم «هاي اقتصادي خواهد بود. هرچند تعبیر ها و تهاجمتکانه

با این شـبهه کم دستدر بیانات مقام معظم رهبري نیز به آن اشاره شده است، ولی  ،نیست و به صراحت
فراتـر از مقـاوم  »اقتصـاد مقـاومتی«تمام اقتصاد مقاومتی نیست و مفهـوم  »مقاوم سازي«مواجه است که 

هـاي اقتصـادي ها و تهاجمي مصـون مانـدن از تکانـهسازي اقتصادي است. مقاوم سازي اقتصـادي بـرا
ولـی بـا عنایـت بـه  ،توانـد مسـتمر و راهبـردي باشـدهرچند نگرشی فراتر از اقتصاد تحریم است و می

تواند تنها بخشی از اقتصاد مقاومتی باشـد. می ،هاي ابالغی مقام معظم رهبريگانه و سیاستهاي دهلفهؤم
توان تمـام اقتصـاد ولی نمی ،ر روي این بخش از اقتصاد مقاومتی را پذیرفتکید ویژه بأتوان تهرچند می

هـاي اقتصـادي طراحـی ها و تهاجمسازي خالصه نمود که با هدف مواجهه با تکانهمقاومتی را در مقاوم
  شده است. 

 يتـرتر و جامعتعبیر و مفهوم روشن توانمی ،»سازي اقتصاديمقاوم«مفهوم  ۀبا تدقیق بیشتر و توسع
سازي اقتصادي از مفهوم متبادر انفعـالی خـود خـارج از اقتصاد مقاومتی ارائه نمود. اگر فرض شود مقاوم

 بگیرد، دیگر تعبیر اقتصاد مقاومتی به مقاوم سازي اقتصـادي صـرفاًمیو ابعاد فعاالنه نیز به خود شود می
چـون همتوانـد ابعـادي و مینیست » تمقاوم«و  »یپدافندشناس« ،»یآفندشناس« ،»یشناسهجمه«ي ابه معن

استفاده از ظرفیـت و تـوان داخلـی کشـور و تعـامالت  هاي خارجی،اصالحات اقتصادي، جذب شوك
اسـت روشـن هاي اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبري را نیز شامل شـود. المللی و سایر مولفهبین

تر اقتصادي، تـاب تحمـل ایـن توسـعه اي پیشرفتههبا عنایت به کشورویژه بهسازي اقتصادي و که مقاوم
زا توسـعه مفهومی را دارد. کشوري که ظرفیت و توان داخلی خود را به کار گرفتـه و بـه صـورت درون

هـاي خود را تعریف نموده است و همواره در تعامل با دنیا و سایر کشورها بـه دنبـال اسـتفاده از ظرفیت
بـه فکـر  یالمللـهاي داخلی و تعامالت بینبدون عنایت به ظرفیتاست که  تر از کشوريآنهاست مقاوم
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بـه رویکـرد انفعـالی بـا روح  سـازي اقتصـادي صـرفاًسازي اسـت. پـرداختن بـه مقـاومتوسعه و مقاوم
سازي اقتصادي به صورت فعال در نظـر گرفتـه ولی اگر مقاوم ،هاي اقتصاد مقاومتی منافات داردسیاست

  تري از اقتصاد مقاومتی باشد.اسبتواند تعبیر منمی ،شود
شـود نزدیک می بسیار »آورياقتصاد تاب«این مفهوم به مفهوم  ،»اقتصاد مقاومتی«با چنین تعبیري از  

پایـدار را بـه خـود اختصـاص  ۀالمللی در خصوص توسعکه حجم قابل توجهی از ادبیات اقتصادي بین
توانـد در مقابـل رش اسـت. مفهـوم متقـابلی کـه میاي ادبیات آن در حال گستداده و به صورت فزاینده

پذیري آسـیب«سـازي اقتصـادي قـرار گیـرد، مفهـوم مقـاومصـورت، و به همـین  »آوري اقتصاديتاب«
  است. »اقتصادي

  پذيري اقتصاديآوري و آسيبتاب
علمـی بـه کـار گرفتـه شـده گونـاگون هاي آوري در چهار دهه گذشته به نحو وسیعی توسط رشتهتاب

در علــوم سیاســی، مــدیریت بازرگــانی، تــوان را میشناســی، کــاربرد ایــن واژه اســت. عــالوه بــر روان
الملـل یافـت. ایـن بین ۀشهري و توسـعریزي ریزي بحران، برنامهشناسی، تاریخ، مدیریت و برنامهجامعه
اربردهـاي نیسـت. کبـه آن نظـري مربوطـه  ۀمفهـوم یـا پشـتوان ي یکسانیِامشترك هرگز به معن ةاستفاد

). کـاربرد 5ص ،2011 ،یاسبـرین و انـدرـ  (مارتین داردمتفاوتی هاي شناسیها و روش، روشگوناگون
کـه مجمـع جهـانی اي گونـهبه .در اقتصاد بیشتر شده است، 2008ویژه پس از بحران مالی این مفهوم، به

آوري ایجاد تـاب«عنوان اي با خود، گزارش ویژه 2013در پیوست سند گزارش مخاطرات جهانی اقتصاد
  ).44- 36 ص ،2013هاي جهانی (ریسک منتشر کرده است» هاي جهانیملی در برابر مخاطره

 آوري عرفـی)(تـاب آوري مهندسیتابکرد: توان در سه چارچوب بررسی را می »آوريتاب«مفهوم 
ي پیچیـده هـانظام در آوريتـاب«معـروف اسـت و  »استحکام«که در علم اقتصاد به  ،هامنظاآوري ، تاب

  ».پذیرسازگاري

  آوري مهندسيتاب
از یـک تـنش یـا فشـار، تحمـل پس بازگشت و بازیابی سریع «ي اآوري به معنتاب ،ترین سطحدر ساده

فشـار یـا «اسـت.  »هاي بزرگتر و آشفتگی کمتر در ازاي مقدار مشخصی از تنش و فشـارها و فشارتنش
هاي حاد و زود گذر باشـد. هاي مزمن و یا بحرانتواند به هر دو صورت سختیدر این تعریف می »تنش

مقاومت کردن در مقابل اختالالت بزرگ بـدون تغییـر، بـدون از  :آور بودن یعنیتاب به این مفهوم ساده،
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مـل هم پاشیدگی و یا بدون تحمل صدمه و خسارت همیشگی، بازگشت سریع بـه حالـت عـادي و تح
  ).6ص ،2011 س،ابرین و اندری- (مارتین هاکمترین انحراف در مواجهه با فشارها و تنش

کننـد. اگـر شخصـی واژه ادراك میایـن مـردم از بیشـتر ، مفهومی است که »آوريتاب«این تعبیر از 
سـرعت بازیابی شود. این نوع افراد بـه ـ  شغل از دست دادنـ مانند تواند از یک شوك می آور باشدِتاب

آوري اشخاص بـا تـاب کند کهگردند و شوك ایجاد شده آنچنان آنها را مختل نمیبه وضعیت قبلی برمی
  (همان). کندکمتر را مختل می

شـوند اي طراحـی میها بـه گونـهها و سایر زیرساختساختمان ها،ي مهندسی مانند پلهانظام چون
از اتمام فشـار و تـنش مزبـور بـه سـرعت بـه  پسند و هاي بزرگ را تحمل کنها و تنشکه بتوانند فشار

 (هلینـگ، اسـت تعبیـر شـده »آوري مهندسـیتاب«آوري به وضع عادي خود بازگردند، از این نوع تاب
  ).51، ص2009

است. کودکـانی کـه  »بازگشت به وضعیت عادي«یا » شرایط ترمیم«ترین محدودیت این رویکرد مهم
دیگـر در وضـعیت قبلـی قـرار  ،از عبور از فقرپس آیند، ق میئشکالت فاها و مدر شرایط فقر بر سختی
  ).6ص ،2011 برین و اندریس،- (مارتین شوندآور تلقی میندارند، ولی همواره تاب

  هانظام آوريتاب
شود. هـدف ف میدر صورت وقوع یک اختالل تعرینظام  به صورت حفظ کارکرد هانظام آوري درتاب

تواننـد بـه تـر میکوچـک ةي انـدازهـانظام است که اطمینان حاصل کند کـهمدیریت در این روش، آن 
توانـد از یـک شکسـت کوچـک اقتصـادي می نظـامکارکرد خود در طول بحران ادامه دهند. براي مثـال 

ها ایـد و یـا زیرسـاختنم تواند با وقوع یک قطعیِ عمومی برق فعالیـتبازاري عبور کند و یا دولت می
بـرین ـ  (مارتین آمیز خدمات ضروري را ارائه دهندفاجعهۀ توانند در صورت وقوع یک حادثهمچنان می

  ).7ص ،2011 س،او اندری
هایی دارد. اگر یک دولت در ایفاي وظایف خود دچـار اخـتالل گـردد اما این تعریف هم محدودیت

 تواننـدجوامـع میکـه اسـت روشـن آور نیسـت؟ امعه تـابي آن است که جا، به معنکندناکارا عمل  یا
د. کننـ دهیتوانند خودسامانآنها می ،به عبارت دیگرها ایجاد نمایند. ر پاسخ به بحراني جدیدي دهانظام

داراي یـک  ،هـادر مواجهـه بـا بحران هـانظام تواند در هر سـطحی انجـام شـود.دهی میاین خودسامان
دهد به کارکردهاي خـود در شـرایط بحـران نیـز که به آنها این امکان را میهستند  ظرفیت سازگارسازي

م حفـظ نظـاالزم نیست کارکردهـاي قبلـی  ،). بنابراین7ص ،2011 برین و اندریس،- (مارتین ادامه دهند
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 یی راهـانظام هـاي جدیـدي خلـق نمایـد. چنـینکارکرد ،تواند در مواجهه با بحرانم مینظاچراکه ؛ شود
  گویند.می »پذیرسازگاري ةپیچید يهانظام«

  پذيرسازگاري ةي پيچيدهانظام آوري درتاب
 ،کنـدمتمـایز میپذیر ي پیچیـده سـازگاريهـانظام آوري دربرا از تا هانظام آوريعامل کلیدي که تاب

یک تعدیل و سـازگار شـدن  همان ظرفیت سازگارسازي یا قابلیت سازگارشدن است. این ظرفیت صرفاً
هـاي ها و ملـل) بـراي خلـق راه(خانوار، مردم، اجتماعات، اکوسیستم هانظام یر) نیست بلکه توانایی(تغی

ي هـانظام آوري در فضـايتـاب ،جدیـد اسـت. بنـابراینمند نظامفعالیت و روابط  ۀادامبه منظور جدید 
مجدد در پاسـخ بـه دهی به صورت توانایی مقاومت، بازیابی و بازگشت و سازمان ،پذیرسازگاري ةپیچید

- (مـارتین دنممکن است تغییر کن نظامشوند ولی ساختار ها حفظ میشود. کارکردیک بحران تعریف می
  ).7ص ،2011 س،ابرین و اندری

قابلیت تغییـر «است. پذیر ي پیچیده سازگاريهانظام آوري درظرفیت سازگارسازي عامل اصلی تاب
 ةم پیچیـدنظـاست که به صورت قابلیـت یـک بخـش از ظرفیت سازگارسازي ا ۀآن سوي سک »کاربري

  ).8ص ،2011 س،ابرین و اندریـ  (مارتین شودپذیر براي پذیرش کارکرد جدید تعریف میسازگازي
، بسـیار سـخت اسـت سـت،هانظام با عنایت به اینکه هم شامل اشیا و هم شامل »آوريتاب«تعریف 

کنـد. یـک اجتمـاع و مفهوم خاصی پیدا میمعنا  ،استفاده آوري بسته به موضوع و محلاینکه تابویژه به
الملـل امروزي نسبت به نوسانات اقتصـاد بیننوین آور است. جوامع محلی نسبت به جرم و جنایت تاب

  آور هستند.ي جهانی نسبت به تغییرات آب و هوایی تابهانظام آورند وتاب
ها و ولـی در فضـاي بررسـی ،شناسی داردمفهوم روشن و واضحی در مهندسی و روان »آوريتاب«

 ایـن وضـوح و شـفافیت را نـدارد ،و یا علم اقتصـادپذیر سازگاري ةي پیچیدهانظام تحقیقات مربوط به
صـرف  »آوري مهندسـیتـاب«تعبیـر  ،با این مقدمه ،). بنابراین47ص ،2011 س،ابرین و اندریـ  (مارتین

کـه  ،). رصد ایـن موضـوع46 ص ،همان( گرفته شود آوري اقتصادي به کارتواند در خصوص تابنمی
آوري در تـاب کار دشواري است. ابتـدا ،شدهپذیر سازگاري ةي پیچیدهانظام آوري ازچه زمانی واردتاب

  ).36ص ،همان( ظاهر شد »ثبات«اکولوژي به صورت واکنشی در مقابل مفهوم 
نظـري  ةنیسـت و یـک سـاختار و سـازمشـاهده آوري قابل باید توجه داشت که تاب ،عالوه بر این

بـه وقـایع احتمـالی آینـده  نظـامواکنش فرد یـا  ةیک ویژگی ماهوي و ساختاري است که به نحو؛ است
  ).26ص ،همان( مربوط است



   ۱۶۷ شناسي اقتصاد مقاومتيمفهوم

. راهگشاسـت »پذیري اقتصـاديآسیب«به مفهوم توجه ، »آوري اقتصاديتاب«براي درك بهتر مفهوم 
 تعریـف شـود »احتمـال خسـارت یـا ضـرر در اثـر عوامـل خـارجی«تواند به صورت پذیري میآسیب

شــواهد عینــی از  ،پذیري اقتصــاديمطالعــات درخصــوص آســیببیشــتر ). 2، ص2003(بریگوگلیــو، 
بـاالي بـاز بـودن  ۀکننـد کـه داراي درجـاي ارائـه میهاي جزیـرهاز کشورویژه بههاي کوچک و اقتصاد

 ،زاهاي بـرونشود آنها در معرض شـوكمیموجب ویژگی  اقتصادي و تمرکز بر صادرات هستند که این
رشـد، فراینـد  توانـد از طریـق افـزایش عامـل ریسـک درپذیري اقتصادي قرارگیرند که مییعنی آسیب

  اقتصادي آنها باشد. ۀمزیتی براي توسعموجب فقدان 
هـاي تواند به صورت ریسک یک کشور در مواجهـه بـا شـوكپذیري اقتصادي یک کشور میآسیب

دو  ،شـود. در ایـن تعریـفآن کشور می ۀاخالل و مانع توسعموجب که تعریف شود خارجی و طبیعی 
  :  پذیري لحاظ شده استزا و دو منبع اصلی آسیببرون ةنوع شوك عمد

هاي اقلیمـی ها و شـوكفشانها یا فوران آتشمانند زمین لرزه ؛هاي محیط زیستی یا طبیعیشوك. 1
  مکرر.
ماننـد کـاهش تقاضـاي خـارجی،  ؛هاي مربوط به تجارت و نـرخ ارز)(شوك خارجیهاي شوك. 2

  ).830ص  ،2010(گویالمونت،  هاي بهرهالمللی نرخهاي جهانی، تغییرات بینثباتی قیمتبی
شـود کـه میـزان قرارگـرفتن کشـور در معـرض به شرایط ذاتی اطـالق می »پذیري اقتصاديآسیب«
ثر از متـون اقتصـاد رایـج أمت؛ )231، ص2009(بریگوگلیو و همکاران،  کندثرمیأزا را متهاي بروزنشوك

) نیـز ایـن مفهـوم را در کشـورهاي کوچـک و 2004(گلیـووبریگ .پذیري اقتصـاديدر خصوص آسیب
را شـامل مـوارد ذیـل اي در حال توسعه بررسی نموده و این تعریـف را ارائـه نمـوده اسـت و آنجزیره

  :  داندمی
  ؛االي باز بودن اقتصادي در مقایسه با سایر کشورهادرجه ب. 1
  ؛(محدودیت متنوع سازي) محدودي از کاالها ۀوابستگی به صادرات دامن. 2
کاالهـاي صـنعتی بـا محـدودیت در امکانـات  ویـژه انـرژي وهبـراهبـردي، وابستگی به واردات . 3
  ؛گزینی وارداتجاي
هاي حمـل و نقـل متنـاظر آن و خـروج از ینـهو هزنداشـتن رسـی انزوا، جزیره بـودن و دسـت - 4

  ).12ص ،2012 (اورمایر، کاهش اهمیت مرکزیت و
  :  در نظر گرفته شودذیل لفه ؤتواند به عنوان نتیجه سه مپذیري میآسیب
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 )پذیري پسـینی(آسـیب چه به صورت مشاهده شـده، زاهاي بروناندازه و تناوب (فراوانی) شوك. 1
  ؛پذیري پیشینی)(آسیب بینی شدهیا پیش
  ؛هامیزان قرار گرفتن در معرض شوك. 2
  آوري.ها یا تابظرفیت و قابلیت پاسخ به شوك. 3
توانـد عناصـر هاي جاري است. البتـه میبیش از آنکه ساختاري باشد مربوط به سیاست »آوريتاب«

  ).831ص  ،2010(گویالمونت،  پذیري وجود داشته باشدآوري آسیببساختاري نیز در مولفه تا
ها گفتـه پذیر از نظر اقتصادي براي تعامـل و مـدیریت تکانـهآوري به توانایی یک کشور آسیبتاب 
گذاران و بـازیگران به اقدامات سیاسـت »آوري اقتصاديتاب« ،). بنابراین13ص ،2012 (اورمایر، شودمی

، ها مقاومـت کـردهثـرات منفـی شـوكسازد در برابـر اشود که یک کشور را قادر میاقتصادي اطالق می
هاي مثبـت بهتـرین اسـتفاده را سـازد از شـوكبازیابی گردد. همچنین اقداماتی که یک کشور را قادر می

  ).231، ص2009، دیگران(بریگوگلیو و  شودآوري اقتصادي میببرد، منجر به تاب
یـک اقتصـاد بـراي گذاري و اجراي آن در آوري اقتصادي قدرت سیاستتاب، به عبارت دیگر

زاي نامسـاعد و بهـره هاي بـرونمقاومت و بازگشت از اثرات منفی یا تعـدیل اثـرات منفـی شـوك
آوري تـاب که در تعریـف نیـز آمـده اسـت،گونه هاي مثبت است. همانبرداري و استفاده از شوك

بی از آن ت و بازیـابازگشـ ،و ثانیـاً ،هامقاومت و استحکام (و یا تعدیل) در مقابل شوك ،اوالً شامل
  ست.هاشوك

ــ ــاۀ نکت ــین یح ــاوت ب ــر تف ــت دیگ ــیب«ز اهمی ــاختاريآس ــیب«و  »پذیري س ــی از آس پذیري ناش
گذاري سیاسـت ةعواملی است که از خواست و اراد ۀپذیري ساختاري نتیجاست. آسیب »گذاريسیاست
 یقبلـ يهـاگذاري، حاصـل انتخابپذیري ناشـی از سیاسـتیک کشور مسـتقل اسـت. آسـیبموجود 

از بحـران پـس  1990 ۀهاي آسیایی در اواسط دهـپذیري کشوربینمونه، آس يگذاران است. برااستیس
پذیري اقتصادهاي کوچک یا آن دسته از جزایر کوچـک اسـت کـه مـواد ، بسیار متفاوت از آسیب1997

د و گذاري بـوسیاست هاي آسیایی کمتر ساختاري و بیشتر بر اثرکشورپذیري آسیبکنند. اولیه صادر می
  ).832ص  ،2010(گویالمونت،  بود ترزودگذررو، ایناز

، اسـت »پذیري سـاختاريآسـیب«همـان  »پذیريآسیب«هرچند در ادبیات رایج اقتصادي منظور از  
آوري اقتصـادي داشـت و توان نگاه مشابهی نیز به تابمیرو، تواند مفید باشد. ازاینولی این تفکیک می

 »آوري ذاتـیتاب«آنچه به  »اکتسابیآوري تاب«و  »آوري ذاتیتاب: «بندي نمودبه دو گونه دسته آن را نیز
پذیري سـاختاري آسـیب مشـابه ،هاست که به نوعیهاي ساختاري و طبیعی اقتصادشود قابلیتتعبیر می
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ــرخالف آن ــدیریت نیســت. ب ــل م ــدان قاب ــاب ،اســت و چن ــت در ت ــا توســعه و دق آوري اکتســابی ب
  گذاري قابل افزایش و توسعه است.ها و ابزارهاي سیاستگذارياستسی

  آوري پذيري و تابنسبت اقتصاد مقاومتي با آسيب
از اقتصاد مقاومتی روشن ساخت که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصـادي گوناگون نقد و بررسی تعابیر 

سـازي مقـاوم صرفاً »اقتصاد مقاومتی«ور از آن است. در این تعبیر، منظ ۀسازي به معناي فعاالنبراي مقاوم
ویژه هخـارجی و بـهاي کید بر جنـگ اقتصـادي و یـا مقابلـه بـا تهدیـدأپذیر اقتصادي و با تنقاط آسیب

کـاهش : داراي دو جنبـه اسـتمعنـا، دشمنان جمهوري اسالمی ایران نیست. اقتصـاد مقـاومتی بـه ایـن 
  آوري. پذیري و افزایش تابآسیب

آوري و ثیر بـر تـابأبـا تـ، که عالوه بر نقش اصیل خـود، پذیريآسیب در جهت کاهش ریزيبرنامه
آوري اقتصـاد کشـور گیرد و همچنین تالش براي افـزایش تـابتري به خود میافزایش آن شکل فعاالنه

پذیري بـراي کـاهش آسـیبریزي بـارز برنامـه ۀتواند منجر به اقتصادي مقاوم در کشور شـود. نمونـمی
هاي ناظر بر کاهش وابستگی بودجه عمومی و مخارج دولـت بـه درآمـدهاي گذارياند در سیاستتومی

هـاي اقتصـاد در آوري به عنوان جنبـه دیگـر اقتصـاد مقـاومتی بـه صـورت قابلیتنفتی تبلور یابد. تاب
 ،قـعشـود. در وابـرداري متبلـور میهـاي بهرهبـرداري و خلـق راهبردهـاي بهرهشناسایی، ایجـاد ظرفیت

 ،کـه اوالًاي گونـهبـه  ،اقتصادي در مواجهه با اختالالت و تغییـرات منفـی اسـت نظامآوري قابلیت تاب
شـد و در هاي مثبت آنهـا را داشـته باظرفیت الزم براي استفاده از جنبه ،ثانیاً. بینی نمایدبتواند آنها را پیش

مندي از تغییـرات را ببـرد. تواند حداکثر بهرهد که بکنراهبردهایی خلق  صورت نداشتن ایجاد نماید. ثالثاً،
آور خواهد بـود و خواهـد توانسـت در صـورت مواجهـه بـا می تابنظام اقتصادي نظابا چنین قابلیتی، 

  تحمل برآید.حل ة به راحتی از عهد ،هاي منفیشوك
قبلـی خـود  کارکردهـاي بتواند دقیقاًاست، آور الزم نیست اقتصادي که تاب ،که اشاره شدگونه همان

م نظـا ،ممکن است بر اثر تغییرات ایجاد شدهاست، انجام دهد. داده انجام می قبالًرا مشابه آنچه ویژه هو ب
د. آنچـه مهـم کنکارآمدي باالتري نیز کسب  ،از این رهگذر، براي خود ایجاد نموده يکارکردهاي جدید

جهـت در آنهـا  از دتوانـرا دارد و می و منفـی آور توان مدیریت تغییرات مثبـتاست اینکه اقتصاد تاب
  کند.برداري اهداف خود بهره

تـوان اقتصـاد مقـاومتی را بـه صـورت راهبـردي تعریـف نمـود کـه بـه دنبـال کـاهش میرو، ایناز
م اقتصادي اسـت نظااقتصاد مقاومتی یک ۀ نتیج ،آوري است. به عبارت دیگرپذیري و افزایش تابآسیب
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مـدیریت  قابلیت جذب،ـ  گذاريپذیري ناشی از سیاستآسیبویژه ـ به پایینپذیري که عالوه بر آسیب
است که با این تعبیـر روشن هاي مثبت و منفی ایجاد شده بر اثر تحوالت را دارد. برداري از شوكو بهره
یط شـرا در مـا، نیستیم طالبابى شِعبشرایط  در امروز ما« فرمایدکه می ،کالم مقام معظم رهبري ،مفهوم

ست که اقتصاد باید شرایط ایجاد شـده و بـه طـور اشود. این کالم به این معنمیتر واضح» خیبریم و بدر
اعم از مثبت و منفی را به صورت یک فرصت براي خلق و ایجاد کارکرد مفیـد  ،تغییر در هر جهت ،کلی
  ثر جدید در نظر گیرد.ؤو م

  گيرينتيجه
 نیـا. اسـت شـده اضـافه کشور ياقتصاد ادبیات به »یمقاومت داقتصا« دیجد اصطالح ،اخیر سال چند در

 دو بـر تکیه با شانیا. گردید مطرح 1389 سال وریشهر در يرهبر معظم مقام يسو از بار نیاول اصطالح
 مفهـوم و معنـا بـه را »یمقـاومت اقتصـاد« ،»جهـش براي کشور یآمادگ« و »دشمنان ياقتصاد فشار« دلیل

 بـر را یمقـاومت اقتصـاد الزامـات و هامولفه1391 سال در مرداد شانیا سپس. نمودند یمعرف »یکارآفرین«
 ،»تبـذیر و اسـراف از پرهیـز و متعـادل مصـرف« ،»رفاه و ياقتصاد رشد« ،»اشتغال و دیتول رونق« اساس

 دشـمن ياقتصـاد فشار« ،»نفت به وابستگى کاهش« ،»اقتصاد کردن مردمى« ،»یداخل داتیتول از استفاده«
 ياقتصـاد داشتن« را یمقاومت اقتصاد زین بعد ماه در. کردند نییتب ،»انیبن دانش اقتصاد بر دکیأت« ،»شورک بر
 همچـون يمـوارد، نمـوده یمعرفـ و امعنـ »دشـمن يترفندها مقابل در مترک يریپذبیآس با رشد به رو
 اقتصـاد بـه یدگیرسـ« ،»اقتصـاد يزادرون بخش و ملى تولید از حمایت« ،»یخصوص بخش از تیحما«

 و دولتـى هـاىظرفیتۀ هم از استفاده« ،»ياقتصاد متوسط و کوچک يواحدها ردنک فعال« ،»بنیان دانش
  .ردندک یمعرف یمقاومت اقتصاد انکار عنوانهب را »مردمى

 امکاسـتح« را یمقـاومت اقتصـاد ردنکـ مطـرح از هدف ،1392 سال آغاز درمقام معظم رهبري 
 ، و»خـود یدرونـ ساخت در مقاوم« ،»دشمن برابر در آن ساختن نفوذ رقابلیغ و شورک به دنیبخش

 انتخـاب« نیهمچنـ. دانسـتند »ایـدن ۀگوشـ آن و گوشه نیا در گوناگون راتییتغ با نشدن متالطم«
 اقتصـاد الزامـات از یکـیعنوان بـه را »اقتصـاد يهااسـتیس عنوان به مقاومتى اقتصاد هاىسیاست
 و هــابحــران مقابــل در بــودن مقــاوم« بــر زیــن 1392 ســال وریشــهر در. نمودنــد مطــرح یمقــاومت

 در مزبـور، رونـد ۀادامـ در .ردنـدک دکیـتأ یمقـاومت اقتصاد محورعنوان به »المللىبین جزرومدهاى
 اقتصـاد گانـهوچهار بیسـت النک يهااستیس ق،یدق و جامع صورتهب زین 1392 سال بهمن اواخر
  نمودند.  ابالغ را یمقاومت
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در  »اقتصـاد مقـاومتی«ی در خصـوص مفهـوم گونـاگوناظهار نظرهاي  ،در جریان این تطور مفهومی
هاي علمــی، اجتمــاعی و سیاســی صــورت گرفــت. و همچنــین نشســتدانشــگاهی محافــل علمــی و 

و مفهـوم کردنـد مداقـه بـاره ایـن گوناگون، در هاي نظران و متفکران حوزه علوم انسانی از منظرصاحب
علمـی عرصـۀ هاي سیاسی و عقیدتی نیـز در ایـن اي بر اساس گرایشرا ارائه نمودند. عده خاصی از آن

  باشند. »اقتصاد مقاومتی«شناسی دار مفهوممشارکت داشتند و تالش نمودند سهام
ي ابـه معنـ ،حاصل این تحقیق آن است که اقتصاد مقـاومتی یـک راهبـرد اقتصـادي اسـت کـه اوالً

یک راهبرد مقطعـی و کوتـاه  ،و ثانیاً ،گرا و اقتصاد ریاضتی نیستبسته و درونمقاومت اقتصادي، اقتصاد 
 ،. ثالثـاًکنـدبلکه راهبردي کالن و بلند مدت است که قرار است اقتصاد کشور بـر آن تکیـه ، مدت نیست

سازي به معنی انفعالی و کوتاه مدت اقتصـاد نیـز نیسـت. ایـن راهبـرد زمـانی متـرادف این راهبرد مقاوم
سازي اقتصادي از مفهوم انفعالی خـود فراتـر رفتـه و ابعـاد دیگـري سازي اقتصادي است که مقاوممقاوم

اسـتفاده از ظرفیـت و تـوان داخلـی کشـور و  هاي خـارجی،شامل اصالحات اقتصادي، جـذب شـوك
  گیرد.هاي اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبري را نیز در برالمللی و سایر مولفهتعامالت بین

اسـت کـه اولـی بـراي سـالمتی و نفـر با برداشت دوم همانند مثـل دو  »سازي انفعالیمقاوم«تفاوت تعبیر 
ـام کند، بهداشت را رعایت میدرستی خود ورزش میتن ـایر اقـدامات را انج کند، رژیـم مناسـب غـذایی و س
و دومی بـدون توجـه بـه  ،کندمی اي به پزشک مراجعهدوره ابتال به بیماري و به صورتهنگام دهد و حتی می

ـا را در آن رعایـت بهداشـت و مراقبت ،هاي اولی حداکثر در موقع بیماري به پزشک مراجعه کردهزیرساخت ه
  .استآوري اولی بیش از دومی پذیري دومی بیش از اولی و تابآسیبکه است روشن دهد. میزمان انجام 

قضاوت کرد. کشوري که ظرفیت و توان داخلـی  توانها نیز به صورت مشابه میدر خصوص کشور
در تعامل با دنیا و  خود را تعریف نموده است و همواره ۀزا توسعخود را به کار گرفته و به صورت درون

اسـت کـه بـدون عنایـت بـه  تر از کشوريمقاوم ،هاي آنهاستبه دنبال استفاده از ظرفیتسایر کشورها، 
سـازي سازي است. پرداختن بـه مقـاومبه فکر توسعه و مقاوم ی،المللهاي داخلی و تعامالت بینظرفیت

سـازي ولی اگر مقاوم ،هاي اقتصاد مقاومتی منافات داردبا رویکرد انفعالی با روح سیاست اقتصادي صرفاً
  تري از اقتصاد مقاومتی باشد.تواند تعبیر مناسباقتصادي به صورت فعال در نظر گرفته شود می

پذیري و افـزایش کـاهش آسـیب ۀایـن مفهـوم شـامل دو جنبـ ،با چنین تعبیري از اقتصاد مقاومتی 
اولـین کـار فـراهم کـردن ، رسد پیرو ادبیات تولیـد شـده در ایـن خصـوص. به نظر میاستآوري تاب

 آوري اقتصادي است که در ادبیـات اقتصـاديارتقاي تاب هایی براي سنجش و طبیعتاًها و معیارشاخص
  اي در حال توسعه صورت گرفته است.به طور خاص براي کشورهاي کوچک و جزیره
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