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Abstract  
Theories of "government" are based on their philosophy of support, and they appear in all 
domains, including political economy. Assuming that the "Transcendental Theosophy" is a 
philosophical device supporting the Islamic Republic of Iran, the political economy of the 
Islamic state should also naturally fit within the framework of the transcendental theosophy. 
In this regard, the present study, by inferring and formulating the principles of 
transcendental political economy from the foundations of political transcendental 
philosophy, has examined the "Seven Approaches of Resistance Economics" based on these 
principles. The research method is descriptive-analytic with "author-based text mining" 
approach. The results show that in addition to adapting seven approaches to related decrees 
of Mulla Sadra's theosophy, we can add three approaches of "knowledge-based", "public-
based" and "corruption-based" to this document. As theoretical transcendental theosophy 
extends beyond politics, philosophy or political theosophy can also be sustained in the 
discipline of political economy, and we can speak about the transcendental political 
economy. These results can be used to formulate the "Comprehensive Theory of Political 
Economy of Democratic Islamic Government" and "Updating the Resistance Economy 
Document." 
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 "اد مقاومتياقتص"هاي كالن   پذيري سياست  بررسي انطباق

 در دستگاه معرفتي حكمت سياسي متعاليه
 

 2، محمدحسين طاهري1ي طوسيعل
 
ي مسئول):   . استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي؛ استاد مدعو اقتصاد اسالمي دانشگاه پاريس (نويسنده1
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 چكيده
ود پيدا نم -ازجمله اقتصاد سياسي  -ها   و در تمامي حوزه شوند  شان تدوين مي  ي پشتيبان  براساس دستگاه فلسفه "دولت"هاي   نظريه

دستگاه فلسفي پشتيبان جمهوري اسالمي است، طبيعتاً اقتصاد سياسي دولت اسالمي  "حكمت متعاليه"فرض كه   كنند. با اين پيش  مي
بندي اصول اقتصاد سياسي متعاليه از   نيز بايد در چارچوب حكمت متعاليه بگنجد. در اين راستا، پژوهش حاضر با استنباط و صورت

براساس اين اصول پرداخته است. روش پژوهش  "ي اقتصاد مقاومتي  رويكردهاي هفتگانه"ي سياسي متعاليه، به بررسي   ههاي فلسف  پايه
گانه با   پذيري رويكردهاي هفت  بر انطباق  دهد، عالوه   باشد. نتايج نشان مي  مي "محور  كاوي مؤلف  متن"تحليلي با رويكرد  –توصيفي 

گونه   را نيز به اين سند افزود. همان "فسادستيزي"و  "پايه  مردم"، "بنيان  آگاهي"توان سه رويكرد   رايي، مياحكام مستنبط از حكمت صد
كه حكمت نظري متعاليه قابل امتداد در ساحت سياست است، فلسفه يا حكمت سياسي نيز قابل امتداد در ديسيپلين اقتصاد سياسي است 

ي جامع اقتصاد سياسي دولت اسالميِ   نظريه"توان در تدوين   نيز صحبت كرد. اين نتايج را ميتوان از اقتصاد سياسي متعاليه   و مي
 كار گرفت.  به "روزرساني سند اقتصاد مقاومتي  به"و  "ساالر  مردم

 
 سي متعاليه.اقتصاد سياسي، اقتصاد اسالمي، اقتصاد مقاومتي، حكمت سياسي متعاليه، دولت اسالمي، اقتصاد سيا هاي كليدي:  واژه

 

  

mailto:alitoussi@khu.ac.ir
mailto:alitoussi@khu.ac.ir


 195 در دستگاه معرفتي حكمت سياسي متعاليه "اقتصاد مقاومتي"ن هاي كال  پذيري سياست  بررسي انطباق

 طرح مسأله
   مرحله  انقالب اسالمي در حال تشكيل دولت اسالمي است. براي ارزيابي ميزان پيشرفت اين

ي پشتيبان انقالب استفاده كرد. اگر   سازي با مالكات فلسفه  ي دستاوردهاي دولت  توان از مقايسه  مي
؛ 1386طلب و نامدار،   است (امه ي پشتيبان انقالب اسالمي  بپذيريم حكمت صدرايي، فلسفه

ميزان   چه  ) بايد ببينيم به1390زايي، نجف،   زايي، رضا و لك  ؛ لك1392اللهي،   زايي و فتح  لك
هاي حكمت صدرايي تطابق دارد؟ اين پژوهش، اقتصاد سياسي   سازي با شاخص  ي دولت  مرحله

قتصاد مقاومتي خواهد سنجيد و ميزان ي ا  با تأكيدبر رويكردهاي هفتگانه -جمهوري اسالمي را 
ها با اصول حكمت صدرايي را بررسي خواهد كرد. پرسش اصلي اين است كه   انطباق آن

» ميزان قابل انطباق هستند؟  چه  ي اقتصاد مقاومتي با حكمت سياسي متعاليه به  رويكردهاي هفتگانه«
اسي متعاليه منطبق هستند و مدعاي پژوهش نيز آن است كه رويكردهاي يادشده، با حكمت سي

ساز تحقق اقتصاد اسالمي (در بلندمدت) شده و ايجاد   تواند زمينه  ها مي  سازي اين سياست  پياده
سازي اسالمي و   منظور ابتدا به توضيح دولت  ساالر را تسهيل نمايد. بدين  مردم  اسالمي  دولت

پرداخت؛ سپس با مراجعه به آراي  ي جامع خواهيم  سازي بر يك نظريه  ضرورت ابتناي دولت
ي سياسي متعاليه را جهت استنباط اصول اقتصاد سياسي   مكتب صدرايي، اصول كالن فلسفه

ي متناظر با اصول "اقتصاد سياسي متعاليه"هاي تئوريك   بندي خواهيم كرد تا بتوانيم پايه  صورت
ارزيابي ميزان انطباق رويكردهاي ترتيب، امكان   حكمت سياسي متعاليه را استنباط نماييم. بدين

هاي كالن اقتصاد مقاومتي با اصول اقتصاد سياسي متعاليه فراهم خواهد شد. اين   ي سياست  هفتگانه
محور انجام شده، و مستندات خود را به روش   كاوي مؤلف  شناسي متن  بر روش  پژوهش با تكيه

 است.  اي گردآوري نموده   خانه  كتاب

 اسالمي سازي  . دولت1
توان دانش   كه دانش سياسي را مي  ترين مفهوم علم سياست است؛ تاجايي  ، محوري"دولت"

چيزي است كه به   امر سياسي هرآن«) و ادعا كرد 26-25: 1393ي دولت دانست (بشيريه،   مطالعه
ساني همواره هاي اجتماعي و ان  نظام«كه   جايي  ). از آنRaphael, 1970, p.27» (شود  دولت مربوط مي
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» هاي خود ماهيتي فلسفي دارند  فرض  شان متأثر هستند و در بنيادها و پيش  از مباني فلسفي
اش   تواند فارغ از بنيادهاي فلسفي  ) لذا مبناي امر سياسي و دولت نيز نمي97: 1390(سيدباقري، 
يابد و   يان ميهاست كه در درون آن، زندگي عمومي جر  دولت، چارچوبي از ارزش«شكل بگيرد. 

). از 322: 1394(وينسنت، » گيرد  كار مي  ها به  قدرت عمومي را در جهت تحقق آن ارزش
هاي دولت   اي تا حد بسياري، مساوي با نظريه  ماهيت و ساختار دولت در هر جامعه«روست كه   اين

هاي اسالمي   )؛ درواقع، دولت اسالمي، چارچوبي از ارزش16: 1394(فيرحي، » در آن جامعه است
كند و قدرت عمومي مردم در راستاي   است كه در درون آن سبك زندگي اسالمي جريان پيدا مي

 شود.  كار گرفته مي  هاي الهي به  تحقق آرمان
روست؛ زيرا اگرچه   هاي دولت اسالمي با يك چالش اساسي روبه  تعيين معيارها و شاخص

كه با گذشت زمان و پديدارشدن مسائل   جايي  ما ازآنهاست، ا  اسالم منبع اصلي تعيين اين شاخص
) 108-85: 1393شوند (رك: ميراحمدي و غالمي،   مستحدثه، تفاسير گوناگوني از اسالم عرضه مي

هاي دولت اسالمي است؟! اين   آيد كه كدامين تفسير، معيار تعيين شاخص  اين پرسش پديد مي
اما پديدارشدن انقالب اسالمي اين اختالف ديرين را  ساله دارد، 200ي   پرسش در كشورمان سابقه

ي كشور پديد   هايي را در الگوهاي اداره  ازپيش نمودار كرده است. انقالب اسالمي آشفتگي  بيش
اي است كه در ماهيت معماگون ايران   شناختي  از هرچيزي ناشي از دوپارگي معرفت  آورده كه بيش

ن سه فرهنگ: ايراني، اسالمي و غربي ريشه دارد (شايگان، زما  معاصر و حضور و اثرگذاري هم
). بايد توجه داشت كه جوامع اسالمي نيازمند دولتي هستند كه متناسب با نيازها و 215: 1389

هاي   تنها ارزش  الزامات فرهنگ اسالمي ساخت يافته باشند. دولت اسالمي، دولتي است كه نه
ي   شود، بلكه حتي شيوه  ن آن از جانب دين تعيين ميبر زندگي سياسي و شرايط رهبرا  حاكم

هاي مديريت عمومي جامعه نيز   استقرار حاكم در رأس هرم دولت و ساختار نظام سياسي و روش
 ).26-25: 1394گردد (فيرحي،   ي دين بيان مي  وسيله  به

جتماعي، در عصر جديد معنايي فراتر از: حفظ نظم و امنيت ا "دولت"بايد توجه داشت كه 
هاي   ترين كاركرد دولت  آوري ماليات دارد. جدي  حراست از حقوق طبيعي افراد، تأمين رفاه و جمع

ي شئون جامعه را در جهت غايت خاصي   كوشند همه  ها مي  جديد، مهندسي اجتماعي است. دولت
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ت روزمره نيز سازي حتي شامل تغيير اعتقادات، اخالق، فرهنگ و عادا  هماهنگ سازند؛ اين هماهنگ
 ).183-182: 1393زاده،   شوند (مهدي  دنبال مي "ي انساني  توسعه"عنوان   شود. اين اقدامات تحت  مي
سو   سازي اسالمي، وجود ماشين نظري عظيمي است كه بتواند از يك  ي دولت  ترتيب، الزمه  اين  به

ديگر،   ن را بفهمد؛ از سويهاي آ  درستي درك كرده و ظرافت  روابط قدرت در عصر حاضر را به
ي تجددزده را نيز داشته باشد. اين ماشين نظري   ي زندگي ديني در زمانه  توانايي تنظيم و اداره

 سازي است.  ي پشتيبان دولت  عظيم، همان نظريه

 ي سياسي حكمت سياسي متعاليه  . اصول فلسفه2
تواند در   الب اسالمي است و ميسازي در انق  ي پشتيبان دولت  حكمت سياسي متعاليه، نظريه

اش   هر اجتماع طبيعي، هيئت«ي جامعه سرايت و امتداد پيدا كند. صدرالمتالهين معتقد است:   عرصه
اش با ساير   ي عالميه است؛ زيرا كه سبب اول نسبت  ظلّ و شبه هيئت عالم الهي و وحدت اجتماعيه

). چنين بينشي قطعاً 561: 1362» (اء مدينهي فاضله است به ساير اجز  موجودات مثل رئيس مدينه
تواند در ساحت سياست به يك نظام محاسباتي تبديل شود و   داراي امتداد اجتماعي است و مي

 اش، ابزارهاي متناسبي بيافريند.  ساختن حكمت نظري  براي كاربردي
ظام نفس ن"، "مباني حصول معرفت"، "نظام وجود"نظام سياست در حكمت متعاليه براساس: «

صدرا بر اين نظر است ). «304: 1390(الهي، » شود  بنا مي "نظام حركت جوهري"و  "و قواي آن
ارتباط   گردند؛ بنابراين حيات اعتباري با وجود بي  وجود بازمي  هاي هستي به  ي پديده  كه همه

ا قدرت اعتباري در اي از وجودند. از ديدگاه مالصدر  رو امور اعتباري داراي مرتبه  نيست... ازاين
ي   اي تشكيكي از قدرت است... قدرت هنگامي كه وارد عرصه  حيات اجتماعي، مرتبه يا درجه

شود، استمرار همان قدرتي است كه در نظام تكوين وجود دارد و مديريت آن   حيات اجتماعي مي
 .)89-88: 1395زايي،   (لك» خوان باشد  بايد با مديريت قدرت در نظام تكوين هم

 بينانه و توجه به انسان متوسط زميني  گرايي واقع  . آرمان2,1
ي سياسي   شناختي با زندگي سياسي و اجتماعي پيوند دارد و راهبرد و مسير فلسفه  مباني انسان
شناسي خود   )؛ صدرالمتالهين نيز در مباحث انسان93: 1390سازد (سيدباقري،   را مشخص مي
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با وحي، به انسان متوسط زميني توجه كرده و براساس كرامت ذاتي  ي عقل  دادن حوزه  ضمن آشتي
رساندن به آن   ي نقل است و آسيب  خرد، بنياد و ريشه«ي وي   به انسان نگريسته است. در انديشه

)؛ و 308ق: 1391(صدرالدين شيرازي، » زند  براي تصحيح نقل، به عقل و نقل، هردو آسيب مي
» باشد  عت است؛ لذا محل تربيت و تكامل وي نيز همين طبيعت مياصل انسان، فرزند طبي«چون 

گرايانه با   ي سياسي متعاليه، ضمن آميختن نگاه آرمان  ). فالسفه182-181: 1377(موسوي خميني، 
، به استعدادها و نيازهاي مادي و معنوي انسان، توأمان توجه كرده و رهيافت   گرايانه  رويكرد واقع

اند كه نبايد   حال تصريح كرده  اند. درعين  زمين عملياتي و كاربردي نموده آسماني را در روي
: 1390جوي انسان شود (پورفرد،   اشتغاالت مادي و نفساني مانع پرورش و تربيت فطرت كمال

آفرين و منشأ تغيير و   تحول«). در دستگاه معرفتي حكمت متعاليه، انسان موجودي است: 72-73
پويد، جامعه و محيط پيراموني   خود آدمي در يك شدن دائمي و مستمر ره مي كه  دگرگوني. چنان

» شود  جانبه مي  گيرد و دچار تغيير و دگرگوني همه  وبو مي  سان از انسان رنگ  همان  آدمي نيز به
 ).144: 1395زايي،   (لك

 پذيري آزادي و اختيار  . تكامل2,2
كند كه نهاد آن   يه تصويري از جهان ارائه ميبرخالف جهان ايستاي ارسطويي، حكمت متعال

را فراگرفته است:  -و از جمله انسان  -ي هستي   همواره پويا و در حركت است؛ اين پويايي، همه
فاالنسان فهو في الترقي دائماً من وجود الي وجود آخر و من نشاة اخري و ليس بثابت في مرتبة «

شود و به   ن پويايي، در اجتماع براي او بازگشوده مي)؛ اي361: 1375(صدرالدين شيرازي، » منه
بخشد. آزادي يعني رهايي از بندهاي مراتب متداني وجود براي رسيدن به   آزادي انساني اصالت مي

اي، يك   ). آگاهي انسان به چنين امكان و سنت شامله87: 9ق، ج1387درجات متعالي آن (همو، 
ي تكويني داشته   ط دنياي مدرن نيست، بلكه اين مسأله ريشهامر قراردادي و تحميلي ناشي از شراي

 فرمايد:  و امري فطري است. عالمه طباطبايي مي
ي تكويني دارد و منشأ آن   هاي او ريشه  ي انسان به حريت مانند ساير عالقه  عالقه«

ي اوست... يعني هر ملتي را از قيد هر نوع استعمار و استعباد و سيادت   وجود اراده
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ساير ملل آزاد ساخته و هر طبقه از طبقات اجتماع را از بند رقيت و بندگي ساير 
 ).379: 1371» (كند  طبقات رها مي
هاي   دادن به آزادي، ستون  در فلسفه و اصالت "حركت جوهري"ي   صدرا با طرح نظريه

ي   ي مجموعه  منزله  ي سياسي به  اگر جامعه«نهد كه در آن،   ي سياسي پويا را نيز بنا مي  جامعه
سمت   هاي اعتباري و فروتر وجود، به  هاي داراي طبع مدني و يكي از جلوه  مندي از انسان  نظام

توان   ). اين حركت را مي115: 1390(سيدباقري، » كمال خواهد داشت   حركت كند، روبه "وجود"
ن در عالم طبيعت آن را كرده در اسفل سافلي  هبوط  اي دانست كه نفسِ  بخشي از حركت تدريجي

 ).483: 1390ي ظهور انسان كامل برسد (كربن،   كند تا در نهايت به نقطه  طي مي
ي اوليه   شود. مرتبه  در حكمت صدرايي، حركت جوهري ارادي انسان با پذيرش روح آغاز مي

به  "واستنخ"ي شديدتر آن، اراده نام دارد و وقتي   ، ميل و شوق است؛ مرتبه"خواستن"و ابتدايي 
). امتداد اجتماعي اين 352: 1390توان ناميد (الياسي،   صددرصد برسد، آن را تصميم و عزم مي

آورد كه حاكميت يك جامعه بايد بتواند اميال و   اصل در معماري نظام سياسي اين الزام را پديد مي
ي متداني   ملي، جامعهاشتياقات جامعه را سرپرستي كرده و با ايجاد آگاهي، ضمن خلق اراده و عزم 

 ي متعالي تبديل نمايد.  را به جامعه
سازد و با   انسان با اراده و اختيار خويش ماهيت خود و اجتماع را مي«در آراي صدالمتالهين 

در جهت استكمال فردي و  -بر اساس حسن اختيار و انتخاب فرد انسان  -حركت از نفس جزئي 
توان نتيجه گرفت كه در   ). منطقاً مي365: 1382شيرازي،  (صدرالدين» دارد  اجتماعي قدم برمي

چون: عدالت اجتماعي، امنيت، استقالل و آزادي   هاي سياسي هم  حكمت سياسي متعاليه، پديده
 كنند.  تدريج اتساع وجودي پيدا مي  ماهيت اختياري و تشكيكي دارند و به

 . مشاركت مدني براي استكمال نفس2,3
شود.   لي در نظام صدرايي با حضور اجتماعي انسان تعريف ميهدف عالي حكمت عم

 مالصدرا معتقد است: 
ال ينتظم حياته إال بتمدن و اجتماع و تعاون، ألن نوعه لم   بالطبع  إن اإلنسان مدني«
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ينحصر في شخص، و ال يمكن وجوده باالنفراد، فافترقت األعداد، و اختلفت 
 ).488: 1354» (األحزاب، و انعقدت ضياع و بالد

باشد؛ لذا   بالطبع نيز مي  خواه است، مدني  كه موجودي كمال  بر آن  در اين مكتب، انسان عالوه
اي تبادر داشته   اش نيز به تشكيل جامعه  نوعان  كمال آن است كه هم  شرط هر فرد براي رسيدن به

صدرا از اجتماع، اجتماع اند. البته مراد   باشند كه اهداف و مقصدهاي مشترك فطري مورد اهتمام
داند كه افراد متكثر را وحدت   اجتماعي را حقيقي مي«توأم با وحدت بين اعضاي آن است؛ يعني 

دليل منافع و تعلقات   معناست كه افراد بشر به  بودن وجود اجتماع بدين  بخشيده است... حقيقي
» كنند  روحي و عقالني برقرار ميديگر ارتباط   گيرند و با يك  ديگر قرار مي  مشترك در كنار يك

 ).106: 1393(طوسي، 
و  "كامل"نيز پرداخته و از دو نوع اجتماع:    ي فاضله  بندي مدينه  صدرالمتالهين به صورت

صورت: اجتماع   توان در سه  صحبت كرده است. در آراي صدرا، اجتماع كامل را مي "غيركامل"
ي زمين   ها در معموره  ي انسان  ع عظمي، همهعظمي، وسطي و صغري مشاهده كرد. در اجتما

كنند؛ و   كنند. در اجتماع وسطي، امتي در يك جزئي از زمين اجتماع مي  اجتماع كرده و زندگي مي
ي زمين به زندگي اجتماعي روي   در اجتماع صغري، اهل يك شهر در يك جزئي از معموره

نيز عبارتند از: اجتماع اهل يك قريه و روستا،  هاي اجتماع غيركامله  آورند. از نظر وي، صورت  مي
 ).560: 1362اجتماع اهل يك محله، و اجتماع اهل يك كوچه و خانواده (صدرالدين شيرازي، 

صحبت كرده است. هويت فردي،  "جامع"و  "جمعي"، "فردي"صدرالمتالهين از سه هويت: 
كند و بر آن است تا با   كسب مي همان هويتي است كه انسان در قوس نزول و در قالب جسم آن را

ميان ناگزير بايد از يك هويت   برسد؛ اما دراين –شدن است   اهللا  كه وجه -حركت، به هويت جامع 
واسطي نيز عبور كند كه همان هويت جمعي است. اين مسأله را در توجه به تفاوت رفتارهاي 

اجتماعي انسان نيازمند حضور و وجود توان وجدان كرد. رفتارهاي   فردي با رفتارهاي اجتماعي مي
كه رفتارهاي فردي نيازمند فرد ديگري نيستند. پس انسان در رفتارهاي   غير است، درحالي

كه در رفتارهاي   كند، حال آن  صورت يك وجود پيوسته با ديگران تلقي مي  اجتماعي، خود را به
 فردي چنين نيست.
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استفاده شده است  "كالبد اجتماعي"اسم   ز مفهومي بهبراي تبيين اين امر، در حكمت متعاليه، ا
، حضور فرد در جامعه را ذيل اصل "وحدت در كثرت و كثرت در وحدت"كه در كنار اصل 

روح با تحرك از كالبد فردي به كالبد اجتماعي، دچار تحول «بخشد.   حركت جوهري معنا مي
براي كاركرد اجتماعي آن را ساخته است. شود. كالبد اجتماعي، كالبدي است كه انسان   معرفتي مي

). 339: 1390(ايدرم، » ي نظرداشت روح به خود در اين دو كالبد هست  اين تحول معرفتي نتيجه
طبيعتي واحد  باور است كه مجموع عالَم شخص واحدي است كه داراي  صدرالمتالهين بر اين

علولي وجود دارد و هر جمعيتي كه بر اي ذاتي و ترتب علّي و م  است؛ لذا بين اجزاي عالم عالقه
ق، 1387همين وجه تشكيل شده باشد، وحدت بين افراد آن وحدت، ذاتي و حقيقي خواهد بود (

 ).113: 7ج

 . عدالت اجتماعي 2,4
رويكرد وجودشناختي صدرايي موجب شده است كه در موضوع عدالت، بتوان تعامل و تبادل 

دو،   سرنوشت هريك از اين«رار كرد. در مكتب صدرا حقيقي ميان عدالت فردي و اجتماعي برق
دو حقيقت، دوروي يك   ديگر پيوند خورده، بلكه اين  تنها در اعتبارات اجتماعي و اخالقي به يك  نه

از نظر ). «85: 1393(طوسي، » اند كه تحقق يكي بدون ديگري امري غيرممكن است  سكه
چنين اصل نظام احسن عالم خلقت؛   بير، هممالصدرا، براساس مطابقت عالم صغير و عالم ك

كه چنين مطابقتي محقق نشود، انتظار نظامي سالم در درون و بيرون نفس انسان، انتظاري   تازماني
هاي مختلف وجود خويش و قواي   كه انسان نتوانسته است ميان ساحت  زماني  بيهوده است. تا

عدالت ادا كند،   گونه كه هست به  ها را آن  ز آنمراتب مختلف نفس توازن برقرار كند و سهم هريك ا
 ).101-100(همان: » هرگز نخواهد توانست در جامعه حكم براند و مدعي برقراري عدالت باشد

در دستگاه معرفتي صدرا، اگرچه انسان متوسط زميني، داراي استعدادهاي متفاوتي است، اما از 
مندي از حقوق سياسي   و طبعاً از حيث بهرهحيث حقوق و برخورداري از فرصت رشد و تكامل (

مندي هر   عدل عبارت است از بهره«كند:   ديگر برابرند. صدرالمتالهين تصريح مي  و اجتماعي) با يك
هاي هر يك برحسب   شان و ايجاد تعادل در مزاج  ها و ارواح  يك از مواد و اشباح برحسب صورت
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كانات مناسب هر فرد برحسب اموري كه مناسب هرمرتبه چنين توزيع ام  شان و هم  انواع گوناگون
). لذا حاكميت موظف است نظام عدالت اجتماعي را 267: 6، ج1364» (هاست  از وجود آن

اي   نحوي سامان دهد كه امكان رشد و تعالي و استكمال نفس براي هر انساني، متناسب با مرتبه  به
چنين فضايي در حيات اجتماعي فراهم نشود، تبعيت كه براي او تقدير شده است، فراهم آيد. اگر 

از شهوات و تمتعات دنيوي غلبه خواهد كرد و انسان، محجوب از عالم غيب خواهد شد و 
 ارتكاب به معاصي در جامعه شيوع خواهد يافت.

ي عدل   ي امور خلقت بر پايه  ي هستي جريان دارد و همه  از نظر صدرا، اعتدال در همه
پيش حركت كند   تواند روبه  ي عدالت است كه مي  پشتوانه  ي بشري نيز به  آيند؛ جامعه  يحركت درم  به

ترين رسالت حكومت در   ). بنابراين عمده624ق: 1380يابد (  و به اهداف عالي خلقت دست
هاي مختلف اجتماع است تا از تعارض و   گرايي در ميان جريان  برقراري عدالت اجتماعي ايجاد هم

ل منافع افراد جلوگيري شود و عدالت اجتماعي را متناظر با نظام احسن عالم تكوين تدوين تقاب
 ساز تعالي نوع بشر خواهد شد.  ي انسان متوسط، زمينه  ترتيب اداره  )؛ بدين88: 1393نمايد (طوسي، 

؛ زيرا دهد  صدرالمتالهين، در تعارض ميان منافع فرد با جامعه، اولويت را به منافع اجتماع مي
ها مشوش شده و نظام احسني كه بستر   اگر سياست عادالنه در جامعه حاكم نباشد، معيشت انسان

). اين ترجيح و تقدم، انعكاس تقدم و 199: 1363پاشد (  تك افراد بشر است، از هم مي  تعالي تك
ب افعال ترتي  اين  برتري وحدت بر كثرت و احسنيت نظام كل عالم بر نظامات جزء آن است. به

ديگر،   عبارت  شود. به  سو شده و حركت استكمالي كثرات محقق مي  ي الهي هم  اجزاي عالم با اراده
كند، ناشي از نظم و عدالت فردي و   عنوان يك كلّ داراي وحدت حقيقي عمل مي  كه جامعه به  اين

 شه دوانده است.ي خود در آگاهي عقالني افراد جامعه ري  نوبه  اجتماعي است كه آن نيز به

 بودن تأمين معاش براي تمهيد معاد  . مقدمه2,5
رسيدن استعدادهاي وجودي انسان محسوب   فعليت  از نظر مالصدرا، دنيا بستر حركت و به

شود كه اصل هر سعادتي، طلب و رغبت   ). بنابراين اگر گفته مي355: 1390شود (الياسي،   مي
اي ترك دنيا نيست؛ بلكه مراد، گريز از حب دنيا است. بر معن  سوي آخرت است، اين مطلب به  به
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انسان واجب است كه به امر معيشت خود توجه كند و در تأمين صحيح آن همت بگمارد. از نظر 
). 155: 1395زايي،   (لك» سد باب معيشت مردم در شمار گناهان كبيره قرار دارد«صدرا، 

 نويسد:  ) مي1384الربوبيه (  صدرالمتالهين در شواهد
ها را ترتيب و تأديب   اند و ناچار بايد آن مركب  هاي انسان  هاي مسافران مركب  بدن«

اهللا به اتمام برسد. پس امر معاش در دار دنيا كه عبارت   و تهذيب نمود تا سفر الي
 ).494» (است از حالت تعلق نفس به بدن، از ضروريات امر معاد است

ي   عهده  ها به  ي معيشت انسان  قوانين و نظامات ادارهتمشيت حيات اجتماعي و تنظيم 
اي، تأمين معيشت اعضاي خود   ها با ايجاد ساختارها و الگوها و نظامات ويژه  هاست؛ دولت  دولت

هاي كالن اقتصادي يك دولت   كنند. طبيعتاً سياست  را تسهيل كرده يا در مسير آن صعوبت ايجاد مي
ها و مناظري باشد. ايجاد فضاي امن و ايمن براي كسب و كار، خلق   چنين افق  بايد ناظر به

المللي براي   هاي بين  ي همكاري  هاي اقتصادي، توسعه  هاي برابر و عادالنه براي فعاليت  فرصت
ي معيشت مردمان   ها براي اداره  ايجاد محيط اقتصادي فرامرزي از جمله اقداماتي است كه دولت

 ها را داشته باشند.  آني   خود، بايد دغدغه

 بندي احكام بنيادين اقتصاد سياسي متعاليه  . صورت3
) كه طبعاً از 7: 1376(سيف، » اقتصاد سياسي، نگرشي چندپايه به اقتصاد و مسائل آن است«

). 56: 1381پذيرد (ويلكن،   داري جهاني تأثير مي  ها، نيروهاي جهاني و سرمايه  روابط ميان قدرت
ي وجود موازي و كنش متقابل دولت و بازار در جهان امروز است كه بدون   ي، زادهاقتصاد سياس

). دستاوردهاي اقتصاد سياسي حكايت از آن 201: 1378دولت و بازار وجود نخواهد داشت (گيلپين، 
ي حقيقي وجود دارد. يعني بدون يك اقتصاد   دارند كه ميان اقتصاد و سياست يك تعامل دوسويه

هاي مستقل نيز قطعاً داراي اقتصاد   توان يك دولت مستقل را ايجاد كرد؛ دولت  پا نميمقاوم و سر
   هاي عمومي دولت، به  ي سياست  رويكرد اقتصاد سياسي به مطالعه«مقاوم و مستحكمي هستند. 

هاي استخراجي و تأثيرات   ي اتخاذ سياست  چگونگي تخصيص منابع مالي درون جامعه و نحوه
). يكي از 13: 1393(هزاوئي و زيركي حيدري، » پردازد  الي اين تصميمات ميسياسي احتم
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دهد كه   گر مي  بودن آن است و اين امكان را به پژوهش  هاي مطالعات اقتصاد سياسي، انتقادي  ويژگي
هاي نو، راهكارهايي   هاي تئوريك اقتصاد فكر كرده و براي تغيير رويكردها و ايجاد افق  به زيرساخت

هاي   هاي كالن جامعه ارائه نمايد. با اين مقدمات، اگر از چنين منظري به مؤلفه  گذاري  ز سنخ سياستا
اي بياندازيم، به احكام كالني ناظر بر اقتصاد   ي سياسي حكمت متعاليه، نگاه دوباره  بنيادين فلسفه

 عاليه ياري رسانند.بندي اقتصاد سياسي مت  توانند ما را در صورت  سياسي خواهيم رسيد كه مي

بينانه و توجه به انسان متوسط   گرايي واقع  آرمان". احكام اقتصاد سياسي مستنبط از اصل 3,1
 "زميني

اش) داراي كرامت است؛ لذا معاش افراد   تبع كرامت ذاتي  ي اقتصاد (به  انسان در عرصه. 1
ادي را تكريم نمايد. نگاه عمومي نحو كريمانه تأمين شود. دولت بايد فعاالن اقتص  جامعه بايد به

 جامعه به فعاالن اقتصادي نيز بايد نگاه ناشي از تحسين و تكريم باشد.

ميان احكام اقتصادي اسالم و احكام اقتصادي توليدشده در دانش اقتصاد اسالمي، تعارضي . 2
 م باشد.ياري حاك  هم "دانش اقتصاد"و  "فقه اقتصاد"وجود ندارد؛ لذا شايسته است كه ميان 

توجه به معيشت از لوازم تربيت است و بخشي از تربيت انسان براي رسيدن به مقام . 3
گذرد. بنابراين نهاد آموزش و پرورش جامعه بايد   اللهي از بستر تنظيم معاش مي  خالفت
ها و سواد اقتصادي عموم   هاي اقتصادي را از بدو كودكي در مواد خود بگنجاند و مهارت  آموزش

 عه را ارتقا بخشد.جام

گرايي باشد. دولت مجاز نيست براي   ي اقتصاد بايد توأم با واقع  گرايي در عرصه  آرمان. 4
هاي   كه نبايد واقعيت  چنان  هاي اقتصادي را ناديده بگيرد؛ هم  هاي خود، واقعيت  رسيدن به آرمان

 هاي خود غافل كند.  اقتصادي، دولت و جامعه را از آرمان

پايش و رصد شوند. مراكز    نحو هوشمندانه  المللي بايد به  ت اقتصادي داخلي و بينتحوال. 5
ي آثار فرهنگي، سياسي و اجتماعي   مطالعاتي راهبردي خاصي بايد در دولت باشند كه دامنه

 رسان دولت باشند.  تحوالت اقتصادي را بررسي كرده و براي اتخاذ تدابير مقتضي ياري

هاي وجودي   ي معيشت نبايد مانع از توجه به پرورش ساير ساحت  عرصه  توجه افراطي به. 6
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 آدمي شود.

ي اجتماعي يك جامعه براي تحوالت اقتصادي، اعضاي آن جامعه هستند.   ترين سرمايه  مهم. 7
ي اقتصادي نيز   ي اقتصاد نداشته باشيم، جامعه پيشرفته  آفرين در عرصه  هاي تحول  كه انسان  زماني  تا

 توانند از مسير رشد و شكوفايي جامعه برچينند.  آفرين هر مانعي را مي  هاي تحول  نخواهيم داشت. انسان

 "پذيري آزادي و اختيار  تكامل". احكام اقتصاد سياسي مستنبط از اصل 3,2

 دادن به تحوالت و تغييرات اجتماعي، تهديدات را به فرصت تبديل نمايد.  دولت بايد با جهت. 1
كار گرفته شوند؛ بايد از   هاي اجتماعي به  ستاوردهاي اقتصادي جامعه بايد در چرخهد. 2

 عمل آيد.  جلوگيري به   هرگونه انباشت و تجميع سرمايه
شود، بايد   ها و جامعه مي  هايي كه موجب رشد افراد، مجموعه  فعاالن اقتصادي در فعاليت. 3

 اي سالم شوند.  هاي اقتصادي  يتها نبايد مانع فعال  آزاد باشند. لذا دولت

نحوي باشد كه به تعلق دنيايي منتهي نشود؛ بلكه   هاي اقتصادي بايد به  گيري فعاليت  جهت. 4
 مثابه عبادت نگريسته شود.  ي اقتصاد به  بايد عرصه

 هاي اقتصادي سالم آگاهي دارد.  وكيف فعاليت  سرشت هر انساني نسبت به كم. 5

مندي آن جامعه از درجات باالتر وجود است؛ لذا   گر بهره  يك جامعه، نشانتكامل اقتصادي . 6
 ها براي رشد جامعه بايد رفاه اقتصاد را تعالي ببخشند.  دولت

تواند با شناسايي و سرپرستي   اميال اقتصادي يك جامعه قابل تربيت و ارتقاست. دولت مي. 7
به يك رشد اقتصادي ايجاد كند و نيازها و  اميال اقتصادي جامعه، يك عزم ملي در جامعه نسبت

 تمنيات جامعه را ارتقا ببخشد.

ريزي   هاي اجتماعي ممكن نيست؛ لذا در برنامه  رشد اقتصادي جامعه، بدون رشد آگاهي. 8
 بخشي و ارتقاي فهم اقتصادي جامعه داراي اولويت است.  ي اقتصادي، آگاهي  براي توسعه

 ري تدريجي و نيازمند صبر و زمان است.تكامل اقتصادي جامعه، ام. 9

 "مشاركت مدني براي استكمال نفس". احكام اقتصاد سياسي مستنبط از اصل 3,3

اقتصاد ملي در مقايسه با اقتصاد مربوط به يك بخش، گروه يا يك فعال اقتصادي بايد . 1
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خردتر نيز  مند، اقتصادهاي  اولويت داشته باشد؛ چراكه بدون يك اقتصاد ملي پويا و قدرت
 توانند فعال و پايدار باشند.  نمي

هاي اقتصادي   ي اقتصاد توجه كرد. يعني هم بايد آثار فعاليت  بايد به ابعاد تمدني عرصه. 2
كشور در تشكيل تمدن اسالمي را مورد دقت قرار داد؛ و هم نسبت به نفوذ تمدن رقيب از طريق 

 هاي اقتصادي هوشيار بود.  فعاليت
هاي اقتصادي با نيازهاي فطري بايد تناسب وجود داشته باشد. در اقتصاد متعاليه   اليتميان فع. 3

بايد تقاضاهاي ناشي از نيازهاي فطري مورد توجه قرار گيرند و از توجه به نيازهاي لغو بايد 
 اجتناب نمود.

د تا هاي اقتصادي كشور بايد ذيل مكتب اقتصادي اسالم سامان بگيرن  ي فعاليت  مجموعه. 4
 ترتيب يك وحدت در ساحت اقتصاد جامعه شكل بگيرد.  بدين

ي جوهري وجود دارد. با تحكيم و تقويت   المللي يك رابطه  اي و بين  ميان اقتصاد ملي، منطقه. 5
المللي جايگاه   اي دست يافت و با تثبيت آن، در اقتصاد بين  اقتصاد ملي بايد به اقتصاد منطقه

 ت آورد. دس  اي را به  شايسته

ي اقتصاد ملي هستند؛ لذا در   دهنده  هاي اقتصادي محلي و خانوادگي، عناصر تشكيل  فعاليت. 6
 زندگي متعاليه بايد خانه، محل توليد باشد و از نگاه صرفاً مصرفي اجتناب شود.  سبك

قتصادي از هاي ا  اش در مقايسه با ديگر اشكال فعاليت  بودن  دليل اجتماعي  اقتصاد تعاوني به. 7
 قدرت پايداري و پويايي باالتري برخوردار است.

 "عدالت اجتماعي". احكام اقتصاد سياسي مستنبط از اصل 3,4

هاي اقتصادي،   مندي از فرصت  ساني داشته و در بهره  . اعضاي جامعه بايد حقوق اقتصادي يك1
 برابر باشند.

ادي و قدرت خالقيت وي تناسب وجود . بايد ميان سطح رفاه هر فرد با ميزان فعاليت اقتص2
 مند شوند.  تر حق دارند كه از سطح رفاه باالتري بهره  تر و خالق  داشته باشد. افراد فعال

هاي متنوعي را براي اشتغال افراد مختلف با سطح متفاوت از خالقيت و   ها بايد زمينه  . دولت3
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 مهارت ايجاد كنند.
ي حقيقي وجود   اي، رابطه  اختالالت اقتصادي هر جامعه. ميان ارتكاب معاصي اجتماعي با 4

ميزان در جامعه امكان گسترش و شيوع   همان  دارد. اگر اقتصاد يك جامعه دچار اختالل شود، به
 هاي اجتماعي باالتر خواهد بود.  آسيب
انجامد،   ديگر مي  هاي مختلف اقتصادي با يك  هايي كه به تعارض ميان حوزه  . دولت در رفع زمينه5

 داراي مسئوليت است و در صورت بروز چنين مواردي، بايد تعارضات را داوري و رفع نمايد.

 "بودن تأمين معاش براي تمهيد معاد  مقدمه". احكام اقتصاد سياسي مستنبط از اصل 3,5

 .نحو جدي مقابله كند  عنوان يك جرم بزرگ، به  گران اقتصادي، به  . دولت موظف است با اخالل1
مندند بايد بخش مازاد خود را براي امور   اي كه از تمتعات باالتري بهره  . فعاالن اقتصادي2

 المنفعه وقف نمايند.  عام
 . دولت موظف است فضاي كسب و كار جامعه را ايمن نگه دارد.3

بندي كرد و از   توان صورت  حكم كالن ناظر بر اقتصاد سياسي مي 31موارد فوق را در قالب 
ي سياسي متعاليه سخن گفت. احكام يادشده   چون فلسفه  ان طرح اقتصاد سياسي متعاليه، همامك

 عبارتند از:
 ي اقتصاد و تكريم فعاالن اقتصادي؛  اصل اول: كرامت عرصه

 اصل دوم: تعاون و همياري علمي فقه اقتصاد و دانش اقتصاد؛
 هاي اقتصادي؛  اصل سوم: اصالت ذاتي سواد و مهارت

 ي اقتصادي؛  بينانه  گرايي واقع  ارم: آرماناصل چه
 ي تحوالت و تحركات اقتصادي؛  اصل پنجم: رصد هوشمندانه

 ي معاش نسبت به معاد؛  زايي عرصه  اصل ششم: ممانعت از غفلت
 هاي توسعه؛  ريزي  ي انساني در طرح  اصل هفتم: محوريت سرمايه

 وسوي تحوالت اقتصادي؛  سمت   اصل هشتم: مديريت
 اصل نهم: ممانعت از انباشت ثروت؛
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 هاي اقتصادي سالم؛  ي دولت در تحديد فعاليت  اصل دهم: عدم مداخله
 ي اقتصاد؛  عبادي در عرصه-اصل يازدهم: حاكميت نگاه الهي

 هاي اقتصادي سالم؛  وكيف فعاليت  ها از كم  اصل دوازدهم: آگاهي فطري انسان
 در تكامل بشر؛ ي اقتصادي  اصل سيزدهم: طريقيت توسعه

 ريزي براي تكامل نيازهاي معيشتي جامعه؛  اصل چهاردهم: طرح
 هاي اقتصادي نسبت به ساير اقدامات اقتصادي؛  اصل پانزدهم: اولويت آگاهي

 ي اقتصادي؛  پيشرفت در توسعه  اصل شانزدهم: حاكميت حركت تدريجي، باثبات و روبه
 ا اقتصاد بخشي، گروهي و فردي؛اصل هفدهم: اولويت اقتصاد ملي در مقايسه ب

 ساز؛  مثابه بستر تمدن  اصل هجدهم: توجه به اقتصاد به
 هاي اقتصادي با نيازهاي فطري؛  اصل نوزدهم: لزوم تقارن فعاليت

 هاي اقتصادي؛  بودن مكتب اقتصاد اسالمي در فعاليت  بخش  اصل بيستم: وحدت
 المللي؛  اي و بين  اد ملي، منطقهي جوهري ميان اقتص  ويكم: وجود رابطه  اصل بيست
 ودوم: خاصيت عنصري اقتصادهاي كوچك (محلي و خانوادگي) در اقتصاد ملي؛  اصل بيست
 هاي اقتصادي.  مندي ذاتي اقتصاد تعاوني در مقايسه با ديگر اشكال فعاليت  وسوم: قدرت  اصل بيست
 هاي اقتصادي؛  از فرصت مندي  وچهارم: برابري حقوقي افراد جامعه در بهره  اصل بيست
 وپنجم: تناسب رفاه هر فرد با ميزان فعاليت اقتصادي و قدرت خالقيت؛  اصل بيست
 اقتصادي؛   هاي متنوع اشتغال و فعاليت  وششم: مسئوليت دولت در ايجاد زمينه  اصل بيست
 ي حقيقي ميان ارتكاب معاصي با اختالالت اقتصادي جامعه؛  وهفتم: رابطه  اصل بيست
 ديگر؛  هاي مختلف اقتصاد با يك  ي تعارضات حوزه  وهشتم: مسئوليت دولت در رفع زمينه  اصل بيست
 گران اقتصادي جامعه؛  ي دولت با اخالل  ونهم: ضرورت مقابله  اصل بيست

 ام: ترويج وقف؛  اصل سي
 ويكم: ايجاد فضاي امن و ايمن براي كسب و كار در جامعه.  اصل سي

هاي دستگاه معرفتي حكمت متعاليه   دستاوردهاي دنياي مدرن، يكي از پتانسيلتحليل تعامل با 
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 "نفس"بر يك حركت جوهري،   ي نفس و بدن مبتني  گونه كه در تحليل رابطه  است. يعني همان
شود؛ همين رويكرد را   كند كه نفس خلق   برآمده از همين بدن است و بدن شرايطي را فراهم مي

شريعت، «ي شريعت و سياست نيز مشاهده كرد. بر اساس ديدگاه مالصدرا،   رابطه توان در تبيين  مي
) و سياست، يك 496: 1385(صدرالدين شيرازي، » حركتي است كه مبدأ آن، نهايت سياست است

گردند؛   سازي مي  هاي شريعت قابل پياده  رساند كه آموزه  اي از تكامل مي  نقطه  جامعه را به
ي حركت جوهري را تصور   توان ميان اقتصاد سياسي و دولت اسالمي نيز رابطه  مي ترتيب  همين  به

ي   مثابه جسم دولت)، زمينه  نمود كه در آن، تكامل معيشت براساس يك الگوي خاص (به
سازد. اين مطلب حاكي از آن است كه   مي   مثابه نفس دولت) را فراهم  پديدارشدن دولت اسالمي (به

حكمت متعاليه پتانسيل توليد احكام اقتصاد سياسي متعاليه را نيز دارد؛ كاري كه  دستگاه معرفتي
 اين پژوهش توانست مواردي را براي نمونه عرضه كند.

ي فلسفي حكمت متعاليه، هر روحي امتداد حركت طبيعي   چنين بنابر خطوط كلي انديشه  هم
كند.   ب با خودش را پيدا مييك بدن است؛ يعني يك بدن در حركت جوهري خود، روح متناس

ي ديگري را كه شكل گرفته و متناسب با بدن   چگونه ممكن است كه بدني روحِ ساخته و پرداخته«
توان   ترتيب مي  همين  ). به78: 1386(سروش، » خود بپذيرد و همگام آن شود؟!  ديگري رشد كرده، به

ي دولت متناسب با خودش باشد. با   آورنده  اي، زاينده و فراهم  انتظار داشت كه هر نظام اقتصادي
كه   اين  توان به دولت اسالمي رسيد. خالصه  يك نظام اقتصادي متعلق به دول مستكبر عالم نمي

گنجد؛ لذا اگر انقالب اسالمي زاييده و ناشي از   دولت اسالمي در كالبد اقتصادي غيراسالمي نمي
 يز بايد با اين حكمت نظري تطابق داشته باشد.حكمت متعاليه است، اقتصاد انقالب اسالمي ن

ي اقتصاد مقاومتي با اصول اقتصاد سياسي   پذيري رويكردهاي هفتگانه  . آزمون انطباق4
 متعاليه

ترين   اصل اقتصاد سياسي متعاليه، اكنون اين امكان فراهم آمد كه يكي از مهم 31با احصاي 
را در چارچوب احكام  -هاي كالن اقتصاد مقاومتي   يعني سياست –اسناد باالدستي اقتصادي كشور 

هاي اقتصادي است كه در زمان   ي سياست  آمده بررسي و ارزيابي كنيم. اين سند يك بسته  دست  به
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رفت از شرايط تهديد و   مواجهه با فشارهاي ناشي از تحريم، اين قابليت را دارد كه براي برون
اي معيوب و ميراثي دولت رانتير، در اقدامات كالن كشور هاي نو در تحول ساختاره  ايجاد فرصت

 كارگرفته شود.  به
، "پذير  انعطاف"، "جهادي"اين سند داراي دو بخش است. در بخش نخست، از هفت رويكرد: 

ميان آمده است كه در اجراي   سخن به "گرا  برون"و  "پيشرو"، "زا  درون"، "مولد"، "ساز  فرصت"
كارگرفته شوند. اين رويكردها، ضامن تحقق اهداف اين سند   ده، بايد بهراهكار پيشنهادش 24

توان بررسي رويكردهاي   كه رويكردهاي يك سند، از سنخ سياستي است، مي  جايي  هستند. از آن
بر اجراي سند اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داد. اكنون بايد ببينيم اين رويكردها   حاكم

هاي پيشين اين پژوهش قابل انطباق هستند.   آمده در بخش  دست  ي به  گانه 31احكام ميزان با   چه  به
تصوير   جدول زير ميزان انطباق احكام اقتصاد سياسي متعاليه با رويكردهاي اقتصاد مقاومتي را به

 كشيده است.

 احكام اقتصاد سياسي ناظر به هر يك از رويكردها رويكرد اقتصاد مقاومتي
 ام.  هاي: پنجم، ششم، يازدهم، چهاردهم و سي  اصل جهادي

 وششم.  هاي: دوم، چهارم، پنجم، هشتم، شانزدهم و بيست  اصل پذير  انعطاف
 ويكم.  وششم و سي  وچهارم، بيست  هاي: هشتم، چهاردهم، هجدهم، بيست  اصل ساز  فرصت
 وششم.  بيست وسوم و  ودوم، بيست  ويكم، بيست  هاي: نهم، دهم، بيست  اصل مولد
 ودوم.  ويكم، و بيست  هاي: پنجم، هشتم، هفدهم، هجدهم، بيستم، بيست  اصل زا  درون

 هاي: هشتم، سيزدهم، و شانزدهم.  اصل پيشرو
 ويكم  هاي: هجدهم و بيست  اصل گرا  برون

، قابل شده در سند اقتصاد مقاومتي  ي رويكردهاي مطرح  دهد كه: اوالً؛ همه  اين جدول نشان مي
هاي   باشند و حاكميت اين رويكردها در اجراي سياست  انطباق با احكام اقتصاد سياسي متعاليه مي

گيري دولت اسالمي   ساز تحقق اقتصاد اسالمي و شكل  تواند زمينه  ي اقتصاد مقاومتي مي  گانه24
شده در   از رويكردهاي مطرح  هاي منبعث از اقتصاد سياسي متعاليه بيش  ساالر باشد. ثانياً؛ ظرفيت  مردم

فسادستيز "، "بودن  بنيان  آگاهي"كند كه رويكرد   اقتصاد مقاومتي است؛ لذا اين پژوهش پيشنهاد مي
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 رويكردهاي اين سند افزوده شود.  نيز به "پايه بودن  مردم"و  "بودن

 گيري  نتيجه
سازي   رح كليات دولتوجوي احكام اقتصاد سياسي متعاليه، ابتدا با ط  اين پژوهش در جست

ي سياسي   ي سياسي متعاليه پرداخت؛ اصول فلسفه  اسالمي و الزامات آن، به استخراج اصول فلسفه
نحوي تدوين و استخراج شد كه توانستيم در ساحت اقتصاد نيز امتداد ببخشيم.   متعاليه به

پذيري   تكامل"، "وسط زمينيبينانه و توجه به انسان مت  گرايي واقع  آرمان"ترتيب پنج اصل:   بدين
بودن تأمين   مقدمه"و  "عدالت اجتماعي"، "مشاركت مدني براي استكمال نفس"، "آزادي و اختيار

بندي شد. در گام   ي سياسي متعاليه صورت  عنوان اصول كالن فلسفه  به "معاش براي تمهيد معاد
ستنباط گرديد. براي نمودارساختن حكم اقتصاد سياسي ا 31بعد، از امتداد اقتصادي اصول يادشده، 

شده در سند اقتصاد مقاومتي با احكام   ي مطرح  كارآمدي اين احكام، رويكردهاي هفتگانه
ي رويكردها، قابل انطباق با   تنها همه  دست آمد كه نه  آمده انطباق داده شد و اين نتيجه به  دست  به

پايه و فسادستيزي   بنيان، مردم  سه رويكرد: آگاهي توان  احكام اقتصاد سياسي متعاليه هستند، بلكه مي
گونه كه حكمت نظري متعاليه قابل   را نيز در سند يادشده افزود. اين پژوهش به ما نشان داد همان

امتداد در ساحت سياست است، فلسفه يا حكمت سياسي نيز قابل امتداد در ديسيپلين اقتصاد 
 متعاليه نيز صحبت كرد. توان از اقتصاد سياسي  سياسي است و مي
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