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 چكيده

کلتی  هتای   شتام  متتس اسااتت    نفتت  صنعت در یمقاومت اقتصاد ابعادمحتوای کتاب 
صتنعت   ۀگرفته در ایتس صصتو ، تاری  ت    و بسانات انجام ،اقتصاد مقاومتی، مکاتبات

تحقق اقتصاد مقاومتی ااتت  مت س    منظور بهوزارت نفت  ۀشد و اقدامات انجام ،نفت
، دشتو که تالش شده اات که اقتصاد مقاومتی دررااتای اقتصتاد ااتالمی تعریت      ایس

ای ااتت و از منتاب     ااصتار کتاب صبتری و صطابته   شود    یگرچه ایس مطلب اثبات ن
گونه تحلسلی درصصو  ارتبتا    هسچ ؛ بنابرایسکافی ااتفاده نشده اات ۀانداز عل ی به

منظور کستب االالعتات    به یادشده اثر شود    یاد مقاومتی و ب ش نفت مشاهده ناقتص
وزارت نفتت در ایتس زتوزه    هتای   اقتصاد مقاومتی و برصی برنامههای  کلی از اساات

عل تی   ۀنظر نویسندگان اثر، مرج  کتاملی در ایتس زسطت    برصالفااتفاده اات و  قاب 
اصتصار محورهای مرتبط با ب تش   اات که به، کوشش شده باره درایس آید  ن ی  ش ار به

د و نقتا  قتوت و متع     شتو اقتصاد مقاومتی تبسسس  زوزۀنفت صام و گاز البسعی در 
ها اشاره نکرده  گرفته شام  مواردی اات که کتاب به آن تحلس  صورت مش ص شود 

 ااتفاده قرار گسرد  آتی موردهای  ای برای پژوهش مقدمهمنزلۀ  بهتواند  اات و می

  اقتصاد مقاومتی، ب ش نفت، اقتصاد ااالمی، نقد کتابها: کليدواژه
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 مقدمه .1

کلی اقتصاد مقاومتی بستر مناابی را برای اندیش ندان فتراه  آورده ااتت   های  ابالغ اساات
کارهتای   و راه نظتر کننتد   بحث و تبادل تا از الریق آن بتوانند درصصو  مسائ  اقتصاد ایران

ر غنی نفت صام و گتاز البسعتی ااتت،    یجاکه کشور ایران دارای ذصا ازآن  ارائه دهندمنااب 
داتتی آن اصتصتا     اقتصاد مقاومتی به ب ش نفت و صنای  پتایسس های  چهار بند از اساات

ابالغتی دارد   هتای   یافته اات که ایس امتر نشتان از اه ستت آن در تحقتق اهتداف اسااتت      
محتور،   رویکرد اقتصتاد ااتالمی، اقتصتاد تحتری     با چهار  دیگر، اقتصاد مقاومتی غالباً ازاوی

و اقتصاد ریامتی معرفی شده اات و هریک از ایس رویکردها بر یک جنبته   ،آور اقتصاد تاب
اقتصتاد مقتاومتی    یاهت  که الزام (  م س ایس2931 )مسرجلسلیاند  کسد کردهأاز اقتصاد مقاومتی ت

)مج ت    تولستدی ااتت  هتای   عالستت و ز ایت از ف، وری ز ایت از تولسد ملی، افزایش بهره
سس ابعتاد  ست به نقش زساتی نفت در اقتصاد ایتران و تب  (  باتوجه2931 تش سص مصلحت نظام

ای و  و راتانه  ،آموزشتی  عل تی، هتای   ویژه در محتسط  به ،اازی آن و گفت ان اقتصاد مقاومتی
آثتار   ابالغتی( ززم ااتت  هتای   اسااتت  12 )بنتد  تبدی  آن به گفت ان فراگسر و رایت  ملتی  

 هتای  بازامر یکتی از کتت   ۀمقالدر ، باره شده موردواکاوی و بررای قرار گسرند  درایس چاپ
ایتس مقالته در     بررای شتده ااتت   نفت صنعت در مقاومتی اقتصاد ابعادعنوان  با منتشرشده

 شتود    میکتاب معرفی  اصتصار بعد از مقدمه و در ب ش دوم، به؛ پن  ب ش تنظس  شده اات
ابعتاد محتتوایی اثتر در ب تش چهتارم تحلست         گسترد    میشکلی موردتوجه قرار  اپس، ابعاد

اقتصتاد  هتای   موارد مرتبط با ب ش نفتت صتام و گتاز البسعتی دررااتتای اسااتت       شود   می
)نقتش درآمتدهای    )کاهش وابستگی به نفت( و ایجابی ب تش نفتت   مقاومتی و ابعاد البی

 پنج  آورده شده ااتت  در ب تش پایتانی،    به متس اساات در ب ش نفتی در تواعه( باتوجه
ده اات شگسری ذکر  بندی و نتسجه ج  



 . معرفی کتاب2

زاده و مرتضتی   مح تد شتری  ملتک    ۀنوشتت  نفتت  صنعت در مقاومتی اقتصاد ابعاد کتاب
بتار   برای ن ستسس اسزده هزار توماننس ه و با قس ت  هزارانتشارات جنگ  در  را عابدینی
برراتی  آن  لس أهتدف از تت   آیتد،   متی چه از عنوان کتتاب بر    آندکرچاپ  2931در اال 

ایتس اثتر شتام  یتک      و اقتصاد مقاومتی ااتت   داتی آن ارتبا  ب ش نفت و صنای  پایسس
را برراتی   فص  اول کتاب مفاهس  مربتو  بته اقتصتاد ااتالمی     مقدمه و پن  فص  اات 
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اهتداف اقتصتاد ااتالمی بتر       در ایس فصت  پتس از تعریت  اقتصتاد در ااتالم و      کند می
کلتی اقتصتاد مقتاومتی را     هتای  کسد شده ااتت  فصت  دوم اسااتت   أاازی اقتصاد ت بومی

تبستسس اقتصتاد مقتاومتی،      کلی اقتصاد مقاومتی،های  متس اساات دهد   میموردبررای قرار 
گرفتته در ایتس ب تش     و مکاتبات صورت ،بنسان در اقتصاد مقاومتی دانشهای  نقش شرکت

نفت در ایران اشتاره دارد  تحتوزت صتنعت نفتت و      ۀاند  فص  اوم به تاری   دهذکر ش
شده به بسگانگان ازج له موموعاتی اات که موردبررای قرار گرفتته ااتت     امتسازات داده

کلی ج هوری ااالمی درصصتو  انتر ی درقالتب ااتناد     های  اساات در فص  چهارم،
تواعه مدنظر قرار گرفته اات  فص  پتنج    ۀاال پن های  بازداتی و مواد مربو  به برنامه

، بتاره  بردی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت ایران اصتصا  یافته اات  درایتس  راه ۀبه برنام
اقتصتاد مقتاومتی    ۀوزارت نفتت درزمسنت  هتای   و اسااتت  ،، اهتداف ها مواردی نظسر برنامه

 اات  نظر بوده مط ح
 

 . بررسی شكلی کتاب3

نقد عل ی باید ابعاد شکلی اثتر را ازنظتر مستزان جامعستت صتوری، کسفستت       ، هر یالور کل به
و مستزان روان و   ،چاپ و نشر، رعایت اصول نگارش و التزام به قواعتد ویترایش ت صصتی   

 ( 2931 )شورای بررای متون و کتتب علتوم انستانی    راابودن موردبررای و نقد قرار دهد
منبت  دراتی یتا     منزلتۀ  آموزشتی بته   ۀدر برنامت  هتا  بادرم س، چون م کس ااتت ایتس کتت   

آموزشتی نستز    ۀدرای موردااتفاده قرار گسرند، ززم اات ازنظر قابلست کاربرد در برنام ک ک
، در ایس ب تش نقتا  قتوت و    علت (  به ه سس2931 )زرانژاد موردارزیابی و نقد قرار گسرند

 شود   می بررایمع  ابعاد شکلی کتاب 
 

نگرشکليبهکتاب6.9
شود  در مقدمه بته اهتداف     مین شروع الفؤم ۀگفتار اات و با مقدم دبررای فاقد پسشاثر مور

 پرداصتته شتده ااتت     2939تا  2931از  ها گذاری اال به نام فقطده اات و شکتاب اشاره ن
و اشتکال فاقتد    ،، ن ودارهتا هتا  صورت تفصسلی تنظس  شده اات و جدول فهرات مطالب به

صتورت   بته  هتا  کند شاصص  میبه موموع پژوهش که اقتضا  فهرات جداگانه هستند  باتوجه
نویستندگان(   ۀگرفتت  گتذاری صتورت   جدول )البق شت اره  این ودار و جدول ارائه شوند، 
(، 231تتا   231 هتای  صتفحه ) فصت  پتنج    هتای  جتدول ، ولی موردااتفاده قرار گرفته اات
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 کته برصتی از ن ودارهتا و اشتکال فاقتد شت اره هستتند        مت س ایتس    اند گذاری نشده ش اره
 متثالً ) و اشکال منبت  ندارنتد   ،، ن ودارهاها عالوه، اکثر جدول (  به11و  33 های هصفح مثالً)

شود که درک و فهت  مطالتب بتا ات تی       میموجب  یادشده (  موارد219و  211 یاه هصفح
لس  أمنب  دراتی تت   منزلۀ منظور ااتفاده به به ذکر اات که اثر شایان تری صورت پذیرد  بسش

 نامته یتا کتتاب دراتی قترار نگرفتته ااتت         در قالب یک درس علت،به ه سس ؛ نشده اات
امتا   ،آموزشی وزارت علوم، تحقسقات و فناوری متعس  ااتت   ۀبنابرایس، کاربرد آن در برنام

دانشتجویان و  اقتصتاد مقتاومتی بته    هتای   تواند یک نگترش کلتی درصصتو  اسااتت      می
گستری   مندان بدهد  ازنظر روند بسان مطالب در هر فصت  کتتاب فاقتد مقدمته و نتسجته      عالقه

بنتدی   کته ج ت    م س ایس جداگانه در هر فص  اات )فقط فص  اوم دارای مقدمه اات( 
عالوه، مناب  بترای   در پایان کتاب بسسار م تصر و ناکافی اات و از متس گرفته نشده اات  به

نهاد پژوهشی برای تک س  ایس تحقسق در پایان فصتول یتا در    تر یا پسش عات بسشکسب االال
و  ،منتاب   ای بترای اعتالم، مومتوعات،    ، ن ایته یالتور کلت   پایان کتاب ارائه نشده ااتت  بته  

شتده   فهراتی از مناب  ااتتفاده  ۀو فقط به تهس اات کاررفته در اثر تنظس  نشده اصطالزات به
ترتستب زتروف الفبتا     منتاب  بته   ایس مورد ززم اات که ات  یادآوریدر متس اثر اکتفا شده ا

اشتتباه در ب تش    اه منبت  فاراتی بته    درم س، اند  س قرار نگرفتهنسست و به یک شک  معسّ
(  برصی از مناب  ذکرشتده در انتهتا در متتس ااتتفاده     122 )  اند مناب  انگلسسی جای گرفته

دقتتی   کت   علت ذکر اات، شناصت برصی از مناب  به (  شایان11و  23مناب   مثالًنشده اات )
 ( 22صذ أم در نگارش برای صواننده مشک  اات )مانند

 
کیفیتظاهريوفني7.9

یی ماننتد الترر روی جلتد،    ها لفهؤمنظور از بررای کسفست ظاهری و فنی اثر ایس اات که م
صتوانی اثتر    و صحافی موردبررای قترار گسترد و ن ونته    ،آرایی، چاپ صفحه نگاری، زروف

 ( 2931 نژاد )زرا دشوازنظر وجود اغال  امالیی و چاپی بررای 

 طرح جلد کتاب 3.2.1

پشت جلتد نستز اصتصتا      الرر روی جلد ن اد و نشان مش صی از اقتصاد مقاومتی ندارد 
ااتت   ایس نکته ززم ت  ذکراا نگاشتهی دارد که نویسنده های باجلد از کت چهاردهبه ااامی 

که ن اد دانشگاه عدالت در رو و پشت جلد چاپ شتده ااتت کته ارتبتا  آن بتا انتشتارات       
 2)ناشر کتاب( مش ص نسست  جنگ 
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 آرایی نگاری و صفحه حروف 2.2.1

 م  اات:أت در ایس ب ش موارد ذی  قاب 

 11 هتای  فحهصت مثالً ) زروف انگلسسی ه انند زروف فارای درج شده اات ۀانداز ـ
 ۀانتداز  زروف انگلسسی بته  ایس در زالی اات که مع وزً  (32و  13 یاه ه، صفح11تا

 شود  شوند تا به زیبایی متس افزوده  میتر از زروف فارای نوشته  دو فونت کوچک
ا هت  هکه در بعضی از صتفح  درزالی ،اات B Nazaninفونت ارتسترها در اغلب موارد  ـ

 ( 33ۀ )نظسر صفح ده ااتااتفاده ش B Titr از فونت
 کنتد  زیادی در کتاب وجود دارد که مطالعه را برای صواننده دشوار میهای  جاافتادگی ـ

 ( 33و  12 یاه هصفح مثالً)
فارای و انگلسسی غفلت شتده  های  تایپ فونت ۀدر برصی از موارد، درصصو  نحو ـ

 کتاب(  13ۀ در صفح 11و عدد  19 ۀدر صفح 2911)ه انند تایپ عدد  اات
در  ،ن ونته  بترای ع   نسامتده ااتت     بسس کل ات دقت ززم به ۀدرصصو  فاصل ـ

 چنسس ومعستی وجود دارد  13و  ،21، 3، 1صفحات 
 اند  ( در کتاب موردااتفاده قرار گرفتهimage) صورت عکس به ها برصی از جدول ـ

چنتسس   ۀن ونت  صوانتدن نباشتد    آاانی قابت   ایس امر موجب شده اات که ارقام به
 شود   میمشاهده  211 و 293 یاه هومعستی در صفح

 آرایتی اثتر متواتط ارزیتابی     نگتاری و صتفحه   کسفستت زتروف   یادشده به موارد باتوجه ـ
 شود  می

 و قطع اثر ،صحافی کیفیت چاپ، 1.2.1

ومتور چتاپ، ثبتات     ۀتوان به درج  میاز مش صات چاپ مطلوب در زالت اساه و افسد 
مستان اتساه و   هتای   افسد و اساه برای ااصت السفتی از رنتگ  های  رنگ ۀرنگ و ترکسب بهسن

و  هتا  صنثتی( بترای ااتتفاده در جتدول    هتای   )رنتگ  گوناگون صاکستتری های  افسد با پرده
ومتور چتاپ زتروف و     ۀ(  کتاب موردبررای از درجت 2931 )زرانژاد ن ودارها اشاره کرد

هتای   تتر رنتگ   از الست  بتسش   بتودن امکتان ااتتفاده    فراه  باوجود ثبات رنگ صوب اات 
از رنتگ   فقتط منظتور تفهتس  بهتتر،     ، بترای زیبتایی و بته   ها و جدول ها صاکستری در ن ودار

بنتابرایس   اما ایس امر صل  محسوای ایجتاد نکترده ااتت    ، ااتفاده شده اات تسرهصاکستری 
کته   شتود  یتادآوری  ززم ااتت ازنظر قطت  اثتر،    شود   میکسفست چاپ کتاب صوب ارزیابی 



 6931 ، شمارة نهم، اسفندهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   98

تتا   11×29 ۀقطت  وزیتری بتا ابعتاد متدستر در فاصتل       غالبتاً  تریس قط  برای کتاب کنون رای ا
قطتت  اثتتر موردبرراتتی وزیتتری بتتا ابعتتاد  ( 2911 )اتتسداصالقی متتتر ااتتت اتتانتی 11×11
شده منااب ااتت  مت س    کتاب قط  انت اب یاه هبه تعداد صفح اات  باتوجه 1/19×1/21

 بنتابرایس کتاب دربرابر تعدد دفعات ااتفاده از آن مقتاوم باشتد     ۀراد، شسراز  مینظر  که به ایس
 ،به مطالب ذکرشده کسفست چاپ، صتحافی  باتوجه شود   میکسفست صحافی اثر صوب ارزیابی 

 اات  و قط  اثر مطلوب

 خوانی و اغالط چاپی نمونه 3.2.1
ال تط،   با را  مطابقت شده ازنظر نگاری شود که متس زروف  میمطلوب موجب  صوانیِ ن ونه
صورت منااتبی تهسته شتده باشتد       چاپی و امالیی بههای  و تصحسح غلط ،پارچگی متس یک

صتوانی ازنظتر تصتحسح اغتال  امالیتی و چتاپی        دهد که ن ونته   میبررای متس کتاب نشان 
هتای   را در گتروه  ها توان آن  میچاپی زیادی در کتاب وجود دارد که های  معس  اات  غلط

 د:کرذی ، تقسس  

 ماننتد اینگونته   تواند جداگانه تحریتر شتود     میه  نوشته شده اات و ارکل اتی که  ـ
دیگری نسز وجود دارند کته  های  (  ن ونه91 )  ، ن سبود1(12 )  مطلبسد (،3 ) 

 شود   مینظر  ها صرف آن ذکر جا از در ایس
 APA (American Psychological Association) ارجتتاع در متتتس برااتتاس اصتتول   ـ

)کتتاب   9ی اهت  هتوان در صتفح   مییی از ایس کااتی را ها صورت نگرفته اات  ن ونه
 د کر( مشاهده 1)   کری  قرآن( و آیات برگرفته از عدالت و زقوق

جااتت کته ایتس     مهت  ایتس   ۀشتوند  نکتت    میوفور در متس یافت  امالیی بههای  غلط ـ
امالیی در ت امی کتاب وجود دارد و منحصر به فص  یا ب تش صاصتی    یاه اشتباه

 21 ،  )ابهامتات  متات ها نتد از آب ا ا عبتارت هت  یی از ایتس اشتتباه  ها شود  ن ونه   ین
 (، بلتتت 12 )داراتتتی،   درااتتتی (،19   بتتترداری، )بهتتتره (، بهتتترداری22 و

 مقتتاومنی (،212   )وزارت، وزات (،292   )بتتوده، (، بتتوه291   )بتتال ،
 ( 211   )مناب ، منباع (،211   )مقاومتی،

 اصول عمومی نگارش و قواعد ویرایش تخصصی 3.2.1
ثر در پذیرش و اقبتال بته آثتار عل تی رعایتت اصتول نگتارش و قواعتد         ؤیکی از عوام  م
نظستر جدانویستی    ،در ایس ب ش، اثر زامر ازنظتر رعایتت قواعتد نگارشتی     ویرایش اات 
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صصتو ،   درایس ( 2931 )زرانژاد گسرد  میوندها موردارزیابی قرار  و پس ،وندها ها، پسش وا ه
 تواند در کتاب موردتوجه قرار گسرد:  میموارد زیر 

و ایتس امتر درک مطلتب را     ااتت  در برصی از موارد از عالمت کامتا ااتتفاده نشتده    ـ
(، ازدیگراتتو 1 )اتتطر بعتتد از کل تتات موانتت  1 ۀدر صتتفح کنتتد  متتثالً دشتتوار متتی

( ایتتس کااتتتی 11)اتتطر  ) ( ( و راتول اکتترم 11 رشتتد )اتتطر بتته رو (،21 )اتطر 
 دارد  وجود

اان بسس کل ات صل  دیگتری ااتت کته در کتتاب بستسار       یک ۀفاصل نکردن رعایت  ـ
ایتس مشتک  مشتاهده     21و  1 هایدر اتطر  1 ۀدر صتفح  متثالً صتورد     متی  چش  به
(، 21و  22)اتطور   1 یاه هصفحتوان در   مییی دیگر از ایس نقص را ها شود  مثال  می
 ( یافت 3)اطر  21 (،21)اطر  3

شترکت در   ۀکل ت  متثالً  ؛گاهی مواق ، یک کل ه یا ج له دو بار تکرار شده اات ـ
دیگتر از ایتس نتوع    هتای   مثتال  تکرار شده اات  )اطر چهارم( مجدداً 19 ۀصفح

( 21 )اتتطر 11 و ،)اتتطر دوم( 13 (،21)اتتطر  12 یاهتت هکااتتتی در صتتفح 
 دارد  وجود

یی از ایتس  هتا  ااتفاده شده ااتت  ن ونته   «و»گاهی در متس بعد از نقطه از زرف ربط  ـ
 )اطور آصر( یافت  212و  13 یاه هتوان در صفح  میکار را 

ااتامی  متثالً  در برصی از موارد از درج نام انگلسسی ااامی در متس غفلت شده اات   ـ
 لتسس تتاک   (، مک11کس )  (، دالتون و دمورگان، ار پرای کا11 )  ار آنتوئسس

ایس درزتالی ااتت کته     ( چنسس ومعستی دارند 11 )  و آرمستا  اا ست ،(11 ) 
 د ش  میباید در پانویس ااامی انگلسسی افراد ذکر 

کته نگتارش صتحسح     درزتالی  ،صورت انگلسسی در متس ذکر شده اات گاهی کل ه به ـ
صتورت   شود و در پانویس بهکند که عبارت به زبان فارای در متس نوشته   میایجاب 

 Templeton و Drummond Wolff   (11)و  Douvillمتتثالً  انگلسستتی درج شتتود  
 ( از ایس موارد هستند 31 ) 

 "++ "#و"ی="(،19)   "»"(،11)  "تت « "نادراتت از ن ادهتایی نظستر     ۀااتفاد ـ
 کند   میبه زیبایی متس صدمه زده اات و درک مطلب را دشوار  (211)  

 توان گفت که کتاب نساز به ویرایش مجدد دارد  می سبنابرای



 6931 ، شمارة نهم، اسفندهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   93

 میزان روان و رسابودن متن 3.2.1

متس ایتس ااتت کته محتتوای آن بترای       منظور از راابودن متس عل ی باید راا و روان باشد 
راتتابودن ایتتس ااتتت کتته متتتس بتتا انشتتایی  ۀفهتت  باشتتد  ززمتت م االبتتان مشتت ص و قابتت 

از اصتطالزات و تعبسرهتای صتا  آن علت  تهسته شتده       مبازث عل ی و با ااتفاده  درصور
و از انستجام معنتایی   باشد  بودن متس نسز به ایس معناات که نثر کتاب ابهام نداشته باشد  روان

؛ ایس امر مستلزم آن اات که ابتدا اجزای ا س در جای صتود نشتانده شتود    برصوردار باشد 
یتک قست ت پسونتد و ارتبتا      هتای   پاراگراف  اپس، بسس ج الت یک پاراگراف و نسز مسان

 ،هتا  هبودن اتاصتار ج لت   اان توان در یک میمصادیق ایس امر را  ( 2931 )زرانژاد دشوبرقرار 
التوزنی   یاهت  هاز ج لت  نکردن و ااتفاده ،و ن ودارها ها اجتناب از گزارش مکرر ارقام جدول

باره زالتت   یک وارد، بهگرچه در برصی از م، روان اات متس کتاب نسبتاً ،یالور کل دانست  به
 ۀکه ایتس امکتان وجتود داشتت کته در صتفح       (  درزالی13ۀ صفح )مثالً کند پسدا میصبری 

بته ادبستات    و پس از بازنویستی و باتوجته   کنندازصا  را بسانات مفهومنویسندگان  مورداشاره
تحلست  و تفستسر ااتت و ذکتر ات نان       پتژوهش عل تی   ۀ  ززمدهنداقتصادی در متس قرار 

نستز   «ارکتان اقتصتاد مقتاومتی   »، پتس از تستتر   91ۀ نهایی وافی به مقصود نسست  در صفحت به
)مربتو  بته ب تش    « بودن اقتصاد مقاوم -ال »پس از زیرتستر  ه سس مشک  وجود دارد  مثالً
و در ب تش   19ۀ ج الت صبری درج شده ااتت  در صتفح   ارکان اقتصاد مقاومتی( مجدداً

متتس کتتاب زالتت     «کارهای تحقق اقتصاد مقتاومتی  و راه ها مدهای مثبت، چالشآ تبسسس پی»
گسرد  درادامه نسز مکاتبات بتسس دولتت و دفتتر رهبتری درج شتده       میصود  گزارش صبری به

در  بودن متتس کتتاب صصوصتاً    متفاوت اات  بنابرایس، روان یادشدهاات که با نثر دو ب ش 
کته   زال آن ،شود میر کتاب دیده فص  دوم موردتردید اات  گاهی نسز ج الت شعارگونه د

آورده شتده ااتت:    213 ۀدر صفح باید فارغ از ایس نوع بسان باشد  مثالً  ی عل های بامتس کت
برصتی از ج تالت نستز بستسار ثقست        «تالش برای روزآمدی تالش برای ماندگاری ااتت  »

صاد مقتاومتی  اقت ۀبه اه ست ویژ نظر» چنسس آورده شده اات: 223 ۀاند  در صفح نوشته شده
منظتور   به اقتصاد مقاومتی، به مقام معظ  رهبری راج  ابالغیهای  و دررااتای اجرای اساات

بتری   ها، اتاد راه بری اقتصاد مقاومتی و نظارت بر ع لسات اجرایی آن و راه ،بررای، تصویب
ج هتور بتا وظتای  زیتر تشتکس        سسئت و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاات معتاون اول ر 

بری اقتصاد مقاومتی به اتاد فرماندهی اقتصتاد   کسد مقام معظ  رهبری، اتاد راهأگردید که با ت
 ۀشتش بتار کل ت    یادشتده  شتود در عبتارت   میکه مالزظه  گونه ه ان «مقاومتی تدسسر نام داد 
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عبتارت بتا   ایتس   که ایس امکتان وجتود داشتت کته     درزالی ،کار رفته اات اقتصاد مقاومتی به
 ری نوشته شود ت اصتصار بسش

 شود  میمتواط ارزیابی  بنابرایس، روان و راابودن متس کتاب
 

 . بررسی ابعاد محتوایی اثر4

له یتا مستائ  متوردنظر، کسفستت     ئمس   یبرای بررای ابعاد محتوایی اثر باید قدرت تحلس  عل
کته محتتوای کتتاب     و نوآوری ارزیابی شود  مت س ایتس   ،الرفی عل ی بی نقد، ۀتحلس ، شسو

 ( 2931 )زرانژاد )مبنایی( موردنقد قرار گسرد )بنایی( و ااصتار برونی ازنظر ااصتار درونی
 

توانوکیفیتتحلیلعلمي6.1
 کته  رود میانتظار  بنابرایس ؛تحلس  ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت اات هدف پژوهش

ابالغتی  هتای   بته اسااتت   محورهای مرتبط با ب ش نفت صتام و گتاز البسعتی باتوجته    
عنوان فصت  اول اقتصتاد    گوناگون موردبررای قرار گسرد های  اات راج شود و از جنبه

متس شتام  تبستسس    ۀدارد و بقس اصتصا  فقط اه صط به تعری  عل  اقتصاد ، ولیاات
هتای   و ویژگتی  ،مقاصد اقتصتاد ااتالمی   اه ست اقتصاد در ااالم، مفهوم عدالت اات 
مواردی ااتت کته در فصت  اول موردبرراتی قترار گرفتته       از دیگر  نظام اقتصادی ااالم

یتک الگتوی    ۀارائت  کسد نویسندگان اات،أچه در ایس فص  موردت آن ،راد می نظر اات  به
ااتالمی  هتای   بسنی صا  آموزه و جهان ،به فرهنگ، ارزش بومی برای اقتصاد ایران باتوجه

رویکترد  » :معتقدنتد  بتاره  درایسنویسندگان (  21 :2931عابدینی  زاده و ملک) و ایرانی اات
فکری و تصرف در نظریات اقتصتادی   ۀبومی قائ  به مرورت جرر و تعدی  و نقد و مبارز

داننتد    متی رویکرد تطبسقتی را بتر رویکترد تقلستدی ارجتح       بنابرایس(  1 ه ان:) «غربی اات
تتاب  ک ۀرود کته نویستندگان در ادامت    متی شده در فصت  اول انتظتار    به مطالب مطرر باتوجه
و آن را  ارائته دهنتد  کسد بر ب ش نفت( با رویکرد تطبسقتی  أبرای اقتصاد ایران )با ت را الگویی

درادامه موردتوجته قترار    ولی ایس موموع ،ندکنشرر دهند یا زاق  با اقتصاد مقاومتی مرتبط 
کستد  أت که مصادیق رویکرد تطبسقی و تقلسدی بسان نشتده ااتت و صترفاً    گسرد  م س ایس  ین
چته ازنظتر نویستندگان ااتتنبا       اات که رویکرد تطبسقی بر تقلسدی مترجح ااتت  آن   دهش
اقتصتاد   دربتارۀ کلی اقتصاد مقاومتی یک رویکرد تطبسقتی  های  شود ایس اات که اساات می

)مومتوع پتژوهش(    صرازت آورده نشده اات و نقش نفت له بهئگرچه ایس مس ؛ایران دارد
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کلی اقتصاد مقتاومتی نتام دارد  محتتوای ایتس     های  مسکوت مانده اات  فص  دوم، اساات
گرفتته پسرامتون آن    صورتهای  رانی و ا س ،مکاتبات ابالغی،های  فص  شام  متس اساات

گونه تحلسلی درصصو  بندهای اقتصتاد مقتاومتی    دهد که هسچ میفص  نشان  ۀمطالع اات 
  اول )مبازتث مربتو  بته    عالوه، ارتبا  فص به و ارتبا  آن با ب ش نفت انجام نشده اات 

اقتصاد ااالمی و رویکردهای تطبسقی و تقلسدی( با فص  دوم تبسسس نشتده ااتت  در فصت     
 نفتت،  ۀچون تاری  ت  صنعت نفت موردبررای قرار گرفته اات  مبازثی ه  ۀاوم، تاری  
  و تحوزت نفت در دوران قب  و بعد از انقالب در ایس فصت  ،شده به بسگانگان امتسازات داده

به چگتونگی تشتکس     کند  مثالً  ینی را دنبال نمطالب ایس فص  هدف معسّ آورده شده اات 
وزارت نفت در دوران پس از انقالب اشاره شتده ااتت و اتپس بتا ااتتفاده از االالعتات       

وچهتارمسس اتال    بسستت  بر ذکرشده در کتاب مبنی ۀبه اشار و باتوجه 13ۀ )صفح قدی ی نسبتاً
، شتده ااتت   اشارهبازاازی و تواعه  ۀ، به ز اا9زقسقی صنعت نفت(صوداتکایی و تجلی 

بته ب تش نفتت از دو منظتر درآمتدی و       که توجه درزالی رها شده اات  موموع ۀادامولی 
م تل  موردتوجته نویستندگان قترار گسترد      های  توانست الی اال میب شی  پسوندهای بسس

ارتبتاالی بتا    ،بسگانگان گرچه مفسد ااتت  شده به نفت و امتسازات داده ۀعالوه، ذکر تاری   به
ب تانه، بندهای مرتبط با نفت و صنای  مترتبط بتا آن در اقتصتاد     صوش موموع بحث ندارد 

هتای   کارگسری آمار و االالعات و مدل توانستند با به میمقاومتی مش ص اات و نویسندگان 
گتذرا بته نکتاتی بتدون     صورت    در مواردی نسز بهموارد را تحلس  کننداقتصادی منااب ایس 

درآمتد ارزی زاصت    » آورده شده اات: 11 ۀدر صفح مثالًاثبات و تحلس  اشاره شده اات  
دزر در  221که قس تت نفتت صتام بتسش از      2932تا  2911های  از فروش نفت صام در اال

 اقتصتادی، تتورم دو رق تی بته ارمدتان آورد       ۀجای افزایش رفاه و تواع هر بشکه راسد، به
، بترای  2311 ۀچتون شترایط دهت    اصسر، ه  ۀاات که کاهش شدید نرخ نفت در دوروامح 

 :داردصصتو ، دو نکتته اه ستت     درایتس  «کشور شترایط نتامطلوبی ایجتاد صواهتد ن تود      
ده ااتت  شت که چرا افزایش قس ت نفت موجب تورم دورق تی   تحلسلی درصصو  آن  (ال 
اصستر  هتای   شتدید نترخ نفتت در دوره   کاهش ( و ب ،زع  نویسندگان( انجام نشده اات )به

 زمان آن تصریح نشده اات  دارای ابهام اات و دقسقاً
کلی ج هوری ااالمی درصصو  انتر ی برراتی شتده    های  اساات در فص  چهارم،

 ۀمقایست  نهتادی وزارت نفتت،   پسشهای  برنامه پنج  تواعه، ۀاات  مواردی نظسر قانون برنام
 ززم   ب ش نفت در ایس فص  بحتث شتده ااتت    پنج  و چهارم تواعه درصصو ۀبرنام
 زامتر مومتوعست نتدارد    پنج  و چهارم درزتال های  برنامه ۀکه مقایس شودیادآوری  اات
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ششت  تواتعه    ۀکتاب به ایس اصتصا  پسدا کرده اات( و بایتد برنامت   ۀصفح ده)نزدیک به 
جالتب   ۀااتت(  نکتت   در ایتس مومتوع  کتاب  ۀ)فقط یک صفح موردبررای دقسق قرار گسرد

شتده   2931نگرشی به ب ش انتر ی کشتور در اتال     یادشده که بالفاصله پس از مبازث آن
اات و اپس با ااتفاده از آمار جهانی، ومعست کشتور درمتورد شتدت انتر ی ذکتر شتده       

و تحلسلتی )هرچنتد    ااتت  صوانی بسنده شتده  موارد به درج آمار و رق ایس در ت امی  اات 
بتردی اقتصتاد    راه ۀبرنامت  در فص  پنج ، شود   یده نم تصر( درصصو  ب ش نفت مشاه

التور   ه انند فص  چهارم، ایتس فصت  بته    مقاومتی در صنعت نفت ایران بررای شده اات 
 اقتصتاد مقتاومتی اصتصتا  دارد     ۀوزارت نفت درزمسنهای  کام  به بازنویسی مجدد برنامه

مترتبط یافتت    های  گاه و وب داصلی وزارت نفتهای  توان در نشریه میایس مطالب را  ۀن ون
گستری   آصریس ب ش کتاب به نتسجه مع  اصلی ایس فص  اات  ۀ نبود تحلس  و بررای نقط
 نزدیتک بته اته صتفحه( و مجتدداً     ) ااتت ب ش بسسار م تصر ایس اصتصا  یافته اات  

که ایتس فصت  بایتد از مطالتب      وار درج شده اات  زال آن صورت اج الی مواردی صطابه به
 ر کتاب برگرفته شود مندرج د
درصصتو  کسفستت تحلست  عل تی کتتاب       نستز مطالتب  ایتس  ، یادشتده بر متوارد   عالوه

 اات: ذکر قاب 

هتای   کتارگسری ن تودار و متدل    ابزار عل ی موردااتفاده منحصر به جدول ااتت  بته   ـ
 اقتصادی در کتاب موردتوجه قرار نگرفته اات 

گستری   در نتسجته  زرگتی صصوصتاً  کتاب فاقد ادبسات موموع اات و ایس امر کااتی ب ـ
 گسری یک پتژوهش اقتصتادی مطلتوب از    زیرا نتسجه ؛وجود آورده اات پایان کتاب به
 گسرد  میو در بستر ادبسات موموع شک   ها تحلس  داده

مرتبط با موموع موردتوجه نویسندگان قترار نگرفتته    ۀشد انجامهای  مروری بر پژوهش ـ
 باشد   فاقد بررای و نقد آثار دیگران موجب شده اات که کتاب ایس امر اات 

انبتوهی از االالعتات کلتی و     شود   یکتاب مشاهده نهای  یک از فص  نوآوری در هسچ ـ
 اات   ع ومی درصصو  اقتصاد مقاومتی و ب ش نفت در فصول م تل  قرار گرفته

 
ساختارينقددرون7.1

 ۀکفایتت منتاب  عل تی و نحتو    در ایس ب ش مسزان انسجام و نظ  منطقی مطالب و اعتبتار و  
 گسرد   میها موردبررای قرار  صحسح از آن ۀااتفاد
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 میزان انسجام و نظم منطقی 3.2.3
عل ی زائز اه ستت فتراوان ااتت، انستجام مطالتب در      های  یکی از مواردی که در پژوهش

و ک  کتتاب ااتت  در فصت  اول کتتاب مفتاهس  مربتو  بته         ،ها درون هر فص ، بسس فص 
شتود و ارتبتا     اشاره ن ی لی در ادامه، به ایس مسائ  اصالً، وشده اات آوردهاقتصاد ااالمی 

صبتری و   ۀگونت  فصت  دوم بته  در  اقتصاد مقاومتی مدفول مانتده ااتت    و آن با صنعت نفت
اتری االالعتات کلتی     اات که یککلی اقتصاد مقاومتی بررای شده های  ای اساات صطابه

نفتت ایتران اشتاره شتده ااتت  ایتس        ۀکند  در فص  اوم، به تاری  ت  میبه صواننده منتق  
زیترا   ؛نسستت  اتو  هت  بر ارتبا  صنعت نفت و اقتصتاد مقتاومتی    ب ش، با عنوان کتاب مبنی

رود کته در فصت  اتوم نقتش ب تش نفتت در اقتصتاد ایتران از ابعتاد م تلت              متی انتظار 
در  د شتو ارتبا  آن با اقتصاد مقتاومتی مشت ص    تجزیه و تحلس  قرار گسرد و درنهایتمورد

به ن ودار اازمانی وزارت نفت اشاره شده اات  مت س   11 ۀناگاه و در صفح ه سس فص  به
بته دوران جنتگ تح سلتی اشتاره نشتده ااتت و        که در تحلس  ومتعست صتنعت نفتت    ایس
ی اهت  ه)صفح جنگ منتق  شده اات ۀبه صات  2911 باره بررای روند تاری ی از اال یک به
کلی ج هوری ااالمی ایران در ب تش  های  بررای اساات» درصصو  مبحث ( 11و  11

ذکتر   مثالً(  13ۀ )صفح موموع نداردبا مطالبی مطرر شده اات که ارتباالی  نسز «نفت و گاز
، 1121  اتال  بانک مرکزی و کاهش شدید قس ت نفتت از اوایت   2931آمارهای را ی اال 
زال چه اقتدامی  »عنوان  11 ۀکلی ج هوری ااالمی ندارد  در صفحهای  ارتباالی با اساات

 مطترر شتده ااتت کته مجتدداً     « شود  مینهاد  در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور پسش
کلتی ج هتوری ااتالمی    هتای   ارتباالی با موموع قبت  نتدارد  در فصت  چهتارم، اسااتت     

کلتی انتر ی در   هتای   اسااتت  ،بتاره  درایس قرار گرفته اات  درصصو  انر ی موردبررای
ولتی در   ،ده ااتت شت پنج  اشاره  ۀیک صفحه آورده شده اات و اپس، به مواد قانون برنام

آورده شتده   «2931نگرشی به ب تش انتر ی کشتور در اتال     »باره عنوان  یک به 291 ۀصفح
بتدیهی   ر ی نسستت  کلی ج هوری ااالمی درصصتو  انت  های  اات که مرتبط با اساات

دار  و انستجام متتس را صدشته    ناظر به ع لکرد ب ش انتر ی کشتور ااتت    عنوان، ایس اات
 ۀیابتد  در فصت  آصتر نستز بته برنامت        متی ( ادامه 233ۀ صفح) ایس روند تا پایان فص  کند   می
و  هتا  بردی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت ایتران اشتاره شتده ااتت کته شتام  برنامته        راه

تتوان گفتت     متی  یادشدهیی اات که قرار اات در آینده اجرا شود  با عنایت به موارد ها الرر
کته ارتبتاالی بتسس مفتاهس       مت س ایتس   متواط اات  ها کسفست ارتبا  مفاهس  درون فص  که

 شود    یمشاهده ن ها مندرج در بسس فص 
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 اهاعتبار منابع و کیفیت استناد 2.2.3
BP (British Petroleum Statistical )هتا   برصتی از جتدول  صصتو    شده در کار گرفته مناب  به

ااتت    در متس فاقد منبت  و اتند   ها بسساری از آن که بانک مرکزی ذکر شده اات  م س ایس
جاکته کتتاب ماهستت     چنسس ومعستی دارند  ازآن 1 -21، 1 -3 ،1 -1 ،1 -3 های جدول مثالً

م تلت  یتا مجتالت اصتذ شتده      های  گاه متعدد و پراکنده از وبهای  تحلسلی ندارد، گزارش
عالوه، بسساری از مناب  انتهتای کتتاب کته در     به دارند  ینامعلوم أاات که برای صواننده منش

 یاهت  هو مقالت  هتا  باقدی ی هستند و از کت اند، نسبتاً نویسندگان قرار نگرفته ۀمتس موردااتفاد
انگلسستی(  در متواردی بستسار     11تا  23آیند )نظسر مناب     ین ش ار برجسته در عل  اقتصاد به
 متثالً ا در متتس مشت ص نشتده ااتت      هت  ، ارجاعدهند ی ارائه میاندک که نویسندگان تحلسل

 موارد اشاره کرد:ایس توان به   می

شتروع شتد، زتاکی از تدسسترات      1121کاهش شدید قس ت نفت کته از اوایت  اتال     ـ
 ( 11 :2931بدینی زاده و عا ملک) باشد  میزیربنایی بازار جهانی نفت 

کته قس تت نفتت     2911 -2932های  درآمد ارزی زاص  از فروش نفت صام در اال ـ
اقتصتادی   ۀجای افزایش رفاه و تواتع  به دزر در هر بشکه راسد، 221صام به بسش از 
 ( 11 ه ان:آورد ) ارمدان تورم دورق ی به

منظتور تبستسس مومتوع     کافی از مناب  معتبر عل تی بته   ۀانداز اثر به ایس در ی،الور کل به
مستزان دقتت در ااتتنادات و     ااتفاده نشده ااتت و کتتاب ازلحتاع رعایتت امانتت،     

 دهی مطلوب نسست  و توجه به اصول منب  ،ارجاعات

 

ساختارينقددرون9.1
وض کتتاب  باید مسزان ه اهنگی مفاد آن با اصول و مبانی مفر برای بررای ااصتار برونی اثر

 و نسز مسزان ارتبا  و چالش مفاد اثر با مبانی و اصول دینی و ااالمی تحلس  و برراتی شتود  
 ( 2931 )زرانژاد

 مفروضهايفرض سازگاری با مبانی و پیش 3.1.3

التور مت نی دریافتت     امتا بته  ، الور مش ص تصریح نشده اات ، هدف کتاب بهیالور کل به
که اثرات متقاب  اقتصاد مقاومتی و ب ش نفت را تبسسس  اند دهکرشود که نویسندگان تالش  می

ای و صبری بر کتاب زاک  اات و اثر فاقد هرگونه تحلست    جاکه ااصتار صطابه کنند  اما ازآن
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های  یک از مکتب گسری به ا ت هسچ جهت یا ااتناد عل ی اات، ایس امر محقق نشده اات 
ولی ، ، به اقتصاد ااالمی اشاره شده ااتصورد  در فص  اول   یچش  ن اقتصادی در کتاب به

تلتویحی ااتتنبا  کترد     الور ده اات  شاید بتوان بهشارتبا  آن با اقتصاد مقاومتی مش ص ن
انتد  درهرزتال،    که نویسندگان اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ااتالمی در یتک رااتتا دانستته    

 کتاب نامعلوم اات  ها در متس بردن به مفاهس  آن آن و پیهای  فرض هدف اثر و پسش

 اسالمیهايفرض سازگاری با مبانی و پیش 2.1.3

مبازث مربو  به اقتصاد ااتالمی آورده شتده ااتت و اتعی      که در فص  اول به ایس باتوجه
ند )گرچته در  کننویسندگان بر ایس بوده اات که اقتصاد مقاومتی را به اقتصاد ااالمی مرتبط 

اند(، اازگاری کتتاب بتا مبتانی و نگترش ااتالمی مطلتوب        کار نگرفته ایس مورد تحلسلی به
 شود   میارزیابی 

 
 کلی اقتصاد مقاومتیهاي. بندهاي مرتبط با بخش نفت در سياست5

در ایتس ب تش    جاکه موموع کتاب بررای ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت اات، ازآن
بتدیهی   نفت تبسسس شتود   صورت اج الی ارتبا  اقتصاد مقاومتی و ب ش شود به  میکوشش 
ای از مبازثی ااتت   ومواردی که ذکر صواهند شد مقدمه ااتکار بسسار واس   ۀگستر اات،

 بعدی موردتوجه قرار گسرد های  تواند در پژوهش  میو اشاره نکرده اات ها  که کتاب به آن
 

کلياقتصادمقاومتيوبخشنفتهايسیاست6.0
اقتصاد مقاومتی به ب ش نفتت و گتاز اصتصتا  دارد    های  ، چهار بند از اسااتیالور کل به

 ند از:ا که عبارت

پذیری درآمدهای زاصت  از صتادرات نفتت و گتاز را از      مقابله با مربه : ایس بند29 بند
 منزلتۀ  بته ) نفتیهای  افزایش صادرات پتروشس ی و فرآورده دهد   میالرق م تل  مدنظر قرار 

 شده در ایس ب ش اات  اشارههای  شداتی نفت( ازج له رو صنای  پایسس
منظور اثرگذاری در بتازار   بردی نفت و گاز کشور به ر راهی: در ایس بند افزایش ذصا21 بند

 نظر اات  کسد بر زفظ مسادیس مشترک مط حأجهانی نفت و گاز با ت
ارزش ایتس   ۀزنجستر  ۀب ش نفت از الریق تک س  و تواتع  ۀافزود  افزایش ارزش :21 بند

 ب ش موردتوجه واق  شده اات 
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ملی از مناب  زاص  از صادرات نفت و گتاز   ۀاه  صندوق تواع ۀ: افزایش اازن21 بند
 کسد قرار گرفته اات أتموردمنظور کنترل و نظارت بر درآمدهای نفتی  به

 د:شو  میموارد ذی  ااتنبا   یادشده م  در بندهایأبا ت

ایتس نکتته در    کند   میقش مه ی را در اقتصاد ایران ایفا درآمد زاص  از نفت و گاز ن ـ
به درآمدهای نفتتی   کسد قرار گرفته اات  بنابرایس، اقتصاد مقاومتی توجهأموردت 21بند 

 را مدنظر قرار داده اات 
ایس امتر از الریتق افتزایش     د کرنحو مطلوب ااتفاده  آمده به دات باید از درآمدهای به ـ

داتتی آن   پتایسس  یهتا  ب تش  ۀ( و تواتع 21 بنتد ) ملتی  ۀاه  صندوق تواتع  ۀاازن
 پذیرد   می( انجام 29 بند) منظور افزایش صادرات به

ر گت یدجاکه ب ش نفتت در اقتصتاد ایتران دارای پسونتدهای بستسار متعسفی بتا         ازآن ـ
  داتی آن بته صلتق ارزش   صنای  پایسس ۀباید از الریق تواع   اقتصادی اات،های  ب ش

 ( 21 بند) دکرافزوده مبادرت 

درآمدی و پسوندهای بتسس ب شتی    ۀزمان از دو جنب صورت ه  اقتصاد مقاومتی به بنابرایس
یتک   منزلتۀ  از بٌعد درآمدی، نفت به دهد   میب ش نفت صام و گاز البسعی را موردتوجه قرار 

پسونتتدهای بتتسس ب شتتی، بٌعتتد  ۀولتتی در جنبتت ،گستترد  متتیکتتازی نهتتایی موردتوجتته قتترار 
منظور ارتبا  ب ش نفتت و   به که مروری اات بنابرایس کسد اات أآن موردت بودن ای وااطه

مه تی کته در    ۀلئمنااب موردتوجه قرار گسرد؛ مست های  موارد با روشایس اقتصاد مقاومتی، 
 مثابتۀ  هتوانتد بت    متی آماری م تصر که های  تحلس  درادامه، کتاب موردغفلت واق  شده اات 

 آورده شده اات  موردااتفاده قرار گسرد،آتی های  مقدمه در پژوهش
 
کلـيهـايتحلیلآماريبندهايمرتبطبابخشنفتوگازدرسیاسـت7.0

اقتصادمقاومتي
اقتصتاد مقتاومتی   هتای   اصتصار بندهای مرتبط بتا نفتت و گتاز در اسااتت     در ایس ب ش به

 شود   می لحاع آماری بررایاز
پذیری درآمدهای زاصت  از صتادرات    مقابله با مربه 29 د، بندشکه ذکر  گونه : ه ان29 بند

 (Business Cycle) تجتاری هتتای  برراتی چرصتته  دهتتد   متی نفتت و گتتاز را موردتوجته قتترار   
روند درآمتدهای   ،1121تا  2311 ۀدهد که الی دور  میدرآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نشان 

بسسار شتدیدی  های  دارای نواان اما ،(2 صط قرمز در ن ودار) نفتی ایران صعودی بوده اات
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 1121و  1113هتای   منفی در اتال  ۀوجود دو تکان اصسر بوده اات های  صصو  در اال به
مشت ص شتده   گونته کته در ن تودار     ه تان ) 1122و  1121های  مثبت در االهای  و تکانه

 گر ایس موموع اات  اات( بسان

 
7565(بهقیمتثابت7561-6310)ایرانهايتجاريدرآمدهاينفتيدراقتصادچرخه.6نمودار

پرسکات-دریکهاایرانوفیلتربانکمرکزيجمهورياسالميهايمحاسباتپژوهشبراساسدادهمنبع:
(Hodrick-Prescott) 

بتا   منظتور مقابلته   ززم اات به 1121و  1113های  منفی شدید در اال ۀبه دو تکان توجهبا
دو متورد ذکرشتده افتزایش صتادرات      دیگری ااتتفاده شتود   پذیری از مناب  درآمدی  مربه

 داتی نفت و گتاز( هستتند    پایسسهای  ب ش منزلۀ به) نفتیهای  پتروشس ی و افزایش فرآورده
 دهد   میتجاری ارزش صادرات نفتی را نشان های  چرصه 1 ن ودار

 
7565(بهقیمتثابت7561-7556)ایراندراقتصادهاينفتيهايتجاريارزشصادراتفرآوردهچرخه.7نمودار

پرسکات-دریکهامرکزآمارایرانوفیلترهايمحاسباتپژوهشبراساسدادهمنبع:
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نفتتی در اقتصتاد ایتران التی     های  کند که روند ارزش صادرات فرآورده  میبسان  1ن ودار 
منفتی وجتود    ۀ، دو تکانت 1129و  1121هتای   در اتال  ، اماصعودی بوده اات یادشده ۀدور

 شود   میایس اثر برالرف  1121داشته اات و از اال 
 کشتتد   متتی تصتتویر تجتتاری ارزش صتتادرات پتروشتتس ی را بتتههتتای  چرصتته 9 ن تتودار

، صعودی بوده ااتت  1121تا  1112 ۀ، روند ارزش صادرات پتروشس ی الی دوریکل الور به
کته ارزش  ) 1129مثبت مربو  به اتال  ۀتریس تکان بزرگ اات  های زیادی داشته نواانولی 

 1129مسلستارد ریتال در اتال     193113بته   1121در اتال   211111صادرات پتروشتس ی از  
  اات 1121منفی مربو  به اال  ۀتریس تکان و بزرگ اات 1راسد(

 
7565(بهقیمتثابت7561-7556)دراقتصادایرانهايتجاريارزشصادراتپتروشیميچرخه.9نمودار

پرسکات-دریکهامرکزآمارایرانوفیلترهايمنبع:محاسباتپژوهشبراساسداده

 منزلتۀ  نفتی و پتروشس ی )بته های  بنابرایس ااتفاده از ظرفست ارزش صادراتی فرآورده
وجودآمده موردتوجه  بههای  به نواان پذیری درآمدهای نفتی( باید باتوجه مقابله با مربه

مترتبط اقتصتاد مقتاومتی     هتای  باتواند در کت  میقرار گسرد و تجزیه و تحلس  ایس موارد 
 شود  آورده
بردی نفت و گاز کشتور بتا زفتظ مستادیس مشتترک       ر راهی: ایس بند به افزایش ذصا21 بند

BP (BP Statistical Review Of World Energy 2017 )البتق جدیتدتریس گتزارش     کسد دارد أت
و  ،پس از کشورهای ونزوئال، عربستتان اتعودی   1121ایران در پایان اال  ،زنظر نفتا

چهتارم   ۀازنظر تولسد نستز در رد  شده در جهان اات  ر اثباتیتریس ذصا کانادا دارای بسش
ر یاول را ازنظتر ذصتا   ۀرتب 1121ایران در پایان اال  ازنظر گاز البسعی، جهان قرار دارد 
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اوم را  ۀرتب مریکا و رواسه،اازنظر تولسد نسز پس از کشورهای  جهان دارد شده در  اثبات
 علتت  اگرچه بته ، بردی کشور بسسار مطلوب اات ر راهیذصا بنابرایس، در جهان داراات 

ایران با  صوبی صورت نگرفته اات  برداری در مسادیس مشترک به تکنولو ی معس ، بهره
 مستدان نفتتی،   هجتده  صورت مشترک دارد  به مسدان هسدروکربنی 11کشورهای ه سایه 

البتق   ر نفت و گاز اات یمان دارای ذصاأصورت تو مسدان به ششو  ،مسدان گازی چهار
کنند   میبرابر ایران برداشت  نُهالور متواط  گران، ه سایگان به اظهارات برصی از پژوهش

مسلستارد   هفتده و قطر اازنه بال  بتر   ،عراق ماندگی ایران از اه کشور عربستان، و عقب
 1شود   میدزر 

 ۀزنجستر  ۀالریق تک ست  و تواتع   ب ش نفت از ۀ: ایس بند به افزایش ارزش افزود21 بند
، مقتادیر پسونتدهای پسشتسس و    2931اتال   ۀاتاندتت  البق جدول داده ارزش اصتصا  دارد 

هتای   ب تش ) روشتس ی نفتتی و پت هتای   فترآورده  نفت صام و گتاز البسعتی،  های  پسسس ب ش
 صورت زیر اات: داتی نفت و گاز( به پایسس

 دستيآنپایینهايبخشنفتوگازوبخشمقادیرپیوندهايپیشینوپسین.6جدول

 پیوندپسین پیوندپیشین نامبخش

 2629 1611نفتخاموگازطبیعي

 9611 2621نفتيهايفرآورده

 9613 2611پتروشیمي

 6935سالةستاندـپژوهشبراساسجدولدادهمنبع:محاسبات

داتی نفت و گاز بسش از صود ب تش در   پایسسهای  شود، ب ش  میکه مالزظه  گونه ه ان
اگر تقامای نهایی ب ش نفت صام و گاز البسعی یتک وازتد    کنند   میتولسد نقش ایفا  ۀچرص

ایس در زتالی ااتت کته     یابد   میوازد افزایش  11/1افزایش یابد، تولسد در ک  اقتصاد ایران 
وازتد   29/2ایس ب ش یک وازد افزایش یابد، تولسد در ک  اقتصاد ایتران   ۀاگر ارزش افزود

داتی نفت صام و گاز البسعتی   پایسسهای  ایس در زالی اات که پسوندهای ب ش شود   میزیاد 
داتتی   پتایسس ی هتا  ب ش ۀتوان به صلق ارزش افزوده با تواع  میبنابرایس  تر اات  بسسار قوی

 د کرنفت صام و گاز البسعی در اقتصاد ایران اقدام 
ملتی از منتاب  زاصت  از صتادرات      ۀ: ایس بند ناظر به افزایش اه  صندوق تواع21 بند

تتا   2931هتای   اه  صندوق تواعه از مح  درآمتدهای نفتتی التی اتال     نفت و گاز اات 
 اات:آمده  1جدول  در2931
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 )درصد(ازدرآمدهاينفتيمليةسهمصندوقتوسع.7جدول

 درصد()سهم سال

2931 11 

2932 19 

2931 11 

2939 92 

2931 11 

2931 11 

معادنوکشاورزيتهران،صنایع،منبع:اتاقبازرگاني،
مرکزگردآوريوتحلیلآماراقتصادي،هايمليایران،معاونتبررسيةبررسيعملکردصندوقتوسع

تعستسس   ای درصتد شش  تواعه  ۀاه  صندوق در اال اول برنام ایس در زالی اات که
 بته ایتس اته  افتزوده شتود       دو درصتد و مقرر گردیده اات که اازنه زتداق    شده اات
و از یتک رونتد مشت ص     ااتت راه با نواتان   ه  یادشدهتوان گفت که ع لکرد   میبنابرایس 
 کند  ن ی تبعست

 توان گفت:  میموارد ایس به  باتوجه

در  شتدید درصصتو  درآمتدهای نفتتی در اقتصتاد ایتران صصوصتًا       هتای   نواان ـ
هتای   لی چنسس ومتعستی درصصتو  فترآورده   ، واصسر وجود داشته ااتهای  اال

زاصت  از صتادرات    گزینی درآمد بنابرایس، جای نفتی و پتروشس ی نسز وجود دارد 
 پذیرد  رتنفتی و پتروشس ی با درآمدهای نفتی باید بادقت صوهای  فرآورده

لتی در برداشتت   ، وبردی نفت صام و گاز البسعی کشور بسسار منااب ااتت  ر راهیذصا ـ
 نحو مطلوب اقدام صورت نگرفته اات  از مسادیس مشترک به

منظور افتزایش ارزش افتزوده    داتی نفت صام و گاز البسعی به پایسسهای  ب ش ۀتواع ـ
 ثر اات ؤدر کشور بسسار م

هتای   ملی از مح  درآمدهای نفتی الی اتالسان اصستر بتا نواتان     ۀاه  صندوق تواع ـ
زتال بایتد دیتد     شود   میرا شام   درصد 92تا  بسست درصد روات و از هزیادی روب

 نه  شود یا  میشش  تواعه محقق  ۀکه افزایش صعودی اه  صندوق در برنام
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اقتصادمقاومتيهايابعادسلبيوایجابيبخشنفتدرسیاست9.0
موردتوجته قترار    نفتت  صنعت در مقاومتی اقتصاد ابعاددیگر از مواردی که در کتاب یکی 

بٌعتد اتلبی درصصتو      نگرفته اات، توجه به ابعاد البی و ایجابی ب ش نفتت ااتت   
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بٌعتد ایجتابی در بحتث نقتش درآمتدهای نفتتی در       

یتابی   داتت  یکی از اهداف مه  در هر اقتصاد شود که  می  صاالرنشان یابد جلوه میتواعه 
کستد قترار گرفتته    أموردت اقتصاد مقاومتیهای  به رشد اقتصادی اات و ایس امر در اساات

اقتصاد مقاومتی و تبسسس های  به متس اساات باید مناب  رشد اقتصادی باتوجه بنابرایس اات 
 ار گسرد صصو  موردتوجه قر ر درآمدها درایسگیدنقش درآمدهای نفتی و 

 اقتصتاد مقتاومتی بنتدهای ذیت  درصصتو  ابعتاد اتلبی       هتای   نظر در اساات با امعان
 1ذکر اات  یابی به رشد اقتصادی( قاب  کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و دات)

بنسان در تولسد و صادرات اشاره دارد  امتروزه پذیرفتته شتده     به نقش اقتصاد دانش :1 بند
اقتصادی کشورها از الریق افتزایش   ۀبنسان نقش مه ی در رشد و تواع اات که اقتصاد دانش

 3کاری دارد  و بی ،کاهش تورم وری، بهره

رشتد   کنتد    متی وری اشتاره   : به تقویت عوام  تولسد با محتورقراردادن رشتد بهتره   9 بند
 1ثر بر رشد اقتصادی اات ؤوری نسز یکی از عوام  م بهره

 3اات  ثر بر رشد اقتصادی مدنظر قرار گرفتهؤیک عام  م منزلۀ انسانی به ۀ: ارمای1 بند

کستد  أمنظور اصالر نظتام درآمتدی دولتت موردت    : ااتفاده از درآمدهای مالساتی به23 بند
 21قرار گرفته اات 

 22نس  به رشد اقتصادی  منظور بهاازی اقتصاد  : مقابله با فساد و شفاف23 بند

ینتد  اگزیس درآمتدهای نفتتی در فر   جای مثابۀ توانند به  میموارد ایس که ذکر شد،  گونه ه ان
 ثر واق  شوند ؤرشد اقتصادی م

رشتد   بنستان،  اقتصتاد دانتش  ) یادشتده دهند کته متوارد     میمطالعات تجربی نشان  بنابرایس
تواننتد درکنتار درآمتدهای      میو مقابله با فساد(  ،انسانی، درآمدهای مالساتی ۀوری، ارمای بهره
 اقتصادی شوند موجب رشد  نفتی

 ۀاگتر تواتع   اشتاره دارد   اقتصتادی  ۀابعاد ایجابی به نقتش درآمتدهای نفتتی در تواتع    
رونتده تعریت     اقتصادی افزایش مداوم ظرفست تولسد یک جامعه برااتاس تکنولتو ی پتسش   

 ذکر اات: اقتصاد مقاومتی قاب های  به متس اساات شود، موارد ذی  باتوجه
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جامعه ناظر به رشد اقتصادی اات که یکتی از اهتداف   افزایش مداوم ظرفست تولسدی  ـ
 رود   می ش ار اصلی اقتصاد مقاومتی به

 انستانی(  ۀاترمای ) 1 و بنستان(  اقتصاد دانش) 1 رونده با اجرای بندهای تکنولو ی پسش ـ
 یابد   میمصداق  اقتصاد مقاومتیهای  اساات

 ۀو اترمای  ،بنستان  رشتد اقتصتادی، اقتصتاد دانتش     منظتور  بهبنابرایس باید درآمدهای نفتی 
 ابعاد ایجابی درآمدهای نفتتی( محقتق شتود     منزلۀ هاقتصادی )ب ۀانسانی صرف شود تا تواع

اقتصادانجی و تعادل ع ومی بهره گرفتت و در  های  توان از مدل  می، یادشدهموارد  گام با ه 
 مرتبط موردااتفاده قرار داد  های باکت
 
 يگير . نتيجه6

ویتژه در   بته  ،هتا  اتازی اسااتت   ابالغی اقتصاد مقاومتی بر گفت تان های  اساات 12 بند
 بنتد ایتس  تحقتق  هتای   از روش یکسد دارد  یکأای ت و راانه ،عل ی، آموزشیهای  محسط

هتای   کته بتتوان پتژوهش    ای گونه شده در ایس زسطه اات، به بررای و واکاوی آثار چاپ
یکتی از آثتار    اقتصاد مقاومتی بازشتناصت  های  اسااتمنظور اجرای  بهرا تحلسلی مفسد 

نتام دارد  برراتی    نفتت  صتنعت  در مقاومتی اقتصاد ابعاد صصو  راسده درایس چاپ به
تواند   میگرچه ، لس  نشده ااتأدرای ت ۀااتفاد برایشکلی کتاب نشان از آن دارد که 

نشتان مش صتی از   الترر روی جلتد ن تاد و     نتد  ککلی به صوانندگان منتق   یاالالعات
فهت  آن را   وجود اغال  امالیی زیاد در ارتاار کتتاب  عالوه، به اقتصاد مقاومتی ندارد 

تحلست  محتتوایی اثتر     شتود    مینساز به ویرایش کتاب ازساس  بنابرایس و کند  میمشک  
و اقتصتاد     میگر ایس اات که نویستندگان درصتدد برقتراری ارتبتا  اقتصتاد ااتال       بسان

لی ایتس امتر   ، ودانند  میدیگر، رویکرد اقتصاد مقاومتی را ااالمی  بسان به تند مقاومتی هس
فص  دوم کتاب بته متروری    شود    یات، اثبات نها صورت م نی موردتوجه آن که به

اصتصا  یافتته ااتت و    ها رانی بر بندهای اساات اقتصاد مقاومتی و مکاتبات و ا س
محتدودبودن ابتزار    ازصا شود  همج وعیس اکوشش نشده اات که مفاهس  اقتصادی از 

هتای   پتژوهش  نکتردن  تحلس و فقدان ادبسات موموع،  کارگسری جدول(، فقط به) عل ی
ای بتر کتتاب    صبتری و صطابته   ۀمرتبط با پژوهش موجب شده اات که جنبت  ۀشد انجام

در فص  اوم  مثالً شود    یدر کتاب مشاهده ن ها عالوه، انسجام بسس فص  به زاک  شود 
و پس از دو ب ش مربو  به اقتصاد ااالمی و اقتصاد مقاومتی )فصتول اول و دوم( بته   
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صنعت نفت اشاره شده اات که ارتباالی با ب ش نفت و بندهای مرتبط بتا آن   ۀتاری  
شتده در کتتاب نشتان     گرفتته  کار بررای مناب  به اقتصاد مقاومتی ندارد های  در اساات

جاکته   کافی از مناب  معتبر عل ی ااتتفاده نشتده ااتت  ازآن    ۀانداز بهدهد که در متس   می
التتور مشت ص تصتریح نشتده ااتتت، تعستسس اتازگاری بتا مبتتانی و        هتدف کتتاب بته   

منظور بسان نقش ب تش نفتت و    به مفروض االبه به انتفاء موموع اات های  فرض پسش
نگرفتته ااتت(، بتا    که در کتاب موردتوجته قترار   ) اقتصاد مقاومتیهای  گاز در اساات
ای بتر   مقدمته ) بانک مرکزی و مرکز آمتار ایتران تحلست  م تصتری    های  ااتفاده از داده

اات درنهایت، ایس اثر گرچه نتوانستته ااتت    شده آتی( در ایس مقاله انجامهای  پژوهش
د، بترای االتالع   کنت صتورت تحلسلتی تبستسس     در صنعت نفت بته  را ابعاد اقتصاد مقاومتی
صصتو    وزارت نفت درایتس های  کلی اقتصاد مقاومتی و برنامههای  اج الی از اساات

 ۀبرصالف نظر نویسندگان محترم کتاب مرج  کاملی در زوز بنابرایس ااتفاده اات  قاب 
 21آید    یش ار ن موردبحث به

 

 ها نوشت پی
 

 ازت ازً ایس پژوهش به افارش دانشگاه عدالت بوده اات   2

 چاپ شده اات « مطلبسد»صورت  البته در کتاب به  1

 ایس در زالی اات که ع ر تشکس  وزارت نفت نزدیک به چه  اال اات   9

 البق آمار منتشرشدۀ مرکز آمار ایران   1

ارقام یادشده از اظهارات زسسس آفریده، رئتسس پژوهشتکدۀ نفتت و گتاز و پتروشتس ی دانشتگاه         1
( اصذ شتده  2292911شنااۀ صبر:  21:12-11/1/31گاه تسنس  ) از وبامسرکبسر با روزنامۀ شرق و 

االالعتات جدیتدی در ایتس     2913اات  ذکر ایتس نکتته ززم ااتت کته وزارت نفتت از اتال       
گتران بتر متع  ایتران در برداشتت از       الور کلی، ت امی پژوهش صصو  منتشر نکرده اات  به

 مسادیس مشترک تأکسد دارند 

گرفته در هریک از بنتدهای مترتبط اشتاره     های کاربردی صورت نه از پژوهشدرادامه، به یک ن و  1
هتای ذکرشتده فقتط     شده واس  اات و عنوان های انجام شده اات  بدیهی اات، گسترۀ پژوهش

 اند  وار آورده شده ن ونه

 ( 2939زاده و شریفی رنانی ) گرجی  3

 ( 2939نسا و دیگران ) نصراله  1
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 ( 2931) زاده و آقایی رماقلی  3

 ( 2931رنجبر و دیگران )  21

 ( 2911الساداتی ) صبازی و ملک  22

 کتاب  211از صفحۀ  نق  به  21

 

 نامه کتاب

 .<https://www.tsd.cbi.ir> : «بانک االالعات اری زمانی»، (2931) بانک مرکزی ج هوری ااالمی

 ،«ایتران هتای   وری نسروی کار در ااتان انسانی و بهره ۀارمای»، (2931) مهدیه و مجسد آقایی زاده، رماقلی
  1و 2ش  ،یاقتصاد ۀمجل

گزینتی درآمتدهای مالستاتی بتا      امکتان جتای  »، (2931) و مهستا مالستان   ،صتامتی مجستد   ه ایون، ر،برنج
  23 ش ،یکاربرد اقتصاد ۀنام ، فص «موردی ایران( ۀمطالع) درآمدهای نفتی

بتا  ) کتالن اقتصتادی در ایتران   هتای   تحلسلی بتر شتاصص  بررای و نقد کتاب »، (2931) منصور زرانژاد،
، یفرهنگت  مطالعات و یانسان علوم یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش ،«رویکرد اقتصاد مقاومتی(

 اقتصاد مقاومتی  ۀنام ویژه
  1ش ، کتاب جهان، «راه و را  تعسسس زروف و انت اب قط  کتاب» ،(2911) مح د اسداصالقی،

 نقد و بررای متون و کتب علوم انستانی  ۀنام پراش» ،(2931) متون و کتب علوم انسانی شورای بررای
 .<http://www.shmoton.ir>«: )کتب ملی(

 ۀنامت  پژوهش ۀنام فص  ،«اثر کنترل فساد بر رشد اقتصادی»، (2911) الساداتی از د و اعسد ملک صبازی،
  19 ش ،یبازرگان

 ۀنامت  ، فصت  «بنسان در کنتترل تتورم   نقش اقتصاد دانش»، (2939) رنانیزاده، عطسه و زسسس شریفی  گرجی
  11ش  ،یاقتصاد یااز مدل

 ،«یرهبتر  معظ  مقام یابالغ ،یمقاومت اقتصاد یکل یها ااتسا» ،(2931) مج   تش سص مصلحت نظام
 تهران: مج   تش سص مصلحت نظام 

 .<https://www.amar.org.ir>«: صارجی ایرانارزش ریالی آمار بازرگانی »، (2931) مرکز آمار ایران

، «2931 اال یبرا اتانده ت داده جدول یااز بهنگام یآمار یها هیپا»(، 2931های مجلس ) مرکز پژوهش
 تهران: دفتر مطالعات اقتصادی 

 ، تهران: جنگ  ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت ،(2931) زاده، مح دشری  و مرتضی عابدینی ملک
، در: «مقاومتت اقتصتادی   ۀنقد و تحلس  متتون صتارجی منتشتره درزمسنت    »، (2931) اسدزسسس مسرجلسلی،
تهران: پژوهشگاه علوم انستانی و مطالعتات فرهنگتی، گتروه      ،ع   و اقدام ،یمقاومت اقتصاد شیه ا

 شورای بررای متون و کتب علوم انسانی  ،اقتصاد
 



 6931 ، شمارة نهم، اسفندهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   33

 

وری در  برراتی ع لکترد بهتره   » ،(2939) زاده فرزانه رز تانی مدازی، و مح دابراهس   نسا، مح د، نصراله
 و یمتال  دانتش  ۀنامت  فصت   ،«وری آاسایی رشد اقتصادی ایران و برصی کشورهای عضو اازمان بهره

  19 ، شبهادار اوراق  ستحل
مصازبه با زسسس آفریده، رئسس پژوهشتکدۀ نفتت و گتاز پتروشتس ی دانشتگاه      »(، 2931گاه تسنس  ) وب

 « امسرکبسر
 

<BP Statistical Review of World Energy, June2017.https://www.bp.com>. 


