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ارکان  مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  اقتصــاد 

یــک جامعــه شــناخته می شــود. دیــن و آییــن 

نیــز به مثابــه یــک مــدل وحیانــی از ســبک 

جامعــه  قــوام  ســبب  را  اقتصــاد  زندگــی، 

می دانــد. نقشــی کــه اقتصــاد در جامعــه ایفــا 

می کنــد، هماننــد ســتون میانــی خیمه اســت 

ــا  ــه آن معن ــا نگــه مــی دارد و ب پ کــه خیمــه را بر

و مفهــوم می بخشــد. اگــر بــه اقتصــاد یــک 

جامعــه خلــل وارد شــود یــا سســت و ضعیــف 

آســیب  جامعــه  میــزان  همــان  بــه  شــود، 

می بینــد.

بــه  بشــر  نیــاز  بــه  توجــه  بــا  یــخ  تار طــول  در 

حــل گره هــای معیشــتی مکاتــب مختلــف 

اقتصادی داعیه دار منجی گــری در نظام های 

اقتصــادی شــده اند، هــر مکتــب اقتصــادی از 

مکتب مرکانتیلیسم، فیزیوکراسی، کالسیک، 

نیــو  کینــزی،  تــا  لیبرالیســم  سوسویالیســم، 

... نظــام واره ی  نجــات اقتصادی  ، نهادگرایی، کالســیک های جدید و کینــزی، شــیکاگو

دنیــا را مطــرح ســاخته اند، مکتــب مارکسیســم انســان را در بنــد اقتصــاد نگــه مــی دارد و 

به جــای آن کــه اقتصــاد جزئــی از برنامــه ی انســان باشــد، انســان می شــود جزئــی از پــازل 

گســترده ی اقتصــاد، لیبرالیســم اقتصــادی نیــز به مثابــه ابــزاری بــرای لذت جویــی قشــر 

محــدودی داعیــه دار اقتصــادی رفاه مند اســت که نتیجه ی آن فربه  شــدن اقشــار قلیلی 

از اجتمــاع خواهــد شــد.

هیچ کــدام از مکاتــب اقتصــادی نتوانســته اند ســاحت وجــودی انســان را بــه صــورت 

ــر از  ــدی غی ــاد، مقص ــم اقتص ــتگاه عل ــه زادگاه و خاس ــرا ک ــد، چ ــش بدهن ــل پوش کام

مقصــد انســان اســت. آنچــه کــه هنــری جــرج، آدام اســمیت، میلتــون فریدمــن، مــارک 

ــا  یچــارد کانتیلــون و اســاتید و شــاگردان آن هــا مطلــوب می انگارنــد ب اســپیتزنیگل، ر

ى اهــداف خلقــت انســان ســازگار و هماهنــگ نمی افتــد.  جهان بینــی و ایدئولــوژ

نیازهــای بشــر را نمی تــوان خــارج از ســاحت وجــودی او تعریــف کرد، ذات »بهره کشــی« 

انســان ها،1 منابــع محــدود و عــدم پایبنــدی بــه اخــالق و منابــع وحیانــی در برخــی از 

جوامــع از جملــه مســائل مهمــی اســت کــه در نســخه پیچی های اقتصــادی بــه آن هــا 

توجهــی نشــده اســت.

آییــن  شــناخت  شــناختی،  انســان  شــناختی،  هســتی  مبانــی  شــناخت  بــدون 

رفتــار اقتصــادى انســان نمی تــوان بــه راهــکاری جامــع بــرای اقتصــاد جهــان بشــری 

سرمقاله

انضمام مفاهمی انتزاعی نظام های اقتصادی
درآمدی بر مبانی معرفت شناختی نظام های اقتصادی
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بــه فکــرم فــرو برد. انتقــادی بــود و صریح؛ بویی 

از آزادگــی در انتهــای بن بســت تمدنــی غــرب 

 . یچــه ای بــه نور گشــوده بــود انگار را مــی داد؛ در

کم کم باید امیدوار بود که انگاره »کاپیتالیسم 

نجات بخــش« و »لیبرالیســم رفاه منــد« دارد 

سســت می شــود. فیلــم »تجــارت جهانــی« از 

ســینمای آمریــکا را بــرای بــار چنــدم دیــدم. در 

کالم، می گفــت: پولشــویی و قاچــاق،  یــک 

فــروش پنهانــی و میلیاردهــا دالری اســلحه، 

در  بیشــتر  جنــگ  و  درگیــری  راه انداختــن 

؛  نفــر میلیون هــا  کشــتار  و  آوارگــی  جهــان، 

فقــط بــرای کنتــرل بدهــی ملت هــای جهــان 

ســوم، در مســیر کنتــرل بیشــتر آنهــا. بانــک و 

بــورس و وال اســتریت هــم، ابزارهــای طریــق 

پــا و متحدیــن  . آمریــکا و ارو ســلطه اند و الغیــر

آنگلوزایان هــا1 در جنــوب شــرق آســیا، افســار رســانه های آزاد و تجــارت ناپــاک را در 

دســت گرفتــه و می تازنــد و می نوازنــد. شمشیرشــان را پنهــان کــرده و پنبه هــا را به شــراب 

آمیخته انــد تــا انســان عصــر انفجــار اطالعــات و بمبــاران رســانه ها را بــا شــاّلق ســکس 

و توهــم بنوازنــد و عقلــش برباینــد و برایــش آواز آزادی بخوانند. درســت مانند فیلــم »وال 

اســتریت« الیــور اســتون، کــه پــدر هــم بــه دختــر خــود رحــم نمی کنــد، بــرای پــول بیشــتر 

. در »رؤیــای آمریکایــی« امــروز

در سکانســی از فیلــم »تجــارت جهانــی« رئیــس یکــی از بانک هــای واســط بین مافیای 

اروپایــی ـ آمریکایــی فــروش اســلحه، چنیــن اعتــراف می کنــد: »قلــب ســرمایه داری 

غربــی، بانــک اســت و بــورس؛ و شــبکه بانکــداری یعنــی ســوار شــدن بــر بدهی هــای 

مــردم. بدهــی مــردم، زمانــی بیشــتر می شــود کــه در درگیری هــای محلــی مبتلــی شــوند 

بــرِد همگانــی دارد و تجــارت  و در جنگ هــای محلــی، اســلحه های کوچــک، کار

کوچــک، ســود سرشــاری دارد. مــا هــم به عنــوان بانــک، واســط بیــن  اســلحه های 

اسلحه ســازان غربــی و خریــداران قاچــاق اســلحه های کوچــک از کشــورهای جهــان 

ســوم هســتیم. امــا منفعــت اصلــی مــا از ســود سرشــار ایــن قاچــاق تجارت نمــا نیســت، 

بلکــه هــر جــا اســلحه بیشــتر راه پیــدا کنــد، درگیری هــا بیشــتر می شــود؛ هرجــا درگیــری 

آغازی بر فهم دیگرگون در آغازی بر فهم دیگرگون در اقتصاد شناختیاقتصاد شناختی

انتظارات اقتصادی در دامن رسانه های نوین
و حاکمیت سایبرنتیک سرمایه داری

مرحوماستادمحمدحسینفرجنژاد
نویسندهوپژوهشگراقتصاد
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و  افســردگی  و جــز  نومیدکننــده  و  بی بخــار 

ســودازدگی، نتیجــه ســوداگری و حاکمیــت 

ســرمایه و احــزاب نخواهــد بــود. با ماتریالیســم 

ایــن  از  فــراری  راه  یســم،  و دئیســم و سکوالر

سرنوشــت  یافــت؛  نمی تــوان  وضعیــت 

و  اســت  رفــاه  ذهنــی  بازنمایــی  اومانیســم، 

. فردگرایــِی بی موطــن و جامعه گرایــِی  الغیــر

بی خدا، ره به قبرســتان روح دارد، نه گلســتان 

ی آدم در گــذر از اســارت نفــس  وجــود. اعتــال

خودپســند و رهایی از اومانیســم ســاختارمند 

در علــم اقتصــاد مــدرن اســت. پــس چــه بایــد 

ــان  ــال، طوف ــید و فع ــان های رش ــا انس ــرد! ام ک

اقتصــاد  متصلــب  ســاختارهای  ویرانگــر 

بــه  تصمیــم  و  انداخته انــد  راه  بــه  را  لیبــرال 

ــد.  بنــای ســاختمان دیگــری دارن

و  شــناختی  اقتصــاد   ، امــروز به راســتی  و 

اقتصــاد رفتــاری کــه در دانشــگاه های غــرب 

متداول شــده اســت، در خدمت تأثیرگذاری 

بــر  بیشــتر  تســلط  و  مردمــان  بــر  عمیق تــر 

مصرف کننــدگان برنیامــده اســت؟ جــز ایــن 

یتویســتی و مادِی  ، مبانــی پوز اســت کــه امروز

علــوم شــناختی، تســلط تبلیغاتــی شــرکت ها 

بــر مــردم را بیشــتر کــرده اســت؟ پــس بایــد بــه 

هــوش بــود کــه صــرف »تقلیــد« و »ترجمــه« 

و  رفتــاری  اقتصــاد  و  شــناختی  علــوم  در 

بــه  را  رفــاه  و  مــا ســعادت  بــرای  شــناختی، 

ارمغــان نخواهــد آورد؛ ولی باید بشناســیم اش 

بــه هــزار دلیــل.*

پینوشت
و  آنگلوساکســون  کشــورهای  از  ترکیبــی  آنگلوزایــان،  محــور   .1
صهیونیســم بین الملــل اســت که شــامل انگلیــس و آمریــکا و مناطق 
تابــع آنهــا از جملــه اســترالیا، کانــادا، نیوزلنــد، ایرلنــد جنوبــی و برخــی 
یــم  مناطــق دیگــر تحــت اســتعمار انگلیــس و آمریــکا در کنــار رژ

غاصــب صهیونیســتی اســت.

یــزد، اقتصــاد تضعیــف  یــزد؛ هرجــا ثبــات به هــم ر بیشــتر شــود، ثبــات به هــم می ر

می شــود؛ هرجــا اقتصــاد تضعیــف شــود، مــردم وام بیشــتری از بانک هــا می گیرنــد و 

بدهــکارِ سیســتم ســرمایه داری می شــوند و در نهایــت هــر کــس افســار  بدهی هــا را در 

دســت داشــته باشــد، افســار زندگــی مــردم را در دســت خواهــد داشــت و آنهــا را کنتــرل 

می کنــد.« و حقیقتــًا آیــا بــدون ترکیــب اقتصــاد ســکوالر بــا رســانه و تبلیغــات شــناختی 

جدیــد و نظــام آمــوزش اقتصــاد لیبــرال در جهــان، می تــوان بــر مــردم حکومــت کــرد!

تلویزیــون را خامــوش کــرده و بــا ســرعت درونــم را کاویــدم. دو بخــش شــهری با اختالف 

، لندن، نیویــورک، زاهــدان، کراچی، هنگ کنگ،  طبقاتــی جــدی در بمبئی، شــیکاگو

یلیــا و بوئنوس آیــرس از ذهنــم گذشــت؛  ، تهــران، براز ، ســائوپائولو ، ســنگاپور شــیراز

میلیون هــا فقیــر جنوب شــهری، در بنــد چنــد هــزار نفر از ثروتمندان شــبکه ای باالشــهر 

ــه ذهنــم رســید: رفــاه ســعادت مندانه دینــی مردمــان  نشــین. پشــت ســر هــم نکاتــی ب

عالــم یــا کنتــرل و ســلطه مــادی بــر مــردم شــرق و غــرب؟ کــدام را بایــد انتخــاب کــرد؟ 

یــاد و علــم ســلطه گرانه؟  کــدام را می تــوان برگزیــد؟ تولیــد علــم و عمــل حکیمانــه یــا فر

جهــان مــا را چــه شــده اســت! حــق نیســت کــه ســر در گریبــان بــرده و فکــری کنیــم. مگر 

می تــوان بی تفــاوت بــود و نظاره گــر ایــن ســطح از هماهنگــی بیــن اقتصــاد پنهــان کار و 

پروپاگانــدای جریــان اصلــی رســانه ها و تجــارت ناپــاک جهانــی بــود! چرا بانــک و بورس 

و بیمــه و قاچــاق، در رأس اقتصــاد جهــان قــرار گرفته انــد؟ آیــا ایــن همــان »بهشــت 

شــّداد« موعــود کاپیتالیســم لیبــرال اســت یــا »بهشــت موعــود« یهودیــان صهیونیســت 

حاکــم بــر هالیــوود و المپیــک و الس وگاس و وال اســتریت؟ 

پــس کــو رفاهــی کــه دم از آن می زدنــد؟ کجاســت آن توســعه بین المللــِی آرمانِی فیلم ها 

یــان اصلــی؟ کــو وعده هــای تبلیغــات تجــارِی ســرمایه داران؟  و انیمیشــن های جر

یخــی میلیاردهــا نفر از مردمان قشــر خاکســتری، در منظــر اینان، جز  ظاهــرًا رســالت تار

مصــرف انبــوه و بــی انتهــا نیســت. واقعــا دنیــای آزاد همیــن اســت؟ جنــت آخرالزمانــی 

غــرب همیــن بــود؟ ایــن بــود نتیجــه تســلط ســرمایه داری بــر جنگ هــای اقتصــادی و 

نبردهــای نویــن رســانه ای و شــناختی اقتصــادی؟ اقیانوس فقرا و مســتضعفین جهان 

ــر نیســتند.  ، دیگــر بــه انــدازه ســیلی هــم مؤث را چــه شــده اســت؟ مردمــان ســلطه پذیر

توده هــای غافــل را چــه می شــود؟ انســان مغــروق در ســرمایه داری و غــرق در موســیقی 

یــر یــوغ اربابــان اطالعاتــی ـ ارتباطاتــی.  و فیلــم و ســکس و شــبکه های اجتماعــی، ز

ــا و  ــه کج ــد ب ــی بای ــادی؟ آدم ــود م ــت موع ــازان بهش ــِخ تصویرس ــت تل ــود حقیق ــن ب ای

یخــی چــپ و راســت، خــوب توصیــف  کدامیــن پناهــگاه، ره بیابــد؟ جبرگرایــان تار

می کننــد؛ ولــی راه فــراری بــرای ایــن وضعیــت بغرنــج ندارنــد. ژورنالیســمی ســاخته اند 

تهاجمــی و کوبنــده؛ بــه بلنــدای برج هــای وال اســتریت و بنــا شــده بــر گــرده خــون 

آفریقایی هــای شکارشــده در اســتعمار ســنتی؛ امــا همچــون »خانــه ای بــر روی آب«. 



مبانیعلماقتصاد

ح علوم انسانی: 	 گفت وگوی اختصاصی خردورزی با اساتید مطر
دکتر عادل پیغامی و دکتر حسین راغفر

	 : ثاری از آ همراه با 
حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دکتر علی سعیدی و دکتر مرضیه صادقیان
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مانع اقتصاد اسالمی، سکوالریسم در حوزه
و اخباری گری در دانشگاه است

گفتوگوبا

دکتر عادل پیغامی
استادوعضوهیئتعلمیدانشکدهاقتصاددانشگاهامامصادق)ع(

جریانشناسیمواجههمکاتبنظریعلومانسانیبااقتصاداسالمی
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تهــران  در   ،1352 ســال  در  پیغامــی  عــادل 

بیــت  اهــل  دوســتدار  و  ک  پــا خانــواده ای  از 

عصمــت و طهــارت )ع( دیده به جهان گشــود. 

از طــی دوران تحصیــات متوســطه در  پــس 

کنکــور دانشــگاه امــام صــادق )ع( پذیرفتــه شــد 

و در سال 1371 همزمان با دورس دانشگاهی، 

اســاتید  از  داد.  ادامــه  نیــز  را  حــوزوی  دروس 

ایشــان می تــوان  به نــام حــوزوی  و  برجســته 

ــد زاده،  ــزی، مجته ــمی، تبری ــام هاش ــات عظ آی

باقــری کنــی و مصطفــوی را نــام بــرد. پیغامــی از 

اســاتید موفقــی اســت کــه طرح هــای متعــددی 

داده  ارائــه  کشــور  عمــران  و  آبادانــی  جهــت 

اســت. پیغامــی در زمینه هایــی ماننــد: اقتصــاد 

پولــی، اقتصــاد توســعه، نظریه بازی  هــا، اقتصاد 

اســامی، مکاتــب و اقتصادهــای هترودوکــس، 

پســت  روش شناســی های  اقتصــاد،  فلســفه 

مــدرن، فلســفه و تاریــخ علــم و... تحقیقــات 

و پژوهش هــای متعــددی انجــام داده اســت.

مقدمه

علــم اقتصــاد در کشــور مــا، علمــی وابســته 

ایــن  خاســتگاه  و  زادگاه  اســت.  وارداتــی  و 

علــم، فضــاى دیگــرى اســت و لــذا در نظــام 

ارزشــی و فضــاى دینــی حاکــم بــر جامعــه 

و  اهــداف  بــا  مــوارد،  از  ى  بســیار در  مــا، 

ى اســالمی،  ــوژ مقاصــد جهان بینــی و ایدئول

ســازگار و هماهنــگ نمی افتــد. در دنیــاى 

امــروز بــا فرمول هــا و اهرم هــاى اقتصــادى، 

ى می کننــد و در اراده آدمیــان  تصمیم ســاز

انســان ها  اختیــار  و  اشــتهاء  و  و خواســت 

تأثیــر می گذارنــد. تعبیــر عمیــِق »کاَد الَفقــُرأْن 

َیکــوَن ُکْفــرًا« حکایــت از همیــن نکتــه مهــم و 

حســاس دارد. یکــی از رفتارهــاى انســان، رفتــار اقتصــادى اســت و رفتــار اقتصــادى، 

قــی انســان دارد.  ارتباطــی وثیــق و تنگاتنــگ بــا فلســفه و نظــام ارزشــی و مبانــی اخال

نشــریه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن اندیشــه ای راهکارهــا و راهبردهــای 

مواجهــه بــا مشــکالت موجــود اقتصــادی در جمهــوری اســالمی ایــران و ارائــه یــک 

مــدل راهــگاش و کارآمــد گفتگویــی را بــا »دکتر عادل پیغامی، دانشــیار دانشــگاه امام 

صــادق علیــه الســالم« انجــام داده اســت، در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم می گــردد.

ــا مــدل راه گشــای  	 ــوان نخســتین ســؤال، نظریــه خــود را در رابطــه ب خــردورزی: به عن

اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران تبییــن بفرماییــد.

یــه راه گشــا بــرای مســائل انقــالب اســالمی ایران ســه وجه  بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، نظر

ــوارد  ــًا م ــع اول طبیعت ــرد؛ ضل ــه ک ــه آن توج ــی ب ــه ضلع ــث س ــک مثل ــد در ی دارد و بای

آیــات و روایاتــی اســت کــه در اســالم نســبت به مســائل اقتصــادی و نســبت بــه مســائل 

یر بنایــی اقتصــادی مثــل مســائل فرهنگــی آورده شده اســت. ایــن وجــه بــه قــوت خود  ز

یانــی به نــام  قاعــده و پایــه اســت. مــا حتــی اگــر مســلمان هــم نبودیــم بــاز هــم ادعــای جر

دیــن را کــه وحیانــی و الهــی اســت را بایــد مــورد توجــه قــرار دهیــم و حاال که ما مســلمان 

و مؤمــن بــه اســالمیم طبیعتــًا ایــن توجــه بــه معــارف وحیانــی نســبت به معــارف بشــری 

آیــه ۶۶ ســوره مائــده  کــه در  و تجربــی درجــه غیر قابــل مقایســه ای پیــدا می کنــد. 

ــْن  ــوا ِم
ُ
َکل

َ َ
ــْم ل ِه ِبّ ــْن َر ــْم ِم ْیِه

َ
 ِإل

َ
ــِزل ْن

ُ
ــا أ ْنِجیــَل َوَم ِ

ْ
ــْوَراَة َوال ــوا الَتّ َقاُم

َ
ــْم أ ُه َنّ

َ
ــْو أ

َ
ــد: »َول می فرمای

ــوَن«؛ 
ُ
ــٌة ُمْقَتِصــَدٌة  َوَکِثیــٌر ِمْنُهــْم َســاَء َمــا َیْعَمل َمّ

ُ
ْرُجِلِهــْم ِمْنُهــْم أ

َ
َفْوِقِهــْم َوِمــْن َتْحــِت أ

یعنــی اگــر شــما بــه کتاب هــای آســمانی عمــل کنیــد از هرگونــه نعمــت از بــاالی ســر 

یــد. ولــی متأســفانه بعضــی امــت مقتصــده نیســتند و قــد علــم  یــر پای تــان می خور و ز

می کننــد و نتیجــه آن می شــود همیــن تــورم و بیــکاری، ایــن ادعــا قابــل مقایســه با هیچ 

ادعــا و یافتــه بشــری نیســت و اگــر انســان مؤمــن بــه ایــن آیــه و ادعــای وحیانــی نباشــید 

برابــر ســایر مکاتــب، وزنــی بــه  یانــات و مکاتــب در حداقــل بایــد به عنــوان یکــی از جر

یــرا ســایر مکاتــب می گوینــد اگــر بــه حــرف مــا گــوش دهیــد بــه شــما  آن داده شــود؛ ز

پیشــرفت می دهیــم و هیچ کــدام هــم ادعــا نکردنــد پیشــرفت در حــد خــوردن از بــاالی 

یــر پاســت، ایــن مکتــب هــم حداقــل در حــد مکاتــب دیگــر بایــد مــورد توجــه  ســر و از ز

قــرار گیــرد و وزنــی بــه آن داده شــود.

قاعــده دوم تجــارب بشــری اســت؛ امــا طبیعتــًا در محــدوده ی خــودش کــه ایــن هــم 

کامــالً مشــخص اســت و بــه نوعــی در طــول مبنــا و قاعــده وحیانی و اســالمی می تواند 

ــی مطالــب را  ــد به خوب ــوم و معــارف و تجربه هــای بشــری بای تعریــف شــود، مــا از عل

یــرا علــوم و معــارف و تجربه هــای بشــری بخشــی از مبانــی و نگاه هــای  یــم؛ ز یــاد بگیر

اســالمی اســت چــرا کــه اندیشــه های غیــر دینــی چــه شــرقی چــه غربــی هیــچ وقــت 



14

تی
خ

شنا
اد 

ص
اقت

بر 
ی 

مد
درآ

خردورزی | شماره 10 | مهر 1400

حــوزه ارزش هــا تعــارض یــا تالقــی دارد را رد 

می کنیــم. اگــر تجربــه بشــری در نحــوه اجــرای 

حکــم و تعییــن مصادیــق باشــد قبــول اســت 

ولــی اگــر بخواهــد وارد عرصــه ی حکــم شــود  

قابــل قبول نیســت پــس با تعیین محــدوده ی 

درســت و بــا پاالیــش درســت مــا بــه تجربیــات 

بشــری نیازمنــد هســتیم.

یانــات  جر پایه گــذاران  از  ســیمون  آقــای 

نــگاه  و  یــات  نظر کــه  اســت  سوسیالیســم 

کل  کــه  اســت  ایــن  اقتصــاد  در  ایشــان 

اقتصــاد را بــه دو بخــش مولــد و غیــر مولــد 

تقســیم می کنــد و معتقــد اســت کــه بخــش 

کــرد و بخــش  کیــد  مولــد اقتصــاد را بایــد تأ

یــب  غیرمولــد را تــا آن جــا کــه می شــود  تخر

کــرد، و ایــن دقیقــًا یــک معضــل اســت، اگــر 

بخواهیــم معضــل اقتصــاد ایــران را در یــک 

بخــش  کــه  اســت  همیــن  بگویــم  جملــه 

می شــود؛  روزکوچک تــر  بــه  روز  آن،  مولــد 

چــون بخــش غیرمولــد رشــد دارد و بخــش 

از  غیرمولــد  بخــش  می کنــد.  خفــه  را  مولــد 

برخــوردار  قوانیــن  حمایت هــای  و  رانت هــا 

می شــود و بخــش مولــدی کــه دقیقــًا در تولید 

 ترکیبــی از حــق و باطــل هســتند. حقانیــت بشــر و 
ً
باطــل محــض نیســت و معمــوال

تجربیات بشــری به هر شــکلی که ســازمان یافته شــد و به علوم، مکاتبات، گرایش ها 

ــر  ــه صف ــل شده باشــد مشــخص اســت کــه هیــچ کــدام ن و نظریه هــای علمــی، تبدی

مطلــق هســتند و نــه صــد مطلــق، نــه باطــل محــض هســتند و نــه حــق محــض، ولــی 

یاناتــی که ســراغ  اگــر تفکیکــی از آن هــا صــورت بگیــرد طبیعتــًا مکاتــب تجربه هــا و جر

یــات وحیانــی هســتند و هــم در اجرایــی شــدن  یــم بــه نوعــی هــم مدافــع و مؤیــد نظر دار

یــخ اندیشــه ها و مکاتــب غیــر بومــی  آن هــا بــه مــا کمــک می کننــد و اگــر کســی بــا تار

چــه شــرقی چــه غربــی آشــنا باشــد طبیعتــًا در آن ایــن فضــا را کــم نمی بینــد. البتــه مــا 

دنبــال ایــن نیســتیم کــه بــرای دیــن تأییدی پیــدا کنیم منظــور از مؤید همان احســاس 

همســویی و ســازگاری بیــن دو نــگاه اســت، نگاهــی کــه حتی اگر کســی جــدی دنبال 

رته برداری هــای 
َ
یشــه های همــان اندیشــه های غربــی را هــم در گ کنــد ممکــن اســت ر

پــر از علــوم و معــارف تمــدن اســالمی از مســلمان ها پیــدا کنــد کمــا اینکــه در نجــوم 

و یــا پزشــکی مــا به راحتــی می توانیــم خــط ِســر هایی پیدا کنیــم کــه علــوم مدرنــی از 

معــارف و اندیشــه اســت و همچنیــن از تجربیــات مســلمانان و تمــدن اســالمی بهــره 

یــم. در حــوزه ی اقتصــاد هــم ایــن خط ِســیر مشــخص اســت و این نکته ی بســیار   بگیر

ــمندان  ــا و دانش ــای علم ــالمی یافته ه ــدن اس ــود در تم ــوارد موج ــه م ــت ک ــی اس مهم

اســالمی مــا ســازگار بــا مبانــی وحــی می باشــد. اگــر مــا غــرب را به طــور مطلــق رد کنیــم، 

بعضــی از آنچــه را کــه مربــوط بــه مــا ولــی دســت آن هاســت را رد می کنیــم همان طــور 

کــه اگــر گفته هــای یــک منافــق یــا یــک نامســلمان را مطلــق رد کنیــم در ایــن صــورت 

بــه تعبیــر پیامبراکــرم)ص( ممکــن اســت بعضــی از حکمت هایــی را کــه تأییــد  شــده 

کــرده باشــیم. مــا در تجربه هــای بشــری بــه شــرط  و در دســت منافــق اســت را رد 

ــم و  ــوزه حک ــا ح ــه ب ــری ک ــای بش ــدوده ی یافته ه ــی از مح ــدوده آن، بخش ــن مح تعیی
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می دهــد  نشــان  را  خــودش  اشــتغال  در  و 

نمی توانــد رشــد پیــدا کنــد. صحبــت آقــای 

ســیمون کامــالً بــر اقتصــاد امــروز ایــران معنــا 

ولــی  اســت.  اســتفاده  قابــل  و  پیداکــرده 

یانــی مواجــه  متأســفانه مــا در کشــورمان بــا جر

هســتیم کــه بــا خیلــی از مکاتــب آشــنایی 

یخی  عمیقــی ندارنــد، از تحــوالت و تصور تار

آن هــا هــم  و ســیر تکمیــل  معــارف بشــری 

پیــش  یــک  بــا  و  ندارنــد  کافــی  اطالعــات 

فرض هایــی گرفتــار همــه یــا هیــچ می شــوند، 

بــرای همیــن اندیشــه های غربــی را بــه یــک 

دیــد می بیننــد و معتقدنــد کــه هیــچ کمکــی 

از  مســتثنی  را  خــود  و  نمی رســانند  مــا  بــه 

ایــن  اینکــه  صــرف  حــال  می داننــد؛  آن هــا 

مبانــی غلــط اســت، بایــد ایــن دیــد را کنــار 

گذاشــت؟ و ایــن همــان فــرض و یــک نــوع 

نگاهــی اســت کــه باعــث شــده مــا از ضلــع 

دوم به نــام تجــارب بشــری نتوانیــم بهره منــد  

یــم کــه  شــویم و نتوانیــم بــه گفت و گــو بپرداز

حــوزوی  جهــات  از  برخــی  در  متأســفانه 

ایــن موضــوع دیــده می شــود و ایــن در حالــی 

صــدر  شــهید  مثــل  شــخصی  کــه  اســت 

کــه هــم فیلســوف و فقیــه و اسالم شــناس 

بــزرگ و هــم فــردی اســت کــه در نظام ســازی 

کتــاب  واقعــًا منفــرد و فقیــد بوده اســت در 

بــه  کتــاب  چهــار  بخــش  در  رســالت ما 

صراحــت بیان می کننــد کــه الزامــًا تئو ری هــا، 

اگــر  اقتصــادی غربــی  و مباحــث  مکاتــب 

دارای مبانــی  باشــد، دلیــل وجــود نــدارد کــه 

یــم و بنــده  مــا آن هــا را رد کنیــم و کنــار بگذار

هــم بــه صحبــت ایشــان ایــن موضــوع را تأییــد 

می کنــم کــه ایــن رویکــردی کــه درحــال حاضر 

بعضی هــا دارنــد طبیعتــًا غلــط اســت.

ــد  ــا باش ــای م ــا و کارگش ــد راه گش ــه می خواه ــی ک ــر مکتب ــه و ه ی ــر نظر ــوم ه ــع س  ضل

طبیعتــًا ســازگاری بــا مقتضیــات عینــی و کــف واقعیت هــای امــروز ایــران از جملــه 

اقتصــاد  ، جمعیــت ، فرهنــگ، رســانه  و نهــاد  قــدرت اســت که کامــالً به ظــرف ایرانیت 

یــات و تئوری هــای مطلــوب،  کــه محتــوای نظر مــا بر می گــردد در دو ضلــع قبلــی 

محســوب می شــوند بایــد در ظــرف ایــران معنــا کــرد.

یــم کــه ســعی می کننــد هــم در ضلــع دو بــرای  یــادی دار  مــا در ایــن زمینــه هــم افــراد ز

ایــران پیشــنهاداتی را ارائــه بدهنــد و هــم در ضلــع یــک و در متــن اســالم و قــرآن 

پیشــنهاداتی ارائــه می دهنــد؛ امــا وقتــی کــه ظــرف ایرانیــت فراموش می شــود متأســفانه 

تی را  راهکارهایــی می دهنــد کــه نــه تنهــا راه گشــا نیســت بلکــه گره افزاســت و مشــکال

یــان لیبرال هــا و  اضافــه می کننــد. مثال هــای متعــددی هــم از جریان هایــی چــون جر

یــم کــه بــه همیــن دلیــل ضلــع ســوم بســیار مهــم اســت. یــان اصالح خــواه دار جر

ــت،  ــم اس ــیار مه ــم، بس ــو تصمی ــم به نح ــو ه ــه الگ ــل از ارائ ــِی قب ــم پیش بین ــر ه به نظ

تصمیــم؛ یعنــی اینکــه شــما هــر مدلــی را کــه پیشــنهاد می دهیــد بایــد تبعــات آن 

را خــوب بســنجید، حتــی اگــر بنــده حکــم الهــی را بخواهــم اجــرا کنــم بــاز هــم بایــد 

ــدارد اجــرای اســالم  ــه نتایــج آن فکــر کنــم کــه نتیجــه چــه می شــود؛ چــون امــکان ن ب

منجربــه ظلــم و بی عدالتــی شــود؛ امــا اگــر مــن آیــه ای یــا حکمــی را مدل ســازی و در 

جامعــه اجــرا کــردم و باعــث افزایــش تــورم و افزایــش بیکاری شــد، حتمًا یکــی از این دو 

اشــکال را دارد کــه یــا مــن بــد اجــرا کــردم یــا اینکــه حکــم را بــد انتخــاب کــرده ام چــرا کــه 

قطعــًا در حکــم خــدا اشــتباهی وجود نــدارد و حکــم خــدا باعــث اشــتباه و منجــر بــه 

نتایــج بــد نمی شــود. مــا نمی توانیــم بــدون توجــه بــه آنچــه کــه در ظــرف واقعیــت تحّقــق 

، چــه بــه ضلــع اول اکتفــا کنیــم چــه  عینــی پیــدا می کنــد باشــیم؛ یعنــی در ایــران امــروز

بــه ضلــع دوم و چــه بــه ضلــع ســوم، در هــر مــدل راه گشــایی را بایــد مــد نظــر قــرار دهیــم.

خــردورزی: در رابطــه بــا بخــش اول توضیحــات شــما، مشــکلی اساســی وجــود دارد،  	

بســیاری از افــرادی کــه اقتصــاد خوانده انــد اقتصــاد  اســامی را  به عنــوان یــک علــم یا 

مکتــب قبــول ندارنــد و از مدل هایــی ماننــد اقتصــاد مقاومتــی به عنوان اقتصــاد بومی 

یــاد می کننــد. بــا چــه راهــکاری  می توانیــم انگاره هــای اقتصــاد اســامی را در ذهــن 

	 
گــر بخواهیــم معضــل اقتصــاد ایــران را در یــک جملــه بگویــم همیــن اســت کــه  ا

بخــش مولــد آن، روز بــه روزکوچک تــر می شــود؛ چــون بخــش غیرمولــد رشــد 

دارد و بخــش مولــد را خفــه می کنــد. بخــش غیرمولــد از رانت هــا و حمایت های 

 در تولیــد و در اشــتغال 
ً
قوانیــن برخــوردار می شــود و بخــش مولــدی کــه دقیقــا

خــودش را نشــان می دهــد نمی توانــد رشــد پیــدا کنــد.



16

تی
خ

شنا
اد 

ص
اقت

بر 
ی 

مد
درآ

خردورزی | شماره 10 | مهر 1400

توســط  همین هــا  و  منتشرمی شــود  علمــی 

دســتگاه ها و رســانه های فرهنگــی در رفتــار 

مــردم نشــانده می شــود. در مفاهیــم اقتصــاد 

غــرب می بینیــم کــه گاهــی از شــش ســالگی 

یــان را در  بــه آمــوزش می  پردازنــد. مــا ایــن جر

به طــور  اقتصــادی  تربیــت  و  تعلیــم  کتــاب 

مفصــل آورده ایــم کــه شــأن نــزول ایــن کتــاب 

هــم ایــن بــود.

پــس نظریه پــردازی بایــد بــا تعییــن رفتــار عامــه 

فرهنــگ  محــور  ایــن  باشــد.  همــراه  مــردم 

اقتصادی متأســفانه بســیارضعیف بوده و به 

انــدازه کافــی رشــد نکــرده اســت. محــور دوم 

رشــدنکردن جریان علمی و رســانه ای نشدن 

آن اســت، مــا ادبیــات، یافته هــا و کتاب هــای  

امــا  یــم؛  دار حــوزه  ایــن  در  خوبــی  بســیار 

می بینیــم کــه این هــا بــه رســانه نمی رســد، بــه 

گفتمــان جامعــه مدنــی ختــم نمی شــود و بــه 

زبــان بــرای جامعــه علمــی منجــر نمی شــوند، 

ایــن نتیجــه ی همکاری های حوزه رســانه ای 

اســت. علــم غربــی بســیار از رســانه برخــوردار 

اســت تــا یافته هــا و محتــوای خــود را بــه زبــان 

گفت وگــو و مباحثــه بیــن نخبــگان تبدیــل 

کنــد، چــه نخبــگان علمــی و چــه نخبــگان 

اجرایــی، ولــی اولین هــای اقتصــاد اســالمی 

هنــوز به زبــان مفاهمــه مشــترک تبدیــل نشــده 

یــد از نخبــگان بپرســید  اســت اگــر امــروز برو

تفــاوت بیــن اســراف و ترویــج چیســت؟ هنوز 

بــه یــک تفاهم واحد نرســیده اند، اگر بپرســید 

نــگاه شــهید صــدر در بیــن اقتصاد دانــان چــه 

ــان شــهید  ــا زب ــان مــا ب ــوده هنــوز اقتصاد دان ب

صــدر صحبــت نمی کننــد، کــه ایشــان یــک 

جلــد  در  مخصوصــًا  دارد  اقتصــادی  زبــان 

دو کتابشــان مــا حتــی بــا آن زبــان اصلــی هــم 

نخبــگان و مــردم کاشــت کنیــم تــا بتوانیــم از آن هــا اســتفاده کنیم؟ 

یــم یــا  در مــورد کســانی کــه می گوینــد مــا چیــزی بــه اســم ادبیــات اقتصــاد  اســالمی ندار

یــرا یک ســری  یــاد قابــل اعتنــا نیســتند؛ ز یــم، این هــا ز اقتصــاد مــورد نظــر اســالمی ندار

عوامــل غیــر معرفتــی منجــر بــه ایــن صحبت هــا شــده اســت، طبیعتــًا بــا عوامــل غیــر 

ــا همــان روش هــای غیــر  ــد ب معرفتــی نمی شــود به صــورت معرفتــی برخــورد کــرد و بای

معرفتــی برخــورد کــرد و چیــز عجیبــی هــم نیســت امــروزه در دانشــگاه های خارجــی و 

غربــی هــم کســانی هســتند کــه برخــی مکاتــب دیگــر را نقــض می کننــد؛ امــا بعضی هــا 

نســبت  بــه موضــوع فرقــه  یــا مکتــب مــورد نظرشــان تعصــب می ورزنــد و مکاتــب دیگــر 

علمــی را نادیــده می گیرنــد، به نحــوی کــه گویــا چنیــن چیــزی در خــارج وجــود نــدارد، 

یانــات  یــاد اســت و فقــط مربــوط بــه ایــن جر ایــن مســأله بیــن مکاتــب غربــی هــم ز

روشــن فکری مــا نیســت، ایــن نــوع نگــرش غیــر معرفتــی اســت.

البتــه هســتند کســانی کــه بــه اســالم دیــد بــد دارنــد و بایــد بــه آن هــا لطــف و احســان 

کــرد و حتــی بــه بعضــی از ایــن ناســزاها و فحش هــا  لطــف نمــود؛ امــا بعضــی از این هــا 

را هــم بایــد منکــوب کــرد آن هــم بــا روش هــای خــاص، ولــی آن جــا کــه بحــث معرفتــی 

ــه مکاتــب و  ــر از قبــل عمــل کــرد؛ مثــالً کســانی کــه ب ــه دو محــور بایــد فعال ت اســت ب

نظریه هــای اقتصــاد دینــی توجــه دارنــد و دو محــور در کارهایشــان کمرنــگ بوده اســت 

و بیشــتر بــه نظریه پــردازی پرداخته انــد و بــه ایــن دو محــور توجــه کمتــری داشــته اند.

محــور اول فرهنــگ اقتصــادی اســت، مــا اگــر بهتریــن تئوری هــای خمــس و زکات و 

ربــا را ارائــه داده و صد هــا کتــاب علمــی چــاپ کرده باشــیم مادامــی کــه ایــن تئوری هــا 

ــده  ــل نش ــان تبدی ــه گفتم ــم ب ــد و عل ــدا نشده باش ــردم پی ــه م ــگ عام ــار و فرهن در رفت

باشــد بــه نتیجــه ی مدنظــر نخواهیــم رســید. در مــورد علــوم غربــی هــم همین طــور 

کتاب هــای  و  یــات  نظر در  کــه  دارنــد  تئوری هایــی  یکســری  غربی هــا  اســت؛ 

	 
ــات اقتصــاد  اســالمی  ــه اســم ادبی ــزی ب ــد مــا چی در مــورد کســانی کــه می گوین

اعتنــا  قابــل  زیــاد  این هــا  نداریــم،  اســالمی  نظــر  مــورد  اقتصــاد  یــا  نداریــم 

نیســتند؛ زیــرا یک ســری عوامــل غیــر معرفتــی منجــر بــه ایــن صحبت هــا شــده 

 بــا عوامــل غیــر معرفتــی نمی شــود به صــورت معرفتــی برخــورد 
ً
اســت، طبیعتــا

کــرد و بایــد بــا همــان روش هــای غیــر معرفتــی برخــورد کــرد و چیــز عجیبــی هــم 

کــه  نیســت امــروزه در دانشــگاه های خارجــی و غربــی هــم کســانی هســتند 

برخــی مکاتــب دیگــر را نقــض می کننــد؛ امــا بعضی هــا نســبت  بــه موضــوع فرقــه  

یــا مکتــب مــورد نظرشــان تعصــب می ورزنــد و مکاتــب دیگــر علمــی را نادیــده 

گویــا چنیــن چیــزی در خــارج وجــود نــدارد، ایــن  کــه  می گیرنــد، به نحــوی 

مســأله بیــن مکاتــب غربــی هــم زیــاد اســت و فقــط مربــوط بــه ایــن جریانــات 

ــر معرفتــی اســت. ــوع نگــرش غی روشــن فکری مــا نیســت، ایــن ن
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حــرف نمی زنیــم.

خــب ایــن تمهیــد رســانه ای اســت کــه بایــد 

در حــوزه علــم شــکل بگیــرد و یــک مکانیــزم 

کتــاب درســی  علمــی شــود، بایــد در مــورد 

صحبــت شــود کــه یعنــی چــه و چــه مؤلفه هــا 

و مختصاتــی داشته باشــد. وقتــی بــا این نگاه 

یــم خواهیــم دیــد مــا اساســًا هنــوز چیزی  بنگر

یــم. در واقــع کتــاب  به نــام کتــاب درســی ندار

درســی یکــی از مهم تریــن ابزارهــای تبدیــل 

شــدن علــم بــه گفتمــان عمومــی نخبــگان 

زبــان  بــه  نظریه پردازی هــا  شــدن  تبدیــل  و 

مســامحه بیــن نخبــگان اســت.

اقتصــاد  کــه  می گوینــد  اوقــات  بعضــی 

بــه  هنــوز  یــا  نشــده  تولیــد  هنــوز  اســالمی 

کــه  ایــن نیســت  نرســیده، مفهومــش  بلــوغ 

یــرا محتــوا تولیــد شــده  تولیــد محتــوا نشــده؛ ز

بــه زبــان  کــه تبدیــل  ایــن اســت  مفهومــش 

مصاحبــه و متقابــل جامعــه علمــی نشــده، 

پــس بایــد عــالوه براینکه بــرای تولیــد نظریه ای 

یــه  انــرژی گذاشــته می شــود، بــرای تبدیــل نظر

بــه زبــان مســاحمه و گفت وگــوی نخبــگان 

جامعــه علمــی هــم انــرژی گذاشــته شــود.

نکتــه ســوم در مــورد ایــن اســت کــه چــرا ادبیــات اقتصــاد  اســالمی دیدنــی نیســت؟ 

برعکــس ادبیاتــش دیدنــی اســت، منتهــا مــا اجــرا نمی کنیــم. اجراشــدن منــوط بــه ایــن 

اســت کــه نهــاد قــدرت پــای کارادبیــات اقتصــاد بایســتد، و هنــوز نهــاد قــدرت پــای 

آن نیامــده اســت؛ مثــالً در مــورد واکســن کرونــا نهــاد قــدرت و نهادهــای مختلفــی 

بــرای حمایت کــردن از تحقیقــات تولیــد واکســن کرونــا جلــو آمدنــد، بنیــاد برکــت، 

وزارت دفــاع و همــه وهمــه آمدنــد و نهــاد قــدرت حمایــت رســانه ای نیــز انجــام داد. 

در واقــع از روز اولــی کــه واکســن های کرونــا در ایــران شــروع بــه تولیــد کــرد رســانه مــردم 

را آماده ســازی کــرد و در حــال حاضــر اذهــان عمومــی نســبت بــه واکســن ایرانــی آمــاده 

ــه  ــه اول، مرحل ــی مرحل ــای بالین ــد از آن آزمایش ه ــاخته و بع ــانه س ــن را رس ــت. ای  اس

دوم و مرحلــه ســوم اتفــاق افتاده اســت، تــا جایــی کــه مقــام معظــم رهبــری واکســن 

ــه واکســن می دهــد، پــس تولیــد  می زننــد. ایــن موضــوع در واقــع ســرمایه اجتماعــی ب

یر چشــم  واکســن غیــر از اینکــه نیازمنــد ایــن اســت کــه داخل دســتگاه ســانتریفیوژ و ز

میکروســکوپ ســاخته شــود، نیازمنــد دیســیپلینی هســت تــا تبدیــل بــه یــک واقعیــت 

و به عنــوان واکســن کرونــا شــناخته شــود؛ امــا آیــا بــه انــدازه حمایت هایــی کــه از واکســن 

کرونــا در ۷ مــاه اخیــر شــده اســت از نظریه هــا و تئوری هــا علــوم انســانی اســالمی هــم 

حمایــت می شــود؟ آیــا نهــاد قــدرت بــه همیــن انــدازه از تئوری هــا حمایــت می کنــد؟ 

یــه ارائــه داده باشــد، آیــا بــه انــدازه واکســن  اگــر  شــخصی در مــورد بانــک اســالمی نظر

کرونــا از نظــر مالــی، مردمــی، قــدرت و ســاخت حمایــت می شــود؟ آیــا اصــالً فرصــت 

تســت بالینــی بــه مــا می دهنــد؟

کــه مــا بــر اســاس  کافیســت یــک شــعبه بانــک را در اختیــار مــا قرار دهنــد  فقــط 

نظریه هایمــان بــا آن کار کنیــم. حتــی بانکــداری در یــک جزیــره کوچــک از جزیــره 

خلیج فــارس مثــل الرک یــا هرمــز را بــه دســت مــا بســپارند تــا مــدل جدیــد یــا الگــوی 
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و صــورت  فرمالیســم  بــه  انقیــادی  و صرفــًا 

ــاز  ــد کــه آن هــم ب حکــم، فــارغ از تبعــات دارن

مشــکلی اســت.

افراطــی  کــه  آن هایــی  یــان،  جر دو  هــر  در 

بــا  مــا  تمــام مشــکالت  هســتند می گوینــد 

دیــن حــل می شــود و بــه نوعــی ایــن جملــه 

بــا اینکــه جملــه حقــی اســت؛ امــا معنــای 

کــردن  کــردن عقــل، تعطیــل  آن بــه تعطیــل 

بی توجهــی  و  بشــری  تجربــه  از  اســتفاده 

خــب  می انجامــد،  مــردم  مســأله های  بــه 

نوعــی  کــه  ایجــاد  می کنــد  تی  ایــن مشــکال

یســم  سکوالر نوعــی  بــه  یــا  یســم  سکوالر از 

متــون  از  اســتفاده  یعنــی  اســت  حــوزوی 

بــه روح دیــن و مســائل  دینــی بــدون توجــه 

واقعــی مــردم کــه به شــکل افراطــی آن دقیقــًا 

هماننــد طالبــان و داعــش کــه آن هــا از دیــن 

ظاهــر  بــه  آن هــا  مگــر  نمی کننــد؛  اســتفاده 

یســم  سکوالر نوعــی  و  ندارنــد.  انقیــاد  دیــن 

یســم  یــم کــه ایــن دو سکوالر غرب گــرا هــم دار

یکــی حــوزوی و دیگــری غرب گــرا دو تیغــه 

قیچــی هســتند کــه دارد جریان علوم انســانِی 

اســالمیـ  انقالبــی را کــه مســأله محــور بنــا دارد 

پا کنــد و می خواهــد جامعه ســازی و  نظــام بر

یــا جامعه پــردازی کنــد، را قیچــی می کنــد و 

درایــن میــان بــه جــای اینکــه بــا هــم گفت و گــو 

زده   انگ هــا  یکســری  متأســفانه  کننــد 

می شــود؛ یعنــی برخــی بــه برخــی می گوینــد 

ــا برخــی بــه برخــی می گوینــد عقــب  لیبــرال ی

مانــده.

یــان می تواننــد  بــه نظــر می رســد کــه هــر دو جر

بــه یــک  نقطــه ی مطلــوب مشــترک خوبــی 

برســند، نقطــه مطلــوب مشــترک خــوب هــم 

ــه انســان اســت.* فقــط خدمــت ب

جدید مــان را بــر روی آن پیاده ســازی کنیــم؛ امــا متأســفانه ایــن حمایت هــا صــورت 

نمی پذیــرد، خــدا رحمــت کنــد حجــت االســالم موســویان را، ایشــان طرحــی را کــه 

در بانــک داری اســالمی داشــتند مقــدور نشــد کــه آن را پیاده ســازی کننــد کــه بعــدًا 

طرحشــان به شــکل کتــاب چــاپ شــد. ایشــان می فرمودنــد کــه نظــام موافقــت کنــد 

و اجــازه دهــد در یــک روســتای دور افتــاده یــا در یــک جزیــره دور افتــاده طرحشــان را 

ــا بانــک مرکــزی آیین نامه هــا و قوانیــن مربوطــه را در یــک محــدوده  اجرایــی کننــد و ی

یــه در عمــل چــه نــوع  خــاص تغییربدهــد  تــا ببینیــم چــه نــوع بانکــداری ایــن نظر

بانکــداری را حاصــل می کنــد. 

یــات و الگوهــای اســالمی و حتــی غربــی مادامــی کــه اجــازه تســت، خطــا و آزمــون   نظر

نداشته باشــند امــکان اجرایــی شــدن پیــدا نمی کننــد،  چــون نیازمنــد قلق گیــری 

هســتند. خیلــی از اقتضائــات شــکل اجرایی مــدل زمینــه ای اســت، اقتضائاتــش 

آســمانی کــه نیســت. بــرای همیــن تــا تســت بالینــی نشــود قابــل اجــرا نمی باشــد.

در حــال حاضــر حــد موجــود از محتــوای ادبیــات و محتویــات اقتصــاد اســالمی در 

حــوزه قــم و در دانشــگاه های دینــی حــد باالیــی اســت کــه متأســفانه دیــده  نشده اســت.

خــردورزی: در رابطــه بــا راهبــرد راه گشــا در اقتصــاد جمهوری اســامی ایــران دو نگاه  	

کامــاً متفــاوت وجــود دارد، برخــی معتقدنــد فقــط مدل هــا و مبانــی اقتصــاد غــرب 

 
ً
ــا ــل صرف ــر در مقاب ــده ای دیگ ــد و ع ــک نمای ــا کم ــادی م ــام اقتص ــه نظ ــد ب می توان

مبانــی اقتصــادی اســامی را می پذیرنــد  و تعمــد در عــدم پذیــرش دیدگاه هــای 

دیگــر دارنــد، منشــاء شــکل گیری ایــن نظریــات نیــز در حــوزه و دانشــگاه اســت، 

راهــکار شــما بــرای پیونــد نگاه هــای متفــاوت و یــا گزینــش راهــکار صحیــح چیســت؟

ــوم  ــه عل ــم کــه هــر دوی این هــا ب ی مــا در حــوزه و دانشــگاه یــک مســلک اخبــاری دار

انســانی اســالمی لطمــه می زننــد. مســلک اخبــاری دانشــگاه یک نــوع انقیــاد کورکورانه 

و در واقــع غیرعلمــی و غیرمعرفتــی تئوری هــای غربــی اســت، در حالی کــه آنقــدر 

کــه در ایــران بــه تئوری هــای غربی هــا انقیــاد دارنــد، خــود غربی هــا ندارنــد، درواقــع 

ــد. ــوری را می دهن ــش تئ ــد و ویرای ــازه نق ــا اج غربی ه

یــم نســبت بــه گفت و گــو بــا افــراد  مــا در گفت و گــو بــا دنیــا مشــکالت کمتــری دار

غــرب زده داخلــی کــه اخبــاری مســلکانه بــه ظاهــر تئوری هــا و بــه متــون علمــی غــرب 

انقیــاد پیــدا کرده انــد و حتــی اجــازه بحــث را نمی دهنــد تــا مــا بــه تئوری هــای غربــی 

چیــزی بیافزاییــم، در حالی کــه خــود غربی هــا  مرتــب در حــال افزودنــد، در واقــع همــه 

ــوزه و  ــه در ح ــلکی ک ــار مس ــن اخب ــز ای ــد ج ــدا می کنن ــول پی ــا تح ــل ی ــا تکام تئوری ه

یــم کــه متأســفانه فــارغ  دانشــگاه وجــود دارد. و یــک  اخبــار مســلکی هــم در حــوزه دار

از مســأله، ســؤال، نتایــج و تبعــات مــورد قبــول دیــن بــه احــکام الهــی نــگاه می کننــد 
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الیگارش ها، اصلی ترین مانع پیشرفت اقتصاد

گفتوگوبا دکترحسینراغفر
عضوهیئتعلمیدانشگاهالزهرا)س(

راهکارهاوراهبردهایاقتصادیبرونرفتازمعضالتاقتصادی
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کافــی هــم بودنــد؛ ولــی توانســتند توفیقــات 

قابــل توجهــی در توســعه پیــدا کننــد. البتــه 

آن هــا  از  کــدام  هیــچ  کــه  نیســت  این طــور 

ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا  نباشــند.  موفــق 

این کشــورها بایســتی گفت در کشــوری مثل 

ــًا  ــوده، البتــه طبیعت کــره شــبیه معجــزه هــم ب

در توفیقــی کــه ایــن کشــورها داشــتند عوامــل 

یــادی نقــش دارد؛ از جملــه روابــط  بســیار ز

موقعیت هــای  و  خارجــی  محاســبات  و 

یخــی. تار

کشــور کــره وقتــی بعــد از جنــگ، مبــادرت بــه 

اقداماتــی بــرای توســعه کــرد، در ایــن کشــور 

نظامی هــا  را  نظامــی  بودجــه  درصــد   ۷۵

کشــور  ایــن  جــاری  بودجــه  درصــد   ۵۰ و 

منتهــا  پرداخــت  کردنــد  آمریکایی هــا  را 

کمونیســم در شــرق  نگرانی شــان از توســعه 

بــه  نســبت  آن هــا  کــه  بــود  تهدیــدی  آســیا 

ــی  یخ ــت تار ــن موقعی ــتند، بنابرای ــن داش چی

آمــدن  به وجــود  در  قطعــًا  هــم  کشــور  ایــن 

ــه ایــن  ــر بــوده و ایــن مســأله ب ایــن شــرایط مؤث

یخــی، سیاســی  منظــور اســت کــه عوامــل تار

و اجتماعــی جوامــع را هــم بایســتی در نظــر 

گرفــت؛ مثــالً وقتــی ژاپنی هــا اقــدام بــه شــروع 

عمدتــًا  می کننــد  توسعه شــان  برنامه هــای 

تحــت  کــه  اســت  رابطه هایــی  دلیــل  بــه 

و  آمریکاســت  نظامــی  نیروهــای  اشــغال 

حــذف  را  آن هــا  امپراطــوری  نقــش  عمــالً 

می کنــد و کشــوری اســت کــه قــراردادی بــه آن 

تحمیــل شــده  و در کنتــرل نیروهــای خارجــی 

کل ســرمایه  فیزیکــی  از  اســت. ۵۵ درصــد 

جنــگ  بمباران هــای  اثــر  در  ژاپــن  کشــور 

نابود شــده و در چنیــن شــرایطی ظــرف یــک 

ایــن  تــا  را  کشورشــان  توانســتند  کوتــاه  دوره 

معرفینامه|

و عدالــت  فقــر  و پژوهشــگر حــوزه   اقتصــاددان  راغفــر متولــد ســال ۱۳۳۲،  حســین 

کولچســتر،  اقتصــادی اســت. وی دانش آموختــه دانشــگاه اســکس در نزدیکــی شــهر 

انگلســتان می باشــد. دکتــر راغفــر ســال ها در دانشــگاه الزهــرا )س( دروس مختلــف 

اقتصــادی تدریــس می کنــد و عضــو هیئــت علمــی ایــن دانشــگاه اســت. راهبردهــای 

توســعه اقتصــادی، تعامــل اندیشــه ها در اقتصــاد سیاســی توســعه، نابرابــری اقتصــادی 

و توســعه به مثابــه آزادی عنــوان برخــی از آثــار ایشــان می باشــد. او عــاوه بــر فعالیــت 

در حــوزه اقتصــاد چهــره ای ورزشــی هــم محســوب می شــود. راغفــر در دهــه ی پنجــاه 

در  و  بــود  جوانــان  ملــی  تیــم  و  ماشین ســازی  بوتــان،  راه آهــن،  تیم هــای  دروازه بــان 

بــه عهــده داشــت.  را  ریاســت فدراســیون فوتبــال  مــاه  بــه مــدت شــش  ســال ۱۳۶۰ 

اجتماعــی،  تأمیــن  و  رفــاه  وزارت  مشــاور  مختلــف  ســال های  طــی  همچنیــن  راغفــر 

کیهــان  مدیــر ملــی پــروژه حمایت هــای اجتماعــی بانــک جهانــی در ایــران، ســردبیر 

انگلیســی و مشــاور معاونــت اجتماعــی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی بــوده اســت. 

مقدمه

بــرای رشــد و تقویــت اقتصــاد یــک کشــور عوامــل متعــددی هماننــد اقتصــاد مســتقّل 

و  به انــدازه  ، مصــرف  یــع عدالت محــور توز باکیفّیــت،  و  انبــوه  تولیــد  بــر  و مبتنــی  

بی اســراف، عــدم وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت، جلوگیــری از نــگاه بــه خــارج و اســتفاده 

یــت، جهت دهــی و اســتفاده از ظرفّیــت نیــروی انســانی  از ظرفّیــت داخــل، مدیر

... تأثیرگــذار هســتند، عــدم اجــرای ایــن عوامــل منجــر بــه تضعیــف نظام های  کشــور و

آسیب شناســی  هــدف  بــا  خــردورزی  تخصصــی  مجلــه  می شــود.  اقتصــادی 

معضــالت اقتصــادی، گفتگویــی را بــا دکتــر حســین راغفــر اقتصــاددان و پژوهشــگر 

حــوزه ی فقــر و عدالــت اقتصــادی انجــام داده اســت. متــن ایــن گفتگــو در ادامــه 

تقدیــم می گــردد.

و  	 بــه فرهنگ هــا  بــا توجــه  خــردورزی: به عنــوان نخســتین ســؤال بفرماییــد، چــرا 

مکاتــب اقتصــادی متعــدد کــه نظریــات متعــددی هــم دارنــد، نتوانســتیم تــا به حــال 

ــم؟ ــران الگــوی مناســبی را اجــرا کنی چــه در ســطح جهــان و چــه در ســطح کشــورمان ای

به نام خدا، ضمن تشــکر از شــما و مجموعه ی مجله خردورزی، در پاســخ به ســؤالی 

کــه بیــان داشــتید چنــد نکتــه مطــرح اســت کــه عــرض خواهــم کــرد، دیگــر کشــورها 

کارهــای بســیاری انجــام داده انــد و این طــور نبــوده کــه همــه ناموفــق بــوده باشــند، 

بســیاری از کشــورها اقدامــات و توفیقــات قابــل توجهــی داشــته اند؛ مثــالً کشــورهای 

شــرق آســیا از جملــه: چیــن، کــره، ژاپــن و کشــورهایی کــه بعضــی از آن هــا فاقــد منابــع 



21

گو
تو

گف

1400 خردورزی|شماره10|مهر

حــد بــه موقعیت هــای بــاال جهانــی ببرنــد. 

ــکا از نفــوذ چیــن  ی مســأله ی نگرانی هــای آمر

کمونیســم در ژاپــن، یکــی از دالیــل  و رشــد 

یــکا به  یــکا بــه ژاپــن و فشــار آمر کمک هــای آمر

ــای  ــردن بازاره ــرای بازک ــی ب ــورهای اروپای کش

خــود بــه روی کاالهــای ژاپنــی بــود و ایــن یکــی 

از دالیــل توســعه ژاپــن اســت. 

نمی تــوان گفــت کشــورها موفــق بــه توســعه 

نشــده اند، به خصــوص بــا  توجــه بــه شــرایط 

یخــی، سیاســی و جغرافیایــی  تار حســاِس 

کشــورهای  از فقیرتریــن  کــه یکــی  ژاپنی هــا 

موفق تریــن  از  و  طبیعــی  منابــع  در  دنیــا 

کشــورهای دنیــا در تولیــد هســتند، در نتیجه 

الگوهــای موفــق در دنیــا بســیاراند. 

کــه  	 خــردورزی: بــا توجــه بــه توضیحاتــی 

مــا ،  کشــور  داخلــی  شــرایط  در  فرمودیــد 

مناســب  الگــوی  یــک  نتوانســته ایم  چــرا 

ــا یــک مــدل متناســب را  داشــته باشــیم و ی

بومی ســازی کنیــم؟ آیــا مســئله اصلــی عدم 

اســت؟ موجــود  الگوهــای  شــناخت 

موافــق  شــما  فرمایــش  بــا  کامــالً  مــن 

مســائل  در  را  بحــث  ایــن  علــت  و  هســتم 

از  یکــی  ولــی  یافــت،  می تــوان  متعــددی 

نظــام  کــه  اســت  ایــن  دالیــل  اصلی تریــن 

تصمیم گیری هــای اساســی در کشــور مــا بــه 

گروه هــای قــدرت داده شــده تــا بتواننــد منابــع 

عمومــی را بــه نفــع گروه هــای نخبــه سیاســی 

زه  کشــی کننــد و متأســفانه ایــن اتفاقــی اســت 

جامعــه  در  الیگارشــی  یــک  و  داده  رخ  کــه 

اصلی تریــن  امــروزه  کــه  گرفتــه  شــکل  مــا 

کشــور بــوده اســت و یکــی از  مانــع توســعه 

اصلی تریــن خطرهایــی اســت کــه کل نظــام 

سیاســی را تهدیــد می کنــد. الیگارشــی؛ یعنــی یــک گروه قوی کــه از درون قــدرت بیرون 

آمده انــد،  قوانیــن و مقــررات را بــه نفــع خــود و دوستانشــان تنظیــم می کنند، تســهیالت 

و اعتبــارات بانکــی را بــه نفــع خــود و دوســتان و اقوامشــان مصــادره کرده انــد، پــول را 

گرفته انــد و پــس نداده انــد، فرصت هــای انحصــاری و شــبه انحصــاری را بــرای خــود و 

نزدیکانشــان فراهــم و بعضــًا در نظــام قیمت گــذاری دســتکاری می کننــد، تعــدادی از 

آن هــا ده هــا هــزار گوشــی همــراه وارد می کننــد و یک بــاره تعرفه هــای واردات را افزایــش 

ــا هــزاران میلیــارد  می دهنــد کــه ایــن خــود ده هــا هــزار میلیــارد تومــان ضــرر اســت و ی

تومــان جابه  جــا می شــود و بــه جیــب کســانی مــی رود کــه هیــچ تالشــی بــرای ایــن کار 

نکردنــد؛ بنابرایــن در چنیــن اقتصــادی کوشــش و تــالش انســانی اصــالً اهمیتــی نــدارد 

و به جــای آن زد و بنــد و قــدرت بیشــترین منفعــت را دارد و ســاده ترین کار هــم در ایــن 

رابطــه، مســأله تملــق و چاپلوســی اســت؛ بــرای اینکــه افراد بتواننــد از ایــن خاِن نعمتی 

یــان منافــع عمــوم  کــه پهــن شــده بــه نفــع خودشــان اســتفاده کننــد و ایــن شــدیدًا بــه ز

مــردم و منافــع ملــی می باشــد.

خــردورزی: ایــن مــدل، الگــو یــا مکتــب اقتصــادی؛ البتــه اگــر بتــوان عنــوان مکتــب را  	

ــرد کــه در حــال حاضــر حاکــم و جــاری اســت، چقــدر در شــکل  ــه کار ب ــرای آن ب ب

گرفتــن ایــن الیگارشــی تأثیــر داشــته اســت؟

مــا هیچــگاه چیــزی به عنــوان الگــو نداشــتیم، عمــالً همیشــه صحبتی از یــک الگوی 

ــی از  ــن و دقیق ــف روش ــچ تعری ــه هی ــالمی ک ــاد اس ــوان اقتص ــت عن ــوده تح ــی ب مبهم

مســائل و موضوعــات مربوطــه ارائــه نــداده اســت مثــالً اینکــه ابزارهــای الگوســازی در 

ــه تولیــد جــواب می دهــد؟ و  ــه ب حوزه هــای مختلــف حتــی پــول، چیســت؟ وچگون

چگونــه مناســبات اقتصــاد بین المللــی را توضیــح می دهــد؟ بــر اســاس چــه الگویــی 

بایــد اســتراتژی های راهبرد هــای توســعه تعریــف شــوند؟ چــه صنایعــی بایــد باشــد کــه 

بیشــترین توجــه معطــوف آن هــا شــود؟ بــا توجــه بــه اینکــه محدودیــت منابــع در کشــور 

هســت کــدام یــک از ایــن صنایــع اولویــت دارنــد و بایســتی مــورد توجــه قــرار بگیرنــد 

به نحــوی کــه پیشــبرد و پیشــرفت آن هــا موجــب پیشــرفت ســایر صنایــع در کشــور 

شــود؟ ایــن اتفاقــی اســت کــه در کشــورهای شــرق آســیا، ژاپــن، چیــن، کــره و ســنگاپور 

و همــه ی ایــن کشــورها رخ داده و این هــا روی صنایــع خاصــی متمرکــز شــدند.

در ایــران هیــچ جایــی بــر اســاس هیــچ الگویــی در این ســه دهه بعد از انقالب مســائل 

را روشــن نکــرده و دوران پــس از جنــگ  تاکنــون؛ یعنــی نزدیــک به ســی و ســه ســال بعد 

از جنــگ در ایــران یــک الگــوی کامــالً نئولیبرالــی حاکــم شــده، الگــوی اقتصــاد کشــور 

علی رغــم تغییــری کــه در دولت هــا به وجــود آمــده بــه کار خــود ادامــه داده اســت؛ چــون 

ایــن الگــو حافــظ منافــع الیگارشــی ها اســت، بــه همیــن دلیــل مادامــی کــه ایــن الگــو 
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تولیــد، بــاال و کارآمــدی در آن هــا نــازل اســت، 

محصــوالت ایــن صنایــع کــه خــام می باشــند 

بــه کشــورهای دیگــر صــادر و بــه محصــوالت 

مختلفــی تبدیــل و مجــددًا بــه کشــور مــا وارد 

. می گــردد آن هــم بــا مبالــغ باالتــر

صنعــت  توســعه ی  جهت گیــری  بایــد  مــا 

در حــوزه پتروشــیمی ها را به ســمت صنایــع 

پاییــن دســتی مثــل الیاف مصنوعــی، پارچه، 

یــم، در  مــواد غذایــی یــا الســتیک و ... بیاور

صنعــت فــوالد نیــز همین طــور اســت، ایــن 

ــه ای برخــوردار  ــع عظیــم یاران صنعــت از مناب

اســت؛ امــا عمــالً بازدهــی الزم بــرای اقتصــاد 

کشــور را نــدارد و محصوالتــی تولیــدی را بــه 

قیمــت جهانــی صــادر می کننــد و بــا قیمــت 

باالتــر از قیمــت جهانــی بــه  دیگــر داخلــی 

می فروشــد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه 

بســیار  مشــکالت  دچــار  حــوزه  ایــن  در  مــا 

ابتــدا  بایســتی  بنابرایــن  هســتیم،  جــدی 

راهبرد توســعه کشــور تعریف شــود و براساس 

بخش هــای  بــه  کشــور  موجــود  منابــع  آن 

تولیــدی تخصیــص داده شــود و در تولیــد 

گفتــه شــد ارز بایــد بــه  کــه  هــم همان طــور 

بخش هایــی تعلــق بگیــرد کــه در واقــع خلــق 

اینکــه  بــه  توجــه  بــا  می کنــد.  افــزوده  ارزش 

آینــده  ی فنــاوری به شــدت در حــال تغییــر 

اســت، بنابرایــن بایــد نگاهــی بــه آینــده نیــز 

داشــته باشــند و نکتــه دیگــر هــم ایــن اســت 

کــه بــا توجــه به شــرایط کنونی جامعه بایســتی 

مجموعــه ای  بایــد  واقــع  در  و  اشــتغال زا 

کار  ایــن  کــه  باشــد  دارا  را  ویژگی هــا  ایــن  از 

کامــالً امکان پذیــر اســت و مــا می توانیــم بــا 

یــزی روشــن از ایــن بحرانــی کــه  یــک برنامه  ر

محصــول حاکمیــت منافــع الیگارش هــا در 

تغییــر نکنــد و نــگاه بــه اقتصــاد از تأمیــن منافــع نخبــگان بــه تامیــن منافــع مــردم تغییــر 

جهــت ندهــد، امــکان اصــالح برون رفــت از ایــن بحــران هــم وجــود نــدارد.

 مــا از یــک الگــوی اقتصــاد اســامی صحبــت می کنیــم کــه  	
ً
خــردورزی: پــس نتیجتــا

ابعــاد آن مشــخص نیســت و در اجــرا و عمــل نیــز یــک الگــوی نئولیبرالــی را اجــرا 

می کنیــم؟

بله کامالً درست است.

خردورزی: شــما برای رســیدن به یک الگوی مشــخص چه راهکارهایی را پیشــنهاد  	

می دهیــد؟

هیــچ جــای دنیــا تاکنــون نمونــه ای از توســعه، بــدون تولیــد صنعتــی شــناخته شــده 

یخــی اســت کــه اگر مــا بخواهیم  نیســت؛ بنابرایــن یــک تجربــه بشــری و یــک تجربــه تار

یــم و آن هــم تولیــد صنعتــی و هــر فعالیتــی را  توســعه پیــدا کنیــم بایــد بــه تولیــد بپرداز

نمی تــوان تولیــد نامیــد؛ بــرای مثــال در کشــور مــا قطعــات یــک تلویزیــون را از خــارج 

کشــور وارد کرده و مونتاژ می کنند و این یک فرآیند تولید نیســت این درمورد بســیاری 

یــم و نمی دانیــم آیــا  یــرا مــا اســتراتژی توســعه ندار از صنایــع کشــور نیــز صــادق اســت؛ ز

ایــن شــکل از تولیــد تلویزیــون در اولویت هــای تخصیــص ارز و اعتبــارات کشــور قــرار 

می گیــرد یــا نــه!

ــای  ــهیالت و کمک ه ــوند، تس ــته بندی ش ــع دس ــد صنای ــوع بای ــن موض ــل ای ــرای ح ب

دولتــی بــه همــه صنایــع اختصــاص پیــدا نکنــد؛ چــون منابــع محــدود اســت و بایــد 

ــا ویژگی هــای خــاص کــه یکــی از ایــن ویژگی هــا  بــه چنــد صنعــت محــدود آن هــم ب

ــد. یکــی  به خصــوص در شــرایط کنونــی کشــور اشــتغال زایی اســت، اختصــاص یاب

ــورد  ــعه م ــه توس ــل اولی ــه در مراح ــعه یافت ــورهای توس ــه کش ــه در هم ــع ک ــن صنای از ای

توجــه بــوده مســأله نســاجی و پوشــاک اســت کــه هــم اشــتغال زا اســت و هــم ایجــاد 

ــع پاییــن دســتی  ــا صنعــت دیگــر صنای شــغل در ایــن حوزه هــا کــم هزینــه اســت و ی

پتروشــیمی اســت. در حــال حاضــر کشــور مــا عمدتــًا صنایــع باالدســتی پتروشــیمی را 

یســتی فراوانــی بــه همــراه دارد و همچنیــن هزینه هــای  داراســت کــه آلودگــی محیــط ز

	 
نظــام تصمیم گیری هــای اساســی در کشــور مــا بــه گروه هــای قــدرت داده شــده 

ــا بتواننــد منابــع عمومــی را بــه نفــع گروه هــای نخبــه سیاســی زه  کشــی کننــد  ت

و متأســفانه ایــن اتفاقــی اســت کــه رخ داده و یــک الیگارشــی در جامعــه مــا 

شــکل گرفتــه کــه امــروزه اصلی تریــن مانــع توســعه کشــور بــوده اســت و یکــی از 

اصلی تریــن خطرهایــی اســت کــه کل نظــام سیاســی را تهدیــد می کنــد. 
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اقتصــاد ایــران هســت عبــور کنیــم؛ امــا بــرای 

ایــن کار بایــد در بخــش تولیــد ســرمایه گذاری 

نزدیــک  حاضــر  حــال  در  بگیــرد.  صــورت 

یــک دهــه اســت کــه ســرمایه گذاری در ایــران، 

ســرمایه خالــص منفــی اســت؛ یعنــی موفــق 

بــه تأمیــن ســرمایه های الزم نشــده و علــت 

اصلــی آن هــم افزایــش شــدید و بی ســابقه 

قیمــت ارز در کشــور اســت . پــس بایــد ایــن 

مســأله را حــل کــرد و بــرای ایــن کار هــم بایــد 

کــه قیمــت ارز روی قیمــت هــای  مادامــی 

کنونــی وجــود دارد و امــکان اصــالح نیســت، 

قیمــت ارز در روزهــای اول دولــت ســیزدهم 

و  کنــد  پیــدا  کاهــش  هزارتومــان   ۱۰ یــر  ز بــه 

یــج کاهــش داشته باشــد و  پــس از آن بــه تدر

البتــه مقابلــه ی بســیاری در برابر ایــن موضوع 

همــان  گــروه  ایــن  اســت.  طبیعــی  امــری 

الیگارش هــا و همــه آن هایــی هســتند کــه از 

افزایــش قیمت هــا ســود می برنــد نــه از تــالش، 

خالقیــت. و  نــوآوری  سخت کوشــی، 

خــردورزی: بــه نظــر شــما اگــر قیمــت دالر زیــر۱۰ هزارتومــان بیایــد و کســی خریــدار دالر  	

؟ باشــد، آیــا دالر بــه انــدازه کافــی بــرای عرضــه وجــود دارد یــا خیــر

، چــه مســتقیم؛ مثــل فــروش نفــت  در اصــل دالری کــه از فــروش منابــع طبیعــی کشــور

خــام و چــه غیــر مســتقیم؛ مثــل فــروش فــوالدی کــه بــا منابــع عمومــی تأمیــن می شــوند 

تمامــًا متعلــق بــه عمــوم مــردم و بخــش نیازهــای اساســِی یــک زندگــی مناســب بــرای 

مــردم اســت و همچنیــن بــرای بخــش تولیــد، کاهــش شــدید قیمــت ارز بایــد اتفــاق 

بیفتــد، ضمنــًا ســرمایه گذاری تــازه می توانــد تــا حــدودی مقــرون بــه صرفــه شــود، 

مشــروط بــه دو شــرط، یکــی از آن هــا اصــالح نظــام مالیاتــی اســت؛ بــا درآمد هــای 

بی ســابقه ای کــه در حــوزه ی فعالیت هــای نامولــد در کشــور به دســت می آیــد؛ مثــل 

یــد و فــروش زمیــن، ســکه، ارز و بــورس و بــازار ســهام و اخیــرًا هــم تولیــد رمــز ارزهــا به  خر

ایــن فعالیت هــا افــزوده شــده اســت کــه اصــالً در چنیــن اقتصــادی تولیــد امــکان پذیــر 

نیســت و امــکان حــل مســائل هــم در چنیــن اقتصــادی وجــود نــدارد بنابرایــن نظــام 

مالیاتــی بایــد از ایــن دســته فعالیت هــا مالیات هــای بســیار ســنگینی اخــذ کنــد تــا 

ایــن فعالیت هــا پرهزینــه شــوند و منابــع حاصلــه را به ســمت تولیــد صنعتــی و آن هــم 

بخش هــای مــورد توجــه بــرای توســعه کشــور هدایــت کنــد. در واقــع بــه تولیــد صنعتــی 

وکمک هــای مالــی، یارانــه  دســتمزد و یارانــه تحقیــق و توســعه پرداخــت کنــد تــا ایــن 

امــکان فراهــم شــود کــه تولیــد در محــور فعالیت هــا قــرار بگیــرد و بــه ایــن منظــور بایــد 

تولیــد بــه پرســودترین فعالیــت اقتصــادی در کشــور تبدیــل شــود در نتیجــه ایــن یــک 

اقــدام و امــر اساســی و حیاتــی  بــرای نظــام مالیاتــی کشــور می باشــد.
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بــه  وابســته  آینــده  از صنایــع  قابــل توجهــی 

روشــن  هســتند.  بخش هــا  ایــن  توســعه 

زمینه هایــی  چــه  روی  بایــد  مــا  کــه  اســت 

ایــن  از  یکــی  قطعــًا  کنیــم  ســرمایه گذاری 

آینــده  بــه  چشــم انداز  توجــه  بــا  صنایــع 

اســت؛  پتروشــیمی  دســتی  پاییــن  صنایــع 

ایــن  در  مــا  ســرمایه گذاری  متأســفانه  امــا 

حــوزه بســیار انــدک اســت. حــل ایــن مشــکل 

بایــد  بلکــه  نیســت  دشــواری  کار  چنــدان 

منابــع موجــود کشــور در ۲ تــا ۳ برنامــه پنــج 

ســاله آینــده معطــوف به توســعه این بخش ها 

ــعه،  ــی توس ــای اصل ــی از محوره ــد و یک باش

کوچــک و متوســط اســت،  برنامــه  صنایــع 

زمانــی کــه ایــن صنایــع  رشــد کــرد، می تــوان 

زمینــه ادغــام آن هــا را فراهــم نمــود و این کاری 

اســت کــه هــم ژاپنی هــا و هــم کشــورهای کــره 

و شــرق آســیا انجــام دادنــد، صنایــع کوچــک 

ادغــام  از  پــس  و  را رشــد دادنــد  و متوســط 

کــردن تبدیــل بــه بنگاه هــای بزرگــی شــدند کــه 

قــدرت انحصــاری داشــته باشــند و بتواننــد 

در مقیــاس جهانــی رقابــت کننــد.

در  ســرمایه گذاری  امــکان  کســی  امــروزه 

بــا  به خصــوص  و  نــدارد  را  بــزرگ  صنایــع 

امــکان  اصــالً  تومــان   ۲۵۰۰۰ دالر  قیمــت 

در  حتــی  نــدارد،  وجــود  ســرمایه گذاری 

صنایــع کوچــک. اگــر قیمــت دالر بــه ۷۰۰۰ 

کاهــش یابــد و پــول  الــی ۸۰۰۰ هــزار تومــان 

ــته از  ــان آن دس ــود آن زم ــت ش ــز تقوی ــی نی مل

صنایعــی کــه مــورد نیــاز آینــده کشــور هســتند 

مــورد حمایــت بخــش عمومــی و دولتــی قــرار 

می گیــرد و تمامــی ایــن اتفاقــات زمانــی تحقق 

می یابــد کــه مبــارزه بــا فســاد؛ یعنــی برخــورد بــا 

گیــرد.* انجــام  الیگارش هــا  همیــن 

دوم هــم اصــالح نظــام بانکــی هســت؛ یعنــی ایــن نظــام بانکــی کشــور اســت کــه 

را تأمیــن و تغذیــه مالــی می کنــد و دلیــل این کــه مــا منشــأ  فعالیت هــای نامولــد 

بســیاری از ایــن فســادها را در آنجــا جســتجو می کنیــم ایــن اســت که تولیــد باید محور 

قــرار بگیــرد، تولیــد خاصــی کــه جهت گیــری آینــده داری دارد و ضمنــًا بــه اصطــالح، 

پیــش َبرنــده ی بخش هــای دیگــر اقتصــاد کشــور اســت، یکــی الــزام بــه کاهــش شــدید 

قیمــت ارز اســت کــه بایــد رخ دهــد و البتــه منافــع خیلــی بزرگــی در اینجــا وجــود دارد 

ــا آن مخالفــت می کنــد و ایــن طبیعــی اســت؛ چــون  کــه مافیــای قــدرت به شــدت ب

منافــع آن هــا در گــرو ایــن مســأله اســت ولــی منافــع ملــی و منافــع عمــوم مــردم نیازمنــد 

ایــن کاهــش شــدید قیمــت ارز اســت و اصــالح نظــام مالیاتــی و اصــالح نظــام بانکــی 

کــه بــرای هــر کــدام دســتور کار روشــنی وجــود دارد.

خــردورزی: منظــور از تولیــد در شــاخصه هایی کــه فرمودید شــاخص های جمعیت  	

بــازده را می توانیــم در ایــن اقتصــاد  کوچــک زود  کارگاه هــای  هــم هســت؛ مثــاً 

 گســترده تر باشــند و  شــاخص های 
ً
الگوپــردازی کنیــم یــا تنهــا کارگاه هایــی کــه صرفــا

طوالنــی مدت تــری داشــته باشــند مــی توانیــم در بحــث تولیــد ســرمایه گذاری کنیــم ؟

اول بایــد محورهــای مهــم حوزه هــا مشــخص شــود کــه ممکــن اســت حداکثــر ۶ یــا ۷ 

حــوزه صنعتــی باشــد کــه بایــد در قالــب خوشــه های صنعتــی دیــده شــود؛ مثــالً اگــر 

قــرار اســت ماشین ســازی در کشــور یکــی از ایــن محورهــا باشــد بایــد بــا توجــه بــه آینده 

یــم ، مــا نمی توانیــم  ایــن صنعــت ببینیــم کــه چــه نــوع ماشین ســازی در پیــش بگیر

ماشین ســازی هایی کــه در آینــده خیلــی نزدیــک منســوخ می شــوند را برگزینیــم. بایــد 

یــم کــه  چشــم انداز آینــده آن هــا روشــن اســت و در همــان صنعــت  بــه صنایعــی بپرداز

ماشین ســازی هــم بایــد دســته بندی کنیــم ممکــن اســت مــا نتوانیــم ماشــین آالت 

چــاپ تولیــد کنیــم یــا این کــه در شــرایط کنونــی نتوانیــم وارد چنیــن نیــازی شــویم؛ پــس 

یــم نیــاز آینــده صنعــت مــا و نیــاز روز جامعــه چــه ماشــین آالتی هســتند از  بایــد بنگر

کیــد کنیــم. ابتــدا بایــد بــر روی آن صنعــت و ماشین ســازی و صنایــع مربوطــه تأ

روی  بایــد  کشــور  ســرمایه گذاری های  اصلی تریــن  از  یکــی  قطعــًا  یرســاخت ها؛  ز

یــزی باشــد و بتوانــد شــبکه اتصــال  یرســاخت های ر یرســاخت ها به خصــوص ز ز

کشــور مخصوصــًا مناطــق حاشــیه کشــور را به هــم متصــل کنــد و بــا کانون هــای دیگــر 

ایــن زمینــه ارتبــاط و تجــارت خارجــی را تســهیل و ارزان کنــد. بنابرایــن همیــن مســأله 

، خــود یــک ســرمایه گذاری بزرگــی اســت کــه کامــالً  یــزی کشــور ایجــاد شــبکه تکمیــل ر

امــکان پذیــر اســت؛ یعنــی منابــع در داخــل کشــور قابــل تأمیــن اســت، بنابرایــن، ایــن 

 IT صنایــع اصلــی بایســتی مشــخص شــوند کــه قطعــًا یکــی از ایــن صنایــع، صنایــع

و فنــاوری اطالعــات و هــوش مصنوعــی و ایــن دســته از فعالیت هاســت کــه بخــش 
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بــه  ســخن  اقتصــادی  علــوم  از  کــه  زمانــی 

میــان می آیــد صرفــًا یــک علــم نیســت، بلکــه 

از علــوم مختلفــی برخــوردار اســت. یکــی از 

علــوم اقتصادی، فلســفه و مکتــب اقتصادی 

کــه ایدئولــوژی اقتصــادی هــم بــه آن  اســت 

می گوینــد. از دیگــر علــوم اقتصــادی، علــوم 

مبتنــی بــر عقــل و تجربــه در حــوزه اقتصــاد 

جغرافیــای  اقتصاد ســنجی،  مثــل  اســت؛ 

اقتصــادی ، سیاســت اقتصــادی و یــا اقتصــاد 

... بحــث دیگــری کــه از ســال ۱۹۸۰  سیاســی و

در دنیــا مطــرح شده اســت بحــث حکمرانــی 

یعنــی  حکمــی؛  مبانــی  اســت.  اقتصــادی 

معرفت شــناختی،  اصلی شــناختی،  مبانــی 

انسان شــناختی و ارزش شــناختی کــه مبانــی حکمــی بر همه علوم اقتصادی و فلســفه 

ــرا یکــی از مهم تریــن مباحــث  ی اقتصــاد تأثیرگــذار اســت و ایــن کامــالً روشــن اســت؛ ز

اقتصــاد مبانــی فلســفه اقتصــاد می باشــد.

ســؤال مهــم در بــاب  اقتصــاد ایــن اســت کــه تعریــف شــما از انســان چیســت؟ آیــا انســان 

یــک موجــود تــک ســاحتی اســت یــا چنــد ســاحتی؟ اگــر از نظــر شــما انســان فقــط یــک 

موجــود متریالــی اســت، بایــد بدانیــد روابــط اقتصــادی کــه در بــاب آن ســخن گفتــه 

می شــود نگاهــی کامــالً متریالــی اســت،  اگــر ســاحت ملکوتــی بــرای انســان قائــل شــوید، 

طبیعتــًا در بحث هــای معیشــت و اقتصــاد بــه مقوله معنویت انســان و ملکوت انســان 

کیــد خداونــد ســبحان بــه حــالل و حــرام بودن طعام انســان به  هــم توجــه داده می شــود. تأ

ایــن دلیــل اســت کــه طعــام حــرام می توانــد بــه نظــام اقتصــادی آســیب بزنــد و کســی کــه 

در فعالیــت اقتصــادی بــا مــردم صــادق نباشــد، دروغگــو و گرفتــار باشــد قطعــًا اقتصــاد 

حرامی خواهد داشــت این اقتصاد حرام به معشــیت او و معیشــت جامعه هم آســیب 

می زنــد. در بــاب ربــا، خداونــد یکتــا می فرماینــد کــه ربــا محاربــه بــا خداســت؛ یعنــی 

جامعــه اقتصــاد فعالیــت مالــی کــه ربا باشــد را محاربه با خدا می داند. مبانی فلســفی در 

باب هســتی، معرفت و انســان بر اقتصاد تأثیر گذار اســت؛ لذا فلســفه اقتصاد می تواند 

پارادایم حکمی و اجتهادی در حکمرانی اقتصادی
درآمدیبرمبانیشناختیعلماقتصاداسالمی

دکترعبدالحسینخسروپناه
استادحوزهعلمیهوپژوهشگرحوزهفلسفه
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و یــا در حــوزه اقتصــاد نظریه هایــی کــه فریدمــن 

مطــرح می کنــد و هــم اقتصــاد کالســیک و هــم 

کینــزی  اقتصــاد نئو کالســیک هــم اقتصــاد 

کامــالً مبتنــی بــر پارادایم هــا هســتند؛ یعنــی 

نظریــه علــوم اقتصادی مبتنــی بــر پارادایم های 

علوم انســانی و دقیقًا مبتنی بر مبانی فلســفی 

می توانــد  اســالمی  حکومــت  لــذا  هســتند؛ 

حکمــی  پارادایــم  کنــد.  ایجــاد  را  پارادایمــی 

بــر نظریه هــای علــوم  و اجتهــادی می توانــد 

ــالح  ــروزه اصط ــد، ام ــذار باش ــادی تأثیرگ اقتص

گاورمنت تقریبًا جای خــودش را به گاورمنس 

یعنــی  اقتصــادی؛  حکمرانــی  اســت.  داده 

اقتصــادی  سیاســت گذاری  اصلــی  بحــث 

یــع  و تنظیم گــری اقتصــادی بــا رویکــرد بــاز توز

ــرای ایجــاد خدمــات عمومــی. تســهیل گری ب

در  و  اقتصــادی  سیاســت گذاری  در 

کــه ایــن تنظیم گــری  تنظیم گــری اقتصــادی 

قــدم  اولیــن  دارد،  مرحلــه  هشــت 

کــه دقیقــًا مبتنــی بــر  مقررات گــذاری اســت 

مبانــی ارزشــی اســت؛ چــون سیاســت گذاری، 

مقررات گــذاری و تنظیم گــری تمامــًا بایدهــا و 

نباید هاســت، ایــن بایدهــا و نباید هــای کالن 

سیاســت گذاری یا بایدهــا و نبایدهای قانونی 

کــه تنظیم گــری و مقررات گــذاری بــه  اســت 

ــر مبانــی  آن می پــردازد و همــه این هــا مبتنــی ب

ُقبــح  و  ُحســن  مــا  آیــا  اینکــه  ارزشی اســت. 

ــه مــا  ــه و اصــالً نظری ــا ن ــم ی ی عقلــی را قبــول دار

در بــاب اعتبــاری چیســت، تأثیــر جــدی در 

حکمرانــی اقتصــادی می گــذارد،  پــس بنابراین 

پیونــد وســیع ایجابــی و اثباتــی بیــن حکمــت 

اســالمی و علــوم اقتصــادی اعــم از فلســفه 

اقتصــاد، مکتــب اقتصــاد، علــم اقتصــاد  و 

دارد.* وجــود  اقتصــادی  حکمرانــی 

بــا رویکــرد حکمــی، فلســفه های تحلیلــی، فلســفه های اگزیستیالیســتی، فلســفه های 

پوزیتیزیســتی و آمپریســتی باشــد؛ همان طــور کــه فلســفه اقتصــاد بــا رویکرد آمپریســتی، 

پوزیتیویســتی منطــق فلســفی ـ تحلیلــی اســت. حــال اگــر فلســفه اقتصــاد بــا رویکــرد 

حکمــت اســالمی داشــته باشــیم، بهتــر اســت بــا نــگاه نقــد دربــاره آن هــا بحــث کنیــم؛ 

ولــی فلســفه اقتصــاد را هــم بــا مبانی حکمی رویکرد حکمت اســالمی، حکمت اشــراق، 

حکمت متعالیــه دنبــال کنیم.

جایگاهایدئولوژیهایاجتماعیدرحکمرانیاقتصادی

قســمت دوم اقتصــاد، مکتــب اقتصــادی یــا ایدئولــوژی اقتصــادی می باشــد. ایدئولوژی 

لیبرالیســم، فمینیســم، فاشیســم، نازیســم، سوسیالیســم و مارکسیســم همــه این هــا 

کــه بــه ایدئولــوژی اقتصــادی هــم پرداختنــد و  ایدئولوژی هــای اجتماعــی هســتند 

نگاه شــان از حالــت فــرد بــه جامعــه، بــه عدالــت، بــه آزادی، بــه دولــت حداقلــی و دولــت 

حداکثــری می باشــد؛ مثــالً لیبــرال دموکراســی از دولــت رفــاه ســخن می گویــد و نظریــه 

عدالــت جــان رالــز را مطــرح می کنــد. جــان رالز معتقد بــه دولت رفــاه و لیبرال دموکراســی 

اســت؛ امــا کســانی کــه نو لیبرالیســم هســتند نظریــه دولــت رفــاه و نظریــه عدالــت رالــز را  

ــا عدالــت هایــک را می پذیرنــد. نمی پذیرنــد و عدالــت نوزیــک و ی

در بــاب آزادی هــم نظریــه دیگــری وجــود دارد؛ امــا اســاس و نظریــه حکمــت اســالمی در 

بــاب عدالــت چیســت؟ عدالــت توزیعــی یــا عدالــت ســازمانی؟ در حکومــت اســالمی 

یــم. یــم کــه فرصــت نیســت بــه همــه آن هــا بپرداز یــادی دار در بــاب آزادی عدالت هــای ز

ــه  ــت، ن ــالمی دول ــت اس ــت. در حکم ــت اس ــرای عدال ــالمی آزادی ب ــت اس ــر حکم نظ

ــه دولــت حداکثــری سوسیالیســت ها. اساســًا  دولــت حداقلــی لیبرالیست هاســت ن

دولــت در اســالم، رابطــه و پیونــد بیــن امــت و امامــت اســت. ایــن نظریــه  کامــالً تأثیرگــذار 

بــر مکتــب اقتصــادی اســت و  تأثیــری اســت کــه حکمــت اســالمی و مکتــب اقتصــاد 

دارد؛ یعنــی دولــت حداقــل و حداکثــری بــر عدالــت در آزادی و بــر اصالــت فــرد تأثیــردارد.

نقشحکومتاسالمیدرحکمرانیاقتصادی

آیــا حکومــت اســالمی بــر علــم اقتصــاد کــه علمــی تجربــی ـ عقلــی اســت تأثیرمی گــذارد؟ 

. چــرا؟ بــرای اینکــه تمــام نظریه هــای علــم اقتصــاد، نظریــه عرضــه و تقاضــا،  بلــه کامــالً

نظریــه تابــع مصــرف فریدمــن و حتــی نظریــه ای کــه در حــوزه اقتصــاد ســنجی وجــود دارد 

مبتنــی بــر پارادایم هــای علــوم انســانی یــا پارادایم های تبیینی اســت؛ مثل آمپریســت ها و 

پوزیتیویســتی یــا عقل گرایــی انتقــادی پوپــر کــه ابطال گرایــی را مطــرح می کنــد و یا مبتنی 

بر پارادایم های تفهمی، تفسیری وهرمنوتیکی می باشد؛ مثل دیلتایی  یا هایِدگرگادامی 

بــر یــا نظریه هایــی که گیــدرز مطرح می کند  یــا ترکیبــی از ایــن دو و یــا ماننــد نظریــه ای کــه ِو
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یــک نظریــه و یــا فروضــش را نمی تــوان ازمنظــر 

کــه  کامــالً »واقع گرایانــه«، آن گونــه  توصیفــی، 

 بدین واژه اطالق می شــود، دانســت… 
ً
معمــوال

سرنوشــت محتوم هر تالشــی برای دســتیابی 

بــه ایــن نــوع »واقع گرایــی« آن اســت کــه نظریــه 

را کامــالً غیرقابــل اســتفاده خواهــد ســاخت. 

کامــالً  یــه  نظر یــک  بــه  دســتیابی  اندیشــه 

ــت.1  ــک اس ــک مترس ــی ی ــه نوع ــه ب واقع گرایان

شــکل  را  ذهنیت هــا  همــواره  انگاره هــا 

و  افــکار  می کننــد.  یــت  مدیر و  می دهنــد 

و  محصــور   
ً
معمــوال انســانی  اندیشــه های 

ــه  گاهان ــاره مفاهیــم مختلــف ســاخته اند و آ ــه انگاره هایــی اســت کــه درب محــدود ب

گاهانــه، بــا تکیــه بــر ایــن انگاره هــا، جهــان پیرامــون خــود را می بیننــد،  تفســیر  یــا ناآ

می کننــد و تــالش می کننــد آن را تغییــر دهنــد. انگاره هــا البتــه ثابــت و پایــدار نیســتند 

امــا فراینــد شــکل گیری و تطــور آن هــا لزومــًا در بســتری طبیعــی یــا در نتیجــه ی تکامــل 

یــک  بینش هــای بشــری صــورت نمی گیــرد و عمدتــًا جریان هــای سیاســی و ایدئولوژ

هســتند کــه بــا برخــورداری از انگیزه هــای کافــی و قــدرت اقنــاع رســانه ای، انگاره هــا را 

تولیــد یــا بازتولیــد می کننــد. 

ــودن اقتصــاد  ــا انــگاره »علمــی« ب ــر ب پیدایــش و تطــور اقتصــاد اســالمی از ابتــدا درگی

بــوده اســت. بــه محــض مطرح شــدن ایــده اقتصــاد اســالمی، اولیــن انتقــادی کــه بــه آن 

شــده ایــن بــوده اســت کــه مگــر »علــم« هــم اســالمی و غیراســالمی دارد؟ و مخالفــان 

بــرای اثبــات بی معنابــودن اقتصــاد اســالمی، پــا را فراتــر می گذارنــد و بــا طــرح مغالطــه 

یــم کــه شــما حــرف از اقتصــاد اســالمی  »مگــر علــم فیزیــک اســالمی و غیــر اســالمی دار

ــگاه  ــوند. از ن ــود چیــزی بــه نــام اقتصــاد اســالمی می ش ــر وج ــًا منک ــد؟« اساس می زنی

افسانه »علم« اقتصاد
کادمیک و ژورنالیسم دانِش اقتصاد بررسی اندیشه ای و نقد تحصیات آ

دکترعلیسعیدی
عضوهیأتعلمیگروهاقتصاداسالمیدانشگاهقم
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ارزش هــا  و  هنجارهــا  بــه  ربطــی  هــم  واقــع 

نــام  بــه  چیــزی  مــا  این جهــت،  از  و  نــدارد 

یــم. برخــی از طرفــداران  اقتصــاد اســالمی ندار

اقتصــاد اســالمی بــا پذیرش تفکیــک اقتصاد 

کــه  می کننــد  کیــد  تأ هنجــاری،  از  اثباتــی 

اقتصــاد اســالمی در حــوزه اقتصــاد هنجــاری 

می گنجــد کــه دربــاره بایدهــا و نبایدهــا یــا بــه 

تعبیــری، سیاســت گذاری و تصمیم گیــری 

اســت امــا می پذیرنــد کــه اقتصــاد اســالمی 

در زمینــه اقتصــاد اثباتــی حرفــی بــرای گفتــن 

ــدارد.  ن

ــم  ــان ده ــم نش ــتار می خواه ــن نوش ــن در ای م

ــگاره ای  ــاد ان کــه انــگاره »علمی بــودن« اقتص

یــک اســت و پذیــرش  جهــت دار و ایدئولوژ

ــز مســأله ای  ــا نفــی ایــن تلقــی از اقتصــاد نی ی

انتخابــی  نــه  یــک اســت  ایدئولوژ و  ارزشــی 

یتیویســتی. بــرای  علمــی در معنــای رایــج پوز

، ابتــدا بایــد دربــاره برداشــتی کــه  ایــن منظــور

ماهیــت  از  اقتصــاد  علم بــودن  بــه  قائلیــن 

علــم و گزاره هــای علمــی وجــود دارد بحــث 

برداشــت،  ایــن  کــه  دهیــم  نشــان  و  کنیــم 

یــک برداشــت محــدود اســت کــه مربــوط بــه 

نحلــه ای خــاص در فلســفه علــم اســت و 

منتقــدان فراوانــی دارد. ســپس بایــد دربــاره 

ــه  ــم ک ــث کنی ــالمی بح ــاد اس ــت اقتص ماهی

آن چیســت.  از علمی بــودن  منظــور 

طــرد  یــا  نفــی  در  اشــکال  اولیــن  بنابرایــن، 

اقتصــاد اســالمی، مربــوط بــه تلقــی مخالفــان 

از علــم اســت. می گوینــد مگــر می تــوان قائــل 

یــک اســالمی و غیراســالمی شــد کــه  بــه فیز

بتــوان اقتصــاد را هــم متصــف بــه اســالمی 

آن هــا،  نــگاه  در  کــرد؟!  غیراســالمی بودن  و 

کارکــرد علــم اقتصــاد ماننــد فیزیــک، کشــف 

مخالفــان اقتصــاد اســالمی،  »علــم اقتصــاد« دانــش و معرفتــی اســت دربــاره واقعیــت 

ــه ارزش هــا و ایدئولوژی هــا نــدارد بلکــه بایــد واقعیــت  و عینیــت و واقعیــت ربطــی ب

یــم«.  یــم« یــا »بــاور دار را آنگونــه کــه »هســت« شــناخت نــه آنگونــه کــه مــا »دوســت دار

به زعــم ایــن مخالفــان، آنچــه از نظــر آنــان علمــی اســت، ماهیتــی آبژکتیــو دارد و فرقــی 

نمی کنــد کــه چــه کســی بــا چــه باورهــا و تعلقاتــی بــه ایــن ابــژه نــگاه کنــد؛ نتیجــه یکــی 

خواهــد بــود: شــناخت واقــع بماهــو واقــع. اگــر کســی از ایــن چارچــوب خــارج شــود و 

یــان شــناخت تســری دهــد، حتمــًا دچــار  ارزش هــا و باورهــا و تعلقــات خــود را در جر

خطــا در ادراک خواهــد شــد و دیــدگاه او قطعــًا نادرســت خواهــد بــود. 

یــم  شــاید بــه نظــر خواننــده محتــرم ایــن انتقــاد به جــا و منطقــی بیایــد و مــا چــاره ای ندار

یــم. اگــر چنیــن انتقــادی وارد باشــد مــا دو راه در پیــش  جــز اینکــه ایــن انتقــاد را بپذیر

رو خواهیــم داشــت: یــا اینکــه اساســًا منکــر چیــزی بــه نــام اقتصــاد اســالمی بشــویم 

کــه می بینیــم افــراد متعــددی از طیف هــای لیبــرال و سوســیال گرفتــه تــا برخــی از 

یــان چنیــن بــاوری دارنــد. راه دوم ایــن اســت کــه ماننــد غربی هــا، بیــن حوزه هــای  حوزو

ارزشــی و اثباتــی دانــش اقتصــاد تفکیــک قائــل شــویم و اقتصــاد اســالمی را محــدود بــه 

حــوزه ارزشــی اقتصــاد کنیــم. غربی هــا ایــن کار را بعــد از انتقادهــای جــدی مارکــس 

و مارکسیســت ها در اواخــر قــرن نوزدهــم انجــام دادنــد تــا خــود را از مضــان اتهامــات 

آن هــا دور کننــد. لئــون والــراس در کتاب عناصر اقتصادسیاســی محض که در ســال 

۱۸۷۴ منتشــر شــد،  پایه گــذار ایــن تفکیــک بود. البتــه او دانش اقتصادسیاســی آن روز 

را بــه ســه حــوزه تفکیــک کــرد: اقتصادسیاســی محــض، اقتصادسیاســی اجتماعــی 

ــه آن  ، اقتصادسیاســی محــض ب ــگاه او ــردی. از ن ب ــا اخالقــی و اقتصادسیاســی کار ی

کــه بیانگــر روابطــی خــارج از اراده انســان  دســته از مفاهیــم اقتصــادی می پــردازد 

اســت ماننــد مســأله کم یابــی یــا قیمت هــای نســبی. امــا اقتصادسیاســی اجتماعــی یا 

بــردی  اخالقــی، بــه مســائلی همچــون عدالــت و فقــر می پــردازد و اقتصادسیاســی کار

ــراس  ــان بعــد از وال ــودن و کارایــی فنــی در فراینــد تولیــد. اقتصاددان ــه مســأله مفیدب ب

ــل قــرن بیســتم، تفکیــک  ــًا در اوای ــا اینکــه نهایت ــد ت ایــن خــط تفکیــک را دنبــال کردن

کــه حــاال دیگــر بــه علــم اقتصــاد تغییــر نــام داده بــود( بــه دو حــوزه  اقتصادسیاســی )

اقتصــاد اثباتــی و اقتصــاد هنجــاری بــه ســکه رایــج تبدیــل شــد. بــا ایــن تفکیــک کــه در 

یــج مباحــث حــوزه اقتصــاد هنجــاری بــه حاشــیه  ابتــدا جنبــه منطقــی داشــت، به تدر

رانــده شــد و اقتصــاد اثباتــی متــرادف بــا کل »علــم اقتصــاد« تلقــی شــد. نقطــه اوج ایــن 

تفکیــک را در مقالــه »روش شناســی اقتصــاد اثباتــی« فریدمــن می تــوان دیــد که آشــکارا 

وزن قابــل توجهــی را بــه اقتصــاد اثباتــی داده اســت. 

یــان و دانشــگاهیان، بــر ایــن باورنــد  برخــی از منتقــدان اقتصــاد اســالمی، اعــم از حوزو

کــه علــم اقتصــاد یعنــی اقتصــاد اثباتــی، به دنبــال شــناخت واقــع اســت و شــناخت 
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واقــع بمــا هــو واقــع اســت یعنــی شــناخت 

در  مطالعــه ای  انــدک  کــه  کســی  واقعیــت. 

کــه  می دانــد  باشــد  داشــته  اقتصــاد  رشــته 

خــود،  یــات  نظر مقــام  در  اقتصــاد  علــم 

ارتباطــی بــا واقعیــت نــدارد. اکثر دانشــجویان 

ــودن  ــاد از انتزاعی ب ــالن اقتص و فارغ التحصی

و غیرواقعی بــودن ایــن دانــش شــکایت دارنــد. 

یــات  نامــوس نظر کــه  یــه اقتصــاد خــرد  نظر

یاضــی  اقتصــادی اســت، پــر از فرمول هــای ر

و توابــع عرضــه و تقاضاســت کــه هیچ کــدام 

بلکــه  نیســت  واقعیــت  از  برگرفتــه  نه تنهــا 

آن هــا  بــرای  را  نقــض متعــددی  مثال هــای 

کــرد. شــما  می تــوان از زندگــی واقعــی پیــدا 

یــد امــا  می توانیــد دکتــری اقتصــاد هــم بگیر

هیــچ درکــی از واقعیــت اقتصــادی جامعــه 

تلــخ  واقعیــت  ایــن  باشــید!  نداشــته  خــود 

بیــش از آنکــه مربــوط بــه ناکارآمــدی نظــام 

ــه ماهیــت دانــش اقتصــاد  آموزشــی باشــد، ب

کتــاب  مقدمــه  در  والــراس  برمی گــردد. 

ــه اقتصــاد  ی ــاور اســت کــه نظر ــر ایــن ب خــود ب

محــض بایــد مفاهیــم نوعــی ایــده آل را انتــزاع 

ل های ایــن علــم  یــف کنــد تــا اســتدال و تعر

براســاس ایــن مفاهیــم شــکل بگیــرد. پــس 

ل براســاس  از تکمیــل ایــن زنجیــره اســتدال

یــات اقتصــادی  ایــن مفاهیــم انتزاعــی، نظر

بــرای  نــه  امــا  می گردنــد  بــاز  واقعیــت  بــه 

بــردن آن  ــرای به کار تأییــد نتایــج خــود بلکــه ب

 .)71  ,1874  ,Walras( واقعیــت  در  نتایــج 

فریدمــن هــم در مقالــه »روش شناســی علــم 

یــح می کنــد کــه هیــچ لزومــی  اقتصــاد« تصر

اقتصــادی  یــه  نظر یــک  فــروض  کــه  نــدارد 

ــه  ی ــا واقــع باشــد بلکــه آنچــه در نظر ــق ب مطاب

اقتصــادی اهمیــت دارد، قــدرت توصیــف 

یــه اســت. درواقــع فریدمــن قائــل اســت کــه هــر چــه  و پیش بینــی واقعیــت توســط نظر

ــه اقتصــادی توانایــی بیشــتری در توصیــف و  ی ــر باشــد نظر ــه غیرواقعی ت ی فــروض نظر

ــد  ــاره ســاخت فرضیــات جدی پیش بینــی پیــدا می کنــد. او تصریــح می کنــد کــه درب

حــرف چندانــی در ســطح رســمی نمی تــوان گفــت بلکــه »ســاخت فرضیــات جدیــد 

عملــی خالقانــه اســت کــه از الهــام، فراســت و نــوآوری نشــأت می گیــرد … فراینــد آن را 

بایــد در مقــوالت روانشــناختی جســت وجو کــرد و نــه مقــوالت منطقــی؛ یعنــی بایــد آن 

ــه  ــاالتی ک ــه در رس ــرد و ن ــت وجو ک ــا جس ــا و خودنگاری ه ــه زندگی نامه ه را در مطالع

در روش شناســی نوشــته می شــوند؛ و بایــد آن هــا را توســط پندهــا و مثال هــا بــه پیــش 

ل ها و نظریه هــا«. بنابرایــن، دانــش اقتصــاد اثباتــی، آنطــور کــه  بــرد و نــه توســط اســتدال

فریدمــن تبییــن می کنــد، هرگــز به دنبــال شــناخت واقــع بمــا هــو واقــع نیســت، بلکــه 

یــه صرفــًا »ابــزاری« اســت بــرای درک واقعیت هــا، در ایــن مســیر هــم هــر گونــه  نظر

یــات اقتصــادی، وارد نیســت. انتقــادی بــه غیرواقعی بــودن فــروض نظر

بنابرایــن ایــن انــگاره کــه »علــم اقتصــاد به دنبــال شــناخت واقــع بمــا هــو واقــع« اســت 

انــگاره ای اســت کــه حتــی در میــان بــزرگان اقتصــاد غــرب هــم طرفــدار نــدارد. اگــر ایــن 

یــه و گــزاره اقتصــادی را نمی تــوان علمــی دانســت  یــم، هیــچ نظر انــگاره از علــم را بپذیر

ــه  ی ــه پولــی فریدمــن و چــه نظر ی ــه قیمت هــای نســبی مارشــال را و چــه نظر ی چــه نظر

یــات  یــه تعــادل عمومــی والــراس را؛ چــرا کــه تمامــی ایــن نظر عمومــی کینــز و چــه نظر

بــا اتــکا بــر فروضــی غیرواقعــی، صرفــًا به دنبــال تغییــر واقعیت هــا هســتند و هــر کــدام 

از آن هــا از منظــر خــود و فــروض خــود بــه واقعیــت نــگاه می کنــد و نهایتــًا توصیه هایــی 

ــه می دهــد. ایــن را هــم اضافــه کنــم کــه هــدف اصلــی ایــن  ــر واقعیــت ارائ ــرای تغیی ب

، ایــاالت  نظریه پــردازان، حــل مشــکالت و چالش هــای امپراتــوری بریتانیــا و بعدتــر

متحــده بــوده اســت نــه تولیــد علــم و نظریــات جهانشــمولی کــه کاشــف از واقعیت ها 

و قوانیــن اقتصــادی حاکــم بــر زندگــی بشــر باشــد!

ــا محدودکــردن اقتصــاد اســالمی می شــود ایــن  ــه نفــی ی امــا انــگاره دیگــر کــه منجــر ب

اســت کــه تصــور می کننــد وقتــی از اقتصــاد اســالمی ســخن می گوییــم بایــد هم تــراز و 

	 
انــگاره »علمی بــودن« اقتصــاد انــگاره ای جهــت دار و ایدئولوژیــک اســت و 

پذیــرش یــا نفــی ایــن تلقــی از اقتصــاد نیــز مســأله ای ارزشــی و ایدئولوژیــک 

اســت نــه انتخابــی علمــی در معنــای رایــج پوزیتیویســتی. بــرای ایــن منظــور، 

ابتــدا بایــد دربــاره برداشــتی کــه قائلیــن بــه علم بــودن اقتصــاد از ماهیــت علم و 

گزاره هــای علمــی وجــود دارد بحــث کنیــم و نشــان دهیــم که این برداشــت، یک 

برداشــت محــدود اســت کــه مربــوط بــه نحلــه ای خــاص در فلســفه علــم اســت 

و منتقــدان فراوانــی دارد. ســپس بایــد دربــاره ماهیــت اقتصــاد اســالمی بحــث 

کنیــم کــه منظــور از علمی بــودن آن چیســت. 
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از  هیچ کــدام  یــم،  بگیر نظــر  در  واقــع  هــو 

و چــه  لیبرالیســم  اقتصــادی چــه  مکاتــب 

سوسیالیســم و چــه غیــر آن هــا، نمی توانــد 

کــه  ادعــای علمی بــودن داشــته باشــد چــرا 

ــرقی،  ــی و ش ــکوالر غرب ــه های س ــه اندیش هم

از  برگرفتــه  کــه  هســتند  یاتــی  نظر مبتنی بــر 

گمان هــای  باورهــا و تعلقــات و حــدس و 

کــه  »آنگونــه  را  واقعیــت  نظریه پــردازان، 

می بیننــد« و نــه آنگونــه کــه هســت، توصیــف 

. می کننــد

اگــر بخواهــم از ایــن باالتــر روم بایــد بگویــم 

تنهــا امکانــی کــه بــرای شــناخت واقــع بمــا 

هــو واقــع وجــود دارد، فراتررفتــن از محــدوده 

و  تجربــی  مشــاهدات  و  محسوســات 

متصل شــدن بــه منبعــی باالتــر از مــاده اســت 

کــه اشــراف کاملــی بــر واقعیت هــای مــادی 

ازطریــق  جــز  امــر  ایــن  و  دارد  جهانــی  ایــن 

اتصــال بــه وحــی میســر نیســت و اگــر هــم 

ــع  ــف واق ــر از کش ــی غی ــر معنای ــه ه ــم را ب عل

بمــا هــو واقــع بدانیــم، همان قــدر کــه اقتصــاد 

رایــج  یــات  نظر اســت  غیرعلمــی  اســالمی 

هــر  و  هســتند  غیرعلمــی  هــم  اقتصــادی 

هســتند  علمــی  یــات  نظر ایــن  کــه  انــدازه 

در  اســت.  علمــی  هــم  اســالمی  اقتصــاد 

هــر صــورت، اگــر بخواهیــم بــا هــر تلقــی از 

علمی بــودن بحــث کنیــم، اقتصــاد اســالمی 

اقتصــادی  یــه  نظر علمی تریــن  می تــوان  را 

دانســت کــه البتــه نیازمنــد تکامــل و توجــه 

بیشــتر متفکــران و سیاســتگذاران در تمــام 

یکــی اســت.*  جهــان و بــا هــر صبغــه ایدئولوژ

پینوشت
1. میلتون فریدمن، »روش شناسی اقتصاد اثباتی«.

، ج 2، ص 245. 2. بحاراالنوار

یــات اقتصــاد نئوکالســیک، مباحثــی را از کتاب و ســنت ارائــه کنیم! مثالً  معــادل نظر

آیــه ای از قــرآن دربــاره قیمت هــای نســبی یــا روایتــی از معصومیــن علیهم الســالم درباره 

یــم! نگاهــی کــه  حداقــل دســتمزد یــا نــرخ ســود یــا دربــاره خلــق پــول و نظــام بانکــی بیاور

حتــی اخباری هــای افراطــی هــم ندارنــد چــه رســد بــه نــگاه رایــج در میــان متفکــران 

اســالمی.

ل و  حتــی در مباحــث فقهــی نیــز بــه کــرات مشــاهده می شــود کــه فقهــا بــا اســتدال

اســتنتاج و مفهوم گیــری و جمــع ادلــه، بــه گزاره هــا و فتاوایــی می رســند کــه عیــن آن در 

آیــات و روایــات وجــود نــدارد. روایــت مشــهوری از امــام صــادق علیه الســالم وارد شــده 

ع  «.2 نظریه پــردازان اقتصــاد  َفــُرّ ْیُکــُم الَتّ
َ
ْیُکــْم َو َعل

َ
ُصــوِل ِإل

ُ ْ
َقــاُء ال

ْ
ْیَنــا ِإل

َ
اســت کــه »َعل

اســالمی تمــام تــالش خــود را انجــام می دهنــد کــه در چارچــوب شــریعت و مبتنی بــر 

آموزه هــای اســالمی، آنچــه مــورد رضایــت و مدنظــر شــارع اســت را کشــف کننــد و از 

ایــن کشــف خــود، راه حلــی بــرای مشــکالت جامعــه اســالمی پیــدا کننــد تــا بــه تعبیــر 

، »حــق طاعــت« خداونــد را به جــا آورده باشــند. شــهیدصدر

یــات گاه بــه شــکل صریــح در متــن آیــات و روایــات آمــده اســت مثــل حرمــت  ایــن نظر

ربــا؛ گاه بــه شــکل اصــول کالن و راهبردهــای مشــخص آمــده اســت ماننــد نفــی تداول 

ثــروت در دســت اغنیــا یــا لــزوم رفــع فقــر در جامعــه؛ گاه به صــورت ضمنــی در ســیره 

پیامبــر و معصومیــن علیهم الســالم آمــده اســت کــه قابــل شناســایی و اســتخراج 

قواعــد حکمرانــی اقتصــادی از آن اســت و گاهــی نیــز بــا کنــار هــم گذاشــتن احــکام 

یربنــای آن هــا در حــد وســع نظریه پــرداز اســالمی دســت یافــت.  روبنایــی می تــوان بــه ز

یــات اقتصــاد اســالمی را بــرای  اسالم شــناس مســلط بــر منابــع دینــی می توانــد ایــن نظر

حــل مشــکالت جامعــه اســالمی و تنظیــم امــور اقتصــادی اســتخراج، صورت بنــدی 

ــد و عجیبــی نیســت بلکــه در طــول  و نظام ســازی کنــد. ایــن کار نه تنهــا چیــز جدی

یــخ، مراجــع و فقهــای اســالم بارهــا و بارهــا در آثــار علمــی خــود انجــام داده انــد کــه  تار

یــه والیــت فقیــه حضــرت امــام خمینــی )ره( مشــهود  نمونــه اخیــر و مشــهور آن در نظر

اســت. بنابرایــن، اقتصــاد اســالمی صرفــًا مجموعــه ای از آیــات و روایــات نیســت بلکه 

یــات اقتصــادی اســت کــه بــا اتــکا بــه قــرآن و ســنت، بــرای تنظیــم  منظومــه ای از نظر

امــور مســلمین کشــف و تبییــن شــده اســت. 

ــع بمــا  ــم را به معنــای کشــف واق ــر عل ــم کــه اگ ــه جمع بنــدی می کن درنهایــت این گون

	 
علــم اقتصــاد در مقــام نظریــات خــود، ارتباطــی بــا واقعیت نــدارد. نظریــه اقتصاد 

خــرد کــه نامــوس نظریــات اقتصــادی اســت، پــر از فرمول هــای ریاضــی و توابــع 

عرضــه و تقاضاســت کــه هیچ کــدام نه تنهــا برگرفتــه از واقعیــت نیســت بلکــه 

مثال هــای نقــض متعــددی را بــرای آن هــا می تــوان از زندگــی واقعــی پیــدا کــرد. 
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بررسی اندیشه های شناختی -اقتصادی مکتب کینزی

تبییناندیشههایمکتباقتصادیکینزیونئوکینزی

مرضیهصادقیان
دانشجویدکتریحقوق
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بیــکاری از بیــن مــی رود )تحریــک تقاضــا(. از 

آنجــا کــه تقاضــا بخــش مهمــی از هزینه هــای 

بــا  می توانــد  می آیــد،  به شــمار  دولــت 

افزایــش  ایــن  در  انبســاطی  سیاســت های 

تقاضــا نقــش مؤثــری داشــته باشــد و اقتصــاد 

را تکانــی بدهــد؛ یعنــی دولــت در دوران رکــود 

هزینه هــا را افزایــش و مالیــات را کاهــش دهد 

و بعــد چــرخ اقتصــاد کــه بــه گــردش افتــاد، از 

ببــرد.  بــاال  را  و مالیــات  کنــد  کــم  هزینه هــا 

بــودن بودجــه  اندیشــه های کینــز مســأله تراز

را کــه زمانــی بســیار پراهمیــت تلقــی می شــد، 

بســیار کم رنــگ کــرد.

، بــه حدکافــی  یــه کینــز یربنایــی نظر اصــل ز

ــد نســبت  واضــح اســت: مخــارج دولتــی بای

داشــته  خصوصــی  تجــارت  بــا  معکــوس 

باشــد. در مواقعــی کــه تجــارت رونــق می یابد، 

ــه  ــی ک ــد؛ و زمان ــرج کن ــر خ ــد کمت ــت بای دول

بــر مخــارج عمومــی  کســاد شــود  اقتصــاد، 

یــه  نظر در  کــه  آنچــه  شــد.  خواهــد  افــزوده 

، رادیــکال به حســاب می آیــد ایــن اصــل  کینــز

ــرل تقاضــا  ــرای کنت کلــی اســت کــه دولــت ب

بایــد در اقتصــاد مداخلــه نمایــد و ایــن ایــده 

تقاضــا«  یــت  مدیر »سیاســت  به عنــوان 
می شــود.6 شــناخته 

او بــرای افزایــش تقاضــا جز باالبــردن مصرف و 

ــت(  ــای دول ــت )هزینه ه ــرمایه گذاری دول س

آن  و  داشــت  نظــر  در  هــم  را  دیگــری  راه 

ــود.  ــا ب ــرمایه گذاری بنگاه ه ــزان س ــش می افزای

یــخ همیشــه  کینــز معتقــد بــود در طــول تار

میــل بشــر بــه پس انــداز قوی تــر از میــل بــه 

ایــن  او  بــوده اســت. حــرف  ســرمایه گذاری 

کــه  کــه مــردم ترجیــح می دهنــد ثروتــی  بــود 

ــد  پــس از رفــع نیازهــای مصرفی شــان می مان

پیشینهومعرفیمکتباقتصادیکینزی

یکــی از مهم تریــن مباحثــی کــه در میــان اقتصاددانــان و نیــز بســیاری از اندیشــمندان 

حــوزه علــوم سیاســی مطــرح می شــود بحــث مداخلــه یــا عــدم مداخلــه دولــت در 

امــر تولیــد و اقتصــاد اســت. در یــک ســو اقتصاددانــان کالســیک معتقــد بــه تســویه 

خودبه خــود بازارهــا و لــزوم حــذف حضــور مداخله گرانــه دولــت در اقتصــاد هســتند، 

، اقتصاددانــان کینــزی معتقدنــد در شــرایط رکود اقتصــادی، حضور  و در ســوی دیگــر

و مداخلــه دولــت ضرورتــی جــدی دارد.

ــه دانــش اقتصــاد کالن اســت.  ــوط ب مبحــث اقتصــاد کینــزی از جملــه مباحــث مرب

دانــش اقتصــاد کالن1 بــا روش شناســی خــاص و به صــورت نوعــی ابــداع در دهــه ۱۹۳۰ 

«2 پایه گــذاری شــد3. کینــز مکتبــی اندیشــه ای پایه گــذاری  توســط »جــان مینــارد کینــز

کــرد کــه اقتصــاد کینــزی نــام گرفــت؛ و ایــن تنهــا مکتــب اقتصــادی اســت کــه عنــوان 

کــرده اســت. از ســال های بعــد از نخســتین  خــود را از نــام بنیان گــذارش اقتبــاس 

جنــگ جهانــی تــا آغــاز دهــه 80 را می تــوان کم وبیــش دوره اقتصــاد کینــزی نــام نهــاد. او 

معتقــد بــه واکنــش انتقــادی بــه اقتصــاد بــازار و لــزوم مداخلــه دولت هــا در اقتصــاد بــود.

کینــز باتوجه بــه تحلیــل خــود از شــرایط اقتصــادی کشــورهای پیشــرفته و شــناخت 

یخــی و علمــی عــدم تعادل هــای پیــدا شــده در اقتصــاد، پیشــنهاد  یشــه های تار ر

می کنــد کــه دولــت بایــد در مقیــاس کالن اقتصــادی، از طریــق اعمال سیاســت های 

یــه عمومــی«  طــرف تقاضــا، اقتصــاد را اداره و نظــارت کنــد4 )شــاکری، ۷۲(. او در »نظر

ــه  ــد ک ل می کن ــتدال ــد، اس ــته ش ــه 1930 نگاش ــادی ده ــود اقتص ــال های رک ــه در س ک

نبــود تقاضــا ناشــی  از  کــه  کوتاه مدتــی هســتند  رکودهــای اقتصــادی، مشــکالت 

می شــوند. وی یــک راه حــل ســاده بــرای ایــن مســأله پیشــنهاد کــرد: دولــت بایــد از 

طریــق هزینه هــای عمومــی، میــزان تقاضــا را بیشــتر کنــد.

به محــض اینکــه اقتصــاد بــه دوران رونــق بازگشــت، دولــت می توانــد از طریــق افزایــش 

مالیــات و کاهــش مخــارج عمومــی، کســری بودجــه خــود را جبــران نمایــد. در اقتصــاد 

ــه  ــی ب ــد، ول ــا هــم برابرن کالســیک ایــن فــرض وجــود دارد کــه عرضــه و تقاضــای کل ب

اعتقــاد کینــز ایــن فــرض همیشــه برقــرار نیســت. به نظــر او گاهــی اقتصــاد در ســطح 

پایین تــری بــه تعــادل می رســد و تمــام عوامــل تولیــد بــه کار گرفتــه نمی شــوند و بیکاری 

بــه وجــود می آیــد. از نظــر کینــز برابــری عرضــه و تقاضــا به معنــی اشــتغال کامــل اســت؛ 

یــژه در دوران رکــود،  کــه چنیــن نیســت و به و یافــت  ولــی بــه »شــهود« می تــوان در

بیــکاری وجــود دارد. مفهــوم اصلــی کــه او در تحلیل هایــش بــه کار می گرفــت تقاضای 

کل ـ تجمیعــی5 بــود کــه آن را مجمــوع مصــرف کل، ســرمایه گذاری کل و هزینه هــای 

یــف می کــرد. او بــر ایــن بــاور بــود کــه بــا باالرفتــن تقاضــای کل، اقتصــاد  دولتــی تعر

ــه کار گرفتــه می شــوند و  ــه تعــادل می رســد، همــه عوامــل تولیــد ب ــری ب در ســطح باالت
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ــا آنکــه خطــر کننــد و آن  را پس انــداز کننــد ت

ــر جمعــی  ــروت بیشــتر و خی ــرای تولیــد ث را ب

ل می کــرد وقتــی  بــه کار اندازنــد. وی اســتدال

ســرمایه گذاری  یــا  مصــرف  به جــای  افــراد 

کــم  معنــای  بــه  می رونــد،  پس انــداز  ســراغ 

و باعــث  شــدن تقاضــا در اقتصــاد اســت 

در  جامعــه  منابــع  از  بخشــی  کــه  می شــود 

او  بــاور  بــه  بیــکار بماننــد.  تولیــد  و  عرضــه 

هرچقــدر جامعــه ثروتمندتــر باشــد، میــزان 

پس انــداز باالتــر مــی رود و ایــن مشــکل حادتــر 

می شــود. هــم 

ابــزار دیگــر پیشــنهادی او بــرای تغییــر ایــن 

بــود.  بهــره  نــرخ  انســان ها  طبیعــی«  »رفتــار 

)قیمــت  بهــره  نــرخ  کالســیک  اقتصــاد  در 

ســرمایه( را برآینــد پس انــداز )عرضــه ســرمایه( 

ســرمایه(  )تقاضــای  ســرمایه گذاری  و 

می داننــد؛ ولــی کینــز تعبیــر متفاوتــی از آن 

را بیــان می کنــد و آن را بــر اســاس عرضــه و 

ایــن  در  می دهــد.  توضیــح  پــول  تقاضــای 

مــورد هــم دولــت می توانــد بــا سیاســت های 

و میــزان  کنــد  یــت  را مدیر بهــره  نــرخ  پولــی 

ســرمایه گذاری و در نتیجــه تقاضــای کل را 

در  می شــود  دیــده  چنان کــه  دهــد.  افزایــش 

سیاســت های  بــا  دولــت  کینــزی  اقتصــاد 

و  دولتــی  ســرمایه گذاری  و  )مصــرف  مالــی 

پولــی  سیاســت های  و  مالیات بگیــری( 

)افزایــش و کاهــش عرضــه و تغییــر نــرخ بهــره( 

نقشــی اساســی در بســامان کــردن اقتصــاد 
می کنــد.7 بــازی 

نظــام  اســت  معتقــد  کینــز  کلــی  به طــور 

و  عمــده  نقــص  دو  آزاد  ســرمایه داری 

ســاختاری دارد کــه بــدون دخالــت دولــت 

نمی تــوان آن هــا را برطــرف ســاخت. ایــن دو 

ــروت و درآمــد.  ــه ث ــع ناعادالن ی نقــص عبارتنــد از اشــتغال ناقــص عوامــل تولیــد و توز

نقــش دولــت در اقتصــاد کینــزی را به طــور کلــی می تــوان در سیاســت پولــی و مالــی 

خالصــه کــرد. سیاســت های مالــی به صــورت عمــده بــر خــط مشــی بودجــه ای دولت 

ناظــر اســت کــه از طریــق آن می تــوان افزایــش هزینه هــای دولــت )سیاســت مالــی و 

یــع درآمــد( بــه جبــران افــت ســاختاری تقاضــای  انبســاطی( و تدابیــر مالیاتــی )بازتوز

کل پرداخــت. سیاســت پولــی کــه در اصــل از طریــق بانــک مرکــزی اعمــال می شــود، 

ناظــر بــر تنظیــم حجــم پــول بــه میزانــی اســت کــه از افزایــش ســاختاری نــرخ بهــره 

جلوگیــری کنــد و آن را در ســطحی مناســب بــرای تشــویق ســرمایه گذاری بنگاه هــا و 
مصــرف خانواده هــا قــرار دهــد.8

بررسیونقدمکتباقتصادیکینزی

ـ به  مکتــب کینــز کــه در مقابــل دیدگاه هــای اقتصاد بــازار آزاد و نظریات کالســیک هاـ 

یــات ایــن مکتــب کــه معتقــد  ســردمداری آدام اســمیتـ  شــکل گرفــت، برخــالف نظر

بــه موقتــی بــودن عــدم تعادل هــای ایجادشــده در بــازار و آزادی کامــل نیروهــای بــازار 

بودنــد، لــزوم مداخلــه دولــت در اقتصــاد بــا اســتفاده از ابزارهــای سیاســت مالــی بــرای 

یــه کینــز فرآینــد طبیعــی  رفــع عــدم تعادل هــای ایجادشــده را مطــرح کــرد.9 بنــا بــر نظر

تعدیــل بــازار به ســمت اشــتغال کامــل ضعیــف بــوده و بــازار در اشــتغال عوامــل، دچار 

ـ  مــواردی از قبیــل اطالعــات  شکســت می شــود و در نتیجــه ی عوامــل شکســت بــازار
نامتقــارن، انحصــار و غیــره ـ لــزوم دخالــت دولــت در اقتصــاد توجیــه می گــردد.10

 ، بــازار اقتصــاد  طرفــداران  وعده هــای  علی رغــم  تولیــد،  عوامــل  بیــکاری  مســأله 

و  یــداران،  خر مالــی  توانایــی  عــدم  به دلیــل  کاالهــا  عرضــه  مــازاد  پدیدآمــدن 

تبدیل شــدن شــرایط رقابتــی بــه وضعیــت انحصــاری از جملــه عواملــی بودنــد کــه 

کــه  گردیدنــد  بــازار و نظــام ســرمایه داری معرفــی  به عنــوان نارســایی های اقتصــاد 

کینــز راه حل هایــی را به منظــور حفــظ ایــن نظــام ارائــه کــرد. بنابرایــن هــدف نهایــی 

	 
کشــورهای پیشــرفته و  کینــز باتوجه بــه تحلیــل خــود از شــرایط اقتصــادی 

در  شــده  پیــدا  تعادل هــای  عــدم  علمــی  و  تاریخــی  ریشــه های  شــناخت 

کــه دولــت بایــد در مقیــاس کالن اقتصــادی، از  اقتصــاد، پیشــنهاد می کنــد 

ــد  .  طریــق اعمــال سیاســت های طــرف تقاضــا، اقتصــاد را اداره و نظــارت کن

او در »نظریــه عمومــی« کــه در ســال های رکــود اقتصــادی دهــه 1930 نگاشــته 

کوتاه مدتــی  اقتصــادی، مشــکالت  رکودهــای  کــه  شــد، اســتدالل می کنــد 

کــه از نبــود تقاضــا ناشــی می شــوند. وی یــک راه حــل ســاده بــرای  هســتند 

ایــن مســأله پیشــنهاد کــرد: دولــت بایــد از طریــق هزینه هــای عمومــی، میــزان 

تقاضــا را بیشــتر کنــد.
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تــداوم یابــد. ایــن در واقــع تأییــد چیــزی اســت 

کــه کینــز از آن تحــت عنــوان امــکان وجــود 

ــرده اســت.  ــام ب تعــادل در شــرایط بیــکاری ن

ل کینــز نشــان داد کــه  از طرفــی ایــن اســتدال

ــه  ــوده و ن ــی ب ــده ای پول ــًا پدی ــره اساس ــرخ به ن

ســرمایه  بــازار  در  کــه  پولــی(  )غیــر  واقعــی 

توســط عرضــه ی پس انــداز از یــک  طــرف و 

تقاضــا بــرای ســرمایه گذاری از طــرف دیگــر 

می گــردد. مشــخص 

انقالبــی  بیانیــه  بــه  منتهــی  موضــوع  ایــن 

و  پس انــداز  اینکــه  بــر  مبنــی  شــد  ســومی 

بهــره  نــرخ  در  تغییــرات  بــا  ســرمایه گذاری 

ــق  ــه از طری ــید، بلک ــد رس ــادل نخواهن ــه تع ب

تغییــرات بیشــتر در درآمــد واقعــی اســت کــه 

بــه تعادل می رســند. ســپس از طریق ضریب 

به هــم فزاینــده ی تغییــرات در ســرمایه گذاری 

باعــث ایجــاد تغییــرات در درآمــد گشــته کــه 

داده  پس انــداز  بــه  نهایــی  میــل  باتوجه بــه 

بــرای  را  بــرای جامعــه، پس انــداز الزم  شــده 

به وجــود  ســرمایه گذاری  مالی کــردن  تأمیــن 

ســرمایه گذاری  بنابرایــن  آورد.  خواهــد 

متغیــر کلیــدی در افزایــش درآمــد و اشــتغال 

می گــردد.

ــازار منتهــی می گردیــد.  او در بلندمــدت رســیدن بــه وضعیتــی بــود کــه بــه اقتصــاد ب

او ایــن نارســایی ها را به صــورت ناامنی هایــی در رفتــار ســرمایه گذاران، چســبندگی 

می دانســت. این هــا  نظایــر  و  دســتمزدها  چســبندگی  پولــی،  توهــم  قیمت هــا، 

ــز راه حــل رفــع ایــن بحــران و نوســانات در رفتارهــای ســرمایه گذاران و رفتارهــای  کین

مصرفــی را هدایــت تقاضــای کل توســط دولــت با اســتفاده از ابزارهای سیاســت های 

ــرات  ــه تنهایــی اتخــاذ شــود، اث مالــی می دانســت، حــال آنکــه اگــر سیاســت مالــی ب

نامســاعد دیگــری به وجــود مــی آورد کــه بــرای از بین بــردن آن بایــد سیاســت پولــی 
همــراه بــا سیاســت مالــی اتخــاذ گــردد.11

یــه  نظر توســعه  و  بســط   ، کینــز کتــاب  انقالبــی  جنبه هــای  از  یکــی  کلــی  به طــور 

تقاضــای مؤثــر بــوده اســت. ایــن دســتاورد نظــری توســط بســیاری از طرفــداران کینــز 

ــوان بســط و توســعه تئــوری ســطح محصــول توضیــح داده شــده اســت.  تحــت عن

یــه مصــرف و پس انــداز را توســعه داده کــه بــه ســطح درآمــد و  در ایــن مســیر او نظر

ــتگی دارد. از  ــرف بس ــه مص ــی ب ــل نهای ــی می ــی؛ یعن ــل روان شناس ــه عام ــن ب هم چنی

جملــه ابداعــات دیگــر کینــز انگیــزه ســفته بازی بــرای پــول می باشــد. او فــرض نمــود 

یــادی قابــل جایگزیــن شــدن بــا اوراق قرضــه  کــه پــول به عنــوان یــک دارایــی بــه میــزان ز

بــوده و در نتیجــه تقاضــا بــرای پــول تابعــی منفــی از نــرخ بهــره پرداختــی بــر روی اوراق 

ینــه فرصــت نگهــداری پــول اســت خواهــد بــود. قرضــه کــه هز

یکــی ایده هــای جدیــدی را ارائــه داده اســت کــه بــا یافته هــای  ایــن مجموعــه تئور

متعــارف و یــا به عبــارت دیگــر یافته هــای کالســیک ها و نئوکالســیک ها تفــاوت 

اساســی و بنیادیــن خواهــد داشــت. اساســًا بیانیــه جدیــد و تــازه کینــز ایــن بــود کــه 

کمبــود تقاضــا باعــث پیدایــش ســطح محصولــی خواهــد گشــت کــه در ســطح نــرخ 

دســتمزد رایــج پایین تــر از اشــتغال کامــل بــوده و در غیــاب افزایــش تقاضــای مؤثــر در 

نتیجــه افزایــش محصــول، ایــن ســطح بیــکاری ممکــن اســت بــرای دوره ای طوالنــی 
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خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  کمبــود 

جهــت  آن هــا  قــدرت  و  تــوان  لحــاظ  از 

دســت یابی بــه اشــتغال کامــل، می توانــد بــا 

افزایــش مخــارج اضافــی توســط دولــت همراه 

درآمــد  عمومــی،  ســرمایه گذاری های  بــا 

اضافــی الزم را بــرای دســتیابی بــه اشــتغال 

یــه،  نظر ایــن  بنابرایــن  نمایــد.  فراهــم  کامــل 

قیمــت  تغییــرات  را  آزاد  بــازار  در  قــدرت 

طریــق  از  کار  بــازار  شــفاف کردن  جهــت 

تغییرات دســتمزدها و بازار ســرمایه از طریق 

یــر ســؤال بــرده اســت.  تغییــرات نــرخ بهــره بــه ز

انقالبــی  یکــی،  تئور نظــر  از  دیدگاه هــا  ایــن 

ــه  ــدگاه اعمــال، سیاســتی هــم ب ــوده و از دی ب

یــرا  همــان انــدازه انقالبــی به نظــر می رســد؛ ز

قــدرت و توانایــی سیســتم بــازار را مبنــی بــر 

ــل  ــتغال کام ــد اش ــود بتوان ــه خ ــود ب ــه خ اینک

محصــول و درآمــد مطلــوب را به وجــود آورد 
یــر ســؤال بــرده اســت.12 ز

بــا وجــود اثرگــذاری کینــز در علــم اقتصــاد، 

نقدهــا بــه اندیشــه او کــم نیســت، می تــوان 

بــه  نــدارد،  را  کــه وی دغدغــه عرضــه  دیــد 

یــک تقاضــا و رســاندن آن بــه  نظــر او بــا تحر

حــد مطلــوب مســأله حــل می شــود؛ امــا بــه 

یژگی هــای  روشــنی توضیــح نمی دهــد کــه و

آن حــد مطلــوب چیســت؟

یــه کینــز  انتقــادی کــه از جهــت تئــوری بــه نظر

انتخــاب  بــا  کــه  اســت  ایــن  وارد می باشــد 

تعــادل  تحلیــل  بــرای  کالن  متغیرهــای 

ــادی ـ  ــر اقتص ــرد عناص ــار خ ــادی، رفت اقتص

اعــم از بنــگاه، مصرف کننــده و عوامــل ـ کــه 

ــد  ــد همیشــه در تعــادل به ســر برن تــالش دارن

نادیــده گرفتــه می شــود. به عبــارت دیگــر اگــر 

یــه کینــز را بــه ســطح خــرد تعمیــم دهیــم  نظر

بــه ایــن معنــی خواهــد بــود کــه بســیاری از عوامــل اقتصــادی به نحــوی رفتــار می کننــد 

یابــی را رعایــت نمی کننــد. ایــن فــرض مــورد انتقــاد کالســیک های  کــه شــرط حداکثر

ــر ایــن اســاس بــود کــه کالســیک های جدیــد موضــوع مبانــی  جدیــد قــرار گرفــت و ب
ــد.13 ــه دادن ــادل ارائ ــز از تع ــل کین ــه تحلی ــخ ب ــاد کالن را در پاس ــرد اقتص خ

ل می کــرد کــه افزایــش  بــا ایــن حــال کینــز چــون دغدغــه تــورم را هــم داشــت، اســتدال

تقاضــا از آنجــا کــه پایین تــر از ظرفیــت واقعــی اقتصــاد اســت بــه تورم منجر نمی شــود؛ 

امــا افزایــش تقاضــا بعــد از رســیدن بــه حــد اشــتغال کامــل بــا باالرفتــن قیمت هــا همراه 

می شــود و همیــن را می تــوان نشــانه ای از رســیدن بــه حــد مطلــوب دانســت؛ امــا مــوارد 

متعــددی بــر خــالف آن دیــده شــد، قیمت هــا باالرفتنــد، ولــی بیــکاری کاهــش پیــدا 

نکرد.

گفتــه می شــود کــه بعدهــا هــواداران اندیشــه های کینــز مجبــور شــدند کــه مفهومــی 

به نــام نــرخ بیــکاری طبیعــی را هــم بــه  رســمیت بشناســند و اینکــه نمی تــوان بــا 

امــروزه  رســاند.  صفــر  بــه  را  بیــکاری  نــرخ  کل،  تقاضــای  یــک  تحر سیاســت های 

بســیاری پذیرفته انــد کــه در کوتاه مــدت نوعــی بــده ـ بســتان میــان تــورم و بیــکاری 

وجــود دارد و نمی تــوان بــدون تحمــل یکــی، دیگــری را کاهــش داد، در بلندمــدت هــم 

نــرخ بیــکاری بــه ســاختار کلــی و عرضــه و تقاضــای بــازار کار بســتگی دارد. کســانی 

ســرمایه گذاری و مداخلــه دولتــی در اقتصــاد را ناکارآمــد دانســته اند کــه معتقدنــد 

منجربــه خلــق ثــروت واقعــی نمی شــود و مالحظــات سیاســی در آن دســت اندرکار 

ینــه فرصــت باالیــی بــه اقتصــاد تحمیــل می کنــد. در یــک مثــال جالــب  اســت و هز

گفته انــد کــه دولــت می توانــد کســانی را وا دارد کــه گودالــی را بکننــد و برخــی دیگــر 

را هــم اســتخدام کننــد کــه آن را پــر و ادعــا کنــد کــه شــغل ایجــاد کــرده اســت، بــا ایــن 

ــت. ــی گذاش ــروت آفرین ــی را ث ــن پروژه های ــم چنی ــوان اس ــه نمی ت ــت ک ــن اس ــال روش ح

را  اقتصــاد  واقعــی  رســیدن  تعــادل  بــه  جلــوی  دولت هــا  مداخلــه  می شــود  گفتــه 

می گیــرد و بــه تخصیــص نــاکارای منابــع می انجامــد. گذشــته از ایــن نبایــد تصــور 

ــه حــال خــود  ــه کننــد و بعــد اقتصــاد را ب ــار مداخل کــرد کــه دولت هــا می تواننــد یکب

بگذارنــد، اغلــب، هــر مداخلــه، مداخله هــای بیشــتری را طلــب می کنــد و ایــن 

اقتصــاد را بیشــتر و بیشــتر نــاکارا می ســازد.

	 
یکــی از جنبه هــای انقالبــی کتــاب کینــز، بســط و توســعه نظریــه تقاضــای مؤثــر 

ــت  ــز تح ــداران کین ــیاری از طرف ــط بس ــری توس ــتاورد نظ ــن دس ــت. ای ــوده اس ب

عنــوان بســط و توســعه تئــوری ســطح محصــول توضیــح داده شــده اســت. در 

ایــن مســیر او نظریــه مصــرف و پس انــداز را توســعه داده کــه بــه ســطح درآمــد و 

هم چنیــن بــه عامــل روان شناســی؛ یعنــی میــل نهایــی بــه مصــرف بســتگی دارد. 
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بالقــوه تغییــر کرده باشــند. زمانــی کــه شــرایط 

می گیــرد،  را  تولیــد  افزایــش  جلــوی  نهــادی 

پولــی  و  مالــی  انبســاطی  سیاســت های 

دولــت یــا به طــور خالصــه، مدیریــت تقاضــا، 

کاری از پیــش نخواهــد بــرد.

اقتصــاد  در  دولــت  یــه  نظر آنکــه  رغــم  بــه 

گســترش  معینــی  زمانــی  دوره  در  کینــزی 

یافــت و سیاســت های اقتصــادی توصیــه 

شــده وی در بســیاری از کشــورها اجــرا شــد، 

نســاخت.  بــرآورده  را  انتظــار  مــورد  نتایــج 

غفلــت کینــز از ســاز و کارهــای اقتصــادی 

بــر  اغراق آمیــز  کیــدی  تأ تولیــد،  عرصــة  در 

نقــش تعیین کننــده تقاضــا و تحلیل هــای 

بــه  ســرمایه،  و  پــول  درخصــوص  نادرســت 

ناکارآمــدی توصیه هــای علمــی کینــز منجــر 

شــد.

وی بــرای دولــت، نقــش اقتصــادی مهــم و 

اشــتغال  ایجــاد  جهــت  تعیین کننــده ای 

یع مناســب تر درآمد  یــع کامــل و توز کامــل، توز

کــه حاصــل آن دولتی تــر شــدن  قائــل شــد 

نظــام اقتصــادی و درنتیجــه تخصیــص غیــر 

هم چنیــن بــه روش شناســی کینــز و رویکــرد کلــیـ  تجمیعــی او نقدهــای بســیاری وارد 

اســت و برخــی صاحب نظــران بــه بنیادهــای نظــری اندیشــه او نقدهــای جــدی دارنــد.

یــه بهــره و پــول کینــز هــم، امــا و اگــر کــم نیســت و کســانی ســازواری  در رابطــه بــا نظر

گرفته انــد، بــا ایــن حــال هم چنــان اندیشــه های او در  و انســجام آن را بــه پرســش 

کتاب هــای اقتصــاد کالن بــه بحــث و بررســی گذاشــته می شــود و از او به عنــوان 

یکــی از اثرگذارتریــن اقتصاددانــان قــرن بیســتم یــاد می شــود. او زمانــی در نقــد اقتصــاد 

ــود: »در بلندمــدت  کالســیک و بحــث تعــادل در بلندمــدت )long-term( گفتــه ب

مــا همــه مرده ایــم«، ولــی به نظــر نمی رســد در مــورد او مصــداق داشــته باشــد، او و 

اندیشــه اش ســال ها پــس از مرگــش )در حــدود شــصت ســال پیــش( هم چنــان 
یــژه در میــان دولت گرایــان، هــوادار کــم نــدارد.14 زنده انــد و به و

ــوان گفــت کــه سیاســت های او به صــورت  ــز می ت به طــور کلــی در نقــد مکتــب کین

گســترده ای در کشــورهای صنعتــی پیشــرفته و نیــز در بســیاری از کشــورهای درحــال 

توســعه طــی دو تــا ســه دهــه پــس از جنــگ دوم جهانــی اجــرا شــد؛، امــا به جــز در 

کوتاه مــدت و موقــت، هیــچ گاه نتیجــه مثبتــی از آن هــا در میان مــدت و  مقاطــع 

درازمــدت به  دســت نیامــد. سیاســت های انبســاطی پولــی و مالــی کینــزی در دهــه 

ــا رکــود انجامیــد. 1960 و 1970 میــالدی بــه تــورم و ســپس تــورم تــوأم ب

آن به شــکل  بــر  کینــز و سیاســت های مبتنــی  یــه اقتصــادی  اشــکال اصلــی نظر

عمــده در ایــن اســت کــه دو مســأله بیــکاری و رکــود اقتصــادی را منحصــرًا ناشــی 

از کمبــود تقاضــای کل می دانــد و شــکاف میــان ســطح تولیــد بالفعــل و بالقــوه را 

ــواع مشــکالت نهــادی  طبیعــی و مســلم فــرض می کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه ان

ممکــن اســت تــوان تولیــدی جامعــه را کاهــش دهــد، بــدون اینکــه عوامــل تولیــد 
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بهینــه منابــع، کاهــش بهــره وری، گســترش 
بیــکاری و تــورم بــود. 15

در پایــان الزم اســت اشــاره ای نیــز بــه مکتــب 

تکامــل  واقــع  در  کــه  جدیــد  کینزی هــای 

یافتــه دیدگاه هــای اقتصــاد کینــزی به شــمار 

کامــل  مــی رود داشته باشــیم. البتــه بررســی 

یــن  تدو نیازمنــد  مکتــب  ایــن  دقیــق  و 

به طــور  امــا  اســت؛  جداگانــه  تحقیقــی 

اقتصــاد  مکتــب  گفــت  می تــوان  خالصــه 

ســال های  اوایــل  در  جدیــد  کینزی هــای 

۱۹۸۰ و به دلیــل عــدم موفقیــت مدل هــای 

بــازار شــفاف کالســیک های جدیــد جهــت 

آمــده  توضیــح و تبییــن تحــرکات به وجــود 

در محصــول، اشــتغال و تــورم پــا بــه عرصــه 

کــه باعــث تمایــز  گذاشــت. چیــزی  وجــود 

مکتــب  از  جدیــد  کینزی هــای  جدایــی  و 

ایــن  کــه  اســت  ایــن  می گــردد  کینزی هــا 

ایجــاد  روی  بــر  کیــد  تأ جدیــد  مکتــب 

بــرای  قــوی  و  مســتحکم  خــرد  بنیادهــای 

اقتصــاد داشــته و مدل هــای رقابــت ناقــص 

دنیــای  پدیده هــای  از  کــه  را  انحصــاری  و 

واقعــی هســتند مورد بررســی قــرار داده اســت. 

در واقــع دلیــل پیدایــش کینزی هــای جدیــد 

به خاطــر انتقاداتــی می باشــد کــه بــه بســیاری 

توســط  کینــزی  انقــالب  جنبه هــای  از 

کالســیک های جدیــد در دهــه ۱۹۷۰ شــده 

می تــوان  را  وارده  انتقــادات  مهم تریــن  بــود. 

کــرد: بیــان  یــر  ز به صــورت 

الــف( اول اینکــه ایــن دیــدگاه توجــه کافــی 

بــه بنیان هــای خــرد بــا فــرض شفاف شــدن 

بازارهــا ننمــوده اســت.

ب( دوم اینکه نوع پذیرش فرض شکل گیری 

کــه  کینزی هاســت  مــدل  در  انتظــارات 

ناهماهنگــی و ناهمخوانــی بــا بهینه کــردن رفتــار دارد. بدیــن معنــی کــه آن هــا به جــای 

ــد. ــرار داده ان ــه ق ــورد توج ــی را م ــارات تطبیق ــی، انتظ ــارات عقالی ــتفاده از انتظ اس

کینزی هــای جدیــد به طــور کلــی تمرکــز خــود را بــر روی رفتــار قیمت هــا گذاشــته اند، 

بــه ایــن امیــد کــه بتواننــد بــه نتایــج قانع کننده تــری در توضیــح شــرایط تعادلــی همــراه 

ــی کــه ایــن توضیحــات توســط چســبندگی دســتمزدها  ــه زمان ــا بیــکاری نســبت ب ب

)اقتصاد کینزی( ارائه خواهد شــد، برســند. در نتیجه تفاوت اساســی و کلیدی بین 

ــد ایــن اســت کــه در حالی کــه کینزی هــا چســبنده بودن  کینزی هــای ســنتی و جدی

دســتمزدها را فــرض نمودنــد، کینزی هــای جدیــد می کوشــند تــا بنیان هــای خــرد 

قابــل قبولــی را جهــت توضیــح پدیــده چســبنده بــودن قیمت هــا و دســتمزدها ارائــه 

دهنــد.16*
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گــر گفتمــان هــر جامعــه را به عنــوان مهم تریــن مولفــة جهــان اجتماعــی آنــان  ا

درنظــر بگیریــم، شــکاف گفتمانی به معنــای تفاوت هــای اساســی در جهان های 

اجتماعی خواهد بود. شــکاف گفتمانی، آنگاه که دو جهان، اجتماعی را برای 

جامعــه و دو دنیــای اجتماعــی ـ فرهنگــی بــرای آنــان رقم می زنــد، در رونــدی روبه 

رشــد می توانــد نظامــات اجتماعــی را باچالش هــای جــدی مواجــه کنــد.
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نقد کتا ب
»یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار«

گزارشی از نشست تخصصی نقد کتاب »یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار«



39

ش
زار

گ

خردورزی | شماره 10 | مهر 1400

»یــک  کتــاب  نقــد  تخصصــی  نشســت 

ــی  : دن ــر « اث علــم اقتصــاد، تجویزهــای بســیار

یــک و مترجمی هــادی ورتابیان 10 تیرماه  رودر

1400، بــا ســخنرانی دکتــر عبــاس شــاکری و 

دکتــر سیدحســین میرجلیلــی برگــزار شــد.

در ابتــدای این نشســت دکتر شــمس الملوک 

ضمــن  نشســت  دبیــر  مصطفــوی، 

مــورد  در  حاضریــن،  بــه  خوش آمدگویــی 

اهــداف گــروه روش شناســی علــوم انســانی بــه 

ارائــه ی تصویــری درســت از روش شناســی در 

رشــته های مختلــف حــوزه ی علــوم انســانی 

یــخ، فلســفه،  ماننــد سیاســت، اقتصــاد، تار

 ... و هنــر  اجتماعــی،  روان شناســی،  علــوم 

گروه هــای  کمــک  بــه  گفــت:  و  کــرد  کیــد  تأ

مربوطــه در شــورای بررســی متــون، )بررســی 

در  روش  بــا  مرتبــط  موجــود  چالش هــای 

رشــته های مختلــف علــوم انســانی و ارائــه 

راهکارهــای ممکــن بــرای مواجهــه اصولــی بــا 

بــرد  ایــن چالش هــا( ارائــه ی نمونه هایــی از کار

موجــود  پژوهش هــای  و  بررســی  در  روش 

انســانی در  در شــاخه های مختلــف علــوم 

می پذیــرد. صــورت  و  بین المللــی  ملــی  ســطح 

دکتــر مصطفــوی در ادامــه در مــورد کتــاب 

 » بســیار تجویزهــای  اقتصــاد،  علــم  »یــک 

را  نشســت  ایــن  و  داد  ارائــه  توضیحاتــی 

گــروه  همــکاری  از  نمونــه ای  به عنــوان 

روش شناســی علــوم انســانی و گــروه اقتصــاد 

شــورای بررســی متــون معرفــی کــرد و گفــت: 

کتــاب »اقتصــاد حکــم می رانــد«  قبــالً نیــز 

کــه در حــوزه ی فلســفه و روش شناســی علــم 

ــاد،  ــروه اقتص ــکاری گ ــا هم ــت، ب ــاد اس اقتص

بررســی شــده اســت. و  نقــد 

ســپس مترجــم ایــن کتــاب، دکتــر ورتابیــان بــه 

معرفــی نویســنده و هــدف نــگارش اثــر پرداخــت. بررســی اجمالــی فصــول کتــاب نیــز از 

دیگــر مــوارد ارائــه شــده توســط وی بــود.

ورتابیــان شــرح داد: کتــاب یــک علم اقتصاد؛ تجویزهای بســیار1 تألیف »پروفســور دنی 

یــک«، اســتاد برجســته ی اقتصــاد سیاســی بین الملــل دانشــگاه هــاروارد اســت که  رودر

در حوزه هــای متعــددی از دانــش اقتصــاد نظیــر تجــارت بین الملــل، سیاســت های 

تجــاری، جهانی شــدن، رشــد و توســعه ی اقتصــادی و اقتصــاد سیاســی دارای آثــار 

علمــی برجســته اســت و به ســبب ایــن فعالیت هــای علمــی موفــق بــه کســب جوایــز 

معتبــر هیرشــمن، لنئونتیــف و فن نیومــن بــرای پیشــبرد مرزهــای اندیشــه ی  اقتصــادی 

شــده اســت.

کیــد کــرد: کتــاب در ســه بخــش مجزای رشــد اقتصادی، نهادها و جهانی شــدن  وی تأ

ــوان  ــی به عن ــل انتهای ــک فص ــی و ی ــل اصل ــامل دو فص ــش ش ــر بخ ــده و ه ــن ش تدوی

نتیجه گیــری آن بخــش اســت کــه در مجمــوع تشــکیل دهنــده ی فصــول نه گانــه کتاب 

هســتند. در فصــل نخســت بــا ارائــه ی حقایــق آشــکار شــده ی رشــد اقتصــادی و 

همچنیــن کیفیــت و نــوع سیاســت های اتخــاذ شــده در کشــورهای موفــق و ناموفــق 

بیــان  می شــود کــه اول، تطابــق بســیار اندکــی میــان سیاســت های اتخــاذ شــده ی 

ــا  نمونه هــای موفــق )نظیــر چیــن، هنــد و برخــی از کشــورهای جنــوب شــرق آســیا( ب

سیاســت های اجمــاع واشــنگتنی وجــود دارد و دوم، کشــورهایی کــه بــا اشــتیاق از 

ایــن سیاســت ها پیــروی کرده انــد، عملکردهــای بســیار نامطلوبــی را تجربــه کرده انــد. 

نتیجه گیــری نویســنده در ایــن فصــل آن اســت کــه سیاســت های رشــد مناســب بــرای 

هــر کشــور تابــع شــرایط و اقتضائــات خــاص همــان کشــور بــوده و پیــروی و تقلیــد از 

ــنگتنی(  ــاع واش ــت های اجم ــر سیاس ــده )نظی ــن ش ــتورالعمل های از پیش تعیی دس

اســتقبال از فاجعــه اســت.

بــرای جهــش در رشــد اقتصــادی  ارائــه ی یــک راهبــرد  بــه  فصل هــای دوم و ســوم 

ــب  ــد متناس ــعه می توانن ــال توس ــورهای در ح ــاس آن کش ــر اس ــه ب ــاص دارد ک اختص

بــا فرصت هــا و محدودیت هــای بومــی خــود بــر حوزه هایــی متمرکــز شــوند کــه دارای 

بیشــترین و فوری تریــن تأثیــر بــر رشــد اقتصادی اســت. بر اســاس این راهبــرد، با تعیین 

محدودیت هــای دســت و پاگیــر رشــد اقتصــادی، اولویت هــای سیاســتی اســتخراج 

یرســاخت های نهــادی و تنــوع  شــده و پــس از آن  بــا طراحــی سیاســت و تقویــت ز

ــود. ــم  می ش ــادی فراه ــد اقتص ــداوم رش ــه ی ت ــدی زمین ــای تولی فعالیت ه

بخــش دوم کتــاب به طــور خــاص بــر موضــوع نهادهــا متمرکــز اســت. در فصــل چهــارم 

از سیاســت های صنعتــی به عنــوان سیاســت هایی کــه زمینــه ی بازســازی و تجدیــد 

ســاختار اقتصــاد و همچنیــن خلــق مزیــت نســبی بــرای اقتصــاد را تشــویق  می کنــد یاد 

شــده و ویژگی هــای نهــادی آن بــه تفصیــل بیــان می شــود. در فصــل پنجــم، بــا عنــوان 
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ســرمایه و ماهیــت ملــی نهادهــای پشــتیبان 

و  گرفتــه  قــرار  بحــث  مــورد  آن هــا  حامــی  و 

مــورد  در  خــاص  به طــور  آن  لت هــای  دال

یــم تجــارت  بین المللــی مــورد بررســی قــرار  رژ

می گیــرد. نویســنده ضمــن انتقــاد از عملکــرد 

ل می کنــد  ســازمان تجــارت جهانــی اســتدال

کــه ایــن ســازمان از اهــداف اولیــه ی خــود کــه 

همانــا توانمندســازی کشــورها بــرای غلبــه بــر 

فقــر اســت، فاصله گرفتــه و صرفًا بــر »تجارت 

ــت. ــز اس ــری« متمرک حداکث

به شــکل  کتــاب  داد:  ادامــه  ورتابیــان 

کانــون اصلــی تمرکــز خــود  نظام منــد حــول 

اقتصــادی  رشــد  سیاســت گذاری  یعنــی 

به صــورت  و  شــده  ذکــر  روش شناســی  و 

گام بــه گام و منســجم پیــش مــی رود. نویســنده 

میــان  قائل شــدن  تمایــز  بــا  منظــور  به ایــن 

ــداری رشــد  جهــش در رشــد اقتصــادی و پای

بــرای  بــاال و باکیفیــت دو راهبــرد متفــاوت 

دو موضــوع در نظــر  می گیــرد. به ایــن صــورت 

کــه بــرای اقتصــادی کــه در دام رشــد انــدک 

ــد  ــت بای ــت نخس ــاده اس ــر افت ــادی گی اقتص

زمینــه ی رهایــی از ایــن دام و دســتیابی بــه 

رشــد بــاال فراهــم شــود. در گام دوم، الزم اســت 

تــا رشــد اقتصــادی تــداوم یابــد. به ایــن منظــور 

کشــورهای در  کــه  نویســنده معتقــد اســت 

حــال توســعه بایــد در چارچــوب یــک برنامــه 

اقدام دولتی )سیاســت صنعتــی( و با لحاظ 

توانایی هــای  و  نوآوری هــا  عمل هــا،  ابتــکار 

بازســازی  از  آن،  درون  خصوصــی  بخــش 

فعالیت هــای  بــه  تنوع بخشــی  اقتصــادی، 

یکــی،  تکنولوژ پویایی هــای  و  اقتصــادی 

بســیار بیشــتر از نظــام پاداش دهــی در قالــب 

نیروهــای بــازار حمایــت کننــد.

نهادهــای پشــتیبان رشــد اقتصــادی بــا کیفیــت باال، انــواع نهادهایــی که باعــث کارکرد 

ل  مناســب بازارهــا و شــکوفایی اقتصــاد می شــود، مــورد بحث قــرار گرفته و این اســتدال

مطــرح  می شــود کــه نظام هــای سیاســی مشــارکتی و غیرمتمرکــز دارای ایــن قابلیــت 

هســتند کــه دانــش بومــی را تجمیــع کــرده و توانایــی دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بــاال و 

باکیفیــت را فراهم ســازند.

ــدی  ــل جمع بن ــوان فص ــه عن ــا ب ــح نهاده ــت صحی ــن ماهی ــام تبیی ــا ن ــم ب ــل شش فص

سیاســت های  و  نهادهــا  مقایســه ای  جایــگاه  و  اهمیــت  بررســی  بــه  دوم  بخــش 

یخــی،  اقتصــادی پرداختــه و بــه میــزان تأثیــر و اهمیــت مقوالتــی نظیــر جبرگرایــی تار

جغرافیــا و حقــوق مالکیــت اختصــاص دارد. ایــن فصــل بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد 

کــه بــا وجــود اجمــاع نظــر گســترده در خصــوص اهمیــت کیفیــت نهــادی، شــناخت 

لت ها و اشــارات سیاســتی آن وجود داشــته و الزم اســت در تفســیر  بســیار اندکی از دال

ــا ســبب گمراهــی نشــود. اهمیــت نهادهــا دقــت الزم صــورت گیــرد ت

در بخــش پایانــی کتــاب، مغایــرت میــان ماهیــت جهانــی بازارهــای کاال، خدمــات و 
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روش شناســی  کــه  داشــت  بیــان  می تــوان 

مــورد اســتفاده در جهــت تبییــن، تحلیــل و 

ارائــه ی راهبردهــای سیاســتی وجــه تمایــز این 

کتــاب اســت. همان گونــه که نویســنده اذعان 

دارد، کتــاب کامــالً مبتنــی بــر تحلیل هــای 

اقتصــادی نئوکالســیکی اســت و نویســنده 

ضمــن اقــرار بــه کاســتی های روش شناســی 

نئوکالســیکی، آن را تنهــا راه تفکــر دربــاره ی 

هم زمــان  امــا  می دانــد  اقتصــادی  مســائل 

نئوکالســیک  اقتصاددانــان  و  خــود  میــان 

جریــان اصلــی فاصلــه می گــذارد. نقــد اصلــی 

اصلــی  یــان  جر اقتصاددانــان  بــه  مؤلــف 

محســوب  ایشــان  از  وی  افتــراق  نقطــه  کــه 

می شــود نــه بــه روش تحلیــل، که به اســتخراج 

و  جهان شــمول  سیاســتی  نســخه های 

ــا  ــه کشــورهای در حــال توســعه ب ــز آن ب تجوی

یخــی، موجــودی اولیــه  تمــام تفاوت هــای تار

منابــع، قابلیت هــای اجرایــی و ظرفیت هــای 

، وی  سیاســی آن هاســت. بــه عبــارت دیگــر

در  اقتصــاد  علــم  نادرســت  کاربســت  بــه 

اســتخراج توصیه هــای سیاســتی واحــد بــه 

شــدت انتقــاد کــرده و آن را مســبب کاهــش 

اعتبــار علــم اقتصــاد می داند و معتقد اســت 

کــه هــر چنــد یــک علــم اقتصــاد وجــود دارد اما 

نســخه ای واحــد بــرای توســعه ی اقتصــادی 

وجــود نــدارد و حتــی بــرای چالــش یکســان 

واحــدی  حــل  راه  نمی تــوان  اقتصــاد  دو  در 

متصــور شــد.

اقتصــاد  اســتاد  شــاکری،  دکتــر  ســپس 

نقــد  در  طبا طبائــی  عالمــه  دانشــگاه 

یــک  ــی رودر روش شناســی کتــاب گفــت: دن

در کتــاب »یــک علــم اقتصــاد و تجویزهــای 

مرتبــط  اساســی  موضــوع  ســه   » شــمار بــی 

ــا رشــد نهادهــا و جهانی شــدن را بررســی و تحلیــل  می کنــد امــا، در عیــن حــال کــه  ب

خــود را طرفــدار اقتصــاد نئوکالســیک معرفــی می کنــد، از منظر روش شــناختی در علم 

کیــد   اقتصــاد بــه نــکات بســیار مفیــد و درس آمــوزی اشــاره  دارد. وی در ایــن کتــاب تأ

می کنــد کــه اساســًا نظریه هــای پایــه ای و اصــول متعــارف مبنــای تحلیل هــای آســیب 

شناســانه و سیاســتی اســت امــا هنــر اقتصــاددان بایــد این باشــد که بــا اســتفاده از این 

اصــول متعــارف و پایــه ای از میــان راه کارهــا و سیاســت های بی شــمار ممکــن آن را بــه 

کار و سیاســتی بــرای ایجــاد رشــد و تــداوم آن توصیــه کنــد کــه بــا واقعیت هــا و شــرایط 

خــاص کشــور مــورد نظــر ســازگار و منطبــق باشــد و همــه را از ســاده انگاری در تحلیــل 

و سیاســت گذاری و تمســک بــه راه کارهــا و سیاســت های تقلیــدی و کلیشــه ای 

برحــذر  مــی دارد.

وی خاطرنشــان  می کنــد کــه »تمایــل بســیاری از اقتصاددانــان در ارائــه ی مشــاوره های 

سیاســتی بــر اســاس قواعــد سرانگشــتی ســاده و بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط )ایــن را 

ــول  ــح اص ــرد صحی ب ــه کار ــن ک ــای ای ــع به ج ــن و ...( درواق ــن! آن را آزاد ک ــی ک خصوص

کاســتن از اعتبــار آن اســت امــا بیــان  مــی دارد،  کالســیک باشــد  اقتصــادی نشــر 

زمانی کــه یــک سیاســت به طــور غیــر مشــروط تجویــز  می شــود نظیــر آن چــه در اجمــاع 

واشــنگتنی و پساواشــنگتنی اتفــاق  می افتــد، چیــزی جــز یک قمار خطرنــاک نخواهد 

بــود. وی بــر لــزوم و ضــرورت پرهیــز از تقلیــد و تلقیــات کلیشــه ای خاطرنشــان  می کنــد 

کــه »مطالعــه ی تجربــه ی کشــورهای دیگــر یــک امــر ضروری ســت امــا بایــد توجــه 

داشــت کــه تقلیــد و اقتبــاس )یــا رد کــردن( بی کم و کاســت سیاســت ها بــدون کســب 

گاهــی از شــرایطی کــه زمینــه ی موفقیــت )یــا شکســت( آن کشــور را فراهــم کــرد، تجویز  آ

فاجعــه اســت« و ایــن بــرای نظــام آمــوزش و پژوهــش مــا در حــوزه ی علــوم اقتصــادی 

بســیار درس آمــوز اســت.

یعنــی نمی تــوان بــا توجــه بــه فلســفه ی علــوم اجتماعــی و اقتصــاد، و بــدون توجــه بــه 

یــخ اندیشــه و ســیر تحــول و تطــور نظریــات و مکاتــب اقتصــادی و بــدون فراگیــری  تار

مجموعــه ای جامــع از نظریــات و لحــاظ شــرایط بومــی، اجتماعــی و محیطــی بــه 

	 
در بخــش پایانــی کتــاب، مغایــرت میان ماهیت جهانــی بازارهــای کاال، خدمات 

و ســرمایه و ماهیــت ملــی نهادهــای پشــتیبان و حامــی آن هــا مــورد بحــث قــرار 

رژیــم تجــارت  بین المللــی  مــورد  به طــور خــاص در  آن  گرفتــه و داللت هــای 

مــورد بررســی قــرار می گیــرد. نویســنده ضمــن انتقــاد از عملکــرد ســازمان تجــارت 

جهانــی اســتدالل می کنــد کــه ایــن ســازمان از اهــداف اولیــه ی خــود کــه همانــا 

 بــر 
ً
توانمندســازی کشــورها بــرای غلبــه بــر فقــر اســت، فاصلــه گرفتــه و صرفــا

کثــری« متمرکــز اســت. »تجــارت حدا
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بنابرایــن  بومی ســت.  دانــش  نیازمنــد  آن هــا 

درس واقعــی بــرای طراحــان راهبردهــای رشــد 

اقتصــاد آن اســت کــه علــم اقتصــاد را جدی تر 

ــزد  ــه این کــه از اهمیــت ایــن علــم ن ــد، ن بگیرن

آن ها کاســته شــود، اما علم اقتصاد مناســب، 

کــه از تعمیم هــای غیرشــرطی  علمی ســت 

امتنــاع کــرده و روابــط بیــن محیــط اقتصــادی 

بــه  را  سیاســتی  لت هــای  دال و  اشــارات  و 

دقــت آزمــون کنــد. علــم اقتصــاد سرانگشــتی 

رشــد  سیاســت های  بــر  مدت هاســت  کــه 

بــا  می تــوان  را  حکم فرماســت   اقتصــادی 

اطمینــان خاطــر کنــار گذاشــت.

در ادامــه ی ایــن نشســت دکتــر میرجلیلــی، 

ــه  ــوم انســانی ب اســتاد اقتصــاد پژوهشــگاه عل

اقتصــادی  منظــر  از  کتــاب  نقــد  و  بررســی 

بــه  کتــاب  مترجــم  از  ابتــدا  وی  پرداخــت. 

خاطــر ارائــه ی ترجمــه ای مناســب تشــکر کرد 

کنونــی اقتصــاد ایــران،  گفــت: در شــرایط  و 

مباحــث کتــاب  می توانــد در اتخــاذ رویکــرد 

مناســب بــرای شــروع رشــد و تــداوم آن کمــک 

ــد. ــایانی کن ش

هــر چنــد مقــاالت ایــن کتــاب طــی مــدت 

شــش ســال بــه نــگارش درآمده انــد و همــه ی 

از تحریــر  تــا قبــل  آن هــا )بــه جــز فصـــل 4( 

بــه  اقتصــادی  مجــالت  در  کتــاب،  ایــن 

منســجمی  دیــدگاه  امــا   رســیده اند،  چــاپ 

ارائــه  می کننــد.  توســعه  از سیاســت گذاری 

ایــن کتــاب در ســه بخــش: رشــد اقتصــادی، 

اســت. شــده  تدویــن  جهانی شــدن  و  نهادهــا 

دکتــر میرجلیلــی ادامــه داد: در ایــن کتــاب 

دو هــدف اصلــی را دنبــال  می شــود؛ هــدف 

نخســت، ارائــه ی تفســـیری از  تجربیات رشــد 

اقتصــادی در گذشــته و اســتخراج و ارائــه ی 

یاضــی و  ــه الی مدل هــای انتزاعــی ر مجموعــه ی محــدودی از نظریــات خــاص در الب

ــوان  ــه ای را به عن ــاحتی و کلیش ــدود تک س ــه ی مح ــن مجموع ــرد و ای ــا ک ــاری اکتف آم

اصول پایه ای نظری علم اقتصاد معرفی کرد و بعد هم با توســل به اجماع واشــنگتنی 

بــردی شــد و بــرای رشــد و توســعه ی کشــور بــا ایــن ابــزار کنــد و محــدود،  وارد اقتصــاد کار

راه حــل رشــد و توســعه ارائــه کــرد و بــا ارائــه ی یــک نمایش ســاده و تک ســاحتی از دانش 

اقتصــاد بــه همــه   ی غیــر حرفه ای هــا و اقتصــاد نخوانده هــا مجــال داد کــه وارد حــوزه ی 

یــزی و سیاســت گذاری اقتصــاد  تحلیــل اقتصــاد شــوند و ســرنخ همــه ی امــور برنامه ر

کشــور را به دســت گیرنــد. بــا ایــن حــال خالــق اثــر در مقدمــه ی کتــاب خاطرنشــان  

می کنــد، وقتــی بســیاری از افــراد به راحتــی در مــورد موضــوع مهمــی مثــل رشــد نظــر  

می دهنــد، دلیلــش ایــن اســت کــه راجــع بــه ایــن موضــوع بی اطــالع یــا کم اطــالع هســتند.

یــزی  وی در مــورد ضــرورت پرهیــز از مواضــع کلیشــه ای و تــک ســاحتی در مــورد برنامه ر

مرکــزی  یــزی  برنامه ر نیســت  معتقــد  هیچ کــس  »مســلمًا  کــه  می کنــد  خاطرنشــان  

جایگزیــن بهتــر و مناســب تری اســت، امــا متقابــالً تعــداد کمــی از تحلیل گــران نیــز 

معتقدنــد کــه آزادســازی، مقررات زدایــی و خصوصی ســازی بــه خودی خــود کلید آغاز 

جهــش در رشــد اقتصــادی اســت«. وی همچنین بر نقش هنرمندانــه ی اقتصاددانان 

کیــد  مــی ورزد. »نکتــه ی اصلــی فهــم و  خبــره و ضــرورت جــدی گرفتــن علــم اقتصــاد تأ

درک مســئله ایــن اســت کــه ایــن اصــول )نظــری پایــه ای( مســتقیمًا به صــورت و شــکل 

توصیه هــای سیاســتی در نمی آینــد. حلقــه ی واســط تبدیــل ایــن اصول بــه توصیه های 

گاهــی خــود از بافــت  سیاســتی، فــرد تحلیل گــری اســت کــه بــر اســاس دانــش و آ

سیاســی و اقتصــادی جامعــه، مــوارد و عناصــر فرعــی دیگــری را بــه ایــن اصــول اضافــه 

کنــد و ایــن امــر بــدون مشــاهده ی تجربــی امکان پذیــر نیســت.

کیــد کــرد: اهمیــت شــرایط و اقتضائــات بومــی بــه ایــن دلیــل نیســت  دکتــر شــاکری تأ

کــه ایــن اصــول اقتصــادی از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر تغییــر  می کنــد، بلکــه بــه ایــن 

خاطــر اســت کــه ایــن اصــول مالحظــات نهــادی را در نظــر نمی گیرند و تکمیــل نهادی 

	 
 مبتنــی بــر تحلیل هــای 

ً
کامــال کتــاب  کــه نویســنده اذعــان دارد،  همان گونــه 

کاســتی های  بــه  اقــرار  ضمــن  نویســنده  و  اســت  نئوکالســیکی  اقتصــادی 

روش شناســی نئوکالســیکی، آن را تنهــا راه تفکــر دربــاره ی مســائل اقتصــادی 

می دانــد امــا هم زمــان میــان خــود و اقتصاددانــان نئوکالســیک جریــان اصلــی 

فاصلــه می گــذارد. نقــد اصلــی مؤلــف بــه اقتصاددانــان جریــان اصلــی کــه نقطــه 

افتــراق وی از ایشــان محســوب می شــود نــه بــه روش تحلیــل، کــه بــه اســتخراج 

نســخه های سیاســتی جهان شمول و تجویز آن به کشــورهای در حال توسعه 

بــا تمــام تفاوت هــای تاریخــی، موجــودی اولیــه منابــع، قابلیت هــای اجرایــی و 

ظرفیت هــای سیاســی آن هاســت. 
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آتـــی  سیاست هـــای  بــرای  راهنمایی هایــی 

اســت. هــدف دیگــر ایــن کتــاب، توضیــح 

ماهیــت ترتیبــات نهــادی، ملــی و جهانــی 

اســت کــه بیشـــترین حمایــت را از توســعه ی 

اقتصــادی در دوره هــای زمانــی بلندمــدت 

می کننــد. فراهــم  

اســت  ایــن  کتــاب  محورهــای  از  یکــی 

تحریــک  در  مثبتــی  نقــش  »دولــت  کــه 

توســعه ی اقتصــادی ایفــا  می کنــد. به دلیــل 

شکســت های بازار )به عنوان مثال ، ســرایت 

هماهنگــی(  شکســت های  و  اطالعاتــی 

کــه مرتبــط بــا توســعه ی اقتصادی ســت، بــه 

تــداوم  و  رشــد  شــروع  بــرای  سیاســت هایی 

اگرچــه  یــک«  »رودر نظــر  از  یــم.  دار نیــاز  آن 

امــا  دارد،  وجــود  واحــد  اقتصــاد  علــم  یــک 

هیــچ دســتورالعمل واحــدی بــرای توســعه ی 

نــدارد. وجــود  اقتصــادی 

یــک« رویکردهــای غالــب در سیاســت  »رودر

توســعه )یعنــی اجمــاع واشــنگتنی مبتنــی بــر 

اقتصــاد نئوکالســیک( را نقــد  و رویکــرد بدیــل 

دیگــری  دســت پخت  آن را  و  می کنــد  ارائــه  

نظــر  از  می دانــد.  اقتصــاد   علــم  اســاس  بــر 

یــک، فراینــدی کــه کشــورها از آن طریــق  رودر

می آورنــد،  به دســت   را  خــوب  نهادهــای  آن 

 کامــالً خــاص و متناســب بــا زمینه ها 
ً
معمــوال

هســتند.  )context-specific(

روش آسیب شناسی رشد، این مزیت را دارد 

کــه بــرای این پرســش مکرر کشــورهای درحال 

توســعه کــه چــرا برخــالف انباشــت ســرمایه ی 

، بــه  فیزیکــی و انســانی، رشــد بــاال و مســتمر

عمل گرایانــه ای   پاســخ  نمی آیــد؟  دســت 

می دهــد. به جــای این کــه ماننــد نظریه هــای 

مرســوم رشــد بگویــد کــه ســرمایه ی فیزیکــی و 

انســانی بیشــتری انباشــت کنید،  می گوید؛ »گیرهای و تنگناهای رشــد« را شناســایی 

و رفــع کنیــد، آن گاه پتانســیل رشــد اقتصــادی، آزاد  می شــود.

: برخی نقدهای محتوایی کتاب عبارتند از

 ، « ترجمــه شــده اســت، در حالــی کــه معــادل تجویز عنــوان کتــاب، »تجویزهــای بســیار

« مناســب تر  بســیار ترجمــه ی »دســتورالعمل های  نظــرم  بــه  و  اســت   prescription

یــرا کلمــه recipe دســتورالعمل آشــپزی و پخت وپــز اســت. مقصــود مؤلــف  بــود. ز

ایــن اســت کــه هــر چنــد یــک علــم اقتصــاد وجــود دارد ولــی دســتوالعمل یکســانی 

سیاســت  نــدارد.  وجــود  کشــورها  همــه ی  اقتصــادی  رشــد  سیاســت های  بــرای 

ــه صــورت  ــه شــرایط خــاص آن کشــور و ب ــا توجــه ب ــد ب رشــد اقتصــادی هــر کشــور بای

مســئله محور و بــرای غلبــه بــر محدودیت هــای دســت وپاگیر تهیــه شــود.

یــک طرفــدار تحلیــل  از تحلیــل آسیب شناســی رشــد مشــخص  می شــود کــه رودر

توســعه ی  در  تحلیلــی  روش  ایــن  اســت.  توســعه  سیاســت گذاری  در  زمینــه ای 

اقتصــادی طرفــداران و مزایایــی دارد. امــا مشــخص نیســت کــه چگونــه چنین تحلیلی  

راه حــل روشــن شــود؟ وقتــی خــود زمینــه )context(  در  یــک  بــه  می توانــد منجــر 

ــت و  ــول دائمی س ــال تح ــه درح ــه ی خاورمیان ــالً منطق ــعه مث ــال توس ــورهای درح کش

می کنــد. تغییــر   مــدام  دســت وپاگیر  محدودیت هــای 

مؤلــف، شناســایی و رفــع محدودیت هــای دســت وپاگیر را موجــب جهــش رشــد 

می دانــد و پایــداری رشــد را مســتلزم اصالحــات نهــادی و اتخــاذ سیاســت صنعتــی  

کــه بــه مرحلــه ی دوم )پایــداری رشــد( راه   معرفــی می کنــد امــا ویژگــی کشــورهایی 

می یابنــد و کشــورهایی کــه بــه ایــن مرحلــه نمی رســند، توضیــح داده نشــده اســت.

مــورد  کشــورهای  در  اقتصــادی  رشــد  دســت وپاگیر  محدودیت هــای  مطالعــه ی 

بررســی توســط بانــک جهانــی و ســازمان توســعه ی ملــل متحــد بــه روش کیفــی انجــام 

شــده و بــا توجــه بــه نظــرات پاســخ دهندگان بــوده اســت. ایــن بــه آن معناســت کــه اگــر 

یــاد نتایــج متفاوتــی خواهــد  دو تحقیــق در مــورد یــک کشــور انجــام شــود، بــه احتمــال ز

داشــت کــه بــه معنــای آن اســت کــه قضــاوت ارزشــی در آن دخیــل شــده. بنابرایــن 

بــر نظــر و قضــاوت تحلیل گــر  ، متکــی  شناســایی محدودیت هــای دســت وپاگیر

اســت. تحقیقــات منتشــر شــده در ایــران در زمینــه ی آسیب شناســی رشــد اقتصــادی 

شــامل مهدوی )1393(، میرجلیلی )1395(، اکبرزاده، پهلوانی و میرجلیلی )1398( 

و اکبــرزاده، پهلوانــی و میرجلیلــی )1399( نتایــج متفاوتــی به همراه داشــته کــه حاکی از 

نظــرات ارائــه شــده در پیمایــش بــوده اســت.*

پینوشت
1. One Economics; Many Recipes.
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شــرایطی اســت کــه ایــن اثــر در آن بــه رشــته 

تحریــر در آمــد یکــی، فضــای فکــری موجــود 

کتــاب و دیگــری،  بــه هنــگام نــگارش ایــن 

روابــط میــان ایــن اثــر و برنامۀ عظیم مطالعاتی 

کــه وبــر بــرای دومیــن مرحلــۀ فعالیــت خــود 

درنظــر گرفتــه بــود. 

همــه اصطالحــات بــه کار رفتــه در این کتاب، 

ابــداع و نــوآوری وبــر اســت. ماننــد مفاهیمــی 

روحیــۀ  پروتســتان،  اخــالق  جملــه  از 

یاضت کشــی،  ر نیــت،  عقال ســرمایه داری، 

زهــد این جهانــی و ســرمایه گذاری اجتماعــی 

به خوبــی  اصطالحــات  معادل ســازی  و 

گرفتــه  صــورت  رایــج  عــرف  بــه  باتوجــه  و 

و  ترکیبــی  ل  اســتدال شــیوۀ  به جــز  اســت؛ 

قیاس هــای ذهنــی، بیشــترین ابــزار اســتفاده 

شــده بــرای تفهیــم مطلــب، ذکــر مثال هــای 

مــورد  موضوعــات  از  گوناگــون  و  متعــدد 

مقایســه ای  روش  به کارگیــری  و  بررســی 

و  عمومــی  اخــالق  مختلــف،  ادیــان  میــان 

اخــالق اقتصــادی ناشــی از آن هــا و ســرانجام 

نمونه هــای آرمانــی از مهم تریــن پدیده هــای 

اســت.* مؤلــف  بررســی  مــورد 

کتــاب اخــالق پروتســتان و روح ســرمایه داری، به عنــوان تحقیقــی کالســیک، یکــی 

از پربارتریــن و بــا اهمیت تریــن خدمــات ماکــس وبــر بــه جامعه شناســی محســوب 

می شــود. به طــوری کــه از عنــوان کتــاب بر می آیــد، وبــر ســعی دارد مناســبات میــان 

حیــات دینــی، اجتماعــی و اقتصــادی را در فرهنــگ معاصــر تبییــن کنــد. وی نتیجــه 

می گیــرد کــه میــان باورهــای دینــی )اخــالق پروتســتان( و رشــد حیــات اقتصــادی ـ 

ــی بورژوایــی، قرابــت ســببی وجــود دارد.  ن عقال

ــۀ دو قســمتی در ســال های 1905 ـ 1904 در  ــار به صــورت یــک مقال ــر کــه اولیــن ب ایــن اث

نشــریه ای کــه وی یکــی از ســردبیران آن بــود، بــه چــاپ رســید، بالفاصلــه بــه مباحثــۀ 

حــادی دامــن زد کــه وبــر فعاالنــه در آن شــرکت جســت؛ مباحثــه ای کــه پــس از هفتــاد 

ســال هنــوز فــرو ننشســته اســت. 

   وبــر اخــالق پروتســتانی را در مرحلــه ای تعیین کننــده از فعالیــت فکــری خــود، اندکــی 

پــس از بهبــودی از یــک افســردگی روحــی کــه او را بــرای مــدت چهــار ســال از فعالیــت 

کادمیــک بازداشــته بــود، بــه رشــته تحریــر درآورد. اگرچــه، اکثــر آثــار وبــر قبــل  جــدی آ

از بیمــاری او موضوعاتــی را کــه وی در مرحلــۀ بعــدی زندگــی خــود بســط داد، مطــرح 

یــخ اقتصاد، علم اقتصاد  می کردنــد؛ امــا ایــن آثــار در حقیقــت پژوهش هایی فنی در تار

و حقــوق به شــمار می آمدنــد. ایــن پژوهش هــا شــامل مطالعاتــی دربــارۀ قوانیــن تجــاری 

(، تکامــل مالکیــت ارضــی در روم و شــرایط اجتماعــیـ   قــرون وســطی )رســالۀ دکتــری او

اقتصــادی کارگــران روســتایی آن زمــان در شــرق آلمــان بــود. این نوشــته ها از نظر بعضی 

گاهانــه از اقتصاد  یخــی اقتصاد بــود با انحــراف آ اجــزای ذاتــی خــود ملهــم از مکتــب تار

سیاســی انگلیســی بــر ضــرورت بررســی حیــات اقتصــادی در چارچــوب تکامــل 

ــر همیشــه مدیــون ایــن نظــرگاه  یخــی فرهنــگ به عنــوان یــک کل تکیــه می کــرد. وب تار

باقــی مانــد؛ امــا سلســله آثــاری را کــه پــس از بهبــودی آغــاز کــرد و بقیــۀ فعالیــت خــود را 

بــه آن اختصــاص داد، نســبت بــه دورۀ قبلــی گســترش بســیار وســیع تری از مســائل را 

دربرمی گیــرد. اخــالق پروتســتان نخســتین ثمــرۀ ایــن تالش هــای جدیــد بــود. 

ــه از  ــی دو جنب ــد درک مقدمات ــم نیازمن ــت ک ــاب، دس ــن کت ــر در ای ــدف وب ــی ه یاب ارز

تبيين حيات دينی، اجتماعی
و اقتصادی در فرهنگ معاصر

معرفی کتاب اخالق پروتستان و روح سرمایه داری
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|     کتابی که توسط صهیونیست ها سوزانده شد!     |
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چهــار عامــل اصلی برای موفقیــت اقتصادی 

یهودیــان وجــود دارد: پراکندگــی و آوارگــی در 

ــوان  ــا به عن ــا آن ه ــورد ب ــیع، برخ ــه ای وس عرص

شــهروند  به عنــوان  آن هــا  موقعیــت  غریبــه، 

درجــه دوم و ثــروت.

نویســنده،  ســپس بــه بررســی آموزه هــای دینــی 

ــق  ــا را مطاب ــیاری از  آن ه ــه و بس ــود پرداخت یه

جملــه  از  می یابــد ؛  ســرمایه داری  روح  بــا 

ــروت،  محاســبه ی ســود و  ــر ث ــه تکاث دعــوت ب

یــان اعمــال، رابطــه ی آزاد و بــی قیــد و بنــد  ز

منطقی بــودن  بــه  دعــوت  غیریهودیــان،  بــا 

خشــک و خالــی از احساســات و عواطــف 

نبــوغ  یهودیــان،   ویژگی هــای  دیگــر  از   ... و

کار  کار ذهنــی به جــای  ذهنــی و عالقــه بــه 

جســمی اســت کــه باعــث موفقیــت آ ن هــا در 

اقتصــاد شــده اســت.

ایــن ویژگی هــا باعــث می شــود کــه یهودیــان بــه 

مــردم دیگــر بــه چشــم پیــچ و مهــره نــگاه کننــد 

کــه می خواهنــد  بــرای منظــوری  آن هــا  از  و 

اســتفاده کننــد و همان طــور کــه ذکــر شــد،  

ــراد  ــف اف ــات و عواط ــا احساس ــچ کاری ب هی

ندارنــد.*

 Werner( یهودیان و حیات اقتصادی مدرن« از نوشــته های مشــهور ورنر ســومبارت«

ــر کتــاب »اخــالق پروتســتانی و روح  Sombart( اســت کــه آن را در ســال 1911 و در براب

، دوســت و همــکار خــود نگاشــته اســت. ســرمایه داری« ماکــس وبــر

ســومبارت و وبــر بــا هــم و در کنــار هــم می نوشــتند و مطالعــه می کردنــد و نشــریه ی 

« را منتشــر می کردنــد؛ نشــریه ای کــه در عرصــه ی تفکــر سیاســی اقتصــادی  »آرشــیو

آلمــان تأثیــر بزرگــی داشــت. ایــن دوســتی، همــکاری و هم فکــری تــا وقتــی ادامــه یافــت 

ــل اجتماعــی تکویــن ســرمایه داری مــدرن عالقه منــد شــدند. کــه ایــن دو به دالی

وبــر می اندیشــید کــه حضــور پروتســتان ها در ایــن عرصــه بســیار مؤثــر بــوده اســت. در 

ــر در  ــا روح ســرمایه داری مــدرن دارد. وب ، اخــالق پروتســتان ها پیونــد عمیقــی ب نــگاه او

ســال هــای 1904 و 1905 کتــاب »اخــالق پروتســتانی و روح ســرمایه داری« را در توضیــح 

نظریــه ی خــود نوشــت؛ امــا ســومبارت معتقــد بــود ایــن نقــش را یهودیــان بیــش از 

پروتســتان ها به عهــده داشــته اند. او کتــاب »یهودیــان و حیــات اقتصــادی مــدرن« را در 

شــرح نظریــه ی خــود نوشــت. درنظــر ســومبارت حضور یهودیــان یکــی از عوامل تکوین 

ســرمایه داری جدیــد اســت.

ســومبارت پــا بــه عرصــه ای گذاشــته بــود کــه هــزار اتفــاق بــرای او و کتابــش افتــاد. کتاب 

کــه منتشــر شــد، گروهــی از یهودیــان برآشــفته شــدند کــه ایــن کتــاب ضدیهودی اســت 

و یهودســتیزها نیــز بیشــتر آشــفته شــدند کــه ایــن کتــاب بــا مالیمــت از یهودیــان حــرف 

می زنــد و آن هــا را به قــدر کافــی رســوا نمی کنــد.

ظاهــر محــور فکــر هــر دو گــروه یهودســتیزی بــود نــه کتــاب ســومبارت؛ امــا در نهایــت، 

آنچــه طرفیــن خــود را بــا ســوزاندنش تســلی می دادنــد، کتــاب ســومبارت بــود!!

ســومبارت بــرای بحــث درمــورد مشــارکت یهودیــان در حیــات اقتصــادی مــدرن،  از دو 

روش اســتفاده می کنــد:  یکــی روش آمــاری و دیگــری روش ژنتیــک.

ســومبارت در بخش اول کتاب با عنوان »ســهم یهودیان در حیات اقتصادی مدرن« 

به طــور مبســوط و جزئــی،  بــه بیــان موارد مختلف مشــارکت یهودیــان در اقتصــاد مدرن 

می پــردازد و نمونه هــای فراوانــی از تجــار و بازرگانان و کارخانه داران و کارآفرینان یهودی 

پــا و آمریــکا مــی آورد کــه مایــه ی رونق تجــاری این مناطــق بوده اند. در سراســر ارو

پــا تــا چــه  در ایــن بخــش،  ســومبارت اســناد فراوانــی ارائــه می کنــد از اینکــه حاکمــان ارو

ــی  یخ ــواهد تار ــا ش ــد و ب ــت می داده ان ــود اهمی ــرو خ ــان در قلم ــور یهودی ــه حض ــد ب ح

،  باعــث  اثبــات می کنــد کــه مهاجــرت یهودیــان از یــک منطقــه بــه منطقــه ی دیگــر

جابجایــی مرکــز تجــارت شــده و رونــق اقتصــادی از منطقــه ی مبــدأ بــه منطقــه ی 

مقصــد منتقــل می شــده اســت.

در بخــش دوم بــا نــام »ظرفیــت و آمادگــی یهودیان برای ســرمایه داری مدرن«  ســومبارت 

 ، بــه شــرایط عینــی آمادگــی یهودیــان بــرای ســرمایه داری مــدرن می پــردازد. به نظــر او

ورنر سومبارت   		
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اقتصاداسالمی

ح علوم انسانی: 	 گفت وگوی اختصاصی خردورزی با اساتید مطر
دکتر مسعود درخشان و حجت االسالم والمسلمین دکتر غالمعلی معصومی نیا 

	 : ثاری از آ همراه با 
، رضا اجاق و ملیحه خواجوی حجت االسالم والمسلمین علی نعمتی، عرفان خلیلی فر
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جایگاه فقه اسالمی در کاشت ذهنی
اصول و مبانی علم اقتصاد

گفتوگوبادکترمسعوددرخشان
اقتصاددان،نظریهپردازاقتصاداسالمیواستاددانشگاهعالّمهطباطبایی

سیستم و مدل دستگاه های آموزشی و پژوهشی، برمبنای اقتصاد اسامی نیست
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اقتصــاددان،  درخشــان  مســعود  دکتــر 

نظریه پرداز اقتصاد اســامی و اســتاد دانشــگاه 

عاّمــه طباطبایــی در ســال ۱۳۲۸ در تهــران 

دریافــت  از  پــس   ۱۳۵۰ ســال  آمــد.  به دنیــا 

مــدرک کارشناســی اقتصــاد از دانشــگاه تهــران 

غ التحصیــل ممتــاز رشــته اقتصــاد  به عنــوان فار

دانشــگاه های کشــور انتخــاب شــد. درخشــان 

بــرای ادامــه تحصیــل بــه لنــدن اعــزام شــد و 

کســفورد  کارشناســی ارشــد خود را از دانشــگاه آ

و دکتــرای اقتصــاد را از دانشــگاه لنــدن اخــذ 

بــه  و  بازگشــت  ایــران  بــه  ســال ۱۳۵۷  کــرد.  

تدریــس در دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهران 

دانشــگاه ها  تعطیلــی  از  بعــد  شــد.  مشــغول 

تجدیدنظــر  و  تکمیــل  بــرای   ۱۳۵۹ ســال  در 

 بــرای دو ســال 
ً
رســاله ی دکتــری خــود مجــّددا

بــه انگلســتان رفــت و عاوه بــر تحقیقــات در 

ــک  ــنجی، ی ــای اقتصادس ــرد مدل ه ــه کارب زمین

مــدل کان اقتصــادی نیــز بــرای اقتصــاد ایــران 

ســاخت. در آســتانه  بازگشــایی دانشــگاه ها، 

بــه ایــران بازگشــت و به همــراه خانــواده اش در 

کــرد و در زمینــه اقتصــاد اســامی  قــم اقامــت 

بــرای  بــه مطالعــه پرداخــت. در ســال ۱۳۶۳ 

تأســیس دانشــکده اقتصــاد و معارف اســامی، 

بــه دانشــگاه امــام صــادق رفــت. ســال ۱۳۷۰ 

به عنــوان اقتصــاددان ارشــد دفتــر مطالعــات 

شــروع  لنــدن  دانشــگاه  در   )I.B.E.S( انــرژی 

کــرد. او ریاســت مرکــز تحقیقــات  بــه تدریــس 

طباطبایــی  عاّمــه  دانشــگاه  ایــران  اقتصــاد 

دانشــگاه های  در  و  داشــت  عهــده  بــر  را 

تربیــت  تهــران،  دانشــگاه های  کســفورد،  آ

مــدرس و امــام صــادق بــه تدریــس پرداخــت.

ســال ۱۳۷۶ بــه مدرســه مطالعات مشــرق زمین 

بــا  را  اقتصــاد مالــی  رفــت و دکتــرای  آفریقــا  و 

اعتبــاری  و  پولــی  »سیاســت های  تــز  ارائــه 

ســال  کتــاب  پانزدهــم  دوره  در  او  »اقتصادســنجی«  کتــاب  کــرد.  دریافــت  ایــران«  در 

ــای  ــان فعالیت ه ــد. درخش ــده ش ــال برگزی ــاب س ــوان کت ــران به عن ــامی ای ــوری اس جمه

پژوهشــی را نیــز در زمینــه اقتصــاد سیاســی نفــت و گاز در خلیــج فــارس، آســیای جنــوب 

شــرقی و دریــای خــزر، مکانیســم معامــات نفتــی در بازارهــای نفتــی و تأثیــر آن بــر قیمــت 

جهانــی نفــت خــام و همچنیــن نقــش پــول واحــد اروپایــی )یــورو( در تحــوالت آینــده، 

تقســیم معامــات ارزی و به ویــژه بــر دالر و قیمت گــذاری نفــت خــام انجــام داده اســت.

»مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت و گاز« )۱۳۸۳(، »ماهیت و علل بحران مالی 

۲۰۰۸ و تأثیر آن بر اقتصاد ایران« )۱۳۸۷( و »نظام های اقتصادی، بررسی تحلیلی ـ تاریخی 

مبانی نظام های اقتصادی و مبانی نظام اقتصاد اسامی« )۱۳۸۸( از تألیفات اوست. او 

آبان ۱۳۹۴ برنده دومین »جایزه جهانی علوم انســانی اســامی« شــد و با ارائه ســخنرانی 

با عنوان »۳۵ ســال تاش در اقتصاد اســامی با رویکرد نظام ســازی« در ســومین »کنگره 

علــوم انســانی ـ اســامی« بــه بررســی بســط گفتمــان اقتصــاد اســامی در ایــران پرداخــت.

 

مقدمه

ماهیــت و ســاختار اقتصــاد اســالمی و روش کشــف آن از مباحــث مهّمــی اســت کــه 

تاکنــون کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت. بســیاری از اندیشــمندان، اســالم را دارای 

یــع منابــع کمیــاب،  مکتــب اقتصــادی توصیــف کــرده کــه از طریــق تخصیــص و توز

مطابــق بــا آموزه هــای اســالمی، بــدون محدود ســاختن آزادی هــای فردی و بــدون ایجاد 

یســت محیطی، بــه تحّقــق ســعادت انســانی  عــدم توازن هــای کالن اقتصــادی و ز

کمــک می کنــد برخــی دیگــر از صاحب نظــران بــا اتــکا بــه مبانــی هستی شناســانه 

و معرفت شناســانه ی ویــژه ی اســالم و نیــز وجــود آیــات و روایاتــی کــه بــه بیــان قوانیــن 

علمــی حاکــم بــر رفتار هــای اقتصــادی انســان پرداختــه، معتقدنــد کــه اســالم عــالوه بــر 

مکتــب اقتصــادی، علــم اقتصــاد نیــز دارد؛ عــّده ای از روشــنفکران دینــی نیز معتقدند 

اســالم، صرفــًا گزاره هایــی اخالقــی و فقهــی برای علم اقتصاد دارد. نشــریه ی تخصصی 

ــتگاه  ــن خاس ــران و تبیی ــالمی در ای ــاد اس ــی اقتص ــدف جریان شناس ــا ه ــردورزی ب خ

اصلــی اقتصــاد اســالمی گفت وگویــی را بــا پرفســور مســعود درخشــان تهیــه و تنظیــم 

کــرده اســت،1 متــن ایــن گفت وگــو در ادامــه تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: در شــناخت اقتصــاد ایــران و زمینه هــای عقب ماندگی هــای آن فاقــد  	

یــک اجمــاع علمــی هســتیم و در ایــن بیــن، آرای متفاوتــی مطــرح می شــود. به نظــر 

ــا وجــود منابــع غنــی اســامی و گذشــت چهــار دهــه از انقــاب  حضرتعالــی، چــرا ب

ــت ایــن عقب ماندگــی را تبییــن 
ّ
پیشــرفت قابــل توّجهــی حاصــل نشــده اســت؟ عل

بفرماییــد.
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دانشــگاه های  از  پزشــکی  و  مهندســی 

خــوب را رهــا کردنــد و بــه حــوزه پیوســتند کــه 

متأســفانه هنــوز هــم ایــن جریــان ادامــه دارد؛ 

ایــن افــراد معتقدنــد  کــه تــا نرونــد و خودشــان 

یــان  روایــت حوزو و  اســالم  کــه  نســنجند  را 

و  حــوزه  وحــدت  نمی تواننــد  چیســت 

بــا ایــن  کشــور  اّمــا  دانشــگاه را ایجادکننــد؛ 

کارهــا اســالمی نمی شــود. اکثــر افــراد بــه حــوزه 

می رونــد، چندیــن ســال زحمــت می کشــند، 

عربــی و کلیــه دروس را از مقدماتــی آمــوزش 

می پرســند  خــود  از  آخــر  در  و  می بیننــد 

خــب حــاال مــن چــه شــدم؟ صحبــت مــا هــم 

همیــن اســت،  نّیــت شــما را می پســندیم؛ 

اّمــا هــدف شــما از آمــدن بــه حــوزه چیســت؟ 

هم رده هــای خــود را ببینینــد، کســانی کــه در 

حــوزه بودنــد بــه کجا رســیدند؟ یک فقیــه را در 

نظــر بگیریــد چهــل یــا پنجــاه ســال در حــوزه 

آمــوزش می بینــد، کار علمــی می کنــد در آخــر 

بــه کجــا رســیده اند؟ کارشــان حکم شناســی 

کــدام  می کنــد  مشــخص  مــا  بــرای  اســت. 

جملــه حکــم خــدا، کــدام جملــه امــر خــدا و 

ــه کار  ــه نهــی خــدا اســت کــه البّت کــدام جمل

کــه شــخص حرفــی  بســیار مشکلی اســت 

و  می کنــد  متعــال  خداونــد  بــه  منصــوب  را 

اگــر اشــتباه باشــد بدتریــن گناهــی اســت کــه 

انســان انجــام داده اســت. فقیــه خــود را بــه ایــن 

می توانــد  فقیــه  ایــن  آیــا  می رســاند،  مرحلــه 

یــا اداره بورس هــا بیایــد و  بــه بانــک مرکــزی 

 ! خیــر بنویســید؟  بــورس  بــرای  برنامــه  یــک 

پــس بایــد کمــی تأّمــل کــرد، فقیــه می گویــد: 

حکم شناســی  مــن  کار  نیســت،  مــن  »کار 

اســت.« به خاطــر همیــن مــن بــه دانشــجویی 

صنعتــی  و  صنعتی شــریف  دانشــگاه  کــه 

ــا بحثــی کــه طــرح شــد، انیشــتین در جملــه ی  بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، در رابطــه ب

معروفــی می گویــد: »مــن متنّفــرم از نّجــاری کــه وقتــی چوبــی را بــه دســتش می دهنــد از 

ســاده ترین و سســت ترین قســمت چــوب، اّره و متــه کــردن را شــروع می کنــد در حالــی 

ــد از مشــکل ترین قســمت ها شــروع کنــد.« در حــال حاضــر می بینــم دوســتان  کــه بای

عزیــزی کــه در حــوزه ی اقتصــاد اســالمی فعالیــت می کننــد، حرف هایــی کــه مــا چهــل 

ســال پیــش بیــان کردیــم را مطــرح کــرده و شــروع می کننــد به قولــی چــرخ را از ابتــدا 

می ســازند، بــا اینکــه بارهــا در ایــن بــاره بــا آن هــا صحبــت شــده اّمــا چنــدان اســتقبال 

نمی کننــد؛ بــرای این کــه تمایلــی ندارنــد زحمــت بکشــند و کار را جلــو ببرنــد، ایــن 

مشــکل ترین مســأله اســت.

همیشــه جنگیــدن و کوشــیدن بــرای حــّل مســائِل مشــکل باعث رشــد فکری می شــود 

و بــه انســان نشــاط علمــی می دهــد، اگــر علــم اقتصــاد حاصــل تالش هــای فکــری 

ل بیش از ســه قرن گذشــته باشــد که همواره فرآیند رشــد، توسعه،  اندیشــمندان در خال

اصــالح و بازبینــی داشــته اســت؛ حــال اگــر آموزه هــا و معارف اســالمی را حاصل تالش 

فکــری فقهــا بدانیــم، در فرآینــد اســتنباط احــکام از زمــان غیبــت کبری تاکنــون بیش از 

هــزار و دویســت ســال اندیشــمندان مختلفــی تــالش کرده انــد و به نتایــج بســیار خوبــی 

دســت یافته انــد، حــال بایــد بــه این موضوع بیاندیشــیم کــه چگونه می توانیم بیــن حوزه 

موضوع شناســی در اقتصــاد کــه ثمــره اش دوره هــای اقتصــادی اســت و حــوزه فقاهــت 

در اســالم کــه ثمــره ی آن اســتنباط احــکام الهــی اســت پیونــد مبنایــی تشــکیل دهیم؟ 

در ایــن زمینــه، اقتصــاد بــه ســه قــرن کار علمــی و اســالم بــه دوازده قــرن کار فکــری فقهــا 

نظــر می کننــد و ایــن دو می تواننــد بــا یــک پیونــد مبنایــی در کنــار یکدیگــر قــرار بگیرند. 

بــدون ایــن پیونــد چــه می تــوان کــرد؟

بیــن  وحــدت  ایجــاد  توّجــه  مــورد  مســأله  اســالمی  انقــالب  ســال های  نخســتین 

حــوزه و دانشــگاه بــود بــرای این کــه در آن زمــان متوّجــه بودنــد کــه اقتصاداســالمی، 

سیاست اســالمی، علوم اجتماعی اســالمی، جامعه شناسی اســالمی و هــر چیــزی کــه 

مربوط به علوم اســالمی  اســت و باید آمیزه ای از حوزه و دانشــگاه داشــته باشــد؛ در غیر 

ایــن صــورت حــوزه و دانشــگاه به صــورت مجــزا کار خــود را انجــام  می دهــد؛ آیــا وحــدت 

حــوزه و دانشــگاه توانســت تعارض هــای موضوعــی را بیــن دو حوزه ی نظریه پــردازی که 

بــرای اقتصــاد اســت و فقاهــت کــه مربــوط بــه اســالم اســت را برطرف کنــد؟

بــا توّجــه بــه جایــگاه مهــّم دانشــگاه در رشــد و تعالــی انقــالب اســالمی و رســالت مهــّم 

حوزه هــای علمّیــه، چــرا وحــدت ایــن دو نهــاد مهــم مــورد غفلــت قــرار گرفــت و صرفــًا 

در حــّد شــعار باقــی مانــد؟ 

در ابتــدای انقــالب همــه شــعار وحــدت بیــن حــوزه و دانشــگاه را بیــان می کردنــد؛ 

اّمــا نمی دانســتند ایــن وحــدت بــرای تحّقــق چــه اهدافــی اســت، عــّده ای رشــته های 
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امیرکبیــر دانشــگاه تهــران و عالّمــه را رهــا کــرده 

کــه مطالــب را  و می خواهــد بــه حــوزه بــرود 

بخوانــد و برنامــه ی الگــوی اســالمی ایرانــی 

بانــک  بــرای  نظامــی  یــا  بنویســد  پیشــرفت 

بنویســد کــه شــّکی در آن نباشــد و عیــن کالم 

خــدا باشــد؛ درحالی کــه اصــالً چنیــن کاری 

نمی گــردد،  اثبــات  و  نیســت  امکان پذیــر 

پــس بهتــر اســت همــه بدانیــم کــه بــه بیراهــه 

رفته ایــم.

خــردورزی: به نظــر شــما راهــکار برون رفــت  	

از ایــن مســأله چیســت؟

را  همین هــا  کــه  اســت  ســال  چهــل  مــن 

کــس راه خــود را مــی رود،  می گویــم؛ اّمــا هــر 

توّجــه  هیچ کــس  و  می گوییــم  ســخن  مــا 

نمی کنــد؛ مثــالً اقتصــاد اســالمی که تــا حّدی 

مــن را ناامیــد کــرده اســت، از مباحــث بســیار 

ــاد می زنیــم و کســی  مهّمــی اســت کــه مــا فری

نمی کنــد. توّجــه 

کیــد  تأ مهدوی کنــی  آقــای  انقــالب  اوایــل 

کــه وحــدت حــوزه و دانشــگاه نــه،  داشــت 

بلکــه پیونــد بیــن حــوزه و دانشــگاه کــه بــه ایــن 

از  از دانشــگاه و دانشــگاه  معناســت حــوزه 

حــوزه تغذیــه کنــد.

ــم  ــوزه ه ــود و ح ــوزه ش ــد ح ــگاه نمی توان دانش

نمی توانــد دانشــگاه شــود، اگــر آقــای مهــدوی 

هم اکنــون در قیــد حیــات بــود، مــن بــه ایشــان 

عــرض می کــردم کــه دانشــگاه بــه حــوزه تبدیــل 

نشــد؛ اّمــا حــوزه بــه دانشــگاه تبدیــل شــد کــه 

ــرای اقتصــاد اســالمی  ایــن بزرگ تریــن خطــر ب

اســت. در حــال حاضــر بزرگ ترین خطــر برای 

اقتصــاد اســالمی از ناحیــه حــوزه و حوزویــان 

اســت نــه از ناحیــه دانشــگاه و دانشــگاهیان.

همــه ی افــراد دانشــگاهی اهــل نظــر و دلســوزی بــرای ایــن کشــور و به دنبــال مطلــب و 

یادگیــری هســتند، مــن هــم برای تــان یادداشــت ها و جزوه هایــی تحــت عنــوان مبانــی 

ــه ایــن افــراد پیشــنهاد  ــا ب کفــر ســرمایه داری و مبانــی کفــر سوسیالیســت نوشــته ام؛ اّم

دادم کــه اگــر در پــی مدرک گرایــی هســتند و دکتــرا می خواهنــد، به دنبــال مــدرک وزارت 

علومــی نرونــد. در کنــارش حوزویــان همــان درس هایــی را می خواننــد و برنامه هایــی 

اجــرا می کننــد کــه وزارت علــوم تصویــب کرده اســت؛ اّمــا به نظــر شــما ایــن آموزش هــا را 

بــه طلبه هــا  بدهنــد چــه اتفاقــی می افتــد؟ هیــچ! مگــر می شــود از قلــب مبانــی لیبــرال، 

اقتصــاد اســالمی بیــرون آورد؟ 

بیــن  	 تعــارض  و  تزاحــم  رفــع   بــرای  شــما  راهبــردی  و  علمــی  راهــکار  خــردورزی: 

فقاهــت  حــوزه  در  حکم شناســی  و  متعــارف  اقتصــاد  حــوزه  در  موضوع شناســی 

؟  چیســت

مبنــای نظریــات اقتصــادی و علــم اقتصــاد تجربــه اســت؛ اّمــا ســنجش ایــن مبانــی بــا 

عینّیــت اســت، تعــارض مادامــی شــکل می گیــرد کــه آنچــه تجربــه می شــود و عینّیــت 

دارد بــا تئوری هــا و آنچــه در ذهــن شــکل گرفته اســت مــورد تزاحــم قــرار می گیــرد. در 

فضــای علمــی می خواهنــد تئوری هــای خودشــان را بــا عینّیت هــای موجــود تفســیر و 
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بلکــه می گویــد کــه اگــر عضویــت در صندوق 

ــر  ــار ب بین الملــل پــول مصداقــی از ســلطه کّف

مســلمین اســت دعــوت کــردن نماینــدگان 

صنــدوق بین الملــل پــول در بانــک مرکــزی 

و اجــرا کــردن نســخه ای کــه آن هــا نوشــتند، 

مصــداق ســلطه کّفــار بــر مســلمین اســت، 

مــا بایــد فــوری از صنــدوق بین الملــل خــارج 

شــویم، چــرا کــه چهــل ســال اســت همــه ی 

رئیس جمهورهــا ایــن نســخه را اجــرا می کننــد.

چگونــه متوّجــه شــویم ایــن ســلطه، مصداقــی 

؟ از ســلطه ی کّفــار بــر مســلمین اســت یــا خیــر

مراجعــه  عقــال  و  عــرف  بــه  می گویــد  فقیــه 

کــرد پــس  کنیــد اگــر عــرف متشــّرعه تأییــد 

حــرام اســت. در حــال حاضــر می خواهیــم 

بگوییــم کــه صنــدوق بین الملــل مصداقــی 

از ســلطه ی کّفــار بــر مســلمین اســت، پــس 

ــوان از  ــا می ت ــی آی ــم؛ ول ــرف می روی ــراغ ع ــه س ب

یــک فــرد عــادی دربــاره ی صندوق بین الملــل 

بــه  رســیدن  بــرای   ، خیــر کــرد؟  ســؤال  پــول 

جــواب بایــد بــه ســراغ دانشــگاه رفــت و دقیقــًا 

اینجاســت کــه فقها قاعــده ای درســت کردند 

و آن قاعــده ایــن اســت کــه از عقــال بپرســید، 

پــس  اســت  همین طــور  گفتنــد  عقــال  اگــر 

حــرام اســت؛ اّمــا ایــن ســؤال پیــش می آیــد 

کــه عقــال یعنــی چــه کســانی؟ عقــال را از کجــا 

پیــدا کنیــم؟ و در ایــن بیــن چــه کســی هســت 

می گوینــد  نیســتم؟  عاقــل  مــن  بگویــد  کــه 

خداونــد  دنیــا  در  کــه  چیــزی  عادالنه تریــن 

اســت؛  عقــل  کرده اســت،  تقســیم  متعــال 

چــون هیچ کــس پیــدا نمی شــود بگویــد عقــل 

مــن کمتــر از دیگــری اســت و همــه می گوینــد 

کــه مــن بیشــتر از دیگــری عقــل دارم.

اگــر جامعــه می گویــد این هــا عاقــل هســتند. 

تأویــل نماینــد. شــما بــه یــک تئــوری می رســید و ایــن تئــوری را بــا یــک عینّیــت تعاملــی 

تفســیر می کنیــد و می گوییــد چیــز خوبــی اســت. فقاهــت بــه چــه صــورت اســت؟ در 

یم،  اصــل فقاهــت می گویــد کــه مــا روی احکامــی کــه اســتنباط می کنیــم تعصبــی ندار

اگــر شــما احــکام بهتــری می دانیــد بیــان کنیــد کــه ایــن حکم خداســت، حکم خــدا در 

حــوزه فقاهــت مســتقیمًا بــا عینّیــت ســر و کار دارد. 

برخــی از اقتصاددان هــا بــر ایــن عقیده انــد کــه کاری با اقتصاد اســالمی نداشــته باشــیم 

یــم و شــما در حــوزه آمــوزش مربــوط بــه خــود را  و مــا در دانشــگاه آمــوزش خودمــان را دار

داشــته باشــید، اگــر هــم مقــام معّظــم رهبــری می فرماینــد کــه بانک ها اســالمی نیســت، 

ربطــی بــه اقتصاددان هــا نــدارد کــه اســالمی می باشــد یــا خیــر و ایــن وظیفــه ی آقایــان 

حــوزوی و فقهاســت کــه بــه ایــن موضــوع بپردازنــد و حکــم آن را اســتخراج کننــد، 

... آن چیــزی اســت کــه مــا در کتاب هــای  آن هــا معتقدنــد بــورس، بانــک، بیمــه، دالر و

درســی خواندیــم و حــال اگــر نیــازی بــه اســالمی شــدن اســت بــر دوش آقایــان حــوزوی 

می باشــد، در مقابــل  فقهــا هــم می گوینــد کــه کار ما این نیســت و کار ما حکم شناســی 

اســت و ورود بــه مصادیــق موضوع شناســی از وظایــف مــا نمی باشــد. فقیــه می گویــد 

مــن می دانــم کــه حکــم خــدا بــرای ربــا حرمــت اســت. 

ــر مســلمین« تحــت هیــچ  ــار ب ــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه »ســلطه ی کّف ــوان ب می  ت

شــرایطی جایــز نیســت کــه بــه آن »قاعــده نفی ســبیل« می گوینــد و قضاوت خــدا اجازه 

ط شــوند؛ اّمــا در اینجــا ســؤالی پیــش 
ّ
نمی دهــد کــه آن هــا بخواهنــد بــر مســلمین مســل

می آیــد کــه آیــا عضویــت مــا در صنــدوق بین الملل پــول مصداقی از قاعده نفی ســبیل 

اســت؟ چــون صنــدوق بین الملــل پــول مرتبــط بــا دســتگاه عظیــم ســرمایه داری غــرب 

اســت و بانــک جهانــی و ابــزار دســتگاه ســرمایه داری غــرب بــا تمــام قــدرت بــه اســالم و 

مســلمین ضربــه می زننــد در ایــن مــورد فقیــه می گویــد مــن وارد این مصادیق نمی شــوم؛ 

ــاره موضوع شناســی نظــر نمی دهــد  یــرا فتــوا در ایــن مــورد کار مــن نیســت، فقیــه درب ز

	 
در ابتــدای انقــالب همــه شــعار وحــدت بیــن حــوزه و دانشــگاه را بیــان می کردند؛ 

ــق چــه اهدافــی اســت، عــّده ای 
ّ

بــرای تحق اّمــا نمی دانســتند ایــن وحــدت 

کردنــد و بــه  رشــته های مهندســی و پزشــکی از دانشــگاه های خــوب را رهــا 

حــوزه پیوســتند کــه متأســفانه هنــوز هــم ایــن جریــان ادامــه دارد؛ ایــن افــراد 

معتقدنــد  کــه تــا نرونــد و خودشــان را نســنجند کــه اســالم و روایــت حوزویــان 

چیســت نمی تواننــد وحــدت حــوزه و دانشــگاه را ایجادکننــد؛ اّمــا کشــور بــا ایــن 

کثــر افــراد بــه حــوزه می رونــد، چندیــن ســال زحمــت  کارهــا اســالمی نمی شــود. ا

می کشــند، عربی و کلیه دروس را از مقدماتی آموزش می بینند و در آخر از خود 

می پرســند خــب حــاال مــن چــه شــدم؟ صحبت مــا هم همین اســت،  نّیت شــما 

را می پســندیم؛ اّمــا هــدف شــما از آمــدن بــه حــوزه چیســت؟ 
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یعنــی چــی؟ یعنــی دانشــگاهیان اگــر کســی 

اســت؛  درســت  او  حــرف  کردنــد  تأییــد  را 

قــول  نقــل  یــک  خبرگزاری هــا  در  االن  مثــالً 

و  دانشــگاه  اســتاد  فــالن  از  می نویســند 

درســت  این هــا  از  یــک  کــدام  می گوینــد 

نــی  فال آقــای  می گوینــد  اکثــرًا  می گوینــد؟ 

درســت می گویــد، حــاال آیــا لزومــًا فــالن آقــا 

عقالســت؟  جــزء 

ی واقعــی هــر علمــی بســیار زحمــت  عقــال

یــن دقیــق جلــو  می کشــند و بــر اســاس مواز

فیزیــک دان،  یــک  عیــن  درســت  می رونــد، 

خــدا  حکــم  بــه  تــا   ... و یاضــی دان  ر یــک 

برســند. مطمئّنــًا عقــل بنــده کــه در دانشــگاه 

کســی  عقــل  بــا  خوانــدم  درس  انگلســتان 

خوانــده   درس  هــاروارد  دانشــگاه  در  کــه 

کــه در دانشــگاه موســکو درس  اســت و آن 

ــراد همــه ی  ــن اف ــده، متفــاوت اســت. ای خوان

حرف هایشــان متفــاوت اســت، در واقــع همــه 

دارنــد بــا عقلشــان صحبــت می کننــد و عاقل 

هــم هســتند.

خردورزی: جایگاه اقتصاد دان های اســامی  	

در موضع های علمی که شــما ترســیم کردید 

چگونه تعریف می شــود؟

ایــن  می تواننــد  اســالمی  اقتصاد دان هــای 

تزاحم را برطرف نمایند، منظور از اقتصاددان 

اســالمی آن دســته از اقتصاددان هایی اســت 

را  نمازشــان  یعنــی  هســتند؛  مســلمان  کــه 

گفتارشــان منطبــق بــا  می خواننــد، رفتــار و 

ــد  ــش می کنن ــت و کوش ــالمی اس ــالق اس اخ

بــا اســتفاده از تئوری هــای اقتصــادی، فکــری 

بــرای جامعــه اســالمی کننــد. آقــای همتــی 

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه تهــران در صحبتــی 

فرمودنــد کــه کشــور بایــد تکلیــف خــودش را تعییــن کنــد کــه نظــام اقتصــادی کشــور 

ســرمایه داری اســت یــا بــازار آزاد و یا نظام سوسیالیســتی. باید تکلیــف نظام اقتصادی 

را مشــّخص کــرد؛ حتــی می تــوان مکتبــی بینابینــی داشــت؛ اّمــا نکتــه اینجاســت کــه 

مســیر مکتــب اقتصــاد اســالمی بایــد مشــّخص باشــد.

خردورزی: از نظر شما اقتصاددان مسلمان چه شاخصه ای دارد؟ 	

ــر دارد، هــر  اســالم در قلــب انســان ها اســت و تنهــا خــدا از اســرار قلــب هــر کــس خب

ــش را  ــه چیزهای ــی بقی ــت، ول ــلمان اس ــًا مس ــس قطع ــلمانم پ ــن مس ــد م ــی می گوی کس

خــدا می دانــد. عــّده ای دور هــم جمــع شــدند و بــرای خودشــان جمعّیــت اقتصــاددان 

ــن  ــو ای ــی عض ــر کس ــی اگ ــالمی؛ یعن ــاد اس ــن اقتص ــد، انجم ــکیل داده ان ــلمان تش مس

ــت. ــلمان نیس ــای مس ــد از اقتصاددان ه ــن نباش انجم

اقتصاددان هــای مســلمان وابســته به ســازمانی اســت تحت عنــوان اســالمی، جهادی 

و یــا انقالبــی کــه ایــن ســازمان معیارهــای کلیــدی اســالمی مثــل عدالــت، قســط و 

، نفــی ســبیل و بعضــی از آیــات الهــی کــه  بعضــی قواعــد اصولــی مثــل قاعــده ی ال ضــرر

صراحــت در علــم اقتصــاد دارد، برخــی روایــات معصومیــن که اکثرًا اقتصادی اســت را 

 ... لــت کنــد بر عدالت، قســط، کاهش شــکاف طبقاتــی و گــرد می آورنــد و هــر آنچــه دال

را اقتصــاد اســالمی می گوینــد؛ پــس رابطــه بــا فقاهــت چــه شــد؟ در جــواب می گوینــد 

فقاهــت همیــن اســت.

ــرای  ــودن دارد؛ ولــی ب ــد مســلمان؛ یعنــی کســی کــه اّدعــای مســلمان ب عمــالً معتقدن

اینکــه بفهمنــد عدالــت چیســت، کتاب هــای جــان رالز را مطالعــه می کنند. جــان رالز 

کســی اســت کــه اصــالً اعتقــادات الهــی نــدارد، جالــب اســت بدانیــد مــا بــرای اقتصــاد 

، عدالت ورزی می کنیم. قســط  جمهــوری اســالمی ایــران بــر اســاس عدالت جــان رالــز

را هــم همــان عدالــت تعریــف می کننــد و جــان رالــز بهتریــن کســی اســت کــه دربــاره 

عدالــت صحبــت کــرده  اســت.

خــردورزی: بــه نظــر شــما جامعــه ی حــوزوی بــرای از بیــن بــردن ایــن تزاحــم چــه کاری  	

را بایــد انجــام بدهــد؟

 حوزویــان بایــد اقتصــاد، علــوم سیاســی، جامعــه شناســی و روانشناســی بخواننــد و آن 

را اســالمی کننــد. ایــن راهــکار را دقیقــًا ابتــدای انقــالب پیــاده کردنــد و دفتــر همــکاری 

حــوزه و دانشــگاه تشــکیل شــد و مرحــوم آقــای مصبــاح چندیــن ســال وقت گذاشــتند 

و نیــرو پــرورش داد.

گاه کنیم؛  راهــکاری کــه آقــای مصبــاح گفــت حوزویــان را از درس هــای دانشــگاهیان آ

اّمــا نــه بــرای این کــه آن هــا را نقــد کنیــم، ایــن راهــکار هــم جــواب نــداد.
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هســتید. اینکــه مــن بــا شــما در چــه رابطــه ای 

قــرار بگیــرم و یــا شــما بــا هــم در چــه رابطــه ای 

قــرار بگیریــد، نشــان دهنــده ایــن اســت کــه 

سیســتم مــا چــه نمــودی خواهــد داشــت.

رابطــه  ی دانشــگاه بــا وزات علــوم را مشــاهده 

کنیــد: وزارت علــوم بــا دولــت، دانشــکده ها بــا 

، اســتادان با  دانشــگاه ها، اســتادان با یکدیگر

دانشــجویان، در واقــع اجــزا همان هــا هســتند. 

وقتــی رابطــه را تغییــر دهیــم عملکــرد و نمــودار 

می کنــد،  تغییــر  دیجیتالــی  آمــوزش  نظــام 

چیــزی کــه کمتــر مــورد توّجــه وزرای علــوم و 

شــورای انقــالب فرهنگــی قــرار دارد.

خردورزی: مبنای این سیستم چیست؟ 	

در دو مثــال بــاال مبنــای عملکــرد  X وY  در 

اولــی توابــع خطــی و در دومی توابع کوآدراتیک 

درجــه دو می باشــد.

رشــد اقتصادی، یک سیســتم است، اجزایی 

دارد کــه بــا هــم قــرار می گیرنــد و تــورم را بــه ایــن 

تــورم  هم چنیــن  و  می کنــد  ایجــاد  صــورت 

و بیــکاری هــم در یــک رابطــه قــرار می گیــرد، 

ایــن رابطــه اصــالً مــورد توّجــه قــرار نمی گیــرد 

فقــط می گوینــد رشــد اقتصــادی می خواهیــد 

هــم  ســرمایه گذاری  کنیــد،  ســرمایه گذاری 

یــرا هــم تکنولــوژی دارنــد و  از نــوع خارجــی ز

هــم تکنیــک آمــوزش می دهنــد و هــم ســرمایه 

رنــد. می  آو

شــما رابطــه انســان ها در یــک نظــام را درســت 

کنیــد، چــرا بایــد در ایــن رابطــه قــرار بگیرنــد؟ 

روابــط  ایــن  کنیــد؛  مشــاهده  را  انتخابــات 

اجتماعــی را نشــان می دهــد، چــرا بایــد ســه و 

نیــم میلیــون نفــر شــرکت کننــد و همین طــور 

کاغــذ ســفید در صنــدوق رأی بیاندازنــد. چــرا 

مــا هدفمــان ایــن بــود کــه بیــن حــوزه کارشناســی یعنــی دانشــگاه و حــوزه فقاهــت یعنی 

فقیــه و احــکام، پیونــد مبنایــی برقــرار کنیــم و همــه جا از مبنــا صحبت کردیــم. رویکرد 

مــن سیســتمی اســت و مــن از مفهــوم مبنــا در سیســتم صحبــت می کنــم. پــس وقتــی 

می گویــم مــا بایــد پیونــد مبنایــی داشته باشــیم؛ یعنــی مــن به دنبــال چیزهایــی می گــردم 

کــه هنــوز پیــدا نکــردم. بهشــت را ارزان به کســی نمی دهند، اگر بهشــت چیــز ارزانی بود 

این قــدر گرفتــاری نداشــتیم، بــرای رســیدن بــه ایــن مبانــی بایــد زحمــت بســیار کشــید.

خردورزی: در رابطه با رویکرد سیستمی که فرمودید، بیشتر توضیح دهید. 	

رویکــرد مــن یــک رویکــرد سیســتمی اســت، یــک ســری اجــزا در کنــار هــم، در ارتبــاط بــا 

 سیســتم، بســیط 
ً
هم و دارای هدفی مشــخص برای سیســتم تعریف شــده اســت. اوال

ــزا  ــن اج ــه ای ــت ک ــخیص اس ــل تش ــّددی قاب ــزای متع ــتم ها اج ــت در درون سیس نیس

ــا  هــر کــدام یــک خصلــت و ویژگــی دارنــد کــه اجــزا را از  یکدیگــر متمایــز می کنــد؛ اّم

هنگامــی کــه ایــن اجــزا در ارتبــاط بــا هــم و در یــک ربــط سیســتمی قــرار بگیرنــد، یــک 

خصلــت ترکیبــی از آن هــا ظاهر می شــود که مربوط به عملکرد کل آن سیســتم اســت، 

ق به سیســتم اســت؛ 
ّ
ــق بــه جــزء دیگــر نیســت، بلکــه متعل

ّ
دیگــر هــر کــدام از اجــزا متعل

مثــالً جزئــی دارای ویژگــی خاصــی اســت و از ویژگــی اجــزای دیگــر متمایــز اســت، 

وقتــی کــه در ارتبــاط سیســتمی قــرار گرفتنــد خــود سیســتم یــک ویژگــی پیــدا می کنــد 

به نــام خصلــت ترکیبــی کــه ایــن خصلــت ترکیبــی سیســتم را از سیســتم دیگــر متمایــز 

می کنــد و اگــر ایــن دو سیســتم در یــک ربــط سیســتمی قــرار بگیرنــد یــک خصلــت 

ترکیبــی جدیــدی به وجــود می آیــد.

چــه چیــزی در ایجــاد خصلــت ترکیبــی نقــش آفریــن اســت؟ ایــن خصلــت ترکیبــی که 

به وجــود می آیــد به خاطــر چیســت؟

یاضــی اگــر X=1 بدهیــم، Y تبدیــل بــه 2  Y=2X ایــن یــک رابطــه اســت بــه زبــان ر

می شــود، حــال اگــر بــه X=2 بدهیــم،Y برابــر 4 می شــود و اگــر بــه X=3 بدهیــم، Y برابــر 

می شــود.  6

ــر  ــد؟ به خاط ــر می کن ــداد را ظاه ــن اع ــت، ای ــن X وY اس ــه بی ــی ک ــط ترکیب ــن رب ــرا ای چ

.Y=2X اینکــه رابطــه، یــک رابطــه خطــی اســت یعنــی

حــال رابطــه را تغییــر بدهیــم، رابطــه را به جــای رابطــه خطــی بــه رابطــه کوآدراتیــک2 

ــه  ــر می دهیــم پــسY=2X2، پــس Y=2 می شــود بهX=2بدهیــم Y=8می شــود، ب تغیی

X=3بدهیــم Y=18می شــود. پــس X همــان  Xاســت، کمیتــی کــه بــه خــودش گرفتــه 

 اســت همــان کمیــت اســت؛ اّمــا رابطــه را تغییــر دادیــم حــال Y  به جــای 6،4،2 می شــود 

18،8،2. پــس می بینیــم رابطــه نقــش کلیــدی در سیســتم ایفــا می کنــد.

مثــل رابطــه بیــن انســان ها، مــن یــک جــزء هســتم شــما بزرگــواران هــم اجــزای دیگــر 
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رابطــه بایــد این گونــه باشــد؟ چــرا رابطــه  خطــی 

اســت؟ چــرا رابطــه کوآدراتیــک اســت؟

در یــک سیســتم، قــّوه ی مقّننه، قــّوه ی مجریه 

یــم. چــه رابطــه ای بیــن  و قــّوه ی قضاییــه دار

این هــا اســت؟ بایــد ایــن رابطه را تغییــر دهیم، 

یــد،  نــه صرفــًا اینکــه بگوییــم آدم خوبــی بیاور

آدم خــوب و بــد هــم مهــم اســت؛ اّمــا قبــل 

ــا موجــود بی جــان یــک  ــد  ی ــا ب از آدم خــوب ی

یــد. موجــود سیســتم فیزیــکال بیاور

اقتصــاد اســالمی بــر روابــط مبنــا و سیســتم 

کیفّیــت  کــه  اســت  مبنــا  می گیــرد،  شــکل 

بــر  الهــی  مبنــای  می کنــد.  دیکتــه  را  رابطــه 

غــرب  نظــام  می کنــد.  لــت  دال رابطــه  یــک 

رابطــه  ایــن  در  اســت،  تکاثــر  برمبنــای  نیــز 

ــه  ــد اگــر اعتبــارات شــما کــم باشــد، ب می گوی

وقت هــا  گاهــی  نمی گیــرد،  ــق 
ّ
تعل وام  شــما 

ــه کســانی کــه  ــر اقتضایــش ایــن اســت ب تکاث

اعتبــار نــدارد هماننــد آمریکایی هــا وام نینجا 

بدهیــد، بحــران بــزرگ 2008 بــه اصطــالح از 

همیــن اعطــای وام بــه نینجاهــا بــود، بــه آن هــا 

وام می دهنــد و  اگــر نتوانســتند قســط آن را 

کننــد ایــن وام بــرای خیرخواهــی  پرداخــت 

نبــوده بلکــه بــرای ماکســیمم ســود و تکاثــر 

گــروه عظیــم مالــی بــوده اســت.

بانکــداری  	 مبنــای  و  خــردورزی: سیســتم 

مــا، بــر چــه اساســی اســت؟ آیــا اســام ایــن 

سیســتم را تأییــد می کنــد؟

مبنــای بانــک تکاثــر ثــروت و ســرمایه اســت. 

بانکــی کــه بهــره نگیــرد بانــک نیســت. تعاونــی 

مســتقل چــه مبنایــی دارد؟ تعاونــی در نظــام 

جــور  یــک  تکاثــر  مبنــای  بــر  ســرمایه داری 

عملکرد دارد. تعاونی در نظام سوسیالیســت 

عملکــرد دیگــری دارد.

ــرد  ــتی عملک ــام سوسیالیس ــرد دارد و در نظ ــک عملک ــرمایه داری ی ــام س ــک در نظ بان

یــم  گرفتیــم و قصــد دار دیگــری دارد. حــال مــا آمده ایــم در اســالم، بانــک غربــی را 

کنیــم. اســالمی اش 

؟ اگــر اســالمی نیســت  برویــد بــه فقیــه بگوییــد آیــا کار بانک هــا اســالمی اســت یــا خیــر

فتــوا بدهیــد کــه کار آن هــا حرام اســت. هیچ کــدام از آن ها این کار را نمی کنند. مشــکل 

مــا بــه جایــی رســیده اســت کــه فقیــه وســط نمی آیــد و می گویــد ایــن کار مــن نیســت!

فقهــا می گوینــد، برویــد مطالعــه کنیــد اگــر بــه ضــرر اســالم اســت، حکمــش حرمــت 

اســت. هــر کالمــی، هــر عملــی کــه تأییــد باطــل باشــد، حــرام اســت. حــال بانک هــا 

دارنــد این گونــه رفتــار می کننــد. اگــر این چنیــن بــود جلویــش را بگیریــد ولــی مــن حکــم 

نمی دهــم کــه آن هــا نامســلمان هســتند و کارشــان حــرام اســت. از کجــا بفهمیــم؟ 

خودتــان برویــد فکــر کنیــد. بــه عــرف و عقــال رجــوع کنیــد.

خــردورزی: بــا توّجــه بــه توضیحاتــی کــه فرمودیــد، بــرای کاشــت انگاره هــای اقتصــاد  	

اســامی در ذهــن نخبــگان جامعــه چــه راهــکاری پیشــنهاد می دهیــد؟  

بــا توّجــه بــه برداشــت های متفاوتــی کــه توســط صاحب نظــران مختلــف نســبت به 

رویکرد اســالمی به علوم انســانی شــکل گرفته اســت، بایســتی پدیده های اجتماعی را 

بررســی کنیــم و بــرای ایجــاد تغییــر بایســتی شــناخت کاملی نســبت بــه ابعاد مختلف 

موضوعــات و مبانــی دقیــق آن هــا داشــته باشــیم. ارزش هــای اســالمی شــناخت ثابــت 

و کافــی را بــه مــا می دهنــد و شــرط الزم بــرای شــناخت هــر موضوعــی شــروط الزم بــرای 

موضع گیــری نســبت بــه همــان موضــوع اســت. شــناخت هــر موضوعــی نیــز بایــد در 

حــوزه کارشناســی همــان موضــوع باشــد نــه در حوزه فقاهت و تشــخیص حکــم، البّته 

همــه ی معــارف اســالمی و ارزش هــای اســالمی بــه لحــاظ موضوع شناســی نســبت به 

موضــوع در فقــه، ظهــور می یابنــد.

	 
بزرگ تریــن خطــر بــرای اقتصــاد اســالمی از ناحیــه حــوزه و حوزویــان اســت 

نــه از ناحیــه دانشــگاه و دانشــگاهیان. همــه ی افــراد دانشــگاهی اهــل نظــر 

و دلســوزی بــرای ایــن کشــور و به دنبــال مطلــب و یادگیــری هســتند، مــن هــم 

برای تــان یادداشــت ها و جزوه هایــی تحــت عنــوان مبانــی کفــر ســرمایه داری و 

گــر در  مبانــی کفــر سوسیالیســت نوشــته ام؛ اّمــا بــه ایــن افــراد پیشــنهاد دادم که ا

پــی مدرک گرایــی هســتند و دکتــرا می خواهنــد، به دنبــال مــدرک وزارت علومــی 

نرونــد. در کنــارش حوزویــان همــان درس هایی را می خوانند و برنامه هایی اجرا 

می کننــد کــه وزارت علــوم تصویــب کرده اســت؛ اّمــا به نظــر شــما ایــن آموزش هــا را 

بــه طلبه هــا  بدهنــد چــه اتفاقــی می افتــد؟ هیــچ! مگــر می شــود از قلــب مبانــی 

لیبــرال، اقتصــاد اســالمی بیــرون آورد؟ 
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ایــن موضــوع رســیده اند کــه حکمــی، حکــم 

ــه ایــن شــناخت حاصــل  خداســت و چگون

می گــردد، تأّمــل می کــردم و بــه نظــرم رســید کــه 

رویکرد سیســتمی به پاســخ این ســوال کمک 

رســیدم  نتیجــه  ایــن  بــه  و  می کنــد  یــادی  ز

کــه انســان متعــارف هیــچ گاه نمی توانــد بــه 

نــکات  از  یکــی  و  برســد  کامــل  شــناخت 

در  کــه  این اســت  بنــده  صحبــت  کلیــدی 

یــک فرآینــد، شــناخت اندکــی یــا بــه اصطــالح 

کــه  می کنیــم  حرکــت  تبییــن  بــه  اجمــال 

ــه   ــه؟ ب ــا چگون ــه رشــد می رســانیم؛ اّم کم کــم ب

هرحــال ایــن شــناخت از طریــق تجربه گرایی، 

یجــی  تدر فرآینــد  یــک  در   ... و  عقل گرایــی 

صورت می گیــرد.

در مســائل فکــری و مســائل بدیــع مســأله ی 

بــه  اســت  واجــب  مــا  بــر  اســالمی  اقتصــاد 

همــه ی ایــن موضوعــات فکــر کنیــم، اندیشــه 

داشــته باشــیم و نوآوری و دســتاوردی داشــته 

باشــیم تــا بتوانیــم چیــزی عرضــه کنیــم کــه 

چالش هــای  و  ســؤال  طــرح  آن  الزمــه ی 

ــه  علمــی اســت؛ چــون بــدون چــرا هیــچ گاه ب

کــرد.  نخواهیــم  پیــدا  دســت  نــوآوری  یــک 

اگــر مــا فقــط نقــل قــول از اشــخاصی را بیــان 

کنیــم هیــچ گاه بــه نــوآوری نمی رســیم و فقــط 

ــه یــک موضــوع  ــا بتوانیــم ب بایــد گفــت چــرا، ت

جدیــد دســت پیــدا کنیــم. چــرا مــا بــه موضــع 

توّجــه  سیســتم  کل  بــه  نســبت  سیســتم 

دارنــد؟  آن هــا  کــه  تأّثــری  و  تأثیــر  و  نکردیــم 

چــون این هــا پنهــان هســتند. پــس چــرا مــا 

بایــد موضــِع موضــوع را بشناســیم؟ چــون در 

غیــر این صــورت شــناخت مــا بســیار ناقــص 

ایــران  از وظایــف مــا در  بــود، یکــی  خواهــد 

عزیزمــان ایــن اســت کــه در دانشــگاه ها ســعی 

ــا همــان حکومــت اســالمی، ظهــورش در  مــن معتقــدم کــه نظــام سیاســِی اســالمی ی

والیــت فقــه اســت کــه ثمــره ی آن، والیــت فقیــه اســت کــه اتفــاق می افتــد. اعمــال والیــت 

ــزار والیــت، والیــت امتنــاع  ــزار والیــت اســت، بــدون اب )والیت فقیــه( مســتلزم داشــتن اب

عقلــی دارد، بایــد ابــزار والیــت باشــد تــا والیتــی صــورت  بپذیــرد.

خردورزی: در یک نظام سیاسی اسامی ابزار والیت چیست؟ 	

ــوان تمــام  ــزار والیــت همیــن صاحب نظرانــی هســتند کــه در کنــار یکدیگرنــد، می ت  اب

صاحب نظــران رشــته های مختلــف علــوم انســانی را  طبقه بنــدی کــرد در طبقــات 

پــا کننــد، برپایــی نظــام  ابــزار والیــت، در واقــع این هــا هســتند کــه بایســتی نظــام را بر

توســط صاحب نظــران اســت. حضــرت امــام هــم در کتــاب تحریرالوســیله صراحتــًا 

ــا  می فرماینــد کــه والیــت فقیــه بــدون وجــود صاحب نظــران امــکان پذیــر نمی باشــد. ب

پــا کننــد، بــه عبــارت  اینکــه والیــت فقیــه هســت؛ اّمــا جامعــه فقهــا نمی تواننــد والیــت بر

پــا کنــد. دیگــر حــوزه نمی توانــد نظــام بر

نظــام در اینجــا بــه معنــای انجــام کارهایــی چــون؛ نوشــتن برنامــه ی چنــد ســاله، 

ایجــاد  یــزی، طراحــی سیاســت های مختلــف در بخش هــای مختلــف،  بودجه ر

هماهنگــی بیــن بخش هــای مختلــف، مدل ســازی، آینده نگــری و شــناخت کّمــی 

نســبت به مســائل اســت کــه تمــام ایــن مــوارد وظیفــه  ی صاحــب نظــران اســت.

کیفّیــت ابــزار و والیــت تابــع کیفّیت پیدا کردن شــناختی از موضوعات و پیاده ســازی 

آن شــناخت در سیاســت گذاری ها و مدل ســازی ها می باشــد. هماننــد کاری کــه در 

بانــک مرکــزی، وزارت امــور خارجــه یــا وزارت علــوم انجــام می گیــرد. پــس روشــن شــد 

مشــکل مــا در بحــث اقتصــاد اســالمی و علــوم انســانی بــا رویکــرد اســالمی در روش و 

کیفّیــت شــناخت ماســت. مــن در اوایــل انقــالب بــرای اینکــه بدانم در حــوزه چگونه به 

شــناخت دســت پیــدا می کننــد و بــه ایــن پــی می برند که ایــن حکم، حکم خداســت، 

یــه تــورم اســت، آن هــا چگونــه بــه  دقیقــًا مثــل زمانــی کــه مــا می گوییــم ایــن نظریــه نظر

	 
عّده ای دور هم جمع شــدند و برای خودشــان جمعّیت اقتصاددان مســلمان 

گــر کســی عضــو این انجمن  تشــکیل داده انــد، انجمــن اقتصــاد اســالمی؛ یعنــی ا

مســلمان  اقتصاددان هــای  نیســت.  مســلمان  اقتصاددان هــای  از  نباشــد 

وابســته بــه ســازمانی اســت تحــت عنــوان اســالمی، جهــادی و یــا انقالبــی کــه 

ایــن ســازمان معیارهــای کلیــدی اســالمی مثــل عدالــت، قســط و بعضــی قواعد 

اصولــی مثــل قاعــده ی ال ضــرر، نفــی ســبیل و بعضــی از آیــات الهــی کــه صراحــت 

 اقتصــادی اســت را گرد 
ً
کثرا در علــم اقتصــاد دارد، برخــی روایــات معصومیــن کــه ا

می آورنــد و هــر آنچــه داللــت کنــد بــر عدالــت، قســط، کاهــش شــکاف طبقاتــی 

و... را اقتصــاد اســالمی می گوینــد؛ پــس رابطــه بــا فقاهــت چــه شــد؟ در جــواب 

می گوینــد فقاهــت همیــن اســت.
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کنیــم مواضــع موضوع هــا را تبییــن کنیــم. اگــر 

می خواهیــم جــزوه ای در مــورد بانــک یــا بورس 

بنویســیم، بایــد کتاب هــای بــورس و بانــک 

آن هــا  بیــن  از  و  کنیــم  مطالعــه  را  خارجــی 

یــم و بنویســیم، عیبــی نــدارد  مطلــب در بیاور

این هــا هــم الزم اســت؛ اّمــا بهتــر اســت کــه بــه 

چرایــی آن هــا نیــز فکرکنیــم و بنویســیم؛ چــون 

وظیفــه ی مــا ایــن اســت کــه موضــع موضــوع را 

در نظام هــای مختلــف درک و تبییــن کنیــم.

خــردورزی: به عنــوان ســؤال پایانی بفرمایید  	

بــرای زمینه ســازی مســأله ای که طــرح کردید 

بایــد چه مدل و برنامه ای داشــته باشــیم؟

کــه مقــّوم نظــام مارکسیســتی  آیــا پدیــده ای 

ســرمایه داری  نظــام  مقــّوم  می توانــد  اســت 

باشــد؟ آیــا می تــوان بــا یــک مبانــی خــاص و 

هدفمنــد بــه یــک هــدف دیگر دســت یافت؟ 

اســت  کادمیــک  آ کار  یــک  مدل ســازی 

کــه بایــد بــه آن رســید، در حــال حاضــر در 

دانشــگاه های مــا بــه آن اهمیتــی داده نمی شــود؛ چــرا کــه یــک ســری افــراد وزارت علــوم 

برنامــه درســی ایجــاد کردنــد کــه به عنــوان برنامــه ی جامــع پذیرفتــه شــده  اســت. نکتــه ی 

ــوم  ــا هــر نظامــی در حــوزه ی عل ــه هــر نظــام اقتصــادی ی ــن اســت ک مهــم در اینجــا ای

انســانی کــه در نظــر بگیریــم پویــا می باشــد. پویــا؛ یعنــی در حــال تغییــر و حرکــت اســت 

و پویایــی دارد و متوّقــف نیســت. مــا تغییــرات را می بینیــم و می خواهیــم در مــورد 

آن توضیح دهیــم در نتیجــه، شــناختی حاصــل می شــود؛ ولــی اگــر تغییــر در چیــزی 

مشــاهده نشــود، شــناختی نیــز حاصــل نمی شــود. اگــر بــرای موضــوع یــا پدیــده ای در 

حــال تغییــر باشــد، حتمــًا تغییــر در جهــت و ســمت و ســوی رســیدن بــه آن موضــوع 

اســت، کــه بــه آن هــدف می گوییــم، اکنــون کــه مــا بــا مســأله ی هــدف به عنــوان جهــت 

گاه شــدیم، می گوییــم کــه اجــزای نظــام هم در حال تغییر هســتند. نمی تواند  حرکــت آ

نظــام در حــال تغییــر باشــد و اعضــای آن نظــام تغییــر نکنــد، وقتــی کــه نظام پویا باشــد 

اجــزای آن هــم پویــا اســت و هــدف دارد و بایــد جهتــی هــم داشــته باشــد. پــس بــرای 

ــی اقتصــادی،  ــد مبان ــه ی مــدل در اجــرا شــدن اقتصــاد اســالمی بای ــزی و ارائ ی برنامه ر

کتــب درســی در دانشــگاه ها و حوزه هــای علمّیــه، دســتگاه های آموزشــی و پژوهشــی 

در سیســتم و مــدل اقتصــاد اســالمی تعریــف شــوند.*

پینوشت
1. ایــن مصاحبــه بــا هماهنگــی پروفســور مســعود درخشــان بــه ســبک ماکیومنتــری بــر اســاس ســخنرانی ایشــان در 

یــخ 31 خــرداد 1400 در جمــع هشــتاد نفــر از اســتادان دانشــگاه تنظیــم شــده اســت. تار

2. Quadratic Equation.
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مالکعلمیتمکاتباقتصادیراچهکسی
تعیینمیکند؟

گفتوگوبا

حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا  
گروهآموزشیاقتصادوبانکداریاسالمی ودانشیار پژوهشگر

بازخوانی و نقد سخنان آیت اهلل علوی بروجردی در خصوص نفی اقتصاد اسامی



59

گو
تو

گف

1400 خردورزی|شماره10|مهر

معرفینامه|

حجــت االســام والمســلمین دکتــر غامعلــی 

معصومی نیا فرزند حیدر متولد ســال1340ه.ش 

در شــهر اصفهــان می باشــد. ایشــان پــس از 

گیری علــوم و  پایــان دوره متوســطه، مشــغول فرا

معــارف دیــن گردیــد و پــس از حــدود یــک دهــه 

تــاش موفــق بــه اتمــام دروس ســطح و شــروع 

دروس خــارج شــد. از جملــه آثــار و فعالیت های 

علمــی ایشــان می تــوان بــه »ابزارهــای مشــتقه: 

بررســی فقهــی و اقتصــادی«، »فســاد مالــی«، 

»تأثیــر ارزش هــای اخاقــی اســام بــر تخصیــص 

اقتصــادی«، »اخــاق اقتصادی )معیشــت(« و... 

اشــاره کــرد. اســتاد معصومی نیــا ســوابق علمــی 

فراوانــی نیز داشــته اند که برخــی از آن ها عبارتند 

از: اســتاد ســطوح عالــی حــوزه علمیــه در زمینــه 

فقه اقتصادی، عضو هیات علمی و مدیر گروه 

اقتصــاد اســامی دانشــگاه خوارزمــی تهــران، 

عضو کمیته فقهی سازمان بورس کشور، عضو 

شــورای سیاســتگذاری مرکــز راهبــری اقتصــاد 

مقاومتــی حــوزه هــای علمیــه و... .

مقدمه

چنــدی پیــش آیــت اهلل ســید جــواد علــوی 

»اکــو  رســانه  بــا  گفت وگــو  بــه   بروجــردی 

ایــران« پیرامــون اقتصــاد اســالمی پرداختنــد و 

گفتنــد: »اینکــه بیاییــم ادعــا کنیــم مــا اقتصاد 

ــک  ــرمایه داری، ی ــاد س ــتی، اقتص سوسیالیس

یــم  اقتصــادی بــه نــام اقتصــاد اســالمی هــم دار

ایــن درســت نیســت. اقتصــاد اســالمی هــم 

یــک شــوخی اســت. خودمــان را گــول نزنیــم«. 

پــس از انتشــار ســخنان ایشــان، تحلیل هــای 

بســیاری در خصــوص نفــی اقتصــاد اســالمی 

توســط آقــای علــوی بروجــردی منتشــر شــد. 

در همیــن راســتا، خبرنــگار مجلــه تخصصی 

خــردورزی در گفت وگویــی اختصاصــی بــا »دکتــر غالمعلــی معصومی نیــا«، پژوهشــگر 

دربــاره  ایشــان  تحلیــل  اســالمی،  بانکــداری  و  اقتصــاد  آموزشــی  گــروه  دانشــیار  و 

صحبت هــای آقــای علــوی بروجــردی را جویــا شــده اســت کــه در ادامــه تقدیــم می گــردد.

خــردورزی: به عنــوان نخســتین ســؤال، تحلیــل خــود را نســبت بــه ناقــدان و نافیــان  	

اقتصــاد اســامی تبییــن بفرماییــد.

آقــای علــوی بروجــردی و برخــی از اســاتید اقتصــادی  بــار جنــاب  تاکنــون چنــد 

یم  فرمایشــاتی را فرمودنــد کــه شــاید مهم تریــن  آن، ایــن اســت که مــا اقتصاداســالمی ندار

و اقتصاداســالمی یــک شــوخی اســت. بیانــات آقــای علــوی بروجــردی ارزش علمــی 

نــدارد. کســانی که در ایــن حــوزه متخصــص هســتند و در مــورد اقتصــاد اســالمی و 

اقتصــاد متعــارف مطالعــه دارنــد، اذعــان می کننــد کــه ایشــان ورود علمــی بــه مباحــث 

یــرا ایشــان ادعایــی را مطــرح کرده انــد و دلیلــی هــم  اقتصــاد و اقتصــاد اســالمی ندارنــد. ز

بــر ادعــای خــود اقامــه ننموده انــد. ایــن ماننــد آن اســت کــه کســی که علــم فقــه یــا اصــول 

بلــد نباشــد و بخواهــد در مباحــث ایــن دو علــم ادعاهایــی صــرف را مطــرح نمایــد. این 

خــدای ناکــرده توهیــن بــه ایشــان نیســت. مــا در روش رایــج ســنتی و حــوزوی خودمــان، 

یــم. اگــر اآلن می گویــم  در مباحــث علمــی صریــح حــرف می زنیــم و رودربایســتی ندار

گاهــی و تســلط ایــن فرمایشــات را فرمودنــد، ایــن توهیــن بــه  کــه ایشــان بــدون علــم و آ

ایشــان نیســت. در محافــل علمــی و در همــان درس هــای خــارج فقــه و اصــول، کتــاب 

، رایــج اســت کــه اگــر کســی ســواد چیــزی را نــدارد،  مکاســب و کتاب هــای فقهــی دیگــر

صریحــًا گفتــه می شــود.

خــردورزی: دلیــل و تحلیــل شــما نســبت بــه عــدم ورود آقــای علــوی بروجــردی در علم  	

اقتصاد اســامی چیســت؟

ایشــان گفتــه اســت کــه اقتصــاد اســالمی یــک شــوخی اســت. این کــه می گویــم از روی 

علــم نیســت این جــا معلــوم می شــود کــه ایشــان بــه تفــاوت بیــن مســائل مختلفــی 

یســین های  تئور از  ندارنــد. بســیاری  توجــه  یــاد  ز اقتصــاد وجــود دارد،  کــه در علــم 

نظــام ســرمایه داری بیــان می کننــد کــه علــم اقتصــاد، از ارزش هــا تهــی نیســت. یعنــی 

یست شناســی  این گونــه نیســت کــه علــم اقتصــاد مثــل علــم شــیمی یــا علم فیزیــک یا ز

باشــد. موضــوع این گونــه علــوم ، مطالعــه طبیعــت اســت. در طبیعــت حــوادث و 

اتفاقاتــی می افتــد. در آن جــا، پدیده هــا نقــش ایفــا می کننــد، اشــیاء نیــز روی هــم تأثیــر 

یــم کــه آیــا در آن جــا هــم اعتقــادات  می گذارنــد. البتــه در آن جــا هــم بســیار حــرف دار

و ارزش هــا دخالــت دارد یــا نــدارد؟ بــه طــور مســلم در ترســیم مســیر اصلــی علــوم، 

یک ســری ارزش هــا دخالــت دارد. یعنــی این کــه مســیر علــم فیزیک اآلن چگونه ترســیم 
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می شــود. مــا بــه درســت یــا نادرســت بــودن 

یــم، علمــی بــودن آن منظورمــان  آن کاری ندار

اســت. براســاس تعریــف روش علمــی عــرض 

می کنــم.

بــا  مارکــس  کارل  تعریــف  اساســی  تفــاوت 

نظــام ســرمایه داری6 در ایــن اســت کــه مارکس 

 ، از ماتریالیســت دیالکتیــک بــه معنــای تــز

آنتی تــز و ســنتز شــروع می کنــد و می گویــد 

در عالــم خلقــت و ایــن پدیده هــای مــادی، 

یــک  و  یــم  دار آنتی تــز  یــک  یــم،  دار تــز  یــک 

اســت.  حرکــت  در  این گونــه  عالــم   . ســنتز

از  نمــودی  یــک  جامعــه،  در  می گویــد  بعــد 

دارد،  وجــود  طبیعــت  در  کــه  دیالکتیکــی 

موجــود اســت. بعــد بــه تفصیــل آن می پــردازد، 

ــون  ــی کم ــک زمان ــه ی ــا ک ــه آن ج ــد ب ــا می رس ت

ــرده داری، فئودالیتــه7   ــود و بعــد از آن ب اولیــه ب

شــد؛  ســرمایه  داری  آخــر  در  و  بــورژوازی8  و 

ســپس پیش بینــی می کنــد کــه ســرمایه داری 

از بیــن مــی رود و بــه کمــون نهایــی و کمونیســم 

ایــن یــک تحلیــل علمــی  تبدیــل می شــود. 

اســت. مبتنــی بر یک ســری مباحث فلســفی 

درمــورد پدیده هــای طبیعــی، کــه بعــد از آن 

بیــان می کنــد کــه در جوامــع بشــری هــم دقیقــًا 

اســت. این گونــه 

ســپس می گوید که جامعه مطلوب براســاس 

آن  در  کــه  اســت  جامعــه ای  مطلــب،  ایــن 

اقتصــاد به نحــوی باشــد کــه آزادی اقتصــادی 

نباشــد، اصالــت جمــع حاکــم باشــد، دولــت 

دخالــت نکنــد، مالکیــت خصوصــی ملقــی 

ــد.  ــیم می کن ــادی را ترس ــن اقتص ــد. چنی باش

ایــن یــک تفســیر علمــی اســت. ما بــه صحت 

یــم. ولــی یــک  و ســقم ایــن مطلــب کاری ندار

تفســیر علمــی براســاس تفاســیر دقیق علمی 

شــده اســت. حــال علــوم غیــر انســانی غــرب، علــوم طبیعــی مثــل شــیمی و فیزیــک، 

تعییــن مســیر کلی شــان توســط فیلســوفان غربــی ای صــورت گرفــت کــه آن هــا هــم 

دارای تفکــرات ویــژه خودشــان بودنــد. مثــالً فرانســیس بیکــن1 یــا اگوســت کنــت2 و 

ســایر فالســفه ای کــه در اوایــل رنســانس بودنــد، تلقــی از علــم را دگرگــون کردنــد و تغییــر 

دادنــد. این هــا براســاس تلقــی و تفســیر جدیدشــان از علــم، مســیر علــوم جدیــد مثــل 

علــوم فیزیــک و شــیمی را ترســیم کردنــد. بنابرایــن ایــن علــوم، براســاس مبانــی فلســفی 

مشــخصی در ایــن مســیری کــه اآلن هســت، قــرار گرفته انــد. اگــر فیلســوفان غربــی 

به گونــه ای دیگــر فکــر می کردنــد، مســیر ایــن علــوم هــم متفــاوت از علــوم امــروزه بــود. 

کمااینکــه اگــر کســی مراجعــه کنــد می بینیــم فیزیک دانــان و شــیمی دانان جدیــد هردو 

ــد. ــب را می گوین ــن مطال ای

ــک و  ــوم فیزی ــیر عل ــه در مس ــم ک ــرض می کنی ــم. ف ــر می کنی ــرف نظ ــئله ص ــن مس از ای

شــیمی، ارزش هــای اعتقــادی و فلســفی هیــچ دخالتــی ندارنــد. فــرض می کنیــم کــه 

ایــن  علــوم، علــوم طبیعــی هســتند. یعنــی یــک دانشــمند فیزیــک یا دانشــمند شــیمی، 

مطالــب موجــود در آن حــوزه را فــارغ از ارزش هــای ذهنــی خــود، مطالعــه می کنــد. امــا 

علــوم انســانی این گونــه نیســت. در علــوم انســانی، اراده و ارزش هــای انســان دخیــل 

کنیــد: آقــای علــوی  هســتند و نمی توانــد فــارغ از ارزش هــا و افــکار باشــد. دقــت 

بروجــردی می گوینــد اقتصــاد علــم اســت؛ علمــی کــه فــارغ از ارزش هاســت. جنــاب 

یم: اقتصاد  آقــای علــوی بروجــردی! شــما چطــور خودتان گفتید کــه دو نوع اقتصــاد دار

کمونیســتی، سوسیالیســتی و اقتصــاد ســرمایه داری. این هــا چگونــه به وجــود آمده اند؟ 

شــما کتــاب ســرمایه3 اثــر کارل مارکــس4 را بخوانیــد. ایشــان خیلــی تفاســیر علمــی ارائــه 

داده اســت. اتفاقــًا تفاســیر اقتصــادی آقــای مارکــس از ماتریالیســم دیالکتیــک5 شــروع 

آیت اهلل سید محمد جواد علوی بروجردی  		
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نابغــه  یــک  مارکــس  اســت.  مارکــس  آقــای 

یــکاردو9 کــه یــک  بــوده اســت. از آقــای دیویــد ر

یــه  یســین اقتصــاد کالســیک اســت، نظر تئور

ــرت  ــای راب ــرد. از آق مفــرغ دســتمزدها را می گی

مالتــوس10 نظریــه بحــران11 و از هــگل12  نظریــه 

را  همــه  می گیــرد.  را  فلســفی13  دیالکتیــک 

یبــا  مونتــاژ و تبدیــل بــه یــک تحلیــل علمــی ز

آن،  براســاس  جوامــع  در  ســپس  می کنــد. 

اقتصــاد مارکسیســتی را ترســیم می کنــد. ایــن 

براســاس یــک تفســیر دقیــق علمــی اســت. در 

نقطه مقابل، ســرمایه داری تفاســیر خــودش را 

می گویــد. ســرمایه داری براســاس اصالــت فــرد 

ــل اصالــت جمــع مارکــس، براســاس  در مقاب

اینکــه انســان ها دنبــال امیــال خــود باشــند و 

ــا رقابــت داروینــی،  در رقابــت بی حــد و مــرز ی

هــر کســی جلــو زد، او می توانــد در اقتصــاد 

نفــع  اصالــت  براســاس  ایــن  بشــود.  حاکــم 

شــخصی در مقابل اصالت نفع جمع اســت 

کــه در بیــان مارکسیســت ها وجــود دارد. یــک 

اصولــی را بنیان گــذاری می کنــد و براســاس 

ایــن اصــول، اقتصــاد را تفســیر می کنــد؛ تــا 

جلوتــر می آیــد و می رســد بــه علــم اقتصــاد 

فعلــی کــه پایه هــای همیــن اقتصــاد فعلی هم 

یک ســری از ارزش هاســت. اگرچه که مبنای 

گزاره هــای علــم اقتصــاد یــک تحلیــل علمــی 

اســت، امــا خــود این هــا همــراه بــا یک ســری 

ارزش هــا اســت. در بعضــی مواقــع فاقــد ارزش 

اســت ولــی این گونــه نیســت کــه همه جــا فــارغ 

از ارزش هــا باشــد. بنابرایــن، طبــق فرمایــش 

ایشــان کــه فرمودنــد اقتصــاد علــم اســت، علم 

اقتصاد مارکسیســتی درســت اســت؟ یا علم 

اقتصــاد ســرمایه داری درســت اســت؟ کــدام 

مکتــب،  دو  ایــن  از  غیــر  اســت؟  درســت 

یــم کــه آن هــا هــم تفاســیر علمــی خودشــان را  انــواع دیگــری از اقتصادهــا را در دنیــا دار

دارنــد. دانشــمند و عالــم دارنــد کــه براســاس تفاســیر خودشــان از عالم خلقت، انســان، 

ــد. ــی را ترســیم کرده ان جامعــه و حقــوق انســان، اقتصادهــای متفاوت

خــردورزی: آقــای علــوی بروجــردی در مصاحبــه  خودشــان بیــان داشــتند اقتصــاد یــک  	

علــم اســت و مــا بایــد آن را از مأخذ هــای علمــی دریافــت نماییم، نظــر خــود را در رابطه 

بــا این گــزاره تبییــن بفرمایید.

اینکــه می فرماینــد اقتصــاد علــم اســت و مــا بایــد ســراغ علــم اقتصــاد برویــم، بــه دنبــال 

کــدام اقتصــاد بایــد برویــم؟ ســراغ اقتصــاد ســرمایه داری برویــم؟ بــه چــه دلیــل فقــط 

ســراغ ســرمایه داری برویــم؟ کمونیســت ها می گوینــد نظــرات مــا درســت اســت. در 

ــر همیــن علــم اقتصــاد به وجــود آمــده  ــواع بحران هایــی کــه در اث نظــام ســرمایه  داری ان

می شــود؟  حــل  چگونــه  می کننــد،  گوشــزد  دارنــد  دائمــًا  ســرمایه داری  متفکــران  و 

یــد کــه کدام یــک  کــی دار مکتب هــای مختلفــی در علــم اقتصــاد وجــود دارد؛ چــه مال

یــد کــه غیــر از اقتصــاد  کــی دار از آن درســت اســت و بقیــه درســت نیســت؟ و چــه مال

ســرمایه داری و مارکسیســتی، ســایر مکاتب اقتصادی که وجود دارند و براســاس علم 

ــا شــده اند، کدام  یــک درســت هســتند و کــدام یــک درســت نیســتند؟ بن

از  مینــی14  پِیــرو  آقــای  می گویــم:  را  متخصصــان  از  یکــی  نظــرات  از  نمونــه  یــک 

کتــاب فلســفه و  کــه فلســفه هــم می دانــد. ایشــان در  اقتصاددانــان غربــی اســت 

ــه فارســی ترجمــه  شــده اســت،  اقتصاد15خــود کــه چنــد ســال پیــش منتشــر شــد و ب

اقتصاددانــان  نظریه هــای  کــه  کــرد  متقاعــد  مــرا  فلســفه  در  »مطالعاتــم  می گویــد: 

کالســیک و نظریه هــای مارکــس و کینــز16، از آموزه هــای متفــاوت فلســفی سرچشــمه 

می گیــرد«. اینکــه می گویــم آقــای علــوی بروجــردی بدون علــم از این مباحــث، بیاناتی را 

فرمودنــد، بــه ایــن علــت اســت. مناســب اســت ایشــان این مطالــب را مطالعــه فرمایند. 

	 
اســاتید  از  برخــی  و  بروجــردی  علــوی  آقــای  جنــاب  بــار  چنــد  کنــون  تا

اقتصــادی فرمایشــاتی را فرمودنــد کــه شــاید مهم تریــن  آن، ایــن اســت کــه مــا 

اقتصاداســالمی نداریــم و اقتصاداســالمی یــک شــوخی اســت. بیانــات آقــای 

علــوی بروجــردی ارزش علمــی نــدارد. کســانی که در ایــن حــوزه متخصــص 

هســتند و در مــورد اقتصــاد اســالمی و اقتصــاد متعــارف مطالعه دارنــد، اذعان 

کــه ایشــان ورود علمــی بــه مباحــث اقتصــاد و اقتصــاد اســالمی  می کننــد 

ندارنــد. زیــرا ایشــان ادعایــی را مطــرح کرده انــد و دلیلــی هــم بــر ادعــای خــود 

اقامــه ننموده انــد. مــا در روش رایــج ســنتی و حــوزوی خودمــان، در مباحــث 

ــر اآلن می گویــم کــه  گ علمــی صریــح حــرف می زنیــم و رودربایســتی نداریــم. ا

گاهــی و تســلط ایــن فرمایشــات را فرمودنــد، ایــن  آ ایشــان بــدون علــم و 

توهیــن بــه ایشــان نیســت.
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ــا یــک پزشــک،  فیزیکــی را بررســی می کنــد. ی

بــدن یــک موجــود زنــده یــا انســان را تشــریح 

می کنــد و بعــد کبــد و قلــب انســان را مطالعــه 

می کنــد.

نظــرات فلســفی در آن جــا وجــود نــدارد. امــا 

در نظــرات اقتصــادی، ایشــان می فرمایــد کــه 

یشــه های تفکــرات اقتصــادی، یعنی همین  ر

مکاتــب اقتصادی کالســیک، نئوکالســیک، 

شــیکاگو22،  نهــادی،  کینــزی،  نئــو  کینــزی، 

مکاتــب  عقالیــی23،  انتظــارات  مکاتــب 

... همــه نظراتشــان مبتنــی بــر فلســفه  جدیــد و

اســت. کتاب هایــی کــه در آنــان راه حل هــای 

اقتصــاد  علــم  عنــوان  تحــت  اقتصــادی 

کالن، اقتصــاد خــرد و  ارائــه شــده، اقتصــاد 

اقتصــاد بخــش عمومــی و علــوم اقتصــادی 

کــه در حــال حاضــر در دنیــا رایــج اســت و 

یــس می شــود،  در دانشــگاه های مــا هــم تدر

همــه مبتنــی بــر مبانــی فلســفی فیلســوفان 

پــا  غربــی اســت کــه در آمریــکا و بیش تــر در ارو

وجــود داشــتند؛ این تفکــرات از تفکــرات آنان 

ــت. ــه اس ــأت گرفت نش

»در  می گویــد:  مینــی  پیــرو  آقــای  ادامــه  در 

واقــع بســیاری از اقتصاددانــان بــه اصطــالح 

فیلســوف ]مثــل آدام اســمیت24 که فیلســوف 

از  نیــز  آنــان  از  تعــدادی  و  بــود[  اخــالق 

شــاگردان فالســفه بوده انــد. تفکــر و برداشــت 

جایــی  در  کنــد«.  تغییــر  بایــد  اقتصــاد  از 

دیگــر نیــز پیــرو مینــی می گویــد: »زمــان آن فــرا 

رســیده کــه بــه اقتصــاد نیــز بــه عنــوان تفکــری 

عنــوان  بــه  نــه  شــود.  نگریســته  نظام یافتــه 

روابــط بیــن واقعیــات عینــی«. اگــر مــا ایــن 

می گفتنــد  ایشــان  می گفتیــم،  را  حرف هــا 

مینــی  پیــرو  آقــای  می گوییــد.  خودتــان  از 

بــه ایشــان توصیــه می کنــم ابتــدا ایــن مطالــب را مطالعــه و تحقیــق کننــد. در شــأن یــک 

ــراز کننــد. گاهــی چنیــن نظریاتــی را اب عالــم دینــی مثــل ایشــان نیســت کــه بــدون علــم و آ

آقــای پیــرو مینــی دانشــمند غربــی اســت. همــه هــم او را قبــول دارنــد. در ادبیــات 

ــم در  ــد: »مطالعات ــان می گوی ــود. ایش ــناخته می ش ــر ش ــب نظ ــان صاح ــادی ایش اقتص

فلســفه مــرا متقاعــد کــرد کــه نظریه هــای اقتصاددانــان کالســیک...«؛ اقتصاددانــان 

کــه تفکراتشــان مبنــای تمــام تفکــرات اقتصــادی  کالســیک یعنــی اقتصاددانانــی 

موجــود اســت. عمــده تفکــرات اســت. گرچــه مکتب هــای مختلفــی در علــم اقتصــاد 

ســایر  و  نهــادی19  مکتــب  نئوکینزی هــا18،  کینــز17،  نظریــات  مثــل  آمــد؛  وجــود  بــه 

مکاتــب؛ ولــی اســتخوان بندی ســرمایه داری، اقتصــاد کالســیک20 و نئوکالســیک21 

، از آموزه هــای متفــاوت  اســت. ایشــان می گویــد نظــرات کالســیک و مارکــس و کینــز

فلســفی سرچشــمه می گیــرد. آقــای علــوی بروجــردی! آموزه هــای فلســفی ایــن افــراد را 

یــد؟ شــما کــه می فرماییــد: علــم اقتصــاد، علــم اقتصــاد فعلــی همیــن اقتصــاد  قبــول دار

ــی  ــرو مین ــای پی ــت. آق ــیک اس ــات کالس ــادی، نظری ــرات اقتص ــت. نظ ــیک اس کالس

یشــه اقتصــاد در آموزه هــای متفــاوت فلســفی اســت؛ شــما بــه عنــوان یــک  می گویــد ر

یــد یــا نظــرات فلســفی فالســفه و عالمان  عالــم دینــی، نظــرات فلســفی آن هــا را قبــول دار

یــد؟ دینــی و مفســرین خودمــان را قبــول دار

در ادامــه پیــرو مینــی می گویــد: »اقتصــاد از آموزه هــای متفــاوت فلســفی سرچشــمه 

می گیــرد کــه از قــرن 17 تاکنــون بــه تنــاوت در دنیــای غــرب وجــود داشــته اســت. بعــد 

اقتصاددانــان ارتدکــس و غیــر ارتدکســی از طراحــان نظریه هــای پیچیــده فلســفی 

 بــردگان 
ً
: »اقتصاددانــان معمــوال آموختنــد کــه چگونــه بــه جهــان بنگرنــد. بــه گفتــه کینــز

یکــی از فالســفه دوران گذشــته بوده انــد«. یعنــی اقتصاددانــان، مبانــی فلســفی خــود را 

از فالســفه  گرفتنــد. پــس علــم نیســت. یــک فیزیــک دان رابطــه بیــن نیروهــا و فرمول های 

	 
علــوم غیــر انســانی غــرب، علــوم طبیعــی مثــل شــیمی و فیزیــک، تعییــن 

مســیر کلی شــان توســط فیلســوفان غربــی ای صــورت گرفــت کــه آن هــا هــم 

گوســت   فرانســیس بیکــن  یــا ا
ً

دارای تفکــرات ویــژه خودشــان بودنــد. مثــال

کــه در اوایــل رنســانس بودنــد، تلقــی از علــم را  کنــت  و ســایر فالســفه ای 

دگرگــون کردنــد و تغییــر دادنــد. این هــا براســاس تلقــی و تفســیر جدیدشــان 

از علــم، مســیر علــوم جدیــد مثــل علــوم فیزیــک و شــیمی را ترســیم کردنــد. 

بنابرایــن ایــن علــوم، براســاس مبانــی فلســفی مشــخصی در ایــن مســیری 

گــر فیلســوفان غربــی به گونــه ای دیگــر فکــر  کــه اآلن هســت، قــرار گرفته انــد. ا

گــر  می کردنــد، مســیر ایــن علــوم هــم متفــاوت از علــوم امــروزه بــود. کمااینکــه ا

کســی مراجعــه کنــد می بینیــم فیزیک دانــان و شــیمی دانان جدیــد هــردو ایــن 

مطالــب را می گوینــد.



63

گو
تو

گف

1400 خردورزی|شماره10|مهر

ــن  ــط بی ــه رواب ــط مطالع ــاد فق ــد اقتص می گوی

واقعیــات عینــی نیســت، تفکــری نظام یافتــه 

بــر مبنــای مبانــی فلســفی اســت. بنابرایــن 

نظریــه اقتصــادی، محصــول فکری اســت که 

ــه  یش ــت ر ــف حقیق ــرای کش ــر ب ــالش بش از ت

می گیــرد.

آمریکایــی،  اقتصــاددان  تــودارو25،  مایــکل 

می گویــد: »بســیاری از به اصطــالح مدل های 

اقتصــادی عمومــی، بــر پایــه یک رشــته فروض 

ذهنــی دربــاره کــردار انســان و روابط اقتصادی 

قــرار دارد کــه ممکــن اســت رابطــه ناچیــزی بــا 

واقعیات اقتصادهای درحال توســعه داشــته 

باشــد«. ایشــان می گویــد ما در اقتصــاد غربی، 

یک ســری روابــط اقتصــادی درســت کردیــم 

کــه مبتنی بــر کردارهــا و ارزش های اقتصادی 

در  بخواهــد  مــدل  ایــن  اگــر  ماســت.  مــردم 

کشــورهای درحــال توســعه پیــاده شــود، اصــالً 

رابطــه ای بــا واقعیت هــای آنــان نــدارد و شــاید 

هــم هیــچ رابطــه ای نداشــته باشــد! کدام یــک 

یــم و مبنــا قــرار  از ایــن مدل هــای غربــی را بیاور

بدهیــم؟ خــود آقــای مایــکل تــودارو می گویــد 

ایــن مدل هــا، هــم براســاس پیش فــرض روابــط 

اقتصــادی مــا و هــم براســاس کــردار مــردم مــا 

طراحــی شــده اســت.

در ادامــه ایشــان می گویــد: »بنابرایــن نقش هــا 

از  نمی توانــد  اقتصــادی  تهدیدهــای  و 

و سیاســی  نهــادی، اجتماعــی  زمینه هــای 

درمــورد  ایــن  شــود.«  گرفتــه  نظــر  در  جــدا 

اقتصــاد غــرب بــود کــه آقــای علــوی بروجــردی 

می فرماینــد اقتصــاد علــم اســت و مــا بایــد 

یــم و بررســی و  برویــم و علــم را بــه این جــا بیاور

کنیــم. اســتفاده 

ثانیًا، در اقتصاد ایران، عمدتًا سیاست هایی 

کــه اجــرا شــده و مــا می توانیــم آن هــا را نــام ببریــم، همیــن مــوارد بــوده  اســت. یعنــی 

بــه سیاســت های  کــه  کســانی  رفتنــد، مثــل  مــا  اقتصادخوانده هــای  از  یک ســری 

تعدیــل دولــت آقــای هاشــمی اعتقــاد داشــتند و تفکــرات و سیاســت های غربــی 

ــد. سیاســت های تعدیــل در دولــت آقــای  ــرار دادن را در دولــت  آقــای هاشــمی مبنــا ق

گرفــت. سیاســت های غربــی، مدل هــای وارداتــی بــود. ایــن در  هاشــمی مبنــا قــرار 

کتاب هــا موجــود اســت و می توانیــد مطالعــه کنیــد. آقــای علــوی بروجــردی دعــوت 

می کنیــم کــه سیاســت هایی کــه در دولــت آقــای هاشــمی پیــاده شــد را مطالعــه کننــد. 

سیاســت های اقتصــادی غربــی کــه 8 ســال در دولــت آقــای هاشــمی و 8 ســال هــم 

در دولــت آقــای خاتمــی مبنــا قــرار داده شــد. در دولــت آقــای روحانــی کــه 7 ســال از آن 

گذشــته هــم مبنــا همــان سیاست هاســت. لــذا عــده ای، علــم اقتصــاد را در کشــورمان 

یــم می بینیــم. البتــه ایــن   پیــاده کردنــد و ماحصــل آن، اقتصــادی اســت کــه امــروزه دار

افــراد اشــتباه می  کننــد. همــان حرفــی کــه مایــکل تــودارو گفــت، درســت اســت. ولیکــن 

در ایــن شــرایط، اقتصــاد اســالمی را نفــی می کننــد، در صورتــی کــه بایــد سیاســت های 

اقتصــادی غربــی کــه در کشــور اعمــال شــده مــورد انتقــاد قــرار بگیــرد.

کســانی کــه می فرماینــد بایــد علــم اقتصــاد را مبنــا قــرار بدهیــم، توجــه داشــته باشــند که 

بــازار ســرمایه و بانکــداری مــا، هــر دو دقیقــًا کپــِی اقتصــاد غرب هســتند. ممکن اســت 

بگوینــد بانک هــای غــرب و بــازار ســرمایه  آن هــا بهتــر از این جاســت. جوابــش ایــن 

اســت  کــه کســانی که ایــن سیاســت ها را بــه ایــران آورده انــد، چــون در مقابــل متدینینــی 

کــه می خواســتند اقتصــاد اســالمی مبنــا باشــد قــرار گرفتنــد، ناچــار شــدند یک ســری 

تغییــر ایجــاد کننــد، در عمــل هــم بــد اجــرا کردنــد و در نتیجــه بدتــر شــد.

ــد  ــه می کنن ــان توصی ــه آقای ــود ک ــادی ب ــم اقتص ــورد عل ــم، در م ــه گفتی ــی ک ــن مطالب ای

مبنــای مطالعــات و سیاســت گذاری خودمــان قــرار بدهیــم. از ســوی دیگــر در طــول 

ایــن ســال های طوالنــی یک ســری از تفکــرات اقتصــادی رایــج غــرب در کشــور مــا 
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توحیــدی را نگفتــه اســت. آیــات توحیــدی 

کــه در غیــر از  بســیاری در قــرآن وجــود دارد 

نیســت  این گونــه  آمده انــد.  توحیــد  ســوره 

کــه در قــرآن فصل  بنــدی داشــته باشــیم کــه 

اســالم  قضایــی  نظــام  یک جــا  در  خداونــد 

را گفتــه باشــد و در یک جــا نظــام اعتقــادی 

اســالم را گفتــه باشــد! علمــای اســالم می آینــد 

صــورت مســائل را پیــدا می کننــد و در کتــاب 

و ســنت بــه دنبــال آن می گردنــد. آن چــه کــه 

در کتــاب و ســنت بیــان شــده را جمــع آوری 

و  می دهنــد  قــرار  هــم  کنــار  در  و  می کننــد 

ســپس آن مطالــب بــه یــک نظــام منســجم 

تبدیــل می شــود. مثــل نظــام اخالقــی، نظــام 

اقتصــادی و یــا نظــام تربیتــی.

ــا  ــد. م ــول دارن ــب را قب ــن مطال ــان ای ــه آقای هم

چگونــه بــه ایــن نظامــات رســیده ایم؟ فکــر 

اســت.  اخالقــی  مســائلی  چــه  کــه  کردیــم 

عناویــن مســائل اخالقــی را یکی یکــی نــگاه 

کردیــم. ســپس در کتــاب و ســنت بــه دنبــال 

آن گشــتیم. بعــد مشــاهده می کردیــم کــه در 

کتــاب و ســنت ایــن آیــات و احادیــث وجــود 

جنــاب کردیــم.  جمــع آوری  را  همــه   دارد. 

و  نراقــی  مهــدی  مــال  و  نراقــی  احمــد  مــال 

ســایر بــزرگان این کارهــا را انجــام دادنــد. همــه 

علمــای مــا کــه آمدنــد کتاب هــای اعتقــادی 

کار  همیــن  نوشــتند،   ... و توحیــد  بــه  راجــع 

و  نصــوص  مجموعــه  داده انــد.  انجــام  را 

مطالبــی کــه در کتــاب و ســنت وجــود دارد 

اعتقــادی-  نظــام  و  کردنــد  جمــع آوری  را 

شــدند. نامیــده  اســالمی 

می پرســم:  بروجــردی  علــوی  آقــای  از  بنــده 

کردیــد  خــود شــما نصــوص را جســت وجو 

و کنــار هــم قــرار دادیــد کــه ببینیــد در اســالم 

ــوده و ماحصلــش اقتصــاد فعلــی شــده اســت. حاکــم ب

امــا بعــد دوم فرمایشــات آقــای علــوی بروجــردی، نفــی اقتصــاد اســالمی اســت. ایشــان 

یــم و ایــن یــک شــوخی اســت. از ایشــان می پرســم  می گویــد اقتصــاد اســالمی ندار

اگــر منظــور ایشــان ایــن اســت کــه در کتــاب و ســنت چیــزی تحــت عنــوان اقتصــاد 

ــم، مگــر مــا در کتــاب و ســنت، یــک منظومــه تحــت عنــوان منظومــه  ی اســالمی ندار

یــم؟ همیــن اخــالق کــه پایــه دیــن ماســت کــه  عبــادات اســالمی یــا منظومــه اخــالق دار

تِمــّمَ مکارم الخالق«26 شــما 
ُ
مــا ُبِعثــُت اِل درمــورد آن حضــرت رســول)ص( فرمودنــد: »اَنّ

یــک ســوره در قــرآن یــا یــک فصلــی در بیانــات معصومیــن نشــان دهیــد کــه عنوانــش 

یــم کــه  یــم. آیــا یــک ســوره دار منظومــه اخالقــی اســالم باشــد! در قــرآن و ســنت هــم ندار

 ! ــر ــه باشــد؟ خی ــه صــورت منســجم گفت ــادات را ب ــا عب ــد تمــام احــکام نمــاز ی خداون

یــم؛ یعنــی احکامــی کــه راجــع  کتــاب فقهی مــان کتابــی در مــورد قضــا و شــهادات دار

یــرا  یــم. ز بــه قضــاوت و شــهادت اســت. در ایــن زمینه هــا، در قــرآن و ســنت چیــزی ندار

قــرآن اصــالً ترکیبــش این گونــه نیســت.

ــد و  ــالق« بنام ــورة االخ ــوره را »س ــک س ــال ی ــوان مث ــه عن ــه ب ــت ک ــن نیس ــرآن ای ــای ق بن

نظــام اخالقــی اســالم را بگویــد. یــا اینکــه یــک ســوره در قــرآن داشــته باشــیم کــه نظــام 

اقتصــادی اســالم در آن قیــد شــده باشــد. حتــی قــرآن در ســوره توحیــد همــه مســائل 
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راجع بــه اقتصــاد چــه گفتــه شــده اســت، کــه 

می گویــم  اینکــه  می کنیــد؟  نفــی  را  آن  اآلن 

گاهــی صحبــت نکرده انــد بــه  ایشــان از روی آ

همیــن دلیــل اســت. شــما چــه زمانــی رفتیــد و 

نصــوص را جمــع کردید؟ نصــوص اقتصادی 

یــم. بــه جــرأت می توانــم بگویــم  بســیاری دار

نصــوص اقتصــادی از نصــوص در بســیاری 

یــد کــه به  از مســائل دیگــری کــه شــما قبــول دار

شــکل یــک نظــام در اســالم وجــود دارد، کم تــر 

کــه نیســت بلکــه بیش تــر اســت. نصــوص 

مختلــف،  جاهــای  در  اســالمی  اقتصــاد 

یاد اســت. چگونــه می گویید اقتصاد  بســیار ز

ــم؟ ی ــالمی ندار اس

خــردورزی: بــه نظــر حضرتعالــی تعریــف  	

علــم اقتصــاد چیســت و ایــن تعریــف چــه 

بروجــردی  آقــای  ســخنان  بــا  تعارضاتــی 

دارد؟

کســب  کنیــد اقتصــاد یعنــی نحــوه  فــرض 

ســنت  و  قــرآن  در  کــه  کنیــد  نــگاه  درآمــد. 

یــم! فــرض  چقــدر در ایــن مــورد مطلــب دار

کنیــد اقتصــاد صــرف درآمــد اســت. شــاید 

هــزار توصیــه واجــب، مســتحب، حقوقــی و 

یــم.  اخالقــی در عرصــه اقتصــاد و اســالم دار

یکــی از بخش هــای اقتصــاد، حــوزه تولیــد 

در  تولیــد  بــه  راجــع  کــه  نصوصــی  اســت. 

اســت!  یــاد  ز چقــدر  ببینیــد  آمــده  اســالم 

یــع  یکــی از بخش هــای اقتصــاد، حــوزه توز

یــع  کــه در عرصــه توز اســت. خــدا می دانــد 

یــم. همچنیــن  در اســالم، چقــدر نصــوص دار

در حــوزه مصــرف و ماننــد آن، و یــا در مــورد 

تحقــق عدالــت بــه عنــوان یکــی از اهــداف 

آیــات و روایــات  اقتصــادی، در ایــن زمینــه 

یــم. شــما ایــن نصــوص را ثبــت کنیــد و درکنــار هــم قــرار بدهیــد! مجمــوع  بســیاری دار

کلــی نمــود؟ کاملــی را تشــکیل می دهــد. چگونــه می تــوان نفــی  این هــا یــک منظومــه 

یــم. منظورتــان  ایشــان گفتــه اســت مــا چیــزی تحــت عنــوان اقتصــاد اســالمی ندار

چیســت؟ منظورتــان علــم اقتصــاد اســت یــا مکتــب اقتصــادی، حقــوق اقتصــادی یــا 

نظــام اقتصــادی؟ منظورتــان کــدام اســت؟ شــما مطلــق نقــد کردیــد. ایــن نقــد، عالمانــه 

نیســت. اصــول یــک علــم دقیــق اســت. شــهید مطهــری می فرمودنــد کــه طلبه هــا 

دقتشــان از علــم اصــول اســت؛ یعنــی یــک طلبــه بایــد دقیــق حــرف بزنــد. کســی کــه 

درس خــارج می دهــد بایــد دقیــق صحبــت کنــد، وگرنــه باعــث تعجــب می شــود. وقتی 

یــم، منظورشــان چیســت؟ می فرماینــد اقتصــاد اســالمی ندار

اگــر منظورشــان را مشــخص نکننــد و به طــور مطلــق بیــان کننــد، اشــتباه اســت. 

ــم ِعلــم، ایــن روش درســت نیســت. منظورشــان ایــن اســت کــه علــم اقتصــاد 
َ
در عال

یــم؟  اقتصــادی ندار یــم؟ مکتــب  اقتصــاد اســالمی ندار یــم؟ حقــوق  اســالمی ندار

منظورشــان چیســت؟ ثانیــًا، در زمینــه مکتــب اقتصــادی در کتــاب و ســنت نصوص 

بســیاری وجــود دارد. در زمینــه حقــوق اقتصــادی نصــوص بســیار اســت کــه مجــال 

توضیــح نیســت. هــم در زمینــه نظــام اقتصــادی و هــم در زمینــه حقــوق اقتصــادی و 

هــم در مکتــب اقتصــادی و حتــی در زمینــه علــم اقتصــاد، علــم بــه معنــای روابــط بیــن 

یــم. و از ســوی دیگــر وقتــی مکتــب  پدیده هــا، در کتــاب و ســنت نصــوص بســیاری دار

ــاده شــد، روابطــی کــه در ایــن جامعــه شــکل  و نظــام اقتصــادی اســالم در جامعــه پی

می گیــرد از روابــط جوامــع سرمایه ســاالر متمایــز اســت. چگونــه می شــود آن هــا را نفــی 

کــرد!

ضمنــًا، اگــر کســی بگویــد کــه منظــور نفــی علــم اقتصــاد اســالمی اســت، بــه معنــای 

تــورم و سیاســت های حل کننــده تــورم کــه خودشــان مثــال زده انــد، ســؤالی مطــرح 

می شــود طبــق آن مطالبــی کــه گفتــه شــد: اگــر در جامعــه ای ارزش هــای اقتصــادی 

	 
یــک نمونــه از نظــرات یکــی از متخصصــان را می گویــم: آقــای پِیــرو مینــی از 

اقتصاددانــان غربــی اســت کــه فلســفه هــم می دانــد. ایشــان در کتاب فلســفه 

و اقتصــاد خــود کــه چنــد ســال پیــش منتشــر شــد و بــه فارســی ترجمــه  شــده 

کــه نظریه هــای  کــرد  اســت، می گویــد: »مطالعاتــم در فلســفه مــرا متقاعــد 

، از آموزه هــای متفــاوت  اقتصاددانــان کالســیک و نظریه هــای مارکــس و کینــز

فلســفی سرچشــمه می گیــرد«. اینکــه می گویــم آقــای علــوی بروجــردی بــدون 

علــم از ایــن مباحــث، بیاناتــی را فرمودنــد، بــه این علت اســت. مناســب اســت 

ایشــان ایــن مطالــب را مطالعــه فرماینــد. بــه ایشــان توصیــه می کنــم ابتــدا ایــن 

مطالــب را مطالعــه و تحقیــق کننــد. در شــأن یــک عالــم دینــی مثــل ایشــان 

گاهــی چنیــن نظریاتــی را ابــراز کننــد. نیســت کــه بــدون علــم و آ
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هــم اســتفاده می کنیــم، امــا از آنجــا کــه اســالم 

صــراط مســتقیم اســت باید حواســمان جمع 

باشــد.*

پینوشت
1. Francis Bacon.
2. Auguste Comte.
3. Das Kapital; Kritik der Politischen  konomie.
4. Karl Heinrich Marx.
5. Dialectical materialism.
6. Capitalism.
7. Feudalism.
8. Bourgeoisie.
9. David Ricardo.
10. Thomas Robert Malthus.

11. تئــوری بحــران مالتــوس، تحــت تاثیــر تزلزل هــای اقتصــادی کــه در 
یــع  اوایــل قــرن نوزدهــم انگلســتان بــه آن دچــار شــد، به وجــود آمــد. توز
نابرابــر درآمد به انباشــت ســرمایه انجامید؛ کــه پس انداز بیــش از  اندازه 
را به دنبــال داشــت و به نوبــه خــود موجــب افزایــش تولیــد کاال شــد. 
یــع نابرابــر درآمــد، مانــع وجــود تقاضــای مؤثــر بــرای  از طــرف دیگــر توز
کاالهــای موجــود گردیــد. کارفرمایانــی کــه بــا درآمــد بــاال امــکان مصــرف 
داشــتند، به خاطــر اشــباع نیازهــای خــود، میــل به مصــرف نداشــتند 
و کارگــران کــه نیــاز و میــل بــه مصــرف داشــتند، فاقــد درآمــدی بودنــد 
کــه بتواننــد مصــرف خــود را بــا تولیــد بیش تــر کاال تطبیق دهند. بــه این 
لحــاظ، مالتــوس تقویــت مصــرف را از ایــن طریــق پیشــنهاد می کنــد 
کــه طبقــه ای از انســان ها، تمایــل و همچنیــن امــکان داشــته باشــند 
ــر مصــرف  ــا معــادل آن چــه کاالهــای مــادی تولیــد می کننــد، بیش ت ت

کنند.
12. Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

13. قانــون دیالکتیــک هــگل، ســازش تناقضــات در وجــود اشــیا و 
همچنیــن در ذهــن دیالکتیــک اســت. روش دیالکتیکــی شــامل 
ــب  ــوع و ترکی ــد موض ــوع، ض ــوال موض ــه معم ــد ک ــه می باش ــه مرحل س
می نامنــد. وی ســه مرحلــه را تصدیــق، نفــی، نفــی در نفــی می نامــد. از 
نظــر هــگل، شــدن یــا صیــرورت نــه وجــود اســت و نــه عــدم، ترکیبــی از 

ایــن دو می باشــد.
14. Piero Mini.
15. Philosophy and economics: the origins and development of 
economic theory.
16. John Maynard Keynes.
17. Keynesian economics.
18. Neo-Keynesian economics.
19. Institutional Economics.
20. Classical economy.
21. Neoclassical economics.                          
22. Chicago school of economics.
23. rational expectations.
24. Adam Smith.
25. Michael Paul Todaro.

، ج 16، ص 210؛ ج 70، ص 372. 26. بحار االنوار

کــه منبعــث از مبانــی فلســفی غــرب اســت پیــاده شــود، آیــا روابــط اقتصــادی بــا 

جامعــه ای کــه روابــط منبعــث از آموزه هــای اســالمی پیــاده بشــود تفــاوت نــدارد؟ اگر در 

اقتصــاد، یــک ارزشــی مبنــا قــرار گیــرد، آیــا تمــام روابــط اقتصــادی تغییر پیــدا نمی کند؟ 

یــم مثــل عدالــت و آن نگاهــی کــه  هدف گذاری هــای اقتصــادی کــه مــا در اســالم دار

ل اقتصــادی و ســایر عوامــل دارد، اگــر در جامعــه دینــی ایــن  اســالم بــه رشــد و اســتقال

ارزش  هــای اســالمی مبنــا قــرار بگیــرد، آن روابطــی کــه در درون اقتصــاد شــکل می گیــرد، 

ــادی  ــط اقتص ــلمًا رواب ــت و مس ــادی اس ــب اقتص ــج در کت ــای رای ــاوت از آموزه ه متف

تغییــر پیــدا می کنــد. اینکــه می گوییــم علــم اقتصــاد اســالمی، یعنــی جامعه ای کــه این 

ارزش هــای اســالمی در درونــش پیــاده شــده اســت؛ یــک روابــط اقتصــادی متناســب 

ــا ایــن شــکل می گیــرد کــه بعضــی از آن بــا نظام هــای دیگــر مشــترک اســت و برخــی  ب

ــه طــور نســبی اســت. اســم ایــن را  دیگــر کامــالً مغایــر اســت و یک   ســری دیگــر نیــز ب

یــم کــه اتفاقــًا در کتــاب و ســنت هــم نمونه هایــی از  علــم اقتصــاد اســالمی می گذار

یــم. گزاره هــای علــم اقتصــادی دار

ل و  بنابرایــن در جامعــه ای کــه ارزش هــای اســالمی مثــل عدالــت، کارآیــی، اســتقال

آزادی اقتصــادی  و رقابــت به نحــوی کــه اســالم می گویــد و نحــوه مداخلــه ی دولــت 

مبتنــی بــر ارزش هــای اســالمی وجــود دارد، ایــن اصــول مبنــا قــرار می گیــرد، روابــط 

کــه بــا روابــط در جامعــه ســرمایه داری متفــاوت اســت.  به گونــه ای شــکل می گیــرد 

نفی کننــدگان بایــد اثبــات کننــد کــه ایــن روابــط یکــی اســت تــا بتواننــد بگوینــد همــان 

علــم اقتصــاد متعــارف بایــد مبنــا قــرار بگیــرد. درحالی که این از مســلمات اســت که در 

جامعــه ای کــه ایــن ارزش هــا و اصــول حاکــم اســت، روابــط اقتصــادی به نحــو دیگــری 

شــکل می گیــرد. ایــن می شــود علــم اقتصــاد اســالمی. ایــن غیــر از علــم اقتصــاد رایــج 

اســت. البتــه در چارچــوب حفــظ ارزش های اســالمی از دســتاوردهای علمــی دیگران 

	 
بنــای قــرآن ایــن نیســت کــه بــه عنــوان مثــال یــک ســوره را »ســورة االخــالق« 

بنامــد و نظــام اخالقــی اســالم را بگویــد. یــا اینکــه یــک ســوره در قــرآن داشــته 

ــرآن در  ــی ق ــد. حت ــده باش ــد ش ــالم در آن قی ــادی اس ــام اقتص ــه نظ ــیم ک باش

ســوره توحید همه مســائل توحیدی را نگفته اســت. آیات توحیدی بســیاری 

ــه نیســت  ــر از ســوره توحیــد آمده انــد. این گون در قــرآن وجــود دارد کــه در غی

کــه در قــرآن فصل  بنــدی داشــته باشــیم کــه خداونــد در یک جــا نظــام قضایی 

گفتــه باشــد!  گفتــه باشــد و در یک جــا نظــام اعتقــادی اســالم را  اســالم را 

علمــای اســالم می آینــد صــورت مســائل را پیــدا می کننــد و در کتــاب و ســنت 

بــه دنبــال آن می گردنــد. آن چــه کــه در کتــاب و ســنت بیــان شــده را جمــع آوری 

کنــار هــم قــرار می دهنــد و ســپس آن مطالــب بــه یــک نظــام  می کننــد و در 

منســجم تبدیــل می شــود. 
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اقتصــاد اســالمی ماهیــت و مجموعــه ای از 

معــارف اســت کــه یــک هــدف مهــم را دنبــال 

می کنــد و آن هــدف، فراهم کــردن مقدمــات و 

شــرایط اقتصــادی بــرای پیشــرفت و حرکــت 

همــان  یــا  مطلــق  کمــال  به ســوی  انســان 

نهایــت عبودیــت اســت. بــا ایــن حســاب، 

سیســتم  یــک  به عنــوان  اســالمی  اقتصــاد 

کلــی، دو بخــش خواهــد داشــت: یــک بخــش 

معرفتــی و یــک بخــش رفتــاری. از مهم تریــن 

قواعــد مکتبــی رفتارســاز در ایــن زمینــه، قاعــده عدالــت اســت. لــزوم توجــه بــه عدالــت 

و عدالــت اقتصــادی موضوعــی اســت کــه بیــش از هــر چیــز در ادیــان الهــی و به ویــژه 

در دیــن اســالم بــدان پرداختــه و وجــود آیــات و روایــات متعــدد در ایــن زمینــه دلیــل بــر 

ایــن مدعــا اســت.

آشناییباعدالتاقتصادی

یــخ، دغدغــه ی همــه جوامــع و اندیشــمندان بــوده و بیشــترین  عدالــت در طــول تار

ظهــور و بــروز عدالــت در مســائل اقتصــادی اســت؛ اگرچــه عدالــت در ســاحت های 

مختلــف فــردی و اجتماعــی قابل تعریــف اســت؛ از قبیــل عدالــت بــه معنــای اعتدال 

در صفــات و خصلت هــای نفســانی )معنایــی کــه در اخــالق فضیلــت ارســطویی بــر 

آن تکیــه می شــود و بیشــتر یــک مفهــوم فــردی از عدالــت اســت(، عدالــت آموزشــی، 

عدالت اقتصادی به مثابه فقه اقتصاد 
لزوم توسعه و تبیین فقه اقتصادی 

حجتاالسالموالمسلمینعلینعمتی
دبیرهیئتاندیشهورزاقتصادوالگویپیشرفت
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یــاد نشــده  می شــود کــه دســت در ایــن بــازار ز

و انحصــار باقــی بمانــد، قطعــًا درآمــد چنیــن 

حــرام  بــه  آلــوده  و  نامشــروع  دندانپزشــکی 

 ، عزیــز ی  وکال درآمــد  همین طــور  اســت. 

دانشــگاه های  محتــرم  هیأت علمی هــای 

دولتــی و هــر صنــف و گروهــی کــه بــه نحــوی 

ــرای خــود انحصــار درســت کــرده باشــند. ب

اســت  کلیــدواژه ای  اقتصــادی  عدالــت 

و  فضــال  از  بســیاری  حاضــر  حــال  در  کــه 

ــه خــود مشــغول کــرده  پژوهشــگران کشــور را ب

اســت. اگــر عدالــت اقتصــادی بــه معنــای 

عدالــت رویــه ای محّقق شــود نیــاز به عدالت 

یعــی بــه حداقــل خــود می رســد. اگرچــه  توز

ــا  یعــی را از همــان ابتــدا ب اســالم، عدالــت توز

تأســیس نهــاد زکات بــه رســمیت شــناخته و 

در احــکام اولیــه خــود جــای داده اســت. در 

ولی عصــر  زمانــه ظهــور حضــرت  توصیــف 

یــم کــه مــردم چنان  ارواحنافــداه در روایــات دار

ــد  ــان زکات می گردن غنــی می شــوند کــه مؤدی

نیازمنــدی پیــدا کننــد ولــی نیازمنــدی پیــدا 

یــه ای  رو عدالــت  عمــده  لــذا  نمی شــود؛ 

اســت و ایــن هــم چیــزی نیســت جــز »فقــه 

از  هم اکنــون  آنچــه  نــه  البتــه  اقتصــادی«؛ 

مــا  فقهــی  مدونــات  در  اقتصــادی  احــکام 

وجــود دارد، بلکــه آن هــا بــه ضمیمــه آنچه باید 

در تحــول فقــه و توســعه آن مطــرح شــود.

این کــه  از  می کنــد  تعجــب  انســان  گاهــی 

اندیشــمندان و اســاتید مــا در کجاهــا دنبــال 

عدالــت اقتصــادی از منظراســالم می گردنــد. 

 ۱۴۰۰ میــراث  در  اقتصــادی  عدالــت  اگــر 

ســاله اســالمی وجــود نداشــت پــس بایــد نبــی 

آلــه، نعــوذ  مکــرم اســالم صلــی اهلل علیــه و 

بــاهلل هــدف از ارســال رســل در آیــه شــریفه کــه 

. ... عدالــت قضایــی، عدالــت سیاســی و

 فهــم ناقصــی از عدالــت اقتصــادی بیــن عمــوم جریــان دارد و در غالــب مــوارد عدالــت 

یعــی کــه  یعــی« تحویــل یــا فروکاســته می شــود. عدالــت توز اقتصــادی بــه »عدالــت توز

ناظــر بــه میــزان بهره منــدی هــر یــک از افــراد یــا گروه های جامعــه از رفــاه و مواهــب مادی 

ــا پراکندگــی ایــن بهره منــدی، تنهــا جزئــی از گســتره  یــع ی ، توز اســت و به عبارت دیگــر

مفهــوم عدالــت اقتصــادی اســت.

یانــس ایــن  یــع، آنچــه مطلــوب خواهــد بــود کــم بــودن وار به طــور طبیعــی بــا دغدغــه توز

یــع و »متــوازن« بــودن آن اســت؛ چیــزی کــه بدون دشــواری خاصی با شــاخص هایی  توز

همچــون ضریــب جینــی قابل ســنجش اســت؛ لــذا بــا ایــن نگــرش و ایــن دغدغــه، یــک 

نظــام کمونیســتی کــه در آن از هــر کــس به انــدازه توانــش کار کشــیده شــده و به انــدازه 

نیــازش داده می شــود یــک نظــام عادالنــه خواهــد بــود. درحالی کــه غیــر از عدالــت 

یــم به نــام عدالــت رویــه ای یــا عدالــت مبادلــه ای  یعــی، نــوع دیگــری از عدالــت را دار توز

)Commutative justice( کــه بــه معنــای عادالنــه بــودن هر یک از مبــادالت و معامالت 

، عادالنــه بــودن هــر یــک از الگوهــای تعامــالت اقتصــادی میــان افــراد و  و بــه تعبیــر بهتــر

گروه هــا و بلکــه میــان انســان و طبیعــت اســت. بــرای مثــال وقتــی نهــادی به نــام بانــک، 

ســپرده ای بپذیــرد کــه هم زمــان دو یــا چنــد نفــر مالــک آن باشــند، آیــا ایــن کار عادالنــه 

یــم حمایــت انحصــاری از اختراعات  اســت؟ فــالن معاملــه مشــتقه در بــازار مالــی یــا رژ

؟ و بســیاری از ایــن ســؤاالت که نه موضــوع عدالت  و ابتــکارات، عادالنــه اســت یــا خیــر

یعــی تــوان پاســخگویی  یعــی اســت و نــه ابزارهــای اثبــات و احقــاق عدالــت توز توز

نظــری و تحّقــق بخشــیدن عملــی بــه آن را دارنــد.

 

اهمیتعدالتاقتصادیازمنظرمتوندینی

بــرای ذکــر اهمیــت عدالت اقتصــادی این روایت شــریف نبــوی )ص( که می فرمایند:  

ِل« کفایت می کنــد. یعنی عبادت  »العبــادُة َعَشــَرَة َاجــزاء ِتسَعـــٌة ِمنهــا فی طلــِب الحال

ل  کار و تــالش بــرای به دســت آوردن روزی حــال کــه نــه جــزء آن در  ده جــزء اســت 

اســت. شــبیه بــه همیــن مضمــون، در توصیه هــای عملــی اهــل اخــالق و ســلوک هــم 

ــر »لقمــه پــاک« مشــاهده می شــود؛ چیــزی کــه بیشــتر مــردم در ایــن زمانــه  کیــد ب در تأ

ل، یعنــی درآمــدی کــه طــی مجموعــه ای از  از آن محروم انــد. لقمــه پــاک و درآمــد حــال

تعامــالت عادالنــه اقتصــادی به دســت آیــد.

وقتــی گفتــه می شــود تعامــالت، صرفًا درســتکاری فردی شــخص شــاغل مدنظر نبوده 

و عادالنــه بــودن »نهادهایــی« کــه تعیین کننــده درآمــد وی هســتند نیــز مطــرح می شــود. 

[ بازار اســالمی  ، خــالف اصــول ]عدالــت در مثــالً وقتــی ثابــت می کنیــم وجــود انحصــار

ــن  ــی تعیی ــوم به نوع ــط وزارت عل ــکی توس ــته دندانپزش ــه در رش ــد ک ــت، و می بینی اس



69

ت
ش

ددا
یا

خردورزی | شماره 10 | مهر 1400

»ِلَیُقــوم الّنــاس ِبالِقســط« باشــد را در مــورد 

خودشــان بــرآورده نکــرده باشــند! متأســفانه 

مشــکل مــا ماننــد ماهــی در آب اســت که آب 

را نمی فهمــد، متوجــه نشــده ایم کــه تمــام ایــن 

ابــواب گســترده فقهــی کــه بــه مباحــث مالــی 

...همگــی عدالــت  و  و اقتصــادی و عقــود 

اقتصــادی را ترســیم می کنند.فقــه اقتصــادی 

مــا تــا بــازار بیشــتر نرفتــه و بــه دولــت و بخــش 

همــان  تــازه  اســت.  نرســیده  غیرانتفاعــی 

بــازار هــم محــدود اســت و بــازار مالــی نــدارد، 

بــازار ســرمایه اش بایــد نســبت بــه الگوهــای 

جدیــد بــازار ســرمایه و شــرکت ســهامی و ... 

ــم  ــول ه ــازار پ ــازه ب ــه ت ــم ک ی ــد. بگذر ــر بده نظ

در اقتصــاد مــدرن درســت شــده کــه اساســًا 

مشــکل دارد و هنــوز موضــع قاطعــی در قبــال 

آن اتخــاذ نکرده ایــم.

در  را  دولــت  اقتصــادی  مبنــای  هنــوز  مــا 

لــذا  نکرده ایــم؛  تبییــن  اســالمی  اقتصــاد 

مســائل  از  یــادی  ز بخــش  در  دادن  فتــوا 

از  هواســت؛  روی  و  ــق 
ّ
معل اقتصادی مــان 

اقتصــاد  فقــه  ورزش،  اقتصــاد  فقــه  قبیــل 

آمــوزش، فقــه اقتصاد رســانه و ... . محّققان ما 

به جــای فلســفه بافی در عدالــت اقتصــادی 

اســالم و آب در هــاون کوبیــدن، بایــد آســتین 

بــاال زده و بــه توســعه فقــه اقتصــادی بپردازنــد. 

ایــن همــان پــروژه ای اســت کــه غربی هــا بــه 

»اخــالق  مباحــث  در  نــه ای  عاقال شــکل 

یــا   Economics & ethics یــا  اقتصــاد«  و 

اخــالق اقتصــادی Economic ethics بــدان 

فقــه  عنــوان  مــا  مثــل  آن هــا  پرداخته انــد. 

اندیشــه ورزی،  ســبک  ایــن  امــا  ندارنــد،  را 

در مســائل  بنیــادی  و  بــردی  کار هنجــاری، 

اقتصــادی و اجتماعــی را دارنــد و از آن هــا بــا 

عنــوان اتیکــس یــاد می کننــد. متأســفانه ترجمــه نامناســب اتیکــس بــه اخــالق در زبان 

فارســی باعث شــده محّققان ما نفهمند که کار بدیل و مشــابه آنان در فضای اندیشــه 

کــه فقــه ورزان انجــام می دهنــد یــا بایــد انجــام دهنــد. کاری اســت  اســالمی همــان 

 

جایگاهونقشمالیاتدرعدالتاقتصادیازمنظرمنابعدینی

یعی آن می شناســند  مالیــات کارکردهــای مختلفــی دارد. غالبــًا مالیات را با کارکرد توز

کــه البتــه بــه نوبــه خــود بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ لــذا اخیــرًا کتابــی در هیــأت 

اندیشــه ورز اقتصــاد حــوزه علمیــه خراســان تحــت عنــوان »نظــام مالیاتــی عادالنــه بــر 

محــور مالیات بردرآمــد اشــخاص« منتشــر شــد کــه ایــده اصلــی آن جایگزینــی انــواع 

گوناگــون مالیات بردرآمــد )باتوجه بــه پایه هــای مالیاتــی مختلــف( بــا مالیــات واحــد بــر 

مجمــوع درآمــد اشــخاص اســت؛ الگویــی کــه بســیار شــبیه بــه خمــس در فقــه شــیعه 

می باشــد.

بــا ایــن حــال نبایــد بــه جنبــه عدالــت رویــه ای مالیات هــا هــم کم توّجهــی کــرد. در نــگاه 

عدالــت رویــه ای پرســش های بنیادینــی در مقابــل مالیــات بــر مصــرف و مالیــات بــر 

ارزش افــزوده و ... قــرار می گیــرد. یکــی از مــوارد فقــه اقتصــادی که نیاز شــدید به تأســیس 

ل  قواعــد فقهــی دارد حــوزه مالیات هاســت کــه البته پس از هموار کردن مســیر اســتدال

فقهــی در بعــد مخــارج دولــت نوبــت بــه آن می رســد.

 

شاخصههاومعیارهایاصلیعدالتاقتصادیوتفاوتآنباسایرمکاتب

بــا توّجــه بــه معنایــی کــه از عدالــت اقتصــادی تحــت عنــوان »فقــه اقتصــادی« بیــان 

شــد، معلــوم می شــود عدالــت اقتصــادی یــک موضــوع و مســأله واحــد نیســت کــه 

ــرای آن بیــان کــرد. ــا چنــد معیــار و شــاخص معــدود ب بتــوان یــک ی

یــن عدالــت« یــا »قاعــده فقهــی عدالــت« توهــم ناشــی از   وجــود یــک »قاعــده زر
ً
اصــوال

خام اندیشــی اســت. عدالــت در ســاحت های مختلــف اقتضائــات خــاص خــود 

کــر ِمثــُل َحــّظِ النَثَییــن«؛ 
َّ

ــرای مثــال درمــورد ارث آیــه ی قــرآن می فرمایــد:» ِللذ را دارد. ب

عدالــت در پــول یعنــی مثــل یــخ آب نشــود، در مالیــات ایــن اســت کــه تناســبی باشــد 

)یا شــاید بگویید تصاعدی( و مؤونه عائله از آن کســر شــود؛ در بنگاه شــاید این باشــد 

ــازار  ــر مشــارکت باشــد؛ در ب ــروی کار و ســرمایه متناســب و مبتنــی ب کــه ســهم بری نی

	 
عدالــت اقتصــادی کلیــدواژه ای اســت کــه در حــال حاضــر بســیاری از فضــال و 

گــر عدالــت اقتصــادی  پژوهشــگران کشــور را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. ا

ــق شــود نیــاز بــه عدالــت توزیعــی بــه حداقــل 
ّ

بــه معنــای عدالــت رویــه ای محق

گرچــه اســالم، عدالــت توزیعــی را از همــان ابتــدا بــا تأســیس  خــود می رســد. ا

نهــاد زکات بــه رســمیت شــناخته و در احــکام اولیــه خــود جــای داده اســت. 
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در  آنکــه  حــال  شــود.  انجــام  اوضــاع  بهبــود 

بحــث عدالــت اقتصــادی )فقــه اقتصــادی( 

ســرمایه داری  نظــم  و  نهادهــا  ایــن  بــه  مــا 

مشــکوک و معترضیم. بی شــک جایی از این 

نظــم، نامنظــم اســت کــه ایــن تــورم و بیــکاری 

تولیــد می کنــد. چــرا  را  و شــکاف طبقاتــی 

بایــد دانــش اقتصــاد طــوری صورت بنــدی 

ــی  ــادی تلّق ــام اقتص ــی نظ ــورم، ذات ــه ت ــود ک ش

شــود؟ ایــن مــوارد از مباحــث فقهــی اســت کــه 

در اقتصــاد متعــارف هیــچ عالقــه ای بــه آن 

ندارنــد و تحــت عنــوان اخــالق و اقتصــاد یــا 

اخــالق اقتصــادی در غــرب مطــرح می شــود 

کــه عمومــًا خــارج از دپارتمان هــای اقتصــاد 

ــت. اس

 

نقــشجریانهــاودولتهادرایجادوگســترش

عدالتاقتصادی

اقتصــادی(  )فقــه  اقتصــادی  عدالــت 

ابتــدا بایــد صورت بنــدی و ســپس مطالبــه 

شــود؛ حوزه هــای علمّیــه نیــز بایــد در رأس 

کــه ایــن مطالبــه  مطالبه گــری باشــند، چــرا 

نظــام  در  اســالم  و  فقــه  کــردن  پیــاده  بــرای 

ــخ  ی ــول تار ــت و در ط ــه اس ــادی جامع اقتص

کــه دغدغــه  جامعــه ی روحانیــت بوده انــد 

مــا هــم  نظــام  را داشــته اند.  مــردم  و  اســالم 

جمهــوری اســالمی اســت، پــس نبایــد کســی 

مســیر  ایــن  در  شــیعه  روحانیــت  از  غیــر 

پیشــتاز باشــد. شــاید هــم تنهــا چیــزی کــه 

انبــوه فســادهای  بــا حجــم  قــدرت مقابلــه 

اقتصــادی را داشــته باشــد همیــن ظرفیــت 

کــه تاکنــون  اســالم و تدّیــن جامعــه اســت 

کشــور عزیزمــان را مقابــل یــک دنیــا اســتکبار 

کــرده اســت.* حفــظ 

مالــی ایــن اســت کــه معامــالت مبتنــی بــر اطالعــات پنهــان در آن ابطــال شــود. این هــا 

ی عزیــز بــه دنبــال قاعــده  از مــوارد عــدم بلــوغ فقــه اجتماعــی اســت کــه برخــی فضــال

ــد. ــت می گردن عدال

 

اصولعدالتاقتصادی

  ایــن موضــوع بــه نظریه پــرداز عدالــت اقتصــادی یــا همــان »فقیــه اقتصــادی« بســتگی 

کــه متخّصــص و متجــزی در موضــوع اقتصــاد شــده اســت،  دارد، اینکــه فقیهــی 

چگونــه بیندیشــد و چقــدر عمیــق باشــد. بــا توّجه بــه این کــه کشــور مــا هنــوز در ابتــدای 

ــه معنــای اقتصــادی اش ثابــت  راه فقــه اقتصــادی اســت و ضــرورت فقهــی دولــت ب

نشــده )چیــزی کــه بایــد مبنــای فقــه بخــش عمومــی قــرار گیــرد( و ایــن غیــر از اثبــات 

دولــت بــه معنــای سیاســی  و مســأله والیــت فقیــه اســت. ادلــه والیــت فقیــه، منصــرف از 

اثبــات اقتصــادی دولــت اســت. اگرچــه قواعــد جزئــی در بــازار اســالمی وجــود دارد؛ اّمــا 

صورت بنــدی کلــی بــازار اســالمی کــه همــان مؤلفه هــای بــازار رقابــت کامــل می باشــد، 

ارائــه نشــده اســت. مهم تریــن اصــول عدالــت اقتصــادی در دو ســاحت پــول و دولــت 

می گنجــد کــه به طــور کامــل در اقتصــاد کشــورمان نقــض شــده و می شــود. در حــوزه 

پــول، نهــی از ربــا و ســرقت )خلــق پــول از هیــچ، سیاســت های پولــی( و در حــوزه 

دولــت، دولــت حداقلــی اســت. فقــدان ایــن  دو اصــل نظــام قیمت ها را متالشــی و اکثر 

لقمه هــا را شــبهه ناک کــرده اســت.

 

جایگاهواهمیتعدالتاقتصادیدرعلماقتصاد

همان طــور کــه غالــب حقوق دانــان در مبــادی و مبانــی نظــم حقوقــی مــدرن، تشــکیک 

یــس می کننــد )مــن جملــه شــرکت های تجــاری، چــک،  نکــرده و قوانیــن آن را تدر

بانــک، کار و ...(، اقتصاددانــان و اقتصــاد متعــارف نیــز یک نظم خــاص را معرفی کرده 

یــاد کــردن یکســری متغّیرهــا در ایــن چارچــوب )بــرای  و نگاه هــا را معطــوف بــه کــم و ز

رســیدن بــه اهــداف موهــوم رشــد، توســعه یــا کنتــرل متغّیرهــای کلیــد اقتصــاد کالن؛ 

یعنــی تــورم، بیــکاری و ...( می کنــد. ایــن راهبــرد القــا می کنــد کــه ایــن نظــم و نهادهــا 

خــوب، درســت و عادالنــه اســت، تنهــا کافــی اســت مهندســی خوبــی بــرای کنتــرل و 

	 
ــم  ــات داری ــداه در روای ــر ارواحناف ــرت ولی عص ــور حض ــه ظه ــف زمان در توصی

کــه مــردم چنــان غنــی می شــوند کــه مؤدیــان زکات می گردنــد نیازمنــدی پیــدا 

کننــد ولــی نیازمنــدی پیــدا نمی شــود؛ لــذا عمــده عدالــت رویــه ای اســت و ایــن 

کنــون از احــکام  هــم چیــزی نیســت جــز »فقــه اقتصــادی«؛ البتــه نــه آنچــه هم ا

اقتصــادی در مدونــات فقهــی مــا وجــود دارد، بلکــه آن هــا بــه ضمیمــه آنچــه 

بایــد در تحــول فقــه و توســعه آن مطــرح شــود.
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شــکوفایی و پــرورش اســتعدادهای خفتــه و 

ــد.1   ــم می کن ــگان را فراه ــده ی پابرهن سرکوب ش

ــرت  ــخنان حض ــی از س ــوق، بخش ــب ف مطل

شــریف(  ســره  )قــدس  خمینــی  امــام 

درخصــوص رویکــرد اقتصــادی غــرب، شــرق 

و اســالم و اهمیت رســیدگی به مســتضعفان 

ســیره  بــه  نگاهــی   ، نوشــتار ایــن  در  بــود. 

داشــت. خواهیــم  امــام  حضــرت  اقتصــادی 

سیستماقتصادیمذهباسالم

امــام خمینــی)ره( معتقــد بودنــد »مذهــب 

، معتــرض نظام هــای  اســالم از هنــگام ظهــور

خــود  و  اســت  بــوده  جامعــه  در  حاکــم 

دارای سیســتم و نظــام خــاص اجتماعــی، 

اقتصــادی و فرهنگــی اســت کــه بــرای تمامــی 

ابعــاد و شــئون زندگــی فــردی و اجتماعــی 

قوانین خاصی دارد و جز آن را برای ســعادت 
نمی پذیــرد«.2 جامعــه 

قواعــد  مجموعــه  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان  لــذا 

اســال می در مســائل اقتصــادی می فرماینــد: 

»هنگا مــی کــه در کل پیکــره اســالم به صــورت 

یــک مکتــب منســجم مالحظــه و همه جانبه 

ــد  ــن خواه ــکل ممک ــن ش ــود، بهتری ــاده ش پی

بــود، هــم مشــکل فقــر را از میــان می بــرد و هــم 

از فاسدشــدن عــده ای به وســیله تصاحــب 

کل  درنتیجــه  و  می کنــد  جلوگیــری  ثــروت 

جامعــه را از فســاد حفــظ می کنــد واز طرفــی 

ــدرت  ــکوفایی ق ــتعدادها و ش ــد اس ــع رش مان

ابتــکار و خاّلقیــت انســان ها نمی شــود«.3  

معنوّیتومشکالتاقتصادی

امــام راحــل اگرچــه معتقــد بودنــد دیــن اســالم 

ایــن  و  اســت  اقتصــادی  سیســتم  دارای 

مقدمه

یکی از مسائل بسیار مهمی که به عهده علما، فقها و روحانیت است، مقابله جدی 

بــا دو فرهنــگ ظالمانــه و منحــط اقتصــادی شــرق و غــرب و مبــارزه بــا سیاســت های 

اقتصــاد ســرمایه داری و اشــتراکی در جامعــه اســت، هــر چنــد کــه ایــن بلیــه دامنگیــر 

همــه ملت هــای جهــان شــده اســت و عمــالً بردگــی جدیدی بر همــه ملت ها تحمیل 

شــده اســت و اکثریــت جوامــع بشــری در زندگــی روزمــره خــود بــه اربابــان زر و زور پیونــد 

خورده انــد و حــق تصمیم گیــری در مســائل اقتصــاد جهــان از آنــان ســلب شــده اســت. 

یاها  علی رغــم منابــع سرشــار طبیعــت و ســرزمین های حاصل خیــز جهــان، آب هــا، در

ــت ها و  ــد و کمونیس ــار آمده ان ــی گرفت ــر و درماندگ ــه فق ، ب ــر ــر ذخای ــا و دیگ و جنگل ه

زرانــدوزان و ســرمایه داران بــا ایجــاد روابــط گــرم بــا جهانخــواران، حــق حیــات و ابتــکار 

یتــی، 
ّ
عمــل را از عامــه مــردم ســلب کرده انــد و بــا ایجــاد مراکــز انحصــاری و چندمل

، اســتخراج،  عمــالً نبــض اقتصــاد جهــان را در دســت گرفتــه و همــه راه هــای صــدور

یــع، عرضــه و تقاضــا و حتــی نرخ گــذاری و بانکــداری را بــه خــود منتهــی نموده انــد و  توز

بــا القــای تفّکــرات و تحقیقــات خودســاخته، بــه توده هــای محــروم باورانده انــد کــه باید 

 راهــی بــرای ادامــه حیــات پابرهنه هــا، جــز تــن دادن 
ّ

تحــت نفــوذ مــا زندگــی کنیــد و ااِل

بــه فقــر باقــی نمی مانــد و ایــن مقتضــای خلقــت و جامعــه انســانی اســت کــه اکثریــت 

قریــب بــه اتفــاق گرســنگان در حســرت یک لقمه نان بســوزند و بمیرنــد و گروهی اندک 

هــم از پرخــوری و اســراف و تعیــش جانشــان بــه لــب آیــد.

بــه هرحــال ایــن مصیبتــی اســت کــه جهانخــواران بــر بشــریت تحمیــل کرده انــد و 

کشــورهای اســالمی به واســطه ضعــف مدیریت هــا و وابســتگی، بــه وضعیتــی اســف بار 

گرفتــار شــده اند کــه ایــن بــه عهــده علمــای اســالم و محّققیــن و کارشناســان اســالمی 

اســت کــه بــرای جایگزین کــردن سیســتم ناصحیــح اقتصــاد حاکــم بــر جهــان اســالم، 

طــرح و برنامه هــای ســازنده و دربرگیرنــده منافــع محرومیــن و پابرهنه هــا را ارائــه دهنــد 

و جهــان مســتضعفین و مســلمین را از تنگنــا و فقــر معیشــت بــه درآورنــد. البتــه 

پیاده کــردن مقاصــد اســالم در جهــان و خصوصــًا برنامه هــای اقتصــادی آن و مقابلــه 

بــا اقتصــاد بیمــار ســرمایه داری غــرب و اشــتراکی شــرق، بــدون حاکمیــت همه جانبــه 

یشه کن شــدن آثــار ســوء و مخــرب آن چه بســا بعــد از اســتقرار  اســالم میّســر نیســت و ر

نظــام عــدل و حکومــت اســالمی هم چــون جمهــوری اســالمی ایــران نیازمنــد بــه زمــان 

 تبییــن جهت گیری اقتصاد اســالم در راســتای حفظ 
ً
باشــد، ولــی ارائــه طرح هــا و اصــوال

منافــع محرومیــن و گســترش مشــارکت عمومــی آنــان و مبــارزه اســالم بــا زرانــدوزان، 

بزرگ تریــن هدیــه و بشــارت آزادی انســان از اســارت فقــر و تهیدســتی به شــمار مــی رود و 

بیــان ایــن حقیقــت کــه صاحبــان مــال و منــال در حکومت اســالم هیچ امتیــاز و برتری 

ــق نخواهــد گرفــت، مســلمًا راه 
ّ
از ایــن جهــت بــر فقــرا ندارنــد و ابــدًا اولویتــی بــه آنــان تعل
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مســأله در اســالم بســیار مهــم اســت؛ امــا بــرای 

در  و  بودنــد  قائــل  واالیــی  ارزش  معنوّیــت، 

ایــن خصــوص تصریــح کردنــد: »بایــد نظــام 

و  قوانیــن  را در مجموعــه  اســالم  اقتصــادی 

یــه زمینه هــا و شــئون 
ّ
مقــّررات اســالمی، در کل

م 
ّ
فــردی و اجتماعــی مالحظــه کــرد. ایــن مســل

اســت که ازنظر اســالمی حل تمام مشــکالت 

و پیچیدگی هــا در زندگــی انســان ها تنهــا بــا 

خــاص  به شــکل  اقتصــادی  روابــط  تنظیــم 

بلکــه  شــد،  نخواهــد  و  نمی شــود  حــل 

مشــکالت را در کل یــک نظــام اســالمی بایــد 

ــود کــه  ــد غافــل ب ــت نبای حــل کــرد و از معنوّی
دردهاســت«.4 کلیــد 

حمایتازمحرومینومستضعفین

ــن  ــی از مهم تری ــتضعفین یک ــت از مس حمای

بخش هــای اندیشــه اقتصادی حضــرت امام 

اســت؛ به شــکلی کــه ایشــان توّجــه خاصــی 

بــه ایــن بحــث داشــتند و همــواره نســبت به 

کیــد می کردنــد. امام  رســیدگی بــه محرومــان تأ

خمینــی)ره( در ایــن راســتا فرمودنــد: »همه ی 

بــا هــم، همه مــان روی هــم رفتــه  مــا یعنــی 

دســت به هــم بدهیــم که یک وضع متوســطی 

برای این ها )مســتضعفین( حاصل بشــود. ... 

این هــا آن قدرهــا نمی خواهنــد، آن قــدری کــه 

یــک زندگی متوســطی داشــته باشــند، همچو 

نباشــد کــه هــر چــه را دســت بگــذارد، نداشــته 
باشــد«.5

ایشــان بــا بیــان اینکــه »خیــر دنیــا و آخــرت در 

رســیدگی به حــال محرومان جامعه اســت«6، 

نســبت به کوشــش بــرای رفــاه طبقــات محــروم 

ــان  ــئوالن بی ــه مس ــاب ب ــرده و خط ــفارش ک س

رهبــران،  کارگــزاران،  کردنــد: »همــه مدیــران، 

روحانیــون نظــام و حکومــت عــدل موّظفنــد کــه بــا فقرا، مســتمندان و پابرهنه ها بیشــتر 

، جلســه، مراوده، معارفه و رفاقت داشــته باشــند.7  ... خدا نیاورد آن روزی  حشــر و نشــر

را کــه سیاســت مــا و سیاســت مســئولین کشــور مــا پشــت کردن بــه دفــاع از محرومیــن 

و روآوردن بــه حمایــت از ســرمایه دارها گــردد و اغنیــا و ثروتمنــدان از اعتبــار و عنایــت 

بیشــتری برخــوردار شــوند. معــاذاهلل کــه ایــن با ســیره و روش انبیا و امیرالمؤمنیــن و ائمه 
معصومیــن )علیهــم الســالم( ســازگار نیســت«.8

ــا رفاه طلبــی تصریــح  ــارزه در راه آزادی ب ــه جمع نشــدن مب ــر  ب امــام بزرگــوار ضمــن تذّک

کردنــد: »ملــت عزیــز مــا که مبــارزان حقیقی و راســتین ارزش های اســالمی هســتند، به 

یافته انــد کــه مبــارزه بــا رفاه طلبــی ســازگار نیســت و آن هــا کــه تصــور می کننــد  خوبــی در

ل و آزادی مســتضعفین و محرومــان جهــان بــا ســرمایه داری و  مبــازره در راه اســتقال

رفاه طلبــی منافــات نــدارد، بــا الفبــای مبــارزه بیگانه انــد. و آن هایــی هــم کــه تصــور 

می کننــد ســرمایه داران و مرفهــان بــی درد بــا نصیحــت و پنــد و انــدرز متنّبــه می شــوند 

و بــه مبــارزان راه آزادی پیوســته و یــا بــه آنــان کمــک می کننــد، آب درهــاون می کوبنــد. 

بحــث مبــارزه و رفــاه، بحــث قیــام و راحت طلبــی، بحــث دنیاخواهــی و آخرت جویــی 

دو مقولــه ای اســت کــه هرگــز باهــم جمــع نمی شــوند، و تنهــا آن هایــی تــا آخــر خــط بــا 

ما هســتند که درد فقر و محرومیت و اســتضعاف را چشــیده باشــند. فقرا و متدّینین 

بایــد  مــا  هســتند.  انقالب هــا  واقعــی  پادارنــدگان  بــر  و  گرداننــدگان  بی بضاعــت، 

تمــام تالشــمان را بنماییــم تــا بــه هــر صورتــی کــه ممکــن اســت خــط اصولــی دفــاع از 

مســتضعفین را حفــظ کنیــم. ... بایــد خــدا را در نظــر داشــت و تمــام هــّم و تــالش خــود 
را در جهــت رضایــت خــدا و کمــک بــه فقــرا بــه کار گرفــت و از هیــچ تهمتــی نترســید«. 9

حضــرت امــام همچنیــن بــه ارتبــاط بیــن محرومیت زدایــی در کشــور و گرایــش ملت ها 

مًا هــر قــدر کشــور مــا به طــرف فقرزدایــی و 
ّ
بــه دیــن اســالم اشــاره و بیــان می کننــد: »مســل

دفــاع از محرومــان حرکــت کنــد، امیــد جهانخــواران از مــا منقطــع و گرایــش ملت هــای 
یادتــر می شــود«. 10 جهــان بــه اســالم ز

حفظاحتراموعّزتمستضعفینومحرومین

حضــرت امــام)ره( معتقــد بودنــد مســتضعفین و محرومیــن بایســتی در کمــال احتــرام 

مــورد حمایــت قــرار گیرنــد؛ لــذا فرمودنــد: »یکــی دیگــر رفتــاری اســت کــه بــا مــردم و بــا 

ایــن توده هــای مســتضعف می شــود. چه بســا باشــد کــه خدمت هــا، خدمت هــای 

ارزنــده اســت، لکــن گاهــی برخــورد بــا بعضــی افــراد، یــک برخــوردی اســت کــه خدمــت 

را هــم پایمــال می کنــد. مهــم ایــن اســت کــه واقعــًا احســاس بکننــد ایــن خدمتگزارهــا 

کــه خدمتگزارنــد، احســاس ایــن معنــا را بکننــد کــه ایــن توده هــا، بنــدگان محــروم خــدا 

هســتند و بندگانــی هســتند کــه قبــل از انقــالب آن قــدر محرومیــت داشــتند و در 
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بــه ســایر مســؤولین و  کننــد و  خــود حفــظ 

مــردم توصیــه نماینــد کــه مــا نبایــد گرایــش و 

و  انقــالب  بــه  را  توجــه بی شــائبه محرومیــن 

یــغ آنــان را از اســالم فرامــوش  حمایــت بی در
یــم«.13 کنیــم و بــدون جــواب بگذار

اولویتدادنبهمناطقمحروم

رهبــر کبیــر انقــالب اســالمی، رســیدگی بــه 

مهــم  بســیار  را  محــروم  طبقــات  و  مناطــق 

دانســته و توضیــح می دهنــد: »ضرورتــی بــه 

کــردن اهمیــت نفــت در معــادالت  گوشــزد 

نقــش  نیــز  و  بین الملــل  اقتصــاد  و  جهــان 

عظیــم صنعــت نفت و انــرژی را در کشــورها و 

سیاســت ها نمی بینــم. ان شــاءاهلل مســئولین 

امــر بــا توجــه کافــی و بصیــرت و دقــت از ایــن 

گنج هــا و ذخایــر ســیال خــدادادی پاســداری 

نمایند و در توســعه و اســتفاده هر چه بیشــتر 

تأمیــن  در  و  نماینــد  تــالش  آن هــا  بهتــر  و 

نیازهــای جامعــه و پابرهنــگان و اولویت دادن 
بــه مناطــق محــروم موفــق باشــند«.14

رفاهعمومی

باتوجه به اینکه در اندیشه حضرت امام)ره(، 

حمایت از قشــر مســتضعف نســبت به ســایر 

اقشــار در اولویــت قــرار دارد، ایشــان در این بــاره 

یــم کــه  بیــان می کننــد: »مــا آن روز عیــد دار

ــی  ــه زندگ ــا ب ــتضعفان م ــا، مس ــتمندان م مس

صحیــح رفاهــی و بــه تربیت هــای صحیــح 

رفاهــی و بــه تربیت هــای صحیــح اســالمی 

ـ انســانی برســند«15؛ لکــن ایشــان معتقدنــد 

بایســتی رفــاه عمومــی در جامعــه بــه وجــود 

بیایــد و لــذا تصریــح می کننــد: »اســالم آن قــدر 

بــه رفــاه مــردم، آســایش مــردم و این طــور چیزها 

انقــالب آن قــدر خدمــت کرده انــد و بعــد از انقــالب هــم تــا قیــام بــه امــر درســت نشــده 

ــد و  ــت کنی ــا خدم ــه این ه ــد ب ــما می خواهی ــد و ش ــن بوده ان ــزء محرومی ــاز ج ــت، ب اس

خدمتگــزار آن هــا هســتید، مبــادا یــک وقتــی در ضمن اینکه شــما خدمــت را می کنید 
یــک درشــتی ای باشــد کــه خدمــت شــما را در خــودش محــو کنــد«. 11

محرومیتزدایی

ــان،  ــت آن ــه وضعی ــیدگی ب ــان و رس ــه محروم ــژه ب ــه وی ــر توج ــی)ره( عالوه ب ــام خمین ام

ــد. ایشــان در همیــن  ــرار داده ان محرومیت زدایــی را نیــز به شــکل خــاص مــورد توجــه ق

خصــوص تبییــن می کننــد: »آن هایــی کــه دارای یــک مکنتــی هســتند ... کمــک کنند 

یشــه ایــن محرومیــت ان شــاءاهلل بــه همــت واالی همــه کشــور و همــه علمــا و  تــا اینکــه ر

یشــه فاســد از بیــن بــرود و همــه افــراد ایــن ملــت یــک زندگی متوســطی  غیــر علمــا، ایــن ر
کــه بایــد داشــته باشــند، داشــته باشــند«.12

ایشــان همچنیــن از جهانخــواران و مســتکبران به عنــوان کســانی یــاد می کننــد کــه 

کــه  آن جــا  »از  لــذا تصریــح می کننــد:  تــرس دارنــد؛  کشــور  از محرومیت زدایــی در 

محرومیت زدایــی، عقیــده و راه و رســم زندگــی ماســت، جهانخــواران در ایــن مــورد 

هــم مــا را آرام نگذاشــته اند و بــرای ناتوان ســاختن دولــت و دســت اندرکاران کشــور مــا 

ــود را  ــت خ ــرس و وحش ــه و ت ــض و کین ــد و بغ ــر کرده ان ــره را تنگ ت ــای محاص حلقه ه

یخــی تــا مــرز هــزاران توطئــه سیاســی - اقتصــادی ظاهــر  در ایــن حرکــت مردمــی و تار

ســاخته اند و بــدون شــک جهانخــواران بــه همــان میــزان کــه از شــهادت طلبی و ســایر 

ارزش هــای ایثارگرانــه ملــت مــا واهمــه دارنــد، از گرایــش و روح اقتصــاد اســالم به طــرف 

مًا هــر قــدر کشــور مــا به طــرف فقرزدایــی و 
ّ
حمایــت از پابرهنــگان در هراســند و مســل

دفــاع از محرومــان حرکــت کنــد، امیــد جهانخــواران از مــا منقطــع و گرایــش ملت هــای 

یادتــر می شــود و روحانیــت عزیــز بایــد بــه ایــن اصــل توجــه عمیــق  جهــان بــه اســالم ز

یخــی و بیــش از هــزار ســاله پناهگاهــی محرومــان را بــرای  داشــته باشــند و افتخــار تار

	 
حمایــت از مســتضعفین یکــی از مهم تریــن بخش هــای اندیشــه اقتصــادی 

کــه ایشــان توّجــه خاصــی بــه ایــن بحــث  حضــرت امــام اســت؛ به شــکلی 

کیــد می کردنــد. امــام  داشــتند و همــواره نســبت به رســیدگی بــه محرومــان تأ

خمینــی)ره( در ایــن راســتا فرمودنــد: »همــه ی مــا یعنــی بــا هــم، همه مــان 

ــا  ــرای این ه ــطی ب ــع متوس ــک وض ــه ی ــم ک ــم بدهی ــت به ه ــه دس ــم رفت روی ه

)مســتضعفین( حاصــل بشــود. ... این هــا آن قدرهــا نمی خواهنــد، آن قــدری 

کــه یــک زندگــی متوســطی داشــته باشــند، همچــو نباشــد کــه هــر چــه را دســت 

بگــذارد، نداشــته باشــد«. 
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توجــه دارد و هیــچ در ایــن جهــت فرقــی مابین 
قشــری بــا قشــر دیگــر نمی گــذارد«.16

کــه  را  اینکــه »چیــزی  تلویــح  بــا  همچنیــن 

رفــاه  می خواهــد  تعالــی  و  تبــارک  خــدای 

، ســالمت  عمومــی و ســعادت عمومــی بشــر

بشــر  روحــی  ســعادت   ، بشــر عمومــی 

اســت ان شــاءاهلل کــه تحقــق پیــدا کنــد«17؛ 

یــم کــه همــه افــراد  می فرماینــد: »مــا عالقــه دار
باشــند«.18 رفــاه  در  مــا  ملــت 

رفاهوآسایشاقلّیتها

امــام خمینــی)ره( بــه حقــوق اقلّیت هــا نیــز 

توجــه داشــته و در ایــن خصــوص تصریــح 

اســالمی  جمهــوری  »مجلــس  می کننــد: 

همان ســان کــه در خدمــت مســلمین اســت و 

بــرای رفــاه آنــان فعالیــت می نمایــد، بــرای رفــاه 

و آســایش اقلّیت هایــی کــه در اســالم احتــرام 

خاصــی دارنــد و از قشــرهای محتــرم کشــور 

هســتند اقــدام و فعالیــت می نمایــد و اساســًا 

آنــان بــا مســلمانان در صــف واحــد و بــرای 

کشــور خدمــت می کننــد و در صــف واحــد 

از تمــام ارزش هــا و مآثــر آن برخــوردار باشــند«.19  

تأمینخواستههایمادیومعنویمردم

اگرچــه حضــرت امــام)ره( نســبت به بهبــود 

اوضــاع معیشــتی محرومــان و به وجــود آمــدن 

معتقدنــد  امــا  دارنــد،  کیــد  تأ عمومــی  رفــاه 

هــدف اســالم و مقصــد انبیــا فقــط تأمیــن 

خواســته های مــادی مــردم نیســت؛ لــذا پــس 

ملــت  رفــاه  »آیــا  کــه  ســؤاالت  ایــن  طــرح  از 

آخــر  مــادی  بــه چیزهــای  ملــت  رســیدن  و 

را،  مــردم  تــا  آمده انــد  انبیــا  اســت؟  مقصــد 

ــاه زندگــی  ــا جامعــه را ترتیبــی بدهنــد کــه رف ت

مــادی آن هــا باشــد؟ مقصــد انبیــا ایــن بوده اســت که مســتکبرین بروند و مســتضعفین 

بــه نــوای دنیــا برســند؟ یــا مقصــد باالتــر از این هاســت؟ مقصــد انبیــا دنیــا بــوده اســت؟ 

این همــه انبیــا آمده انــد و دعــوت کردنــد و کشــته شــدند، جنگ هــا کردنــد و زحمت هــا 

کشــیدند، فقــط بــرای ایــن بــود کــه مســتکبرین را کنــار بزننــد و توده هــای مــردم را بــرای 

آن هــا رفــاه حاصــل کننــد؟ یــا مقصــد باالتــر از این هاســت؟«، بیــان می کننــد: »مقصــد 

ایــن اســت کــه کشــور مــا یــک کشــور اســالمی باشــد کشــور مــا در تحــت رهبــری قــرآن، 

تحــت رهبــری پیغمبــر اکــرم)ص( و ســایر اولیــای عظام اداره بشــود. رفتن مســتکبرین 

یــم اســالمی مثــل  مقدمــه اســت، رفــاه مســتضعفین یکــی از مقاصــد اســالم اســت. رژ

یم هــای مکتب هــای مــادی نیســت مکتب هــای مــادی تمــام همتشــان ایــن اســت  رژ

کــه مرتــع درســت بشــود، تمــام همــت ایــن اســت کــه منــزل داشــته باشــند، رفــاه داشــته 

کــه راســت می گوینــد(. اســالم مقصــدش باالتــر از این هاســت.  باشــند )آن هایــی 

مکتــب اســالم یــک مکتــب مادی نیســت، یک مکتب مــادی معنوی اســت. مادیت 

را در پنــاه معنویــت اســالم قبــول دارد، معنویــات، اخــالق، تهذیــب نفــس. اســالم بــرای 

تهذیــب انســان آمــده اســت، بــرای انسان ســازی آمــده اســت. همــه مکتب هــای 
یم«.20 فیــم انســان بســاز

ّ
توحیــدی بــرای انسان ســازی آمده انــد. مــا مکل

وابستگیاقتصادی،شایستهمملکتاسالمینیست

کشــورهای اســالمی به واســطه ضعــف مدیریت هــا و وابســتگی، به وضعیتــی اســف بار 
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کشــاورزها، بــا هّمــت قشــرهای متوجــه، بــا 

هّمــت دولــت کــه کمک بکنــد به کشــاورزها، 

و بــا اینکــه همــه احســاس یــک وظیفه بکنند 

ــی  ــه کارهای ــت ک ــی اس ــرعی اله ــه ش ... وظیف
بکنیــد کــه وابســته بــه غیــر نباشــید«.23

امــام خمینــی همچنیــن در جــای دیگــری بــا 

ــه سرشکســتگی ناشــی از وابســتگی  اشــاره ب

اقتصــادی تصریــح می کننــد: »چقــدر بــرای 

یــک مملکــت عیــب اســت و سرشکســتگی 

کــه  آمریــکا  کنــد طــرف  کــه دســتش را دراز 

کنــد  بــاز  گدائیــش را  کشــکول  گنــدم بــده، 

پیــش دشــمنش و از او بخواهــد کــه رزقــش 

سرشکســتگی  مــا  بــرای  چقــدر  بدهــد.  را 

ــذارد  ــن نگ ــر ای ــش را ب ــت بنای ــن مل ــا ای دارد، ت

یش را تقویــت کنــد و بســازد بــه  کــه کشــاورز

آنکــه خــودش به دســت مــی آورد، نمی توانیــم 
ل پیــدا کنیــم«.24 اســتقال

ــا اشــاره بــه اینکــه  حضــرت امــام همچنیــن ب

وابســته کردن  و  اســتعمار  پــی  در  دشــمنان 

بــه جوانــان  ایــران هســتند، خطــاب  ملــت 

کشــور بیــان می کننــد: »از جوانــان، دختــران 

ل و آزادی و  و پســران می خواهــم کــه اســتقال

ارزش هــای انســانی را ولــو بــا تحمــل زحمــت 

و عشــرت ها  و  تجمــالت  فــدای  رنــج،   و 

بــی بنــد و باری هــا و حضور در مراکز فحشــاء 

کــه از طــرف غــرب و عمــال بی وطــن بــه شــما 

عرضــه می شــود نکننــد. کــه آنــان چنانچــه 

تجربه نشــان داده جز تباهی شــما و اغفالتان 

ذخائــر  چاپیــدن  و  کشــورتان  سرنوشــت  از 

شــما و بــه بنــد اســتعمار و ننــگ وابســتگی 

و  ملــت  مصرفی نمــودن  و  کشــیدنتان 

بــه چیــز دیگــر فکــر نمی کننــد و  کشــورتان 

ــا ایــن وســایل و امثــال آن شــما  می خواهنــد ب

گرفتــار شــده اند کــه ایــن به عهــده علمــای اســالم و محّققیــن و کارشناســان اســالمی 

اســت کــه بــرای جایگزین کــردن سیســتم ناصحیــح اقتصــاد حاکــم بــر جهــان اســالم، 

طــرح و برنامه هــای ســازنده و در برگیرنــده منافــع محرومیــن و پابرهنه هــا را ارائــه دهنــد و 

جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند. البته پیاده کردن 

مقاصــد اســالم در جهــان و خصوصــًا برنامه هــای اقتصــادی آن و مقابلــه بــا اقتصــاد 

بیمــار ســرمایه داری غــرب و اشــتراکی شــرق، بــدون حاکمیــت همه جانبه اســالم میّســر 

یشه کن شــدن آثــار ســوء و مخــرب آن چه بســا بعــد از اســتقرار نظــام عــدل  نیســت و ر

و حکومــت اســالمی همچــون جمهــوری اســالمی ایــران نیازمنــد بــه زمــان باشــد، ولــی 

 تبییــن جهت گیــری اقتصــاد اســالم در راســتای حفــظ منافــع 
ً
ــه طرح هــا و اصــوال ارائ

محرومیــن و گســترش مشــارکت عمومــی آنــان و مبــارزه اســالم بــا زرانــدوزان، بزرگ تریــن 

هدیــه و بشــارت آزادی انســان از اســارت فقــر و تهیدســتی به شــمار مــی رود و بیــان ایــن 

حقیقــت کــه صاحبــان مــال و منــال در حکومــت اســالم هیــچ امتیــاز و برتــری از ایــن 

ق نخواهد گرفت، مســلمًا راه شــکوفایی 
ّ
جهت بر فقرا ندارند و ابدًا اولویتی به آنان تعل

و پــرورش اســتعدادهای خفتــه و سرکوب شــده پابرهنــگان را فراهــم می کنــد.21

خودکفاییواستقاللاقتصادی

ل در منظومــه فکــری امــام خمینــی)ره( بســیار پــر رنــگ  مقولــه ی خودکفایــی و اســتقال

یــم  اســت و می تــوان گفــت ایشــان به جهــت تبدیــل ایــران بــه یــک کشــور مســتقل، بــا رژ

پهلــوی مبــارزه کردنــد و انقــالب اســالمی را به پیــروزی رســاندند. ایــن دیــدگاه حضــرت 

ل  امــام قابــل تعمیــم به عرصــه اقتصــاد نیــز می باشــد؛ لــذا ایشــان در خصــوص اســتقال

بیــدار شــده اند و طولــی  کشــورها می فرماینــد: »اکنــون ملت هــای محــروم جهــان 

نخواهــد کشــید کــه ایــن بیداری هــا بــه قیــام و نهضــت و انقــالب انجامیــده و خــود را 

از تحــت ســلطه ســتمگران مســتکبر نجــات خواهنــد داد و شــما مســلمانان پایبنــد 

بــه ارزش هــای اســالمی می بینید کــه جدایــی و انقطــاع از شــرق و غــرب، بــرکات خــود 

را دارد نشــان می دهــد؛ و مغزهــای متفّکــر بومــی بــه کار افتــاده و به ســوی خــود کفایــی 
ــد«.22 ــروی می کن پیش

حضــرت امــام باتوجــه به نقــش حمایت دولــت از مردم در زمینــه خودکفایی اقتصادی 

می فرماینــد: »دو تــا اصــل را بایــد همــه، همــه قشــرهای ملــت مراعــات کننــد: یکــی 

ــک  ــد آن وقــت ی ــارج باش ــع خ ــان تاب ــر اقتصادم ــا اگ ــد کــه م ــن را بکنن ــه ادراک ای اینک

روز می بینیــد کــه خارجی هــا نمی خواهنــد بــه مــا چیــزی بدهنــد، و وقتــی کــه در را 

بســتند مــا بایــد تســلیم آن هــا بشــویم کــه هرچــه می گوینــد عمــل کنیــم. و ایــن شایســته 

یــک مملکــت اســالمی، یــک جمهــوری اســالمی نیســت کــه پیوســته بــه غیــر باشــد 

ــا هّمــت  ــد ب در اقتصــادش، در گندمــش، در جــوش، در برنجــش، در این هــا. ایــن بای
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نیمــه  آنــان  اصطــالح  بــه  و  عقب مانــده  را 
نگهدارنــد«.25 وحشــی، 

راســتای  در  اســالمی  انقــالب  کبیــر  رهبــر 

مســئوالن  بــه  خطــاب  خودکفایــی  تحقــق 

مــن  »وصیــت  می کننــد:  تشــریح  کشــور 

و  دولــت  و  نگهبــان  و شــورای  بــه مجلــس 

رئیس جمهــور و شــورای قضایــی آن اســت 

کــه در مقابــل احــکام خداونــد متعــال خاضع 

بــوده و تحــت تأثیــر تبلیغــات بی محتــوای 

قطــب ظالــم چپاولگــر ســرمایه داری و قطــب 

ــوید  ــع نش ــتی واق ــتراکی و کمونیس ــد اش ملح

بــا  مشــروع  ســرمایه های  و  مالکیــت  بــه  و 

یــد و بــه ملــت  حــدود اســالمی احتــرام گذار

اطمینــان دهیــد تــا ســرمایه ها و فعالیت های 

را  کشــور  و  دولــت  و  افتنــد  بــه کار  ســازنده 

بــه خودکفایــی و صنایــع ســبک و ســنگین 

برســانند. و بــه ثروتمنــدان و پولــداران مشــروع 

وصّیــت می کنــم کــه ثروت هــای عادالنــه خــود 

بــه فعالیــت ســازنده در  و  یــد  انداز بــه کار  را 

یــد کــه  مــزارع و روســتاها و کارخانه هــا برخیز
ایــن خــود عبادتــی ارزشــمند اســت«.26

مامیتوانیم

در  کشــورمان  توســعه  و  پیشــرفت  اگرچــه 

عرصه هــای گوناگــون به صــورت جــّدی پــس از 

پایــان دفــاع مقــّدس شــروع شــد و در ســال های 

ادامــه  نیــز  امــروز  و  گرفــت  شــّدت  بعــدی 

دارد، اّمــا  در زمــان حیــات امــام نیــز جوانــان 

و متخّصصــان کشــور ثابــت کردنــد توانایــی 

انجــام هــرکاری را دارنــد. لــذا امــام خمینــی 

توانایــی جوانــان ایرانــی را اینگونــه توصیــف 

یــخ نــه چنــدان  می کننــد: »مــا را در طــول تار

هــر  از  اخیــر  و در ســده های  دور خصوصــًا 

پیشرفتی محروم کرده اند و دولتمردان خائن و دودمان پهلوی خصوصًا مراکز تبلیغاتی 

علیــه دســتاوردهای خــودی و نیــز خــود کوچــک دیدن هــا و یــا ناچیز دیدن هــا، مــا را از هر 

فعالیتــی بــرای پیشــرفت محــروم کــرد. وارد کــردن کاالها از هر قمــاش و ســرگرم کردن بانوان 

و مــردان خصوصــًا طبقــه جــوان بــه اقســام اجنــاس وارداتی از قبیــل ابــزار آرایش و تزئینات 

و تجمــالت و بازی هــای کودکانــه و بــه مســابقه کشــاندن خانواده هــا و مصرفی بــار آوردن 

هــر چــه بیشــتر کــه خــود داســتان های غم انگیــز دارد و ســرگرم کردن و بــه تباهی کشــاندن 

جوان هــا کــه عضــو فعــال هســتند بــا فراهــم آوردن مراکــز فحشــا و عشــرت کده ها و ده هــا 

ــرای عقــب نگهداشــتن کشورهاســت. مــن وصّیــت  از ایــن مصائــب حســاب شــده ب

دلســوزانه و خادمانــه می کنــم بــه ملــت عزیــز کــه اکنــون که تا حدود بســیار چشــم گیری از 

بســیاری از این دام ها نجات یافته و نســل محروم حاضر به فعالیت و ابتکار برخاســته 

و دیدیــم کــه بســیاری از کارخانه هــا و وســایل پیشــرفته مثل هواپیماهــا و دیگر چیزها که 

گمــان نمی رفــت متخّصصیــن ایــران قادر بــه راه انداختن کارخانه هــا و امثال آن باشــند و 

همــه دســت ها را به ســوی غــرب یــا شــرق دراز کــرده بودیــم کــه متخّصصیــن آنــان این هــا 

را بــه راه اندازنــد، در اثــر محاصــره اقتصــادی و جنــگ تحمیلــی خــود جوانــان عزیــز مــا 

قطعــات محــل احتیــاج را ســاخته و بــا قیمت هــای ارزان تــر عرضــه کــرده و رفــع احتیــاج 
نمودنــد و ثابــت کردنــد کــه اگــر بخواهیــم می توانیــم«.27

مردمیکردناقتصاد

ــد بایســتی در عرصــه اقتصــادی وابســته  ــر اینکــه معتقــد بودن حضــرت امــام عــالوه ب

نباشــیم، دربــاره حضــور مــردم در ایــن عرصــه تبییــن فرمودنــد: »اّمــا راجــع بــه تجــارت، 

راجــع بــه صنعــت، راجــع بــه این هــا اگــر مــردم را شــریک خودتــان نکنیــد، موّفــق 

نخواهید شــد. یعنی نمی شــود یک جمعیت کثیری را بدون شــرکت خود جمعیت؛ 

بــدون شــرکت، مثــل ایــن اســت کــه مــا بخواهیــم کشــاورزی مــا را، خــود دولــت بکنــد، 

خــوب! دولــت کــه نمی توانــد کشــاورزی بکنــد. کشــاورزی را دولــت بایــد تأییــد بکند تا 

کشــاورزها کشــاورزی کننــد. تجــارت هــم همین جــور اســت. صنعــت هــم همین جــور 

اســت. صنایعــی کــه مــردم ازشــان نمی آیــد، البتــه بایــد دولــت بکنــد. کارهایــی را کــه 

	 
امــام خمینــی)ره( عالوه بــر توجــه ویــژه بــه محرومــان و رســیدگی بــه وضعیــت 

آنــان، محرومیت زدایــی را نیــز به شــکل خــاص مــورد توجــه قــرار داده انــد. 

ایشــان در همیــن خصــوص تبییــن می کننــد: »آن هایــی کــه دارای یــک مکنتــی 

هســتند ... کمــک کننــد تــا اینکــه ریشــه ایــن محرومیــت ان شــاءاهلل بــه همــت 

واالی همــه کشــور و همــه علمــا و غیــر علمــا، ایــن ریشــه فاســد از بیــن بــرود و 

همــه افــراد ایــن ملــت یــک زندگــی متوســطی کــه بایــد داشــته باشــند، داشــته 

باشــند«.  
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ایــران نیازمنــد بــه زمــان باشــد، ولی ارائــه طرح ها 

 تبییــن جهت گیــری اقتصاد اســالم در 
ً
و اصــوال

راســتای حفــظ منافــع محرومیــن و گســترش 

بــا  آنــان و مبــارزه اســالم  مشــارکت عمومــی 

زرانــدوزان، بزرگ تریــن هدیــه و بشــارت آزادی 

انســان از اســارت فقــر و تهیدســتی به شــمار 

مــی رود و بیــان ایــن حقیقــت کــه صاحبــان 

مــال و منــال در حکومــت اســالم هیــچ امتیــاز 

و برتــری ای از ایــن جهــت بــر فقــرا ندارنــد و 

ــق نخواهــد گرفــت، 
ّ
ــان تعل ــه آن ــدًا اولویتــی ب اب

مســلمًا راه شــکوفایی و پرورش اســتعدادهای 

خفتــه و ســرکوب شــده پابرهنــگان را فراهــم 

می کنــد«.31*
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مــردم نمی تواننــد انجــام بدهنــد، دولــت بایــد انجــام بدهــد. کارهایــی کــه هــم دولــت 

یــد کــه  می توانــد انجــام بدهــد و هــم مــردم می تواننــد انجــام بدهنــد، مــردم را آزاد بگذار

آن هــا بکننــد، خودتــان هــم بکنیــد، جلــوی مــردم را نگیریــد. فقــط یــک نظارتــی بکنیــد 

کــه مبــادا انحــراف پیــدا بشــود، مبــادا یــک وقتــی کاالهایی بیاورنــد که مخالف با اســالم 
اســت، مخالــف بــا صــالح جمهــوری اســالمی اســت«.28

فسادستیزی

کیــد فــراوان داشــتند.  فســاد ســتیزی موضــوع دیگــری اســت کــه حضــرت امــام بــه آن تأ

ایــن فســاد ســتیزی می توانــد در چارچــوب بحث هــای اقتصــادی نیز بررســی شــود؛ لذا 

ــا فســاد در عرصه هــای  ــارزه ب ــوان ایــن موضــوع را از نظــر امــام خمینــی شــامل مب می ت

... دانســت. چنان کــه ایشــان در خصــوص مقابلــه  سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و

بــا فســاد در عرصــه فرهنــگ و هنــر تشــریح می کننــد: »از اول راجــع بــه رادیــو و تلویزیــون 

همیشــه ایــن مطلــب را می گفتــم کــه اینجــا بایــد اصــالح بشــود و بــا اصــالح ایــن، خیلی 

از امــور اصــالح می شــود چنانکــه بــا فســاد ایــن، خیلــی از امــور فاســد می شــود«؛29 در 

کیــد بــه مبــارزه بــا عناصــر فســاد در زمینه هــای مختلــف تصریــح  جــای دیگــری بــا تأ

می کننــد: »مــا بــا تکیــه بــر دســتورات اســالمی و اجــرای مقــّررات آن »در همــۀ زمینه هــا« 

کــه از ســویی دســت عناصــر فاســد کوتــاه شــود و از طرفــی  کــرد،  تــالش خواهیــم 

انگیزه هــای فاســدکننده نابــود شــود. و دیگــر اینکــه عمــوم مــردم را موّظــف می دانیم که 

انحــراف از مســیر اســالمی را در هــر کجــا کــه می بیننــد از پایین تریــن و باالتریــن مقامــا 

ت بالفاصلــه جلوگیــری کننــد. و بدیــن ترتیــب از رشــد فســاد جلوگیــری می شــود و 
مجــال بــر عناصــر فاســد نیــز بســته می مانــد«.30

برنامهریزیبرایسیستماقتصادیصحیحاسالمی

امــام خمینــی ضمــن اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه اســتعمارگران در پــی اســتعمار ممالــک 

مختلــف اعــم از ممالــک اســالمی هســتند، لــزوم برنامه ریــزی بــرای سیســتم اقتصــادی 

صحیــح اســالمی را بــه روحانیــت گوشــزد کــرده و بیــان می کننــد: »ایــن بــه عهــده علمــای 

اســالم و محّققیــن و کارشناســان اســالمی اســت کــه بــرای جایگزین کــردن سیســتم 

ناصحیــح اقتصــاد حاکــم بــر جهــان اســالم، طرح هــا و برنامه هــای ســازنده و دربرگیرنــده 

منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مســتضعفین و مســلمین را از تنگنا 

و فقــر معیشــت به درآورنــد. البتــه پیاده کــردن مقاصــد اســالم در جهــان و خصوصــًا 

برنامه های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار ســرمایه داری غرب و اشــتراکی شــرق، 

بدون حاکمیت همه جانبه ی اسالم میّسر نیست و ریشه کن شدن آثار سوء و مخّرب 

آن، چه بســا بعد از اســتقرار نظام عدل و حکومت اســالمی همچون جمهوری اســالمی 
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تبیین جایگاه دولت در برقراری عدالت اقتصادی

مبانی نظری دولت حداقلی از منظر هایک و تقابل آن با نظریه دولت در اندیشه اسامی

رضااجاق
دبیرتحریریهرسانهاندیشهوآگاهیفکرت
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معصــوم و ولی فقیــه. پــس قــرارگاه رســالت، 

جهــت،  ایــن  از  اســت.  هدایــت  قــرارگاه 

از  یکــی  و  اســت  مأمــور  اســالمی  حاکــم 

اســت. بینکــم  العــدل  ُامــرُت  یت هایــش  مأمور

 

تفاوتنظاماسالمیوسرمایهداریدر

مفصلبندیگفتمانحاکمیت

از دیگــر تفاوت هــای حاکمیــت و حکمرانــی 

مطلــوب براســاس آموزه هــای اســالمی با نظام 

ســرمایه داری و ســرمایه مداری، ایــن اســت که 

وقتــی کســی می خواهــد جامعــه را به ســمت 

ــمت  ــا به س ــد -در دنی ــت کن ــرفت هدای پیش

زندگــی پاکیــزه و در عقبــی بــه قــرب ربوبــی- 

 ، بایــد خــودش هدایــت شــده باشــد. از ایــن رو

کان مــن فقهــاء  در روایــت می گویــد: » َمــن 

صائنــا لنفســه حافظــا لدینــه مخالف لهــواه.« 

کــه پاکدســت، منــزه و خودســاخته  کســی 

ــر را  ــه پیامب ــی دارد. او ک ــق حکمران ــد، ح باش

الگــوی خــود  و خــودش را در قــرارگاه او قــرار 

داده اســت، حــق حکمرانــی دارد. همان طــور 

فــی  کاَن  قــد 
َ
ل  « قــرآن می فرمایــد:  آیــه ی  کــه 

ــنه.«6   ــوۀ حس ــول اهلل اس رس

طبیعــی اســت کــه او بایــد خودش پاکدســت 

کنــد.  ترویــج  را  پاکدســتی  بتوانــد  تــا  باشــد 

پــس تعریــف مــا از حاکمیــت معلــوم اســت. 

حاکمــی کــه مــا می گوییم، حاکمی اســت که 

وظیفــه اصلــی اش هدایت، سیاســت گذاری 

ــف 
ّ
و نظــارت اســت. حاکــم اســالمی کــه مکل

مســئول  را  خــودش  اســت،  هدایــت  بــه 

 « می گویــد:  خنیــس  بــن  معلــی  می دانــد. 

وقتــی دیــدم دوســتان قدیمــی و آشــنایان مــن 

یــر و معــاون  کــه در دربــار خلفــای عباســی وز

یــر هســتند و امکاناتــی در اختیــار آن هــا  وز

مبحــث عدالــت و تکلیــف دولــت اســالمی نســبت بــه آن از موضوعاتــی اســت کــه از 

ابعــاد مختلــف می توانــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد؛ به عنــوان مثــال، گاهــی منظورمــان 

یــع فرصت هاســت. دولــت موّظــف اســت خدماتــی را بــه جامعــه ارائــه  از عدالــت، توز

 کنــد. بایــد در نظــر داشــت کــه تعریــف مــا از دولــت، بــا تعریفــی کــه نظــام ســرمایه داری 

دارد، کامــالً متفــاوت اســت و ایــن مطلــب بایــد روشــن شــود.

دولــت اقتصــاد لیبــرال کــه آقــای هایــک1 مطــرح می کنــد و اقتصاددان هــای کالســیک، 

از آدام اســمیت گرفتــه تــا جــان اســتوارت میــل از او تقلیــد می کننــد، دولــت حداقلــی 

اســت. هایــک ایــن دولــت را به خوبــی تفســیر می کنــد و می گوید 10 ســال مطالعــه کردم 

و چیــزی به نــام عدالــت نفهمیــدم کــه دولــت بیایــد محرومیــن را مــورد عنایــت قــرار 

یــع  بدهــد. این کــه دولــت وجهــی یــا پولــی از ثروتمنــدان جامعــه بگیــرد و بیــن فقــرا توز

ــرای مفهــوم عدالــت، توجیهــی نیافتــم و  ــد 10 ســال مطالعــه کــردم و ب کنــد. او می گوی

فصلــی از کتابــش را تحــت عنــوان ســراب عدالــت می نویســد.

کنــد و دخالــت دولــت،  از نظــر او دولــت، حــق دخالــت نــدارد و نبایــد دخالــت 

مخــل کارایــی اســت. او و اقتصاددانــان کالســیک، اقتصــاد را فضــای بخــش عمومــی 

ــازار را قلمــرو بخــش خصوصــی می دانــد کــه بخــش  می داننــد. در حقیقــت، قلمــرو ب

ــورت کارا  ــودش به ص ــود و خ ــادی می ش ــای اقتص ــای فعالیت ه ــی وارد فض خصوص

ــوع دخالــت دولــت، مخــّل کار اســت. عمــل می کنــد و هــر ن

دولتــی کــه مــا می گوییــم، دولــت هــادی اســت. مــا معتقدیــم کــه حــق حاکمیــت 

مختــص ذات باری تعالــی اســت و خداونــد متعــال اســت کــه حــق حاکمیــت دارد: 

ــد متعــال حــق  .«2 بشــر آزاد آفریــده شــده اســت و کســی جــز خداون  هلِلَّ
َّ
ــُم ِإال ُحْک

ْ
»ِإِن ال

حکمرانــی بــر او را نــدارد و رســول و نبــی همــراه بــا برنامــه آمــده اســت و فرمــود: »ُامــرُت 

یت هــای رســول، برقــراری عدالــت اســت.  بینکــم.«3 یکــی از مأمور
َ

العــدل

مــا معتقدیــم اگــر خداونــد متعــال فرمــان »أطیعــوا اهلل و أطیعــوا الرســول«4 را صــادر 

نفرمــوده بــود، اطاعــت از رســول هــم واجــب نبــود و رســول هم حق حاکمیت نداشــت. 

ــه ذات  ــر ب ــت منحص ــق حاکمی ــه ح ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــول ب ــت رس ــق حاکمی ح

باری تعالــی اســت کــه امــر فرمــوده از رســول و اولی  االمــر و آن هــا کــه در قــرارگاه رســالت 

هســتند؛ یعنــی ائمــه معصومیــن، بایــد اطاعت کنیــم. اطاعــت از آن ها به دلیل دســتور 

خداونــد متعــال نســبت بــه لــزوم اطالعــت از پیامبــر و اهل بیــت واجــب اســت. در 

ایــن بــاره ائمــه معصومیــن فرمودنــد: »َمــن کان مــن فقهــاء صائنــا لنفســه حافظــا لدینــه 

مخالــف لهــواه مطیعــا المــر مــواله فللعــوام أن ُیقلــدوه.«5 پــس ولی فقیــه نیــز در قــرارگاه 

رســالت اســت.

حکمرانــی در اســالم و از نظــر آموزه هــای اســالمی، کتــاب و ســّنت، مختــص ذات 

باری تعالــی و کســانی اســت کــه در قــرارگاه رســالت قــرار دارنــد؛ یعنــی رســول، امــام 
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قــرار دارد و چــه لذتــی می برنــد، خدمــت امــام 

گفتــم: » می شــود شــما  ع( آمــدم.  صــادق )

هــم خالفــت را برعهــده بگیریــد تــا مــا هــم بــه 

نوایــی برســیم و از رانتــی برخــوردار شــویم؟«

یبایــی می دهــد کــه تعریــف  حضــرت پاســخ ز

حاکمیــت اســالمی را بیــان می کنــد؛ اصــالً در 

ذات تعریــف دولــت اســالمی، پاکدســتی و 

عدالت و عادل بودن نهفته اســت. حضرت 

می فرمایــد: »ای معلــی این طــور نیســت. بــرو 

خــدا را شــکر کــن. اگــر مــن حاکــم و خلیفــه 

بــودم، بایــد شــب ها بــرای تدبیــر امــور بیــدار 

می مانــدم وخــواب راحــت نداشــتم؛ چــون 

وظیفــه ام هدایت گــری اســت. اگــر در فــالن 

روســتا در فاصلــه ی دور از مرکــز حاکمیــت، 

ــرون  ــق بی ــه ناح ــی ب ــک ذم ــای ی ــال از پ خلخ

بیایــد، خلیفــه مســلمین نمی توانــد خــواب 

می فرماینــد:  ایشــان  باشــد.  داشــته  راحــت 

»شــب ها را بایــد بــرای تدبیــر امــور بیــداری 

می کشــیدم و روزهــا بــرای اجــرای آن تدبیرهــا 

می دویــدم، بــه نــان جــو و غــذای درجــه ســه،  

پوشــاک خشــن و لبــاس ســخت و پایین تریــن حــد زندگــی کــه زندگــی فقراســت، اکتفا 

می کــردم.

جایــگاه حاکمیــت در اســالم، جایگاهــی بهره منــدی از رانــت نیســت؛ بلکــه اســاس و 

پایــه حاکمیــت در اســالم، بــر پایــه پاکدســتی اســت. نبایــد رانت خــواران، ویژه خــواران و 

ناپــاکان وارد عرصــه ی حاکمیــت شــوند، مگــر این کــه به نحــوی مجبــور باشــیم یــا بــه هر 

دلیلــی بــه عرصــه نظــام ســرمایه داری برویــم و بخش هایــی از حاکمیــت را از آن طریــق 

تغذیــه یــا تأمیــن کنیــم کــه نفــوذی آن ها باشــند.

 

رسالتدولتاسالمی

ــت  ــگاه والی ــت و جای ــالت، هدای ــگاه رس ــالمی، جای ــت اس ــت و دول ــگاه حاکمی جای

، مــا  ــه والیــت و والیت پذیــری ترســیم شــده اســت. از ایــن رو ــگاه برپای اســت. ایــن جای

وظیفــه حاکــم اســالمی را هدایــت، سیاســت گذاری و نظــارت می دانیــم کــه وظیفــه 

هدایت گــری، سیاســت گذاری و نظــارت، توانمندســازی کل جامعــه در بهره گیــری از 

نعمت هــای مــادی و موهبت هــای الهــی اســت؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه این هــا 

ــه ســقف مســئولیت های دولــت. کــف مســئولیت های دولــت اســت؛ ن

بــه همیــن دلیــل، دولت هــای رفــاه کــه اوج دولت هــای حداکثــری نظــام ســرمایه مداری 

اســت، حداکثــر کاری کــه می کننــد، کــف دولــت اســالمی را ایجــاد می کننــد؛ یعنــی 

بایــد محرومــی نداشــته باشــیم و همــه محرومیــن توانمنــد شــوند، امکانــات، بهداشــت 

یــع شــود. قلمــرو  ، منابــع و ثروت هــای اولیــه به شــکل برابــر و عادالنــه توز و درمــان کشــور

یــع فرصت هــا، منابــع طبیعــی و ثروت هــای اولیــه و خدمــات دولــت اســت و  عمــده توز
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مشــخصه های  اســالمی  بــازار  می کنــد. 

 ، معیــار و  شــاخص  آنجــا  دارد،  را  خــودش 

اســتحقاق ســهمی اســت کــه ســهم را هــم 

تعییــن می کنــد. بــازار 

عدالتــی که از آن به عنوان عدالت اجتماعی 

یــا  هم ســطحی  می شــود،  تعبیــر  تــوازن  یــا 

بــه  اســت.  زندگــی  ســطح  در  هم ســنگی 

، عــدم شــکاف فاحــش ســطح  عبــارت دیگــر

بــه ســطح  را  آن  کــه بعضــی  زندگــی اســت 

زندگــی تعبیــر می کننــد ولــی هــدف آن اســت 

کــه هــم در ســطح زندگــی، هــم در مصــرف 

و هــم در درآمــد و ثــروت شــکاف فاحشــی 

اســت  موّظــف  اســالمی  حاکــم  نباشــد. 

به گونــه ای  هدایتــش  و  سیاســت گذاری 

بینجامــد کــه حاصل و برآینــد کارش تــوازن در 

ســطح زندگــی، درآمــد و ثــروت باشــد.

را  تفاضــل  اســالمی  مبانــی  نظــر  از  مــا 

علــی  َبعضکــم  فّضــل  اهلل  »و  یــم:  می پذیر

را  تفاضــل  خداونــد   7». الــرزق  فــی  بعــٍض 

اســالمی  آموزه هــای  اّمــا  اســت،  پذیرفتــه 

لــذا  برنمی تابــد؛  هرگــز  را  فاحــش  شــکاف 

معیــار مــا در عــدم شــکاف فاحــش، تــوازن 

اســت. اگــر بخواهیــم وارد شــاخص های تــوان 

شــویم، فاصلــه ای اساســی بیــن مــا و نظــام 

دارد. وجــود  ســرمایه داری 

می خواهــد  وقتــی  ســرمایه داری  نظــام 

بحث هــای  از  بدهــد،  عدالــت  شــاخص 

آمــاری و از ضریــب پراکندگــی شــروع می کنــد 

تــوازن  بحــث  در  کــه شــاخص  کســی  آن  و 

ــه عبارتــی عدالــت اجتماعــی  اجتماعــی و ب

تعییــن می کنــد، عالــم و اندیشــمند اقتصــاد 

ــم  ــا معتقدی ــت. م ــاردان اس ــه آم ــت، بلک نیس

پراکندگــی  ضریــب  می توانــد  آمــاردان  یــک 

یــع، برابــری اســت. معیــار در توز

. وظیفــه حداقلــی دولــت و کمتریــن وظیفــه اش  کــف کار اســت؛ نــه اوج کار ایــن 

، زمینــه رشــد، تــالش و فعالیــت  ایــن اســت کــه بایــد یــک فضــای کســب و کار پایــدار

اقتصــادی همگانــی و همچنیــن اشــتغال، به ویــژه بــرای سرپرســتان خانــواده کــه نفقــه 

عیــال روی دوش آن هاســت، فراهــم کنــد. حاکــم اســالمی بایــد حرکت جهــادی انجام 

دهــد. نه تنهــا بایــد رانت خــوری و ویژه خــواری نکنــد، بلکــه بایــد از خوابــش کــم بگــذارد 

و در اوج فعالیــت قــرار بگیــرد و ایــن یعنــی تعبیــر حرکــت جهــادی.

جهــادی،  حرکــت  واژه  درون  در  اســت.  جهــادی  حرکــت  نمــاد  اســالمی،  حاکــم 

ُجهــد و کوشــش در اوج مشــقت و رنــج نهفتــه اســت؛ یعنــی نه تنهــا حاکــم اســالمی 

راحت طلــب نیســت، بلکــه بایــد خــودش را بــرای آســایش دیگــران به مشــقت بینــدازد. 

ع( بــه معلــی بــن خنیــس می فرمایــد: »ایــن چــه نعمتــی اســت نصیــب  امــام صــادق )

یــر مــن شــوی، حــق این کــه شــب ها  تــو شــده کــه راحــت می توانــی بچرخــی. اگــر تــو وز

یر خلفای عباســی نگاه نکن  بخوابــی و روزهــا در رفــاه و آســایش باشــی را نــداری. بــه وز

». کــه در اوج رفــاه و لــذت هســتند و غبطــه آن هــا را نخــور

حاکــم اســالمی در قــرارگاه رســالت قــرار دارد و کارش هدایت گــری اســت. پایین تریــن 

یــع فرصت هــا، خدمــات دولــت، منابــع و  وظیفــه اش ایــن اســت کــه در قلمــرو توز

یــع کنــد. شــاخص و اســاس در  ثروت هــای اولیــه را به شــکل برابــر بــا معیــار برابــر توز

یــع عادالنه  یــع فرصت هــا، خدمــات دولــت و ثروت هــای اولیــه و منابــع طبیعــی، توز توز

ع( بــه مالــک اشــتر می فرمایــد: » حتــی نگاه هایــت بایــد  و برابــر اســت. امیرالمؤمنیــن )

مســاوی باشــند.« وقتــی می خواهیــد نــگاه کنیــد، به شــکل مســاوی نــگاه کنیــد؛ تــا چه 

برســد بــه امکانــات.

 

افتراقدرشاخصعدالتدرتفکراسالمیوسرمایهداری

قلمــرو دیگــر عدالــت، ســهم عوامــل تولیــد اســت. در اقتصــاد معیــار در ســهم عوامــل 

ــازار تعییــن  تولیــد، کارایــی اســت. در آنجــا اســتحقاق ســهمی تعبیــر می کنیــم کــه ب

	 
کمیــت و دولــت اســالمی، جایــگاه رســالت، هدایــت و جایــگاه  جایــگاه حا

والیــت اســت. ایــن جایــگاه برپایــه والیــت و والیت پذیــری ترســیم شــده اســت. 

کــم اســالمی را هدایــت، سیاســت گذاری و نظــارت  از ایــن رو، مــا وظیفــه حا

می دانیــم کــه وظیفــه هدایت گــری، سیاســت گذاری و نظــارت، توانمندســازی 

ــت؛  ــی اس ــای اله ــادی و موهبت ه ــای م ــری از نعمت ه ــه در بهره گی کل جامع

ــه  ــه این هــا کــف مســئولیت های دولــت اســت؛ ن ــه بایــد توجــه داشــت ک البت

ســقف مســئولیت های دولــت.
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ابــزاری در اختیــار مــا قــرار بدهــد، درحالی کــه 

مــا در تعریــف عدالــت تفــاوت اساســی بــا 

قلمروهــای  مجموعــه  آن هــا  یــم.  دار آن هــا 

در  پراکندگــی  ضریب هــای  در  را  عدالــت 

و  می کننــد  بحــث  اقتصادســنجی  و  آمــار 

بــا رشــد ضرایــب ســنجش پراکندگــی جلــو 

جینــی  ضریــب  طریــق  از  اآلن  و  می آیــد 

میــزان عدالــت را مشــخص می کنیــم و مــورد 

 ، ســنجش قــرار می دهیــم. بــا رشــد دانــش آمــار

شــاخص های ســنجش عدالــت هــم رشــد 

می کنــد و جلــو می آیــد. ایــن گــروه یکســری 

بررســی  مــورد  را  پراکندگــی  شــاخص های 

بــه  ایراداتــی  آمــاری  دانــش  می دهنــد.  قــرار 

معــادالت و فرمول هــای ســنجش پراکندگــی 

می گیــرد کــه شــکاف و اختــالف فاحــش هــم 

یــک نــوع پراکندگــی اســت.

پراکندگــی،  ضرایــب  ســنجش  تکامــل  بــا 

پیــدا  تکامــل  هــم  عدالــت  شــاخص های 

می کنــد تــا این کــه امــروزه بیشــتر از ضریــب 

جینــی و منحنــی لورنــز اســتفاده می کنیــم. 

ــز و ضریــب جینــی ایــن  اشــکال منحــی لورن

ــه معنــی برابــری  اســت کــه آن هــا عدالــت را ب

گرفته انــد و فاصلــه از برابــری و خــط 45 درجــه 

برابــری در منحنــی لورنــز یــا ضریــب جینــی 

فاصلــه  ایــن  هرچــه  می شــود.  بی عدالتــی 

کمتــر و بــه خــط 45 درجــه نزدیک تــر شــود، 

عدالــت  بــه  و  اســت  کمتــر  مــا  پراکندگــی 

هســتیم. نزدیک تــر 

ایــن امــر تــا حــدودی قــدرت توضیح دهندگی 

دارد، ولــی مفهــوم عدالــت را به خوبــی بیــان 

شــاخص  بخواهیــم  اگــر  لــذا  نمی کنــد؛ 

یــک  بــرای  و  کنیــم  مشــخص  را  عدالــت 

پیشــنهاد  جمهــوری  یاســت  ر کاندیــدای 

بدهیــم، به عنــوان یــک شــاخص ملمــوس بــرای عدالــت بنابر آیــه ی » إنی ُامــرت العدل 

بینکــم« مســئولیت دولــت، ایجــاد و اجــرای عدالــت و فراتــر از ایــن اســت. حاکــم 

بوبــی برســاند. حداقــل  اســالمی بایــد افــراد جامعــه را تعالــی بدهــد و بــه حــد قــرب ر

یــع عادالنــه امکانــات اســت.  خواســته مــردم از دولــت اســالمی توز

ایــن همــان شــاخصی اســت کــه می توانــد تاحــدودی پویــا باشــد و اگــر یــک کاندیــدای 

یاســت جمهوری این شــاخص را عملیاتی  یاســت جمهوری بتواند در طول دوران ر ر

و جامعه را به ســمت آن نزدیک کند، کار مثبتی انجام داده اســت. با توّجه به ظرفیت 

و امکانــات موجــود، ایــن شــاخص در نظــر گرفتــه شــده اســت. تفســیر ایــن شــاخص 

چنیــن اســت: تعــداد سرپرســتان خانــواده بــا درآمــد مکفــی نســبت بــه کل سرپرســتان 

خانــواده. در درون ایــن شــاخص توانمندســازی نهفتــه اســت.

 

کرم)ص( توانمندسازی؛سیاستنبیا

کمــک بــه فقــرا و دســتگیری از محرومیــن، چنــد راه دارد. یــک راه ایــن اســت کــه ناهــار 

، توانمندســازی اســت.  آمــاده و ماهــی تــازه بــه خانه هــا ببریــم و تحویــل بدهیــم. راه دیگر

راهــی کــه ســیره سیاســت گذاری نبــی مکــرم اســالم پیشــنهاد می دهــد، راه دوم اســت؛ 

البتــه بــرای خانمــی کــه 5 تــا بچــه صغیــر دارد کــه هیــچ کــدام از آن هــا قــدرت کارکــردن 

ندارنــد و خــودش هــم بــرای رســیدگی بــه آن ها فرصــت کار و فعالیت اقتصادی نــدارد، 

توانمدســازی بــه ایــن اســت کــه مــا از نظــر تغذیــه ای کمــک کنیــم.

کار  کــه جــوان آمــاده بــه  توانمندســازی ایــن خانــواده بــا توانمندســازی خانــواده ای 
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فعــال  هــم  پســرش  دو  دانشــگاه،  اســتاد 

اقتصــادی هســتند و دختــری در خانــه دارد 

کــه بیــکار اســت. معیارهــا و شــاخص های 

در  فعلــی  موقعیــت  در  بیــکاری  ســنجش 

ایــن  در  می گویــد  دنیــا  کل  در  و  مــا  کشــور 

یــم.  سرپرســت  خانــواده مــا یــک بیــکار دار

خانــواده ای هــم در نظــر بگیریــد که همســرش 

یــر 10 ســال دارد.  خانــه دار اســت و 6 بچــه ز

طبــق  دارد.  بیــکار  یــک  هــم  خانــواده  ایــن 

شــاخص های ســنجش بیــکاری، در ایــن دو 

یــم. اولویت بــا کدام  خانــواده دو فــرد بیــکار دار

اســت؟

اولویــت در  کــه  نــدارد  هیــچ تعبیــری وجــود 

اشتغال با کدامیک از این هاست. آیا اولویت 

بــا دختــر خانمــی اســت کــه پــدرش به دلیــل 

یــع ناعادالنــه خدمــات، صاحــب درآمــد  توز

هنگفــت و متخّصــص بخــش بهداشــت و 

ــات  درمــان اســت؟ مــادر هــم به نحــوی امکان

کــه نفقــه اش بــر پــدر واجــب  دارد. دختــری 

، پــدری کــه صاحــب  اســت. درخانــواده دیگــر

یــر 10 ســال و همســرش خانــه دار  5 یــا 6 فرزنــد ز

بــرده  فعــال  جمعیــت  در  نامــش  و  اســت 

یــر 10 ســال هســتند  نمی شــود، بچه هــا هــم ز

و به عنــوان بیــکار در آمــار بیــکاران محســوب 

یــر 10  نمی شــوند. نفقــه همســر و آن 6 بچــه ز

ســال روی دوش ایــن مــرد خانــواده اســت. بایــد 

همین معیار و شــاخص را به عنوان شــاخص 

ســنجش عدالــت مــورد توّجــه قــرار دهیــم و در 

اشــتغال توانمنــد کنیــم. 

 

وظیفهمشــترکدولت،خانوادهوعمومجامعه

درعرصــهعدالت

بایــد توّجــه داشــت کــه در بحــث عدالــت، 

دارد، متفــاوت اســت. همچنــان کــه توانمندســازی ایــن بچه هــا ایــن اســت کــه از نظــر 

تغذیــه ای نارســایی مــواد غذایــی نداشــته باشــند تــا جســم و فکرشــان بتوانــد رشــد کنــد 

ــا حــدی توانمنــدی را ادامــه دهیــم کــه در چرخــه  و اشــتغالی برایشــان فراهــم کنیــم. ت

فعــاالن اقتصــادی جامعــه برونــد و از کســانی باشــند کــه چرخ دنده هــای تولیــد کشــور 

را بــه حرکــت دربیاورنــد. مــا بایــد روی این هــا به عنــوان یــک ســرمایه انســانی کار کنیــم؛ 

لــذا گام اول در توانمندســازی چنیــن خانواده هایــی تقویــت توحیــدی اســت کــه از 

سیاســتگذاری های نبــی مکــرم اســالم بــوده اســت.

، ایمــان و تقــوای این خانــواده ارتقا پیدا کرد، به طور طبیعی توانمند خواهند  وقتــی فکــر

شــد. انســانی کــه ایمــان و تقوایــش در اوج قــرار بگیــرد، به دنبــال حرکــت جهادی اســت. 

، زمان و امکانــات اقتصادی جامعه بهترین  حرکــت جهــادی؛ یعنــی کســی که از عمــر

اســتفاده را می کنــد. کســی کــه از امکانــات و وقــت و زمانــش بهتریــن اســتفاده را بکند، 

رســاندن جامعه به رشــد اقتصادی کمترین ثمره کار اوســت.

اگــر بتوانیــم جامعــه ای با افرادی مثل شــهید ســردار تهرانی مقدم تربیت کنیم، جامعه 

را در تولیــد صنایــع موشــکی بــه نقطه زنــی در کوتاه تریــن زمــان ممکــن رســانده ایم. پــس 

وظیفــه دولــت و حاکمیــت، توانمندســازی خانواده هاســت. اگــر بخواهیــم همــه 

خانواده هــا را توانمنــد کنیــم، ممکــن اســت در طــول زمــان محّقــق شــود؛ اّمــا نســخه ی 

ــواده  ــه سرپرســتان خان ــا درآمــد کافــی نســبت ب کوتاه مــدت ایــن اســت کــه اشــتغال ب

یــم. ایــن 18 میلیــون خانــواده، 18  ایجــاد شــود. حــدود 18 میلیــون خانــواده در کشــور دار

میلیــون سرپرســت خانــواده هســتند کــه بیشــتر مــرد هســتند و تعــدادی هــم خانــم کــه 

سرپرســت اصلــی را از دســت داده انــد.

یاســت جمهــوری بایــد روی توانمندســازی و اشــتغال بــا درآمد کافی  یــک کاندیــدای ر

سرپرســت خانــواده متمرکــز شــود. نبایــد ادعایــی را کــه عملیاتــی نیســت، مطــرح کند و 

آن، رفــع مشــکل بیــکاری اســت. رفــع مشــکل بیــکاری، یــک شــعار اســت. این کــه مــن 

همــه را بــه اوج رفــاه می رســانم، فــالن می کنــم و فــالن می کنــم، شــعار اســت.

سرپرســت خانــواری را در نظــر بگیریــد کــه خــودش پزشــک متخصــص و همســرش 

	 
آن به عنــوان عدالــت اجتماعــی یــا تــوازن تعبیــر می شــود،  کــه از  عدالتــی 

ــارت دیگــر، عــدم  ــه عب ــا هم ســنگی در ســطح زندگــی اســت. ب هم ســطحی ی

شــکاف فاحــش ســطح زندگــی اســت کــه بعضــی آن را بــه ســطح زندگــی تعبیــر 

می کننــد ولــی هــدف آن اســت کــه هــم در ســطح زندگــی، هــم در مصــرف و هــم 

ــت  ــف اس ــالمی موّظ ــم اس ک ــد. حا ــی نباش ــکاف فاحش ــروت ش ــد و ث در درآم

سیاســت گذاری و هدایتــش به گونــه ای بینجامــد کــه حاصــل و برآینــد کارش 

تــوازن در ســطح زندگــی، درآمــد و ثــروت باشــد.
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مکّمــل  جامعــه  عمــوم  و  خانــواده  دولــت، 

و  دولــت  کــه  همان طــور  هســتند،  هــم 

ــه اجــرای عدالــت و رفــع  حاکمیــت مأمــور ب

فقــر و رســیدگی بــه محرومیــن، ایجــاد تــوازن 

فاحــش  شــکاف  بــا  مقابلــه  و  اجتمــاع  در 

طبقاتــی و یــا زمینه ســازی بــرای عــدم ایجــاد 

مــردم  اســت،  طبقاتــی  فاحــش  شــکاف 

هــم مأمــور بــه »ِلَیقــوم النــاُس بالقســط«8 و 

اقامــه ی عــدل هســتند. »إعدلــوا« خطابــش 

بــه عمــوم مــردم اســت. خطابــش بــه خانــواده 

هــم هســت. خانــواده هــم مأمــور بــه فعالیــت 

»الــکاُد  اســت:  جهــادی  کار  و  اقتصــادی 

لیعالــه کالُمجاهــد فــی ســبیل اهلل.«9  خانواده 

هــم براســاس مــودت و رحمــت موّظــف بــه 

فعالیــت اقتصــادی و تربیــت تولیــدی اســت.

امــر  پایــه ی  بــر  دولــت  این کــه  خالصــه 

درونــش  در  والیت پذیــری  و  والیــت  فطــری 

ــت 
ّ
محبــت اســت؛ یعنــی بیــن دولــت و مل

یــک رابطــه عاطفــی وجــود دارد. یــک رابطــه 

برقــرار  این هــا  بیــن  دوســتی  و  محبــت 

ــف 
ّ
اســت. بــر پایــه والء و والیــت دولــت مکل

و  نظــارت  سیاســت گذاری،  هدایــت،  بــه 

ــه  ــر پای اجــرای عدالــت اســت. عمــوم مــردم ب

اخــوت و بــرادری به عنــوان یــک امــر فطــری 

امواِلهــم  »فــی  و  توانمندســازی  بــه  موّظــف 

حــٌق معلــوم لســائِل و المحــروم«10 هســتند. 

ــروم  ــائل و مح ــرای س ــی ب ــا حق ــوال اغنی در ام

برپایــه والء و  گذاشــته شــده و خانــواده هــم 

والیــت، موّظــف اســت بــه فقرا رســیدگی کند. 

گســترده و  درون خانــواده به معنــی وســیع و 

رابطــه خویشــاوندی، اعضــای بــزرگ خانــواده 

خویشــاوند  فقــرای  بــه  هســتند  ــف 
ّ
مکل

کننــد. رســیدگی 

ــات  ــواده، اطالع ــای خان ــن اعض ــی بی ــرق خون ــود: »ِع ــرح می ش ــا مط ــأله اینج ــه مس س

به دلیــل رابطــه خویشــاوندی اســت و این کــه به شــکل فطــری کــه یــک نفــر از میــان 

خانــواده، ضعیــف، فقیــر و علیــل بمانــد. ایــن ســه مســأله باعــث می شــود کــه خانــواده 

ــرای رفــع فقــر در درون رابطــه خویشــاوندی حرکــت کنــد. در عمــوم  به شــکل فطــری ب

مســلمین هــم وقتــی عقــد اخــوت خوانده می شــود: »و إنما المومنــون اخوۀ«،11  به شــکل 

یــت نســبت بــه همدیگــر دارنــد و دولــت هــم برپایــه والء و  فطــری نوعــی تعامــل و مأمور

والیــت مأمــور اســت.

 

شاخصنسبتسرپرستانخانوادهبادرآمدحدکفافبهکلسرپرستان

ــار در ســهم  ــری، معی ــار براب ــع فرصت هــا، معی ی ــار در توز ــار بیــان شــد؛ معی چنــد معی

ــوازن، عــدم شــکاف  ــار در ت ــار کارایــی و اســتحقاق ســهمی، معی عوامــل تولیــد، معی

فاحــش و یکــی از معیارهــا و شــاخص های ســنجش همیــن شــاخصی اســت کــه 

بیــان شــد: »نســبت سرپرســتان خانــواده بــا درآمــد حــد کفــاف بــه کل سرپرســتان.« اگــر 

سرپرســتان را کــه تعدادشــان هــم محــدود اســت، مــورد ســنجش قــرار دهیــم کــه درآمــد 

یــر حــد کفــاف هســتند. حــد عرفــی کــه دیگــر تعبیر به  چــه تعــداد سرپرســت خانــواده ز

فقیــر نمی شــود و فــرد دیگــر فقیــر نیســت. اگــر این هــا در جامعــه سرشــماری شــوند و به 

حــد کفــاف برســند، تــوازن و عدالــت اجتماعــی پدیــد آمــده اســت.

ایــن معیــار می توانــد شــاخص ســنجش عدالــت باشــد کــه برگرفتــه از آموزه هــای دینــی 

اســالمی و داغ و تــازه از تنــور درآمــده اســت و می شــود آن را عملــی کــرد. ســنجش ایــن 

شــاخص ســاده اســت و می تــوان بــا آمارهــا و اطالعاتــی کــه از ســطح زندگــی مــردم 

موجــود اســت، بــه راحتــی در جامعــه آن را مــورد ســنجش و اندازه گیــری قــرار داد.*

پینوشت
گوســت فــون هایــک، اقتصــاددان و فیلســوف معاصــر بود. او به خاطر دفاع از لیبرالیســم کالســیک و بازار  1. فردریــش آ

آزاد و مخالفت با سوسیالیســم شــناخته می شود.
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4. نساء، 59.
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سوسیالیســم و مارکسیســم و ســرمایه داری و 

ــتفاده  ــکان اس ــالم، ام ــادی اس ــب اقتص مکت

از روش هــای توصیــه شــده ایــن مکاتــب در 

اعتقــادات  به دلیــل  ایــران  اســالمی  جامعــه 

عدالت محــور اســالم فراهــم نیســت و ایــن 

در  را  عدالــت  یــع  توز نمی تواننــد  مکاتــب 

جامعــه محقــق کننــد. 

مقدمه

و  مکاتــب  در  محــوری  مباحــث  از  یکــی    

درآمــد  یــع  توز نحــوه  اقتصــادی،  نظام هــای 

و ثــروت در بیــن افــراد می باشــد. ایــن مســأله 

و  اســت  گره خــورده  عدالــت  بــا   
ً
معمــوال

یــع عادالنــه در  به رغــم اینکــه معیارهــای توز

ســعی  اغلــب  اســت،  متفــاوت  مکاتــب 

یــع منابــع  کرده انــد معیارهایــی کــه بــرای توز

چکیده

اســالم به عنــوان دینــی کــه از ســوی خداونــد بــه منزلــه رحمــت و هدایــت بــر خلــق نــازل 

یعــی تــدارک دیــده اســت. هــدف  شــده، اهــداف و ابــزار متعــددی جهــت عدالــت توز

یــع عادالنــه امکانــات و ثروت هــا در آموزه هــای  از ایــن تحقیــق، تبییــن روش هــای توز

اســالمی و مکاتــب غربــی اســت تــا در پرتــو آن، دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی 

اقتصــادی و امنیــت سیاســی فراهــم گــردد. باتوجه بــه این کــه نظــام اقتصــادی متشــکل 

ــا در  ــه این ه ــر س ــزی ه ــته مرک ــت و هس ــرف اس ــع و مص ی ــد، توز ــام تولی ــر نظ ی ــه ز از س

روابــط بیــن عوامل تولید و گســتره تعامالت نهــادی - قــراردادی فی مابین آن ها خواهد 

یــع پیش وپــس از تولیــد ضــروری اســت، به نحوی کــه مــرز  بــود، بررســی دقیــق روابــط توز

تمایــز بیــن نظام هــا و ایدئولوژی هــای اقتصــادی و حتــی رصــد و پایــش تغییــرات 

یــخ و قــرن اخیــر نیــز در همیــن  مربــوط بــه جریانــات و اندیشــه های اقتصــادی در تار

مســأله نهفتــه اســت. در نظــام اقتصــادی اســالم قیمت هــای ســرمایه و کارفرمایــی 

به طــور هم زمــان تعییــن می شــود، بنابرایــن قیمت گــذاری عوامــل تولیــد در اقتصــاد 

یافــت متناســبی از خدمتــش را بــه قیمــت روز  اســالمی منصفانه اســت و هــر عامــل در

به دســت مــی آورد و مطابــق یافته هــای تحقیــق ایــن قضیــه در مکاتــب دیگــر صــادق 

یــاد ماهــوی بیــن مکتــب  نیســت. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد به دلیــل تفــاوت ز

بررسیتطبیقینظامتوزیعدراقتصاداسالمی
ومکاتبغربی

توزیع درآمد و ثروت در مکاتب مختلف اقتصادی 

ملیحهخواجوی
مدرسوپژوهشگرعلومانسانی



87

ت
ش

ددا
یا

خردورزی | شماره 10 | مهر 1400

گرچــه  باشــد.  عادالنــه  می کننــد،  معرفــی 

یــع و نظام  نظــام سوسیالیســت، برابــری در توز

یــع بــازار را عادالنــه دانســته  ســرمایه داری، توز

بــه  بــا  اســالم،  اقتصــادی  نظــام  امــا  اســت؛ 

رســمیت شــناختن تفاوت هــای ذاتــی ناشــی 

از اســتعدادها و موقعیت هــای جغرافیایــی 

افــراد و نیــز تأییــد ســهم بیشــتر بــر اســاس 

، حداقل هایــی را بــرای همــه در  تــالش بیشــتر

نظــر گرفتــه اســت کــه تأمین کننــده زندگــی 

ایــن  باشــد.  جامعــه  وســط  حــد  در  آن هــا 

یــع  یــع اولیــه، توز سیاســت ها در ســه حــوزه توز

یــع مجــدد ســامان داده  بعــد از تولیــد و توز

شــده اســت. بــرای تقویــت بنیــه اقتصــادی و 

یــع ثــروت،  ــاز توز به منظــور بهینه یابــی نظــام ب

بیــن  بررســی  به صــورت  حاضــر  مطالعــه 

مکتبــی انجــام می شــود. در ایــن مطالعــه ســه 

مکتــب عمــده رایــج در بســیاری از کشــورها 

مــورد تحلیــل قــرار می گیــرد. 

بــدون تردیــد اســالم مکتبــی اســت کــه داعیــه 

ــی  ــالم زندگ ــدگاه اس ــودن دارد. از دی ــی ب جهان

به ســوی  و  شــده  آغــاز  نقطــه ای  از  انســان 

از  اســت.  حرکــت  در  بی پایــان  مقصــدی 

نیســت،  پــوچ  زندگــی  نه تنهــا  اســالم  نظــر 

بلکــه دارای اهــداف بلنــد و عالــی اســت. 

آیــا  »)ای منکــران حقایــق(  قــرآن می گویــد: 

کــه شــما را بیهــوده آفریدیــم، و  پنداشــته اید 

این کــه به ســوی مــا برگردانــده نمی شــوید؟«.1 

بــه  خویــش  اجتماعــی  زندگــی  در  انســان 

روابــط گوناگونــی نیــاز دارد، یکــی از مهم تریــن 

روابــط  اســت.  اقتصــادی  روابــط  آن،  ابعــاد 

یــع  اقتصــادی خــود بــا دو جنبــه تولیــد و توز

ســروکار دارد؛ یعنــی از یــک جهــت ثــروت و 

مــال، محــدود و نســبت بــه نیــاز موجــود، کــم 

می باشــد کــه به طــور طبیعــی بایــد تولیــد گردیــده و در افزایــش آن کوشــید. و از ســوی 

یــع و تقســیم گــردد. در  دیگــر ثــروت تولیــد شــده افــراد بایــد بیــن دیگــر افــراد جامعــه توز

اینجــا روابطــی همچــون مالکیــت و مملوکیــت، عــدل و ظلــم و مســائل مربــوط بــه پــول 

و تعییــن کاال و نرخ گــذاری و مســائل دیگــر مطــرح می شــود. از همیــن جهــت اســت 

کــه نظریه هــا و آرای بیــن اقتصاددانــان متفــاوت و مختلــف می شــود و در نحــوه تولیــد 

یــع آن اختــالف نظــر دارنــد. بنابرایــن الزم اســت از نظــر اســالم بــا نــگاه بــه آیــات و  و توز

یــع عادالنــه ثــروت مباحثــی را مطــرح کنیــم؛ امــا بــه اذعــان  روایــات، نســبت بــه نحــوه توز

بــزرگان اقتصــاد، مشــکل اساســی مدل هــای انتزاعــی و نظــری نئوکالســیک آنجاســت 

کــه روابــط درونــی نظــام ســرمایه داری را نادیــده گرفتــه و در تمامــی ایــن ســالیان، فــرض 

را بــر ایــن داشــته اند کــه فرقــی نمی کنــد کــه صاحــب ســرمایه، نیــروی کار را اجــاره و 

، ســرمایه را بــه اســتخدام درآورد؟ لــذا در ایــن مقالــه ضمــن  اســتخدام کنــد و یــا کارگــر

مــروری بــر مســأله و نشــان دادن اهمیــت ترتیبــات نهــادی بــر نحــوه حضــور دو نهــاده 

کید داشــته  پــول یــا ســرمایه مالــی و عامــل زمــان در تابــع تولیــد از نظر اقتصاد اســالمی تأ

و نشــان خواهیــم داد، کــه مرکــز پــرگار اندیشــه اقتصــادی بــا ســؤال از ترتیبــات نهــادی و 

قــراردادی مربــوط بــه نحــوه چینــش و آرایــش نهاده هــای مولــد در فرآینــد تولیــد، حــول 

یــع می چرخــد. از این  رو اندیشــه اقتصادی اســالم،  یــع، قبــل و بعــد از توز نظریه هــای توز

قرن هــا پیــش از جریــان مــدرن، بــه دو رویکــرد افقــی و عمــودی در ایــن زمینــه عنایــت 

داشــته و مرزبندی هــای مشــخصی را در نحــوه ورود و ســهم بری هریــک از نهاده هــای 

مولــد مطــرح ســاخته اســت. 

یر است:  سرفصل هایی که در این تحقیق به آن اشاره شده است شامل موارد ز

یع و عدالت )لغت و اصطالح( و مفهوم ثروت.   الف: مفهوم شناسی واژگان توز

 ب: ضرورت رشد و پیشرفت اقتصادی در قرآن. 

یع عدالت محور در جامعه اسالمی.   ج: توز

یع ثروت در جامعه اسالمی  د: توز

یع در مکاتب اقتصاد غربی   ه: توز

مفهومشناسی

الف: توزیع در لغت و اصطالح

یــع در لغــت، از مــاده »وزع« و مصــدر بــاب تفعیــل اســت. مشــتقات مــاده »وزع« در  توز

لغــت بــه معانــی مختلفــی بــه کار رفتــه اســت؛ از قبیــل منــع و بازداشــتن؛2برای مثــال 

«؛ یعنــی »کففتــه«، او را از کار بــاز داشــتم.3  وقتــی گفتــه می شــود »وزعتــه عــن المــر

معنایــی کــه بــا منظــور مــا در این تحقیق ســازگار اســت معنای تقســیم و تفریق اســت. 

ثــی مزیــد از بــاب »تفعیــل« به معنــای تقســیم و تفریــق و »أوزع المال« به   وزن ثال
ً
معمــوال
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ج: مفهوم ثروت

یــان آب و ثــروت را بــه حجــم  درآمــد را بــه جر

آب ذخیــره شــده در یــک دوره زمانــی تشــبیه 

کرده انــد.12 باتوجه بــه ایــن، می تــوان ثــروت را 

بــه انبارهایــی از جریان هــای درآمــدی در یــک 

دوره زمانــی معیــن تعریــف کــرد. ایــن تعریــف، 

نســبت درآمــد بــا ثــروت و تفــاوت معنایــی 

می ســازد؛  مشــخص  حــدودی  تــا  را  دو  آن 

و  دارایــی  بــا  را  ثــروت  مفهومــی  نســبت  امــا 

ســرمایه کــه در محــاورات روزمــره و حتــی در 

هــم  به جــای  تخصصــی  غیــر  نوشــته های 

آیــا  نمی کنــد،  مشــخص  می رونــد،  بــه کار 

ثــروت همــان دارایــی اســت یــا بــا آن تفــاوت 

دارد؟ آیــا ثــروت همــان ســرمایه اســت یــا بــا آن 

فرقــی دارد؟

بــرد ثــروت، دارایــی و ســرمایه  آن گونــه کــه از کار

ــتنباط  ــام اس ــای ع ــاد به معن ــش اقتص در دان

اســت.  ثــروت  از  بخشــی  دارایــی  می شــود، 

کلی تــر  دارایــی  و  دارایــی  از  کلی تــر  ثــروت، 

ــز مفیــد و مــورد  ــه هــر چی از ســرمایه اســت. ب

ــت،  ــرط مطلوبی ــار ش ــه چه ــان ک ــک انس تمل

ارزش پولــی، عرضــه محــدود و امــکان انتقــال 

مالکیــت از شــخصی بــه شــخص دیگــر را 

داشــته باشــد، ثروت گفتــه می شــود.13 دارایی؛ 

ماننــد پــول نقــد، ســپرده های بانکــی، اوراق 

قرضــه، اوراق ســهام و ســرمایه های فیزیکــی 

ــی بازدهــی  ــل، هــر ثروت بازدهــی دارد.14 در مقاب

، یــک قطعــه زمیــن مســکونی کــه  نــدارد؛ مثــالً

هنــوز ســاخته نشــده با شــمش طالیی کــه فرد 

نگــه مــی دارد، ثــروت محســوب می شــود؛ امــا 

در وضعیتــی کــه قیمــت آن هــا ثابــت بمانــد، 

ــدارد.  بازدهــی ن

تقســیم مــال معنــا شــده اســت.4

بــر اســاس جمع بنــدی برخــی لغت شناســان، معنــای اصلــی مــاده »وزع«، تقســیم بــه 

ــالع و الهــام و اصــالح از  ــی کــف، حبــس، منــع، تفریــق، ای ــر اســت و معان ــدازه و براب ان

لــوازم آن و معنایــی ماننــد جماعــت و گروه هایــی از مــردم، نتیجــه آن شــمرده می شــود؛ 

یــرا تقســیم باعــث منــع کــردن و بازداشــتن از محبوس شــدن در محدوده تعیین شــده  ز

می شــود. دو قیــد »بــه انــدازه و برابــر بــودن« تفریــق و تشــویق و الهــام را به دنبــال دارد کــه 
ســرانجام نتیجــه تقســیم، گــروه گــروه شــدن اســت.5

یــع در اصطــالح علــم اقتصــاد به معنــای تقســیم درآمــد کل جامعــه بیــن اعضــای  توز

ــا دو هــدف مطالعــه شــود. اگــر  یــع ممکــن اســت ب طبقــات اجتماعــی آن اســت. توز

یابــی قــرار گرفتــه و نابرابــری پیش آمــده بیــن آنــان  درآمــد واقعــی افــراد مختلــف مــورد ارز

یــع فــردی« بحــث شــده اســت. در هدفــی دیگــر ممکــن اســت بین  بررســی شــود، از »توز

یافت هــای شــخصی، تفکیــک و عواملــی که انــدازه و  انــواع درآمــد، بــدون مراجعــه بــه در

یــع عوامل«  انــواع متفــاوت درآمــد را تعییــن می ســازند، بررســی شــود. در ایــن صورت »توز

، در ایــن هــدف، عوامــل تولیــد و ســهم  مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر

یع منابع  یــع عوامل« معروف اســت، مطالعــه می شــود.6 توز هــر یــک در تولیــد کــه بــه »توز

ــده  ــکل عم ــی و مش ــام اجتماع ــی نظ ــالت اصل ــل از آن، از معض ــای حاص و درآمده

نظــام اقتصــادی اســت. 

ب: عدالت در لغت و اصطالح

ــا آن را  ــه دل ه ــت ک ــزی اس ــان چی ــم و هم ــور و ظل ــد ج ــی ض ــت، مفهوم ــدل در لغ ع

مســتقیم و درســت می یابــد.7 ابــن منظــور می گویــد: »عــدل عبــارت اســت از هــر 

چیــزی کــه در ذهــن مــردم درســت، مســتقیم و راســت باشــد و در مقابــل جــور قــرار 

دارد.«8 عدالــت و معادلــه، لفظــی اســت بــه اقتضــای مســاوات و عــدل، تقســیم 

به نحــو مســاوی اســت. َعــدل را در لغــت بــه واژه هــای راســتی، درســتی، دادگــری، داد، 

، معنــا کرده انــد.  اســتقامت و مــرد میــان رو

عــدل در اصطــالح به معنــای رعایــت حقــوق دیگــران در برابــر ظلــم و تجــاوز بــه کار 

ــه« گرفته انــد، و برخــی در 
َ

مــی رود؛ از ایــن رو عــدل را به معنــی »اعطــاء کل ذی حــٍق َحّق

معنــای عــدل توســعه داده انــد و آن را به معنــای »هــر چیــزی را در جــای خــود نهــادن یــا 

هــر کاری را بــه وجــه شایســته انجــام دادن« بــه کار برده انــد.9 »رعایــت برابــری در پــاداش 

و کیفــر دادن بــه دیگــران، اگــر عمــل نیــک اســت پــاداش و اگــر بــد اســت، کیفــر داده 

شــود«.10 و در روایتــی از امیرالمؤمنیــن علــی »علیــه الســالم« آمــده اســت: »عدالــت 

عبــارت اســت از وضــع و قــرار دادن هــر شــیء در جایــگاه مناســب آن،11 ایــن تعریفــی 

بــرد عــدل، به نحــوی ایــن معنــا  در نظــر گرفتــه شــده اســت.  جامــع و در تمامــی مــوارد کار
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ضرورترشدوپیشرفتاقتصادیدرقرآن

در آموزه هــای وحیانــی، بخــش اقتصــادی از 

اهمیــت و اولویــت بســیاری برخــوردار اســت. 

از نظــر قــرآن رشــد اقتصــادی جامعــه کــه از 

می شــود،15  یــاد  الهــی  نعمــت  به عنــوان  آن 

به قــدری اهمیــت دارد کــه دعــا کــردن بــرای 

پیشــرفت اقتصادی را در آیه 102 ســوره بقره16و 

امــری  به عنــوان  نســاء17  ســوره   23 آیــه  نیــز 

شایســته مــورد تأییــد و تشــویق قــرار می دهــد؛ 

یرا ســعادت دنیا و آخرت آدمی در بســیاری  ز

اســت.  پیشــرفت  ایــن  گــرو  در  جهــات  از 

بــه ســخن دیگــر نه تنهــا رشــد اقتصــادی از 

نظــر قــرآن اهمیــت و ارزش داشــته و امــری 

ــدی  ــا ح ــه ت ــت؛18 بلک ــی اس ــوب و ارزش مطل

اعتبــار دارد که انســان می بایســت هــم در دعا 

و نیایش هــای خویــش آن را بخواهــد و هــم 

یــت کلیــدی  به عنــوان هــدف اصلــی و مأمور

بشــر در زمیــن بــدان توجه داشــته باشــد، البته 

از نظــر قــرآن بهره منــدی و توســعه اقتصــادی 

معنویــت  و  حقانیــت  بــا  مــالزم  جوامــع 

داشــتن آن جوامــع نیســت،19 از ایــن رو هرگونه 

پیشــرفت های اقتصــادی جوامــع کفرپیشــه 

بی تأثیــر  نابــودی  از  آنــان  نجات بخشــی  در 

اقتصــادی  پیشــرفت  زمانــی  یــرا  ز اســت؛ 

می توانــد بــرای جامعــه مفیــد و ســازنده باشــد 

و آنــان را به ســوی تعالــی و کمــال ســوق دهــد 

کــه از معنویــت توحیــدی برخــوردار باشــد. 

بنابرایــن هرگونــه پیشــرفت اقتصــادی جامعــه 

ــر و نمونــه می بایســت در راســتای کمالــی  برت

ــرآن ترســیم کــرده اســت.  باشــد کــه اســالم و ق

کــه  قــرآن ضــروری اســت  و  از نظــر اســالم   

مدیــران و رهبــران جامعــه از علــم اقتصــاد، 

جامعــه  بتواننــد  تــا  باشــند  داشــته  گاهــی  آ

را بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی مدیریــت و راهنمایــی کننــد؛ امــا نکتــه ای کــه 

اهمیــت دارد آن اســت کــه علــم اقتصــاد نیــازی اســت کــه هــر جامعــه و رهبــری بــدان 

نیازمنــد اســت تــا بتوانــد جامعــه اش را به ســوی بهتریــن شــیوه های مدیریــت تولیــد و 

یــع مصــرف ســوق دهــد.  توز

اســالم فطــرت انســان را به گونــه ای دیگــر می بینــد و کســب حداکثــر ســود را تنهــا انگیــزه 

معقــول فعالیت هــای اقتصــادی انســان نمی دانــد؛ بلکــه در اقتصاد اســالمی، عدالت 

و خیرخواهــی پایــه رفتــار و حــرکات انســانی اســت. هــدف از بیــان دســتورات اخالقــی 

در مــورد مالکیــت، ایجــاد احســاس مســئولیت و برانگیختــن وجــدان اجتماعــی 

یــرا اســالم اجتمــاع را یــک ارگانیســم زنــده، پویــا و هــدف دار می دانــد و  انســان اســت؛ ز

مالکیــت عمومــی را در پاســخگویی بــه نیازمندی هــای جامعــه ضروری می شــمارد. از 

یع درآمد در نظام اقتصادی اســالم با دو نظام ســرمایه داری و سوسیالیســم  ســویی، توز

یــع درآمــد  متفــاوت اســت و از افــراط و تفریط هــای آن دو بــه دور اســت. در اســالم توز

، نیــاز و مالکیــت.  تابعــی اســت از کار

ــدار کاری  ــه مق ــتگی ب ــردی بس ــر ف ــد ه ــت و درآم ــد، کار اس ــع درآم ی ــی توز ــل اصل عام

اســت کــه او بــه جامعــه عرضــه می کنــد؛ امــا به دلیــل تفاوت هــای بدنــی و فکــری افــراد 

ســهم آنهــا در تولیــد و به دنبــال آن درآمدهــای آنــان یکســان نیســت. بــا ایــن همــه، ایــن 

یــاد و گســترده باشــد؛ چرا که هر مســلمانی ثروت خــود را  اختــالف درآمدهــا نمی توانــد ز

پایبنــد بــه قوانیــن و مقــررات اســالمی می دانــد و ایــن قوانیــن، انباشــتن ثــروت را محــدود 

یــع عادالنــه و برابــر درآمدهــا بــاز می کنــد. از عنصــر کار کــه  می ســازد و راه را بــرای توز

یعــی اســالم عامــل مؤثــری در ســهم بری اقتصــاد اســت.  یــم عنصــر نیــاز در نظــام توز بگذر

توزیععدالتمحوردرجامعهاسالمی

یکــی از وظایــف اصلــی دولــت اســالمی در زمینــه اقتصــاد، تأمین عدالــت اجتماعی و 

اقتصــادی اســت. اســالم نــوع انســان را یــک خانــواده می دانــد و بنابرایــن تمــام اعضــای 
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وســیله می فهمانــد کــه هــر کــس بایــد آن چــه 

را واقعــًا حــق اوســت به دســت آورد، نــه آن کــه 

بــا ســلب ســهم دیگــران بیشــتر از آن را کســب 

کنــد. 

در ایــن جــا آنچــه از اهمیت خاصــی برخوردار 

کــه  کارفرماســت  و  کارگــر  رابطــه  می باشــد، 

اســالم آن را در جایــگاه مناســبی نشــانده و 

معیارهایــی بــرای رابطــه متقابــل آن تعییــن 

کــرده اســت تــا عدالــت را در بیــن آن هــا برقــرار 

در  مشــارکت  به علــت  کارگــر  بــرای  کنــد. 

ــده  ــه ش ــر گرفت ــه« در نظ ــزدی »عادالن ــد م تولی

و اســتثمار کارگــر بــرای کارفرمــای مســلمان 

ــاره  نامشــروع اســت. امــام خمینــی ره در این ب

محیــط،  آن  در  خــدا  »رســول  می فرماینــد: 

دســت کارگــر را آن طــور کــه نقــل می کننــد، 

کــف دســت کارگــر و محــل کار را بوســیده 

کننــد. مــا  یــخ عرضــه  کار را در تار تــا ارزش 

مفتخریــم و شــما و همــه مفتخرنــد بــه اینکــه 

یــک همچــو نشــانی پیامبــر بــه شــما داده... یــا 

در بعــض روایــات فرمودنــد کــه قطــره عرقــی که 

از بــدن کارگــر می آیــد مثــل قطــره خونــی اســت 

کــه از شــهدای در راه خــدا بیایــد. چقــدر ایــن 
دارد«.24 ارزش 

بــر  عــالوه  کارگــر  کــه  مــی دارد  مقــرر  اســالم 

یافــت مــزد »عادالنــه«، نبایــد بــه کارهــای  در

نامناســبی  شــرایط  در  یــا  ســخت  بســیار 

ــد،  ــش یاب ــی اش کاه ــه کارای ــود ک ــته ش واداش

ــرای  ــوان او ب ــا ت ــد ی ــر افت ــه خط ــالمتی اش ب س

زندگــی  در  شــرکت  بــا  درآمــد  از  بهره گیــری 

خانوادگــی آســیب بینــد. اگــر کارگــر مجبــور 

از  بیــش  کــه  دهــد  انجــام  را  کاری  اســت 

تــوان اوســت بایــد کمــک )انســانی یــا فنــی( 

کافــی در اختیــار او گذاشــت تــا بتوانــد بــدون 

ایــن خانــواده در نــزد اســرار قانونــی کــه او وحی کرده یکســانند. هیچ تفاوتی بین ثروتمند 

، شــریف و وضیــع ســیاه و ســفید نیســت. نبایــد هیــچ تبعیضی بر اســاس نــژاد،  و فقیــر

رنــگ یــا موقعیــت وجــود داشــته باشــد. تنهــا معیــار ارزش فــرد شــخصیت، توانایــی و 

خدمــت او بــه اســالم و بشــریت اســت. پیامبــر اکــرم »صلــی اهلل علیــه و آلــه« بــه ابــاذر 

، ِاّنَ اهلَل َتبــاَرَک َو َتعالــی الینُظــُر إلی ُصَورُِکــم َو ال إلی أمواِلُکم َو أقواِلُکم  فرمودنــد: »یــا َابــاَذر
وِبُکم َو أعَماِلُکــم«.20

ُ
ِکــن ینُظــُر إلــی ُقل

َ
َو ل

، بــه درســتی کــه خداونــد تبــارک و تعالــی نــگاه نمی کنــد به صــورت و امــوال و  »ای ابــاذر

ســخنان شــما، بلکــه بــه دل هــا و اعمــال شــما نظــر می کنــد«. 

)ص( نســبت بــه عواقــب مصیبت بــار تبعیــض و  ، پیامبــر کیــد بیشــتر  حتــی بــرای تأ

ــه هشــدار می دهــد؛ »جوامــع پیــش از  ــون این گون ــر قان ــا ملت هــا در براب ــراد ی ــری اف نابراب

بــر دســتان آن هــا ســرقت می کردنــد، آزاد  شــما بــدان ســبب گمــراه شــدند کــه اگــر ز

ــورد  ــون در م ــد قان ــگان دزدی می کردن ــرو مرتب ــه ف ــی ک ــا هنگام ــدند؛ ام ــته می ش گذاش

آن هــا اجــرا می شــد. به خــدا ســوگند، حتــی اگــر دختــرم، فاطمــه، بــه دزدی دســت 
می آلــود، دســتش را قطــع می کــردم«.21

ــا  ــا کمــی دارایــی اش خــوار شــمرد ی ــا زن مســلمانی را بــه ســبب فقــر ی »هــر کــس مــرد ی
تحقیــر کنــد، خداونــد در روز قیامــت او را خــوار خواهــد کــرد«.22

اصــل بــرادری اســالمی و برخــورد یکســان بــا همــگان در جامعــه و در برابــر قانــون معنــی 

نخواهــد داشــت مگــر آن کــه بــا عدالــت اجتماعــی همــراه شــود به گونــه ای کــه هــر 

یافــت کنــد و  کــس به خاطــر مشــارکت در جامعــه بــا تولیــد اجتماعــی حــق خــود را در

کــس دیگــری را اســتثمار نکنــد. ایــن نکتــه در نوشــته های اســالمی نیــز به خوبــی مــورد 

ــیا  ــد: »و از )ارزش( اش ــفارش می کن ــلمانان س ــه مس ــرآن ب ــت. ق ــه اس ــرار گرفت ــد ق کی تأ

ــا حیلــه و ترفنــد( نکاهیــد! و در زمیــن  ــد و فــروش ب ــه هنــگام خری و اجنــاس مــردم )ب

کــه بســیار زشــت و ناپســند اســت(«.23 و بدیــن  تبهــکاری و فتنه انگیــزی نکنیــد )

	 
کثــر ســود  اســالم فطــرت انســان را به گونهــای دیگــر می بینــد و کســب حدا

بلکــه  نمی دانــد؛  انســان  اقتصــادی  فعالیت هــای  معقــول  انگیــزه  تنهــا  را 

در اقتصــاد اســالمی، عدالــت و خیرخواهــی پایــه رفتــار و حــرکات انســانی 

اســت. هــدف از بیــان دســتورات اخالقــی در مــورد مالکیــت، ایجــاد احســاس 

مســئولیت و برانگیختن وجدان اجتماعی انســان اســت؛ زیرا اســالم اجتماع 

را یــک ارگانیســم زنــده، پویــا و هــدف دار می دانــد و مالکیــت عمومــی را در 

پاســخگویی بــه نیازمندی هــای جامعــه ضــروری می شــمارد. از ســویی، توزیع 

درآمــد در نظــام اقتصــادی اســالم بــا دو نظــام ســرمایه داری و سوسیالیســم 

متفــاوت اســت و از افــراط و تفریط هــای آن دو بــه دور اســت. در اســالم توزیــع 

، نیــاز و مالکیــت.  درآمــد تابعــی اســت از کار
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دشــواری بیــش از حــد کار را بــه انجــام رســاند. 

ابــوذر می گویــد از رســول خــدا )ص( شــنیدم 

کــه فرمــود: »خداونــد بعضــی از بــرادران شــما را 

یــر دســت شــما قــرار داده، هرکس بــرادر و هم  ز

یــر دســت دارد، بایــد از آنچــه خــود  نوعــش را ز

می خــورد بــه او بخورانــد، و از آنچــه می پوشــد 

بــه او هــم بپوشــاند، و هیچ وقــت کاری کــه 

خــارج از قــدرت اوســت بــه او نســپارد و اگــر 
کار دشــواری را بــه او ســپرد او را کمــک کنــد«.25

حداقــل  تثبیــت  تعالیــم،  ایــن  اســاس  بــر 

، ایجــاد  دســتمزدها و حداکثــر ســاعات کار

اقدامــات  اتخــاذ  مســاعد،  کاری  شــرایط 

و به کارگیــری  الزم علیــه خطــرات صنعتــی 

ابداعــات صنعتــی بــرای کاهش دشــواری کار 

کامــالً بــا روح تعالیــم اســالمی ســازگار اســت. 

در حالی کــه برخــورد مطلــوب کارفرمــا بــا کارگــر 

چنیــن اســت، اســالم، به علــت پایبنــدی بــه 

عدالــت، از کارفرمــا نیــز بــا گذاشــتن الزامــات 

کارگــر  عهــده  بــر  به خصوصــی  اخالقــی 

الزامــات  ایــن  از  برخــی  می کنــد.  حمایــت 

عبارتنــد از صداقــت، پشــتکار و کارایــی در 

کارگــر بــرای آن بــه کار  کــه  انجــام وظیفــه ای 

گرفتــه شــده اســت. در ایــن زمینــه، دولــت 

القــای اخــالق  از طریــق  اســالمی می توانــد 

ــای  ــه آموزش ه ــران و ارائ ــه کارگ ــالمی کار ب اس

حرفــه ای مناســب نقــش مهمــی ایفــا کنــد. 

جایگاهعدالتدرجامعهاسالمی

درمورد جایگاه و ضرورت عدالت اجتماعی 

بایــد گفــت: »علــت بســیاری از انقالب هــا، 

فقــدان عدالــت اجتماعــی در جامعه اســت. 

یربنایی تریــن مفاهیمــی  اصــل عدالــت، از ز

می توانــد  جامعــه،  در  تحققــش  کــه  اســت 

از مهم تریــن اهــداف اجتماعــی و سیاســی باشــد. همــه انبیــای الهــی بــرای تحقــق 

ــق  ــن، تحق ــن دی ــوان آخری ــم به عن ــالم ه ــن اس ــن مبی ــده اند. دی ــوث ش ــل مبع ــن اص ای

ــم  ــه می بینی ــت ک ــرار داده و از آن روس ــود ق ــداف خ ــرلوحه اه ــی را س ــت اجتماع عدال

آیــات بســیاری دربــاره عدالــت و واژه هــای متــرادف و متضــاد آن وجــود دارد، به گونــه ای 

کــه امــام علــی علیه الســالم در کالمــی قــرآن را »ســخنگوی عدالــت« می نامند.26بــه 

یــخ بــا اندیشــه عدالــت،  همیــن دلیــل، تمــام مصلحــان بشــری و انســان های آزاده تار

حرکت هــای اصالحــی را آغــاز نمــوده و یکــی از اهــداف اصلــی انقــالب و تحــرکات 

اجتماعــی خــود را رفــع تبعیــض و برقــراری عدالــت اجتماعــی قــرار داده انــد. 

پــا داشــتن عدالــت اجتماعــی و اقتصادی ایجــاد نخواهد  اصــالح اجتماعــی، بــدون بر

گشــت. شــهید مطهریــره معتقــد اســت: »اوضــاع عمومــی و بــود و نبــود عدالــت 

اجتماعــی در اعمــال و اخــالق مــردم، حتــی در افــکار و عقاید آن ها تأثیر دارد. « ایشــان  

هم چنیــن بیــان می کنــد: »اگــر حقــوق مــردم محفــوظ و جامعــه عــادل و متعادل باشــد 

و تبعیــض، محرومیــت و احســاس مغبونیــت در مــردم نباشــد، عقایــد و اخــالق پــاک، 

صفــای قلــب و اعمــال خــوب بیشــتر می شــود و زمینــه بــرای وقــوع معاصــی و اخــالق 

رذیلــه و شــیوع عقایــد ناپــاک کمتــر اســت. بنابراین، ایشــان عدالــت اجتماعــی را دارای 

تأثیــر مســتقیمی در اخــالق مــردم دانســته و تبییــن می کنــد: »بــود و نبــود آن در هــر ســه 

مرحلــه فکــر و عقیــده، خلــق و ملــکات نفســانی، و هم چنیــن در مرحلــه عمــل مؤثــر 
اســت.«27

بنابرایــن مســأله عدالــت اجتماعــی در هــر جامعــه بــرای یافتــن راه حــل ایــن ســؤال 

اساســی اســت کــه چگونــه می تــوان بیــن خواســته های متعــارض هــر فــرد و الزامــات 

جامعــه هماهنگــی ایجــاد نمــود، به نحوی کــه هیچ یــک بــه نفــع دیگــری حــذف نشــوند 

ــه ای  ــؤون الزم الرعای ــأله ش ــن مس ــل ای ــد. راه ح ــظ نماین ــود را حف ــت خ ــدام هوی ــر ک و ه

اســت کــه در مجموعــه ای از حقــوق و وظایــف بــر اســاس هر مکتب خالصــه می گردد 

و از طریــق آن روابــط هــر فــرد و جامعــه هدایــت می شــود. مکتــب اســالم نیــز راه حل هــا و 

راهکارهــای مشــخصی را در ایــن زمینــه تعییــن کرده اســت کــه الزم اســت به طور دقیق 

در جامعــه شناســایی گردیــده و بــه اجــرا گذاشــته شــوند. اســالم وظیفه عملی ســاختن 

ایــن معیــار را تنهــا بــرای دولــت قــرار نــداده اســت، بلکــه تــک تــک افــراد هم به عنــوان فرد 

یــن عادالنــه و تــالش در جهــت  و هــم به عنــوان عضــوی از جامعــه ملــزم بــه رعایــت مواز

اســتقرار آن هستند. 

از مطالعــه و بررســی نظــرات معتبــر در این بــاره می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه 

عدالــت اجتماعــی بــه ایــن معناســت کــه در جامعــه رفتــار یکســانی با تمام کســانی که 

شایســتگی یکســان دارنــد بــه عمــل آیــد و شــرایط بــرای همــه به طور یکســان فراهم شــود 
و از همــه به طــور یکســان رفــع مانــع شــود.28
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عدالــت  اینکــه  عالوه بــر  نظــام  ایــن  در 

مــردم  عامــه  و  می شــود  تأمیــن  اقتصــادی 

رفــاه نســبی برخــوردار می گردنــد، هــدف  از 

باالتــری نیــز وجــود دارد و آن مواســات و ایثــار 

اســت. اساســًا انبیــای الهی مبعوث شــده اند 

کــه مــردم را طــوری تربیــت نماینــد تــا در ســایه 

ایمــان بــه خــدا دیگــران را بــر خودشــان ترجیــح 

دهنــد؛ نمونه هــای بــارز آن را در زمــان حیــات 

کــه بــه تمــام معنــا از  پیامبــر ص می بینیــم 

ــْو َکاَن 
َ
ْنُفِســِهْم َول

َ
ــی أ

َ
ُیْؤِثــُروَن َعل مصادیــق »َو

«31 »و )آنــان را( بــر خــود ترجیح 
ٌ

ِبِهــْم َخَصاَصــۀ

می دهنــد گرچــه آنــان را نیــاز شــدیدی باشــد« 

می باشــند. بــرای رســیدن بــه این اهــداف باید 

ببینیــم کــه در اســالم چــه شــیوه هایی اتخــاذ 

ــه را  ــه و ثانوی ــد ثروت هــای اولی شــده کــه بتوان

یــع نمایــد.  ایــن چنیــن توز

توزیع ثروت بر مبنای عدالت اسالمی

عدالت اقتصادی به معنــای مراعات حقوق 

اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی 

تفســیر شــده است. بنابراین جامعه هنگامی 

بــه هــدف عدالــت اقتصــادی دســت می یابد 

ــود از  ــق خ ــه ح ــه ب ــراد جامع ــک از اف ــر ی ــه ه ک

ثــروت و درآمدهــای جامعــه دســت یابنــد. و 

از طرفــی یکــی از علت هــای ذی حق شــدن 

افــراد، علــت غایــی اســت )توضیــح بیشــتر 

جایگاهتوزیعثروتدراقتصاداسالمی

یــع از بحــث انگیزتریــن مباحــث اقتصــادی اســت کــه پیرامــون آن کشــمکش های  توز

ــن  ــل ای ــادی ح ــب اقتص ــیاری از مکات ــت، بس ــان رخ داده اس ــن اقتصاددان ــادی بی ی ز

مســأله را مهم تریــن مســأله اقتصــاد می داننــد. اساســی ترین تــالش سوسیالیســم و 

یع  مارکسیســم متوجه این نقطه اســت. و هر کدام مدعی اند که عادالنه ترین روش توز

یــع، در مکتــب اقتصــادی اســالم، رســیدن بــه جامعــه ای  را ارائــه می دهنــد. هــدف توز

اســت کــه در آن عدالــت اقتصــادی برقــرار شــده و حاصــل تــالش و فعالیت هــای 

اقتصــادی هــر کــس بــه خــود او بــاز گــردد.

نظــام اقتصــاد اســالمی نــه تنهــا تضمین کننــده عدالــت اقتصــادی و تأمین کننــده رفــاه 

عمومــی اســت، بلکــه در پــی هــدف واالتــری نیــز می باشــد و آن رســیدن بــه جامعــه ای 

اســت کــه مــردم بــا یکدیگــر بــه مســاوات رفتار کننــد و همدیگــر را در روزی و معیشــت 

خــود ســهیم گرداننــد.29 مطلــوب نهایــی اســالم برقــراری مواســات اســت و رســیدن 

بــه چنیــن جامعــه ای در ســایه تربیت هــای اســالمی ناشــی از تأثیــر عقایــد، اخــالق و 

توســعه بینــش مــردم در محیطــی مســاعد کــه بــا اجــرای احــکام حقوقــی اســالم به وجود 

می آیــد امکان پذیــر می گــردد. یکــی از نتایــج زحمــات پیامبــر گرامــی اســالم )ص( ایــن 

بــود کــه مســلمانان صــدر اســالم را به گونــه ای تربیــت فرمــود کــه بــه مواســات بلکــه بــه 

ایثــار بــا یکدیگــر رفتــار می کردنــد و دیگــران را بــر خــود مقــدم می شــمردند. 

هدف توزیع در نظام اقتصادی اسالم

یــع عبــارت اســت از نیــل بــه جامعه ای کــه در آن  در نظــام اقتصــادی اســالم هــدف از توز

عدالــت اجتماعــی در ُبعــد اقتصــادی فراهــم شــود؛ حاصــل تــالش و فعالیــت افــراد بــه 

خــود آنــان بــاز گــردد. و بــه تبــع آن رفــاه عمومــی و مصالــح جامعــه تأمیــن شــود. در چنیــن 

جامعــه ای هیــچ فــردی مجبــور نیســت تمــام و یــا قســمتی از درآمــد خــود را بــدون میــل و 

رضایــت خــودش در اختیــار دیگــران قــرار دهد مگر بر طبق ضوابط و قوانین. هم چنین 

هــر فعالیتــی موجــب حــق نمی گــردد؛ بلکــه آن فعالیتــی موجــب حق می شــود کــه مورد 
نظــر شــارع بــوده و مطابــق بــا ضوابــط مقــرر از ناحیــه شــارع انجام شــود.30
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در فصــول بعــدی خواهــد آمــد( و از آنجــا کــه 

خداونــد هیــچ مخلوقــی را بــدون غایــت خلق 

نمی کنــد در نتیجه تمــام موجــودات ذی حق 

بــوده و دارای حقوقــی می باشــند. پــس اگــر 

آن  کــه در  یــک نظــام اجتماعــی  بخواهیــم 

روابــط بــر مبنای اعطــای حقوق ســازماندهی 

شــده اســت تأســیس کنیــم، بایــد ایــن نکتــه 

را در نظــر داشــته باشــیم کــه عالوه بــر انســان، 

ــام  ــوده و در نظ ــق ب ــودات ذی ح ــی موج تمام

عدالــت محــور حقــوق آن هــا نیــز بایــد محترم 

شــمرده شــود. از جملــه این مخلوقــات، ثروتی 

اســت کــه خداوند در اختیار انســان قــرار داده 

ــا از آن در مســیر رشــد و کمــال خــود  اســت ت

بهــره جویــد.

یــع بــر مبنــای عدالــت  نتیجــه آنکــه در توز

کل ذی حــق حقــه« در  بــا تعریــف »اعطــاء 

کنــار حقوقــی کــه تــک تــک افــراد در انتفــاع از 

ثروت هــای جامعــه دارنــد، بایــد نــگاه ویــژه ای 

نیــز بــه حقــوق ثــروت و اموالــی کــه خداونــد در 

قالــب نعمــت در اختیــار مــا قــرار داده اســت 

داشــته باشــیم. 

ــوای آن  ــه از محت ــا ک ــی از آنج ــت فاعل در عل

پیداســت عالوه بــر »وجــود« نیــاز بــه داشــتن 

و  اســت  ذی حــق  در  گاه  آ اراده  از  مرتبــه ای 

بــدون آن فاعلیــت معنــای خــود را از دســت 

خواهــد داد. از ایــن رو ایــن علــت منحصــر در 

موجوداتــی اســت کــه از ایــن ویژگــی برخــوردار 

به واســطه  تنهــا  امــا علــت غایــی  هســتند؛ 

»داشــتن وجــود« عاملــی بــرای ذی حــق شــدن 

خواهــد شــد و غیــر از آن چیــز دیگــری نیــاز 

ــدارد.  ن

یــع ثــروت از یک ســو موضوع، صحبت  در توز

از افــراد بــوده و از ســوی دیگــر صحبــت از 

ــد به واســطه  ــع شــود. مِحق شــدن افــراد جامعــه هــم می توان ی ــد توز ثروتــی اســت کــه بای

علــت فاعلــی صــورت گیــرد و هــم به واســطه علــت غایــی؛ ولــی حقــوق ثــروت از آنجــا 

ــف  ــی تعری ــت غای ــطه عل ــط به واس ــدارد، فق ــود ن ــت وج ــرای فاعلی ــه اراده ای در او ب ک

خواهــد شــد. علــت فاعلــی افــراد در کســب ثــروت و دارایــی جامعــه، کار بــوده و علــت 

غایــی آن هــا نیازهــای واقعــی اســت و علــت غایی ثروت، رشــد و کمال انســانی اســت. 

یــع بعــد از تولیــد و نیز  یــع قبــل از تولیــد ثروت هــای طبیعــی، توز ک هــا در توز اگــر ایــن مال

یــع مجــدد رعایــت شــود، همــه افــراد جامعــه بــه حــق خــود از ثــروت و دارایــی جامعــه  توز

یــع ثــروت و دارایی هــا به طــور عادالنــه اتفــاق می افتــد. در ادامــه در  خواهنــد رســید و توز

یــع ثــروت دنبال  هــر یــک از مراحــل تولیــد حقــوق به وجــود آمــده را بــرای تخصیــص و توز

خواهیــم کــرد. 

معیارهای توزیع ثروت از منظر اقتصاد اسالمی

یــع عادالنــه ثــروت در بیــن مــردم چــه راهکارهایــی ارائــه داده  ســؤال: اســالم بــرای توز

اســت؟

ی بــزرگ و درد بی درمــان دنیــای  یــع ناعادالنــه ثــروت، بــال گفــت: »توز  بایــد 
ً
اجمــاال

معاصــر اســت؛ امــا اســالم در شــیوه درمــان خــود، اقتصــاد را بــا اخــالق پیونــد می دهــد و 

یــع و مصــرف کاال حاکــم می کنــد  آن را در الیه هــای مختلــف اقتصــاد، یعنــی تولیــد، توز

یــع گــردد. از جملــه  تــا فاصلــه بیــن فقیــر و غنــی کــم شــده، و ثــروت به طــور عادالنــه توز

ل و ســود عادالنــه، و تحریــم ربــا و رشــوه اســت. در  کیــد بــر روزی حــال ایــن دســتورات تأ

واقــع اســالم بــا طــرح بایدهــا و نبایدهــای اخالقــی در حــوزه اقتصاد، عمالً چشــمه های 

تولیــد ثــروت نامشــروع را مســدود می کنــد. «

یــع  بــرای روشــن تر شــدن مســأله الزم اســت دقیق تــر بــه موضــوع پرداختــه شــود؛ توز

ناعادالنــه ثــروت از مشــکالت بــزرگ دنیــای امروز اســت. آمــار و ارقام حکایــت از آن دارد 

کــه اختالفــات و درگیری هــا و مشــکالت و بدبختی هــای دنیــای امــروز نتیجــه همیــن 

یــع نابرابــر و ناعادالنــه اســت. متأســفانه دنیــای امــروز هیــچ برنامــه ای بــرای حــل ایــن  توز

یــع عادالنــه ثــروت نــدارد و نمی توانــد داشــته باشــد؛ چــون  معضــل و دســتیابی بــه توز

یــع عادالنــه ثــروت را نمی دهــد.  تفکــر مــادی اجــازه توز

برنامه اسالم برای توزیع عادالنه ثروت

ــه کــه در فصــول گذشــته  ــروت نیــز برنامــه دارد. همان گون ــه ث یــع عادالن ــرای توز اســالم ب

گفتــه شــد؛ در اســالم ســه نــوع مالکیــت وجــود دارد: 

1. مالکیــت خصوصــی: هــر انســانی می توانــد تــالش و فعالیــت کنــد و مالــک نتیجــه 

زحماتــش شــود؛ البتــه مالکیــت شــخصی، حــد و حــدود و ضوابطــی دارد. 
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مالکیــت  اســاس  کــه  کار  و  بشــر  تکوینــی 

نمی تــوان  را  آن  بــه  مربــوط  و حقــوق  اســت 

نادیــده گرفــت؛ لذا توازن اجتماعی در ســطح 

معیشــت اســت و نــه در ســطح درآمــد، بــرای 

همیــن چهارچــوب مکتــب اقتصــاد اســالمی 

ــم  ــادی به ه ــام اقتص ــردم را در نظ ــت م معیش

تــوازن  ابزارهــای  از  یکــی  می کنــد.  نزدیــک 

اجتماعــی، مالیــات اســت. 

3-1- نظام سرمایه داری

در نظــام ســرمایه داری ایــن تعــارض در منافــع 

تأمیــن  امیــد  بــه  فــرد  در  آزادی  کمــک  بــه 

منافــع جامعــه و فــرد در قالــب ســازوکار بــازار 

آزاد توجیــه می شــود و در مارکسیســت ایــن 

کمــک نوعــی مثبت نگــری بــه  تعــارض بــه 

ــان  ــرای شــکل گیری یــک جری ایــن تعــارض ب

دیالکتیــک بــرای رســیدن بــه جامعــه آرمانــی 

توجیــه می شــود؛ امــا صحیح تــر ایــن اســت 

چشم پوشــی  تعــارض  ایــن  شــود  گفتــه  کــه 

کــه  می کنــد  بیــان  صــدر  شــهید  می شــود. 

تعــارض بیــن منافــع فــردی و اجتماعــی وجود 

دارد چراکــه منفعت طلبــی در انســان فطــری 

نیــز درون فطــرت  آن  اســت و تنهــا راه حــل 

یــرا  اســت کــه بــه آن دین گرایــی می گوینــد؛ ز

جهت دهــی  و  محدودیــت  دیــن  به وســیله 

در افــراد اتفــاق می افتــد تــا از تقابــل منافــع 

جلوگیــری کنــد. 

یع در اسالم 3-2-نظریه توز

یــع منابــع  یــع در اســالم بــه دو بخــش توز توز

یع ثروت تولیدشــده تقســیم  مادی تولید و توز

یــع  یــع پیــش از تولیــد و توز می شــود؛ یعنــی توز

پــس از تولیــد. 

2. مالکیــت عمومــی: اموالــی اســت کــه مالــک خاصی نــدارد، بلکه عموم مــردم مالک 

آن هســتند؛ ماننــد اراضــی خراجیــه کــه در فقــه مــا به طــور مفصل مطرح اســت. 

3. مالکیــت حکومــت اســالمی: کــه بخشــی از آن انفــال اســت کــه در کتــب فقهــی 

ــاره آن بحــث شــده اســت.  مفصــل درب

ک خــود در مواقــع لــزوم به صــورت عادالنــه بــه افــراد می دهد تا  حکومــت اســالمی از امــال

اگــر مشــکلی در جایــی به وجــود آمــده، حــل گــردد. اگــر برنامــه مالکیت هــای ســه گانــه 

یــع ناعادالنــه ثــروت حــل می شــود.  به طــور دقیــق رعایــت و عملــی شــود، معضــل توز

همان طــور کــه می دانیــم، نمی تــوان نســخه ایــن بیمــاری خطرنــاک را در دنیــای مــادی 

یع شــود؛ اما اســالم  جســتجو کــرد؛ چــون تفکــر مــادی اجــازه نمی دهد ثــروت عادالنه توز

داروی ایــن درد جانــکاه را هم چــون ســایر آالم بشــر ارائــه کــرده اســت کــه در آن مســائل 

اقتصــادی بایــد بــا اصــول اخالقــی آمیختــه و اقتصــاد من هــای اخــالق ممنــوع شــود. 

یع کاال  آری اگــر اخــالق در الیه هــای مختلــف اقتصاد حاکم شــود؛ یعنی تولیــد کاال توز

یاد  و مصــرف کاال همــه آمیختــه بــا اصــول اخالقــی گــردد، بی شــک روز بــه روز فاصلــه ز

بیــن فقیــر و غنــی کــم می شــود، و به طــور طبیعــی ثــروت به صــورت عادالنــه در میــان 

یــع می گــردد.  همــه مــردم توز

ساختار کلی اقتصاد اسالمی و بررسی مکاتب غربی

1-مالکیــت چندگانــه: مالکیــت دولتــی، عمومــی و خصوصــی، در اســالم برخــالف 

ــده اند.  ــه پذیرفته ش ــر س ــادی ه ــای اقتص ــر نظام ه دیگ

2- آزادی اقتصــادی در یــک قلمــرو محــدود: مثــالً آیــا زکات به عنــوان محدودکننده ی 

آزادی ذاتــی بــرای پیش بــرد جامعــه به ســمت ســعادت اســت و قوانیــن به عنــوان عامــل 

محدودکننــده ی عینــی مطــرح هســتند، کــه باتوجه بــه مفاهیــم اســالمی، ابــزار زکات 

یــع مناســب منابــع خواهــد شــد.  ســبب بازتوز

3- اصــل عدالــت اجتماعــی: بــر همــکاری )تکافــل عامــه( و اصــل تــوازن اجتماعــی 

برقــرار اســت. اصــل اول عبــارت اســت از مســئولیت متقابــل افــراد نســبت بــه یکدیگــر 

و دومــی به معنــی تــوازن در جامعــه و بیــن طبقــات آن اســت، البتــه تفاوت هــای 

	 
چنیــن  بــه  رســیدن  و  اســت  مواســات  برقــراری  اســالم  نهایــی  مطلــوب 

تأثیــر عقایــد، اخــالق  از  جامعــه ای در ســایه تربیت هــای اســالمی ناشــی 

ــی  ــکام حقوق ــرای اح ــا اج ــه ب ــاعد ک ــی مس ــردم در محیط ــش م ــعه بین و توس

اســالم به وجــود می آیــد امکان پذیــر می گــردد. یکــی از نتایــج زحمــات پیامبــر 

گرامــی اســالم )ص( ایــن بــود کــه مســلمانان صــدر اســالم را به گونــه ای تربیــت 

فرمــود کــه بــه مواســات بلکــه بــه ایثــار بــا یکدیگــر رفتــار می کردنــد و دیگــران را 

بــر خــود مقــدم می شــمردند. 
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یــع پیــش از تولیــد: اســالم در مــورد تقســیم  توز

منابــع اصلــِی تولیــد یعنــی طبیعت، ســرمایه و 

کار قوانینــی دارد؛ امــا در اقتصــاد ســرمایه داری 

برای توزیع منابع ســازوکاری پیش بینی نشــده 

و طبق دیدگاه شهید صدر توزیع ثروت در آن 

نظــام بــر اســاس قانــون جنــگل اســت! قوانیــن 

مالکیــت  و  یــع  توز نحــوه  مــورد  در  اســالمی 

منابع ســطحی و عمیــق، معــادن، زمین هایی 

نحــوه  به دســت آمده،  صلــح  به وســیله  کــه 

یــا، رودخانــه، ماهیان،  بهره بــرداری از منابــع، در

پرنــدگان و حــدود مالکیــت حاکــم و مــردم 

دارد.  موضع گیــری 

3-3-مالکیت

مالکیــت پیــش از تولیــد: کار کــردن اســاس 

ایجــاد مالکیــت اســت؛ اما کار بایــد به نحوی 

ــد  ــتفاده گرانه باش ــه و اس ــه بهره برداران ــد ک باش

و نــه به صــورت انباشــت گرایانه. همچنیــن 

می کنــد  بیــان  مالکیــت  پایــداری  قانــون 

کســی مالــک معدنــی باشــد  کــه اگــر مثــالً 

و کارگــران را اجیــر کنــد تــا آنجــا کار کننــد، 

یافــت می کننــد؛  آن گاه کارگــران تنهــا مــزد در

کنــد تــا در  کارگــران را اجیــر  کســی  امــا اگــر 

کننــد درحالی کــه خــود مالــک  کار  معــدن 

معــدن نیســت، آن گاه کارگــران بــا کار خــود 

مالــک تولیــد خــود می شــوند. مالکیــت در 

تولیــد، در تولیــد هرکــس مــاده اولیــه را آورده و 

به اصطــالح مالــک بنــگاه اقتصــادی مالــک 

کارگــر تنهــا اجــر و مــزدش  کاال اســت و بــه 

می شــود.  پرداخــت 

3-4-بهره

در نظام لیبرالی گذشــت زمان و خطرپذیری 

یافــت ربــا از قرض گیرنــده را توجیــه می کنــد؛ امــا در  در قــرض بــرای قرض دهنــده، در

اســالم همان طــور کــه گفتــه شــد کار ایجــاد ارزش می کنــد و نــه خطرپذیــری یا گذشــت 

زمــان؛ لــذا گرفتــن بهــره در عقــد قــرض حــرام اســت. 

یع پس از تولید 3-5-تولید و توز

... برمی گــردد  1. تولیــد دو جنبــه دارد؛ جنبــه عینــی کــه به نحــوه اســتفاده از ابــزار و

و بــه مکتــب اقتصــادی اســالم مربــوط نیســت؛ امــا جنبــه ذهنــی هــدف تولیــد و 

ارزش گــذاری محصــول را بــر عهــده دارد و در مکتــب بحــث می شــود. 

نقطــه مشــترک هــر ســه نظام، بهــره وری حداکثــری از طبیعــت و رشــد تولیــد اســت. 

( و ابزارهــای تشــریعی  بــرای رشــد تولیــد، اســالم دو ابــزار فکــری )مثــل تشــویق بــه کار

یــع پــس از تولیــد کــه درمــورد نحــوه ســهم بری عوامــل تولیــد بحــث می کنــد:  دارد. توز

ســرمایه، کار و ابــزار تولیــد ســه بخــش )نهــاده( تولیــد را تشــکیل می دهنــد کــه اســالم 

ــرای تعییــن ســهم آن هــا در تولیــد موضع گیــری داشــته باشــد؛ لــذا در جــدول  ــد ب بای

یــه ارزش در اســالم را در کنــار دو نظــام دیگــر توصیــف کنیــم.  یــر ســعی می کنیــم نظر ز

هــر خواننــده منصفــی بعــد از دیــدن نظــر اســالم بــه عادالنــه و مقــدس بــودن آن پــی 

می بــرد. 

کارگــر می توانــد در جریــان تولیــد مــزد بگیــرد یــا به صــورت مضاربــه در کار شــرکت کند و 

یافت کند.  ســود ثابــت و بــدون ضــرر در

یافت  یان تولید شــریک باشــد و به این نحو ســهمش را در ســرمایه می تواند در ســود و ز

یــرا ازنظــر اســالم ســود ثابــت و بدون ضرر برای ســرمایه ربا محســوب می شــود.  کنــد؛ ز

یافت کند.  ابزار تولید تنها می تواند مزد )مال االجاره( در
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یارانــه معیشــتی، در حــال حاضــر  هماننــد 

می توانــد از اقشــار کــم درآمــد حمایــت کنــد و 

یــا از طریــق گرفتــن مالیــات از اقشــار پردرآمــد 

شــکاف درآمــدی در جامعــه را کاهــش دهــد. 

از قیمــت تعادلــی در  پایین تــر  اگــر قیمــت 

مصرف کننــدگان  از  دولــت  باشــد  بــازار 

حمایــت و اگــر باالتــر از قیمــت تعادلی باشــد 

از تولیدکننــدگان حمایــت می کنــد. 

مبانینظریتوزیع)توزیعمکتبی(

اقتصاد سرمایه داری

مالکیــت  پایــه  بــر  اســاس  از  اقتصــاد  ایــن 

یــع نیــز  خصوصــی اســتوار اســت؛ از ایــن رو توز

بــر مبنــای مالکیــت قــرار دارد؛ پــس مالکیــت 

یــع  خصوصــی، هــم ابــزار تولیــد و هــم ابــزار توز

مــی رود.  به شــمار 

در چنیــن نظــام اقتصــادی، به دلیــل تفــاوت 

فاحــش در مالکیــت ابــزار تولیــد مهم تریــن 

اســت.  درآمدهــا  شــدید  اختــالف  پدیــده، 

طبیعی اســت که در چنین نظام اقتصادی، 

اقلیتــی میلیــاردر در رفــاه و اشــرافیت زندگــی 

گســترش تولیــد  کننــد و در افزایــش تــورم و 

درحالی کــه  بکوشــند؛  لوکــس  کاالهــای 

زندگــی  به ســختی  زحمت کــش  اکثریتــی 

یــر فشــار محرومیــت  کننــد و برخــی از آنــان، ز

و فقــر خفت بــار پایمــال شــوند. 

اقتصاد سوسیالیستی

قــوام ایــن اقتصــاد برپایــه مالکیــت عمومــی 

مالکیــت  به صــورت  چــه  حــال  اســت؛ 

دولتــی، چنان که در روســیه )شــوروی ســابق( 

بــود و چــه به صــورت مالکیــت جمعــی یــا 

)ســابق(  یوگســالوی  در  چنان کــه  گروهــی، 

نتایج جالب جداول باال: 

1-اسالم بزرگ ترین مدافع حقوق کارگر است. 

2-امتیازات کمونیسم به کارگر از امتیازات اسالم به کارگر کمتر است. 

3-کارگر در نظام سرمایه داری از ابزار تولید محسوب می شود. 

3-6-دولت در اقتصاد اسالمی

اول اینکه دولت در اقتصاد دو نقش عمده دارد: 

1. فراهم کردن امکانات برای فعالیت ثمربخش مردم

2. تأمین اجتماعی در مواقع ناتوانی مردم و شرایط خاص دولتی

دوم اینکــه دولــت بــرای ایفــای نقــش خــودش می توانــد بــه فراخــور زمان و مــکان احکامی 

را وضــع کنــد؛ و ایــن در زمــان مــا نیــز جایــگاه دارد. فهــم ایــن مطلب در کنار نظریه منطقه 

الفــراغ ممکــن اســت. برخــی احکام اســالمی در زمان معصومین به جهت امر حکومتی 

و در شــرایط خاصــی وضع شــده اســت؛ مثــل حرمــت فروختــن میــوه قبــل از رســیدن آن، 

( و ثابــت تفــاوت گذاشــت. احــکام ثابتــی در  پــس بایــد بیــن احــکام حکومتــی )متغیــر

اســالم وجــود دارد؛ امــا غیرازایــن دســته درمــورد ســایر افعالــی کــه حکمــی صــادر نشــده 

منطقــه الفــراغ اســت و تعییــن حکم برعهــده حاکمیــت قــرار دارد. 

3-7-اعمال سیاست سقف و کف قیمت )حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده(

دولــت از طریــق اعمــال سیاســت های کف و ســقف قیمت از طریق پرداخــت یارانه؛ 
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و  منابــع  مالکیــت  یعنــی  داشــت؛  وجــود 

مــزارع در انحصــار کســانی باشــد کــه در آن 

یــع  صنایــع و مــزارع کار می کننــد؛ بنابرایــن، توز

ــر کار مبتنــی اســت؛ یعنــی  سوسیالیســتی ب

یــع اســت.  ، هــم ابــزار تولیــد و هــم ابــزار توز کار

در چنیــن اقتصــادی نیــز به ســبب اختــالف 

اســتعدادهای فکری و جســمی )نه به ســبب 

و  دارد  وجــود  درآمــد  اختــالف  مالکیــت( 

ممکــن اســت ایــن اختــالف، شــدید باشــد؛ 

البتــه اختــالف شــدید غیــر طبیعــی اســت؛ 

شــرقی  دولت هــای  و  روســیه  در  چنان کــه 

احــزاب  ســران  از  عــده ای  کــه  بــود  چنیــن 

سوسیالیستی در سطح باال و مترفانه زندگی 

می کردنــد؛ درحالی کــه اکثریتــی زحمت کــش 

بــا رنــج و زحمــت روزگار می گذراندنــد. 

اقتصاد کمونیستی

مکتــب  بلــوغ  و  نهایــی  مرحلــه  کمونیــزم، 

سوســیالیزم به شــمار می آیــد. ایــن اقتصــاد، 

ــر تولیــد انبــوه مبتنــی اســت؛ یعنــی در ایــن  ب

مرحلــه، تولیــدات جامعــه به حد وفور رســیده 

همــه  کــه  به گونــه ای  هــوا(  و  آب  )ماننــد 

نیازهــای انســان ها بــرآورده می شــود؛ بنابرایــن، 

انســان  نیــاز  نظــام،  ایــن  در  یــع  توز اســاس 

اســت؛ پــس بــه هرکــس بــه انــدازه نیــازش داده 

می شــود. 

نظامتوزیعدرمواتبغربی

ــو و  ســرمایه داری در دنیــای امــروز پدیــده ی  ن

بی ســابقه ای اســت کــه دو ســه قــرن از عمــر 

آن بیشــتر نمی گــذرد و پدیــده ی اقتصــادی 

و اجتماعــی جدیــدی اســت کــه محصــول 

اســت؛  جدیــد  تکنیــک  ترقــی  و  پیشــرفت 

ازایــن رو مســتقالً به عنــوان یــک مســأله مســتحدث بایــد از آن بحــث شــود فقهــای 

عصر از مســائل بانک و بیمه و چک و ســفته به عنوان مســائل مســتحدث کم وبیش 

بحث هایــی کــرده و می کننــد ولــی توجــه ندارنــد کــه رأس و رئیــس مســائل مســتحدث 

یــرا ابتــدا چنین تصور مــی رود که ســرمایه داری یک موضوع  خــود ســرمایه داری اســت؛ ز

ینــی مقــرر کرده اســت.  کهنــه قدیمــی اســت کــه شــارع اســالم بــرای آن حــدود و مواز

تجــارت، اجــاره، مســتغالت، مزارعــه مضاربه، مســاقات و شــرکت، همه این هــا انواعی 

از ســرمایه داری اســت کــه در اســالم بــرای آن هــا احــکام و مقــررات تعیین شــده اســت؛ 

امــا اینکــه مقــدار ســرمایه کمتــر نــه بیشــتر باشــد ربطــی بــه مطلــب نــدارد.

در حقیقــت این طــور نیســت کــه ســرمایه داری جدیــد پدیــده ای جداگانــه، مســتقل و 

بی ســابقه ای اســت و جداگانــه و مســتقل بایــد دربــاره آن هــا اجتهــاد کــرد، هم چنــان 

کــه تجــارت در دنیــای جدیــد ســرمایه داری بــا تجــارت ســاده قدیــم از لحــاظ ماهیــت 

ممکــن اســت متفــاوت باشــد و این موضــوع از لحــاظ اصــول علــم اقتصــاد بایــد مــورد 

مطالعــه قــرار گیــرد.

مشــخصه اصلــی ســرمایه داری جدیــد یــا کاپیتالیســم و ســرمایه داری قدیــم و به طریق 

اولــی سوسیالیســم ایــن اســت کــه ســرمایه دار نیــروی کار کارگــر را بــرای فــروش می خــرد، 

نــه بــرای آنکــه شــخصًا بــه آن احتیــاج دارد. بــا ایــن نیــروی کار اضافــه، ارزش ایجــاد 

ــه خــود او  ــر اســت و طبعــًا متعلق ب ــروی کار کارگ ــود نی ــه ارزش کــه مول می کنــد؛ اضاف

هســت، همــان ســودی اســت کــه کارفرمــا می بــرد.

ســرمایه داری جدیــد نوعــی اســتثمار بیــن و اکل مــال بــه باطــل مســلم اســت؛ ارزش و 

مالیــت و هم چنیــن مراتــب ارزش، نــه ذاتــی اشــیا اســت به معنــی اینکــه یــک صفــت 

ــای  ــت به معن ــاری اس ــه اعتب ــد و ن ــان باش ــر از انس ــع نظ ــه و قط ــیء فی نفس ــی ش واقع

این کــه قــراردادی محــض باشــد و حالــت واقعــی اشــیا بی ارتبــاط باشــد بلکــه صفتــی 

اســت از طرفــی بــا حالــت واقعــی شــیء مرتبط اســت؛ یعنی با خاصیت تکوینی اشــیا 

بــر حســب جنــس و ماهیــت یــا بــه حســب صفــت عرضــی یــا عارضــی بــه اشــیا مربــوط 

	 
توزیــع ناعادالنــه ثــروت، بــالی بــزرگ و درد بی درمــان دنیــای معاصــر اســت؛ 

امــا اســالم در شــیوه درمــان خــود، اقتصــاد را بــا اخــالق پیونــد می دهــد و آن 

کــم  را در الیه هــای مختلــف اقتصــاد، یعنــی تولیــد، توزیــع و مصــرف کاال حا

می کنــد تــا فاصلــه بیــن فقیــر و غنــی کــم شــده، و ثــروت به طــور عادالنــه توزیــع 

کیــد بــر روزی حــالل و ســود عادالنــه، و  گــردد. از جملــه ایــن دســتورات تأ

تحریــم ربــا و رشــوه اســت. در واقــع اســالم بــا طــرح بایدهــا و نبایدهــای 

 چشــمه های تولیــد ثــروت نامشــروع را 
ً

اخالقــی در حــوزه اقتصــاد، عمــال

مســدود می کنــد.
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تعریف سوسیالیسم و مشخصه اقتصاد 

سوسیالیسم 

 سوسیالیســت ها چنان کــه از کتــاب اصــول 

علــم اقتصــاد نوشــین برمی آیــد معتقدنــد کــه 

اقتصــاد طبیعــی اشــتراکی کهــن و اقتصــاد 

شــعور  و  اراده  بــا  آینــده  اشــتراکی  طبیعــی 

تنظیــم می شــود؛ امــا اقتصــاد ســرمایه داری 

چــون بــر اســاس مالکیــت فــردی اســت قهــرًا 

ــد و  ــت نمی کن ــر آن حکوم ــه ای ب ــعور یگان ش

قوانیــن الیشــعر عرضــه و تقاضــا آن را تحــت 

نظــام  بــاال  کتــاب  در  می دهــد.  قــرار  نفــوذ 

ــه دو قســم تقســیم می کنــد:  غیراشــتراکی را ب

ســرمایه  اقتصــاد  و  تجارتــی  ســاده  اقتصــاد 

داری.

اقتصاد اول آن است که از نیروی کار دیگران 

دوم.  قســم  برخــالف  نمی کنــد،  اســتفاده 

به عبــارت دیگــر در اقتصــاد ســاده تجارتــی 

تولیدکننــده خــود مالک و فروشــنده اســت، و 

در اقتصاد ســرمایه داری تولیدکننده مالک و 

فروشــنده نیســت. تنها در قســم دوم است که 

مســأله ارزش اضافــی پیش می آیــد. 

نظر سوسیالیســم نیز مانند کاپیتالیســم یک 

ــالف  ــت برخ ــت؛ درس ــادی اس ــوری اقتص تئ

اســت به واســطه اثــری کــه بــر آن هــا مترتــب می شــود دارای ارزش می شــود نــه به واســطه 

عملــی کــه در ایجــاد آن هــا صورت گرفته اســت و از طرف دیگر با انســان مرتبط اســت؛ 

یعنــی ارتبــاط بــا انســان اســت کــه منشــأ انتــزاع ایــن صفــت می شــود. 

اعتقاد مارکسیست ها به تغییر قوانین اقتصادی مستلزم تکامل ابزار تولید

ــزار تولیــد و رقابت هــا و تمرکزهــا مرتبــط  ــا کار و صنعــت و تکامــل اب روابــط طبیعــی ب

اســت و بــه عقیــده مارکسیســت ها تکامــل ابــزار تولیــد خــواه ناخــواه ســبب می شــود که 

قوانیــن اقتصــادی تغییــر یابــد. به عبــارت خــود آن هــا »تکامــل ابــزار تولیــد ســبب تغییــر 

در روابــط حقوقــی افــراد می گــردد«؛ یعنــی آن هــا روابــط قــراردادی را صددرصــد تابــع ابــزار 

ــر روابــط طبیعــی - اقتصــادی می باشــد می داننــد؛ یعنــی تکامــل  تولیــد کــه حاکــم ب

ابــزار تولیــد ســبب می شــود کــه روابــط طبیعــی - اقتصــادی تغییــر یابــد و ایــن تغییــر 

خــواه ناخــواه ســبب تغییــر قهــری و قطعــی در قوانیــن و مقــررات اقتصــادی می شــود؛ 

 هــر قانــون اقتصــادی ناشــی و حاکــی از یــک مرحلــه خــاص از مراحــل تکامــل 
ً

اصــوال

ابــزار تولیــد اســت و بــس.

شــاید از نظــر مارکسیســت ها تأثیــر روابــط اعتبــاری در روابط طبیعــی اقتصاد مفهومی 

نداشــته باشــد و از نظــر بعضــی دیگــر برعکس، تأثیــر روابط طبیعــی در روابط اعتباری 

مفهــوم درســتی نداشــته باشــد؛ امــا هیچ یــک درســت نیســت؛ هــم مقــررات اجتماعــی 

خــاص، جریانــات طبیعــی - اقتصــادی خاصــی را به دنبال خود مــی آورد، و هــم روابط 

و آثــار طبیعــی خــواه ناخــواه یــک سلســله مقررات جدیــدی را ایجــاب می کند. مطلب 

اساســی ایــن اســت کــه آیــا مقــررات اقتصــادی؛ یعنــی روابط اعتبــاری اقتصــاد، مبنائی 

جــز وســایل تولیــد نــدارد؟ یــا آنکــه ایــن مقــررات کــه یــک سلســله مقــررات اجتماعــی 

بــه معنــی اخــص اســت ناشــی از یــک سلســله حقــوق طبیعــی مســتقل از ابــزار تولیــد 

اســت؟ اختــالف نظــر اساســی مــا بــا مارکسیســت ها در ایــن قســمت اســت. 
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نظــر کتــاب اصــول علــم اقتصــاد کــه علــم 

اقتصــاد را صرفــًا عبــارت می دانــد از علــم بــه 

قوانیــن طبیعــی که در صورتی که اقتصــاد آزاد 

و شــخصی و غیــر متمرکز باشــد خــواه ناخواه 

بــر روابــط تولیــدی حکومــت می کنــد. 

یکــی از مشــخصات سوسیالیســم را »اداره 

اجتمــاع از روی شــعور و اراده« ذکــر کرده انــد 

کار  و  اشــتراکیت ســرمایه  لــوازم  از  را  ایــن  و 

دانســته اند. بــه عقیــده مــا این موضــوع از لــوازم 

اشــتراکیت نیســت.

را  حکومــت  و  کنتــرل  انــدازه  ایــن  اســالم 

ــا الزم  ــه آی ــر اینک ــب دیگ ــد. مطل ــز می دان جای

اســت اجتمــاع از لحــاظ اقتصــادی از روی 

حکومــت  یعنــی  شــود؛  اداره  اراده  و  شــعور 

یــع را در اختیــار بگیــرد؟ نقطــه  تولیــد و توز

ــه در  ــت ک ــع اس ی ــد و توز ــل آن آزادی تولی مقاب

ســرمایه داری هســت و موجــب هــرج و مــرج 

می شــود. مســأله دیگــر ایــن اســت کــه قانــون 

اجــازه ندهــد خواســته های مــردم منبــع درآمد 

باشــد؛ بلکــه منبــع درآمــد را محــدود کنــد بــه 

مصالــح بشــریت.

کــه  اســت  آن  مطلــب  ایــن  مقابــل  نقطــه 

ــًا  هرچیــزی تقاضــا شــد عرضــه شــود و احیان

زمینه هــای  ایجــاد  بــا  کاذب  تقاضــای 

بدبخت کننــده به وجــود می آورنــد. در اســالم 

هــر دو جهــت هســت ولــی در سوسیالیســم 

امــروز دنیــا فقــط قســمت اول وجــود دارد کــه 

ــع  ی الزمــه اش ایجــاد تعــادل میــان تولیــد و توز

اســت؛ امــا قســمت دوم کــه عبــارت اســت از 

هماهنــگ ســاختن احتیاجــات واقعــی بشــر 

و تولیــد و مبادلــه، وجــود نــدارد. 

 آنچــه اســالم از رشــته های درآمــد منــع کــرده 

اســت چنــد قســم اســت: 

قســم اول درآمــدی کــه از طریــق اغــرا بــه جهــل و تثبیت جهالت مــردم و تحکیم عقاید 

ســخیف و خرافــی نظیــر بت فروشــی و صلیب فروشــی به دســت آیــد. بعضــی افــراد ایــن 

چیزهــا را به نــام آزادی و احتــرام بــه عقیــده انجــام می دهنــد. آن هــا معتقدنــد حیثیــت 

ذاتــی بشــر او را الزم االحتــرام کــرده و الزمــه احتــرام به بشــر احترام به عقاید او و مقدســات 

اوســت هرچــه باشــد، ولــو بــت باشــد، ولــو ماننــد بــت ژاپنی هــا صــورت احلیــل یــا فــرج 

باشــد، یــا مثــل )بــت( هندوهــا گاو باشــد؛ امــا بایــد بدانیم کــه احترام به بشــر و حیثیت 

ذاتــی بشــر ایجــاب می کنــد کــه ایــن زنجیرهــا کــه بــه دســت خــود بســته را قطــع کنیم. 

اگــر مشــخصه اصلــی سوسیالیســم را اشــتراک ســرمایه بدانیــم در ایــن صــورت اســالم 

یــک مســلک اشــتراکی اســت، و اگــر مشــخصه اصلــی آن را اشــتراک در کار بدانیــم، 

اســالم مســلک اشتراکی نیســت. ما در ورقه های »اســالم، سرمایه داری، سوسیالیسم« 

مضــار و مفاســد مالکیــت ســرمایه و منابــع تولیــد را از یــک طــرف و مضــار و مفاســد 

ســلب مالکیــت فــردی را از محصــول کار شــخصی مفصــاًل ذکــر و منطــق اعتدالــی 

اســالم را مشــخص کرده ایــم.

یــم فئودالیســم،  یــم اقتصــادی جدیــد؛ یعنــی بعــد از رژ مشــخصه و فصــل ممیــز رژ

خریــد و فــروش و تجــارت بــا نیــروی کار نیســت؛ آن طــور کــه سوسیالیســت - و شــاید 

دیگــران - ادعــا کرده انــد، بلکــه مشــخصه اصلــی ماشــین؛ یعنــی اختراعــی که تنهــا ابزار 

کار انســان نیســت بلکــه مثــل خــود انســان به وجــود آورنــده کار و منبــع کار اســت بــه 

مقیــاس صدهــا برابــر انســان. 

ایجــاد  قــدرت   ،» کار »ارزش  کــه  کنیــم  قبــول  فرضــًا  این کــه  دوم  قســم   

قــدرت  یعنــی  نیســت؛  چیــز  آن  خــود  ارزش  میــزان  تابــع   ، چیــز یــک  ارزش 

انجــام  آن  روی  انســان  کــه  کاری  مقــدار  بــا  مســاوی  چیــز  یــک  کار  ایجــاد 

مــرده.  جســم  یــک  یــا  باشــد  زنــده  جســم  یــک  چیــز  آن  خــواه  نیســت،   داده 

قسم سوم آنکه سوسیالیسم مارکس واژگونه است. 

قســم چهــارم شــعارهای مارکــس بــر ضــد ســرمایه داری اســت؛ امــا اصــول و منطــق 

مارکــس ســرمایه داری را تطهیــر و تقویــت می کنــد. 

	 
مشــخصه اصلــی ســرمایه داری جدیــد یــا کاپیتالیســم و ســرمایه داری قدیــم و 

بــه طریــق اولــی سوسیالیســم این اســت که ســرمایه دار نیروی کار کارگــر را برای 

 بــه آن احتیــاج دارد. بــا ایــن نیــروی کار 
ً
فــروش می خــرد، نــه بــرای آنکــه شــخصا

اضافــه، ارزش ایجــاد می کنــد؛ اضافــه ارزش کــه مولــود نیــروی کار کارگــر اســت 

 متعلق بــه خــود او هســت، همــان ســودی اســت کــه کارفرمــا می بــرد. 
ً
و طبعــا
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کل  ســرمایه داری جدیــد نوعــی اســتثمار بیــن و ا

مــال بــه باطــِل 

ســرمایه داری جدید پدیده جداگانه، مستقل 

و بی ســابقه ای اســت و جداگانــه و مســتقاًل 

همچنان کــه  کــرد؛  اجتهــاد  آن  دربــاره  بایــد 

تجــارت در دنیــای جدیــد ســرمایه داری بــا 

تجــارت ســاده قدیــم ممکــن اســت از لحــاظ 

از  موضــوع  ایــن  باشــد.  متفــاوت  ماهیــت 

لحــاظ اصــول علم اقتصاد بایــد مورد مطالعه 

یــرا ادعــا می شــود که ســرمایه داری  قــرار گیــرد، ز

جدیــد نوعــی اســتثمار بیــن و اکل مــال بــه 

اســت  معاملــه ای  اســت،  می 
ّ
مســل باطــِل 

کــه یــک طــرف، محصــول زحمت کشــیدن 

م می خــورد و می بــرد.
ّ
دیگــری را مفــت و مســل

ایــن  در  بحــث  جدیــد  ســرمایه داری  در 

ــا  ــت ی ــاف اس ــا انص ــرمایه دار ب ــه س ــت ک نیس

اگــر  کــه  ایــن اســت  بی انصــاف، بحــث در 

را  کارگــر  واقعــی  حــق  بخواهــد  ســرمایه دار 

از ســود صــرف  به طــور مطلــق  بایــد  بدهــد 

کنــد، و چنیــن ســرمایه داری هرگــز در  نظــر 

بخواهــد  اگــر  و  شــد،  نخواهــد  پیــدا  دنیــا 

ــرد، دزدی و غصــب  ــدازه بب ــرد، هــر ان ســود بب

اســت. مشــخصه اصلی ســرمایه داری جدید 

کاپیتالیســم( از ســرمایه داری قدیمی - و به  (

طریــق اولــی از سوسیالیســتی - ایــن اســت 

کــه ســرمایه دار نیــروی کار کارگــر را بــرای فروش 

می خــرد نــه بــرای آنکــه شــخصًا بــه آن احتیاج 

، اضافــه ارزش ایجــاد  دارد؛ بــا ایــن نیــروی کار

می کنــد. اضافــه ارزش کــه مولــود نیــروی کار 

کارگــر اســت و طبعــًا متعلــق به خود او اســت 

می بــرد.  کارفرمــا  کــه  اســت  ســودی  همــان 

ســرمایه داری  می گوینــد  دلیــل  همیــن  بــه 

جدیــد عیــن اســتثمار کارگــر اســت. آنچــه در 

تئوری نظام اقتصادی مارکسیسم

یــخ را به طــور  علمــی بــودن تئــوری مارکسیســم متکــی بــه ایــن اســت کــه اول اینکــه تار

یخ باشــیم )هــر چند جبر  صــد درصــد مــادی تفســیر کنیــم و معتقــد بــه جبــر مــادی تار

یــخ را صحیــح می دانیــم؛ امــا آن را مــادی و اقتصــادی نمی دانیــم(؛ دوم اینکــه جبــر  تار

مــادی را به طــور دیالکتیکــی تفســیر کنیــم؛ یعنــی قوانیــن دیالکتیــک و از آن جملــه 

یــم و قانــون اصلــی حرکــت را تضــاد بدانیــم و در اجتمــاع نیــز  قانــون تضــاد را بپذیر

اساســی ترین حــوادث را مبــارزات طبقاتــی بدانیــم و طرح و حمایت از سوسیالیســم را 

تنهــا در خــور طبقــات رنجبــر بدانیــم، نــه به معنــی اینکــه تنها وظیفــه این طبقه اســت، 

بلکــه به معنــی این کــه عمــاًل ممتنــع اســت کــه غیــر ایــن طبقــه حامــی و طــراح عدالــی 

- که مظهر عالی اش در دوران رشــد ســرمایه داری سوسیالیســم - بشــود؛ و ســوم اینکه 

یــخ را همان طــور تفســیر کنیــم کــه مارکسیســت ها تفســیر کرده انــد؛  مراحــل تطــور تار

یعنــی این طــور فــرض کنیــم کــه هــر اجتماعــی چهــار مرحلــه معــروف را طــی کــرده و 

می کنــد: اشــتراک اولیــه، فئودالیســم، کاپیتالیســم، سوسیالیســم. این هــا پایه هــای 

ــت؛  ــدوش اس ــا مخ ــن پایه ه ــه ای ــه هم ــت. اول آنک ــم اس ــا مارکسیس ــس ی ــوری مارک تئ

یــخ، جبــر مــادی  ــا جبــر تار یــخ منحصــر بــه عوامــل اقتصــادی اســت ت نــه محرکــه تار

یــخ بشــر آن هاســت  باشــد، نــه قانــون اصلــی حرکــت مــادی تضــاد اســت و نــه ادوار تار

گفته ایــم صحــت تئــوری  گفته انــد. دوم آنکــه چنان کــه مکــرر  کــه مارکسیســت ها 

مارکسیســم دلیــل نمی شــود کــه سوسیالیســم پیشنهادشــده از طــرف مارکــس از ســایر 

ــر باشــد. سوسیالیســم ها علمی ت

مارکــس دربــاره خــود سوسیالیســم نظــرات خاصــی نــدارد، بلکــه طبــق تفســیر خاصــی 

یــخ کــرده اســت - کــه بــه قول خود مارکسیســت ها، دیگــران از آن غافل بوده اند  کــه از تار

- راه وصول به سوسیالیســم را پیدا کرده اســت و آن راه، راه علمی و مبتنی بر حقایق 

یخــی اســت؛ امــا راهــی کــه دیگــران جســتجو می کردنــد و می خواســتند  تجربــی و تار

وجــدان بشــر را بــرای سوسیالیســم قانــع و مؤمــن کنند، راه درســتی نیســت. 

	 
 سوسیالیســت ها چنان کــه از کتــاب اصــول علــم اقتصــاد نوشــین برمی آیــد 

کی آینده  کی کهــن و اقتصاد طبیعی اشــترا معتقدنــد کــه اقتصــاد طبیعی اشــترا

بــا اراده و شــعور تنظیــم می شــود؛ امــا اقتصــاد ســرمایه داری چــون بــر اســاس 

 شــعور یگانــه ای بــر آن حکومت نمی کنــد و قوانین 
ً
مالکیــت فــردی اســت قهــرا

الیشــعر عرضــه و تقاضــا آن را تحــت نفــوذ قــرار می دهــد. در کتــاب بــاال نظــام 

کی را بــه دو قســم تقســیم می کنــد: اقتصــاد ســاده تجارتــی و اقتصــاد  غیراشــترا

ســرمایه داری.
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ــود کــه کارگــر  ــود ایــن ب قدیــم به عنــوان اجــاره ب

محصــول کار یــا نیــروی کار خــود را بــه دیگری 

کــه بــه آن احتیــاج داشــت می فروخــت و آن 

دیگــری نیــز آن کاال را بــه قیمــت واقعی بــازاری 

می خریــد؛ مثــاًل او را مســتخدم خانــه خــود یــا 

دفتــر خــود قــرار مــی داد، و یــا به وســیله او دیــوار 

خانــه خــود را بــاال می بــرد؛ امــا بــا نیــروی کار او 

تجــارت نمی کــرد کــه مســتلزم ایــن باشــد کــه 

بــه قیمتــی بخــرد. 

نتیجهگیری

اقتصــادی  مختلــف  مکاتــب  مقایســه 

ثــروت حاکــی  و  یــع درآمــد  توز درخصــوص 

از تفاوت هایــی بــوده کــه ناشــی از نگــرش و 

دیدگاه هــای آن مکاتــب بــه غایــت و اهــداف 

افــراد  آحــاد  منزلــت  و  جایــگاه  و  انســانی 

جامعــه اســت، در مکتــب ســرمایه داری بــه 

یــک  به عنــوان  انســان ها  بــه  اینکــه  لحــاظ 

ابــزار و وســیله نگریســته می شــود، ارزش هــای 

کم رنــگ  بســیار  آن  در  اخالقــی  و  انســانی 

ــده گرفتــه شــود. در نظــام  اســت و شــاید نادی

بــه عامــل  ســرمایه داری بیشــترین اهمیــت 

ســرمایه  صاحبــان  عبارتــی  بــه  یــا  کارفرمــا 

داده شــده و عامــل کار یــا کارگــر از اهمیــت 

اســتعمار  در  و  نیســت  برخــوردار  چندانــی 

فاصلــه  بنابرایــن  دارد.  قــرار  ثروتمنــد  طبقــه 

طبقاتــی بــه لحــاظ اختــالف در کســب درآمد 

یــع  توز در  بی عدالتــی  و  بیشــتر  روز  بــه  روز 

درآمــد و ثــروت بــه وضــوح دیــده می شــود. 

 در نظــام سوسیالیســتی نیز همه چیــز به کام 

دولــت و در اختیــار دولــت اســت و مالکیــت 

خصوصــی بســیار کم رنــگ و بــه نــدرت اتفاق 

می افتــد؛ از ایــن رو انگیــزه کافــی بــرای تــالش 

و کوشــش افــراد به منظــور افزایــش تولیــد و ثــروت ملی صورت نگرفتــه و از ظرفیت های 

اقتصــادی بــرای رشــد و شــکوفایی جامعــه آن طــور کــه بایســته اســت، بهره بــرداری 

نمی شــود.

در ایــن صــورت مطلوبیــت نهایــی فــرد و جامعــه کــه هــدف و غایــت هــر مکتــب 

اقتصــادی اســت محقــق نخواهــد شــد؛ امــا در مکتــب اقتصــادی اســالم بــه لحــاظ 

اهمیتی که به انسان ها و تأمین نیازهای اساسی آن داده شده است، انسان به عنوان 

محــور و مرکــز ثقــل مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تمــام عوامــل تولیــد از قبیــل ســرمایه، زمیــن، 

ماشــین آالت و غیــره در خدمــت او قــرار گرفتــه و هــدف و غایــت آن ایجــاد رفــاه نســبی 

ــرای تمــام افــراد جامعــه اســت. در چارچــوب روابــط و مبانــی حقوقــی و ارزش هــای  ب

یــع درآمــد، ثــروت و بســط  ویــژه ای کــه معیــن کــرده اســت ســعی در برقــراری تــوازن در توز

عدالــت اجتماعــی بــا اســتفاده از شــیوه ها و راهکارهایــی کــه اتخــاذ می شــود، خواهــد 

یــع درآمــد بیــن عوامــل تولیــد در درجــه اول بــه دیدگاه هــا و ارزش هــای  کــرد. بنابرایــن توز

نظــام حاکــم بــر یــک جامعــه برمی گــردد.

به طــوری کــه در نظــام ســرمایه داری هیــچ التــزام اخالقــی یــا راه حل اصولــی برای تعیین 

دســتمزدها مطــرح نیســت، تنهــا نظــام عرضــه و تقاضــای نیــروی کار در بــازار اســت که 

نــرخ دســتمزدها را معیــن می کنــد و هیــچ تضمینــی بــرای تحقــق دســتمزد و حقــوق 

عادالنــه وجــود نــدارد؛ امــا نظــام اقتصــاد اســالمی بــه رغــم اینکــه بــه عکس العمل هــای 

ک قــرار  عوامــل بــازار توجــه دارد، اعتقــاد دارد کــه تنهــا انگیزه هــای مــادی نبایــد مــال

گیــرد و همــه چیــز بــر اســاس آن شــکل بگیــرد. قیمت گــذاری عوامــل تولیــد نیــز تأثیــر 

یــع درآمــد دارد، در نظــام اقتصــاد اســالمی قیمت گذاری عوامــل تولید  مســتقیمی بــر توز

بــر اســاس عدالــت و کمیابــی صــورت می گیــرد. به طــوری کــه بــر پایــه ایــن اصــول، نــرخ 

دســتمزد نیــروی کار بیــن ارزش نهایــی و متوســط تولیــد قــرار خواهــد گرفــت.

نــرخ دقیــق دســتمزد به انــدازه انســانیت رشــد یافتــه در کارفرمــا یا قانون حداقل دســتمزد 

، در نظــام اقتصــادی اســالم قیمت هــای ســرمایه و کارفرمایــی  بســتگی دارد. از ایــن رو

ــر ایــن قیمت گــذاری عوامــل تولیــد در اقتصــاد  به طــور هم زمــان تعییــن می شــود، بناب

اســالمی منصفانــه اســت و هــر عامــل، میــزان متناســبی از خدمتــش را بــه قیمــت روز 

یــاد ماهــوی بین این  به دســت مــی آورد. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد به دلیــل تفاوت ز

دو مکتــب و مکتــب اقتصــادی اســالم، امــکان اســتفاده از روش هــای توصیــه شــده 

ایــن مکاتــب در جامعــه اســالمی ایــران فراهــم نیســت. *
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ــک  کادمی ــد و آ ــوم جدی ــده عل و درس ناخوان

از  موجــی  نــاگاه  بــه  می شــدند،  محســوب 

حرکت هــای فکــری و اندیشــه ای را در حــوزه 

اقتصــاد اســالمی دامن زدنــد و به عنــوان کســی 

کــه مبــداء و مؤســس جریــان فکــری اقتصــاد 

بــا  توانســت  می شــد  محســوب  اســالمی 

نگارش کتاب اقتصادنا، ســایر اندیشــمندان 

یــادی  ز حــد  تــا  را  اســالمی  اقتصــاد  حــوزه 

تشــویق و تحریــک کنــد برای اینکــه ورود پیدا 

کننــد و کتــاب هــم بــر اســاس اینکــه مکتــب 

مکتــب  بــا  نســبتی  چــه  اســالم  اقصــادی 

از  مارکسیســم  و  سوسیالیســم  اقتصــادی 

یــک ســو و اقتصــاد ســرمایه داری از ســوی 

دیگــر دارد، نــگارش پیــدا کــرده اســت. در بیــن 

جوامــع اســالمی هــم کــه تشــنه پاســخی بودنــد 

بــرای اینکــه ببینند هویــت اســالمی آن ها چه 

رنــگ و بویــی در اقتصــاد خواهــد داشــت، بــه 

نظــر می رســد کــه در بســتر چنیــن تحوالتــی 

ــر و جریان ســاز  می شــود نقــش بی بدیــل و مؤث

شــهید صــدر را در حــوزه اقتصــاد اســالمی 

تبییــن کــرد«.

، مجــری برنامــه مصیــر دومیــن  ابراهیمی نصــر

ســؤال را از دکتــر توکلــی این گونــه مطــرح کــرد: 

، نظریــات اقتصــاد  »پیــش از شــهید صــدر

اســالمی )در همــان محــدوده زمانــی( توســط 

مــدون  شــکل  بــه  دیگــر  شــخصیت های 

اولیــن  اقتصادنــا  یــا  بــود؟  گرفتــه  صــورت 

کتــاب مدون شــده در مــورد اقتصــاد اســالمی 

اســت؟«

دکتــر توکلــی پیــش از ارائــه توضحیــات خــود 

کــه ظهــور اســالم  کــرد  بــه ایــن نکتــه اشــاره 

ــت  ــالمی اس ــاد اس ــه اقتص ــد اندیش ــأ تول منش

«، یک شــنبه ۲۹ تیرمــاه 1399،  بیســت و دومیــن قســمت از برنامــه تلویزیونــی »مصیــر

« و بــا اجــرای محمدمهــدی  بــا موضــوع »اقتصــاد اســالمی در اندیشــه شــهید صــدر

ابراهیمی نصر از شــبکه چهارم ســیما پخش گردید. در این برنامه، »دکتر محمدجواد 

توکلــی«، اســتاد اقتصــاد مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی )ره( و »دکتــر 

ســید احســان خانــدوزی«، عضــو هیــأت علمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عالمــه 

طباطبایــی و عضــو مجلــس شــورای اســالمی به عنــوان میهمــان و کارشــناس حضــور 

داشــتند.

»کتــاب اقتصاُدنــا اثــر شــهید ســید محمدباقــر صــدر نخســتین اثــر منســجم پیرامــون 

اقتصــاد اســالمی اســت. امــا آیــا می تــوان او را پــدر اقتصــاد اســالمی دانســت؟« ایــن 

ــان محمدمهــدی ابراهیمی نصــر در ابتــدای برنامــه بیــان شــد. ــود کــه از زب مقدمــه ای ب

مجــری برنامــه در اولیــن پرســش خــود از دکتــر خانــدوزی، پرســید: »اساســًا بحــث 

اقتصــاد اســالمی از کجــا آغــاز شــد؟«

ایــن عضــو هیــأت علمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بحــث خــود 

را بــا تغییــر مناســبات منطقــه ای در خاورمیانه و مستقل شــدن کشــورها پــس از جنگ 

جهانــی دوم آغــاز کــرد و بیــان داشــت: »بعــد از پایــان جنــگ دوم جهانــی جریان هــای 

اســالمی در کشــورهای مختلف انرژی متراکمی که بعد از دوره اســتعماری به شــکل 

یکپارچــه ای امــکان بــروز و ظهــورش را پیــدا نکــرده بــود در آن دهــه ظهــور جــدی پیــدا 

ــر سرنوشــت  ل طلبانه و مسلط شــدن ملت هــای منطقــه ب کــرد و ایــن جریــان اســتقال

خودشــان و جغرافیــای جدیــدی کــه شــکل گرفته بــود، همزمــان بــود بــا حملــه فکــری، 

اندیشــه ای و تمدنــی وســیعی کــه از ســمت غــرب بــه کشــورهای آســیایی و مســلمان 

و آفریقــا و آمریکای جنوبــی وجــود داشــت. زمانــه ی نبــردی بــود کــه اردوگاه فکــری، 

سیاســی و اقتصــادی ســرمایه داری در برابــر اردوگاه کمونیســم ایــن تقابــل را ایجــاد کــرده 

بود که کشــورهای مســلمان اگر می خواهند مســتقل باشــند چاره ای جز وابســتگی به 

یکــی از ایــن دو اردوگاه فکــری ندارنــد«.

دکتــر خانــدوزی در ادامــه پاســخ بــه پرســش فــوق، بحــث تــالش بــرای یافتــن هویــت 

متمایــز از ســوی مســلمانان را پیــش کشــید و تصریــح کــرد: »در ایــن میانــه بــود کــه 

متفکــران مســلمان کــه مســئولیت اجتماعــی بیشــتری احســاس می کردنــد، به ناچــار 

ل یافته بــه دنبــال  تالش هایــی را شــروع کردنــد بــرای اینکــه جوامــع اســالمی اســتقال

هویت متمایز در مناقشه بین لیبرالیسم )سرمایه داری( و مارکسیسم و سوسیالیسم 

و بــه دنبــال راه میانــه ای بگردنــد. تالشــی کــه مرحــوم شــهید آیــت اهلل ســیدمحمد باقــر 

ــا  ــل فهــم اســت. ایشــان ب ــی قاب صــدر انجــام داد، در چنیــن بســتر اجتماعــی و تمدن

نــگارش کتــاب اقتصاُدنــا، درحالی کــه خودشــان هنــوز بــه 30 ســالگی نرســیده بودنــد 
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و ســپس بیــان داشــت: »بــرای اینکــه نقــش 

[ اقتصــاد  شــهید صــدر به عنــوان ]پایه گــذار

نــگاِه  بایــد یــک  اســالمی مشــخص بشــود، 

قــرن  اوایــل  اســالم  باشــیم.  داشــته  یخــی  تار

هفتــم میــالدی ظهــور کــرد. می شــود گفــت 

یــم  کــه بعــد از ســال 500م. یــک دوره ای را دار

کــه حضــرت آقــا اســمش را گذاشــتند انســان 

250 ســاله؛ یعنــی دوره ظهــور اســالم و پیامبــر 

اعظــم )ص( و ائمــه تــا ســال حــدود 870م. 

کــه شــومپیتر1 از آن یــاد  ایــن دوره ای اســت 

اندیشــه ای.  شــکاف  یــک  نــام  بــه  می کنــد 

اندیشــه ای  هیــچ  قرون وســطی  در  می گویــد 

از متفکــران  اســت. خیلــی  وجــود نداشــته 

قرون وســطی گفته انــد کــه اتفاقــًا ایــن دوران، 

کــه  بــوده  غربــی  اندیشــه های  افــول  دوران 

کــه در یونــان باســتان بــود  آن اندیشــه هایی 

اندیشــه های  به خصــوص  بــود،  کــرده  افــول 

اقتصادی، و لذا هیچ اندیشــه ای نبود. اینجا 

بحــث اندیشــه اقتصــاد اســالمی عمــالً متولــد 

کــه تــا حــدود ســال  شــد. بــه نظــر می رســد 

یــج در ارائه اندیشــه  1500م یــک نــوع افــول به تدر

اقتصــاد اســالمی باتوجــه به اقتضائــات اتفاق 

می افتــد و از ســال 1500م بــه بعــد رنســانس 

بعــد  بــه  1776م  حــدود  و  می افتــد  اتفــاق 

یــم کــه آدام اســمیت2  مکتــب کالســیک را دار

و مکاتــب اقتصــادی پشــت ســر هــم می آینــد 

و ایــن تقابل هــای فکــری بیــن ســرمایه داری 

انقــالب  می آیــد،  وجــود  بــه  مارکسیســم  و 

اتفــاق  صعنتــی و مشــکالت عدالــت هــم 

می افتــد، از طــرف دیگــر سوسیالیســت های 

تخیلــی مقابــل ســرمایه داری بحــث می کننــد 

 20 قــرن  اواســط  کــه  زمانــی  بــه  می رســد  و 

باشــد«.

ایــن اســتاد اقتصــاد در ادامــه توضیحاتــش، گفــت: »شــهید صــدر جلــد اول کتــاب 

اقتصادنــا را حــدود 1961-1962م نوشــته اســت. اینجــا زمانــی اســت کــه در عــراق ظاهرًا 

تــی بــه سوسیالیســم در جامعــه عراقــی  یــک تقابــل اندیشــه ای وجــود داشــته و تمایال

ــذا شــهید صــدر اندیشــه اقتصــاد اســالمی را به صــورت سیســتمی  وجــود داشــته و ل

عرضــه می کنــد. قبــل از شــهید صــدر رگه هایــی از عرضــه اندیشــه اقتصــاد اســالمی را 

یــم کــه مقابــل اســتعمار  یــم. مثــالً در حــدود 1900م جریــان علمــای عصــر قاجــار را دار دار

انگلیــس بلنــد می شــوند، مثل آقانجفی و آن داســتان معــروف بیانیه علمای اصفهان 

کــه مصــرف کاالی خارجــی را تحریــم می کننــد. امــا از ســال 1900م تــا 1960م یــک افولــی 

اتفــاق می افتــد کــه یــک مقــدار دالیلــش سیاســی اســت. چــون بعــد از اینکه انگلســتان 

کل مناطــق ایــران را گرفــت عمــالً نهضــت علمــا هــم کــه می شــود گفــت یــک نــوع 

نهضــت اقتصــاد مقاومتــی یــا ملی گرایــی اقتصــادی بــود، از بیــن رفــت. شــهید صــدر بــا 

یــک فاصلــه 40-50 ســاله اینجــا ظهــور می کنــد و نــگاه سیســتمی دارد«.

دکتــر توکلــی همچنیــن اشــاره ای بــه ویژگــی نگرش شــهید صــدر داشــت و در راســتای 

توضیــح ایــن نگــرش تصریــح کــرد: »آنچــه کــه مــا می توانیــم راجــع بــه شــهید صــدر 

ــز می کنــد ایــن اســت کــه  بگوییــم و آنچــه کــه ایشــان را از اندیشــمندان قبلــی متمای

یــک نــگاه مکتبــی بــه اقتصــاد اســالمی دارد. یعنــی اقتصــاد اســالمی را به عنــوان یــک 

مکتــب بدیــل بــرای اقتصــاد ســرمایه داری و سوسیالیســم مطــرح می کند. شــهید صدر 

گ3 در یکــی از آثــارش بــه نــام »اقتصاددانــان بــزرگ  تنهــا مســلمانی اســت کــه مــارک بــال
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نظــام  از  را  اقتصــاد  علــم  حســاب  واقــع  در 

اقتصــاد ســرمایه داری جــدا کردنــد؛ مقولــه ای 

تــا دهه هــا بعــد می دیدیــم خیلی هــا در  کــه 

ایــران همچنــان متوجــه ایــن مســئله نیســتند 

می دهنــد.  تعمیــم  دو  هــر  بــه  را  ایــرادات  و 

همچنیــن شــهید صــدر وظیفــه پژوهشــگران 

یربناهــای  ز آن  کشــف  را  اســالمی  اقتصــاد 

ــد. ایشــان هــم  اقتصــاد اســالمی معرفــی کردن

بــه جهــت نــوع نــگاه و هــم بــه جهــت روش 

و ِمُتــد و هــم بــه جهــت دســتاوردهایی کــه بــا 

غواصــی در عمــق ایــن مباحــث بــا خودشــان 

آوردنــد، می شــود گفــت حقــًا و انصافــًا ایشــان 

پــدر و بنیان گــذار اقتصــاد اســالمی بــود«.

میانــه ی  در  ابراهیمی نصــر  محمدمهــدی 

برنامــه ایــن ســؤال را مطــرح کــرد کــه: »آیــا در 

کتــاب اقتصادنــا، شــهید صــدر معتقدنــد 

کــه اقتصــاد اســالمی یــک علــم اســت؟ یعنــی 

یــم؟ یــا ماننــد  مــا یــک اقتصــاد اســالمی دار

بــرای همــه  کــه اســالم  توصیه هایــی اســت 

کــرده اســت؟« مــوارد مطــرح 

دکتــر توکلــی در پاســخ بــه ایــن پرســش ضمــن 

ــه کــه یکــی از بحث هــای  ــه ایــن نکت اشــاره ب

چالشــی کــه در مــورد شــهید صــدر و اندیشــه 

ایشــان مطــرح شــده همیــن تفکیکــی اســت 

کــه ایشــان بیــن مذهــب اقتصــادی و علــم 

داشــت:  بیــان  می کننــد،  مطــرح  اقتصــاد 

کــه  می کننــد  مطــرح  را  ادعــا  ایــن  »ایشــان 

نــوع  یــک   
ً
اوال و  اصالتــًا  اســالمی  اقتصــاد 

ایشــان  وقتــی  اســت.  اقتصــادی  مکتــب 

می گوینــد  می کننــد،  تعریــف  را  مکتــب 

مکتــب اقتصــادی اســالم راه و روشــی اســت 

کــه اســالم می خواهــد زندگــی اقتصــادی را بــر 

جهــان: شــرح حال، افــکار و آثــار 220 اقتصــاددان بــزرگ جهــان«، به عنــوان یــک متفکــر 

ــاد کــرده اســت. ایــن نکتــه هــم خیلــی مغفول مانــده کــه مــا شــهید  اقتصــادی از آن ی

صــدر را خیلــی خــوب نتوانســتیم در داخــل و خــارج معرفــی کنیــم. وقتــی آثــار ایشــان 

را بررســی و قبــل و بعــد از شــهید صــدر را نیــز مقایســه می کنیــم، انــگار شــهید صــدر و 

یــخ اندیشــه اســالمی یــک نقطــه عطــف اســت، به خصــوص اینکــه بــا  ظهــورش در تار

انقــالب اســالمی هماهنــگ شــده اســت«.

دکتــر احســان خانــدوزی در پاســخ بــه مجــری برنامــه کــه پرســیده بــود »شــهید صــدر 

کــه مــا اســم اقتصــاد اســالمی را روی  چــه کاری در اندیشــه ورزی خــود انجــام داده 

یــم؟« بیــان داشــت: »در حــوزه اقتصــاد اســالمی نیازمنــد  اندیشــه شــهید صــدر می گذار

به دودســته دســتاوردها بودیم تا بتوانیم بگوییم اقتصاد اســالمی هویتی برای خودش 

، دســتاوردهای ایجابــی و تولیــدی کــه  دارد: یــک، دســتاوردهای ســلبی و نقــدی؛ و دو

ــه تفکــر اقتصــاد اســالمی. شــهید صــدر هــم صاحــب یــک  اختصــاص پیــدا کنــد ب

ذهــن نقــاد و جــوال در همــه حوزه هــا بــود و هــم اینکــه یــک ذهــن خــالِق مولــِد کــه 

، تألیف هــا و تلفیق هــای ســازنده بــود و توانایــی کنار هم نشــاندن  مبــدع حرف هــای نــو

عناصــر به ظاهــر ســنتی را داشــت.

ایشــان هــم  کــه  نشــان داد  این طــور  اقتصادنــا  در  را  ایــن دو خــودش  تلفیــق  ثمــره 

بــه  نســبت  عالمانــه  کامــالً  درعین حــال  و  اساســی  و  جــدی  نقــد  یــک  توانســت 

اقتصــاد مارکسیســتی داشــته باشــد و همیــن قاعــده را در خصــوص ســرمایه داری نیــز 

پیــاده کردنــد. بــه جهــت اینکــه در دهــه 1950 و 1960م کشــورهای خاورمیانــه و عــراق 

یه ی تــازه مستقل شــده از امپراتــوری عثمانــی و تعــدادی از کشــورها متأثــر از  و ســور

جریان هــای چــپ بودنــد و بحــث تحــول و بــرادری و عدالت خواهــی را آن هــا داشــتند 

از جریان هــای اســالمی می ربودنــد و بــه نــام خودشــان مصــادره می کردنــد؛ در چنیــن 

ــد«. ــان کردن ــه ای شــهید صــدر نقــد اساســی خودشــان را بی زمان

عضــو هیــأت علمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در ادامــه ضمــن 

اشــاره بــه تولیــد نقدهــای ایجابــی توســط شــهید صــدر در مــورد مذهــب اقتصــاد 

ــدر  ــهید ص ــرد: »ش ــح ک ــم، تصری ــب و عل ــن مذه ــز بی ــخص کردن تمای ــالمی و مش اس

	 
دکتــر توکلــی: »آنچــه کــه مــا می توانیــم راجــع بــه شــهید صــدر بگوییــم و آنچــه 

کــه ایشــان را از اندیشــمندان قبلــی متمایــز می کنــد ایــن اســت کــه یــک نــگاه 

ــک  ــوان ی ــالمی را به عن ــاد اس ــی اقتص ــالمی دارد. یعن ــاد اس ــه اقتص ــی ب مکتب

مکتــب بدیــل بــرای اقتصــاد ســرمایه داری و سوسیالیســم مطــرح می کنــد. 
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ــد.  ــامان بده ــت س ــات عدال ــاس اقتضائ اس

کــه  اســت  محــوری  نــکات  از  یکــی  ایــن 

شــهید صــدر در دهــه 1950-1960م عدالــت 

اقتصــادی را طــرح می کنــد و می گویــد محــور 

مدیریت اقتصاد جامعه باید عدالت باشــد. 

ــرده و  ــرح ک ــک را مط ــن تفکی ــدر ای ــهید ص ش

می گویــد اگــر می خواهیــد در آیــات و روایــات 

بــه دنبــال قانــون عرضــه و تقاضــا بگردیــد، 

ایــن رســالت قــرآن روایــات نیســت. ایشــان 

اقتصــادی  مذهــب  یــا  مکتــب  می گویــد 

ــا وقتــی  وقتــی در جامعــه اجــرا و پیــاده شــد ی

اجــرا بشــود، می توانــد فضــا را بــرای تولیــد علــم 

اقتصــاد اســالمی فراهــم کنــد«.

را  خــود  توضیحــات  اقتصــاد  اســتاد  ایــن 

اصــول  صــدر  شــهید  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 

اقتصــاد اســالمی را روی ســه مــورد: »مالکیــت 

مــزدوج«، »آزادی در کادر محــدود« و »عدالت 

اجتماعــی« تحلیــل می کنــد، تصریــح کــرد: 

»ابتــدا بایــد بــر اســاس اندیشــه های اســالم 

موضــوع،  اســاس  بــر  و  عدالــت  حــوزه  در 

ایجــاد  را  نیــاز  مــورد  نهــادی  ســاختارهای 

را  مالکیــت  حقــوق  ســاختار  مثــالً  کنیــم؛ 

ایجــاد کنیــم؛ بــر اســاس همیــن اندیشــه ای 

کــه شــهید صــدر مطــرح می کنــد و می گویــد 

مبنایــش، مبنــای مالکیــت حقیقــی خداوند 

اســت و بعــد در ذیــل ایــن مالکیــت خداونــد، 

می کنــد.  ترســیم  را  اعتبــاری  مالکیــت 

و  بانکــی  نظــام  مثــل  دیگــری  ســاختارهای 

ــن  ــر ای ــود و ب ــف می ش ــا تعری ــی و این ه مالیات

اســاس شــهید صــدر می گویــد مــا می توانیــم 

یــک دانــش اقتصــاد اســالمی داشــته باشــیم. 

ایــده ای کــه شــهید صــدر مطــرح می کنــد ایــن 

اســت کــه اقتصــاد اســالمی دو بخــش دارد: 

یــک، چارچوب هــا و ســاختارهای نهــادی و ابعــاد ارزشــی اســت کــه می شــود گفــت 

مشــابه اقتصــاد هنجــاری اســت. این هــا وقتــی پیــاده شــد می توانیــم تحلیــل رفتــاری و 

کارکــردی داشــته باشــیم. بــر اســاس ایــن می تــوان نظریــه رفتــار مســلمان یــا نظریــه رفتــار 

تولیدکننــده مســلمان داشــت. ایــن تحلیــل فضــا را بــرای تولیــد دانش اقتصاد اســالمی 

آمــاده می کنــد. در نهایــت شــهید صــدر یک ســری قوانیــن اجرایــی را مطــرح می کنــد و 

می گویــد اقتصــاد جامعــه اســالمی بایــد بــر اســاس ایــن قواعــد اجــرا بشــود. اگــر برخــی 

از قواعــد را دقیــق بخوانیــم، می بینیــم کــه مــا در اقتصــاد خودمــان نتوانســتیم این هــا 

را اجرایــی کنیــم. مثــالً شــهید صــدر می گویــد تولیــد مبتنــی بــر ســفته بازی را بایــد در 

اقتصــاد اســالمی حــذف کنیــم، یعنــی فاصلــه بیــن تولیــد و مصــرف بایــد بــه کمتریــن 

حــد ممکــن برســد. درحالی کــه در اقتصــاد کشــور خودمــان، قســمت ســفته بازی و 

لــی معضلــی بــرای اقتصادمــان شــده اســت«. دال

پــس از توضیحــات دکتــر توکلــی، مجــری برنامــه از دکتــر خانــدوزی خواســت تــا 

ایشــان گام هــای تحقــق اقتصــاد اســالمی از منظــر شــهید صــدر را تبییــن کننــد. دکتــر 

خانــدوزی در همیــن زمینــه بیــان داشــت: »شــهید صــدر شــش مرحله بــرای عملیات 

کشــف مکتــب می شــمارند: ابتــدا از مرحلــه طــرح ســؤال مکتبــی شــروع می شــود کــه 

اساســًا مــا در مکتــب یــا مذهــب اقتصــادی اســالم بــه چــه پرســش هایی بایــد پاســخ 

بدهیــم تــا بتوانیــم تنظیــم حیــات و رفع مشــکالت اقتصــادی جامعه را انجــام بدهیم؟ 

در مرحلــه دوم احــکام اجتهــادی اقتصــادی مرتبــط بــا آن پرســش را بایــد گــردآوری 

کنیــم. مرحلــه ســوم گزینــش احکام دارای ســبقه مکتبی اســت کــه ایــن از نوآوری های 

ــا همدیگــر  شــهید صــدر اســت. مرحلــه چهــارم هماهنگ کــردن مجموعــه احــکام ب

... را کنــار هــم قــرار  ، مالیــات، بانکــداری و اســت؛ یعنــی وقتــی احــکام در حــوزه کار

دادیــم بتوانیــم بــه یــک مجموعــه هماهنــگ برســیم. در مرحلــه پنجــم اســتنباط گــزاره 

یربنایــی بــر ایــن اســاس انجــام می شــود. آخریــن مرحلــه هــم عبــارت اســت  اصلــی و ز

ــه  ــد وارد مرحل ــا بای یربناه ــن ز ــر ای ــی ب ــادی؛ مبتن ــام اقتص ــن نظ ــاب کارآمدتری از انتخ

دکتر محمدجواد توکلی  		دکتر سید احسان خاندوزی  		
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دکتــر  از  پرســش  آخریــن  در  ابراهیمی نصــر 

کــه  کــرد  مطــرح  را  ســؤال  ایــن  خانــدوزی 

اقتصــاد  در  مطــرح  بحث هــای  از  »یکــی 

- کــه اســالمی و چــه غیراســالمی - بحــث 

تعریض هایــی  از  یکــی  اســت.  بانکــداری 

کــه بــه شــهید صــدر زده می شــود ایــن اســت 

کــه نظــام فعلــی بانکــداری بــدون ربــای مــا 

ــه آن انتقــاد وارد اســت، حاصــل  کــه خیلــی ب

اندیشــه اقتصــادی شــهید صــدر اســت. ایــن 

دارد؟« واقعیــت 

دکتــر خانــدوزی ضمــن تهمت خوانــدن ایــن 

مســئله در خصــوص شــهید صــدر تصریــح 

ایــن  ممیــزه اش  وجــه  صــدر  »شــهید  کــرد: 

اســت کــه نگاهــش خیلــی نظــام واره اســت و 

ــا بســیاری از فقهــای  اساســًا تفــاوت ایشــان ب

بــزرگ ایــن اســت کــه ایشــان خیلی سیســتمی 

ــه تمــام ابعــاد و  مســئله را تحلیــل می کنــد و ب

اجــزاء آن سیســتم اهمیــت می دهــد. مــا در 

بانکــداری خودمــان این گونــه عمــل نکردیــم؛ 

یعنــی نظــام بانکــداری مــا در کنــار بقیــه ابعــاد 

مالیــات،  درحــوزه   - مــا  اســالمی  اقتصــاد 

حاصــل   -... و نفــت  درآمدهــای  بودجــه، 

هیــچ نظــام واره ای نســبت به اقتصاد اســالمی 

نیســت. در واقــع این گونــه نیســت کــه رویکــرد 

مشــخصی از اقتصــاد اســالمی را انتخــاب 

کــرده باشــیم، چــه از شــهید صــدر و چــه از 

شــهید مطهــری یــا دیگــران، و مبتنــی بــر آن 

... خودمــان را  نــگاه نظامــات مالــی، بانکــی و

ــیم«.* ــرده باش ــم ک تنظی

پینوشت
1. Joseph Schumpeter.
2. Adam Smith.
3. Mark Blaug.

نظام ســازی اقتصــادی بشــویم. ایــن نظــام بایــد بتوانــد آن قواعــد مکتبــی بــرای تحقــق 

عدالــت را محقــق کنــد«.

آخریــن ســؤالی کــه مجــری برنامــه مصیــر از دکتــر توکلــی پرســید ایــن بــود کــه »نظریــه 

، چــه تفاوتــی بــا ایــن نظــام بانکــداری بــدون ربــا - کــه در کشــور مــا  بانکــی شــهید صــدر

هــم اجــرا می شــود - دارد؟«

اســتاد اقتصاد مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی )ره( در پاســخ، ضمن اشــاره 

بــه اینکــه شــهید صــدر اعتقــاد داشــتند دو نــوع بانــک می توانیــم داشــته باشــیم: یــک 

بانــک در جامعــه ای کــه بقیــه شــئونش غیراســالمی اســت )حتــی ممکــن اســت اســم 

آن کشــور هــم اســالمی باشــد(؛ و یــک بانــک هــم در جامعــه ای کــه همــه شــئونش 

)نظــام بیمــه، مالــی، فرهنگــی و سیاســی( اســالمی اســت، بیــان داشــت: »چیــزی کــه 

شــهید صــدر عمدتــًا مطــرح کــرده در مــورد بانــک در جامعــه ای اســت کــه کل شــئون 

ــداری  ــوی بانک ــهید صــدر الگ ــم از ش ــر بگویی ــده اســت. اگ ــی نش ــالم در آن اجرای اس

اســالمی را اقتبــاس کرده ایــم، درواقــع ایــده ای را اقتبــاس کرده ایــم کــه شــهید صــدر بــرای 

جامعــه اســالمی ارائــه نکــرده اســت. ادعــای شــهید صــدر هــم ایــن نیســت کــه »البنــک 

بــوی« را بــرای کشــور ایــران کــه قاعدتــًا ادعــا می کنــد همــه شــئونش اســالمی اســت،  الالر

نوشته اســت.

ــد اگــر  شــهید صــدر در یکــی از قاعده هایــی کــه در ایــن کتــاب مطــرح کــرده ، می گوی

بــه صاحــب ســرمایه ســود تضمین شــده پرداخــت شــود، بــر اســاس قوانیــن اســالمی و 

دو روایــت صحیحــی کــه نقــل می کننــد، می گوینــد اصــالً این چنیــن پول دادنــی باطــل 

اســت. ایــن را می توانیــم بــا سیســتم بانکــداری در جمهــوری اســالمی مقایســه کنیــم. 

ســود علی الحســاب در قوانیــن و قواعــد بانکــداری مــا نبــوده، بعــدًا بــا فاصلــه ای وارد 

ــل  ــدًا تبدی ــاب بع ــود علی الحس ــن س ــود و ای ــاد ش ی ــش ز ــا جذابیت ــد ت ــی ش ــام بانک نظ

شــد بــه یــک ســود قطعــی. الگویــی کــه مــن از خوانــدن کتــاب »االســالم یقــود الحیــاه« 

یانــی که بســیاری  می فهمــم، همــان الگــوی »PLS« اســت؛ یعنــی مشــارکت در ســود و ز

از متفکــران اصلــی به خصــوص در فضــای زبــان انگلیســی ایــن را نوشــتند. بانکــداری 

اســالمی یعنــی نبایــد بــه صاحــب ســرمایه ســود قطعــی تعلــق بگیــرد. اصــالً عمــده ی 

برتــری نظــام بانکــداری اســالمی همیــن اســت کــه می گوینــد این گونه نیســت کــه بانک 

مجبــور شــود ســود قطعــی بــه ســپرده گذارها بدهــد و در بخش واقعــی رکود و تــورم وجود 

داشــته باشــد. چطــور ممکــن اســت کــه نظــام بانکــی این قدر خــوب محاســبه می کند 

و دقیقــًا متوجــه می شــود کــه 18 درصــد اســت؟ اگــر االن وضعیــت بانک هــا را ببینیــم 

متأســفانه یــک رقابتــی در ســود علی الحســاب پیــدا شــده اســت. ایــن در واقع عــدول از 

ایــده شــهید صــدر اســت. یعنــی مــا نه تنهــا رویکــرد شــهید صــدر را اجــرا نکردیــم، بلکــه 

یک جاهایــی از آن رویکــرد عــدول کردیــم«. 
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سلسله نشســت های  از  نشســت  اولیــن 

و  اســالم  نســبت  موضــوع  بــا  اقتصــاد  علــم 

اقتصــاد در خبرگــزاری حــوزه و در اســفندماه 

 ، مذکــور نشســت  در  کــه  شــد  برگــزار   1399

معصومی نیــا،  والمســلمین  حجج االســالم 

و  مهمــان  به عنــوان  خســروپناه  و  رضایــی 

محــور  ســه  داشــتند.  حضــور  کارشــناس 

اساســی و عمــده بحــث کــه در ایــن نشســت 

: بــه آن هــا پرداختــه شــد عبارتنــد از

بــا  اقتصــاد،  و  اســالم  نســبت  راســتای   )1  

اقتصــاد و  اســالم  موضــوع  طــرح  چرایــی  عنــوان 

 2( منظور از علم اقتصاد مکتب اقتصاد و نظام اقتصاد 

 3( تبعات پذیرش نظام اقتصادی، علم اقتصاد اسالمی و مکتب اقتصادی.

مجــری برنامــه، بخــش ابتدایــی را بــا صحبت هــای حجــت االســالم و المســلمین 

رضایــی آغــاز نمــود:

ایشــان کــه عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه مفیــد هســتند، ابتــدا در خصــوص طــرح و 

پیگیــری چنیــن موضوعاتــی ابــراز خشــنودی داشــتند و از تمامــی فعــاالن ایــن عرصــه 

تشــکر و  قدردانــی کردنــد و ســپس بحــث خــود را با عنــوان آمیخته ها و تجربیات چند 

ســاله در محضــر اســاتید و کالس هــای اقتصــاد شــروع کردنــد، و بیــان داشــت: »اســالم 

و اقتصــاد مســأله بســیار مهمــی اســت و حــال منظورمــان از اســالم و اقتصــاد چیســت 

و اگــر مســأله اســالم مدنظــر مــا مجموعــه معــارف اســالمی باشــد کــه بــه تعبیــر ســاده در 

تبيين نسبت اسالم و اقتصاد
گزارشی از ماهیت و هویت اندیشه ای علم اقتصاد اسامی
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بخش هــای رابطــه انســان بــا جامعــه رابطــه 

انســان بــا اقتصــاد اســت، بنابرایــن مبنــای 

اســالم کــه توحیــد در ربوبیــت و از جامعیــت 

قــرآن برخــوردار اســت، بــه روابــط انســان بــا 

اقتصــاد نیــز پرداختــه اســت. اگــر بــه قــرآن 

ــاب اقتصــاد  ــی درب ــات فراوان تمثــل کنیــم، آی

در تولیــد و مصــرف خواهیــم داشــت. اصــل 

، جاودانگــی اســالم  کالمــی دیگــر و مبنــای 

اســت و این طــور نیســت کــه بگوییــم احــکام 

اقتصــادی  و  اجتماعــی  احــکام  کــه  الهــی 

اســالم  صــدر  انســان های  بــه  مربــوط  دارد، 

یــخ مصــرف آن تمــام شــده؛ خیــر  اســت و تار

ایــن توصیه هــا، آموزه هــا، ارزش هــا و احــکام 

بــرای  قــرآن  در  اقتصــادی  توصیف هــای  و 

ســعادت انســان بیــان شــده اســت، بنابرایــن 

اگــر بخواهیــم اســالم و اقتصــاد را تبیین کنیم 

اســالم  کالمــی  مبانــی  آن  راه هــای  از  یکــی 

اســت.«

در ادامه بحث حجت االســالم و المســلمین 

عنــوان  بــا  ســؤالی  باطــرح  خســروپناه 

آن،  بخش هــای  و  اقتصــاد  ســاحت های 

اجــازه خواســتند تــا در بخــش بعــدی بتواننــد 

ــالم و  ــبت اس ــکافانه نس ــق و موش ــور دقی به ط

کننــد. اقتصــاد را توصیــف 

و  االســالم  حجــت  توضیحــات  از  پــس 

از  برنامــه  مجــری  خســروپناه،  المســلمین 

داغ  چرایــی  درمــورد  تــا  خواســت  ایشــان 

شــدن بحــث اســالم و اقتصــاد در ایــن دوره 

بفرماینــد.  را  توضیحاتــی 

حجــت االســالم و المســلمین خســروپناه در 

ایــن زمینــه بیــان داشــتند: »چنــد عامــل در 

جامعــه مــا وجــود دارد کــه یکــی از آن هــا طــرح 

یــک مســأله چالــش برانگیــز اســت کــه باعــث 

کتــاب ســنت کــه از ســوی خداونــد متعــال توســط پیامبر گرامــی اســالم و ائمه )علیهم 

الســالم( بــه مــا رســیده اســت، به نوعــی می تــوان راجع بــه آن صحبــت کــرد و اگــر منظــور 

علــم خاصــی، مثــالً فلســفه اســالمی یــا فقــه یــا کالم باشــد، ممکــن اســت تعبیر هــای 

دیگــری داشــته باشــد.«

حجــت االســالم و المســلمین رضایــی در ادامــه بــا طــرح ایــن ســؤال کــه دیــن اســالم در 

ــد: »منظــور از اقتصــاد؛  ــه می اندیشــد، صحبــت خــود را ادامــه دادن ایــن زمینــه چگون

یعنــی حقــوق اقتصــادی، بحث هــای فلســفی مبنایــی و حقــوق اســالمی کــه اصــل 

ــم  ــرح می کنی ــاد را مط ــث اقتص ــی بح ــن وقت ــد،  بنابرای ــرح می کن ــی را مط ــی زندگ چرای

گاهی احکام اقتصادی و فلســفه اساســی زندگی وگاهی مســائل علمی مطرح اســت. 

در قــرن نوزدهــم و زمانــی کــه ماکــس دیــدگاه سوسیالیســم را پایه گــذاری کــرد پایه هــای 

بحث هــا و  مکاتــب اقتصــادی نیــز شــکل گرفت؛ اما در قرن بیســتم این مســأله بــه اوج 

خــود رســید، چنــدی بعــد بحثــی مطــرح شــد به عنــوان مکتــب اقتصــادی کــه در بیــن 

بحث هــای اســالمی ایــن مســأله بــا نوشــته ای از شــهید صــدر جلــوه پیــدا کــرد.«

در ادامــه نشســت حجت االســالم و المســلمین خســروپناه ضمــن تشــکر از خبرگــزاری 

حــوزه کــه ترتیــب برگــزاری ایــن جلســه را دادنــد، درخواســت ادامــه ایــن نشســت ها بــا 

عناویــن مطرحــی، همچــون نســبت علــم و دیــن کــه یکــی از بحث هــای بســیار جــدی 

اســت را داشــتند و ایــن اســتاد فقیــه حــوزه و دانشــگاه در ابتــدای صحبت هایشــان 

تــی را بیــان کردنــد و فرمودنــد:  دربــاره چرایــی بحــث نســبت اســالم و اقتصــاد جمال

»تنهــا بحــث نســبت اقتصــاد و اســالم اهمیــت ندارد بلکه نســبت اســالم و سیاســت، 

نســبت اســالم و رســانه، نســبت اســالم و فرهنــگ و بــه تعبیــری مباحــث علــوم انســانی 

و علــوم هنــری از بحث هایــی اســت کــه بایــد نســبت آن هــا بــا اســالم دیــده شــود و فقــط 

بحــث اقتصــاد نیســت.

یــم کــه  نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه مــا یک ســری مبانــی کالمــی اقتصــاد دار

ایــن مبانــی کالمــی اگــر درســت تبیین شــود نســبت اســالم و اقتصاد هم تبییــن خواهد 

شــد، اصــل اول  مبانــی کالمــی، اقتصــاد توحیــد در ربوبیت اســت، توحیدی که اســالم 

معرفــی می کنــد تنهــا توحیــد ذاتی و توحید صفاتی نیســت، بلکه توحیــد در خالقیت 

را شــامل می شــود کــه توحیــد ربوبیــت تکوینــی وهم چنیــن تشــریحی می باشــد، اصــل 

دوم اصــل خاتمیــت نبی گرامــی اســالم )ص( اســت انســان در نســبت ســعادت دنیــا و 

آخــرت بایــد از پیامبــر الهــی، حضــرت رســول اهلل )ص( پیــروی کنــد.

ســومین اصل، اصل جامعیت اســالم اســت؛ یعنی اســالم فقط رابطه انســان با خدا را 

بیــان نکــرده، بلکــه رابطــه انســان بــا خدا، رابطه انســان با خــود، رابطه انســان با طبیعت، 

رابطــه انســان بــا جامعــه، رابطــه انســان بــا مــاورای طبیعــت و رابطــه انســان بــا ملکــوت 

را بیــان کــرده اســت کــه تمامــًا عناصــر و اجــزای جامعیــت اســالم می باشــند. یکــی از 
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می شــود ایــن مســأله در ذهن عمــوم و خواص 

مــردم و رســانه ها نیــز مطــرح شــود ولــی عامــل 

کــه در ایــن چنــد ســال  مهم تــر ایــن اســت 

نه تنهــا  اقتصــاد  حــوزه  در  مــا  دولت مــردان 

ــد  ــاکام بوده ان ــد، بلکــه بســیار ن موفــق نبوده ان

فعالیت هــای  و  سیاســت گذاری  اگــر  کــه 

اقتصــادی دولت مــردان مــا موفــق بــود، ثبــات 

اقتصــادی داشــتیم و بحــث اســالم و اقتصاد 

ــد.« ــد داغ نمی ش ــن ح ــا ای ت

مجــری محتــرم پــس از صحبت هــای اســتاد 

خســروپناه، درمــورد تبعــات پذیــرش مکاتــب 

از حجت االســالم و المســلمین معصومی نیــا 

ســؤال فرمودنــد کــه ایــن فقیــد بزرگــوار و عضــو 

ضمــن  خوارزمــی  دانشــگاه  علمــی  هیــات 

تشــکر و قدردانــی بابــت برگــزاری این نشســت 

و  رضایــی  اســتاد  فرمایشــات  تکمیــل  در 

آغــاز  این گونــه  را  خــود  بحــث  خســروپناه 

اینکــه  یعنــی  اســالم؛  فرمودنــد: »جامعیــت 

اســالم در مقابــل دین هایــی کــه بیشــتر ســبقه 

کــه  دادنــد  قــرار  نظــر  مــد  را  انســان  اخــروی 

منظــور همــان دین هــای تحریــف شــده، مثل 

یهودیــت اســت در مقابل اســالم کــه یک دین 

جامعــی اســت و دینــی اســت که عالقــه دارد، 

انســان در تمــام جنبه هــا خــوب زندگــی کنــد 

و زندگــی خوبــی داشــته باشــد. مــا روایــات 

یــم دربــاره زمــان حکومــت امــام  متعــددی دار

زمــان »علیــه الســالم« کــه مــردم کمــال تنعــم را 

پیــدا می کننــد به گونــه ای کــه هیــچ نیازمندی 

باقــی نمی مانــد، از طرفــی بیشــترین بهــره را 

ــن  ــد، بنابرای ــی می برن ــی دنیای ــات زندگ از حی

اســالم دینــی اســت کــه همــه ابعــاد انســان را بــر 

عهــده گرفتــه اســت و مســأله دوم ایــن اســت 

کــه کســانی کــه معقدنــد اســالم در بعضــی از 

ــدارد، مــن درمــورد دوم  عرصه هــا، همچــون اقتصــاد جنبــه امضایــی دارد و تأســیس ن

دو نکتــه عــرض می کنــم؛ یــک جــواب نقضــی و یــک جــواب حقیقــی. جــواب نقــض 

ایــن اســت کــه به عنــوان مثــال مگــر اخالقیــات، فطــری انســان نیســت؟ پــس انســان بــه 

مقتضــای فطرتــش می فهمــد، در نتیجــه به دلیــل فهمــی کــه انســان ها دارنــد، اســالم 

مملــو از آموزه هــای اخالقــی اســت؛ امــا مســأله ایــن اســت کــه انســان دچــار خطــا 

می شــود؛ یعنــی در رابطــه عقــل و دیــن؛ اول، عقــل مــا دچــار خطــای جــدی می شــود، 

یــم بــه صحــت و ســوم اینکــه احــکام عقلــی کــه عقــالً  دوم، احــکام عقلــی کــه یقیــن دار

در مــورد آن اختالفــات بســیاری دارنــد؛ امــا ســؤال ایــن اســت کــه کــدام درســت و کــدام 

نادرســت اســت. اســالم در تمامــی شــئون عقــل انســان را هدایــت می کنــد وجایــی کــه 

عقــل اشــتباه می کنــد، یــادآور می شــود و جایــی کــه درســت حرکــت می کنــد، آن را 

ــد. ــد می کن تأیی

نظــام  می توانــد  حتــی  کــه  ای  به گونــه  دارد،  جامعــی  اقتصــادی  سیســتم  اســالم   

اقتصــادی حاکــم بــر دنیــا را دگرگــون کنــد، بنابرایــن اســالم دیــن جامعــی اســت و 

جامعیــت اســالمی؛ یعنــی اســالم در تمامــی شــئون، هدایــت انســان را بــه عهــده گرفتــه 

اســت و عقــل انســان و عقــالً هــم خطــا می کننــد و دیــن هدایت گــر ایــن دو اســت، پــس 

انســان در تمامــی شــئونات در اقتصــاد، فرهنــگ، تربیــت و در ســایر عرصه هــا دچــار 

خطاهــای جــدی می شــود و اســالم  بشــر را هدایــت می کنــد.

چرایــی  درمــورد  نیــا  معصومــی  المســلمین  و  حجت االســالم  صحبــت  ادامــه  در 

توجهــات منعطــف شــده به ســمت اقتصــاد اســالمی فرمودنــد: »طبــق نظــر حاج آقــای 

خســروپناه کــه مســأله ناکامــی بعضــی از دولت مــردان مــا و چهــل ســالگی انقــالب را 

کیــد می کنــم کــه در  فرمودنــد، مــن ایــن نکتــه را در ادامــه فرمایشــات ایشــان اضافــه و تأ

نظــام جمهــوری اســالمی مــا در عرصه هــای مختلــف، موفقیت هــای بســیار خوبــی 

داشــتیم؛ ولــی در یک ســری ازعرصه هــا از آموزه هــای دینــی فاصله گرفته ایم، متأســفانه 

از اوایــل انقــالب در عرصــه اقتصــاد، نظام اقتصادی اســالمی در سیاســت گذاری نظام 

وجــود نداشــت؛ ولــی خــدا را شــکر در زمینــه ی قانــون اساســی تــالش شــده و اصــول و 

حجت االسام رضایی  		حجت االسام خسروپناه  		حجت االسام معصومی نیا  		
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یــم وفاصلــه  یــادی دار ز ایده آل هــای  مــا  کــه 

گرفتــن از ایده آل هــا برایمان موضوع ســنگینی 

کار و  آن ایده آل هــا  بــر اســاس  پــس  اســت، 

تــالش می کنیــم. اگــر مــا از هشــت ســاعت، 

داشــته  بهــره وری  ســاعت  یــک  میانگیــن 

باشــیم معلــوم اســت کــه کشــور کار نمی کند، 

در ایــن مــورد ژاپنی هــا از ۸ ســاعت ۷ و نیــم 

بهــره وری  اروپایی هــا ۶ ســاعت  و  ســاعت 

دارنــد. مــا کشــورمان را چــه در بخــش دولتــی، 

یــاد اداره  بــا هزینــه ز چــه خصوصــی عمــالً 

از  مهمــی  بخــش  یــک  ایــن  کــه  می کنیــم 

بحــث عملیاتــی مســأله می باشــد. در زمینــه 

اقتصــاد و رابطــه آن بــا اســالم درمــورد احــکام 

اقتصــادی کــه در قــرآن آمــده اســت بحــث 

ربــا، مــواردی کــه مربــوط بــه تجــارت اســت 

ــه نقــش دولــت در اقتصــاد اســت  ــوط ب و مرب

تأثیــر  می شــود،   گرفتــه  کــه  مالیات هایــی 

بســیاری در اقتصــاد دارد.

یــک بحــث هــم درمــورد روش هــای علمــی 

 وقتــی 
ً
اســت، در روش هــای علمــی اصــوال

از  مهمــی  بخــش  می شــود،  مطــرح  روشــی 

آن مبتنــی بــر تجربــه اســت، ابتــدا افــراد بــا 

از دیدگاه هــای اخالقــی، فلســفی  اســتفاده 

و اجتماعــی کــه داشــته اند، درمــورد جامعــه 

حــرف  اخالقــی  مســائل  درمــورد  و  مفــرد 

آدام اســتریت  آقــای  همان طورکــه  داشــتند. 

دربــاره ســود بیــان می کنــد کــه کســب ســود 

یــک کار اخالقــی می باشــد، طمــع داشــتن 

تــالش  شــما  چــون  نــدارد؛  اشــکالی  هیــچ 

یــد. آور به دســت  ســود  کــه  می کنیــد 

ســؤال ایــن اســت آیــا ایــن ضــرر دارد؟ خیــر 

ضــرری نــدارد، شــما و تــک تــک افــراد جامعــه 

به دنبــال ســود باشــید.  بنابرایــن جامعــه دارای 

نظریه پــردازی خوبــی صــورت گرفتــه اســت کــه به نظــر می رســد درحــال حاضــر زمــان 

یــک بازنگــری جــدی اســت؛ چــون از طرفــی مــردم در مضیقه هــای اقتصــادی هســتند 

و از طرفــی وقتــی نــگاه می کنیــم، متأســفانه اصــالً محــور جهــت سیاســت گذاری 

برنامه هــای کالن و غیــرکالن نظــام وجــود نداشــته و  االن زمــان آن اســت  کــه  بــه مســیر 

اصلــی برگردیــم و به طــور عملیاتــی کار کنیــم و بتوانیــم مشــکل را حــل کنیــم.«

مجــری در دور دوم صحبت هــا، حجــت االســالم و المســلمین رضایــی را مخاطــب 

قراردادنــد و  بیــان داشــتند: »در طــی صحبت هایتــان راجع بــه ســه محوراصلــی، بحث 

و هم چنیــن اگــر نقــدی درمــورد صحبــت ســروران عزیــز بــود، بفرماییــد.«

حجت االســالم و المســلمین رضایــی صحبــت خــود را این گونــه آغــاز کردنــد: »چــون 

در حــال حاضــر بحــث رابطــه اســالم و اقتصــاد در ُبعــد علمــی هســت، اگــر بخواهیــم 

وارد بحــث اجرایــی شــویم مقــداری مســأله را ســخت می کنــد؛ امــا نکتــه ای کــه مطــرح 

می باشــد، ایــن اســت کــه زمانــی کــه از نظــر تئــوری و نظــری به یک جمع بندی و ســپس 

اجــرا می رســیم، یک ســری مقدمــات و مؤخــرات وجــود دارد؛ یعنــی بــه ســادگی هــر امری 

یــم و اگــر نگاهــی بــه دنیــا  را نمی تــوان اجــرا کــرد. اگــر فــرض کنیــم مــا اصــالً اســالم ندار

یم از کشــورهایی که ســابقه اســتعماری دارند و بســیاری از حاکمیت های نهاد  بیانداز

اقتصــادی در ســطح بین الملــل در اختیارشــان قــرار دارد و در بســیاری از کشــورهایی 

کــه اصــالً بحــث اســالم ندارنــد و مطیــع غــرب هســتند و در همــان فــاز کار می کننــد، 

اقتصادشــان موفــق نیســت و قصــد دارنــد دقیقــًا همــان راهــی را کــه انگلیــس یــا آلمــان 

رفتــه طــی کننــد؛ ولــی نمی توانــد، چــرا؟ چــون بخــش قابــل توجهــی از آن بــه زمینه هــای 

اجرایــی و قــدرت مدیریتــی کــه در آن کشــور حکومــت می کنــد برمی گــردد.

؛ یعنــی قاچــاق  حجــت االســالم و المســلمین رضایــی دربــاره مشــکل اساســی کشــور

کاال بحــث را این گونــه جمع بنــدی کردنــد و فرمودنــد: »مشــکل اساســی کــه درحــال 

حاضــر در کشــور مــا وجــود دارد بحــث قاچــاق اســت. اکثــر افــراد معتقدنــد کــه بحــث 

قاچــاق مشــکل دارد و قاچــاق غیرقانونــی اســت و بایــد جلــوی آن را بگیریــم، همــه بــه 

ظاهــر درســت می گوینــد؛ امــا چطــور در مــرز نیــروی امنیتــی جلــوی ایــن رونــد را بگیرند 

و  چطــور داخــل گمــرک این هــا را ردیابــی کننــد؟ ایــن برمی گــردد بــه بحــث اجرایــی.

 متأســفانه در کشــور مــا ۳۰ درصــد قاچــاق وجــود دارد کــه ایــن اصــالً ربطــی بــه تئــوری 

ــردد،  ــوان بر می گ ــه ت ــدارد و ب ــم ن ــوری سوسیالیس ــا تئ ــرمایه داری و ی ــوری س ــالم و تئ اس

در بحــث تــوان اجــرا بایــد هــر کســی در هــر جایــی هســت از نیــروی امنیتــی در مــرز تــا 

گمــرک تــا حســاب کتاب هــای نابجایــی کــه ممکــن اســت منجربــه پول شــویی شــود، 

تمــام نیــروی خــود را بــرای حــل مشــکل قاچــاق بــه کار بگیرنــد. کشــور مــا یــک کشــور 

خــاص هســت و در ایــن چنــد ســال شــرایط خیلــی ســخت و ســنگینی داشــته اســت 

و بــا همیــن موفقیت هــای نســبی کــه داشــته، توانســت خــود را ســر پا نگــه دارد، درحالــی 
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ســود می گــردد، ایــن یــک تفکــر اســت کــه برای 

ســود انــگاری از مبنــای اخالقی برگرفته شــده  

و از طرفــی بــا بحث هــای فلســفی پذیرفتــه 

شــده اســت. 

ــی  ــرل نقدینگ ــت؟ راه کنت ــول چیس ــرل پ کنت

چیســت؟ بایــد بــا مبانــی فلســفی و حقوقــی 

یــم  و در حــوزه اهدافمــان در  کــه در اســالم دار

ایــن بــاره مدل ســازی کنیــم. در چنــد ســال 

کارهــای  دانشــگاه ها  و  حوزه هــا  در  اخیــر 

ــان  ــی هم چن ــد؛ ول ــادی انجــام دادن ی بســیار ز

آماده تــر شــوند،  اجــرا  بــرای   بایــد  تئوری هــا 

بســیاری از مســائلی کــه مــا در کشــور بــه آن 

مبتــال هســتیم اصــالً ارتباطی بــه بحث اینکه 

آیــا اســالم در فــالن مســأله حرفــی زده یــا خیــر 

نــدارد، مــا در مدیریــت مشــکالت بســیاری 

کاری  مدیریــت،  می گوییــم  وقتــی  یــم،  دار

 مــا 
ً
یــم اصــوال بــه مدیریــت امــروز و دیــروز ندار

می توانیــم از تــوان افــراد بهینــه اســتفاده کنیــم 

ــا خطاهایمــان کــم شــود.« ت

خســروپناه  المســلمین  و  االســالم  حجــت 

ضمــن عــرض خســته نباشــید و تشــکر بابت 

تجربیــات خوبــی کــه دوســتان در اختیارمــان 

قــرار دادند، ایشــان صحبت خــود را با تکمیل 

نــکات قبلــی شــروع کردنــد: »اول اینکــه وقتــی 

از اقتصــاد صحبــت می کنیــم در واقــع علــوم 

اقتصــادی  دیســیپلین های  و  اقتصــادی 

مطــرح اســت. حداقــل شــش عنــوان مطــرح 

شــود؛  دیــده  هــم  از  جــدا  بایــد  کــه  اســت 

اصطــالح  اقتصــاد 2(  فلســفه  اصطــالح   )1

مکتــب اقتصــاد 3( اصطــالح فقــه اقتصــاد و 

حقــوق اقتصــاد 4( اصطــالح اخــالق اقتصــاد 

ــاد. ــام اقتص ــاد 6( نظ ــم اقتص 5( عل

در  اقتصاددانــان  کــه  تئوری هایــی  تمامــی 

ــود،  ــوط می ش ــش گانه مرب ــای ش ــن حوزه ه ــی از ای ــه یک ــد ب ــرح کرده ان ــا مط ــر دنی سراس

مثــالً در حــوزه فلســفه اقتصــاد بعضــی از اقتصاددانــان مبنــای فلسفه شــان الهیــات 

طبیعــی اســت کــه کامــالً ایــن مبنــا و اقتصــاد و نظریــه اقتصادشــان تأثیرگــذار اســت؛ 

بعضــی از اقتصاددانــان مبانــی فلسفه شــان متریالیســم اســت، بحثــی کــه در زمــان 

قبلــی خدمتتــان ارائــه کردیــم مبانــی کالمــی و در واقــع بحــث توحیــد ربوبیــت اســت، 

فلســفه اقتصــاد بحــث هستی شناســی، بحــث معرفت شناســی اقتصــاد اســت.

اصــول و اهــداف اقتصــاد کــه در مکتــب اقتصــاد بحــث می شــود اصــل آزادی، اصــل 

مالکیــت، اصــل دولــت حداقلــی و حداکثــری، اهــداف، عدالــت و رفــاه کــه تمامــًا 

مربــوط بــه مکتــب اقتصــاد اســت، البتــه در اصــالح صحبــت حاج آقــای رضایــی بایــد 

ــب  ــر مذه ــه تعبی ــدارد، بلک ــاد ن ــب اقتص ــف مکت ــدر تعری ــهید ص ــه ش ــم ک عرض کن

اقتصــاد دارد.

ــول را  ــک اص ــی و از آن ی ــی را بررس ــکام فقه ــتقرایی اح ــک روش اس ــا ی ــدر ب ــهید ص ش

اســتخراج کرده اســت کــه البتــه به نظــر مــن روش هــای دیگــری هــم بــرای کشــف و 

اصــول وجــود دارد، احــکام اقتصــادی کــه اســاتید به خوبــی توضیــح دادنــد مربــوط بــه 

فقــه اقتصــادی اســت و البتــه بــرای اینکــه تبدیــل بــه حقــوق اقتصــادی شــود، فرآینــد 

دیگری نیاز دارد، ارزش اقتصادی که ســروران بنده فرمودند در حوزه تولید و مصرف، 

یــم از شــهید  اخــالق اقتصــادی می باشــد کــه در ارزش هــای اخالقــی تقســیم بندی دار

صــدر کــه هــم بــا واســطه و هــم بــدون واســطه بــر اقتصــاد تأثیــر می گذارنــد.

 یکــی دیگــر از شــاخه های اقتصــاد، علــم اقتصــاد اســت. علــم اقتصــاد به دنبــال 

ــده  ــته ش ــم دو دس ــن عل ــروزه ای ــه ام ــت ک ــادی اس ــای اقتص ــط و کنش ه ــف رواب کش

عنــوان  تحــت  میان رشــته ای  دانــش  یــک  دیگــری  و  اقتصــاد  علــم  یــک  اســت: 

اقتصــاد  روان شناســی،  اقتصــاد  یست شناســی،  ز اقتصــاد  اقتصادجغرافیایــی، 

جامعه شناســی و مدیریت اقتصــاد؛ یعنــی حتــی مناطــق جغرافیایــی هســتند کــه 

پیونــد وســیعی بــا تولیــد دارد.

بعضــی از مناطــق پیونــد وســیعی بــا مصــرف دارد کــه تمامــی ایــن تحقیقــات تجربــی 

می باشــد؛ ولــی نــه تجربــی محــض؛ چــون در ایــن حــوزه حداقــل ســه پارادایــم توضیــح 

	 
گــر  ا کالمــی  مبانــی  ایــن  کــه  داریــم  اقتصــاد  کالمــی  مبانــی  یک ســری  مــا 

درســت تبییــن شــود نســبت اســالم و اقتصــاد هــم تبییــن خواهــد شــد. اصــل 

اول  مبانــی کالمــی، اقتصــاد توحیــد در ربوبیــت اســت، توحیــدی کــه اســالم 

معرفــی می کنــد تنهــا توحیــد ذاتــی و توحیــد صفاتــی نیســت، بلکــه توحیــد در 

خالقیــت را شــامل می شــود کــه توحیــد ربوبیــت تکوینــی وهم چنین تشــریحی 

می باشــد، اصــل دوم اصــل خاتمیــت نبی گرامــی اســالم )ص( اســت.
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نتیجــه ضعــف در مدیریــت  ایــن  واقــع  در 

حکمرانی اقتصــادی  مــا  چــون  اســت؛ 

نــدارد  وجــود  همه جانبــه ای  اراده  و  یــم  ندار

اقتصــادی  اختاپوس هــای  مقابــل  در  کــه  

قــد علــم کنــد، مثــالً یــک اختاپــوس، کنتــرل 

کاری  و  اســت  دســتش  یــر  ز کشــور  روغــن 

تولیــدی  شــرکت های  تمــام  کــه  می کنــد 

روغــن در داخــل ورشکســت شــوند، لــذا اگــر 

بخواهیــم واقعــًا وضعیــت آشــفته اقتصــادی 

کنیــم بایــد یــک  کشــور را حــل  و بی ثباتــی 

قــرارگاه حکمرانــی اقتصــادی داشــته باشــیم. 

موضــوع غیــر قابــل انــکار در کشــور مــا بحــث 

ــد  ــی ۷۰ درص ــت ول ــدی تحریم هاس 30 درص

مشــکل ضعــف در حکمرانــی اســت.

مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  یعنــی 

کــه مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره اعــالم 

و  بــا سیاســت ها  بایــد متناســب  فرمودنــد، 

قوانیــن، ســاختار و شــکل بگیــرد و زمانــی کــه 

آیــا می تــوان  ایــن ســاختارها شــکل بگیــرد، 

در مقابــل ایــن اختاپوس هــا و قاچاق چیــان 

خیــر  باشــیم؟  نداشــته  مقاومتــی  امــکان 

بــا  می تــوان  به راحتــی  و  نیســت  این چنیــن 

آن هــا مقابلــه کــرد و یک نظام ســالمت نســبی 

کــرد.« اقتصــادی را در جامعــه پیــاده ســازی 

حجــت االســالم و المســلمین معصومــی نیــا 

در ادامــه و بخــش دوم صحبت هایشــان، بــا 

ــه صحبت هــای دو بزرگــوار بحــث را  اشــاره ب

چنیــن ادامــه دادنــد: »همان طورکــه دوســتان 

مــا در اســالم فقــه اســالمی  بنــده فرمودنــد، 

یــم کــه در فقــه هــم کتاب هــای اقتصــادی  دار

کتاب هــای  همچــون  یــم  دار بســیاری 

معامــالت و امثــال آن؛ امــا گزاره هــای اخــالق 

اقتصادی هم در اســالم وجود دارد و غیرقابل 

یرمجموعــه آن  ــم تبیینــی، تفســیری و انتقــادی کــه ز علــوم انســانی وجــود دارد: پارادای

ــه تجربــی محــض قائــل نیســتند و  یــادی وجــود دارد کــه امــروزه دیگــر ب پارادایم هــای ز

بــا اســتفاده از روش هــای علــم اقتصــادی، همچــون رابطــه عرضــه و تقاضــا، رابطــه تابــع 

مصــرف فریدمــن بــه موضــوع پرداختــه می شــود.   نظــام اقتصــاد؛ نظــام جایــی به معنای 

ســابجکتیو و زمانــی به معنــای آبجکتیــو اســت؛ ســابجکتیو به معنــای مجموعــه 

یــک کــه بــر خــارج تأثیر گــذار اســت؛ ولــی زمانــی کــه  گزاره هــای نظام منــد ذهنــی و تئور

نظــام جنبــه آبجکتیــو و عینــی دارد؛ یعنــی ســاختارهای عینــی.

اســالم و اقتصــاد؛ چــه قــرآن و ســنت و چــه علــوم اســالمی، زمانــی کــه می گوییم نســبت 

ــا نســبت  ــع اســالمی اســت ی ــا مناب ــد ببینیــم نســبت اقتصــاد ب ــه اســالم بای اقتصــاد ب

اقتصــاد بــا علــوم اســالمی و اگــر هــر دو را هــم اســتفاده کنیــم اشــکالی نــدارد. مــا فلســفه 

یــم،  یــم، فقــه اقتصــاد اســالمی دار یــم، مکتــب اقتصــاد اســالمی دار اقتصــاد اســالمی دار

یــم؛ امــا علــم اقتصــاد را طبیعتــًا بایــد بــا اســتفاده از  اخــالق و اقتصــاد اســالمی دار

ــر  ــم ب ی یــم، درحالــی کــه مبانــی مــا در اســالم دار علــوم تجربــی و عقلــی به دســت بیاور

علــم اقتصــاد تأثیرگــذار اســت، وقتــی هــم کــه از اقتصــاد اســالمی صحبــت می کنیــم 

فقــط اقتصــاد نقلــی نیســت؛ مــا اخبــاری نیســتیم، هــم اصولــی هســتیم و هــم عقلــی و 

یم هــم از نقل دیــن و هم  حکمــی؛ یعنــی اقتصــادی کــه مــا بــه عنــوان اقتصــاد اســالم دار

از عقــل اســتفاده می کنــد، حتــی از تجربــه هــم بایــد کمــک بگیــرد؛ لــذا این یــک مبنای 

معرفت شــناختی مهــم اســت.

نکتــه ســوم کــه بایــد عرض کنــم ایــن اســت کــه حکومــت اســالمی مــا وزارت اقتصــاد 

و دارایــی دارد، وزارت بازرگانــی و وزارت هــای مربــوط بــه حــوزه اقتصــاد دارد ولــی بــا 

یــم. کشــور مــا از فقــدان حکمران اقتصــادی  همــه این هــا مــا حکمرانی اقتصــادی ندار

ــد سیاســت ها و قوانیــن و ســاختارها،  ــرد. حکمرانی اقتصــادی؛ یعنــی پیون ــج می ب رن

همان طــور کــه اســتاد رضایــی فرمودنــد، مــا همــه معتقدیــم کــه قاچــاق بــد اســت؛ 
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انــکار اســت، مکتــب اقتصــادی به معنــای 

اســالم  در  معیــن  اهــداف  و  کلــی  خطــوط 

مســلم اســت و هم چنیــن اســالم در زمینــه 

ل اقتصادی و امنیــت  تولیــد، رشــد، اســتقال

دارد. فــراوان  صحبت هــای  اقتصــادی 

فرمایشــات  تأییــد  در  بنــده  نظــام،  درمــورد  

می کنــم  عــرض  خســروپناه  آقــای  جنــاب 

دارابــودن  بــر  عــالوه  نظــام  بنــده  به نظــر  کــه 

عناصــری چــون علــم و مکتــب بایــد عنصــر 

دیگــری به نــام نهادهــا و مناســبات عملــی که 

محقــق کننــده مکتــب اقتصــادی اســت را 

اضافــه کنــد کــه به نظــر حقیــر از تعریف هایی 

کــه از نظــام اقتصــادی می شــود، ایــن نقصــان 

می باشــد.  تعریــف  ایــن  والزمــه  دارد  وجــود 

شــکل  معنــا،   یــک  بــه  اقتصــادی  نظــام 

تحقــق یافتــه ی مکتــب اقتصــادی اســت؛ 

کــه  عملــی  مناســبات  یک ســری  یعنــی 

محقــق کننــده مکتــب اقتصــادی هســتند. 

درمــورد علــم، چــون در حــال حاضــر یکــی از 

ــش  ــؤال پی ــت، س ــم اس ــأله عل ــا مس چالش ه

می آیــد کــه در علــم اقتصــاد رایــج بــرای مــن 

ده گــزاره کــه فاقــد ارزش هاســت نــام ببریــد؛ 

در اقتصــاد کالن از ابتــدا هــدف یــک چیــز 

اســت، آن هــم رشــد از مــدل رکــودی، مــدل 

بــر  این هــا  تمــام  کل  عرضــه  کل،  تقاضــای 

کــه در اقتصــاد خــرد  مبنــای ارزش هاســت 

اســت. همین طــور  هــم 

تقاضــا،  منحنــی  هم چــون  گزاره هایــی 

فــروش،  و  بازارهــا  مصــرف  درآمــد  منحنــی 

تمــام این هــا گزاره هایــی اســت کــه بــا ارزش هــا 

یک ســری  بــه  مــا  دارد.  تنگاتنــگ  ارتبــاط 

یــم تــا نهادهــای متناســب با  تحــوالت نیــاز دار

مکتــب و نظــام اقتصــادی اســالم ایجــاد شــود 

و تــا محقــق نشــدن ایــن موضــوع نمی توانیــم آموزه هــای اســالمی را پیاده ســازی کنیــم؛ 

یــادی از علــم اقتصــاد  مســأله دوم ایــن اســت کــه درحــال حاضرگزاره هــای بســیار ز

می توانیــم اســتخراج کنیــم و بــا اســتفاده از آن در دنیــا حــرف بزنیــم و بگوییــم اگــر این را 

حــل کنیــد ســعادت دنیــا و آخــرت نصیبتــان می شــود و آثــار اقتصــادی مثبــت، فقــر و 

بحــران را از بیــن می بــرد.  مســأله دیگــر کــه جنــای آقــای رضایی فرمودند و بســیار به حق 

یادی از اقتصاد اســالمی از اول انقالب مشــخص بود؛ اما  اســت، متأســفانه قســمت ز

عمــل نکردیــم، اگــر همــان مــواردی کــه مشــخص بــود به طــور صددرصــد عمــل کــرده 

ــود.« ــم االن اوضــاع خیلــی خــوب ب بودی

هنگاهــی کــه مجــری در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر مطلــب خــاص و نکتــه خاصــی 

هســت در زمان پایانی نشســت بفرمایید، حجت االســالم و المســلمین آقای رضایی 

فرمودنــد: »نکتــه پایانــی کــه مــا در هــر صــورت بــا یــک مســأله پیچیــده مواجهیم، هــم در 

محیــط علــم و هــم عمــل؛ ولــی همان طــور کــه دوســتان فرمودنــد، مــا از تجربــه همــه ی 

یج و  کشــورها بایــد اســتفاده کنیــم و قبــل از اینکــه بخواهیــم از صفــر شــروع کنیم بــه تدر

بــا اســتفاده از بومــی کــردن، کــه ایــن مــورد، کمــک بســیاری بــه مــا می کند و کمــا اینکه تا 

به حــال علــم اقتصــاد اســالمی پیشــرفت فراوانــی داشــته اســت.«

حجــت االســالم و المســلمین خســروپناه، بــا ذکــر پیشــنهادی صحبت هــای خــود را 

پایــان دادنــد: »پیشــنهاد مــن ایــن اســت اگــر تمایــل داشــته باشــیم مباحــث ادامــه پیــدا 

کنــد و جــا دارد یــک جلســه مســتقل دربــاره مکتــب اقتصــاد و یــک جلســه دربــاره علــم 

اقتصــاد و همین طــور تلقــی شــهید صــدر برگــزار گــردد.«

و در آخــر نیزحجــت االســالم و المســلمین معصوم نیــا ضمــن تشــکر ویــژه از تمامــی 

ســروران، عــرض خــود را بــا ایــن جملــه بــه پایــان رســاندند: »نظر من این اســت کــه درباره 

ایــران و اقتصــاد اســالمی جلســاتی باشــد کــه آن را به صــورت یــک گفتمان یــا ادبیات به 

مــردم عزیزمــان توصیه کنیــم.«* 

	 
علــم اقتصــاد به دنبــال کشــف روابــط و کنش هــای اقتصــادی اســت کــه امــروزه 

ایــن علــم دو دســته شــده اســت: یــک علــم اقتصــاد و دیگــری یــک دانــش 

اقتصادزیست شناســی،  اقتصادجغرافیایــی،  عنــوان  تحــت  میان رشــته ای 

یعنــی  مدیریت اقتصــاد؛  و  اقتصادجامعه شناســی  اقتصادروان شناســی، 

حتــی مناطــق جغرافیایــی هســتند کــه پیونــد وســیعی بــا تولیــد دارد. بعضــی 

ــا مصــرف دارد کــه تمامــی ایــن تحقیقــات تجربــی  از مناطــق پیونــد وســیعی ب

می باشــد؛ ولــی نــه تجربــی محــض؛ چــون در ایــن حــوزه حداقــل ســه پارادایــم 

توضیــح علــوم انســانی وجــود دارد: پارادایــم تبیینــی، تفســیری و انتقــادی کــه 

زیرمجموعــه آن پارادایم هــای زیــادی وجــود دارد.



116

تی
خ

شنا
اد 

ص
اقت

بر 
ی 

مد
درآ

خردورزی | شماره 10 | مهر 1400

روابــط میــان آن هــا اســت؛ درحالی کــه مکتب 

اقتصــادی ارائه دهنــده روشــی عادالنــه بــرای 

تنظیــم زندگــی اقتصــادی مــردم اســت. 

، در اســالم، مکتــب اقتصــادی  بــه بــاور صــدر

اســالم بیــان شــده اســت، نــه علــم اقتصــاد 

اســالمی  اقتصــاد  بنابرایــن  و  اســالمی 

تنظیــم  بــرای  عادالنــه  روشــی  ارائه دهنــده 

زندگــی اقتصــادی اســت و هیــچ گاه در پــی 

اکتشــافات علمــی در حــوزه اقتصاد نیســت؛ 

بــرای مثــال، اســالم در حجاز به دنبال کشــف 

بــا نبــود؛ بلکه آن را ممنــوع کرد و نظام  عوامــل ِر

جدیــدی بــر اســاس مضاربــه بنــا نمــود.

مهم تریــن  از  الفــراغ،  منطقــة  یــه  نظر

از  و  اقتصادنــا  در  مطرح شــده  دیدگاه هــای 

ابتــکارات شــهید صــدر اســت. بــر طبــق ایــن 

نظریــه، اســالم در مــواردی بــه دولــت اســالمی 

اجــازه می دهــد کــه بــا توجــه بــه نیازهــای زمان، 

حکــم و قانــون وضــع کنــد. شــهید صــدر ایــن 

حــوزه ی قانون گــذاری را منطقــة الفــراغ نامیده 

توســط  وضع شــده  قانون هــای  از  برخــی  و 

پیامبــر )صلــی اهلل علیــه وآلــه( را هــم از ایــن 

کــه  بــاب دانســته اســت؛ نــه بدیــن لحــاظ 

پیامبرخــدا بــوده اســت.* 

ــا، کتابــی از ســید محمدباقــر صــدر در زمینــه اقتصــاد اســالمی اســت. ایــن  ِاقتصاُدن

کتاب نظریه های اقتصادی مارکسیســم و ســرمایه داری را معرفی و نقد کرده و ســپس 

مکتــب اقتصــادی اســالم را ارائــه داده اســت. هــدف از نــگارش کتــاب، بیــان مبانــی 

ــا دیگــر مکاتــب بــزرگ اقتصــادی بــوده اســت. نظریــه  اقتصــاد اســالمی و تفــاوت آن ب

منطقــة الفــراغ، از مهم تریــن دیدگاه هــای شــهید صــدر در زمینــه اقتصــاد اســالمی، در 

ایــن کتــاب مطــرح شــده اســت. از اقتصادنــا، ترجمه هایــی بــه زبــان فارســی وجــود دارد 

کــه کتــاب اقتصــاد مــا ترجمــه ســید محمدمهــدی برهانــی و ســید ابوالقاســم حســینی 

ژرفــا، از جملــه آن هــا اســت.

شــهید صــدر در مقدمــه چــاپ نخســت کتــاب، نــگارش آن را تالشــی ابتدایــی بــرای 

بررســی عمیــق اندیشــه اقتصــادی اســالم و ارائــه آن به صــورت نظام مند دانســته اســت. 

بــه گفتــه وی، هــدف او ایــن بــوده اســت کــه مبانــی و اندیشــه های بنیادیــن اقتصــاد 

ــد و  ــان ده ــادی نش ــزرگ اقتص ــب ب ــر مکات ــا دیگ ــاوت آن را ب ــد، تف ــان کن ــالمی را بی اس

اقتصــاد اســالمی را در ارتبــاط بــا دیگــر اجــزای اســالم، مطــرح کنــد. بــا وجــود گذشــت 

بیــش از نیم قــرن از نــگارش اقتصادنــا، ایــن کتــاب هنــوز مهم تریــن و رایج تریــن کتــاب 

در زمینــه اقتصــاد اســالمی اســت و در دانشــگاه های مختلــف جهــان، از کتاب هــای 

موردتوجــه در رشــته اقتصــاد اســالمی اســت.

ــت و  ــده اس ــدود نش ــیعه مح ــورهای ش ــه کش ــاب ب ــن کت ــس ای ی ــالم تدر ــان اس در جه

یــس می شــود. دکتــر  در برخــی از دانشــگاه های کشــورهای ســنی ماننــد مصــر هــم تدر

محمــد مبــارک، نوشــته اســت: »اقتصادنــا، نظریــه اقتصــاد اســالمی را بــا بررســی احــکام 

اســالم ارائــه داده و ضمــن حفــظ اصالــت فقهی، آن را به وســیله مفاهیم دانش اقتصاد، 

بیــان کــرده اســت.«

در اقتصادنــا دو مفهــوم مکتــب اقتصــادی و علــم اقتصــاد از هــم تفکیــک شــده 

ــل و  ــه و عوام ــادی در جامع ــای اقتص ــف پدیده ه ــال کش ــاد به دنب ــم اقتص ــت؛ عل اس

تبیین مکتب اقتصادی اسالم 
و نقد نظریه های اقتصادی 

مارکسیسم و سرمایه داری 

معرفی کتاب ِاقتصاُدنا، اثر آیت اهلل سید محمدباقر صدر
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ح علوم انسانی: 	 گفت وگوی اختصاصی خردورزی با یکی از اساتید مطر
حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدمحمدکاظم رجائی

	 : ثاری از آ همراه با 
کبر ناسخیان دکتر حمیدرضا مقصودی، دکتر پروانه بیاتی و دکتر علی ا
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معرفینامه|
ســید محمدکاظــم رجائــی رامشــه در شــهریور مــاه 1339 در شــهر حنــاء واقــع در شهرســتان ســمیرم اســتان اصفهــان بــه دنیــا آمــد. پــس از گذرانــدن دوران راهنمایــی بــه حــوزه علمیــه 

 تمامی طــالب را به صحنه های 
ً
شــهرضا و در ســال 1355 بــه شــهر مقــدس قــم عزیمــت کــرد و وارد حــوزه علمیــه قــم شــد. موقعیت زمانی و شــور انقالب در بیــن طالب آن زمان تقریبا

پرشــور انقــالب و پــس از آن بــه جاذبه هــای دفــاع مقــدس می کشــاند و وی نیــز در ایــن مجموعــه قــرار گرفــت.

گرایــش پیــدا کــرد. ســال 67 وارد مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی  ایشــان حــدود ســال های 63 وارد مؤسســه درراه حــق شــد. پــس از گذرانــدن دروس معــارف اســالمی بــه رشــته اقتصــاد 

امــام خمینــی )ره( شــد و دوره کارشناســی ارشــد پیوســته اقتصــاد نظــری را شــروع و در ســال 1375 از پایان نامــه کارشناســی ارشــد خــود بــا عنــوان »قیمت گــذاری در اقتصــاد اســالمی« 

کــرد و همــان ســال وارد مقطــع دکتــری شــد. وی در خــرداد مــاه  گرانقــدر دکتــر ســیدکاظم صــدر دفــاع  قــای دکتــر حســین نمــازی و مشــاوره اســتاد  بــا راهنمایــی اســتاد بزرگــوار جنــاب آ

قــا نظــری  ســال 1384 از رســاله خــود بــا عنــوان »ماهیــت بهــره و کارآیــی اقتصــادی آن« بــا راهنمایــی اســتاد بزرگــوار دکتــر پرویــز داودی و مشــاوره اســاتید محتــرم حجةاالســالم حســن آ

کری دفــاع کــرد. و دکتــر عبــاس شــا

جنگ های نوین
اقتصادی و انگاره های 

ذهنی مانع تولید
بررسی نفوذ هیبریدی دشمن در عرصه های مختلف اقتصادی

گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمین
دکترسیدمحمدکاظمرجائی

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(
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مقدمه

رکــن پیشــرفت  بــه عنــوان مهم تریــن  تولیــد 

در  یــادی  ز بســیار  اهمیــت  اقتصــادی 

جوامــع مختلــف دارد. در کشــور مــا بنــا بــه  

دالیلــی چــون: جنگ هــای اقتصــادی، عــدم 

مدیریــت صحیــح دولــت و عــدم نظــارت 

دقیــق مســئله ی تولیــد بــا موانــع جــدی روبــرو 

شــده اســت. بــا توجــه بــه مشــکالت بیــان 

شــده انگاره هــای ضــد تولیــد در ذهــن مــردم 

جامعــه شــکل گرفتــه اســت کــه برخــی از ایــن 

: مالیــات و ســود بانکــی،  انگاره هــا عبارتنــد از

مانــع تولیــد اســت، بــا پــول کــم امــکان تولیــد 

وجــود نــدارد. )اقتصــاد خانگــی مقاومتــی، راه 

حلــی بــر ایــن مطلــب اســت(، ســودی خــوب 

بــودن  کــه ســریع باشــد، بی کیفیــت  اســت 

تولیــد داخلــی، باعــث خــود تحقیــری و عــدم 

ــد،  ــت، تولی ــل اس ــد داخ ــه تولی ــردم ب ــوع م رج

فقــط مبتنــی بــر صنایــع بــزرگ و بــا حجــم 

یــاد اســت و  صنایــع مونتــاژی ماننــد  کارگــر ز

»پرایــد« نماینده انحصــاری تولید بی کیفیت 

ایرانــی اســت.

به جهــت  خــردورزی  تخصصــی  مجلــه 

ذهنــی  انگاره هــای  مهم تریــن  بررســی 

دکتــر  بــا  را  مصاحبــه ای  تولیــد  موانــع 

هیئــت  عضــو  رجائــی  ســیدمحمدکاظم 

امــام  پژوهشــی  و  آموزشــی  مؤسســه  علمــی 

ایــن  خمینــی»ره« انجــام داده اســت. متــن 

می گــردد. تقدیــم  ادامــه  در  مصاحبــه 

رجایــی  دکتــر  مصاحبــه  ایــن  طــی  در 

و  مشــکالت  علــل  یشــه ای  ر بررســی  بــه 

تولیــد  مخصوصــًا  و  اقتصــاد  رشــد  موانــع 

پرداختــه و اصلی تریــن آن را عــدم توجــه بــه 

نقطــه  در  و  رهبــری  سیاســت گذاری های 

مقابــل توجــه بــه سیاســت های لیبرالیســتی و دســتورات ســازمان جهانــی پــول و عــدم 

توجــه بــه شــرایط جنگــی اقتصــاد دانســت و راهــکار کوتــاه مــدت را عملکــرد انقالبــی 

مجلــس در خط دهــی بــه بودجــه و راهــکار بلنــد مــدت را تغییــر مبانی فکری دانشــگاه 

و ورود حــوزه بــه عرصــه علــوم انســانی برشــمرد.

خــردورزی:  به عنــوان نخســتین ســؤال تحلیــل خــود را نســبت بــه وضعیــت فعلــی  	

ــد. ــان بفرمایی ــران بی ــاد ای اقتص

وضــع امــروز بــر همــه روشــن اســت و اصــالً قابــل دفــاع نیســت. ســطح عمومــی تــورم و 

قیمت هــا مرتــب افزایشــی اســت و ایــن وارد مــواد غذایــی و کاالهــاس اساســی شــده 

اســت. نــرخ ارز ثبــات و پایــداری نــدارد و مرتــب در حــال افزایــش بــوده، به خصــوص در 

ـ ســه ســال اخیــر مخصوصــًا از ســال 1397 به بعــد. وقتــی نــرخ ارز بی ثبات می شــود،  دو

طبیعــی اســت کــه قیمــت نهاده هــا، نظــام تــراز خارجــی مــاـ  صــادرات و وارداتـ  بــه هــم 

یــزد و تــورم را به دنبــال خــود دارد. از طرفــی هــم درگیــر واردات بی رویــه و قاچــاق کاال  می ر

یم. ســه تریلیــارد دالر  را هســتیم. نقدینگــی بســیار بســیار بــاال و همــراه با نرخ رشــد باال دار

حجــم کمــی بــرای موقعیــت کنونــی ما نیســت.

یــم، بــرای  تنهــا نــرخ ارزی کــه گفتــه شــد بــا وضعیتــی کــه مــا در ایــن ســهـ  چهــار ســال دار

هــدم یــک اقتصــاد کافــی اســت. وقتــی واردات بی رویــه و تــورم را بــه آن ضمیمــه کنیــم 

یــاد می کنــد  کــه دوچنــدان می شــود. تورمــی کــه خــودش از طرفــی حجــم نقدینگــی را ز

و از طرفــی عــدم هدایــت آن بــه ســمت تولیــد، ضربــات بســیاری را بــه مــا وارد می کنــد. 

یــم و درکنــار آن ورودی تولیــد را بســته ایم؛ یعنــی اجــازه  مــا در جنــگ اقتصــادی قــرار دار

راه هــای  و  تولیــد بچرخــد  تولیــد شــود وچرخ دنده هــای  کــه نهــاده وارد  نمی دهیــم 

انحــراف نقدینگــی همــه بــاز اســت.

خــردورزی:  پدیــده نفــوذ در اقتصــاد ایــران ریشــه در چــه جایگاهــی دارد؟ آیــا مشــکل  	

اساســی مــا نداشــتن ایــده و راهبــرد اســت و یــا در اجــرای راهکارهــا دچــار نقصــان و 

ضعــف ســاختاری هســتیم؟

بــه وضعیــت موجــود کــه نــگاه می کنیم از یــک طرف اتاق جنــگ آمریکا به خزانــه داری 

یــزی می کنــد و  ــه اقتصــاد مــا برنامه ر ــه زدن ب ــرای ضرب منتقــل شــده و در آن ســتادی ب

توپخانــه آن بــر روی اقتصــاد مــا قــرار دارد. از طــرف دیگــر بــه داخــل کــه نــگاه می کنیــم، 

می بینیــم کــه اگــر مــا جــای دشــمن بودیــم، دقیــق همیــن برنامه هــا را اجــرا می کردیــم. مــا 

راه ورود ایــن حجــم عظیــم نقدینگــی بــه تولیــد را ســد کرده ایــم و ایــن نقدینگــی پشــت 

ســدی قــرار گرفتــه و جمــع شــده و نه تنهــا کانــال بتونی بــرای ورود به تولید نکشــیده ایم؛ 

یر شــدن بــه مــزارع بــاز گذاشــته ایم و ایــن ســیل عظیــم در حــال  بلکــه راه آن را بــرای ســراز
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برنامــه چهل ســاله )هشــت برنامــه پنج ســاله( 

ــه منتظــران  ــد مــا را ب کــه می شــود گام دوم، بای

زمان)عــج(  امــام  مطلــوب  جامعــه   ، ظهــور

برســاند.

تــورم بــا وضــع مطلــوب نمــی  ســازد، بــا عدالت 

ثبــات  عــدم  نوســان،  نیســت.  هماهنــگ 

مطلــوب  جامعــه  بــا  آن  مــداوم  افزایــش  و 

را  یــه مــا  هماهنــگ نیســت و واردات بی رو

نظــام  در  تدبیــر  عــدم  می بــرد.  بی راهــه  بــه 

مالیاتــی و بازگــزاردن نقدینگــی و رهاســازی 

نقدینگــی بــه ســمت ســفته بــازی، مــا را بــه 

ســمت دیگــری می بــرد. چــه اتفاقــی در کشــور 

حــال  در  آنچــه  اســت؟  دادن  رخ  حــال  در 

وقــوع اســت، این اســت کــه مــا اگــر ایــن اتفــاق 

را کامــالً ترســیم کنیــم، راه بــرون رفــت را تقریبــًا 

بلکــه تحققــًا خواهیــم یافــت کــه چیســت.

خــردورزی:  پــس بــه نظــر شــما، مــا در مبانــی  	

و راهبردهــای کان مشــکل نداریم؟

در  یشــه  ر او  مبانــی  کــه  یــم  دار رهبــری  مــا 

کــه ایشــان  کتــاب و ســنت دارد و اصولــی 

یشــه در آن مبانــی  ارائــه می دهــد، بــاز هــم ر

یشــه در اصــول  دارد و سیاســت های او نیــز ر

و مبانــی دارد؛ منتهــا سیاســت های ایشــان 

کــه ارائــه می شــود، کنــار گذاشــته می شــود؛ بــه 

طــور مثــال رهبــری بــرای برنامــه هفتــم درحــال 

سیاســت های  هســتند،  سیاســت  ارائــه 

کــه می آیــد، مــا آن هــا را می بوســیم و  ایشــان 

یــم. صفحــه اول برنامــه  بــاالی طاقچــه می گذار

هفتــم را می نویســیم؛ امــا درون برنامــه هفتــم را 

گــروه دیگــری می نویســند.

اساســی  قانــون  و  نظــارت  سیاســت ها،  تــا 

امــا  اســت؛  رهبــری  معظــم  مقــام  وظیفــه 

یزی کنیــم، هدایتی  نابــود کــردن کشــور و شــهر و روستاســت. اگــر می خواســتیم برنامه ر

پشــت صحنــه بــود، مدیریــت و تدبیــری بــود، بــه ایــن شــکل نمی شــد. ایــن نشــان 

می دهــد کــه تدبیــری در ایــن ســمت نیســت.

ــر  ــت ها و تدابی ــه سیاس ــم مجموع ــگاه می کنی ــه ن ــام ک ــادی نظ ــی و ه ــت ول از آن جه

دقیقــی را می بینیــم. تدبیــر »اقتصــاد مقاومتــی« هســت، »پیش بینــی« و »آینده پژوهــی« 

دقیقــی پشــت صحنــه هســت. از ســال 1387 تــا حــاال پیش بینــی ایــن ایــام شــده 

اســت و هــر ســال اقتصــادی نــام گــذاری شدهاســت؛ یعنــی اقتصــاد حــدودا 13 ســال 

اســت کــه اولویــت اول شــده اســت. از الگــوی مصــرف شــروع شــده، کار و تــالش و 

همــت مضاعــف، کار مضاعــف، بحــث اقتصــاد مقاوتــی و ... در کنــار این هــا بحــث 

سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، سیاســت های کلــی برنامه هــای پنج ســاله و بــاز 

سیاســت های کلــی بــرای برنامه هــای خــاص؛ مثــل سیاســت 44. ایــن بخش هــا را 

کــه نــگاه می کنیــم، می بینیــم کــه سیاســت های کلــی نظــام، خیلــی دقیــق و حســاب 

شــده، پیش بینــی امــروز را کــرده و آینده پژوهــی آن هــم دقیــق اســت؛ امــا مرحلــه عمــل 

و اجــرا را کــه نــگاه می کنیــم می بینیــم کــه گویــا چیزهــای دیگــری تدبیــر واجــرا می شــود.

خردورزی:  ریشه این دوگانه و تضاد مدیریتی و اجرایی در کجاست؟ 	

یــم. بــه عبارتــی دو ســپاه در درون کشــور  مــا دوگانگــی ســنگینی را در تصمیم ســازی دار

یــم. وضعیــت موجــود بــه ایــن صــورت اســت کــه یــک ســپاه، فرماندهــی آن رهبــری  دار

اســت و مبنــای آن کتــاب وســنت اســت، پایــه آن اقتصــاد اســالمی اســت، اصولــش 

 ، سرچشــمه در مبانــی دارد و اهدافــی مثــل حمایــت از محرومیــن، مواســات، رفــع فقــر

جهــش تولیــد، اصــالح الگــوی مصــرف، فرهنــگ جهــادی، حرکــت جهــادی، کار و 

تــالش وفعالیــت، اولویــت در اســتفاده از کاالهــای ایرانــی و جهش تولید را مــورد هدف 

قــرار داده اســت و ســرانجام هــدف بلنــد مــدت و جهت دهــی جامعــه را به ســمت 

زندگــی پاکیــزه قــرار داده اســت.

بــه بخــش دیگــر کــه نــگاه می کنیــم، تدبیرهایــی کــه بــر روی ســطح زمیــن و درون 

یــزی و در واقــع  میــدان جنــگ اتفــاق می افتــد، بودجه هــای یک ســاله، نظــام بودجه ر

برنامه هــای یک ســاله، برنامه هــای 5ســاله را کــه می بیینــم، بــه ســمت و ســوی دیگــری 

اســت. برنامــه  20 ســاله و ســند چشــم انداز بــه دلیــل اینکــه توســط هــادی ایــن امــت و 

بــه عبارتــی رهنمــای ایــن امــت در قــرارگاه رســالت قــرار دارد، آن بیانیــه گام دوم اســت 

یــزی می شــود و در میــدان عمــل اتفــاق می افتــد بــا آن همخوانــی  و اصــالً آنچــه برنامه ر

نــدارد. آن چیــزی کــه در صحنــه اتفــاق می افتــد، نتیجــه اش چیــزی اســت کــه امــروز 

کشــور در قالــب برنامه هــای یکســاله، برنامــه  ، بودجــه  کشــور می بینیــم. امکانــات 

پنج ســاله )پنــج برنامــه یکســاله(، برنامــه بیست ســاله )چهــار برنامــه پنج ســاله( و 
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اختیــار  در  همــه   ... و بودجــه  اجــرا،  امــکان 

 I.M.F گــروه دیگــر قــرار گرفتــه اســت. اینجــا

 ، یــز بــه میــان می آیــد. ایــن مبنــاِی گــروه برنامه ر

نظــام »ســرمایه مداری« اســت. اصــول حاکــم 

 » »ســکوالر مبانــی  در  یشــه  ر یــزی  برنامه ر بــر 

ــرارگاِه  ــِی ق ــل مبان ــه مقاب ــت در نقط دارد. درس

یشــه در کتــاب و  رســالت. قــرارگاه رســالت ر

یشــه  ســنت دارد؛ امــا آنچــه اجرایــی می شــود ر

از  یــا  رنســانس،   از  نظریــات  و  دیدگاه هــا  در 

نقطــه صفــر توســعه 1500 به این ســمت غرب؛ 

ک و دیویــد، هیــوم و ژرنــی، ونتام  مثــل جــان ال

... دارد. الگــوی هدایــت جامعــه بــه ســمت  و

پیشــرفت، دو تکــه ای شــده اســت. قســمتی 

بــه  و مربــوط  کــه روی ســطح زمیــن اســت 

برنامــه ـ یعنــی راهبردهــا و راه کارهــا ـ اســت. 

 ... برنامه هــای یک ســاله و بــه تبــع پنج ســاله و

در دســت دیگــران و بــر اســاس الگــوی غربــی 

اســت و نــگاه انقالبــی در آن حضــور نــدارد. در 

ــدارد؛ بلکــه حضــور مســقیم دارد. اینجــا نفــوذ ن

برنامه هــای پیشــرفت مــا، برنامه هــای توســعه 

اســت؛ نــه پیشــرفت. تفــاوت عمیقــی بیــن 

پایه هــای  دارد.  وجــود  پیشــرفت  و  توســعه 

یســم، اومانیســم و لیبرالیســم  توســعه، سکوالر

کــه I.M.F بــرای  اســت. به خصــوص آنچــه 

مــا توصیــه می کنــد؛ چــرا کــه دو توصیــه مجــزا 

می کنــد. I.M.F نهــادی اســت که در خدمت 

جهــت  بــه  و  اســت  ســرمایه داری  نظــام 

اهــداف آن بنیــان گــذاری شــده اســت. ســایر 

ــن  ــز همی ــادی نی ــی و اقتص ــای سیاس نهاده

ایــن  بیــان  گذشــته  در  اگــر  هســتند.  گونــه 

حرف هــا بــرای مــردم ســخت بــود و نیــاز بــه 

چانه زنــی داشــت؛ امــا امــروز ایــن مــوارد بــرای 

مــردم ســاده شــده اســت. حملــه این هــا بــه 

یمــن و تبدیــل خیلــی از کشــورها بــه گاو شــیرده در عبــارات آقــای ترامــپ خیلی صریح 

بــود، و  بــه بــاور مــردم کمــک کــرده اســت. بــه خصــوص اخیــرًا کــه بــه کمــک رســانه ها کــه 

واقعــا شمشــیر دولبــه ای هســتند و منافعــی را هــم برای مــا دارنــد، گوشــه ای از پرده های 

نظــام ســرمایه داری کنــار رفتــه اســت. این هــا خودشــان را ذیــل خیلــی از چیزهــا پنهــان 

کــرده بودنــد. اآلن ایــن مســئله کــه ایــن نهادهــا، و ســازمان ها در خدمــت اهــداف نظــام 

ــت. ــده اس ــکار ش ــالً آش ــتند، کام ــرمایه داری هس س

خــردورزی:  شــما دریچــه نفــوذ دشــمن را در کــدام یــک از میادیــن اقتصــادی پررنگ تــر  	

می بینید؟

یچــه  وضعیــت موجــود جنــگ اقتصــادی از ایــن قــرار اســت کــه دشــمن به دنبــال در

نفــوذ نیســت. او خــود در میــدان به عنــوان فرمانــده حضــور دارد و راحــت در حــال 

ضربــه زدن بــه تولیــد در دل خــاک ماســت. دشــمن چگونــه ماشــه را می کشــد؟ ماشــه 

را بــا انگشــت خــود مــا، بــا انگشــت ســازمان برنامــه و بودجــه و بانــک مرکــزی خــود مــا 

می کشــد. موشــک هایی کــه در جنــگ اقتصــادی بــه ســمت مــا شــلیک می شــود، 
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خواســتگاه های ایــن نظــام رفتــار کــرد. بودجــه 

کــه اخیــرًا بــه مجلــس پیشــنهاد شــده   1400

اســت و قــرار اســت قانونــی شــود. می گویــد 

مــن زمینــه را بــرای مذاکــره بــا دشــمن فراهــم 

ــا را برایــن اســاس چیــده اســت  می کنــم. مبن

 
ً
کــه دو و نیــم میلیــون بشــکه نفــت احتمــاال

بــا قیمــت چهــل دالر بفروشــیم و درآمــد آن 

صنایــع  از  یعنــی  بکنیــم؛  این هــا  خــرج  را 

هســته ای خــود دســت بکشــیم, از قــدرت 

دفاعی خود دســت بکشــم و امنیت مرزهای 

خــود را محــدود کنــم و دشــمن را دور تــا دور 

خــود و گاهــًا در داخــل کشــور خــود راه دهیــم 

و تمــام هویــت و هســتی خــود را بــه دشــمن 

ــه گاوی شــیرده، ماننــد عربســتان  بدهیــم و ب

ــا او آب خــوردن مــا  صعــودی تبدیــل شــویم ت

را تأمیــن کنــد و در ایــران ســرمایه گذاری کنــد. 

ــا او تــورم، فقــر و بیــکاری مــا را کاهــش دهــد. ت

بیایــد  بایــد  کــه دشــمن  اســت  ایــن   تفکــر 

تــا مشــکالت اقتصــادی مــا حــل شــود. مــا 

جنــگ  ایــن  صحنــه  در  یــم.  دار تفکــر  دو 

یــم.  اقتصــادی موجــود، دو مــدل هدایــت دار

یــک مــدل هدایــت، قــرارگاه رســالت اســت 

کــه مظلــوم و تنهــا اســت. حــوزه باید پشــتیبان 

قــرارگاه رســالت باشــد. لباســی کــه بــر تــن ایــن 

قــرارگاه اســت، لبــاس رســول و هدایت گــری 

اســت؛ امــا هنــوز حــوزه ســرگرم فقــه فــردی 

اســت و نتوانســته وارد فقــه نظــری و حکومتی 

کــه وارد شــده  شــود. بخش هایــی از آن هــم 

هنــوز  و  اســت  اندکــی  جمعیــت  اســت، 

نتوانســته بــه بازویــی قوی بــرای رهبــری تبدیل 

شــود و یــا اجــازه بــه او نداده انــد. و چنــد ســال 

ــم کــردن بودجــه 
َ
اســت کــه مرتــب در حــال َعل

ایــن  نهادهــا هســتند؟ فکــر می کنیــد  ایــن 

از طریــق نهادهــای قانونــی خــود مــا شــلیک می شــود. نابــودی تولیــد مــا، از درون 

یــزی می شــود. قاچــاق نیســت. از گمــرک بــه طــور رســمی وارد می شــود. ایــن  برنامه ر

یــم. ارز  مســائِل جنــگ اقتصــادی بــرای همــه عیــان اســت. اجــازه صــادر نفــت را ندار

یــم کــه چــه؟ کــه دســته بیــل  یــم. نفــت صــادر می کنیــم کــه ارز وارد کنیــم. ارز بیاور ندار

وارد کنیــم؟ آیــا قــادر بــه تولیــد دســته بیل نیســتیم؟ آیا می خواهیــم تولیــد را زمین بزنیم؟ 

آیــا ارز را بــرای ایــن مــوارد می خواهیــم؟ کــه بــه وســیله آن تولیــد داخــل را نابــود کنیــم؟ اگــر 

شــما بــا خزانــه داری آمریــکا مصاحبــه کنیــد و بپرســید آقای مســئول جنــگ اقتصادی 

و خزانــه داری آمریــکا از شــما ســؤال می کنــم، مــن به عنــوان نیــروی شــما می خواهــم در 

جنــگ اقتصــادی ایــران را بزنــم. راهبــرد شــما چیســت؟ می گویــد بــرای نابــودی اقتصــاد 

ایــران، کافیســت نــرخ ارز را بــاال ببریــم. طــی ســه ســال، نــرخ ارز از دو هــزار و خــورده ای 

بــه ســی هزار تومــان می رســد و مکانیــزم بــازار از آن دفــاع می کنــد. در اتــاق جنــگ مــا، از 

ایــن فکــر دفــاع می شــود. کــدام اصــل اقتصــادی، حتــی اقتصــاد ســرمایه داری بــه ایــن 

مکانیــزم بــازار می گویــد؟ ایــن دیکتــه I.M.F اســت. طبــق آن نــرخ ارز را باید باال بــرد و آزاد 

و رهــا کنیــم و می گویــد در قیمــت هــا نبایــد دخالــت کنیــم.

خــردورزی:  نقــش نهادهایــی ماننــد وزارت علــوم و شــورای تدویــن کتــب درســی در  	

ــه را چگونــه تحلیــل می کنیــد؟ دانشــگاه ها و حوزه هــای علمی

یــک عــده ای در غــرب تحصیــل کرده انــد و دو تــا اصل و اصول اقتصادی و لیبرالیســم 

یریــن آن را خــارج نکرده انــد. انســان های متدینــی هــم هســتند؛  خوانده انــد و الیه هــای ز

ولــی بــه هــر حــال آنچــه در وزارت علــوم مــا، ذهن هــا را می ســازد، بــر اســاس تفکــر پایــه 

ــا بودجــه و پــول بیت المــال،  نظــام ســرمایه مداری اســت کــه ایــن ذهن ســازی را هــم ب

پولــی کــه بایــد در بودجــه تأمیــن مالــی قــرارگاه رســالت باشــد انجــام می دهنــد. بودجــه 

بــه تأمیــن مالــی قــرارگاه نظــام ســرمایه مداری تبدیــل شــده اســت کــه طــی آن بایــد طبــق 

	 
از ســال 1387 تــا حــاال پیش بینــی ایــن ایــام شــده اســت و هــر ســال اقتصــادی 

ــت  ــه اولوی ــت ک ــال اس ــدودا 13 س ــاد ح ــی اقتص ــت؛ یعن ــذاری شدهاس ــام گ ن

همــت  و  تــالش  و  کار  شــده،  شــروع  مصــرف  الگــوی  از  اســت.  شــده  اول 

کنــار این هــا بحــث  کار مضاعــف، بحــث اقتصــاد مقاوتــی و ... در  مضاعــف، 

ــاله  ــای پنج س ــی برنامه ه ــت های کل ــی، سیاس ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس

کلــی بــرای برنامه هــای خــاص؛ مثــل سیاســت 44. ایــن  و بــاز سیاســت های 

بخش هــا را کــه نــگاه می کنیــم، می بینیــم کــه سیاســت های کلــی نظــام، خیلــی 

دقیــق و حســاب شــده، پیش بینــی امــروز را کــرده و آینده پژوهــی آن هــم دقیــق 

اســت؛ امــا مرحلــه عمــل و اجــرا را کــه نــگاه می کنیــم می بینیــم کــه گویــا چیزهای 

ــر واجــرا می شــود. دیگــری تدبی
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کارهــا اتفاقــی، اتفــاق می افتــد؟ ایــن دقیقــًا 

دیکتــه قــرارگاِه ســرمایه مدارِی دشــمن اســت. 

کمتــر  مــا،  فرهنگــی  بودجه هــای  مجموعــه 

از نیــم درصــد اســت و مقــدار بســیار اندکــی 

یــک  آن  چــرا  می رســد.  حوزه هــا  بــه  آن،  از 

ملیــون و چهارصــد هــزار ملیــارد بودجــه ای 

را  می گیــرد  قــرار  شــرکت ها  اختیــار  در  کــه 

ُبلــد نمی کننــد؟ تــالش می کننــد تــا بودجــه 

شــرکت نفــت را کمتــر و کمتــر کننــد؛ ولــی بــه 

انــدک بودجــه کــه بــه حــوزه کمــک می شــود و 

بــه نــص قــرآن وظیفــه حاکمیــت هــم هســت ـ  

َة  ــال قاُمــوا الَصّ
َ
رِض أ

َ
ّناُهــم ِفــي ال

ّ
ذیــَن ِإن َمَک

َّ
ال

پدیــد  حاکمیتــی  وقتــی  کــه  ـ  کاَة   الــَزّ َوآَتــُوا 

می آیــد، اولیــن تکلیــف آن ِاقامــه نمــاز اســت؛ 

یعنــی ارتبــاط خلــق بــا خــدا و ارتقــا تقــوا اولیــن 

وظیفــه حاکمیــت اســت. اگــر ایــن وظیفــه 

و  پیشــرفت  پــاک،  زندگــِی  نگیــرد،  صــورت 

رشــد اقتصــادی بــه دســت نمی آیــد؛ یعنــی 

رشــد  بــرای  یرســاخت ها  ز یرســاختی ترین  ز

و  ســی  حــدود  طــی  در  اســت.  اقتصــادی 

خــورده ای ســال کــه مــا وارد ایــن فضــا شــده و 

مطالعــه کرده ایــم، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 

یــم تــا  رشــد اقتصــادی طیــب و پــاک نیــاز دار

ــه همــراه داشــته باشــد؛ پــس  زندگــی پاکیــزه ب

بایــد ایمــان مــردم را تقویــت کنیــم و ایــن عیــِن 

آیــه قــرآن اســت. تــا وجــود خــدا را بــاور و در 

هــَل الُقــرٰى 
َ
َنّ أ

َ
ــو أ

َ
رفتارهــا احســاس کنیــم ـ »َول

ــماِء  یِهم َبَرکاٍت ِمَن الَسّ
َ
َفَتحنا َعل

َ
َقــوا ل آَمنــوا َواَتّ

ــِو اســَتقاموا 
َ
ل ن 

َ
بــوا... «1 »َوأ

َّ
َکذ ِکــن 

ٰ
َول رِض 

َ
َوال

ســَقیناُهم مــاًء َغَدًقــا«2 ـ  اگــر در 
َ َ
ریَقــِة ل ــی الَطّ

َ
َعل

ایــن طریــق اســالم ـ یعنــی ایمــان و تقــوا ـ قــرار 

ــه رفــاه مــی رســند.  ــد، آنــگاه ب بگیرن

ــی و معلولــی به گونــه ای اســت کــه بــا 
ّ
روابــط ِعل

ایمــان و تقــوا حرکــت جهــادی شــکل می گیــرد، بهــره وری اوج می گیــرد و اتــالف منابــع 

ــی، عدالــت،  ــر پیــدا می کنــد، دانــش محــوری و دانــش بنیان ــه صف و بیــکاری میــل ب

همــان  ایــن  می شــوند.  هــم  بــازوی  همــه  و  می شــود  وارد  همگانــی  توانمندســازی 

سیاســت پیامبــر اکــرم )ص( در مدینــه اســت.

زیرساختیترینزیرساخت،تعمیقایمانوارتقاءتقواست

یرســاخت، تعمیــق ایمــان و ارتقــا تقــوا اســت. وقتــی حمایتــی در  یرســاختی ترین ز ز

ــز و  ــود، ناچی ــه می ش ــری ک ــای دیگ ــه کمک ه ــبت ب ــه نس ــن بودج ــود، ای ــه می ش بودج

میــل به صفــر اســت. نیــم درصــد از مجموعــه بودجــه دو میلیــون میلیــارد تومنــِی ســال 

1399 به مســائل فرهنگــی اختصــاص می یابــد. بخــش قابــل توجهــی از ایــن هــم بــه 

اداره فرهنــگ و ارشــاد اختصــاص و ســینما و ... اختصــاص می یابــد و جــزء کوچکــی 

از آن وارد حــوزه می شــود. آیــا فکــر می کنیــد، اینکــه ســه ســال اســت کــه علــم بلنــد 

می کننــد و حجمــه درســت می کننــد کــه چــرا بــه حــوزه بودجــه تعلــق می گیــرد، اتفاقــی 

اســت؟ ایــن دقیــق به هــدف مــی زنــد. چــرا؟ چــون می گویــد مبانــی و سرچشــمه اش را 

بــزن؛ چــرا کــه ایــن سرچشــمه نبایــد جــان بگیــرد و دانــش نبایــد بومی ســازی شــود. اگــر 

دانــش بومی ســازی شــد، اگــر نظریــه توســعه بومی ســازی شــد، خیلــی از مســائل تغییــر 

می کنــد. رهبــری گفتــه اســت نظریــه پیشــرفت؛ نــه توســعه. اگــر پــول بــه مراکــز تحقیقــی 

حــوزه رفــت و معیارهــای پیشــرفت مــدون شــد، شــاخص های پیشــرفت یکــی پــس از 

یــزی بــر پایــه برنامه هــای پنج ســاله و هفت ســاله  دیگــری مــدون شــد، ســاختار بودجه ر

پیشــرفت تنظیــم شــد، دیگــر دشــمن نمی توانــد در اینجــا اقتصــاد را هدایــت کنــد و از 

چنــگ او خــارج می شــود؛ لــذا بایــد نقطــه زنــی کنــد. بایــد بــه ایــن آقایانــی کــه نادانســته 

انگشت شــان بــر روی ماشــه ایســت کــه دشــمن آن را می کشــد، هشــدار دهیــم.

درپایههایتفکریعلومانسانی،مبانیاسالمیوجودندارد

ــه  ــد ک ــاص می یاب ــالت اختص ــرارگاه رس ــات ق ــه تحقیق ــه ب ــی ک ــدک پول ــن ان ــا ای این ه

برنامــه ســاالنه نظــام جمهــوری اســالمی را بــر پایــه مبانــی دینــی و برگرفتــه از اصــوِل 

سرچشــمه در کتــاب و ســنت را اســتخراج کنــد و پیــش ببــرد را نشــانه گرفته انــد. هیــچ 

یــک از این هــا اتفاقــی نیســت. دشــمن برنامــه ای دقیــق دارد. در الگــوی پیشــرفت مــا او 

، برنامــه و مجــری دارد و مع االســف بــه  مبنــا و اصــول دارد، سیاســت، راهبــرد، راهــکار

دلیــل مبتنــی بــودن نظــام آمــوزش مــا بــر نظــاِم ســرمایه مداری و نه بــر نظام اســالمی و کم 

کارِی مــا حوزوی هــا، او نیــروی اجرایــی هــم دارد. نیــروی اجرایــی او مســلمان، مومــن 

و متقــی اســت؛ امــا فکــر او تربیــت یافتــه در رشــته اقتصــاد، رشــته جامعه شناســی و 

یــزی و توســعه ســرمایه مداری اســت. در پایه هــای ایــن تفکر قال الصــادق و قال  برنامه ر



124

تی
خ

شنا
اد 

ص
اقت

بر 
ی 

مد
درآ

خردورزی | شماره 10 | مهر 1400

و  مبنــا  پایــه،  هــدف،  اینجــا  در  می رســیم. 

دراینجــا  اســت.  مشــخص  کامــالً  راهبــرد 

در  و  کرده اســت  مشــخص  کامــالً  قــرارگاه 

بیانیــه گام دوم، نیــز برنامــه چهــل ســاله وجــود 

دارد. زندگــی پاکیــزه یعنــی آنچه مــورد رضایت 

حضــرت حجــت و زمینــه ســاز ظهــور اســت.

 دو راهبــرد بــرای قــرارگاه رســالت در برنامــه 

بلنــد مــدت وجــود دارد؛ اول تغییــر نــگاه از 

نــگاِه غــرب بــه نــگاِه انقالبــی و دوم حرکــت بــه 

. در ایــن الگــوی پیشــرفت چهــل ســاله  جلــو

کــه هشــت برنامــه پنج ســاله اســت، ایده هــای 

و  اســت  آمــده  هفتــم  برنامــه  بــرای  رهبــری 

در فضــای حــوزه هــم وارد شــده اســت. در 

ابتــدای آن از فضــای ســایبری و متعلقاتــش 

متأســفانه  کــه  اســت  شــده  صحبــت 

ســرمایه گذاری مــا در آن صفــر اســت؛ چــرا 

کــه اجــرا در دســت مــا نیســت. در دســت 

رهبــری نیســت. رهبــری هــر چقــدر می گویــد 

کــه شــبکه ملــی اطالعــات و بومی ســازی، 

هیــچ اتفاقــی نمی افتــد و می گوینــد نمی شــود 

آن معلــوم  یــا شده اســت. حــال چگونگــی 

نیســت.

یرســاختی ترین  ــًا ز ــده رهبــری دقیق دومیــن ای

بحــث  و  فرهنــگ  به حــق،  یرســاخت  ز

کــه مبنایــی  تعمیــق ایمــان و تقــوی اســت 

دقیــق، حســاب شــده و قرآنــی دارد و ســیره 

سیاســت گذاری  طبــق  و  اســت  پیامبــر 

پیامبــر اکــرم )ص( اســت. حضــرت رســول 

ــه وارد شــد و در مدینــه 10 ســال تحــول  چگون

موضــوع  ایــن  بیــان  آورد؟  به وجــود  عظیــم 

چندیــن برنامــه مســتقل و کامــل می خواهــد. 

اینکــه سیاســت های حضــرت رســول چــه 

بــود؟ ایشــان وقتــی وارد مدینــه شــد، نفــت 

الباقــر وجــود نــدارد؛ بلکــه قــال فریدمــن صهیونیســم وجــود دارد کــه همــان تفکــر نظــام 

ســرمایه مداری اســت. اوســت کــه فکــر مــا را می ســازد و از پایه هــای اصلــی شــروع کــرده 

اســت و تالشــش بــر ایــن اســت کــه حتــی آمــوزش و پــرورش مــا را از کودکــی در دســت 

ــان برنامه هــا و الگــوی توســعه نظــام ســرمایه مداری  ــذا ســند 2030 کــه مجری ــرد؛ ل بگی

کیــد می کننــد و بــه خوبــی در  کیــد می کننــد، ســند Fatf کــه روی آن تأ بــر روی آن تأ

میــدان دشــمن، آن را فرماندهــی می کننــد و در ایــن بــاره جان فشــانی ها می کننــد و در 

راه رســیدن دشــمن بــه اهــداف اش شــب و روز تــالش می کننــد، این ها اتفاقی نیســت؛  

یــزی شده اســت. دشــمن در ایــن جنــگ اقتصــادی بــرای  بلکــه حساب شــده و برنامه ر

جهت دهــی جامعــه مــا بــه ســمتی کــه او می خواهــد، الگــو دارد. او چــه می خواهــد؟ 

ــرای او مــردم  جامعــه ایــده آِل مطلــوب؛ مثــل نظــام عربســتان صعــودی می خواهــد. ب

نــه؛ بلکــه نفــت و ثــروت مــا مهــم اســت و اگــر در ایــن میــان مــردم آســیب ببیننــد هــم 

مهــم نیســت. او کــه بــه طــور مســتقیم مــردم را مــورد خطــاب قــرار نمی دهــد کــه مثــالً 

می خواهــم شــما را بــه گاو شــیرده تبدیــل کنــم و می خواهــم کســانی را حاکــم کنــم. او در 

واقــع لبــاس حــق می پوشــد و دســت ســیاه خــود را آردمالــی می کنــد و بــه گونــه ای دیگــر 

وارد عرصــه می شــود.

خردورزی:  راهبرد اصلی شما برای جبران و تغییر وضع موجود چیست؟ 	

در هــر حــال وضعیــت موجــود مــا بــه گونــه ای اســت کــه قــرارگاه رســالت مثــل همیشــه 

مــش در 
َ
یــخ در یــک طــرف قــرار دارد و در طــرف دیگــر قــرارگاه شــیطان قــرار دارد و َعل تار

ما اوتیُته علی ِعلم عندی...«3  دســت اســتکبار و ســرمایه مداری اســت. و تفکرش ـ »ِاّنَ

ـ تفکــر قــارون اســت. انســان در جــای خــدا نشســته و تربیــت توحیــدی در اینجــا معنــی 

یســم، لیبرالیســم و دین زدایــی از عرصــه جامعــه وجــود دارد. نــدارد و سکوالر

 
َ

«4 و »قــال ــُر ْکُف
َ
ْم أ

َ
ْشــُکُر أ

َ
أ
َ
ــي أ َوِن

ُ
ــي ِلَیْبل ِبّ ــْن َفْضــِل َر ا ِم

َ
ــه فکــری قــرارگاه رســالت »هــذ پای

ــي«5 اســت و تمامــًا فضــل و رحمــت خداونــد اســت. خداونــد مــا را  ِبّ هــذا َرْحَمــٌة ِمــْن َر

هدایــت تکمیلــی و تشــریحی کــرده اســت. مــا طبــق بایدهــا و نبایدهایــی کــه او فرمــان 

داده اســت، شــریعت را عملیاتــی کنیــم. در ایــن صــورت به ســعادت دنیــا و آخــرت 

	 
ــال  ــمن به دنب ــه دش ــت ک ــرار اس ــن ق ــادی از ای ــگ اقتص ــود جن ــت موج وضعی

دریچــه نفــوذ نیســت. او خــود در میــدان به عنــوان فرمانــده حضــور دارد و 

ک ماســت. دشــمن چگونــه  راحــت در حــال ضربــه زدن بــه تولیــد در دل خــا

ماشــه را می کشــد؟ ماشــه را بــا انگشــت خــود مــا، بــا انگشــت ســازمان برنامــه 

کــه در جنــگ  و بودجــه و بانــک مرکــزی خــود مــا می کشــد. موشــک هایی 

اقتصــادی بــه ســمت مــا شــلیک می شــود، از طریــق نهادهــای قانونــی خــود ما 

شــلیک می شــود. 
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داشــت؟ مشــکل پــول را چگونــه حــل کــرد؟ 

ایــن مهاجریــن پــا برهنــه کــه خانــه، زندگــی، 

گاو و گوســفند خود را در مکه گذاشــتند و به 

مدینــه فــرار کردنــد، را چــه کــرد؟ مدینــه کــه در 

آن موقــع هتــل و رســتوران نداشــت. وضعیــت 

مســکن این هــا را چگونــه حــل کــرد؟ اشــتغال 

را چگونــه حــل کــرد؟ آن موقــع کــه نمی شــد در 

بــازار دســت فروشــی کــرد، بــه انــدازه کافــی بــود 

و از طرفی ســرمایه تجارت نداشــتند. چگونه 

ایــن مشــکالت را در آن اعرابی هــا حــل کــرد؟ 

آن هــم در عــرِب جاهلــی بــا ِعــرق ســنگین 

کامــالً  قبیلــه  ده  متعصــب.  و  قبیلــه  بــه 

ــا اوس و  ــته ترین آنه ــه برجس ــی ک ــاد عرب متض

خــزرج بــود. ده قبیلــه کامــالً متفرقــه یهــودی 

بنی ُقریضــه،  قبایــل  برجسته هایشــان  کــه 

چگونــه  پیامبــر  بودنــد.  این هــا  و  بنی نذیــر 

و  کــرد؟  تبدیــل  واحــده  امتــی  بــه  را  این هــا 

پــس از ده ســال حاکمیــت، کســی کــه بــه او 

و  اســالمی  منطقــه  در  بگیــرد،  تعلــق  زکات 

یــر پرچــم مســلمانان پیــدا نمی شــد. پــس  ز

از  برگرفتــه  بایــد  رســالت  قــرارگاه  ایده هــای 

بایــد  باشــد.  )ص(  اکــرم  رســول  ایده هــای 

یــم. در  از سیاســت های پیامبــر الهــام بگیر

می پــرد.  پیامبــر  چهــره  از  رنــگ  ماجرایــی 

یکــی از خانم هــای ایشــان از حضــرت ســؤال 

می کنــد کــه چــه شــده اســت؟ می فرماینــد 

کیســه مــن هنــوز مانــده  کــه مــال مــردم در 

اســت و ایــن یکــی دو روز اســت کــه معطــل 

اســت. حــال در جامعــه مــا طرح هــای عقــب 

افتــاده و فرســوده بیت المــال، چگونــه مــورد 

بی اعتنایــی قــرار می گیــرد؟ چگونــه بــا یــک 

ملیاردهــا  می کنیــم؟  تصمیم گیــری  رأی 

شــرکت ها  بودجــه  از  تومــان  میلیون هــا  و 

هــزار  ســیصد  و  میلیــون  دو  داخــل  در  نفــت  فــروش  می شــود؟  چــه  نمی دانیــم  را 

ملیــون بشــکه نفــت، نشــان می دهــد نظارتــی انجــام نمی شــود. چــه اتفاقــی می افتــد؟ 

سیاســت هایی در قــرارگاه رســالت نوشــته می شــود، به سیاســت برنامــه پنج ســاله کــه 

می رســد، در برنامــه بــه تابلــوی ورود ممنــوع می خــورد. 

برنامــه جامــع می نویســیم. بــرای چــه؟ مگــر نمی دانیــم کــه نمی تــوان همــه متغیرهــا را 

تغییــر داد؟ به ایــن دلیــل کــه هرچه را خواســتیم بتوانیم تغییر بدهیــم، یا بهتر بگویم، هر 

چــه را کــه خواســتند عملــی شــود. چــرا بودجــه را در پنج صفحه شــفاف نمی نویســیم؟ 

یــک ســند دخــل و خــرج. چــرا ایــن کار را نمی کننــد؟ مگــر بودجــه مــا پیچیــده اســت؟ 

حقــوق و دســتمزد کــه الزم نیســت وارد بودجــه شــوند. بــرای چــی شــلوغش می کنیــم؟ 

بیــر می چرخانیــم. بیســت جــدول بــرای آن  چــرا بودجــه را در چــرخ گــردان عبــداهلل  ابــن ز

ردیــف می کنیــم و صــد تــا حوالــه می دهیــم. می خواهیــم تبصــره بزنیــم، آن را در هفــت 

ــا کســی کــه می خواهــد تعقیــب کنــد، گیــج  ــم کــه نماینــده و ی ی کوچــه پیــچ می انداز

شــود. بعــد کــه از آقایــان در رابطــه بــا بودجــه ســؤال می کنیــم، می گوینــد مــن نمیدانــم. 

چــرا برنامه هــا را جامــع می نویســیم؟ مگــر نمی دانیــم کــه گاهــی امکانــات مــا بــرای یــک 

مــاده برنامه هــای پنج ســاله تمــام می شــود. مــا بــرای ایــن نوشــتیم که نشــود؟ بعد دســت 

مــا بــاز باشــد کــه هرجــا و هــرکاری خواســتیم،  انجــام دهیــم؛ پــس بنــا نیســت برنامه هــا 

براســاس سیاســت های ابالغــی نوشــته شــود؛ امــا بناســت کــه سیاســت های ابالغــی 

بهانــه شــوند. در حــال حاضــر مقــام معظــم رهبــری 14 سیاســت بیــان فرموده انــد و 

گفته انــد کــه شــما روی این هــا جلــو برویــد.

ــف  ــد، متوق ــی می رس ــت های کل ــه سیاس ــه ب ــری ک ــای رهب ــت؟ تفکره ــل چیس راه ح

نظــام ســرمایه داری  میــان می آیــد.  بــه  نظــام ســرمایه داری  تفکــر  برنامــه  و  می شــود 

می دانــد کــه چگونــه تنظیــم کنــد. دســتورها و سیاســت های I.M.F به میــان می آیــد. 

. مرتــب توســط  سیاســت هایی از قبیــل رهاســازی در سیســتم قیمت هــا و نظــام بــازار

مســئولین اعــالم می شــود کــه دولــت نبایــد در همــه جــا دخالــت کنــد. بــه ســمت 

رهاســازی و یــا خصوصی ســازی مطلــوب مــی رود، جــور دیگــری از آب در می آیــد. 

ــه آنجــا می رســد، جــور دیگــری از آب در  یبــای رهبــری کــه ب سیاســت های عالــی و ز

میایــد.

بیــر می شــود کــه هیــچ کســی نمی توانــد بــه درســتی  بودجــه چــرخ گــردون عبــداهلل ابــن ز

یخت و  واردش شــود. شــفافیت، صداقت، عدالت و کارآیی در آن نیســت، از طرفی ر

پاش و ... هم دارد. اگر وارد بحث شویم دنیایی حرف دارد. رهبری برنامه بیست ساله 

و چهل ســاله را می نویســد و شــما بــرای دســت یابی بــه آن بایــد هشــت برنامــه پنج ســاله 

بدهــی در حالیکــه آخــر برنامــه ششــم بــه وضعیــت موجــود می رســیم. ایــن یعنــی 

شــکاف فاحــش. ضریــب جینــی باالســت، در حالیکــه در سیاســت های رهبــری بایــد 
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یــع کنیــد.  ملــت را بایــد بــرای ســال بعــد توز

یــال آن بــرای بیچارگــی فــرد کافیســت.  یــک ر

آیــا تــو حــق داری شــب بخوابــی؟ اگــر ایــن 

را نمی فهمــی پــس بایــد شــب و روز خــواب 

ع(  نداشــته باشــی. ایــن حــرف امــام صــادق )

اســت. یکــی از یــاران امــام می گویــد کــه وقتــی 

دیــدم بنی عبــاس آنچنان ســلطنت می کنند 

بــه خدمــت امــام رســیدم و به ایشــان گفتــم 

به دســت  را  خالفــت  و  کنیــد  حرکتــی  کــه 

بگیریــد تــا مــا هــم به نوایــی برســیم. حضــرت 

می فرماینــد کــه فکــر نکــن کــه اگــر تــو در آن 

بایــد  می رســی.  به نوایــی  شــوی  وارد  فضــا 

شــب ها بنشــینی و فکــر کنــی و روز هــم بایــد 

اجــرا و نظــارت کنــی. حــق نــداری بخوابــی. 

اگــر چنیــن اتفاقــی رخ دهــد راحــت نیســتی. 

ایــن میــز و کرســی ســبز را اشــتباه نگیریــم. این 

جــای راحتــی نیســت. ایــن جــای بی خوابــی 

یــزی کــرد. مــا  اســت و بایــد تــالش و برنامه ر

بــه  و  کنیــم  پیــدا  قــوی  بازوهــای  می توانیــم 

ســر و صــدای دشــمن نــگاه نکنیــم؛ چــرا کــه 

دشــمن کارش دشــمنی و ایجاد ســر و صدا و 

پنهــان کاری اســت. او می توانــد بیایــد وســط 

چیســت؟  حــل  راه  کنــد.  گل آلــود  را  آب  و 

بــا  انقالبــی  آقایــان  کــه  اســت  ایــن  حــل  راه 

گــود شــوند و حرکتــی  نگاهــی انقالبــی وارد 

یــزی کشــور انجــام دهنــد و  اساســی در برنامه ر

جهت دهــی کشــور را بــه ســمت صحیــح قــرار 

ــوند. ــالت ش ــرارگاه رس ــازوی ق ــد و ب دهن

تغییــرمبانــیفکــریدانشــگاهوورودحــوزهبــه

علــومانســانی

راه حــل بلنــد مــدت هــم ایــن اســت کــه هــم 

ــد کنیــم. دانشــگاه،  در حــوزه و دانشــگاه تردی

یــزی کرده ایــد، پــس چــرا اینگونــه شــد؟ به گذشــته کــه  پاییــن می آمــد. اگــر شــما برنامه ر

برمی گردیــم،  می بینیــم درســت نقطــه مقابــل هدایت هــای رهبــری، عملیاتــی شــده و 

پیــش رفته اســت. در جنــگ اقتصــادی، دشــمن حضــور مســتقیم در صحنــه دارد و 

نقــش فرماندهــی را در عرصــه زمیــن ایفــا می کنــد. فقــط دســتش بــه بــاال نرســیده اســت 

کــه بزنــد؛ امــا در حــال دنبــال کــردن اهــداف خــود اســت. هــدف چیســت؟ هــدف ایــن 

اســت کــه کامــل زمینــه را فراهــم کنــد و شــکافی ســنگین و فاحــش ایجاد کند. مــردم به 

خیابان هــا کــه می رونــد ویــراژ ماشــین های لوکــس و تجملــی و ســاختمان های لوکــس 

و تجملــی را ببیننــد و ثروت هــای انبــوه را در کنــار فقــر عمــده مــردم داشــته باشــند. ایــن 

همــان شــکافی اســت کــه نظــام ســرمایه داری جــزء ذاتش اســت. مــردم این هــا را ببینند 

و آرام آرام بــا کار ســاده ای وارد شــود و برانــدازی اش را خیلــی راحــت انجــام بدهــد. 

یــم. راهــکار چیســت؟ راهکارهــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت دار

مجلسانقالبی

حقیقــت مســئله ایــن اســت کــه بایــد دنــدان حداقــل نفــع شــخصی انقالبــی را بکنیــم؛ 

یعنــی انتظــار مــی رود کــه نماینــدگان مجلــس در مقابــل خــون شــهدا احســاس شــرم 

ــگاه  ــداِن طمــع را بکننــد و جای ــد. امیــدوارم دن ــه ســمت نفــع شــخصی نرون کننــد و ب

ســاخت و پاخــت و مجلــس بعــد را کنــار بگذارنــد. تقاضــای مــن از نماینــدگان ایــن 

اســت کــه دور مجلــس بعــد را خــط بکشــند و فــرض را بــر ایــن بگذارنــد کــه نبایــد دور 

بعــدی بــه مجلــس بیاینــد. قربــه الــی اهلل تصمیم گیــری کننــد و پــای آن هــم بایســتند. 

یالــش حســاب  شــبانه روز ایــن طرح هــا را بخواننــد و ببیننــد کــه بینــی و بیــن اهلل در ر

و کتــاب اســت. این هــا در بدبختــی مــردم نقــش دارنــد. اگــر نمی فهمیــد، چــرا رفتیــد. 

یــد؛ پــس زحمت بکشــید بخوانید.  حــاال کــه رفتیــد، خــوب کردیــد. نگاهــی انقالبــی دار

برویــد یــاد بگیریــد. شــما رأی می دهیــد. دو میلیــون و چهارصــد هــزار ملیــارد پــوِل ایــن 

	 
کــه دشــمن بایــد بیایــد تــا مشــکالت اقتصــادی مــا حــل  تفکــر ایــن  اســت 

شــود. مــا دو تفکــر داریــم. در صحنــه ایــن جنــگ اقتصــادی موجــود، دو مــدل 

هدایــت داریــم. یــک مــدل هدایــت، قــرارگاه رســالت اســت کــه مظلــوم و تنهــا 

ــن ایــن  ــر ت ــه ب ــد پشــتیبان قــرارگاه رســالت باشــد. لباســی ک اســت. حــوزه بای

قــرارگاه اســت، لبــاس رســول و هدایت گــری اســت؛ امــا هنــوز حــوزه ســرگرم فقــه 

فــردی اســت و نتوانســته وارد فقــه نظــری و حکومتی شــود. بخش هایــی از آن 

هــم کــه وارد شــده اســت، جمعیــت اندکــی اســت و هنــوز نتوانســته بــه بازویــی 

قــوی بــرای رهبــری تبدیــل شــود و یــا اجــازه بــه او نداده اند. و چند ســال اســت 

ــم کــردن بودجــه ایــن نهادهــا هســتند؟ فکــر می کنیــد 
َ

کــه مرتــب در حــال َعل

 دیکتــه قــرارگاِه ســرمایه مدارِی 
ً
ایــن کارهــا اتفاقــی، اتفــاق می افتــد؟ ایــن دقیقــا

دشــمن اســت. 
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در مبانــی فکــری به خصــوص علــوم انســانی 

و  هــم اینکــه حــوزه وارد بحــث علــوم انســانی 

شــوند. ایــن هــم طــرح و راه حــل بلنــد مــدت 

یشــه ای اســت. تــا مادامــی کــه برنامه هــای  ر

یــزی یک ســاله ورود  پیشــرفت مان در بودجه ر

نکنــد و حــوزه بگویــد کــه کار مــن نیســت، 

ایــن  مــا  فکــر  اگــر  نمی شــود.  حــل  مشــکل 

باشــد کــه کار مــن نیســت، ســؤال مــن ایــن 

کارِ عبدالمالــک و  کــه بیــت المــال  اســت 

حضــرت رســول نبــود؟ پــس کار چــه کســی 

بــود؟ آیــا آن را بــه مشــرکین قریــش ســپرده بــود؟ 

نــه، دســت خــود پیامبر بــود. سیاســت گذاری 

کار خــود پیامبــر بــود. پیامبــر وارد بــازار شــد و 

سیاســت های حمایتــی و مالیاتــی را اعمــال 

می کردنــد.  سیاســت  اعمــال  ایشــان  کــرد. 

بــدون  و  ناگهانــی  کــه  مدینــه  اتفاقــات 

یــزی اتفــاق شــکل نگرفــت. بــا اعمــال  برنامه ر

سیاســت و تدبیــر اتفــاق افتــاد.

یــم  حــوزه بایــد وارد شــود. فقــه فــردی کــه مــا دار

هــم فقــط بــه فــرد نــگاه می کنــد. فــرد در درون 

جامعه و در لوای حاکمیت اهلل کار می کند. 

حــوزه بایــد متودولوژی و روش اســتنباط خود 

را عــوض کنــد. روش اســتنباط نظریــه را بایــد 

از  اســتنباط  پایه هــای  بایــد  کنــد.  کشــف 

کتــاب و ســنت در راســتای فقــه حکومتــی 

را کشــف کنــد. امــروزه مســئله، دیگــر مســئله 

ــه نیســت. اآلن  ــاء و معامل ــز میــت و رب تجهی

عقــود بیــع و متاعــات نیســت. عقــود فیوچــر 

و عقــود آپشــن آمــده اســت.  این هاســت کــه 

گیــر اســت و مــردم دیگــر در بیــع و متاعــات 

مشــکل ندارنــد. مــا بایــد خــود را همــگام کنیــم.

اآلن درواقــع بودجــه و ســند دخــل و خــرج و 

منابــع مالــی دولــت چیســت؟ از کجــا بایــد 

تأمین شــود؟ وظایف دولت از نظر شــرعی چیســت؟ ســؤال شــرعی این اســت. دولت 

از چــه طریقــی بایــد منابــع و درآمد خود را کســب کند؟ چگونــه و کجا خرج کند؟ کجا 

نبایــد خــرج کنــد؟ کجــا بهتــر اســت خــرج کنــد؟ اولویت هــا کجاســت؟ بایــد احــکام 

یــم. این هــا مســائل مبتالبــه اســت. تــا مادامــی  خمســه را در مســائل ایــن چنینــی بیاور

کــه حــوزه بــه حرکــت در نیایــد و دانشــگاه پایه هــای فکــری اش وارداتــی باشــد، درســت 

ع( اســت کــه علــم ســلطان اســت. ثــروت و قــدرت  نمی شــود. بیــان حضــرت امیــر )

ــرده علــم ســوار شــوی. وقتــی علمــت بیگانــه اســت، ایــن دانــش 
ُ
می خواهــی بایــد بــر گ

بــراِی ســلطنت خــودش اســت. ایــن دانــش بــرای ســلطنت او طراحــی شــده اســت. او 

تــالش کرده اســت تــا خــود را بــر شــما مســلط کنــد. چنیــن چیــزی غیــر عقالیــی اســت 

و او عقالیــی به معنــای خــاص خــودش فکــر می کنــد. عقــل ابــزاری و نــه عقــل ذاتــی.

تــا مادامــی کــه مــا دانــش را بومــی ســازی نکنیــم همیــن آش و همیــن کاســه اســت و این 

دشــمن خواهــد بــود کــه فکــر و اندیشــه می ســازد و رهبــری سال هاســت کــه روی ایــن 

امــر مانــور می دهــد؛ ولــی تنهاســت و یــار و یــاور و بــازو نــدارد. و بــا ایــن وضــع فکــر دیگــر 

قــال الصــادق و قــال الباقــر نیســت. قال فریدمن و قال ساموئل ســن اســت. دانشــجوی 

مــا دویســت واحــد فریدمــن می خوانــد. ســه واحــد هــم قــال  الصــادق می خوانــد، آن هــم 

توســط امــام جماعتــی کــه در آن رشــته تخصــص نــدارد. اآلن هــم کــه خیلــی شــاهکار 

کرده ایــم آن را بــه پانــزده ـ شــانزده واحــد در 140 واحــد کارشناســی تبدیــل کرده ایــم؛ البتــه 

هنــوز هــم اســتادی بــرای آن تربیــت نکرده ایــم و بــه دانشــگاه های دیگــر کــه اســتاد 

ــه  فکــر تربیــت نیــروی  ــد. حــوزه هــم ب ــا ایــن واحدهــا را نگذارن ــم ت ــد اجــازه داده ای ندارن

ایــن امــر نیســت. کتاب هــای دبیرســتان های مــا را هــم همان هــا می نویســند. ســبک 

زندگــی مــا را هــم همان هــا تعییــن می کننــد. متأســفانه دغدغــه صبــح تــا شــب مــردم ما 

هــم خالصــه قــال فریدمــن و ساموئل ســن و پرداختــن بــه تفکــرات آن هــا اســت.

کتــاب اقتصــاد دبیرســتان مــا خالصــه مکانیزم بازار اســت؛ یعنی ســکوالر و لیبرالیســم 

اقتصــادی را طراحــی می کننــد و نــه اقتصــادی کــه آن هــا خــود اجــرا می کننــد. اقتصــاد 

قــرن نــوزده و کالســیک را بــه بچه هــای مــا می آموزنــد. فــوت و فــن تدبیــر معیشــتی 

یاضیــات از کالس اول تــا دوم  را کــه بایــد یــاد بگیــرد، را بــه او یــاد نمی دهنــد. درس ر

متوســطه تقربیــًا بــرای همــه رشــته ها هســت؛ امــا درس اینکــه مــن چگونــه دخــل وخــرج 

را تدبیرکنــم وجــود نــدارد.*
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نشــان داده می شــود. ایــن تفکــر بــه این جهت 

در ایــران شــکل گرفــت کــه نظــام بانکــی، بایــد 

بــه ایــران می آمــد و بــازار ســرمایه هــم، بایــد در 

ایــران رشــد می کــرد. ایــن ماجــرا در دنیــا هــم 

به همیــن شــکل اســت.

نقشبانکوبورسدرساختاینتفکر

بانــک و بــورس هــم بــرای ســاختن چنیــن 

به عبارتــی  یــا  افتــاد؛  بــه راه  تولیدکننــده ای 

حمایــت کــرد کــه در هیــچ زمانــی، در طــول 

از تولیــد حمایــت نکــرده اســت. در  یــخ  تار

بایــد  ســرمایه  انباشــت  مکانیــزم  ایــن  واقــع 

اتفــاق می افتــاد. ایــن تصویرســازی کــه اتفــاق 

از  کــه  امین الضــرب اســت  افتــاده، تصویــر 

ــت 
ّ
مل بــاالی ســر همــه  اآلن  تــا  ســال ۱۲۹۵ 

ــد؛ ولــی  اســت. اســم  او را هــم کســی نمی دان

زمانــی کــه صحبــت از تولیدکننــده می شــود 

کمتــر از ایران خــودرو بــه ذهــن کســی نمی آید؛ 

چراکــه تولیدکننــده نیســت و نمی تــوان بــه 

آن هــا تولیدکننــده گفــت.

تولیــد  امین الضربی هــا  کــه  زمانــی  ســپس 

می شــود، همــه عبــد او می شــوند؛ لــذا اتــاق 

افــراد  می شــود.  تولیدکننــده  بازرگانی هــا، 

اتــاق بازرگانی هــا را نــگاه کنیــد. بــه اصطــالح 

رئیس جمهــور  اســت.  کلفــت  گردن شــان 

آن هــا بنشــیند، شــروع  یــر هــم جلــوی  و وز

نظــام  همــه  گفتــن.  دری وری  بــه  می کننــد 

ایــران از ســال ۱۲۹۵ تــا بــه امــروز در تعظیــم 

بــه  هســتند،  تولیدکننــده ای  چنیــن  بــه 

امــکان  یــرا  ز اقتصــادی؛  ســلبریتی  نوعــی 

همــه  امــروزه  اســت.  کــم  شــدن  ســلبریتی 

نظــام اقتصــادی ایــران از ســال ۱۲۹۵ در حــال 

آن هاســت. بــه  تعظیــم 

مقدمه

یــادی در جوامــع  تولیــد به عنــوان مهم تریــن رکــن پیشــرفت اقتصــادی اهمیــت بســیار ز

مختلــف دارد. در کشــور مــا بنــا بــه دالیلــی ماننــد: جنگ هــای اقتصــادی، عــدم 

مدیریــت صحیــح دولــت و عــدم نظــارت دقیــق، مســأله ی تولیــد بــا موانع جــدی روبرو 

شــده اســت. بــا توجــه بــه مشــکالت بیــان شــده انگاره هــای ضــد تولیــد در ذهــن مــردم 

ــودآور  ــد، س : تولی ــد از ــا عبارتن ــن انگاره ه ــی از ای ــه برخ ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــه ش جامع

یــاد حاصــل از بــورس بهتــر اســت، تولیــد، دردســر دارد و قوانیــن  نیســت؛ ســود آنــی و ز

لــی، ســودآورتر از تولید اســت و وجود مافیــا و عدم  تولیــد، دســت و پاگیــر هســتند، دال

امــکان رقابــت، مانــع تولیــد اســت.

بررسیمهمترینانگارههایذهنیموانعتولید

ــت مــا پدیــد 
ّ
یخــی صــد ســاله ای اســت کــه بــرای مل یکــی از موانــع تولیــد، باورهــای تار

آورده انــد.؛ باورهایــی مثــل این کــه تولیــد یعنــی صنعــت. کل ماجــرای نظــام علــم 

، Industrio Inted اســت؛ یعنــی همــه مبتنــی بــر  و فنــاوری مــا در صــد ســال اخیــر

صنعــت شــکل گرفتــه اســت. در یــک کلمــه تولیــد یعنــی صنعــت و صنعــت یعنــی 

یــا نســب«. »امین الضــرب«. امین الضــرب بعــد از انقــالب هــم یعنــی »آر

امینالضرب،پدرصنعتیسازیتولید

در گذشــته نظــام تولیــدی مــا کــه مــردم در آن تولیــد و تجــارت می کردنــد، اینگونــه 

ــد. خــرد تولیــد  ــا  می بردن ــه سراســر دنی ــود کــه کاروان راه می انداختنــد و اجنــاس را ب ب

یــع می شــد، خــرد تجــارت می شــد و خــرد مصــرف می شــد. و بــا  می شــد، خــرد توز

یخــت کــه  گذشــت زمــان و رخ داد حــوادث ایــن ســیکل های نظــام تولیــد به هــم ر

یخــی آن، در ایــن مقــال نمی گنجــد؛ ولــی بــه  توضیــح ایــن ســیکل  ها و ماجــرای تار

مــرور زمــان، تولیدکننــده در ایــران بــرای مــردم تصویــری دســت نیافتنــی پیــدا کــرد. ایــن 

تصویــر چیســت؟ تولیدکننــده امین الضــرب اســت. پــدر صنعتی ســازی مزخــرف 

ایــران کــه بــه او حــاج امین الضــرب می گوینــد. کســی اســت کــه آن قــدر پــول داشــت که 

می توانســت بانــک تأســیس کنــد.

امین الضــرب بــه روســیه کــه رفــت و دســتگاه تولیــد بــرق را دیــد، بــا خــود گفــت مــن کــه 

ت خودم باشــم؛ پس این  دســتگاه را بایــد به ایران 
ّ
ایرانــی هســتم بایــد به دنبــال منافع مل

 Rational ببــرم و دســتگاه تولیــد بــرق را بــه ایــران آورده و نصــب کــرد. به عبارتــی دیگــر

نــِی تــراز بــرای تولیدکننــده ایجــاد کــرد کــه از  producer، Rational agent  و انســان عقال

ســال 1295 تــا االن در جســت وجوی او هســتیم. در تفکــر امــروزی تولیدکننــده، کســی 

اســت کــه ۳۰ هــزار نیــرو دارد. در تلویزیــون مــا کارآفرین یــا Entrepreneur به همین معنا 



131

ت
ش

ددا
یا

خردورزی | شماره 10 | مهر 1400

هاشــمینمــادســاختاربروکراتیــکوآریانســب

نمــادایــنتولیدکننــدهدربعــدازانقــالب

یــان امین الضــرب  بعــد از انقــالب ســنبل جر

کســی  انقــالب  از  بعــد  کســی اســت؟  چــه 

ایــن  خدمــت  در  را  بروکراتیــک  نظــام  کــه 

کیســت؟  می دهــد  قــرار  تولیدکننــده 

یــا  آر اســت؟  کســی  چــه  آن  تولیدکننــده 

نســب؛ هــم حاجــی اســت، هــم شــخصیتی 

خوبــی اســت، هــم کارخانــه دار اســت و هــم 

خّیــر اســت. در نظــام بروکراســی چــه کســی 

کنــد؟  حمایــت  شــخص  ایــن  از  می توانــد 

هاشــمی؛ هاشــمی نمــاد ســاختار بروکراتیــک 

حمایــت از چنیــن تولیدی اســت. این انگاره 

در ذهــن جــوان ایرانــی اســت. جــوان ایرانی که 

تصــّور می کنــد نمی توانــد تولیدکننــده شــود، 

می شــود.  اداره ای  کارمنــد  یــا  کارگــر  نهایتــًا 

، ایــده شــغل آزاد و شــغل دولتــی را  ایــن تفکــر

در ایــران شــکل داده اســت. شــغل آزاد؛ یعنــی 

کارگــری و شــغل دولتــی بــه معنــای کارمنــدی 

اســت.

دارسی،بیمارِیهلندی

از زمانــی کــه دارســی بــه ایــران آمــد به جــای 

ــه  ی ســیاه، بــه نفــت می گوینــد بیمــاری. همیشــه گفتــه  می شــود وقتــی فــردی ب طــال

بــازار مــی رود اگــر تولیدکننــده باشــد، اجــر و قــرب جنــس خــود را بــاال می بــرد و اگــر 

یــدار باشــد، بــر ســر جنــس می زنــد. دقیقــًا االن 150 ســال اســت کــه می گوینــد نفــت  خر

بــو می دهــد، یــا بــه گفتــه ی آقــای زنگنــه کــه بــا تولیــد نفــت، کشــور  بــه کثافــت کشــیده 

می شــود. 

انگاره هایــی را بــرای مــردم، دولــت مــردان، مســئولین، نخبــگان و اقتصادمــان درســت 

ــو می دهــد. بزرگ تریــن داشــته اقتصــادی مــا را 150 ســال بــه ثمــن  کرده انــد کــه نفــت ب

 Dutch(هلنــدی بیمــارِی  یــِک  تئور عنــوان  بــا  عنوانــی؟  چــه  بــا  خریدنــد.  بخــس 

disease(. گفتنــد اگــر نفــت بــه دســت بیایــد، بــه پــول مفــت و هنگفتــی دســت پیــدا 

می کنیــم و ایــن در صورتــی اســت کــه قبــالً بــرای ایــن پــول شــما بایــد کلــی تــالش 

ــا کار کنــد و  یــر ســاخت ایجــاد می کردیــد، تکنولــوژی تولیــد می کردیــد ت می کردیــد، ز

بیــاورد و ایــن پــول در تحــول تکنولــوژی خــودش به وجــود می آمــد و ایــن  ایــن پــول را در

باعــث رشــد شــما می شــد. حــاال نفــت، پــول مفــت بــه شــما می دهــد و شــما پــول نفت 

را خــرج  کــرده و هیــچ وقــت دنبــال تکنولــوژی نمی رویــد. خــب گفتنــد پــس چه کنیم؟ 

یــدار اســت  بــه نتیجــه رســیدند کــه از شــّر ایــن نفــت خــالص شــویم و هــر کــس کــه خر

بــه او بدهیــم کــه بــرود.

اقتصادمنهاینفتاشتباهدانشگاههایماوحزباللهیها

در دانشــگاه های اقتصــاد ایــران، وقتــی کــه اســتادان ایــن مطلــب را کــه پــول نفــت 

ســبب عقــب افتادگــی و دســت برداشــتن از تــالش بــرای رســیدن بــه تکنولــوژی 

می شــود را درس می دهنــد، دهــان دانشــجوها بــاز می مانــد و می گوینــد عجــب حــرف 

حکیمانــه ای اســت. کســی نیســت بگویــد این ها هــر چه تحــول تکنولوژی داشــته اند 

بــا دزدیــدن نفــت مــا بــوده اســت.
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ــما  ــگاه ش ــدا، دانش ــده خ ــد بن ــد، می گوی کنی

مــی آورم.  در  مــن  را  پــول  ســاخته ام.  مــن  را 

اگــر می خواهــی دانشــت رشــد کنــد، بایــد تــو 

 Firt jump پیــش مــن بیایــی. جهــش اولیــه و

اســت،  گرفتــه  اقتصــاد دنیــا شــکل  کــه در 

علتــش یــا ناســیونالیزم اســت یــا دیکتاتــوری 

اســت یــا اســتعمار کــه هــر ســه این هــا بــر روی 

منابــع تولیــد اســت.

راهکار

مــا بایــد اســاس انــگاره بیمــاری هلنــدی را 

کــردن  بیچــاره  انــگاره در حــال  ایــن  بزنیــم. 

اقتصاد ماست. و در عین حال باید اقتصاد 

منهــای نفــت را دنبــال کنیــم و وابســتگی بــه 

یــم. بایــد تفکیــک دقیقــی  نفــت را از بیــن ببر

قائــل شــویم. رهبــر معظــم انقــالب بــه اقتصــاد 

ــد.  ــد دارن کی ــام تأ ــت خ ــادرات نف ــای ص منه

ایشــان ســه قیــد می زننــد کــه نتیجــه آن دقیقــًا 

حــرف مــا می شــود. نفــت خــام را نباید بدهیم 

بــرود. علی الخصــوص کــه صــد ســال اســت 

ــه کارش  ــب چ ــم. خ ــس می دهی ــن بخ ــه ثم ب

ــل  ــروت تبدی ــرآورده و ث ــه ف ــد آن را ب کنیــم؟ بای

کنیــم. بایــد ایــن انــگاره ذهنــی را در رســانه 

ایجــاد کــرد تــا دولــت فعــال شــود.*

بعــد می گوینــد ولــش کنیــد تــا بــرود. حزب الهی هــای مــا هــم می گوینــد اقتصــاد بــدون 

نفــت یــا اقتصــاد منهــای نفــت. همــه بچــه حزب الهی هــای مــا هــم کارهایشــان را 

منهــای نفــت انجــام می دهنــد. عنــوان کانال هایشــان هــم همیــن اســت. این هــا هــم 

همــان Dutch disease را می بیننــد. می گوینــد نفــت را ولــش کنیــد، بایــد ســراغ اقتصاد 

یــک، اقتصــاد علــم و فنــاوری، سیاســت گذاری علــم و  دانش بنیــان، تحــول تکنولوژ

فنــاوری، چرخــه تولیــد، زنجیــره ارزش از تولیــد ایــده تــا تولیــد محصــول را بایــد دنبــال 

کنیــم. کــه ایــن حــرف بســیار مضحــک اســت. ایــن مســائل در کــدام یک از کشــورهای 

دنیــا، تحــوالت اقتصــادی و سیاســی را در ســیصد ســال اخیــر ایجــاد کــرده اســت؟ 

یکــی  مــورد هــم پیــدا نمی شــود.

منابعطبیعیودزدیآن،تنهاعاملتحوالتاقتصادیوسیاسیدرصدسالاخیر

تحــوالت اقتصــادی دنیــا، چهــار عامــل داشــته اســت. تصــّور مــا نســبت  بــه ایــن عوامل 

چیســت، کــه مــا رشــد نمی کنیــم؟ هــر کشــوری در دنیــا جهــش اقتصــادی کــرده، یــا 

ناســیونالیم، یــا دیکتاتــوری، یــا اســتعمار و یــا دارای منابــع طبیعــی بوده اســت. هر ســه 

مــورد اولــی هــم از دزدی منابــع طبیعــی در دنیــا بــوده کــه رشــد را ایجــاد کــرده اســت.

اقتصاددرگرودانش،یادانشدرگرواقتصاد

یــه رشــد درون زا، درونی ســازی دانــش  تحــوالت تکنولــوژی در اقتصــاد دانش بنیــان، نظر

... که برایشــان در ایران رشــته، پژوهشــگاه، پژوهشــکده و دانشــگاه  در نظام اقتصادی و

راه انداخته ایــم. این هــا هیــچ کــدام محــور تحــوالت سیصدســال اخیــر نبــوده اســت. 

چــرا ایــن کارهــا را کرده ایــم؟ بــرای این کــه از محــل تولیــد دانــش بــه جهــش اقتصــادی 

برســیم. در حالی کــه اصــالً راهــکار آن ایــن نیســت. دانــش در پــی تحــول اقتصــادی 

ــازاری بگوییــم می خواهیــم از  ــه کاســب ب ــم و ب ی ــازار برو ــه ب ــر ب ــالً اگ رشــد می کنــد؛ مث

مکانیــزم دانشــی کــه در دانشــگاه آموخته ایــم، کاری کنیــم کــه شــما در اقتصــاد رشــد 

محمدحسین امین الضرب  		 ویلیام ناکس دارسی  		 آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی  		
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دغدغــة  می توانــد  ســرمایه  یت انــگاری  عار

بهــره وری ســرمایه و نیــروی کار را ایجــاد کند.5 

اگــر منابــع طبیعی را ســرمایة نســل های آینده 

یــت در دســت ماســت،  بدانیــم کــه بــه عار

را  طبیعــی  و  انســانی  منابــع  و  خــود  اگــر 

یــم، ایــن انــگاره  امانــت الهــی نــزد خــود بپندار

مســئولیت مــا را در نحــوه اســتفاده از آن  هــا 

زنــده می کنــد.

می شــود.  قطــع  شــهر  بــرق  کنیــد  فــرض 

ســاعت  دو  بــرای  تولیــد  کارخانه هــای 

و  حــس  چــه  کارگــران  می شــوند.  تعطیــل 

آیــا شــادی می کننــد یــا غــم  حالــی دارنــد؟ 

کندشــدن چرخ هــای تولیــد ملــی را دارنــد؟ 

ــة  ــی در جامع ــد مل ــت در تولی ــة کیفی دغدغ

بــر  کیــد  تأ اســت؟  چقــدر  تولیدکننــدگان 

تولیــد ملــی بــر پایــه بهــره وری ملــی و برگرفتــن 

ســهم بیشــتر از بــازار جهانــی مهم تریــن گام 

در توســعة اقتصــادی اســت؛ امــا تولیــد ملــی 

و بهــره وری ملــی را چگونــه می تــوان ارتقــا داد؟ 

تبلیغــات، محدودیــت و الزام هــای قانونــی یــا 

اصــالح انگاره هــا و در پــی آن ارتقــای کیفیت 

در تولیــد ملــی؟6*

پینوشت
1. لوئیــس، ویلیــام. قــدرت بهــره وری، فقــر و ثروت و تهدید علیه ثبات 
ــکاران، 1386،  ــاق هم ــارات میث ــی. انتش ــه آرش پازوک ــی. ترجم جهان

ص 9.
2. همان. ص 13.
3. همان. ص 19.

4. تمیمــی آمــدی، عبدالواحــد بــن محمــد. غــرر الحکــم و درر الکلــم. 
بــه تصحیح ســیدمهدی رجایی. قــم: دارالکتــب االســالمی، 1410ه.ق، 

ص 26.
5. در صنعــت بانکــداری دو انــگارة مهــم نســبت بــه ســپرده های مردم 
وجــود دارد: امانت انــگاری و مالکیت انــگاری. ایــن انگاره هــا هــر دو در 
شــیوة ســرمایه گذاری، ارائــة تســهیالت و تصمیمــات مالــی بانک هــا 

تأثیرگذارند.
6. کتــاب قــدرت انــگاره؛ تألیــف احــد فرامــرز قراملکــی و علی اکبــر 

ناســخیان؛ نشــر مجنــون 1397: صــص 275-272.

چــرا برخــی کشــورها ثروتمنــد و برخــی کشــورها فقیرنــد؟ همیشــه پرســش »چــرا« از 

بــا مطالعــة  فــراوان می یابــد. ویلیــام لوئیــس  پدیده هــای چندعاملــی، پاســخ های 

نظام منــدی، از عوامــل فقــر کشــورهای فقیــر می پرســد. شــهروندان و سیاســت گذاران 

کشــورهای فقیــر عامــل فقــر خــود را در دو امــر می داننــد یکــی نبــود ســرمایه و دیگــری 

نبــود نیــروی انســانی آموزش دیــده.

ایــن تبییــن موجــه به نظرمی آیــد؛ امــا لوئیــس در آن بــه دیــده تردیــد می نگــرد. شــاید نبــود 

ــتجوی  ــان را از جس ــه آن ــت ک ــگاره ای اس ــود ان ــده، خ ی ــروی کار ورز ــود نی ــرمایه و نب س

ثــروت بازداشــته اســت. لوئیــس نشــان می دهــد کــه کشــورهای فقیــر هــم ســرمایه دارنــد 

و هــم نیــروی کار مناســب )بالقــوه و بالفعــل(؛ امــا آنچــه در ایــن کشــورها وجــود نــدارد 
بهــره وری ســرمایه و بهــره وری نیــروی کار اســت.1

می تــوان مفهــوم فراگیرتــر بهــره وری ملــی را به مثابــه شــاخص رشــد اقتصــادی لحــاظ 

کــرد و بهــره وری ســرمایه و منابــع انســانی را از عناصــر آن دانســت. چــرا در کشــورهای 

، بهــره وری ملــی وجــود نــدارد و یــا در ســطح بســیار پاییــن اســت؟ عوامــل فراوانــی  فقیــر

را در تبییــن بهــره وری می تــوان بیــان کــرد. لوئیــس، همچــون بســیاری از اقتصاددانــان، 

ــت  ــد اس ــد.2 وی معتق ــری« می دان ــره وری را »رقابت پذی ــای به ــی در ارتق ــة اساس مؤلف

خدمــات، 75 درصــد از کل ارزش اقتصــادی را تشــکیل می دهــد )ســایر کشــورها 

اهمیــت بخــش خدمــات را درک نمی کردنــد(.3 لوئیــس، خدمــات را بــه بهــره وری و 

ایــن موضــوع هــر دو را بــه ایجــاد بســتری بــرای رقابــت بیشــتر ارتبــاط می دهــد.

یابــی  نقــش انــگاره را در بهــره وری، و خصوصــًا بهــره وری نیــروی انســانی چگونــه ارز

یــادی از نقــش  کیــد بیــش از انــدازه بــر عامــل رقابــت، تــا حــد ز می کنیــد؟ لوئیــس بــا تأ

انــگاره کارگــران، کارمنــدان و کارآفرینــان در افزایــش بهــره وری غافــل مانــده اســت. یکی 

از ایــن عوامــل انــگاره عمومــی جامعــه، به ویــژه انــگاره بنگاه های اقتصادی، نســبت به 

ســرمایه، نیــروی انســانی و به طــور کلــی منابــع و منافــع ملــی اســت.

برحســب یــک انــگاره از نقدینگــی، شــرکت های ســرمایه گذاری خرمنــی از پــول را 

ــور  ــا کش ــه قیمت ه ــش حباب گون ــورم، افزای ــاد ت ــا ایج ــد و ب ــی می برن ــه جای ــی ب از جای

را از رونــق اقتصــادی و تولیــد ملــی بازمــی دارد. انــگاره خاصــی از نقدینگــی و ســرمایه 

یان بــار ســوق دهــد یــا بــه توســعة اقتصــادی و رشــد ملــی  می توانــد مــا را بــه واســطه گری ز

بینجامد.

یه  یــه«؛4 ثروت، عار در کلمــات قصــار امام علی »علیه الســالم« آمده اســت: »المال عار

یــه؛ تصــرف کوتاه مــدت  یــه را نبایــد بــه گــذرا و ناپایــدار توجیــه کــرد. عار اســت. واژة عار

از امــری متعلــق بــه شــخص دیگــری در چارچــوب توافــق اســت. کتابــی را از کتابخانــه 

یــت، اســتفادة بهینــه  یــم تــا اســتفاده کنیــم. رســم امانتــداری در عار یــت می گیر بــه عار

از آن اســت. اســتفادة بهینــه به   معنــای بهــره وری اســت. امانت انــگاری نیــروی کار و 
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اصــالح الگــو رفتــاری در جامعــه به وجــود آید. 

دارد  وجــود  روش  هایــی  علوم شــناختی  در 

ــده را تحلیــل کــرده  ــا رفتارهــای تصمیم  گیرن ت

و نشــان دهیــم تــا مادامی کــه تصمیم  گیــری 

عقالیــی صــورت پذیــرد، از خطاهــا کاســته 

خواهــد شــد.

یابی با اقتصاد رفتاری و شناختی رابطه   بازار

یابــی را یــک فرآینــد  دارد. فیلیــپ کاتلــر بازار

اجتماعــی و مدیریتــی می  دانــد کــه به  وســیله 

خواســته  های  و  نیازهــا  گروه هــا،  و  افــراد  آن 

خــود را از راه تولیــد، عرضــه و مبادلــه کاالهــای 

مفیــد و بــاارزش بــا دیگــران تأمیــن می  کننــد. 

یابــی خودنمایــی  بازار تعریــف  در  نکتــه  دو 

می  کنــد؛ یکــی اجتماعــی بــودن )یعنــی بــا 

عمــوم مــردم ســروکار دارد( و دیگــری فعالیــت 

یابــی  بازار حقیقــت  در  اســت.  مدیریتــی 

صــورت  کســب وکارها  مدیریــت  به  وســیله 

از  فعالیــت  یــک  را  آن  می  تــوان  و  می  گیــرد 

بــاال بــه  پاییــن و به ســمت مشــتریان در نظــر 

گرفــت. 

اولین بــار وایبــه بــا طــرح ایــن ســؤال انقالبــی 

هــم  را  بــرادری  نمی  توانیــم  مــا  »چــرا  کــه 

مثــل صابــون بــه مــردم بفروشــیم؟«، رویکــرد 

یابــی اجتماعــی را پایه  گــذاری نمــود. او بــا  بازار

بررســی بســیج  های همگانــی بــه ایــن نتیجــه 

یابــی  بازار فنــون  از  اســتفاده  بــا  کــه  رســید 

تجــاری می  تــوان یــک موضــوع اجتماعــی را 

یابــی  بــه مخاطبــان فروخــت. دن1 )2010( بازار

اجتماعی را وســیله ای جهت تســهیل اتخاذ 

تــرک رفتارهــای منفــی  رفتارهــای مثبــت و 

یابــی اجتماعــی  می دانــد. بــه عقیــده وی بازار

ــرای  ــوان از آن ب ــزار مناســبی اســت کــه می ت اب

به صــورت  رفتــار  اتخــاذ  بــه  افــراد  ترغیــب 

مقدمه

تولیــد ملــی رکــن رکیــن اقتصاد مقاومتی و یکی از مشــکالت اساســی در راه رونق تولید 

ملــی کمبــود تقاضاســت، بنابرایــن یکــی از راهبردهــای تأثیرگــذار کــه می  توانــد نقــش 

بســزایی در افزایــش مصــرف کاالی داخلــی و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــد، 

یابی  یابــی اجتماعــی اســت. ایــن نوشــتار درصدد اســت ضمن معرفــی بازار راهبــرد بازار

 ، اجتماعــی به مثابــه رهیافتــی مفیــد در سیاســت گذاری معطــوف بــه تغییــر رفتــار

بــه تشــریح نســبت آن در افزایــش مصــرف کاالی داخلــی و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 

بپــردازد.

بازاریابیاجتماعی

اقتصــاد رفتــاری به عنــوان یکــی از شــاخه  های نســبتًا جدیــد در دانــش اقتصــادی که با 

هــدف ارتقــای دانــش اقتصــادی و نزدیــک کــردن مدل  هــای اقتصادی بــا واقعیت  های 

بیرونــی شــکل گرفته، طــی چنــد دهــه گذشــته از اهمیــت قابل توجهــی برخــوردار شــده 

اســت. اقتصــاد رفتــاری رویکــرد بین  رشــته  ای اســت کــه درصــدد اســت تــا بنیان هــای 

نظــری، دســتاوردها و ابزارهــای ســایر شــاخه  های علــوم اجتماعــی و انســانی نظیــر 

روان  شناســی، جامعه  شناســی و انسان  شناســی را با اقتصاد پیوند داده و براین اســاس 

ضمــن اصــالح فــروض اقتصــاد متعــارف، نظریــات واقع  گرایانه  تــری را بــرای بررســی 

جنبه  هــای مختلــف اقتصــادی ارائــه نمایــد؛ در نهایــت نیــز بــر اســاس ایــن نظریــات 

پیش  بینی  هــای دقیق  تــر از تحــوالت اقتصــادی صــورت پذیرفتــه و سیاســت  های 

مناســب  تری نیــز ارائــه گــردد.

متعــارف  تئوری  هــای  تــا  تالش  انــد  در  مختلــف  یرشــاخه  های  ز در  اقتصاددانــان 

اقتصــاد را بــرای ســاختن تئوری  هــا، مفاهیــم و مدل  هــای بهتــر دربــاره تصمیم  گیــری 

اقتصــادی غنــی کــرده و آن هــا را توســعه دهنــد.

یابــی، تبدیــل اطالعــات بــه ترغیــب و متقاعــد  رهیافــت اقتصــاد رفتــاری بــرای بازار

ســاختن افــراد اســت کــه در نهایــت تطبیــق، اصــالح و بهینه  ســازی را بــا خود بــه ارمغان 

مــی  آورد. در ایــن اســتراتژی، خصوصیــات اجتماعــی شــامل تأثیرپذیــری از گروه  هــای 

مرجــع، اقــوام و موقعیــت اجتماعــی افــراد، خصوصیــات فــردی شــامل ســن، شــغل، 

شــرایط اقتصــادی و ســبک زندگــی، خصوصیــات روانــی از قبیــل شــخصیت فــرد و 

انگیــزش، درک، یادگیــری، محرک  هــای حســی و باورهــای او و خصوصیــات فرهنگــی 

کــه عمیق  تریــن و مهم  تریــن عامــل شــکل  دهنده رفتــار و خواســته افــراد به حســاب 

می  آید، در نظر گرفته می  شــوند. از ســویی اقتصاد شــناختی نیز تالش علوم شــناختی 

بــرای بهبــود اصــالح الگــوی رفتــاری افــراد در جامعــه می  باشــد.

علوم شــناختی باعــث می شــود راهکارهایــی بــرای بهبــود رفتارهــای شــناختی و یــا 
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کــرد  اســتفاده  بلندمــدت  یــا  کوتاه  مــدت 

به نحوی کــه رســیدن بــه اهــداف اجتماعــی 

یابــی  موردنظــر محقــق گــردد. در واقــع وی بازار

اجتماعــی را یــک رویکــرد رهبــری اجتماعــی 

می دانــد و در ایــن تعریــف از ترغیــب2 به جای 

تأثیــر3 اســتفاده می کنــد کــه ایــن امــر مشــتمل 

بــر اســتفاده عمــدی از نفــوذ و ترغیــب4 بــرای 

بــازار هــدف به ســمت  بــه حرکــت درآوردن 

یابــی  بازار اســت.  خــاص  رفتــاری  حرکــت 

یابــی بــرای  اجتماعــی از اصــول و فنــون بازار

ــرش،  ــت پذی ــدف جه ــان ه ــر مخاطب ــوذ ب نف

رد یــا تــرک یــک رفتــار بــه نفــع افــراد، گــروه یــا کل 

جامعــه اســتفاده می  کنــد.

کاال  تبلیــغ  به معنــای  اجتماعــی  یابــی  بازار

و یــا فــروش محصــول نمی  باشــد و اهــداف 

یابــی اجتماعــی،  فراتــر را دنبــال می کنــد. بازار

گاهی  فرآینــدی مســتمر اســت کــه از افزایــش آ

مخاطبــان هــدف، نســبت بــه مزایــای رفتــار 

مطلــوب و یــا معایــب رفتــار نامطلــوب آغــاز 

می  شــود و در تــالش اســت از طریــق افزایــش 

موضــوع،  بــا  هــدف  مخاطبــان  درگیــری 

رفتــار  و  نگــرش  تغییــر  بــرای  الزم  زمینــه 

کاربردهــای  از جملــه  کنــد.  را فراهــم  آن هــا 

یابــی اجتماعــی می تــوان در تحقیقــات  بازار

جــرم،  از  پیشــگیری   ، قمــار دخانیــات، 

محیطــی  و  طبیعــی  منابــع  از  محافظــت 

بــرق،  آب،  انــرژی،  کاهــش مصــرف  )نظیــر 

یابــی  ، بنزیــن و دیگــر ســوخت ها(، بازار گاز

ســبز )نظیــر کاهــش آلودگی هــای محیطــی، 

هــوا، خــاک، رودخانه هــا، تپه هــا و شــهرها(، 

اقدامــات پیشــگیرانه )نظیــر آتش ســوزی ها، 

مســمومیت ها(،  و  گازگرفتگی هــا 

و  فرهنگــی  اجتماعــی،  مشــارکت های 

اقتصــادی، مشــارکت در انتخابــات، انجمن هــا، اتحادیه هــا و شــبکه ها، مســائل 

ــای  ــکی، آزمایش ه ــکی، دندانپزش ــات دوره ای پزش ــر معاین ــالمتی )نظی ــه  س ــوط ب مرب

، تغییــر ســبک زندگــی )نظیر احتــراز از چاقی  روحــی و روانــی(، احتــراز از عــادات مضــر

کــرد. بــه ورزش( اشــاره  و توصیــه 

یابــی اســت کــه از ۴۰ ســال اخیــر  یابــی بــرای مســائل اجتماعــی، شــاخه  ای از بازار بازار

یابــی اجتماعــی شــناخته شــده اســت. کاتلــر بــر لــزوم به کارگیــری تفکــر  بــا نــام بازار

یابــی تجــاری آن چنــان  کیــد نمــوده و معتقــد اســت وقتــی بازار یابــی اجتماعــی تأ بازار

ــر می  گــذارد،  ــد اث ــر انتخاب  هــای مــا در مــورد محصــوالت و برن قدرتمنــد اســت کــه ب

یافــت پاســخ  های اثربخــش بــرای مشــکالت اجتماعــی کنونــی  چــرا نبایــد بــرای در

یابــی اجتماعــی نیــز کــه  یــم؟ مــدل یکپارچــه بازار یابــی اجتماعــی روی آور خــود بــه بازار

توســط کرایــگ لیفبــوز در ســال ۲۰۱۰ مطــرح شــده اســت از چهــار عنصــر مرتبــط به هــم 

بــا هــدف سودرســانی بــه بــازار هــدف یــا بخشــی از جمعیــت شــکل گرفته اســت کــه 

یابــی اجتماعــی را در راســتای تالش  هــای حمایتــی و  ایــن چهــار عنصــر مــدل بازار

اقتصــادی بــا هــدف تغییــر اجتماعــی تعییــن می  ســازد. ایــن چهــار عنصــر شــامل 

، محصــول و خدمــات(  یابــی )رفتــار توجــه بــه مخاطــب، رفتــار مطلــوب، آمیختــه بازار

یابــی اجتماعی  ، محصــول یــا خدمــات( می  باشــد. رویکردهــای بازار و ماهیــت )رفتــار

عبارتنــد از رویکــرد آمــوزش، ترغیــب، تعدیــل رفتــار و تاثیــر اجتماعــی. هــدف در ایــن 

یابی اجتماعی اســت و در هر یک  رویکردهــا انــواع مســائل اجتماعــی موردنظــر در بازار

یابــان اجتماعــی می  تواننــد  از آن هــا نــکات و توصیه  هــای مفیــدی وجــود دارد کــه بازار

از آن هــا اســتفاده کننــد. 

چارچوبسطوحاثربخشیبازاریابیاجتماعی

یــر  یابــی اجتماعــی ارائــه شــده کــه در جــدول ز تاکنــون الگوهــای مختلفــی از بازار

مشــهورترین آن هــا ارائــه گردیــده اســت.
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راه  حــل  موردنظــر  )ایــده(  محصــول  و  دارد 

آن گاه  تــا  اســت  آن مشــکل  بــرای  مناســبی 

بــرای اصــالح رفتــار خــود در جهــت اســتفاده 

ــا ایــده قــدم بردارنــد.  از آن محصــول، خدمــت ی

داخلــی«  کاالی  مصــرف  همگانــی  »منافــع 

یابــی  بازار کمپیــن  محــوری  ایــده  به  عنــوان 

اجتماعــی در افزایــش مصــرف کاالی داخلــی 

و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی دارای اهمیــت 

یابــی اجتماعــی  اســت. در کمپین  هــای بازار

مصــرف  همگانــی  منافــع  تبییــن  بــا  بایــد 

ــر وظیفــه ملــی هــر ایرانــی در  کاالی داخلــی، ب

کیــد داشــت.  از تولیــد داخلــی تأ حمایــت 

البتــه حمایــت از تولیــد داخلــی تنهــا محــدود 

به طــرف تقاضــا نمی  شــود، بلکــه همان  طــور 

ایرانــی،  مصرف  کننــده  ملــی  وظیفــه  کــه 

اســت،  داخلــی  کاالهــای  خریــد  و  ترجیــح 

وظیفــه ملــی تولیدکننــدگان ایرانــی نیــز تولیــد 

کاالی مرغــوب و بــا قیمــت رقابتــی اســت. 

حتی این وظیفه تولیدکنندگان ایرانی اســت 

کیفیــت  بــا  کاالی  بــا تولیــد  گام اول  کــه در 

و قیمــت مناســب، مصرف  کننــدگان را بــه 

مصــرف کاالهــای داخلــی ترغیــب نماینــد. 

الزم  ایرانــی  کاالی  مصــرف  افزایــش  جهــت 

ــز از حداقــل  اســت محصــول تولیــد شــده نی

کیفیــت  قیمــت،  )تراضــی  ارزشــمندی 

بنابرایــن  باشــد؛  برخــوردار  خدمــات(  و 

مصرف  کننــدگان،  بــر  عــالوه  اســت  الزم 

تولیدکننــدگان نیــز مخاطــب ایــده محــوری 

داخلــی«  کاالی  مصــرف  همگانــی  »منافــع 

قــرار گیرنــد. 

ــل توجــه  قیمــت: یکــی از عناصــر مهــم و قاب

یابــی هزینــه اســت. قیمت در  در آمیختــه بازار

یابــی اجتماعــی بــه هزینــه  ای بازمی  گــردد  بازار

الگوهایارائهشدهبرایبازاریابیاجتماعی

آمیختهبازاریابیاجتماعی

یابی تجــاری و کاربرد آن ها بــرای اهداف  یابــی بــر اســتفاده از مفاهیــم بازار آمیختــه بازار

یابــی  کیــد می  کنــد. بازار اجتماعــی و تغییــر داوطلبانــه رفتــار مخاطبــان هــدف تأ

یابــی تجــاری از فلســفه مشــتری  مداری بهــره می  بــرد. بر طبق  اجتماعــی نیــز ماننــد بازار

یابــان تجــاری تــالش می  کنند تــا نیازهــا، خواســته  ها و رفتارهای فعلی  ایــن فلســفه بازار

ــرای مثــال در  مخاطبــان هــدف را از طریــق تحقیقــات مســتمر شناســایی نماینــد؛ ب

مــورد ترویــج رفتــار بســتن کمربنــد ایمنــی، مخاطبــان هــدف راننــدگان هســتند. فرآینــد 

بخش  بنــدی مخاطبــان هــدف، کلیــد اصلــی طراحــی مداخلــه اســت. مرحلــه بعــدی 

یابــی  پــس از بخش  بنــدی مخاطبــان و شناســایی رفتــار آن هــا، طراحــی مداخلــه و بازار

یابــی اجتماعــی مجموعــه  ای از ابزارهــای قابــل کنتــرل  اجتماعــی اســت. آمیختــه بازار

کــه بــا مدیریــت یکپارچــه و منســجم آن هــا می  تــوان باورهــا و نگرش  هــای  اســت 

ــه  ــا رفتارهــای مطلــوب در ســطح جامعــه نهادین مخاطبــان هــدف را اصــالح کــرده ت

یــر اســت:   یابــی اجتماعــی دارای اجــزای ز شــود. آمیختــه بازار

یابــی اجتماعــی، محصــول بــه رفتــار جدیــد و مزایایــی که این  محصــول: در بحــث بازار

یابــی اجتماعــی  رفتــار نصیــب مخاطبــان هــدف می  کنــد، اطــالق می  شــود. در بازار

تمرکــز بــر ترویــج ایده  هــا و رفتارهــای مطلــوب اجتماعی اســت؛ مانند ایــده حفظ جان 

از طریــق رفتــار مطلــوب بســتن کمربنــد ایمنــی و یــا ایــده حفــظ ســالمتی از طریــق رفتار 

ل و خودکفایی اقتصادی  مطلــوب مســواک زدن و یــا ایــده حفــظ امنیت ملی، اســتقال

ــای  ــرف کااله ــری از ورود و مص ــق جلوگی ــی از طری ــدار مل ــتگی و اقت ــظ همبس و حف

گاه شــوند کــه مشــکلی وجــود  خارجــی و قاچــاق. مخاطبــان هــدف بایــد از ابتــدا آ
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کــه مخاطــب در ســازگاری بــا رفتــار جدیــد 

متحمــل می  شــود. در تئــوری مبادلــه، قیمــت 

به شــکل زمــان، تــالش و انــرژی کــه مخاطــب 

در مبادلــه بــرای رفتــار جدیــد و مزایــای آن 

صــرف می  کنــد، بیــان می  شــود. ایــن هزینــه 

در  باشــد.  روانــی  و  زمانــی  مالــی،  می  توانــد 

بیانگــر  قیمــت  نیــز  اجتماعــی  یابــی  بازار

در  هــدف  مخاطبــان  کــه  اســت  هزینــه  ای 

مبادلــه بــرای رفتــار جدید متحمل می  شــوند. 

بــرای اینکــه اســتقبال از یک محصول یــا ایده 

افزایــش یابــد، بایــد قیمتــش از منافــع حاصــل 

یابــی اجتماعــی  کمتــر باشــد. در بازار از آن 

تکنیک  هــای  از  اســتفاده  بــا  می  تــوان 

هزینــه  بــردن  بــاال  طریــق  از  قیمت  گــذاری 

انجــام رفتارهــای نامطلــوب، ترک ایــن رفتارها 

را موجــب شــد؛ به عنــوان مثــال می  تــوان بــا 

افزایــش مبلــغ جریمــه، هزینــه نبســتن کمربند 

ــات  ــزودن مالی ــا اف ــا ب ــش داد و ی ــی را افزای ایمن

بــردن مجــازات  بــاال  یــا  و  کاالی قاچــاق  بــر 

قاچاقچیــان، مانــع از رفتار نامطلــوب قاچاق 

و ورود کاالهــای خارجــی و قاچــاق بــه کشــور 

شــد. 

افزایــش  در  اجتماعــی  یابــی  بازار راهبــرد  در 

اقتصــاد  تحقــق  و  داخلــی  کاالی  مصــرف 

هم زمــان  می  بایســت  نیــز  مقاومتــی 

یافتــه  کاهــش  مطلــوب  رفتــار  هزینه  هــای 

نامطلــوب  رفتــار  هزینه  هــای  مقابــل  در  و 

افزایــش یابــد. الزم اســت هزینه  هــای مصــرف 

روحــی  هزینه  هــای  به  ویــژه  خارجــی  کاالی 

بایــد  منظــور  بدیــن  یابــد.  افزایــش  روانــی  ـ 

هزینه  هــای رفتــار نامطلــوب یــا رفتــار رقیــب؛ 

یعنــی هزینه  هــای مصــرف کاالهــای خارجــی 

بــرای مصرف  کننــدگان تبییــن شــود. مصــرف 

، افزایش وابســتگی به خــارج، کاهش  کاالهــای خارجــی ســبب خــروج ســرمایه از کشــور

رشــد اقتصــادی، کاهــش تــوان رقابــت تولیدکننــدگان داخلــی و در نهایــت، بیــکاری 

کارگــران ایرانــی می  شــود. از طــرف دیگــر بایــد هزینه  هــای رفتــار مطلــوب؛ یعنــی خریــد 

کاالی داخلــی کاهــش یابــد. در کنــار کاهــش هزینه  هــای معنــوی خریــد کاالی داخلــی 

از طریــق تبییــن منافــع همگانــی مصــرف کاالی داخلــی، الزم اســت هزینه  هــای مالــی 

خریــد کاالی داخلــی از طریــق راهکارهــای مختلفــی ماننــد کارت  هــای اعتبــاری، 

اعطای تســهیالت ارزان قیمت جهت خرید کاالی داخلی، کاهش مالیات بر ارزش 

افــزوده کاالهــای تولیــد داخــل در مقایســه با کاالهای خارجی و ســایر مشــوق  های مالی 

ــد. ــش یاب کاه

ایــن در حالــی اســت کــه کاالهــای تولیــد داخــل چــون به  صــورت رســمی و قانونــی در 

کشــور عرضــه می  شــوند، ملــزم بــه پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده هســتند؛ ولــی 

بخــش قابل توجهــی از کاالهــای خارجــی چــون به  صــورت قاچــاق وارد کشــور شــده و 

ــزوده  ــر ارزش اف ــازار عرضــه می  شــوند، از پرداخــت مالیــات ب به شــکل غیررســمی در ب

یــدار کاالهــای تولیــد داخــل  اســتنکاف می  کننــد کــه ایــن امــر به نوعــی جریمــه خر

یابــی اجتماعــی هــدف مشــوق  ها یــا تنبیهــات،  به  شــمار می  آیــد. به  طــور کلــی در بازار

کلــی پذیرفتــن یــا نپذیرفتــن ایده  هــای ترویــج شــده اســت؛ لــذا سیاســت  به طــور 

قیمت  گــذاری افزایــش هزینــه معنــوی مصــرف کاالی خارجــی دارای مشــابه داخلــی و 

ــه منافــع آن اســت.  توجیــه هزینه  هــای مصــرف کاالی ایرانــی نســبت ب

یــع مســیری اســت کــه بــا کمــک آن محصــول یــا ایــده بــه مشــتری  یــع )مــکان(: توز توز

، فعالیت  هایــی کــه انجــام می  شــود تــا محصــول یــا ایــده  می  رســد. به عبــارت دیگــر

یابــی اجتماعی بیشــتر وابســته  موردنظــر در دســترس مخاطبــان هــدف قــرار گیــرد. بازار

یابــی خدمــات اســت کــه کلیــد اصلــی آن قابلیــت دسترســی اســت. بنابرایــن  بــه بازار

همیشــه بــر مبنــای یــک محصــول فیزیکــی نیســت، اگرچــه ممکــن اســت آن را شــامل 

ــار  ــر رفت ــی برمی  گــردد کــه در آنجــا تغیی ــا کانال ــه محــل ی شــود. از ســوی دیگــر مــکان ب

ــد انجــام می  شــود. در  ــه رفتــار جدی ــرار می  گیــرد و از طریــق آن ترغیــب ب مــورد تبلیــغ ق

	 
بازاریابــی بــرای مســائل اجتماعــی، شــاخه  ای از بازاریابــی اســت کــه از ۴۰ ســال 

اخیــر بــا نام بازاریابی اجتماعی شــناخته شــده اســت. کاتلر بر لــزوم به کارگیری 

کیــد نمــوده و معتقد اســت وقتــی بازاریابــی تجاری  تفکــر بازاریابــی اجتماعــی تأ

آن چنــان قدرتمنــد اســت کــه بــر انتخاب  هــای مــا در مــورد محصــوالت و برنــد 

اثــر می  گــذارد، چــرا نبایــد بــرای دریافــت پاســخ  های اثربخــش بــرای مشــکالت 

اجتماعــی کنونــی خــود بــه بازاریابــی اجتماعــی روی آوریــم؟
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بخــش بزرگــی از اســتراتژی  های ترویــج باشــد و 

یابــی  نــه همــه. ترویــج بخشــی از آمیختــه بازار

ادغام  یافتــه  به کارگیــری  شــامل  و  اســت 

تبلیغــات، روابــط عمومــی، آمــوزش، حمایت 

همه جانبــه رســانه ها و ... می  باشــد.

ــفاهی(  ــر ش ــان )تذک ــه ده ــان ب ــات ده تبلیغ

ترویــج  بــرای  رســانه  ها  مهم تریــن  از  یکــی 

ایــده منافــع همگانــی مصــرف کاالی ایرانــی 

ــردم  ــاد م ــرد، آح ــن راهب ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب اس

و  کــرده  عمــل  نظارتــی  عامــل  به عنــوان 

ســبب شــکل  گیری خودمراقبتــی در جامعــه 

ظرفیــت  از  اســتفاده  هم چنیــن  می  شــوند. 

شــبکه  های اجتماعــی و پویش  هــای مردمــی 

در فضــای مجــازی، می  توانــد نقــش مهمــی 

داشــته  داخلــی  کاالی  مصــرف  ترویــج  در 

باشــد. 

عمومیــت بخشــیدن: بــرای کســب موفقیــت 

بــر  عــالوه  بایــد  اجتماعــی  یابــی  بازار در 

گروه هــا  و  افــراد  ســایر  هــدف،  مخاطبــان 

کــه بــر تصمیمــات و رفتارهــای مخاطبــان 

ــد.  ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــد، م ــدف تأثیرگذارن ه

ــرد،  ــر می  پذی ــا تاثی ــرد از آن ه ــه ف ــخاصی ک اش

کــه  می  شــوند  نامیــده  مرجــع  گروه هــای 

بــر  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  به صــورت 

گروه هــای  هســتند.  تأثیرگــذار  فــرد  رفتــار 

مرجــع شــامل خانــواده، دوســتان، آشــنایان، 

همــکاران و افــراد مشــهور اســت؛ بــرای مثــال 

یابــی اجتماعــی پیشــگیری  درخصــوص بازار

خــود  شــامل  مخاطبیــن  کاال،  قاچــاق  از 

خانــواده  اعضــای  قاچــاق،  بانــد  اعضــای 

، دوســتان  آن هــا به ویــژه پــدر و مــادر و همســر

اســت. آن هــا  آشــنایان  و 

در  اجتماعــی  یابــی  بازار کاربســت  در 

ــرای مخاطــب  واقــع هــدف از راهبــرد مــکان فراهم کــردن فضــای راحــت و مناســب ب

می  باشــد به گونــه  ای کــه پذیــرش و عمــل بــه رفتــار جدیــد را تســهیل بخشــد و عوامــل 

رقابتــی و موانــع رفتــار را بــه حداقــل برســاند. 

یــع می  توانــد نقــش مهمــی در  یابــی اجتماعــی، شــبکه توز بــا توجــه  بــه راهبــرد بازار

حمایــت از تولیــد داخلــی ایفــا نمایــد؛ امــا در حــال حاضــر عرضــه کاالهــای خارجــی 

به دالیلــی ماننــد عــدم نظــارت دقیــق، مشــخص نبــودن قیمــت کاال و عــدم پرداخــت 

یــع به دنبــال دارد و برخــی  مالیــات بــر ارزش افــزوده منفعــت بیشــتری بــرای شــبکه توز

ــن  ــد. همی ــی دارن ــای خارج ــه کااله ــر عرض ــتری ب ــز بیش ــع تمرک ی ــبکه توز ــل ش از عوام

یــع بــا  امــر ســبب شــده برخــی از کاالهــای تولیــد داخــل در دسترســی بــه شــبکه توز

تی مواجــه شــوند. مشــکال

یع  بنابرایــن جهــت حمایــت از تولیــد داخلــی الزم اســت نظــارت دقیق  تری بر کانــال توز

یــع به شــدت مقابلــه شــود. در  صــورت گیــرد و بــا عرضــه کاالی قاچــاق در مبــادی توز

ــچ  ــه هی ــد، ب ــروش برس ــه ف ــع ب ی ــبکه توز ــه در ش ــاق آزادان ــه کاالی قاچ ــی ک ــا زمان ــع ت واق

عنــوان نمی  تــوان بــا رویکردهــای قهــری و امنیتی جلــوی ورود کاالی قاچــاق در مرزها را 

یع  گرفــت؛ ولــی اگــر جلــوی عرضــه کاالی قاچاق در فروشــگاه ها و ســایر کانال  هــای توز

ــا  ــز ت ــه شــود، معضــل قاچــاق در مرزهــای کشــور نی ماننــد فروشــگاه های آنالیــن گرفت

یع،  یــادی برطــرف خواهــد شــد. عــالوه بر مبــارزه با کاالی قاچــاق در مبــادی توز حــدود ز

یــع عرضه  کننــده کاالهــای تولیــد داخــل در  تی بــرای شــبکه  های توز الزم اســت تســهیال

نظــر گرفتــه شــود.

مشــوق  هایی ماننــد اعطــای تســهیالت ارزان قیمــت و مشــوق  های مالیاتــی، می  توانــد 

یــع بــه کاالی داخلــی ایفــا نماید.  نقــش مهمــی در اقبــال شــبکه توز

ترویــج: ترویــج بــه تالش  هــای انجــام شــده بــرای برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبــان هــدف 

به منظــور اطالع  رســانی درخصــوص مزایــای انجــام رفتــار مطلــوب و یــا تــرک رفتــار 

نامطلــوب بازمی  گــردد. ذکــر ایــن نکتــه خالــی از اهمیــت نیســت که تبلیغــات می  تواند 

	 
 بازاریابــی بــا اقتصــاد رفتــاری و شــناختی رابطــه دارد. فیلیــپ کاتلــر بازاریابــی را 

یــک فرآینــد اجتماعــی و مدیریتــی می  دانــد کــه به  وســیله آن افــراد و گروه هــا، 

نیازهــا و خواســته  های خــود را از راه تولیــد، عرضــه و مبادلــه کاالهــای مفیــد و 

بــاارزش بــا دیگــران تأمیــن می  کننــد. دو نکتــه در تعریــف بازاریابــی خودنمایــی 

و  دارد(  ســروکار  مــردم  عمــوم  بــا  )یعنــی  بــودن  اجتماعــی  یکــی  می  کنــد؛ 

دیگــری فعالیــت مدیریتــی اســت. در حقیقــت بازاریابــی به  وســیله مدیریــت 

کســب وکارها صــورت می  گیــرد و می  تــوان آن را یــک فعالیــت از بــاال بــه  پاییــن و 

ــت.  ــر گرف ــتریان در نظ ــمت مش به س
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ــت  ــی، می  بایس ــرف کاالی داخل افزایــش مص

ســایر  و  کــودکان  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا 

کاالی داخلــی در  بــر خریــد  افــراد تأثیرگــذار 

مســأله  اجتماعــی،  یابــی  بازار کمپین  هــای 

و  کــرد  تبدیــل  عمومــی  موضــوع  یــک  بــه  را 

رفتــار  و  تصمیــم  بــر  تأثیرگــذار  افــراد  همــه 

کــرد.  موضــوع  درگیــر  را  هــدف  مخاطبــان 

کاالی  از ایــن رو به منظــور افزایــش مصــرف 

داخلــی، نبایــد تنهــا بــر مصرف  کننــده و یــا 

هــدف  مخاطبــان  به عنــوان  کاال  یــدار  خر

اصلــی تمرکــز شــود، بلکــه الزم اســت ســایر 

گروه هــای تأثیرگــذار بــر تصمیمــات  افــراد و 

مخاطــب  هــدف،  مخاطبــان  رفتارهــای  و 

باشــند. برنامه  هــا 

آشــنایان،  دوســتان،  خانــواده،  اعضــای 

، تأثیــر مهمــی بــر  همــکاران و افــراد مشــهور

ــا  ــوان ب تصمیــم خریــد افــراد دارنــد؛ مثــالً می  ت

بــرای  آموزنــده و جــذاب  تهیــه محتواهــای 

، مصــرف  کــودکان در قالــب صــوت و تصویــر

خلــق  در  مهــم  عاملــی  را  داخلــی  کاالی 

آینــده  ای مطلــوب بــرای کــودکان کشــورمان 

ــوان  ــا می  ت ــن آموزش  ه ــه ای ــا ارائ ــرد. ب ــیم ک ترس

حساســیت  آینــده  نســل  کــه  بــود  امیــدوار 

بیشــتری بــه مصــرف کاالی داخلــی داشــته 

باشــد و هم چنیــن بــا توجــه بــه اینکــه کــودکان 

نقــش مهمــی در تصمیمــات خریــد خانــواده 

ــوان خانواده  هــا  ــال کــودکان می  ت ــد، از کان دارن

را بــه خریــد کاالی داخلــی ترغیــب کــرد. 

یابــی  بازار راهبــرد  اجــرای  در  مشــارکت: 

اجتماعــی بایــد ســایر ســازمان ها و نهادهــای 

دولتــی و هم چنیــن ســمن  ها و ســازمان های 

کــه اهــداف مشــابه )نــه   )NGO( مردم  نهــاد

الزامــًا اهــداف یکســان( دارنــد، در کنــار هــم 

ــد؛  ــش یاب ــت افزای ــزان موفقی ــا می ــند ت ــته باش ــارکت داش ــر مش ــا یکدیگ ــد و ب ــرار گیرن ق

یابــی اجتماعــی در حمایــت از تولیــد داخلــی  بــرای مثــال به  منظــور اجــرای موفــق بازار

الزم اســت از ظرفیــت تمامــی ســازمان ها و ارگان هــا ماننــد صــدا وســیما، رســانه  های 

جمعــی، شــبکه  های اجتماعــی، آمــوزش و پــرورش، دانشــگاه ها، شــهرداری  ها و ... 

اســتفاده شــود؛ مثــالً می  تــوان از ظرفیــت شــهرداری  ها بــرای برگــزاری نمایشــگاه ها 

یــع  کاالهــا و تولیــدات داخــل و حمایــت از شــبکه توز و توســعه عرضــه مســتقیم 

عرضه  کننــده کاالهــای داخلــی اســتفاده کــرد. 

مصرفکاالیداخلیوتحققاقتصادمقاومتی

جهانی شــدن اقتصــاد منجربــه افزایــش رقابت میان شــرکت  های محلــی و بین  المللی 

در بازارهــای داخلــی و خارجــی شــده اســت. در ایــن راســتا بیشــتر کشــورهای در حــال 

توســعه در پــی آن هســتند کــه بتوانند بــا روش  های گوناگون، مصرف کننــدگان داخلی 

را به ســمت مصــرف محصــوالت بومــی ســوق دهنــد و از تولیدکننــدگان داخلــی 

حمایــت کننــد. رفتارهــای مصرف  کننــدگان در قبــال خریــد کاالهــای خارجــی، در 

میــان فرهنگ  هــای مختلــف دارای عملکردهــای متفاوتــی می  باشــد. بــه بیــان دیگــر 

مصرفــی  کدهــای  می  باشــند،  متنــوع  فرهنگ  هــای  دارای  کــه  مصرف  کنندگانــی 

گوناگونــی نیــز در قبــال خریــد کاالهــای خارجــی از خــود بــروز می  دهنــد.

، تمایل شــهروندان ایرانی به خرید  بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفته در داخل کشــور

کاالهــای داخلــی از حــد مطلــوب پایین  تــر اســت. عوامــل مختلفــی در بی  تمایلــی 

ــد. یکــی از عوامــل احتمالــی  ــه خریــد کاالهــای داخلــی تأثیرگذارن شــهروندان ایرانــی ب

مطروحــه، ســطح پاییــن کیفیــت محصــوالت ایرانــی در برابــر کاالهــای وارداتــی اســت. 

اگرچــه کیفیــت محصــول می  توانــد تأثیــر بســزایی در اســتفاده نکــردن از کاالهــای 

داخلــی داشــته باشــد، عاملــی کــه در ایــن راســتا اهمیــت بیشــتری دارد، شــاخص 

ملی  گرایــی مصرفــی اســت.

ملی  گرایــی در مصــرف؛ یعنــی نگــرش خــاص بــه پدیده  هــا به  گونــه  ای کــه فــرد، گــرو 

خویــش را محــور همــه پدیده  هــا بدانــد و پدیده  هــای دیگــر را بــا توجــه بــه آن رتبه  بنــدی 

کنــد. ملی  گرایــی در مصــرف، شــکل اقتصــادی از ملی  گرایــی اســت کــه باورهــای 

مصرف  کننــدگان را درخصــوص مناســب بــودن یــا در واقــع اخالقــی بــودن خریــد 

یــه ملی  گرایــی مصرفــی، دو دســته  بندی  کاالهــای خارجــی شــکل می  دهــد. در نظر

عمــده بــرای شــرایط و اقدامــات ملی  گرایانــه وجــود دارد؛ دســته  بندی اول از لحــاظ نــوع 

کاالســت و دســته  بندی دیگر از لحاظ طبقات فرهنگی و درآمدی مصرف  کنندگان 

کاالهاســت.

کاهــش خریــد محصــوالت  ملی  گرایــی مصرفــی ممکــن اســت به طــور آشــکار بــه 
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دارد، فهــم ایــن حقیقــت کــه عکس  العمــل 

کاالهــا  ایــن  قبــال  در  مصرف  کننــده  ایــن 

چگونــه اســت )رفتار شــناختی(، می  توانــد بــه 

تغییــر شــرایط اقتصــاد جهانــی بــه نفــع یــا ضــرر 

کشــور تمــام شــود. 

شــهروندان ایرانــی بــه دالیــل متعــدد از جملــه 

فرهنــگ  وهم  چشــمی،  چشــم  فرهنــگ 

کاالهــای  بــه  نگریســتن  بیگانه  پرســتی، 

خارجــی به عنــوان عامــل منزلــت اجتماعــی، 

تولیدکننــدگان  درون  ســازمانی  مشــکالت 

داخلــی، قاچــاق کاالهــای خارجــی به عنــوان 

داخلــی،  تولیــدات  تضعیف  کننــده  عامــل 

ضعــف شــناخت آن هــا از کاالهــای داخلــی، 

سیاســت  های نامناســب دولــت، ذهنیــت 

داخلــی،  تولیــدات  بــه  نســبت  منفــی 

تجربه  هــای مثبــت قبلــی خریــداران از خریــد 

کاالهــای خارجــی، تبلیغــات دهــان بــه دهــان 

مثبــت به نفــع کاالهــای خارجی، پاییــن بودن 

نبــودن  روز  بــه  داخلــی،  محصــوالت  ارزش 

فنــاوری تولیدکننــدگان داخلــی، برتری  هــای 

خــارج  ســاخت  کاالهــای  خارجــی،  کاالی 

ترجیــح  داخــل  ســاخت  کاالهــای  بــه  را 

شــهروندان  ترغیــب  به منظــور  می  دهنــد. 

کاالهــای ســاخت داخــل بایــد از  بــه خریــد 

راهبردهــای ارتقــای ســطح کیفیــت کاالهــای 

تولیــد داخــل، اطالع  رســانی و تبلیــغ کاالهــای 

ســاخت داخــل، بهبــود ارزش کاالهــای تولیــد 

 ، داخــل، بهبــود فضــای کســب وکار در کشــور

داخلــی،  کاالهــای  اینترنتــی  فــروش  ترویــج 

مزیــت  دارای  صنایــع  توســعه  از  حمایــت 

نســبی، حمایــت و ســاماندهی شــرکت های 

محصــوالت  داخلی  ســازی  داخلــی، 

تبلیــغ مصــرف  و  خارجــی، فرهنگ  ســازی 

خارجــی منجــر نشــود، بلکــه پیامدهایــی را در حوزه های نگرشــی رفتــار مصرف  کننده 

یابــی نامطلوب محصوالت خارجــی ارتبــاط دارد؛ به بیان  ایجــاد کنــد. ملی  گرایــی بــا ارز

یابــی مصرف  کننــدگان ملی  گــرا از محصــوالت خارجــی در مقایســه بــا  دیگــر درجــه ارز

مصرف  کننــدگان غیــر ملی  گــرا، بســیار کمتــر اســت. پــس به طــور خالصــه می  تــوان 

یابــی مصرف  کننــدگان نســبت بــه  گفــت ملی  گرایــی مصــرف در دو بخــش کاهــش ارز

یابــی نســبت بــه تولیــدات داخلــی به صــورت نمادیــن  کاالهــای خارجــی و افزایــش ارز

ــروز می  کنــد.  ب

ایده آل  تریــن حالــت در مصرف  گرایــی ملــی زمانــی اســت کــه مصرف  کننــدگان ملی  گــرا 

معتقــد باشــند محصــوالت کشــور خودشــان از مشــابه خارجــی بهتــر اســت و خریــد 

یشــه ایــن اعتقــاد ممکن اســت  کاالهــای داخلــی را بــه مشــابه خارجــی ترجیــح دهنــد. ر

ــا نشــأت گرفتــه از تطابــق بیشــتر محصــوالت  در برتــری واقعــی محصــوالت داخلــی ی

داخلــی باارزش  هــا و هنجارهــا، ســلیقه  ها، عادت  هــا و فرهنــگ مصرف  کننــدگان 

معتقــد  داخلــی  کاالهــای  برتــری  بــه  ملی  گــرا  مصرف  کننــدگان  چنان چــه  باشــد. 

نباشــند، تعهــد اخالقــی به مصــرف کاالهای داخلــی برای حمایت از اشــتغال و تولید 

، هدایــت  ملــی، آن هــا را بــه ترجیــح خریــد محصــوالت داخلــی حتــی بــا کیفیــت کمتــر

می  کنــد به  خصــوص هنگامــی کــه خــود یــا نزدیــکان آن هــا، به طــور مســتقیم بــا تهدیــد 

ورود کاالهــای خارجــی مواجــه شــوند.

ــود دارد؛  ــی وج ــی مصرف ــرای ملی  گرای ــدی ب ــت ج ــه دو حال ــت ک ــوان گف ــع می  ت در واق

حالــت اول زمانــی اســت کــه فرهنــگ ملی  گرایــی به شــدت در افــراد نفــوذ کــرده و آن هــا 

را بــه افــرادی تبدیــل می  کنــد کــه از نیــات و نهــان ذهــن خویــش بــاور دارنــد کــه کاالی 

خارجــی برتــر اســت. حالــت دیگــر ایــن اســت کــه افــراد بــا  دانــش کامــل و اشــراف بــر 

این کــه کاالهــای داخلــی نســبت بــه کاالهــای خارجــی کیفیــت کمتــری دارنــد؛ امــا بــا 

توجــه بــه بلندنظــری و عــرق ملــی بــاز هــم کاالهــای داخلــی را بــر رقبــای خارجی ترجیح 

می  دهنــد.

خصوصــًا  مصرف  کننــدگان  بــرای  مصرفــی  ملی  گرایــی  بیشــتر  چــه  هــر  اهمیــت 

مصرف  کننــدگان کشــورهای کمتــر توســعه  یافته یــا در حــال توســعه، زمانــی روشــن 

می  شــود کــه مصرف  کننــده بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــد کــه بــا هــر خریــدی کــه 

از کاالهــای وارداتــی انجــام می  دهــد، اگــر چــه کیفیــت باالتــری از محصــول مشــابه 

داخلــی داشــته باشــد، یــک فرصــت شــغلی را از بیــن می  بــرد؛ باعــث خــروج ارز از 

کشــور می  شــود و مهم تــر از همــه، بــه همــان میــزان بــه رفــاه خــود آســیب وارد می  کنــد. 

در واقــع فرهنــگ ملی  گرایــی مصرفــی به  عنــوان یکــی از مهم تریــن عوامــل تعیین  کننــده 

و تأثیرگــذار در زمینــه تصمیم  گیــری در قبــال خریــد کاالی خارجــی شــناخته می  شــود 

و در اقتصــاد جهانــی کــه مصرف  کننــده قابلیــت تصمیم  گیــری در بیــن هــزاران کاال را 
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کــرد.  کاالهــای داخلــی اســتفاده 

ترغیــب  راهبردهــای  اجــرای  رونــد  در 

ســاخت  کاالهــای  خریــد  بــه  شــهروندان 

داخــل، عوامــل و متغیرهایــی وجــود دارنــد 

کــه مانــع اجــرای موفــق راهبردهــای مذکــور 

می  شــوند. فســاد اداری، فرهنــگ فــرار از کار و 

تــالش، نامناســب بــودن فضــای کســب وکار 

، فرهنــگ ترجیح منافع فــردی بر منافع  کشــور

ضعــف  ملــی،  همبســتگی  ضعــف  ملــی، 

ضعــف  داخلــی،  شــرکت  های  کارآمــدی 

فرهنــگ صبــر در شــهروندان، سیاســت  های 

نامناســب دولــت، ذهنیت  هــای نامناســب 

و  نادرســت  حمایت هــای  شــهروندان، 

ناکارآمــد دولــت و تحریم  هــای بین  المللــی، 

مذکــور  راهبردهــای  موفــق  اجــرای  موانــع  از 

ترغیــب  به منظــور  می  رونــد.  به  شــمار 

ســاخت  کاالهــای  خریــد  بــه  شــهروندان 

داخــل بایــد بســترها و عوامل زمینــه  ای؛ مانند 

ــزان  ــر افــکار شــهروندان، می ــر تبلیغــات ب تأثی

میــزان  شــهروندان،  دســترس  در  اطالعــات 

، میــزان  یــدار اهمیــت قیمــت کاال بــرای خر

اهمیــت کشــور ســازنده کاال بــرای مشــتری، 

میــران اهمیــت کیفیــت کاال بــرای خریــداران، 

میــزان عمل گرایــی مســئوالن و دوری از شــعار 

و مقبولیــت خریــد از طریق اینترنــت را در نظر 

گرفــت.

بــه  ترغیــب شــهروندان  راهبردهــای  اجــرای 

خریــد کاالهــای داخلــی پیامدهایــی به  دنبال 

افزایــش  بــه  می  تــوان  جملــه  آن  از  کــه  دارد 

تــاب  آوری اقتصــادی، بهبــود رقابت  پذیــری 

 ، ــور ــب وکار در کش ــای کس ــود فض ــی، بهب مل

و رشــد  و توســعه  بهبــود همبســتگی ملــی 

اقتصــادی اشــاره کــرد. 

اعمــال تحریم  هــا علیــه ایــران، وجــود ظرفیت  هــای مــادی و معنــوی فــراوان اســتفاده 

نشــده در کشــور و نیــاز کشــور بــه شــتاب بیشــتر در عرصــه پیشــرفت  های اقتصــادی، 

توجــه اندیشــمندان داخلــی را جهــت پیاده  ســازی اقتصــاد مقاومتــی بــه خــود جلــب 

کــرده اســت

ــدار   اصطــالح »اقتصــاد مقاومتــی« در ســال 1389 توســط مقــام معظــم رهبــری در دی

جمعــی از کارآفرینــان کشــور مطــرح شــد و اجــرای سیاســت  های آن در ســال ۱۳۹۲ بــه 

ســران ســه قــوه ابــالغ شــد کــه بســیاری از مؤلفه  هــای ایــن سیاســت؛ ماننــد دانش  بنیــان 

بــودن، پافشــاری بــر بهــره  وری و ... در دنیــا تجربــه شــده و البتــه بخش  هایــی هم از قبیل 

جهــادی بــودن، مردمــی بــودن، عدالت  بنیــان بــودن و ... مختــص همیــن ایــده بومــی 

اســت. الگــوی اقتصــاد مقاومتی به معنی روش  های درســت تصمیم  گیــری اقتصادی 

ــع در جامعــه اســت؛ به  طــوری کــه ســبب شــکوفایی  ــود مناب در شــرایط فشــار و کمب

اقتصــادی شــود. اقتصــاد مقاومتــی گفتمــان و الگویــی از اقتصــاد مدیریتــی اســت کــه 

ضمــن مقاوم  ســازی اقتصــاد ملــی در برابــر تهدیــدات و تــوان تحریم  شــکنی، بــا رویکــرد 
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برابــر  تزلــزل در  ثبــات در اقتصــاد و عــدم  و 

شــوک خارجــی اقتصــادی اســت و درنهایــت 

محقــق  درصورتــی  اقتصــادی  شــکوفایی 

اقتصــاد  شــاخص  های  کــه  خواهدشــد 

مقاومتــی تحقــق یابــد. در ایــن راســتا اســاس 

به  گونــه  ای  اجتماعــی  یابــی  بازار ســاختار  و 

طراحــی شــده کــه در واقــع می  توانــد به  صــورت 

جــدی و در همــه زوایــا، دنبال  کننده و مجری 

جامــع  برنامــه  در  شــده  تعریــف  رکن  هــای 

یابــی  بازار رود.  به  شــمار  مقاومتــی  اقتصــاد 

بــه  تولیــد  چرخــه  حلقــه  آخریــن  به عنــوان 

مصــرف، یکــی از مهم تریــن ارکان اقتصــادی 

در هــر کشــور و جامعــه  ای اســت کــه از طریــق 

کــردن حلقــه اقتصــاد  آن می  تــوان در کامــل 

مقاومتــی نقــش مهمــی را ایفــا کنــد.

مقــام معظــم رهبــری نقــش مهمــی بــرای مــردم 

در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی قائــل هســتند. 

از نظــر ایشــان تکیــه عمــده اقتصــاد مقاومتــی 

رهبــری،  معظــم  )مقــام  اســت  مــردم  روی 

بیانــات در دیــدار مــردم آذربایجــان، ۱۳۹۳(. 

از مــردم می خواهنــد خــود مــردم راه  ایشــان 

مصــرف کاالهــای خارجــی را ببندند )بیانات 

البتــه   .)۱۳۹۱ نظــام،  کارگــزاران  دیــدار  در 

اقتصــاد مقاومتــی بیشــتر از این کــه موضوعــی 

بــا پایــه و اســاس اقتصــاد کالســیک باشــد، 

اقتصــاد  بنابرایــن  اســت؛  فرهنگــی  بحثــی 

تحقــق  فرهنگــی  رویکــردی  بــا  مقاومتــی 

می  یابــد. در حقیقــت ابزارهــای الزم بــه منظــر 

مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  و  اجرایی کــردن 

پــس  اســت.  اقتصــادی  فرهنــگ  همــان 

بخشــی از مشــکالت واحدهای تولیدی باید 

بــا حضــور مــردم و از روش  هــای غیرمرســوم 

حــل شــود. 

، مولــد، درون  زا و برون  گــرا اســت.  ، فرصت  ســاز عقــب رانــدن نظــام ســلطه، پیــش  رو

یــزی منطقــه  ای و محلــی بــه توانایــی یــک منطقــه، کشــور  ایــن مســأله در ســطح برنامه  ر

ل اســت. اقتصــاد  و یــا محلــه در پیش  بینــی، آمادگــی، پاســخ و بهبــود بــه یــک اختــال

مقاومتــی به  عنــوان الگویــی مناســب بــرای رســیدن بــه آرمان هــا و چشــم  اندازهای 

بلنــد ملــی، جهــت تحقــق یــک اقتصــاد شــکوفا، مترقــی و خودکفــا اســت. ایــن رویکــرد 

ضمــن تکیــه بــر توانمندی  هــا و ظرفیت  هــای درونــی کشــور و نــگاه مبتنــی بــر دانــش بــه 

مســائل، تعامــل صحیــح بــا جهــان خــارج را نیــز به  دنبــال دارد؛ بنابرایــن به  عنــوان یــک 

رویکــرد و رهیافــت درونــی و بیرونــی مطــرح اســت.

در تعریف اقتصاد مقاومتی آمده اســت که اقتصاد مقاومتی، آن اقتصادی اســت که 

در شــرایط فشــار و تحریــم، در شــرایط دشــمنی  ها و خصومت  هــای شــدید، می  توانــد 

اقتصــاد  از  باشــد. منظــور  کشــور  و شــکوفایی  رشــد  تداوم  بخــش  و  تعیین  کننــده 

مقاومتــی واقعــی، یــک اقتصــاد فعــال و پویــا اســت؛ چنان کــه مقاومــت بــرای دفــع موانع 

پیشــرفت و کوشــش در مســیر حرکت و پیشــرفت تعریف می  شــود. اقتصاد مقاومتی؛ 

ــی و خارجــی و  ــای داخل ــا و ضعف  ه ــه قوت  ه ــه هم ــه ب ــا توج ــه ب ــادی ک ــی اقتص یعن

ــرای هــر شــرایطی برنامــه  یوســازی می  کنــد و ب تهدیدهــا و فرصت  هــای بیرونــی، سنار

دارد و محیط  ســنج اســت و درون و بــرون را به خوبــی می  شناســد و بــرای تغییــرات، 

واکنــش مناســبی دارد.

اقتصــاد مقاومتــی روشــی بــرای مقابلــه بــا تحریم  ها علیه یک منطقه یا کشــور اســت که 

صادرات و واردات برای آن کشور مجاز نیست. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص 

حوزه هــای فشــار و پــس از آن تــالش بــرای کنتــرل و بی  اثرکــردن آن تأثیرهاســت و در 

شــرایط آرمانــی؛ یعنــی تبدیــل چنیــن فشــارهایی بــه فرصــت بــرای رســیدن بــه اقتصــاد 

مقاومتــی، بایــد وابســتگی  های خارجــی کاهــش یابــد و بــر تولیــد داخلــی کشــور و 

کیــد گــردد. هــدف از ایــن الگــوی اقتصــادی، ایجــاد امنیت  تــالش بــرای خوداتکایــی تأ

	 
ایده آل  تریــن حالــت در مصرف  گرایــی ملــی زمانــی اســت کــه مصرف  کننــدگان 

ملی  گــرا معتقــد باشــند محصــوالت کشــور خودشــان از مشــابه خارجــی بهتــر 

اســت و خریــد کاالهــای داخلــی را بــه مشــابه خارجــی ترجیــح دهنــد. ریشــه 

ایــن اعتقــاد ممکــن اســت در برتــری واقعــی محصــوالت داخلــی یــا نشــأت 

گرفتــه از تطابــق بیشــتر محصــوالت داخلــی باارزش  هــا و هنجارهــا، ســلیقه  ها، 

مصرف  کننــدگان  چنان چــه  باشــد.  مصرف  کننــدگان  فرهنــگ  و  عادت  هــا 

ملی  گــرا بــه برتــری کاالهــای داخلــی معتقــد نباشــند، تعهــد اخالقــی بــه مصرف 

کاالهــای داخلــی بــرای حمایــت از اشــتغال و تولیــد ملــی، آن هــا را بــه ترجیــح 

خریــد محصــوالت داخلــی حتــی بــا کیفیــت کمتــر، هدایــت می  کنــد .
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دســته  دو  به علــت  داخلــی  بــازار  ایــران  در 

به طــور  ســاختاری  و  فرهنگــی  مشــکالت 

کشــور  تولیدکننــدگان  اختیــار  در  مطلــوب 

فرهنگــی  مشــکالت  جملــه  از  نــدارد.  قــرار 

موجــود در ایــن مــورد می  تــوان بــه شــبهه  های 

ــت  ــودن کیفی ــن ب ــبهه پایی ــد ش ــی؛ مانن فراوان

کاالی داخلــی کــه بــه یک بــاور عمومی تبدیل 

یشــه در تبلیغــات دارد  شــده و به  طــور عمده ر

خارجــی  کاالی  مصــرف  بــرای  توجیهــی  و 

اســت، اشــاره کــرد.

دلبســته بودن بــه فرهنــگ غــرب، تضعیــف 

فرهنــگ جهــادی و ایثــار در حــوزه اقتصــاد 

کــه بــه تمایــل مــردم بــرای  بیــن آحــاد مــردم 

مصــرف کاالهای خارجی انجامیــده، از دیگر 

دالیلــی اســت کــه باعــث شــده بــازار کشــور 

به  طــور مناســب در اختیــار تولیدکننــدگان 

داخلــی نباشــد.

از ســویی ضعــف شــدید واحدهــای تولیــدی 

یــه،  واردات بی  رو تبلیغــات،  و  یابــی  بازار در 

کاالهــای قاچــاق فــراوان، قیمــت تمــام شــده 

بــاال، ســودهای بــاالی بانکــی، عــدم همــکاری 

برخــی ارگان هــای دولتــی بــا بخــش تولیــد، 

مالیــات و ارزش افــزوده، قوانیــن و مقــررات 

فــروش  از  پــس  خدمــات   ، پاگیــر و  دســت 

ســاختاری  مشــکالت  از   ... و  نامناســب 

بخــش تولیــد می  باشــد کــه بــه مشــکلی به نــام 

نداشــتن تقاضــای فــروش انجامیــده اســت. 

یابــی اجتماعــی  در ایــن راســتا کاربســت بازار

بــر اقتصــاد مقاومتــی می  توانــد بــه حمایــت 

نــرخ  تولیــد ملــی، اشــتغال  زایی، تثبیــت  از 

یــع درآمــد، تثبیــت ســطوح عمومــی  ، توز ارز

قیمت  هــا و کاهــش هزینه  هــای تمــام شــده، 

منتهــی گــردد.  

نتیجهگیری

بدیــل در محیــط  گزینه  هــای  ارائــه   ، رفتــار تغییــر  بــرای  یابــی اجتماعــی  بازار روش 

اجتماعــی اســت تــا مــردم بــر اســاس مبادلــه ســود و هزینــه، به  طــور داوطلبانــه از رفتــار 

یابــی اجتماعــی زمانــی مؤثــر اســت کــه بــرای جامعــه  هــدف اســتقبال کننــد. بازار

یافــت منفعــت فــردی  بــوده و مــردم توقــع در هزینه  هــای رفتــار جــاری محســوس 

یابــی اجتماعــی، جامع  ترین و تأثیرگذارتریــن رویکرد  زودهنــگام را نداشــته باشــند. بازار

ــت. ــار اس ــه رفت ــر داوطلبان تغیی

کــه منافــع  یابــی اجتماعــی معرفــی رفتــاری جدیــد اســت، به  گونــه  ای  هــدف بازار

ــه آن را انتخــاب  شــخصی جامعــه هــدف را طــوری تأمیــن کنــد کــه به  طــور داوطلبان

یابــی اجتماعــی تنهــا مجموعــه  ای از تکنیک  هــا و ابزارهــا بــرای ایجــاد  کننــد. بازار

تغییــرات اجتماعــی نیســت، بلکــه بیانگــر جهان بینــی و طــرز تفکــر جدیــدی اســت 

یابی اجتماعی  که می  تواند زمینه  ســاز تغییرات اجتماعی گســترده و مؤثرتر شــود. بازار

آموزشــی، متقاعدســازی، اصــالح رفتــار و نفــوذ اجتماعــی را  مزیت  هــای رویکــرد 

به تنهایــی در خــود دارد و بــه همیــن لحــاظ از جامعیــت بیشــتری برخــوردار اســت. 
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و  ترویــج  یــع،  )توز به  وســیله اصنــاف  ایرانــی 

می  یابــد.* ضــرورت  عمومیت بخشــیدن(، 
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- درفشــی، ناهیــد؛ خان  نــژاد، رویــا )1398(. شناســایی عوامــل مؤثــر 
یابــی اجتماعــی: یــک تحلیــل کیفــی، فصل نامــه تخصصــی  بــر بازار

ــی، شــماره 17، زمســتان 1398.  یاب تبلیغــات و بازار
- رشــوند، محمدنبــی )1394(. بررســی راهکارهــای تقویــت تولیــد 
پژوهش نامــه  مقاومتــی،  اقتصــاد  راســتای  در  داخلــی  کاالهــای 

کشــاورزی و منابــع طبیعــی، ســال 4، شــماره 19. 
ــه  ــی )۱۳۹۵(. ارائ ــی  راد، مصطف ــض، داوود؛ رضای ــم؛ فی ــی، عظی - زارع
مــدل عوامــل مؤثــر بــر اجــرای یکپارچــه آمیختــه بازاریابــی اجتماعــی در 
حــوزه ســالمت، فصل نامــه مدیریــت ســالمت. ۱۳۹۵، ۱۹ )۶۶(:۳۰-۲۰. 
یابــی شــبکه  ای و تأثیــر آن  - قلعه  النــی، میــالد )1397(. بررســی بازار
 ، بــر اقتصــاد مقاومتــی، پایان  نامــه کارشناســی ارشــد دانشــگاه پیــام نور

 . واحــد کنــگاور
، ســعید و همکاران )1397(. طراحی الگوی تبلیغی  - مســعودی  پور
یابــی اجتماعــی انفــاق، فصل نامــه اندیشــه مدیریــت  در موضــوع بازار

راهبــردی، ســال 12، شــماره 1. 
- ملک  محمــدی، مهــرداد؛ مظفــری، محمدمهــدی )1397(. کاربــرد 
یابــی اجتماعــی در مدیریــت بهینــه مصــرف آب، فصلنامــه  بازار

مدیریــت میان  رشــته  ای در علــوم انســانی، ســال 10، شــماره 4. 
- موســوی نقابــی، ســید مجتبــی؛ انوشــه، مرتضــی )1399(. تدویــن 
یابــی  ــر اســاس رویکــرد بازار الگــوی افزایــش مصــرف کاالی داخلــی ب
اجتماعــی، فصل نامــه علمــی اقتصــاد اســالمی، ســال 21، شــماره 81، 

صــص 127- 156. 

پینوشت
1.  Dann.                                                 2.  Induce.
3.  Influence.                                      4.  Influence and persuasion.

یابــی اجتماعــی در افزایــش مصــرف کاالی داخلــی می  تــوان  ــا راهبــرد بازار در ارتبــاط ب

بــه ایــن امــر اشــاره داشــت کــه یکــی از مشــکالت تولیدکننــدگان داخلــی، تمایــل 

مصرف  کننــدگان ایرانــی بــه مصــرف کاالهــای خارجــی اســت.

علی رغــم این کــه بخــش قابل توجهــی از تولیــدات داخلــی از نظــر قیمــت و کیفیــت، 

ــا نمونه  هــای مشــابه خارجــی را دارنــد، یکــی از دالیــل اصلــی تمایــل  قابلیــت رقابــت ب

کاالهــای خارجــی، مســائل فرهنگــی حاکــم در جامعــه اســت، بــرای  بــه مصــرف 

مثــال باورهــای اشــتباه رایــج در جامعــه ماننــد پاییــن بــودن کیفیــت کاالی داخلــی یــا 

منزلت داشــتن مصــرف کاالی خارجــی و هم چنیــن برخــی معضــالت فرهنگــی؛ مثــل 

مصــرف نمایشــی و تظاهــری و رقابت  هــای خانوادگــی ســبب شــده اســت بعضــی 

حتــی کاالهــای تولیــد داخــل کــه از نظــر کیفیــت و قیمــت نســبت بــه کاالهــای مشــابه 

خارجــی برتــری دارنــد، عرصــه رقابــت را بــه کاالهــای خارجــی واگــذار نمــوده و یــا مجبــور 

شــوند تولیــدات خــود را بــا نــام و برنــد خارجــی بــه بــازار عرضه نماینــد؛ اما نبایــد فراموش 

کــرد کــه برخــی تولیدکننــدگان داخلــی بــا عرضــه تولیــدات بی  کیفیــت بــه اعتمــاد 

ــد. ــن می  زنن ــتباه دام ــن اش ــر ای ــرده و ب ــری وارد ک ــات جبران  ناپذی ــدگان صدم مصرف  کنن

یابــی اجتماعــی، منجربــه افزایــش حمایــت از تولیــد ملــی می  شــود؛  افزایــش اقبــال بازار

کــه از جملــه ارکان اصلــی اقتصــاد  هم چنیــن بهبــود اشــتغال  زایی را در پــی دارد 

ل اقتصادی و سیاســی، ایجــاد کار و اشــتغال، افزایش  مقاومتــی اســت. ایجــاد اســتقال

ابتــکارات تولیدکننــدگان، افزایــش ثــروت ملــی، کاهــش تــورم، کنتــرل نقدینگــی از 

مهم تریــن دســتاوردهای مصــرف کاالی داخلــی می  باشــد. 

مصــرف کاالی داخلــی پدیــده  ای چنــد بعدی بوده و در کنــار عوامل اقتصادی و فنی، 

عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی و حتــی سیاســی بــر مصــرف کاالی داخلــی تأثیرگذارنــد. 

یابی اجتماعی  به نظــر می  رســد نقطــه مشــترک اصلی کــه مصــرف کاالی داخلــی و بازار

را بــه یکدیگــر پیونــد داده اســت، هــر دو طــرف عرضــه و تقاضــا؛ یعنــی تولیدکننــده و 

کــه لــزوم توجــه بــه ایــن دو می  توانــد تأثیــرات مثبتــی را در  مصرف  کننــده هســتند 

راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی  به همــراه داشــته باشــد.

اقتصــاد مقاومتــی برگرفتــه از نظــام ارزشــی اســالم و انقــالب اســت؛ بنابرایــن می  تــوان بــا 

توجــه بــه سیاســت  های کلــی اقتصــاد مقاومتــی و لــزوم حمایــت از تولیــدات داخلــی 

ــت  ــی و تقوی ــای ایران ــروش کااله ــش ف ــت افزای ــی، در جه ــی اجتماع یاب ــرد بازار ــا راهب ب

تولیــدات داخلــی و جلوگیــری از ترویــج مصــرف کاالهــای خارجــی گام برداشــت کــه 

ــل  ــردم )عوام ــیله م ــی به وس ــرف کاالی داخل ــت مص ــکل  گیری نهض ــه ش ــن زمین در ای

شــناختی و رفتــاری( و معرفــی برندهــای ایرانــی به وســیله مــردم بــه یکدیگــر )تمرکــز 

بــر ترویــج ایده  هــا و رفتارهــای مطلــوب اجتماعــی(، نهضــت مطالبــه کاالی ایرانــی 

از اصنــاف )تراضــی قیمــت، کیفیــت و خدمــات( و نهضــت فــروش و تبلیــغ کاالی 
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کــه مقادیــر محصــول  کــه زمانــی  می دهنــد 

مراحــل  )در  هســتند  پایین تــر  ســرانه ی 

زنــان  اقتصــادی(، مشــارکت  اولیــه ی رشــد 

کاهــش دارد  کار تمایــل بــه  در بــازار نیــروی 

نقطــه ی  بــه  ســرانه  محصــول  کــه  زمانــی  و 

مشــخصی می رســد، رابطــه ای مثبــت میــان 

بــازار  در  زنــان  و مشــارکت  اقتصــادی  رشــد 

 ، نیــروی کار شــکل می گیــرد. به عبــارت دیگــر

رابطــه ای بــه شــکل U میــان مشــارکت زنــان و 

رشــد اقتصــادی وجــود دارد.

نتایــج  بــه  همچنیــن  حدادمقــدم  دکتــر 

مطالعــه ای کــه توســط خــود او انجــام گرفتــه، 

ــکل در  ــه U- ش ــه رابط ــرد ک ــوان ک ــاره و عن اش

ــا ۲۳ کشــور مســلمان  مطالعــات، در رابطــه ب

بــوده  برقــرار  هــم  ایــران  جملــه  از  آســیایی 

توصیه هــای  ارائــه،  ایــن  پایــان  در  اســت. 

مشــارکت  افزایــش  راســتای  در  سیاســتی 

کار ارائــه و  اقتصــادی زنــان در بــازار نیــروی 

انجام شــده  مطالعــات  در  کــه  شــد  عنــوان 

ــی  ــه ی یارانه های ــت ارائ ــوزه، سیاس ــن ح در ای

در جهــت نگهــداری از کــودکان، جــزو یکــی 

یابــی شــده  از اثربخش تریــن سیاســت ها ارز

اســت.

یع ناهمگون  دومیــن ارائــه با عنــوان »اثــرات توز

ــر  ــر رشــد اقتصــادی« توســط دکت جمعیــت ب

علمــی  هیــأت  عضــو  ین؛  شــهباز ســعیده 

کشــور  جمعیــت  تحقیقــات  مؤسســه ی 

انجــام شــد. وی در ابتــدا و در مقدمــه بحــث 

بــه  داخلــی  مهاجــرت  هم اکنــون  گفــت: 

عامــل اول تغییــرات جمعیتــی، منبــع تغییــر 

عامــل  همچنیــن  و  ســکونتی  الگوهــای 

یــع جمعیــت تبدیــل  یــع و بازتوز اصلــی در توز

شــده اســت. مهاجــرت بــه دلیــل ماهیــت 

اولیــن پیش نشســت همایــش ملــی »بازشناســی چالش های رشــد اقتصــادی در ایران؛ 

تبییــن موانــع تولیــد و به ســازی راهبردهــا و سیاســت ها«، تحــت عنــوان »مؤلفه هــای 

جمعیتــی، بــازار کار و رشــد اقتصــادی« بــا حضــور دکتــر ملیحــه حــداد مقــدم، دکتــر 

نتــری و دکتــر محمــد ساســانی پور اعضــای  ین، دکتــر ســیده زهرا کال ســعیده شــهباز

، و با دبیری دکتــر ملیحه حداد  هیــأت علمــی مؤسســه ی تحقیقــات جمعیت کشــور

یــخ هشــتم شــهریورماه ۱۴۰۰، از به صــورت مجــازی برگــزار شــد. مقــدم در تار

در ابتــدای جلســه دکتــر محمدعلــی ابوترابــی؛ دبیــر علمــی همایــش و عضــو هیــأت 

ــه ی  ــی از کمیت ــه نمایندگ ــی، ب ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش علم

علمــی همایــش، توضیحاتــی را در رابطــه بــا کلیــات همایــش، هــدف همایــش، زمــان 

ارســال مقــاالت، نحــوه ی ارســال مقــاالت و ... مطــرح کــرد.

در ادامــه دکتــر حــداد مقــدم؛ عضــو هیــأت علمــی مؤسســه ی تحقیقــات جمعیــت 

، به عنــوان دبیــر پیش نشســت، توضیحاتــی را در رابطــه بــا کلیــات ارائه هــا و  کشــور

ارتبــاط عناویــن مطروحــه در پیش نشســت بــا اهــداف همایــش ارائــه کــرد و ادامــه داد 

یع  کــه تمامــی عناویــن مطروحــه شــامل »مشــارکت زنــان و رشــد اقتصــادی«، »اثــرات توز

ناهمگــون جمعیــت بــر رشــد اقتصــادی«، »پیامدهای ســالمندی و رشــد اقتصــادی« 

و »ســالمت جمعیــت فعــال اقتصــادی«، همگــی از عوامــل مؤثــر بــر عرضــه نیــروی کار 

در اقتصــاد هســتند کــه عمدتــًا از کانــال متأثــر ســاختن عرضــه ی نیــروی کار بــر رشــد 

اقتصــادی اثــر خواهنــد گذاشــت.

اولیــن ســخنرانی پیش نشســت بــا عنــوان »مشــارکت زنــان و رشــد اقتصــادی« توســط 

دکتــر حــداد مقــدم صــورت گرفــت. وی اذعــان داشــت کــه بــا نگاهــی بــه تحــوالت 

جهــان در دهه هــای اخیــر مشــخص می شــود کــه فرآینــد رشــد و توســعه اقتصــادی، 

نیارمنــد بازنگــری در نقــش نیــروی انســانی به خصــوص نقــش زنــان کــه حــدود نیمــی از 

جمعیت جهان را تشــکیل می دهد، اســت. مشــارکت زنان و برداشــتن موانع ورود آنها 

بــه بــازار نیــروی کار منجــر بــه بهبــود وضعیت سیاســی، اجتماعی و اقتصــادی جوامع 

ــدار جوامــع خواهــد  می شــود کــه ایــن پیش فرض هــا، زمینه ســاز رشــد و توســعه ی پای

بــود. ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه متغیرهــای رشــد اقتصــادی و مشــارکت 

زنــان دارای رابطــه ای دوطرفــه هســتند. بــه ایــن معنــا کــه همان طــور کــه مشــارکت زنــان 

ــان تأثیرگــذار  ــر مشــارکت زن ــر رشــد اقتصــادی اثرگــذار اســت، رشــد اقتصــادی نیــز ب ب

اســت. وی در ادامــه بــه بررســی کانال هــای اثرگــذاری در ایــن رابطــه ی دوطرفــه پرداخت 

کانال هــای محتمــل اثرگــذاری مشــارکت اقتصــادی زنــان بــر رشــد اقتصــادی و  و 

همچنیــن کانال هــای اثرگــذاری رشــد اقتصــادی بــر مشــارکت زنــان پرداخــت. وی 

ادامــه داد: در رابطــه بــا تأثیــر رشــد اقتصــادی بــر مشــارکت زنــان، مطالعــات فراوانــی در 

کشــورهای مختلــف انجــام گرفتــه اســت. بخــش عمــده ای از کارهــای تجربــی نشــان 
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بــر تغییــرات  خــاص خــود می توانــد عــالوه 

کوتاه مــدت، تغییــرات درازمدتــی را در منطقــه 

ــر آن، یکــی از مهم تریــن  ایجــاد کنــد؛ عــالوه ب

ــرای بازارهــای  ــع تأمیــن نیــروی انســانی ب مناب

و  محلــی  و  ملــی  اقتصــاد  توســعه ی   ، کار

و  اجتماعــی  تغییــرات  عامــل  همچنیــن 

اقتصــادی در مناطــق مبــدأ و مقصــد اســت. 

ین در ادامــه افــزود کــه در جوامــع  دکتــر شــهباز

توســعه یافته مهاجرت هــای داخلی بــه دنبال 

متعــادل  و  همــگام  اقتصــادی  توســعه ی 

در بخش هــای مختلــف جامعــه، صــورت 

گرفته، اما در کشــورهای درحال توســعه، رشــد 

مهاجــرت بــه دنبال توســعه اقتصادی بــرون زا، 

و یک ســویه در مناطــق  نابرابــر  نامتعــادل،  

مختلــف جامعــه بوده اســت. همیــن موضوع 

محــروم  مناطــق  ســاکنان  تــا  شــده  ســبب 

بــرای کســب فرصت هــای بهتــر بــه مناطــق 

برخــوردار مهاجــرت کننــد.

رشــدی  روبــه  و  ســریع  رونــد  شــرایط  ایــن 

کــه  کــرده  ایجــاد  را  داخلــی  مهاجــرت  از 

پیامدهــای اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی 

یــادی را بــه دنبــال داشته اســت. در گذشــته  ز

ــیله ای  ــوان وس ــی، به عن ــد از جابجای ــن رون ای

برای تخصیص بهینه منابع به لحاظ انتقال 

نیــروی انســانی، ازنظــر اقتصــادی مثبــت بــود؛ 

مهاجــرت،  بــاالی  نرخ هــای  بــا  امــروزه  امــا 

افزایــش حاشیه نشــینی در شــهرهای بــزرگ، 

تفــاوت قابل مالحظــه در نرخ هــای بیــکاری 

و ســطح درآمــد بیــن مناطــق مهاجرپذیــر و 

مهاجرفرســت ایــن پدیــده بــه مشــکلی جــدی 

تبدیل شــده اســت. در پایــان، ایشــان بــه ارائــه 

نتایــج مطالعــه ای کــه در مــورد ایــران انجــام 

داده بــود، پرداخــت و عنــوان کــرد کــه نتایــج 

به دســت آمده در بــاب مهاجــرت در ایــران و جریــان آن طــی 25 ســال گذشــته و بررســی 

یــع فضایــی آن در کشــور همــه گواهــی بــر عــدم توســعه ی مــوزون در مناطــق کشــور و  توز

وجــود نابرابــری مناطــق در بهره منــدی از امکانــات و خدمــات مختلــف اســت. عــدم 

توازنــی کــه موجــب می شــود افــراد ســاکن در مناطــق مــرزی و به طورکلــی مناطقــی کــه 

فاقــد امکانــات و خدمــات مناســب منطقــه ای هســتند، راه رســیدن بــه اهــداف و 

زندگــی بهتــر را در مهاجــرت بــه ســوی مناطــق توســعه یافته تر ببیننــد. عــدم تــوازن تــوان 

منطقــه و ســرزمین بــا جمعیــت آن از مشــکالت توجــه نداشــتن بــه شــاخص های 

یزی هــای بیــن منطقــه ای و ملــی اســت کــه  جمعیتــی در سیاســت گذاری ها و برنامه ر

موجــب مشــکالت بســیاری در جهــت دســت یابی بــه توســعه متــوازن در ســطح ملــی 

می شــود.

نتــری؛  در بخــش ســوم از پیش نشســت کــه میزبــان ارائــه ای از دکتــر ســیده زهــرا کال

موضــوع  بــه  بــود،  کشــور  جمعیــت  مطالعــات  مؤسســه ی  علمــی  هیــأت  عضــو 

»پیامدهای ســالمندی و رشــد اقتصادی« پرداخته شــد. وی در مقدمه بحث عنوان 

کــرد: توســعه ی اقتصــادی منتــج از مدرنیتــه منجــر بــه کاهــش بــاروری و افزایــش امیــد 

یــج ســهم جمعیــت ســال خورده در  زندگــی در ســطح جهــان شــده، بــه طوری کــه به تدر
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یــک در  کــرد: بــا توجــه بــه ســیمای اپیدمیولوژ

ایــران  از جملــه  کشــورهای درحــال توســعه 

کیــد  یــه انتقــال ســالمت، بــه جــای تأ و نظر

کــودکان و ســالمندان،  گروه هــای ســنی  بــر 

کید اســت. این  دامنــه ی ســنی میانــی مــورد تأ

دامنــه ی ســنی، جمعیــت در ســنین نیــروی 

کار را تحــت پوشــش قــرار می دهــد کــه در آن 

ــار  ــش ب ــی در افزای ــش مهم ــاری نق ــل رفت عوام

ــد. ــا می کن ــر ایف ــرگ و می ــا و م بیماری ه

ســطح بــاالی مــرگ و میــر در محــدوده ســنین 

کار نشــان از یک سیســتم ناکارامد اجتماعی 

اســت کــه رفتارهــای مخــرب و خطر آفریــن را 

ــرورش  ــت پ ــی از جمعی ــش بزرگ ــان بخ در می

می دهــد.

ســخنانش  خاتمــه ی  در  ساســانی پور 

مــردان  ایــران،  در  کــه  جــا  آن  از  گفــت: 

خانــواده  نــان آور  عنــوان  بــه  ســنتی  به طــور 

گروه هــای ســنی  شــناخته می شــوند و ایــن 

قــرار  در ســال های اوج فعالیــت اقتصــادی 

و  ترافیکــی  حــوادث  از  ناشــی  مــرگ  دارنــد، 

بــار  آن،  از  ناشــی  معلولیت هــای  و  آســیب 

اجتماعــی- اقتصــادی ســنگینی بــر دوش 

بنابرایــن  می گــذارد.  دولــت  و  خانواده هــا 

نتایــج مطالعــه ای کــه وی انجــام داده، نشــان 

می دهــد کــه بــر حســب منافــع اجتماعــی، 

اقتصــادی،  و هزینه هــای  جمعیتــی، ســود 

اعمــال سیاســت هایی در زمینــه ی کاهــش 

غیرعمــدی  حــوادث  از  ناشــی  میــر  مــرگ و 

ســنین  در  ترافیکــی  حــوادث   
ً
خصوصــآ

نیــروی کار ضــروری اســت. پایــان بخــش ایــن 

پایانــی دکتــر  پیش نشســت، صحبت هــای 

ابوترابــی و تشــکر از ســخنرانان و حاضــران در 

بــود.* جلســه 

جهــان افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت، به دنبــال 

افزایــش امیــد زندگــی و کاهــش بــاروری بعــد از انفجــار جمعیتــی دهــه ۶5-۵5، ســهم 

کــودکان از جمعیــت کاهــش یافتــه و ســهم ســالمندان بعــد از ســال 1375 رو بــه 

افزایــش گذاشــته اســت. وی در ادامــه اضافــه کــرد کــه در مــورد پیامدهــای اقتصــادی 

ســال خوردگی جمعیــت دو دیــدگاه متفــاوت وجــود دارد. اول دیــدگاه بدبینانــه کــه بــر 

ایــن بــاور اســت جمعیت هــای پیــر و ســالخورده بــا کاهــش جمعیــت در ســن کار 

روبــه رو می شــوند، بــه گونــه ای کــه از یــک طــرف دولت هــا بــا کاهــش رشــد اقتصــادی 

مواجــه شــده و از ســوی دیگــر آن هــا ناچارنــد کــه هزینه هــای گــزاف و جدیــدی بــرای 

بیمه هــا، خدمــات و مراقبــت از ســال خوردگان بپردازنــد. در ایــن دیــدگاه گفته می شــود 

موفقیــت اقتصــادی بــه انــدازه و کیفیــت نیــروی کار بســتگی دارد. در مقابــل طرفــداران 

دیــدگاه خــوش بینانــه بــر ایــن باورنــد ســالمندی جمعیــت فرصت هــای جدیــدی را به 

یــرا افــراد مســن امــروزی زندگــی ســالم تــری در مقایســه بــا گذشــتگان  ارمغــان مــی آورد، ز

ــر کار و فعالیــت  ــرای ســال های طوالنی ت خــود دارنــد، در نتیجــه توانایــی بیــش تــری ب

داشــته و بــا توجــه بــه تجــارب و مهارت هــای بیش تــر ظرفیت هــا و نیازهــای مختلفــی 

را بــرای جامعــه مهیــا می کننــد.

ــران در  ــورد ای ــه در م ــی ک ــج پژوهش ــه نتای ــری ب نت ــر کال ، دکت ــو ــن گفت وگ ــه ی ای در ادام

حــوزه ی ســالمندی انجــام دادنــد، اشــاره و عنــوان کــرد: از موضوعــات پرتکــراری کــه 

در مطالعــات پیشــین بــه آنهــا پرداختــه شــده می تــوان بــه اثــر بلندمــدت شــاخص 

ســالمندی بر اقتصاد، ســالمندی و مســاله مشــارکت اقتصادی جمعیت، بهره وری 

اقتصادی ســالمندان و توانمندســازی آنها، ســالمندی و صندوق های بازنشستگی، 

و  بهداشــت  ســهم  افزایــش  ســالمت،  هزینــه  و  اقتصــادی  بــار  بــر  ســالمندی  اثــر 

هزینه هــای رفاهــی ســالمندان در بودجــه اشــاره کــرد. مــرور سیاســت های انجام شــده 

ــه بــود. ــا ســالمندی، پایان بخــش ایــن ارائ در کشــورهای مختلــف در برخــورد ب

؛ عضــو هیأت علمی  ارائــه پایانــی ایــن پیش نشســت توســط دکتــر محمد ساســانی پور

، صــورت گرفــت. ایشــان در بــاب اهمیــت  مؤسســه ی مطالعــات جمعیــت کشــور

، به عنوان  مقولــه ســالمت جمعیــت فعــال عنــوان کــرد کــه جمعیــت ســنین نیــروی کار

جمعیــت بالقــوه مولــد و فعــال، در مطالعــات اقتصــاد و جمعیت شناســی از اهمیت 

ویــژه ای برخــوردار اســت. افــراد در ایــن گروه هــای ســنی در ســال های اوج فعالیــت 

اقتصــادی خــود قــرار دارنــد و کــودکان و ســالخوردگان در تأمیــن نیازهــای اساســی 

خــود بــه آنهــا وابســته هســتند. در واقــع مــرگ و میرهایــی کــه در ســنین نیــروی کار اتفاق 

می افتنــد، نیــروی انســانی جوامــع، کــه پشــتوانه ی توســعه ی هــر کشــور تلقــی می شــود 

را از بیــن می برنــد. ســالمت ضعیــف ایــن بخــش از جمعیــت می توانــد پیامدهــای 

کیــد  اجتماعــی- اقتصــادی گســترده ای داشــته باشــد. دکتــر ساســانی پور در ادامــه تأ
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کتــاب شــاخص تولیــد طّیــب بــا اســتفاده از 

مفهــوم قرآنــی طّیــب تــالش کــرده تــا رهیافتــی 

اســالمی نســبت بــه حســابداری تولیــد ملــی و 

محاســبه تولیــد ناخالص ملی داشــته باشــد. 

کتــاب می توانــد  ایــده مطــرح شــده در ایــن 

باعــث تحولــی اساســی در حســابداری تولید 

ملــی بــا رویکــرد اســالمی شــود. بــر اســاس ایده 

مطــرح شــده در ایــن کتــاب، هــر نــوع تولیــدی 

در جامعــه اســالمی مطلــوب نیســت و بــه تبع 

هــر نــوع رشــد اقتصــادی نیز مــورد قبول اســالم 

نیســت. بلکــه تولیــدی مــورد قبــول اســالم  

تولیــدی طّیــب اســت کــه هیچ گونــه ضــرری 

بــرای انســان و محیــط پیرامــون آن نداشــته 

باشــد. تولیــد طّیــب ایــده ای بدیعــی نســبت 

بــه تولیــد اســت کــه بیــش از 1400 ســال پیش در 

نــگاه  قــرآن مجیــد مطــرح شــده اســت. در 

قرآنــی، تولیــد طّیــب، تولیــدی پاکیــزه و عــاری 

یان بخــش نیســت،  یســت ز از هرنــوع آلودگــی اســت؛ تولیــدی کــه نه تنهــا بــرای محیط ز

بلکــه هیــچ آســیبی بــه محیــط سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی جامعــه وارد 

نمی کنــد. ایــن مفهــوم واال، زمینه ســاز معرفــی »شــاخص تولیــد طّیــب« به عنــوان یــک 

شــاخص کالن اقتصــادی در ایــن اثــر شــده اســت. شــاخص پیشــنهادی نه تنهــا از 

شاخص متعارف تولید ناخالص ملی متمایز است؛ بلکه نسبت به شاخص تولید 

یســت محیطی را وارد حســابداری تولیــد ملــی  می کنــد،  ، کــه تنهــا مالحظــات ز ســبز

نیــز برتــری دارد. اســتفاده از ایــن شــاخص می توانــد زمینــه تحــول در حســابداری تولیــد 

ملــی بــا رویکــرد اســالمی و حتــی بهبــود سیاســت گذاری های تولیــدی را فراهــم کنــد.  

یکــی از رهیافت هــای ایــن کتــاب آن اســت کــه تولیــد محصــوالت مضــر از جملــه 

یختــه و هم چنیــن محصوالت مضر فرهنگی را نباید وارد محاســبات  محصــوالت ترار

تولیــد ملــی کــرد. بــر همیــن اســاس، ایــن محصــوالت نبایــد در هنــگام محاســبه نــرخ 

رشــد اقتصادی نیز لحاظ شــوند. بر اســاس فرمول محاســباتی پیشــنهادی در کتاب، 

تمامــی کاالهــا و خدمــات مضــر بــرای انســان و هزینه هــای ناشــی از مصــرف آن هــا از 

کاالهــا و خدمــات تولیــدی کشــور حــذف می شــود. ایــن روش محاســباتی  ارزش 

 ، می توانــد بــه سیاســت گذاران کمــک کنــد تــا بــا شناســایی کاالهــا و خدمــات مضــر

مانــع از تولیــد آن هــا شــده و بدیــن وســیله از  از وارد شــدن ضــرر بــه محیــط طبیعــی، 

اجتماعــی و فرهنگــی انســان جلوگیــری کننــد.*

رهیافیت اسالمی نسبت
ی تولید میل به حسابدار

و حماسبه تولید ناخالص میل

معرفی کتاب شاخص تولید طیب
اثر محمدجواد توکلی و عباس شفیعی نیا
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اقتصادشناختی

ح علوم انسانی: 	 گفت وگوی اختصاصی خردورزی با یکی از اساتید مطر
دکتر حجت اهلل عبدالملکی 

	 : ثاری از آ همراه با 
، دکتر مونا امیری، پائول بورگین، دارون اسیمگلی و پاسکال رسترپو دکتر سید علی سبحانی ثابت، حجت االسالم والمسلمین غالمرضا نائینی، دکتر سمانه مهرپرور
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انگاره های شناختی 
اقتصادی تولید

گفتوگوبادکترحجتاهللعبدالملکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع(

مدیریت و تربیت رفتارهای اقتصادی

معرفینامه|
چهــارم  متولــد  عبدالملکــی  اهلل  حجــت  دکتــر 

فروردیــن مــاه ســال ۱۳۶۰ در شــهر ری می باشــد. 

اقتصــاددان، عضــو هیــات  و  پــرداز  وی نظریــه 

علمــی دانشــگاه امــام صــادق )ع( و دارای دکتــرای 

کارشــناس ارشــد  اقتصــاد از دانشــگاه اصفهــان، 

معظــم  مقــام  اســت.  اقتصــاد  اســالمی  معــارف 

رهبــری در مهــر ۱۳۹۹، عبدالملکــی را به عنــوان 

یکــی از اعضــای هیئت امنــای کمیتــه امــداد امــام 

خمینــی )ره( منصــوب کــرد. عبدالملکــی از ســال 

۱۳۹۶ معاونــت اشــتغال کمیتــه امــداد را برعهــده 

کنــون به عنوان  دارد. حجــت اهلل عبدالملکی هم ا

کابینــه دولــت ســیزدهم، وزیــر  جوانتریــن عضــو 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در دولــت می باشــد. 
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توســعه  از  جلوگیــری  و  خام فروشــی  تولیــد 

ــری. تراب

می باشــد؛  بانکــی  شــبکه  در  دیگــر  مثــال 

را  نقدینگــی  کــه  مدیریتــی  اعمــال  یــک 

به ســمت تولیــد هدایــت می کنــد و در مقابــل 

و  واردات  به ســمت  نقدینگــی  هدایــت  آن 

ارزش  تولیــد  کــه  فعالیت هایــی  و  قاچــاق 

افــزوده نــدارد و بــه حــال تولیــد فرقــی نــدارد در 

بعضــی مواقــع بــه ضــرر تولیــد هــم می باشــد. 

پنجمیــن بحــث انتخــاب اســت؛ انتخــاب 

رفتــار سیاســی مــردم کــه می توانــد در راســتای 

به عنــوان  باشــد؛  آن  مخالــف  یــا  و  تولیــد 

ــا مــردم  ، کــه آی مثــال انتخــاب رئیس جمهــور

کــه  می کننــد  انتخــاب  را  رئیس جمهــوری 

موافــق تقویــت تولیــد باشــد و یــا کســی کــه 

همیــن  بــه  نباشــد؟  تولیــد  تقویــت  موافــق 

اتفــاق  کــه  انتخاب هایــی  انــواع  ترتیــب 

مدیــره،  هیــأت  انتخــاب  مثــل  می افتــد؛ 

ــورای  ــو ش ــاب عض ــده، انتخ ــاب نماین انتخ

شــهر و . . .  پــس ایــن پنــج مــورد نقــش مــردم در 

نفــع یــا علیــه تولیــد می باشــد.

کــدام از ایــن  کــه در هــر  انگاره هــای منفــی 

یر اســت؛  پنــج مــورد وجــود دارد شــامل مــوارد ز

انــگاره ای کــه در بحث تولید وجــود دارد عدم 

امــکان تولیــد ســودآور و موفــق اســت. افــرادی 

کســانی  می کننــد  مشــاهده  کــه  هســتند 

مثــل اقــوام و خویشــان وارد فعالیــت تولیــدی 

آن  شــده اند  ورشکســت  و  متضــرر  شــده  

هــم به خاطــر وضــع اقتصــادی کشــور کــه در 

ایــن مــورد یــک انــگاره وجــود دارد؛ کــه امــکان 

ــذارم و  ــد بگ ــرای تولی ــود را ب ــرمایه خ ــه س اینک

ــم یــک تولیــد موفــق داشته باشــم وجــود  بتوان

یــد  نــدارد و در عــوض ســرمایه خــود بــرای خر

مقدمه

چالش هــای  بــا  تــراز  جهــان  ســازمان های  و  جهانــی  کالس  در  تولیــد  ایدئولــوژی 

یــزی اســتراتژیك همــراه اســت و هــر روزه روش هــا و فناوری هــای جدیــدی  برنامه ر

در حــال رشــد اســت، بــه طــوری کــه بهتریــن عملکردهــا، صاحب نظــران ایــن علــم را 

بــه خــود معطــوف داشــته اســت، همچنیــن کارشناســان انگاره هــای شــناختی مانــع 

رشــد اقتصــادی و رشــد تولیــدات را شناســایی می کننــد و بــر اســاس آن  راهبردهــا 

ــا هــدف تبییــن  ــه تخصصــی خــردورزی ب و راهکارهایــی را تنظیــم می نماینــد. مجل

بــا دکتــر حجــت اهلل  گفتگویــی را  انگاره هــای شــناختی اقتصــادی مانــع تولیــد  

یــر تعــاون، کار و  ع( و وز عبدالملکــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه امــام صــادق )

رفــاه اجتماعــی دولــت ســیزدهم انجــام داده اســت، در ادامــه متــن ایــن گفتگــو تقدیــم 

می  گــردد.

خــردورزی: به عنــوان نخســتین ســؤال بفرماییــد، موانــع تولیــد و انگاره هــای ذهنــی کــه  	

در ذهــن مــردم وجــود دارد چیســت؟ در واقــع چــه موانعــی در ذهن مردم وجــود دارد که 

نمی گــذارد به ســمت تولیــد روی آوردنــد و بــه فعالیت هایــی چــون داللــی یــا فعالیــت 

در بــورس می پردازنــد؟

انگاره هــای ذهنــی  افــکار مــردم طبیعتــًا غلــط هســتند و مانــع از تولید می شــوند، ابتدا 

بایــد نقشــی کــه مــردم در رابطــه بــا تولیــد و یــا خــالف آن در ممانعــت از تولیــد می توانند 

داشــته باشــند، بررسی شــود کــه در چنــد ُبعــد می توانیــم ایــن موضــوع را تحلیــل کنیــم؛ 

ــه تولیــد یــک اتفــاق  ــه بحــث تولیــد اســت، ورود کــردن ب ــا عــدم ورود ب یکــی ورود و ی

اســت و عــدم ورود بــه تولیــد مخالــف آن می باشــد کــه یکــی از موانــع بــرای تولیــد ایــن 

؟ و در رابطــه بــا  اســت کــه آیــا مــردم اقــدام و یــا مبــادرت بــه تولیــد می کننــد یــا خیــر

مصــرف کــه آیــا مــردم اقــدام بــه خریــد کاالی ایرانــی می کننــد یــا نــه!

ســومین بحــث تربیــت اســت؛ مــردم اقــدام بــه اعمــال تربیــت بــرای افــرادی کــه در 

حیطــه نفــوذ خــود قــرار دارنــد از جملــه فرزنــدان، همــکاران، دانشــجویان و مشــتریان 

می کننــد و یــا حتــی اثــر یــک پزشــک بــر روی بیمارانــش حیطــه نفــوذ تربیتــی حســاب 

می شــود، حتــی گاهــی افــرادی کــه ســوار یــک تاکســی می شــوند در حیطه نفــوذ تربیتی 

راننــده تاکســی قــرار  دارنــد کــه بــا آویــزان کــردن یــک یادداشــت، تربیتــی را بــرای دیگــران 

رقــم می زنــد، بــه هرحــال اعمــال تربیــت می توانــد بــه ضــرر تولیــد باشــد و یــا بــه نفــع آن.

ــه تقویــت  ــد منجــر ب چهارمیــن بحــث مدیریــت اســت؛ مدیریتــی کــه در نهایــت بای

تولیــد شــود و در مقابــل آن مدیریتــی کــه منجــر بــه تضعیــف تولیــد می شــود قــرار دارد؛ 

مثــال خام فروشــی در وزارت نفــت و اعمــال مدیریتــی توســعه پاالیشــگاه ها، مینــی 

پاالیشــگاه ها و پاالیشــگاه های کوچــک و یــا اعمــال یــک مدیریــت علیــه تولیــد؛ مثــالً 
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، طــال و ارز می گــذارم تــا ســود بیشــتری  دالر

داشته باشــم. ایــن یکــی از انگاره هــای ذهنــی 

فعالیــت  یــک  ســاماندهی  امــکان  عــدم 

دومیــن  اســت.  ســودآور  و  پایــدار  تولیــدی 

انــگاره کــه بــا عنصــر تولیــد به طــور مســتقیم 

ســودآوری  انگاره هــای  بحــث  دارد  ارتبــاط 

شــخص  اســت؛  غیر تولیــدی  بخش هــای 

درصــد   ۲۰ بــرای  نیســت  الزم  دارد  عقیــده 

دالر  عــوض  در  بزنــم  تولیــدی  کارگاه  ســود، 

بــدون زحمــت  و  کــرده  یــداری  و ســکه خر

ســود بیشــتری خواهــم  داشــت در ایــن بحــث 

انــگاره دوم انــگاره ای درســت می باشــد ولــی 

انــگاره اول انــگاره غلطــی اســت.

کــه  در رابطــه بــا مصــرف، انــگاره ی غلطــی 

ایرانــی  کاالی  یــد  خر از  جلوگیــری  باعــث 

گــران  می شــود ایــن اســت کــه کاالی ایرانــی 

در  البتــه  اســت،  بی کیفیــت  و  قیمــت 

ســال های اخیــر ایــن عقیــده بســیار تغییــر 

یــد،  خر بــرای  پیــش  ســال   ۷ مثــالً   کــرده؛ 

مــن  کاالی  کــه  می کــرد  افتخــار  فروشــنده 

ــا افتخــار می گویــد کــه کاالی مــا کاالی ایرانــی  خارجــی اســت؛ امــا امــروزه فروشــنده ب

اســت و ایــن انــگاره تغییــر کــرده کــه کاالی ایرانــی بی کیفیــت و گــران قیمــت اســت. 

انــگاره دیگــر این اســت کــه تولید کننــده ی کاالی ایرانــی، قصــد دارد کــه مصرف  کننــده 

را فریــب دهــد و جنــس ُبنجلــش را بفروشــد؛ یعنــی کاالی بی کیفیــت تولیــد کنــد و بــا 

قیمــت بــاال بفروشــد، پس شــخص می پنــدارد که بایــد از خــود در مقابل تولید کننده ی 

یــدن کاال هــای ایرانــی  یک دنــده حفاظــت کنــد، انــگاره ی بعــدی کــه در مــورد نخر

وجــود دارد، نداشــتن کاالی ایرانــی اســت؛ مثــالً شــخصی می گویــد چــرا لنــت ترمــز 

یــداری نکــرده ای؟ وی بــا تعجــب می پرســد مگــر لنــت ترمــز ایرانــی هــم  ایرانــی خر

یــم؟ انــگاره دیگــر اطــالع نداشــتن در مــورد وجــود محصولــی اســت که مثــالً در مورد  دار

جنســی می پرســیم چــرا جنــس ایرانــی کاالی مــورد نظــر را خریــد نمی کنیــد در پاســخ، 

اطالعــی از وجــود آن کاال ندارنــد.

انــگاره دیگــر درمــورد تمرکــز و خریــدن کاالی ایرانــی اســت کــه منجربــه تضعیــف تولید 

ملــی می باشــد؛ یعنــی عــده ای می گوینــد کاالی ایرانــی بخــر در حالی کــه تولیدکننــده 

تالشــی نمی کنــد تــا کاالی باکیفیــت در اختیــار مــردم قــرار دهــد یــا تولید کننــده بایــد 

کیــد بــر  آنقــدر تــالش کنــد تــا توجــه مــرا نســبت به تولیــدات خــود جلــب کننــد؛ یعنــی تأ

خریــد کاالی ایرانــی خــود ضربــه زدن بــه تولیــد کاالی ایرانــی اســت. 

در بحــث تربیــت در بســیاری از مــوارد پــدر و مــادر به فرزنــد می گویند که نباید به دنبال 

تولیــد برویــد؛ چــون بــا شکســت روبرو می شــوید و یا حتی خود شــخص معتقد اســت 

کــه مــن تولیــدی انجــام نمی دهــم چــون در آن موفــق نیســتم. در ایــن حالــت فرزنــدان را 

به گونــه ای تربیــت می کننــد کــه به دنبــال تولیــد نباشــند؛ امــا اگــر ایــن انــگاره تغییــر کند 
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یــا تکنولوژی هایــی کــه در غــرب وجــود دارد 

یــادی  ز پیشــرفت های  چــون  و  دیده ایــم  را 

دارنــد، مــا ایــن پیشــرفت را می پســندیم.

کــه  	 خــردورزی: بــا توجــه بــه ایــن نکاتــی 

بیــان کردیــد، آیــا راهبــردی بــرای رفــع ایــن 

انگاره هــا وجــود دارد و ایــن کــه چــه کاری 

بایــد انجــام دهیــم تــا انگاره هــای درســتی 

در ذهــن مــردم ایجــاد شــود و انگاره هــای 

غلــط را از بیــن ببریــم و در مقابــل چــه کاری 

در  درســت  انگاره هــای  تــا  دهیــم  انجــام 

ذهــن مــردم جایگزیــن آن هــا شــوند؟

تمــام این هــا بحــث تربیتــی دارد؛ ولــی به نظــر 

مــن مــردم در مــورد محــوری کــه راجع بــه آن 

صحبــت می کنیــم اطالعــات غلــط دارنــد؛ 

بی کیفیــت  بحــث  درمــورد  مثــال  بــرای 

بــودن کاالی ایرانــی مــردم نمی داننــد عــده ای 

جهــت  این گونــه  را  ذهن هــا  کــه  هســتند 

یــا  آدم هــای غرب گــرا و  داده انــد. یک ســری 

حتــی کمپانی هــای خارجــی کــه ذهــن مــردم 

امــا  می دهنــد؛  ســوق  سمت وســو  آن  بــه  را 

کــه  کلیــدی ایــن اســت  عنصــر اساســی و 

مــردم دچــار شــک های شــناختی هســتند 

و بایــد ایــن شــک ها را برطــرف کنیــم؛ مثــالً 

برنامــه ی میــدان کــه بــه مــردم نشــان می دهــد 

می تــوان بــا هــر شــرایط خاصــی موفــق شــد. 

نمی شــود  یــم  تحر در  می گوینــد  عــده ای 

ــرد  ــرفت ک ــوان پیش ــرد، نمی ت ــد ک ــی تولی کاالی

و نمی تــوان هیــچ کاری انجــام داد؛ امــا ایــن 

خیلی هــا  کــه  می بینیــم  نیســت،  درســت 

توانســتند، هرچنــد ســخت؛ امــا امــکان پذیــر 

اســت.*

متوجــه می شــود کــه تولیــد نســبت بــه شــغل های کارمنــدی بســیار ســودآور تر اســت. 

در ارتبــاط بــا مدیریــت انــگاره ، مبنایــی کــه وجــود دارد ناتوانــی مدیریــت می باشــد، 

مدیریــت توانایــی نــدارد و اصــرار بــر خام فروشــی دارد. بخــش دیگــری هــم بحــث تمایل 

ــات  ــام جه ــرب از تم ــه غ ــگاره ک ــن ان ــندی. ای ــان غرب پس ــا هم ــد ی ــرب می باش ــه غ ب

خــوب و عالــی اســت و بهتریــن کاالهــا را تولیــد می کنــد، پــس زمانــی کــه فرهنگ غرب 

بــه مــا می گویــد به دنبــال تولیــد نباشــید، ایــن بهتریــن حــرف اســت.

در حــوزه انتخــاب یکــی از انگاره هــای غلــط، انــگاره بی اثــر بــودن انتخــاب در تقویــت 

تولیــد اســت؛ مثــالً اکثــر افــراد قبــول دارنــد کــه تولیــد بســیار مفیــد اســت؛ امــا در جواب 

اینکــه چــرا رئیس جمهــوری را انتخــاب نمی کنیــد کــه در راســتای تولیــد برنامــه ای 

ــد،  ــد کاری انجام ده ــه نمی توان ــن زمین ــور در ای ــس جمه ــد رئی ــد؛ می گوین داشته باش

پــس ایــن مــورد بی تأثیــر نیســت، شــخص بــا خــود می گویــد کســی را کــه انتخــاب 

بــه مدیریــت  نــدارد. بخــش دیگــری هــم  کــه تأثیــری در پیشــرفت تولیــد  می کنــم 

برمی گــردد، بــه مدیرانــی کــه معتقــد بــه نتوانســتن هســتند و معتقدنــد رئیس جمهــوری 

یــم شــخص نابلــدی اســت. کــه می گویــد برنامــه توســعه و تغییــر بخــش تولیــد را دار

یــم  دار اعتقــاد  و  اســت  مصرف کننــدگان  غرب گرایــی  بحــث  مــورد،  دومیــن 

 
ً
رئیس جمهــوری کــه مــا را بــه غــرب نزدیــک کنــد بهتریــن اســت، معتقدیــم غــرب؛ اوال

تولیــدات خوبــی دارد، ثانیــا اگــر ایــن مســیر را بــه مــا نشــان داد کــه به ســمت تولیــد کاال 

نرویــد و مــواد خــام تولیــد کنیــد و هم چنیــن مــارا  از نظــر تولیــد پشــتیبانی کرد، مــردم هم 

رئیس جمهــوری را انتخــاب می کننــد کــه همیــن ویژگی هــا را دارا باشــد.

خــردورزی: در رابطــه بــا بحــث غرب گرایــی کــه مــا فکــر می کنیــم تابــوی علــم فقــط  	

در غــرب وجــود دارد یــا اقتصــادی کــه غربــی باشــد اقتصــاد راهگشاســت، لطفــا ایــن 

موضــوع را در ایــن حــوزه توضیــح دهیــد؟

بلــه، قطعــًا همیــن می توانــد باشــد کــه مــا چــرا غــرب را می پســندیم، مــا ظواهــر غــرب 

	 
و  تولیــد ســودآور  امــکان  تولیــد وجــود دارد عــدم  کــه در بحــث  انــگاره ای 

موفــق اســت. افــرادی هســتند کــه مشــاهده می کننــد کســانی مثــل اقــوام و 

خویشــان وارد فعالیــت تولیــدی شــده  متضــرر و ورشکســت شــده اند آن هــم 

به خاطــر وضــع اقتصــادی کشــور کــه در ایــن مــورد یــک انــگاره وجــود دارد؛ کــه 

امــکان اینکــه ســرمایه خــود را بــرای تولیــد بگــذارم و بتوانــم یــک تولیــد موفــق 

داشته باشــم وجــود نــدارد و در عــوض ســرمایه خــود بــرای خریــد دالر، طــال و ارز 

می گــذارم تــا ســود بیشــتری داشته باشــم. ایــن یکــی از انگاره هــای ذهنــی عــدم 

امــکان ســاماندهی یــک فعالیــت تولیــدی پایــدار و ســودآور اســت. 
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»نظریــه رفتــار تولیدکننــده« یکــی از مهم  تریــن 

اقتصــاد خــرد  مــورد بحــث در  موضوعــات 

، تولیــد  اســت. در ســطح اقتصــاد کالن نیــز

به  مثابــه  ی یــک فعالیــت و فرآینــد ارزش  افــزا 

ســرانه  ی  درآمــد  و  رفــاه  افزایــش  کــه  اســت 

 ، گــروی رشــد آن اســت. از ایــن  رو کشــور در 

پیگیــری رفتــار تولیدکننــده در ســطح خــرد، 

گلوگاه  هــای تولیــد در ســطح  بــه شــناخت 

کالن )از منظــر روندهــای رشــد، علــل کنــدی 

و یــا ســرعت آن( کمــک می  نمایــد. در ایــن 

نوشــتار قصــد بــر آن اســت تــا بــا بهره  گیــری از اصــول بنیادیــن اقتصــاد شــناختی، رفتــار 

تولیدکننــده و الگــوی تولیــدی تبییــن و پیشــنهاداتی به  منظــور مانع  زدایــی تولیــد و 

حمایــت از آن، ارائــه گــردد.

ذهن،مرکزثقلرفتاراقتصادی

شــناخت رفتــار هــر عامــل اقتصــادی، نیازمنــد شــناخت ســاختار ذهــن و فرآینــد 

تصمیم  گیــری آن عامــل اســت. در بحــث رفتارشناســی1، این طــور بیــان می  شــود کــه 

ــزار3 اســت.  ــد اب در بطــن هــر کنــش انســانی، هدفــی2 وجــود دارد کــه تحقــق آن نیازمن

ــذا،  ــت؛ ل ــه اس ــم نهفت ــاب و تصمی ــک انتخ ــان، ی ــش انس ــر کن ــس ه ــن، در پ هم چنی

اتخــاذ هــر تصمیــم، ثمــره  ی ذهنیــت انســان اســت. شــکل ذیــل، به  گونــه  ای ســاده، 

تحلیلیبرالگویتولیدورفتارتولیدکننده
دراقتصادشناختی
درآمدی بر شیوه های تغییر رفتار اقتصادی انسان

موناامیری
دانشجویدکتریاقتصاددانشگاهعالمهطباطبایی
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مطلــق نیســت و قابلیــت تغییــر دارد و  دوم 

اینکــه رفتــار اقتصــادی بیــش از آنکــه عقالیی 

افــراد  احساســات  و  ذهنیــت  بــه  باشــد، 

برمی  گــردد و چــه بســا در مــواردی، ترجیحــات 

همخوانــی  دوم  سیســتم  بــا  اول  سیســتم 

نداشــته و در نتیجــه، فــرد مطابــق بــا سیســتم 

می  کنــد. عمــل  اول 

درآمدیبررفتارتولیدکنندهاقتصادیازمنظر

علومشناختی

بازارهــا  دنیــای  اصلــی7،  یــان  جر اقتصــاد 

گویــی،  کــه  می  نمایــد  تفســیر  به  گونــه  ای  را 

کــه  بــازار متشــکل از عوامــل موفقــی اســت 

تصمیمــات آن  هــا کامــالً متناســب و ســازگار 

بــا یکدیگــر اتخــاذ می    شــود و در هــر تصمیــم، 

همزمــان  به  طــور  حداکثرســازی  شــرط 

اقتصــاد  ســاده،  بیــان  بــه  می    شــود.  اعمــال 

عمــل  فــرض  ایــن  براســاس  نئوکالســیک 

اقتصــادی،  تولیدکننــده  یــک  کــه  می  کنــد 

همــواره در پــی حداکثرســازی ســود اســت، 

در حالی  کــه به  طــور همزمــان، محــدود کــردن 

هزینه  هــا را نیــز در نظــر دارد؛ امــا آنچــه کــه در 

دنیــای واقعــی اتفــاق می  افتــد چنیــن نیســت. 

براســاس پژوهش  هــای تجربــی روان شناســان 

از  وســیعی  طیــف  در  افــراد  تکاملــی، 

کوچــک،  گروهــی  تعامــل  زمینه  هــای 

طالــب اســتراتژی  های »پــاداش ـ مجــازات« 

هســتند. در جایی  کــه هماهنگــی پیامدهــا 

بســیار پرهزینــه اســت )یعنــی در گروه  هــای 

کــه  کوچک  تــر  گروه  هــای  بــزرگ و حتــی در 

پیامدهــای  اســت(،  محرمانــه  اطالعــات 

حمایــت  مــورد  و  کمک  کننــده  همــکاری، 

بــزرگ  گروه  هــای  در  هم چنیــن،  نیســتند. 

الگــوی رفتــار انســانی را بــه تصویــر می  کشــد.

هــوارد گاردنــر4 )2005( در مقالــه  ی »الیه  هــای چندگانــه ذهــن5«، پنــج نــوع ذهــن را معرفــی 

می  کنــد کــه شــامل ذهــن منضبــط، تلفیقــی، خــالق، آمیختــه بــه احتــرام و ذهــن 

. ســه مــورد اول، شــناختی و دو مــورد اخیــر مربــوط بــه حــوزه  ی انســانی  اخالق  مــدار

اســت. بررســی ســاختار و مشــخصه  های اذهــان اشــاره شــده، از حوصلــه ایــن نوشــتار 

خــارج اســت. در واقــع، آنچــه کــه اهمیــت دارد آن اســت کــه آیــا ایــن اذهــان قابــل تغییــر 

هســتند؟

گاردنــر بــه پرســش فــوق، پاســخ مثبــت می  دهــد. وی در »تئــوری تغییــر اذهــان«، اشــاره 

بــر هفــت اهــرم تغییــر ذهــن دارد کــه فــارغ از مقولــه  ی اخــالق   )چــه بــرای انســان  های 

خــوب و چــه بــد(، قابلیــت اســتفاده دارد. ایــن هفــت اهــرم عبارتنــد از دلیــل و منطــق، 

تحقیــق، طنیــن ذهنــی، بازتوصیــف، پــاداش و منابــع، رویدادهــای واقعــی جهــان 

، ذهنیــت انســان قابــل تغییــر اســت و به دنبــال آن،  ــر مقاومت  هــا. از ایــن  رو و غلبــه ب

اهــداف، انتخاب  هــا و تصمیم  گیــری وی نیــز تغییــر می  یابــد. در نتیجــه، هرگونــه رفتــار 

انســانی بــا تغییــر ذهــن، قابلیــت تغییــر دارد.

نیت محدود: روان شناســی  پدر علم اقتصاد رفتاری، دنیل کانمن6 در مقاله  ی »عقال

بــرای اقتصــاد رفتــاری« بیــان می  کنــد کــه برخــالف فــرض اساســی علــم اقتصاد مرســوم 

نیــت محــض عوامــل اقتصــادی )اعــم از تولیدکننــده و  کالســیک(، مبنــی بــر عقال (

مصرف  کننــده(، افــراد در زمــان تصمیم  گیــری به  دلیــل محدودیت  هــای شــناختی 

از دو سیســتم  انســان  ها  رفتــار  واقــع،  کامــالً عقالیــی عمــل نمی  کننــد. در  ذهــن، 

شــناختی نشــأت می  گیــرد.

گاه و ســریع عمل می  کند  سیســتم اول؛ سیســتم شــهودی اســت که به  صورت ناخودآ

ــه  ی برهــان  ــر پای ــدارد و سیســتم دوم؛ ب ــرژی باالیــی ن ــه صــرف ان ــاز ب و در عین  حــال نی

ــد و  ــل می  کن ــان، عم ــه و بره ــا ادل ــراه ب ــری هم ــان تصمیم  گی ــه در زم ــت ک ــق اس و منط

نیــاز بــه صــرف وقــت و انــرژی دارد. نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه بخــش عمــده  ای 

از افــکار و ســپس اعمــال مــا، به  صــورت حســی و شــهودی رخ می  دهــد. در نتیجــه، 

هنگامی  کــه فــرد بــا مســأله  ای مواجــه می  شــود، ذهــن وی آن مســأله را درون الگوهــای 

از پیــش تعییــن شــده )دیــن، جریــان مســلط فکــری و یــا مکتــب( می  گنجانــد و بــر آن 

مبنــا واکنــش می  دهــد.

بنابرایــن، براســاس آموزه  هــای علــوم شــناختی،  اول اینکــه رفتــار عوامــل اقتصــادی 
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کــه از طریــق بازارهــا بــا اســتفاده از حقــوق 

مالکیــت و به  واســطه مبادلــه و بــا اطالعــات 

محرمانــه پراکنــده تعامــل می  کننــد، تعامــل 

نتایجــی  بــه  دســتیابی  از  غیرهمیارانــه 

به  لحــاظ اجتماعــی  کــه  حمایــت می  کنــد 

لــذا،  1396(؛  )نــورث،  هســتند  مطلــوب 

تصمیمــات تولیدکننــدگان، لزومــًا ســازگار و 

منطبــق بــا یکدیگــر نیســت و شــرایط تعــادل 

می  افتــد. اتفــاق  به نــدرت  بــازار 

ســطح  در  اقتصــادی  تولیدکننــده  رفتــار 

فــردی نیــز قابــل بحــث و بررســی اســت. در 

اقتصــادی  تولیدکننــده  ی  واقعــی،  دنیــای 

می  توانــد صرفــًا کســب ســود و حداکثرســازی 

ــا آنکــه، تحــت  را معیــار و مبنــا قــرار دهــد و ی

و  عدالــت  خیرخواهانــه،  انگیزه  هــای  تأثیــر 

نوع  دوســتی، منفعــت عمــوم را مقــدم و ارجــح 
بــر منفعــت شــخصی بدانــد.8

بــه هرحــال، آنچــه کــه رفتــار تولیدکننــده  ی 

باورهــای  می  کنــد،  مشــخص  را  اقتصــادی 

اوســت. داگالس نــورث9 نقــش باورهــا را در 

عملکــرد اقتصــادی بســیار پررنــگ و حائــز 

اهمیــت می  دانــد. وی بــاور و نظــام باورهــا 

را این گونــه تعریــف می  نمایــد: »هنگامی  کــه 

ذهنــی  مدل  هــای  محیطــی،  پاســخ  های 

یکسانی را در بیشتر اوقات تأیید می  نمایند، 

تــا انــدازه  ای آن را تثبیــت می  کننــد. ایــن مــدل 

ذهنــی نســبتًا تبلور یافتــه را بــاور می  گویند که 

از به  هــم   پیوســتگی باورهــا سیســتم باورهــا10  

ایجــاد می  شــود« )نــورث، 2005(.

اســتخراج  باورهــا  سیســتم  از  نهادهــا 

، سیســتم باورهــا  می  شــوند. بــه عبــارت دیگــر

را  انســانی  چشــم  انداز  داخلــی  بازنمــای 

مانــدگار می  ســازند و نهادهــا ســاختارهایی 

هســتند کــه انســان  ها بــر ایــن چشــم  انداز تحمیــل می  کننــد.11 نــورث )2005(، در نهایــت 

می  نمایــد: ارائــه  را  یــر  ز مــدل 

همان طــور کــه اشــاره گردیــد، مدل  هــای ذهنــی و سیســتم باورهــا، نهادهــا را می  ســازند. 

یکنــان آن هســتند. در اینجاســت  اگــر نهادهــا قواعــد بــازی تلقــی شــوند، ســازمان  ها باز

کــه نقــش نظــام پاداش  دهــی پررنــگ می  شــود: اگــر چارچــوب نهــادی موجــود بــه 

ــاداش دهــد، در این  صــورت ســازمان  هایی ایجــاد می  شــوند  فعالیت  هــای تولیــدی پ

کــه فعالیت  هــای مولــد و تولیــدی را ترویــج نماینــد. در مقابــل، اگــر چارچــوب نهــادی 

بــه فعالیت  هــای رانتــی و نامولــد پــاداش دهــد، ســازمان  ها در جهــت رانــت و غیرمولــد 

، به  منظــور تقویــت بنیــه  ی تولیــدی در یــک جامعــه،  بــودن ســامان می  یابنــد. از ایــن  رو

نظــام پاداش  دهــی در آن جامعــه بایــد فعالیت  هــای مولــد و تولیــدی را هــدف قــرار 

دهــد.

یادگیری،کلیدایجادتغییراتنهادیدرامرمانعزداییتولید

سرنوشــت کشــورها برحســب آنکــه ســاختار انگیزشــی جامعــه بــه کدام ســمت گرایش 

ل رقــم می  خورد. به  طــور طبیعی،  بیشــتری داشــته باشــد، در مســیر توســعه یا اضمحــال

به ســمت شــکل  گیری  گرایــش مســلط  کــه  مــی  رود  انتظــار  نفتــی  اقتصادهــای  در 

ســاختار نهــادی مشــوق رانــت باشــد تا تولیــد )مومنــی، 1395(. بر همین اســاس، یکی 

از مهم  تریــن موانــع تولیــد در جامعــه، اســتقرار نهادهای مشــوق فعالیت  هــای غیرمولد 

و رانتــی اســت. 

نــورث، کلیــد ایجــاد تغییــرات نهــادی را »یادگیــری« می  دانــد کــه از مهم  تریــن مباحــث 

مطــرح شــده در علــوم شــناختی نیــز می  باشــد. بنابرایــن، تغییــر نهادهــای غیرمولــد و 

رانتــی بــه نهادهــای مولــد و تولیــدی، نیازمنــد اراده  ای فراگیــر جهــت یادگیــری و نائــل 

ــن  ــا چنی ــب ب ــازماندهی متناس ــا س ــراه ب ــری، هم ــوغ فک ــی از بل ــطح باالی ــه س ــدن ب ش

دنیل کانمن  		 هوارد گاردنر  		 داگاس نورث  		
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به  منظــور  شــده  اتخــاذ  مناســب  سیاســت   

تحریــک تولیــد، باید سیاســتی باشــد کــه تابع 

شــرایط و اقتضائــات کشــور باشــد؛ چراکــه، 

و  بنگاه  هــا  خانوارهــا،  آن  در  کــه  محیطــی 

نظــر  از  می  کننــد  فعالیــت  ســرمایه  گذاران 

آن  بــا  کــه  محدودیت  هایــی  و  فرصت  هــا 

ــا ســایر کشــورها  مواجــه هســتند، متفــاوت ب

اســت. هم چنیــن، از منظــر فرهنــگ، الگــوی 

تحقــق  هنگامــی  آمیــز  موفقیــت  تولیــدی 

در  یافتــه  تکامــل  بــاور  نظــام  کــه  می  یابــد 

جامعــه، ســاختار ذهنــی مطلوبــی را ایجــاد 

کنــد کــه بــا اســتفاده از تجربیــات پیــش  روی 

افــراد و جامعــه، توانایــی رویارویــی بــا مســائل 

بی  بدیــل در امــر تولیــد را دارا باشــد.

جمعبندیوارائهچندپیشنهاد

ضعــف بنیــه  ی تولیــدی و بهــره  وری انــدک 

بازتولیدکننــده  ی  اساســی  حلقه  هــای  از 

دورهــای باطــل توســعه  نیافتگی هســتند. در 

واقــع، اقتصادهــای ضعیــف، دارای ماتریــس 

نهــادی هســتند کــه انگیزه  هــای الزم را بــرای 

بهــره  وری  بهبوددهنــده  ی  فعالیت  هــای 

تأمیــن نمی  کننــد؛ لــذا نــگاه اقتصــادی صرف 

بــه مســأله  ی تولیــد، قابلیــت انتخــاب یــک 

بنیــه  ی  تقویــت  جهــت  مناســب  الگــوی 

علــوم  زمینــه،  ایــن  در  نــدارد.  را  تولیــدی 

شــناختی می  توانــد راهگشــا باشــد. براســاس 

آموزه  هــای علــوم شــناختی، در اغلــب مــوارد 

عامــل اقتصــادی براســاس سیســتم شــهودی 

عمــل می  نمایــد و رفتــار وی قابلیــت تغییــر 

دارد. آنچــه که رفتار تولیدکننــده  ی اقتصادی 

را تعییــن می  نمایــد، نظــام باورهــای وی اســت.

و  بــاور  نظام  هــای  میــان  نزدیــک  رابطــه  ای 

هدفــی اســت. به  طــور کلــی، فرآینــد یادگیــری انســان را می  تــوان به  منزلــه  ی فرآینــدی 

ــورث، 1396( ــود: )ن ــف نم ــر توصی ی ــورت ز ــناختی به  ص ش

یافت شــده توســط  ئــم گوناگــون در »یادگیــری مســتلزم ایجــاد ســاختاری اســت کــه عال

، ژنتیک است؛ اما چارچوب  حواس، توسط آن تفسیر شود. معمار اولیه این ساختار

بعــدی، نتیجــه تجربیــات افــراد )تجربیــات برگرفته از محیط فیزیکی و محیــط زبانی، 

اجتماعــی، فرهنگــی( اســت. ایــن ســاختار متشــکل از طبقه  بندی  هایــی اســت کــه 

یــج از دوران اولیــه کودکــی شــکل می  گیرنــد تــا ادراکات مــا را ســازماندهی کننــد.  بــه تدر

ــای  ــم ... مدل  ه ــکل می  دهی ــی را ش ــای ذهن ــا، مدل  ه ــن طبقه  بندی  ه ــاس ای ــا براس م

ذهنــی می  توانــد پیوســته بــا تجربیــات جدیــد، از جمله تمــاس با ایده  هــای ســایر افراد، 

تعریف گــردد.«

به راســتی افــراد در طــول زمــان در یــک جامعــه چــه نــوع یادگیــری را تجربــه می  کننــد؟ 

پاســخ بــه ایــن ســوال در فرهنــگ جامعــه نهفتــه اســت: نه تنهــا تجربیــات فعلــی، بلکــه 

تجربیــات انباشــته و متراکــم نســل  های قبــل نیــز در فرهنــگ جامعــه گنجانــده شــده 

اســت. دونالــد )1991(، به  طــور ضمنــی یادگیــری را فرآینــدی افزایشــی می  دانــد کــه از 

طریــق فرهنــگ یــک جامعــه فیلتــر می  شــود: »فرهنــگ می  توانــد الگوهــای اســتفاده از 

مغز را طراحی مجدد کند و در واقع، الگوهایی را مشــخص نماید که نشــان می  دهند 

سیســتم اعصاب مرکزی بســیار منعطف انســان به  لحاظ ســاختار شــناختی چگونه 

به  طــور خارق  العــاده ســازمان می  یابنــد.«

حــال کــه مقدمــات نحــوه  ی ایجاد تغییرات نهادی از منظر علوم شــناختی در جامعه 

بیــان گردیــد، بهتــر اســت تــا نســبت یادگیــری و فرهنــگ بــا مانع  زدایــی تولیــد تشــریح 

شــود. همان طــور کــه بیــان شــد، فرآینــد یادگیری تابعــی از چگونگی تفســیر اطالعات با 

تکیــه بــر نظــام باورهــا و فهــم مــا از تجربیــات خود و دیگــران اســت. از ایــن زاویه، تقلید و 

گاهانــه، نیــروی محرکــه رکــود و انحطــاط به  شــمار می  آیــد. در واقــع،  پیــروی به  صــورت ناآ

تقلیــد چشم  بســته نســبت بــه نوآوری  هــای نهــادی مــورد نیــاز غیرحســاس اســت. 

بنابرایــن، تولیدکننــده  ی اقتصــادی در امــر تولیــد نمی  توانــد صرفــًا بــه تقلیــد بــرده  وار از 

نهادهــای غــرب پرداختــه و الگــوی کشــورهای توســعه یافته را تقلید نمایــد. در نتیجه، 

	 
کانمــن در مقالــه ی »عقالنیــت محــدود:  پــدر علــم اقتصــاد رفتــاری، دنیــل 

روان شناســی بــرای اقتصــاد رفتــاری« بیــان می کنــد کــه برخــالف فــرض اساســی 

علــم اقتصــاد مرســوم )کالســیک(، مبنی بر عقالنیت محــض عوامل اقتصادی 

)اعــم از تولیدکننــده و مصرف کننــده(، افــراد در زمــان تصمیم گیــری به دلیــل 

 عقالیــی عمــل نمی کننــد. در واقــع، 
ً

محدودیت هــای شــناختی ذهــن، کامــال

ــرد. ــار انســان ها از دو سیســتم شــناختی نشــأت می گی رفت
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به  عبــارت  دارد.  وجــود  نهــادی  چارچــوب 

کــه  هســتند  ســاختاری  نهادهــا   ، دیگــر

جامعــه  یــک  بــاور  نظام  هــای  متجلــی 

می  باشــند. ســاختار یــک بــازار اقتصــادی، 

منعکس  کننــده  ی باورهــای کســانی اســت 

کــه بــه ایجــاد  کــه در جایگاهــی قــرار دارنــد 

در  هم چنیــن،  می  پردازنــد.  بــازی  قواعــد 

ــه  ــارض در جامع ــای متع ــه باوره ــرایطی ک ش

افــرادی  باورهــای  نهادهــا  دارنــد،  وجــود 

جایــگاه  در  کــه  می  نماینــد  منعکــس  را 

ــر انتخاب  هــا قــرار دارنــد. حــال  تأثیرگــذاری ب

اگــر نظــام پاداش  دهــی به فعالیت  هــای رانتی 

و غیرمولــد پــاداش دهــد، قواعــد بــازی بــه نفــع 

رانت تغییر می  نماید. برای همین، پیشــنهاد 

کــه  اســت  جامعــه  در  نهــادی  تحــول  اول، 

یجــی و وابســته بــه مســیر  البتــه، فرآینــدی تدر

اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن زمینــه، 

کنــد و تغییــر  بایــد ســاختار نهــادی تغییــر 

صرفــًا یــک نهــاد در تــالش بــرای دســتیابی بــه 

عملکــرد مطلــوب، همــواره اقدامــی ناقــص 

و گاهــی اوقــات غیرمولــد اســت. هم چنیــن، 

الزم اســت تــا نظــام پاداش  دهــی دائمــٌا بــه نفــع 

شــود. اصــالح  مولــد  فعالیت  هــای 

اســت.  یادگیــری  نهــادی،  تغییــرات  کلیــد 

یادگیــری در دو ســطح فــردی و اجتماعــی 

مــدل  فــردی،  ســطح  در  می  گیــرد.  صــورت 

بــر  بایــد  اقتصــادی  تولیدکننــده    ی  ذهنــی 

گــردد.  یــزی  پایه  ر ارزش  افــزا  تولیــد  اســاس 

هرچنــد کــه فرِآینــد یادگیــری در هــر شــخص، 

یــک  این  حــال،  بــا  اســت؛  منحصربه فــرد 

ســاختار نهادیـ  آموزشــی مشــترک به باورها و 

ادراکات مشــترک می  انجامــد. در ایــن زمینــه، 

آموزشــی و  تــا نهادهــای  پیشــنهاد می  گــردد 

گاهی  بخشــی و ترویج  دینــی به  عنــوان مراجــع اصلــی تأثیرگــذار در فرآینــد یادگیــری، بــه آ

ایــن عقیــده کــه تولیــد ارزش  افــزا امــری مطلــوب و حیاتــی اســت، بپردازنــد. الزم بــه ذکــر 

 . ــا نمادمحــور ــد الگــو محــور باشــد ت اســت کــه ایــن فرآینــد بای

در ســطح اجتماعی، یادگیری براســاس انباشــت دانش بین نســلی و حذف گزینشــی 

یجــی فرهنگــی(  ، تکامــل تدر ــا بــه تعبیــر دیگــر اشــکال نامناســب اخــالق و رفتــار )ی

گــروی  در  بلندمــدت  در  تولیــد  موفقیت  آمیــز  عملکــرد  پــس  می  پذیــرد.  صــورت 

هنجارهــای غیررســمی تثبیــت   شــده  ای اســت کــه قواعــد اقتصــادی را بــه نفــع تولیــد 

تغییــر دهنــد کــه در نتیجــه  ی آن، بازنــدگان اصلــی رانت  خــواران و برنــدگان نهایــی 

تولیدکننــدگان باشــند.*
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کــه اتفــاق  و متغیرهــا و پروســه های ذهنــی 

می افتــد تــا یــک رفتــار بــه وقــوع بپیونــدد را بایــد 

بررســی کنیم. چنین نگاهی در روان شناســی 

به عنــوان مکتبــی شــناخته می شــوند کــه در 

مقابــل مکتب رفتارگرایی قــرار دارد. رفتارگراها 

بــا  پررنگــی  اختالفــات  شــناخت گراها  و 

»دانــش  گفــت:  می تــوان  و  دارنــد  یکدیگــر 

اقتصــاد شــناختی1 یکــی از شــاخه های بین رشــته ای در رشــتة اقتصــاد و روان شناســی 

اســت؛ یعنــی اقتصــاد شــناختی، بحثــی اســت کــه از یک ســو متکــی بــر نظریه هــای 

شــناخت و ادراک )cognition( در روان شناســی و روان شناســی اجتماعــی مــی باشــد 

و از ســوی دیگــر بــر مســائل اقتصــادی را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. 

از دیــدگاه بســیاری از اقتصاددانــان شــناختی پدیده هــای اقتصــادی بایــد بــا توجــه بــه 

فرآیندهــای ذهنــی افــراد مــورد بررســی قــرار گیــرد و مــا بایــد فــارغ از اینکــه چه کنش هایی 

یــم، بایــد عوامــل ذهنــی  در بیــرون از ذهــن اتفــاق می افتــد و چــه رفتارهایــی در بیــرون دار

ونی آن اقتصاد شناختی و گرایش های در

چرانهادگراهاواردفضایذهنیوشناختیشدند؟
دکترسیدعلیسبحانیثابت

استاددانشگاهوپژوهشگراقتصادشناختی
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و  اختالف هــا  بیــن  عرصــه  روان شناســی 

نزاع هــای بیــن ایــن دو مکتــب  در  مــی باشــد.«

رفتارگراهــا مشــخصًا بــر بحــث شــرطی  شــدن 

آن  رفتــاری  هــای  خروجــی  و  دارنــد  کیــد  تأ

را در خــارج از ذهــن بررســی مــی کننــد. بــه 

ایــن ترتیــب رفتارگرایــان بــا مغــز و پروســه های 

کــه  رفتــار  بــا  فقــط  و  ندارنــد،  کار  مغــزی 

خروجــی شــرطی شــدن اســت کار دارنــد. ایــن 

درحالــی اســت کــه شــناختی ها برایــن باورنــد 

کــه رفتارهــا برانگیختــه از فرآیندهــای ذهنــی 

اســت و معتقدنــد کــه ایــن دانــش شــناختی 

ذهــن  ســیاه  جعبــه  کــه  می شــود  باعــث 

انســان هایی کــه مــورد مطالعــه قــرار می گیرنــد 

برخــالف نــگاه رفتارگرایــی بــاز شــود.

مکتــب  دو  ایــن  ورود  از  پــس  طبیعتــًا 

ایــن  در  اقتصــاد،  دانــش  بــه  روان شناســی 

رشــته دو گرایــش خواهیــم داشــت: »اقتصــاد 

رفتــاری« و »اقتصــاد شــناختی«. البتــه بایــد 

یــادی  توجــه داشــت کــه اقتصاددانــان توجــه ز

بــه ایــن تفــاوت هــا نمــی کننــد و در بســیاری 

مــوارد مفاهیــم این دو مکتب روان شناســی در 

دانــش اقتصــاد، مــورد خلط واقع شــده اســت. 

کانمــن«3  »دنیــل  یــا   2» تیلــر یچــارد  »ر مثــالً 

رفتــاری  اقتصــاد  پایه گــذاران  از  یکــی  کــه 

ــه  ــدن ک ــرطی  ش ــه ش ــه ب ــش از اینک ــت، بی اس

کیــد کننــد، بــه  مبنــای رفتارگرایــی اســت تأ

کیــد می کننــد  پروســه های عقلــی و ذهنــی تأ

و یــا بــه ســوگیری های شــناختی توجــه دارنــد 

کــه عمدتــا بحــث هــای شــناختی اســت. 

پــس اگــر بخواهیــم یــک دســته بندی کامــالً 

کلــی و اجمالــی داشــته باشــیم، بحث هایــی 

می خواهنــد  کــه  می آیــد  اقتصــاد  در 

را  ذهنــی  الگوهــای  و  ذهنــی  فرآیندهــای 

کشــف کننــد تــا یــک کنــش و رفتــار اقتصــادی را شناســایی کننــد، ایــن بــه بحث هــای 

یشــه اش بــه مباحثــی نظیــر انقــالب شــناختی  اقتصــاد شــناختی مرتبــط می شــود کــه ر

ــاز می گــردد. نقطــه اصلــی تمرکــز اقتصــاد  ــه روان شناســی ب کــه از 1950م شــروع شــده ب

شــناختی بــه ایــن ترتیــب الگوهــای ذهنــی و چارچوب هــای ذهنــی اســت کــه در 

اقتصــاد چــه در ســطح خــرد و چــه در ســطح کالن اثرگــذار هســتند.

ــود دارد:  ــدل وج ــد م ــاد چن ــش اقتص ــم. در دان ی ــناختی دار ــاد ش ــه اقتص ــگاه ب ــد ن چن

کالن می بیننــد؛ از جملــه نهادگراهــا و »داگالس  عــده ای ایــن دانــش را به شــدت 

نــورث«4 کــه مقالــه مفصلــی تحــت عنــوان »اقتصــاد شــناختی« دارد و ســعی کــرده آنجا 

توضیــح بدهــد چگونــه عوامــل شــناختی روی نهادهــا اثــر می گــذارد و نهادهــا چگونــه 

روی عوامــل شــناختی اثــر می گذارنــد، و در نهایــت هم افزایــی ایــن دو باعــث می شــود 

توســعه ایجــاد شــود.

در صورتــی کــه اگــر بخواهیــم برگردیــم به این بحث که فرآیندهای ذهنــی و الگوی های 

یشــة اقتصــاد کرده انــد، ایــن نــگاه بــه کار »هایــک«5  شــناختی مغــز را چگونــه وارد ر

برمی گــردد. هایــک کتابــی به نــام »The sensory order« کــه تحــت عنــوان »نظــم حســی« 

ترجمــه شــده اســت )البتــه خــود کتــاب ترجمه نشــده( نوشــته اســت کــه در آن، هایک 

کــه به عنــوان یــک اقتصــاددان اتریشــی و حداکثــر به عنــوان نظریه پرداز فلســفی اقتصاد 

عصب شــناختی  و  روان شناســی  کامــالً  بحــث  یــک  می شناســیم،  را  آن  معــروف 

ارائــه داده و می گویــد: »می خواهــم یــک نقشــه شــناختی ارائــه بدهــم از اینکــه چگونــه 

نظم هــای اجتماعــی بــر اســاس الگوهــای حســی مغــز انســان به وجــود می آیــد.

 Self« آشــنا باشــید، بحث هایــی تحــت عنــوان اتریشــی  ادبیــات اقتصــاد  بــا  اگــر 

Organized Institution« یعنــی نظم هــای خودجــوش، نظم هــای خودســاخته  شــده و 

یــا نظــم خــود انگیختــه، در ایــن ادبیــات به خصــوص ادبیــات هایــک فــراوان اســت و 

بــرای تحلیــل پــول از نظم هــای حســی که در فرآیندهای عصبی هســت شــروع می کند 

و تــا انتهــا پیــش مــی رود؛ امــا ایــن ورود هایــک بســیار خــرد و فردگرایانــه اســت. ویژگــی 

اصلــی اتریشــی ها ایــن اســت کــه فردگــرای ذهنــی هســتند. در آنجــا گفتــه می شــود کــه 

همــة دانــش در اختیــار هیــچ کســی نیســت و هیــچ اطالعاتــی را همــه ندارنــد، و ایــن 

ذهن هــا بــا همدیگــر اطالعــات را بــه اشــتراک مــی گذارنــد؛ یعنــی مثــالً فــردی 5 درصــد 

اطالعــات دارد، فــرد دیگــر هــم 5 درصــد و به نوعــی می تــوان گفــت کــه اطالعــات در 

ذهــن افــراد در نــگاه اتریشــی عــام و خــاص ِمــن وجــه هســتند. تــالش اقتصاددانــان 

ــه  ــرا ک ــد، چ ــار بگذارن ــاد کن ــت را از اقتص ــد دول ــه می خواهن ــت ک ــن اس ــی در ای اتریش

دولــت اطالعــات کامــل نــدارد تــا بخواهــد تصمیمــی بگیــرد، بنابرایــن بایــد حضــورش 

حداقلــی باشــد.

یــم کــه فرآینــد توســعه را در اقتصــاد شــناختی ها کار می کنند  پــس یــک بحــث کالن دار
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مواقــع بــه یــک قیــودی می خــورد و ایــن کامــل 

نیســت؛ امــا بحــث آن هــا کینــزی اســت. آن 

کــه کینــز  کــه بیــان می کنــد  تفســیر کینــزی 

معتقــد بــه نا اطمینانــی بــوده و نااطمینانــی 

اســتراتژی های  و  یســک  ر بــه  تقلیــل  قابــل 

مشــخص؛ امــا بــا احتمــال متفــاوت نیســت، 

کــه اصــالً  بلکــه نا اطمینانــی چیــزی اســت 

یوهایمان  ســنار و  اســتراتژی ها  نمی دانیــم 

بگوییــم  توانیــم  نمــی  لــذا  اســت؛  کــدام 

»رفتــار  مثــالً  دارد.  وجــود  کامــل  نیــت  عقال

گلــه ای«9 یکــی از مباحثــی اســت کــه تحــت 

تأثیــر کتــاب نظریــه عمومــی و کتــاب مبانــی 

احتمــال کینــز تدویــن شــده و بســیار پیــش، 

رفتــه اســت.

کــه وجــود دارد رابطــه بیــن   بحــث دیگــری 

اقتصــاد شــناختی و نهادگرایــی در اقتصــاد 

اســت. یکــی از ویژگی هــای اصلــی  اقتصــاد 

نیــت  متعــارف ایــن اســت کــه قائــل بــه عقال

کامــل هســتند؛ یعنــی  نیــت  ابــزاری و عقال

فردگرایــی  نــگاه  همــان  از  اســتفاده  بــا 

ــال  ــان دنب ــه انس ــد ک ــناختی می گوین روش ش

حداکثــر  بــه  را  منافعــش  کــه  اســت  ایــن 

ــطة  ــع به واس ــازی مناف ــاند.این حداکثرس برس

نیــت اطالعاتی  نیتــی اســت کــه آن عقال عقال

تصمیماتــی  نهایتــًا  و  می کنــد  تحلیــل  را 

نیــت را بــه حــد  ، عقال می گیــرد. آن یــک نفــر

آن هــا  دیــدگاه  اســاس  بــر  می رســاند.  اعــال 

نی  فــردی کــه بــه شــیوه اقتصــاد متعــارف عقال

چنیــن  و  اســت  اقلیــت  از  نکنــد،  عمــل 

نــی نباشــند، به نــدرت یافت  کســانی کــه عقال

ایــن  دنبــال  نیــت  عقال نــوع  ایــن  می شــود. 

اســت کــه منافــع را بــرای فــرد تأمیــن کنــد و 

ایــن فــرد هــم بــه تمــام اطالعاتــی کــه الزم دارد، 

کــه  یــم  و بیشــتر بحث شــان »Cognitive  Economy«  اســت. بحــث دیگــری دار

»Cognitive Economics« اســت؛ یعنــی علــم اقتصــاد شــناختی و آن هــم ایــن اســت 

یــم«. کــه ایــن کار توســط  کــه می گوینــد: »فرآینــد ذهنــی را بایســتی جــزء بــه جــزء در بیاور

انجــام  مرتبــط  رشــته های مطالعاتــی  دیگــر  و  ماننــد عصب شناســی  رشــته هایی 

می شــود.

ــا  ــوم شــناختی هــم ب ــه عل ــناختی می شــود ک ــوم ش ــاد شــناختی منبعــث از عل اقتص

عصب شناســی6 آغــاز می شــود، و زبان شناســی و فلســفه ذهــن بنیادهــای دیگــر ایــن 

دانش اســت. به این ترتیب اقتصاد شــناختی، فلســفه  خود را از فلســفه ذهن و مبانی 

تجربــی خــود را از علــوم اعصــاب می گیــرد و از زبان شناســی به عنــوان مهم تریــن عامــل 

اثرگــذار بــر ذهــن اســتفاده می کننــد. زبان شناســی یــک بخــش بســیار پررنــگ اقتصــاد 

شــناختی و علــوم شــناختی اســت؛ امــا در ایــران کمتــر کار شــده اســت. ایــن ســه مــورد 

ــوم شــناختی؛ اقتصــاد شــناختی هــم می خواهــد از این هــا  ــا یکدیگــر می شــوند عل ب

اســتفاده کنــد و چارچوب هایــش را اســتخراج کنــد.

فردگرایــی  می شــویم،  عصب شناســی  حیطــه  وارد  وقتــی  کــه  اســت  طبیعــی 

روش شــناختی به شــدت پررنــگ اســت؛ یعنــی بیاییــم مبانــی نظری مــان را مبتنــی بــر 

رفتــار ذهنــی یــک فــردی بچینیــم و آن را به عنــوان فــرد نمونــه مشــخص کنیــم و ســپس 

بگوییــم کــه ایــن قابــل تعمیــم بــه کل جامعــه اســت. بنابرایــن ویژگــی اصلــی اقتصــاد 

شــناختی، بحث هــای فردگرایــی خواهــد بــود. 

نیــت اســت کــه در  بحثــی کــه در اقتصــاد بســیار جــدی گرفتــه می شــود، بحــث عقال

نیــت کالســیک اقتصــادی که  ایــن زمینــه از اقتصــاد مباحــث فراوانــی وجــود دارد. عقال

نیــت معــروف ابــزاری.« ســپس  نیــت تمــام و کمــال و عقال می شــود بــه آن گفــت: »عقال

نیــت محــدود را کار کــرده  نیــت محــدود7 مطــرح شــود. کانَمــن هــم بحــث عقال »عقال

نیــت محــدود  ــه عقال ــل ب ــد دیگــری هــم وجــود دارد کــه حتــی قائ و بحث هــای جدی

یــم؛  نیســتند و معتقدنــد در مدل ســازی اقتصــادی چیــزی »شــبیه بــه عقــل«8 دار

نیتــی وجــود دارد و ممکــن اســت خــوب کار کنــد و بعضــی  نــه اینکــه بگوییــم: عقال

	 
بحث هایــی در اقتصــاد می آیــد کــه می خواهنــد فرآیندهای ذهنــی و الگوهای 

ذهنــی را کشــف کننــد تــا یــک کنش و رفتار اقتصادی را شناســایی کننــد، این به 

بحث هــای اقتصــاد شــناختی مرتبــط می شــود کــه ریشــه اش بــه مباحثــی نظیــر 

انقــالب شــناختی کــه از 1950م شــروع شــده بــه روان شناســی بــاز می گــردد. 

نقطــه اصلــی تمرکــز اقتصــاد شــناختی بــه ایــن ترتیــب الگوهــای ذهنــی و 

کــه در اقتصــاد چــه در ســطح خــرد و چــه در  چارچوب هــای ذهنــی اســت 

ســطح کالن اثرگــذار هســتند.
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دسترســی دارد. ایــن اطالعــات با این ســاختار 

ذهنــی ترکیــب می شــود، خروجــی می دهــد و 

تصمیــم می گیــرد کــه مثــالً چقــدر تقاضــا و یــا 

عرضــه کنــد، یــا چقــدر کار و یــا اســتراحت 

تصمیم گیــری  این هــا  همــه  دربــاره  کنــد؛ 

می کنــد. تنهــا قیــدی کــه می زننــد، قیــد زمــان 

بــرای کار )میــزان کار کــردن در 24 ســاعت در 

( و قیــد بودجــه اســت.  شــبانه روز

ــرد  ــاد خ ــات اقتص ــه در ادبی ــت ک ــب اس جال

نمی کنــد،  رفتــار  این گونــه  کــه  انســانی  بــه 

نــی و ناســازگار می گوینــد. ایــن فــرد  غیــر عقال

یــا  نیســت؛  بــرای جامعــه مفیــد   ، ناســازگار

بایــد حــذف شــود، یــا برایــش تصمیــم بگیرنــد! 

اقتصــاد  نظــر  مــورد  نیــت  یعنــی عقال ایــن؛ 

ــگاه آن اســت کــه  کالســیک. خروجــی ایــن ن

نــی رفتــار می کننــد، پــس  وقتــی همــه عقال

نهایتــًا چیــزی به نــام تعــادل عمومــی بازارهــا 

عرضــه  انــدازه ای  بــه  همــه  یعنــی  یــم؛  دار

می کننــد کــه تقاضــا وجــود دارد، و همــه بــه 

ــدازه ای تقاضــا می کننــد کــه عرضــه وجــود  ان

دارد.

بنابرایــن تعــادل در همــة بازارهــا، مشــخصًا 

، وجــود دارد.  بــازار کاال و خدمــات، و بــازار کار

قضیــه،  ایــن  مشــهور  و  اصلــی  نظریه پــرداز 

و  عمومــی  تعــادل  کــه  اســت  »والــراس«10 

کامــالً شــناخته شــده اســت. اقتصــاد  والــراس در دانــش  حراج گــر 

ــاد  ــا اقتص ــی ب ــاط نهادگرای ــوه ارتب ــم وارد نح ــی توانی ــه م ــن مقدم ــر ای ــس از ذک ــون پ اکن

شــناختی شــویم. از دیــدگاه نهادگرایــی ســاختارهایی وجــود دارنــد کــه روی ذهنیــت  

نیــِت کامــِل اقتصــاِد  ، عــده ای بــه فــرض عقال افــراد اثــر می گذارنــد. از طــرف دیگــر

کالســیک جدیــد، انتقــاد داشــتند. آن هــا اقتصــاد نهادگرایــی را بــا رویکــرد ذهنی شــکل 

می دهنــد کــه افــرادی مثــل داگالس نــورث خیلــی روی ایــن قضیــه کار کردنــد و بحــث 

هــای شــناختی  را در نهادگرایــی اقتصــادی مطــرح کردنــد. 

بــه ایــن ترتیــب نهادگرایــان جدیــد در دانــش اقتصــاد بحــث ذهنــی را مطــرح می کننــد؛ 

یعنــی رابطــه بیــن اقتصــاد شــناختی و نهادگرایــی کــه بحــث توســعه اســت؛ یعنــی 

ــد. ــث می کن ــعه بح ــخصًا از توس ــی مش نهادگرای

 در انتهــا بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــم کــه چــرا نهادگراهــا وارد فضــای ذهنــی و 

شــناختی شــدند؟ در کتــاب معــروف »دگرگونــی بــزرگ« اثر »پوالنــی«11، نویســنده تفاوتی 

بیــن بازارهــای صــوری و واقعــی قائــل می شــود. بازارهــای صوری، بازارهایی هســتند که 

، خریــد  اقتصاددان هــا می گوینــد؛ یعنــی بــازار واقعــی کــه در شــهرهای مختلــف کشــور

ــگام  ــت در هن ــن اس ــرد ممک ــد. ف ــی افت ــاق م ــی اتف ــط اجتماع ــتر رواب ــروش در بس و ف

، نمــاز بخوانــد، قــرار اداری تنظیــم کنــد، بحــث هــای سیاســی  حضــور خــود در بــازار

...؛ در حقیقــت انبوهــی از روابــط اجتماعــی در ایــن بــازار وجــود دارد کــه  انجــام دهــد و

یشــه داری از مفاهیمــی اســت کــه اخیــرًا دربــاره آن بحث های  تعبیــر حک شــدگی یــا ر

فراوانــی انجــام شــده اســت. 

بــازار دیگــری به نــام بــازار صــوری وجــود دارد کــه ایــن تفکیــک را پوالنــی انجــام می دهــد. 

در بــازار صــوری فقــط عرضــه و تقاضــا وجــود دارد؛ یک ســری آدم هــا کــه حداکثرســازی 

درحــال  تقاضاکننــده،  و  می کنــد  حداکثــر  را  ســود  عرضه کننــده،  می کننــد. 

حداکثرکــردن مطلوبیــت اســت. ایــن دو در حداکثرسازی شــان منحنــی عرضــه و 

؛ یعنــی  منحنــی تقاضــا دارنــد؛ ایــن دو باهــم تالقــی می کنــد و یــک نقطــه می شــود. بــازار

. مثــالً بــازار ســیب؛ یعنــی قیمــت ســیب و مقــدار ســیبی کــه در آن  قیمــت و مقــدار

ریچارد تیلر  		 فریدریش فون هایک  		لئون والراس  		 کارل پوالنی  		 جوزف استیگلیتز  		
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علــم  اقتصــاد،  می گوینــد:  کــه  اینجاســت 

و منطــق انتخــاب اســت؛ مــا بایــد منطــق 

انتخــاب را بــه دیگــران آمــوزش دهیــم. وقتــی 

یــم  بحــث آمــوزش مطــرح می شــود، درواقــع دار

یعنــی  می دهیــم؛  انجــام  شــناختی  بحــث 

می خواهیــم بگوییــم یک ســری قاعــده ذهنی 

بــه شــما می گوییــم کــه ســراغ تأمــالت ذهنــی 

دیگــر نرویــد.

تورمــی  انتظــارات  مقالــه،  چندیــن  در 

مــورد  مختلــف  رشــته های  دانشــجوهای 

بررســی قرار گرفته و از این دانشــجویان ســؤال 

شــده اســت که انتظارات تان را چگونه شکل 

چنــد  در  کــه  بــود  ایــن  جالــب  می دهیــد؟ 

مقاله ای که در این زمینه وجود داشــت،  بین 

دانشــجویانی کــه اقتصــاد خوانــده  و آن هایــی 

کــه اقتصــاد نخوانــده، تفکیــک کــرده بودنــد. 

کــه اقتصــاد  کســانی  کــه  خروجــی ایــن بــود 

اســت  عقالیــی  انتظارات شــان  خواندنــد، 

نــی رفتــار می کننــد؛ امــا کســانی کــه  و عقال

مثــالً روان شناســی، جامعه شناســی، حقــوق 

... خوانده انــد، انتظارات شــان نامرتبــط، یــا  و

پراکنــده اســت؛ پــس مشــکل ایــن اســت کــه 

ــد  ــار کنن ــادی رفت ــتند اقتص ــد نیس ــا بل این ه

آمــوزش داده شــود؛ یعنــی  آن هــا  بــه  بایــد  و 

کــه  اساســًا بحــث از اینجــا شــروع می شــود 

نیتــی کــه اقتصاددان هــا می گوینــد  بایــد عقال

را آمــوزش بدهنــد. این شــروع کار شــناختی ها 

اســت.*

پینوشت
1. Cognitive economics.                            2. Richard Thaler.
3. Daniel Kahneman.                                 4. Douglass North.
5. Friedrich Hayek.                                       6. Neuroscience.
7. Bounded rationality.                            8. Near-Rationality.
9. Herd behavior.                                           10. Leon  Walras.
11. Karl Polanyi.                                              12. Joseph Stiglitz.

مبادلــه می شــود. بــازاری کــه اقتصاددان هــا می گوینــد، بــازار صــوری اســت؛ یعنــی 

صورت بنــدی از بــازاری کــه در واقعیــت دارد اتفــاق می افتــد به شــکل و ایدئولــوژی 

ــی منتقــد  ــد. پوالن ــا هــم تفــاوت دارن اقتصاددان هــا. ایــن درحالــی اســت کــه ایــن دو ب

قدیمــی کــه بــا بررســی مطالعــات مردم شناســی بــازار نکاتــی را به دســت آورده اســت. 

... متفاوتنــد و تنهــا دارای قیمــت و مقــدار  از دیــدگاه پوالنــی بازارهــا در آســیا و آفریقــا و

نیســتند؛ بلکــه روابــط اجتماعی بســیاری در بــازار وجود دارد و نبایــد این موضوعات را 

از بررســی پدیــده هــای اقتصــادی حــذف کــرد.

نیــت می گفتنــد: ایــن  اگــر ایــن را شــروع کار بدانیــم، منتقــدان بخشــی از مبحــث عقال

واقعــی نیســت، گفتنــد: چــه کنیــم کــه ایــن دو را به هــم نزدیــک کنیــم؟ وقتــی بــه لحــاظ 

روشــی )بــه تعبیــر آن هــا( می گوییــم بــازار صــوری ساده شــده ای از بــازار واقعــی اســت، 

بنابرایــن هرچــه جلوتــر می رویــم و دانش مــان پیشــرفت می کنــد، ســعی می کنیــم 

بــازار صــوری را بــه واقعیــت نزدیــک کنیــم؛ امــا عــده ای راه دومــی را در پیــش گرفتنــد و 

درصــدد تبدیــل واقعیــت بــه صــوری بودنــد؛ یعنــی می خواســتند ســاختار صــوری کــه 

اقتصــاد تعریــف می کنــد را در بــازار شــکل دهنــد. بــه ایــن معنــا کــه افــراد در بــازار بحــث 

اجتماعــی و سیاســی مطــرح نکننــد و فقــط بــه امــور مربــوط بــه بــازر بپردازنــد. آن هــا بــا 

، بــازار واقعــی را بــه شــکل بــازار صــوری درآوردنــد.   ایــن رفتــار

ــر  «12 همیــن اســت. اســتیگلیتز به شــدت ب از دیــدگاه مــن مهم تریــن کار »اســتیگلیتز

یــه و اعتقــاد او در بــازار کار ایــن اســت کــه  کیــد دارد. نظر آمــوزش اقتصــاد از ابتــدا تأ

ایــن رفتــار بایــد آمــوزش داده شــود. لیبرال هــا هــم کارشــان ایــن اســت کــه اول بــازار کار 

نــی رفتــار کنیــد، بایــد  را بزننــد؛ یعنــی بــه  کارگرهــا می گوینــد کــه اگــر می خواهیــد عقال

بدیــن شــکل باشــید. اینجــا بحــث شــناختی پیــش می آیــد.

ــا قبــل از  می گوینــد: چــه  کنیــم مــردم بــه ایــن شــکل کــه مــا می گوییــم، رفتــار کننــد؟ ت

ایــن می گفتنــد: مــردم این طــوری رفتــار می کننــد. بعــدًا یک ســری بحــران پیــش آمــد و 

متوجــه شــدند شــواهد و واقعیــات تجربــی از ایــن فــروض پشــتیبانی نمــی کنــد. بــه ایــن 

ترتیــب آن هــا تــالش مــی کننــد تــا رفتــار عــادی و روزمــرة مــردم کــه در تمــام ســاختارها 

اعــم از اجتماعــی و اقتصــادی درهــم تنیــده اســت، ایــن دو را بــا هــم تحلیــل کننــد، و 

بگوینــد کــه رفتــار شــما بایــد بــه شــکلی که مــا می گوییم؛ یعنــی رفتــار اقتصادی باشــد. 

	 
گی هــای اصلــی  اقتصــاد متعــارف ایــن اســت کــه قائــل بــه عقالنیــت  یکــی از ویژ

ابــزاری و عقالنیــت کامــل هســتند؛ یعنــی بــا اســتفاده از همــان نــگاه فردگرایــی 

کــه منافعــش را بــه  کــه انســان دنبــال ایــن اســت  روش شــناختی می گوینــد 

کثــر برســاند.  حدا
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ترسیم جایگاه اقتصاد شناختی _ رفتاری 
در پشتیبانی و مانع زادیی از تولید

نقش باورها، عقاید، ارزش ها و انتظارات در رفتار و تصمیمات افراد

حجتاالسالموالمسلمینغالمرضانائینی
کارشناسیارشداقتصادوروانشناسی
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اقتصــاد   کمــک  بــا  مــا  پیش بینــی. 

ذهــن  نابخردی هــای  می توانیــم  رفتــاری 

در  کــه  از علومــی  بشناســیم.  بهتــر  را  خــود 

آن  به دنبــال  و  نواقــص ذهــن  بررســی  حــال 

تصمیمــات اشــتباه اســت، می تــوان علــم 

اقتصــاد  رفتــاری را نــام بــرد. ایــن علــم بــر ایــن 

در  کــه  آن طــور  انســان ها  کــه  اســت  بــاور 

اقتصاد کالســیک پیش بینی شــده، تصمیم 

نمی گیرنــد و تصمیمــات آن هــا تحــت تأثیــر 

بعضــًا  کــه  ا ســت  یــادی  ز بســیار  مســائل 

منجربــه اشــتباه هــم می شــود. در حقیقــت، 

بــر خــالف اقتصــاد ســنتی کــه عقیــده دارد 

پایــه و اســاس در انتخاب هــای مــردم عقــل 

معتقــد  رفتــاری  اقتصــاد  اســت،  منطــق  و 

عواطــف،  جملــه  از  مســائلی  کــه  اســت 

گرایشــات ذهنــی، باگ هــای فکــری، »خــود 

هــر  بیادآورنــده«  »خــود  و  تجربه کننــده« 

مؤثــر  او  تصمیم گیری هــای  در  شــخص 
اســت.6

بــردی از  وانــر7 اقتصــاد  رفتــاری را به عنــوان کار

علــوم  شــناختی در حــوزه ی تصمیم گیــری 

اقتصــادی توصیــف می کنــد کــه بــه اقتصــاد 

شــناختی نام گــذاری شــده اســت. باتوجــه 

و  یشــه  ر زمینــه ی  در  گاردنــر  مطالعــه   بــه 

ل  ماهیــت علــوم شــناختی، این طــور اســتدال

به عنــوان  اقتصــاد  رفتــاری  کــه  می شــود 

شــاخه ای از علــوم  شــناختی اســت کــه بــرای 

نقــاط  ماهیــت،  یخــی،  تار یشــه های  ر درک 

کامــالً  اقتصــادی  رفتــار  قــوت  و  ضعــف 

مفیــد اســت؛8 اقتصــادی رفتــاری به عنــوان 

یکــی از شــاخه های نســبتًا جدیــد در دانــش 

کــه بــا هــدف ارتقــای  اقتصــادی می باشــد 

دانــش اقتصــادی و نزدیــک  کــردن مدل هــای 

اقتصادشناختی_رفتاری

یــادی بــه خــود جلــب  یکــی از مهم تریــن رویکردهایــی کــه طــی ســالیان اخیــر توجــه ز

یــه دیــد، شــناختی اســت کــه در  کــرده و علــوم مختلفــی را در بــر گرفتــه اســت، زاو

یافــت، نگهداری  زمینــه ی درک و فهــم مغــز و ذهــن انســان می باشــد که اطالعــات را در

یــخ علمــی  بشــر  و پــردازش می کنــد.1 مســأله شــناخت و ذهــن، قدمتــی بــه بلنــدای تار

دارد کــه در کل می تــوان مطالعــه پیرامــون مســأله ی شــناخت را بــه دو دســته ی کلــی 

فلســفی و روان شناســی تقســیم کــرد. نــگاه فلســفی بــه پدیــده شــناخت، بــه آثــار ارســطو 

و افالطــون بــاز می گــردد در ایــن روش از منظــر معرفت شناســی بــه بررســی مســأله 

شــناخت پرداختــه می شــود؛ بــرای مثــال بــه تبییــن باورهــای درســت از نادرســت 

می پــردازد. در مقابــل دیــدگاه روان شناســانه، از زوایــه ی علــوم  شــناختی  یا روان شناســی 

 شــناختی بــه بررســی مکانیســم های روان شناســانه ی دســتیابی، ذخیــره و تکامــل 

باورهــا در افــراد بشــر می پــردازد. دیــدگاه فلســفی تــا مدت هــا جریــان غالــب بــود و اولیــن 

مطالعــه  روان شناســانه توســط ویلهم ونــت در ســال 1879 آغــاز شــد؛ امــا مطالعــات 

روان شناســی نیــز به ســرعت از بحــث شــناخت فاصلــه گرفــت، بــا اینکــه ویلیام جیمــز 

از پیشــگامان روان شناســی معتقــد بــود، روان شناســی، علــم بررســی مســأله ذهــن و 

مســائل پیرامــون آن اســت؛ امــا ایــن علــم پــس از مــدت کوتاهــی راهــی دیگــر را پیمــود و 

شــیوه ای ماننــد فیزیــک را در پیش گرفــت؛2 ایــن شــیوه کــه رفتارگرایــی نامیــده می شــود، 

کیــد می کنــد و اصــول  بــر رفتارهــای قابــل مشــاهده در بررســی فعالیت هــای انســانی تأ

کلــی آن در ســال 1913 توســط جــان  واتســون اعــالم شــده و تــا مدت هــا بــر روان شناســی 

ــیار  ــی بس ــوم طبیع ــه عل ــان ب ــث رفتارگرای ــیوه ی بح ــی ش ــور کل ــت؛3 به ط ــه داش احاط

بشــری  رفتــار  کلــی  قوانیــن  کشــف  به دنبــال  آن هــا  حقیقــت  در  و  دارد  شــباهت 

هســتند؛4و5 کارکــرد مغــز و نحــوه ی یادگیــری و تولیــد دانــش و کاربســت آن در علــوم 

مختلــف منجــر بــه  ایجاد رشــته هایی از جملــه آموزش و پرورش  شــناختی، مهندســی  

شــناختی، شــناخت  اجتماعــی و اقتصــاد شــناختی شــده اســت.

روان شناســی و اقتصــاد  شــناختی هــر دو ادعــای مطالعــه بــر رفتــار انســان ها را دارنــد. 

یــک روان شــناس  اقتصــادی کســی اســت کــه تشــخیص می دهــد مســأله ای کــه او 

ــد و هــم  یــک  درحــال مطالعــه آن اســت، هــم  یــک مســأله اقتصــادی به شــمار می آی

ــن  ــت. بنابرای ــناختی اس ــوم  ش ــه عل ــر در حیط ــارت دیگ ــناختی؛ به عب ــأله روان ش مس

ــناختی،  ــای روان ش ــی، در فض ــا روش تجرب ــه ب ــت ک ــته  ای اس ــناختی رش ــاد  ش اقتص

فاکتورهــای مربــوط بــه احساســات و اجتمــاع را در تحلیــل فهــم بازارهــا و عوامــل 

ــد کــه نه تنهــا مــا همــه  ــه مــا می گوی ــه کار می گیــرد. در نهایــت ایــن علــم ب اقتصــادی ب

روزه اشــتباه می کنیــم، بلکــه دائمــًا در حــال تکــرار آن اشــتباهات هســتیم. رفتارهــای 

قابــل  و  اســلوب مندند  آن هــا  بی مفهــوم،  نــه  و  تصادفی انــد  نــه  مــا  گمراه کننــده ی 
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ــل  ــی در اوائ ــای بیرون ــا واقعیت ه ــادی ب اقتص

1958 توســط جانســون9 و بلدینــگ10 مطــرح 

شــده اســت. اقتصاد رفتــاری بیانگــر تــالش 

و  توضیح دهندگــی  قــدرت  افزایــش  بــرای 

می باشــد  اقتصــادی  تئــوری  پیش بینــی 

قابــل  روان شناســی  پایــه  بــا  بیشــتر  کــه 

می شــود؛11اقتصاد  رفتــاری  ارائــه  قبــول، 

و  ضعف هــا  برابــر  در  عکس العملــی  را 

می داننــد.  متعــارف  اقتصــاد  کاســتی های 

هســته اصلــی تئوری هــای اقتصــاد  رفتــاری، 

ــناختی و از  ــی  ش ــگاه روان شناس ــای ن ــر مبن ب

پیونــد اقتصــاد و روان شناســی حاصــل شــده 

ــاخه ای  ــوان ش ــاری به عن ــاد  رفت ــت. اقتص اس

از علــوم  شــناختی می خواهــد، بدنــه موجــود 

کالســیک12   نظریه هــای اقتصــادی مکتــب 

و نئوکالســیک13 را چنــان تکمیــل و اصــالح 

از  واقع گرایانه تــری،  تصویــر  بتوانــد  کــه  کنــد 

فرآینــد اقتصــادی ترســیم کنــد. در حقیقــت 

ــتفاده  ــا اس ــد ب ــالش می کن ــاری ت ــاد  رفت اقتص

شــناختی،  روان شناســی   یافته هــای  از 

رفتارهــای اقتصــادی را توضیــح دهــد. از  ایــن 

ــاد  ــم اقتص ــی از ارکان مه ــی یک رو روان شناس

ــر اســاس آن جنبه هــای   رفتــاری اســت کــه ب

اقتصــادی؛  فعالیت هــای  شــناختی  روش  

و  نظرهــا  انگیزه هــا،  و  نیــات  هماننــد 

گرایش هــا و انتظــارات اثر گــذار بر تصمیمات 

اقتصــادی را اندازه گیــری و تحلیــل می کنــد.14 

بنابرایــن اقتصــاد  رفتــاری رشــته ای فرعــی از 

اقتصــادی  شــیوه های  کــه  اســت  اقتصــاد 

ســنتی را در توضیــح رفتــار انســان، بــا بینــش 

و دیدگاه هــای روان شناســی تلفیــق می کنــد. 

در ایــن راه، روان شــناختی واقع گرایانه تــر بــوده، 

را  اقتصــادی  مدل هــای  توضیــح  تــوان  لــذا 

بــرده، پیش بینی هــای بهتــری از پدیده هــای اقتصــادی، ارائــه نمــوده اســت و  بــاال 

ایــن  نیــز پیشــنهاد می دهــد.15 هر  چنــد  را  نهایــت سیاســت های مناســب تری  در 

مکتــب مخالفیــن و منتقدینــی نیــز از چپ هــا و برخــی فالســفه علــم دارد؛ امــا رویکــرد 

بــردی آن بــه اقتصــاد، ظرفیــت ویــژه ای در ایــن آن ایجــاد کرده  اســت که  واقع بینانــه و کار

اقتصاددانــان بــا نگاهــی خــاص در راســتای تبییــن هرچه بهتــر تئوری هــای اقتصادی 

بــه آن می نگرنــد. 

نقشاقتصادشناختی_رفتاریدرپشتیبانیورفعموانعتولید

بایــد توجــه داشــت اقتصــاد متعــارف بــر اســاس مفروضــات و اصولــی بنــا شــده کــه بــه 

تئوری هــا و مدل هــای آن، امــکان می دهــد کــه پدیده هــای اطــراف خــود را به صــورت 

بســیار ســاده شــده، تحلیــل و بررســی کنــد؛ امــا در ایــن میــان، بررســی ایــن اصــول 

و فــروض نشــان می دهــد کــه بســیاری از  ایــن فــروض و مدل هــای ارائــه شــده آن، بــر 

ــه  ــم زمین ــه مه ــن نکت ــوند. ای ــق رد می ش ــی عمی ــناختی و تجرب ــات ش ــاس مطالع اس

انتقادهــای گســترده و متفــاوت را بــر رویکــرد اقتصــاد متعــارف فراهــم آورده و ســبب 

یــک ایــن اقتصــاد  شــده بازنگــری اساســی درخصــوص چارچوب هــای کلــی و ایدئولوژ

صــورت پذیــرد و رویکرد هــای بدیــل در حــوزه اقتصــاد مطــرح شــوند. در ایــن راســتا 

یکــی از رویکرد هــای بدیــل در حــوزه اقتصــاد، اقتصــاد شــناختی ـ رفتــاری اســت کــه 

ســعی می کنــد بــا بهره گیــری از بنیان هــای دیگــر علــوم اجتماعــی نظیــر روان شناســی، 

... فــروض و بنیان هــای اقتصــاد  جامعه شناســی، عصب شناســی، مردم شناســی و

متعــارف را اصــالح کــرده و بــه اقتصــاد به مثابــه علمــی  انســانی بنگــرد. بــر ایــن اســاس 

اقتصــاد  شــناختی ـ رفتــاری به عنــوان رویکــردی اســت کــه ســعی در ارتقــای دانــش 

از  کــه  دارد  بیــرون  واقعیــت  بــا  اقتصــادی  مدل هــای  نزدیــک  کــردن  و  اقتصــادی 

یــرا بــا بهره منــدی از نظریــات علــوم انســانی  اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت؛ ز

... ســعی در جبــران  در زمینه هــای روان شناســی، جامعه شناســی، مردم شناســی و

ضعف هــا و نقصان هــای مــدل اقتصــادی متعــارف دارد و در صــدد تبییــن واقع بینانــه 

از اقتصــاد اســت.16 در ایــن نوشــتار بــه بخشــی از نقیصه هــای اقتصــاد متعــارف و 

راهکارهــای اقتصــاد شــناختی ـ رفتــاری در عرصــه تولیــد پرداختــه شــده اســت: 

باورها،عقاید،ارزشهاوانتظاراتدررفتاروتصمیماتافراد

رویکــرد متعــارف بــرای تحلیــل عملکــرد یــک اقتصــاد، فــرض می کنــد کــه افــراد در 

مواجهــه بــا کمیابی هــا، انتخاب هایــی را برمی گزینند که منعکس کننــده مجموعه ای 

از  اقتصــادی متعــارف  یــه  آن هاســت. نظر و ترجیحــات  از تمایــالت، خواســت ها 

تجمیــع ایــن ترجیحــات در مناســبت ها یــا شــرایط مفــروضـ   یعنــی ثابــت فرض کــردن 
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عقایــد  باورهــا،  بــه  توجــه  عــدم  و  مالــی 

بــه  می توانــد  اجتماعــی  ارزش هــای  و 
تحلیل هــای گمراه کننــده ای منجــر شــود؛18 

بنابرایــن در پشــتیبانی از تولیــد و رفــع موانــع 

عقایــد،  باورهــا،  بــه  حتمــا  می بایســت  آن، 

توجــه  جامعــه  آحــاد  انتظــارات  و  ارزش هــا 

یــرا بــدون توجــه بــه  ایــن مؤلفــه مهــم،  نمــود؛ ز

نمی تــوان ظرفیت هــای تولیــدی یــک اقتصاد 

را بــه پویایــی و رونــق کشــاند. بــر ایــن اســاس، 

ــر نقــش  محمــد جمــال خلیلیــان )1378( ب

کیــد  ارزش هــا در فرآینــد توســعه اقتصــادی تأ

دارد و معتقــد اســت، ارزش هــا و باورهــاى 

فرهنگــی حاکــم بــر جامعــه و به طــور کلــی، 

افــراد،  مذهبــی  اعتقــادات  و  بینــی  جهــان 

نقــش تعیین کننــده اى در رفتــار اقتصــادى 

او  دارد  آن  میــزان  و  توســعه  رونــد  و  آنــان 

می گویــد: »رفتــار اقتصــادى هرکــس به عنــوان 

، از  بخشــی از اعمــال فــردى و اجتماعــی او

مــورد نظــر  ارزش هــاى  و  ، اعتقــادات  افــکار

و  علــل  و  می گیــرد  سرچشــمه  شــخص  آن 

کــه  ویژگی هایــی  از  او  رفتــار  انگیزه هــاى 

رفتــار  و  اســت  انســان  ســازنده شــخصیت 

نشــأت  دهــد،  مــی  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  او 

گیــرد، لــذا، »توســعه فرهنگــی«  یکــی از  مــی 

اقتصــادى«  »توســعه  مهــم  پیش نیازهــاى 

ــا مســائل اخالقــی  به شــمار مــی رود. توســعه ب

و  دارد  نزدیــک  پیونــدى  جامعــه  ارزشــی  و 

ى از صاحب نظــران در زمینــه توســعه،  بســیار

بــر ایــن باورنــد کــه شکســت سیاســت هاى 

کشــورهاى جهــان ســوم  توســعه در بیشــتر 

کــه عوامــل غیــر  دقیقــًا بــه ایــن دلیــل بــوده 

اقتصــادی؛  یعنــی ارزش هــا، انگیزه هــا، طــرز 

ــرایط  ــا و ش ــی، ویژگی ه ــور کل ــرات و به ط تفک

برخــورداری از منابــع و فنــاوری )تولیــد( ـ و بــرای کاالهــای خصوصــی اســتخراج شــده 

ــرای  ــزار علمی قــوی ب اســت. دســتاوردهای علمی حاصلــه، شــامل مجموعــه ای از اب

تجزیــه و تحلیــل تخصیــص منابــع در یــک اقتصــاد مفــروض اســت کــه در آن بازار هــا 

به وســیله نیروهــای عرضــه و تقاضــا ســاماندهی و راهبــری می شــوند. در  ایــن رابطــه، 

الگــوی اقتصــاد رقابتــی در چارچــوب نظریــه تعــادل عمومــی  نقــش کلیــدی داشــته و 

، نظام تخصیص منابع کارآمــد را  ایجاد خواهند کرد.  نظــام غیرمتمرکــز و نیروهــای بازار

، اعتقادها و ارزش های شــخصی و اجتماعی،  در متــن چنیــن رویکــردی، بــرای افــکار

هیــچ نقشــی در تصمیم گیری هــا در نظــر گرفتــه نمی شــود. بدیهــی اســت کــه چنیــن 

الگویــی یــک ابــزار بســیار ناقــص بــرای تبییــن تصمیم گیری هــا و حــل مشــکالت 

اقتصــادی جوامــع خواهــد بــود؛17 امــا در اقتصــاد شــناختیـ  رفتــاری بیــان می شــود افراد 

بــا داشــتن محدودیت هــای شــناختی توســط ظرفیــت خــود بــرای کســب و  یادگیــری 

اطالعــات جدیــد محــدود می شــوند.

بنابرایــن افــراد بــرای ســاده کردن رویدادهــا و دنیــای اطــراف خــود، ادراکات خــود را از 

، 1979( هم چنیــن یکــی از  طریــق سیســتم باورهایشــان فیلتــر می کننــد )رز و لپــر

، تنهــا از  ــدار ــا و پای ــر و تحــول پوی مفروضــات و اصــول  ایــن رویکــرد آن اســت کــه تغیی

بســترهای ویــژه ارزشــی و اعتقــادی هــر جامعــه برمی خیــزد و راه حل هــا در صورتــی 

کارآ، خواهــد بــود کــه بــا انگاره هــای ذهنــی و انتظــارات اجتماعــی انطبــاق داشــته 

باشــد. بــر ایــن اســاس در اقتصــاد  رفتــاری بیــان می شــود کــه توجــه صــرف بــه تغییــرات 
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روحــی آن جوامــع مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و 

بــراى افزایــش تولیــد ملــی و باالبــردن ســطح 

اشــتغال و حــل مشــکالت، صرفــًا متغیرهــاى 

ى  ، ســرمایه گذار ــداز اقتصــادى؛ ماننــد پس ان

و نرخ هــاى ارز در نظــر گرفتــه شــده اســت«.19 

 ایشــان در تبییــن راه حــل می گویــد: »بدیهــی 

کــه در آن روحیــه علمــی  اســت جامعــه اى 

ى  ــوآور ــه پویایــی و ن حاکــم نبــوده و گرایــش ب

نباشــد،  تحــول  و  تغییــر  بــراى  آمادگــی  و 

و  شــرایط  ـ  یعنــی  موجــود  وضــع  نمی توانــد 

امکانــات داخلــی ـ را بــراى توســعه و موانــع و 

مشــکالت آن به خوبی بشناســد و در نتیجه، 

ــه اتخــاذ بهتریــن و کاراتریــن  ــادر ب در تولیــد ق

یــرا افــراد آن جامعه روابط  روش نخواهــد بــود؛ ز

بیــن پدیده هــا و میــزان تأثیــر هــر کــدام را بــر 
دیگــرى کشــف نکــرده انــد«.20

طریــق  از  ســپهری  هم چنیــن  یــداهلل 

انتظــارات  و  ذهنیــت  بــر  پرســش نامه، 

شــناختی 400 نفــر از کشــاورزان روســتاهای 

غــرب اســتان گلســتان مطالعــه آمــاری انجــام 

داده اســت کــه بــه بررســی نقــش عقایــد زارعان 

در مــورد رابطــه باورهــا بــا میــزان تولیــد و نــزول 

بالیــای طبیعــی در امــر کشــاورزی پرداختــه 

اســت. نتیجــه به دســت آمــده ایــن اســت کــه 

زارعــان مــورد نمونه بــرداری، در بحــث دیــن 

و اعتقــادات عمومــی  به طــور قابــل توجهــی 

بــا  همین طــور  و  داده انــد  نشــان  مقبولیــت 

توجــه بــه برکــت موجــود در وقــف، صدقــه و 

زکات، به خوبــی بــه ایــن امــور پرداخته انــد و 

بــه وضــوح، دلیــل نــازل  شــدن بالیــای طبیعــی 

را در کاهــش ســطح اعتقــادات و باورهــای 

نهایــت  در  وی  می داننــد.  مــردم  دینــی 

این چنیــن بیــان می کنــد کــه کشــاورزان مــا از 

بنیــه مذهبــی و اعتقــادی قــوی برخــوردار هســتند و ایــن تأثیر پذیری مذهبــی و دینی بر 
بــوده اســت.21 آن هــا مؤثــر  کشــاورزی  داشــته های 

نقشنهادهاوسازمانها

یــه اقتصــادی متعــارف، مبتنــی بــر انســان عقالیــی و البتــه از منظــر تولید کننــده،   نظر

بــدون  را به صــورت مســتقیم و  رابطــه بیــن درون داد    )دهنــده( و برون داد )ســتانده( 

ــا  ــرد؛ ام ــر می گی ــی در نظ ــبت های اضاف ــاختار و مناس ــا س ــط ی ــه واس ــه حلق هیچ گون

واقعیت هــای موجــود کمتریــن شــواهد عینــی را در ایــن رابطــه فراهــم می کننــد. تولیــد 

و  بنگاه هــا  در  اصطالحــًا  و  معیــن  مناســبت های  و  ســاختار  در  اصولــی  به طــور 

ســازمان ها انجــام می شــود کــه به عنــوان حلقــه واســط درون داد و بــرون داد  ایفــای نقــش 

، امــروزه بحــث ســازمان و ســاختار ســازمانی، نقشــی کلیــدی در  می کننــد. از همیــن رو

، تســهیل کننده باشــد  عملکرد برون دادها دارد. اینکه فضای ســازمانی و کســب و کار

یــا محدود کننــده، عملکــرد و بهــره وری متفاوتــی را نتیجــه خواهــد داد. درون داده ها در 

محیــط و ســازمان های پویــا و تســهیل کننده، به طــور ملموســی بیشــتر خواهــد شــد. 

مدیریــت و رهبــری بخــش مهــم دیگــری از واقعیت هــای محیــط کســب و کار اســت. 

بــا مفــروض در نظــر گرفتــن درون دادهــا و ســازمان ها، مدیــران و رهبــران کــه نقش اصلی 

در تصمیم گیــری راهبــردی ســازمان دارنــد به شــدت می تواننــد تولیــد و عملکــرد را 

متأثــر ســازند.

مطالعــات بیــن کشــوری بــر روی بیــش از 8000 بنــگاه در 20 کشــور آمریکایــی، اروپایــی 

ینــن)2012(؛ 22نشــان می دهــد کــه نــوع مدیریــت در حــدود  و آســیایی توســط  بلــوم و ون ر

نصــف تفــاوت در بهــره وری بنگاه هــای آمریکایــی را نســبت بــه ســایر کشــورها تبییــن 

می کنــد. بررســی وضعیــت رویه هــای مدیریتــی در بنگاه هــا مختلــف و در طــول زمــان، 

، آثــار گزینشــی قــوی بــرای ارتقــای ســطح  حاکــی از آن اســت کــه رقابــت شــدید در بــازار

رویه هــای مدیریتــی بنگاه هــا  ایجــاد می کنــد و بخشــی از تأثیــر رقابــت ناشــی از تغییــر 

نگرش آن ها در رابطه با کیفیت مدیریت و آثار آن می باشــد. اهمیت مقوله مدیریت 

به قــدری پذیرفتــه شــده کــه طــی ســال های اخیــر تالش هــای بین المللــی گســترده ای 

بــرای گــردآوری داده هــای آمــاری مرتبــط و انجــام تحلیل هــای عملــیـ  تطبیقــی انجــام 

شــده اســت، در خصــوص مدیریــت نیــز به دلیــل نقــش آن در ارزش آفرینــی اســتفاده 

از مفهــوم ســرمایه مدیریــت بســیار متــداول شــده اســت. رویــه مدیریتــی در حــوزه 

منابــع انســانی )جــذب و اخــراج، ارتقــای شــغلی و ترفیــع( نیــز در خصــوص ارتقایــی 
ینــن )2010(؛23  عملکــرد و بهــره وری حائــز اهمیــت هســتند. نتایــج مطالعــه بلــوم و ون ر

نشــان داده انــد کــه تغییــر رویه هــا و سیاســت های مدیریــت منابــع انســانی بنگاه هــا 

)به ویــژه پرداخت هــای انگیزشــی(؛24 بــا بهــره وری، همبســتگی باالیــی دارد. در رابطــه 
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اســتفاده، انباشــت عوامــل و تســهیل نــوآوری 

در بهبــود عملکــرد اقتصــادی، نقــش قاطعــی 

کاهــش عــدم  خواهنــد داشــت و از طریــق 

متقابــل  کنش هــای  در  موجــود   اطمینــان 

افــراد و افزایــش انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری 

غیرملمــوس  و  ملمــوس  دارایی هــای  در 

منجربــه  افــراد  یســک پذیری  ر افزایــش  و 
می شــوند.28 نــوآوری  افزایــش  و   تســهیل 

نقــش اصلــی نهادهــا ارائــه چارچوبــی بــرای 

سیاســت ها  تعییــن  و  روابــط  شــکل دهی 

اســت. جوامعــی کــه فرصت هــا و انگیزه هــای 

ــر  مناســبی بــرای ســرمایه گذاری دارنــد، غنی ت

کشــورها هســتند. نــورث29  علــت  از ســایر 

در  را  کشــورهای جهــان ســوم  مانــدن  فقیــر 

ــطه  ــد به واس ــای مول ــویق فعالیت ه ــدم تش ع

محدودیت هــای نهــادی موجــود در ســاختار 

هم چنیــن،  وی  می دانــد.  آن هــا  اقتصــادی 

اقتصــادی  رشــد  بنیــادی  عوامــل  و  علــل 

کاهــش  باعــث  کــه  می دانــد  نهادهایــی  را 

از  بهــره وری  افزایــش  و  مبادلــه  هزینه هــای 

طریــق تخصصــی  کــردن فعالیت هــا و فرآینــد 

می شــوند.30  مبادلــه 

کثریسازیسوددرافراد، هدفگذاریغیرحدا

بنگاههاوسازمانها)دگردوستیدراقتصاد(

اقتصــادی  تصمیم گیــری  کــه  آنجایــی  از 

مستقیمًا به کارکردهای مغز مربوط می شود، 

را  تصمیم گیری هــا  تفاوت هــا،  قبیــل  ایــن 

نیــز متأثــر خواهنــد ســاخت؛ یعنــی ارزش هــا 

نحــوه  هســتند،  متفــاوت  ترجیحــات  و 

اولویت بنــدی ترجیحــات یکســان نیســتند، 

اطمینــان  عــدم  و  خطــر  بــا  مقابلــه  نحــوه 

تصمیم گیــران  از  بســیاری  متفاوت انــد، 

بــا رویه هــا سیاســت های مدیریــت و منابــع انســانی تنــوع و نــوآوری وجــود دارد. در 

بیــن انــواع رویه هــا وسیاســت ها، تنهــا برخــی از آن هــا بهــره وری را ارتقــا می بخشــند. 

هم چنیــن نــوآوری مربــوط بــه مدیریــت منابــع انســانی بــه ســهم خــود، باعــث رشــد 

عملکــرد و بهــره وری ســازمانی می شــود. بــا ایــن حــال نکتــه جالــب توجــه  این اســت که 

تحلیــل رفتــار بنــگاه اقتصــادی، از مبانــی اصلــی علم اقتصاد خرد اســت؛ اما ســاختار 

ســازمانی بنگاه و نقش شــرایط کار در درون ســازمان همراه با نقش مدیران و رهبران در 

یــرا عامــالن اقتصادی  محیــط کار به کلــی در نظریــه بنــگاه نادیــده گرفتــه شــده اســت؛ ز

بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد و ایــن تعامــل در بــازار صــورت می گیــرد؛25 نیروهــای بــازار 

)یعنــی عرضــه و تقاضــا( بــا ســازوکار دســت نامرئــی آدام اســمیت26  امــور را ســاماندهی 

می کننــد و به وســیله آن تعــادل بــازار برقــرار می شــود. در صــورت بــروز هرگونــه عــدم 

تعــادل، ســازوکار دســت نامرئــی دوبــاره تعــادل را بــه بــازار بــاز خواهــد گردانــد. 

بــه ایــن ترتیــب، هیچ گونــه نهــاد دیگــری )اعــم از نهادهــای رســمی و غیــر رســمی، 

ســازمان ها، قوانیــن و مقــررات، ... و دولــت( بــرای ســاماندهی الزم نیســت و امــور 

به طــور خــودکار ســاماندهی و نیازهــای طرفیــن و بلکــه همــه عامــالن اقتصــادی و 

آن هــم در حداکثــر ممکــن بــرآورده خواهــد شــد؛27 امــا اقتصــاد شــناختی ـ رفتــاری بــر 

یــرا  کیــد دارد؛ ز نهاد هــای اقتصــادی و نقــش آن بــر پشــتیبانی و مانع زدایــی از تولیــد، تأ

منجربــه تغییــر در هزینــه تولیــد به ویــژه هزینه هــای مبادلــه می شــود. نهادهــا هزینــه ی 

انجــام مبادلــه را تعییــن کــرده و بــر هزینه هــای تولیــد اثــر می گذارنــد. هزینه تولید شــامل 

هزینه هــای تبدیــل و مبادلــه هســتند. بــرای تبدیــل نهاده هــا بــه ســتاده ها بایــد منابعــی 

صــرف شــود و ایــن تبدیــل بــه دانــش فنــی خــاص خــود و هم چنیــن نهاده هــا نیــاز دارد. 

نقــش نهاد هــا و چارچــوب نهــادی در هزینه هــای تبدیــل از ایــن حیــث اســت کــه 

مجموعــه فرصت هــای افــراد را تعییــن می کنند و این محدودیت هــا خود مجموعه ای 

بــر مجموعه هــای  کــه  پیچیــده از محدودیت هــای رســمی و غیــر رسمی هســتند 

ــد. ــر می گذارن ــراد در زمینه هــای متفــاوت اث انتخــاب اف

هــرگاه نهادهــا ضعیــف باشــند؛ به عبارتــی هــرگاه حقــوق مالکیت یا حاکمیــت قانون، 

قابل اعتماد نباشد قرارها غیر قابل اجرا شده و منجربه استفاده از فناوری های ارزان 

و فعالیت هــای بــا کارایــی کمتــر و رقابــت کمتــر در افــق زمانــی کوتاه مــدت می شــود. 

در ایــن صــورت هزینه هــای تبدیــل، افزایــش خواهنــد یافــت. هم چنیــن نهادهــای 

یــرا ایــن احتمــال وجــود  ضعیــف منجربــه افزایــش هزینه هــای مبادلــه می شــوند؛ ز

ــا حتــی به صــورت  دارد کــه بنگاه هــای خصوصــی در مقیــاس کوچــک عمــل کــرده ی

یرزمینــی عمــل کننــد و در ایــن صــورت ایــن احتمــال وجــود  غیرقانونــی و در اقتصــاد ز

دارد کــه بــرای تســهیل عملکــرد، بــه رشــوه و فســاد روی آورنــد. ایــن فعالیت هــا منجربــه 

افزایــش هزینه هــای مبادلــه خواهنــد شــد. نهادهــا بــا تخصیــص منابــع بــه کارآ مدتریــن 
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شــخصی  منافــع  حداکثرســازی،  داعیــه 

بــه  مربــوط  واقعیت هــای  کل  در  ندارنــد. 

دســتاوردها فعلــی علــوم شــناختی، بیانگــر 

ــا  ــروض، ب ــی مف ــان عقالی ــه انس ــت ک ــن اس ای

یــادی  انســان واقعــی تفاوت هــای بســیاری ز

دارند.31برخــی معتقدنــد کــه فراموشــی بخــش 

غیــر  بزرگ تــر  شــدن  و  اقتصــاد  اخالقــی 

ــی  ــل اصل ــی آن عام ــش مهندس ــی بخ طبیع

اســت؛  نوع دوســتی  از  اقتصــاد  جدا شــدن 

از صاحب نظــران اقتصــادی،  برخــی دیگــر 

عقیــده دارنــد کــه ســیطره رویکــرد تنــازع بقــای 

باعــث  اقتصــادی  الگوهــای  بــر  داروینــی 

شــده کــه بحــث دگردوســتی و نوع دوســتی، 

رخــت بربنــدد. بــر  اســاس فــرض داروینیســم 

اقتصــادی، افــراد و بنگاه هــا بــرای بقــای خــود 

بــا تمــام تــوان تنهــا به دنبــال حداکثــر کــردن 

دارویــن  یــه  نظر هســتند.  شــخصی  منافــع 

یست شناســی مطــرح شــد و بعــد  ابتــدا در ز

وارد  اقتصــاد  جملــه  از  عرصه هــا  دیگــر  بــه 

شــد. در حــوزه اقتصــاد، بــا پذیــرش رویکــرد 

تــالش  بقــا،  بــرای  راه  درســت ترین  دارویــن، 

بــرای حداکثــر نفــع شــخصی اســت کــه در فرآینــد آن، قــوی می مانــد و ضعیــف از 

بیــن مــی رود. بــر ایــن اســاس رویکــرد جریــان اصلــی اقتصــاد، هــدف نهایــی بنگاه هــا 

و ســازمان ها حداکثر ســازی ســود می دانــد و بــس؛ . امــا می تــوان بــرای بنگاه هــا و 

ســازمان ها هدف هــای جاگزیــن دیگــری را نیــز طراحــی کــرد. به عنــوان مثــال حداکثــر 

کــردن تولیــد، عرضــه، فــروش، کیفیــت و ماننــد آن می تواننــد نمونه هــای دیگــری از 

و  ســازمان ها  درون  افــراد  هم چنیــن  باشــند.  ســازمان ها  و  بنگاه هــا  هدف گــذاری 

بنگاه هــا، ممکــن اســت، به دنبــال حداکثرســازی چیــزی غیــر از هــدف بنــگاه باشــند. 

بســترهای این گونــه هدف گذاری هــا در بنگاه هــا، شــرکت ها و افــراد مشــارکت کننده 

یــه وجــود دارد؛ ولــی ســیطره وســیع رویکــرد حداکثرســود  هــم در عمــل و هــم در نظر

بــر ایــن مــوارد ســایه افکنــده اســت؛32 در ادبیــات اقتصــادی هــم جایگزین هایــی 

طــرح شــده اســت؛ به عنــوان نمونــه، پیشــنهاد ویلیــام بامــول33 حداکثــر کــردن درآمــد 

برخــی  در  می باشــد؛34هم چنین  ســود  حداکثرکــردن  به جــای  بنــگاه  ناخالــص 

رویکردهــا، جریــان اصلــی اســتراحت بــر کار  یــا آســایش، بــر حداکثــر ســود ترجیــح داده 

می شــود. رفتــار تعــداد قابــل توجهــی از بنگاه هــا نیــز نشــانه می دهــد کــه آن هــا نوعــی 

رضایت منــدی قابــل قبــول را بــر حداکثــر ســود ترجیــح می دهند؛35برخــی مطالعــات، 

فــرض انســان اقتصــادی نئوکالســیک های ســنتی را غیــر واقعــی دانســته و رفتارهــای 

یــه   غیــر حداکثرســازی نفــع شــخصی را واقعــی می داننــد؛36 در چارچوب هــای نظر

بــازی نیــز گاهــی رفتارهــای همکارانــه جــای رفتارهــای حداکثــر ســود قــرار می گیرنــد.

در تئــوری بازی هــا دو اســتراتژی خیلــی کلیدی مطرح اســت؛ همکارانه و ناهمکارانه. 

در رویکــرد همکارانــه افــراد و یــا بنگاه هــا بــه تقویــت منافــع  یکدیگــر می پردازنــد. ایــن بــر 

خــالف فــرض رویکــرد ارتدکــس می باشــد؛37 گذشــته از این هــا امــوری چــون رعایــت 



174

تی
خ

شنا
اد 

ص
اقت

بر 
ی 

مد
درآ

خردورزی | شماره 10 | مهر 1400

نیــم  و  پذیرفــت  اســت،  همســو  اســالمی  

دیگــر را مــردود اعــالم کــرد. آنچــه کــه می تــوان 

یربنــای رفتــار تولید کننــده در نظریــه اقتصاد  ز

اســالمی  مطــرح کرد، حــب ذات اســت. حب 

ذات به معنی فلســفی آن رشــد و تکامل برای 

رســیدن بــه خداســت کــه در راســتای تعالــی 

اجتمــاع معنــی می شــود.41 

ایــن  اســالمی  بــر  اقتصــاد  محققــان  اکثــر 

رفتــار  کــه  دارنــد  نظــر  اتفــاق  مطلــب 

تولید کننــده ی مســلمان در اقتصــاد اســالمی 

 بــا رفتــار تولید کننــده در اقتصاد ســرمایه داری 

متفــاوت اســت و ایــن تفــاوت ناشــی از آن 

مســلمان  تولید کننــده ی  بــرای  کــه  اســت 

از ســود مــادی، مصالــح اجتماعــی و  غیــر 

ثــواب آخرتــی نیــز مطــرح می شــود. بــر  ایــن  

اســاس سیدحســین  میرمعــزی)1383( در 

ــار تولید کننــده و تقاضــای  ــه رفت تبییــن نظری

کار در اقتصــاد اســالمی؛ ســطح اشــتغال و 

ــد؛  ــر از اقتصــاد متعــارف می دان تولیــد را باالت

یــرا  بنگاه هــا و بازارهایــی وجــود دارنــد کــه  ز

بــه انگیــزه حداکثــر کــردن تولیــد و   مشــارکت 

فعالیــت می کننــد. در ســود  کار  نیــروی 

ایــن مســأله به خاطــر ایــن اســت کــه تعــداد 

فراوانــی از بنگاه هــا بــا انگیــزه حداکثــر کــردن 

ســود و نیــز همــه بنگاه هایــی کــه بــا انگیــزه 

حداکثــر کــردن تولیــد فعالیــت می کننــد در 

، مشــارکت نیــروی کار در ســود تقاضــا  بــازار

را  کار  نیــروی  از  ســطحی  و  کــرد  خواهنــد 

تقاضــا خواهنــد کــرد کــه در آن ســطح تابــع 

می رســد.  خــود  مقــدار  ماکزیمــم  بــه  تولیــد 

بــر ایــن اســاس حجــم تقاضــای نیــروی کار 

کــه ایــن بازارهــا وجــود  نســبت بــه شــرایطی 

نــدارد و همــه بنگاه هــا در بــازار اجــازه نیــروی 

ــل بیــن مدیریــت و  ــراد درون یــک بنــگاه احتــرام متقاب انصــاف در میــان بنگاه هــا و اف

کارکنــان شــرکت ها، نقــش پــاداش، نظــارت، اقتصــاد مشــارکتی و مــوارد مشــابه در 

ــت.  ــده اس ــاهده ش ــا مش ــایر ذی نفع ه ــران و س ــهام داران، مدی ــا، س ــای بنگاه ه رفتاره

در رویکــرد اقتصــاد مشــارکتی بــه کارگــران عــالوه بــر دســتمزد، ســود ســهام نیــز پرداخــت 

نیــت مطلــق، قدرت تشــخیص  نیــت محــدود به جــای عقال می شــود؛38 تکیــه بــر عقال

نســبی کارگــزاران در مقابــل قــدرت مطلــق و نامحــدود آن هــا و نفــع شــخصی طلبــی 

کید های الگوهای اقتصاد شــناختی  نســبی به جای نفع شــخصی طلبی مطلق از تأ

ـ رفتــاری اســت. بــا وجــود اینکــه مدل هــای رویکــرد حاکــم بــر نفــع شــخصی گرایی 

کامــل اســتوارند؛ امــا برخــی شــواهد واقعــی خــالف آن را نشــان می دهــد؛ مثــالً برخــی 

مطالعــات نشــان می دهنــد کــه به طــور میانگیــن ســاالنه نزدیــک 76 درصــد خانوارهــا 

در کشــورهای پیشــرفته بــه مؤسســه های خیریــه کمــک می کننــد. هم چنیــن گــزارش 

می شــود کــه در ســال 2015 نزدیــک 49 درصــد جمعیت در کشــور های پیشــرفته در امور 

داوطلبانــه مشــارکت کرده انــد. ایــن نشــان می دهــد کــه بــه زبــان اقتصــادی دســت کــم 

نفــع اجتماعــی، نوعــی دوســتی و ماننــد آن هم در ســبد مصــرف خانواده ها قرار داشــته 

اســت؛39 بنابرایــن می تــوان در تابــع مطلوبیــت یــک فــرد عناصــری همچــون رفــاه و 

مطلوبیت دیگران را وارد ســاخت. این مســأله ســازگار با ره آورد نظریه های نوع دوســتانه 

و دیگر دوســتانه می باشــد. رفتــار نوع دوســتانه توســط برخــی صاحب نظــران برجســته 

کیــد قــرار گرفتــه اســت. برخــی از  اقتصــادی ماننــد آدمونــد فلپــس)1975( نیــز مــورد تأ

بــرد نوعــی Uj به عنــوان نمــادی از مطلوبیــت و منفعت دیگــران در  اقتصاد دان هــا بــا کار

درون تابــع مطلوبیــت عــادی )U  i)Xi,Yi یــک شــخص خــاص، تابــع مطلوبیــت نــوع 
یــر به دســت آورده انــد؛40 دوســتانه را به شــکل ز

Ui=Ui)Xi، Yi، Uj(

بنابرایــن می تــوان  ایــن اصــل کــه تولیــد و فرآینــد تولیــدی همیشــه بایــد در راســتای 

حداکثر ســازی ســود باشــد را مــورد نقــد قــرار داد و آن را مانعــی بــرای تولیــد قلمــداد کــرد؛ 

یرا بسیاری از فرآیندهای مختلف تولیدی به بهانه اینکه در راستای سود حداکثری  ز

نیســت، از دایــره فعالیــت اقتصــادی خــارج می شــوند و اجــازه بالندگــی نمی یابنــد. در 

مســیر عبــور از آن می تــوان بــه تولیــد، صرفــًا بــرای افزایــش تولیــد، باالبــردن ســطح کیفــی 

تولیــد، انتفــاع کارگــران در راســتای  ایجــاد اشــتغال و  یــا اقتصــاد مشــارکتی)پرداخت 

... اشــاره کــرد. ایــن امر  قســمی  از ســهام بــه کارگــران( و  یــا تولیــد بــرای دور زدن تحریم هــا و

در اقتصــاد اســالمی  نیــز مــورد تأیید اســت. مجیــد عنان پور و محمدمهدی  عســگری 

)1393( در مقالــه ای بــا عنــوان نفــع شــخصی در رفتــار تولید کننــده بــر اســاس نظریــه 

ــه اقتصــاد  ــار تولید کننــده در نظری یربنــای رفت ــد کــه ز اقتصــاد اســالمی  اشــاره می دارن

اســالمی  لزومــًا نفــع شــخصی نیســت؛ چــرا کــه نمی تــوان نیمــی  از آن را کــه بــا تفکــر 



175

ت
ش

ددا
یا

خردورزی | شماره 10 | مهر 1400

کار تقاضــا می کننــد، بــه مراتــب باالتــر خواهــد 

ــایر  ــودن س ــان ب ــرض  یکس ــا ف ــر ب ــن ام ــود و ای ب

شــرایط، زمینــه اشــتغال بیشــتر و تولیــد باالتــر 

را فراهــم مــی آورد.42 

تأثراتاجتماعی

متعــارف،  اقتصــادی  نظریــات  اغلــب  در   

گرفتــن  نشــأت   چگونگــی  درخصــوص 

ــه تأثیــر رفتــار  ترجیحــات انســان اقتصــادی ب

رفتــار  بــر  اجتماعــی  هنجــاری  و  دیگــران 

نظریــات  ایــن  می شــود.  توجــه  کمتــر  افــراد 

مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه افــراد به طــور 

و  می خواهنــد  چــه  کــه  می داننــد  مســتقل 

ترجیحاتشــان چگونــه بــرآورده می شــود؛ امــا 

رفتــاری  ـ  اقتصــاد  شــناختی  در  مقابــل  در 

بــه ایــن مــوارد به شــدت توجــه شــده و بیــان 

می شــود کــه اکثــر رفتارهــای مــا به طــور جــدی 

تحــت تأثیــر رفتارهــای دیگــران اســت. ایــن 

مدل هــای  از  بســیاری  بــر  مبتنــی  رویکــرد 

روان شناســی در تــالش اســت تــا نشــان دهــد 

روی  اجتماعــی  هنجارهــای  چگونــه  کــه 

تصمیمــات مــا تأثیــر می گذارنــد؛43 در مــورد 

یربنایی و منطق  نحــوه نگــرش و مفروضــات ز

ذهــن  در  ســاختارها  نیــز  و  تصمیم گیــری 

ــر اســاس مطلوبیــت  ــده  )ب ــراد تصمیم گیرن اف

بیــن  عمیقــی  نظــر  اختــالف  ارزش هــا(  و 

دارد. وجــود  محققــان  و  صاحب نظــران 

کــه  می شــود  تــالش  یک ســو  از  

تصمیم گیری هــای افــراد در چارچوب منطق 

ذهنــی  ســاختار  یــک  پرتــو   در  و  محــض 

کــه در اصــالح رفتــار  یــا  توضیــح داده شــود 

نگــرش، انســان اقتصــادی نامیــده می شــود،؛ 

از ســوی دیگــر صاحــب نظــران دیگــری بــه 

ــه ی منطــق  ــات روان شناســی، نظری ــه نظری ــکا ب ــا ات ــوری انســان اقتصــادی و ب نقــد تئ

یشــه در روان شناســی  محــض و بالطبــع مــدل انســان اجتماعــی کــه به طــور عمــده ر

 فرویــد دارد را بــرای توضیــح و تبییــن رفتارهــا و تصمیم گیری ها ارائــه می دهند؛44 جالب

توجــه اســت کــه ســایمون)1978( هنــگام ســخنرانی بــرای گرفتــن جایــزه نوبــل اقتصــاد 

کید قرار می دهد که به روشــنی پیوند روان شناســی  جمله ای از آلفرد مارشــال را مورد تأ

و اقتصــاد را تأییــد می کنــد. او اشــاره می کنــد کــه آلفــرد مارشــال)1920( اقتصــاد را نوعــی 

علــم روان شــناختی معرفــی می کنــد؛45 بــر ایــن اســاس یکــی از موضوعــات مهــم مــورد 

بررســی در روان شناســی، روان شناســی اجتماعــی اســت کــه بــه مطالعــه ی اعتقــادات، 

گرایش هــا و رفتارهــا در محیطــی کــه ســایر افــراد حضــور دارنــد، می پــردازد؛46 مطابــق بــا 

یافته هــای علــم روان شناســی، زمانــی کــه رفتــار فــرد در  یــک اجتمــاع مطالعــه می شــود، 

پاســخ بــه محرک هــا از ســوی فــرد، نشــان دهنده ی قاعده مندی هایــی خواهــد بــود کــه 

به دلیــل وجــود قراردادهــای ضمنــی بیــن افــراد جامعــه، حاصــل می شــود. فرویــد معتقــد 

ــاال و  ــزان ب ــه می ــار وی ب ــان، رفت ــخصیت انس ــاختار ش ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــوده اس ب

گاه سرچشــمه می گیــرد و تصمیم گیــری در ایــن  تعیین کننــده ای از تمایــالت ناخــودآ

رهگــذر  یک اســتثنا نیســت.

ــار انســان در نظــر گرفتــه شــود، در آن صــورت انســان قــادر  ــر از رفت چنانچــه ایــن تعبی

بــه تصمیم گیــری عقالیــی نخواهــد بــود. اگــر چــه مکتــب روان شناســی فروید به شــدت 

تعدیــل شــده اســت؛ امــا صاحب نظــران بــر ایــن نکتــه اتفــاق نظــر دارند کــه تصمیمات 

افــراد به طــور معمــول تحــت تأثیــر فشــارهای اجتماعــی قــرار می گیــرد؛47 مطالعــات 

روان شناســی نشــان می دهــد کــه فعالیت هــای انســان بــرای ارضــای نیاز هــای معیــن 

صــورت می گیــرد. البتــه رفتــار همــه انســان ها مشــابه یکدیگــر نبــوده و بســتگی بــه 

، محیــط اطــراف و موقعیــت اجتماعــی فــرد دارد؛48 بــر ایــن اســاس نظریــات،  نــوع نیــاز

روان شناســی و روان شناســی  اجتماعــی در مبانــی نظــری اقتصــاد شــناختیـ  رفتــاری، 

بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بنابرایــن می تــوان تأثیــر اقتصــاد شــناختیـ  رفتــاری 

یــر بــه  را در پشــتیبانی و رفــع موانــع تولیــد مــورد بررســی قــرار داد کــه به عنــوان نمونــه در ز

دو مــورد اشــاره می شــود: 

	 
کــه ســعی در ارتقــای  اقتصــاد  شــناختی _ رفتــاری به عنــوان رویکــردی اســت 

دانــش اقتصــادی و نزدیــک  کــردن مدل هــای اقتصــادی بــا واقعیــت بیــرون دارد 

ــا بهره منــدی از نظریــات  کــه از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت؛ زیــرا ب

علــوم انســانی در زمینه هــای روان شناســی، جامعه شناســی، مردم شناســی 

و... ســعی در جبــران ضعف هــا و نقصان هــای مــدل اقتصــادی متعــارف دارد و 

در صــدد تبییــن واقع بینانــه از اقتصــاد اســت.
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انتقــال  و  بر ســاخت  در  بایــد  برخوردارنــد 

گفتمــان تأثــرات اجتماعــی در پشــتیبانی و 

مانع زدایــی از تولیــد، نقش آفرینــی کننــد، تــا 

ــرات اجتماعــی؛ اثبــات  ــر حســب تأث مــردم ب

ــا هویــت اجتماعــی خــود را در  اجتماعــی و ی

رونــق اقتصــادی و پشــتیبانی از تولید ببینند. 

ــرداز رســانه ها،  از نظــر  هارتلــی)1996( نظریه پ

کــه  مــردم امــروزی ضرورتــًا مردمــی  هســتند 

وی  می شــوند.  ســاخته  رســانه ها  توســط 

معتقــد اســت؛ فــن آوری ارتباطــات، نقشــی 

یرا واســطه   حیاتی در بر ســاخت مردم دارند؛ ز

میــان حــوزه  عمومــی  فرهنــگ مردمــی  و حــوزه  

کوچک تــری از دولــت رســمی  هســتند. 

نتیجهگیریوجمعبندی

ــاز مــورد توجــه اهــل  مســأله شــناخت از دیر ب

علــم بــوده و هســت. در عصرهــای گذشــته، 

فالسفه با رویکرد معرفت شناســانه و امروزه با 

رویکرد روان شناســانه، مســأله شــناخت مورد 

 ، تحلیــل و تبییــن قــرار می گیــرد. کارکــرد مغــز

نحــوه ی یادگیــری و تولیــد دانــش و کاربســت 

ایجــاد  منجربــه  مختلــف،  علــوم  در  آن 

رشــته های مختلفــی چــون آمــوزش و پــرورش 

شــناختی، مهندســی شــناختی، شــناخت 

اجتماعــی و اقتصــاد شــناختی شده اســت. 

بــا  کــه  اســت  رشــته  ای  شــناختی  اقتصــاد 

روان شــناختی،  فضــای  در  تجربــی،  روش 

فاکتورهــای مربــوط به احساســات و اجتماع 

را در تحلیــل فهــم بازارهــا و عوامــل اقتصــادی 

بنیان هــای  و  فــروض  تــا  می گیــرد  بــه کار 

اقتصــاد متعــارف را اصــالح کــرده اســت تــا 

بــه اقتصــاد به مثابــه علمــی  انســانی بنگــرد. 

از  بــردی  کار به  عنــوان  نیــز  را  اقتصاد رفتــاری 

مــا  کــه  می دهــد  نشــان  روان شــناس  اجتماعــی،  کیالدینــی   :49 اجتماعــی  اثبــات 

یــم کــه چگونــه رفتــار کنیــم، به خصــوص در  بــه دیگــران نــگاه می کنیــم تــا  یــاد بگیر

کار می دانیــم.  ایــن  را خبره تــر در  کــه دیگــران  زمانــی  و  و بحران هــا  موقعیت هــای مبهــم 

هویــت اجتماعــی50: روان شناســانی همچــون تاجفــل، بیلیــگ و ترنــر نشــان دادنــد کــه 

یــم.  بخشــی از هویــت اجتماعــی مــا از گروه هایــی ناشــی می شــوند کــه بــه آن تعلــق دار

ــی کــه گروه هــا  ــم، حتــی زمان ی ــه اعضــای گروه مــان دار مــا در واقــع تعصــب شــدیدی ب

تصادفــی شــکل گرفتــه باشــند. 

بــر حســب پیش فرض هــای فــوق، می تــوان تأثــرات اجتماعی آحــاد جامعــه را آن گونه رقم 

زد کــه در راســتای پشــتیبانی و مانع زدایــی از تولیــد و در نهایــت رونــق اقتصــادی عمــل 

کننــد. بــر فــرض اگــر هویت اجتماعــی یــک جامعــه را آن گونــه بر انگیخت که بر حســب 

تعصــب بــه ملیــت خــود، فقــط از کاالی تولیــد داخــل اســتفاده کننــد، رونــق تولیــد رقــم 

خواهــد خــورد، کــه شــبکه ی وســیعی از تولیــد را در رفــع نیاز هــای آن جامعــه به وجــود 

خواهنــد آورد و درهــای وابســتگی را بــر روی آن جامعــه، خواهنــد بســت. بــر ایــن اســاس 

آن جامعــه بــا تأمیــن نیازهــای خــود و مبرا شــدن از واردات، بــه حســب تقویــت بنیه هــای 

اقتصــادی و تولیــدی خــود، درهــای صــادرات را نیــز به روی اقتصاد خود خواهند کشــود 

و عــالوه بــر رفــع نیازهــای خــود، در عرصــه صــادرات نیــز پویــا خواهنــد شــد.

ســازوکارهای  بــه  توجــه  بــا  تــا  اســت  گفتمان ســازی  نیازمنــد  مســیر  ایــن  البتــه 

روان شناســانه و مؤلفه هــای اثرگــذاری بــر فرهنــگ عمومی مــردم، آنــان را در مســیر رشــد 

تولیــد و رونــق اقتصــادی پیش بــرد. رســانه ها در ایــن بیــن نقشــی بســزا دارنــد. رســانه ها 

یکــی از نهادهــای ارزش ســاز به شــمار می رونــد و در امــر گفتمان ســازی نقــش بســیار 

مهمــی  ایفــا می کننــد. بنابرایــن می تــوان بخــش عمــده ا ی از مســئولیت فرهنگ ســازی 

ــرات  ــرد تأث ــاری در پیش ب ــناختی ـ رفت ــاد  ش ــی اقتص ــاس مبان ــر اس ــازی ب و گفتمان س

اجتماعــی در راســتای پشــتیبانی و مانع زدایــی از تولیــد را بــه رســانه ها واگــذار کــرد. 

رسانه ها اعم از موسیقی، سینما، تلویزیون، مطبوعات و غیره که از ژانرهای گوناگون 

	 
ــرد  ــیطره رویک ــه س ــد ک ــده دارن ــادی، عقی ــران اقتص ــر از صاحب نظ ــی دیگ برخ

ع بقــای داروینــی بــر الگوهــای اقتصادی باعث شــده که بحث دگردوســتی  تنــاز

و نوع دوســتی، رخــت بربنــدد. بــر  اســاس فــرض داروینیســم اقتصــادی، افــراد و 

کثــر کــردن منافــع  بنگاه هــا بــرای بقــای خــود بــا تمــام تــوان تنهــا به دنبــال حدا

شــخصی هســتند. نظریــه دارویــن ابتــدا در زیست شناســی مطــرح شــد و بعــد 

بــه دیگــر عرصه هــا از جملــه اقتصــاد وارد شــد. در حــوزه اقتصــاد، بــا پذیــرش 

کثــر نفع شــخصی  رویکــرد دارویــن، درســت ترین راه بــرای بقــا، تــالش بــرای حدا

اســت کــه در فرآینــد آن، قــوی می مانــد و ضعیــف از بیــن مــی رود. 
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علــوم  شــناختی در حــوزه ی تصمیم گیــری 

ــذاری  ــناختی نام گ ــاد ش ــه اقتص ــادی ب اقتص

کرده انــد. اقتصاد رفتــاری به عنــوان شــاخه ای 

یشــه های  ر درک  بــرای  علــوم  شــناختی،  از 

قــوت  و  نقــاط ضعــف  یخــی، ماهیــت،  تار

رفتــار اقتصــادی کامــالً مفیــد اســت. اقتصــاد   

شــناختی ـ رفتــاری می خواهــد بــا اســتفاده از 

یافته هــای روان شناســی  شــناختی، تصویری 

واقع گرایانــه از فرآینــد اقتصــادی ارائــه دهــد، 

برایــن اســاس بــر جنبه هــای روش شــناختی 

فعالیت هــای اقتصــادی؛ هماننــد ارزش هــا، 

نیــات  انگیزه هــا،  گرایش هــا،  انتظــارات، 

و  اجتماعــی  و  فــردی  نیازهــای  البتــه  و 

محیط هــای متفــاوت کــه بــر تصمیم گیــری 

اقتصــادی افــراد تأثیرگــذار اســت می پــردازد و 

معقتــد اســت بایــد آن هــا را در اندازه گیری هــا، 

اقتصــادی  مدل هــای  تبییــن  و  تحلیل هــا 

مدنظــر قــرار داد. ایــن مقالــه در ترســیم نقــش 

پشــتیبانی  در  رفتــاری  ـ  شــناختی  اقتصــاد 

»نقــش  ترســیم  بــه  تولیــد؛  از  مانع زدایــی  و 

در  انتظــارات  و  ارزش هــا  عقایــد،  باورهــا، 

رفتــار و تصمیمــات افــراد«، »نقــش نهادهــا 

هدف گــذاری  »نقــش  ســازمان ها«،  و 

غیرحداکثر ســازی ســود در افــراد، بنگاه هــا 

اقتصــاد(«  در  )دگردوســتی  وســازمان ها 

و  پشــتیبانی  در  اجتماعــی«  »تأثــرات  و 

پرداختــه اســت.* تولیــد  از  مانع زادیــی 
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هوش مصنوعی،هوش مصنوعی،
سکوی پرش سکوی پرش اقتصاد دیجیتالاقتصاد دیجیتال
درکرفتاِرمحیط،تفکر،یادگیریواقدامهوشمندانهدراقتصاددیجیتالدرکرفتاِرمحیط،تفکر،یادگیریواقدامهوشمندانهدراقتصاددیجیتال

سمانهمهرپرورسمانهمهرپرور
دانشجویدکتریعلومارتباطاتدانشجویدکتریعلومارتباطات

برجســته ترین  از  یکــی  مصنوعــی  هــوش 

حوزه هــای علمــی عصــر حاضــر اســت کــه 

به دنبــال طراحــی و پیاده ســازی ماشــین های 

محاســباتی اســت و قابلیت انجــام کارهایی 

را  آن  انســان  ایــن  پیــش از  تــا  کــه  دارد  را 

به صــورت دســتی انجــام مــی داد. به عبارتــی 

ــد  ــوان هــوش مصنوعــی را فنــاوری جدی می ت

کــه مزیــت  سیســتم های یارانــه ای دانســت 

، یادگیــری و اقــدام  درک رفتــار محیــط، تفکــر

هوشــمندانه را بــه ایــن سیســتم ها می دهــد. حوزه هــای اصلــی دربرگیرنــده هــوش 

ــاد،  ی مصنوعــی شــامل یادگیــری عمیــق1، یادگیــری ماشــین2 در ابعــاد و حجــم داده ز

یــه بازی هــا5 روباتیــک اســت.  زبــان طبیعــی3، بینایــی ماشــین4، نظر

یــخ هــوش مصنوعــی از دوران باســتان بــا افســانه ها، داســتان ها و شــایعاتی درمــورد  تار

ــه آن هــا  گاهــی کــه به وســیله اســتاد ســازنده ب ــا آ موجــودات مصنوعــی دارای هــوش ی

در  انگلیســی  نویســنده  مک کــورداک،  پامــال  می شــود.  آغــاز  شده اســت،  بخشــید 

این بــاره نوشــته اســت: »هــوش مصنوعــی بــا آرزویــی کهــن بــرای جعــل خدایــان آغــاز 

شــد«؛ امــا ایــن واژه را نخســتین بــار جــان مک کارتــی در کنفرانــس دارمــوث مطــرح کــرد و 

ــود.  منظــور وی از آن »دانــش و مهندســی ســاخت ماشــین های هوشــمند« ب
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اقتصاد کشــورهایی مانند چین و هند. از این 

میــزان، 6/6 هــزار میلیــارد دالر به دلیــل افزایــش 

بهــره وری و 9/1 درصــد به علــت اثراتــی اســت 

کــه ایــن فنــاوری بــر بخــش مصــرف می گــذارد. 

کــه  می  دهــد  نشــان  پیش بینی هــا  ایــن رو  از 

تــا ســال 2030، چیــن معــادل 7هــزار میلیــارد 

، ایــاالت متحــده آمریــکا معــادل 3/7 هــزار  دالر

 1/8 معــادل  شــمالی  اروپــای   ، دالر میلیــارد 

، آفریقــا، اقیانوســیه و ســایر  هــزار میلیــارد دالر

 ، بازارهــای آســیا معــادل، 1/2 هــزار میلیــارد دالر

 ، آســیای توســعه یافتــه معــادل 900 میلیــارد دالر

، از  اروپــای جنوبــی معــادل 700 میلیــارد دالر

ایــن قابلیــت بهــره ببــرد. 

جهانگــرد، عضــو هئیــت علمــی دانشــکده 

اقتصــاد دانشــگاه عالمه طباطبایــی معتقــد 

، اقتصاددانان  اســت: »در جهــان مــدرن امــروز

ماننــد  گوناگــون،  آمــاری  موضوعــات  در 

رگرســیون چندگانه، تحلیــل عاملی، تخمین 

ــر راســت نمایی، مدل هــای مارکــف،  حداکث

و  عمیــق  یادگیــری  عصبــی،  شــبکه های 

ماشــین  یادگیــری  از  نیــز  یادگیــری  هویــت 

زمینــه  ایــن  در  البتــه  می کننــد.  اســتفاده 

به گونــه ای  دارد؛  وجــود  نیــز  تفاوت هایــی 

کــه موضوعــات اقتصادســنجی بــر علیــت 

کــه  درحالــی  دارنــد،  تمرکــز  اســتنتاج ها 

تمرکــز  پیش بینــی  بــر  ماشــینی  یادگیــری 

داده هــا  زمانی کــه  کــه  معنــا  ایــن  بــه  دارد. 

در  قدیمــی  مشــکالت  باشــند،  یــاد  ز

پیش بینــی و هم چنیــن یادگیــری عمیــق بــا 

لــذا  انجــام می شــود؛  بهتــری  تکنیک هــای 

هزینــه پیش بینــی و ســازماندهی در ماهیــت 

ــد.  ــا هــوش مصنوعــی کاهــش می یاب کارهــا ب

پیامدهــای  باعــث  بهتــر  پیش بینی هــای 

و  فیس بــوک  مایکروســافت،  گــوگل،  نظیــر  بزرگــی  شــرکت های  حاضــر  درحــال 

آمــازون به شــدت درحــال گســترش فعالیــت خــود در حــوزه هــوش مصنوعــی بــوده و 

 Google brain، Facebook Deep Text، ســرویس های بســیار حیرت انگیــزی هماننــد

AOL و دســتیار هوشــمند گــوگل را در زمینه هــای مختلــف هــوش مصنوعــی توســعه 

داده انــد.  در نــگاه کلــی بایــد هــوش مصنوعــی را اجتمــاع و قلمرو همگرایی بســیاری از 

یشــه ها و ایده هــای اصلــی آن را باید  دانش هــا، علــوم، و فنــون قدیــم و جدیــد دانســت. ر

یاضیــات، روان شناســی، عصب شناســی، فیزیولــوژی،  در فلســفه، زبان شناســی، ر

علــوم  و  یست شناســی  ز رایانــه  علــوم  بهینه ســازی،  و  احتمــاالت  کنتــرل،  یــه  نظر

اجتماعــی و اقتصــادی جســت. در ایــن مقالــه بــه وجــوه و اثــرات آن در اقتصــاد جهــان 

پرداختــه می شــود. 

، هوش مصنوعی به عنوان یک نهاد تولید اندیشــه اســت.  در ادبیــات اقتصــادی امــروز

بنابرایــن می توانــد بــدون آنکــه در تعــداد اندیشــه های خلــق بشــری تغییــری ایجــاد کند، 

باعــث ایجــاد رشــد نمایــی شــود. بیشــتر مطالعاتــی کــه تاکنــون صــورت گرفتــه اســت 

تمرکــز بیشــتری بــر یادگیــری ماشــین و تمرکــز کمتری بر تأثیــر فنــاوری هوش مصنوعی 

دارد. برخــی معتقدنــد کــه تــا ســال 2040 هــوش مصنوعــی عمومــی قابــل دسترســی 

اســت. برخــی نیــز یــک دوره 30 تــا 70 ســاله را بــرای گســترش هــوش مصنوعــی عمومــی 

پیش بینــی می کننــد و البتــه عــده ای نیــز بــر ایــن باورنــد کــه ایــن اتفــاق هرگــز نمی افتــد. 

چالــش مهــم مؤسســات بــا گســترش هــوش مصنوعــی، حفــظ توانایی هــا و نیازهــای 

یخی فنــاوری بــا هدف  یــک جهــان بــا هــوش مصنوعــی اســت. برخــی به تجربیــات تار

عمومــی متمرکــز می شــوند؛ امــا در تغییــرات ســریع هــوش مصنوعی بــر اقتصاد ممکن 

یخــی مفیــد نباشــد. برخــی نیــز معتقدنــد که اگــر یادگیری ماشــین  اســت تجربیــات تار

بــا بســیاری از پیشــرفت های دیگــر ترکیــب شــود در طیــف وســیعی از برنامه هــا مــورد 

یــخ بســیار مناســب اســت. اگــر ماهیــت هــوش  اســتفاده قــرار می گیــرد و اســتفاده از تار

مصنوعــی عمومــی محتمــل باشــد، می تــوان از آن به عنــوان فنــاوری بــا هــدف عمومــی 

به عنــوان یــک پتانســیل یــاد کــرد. 

تحلیل گــران بــرای درک رونــد بــازار هــوش مصنوعــی، از کلیــد واژه مالکیــت فکــری 

اســتفاده می کننــد کــه می توانــد اســاس پویایــی اقتصــادی بیــن شــرکت ها را متحــول 

کنــد. مالکیــت فکــری یــک اصــل مطــرح در اقتصــاد دانش بنیان اســت کــه نــوآوران این 

عرصــه را قــادر بــه تجاری ســازی اختراعات شــان می کنــد و امــکان درآمدزایــی از طریق 

فــروش یــا صــدور مجــوز بهره بــرداری را پیــش روی آن هــا قــرار می دهــد. 

بــر اســاس مطالعــه ای کــه یکــی از شــرکت های مشــاوره بین المللــی )PWC( انجــام 

داده اســت، تــا ســال ۲۰۳۰ گســتره هــوش مصنوعــی بــه تنهایــی ۷/ ۱۵ هــزار میلیــارد دالر 

بــه نفــع اقتصــاد جهانــی عمــل می کنــد؛ یعنــی چیــزی بیشــتر از مجمــوع خروجــی فعلــی 
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پیش بینــی  آنکــه  به دلیــل  می شــود.  بهتــر 

اســاس تصمیم ســازی و تصمیم گیــری بشــر 

اســت. هــوش مصنوعــی به عنــوان فنــاوری بــا 

هــدف عمومــی بهــره  وری و استانداردســازی 

ــر واقــع می شــود.  زندگــی بشــر در هــر دوره مؤث

ایــن موضــوع با مقایســه رشــد بهــره وری نیروی 

کار و قــدرت جابه جایــی در 50 ســال اخیــر بــا 

ورود فنــاوری اطالعــات ارتبــاط دارد و هــوش 

مهمــی  نقــش  موضــوع  ایــن  در  مصنوعــی 

یــادی وجــود دارد کــه نشــان  دارد«.6 شــواهد ز

می دهــد ســهم نیــروی کار در تولیــد ناخالص 

داخلــی کاهــش یافتــه و اگــر هــوش مصنوعی 

انتظــار  باشــد،  ســرمایه  از  جدیــدی  شــکل 

ــه  ــه هزین ــبت ب ــرمایه نس ــهم س ــه س ــی رود ک م

نیــروی کار در تولیــد افزایــش یابــد. 

تفاوتهوشمصنوعی،یادگیریماشینو

یادگیریعمیق

به طــور کلــی نمی تــوان تفاوتــی عمیــق بــرای 

و  ماشــین  یادگیــری  مصنوعــی،  هــوش 

یادگیــری عمیــق قائــل شــد و گاهــی ایــن واژه 

در هم پوشــانی بــا یکدیگــر بــه کار می رونــد؛ اما 

بــه هــر تقدیــر هــوش مصنوعــی حکــم مــادر دو مفهــوم دیگــر را دارد، بــه ایــن معنــا کــه 

هــوش مصنوعــی؛ یعنــی رایانــه ای کــه ماننــد انســان رفتــار می کند، حــال آنکــه یادگیری 

یرمجموعــه  هــوش مصنوعــی اســت و بــه تکنیک هایــی گفتــه می شــود کــه  ماشــین ز

یابــد و از چیزهــا ســردربیاورد و برنامه هــای  رایانــه را قــادر می ســازد تــا خــودش داده را در

یــر مجموعــه یادگیــری  بــردی هــوش مصنوعــی را ارائــه دهــد. یادگیــری عمیــق نیــز ز کار

ماشــین اســت و رایانه هــا را قــادر می ســازد تــا مســائل پیچیده تــری را حــل کننــد. درحال 

حاضــر ایــن مفاهیــم در بســیاری از موضوعــات علمی، فراتر از علوم رایانه تســری یافته 

اســت کــه ایــن نکتــه مؤیــد رشــد فنــاوری هــوش مصنوعــی بــا ویژگــی هــدف عمومــی 

یــادی بــر شــتاب رشــد اقتصــادی داشــته و در ســه زمینــه  اســت. ایــن موضــوع تأثیــر ز

منطــق نمــادی، رباتیــک و یادگیــری ماشــین مصــداق یافتــه اســت. بنابرایــن فنــاوری 

یابــی  هوش مصنوعــی در دنیــای اقتصــاد دیجیتــال، به عنــوان یــک ابــزار فــروش و بازار

بســیار مفید برای مشــاغل شــناخته شــده اســت؛ البته روش اســتفاده صحیح از این 

فنــاوری و آمــوزش نیــروی کار در همــه ســطوح نیــز ضــرورت دارد. 

مزیتهایهوشمصنوعیدراقتصاددیجیتال

مزایــای اصلــی اســتفاده از فنــاوری هوش مصنوعــی شــامل تقویــت روابــط بــا مشــتری، 

باقــی مانــدن در عرصــه رقابــت و افزایــش بهــره وری نیــروی کار اســت. بــه ایــن معنــا 

کــه در بخــش تقویــت روابــط بــا مشــتری، بــازار مصرفــی و خریــد و فــروش اینترنتــی راه 

ــه مشــتریان ثابــت کــرده کــه نیازهــای آن هــا  ــرای تحــول دیجیتــال همــوار کــرده و ب را ب

به ســرعت و بادقــت بــرآورده می شــود. شــرکت دیجیتالــی آمــازون کــه یکــی از بزرگتریــن 

فنــاوری هوش مصنوعــی  از  اســتفاده  بــا  اســت  آنالیــن  شــرکت های خرده فروشــی 

رفتارهــای احتمالــی خریــد مشــتریان را در آینــده براســاس توصیه هــا، سفارشــات 
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بوده انــد.  پیشــتاز  کانادایــی  و  اســترالیایی 

درحــال حاضــر یکــی از بزرگتریــن پلتفرم های 

  Alibaba یعنــی  جهانــی؛  آنالیــن  فــروش 

متعلــق بــه چیــن اســت و در ســایر حــوزه نیــز 

 petroChina، شــرکت های قدرتمندی مانند

 china construction bank، CITIC Group،

China life insurance Co  درحــال فعالیــت 

ــوی  ــرعت به س ــن به س ــن چی ــتند. بنابرای هس

دیجیتالــی شــدن پیش مــی رود و شــرکت ها 

بایــد اســتراتژی های آینده گرایانــه ای را بــرای 

آمــاده شــدن بــرای ایجــاد تغییــرات الزم بــه کار 

گیرنــد. 

در  پــا  ارو کــه  داده  نشــان  مطالعــات 

سیاســت های بهره گیــری از هوش مصنوعی 

در  و  اســت  متحــده  ایــاالت  از  عقب تــر 

عــوض ایــاالت متحــده نیــز از چین جــا مانده 

بــر ســاخت  ایــن موضــوع می توانــد  اســت. 

و تولیــد انــواع هــوش مصنوعــی بــا اســتفاده 

از داده هــا در کشــورهای مــورد نظــر متفــاوت 

باشــد؛ امــا جهانگــرد بــر ایــن بــاور اســت: »در 

موافقت نامه هــای  تجــاری  سیاســت های 

تجــاری با تعییــن اســتانداردهای بین المللی 

حفــظ حریــم خصوصــی می توانــد مســابقه 

اســتانداردهای  هماننــد  را  پایینــی  بــه  رو 

یســت در ســطح جهــان  بــازار کار و محیــط ز

سیاســت  ها  قبیــل  ایــن  آورنــد.  به وجــود 

اثرگــذار  نــوآوری  نــرخ و جهــت  بــر  می توانــد 

ــک  ــرای ی ــدت را ب ــاه  م ــت کوت ــا مزی ــد؛ ام باش

کشــور از بیــن می برنــد و روشــن نیســت کــه 

چگونــه بــر رشــد اقتصــادی و بهــره  وری مؤثــر 

درصــد   51/3 حــدود  هرحــال  بــه  اســت«. 

از تولیــد ناخالــص چیــن تــا ســال ۲۰۲۳ بــا 

کســب وکارهای  شــدن  دیجیتالــی  افزایــش 

و ســالیق فعلــی آن هــا پیش بینــی می کنــد. آمــازون حتــی می توانــد از ایــن طریــق 

محصــوالت را بــه مکان هایــی کــه احتمــال می دهــد، مشــتری آن هــا را ســفارش دهــد از 

قبــل ارســال کنــد. شــرکت های دیجیتالــی فــروش کاالهــای واســطه ای نیــز می تواننــد از 

طریــق پیاده ســازی نرم افزارهایــی نظیــر هوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین، کیفیــت 

خدمــات خــود را بــه مشــتریان بهبــود بخشــند. 

در حــوزه باقــی مانــدن در عرصــه رقابــت هــوش مصنوعــی تیم هــای قیمت گــذاری 

را درک می کنــد و پیش بینــی  بهتــری در مــورد انتظــارات مشــتریان از قیمت هــا ارائــه 

می دهــد و بدیــن ترتیــب فرآینــد قیمت گــذاری را تســریع می بخشــد و ســبب افزایــش 

یابــی دیجیتالــی می شــود. هرچنــد ممکــن اســت مشــاغل در  اعتمــاد مشــاغل بــه بازار

ابتــدا به دلیــل نگرانــی عقــب افتــادن از رقبــا، با شــفافیت ایجــاد شــده در قیمت گذاری 

مخالــف باشــند؛ امــا به دلیــل اینکــه هوش مصنوعــی اولویت هــا و نیازهــای واقعــی 

ــا قیمت گــذاری  ــا ب مشــتریان را شناســایی می کنــد، بــه شــرکت ها فرصــت می دهــد ت

صحیــح بــه ســودآوری الزم دســت یابنــد و از ایــن طریق از رقبا پیش بیافتند. در نتیجه 

پیش بینــی مبتنــی بــر داده هــا ماننــد فنــاوری هوش مصنوعــی، ســازمان ها را قــادر 

یــادی برای  گاهــی بیشــتری تصمیم بگیرنــد و از فرصت هــای کلیدی ز می ســازد تــا بــا آ

رشــد درآمــد اســتفاده کننــد. 

در زمینــه افزایــش بهــره وری نیــروی کار نیــز ایــن فنــاوری ابــزاری قدرتمنــد اســت و 

ــه دهــد و از ایــن طریــق، هــم  می توانــد بینــش صحیح تــری درمــورد قیمت گــذاری ارائ

باعــث افزایــش درآمــد و ســودآوری فروشــندگان شــود و هــم از طریــق ارائــه توصیه هــای 

کــه مشــتریان  کمــک می کنــد تــا محصوالتــی را  خــاص و عملــی بــه فروشــندگان 

عالقه منــد بــه خریــد آن هســتند، عرضــه کننــد؛ لــذا بــاور اولیــه بــه این مســأله کــه هوش 

مصنوعــی جایگزیــن انســان در بــازار کار می شــود، صحیــح نیســت و در حقیقت یک 

تیــم فــروش می توانــد بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت بهترین قیمت گــذاری را بــرای رضایت 

مشــتری انجــام دهــد و ســود خــود را نیــز بــه حداکثــر برســاند. 

چین،خطمقدماقتصاددیجیتالیهوشمصنوعی

اکثــر کشــورهای توســعه یافته بــه بهره گیــری پتانســیل هــوش مصنوعــی در بخش هــای 

مختلــف اقتصــادی پــی برده انــد و بــر ایــن باورنــد کــه اگــر خواهــان اوج و اســتفاده از 

مزایــای آن هســتند، بایــد قوانینــی را وضــع کننــد کــه بتوانــد مزایــای هــوش مصنوعــی را 

در اختیار شــهروندان قرار دهد و مانع گســترش معایب آن شــوند. در این زمینه چین 

ســرآمد کشــورهایی اســت کــه هــوش مصنوعــی را در خدمــت اقتصــاد خود قــرار گرفته 

اســت. دانشــمندان چینــی در نوشــتن مقاله های علمــی در حوزه هــوش مصنوعی در 

کنفرانس هــای بــزرگ دنیــا به شــکل قابــل مالحظــه ای نســبت بــه دانشــمندان اروپایــی، 
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ــی  ــارت دیجیتال ــه تج ــی ب ــرکت های چین ش

تبدیــل می شــود و می تــوان چیــن را در صــدر 

کشــورهای مصرف کننــده هــوش مصنوعــی 

البتــه  دانســت.  دیجیتــال  اقتصــاد  در 

ــا سیاســت های  پ ــادی در ارو ی شــرکت های ز

از  بهره گیــری  به ســمت  را  خــود  اقتصــادی 

یــکا  آمر اگرچــه  برده انــد.  مصنوعــی  هــوش 

مقولــه  در  جهــان  مهــم  یگــران  باز چیــن  و 

هــوش مصنوعــی و رونــق اقتصــاد دیجیتالــی 

خصوصــی  بخش هــای  در  امــا  هســتند؛ 

ماننــد  کوچک تــر  کشــور های  اقتصــادی، 

در  دارنــد.  را  عملکــرد  بهتریــن  ســنگاپور 

کــه  یــکا بــه میــزان داده ای  واقــع چیــن و آمر

یــکا  جمــع آوری می کننــد، بســتگی دارد. آمر

یتم هــا و توســعه  هم چنیــن در طراحــی الگور

مصنوعــی  هــوش  تکنولــوژی  جدیــد  مــوج 

پیشــتاز اســت. به دلیــل ایــن نــوآوری، آن هــا 

جــذب  را  اســتعداد ها  بهتریــن  می تواننــد 

کننــد و بــه همین دلیل چرخــه  قدرتمندی در 

کشــور ایجــاد می شــود. آلمــان از لحاظ بخش 

یــادی مشــاغل مربــوط  خصوصــی مقــدار ز

بــه هــوش مصنوعــی به ویــژه در شــرکت های 

کوچــک، متوســط و بخــش تولیــدی خــرده 

به دلیــل  پــا  ارو دیگــر  کشــورهای  امــا  دارد؛ 

تصویــب برخــی محدودیت هــای اســتفاده 

عقــب  هم چنــان  مصنوعــی  هــوش  از 

بعــدی،  ســتون  در  موجــود  نمــودار  اســت. 

در  مصنوعــی  هــوش  از  اســتفاده  متوســط 

کســب وکارهای بیــش از نفــر را در کشــورهای 

می دهــد:  نشــان  را  اروپایــی 

به طــور کلــی بایــد گفــت توافــق جمعــی دربــاره 

بــرد هــوش مصنوعــی در اقتصــاد  اینکــه کار

، وجــود نــدارد.  جهــان مفیــد اســت یــا مضــر

مشــخص نیســت کــه بــا حضــور ربات هــا در مشــاغل و بخش هــای اقتصــادی چــه بــر 

ســر کارگــران خواهــد آمــد و هنــوز زوایــای ســرمایه گذاری در اقتصــاد دیجیتالــی وابســته 

بــه هــوش مصنوعــی دارای ابهــام و نقــاط ناشــناخته اســت. ممکــن اســت شــرکت ها 

به ســمت بهره بــرداری از فنــاوری هــوش مصنوعــی در عرضــه کاال و ســودآوری متمایــل 

باشــند؛ امــا بایــد چالش هــای آن را نیــز شناســایی کننــد و از مدل هــای تحلیلــی 

پیچیده تــری بــرای پیش بینــی عرضــه و تقاضــا در بــازار کار و تلفیــق آن هــا بــا شــالوده 

ــر مدیریــت تحــول  اســتراتژی های نیــروی کار خــود اســتفاده کننــد. هم چنیــن بایــد ب

به ســوی نیــروی کار آینــده متمرکــز شــوند تــا اصطــکاک اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی 

از عــدم تناســب بیــن عرضــه و تقاضــا را بــه حداقــل برســد. ایــن مهــم نیازمنــد زمــان و 

مطالعــه مــدون اســت. بــه هرحــال نمی تــوان نادیــده انگاشــت کــه هــوش مصنوعــی تــا 

ســال ۲۰۳۰ نقــش بزرگــی در اقتصــاد جهانــی ایفــا می کنــد و ســهم آن بــه ۱۵. ۷ تریلیــون 

ــوش  ــاخت های ه یرس ــش ز ــال افزای ــتری به دنب ــورهای بیش ــه کش ــد و روزان دالر می رس

؛ امــا  مصنوعــی در تجــارت و اقتصادشــان خواهنــد بــود. امــری کــه اجتناب ناپذیــر

هم چنــان ناشــناخته اســت و دور از انتظــار نیســت کــه گــذر زمــان می توانــد عامــل 

مهمــی بــرای فراگیــری رشــد و رونــق اقتصــاد دیجیتالــی تحــت لــوای فنــاوری هــوش 

مصنوعــی باشــد. آزمــون و خطاهــای بســیاری باید صــورت گیرد تا محرک هــای بیرونی 

شناســایی و ابهامــات بــه شــناخت تبدیل شــود. بــه هرحــال جوامع می تواننــد از هوش 

مصنوعــی در جهــت دســتیابی بــه توســعه و رونــق اقتصــادی بهره منــد شــوند، درحالی 

ــا سیســتم های  ــازار کار شــود و ی ــرای انســان در ب ــد جایگزینــی ب ــاوری نبای کــه ایــن فن

یــزی شــوند کــه در همــه چیــز بهتــر از انســان عمــل  یادگیــری ماشــین به گونــه ای برنامه ر

ــازه و الینحــل مواجــه  ــا بحرانــی ت ــرا ایــن رخــداد می توانــد جامعــه انســانی را ب ی کننــد؛ ز

می کنــد.*

پینوشت
1. Deep Learning.         2. Machine learning.        3. Natural Language Processing.         4. Machine Vision.          5. Game theory.

.www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%  :6. قابل دسترسی در روزنامه تعادل به آدرس
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مقدمه

مــدرن، هرچنــد موضوعــات تحقیــق  علــم 

آزمایــش  بــرای  امــا  را متنــوع می کنــد؛  خــود 

اســتفاده  بــه  تمایــل  خــود  فرضیه هــای 

بنابرایــن  دارد؛  میان رشــته ای  رویکــرد  از 

توســط  علمــی  رشــته  هــر  پارادایم هــای 

یابــی  ارز  ، هم جــوار رشــته های  معیارهــای 

گذشــته، علــم  می شــود. در طــی سی ســال 

شــناخت،1 فرضیه هــا و مدل هــای شــناختی 

را ارائــه کــرده و بــه بوتــه آزمایــش کشــیده اســت 

ــر بســیاری از رشــته ها  ــر آن ب و همچنــان تأثی

در حــال افزایــش اســت، به عنوان مثــال علــوم 

ــر  اجتماعــی به طــور چشــمگیری تحــت تأثی

یــک چرخــش شــناختی2 غنــی می شــود چــرا 

کــه شــناخت موجــودات و تعامــالت میــان 

آن هــا را مطالعــه می کنــد. اقتصــاد شــناختی 

نیــز متأثــر از ایــن حرکــت در علــوم اجتماعــی 

به معنــی یکپارچــه  ایــن چرخــش  می شــود. 

فرایندهــای  اقتصــادی  تئــوری  شــدن 

شــناختی فــردی و جمعــی، بــا درنظــر گرفتــن 

ســطح  دو  در  یــک،  هــر  محدودیت هــای 

عامــل فــردی3 و تعامــالت پویــای میــان آن هــا 

اســت. اقتصــادی  فرایندهــای  در 

هســته ســنتی اقتصــاد کالســیک برمبنــای 

نیــت عامــل و مفاهیــم  بیشینه ســازی عقال

عمومــی  یــه  نظر و  نظریه بــازی4  در  تعــادل 

زمانــی  عامــل،  اســت.  شــده  بنــا  تعــادل5 

ــد  ــی« درنظــر گرفتــه می شــود کــه بتوان ن »عقال

توصیــف  عملکــرد  بیشینه ســاز  به عنــوان 

بــرای  قضایــا  تمــام  رویکــرد،  ایــن  در  شــود. 

یــک  بــه  م.(  )عامــل  ترجیحــات  توصیــف 

شــکل درمی آینــد؛ یعنــی اگــر ترجیحــات یک 

عامــل مطابــق بــا اصــول موضوعــه مشــخصی 

کــه اگــر عامــل در حــال بیشــینه  باشــد، آنــگاه همــه چیــز آن طــور اتفــاق می افتــد 

ــن  ــد. ای ــرد می نامن ــوب6 ف ــرد مطل ــد و آن را عملک ــاص باش ــردی خ ــک عملک ــردن ی ک

عملکــرد مطلــوب می توانــد میان زمانــی7 باشــد کــه بازنمــای ترجیحــات عامــل بــرای 

تمــام انتخاب هــای میان زمانــی او در آینــده اســت. از ســوی دیگــر زمــان آینــده، زمــان 

»آموزنــده« نیــز می باشــد؛ در »تئــوری بــازی«، »آمــوزش« فقــط در ذهــن عامــل اتفــاق 

می افتــد، کســی کــه اســتراتژی های تعادلــی خــود را بــرای تمــام آینــده و در مواجهــه بــا 

یکنــان  یکنــان می ســنجد و در عیــن حــال می دانــد کــه باز اســتراتژی های دیگــر باز

دیگــر نیــز همیــن کار را می کننــد. ایــن اســتراتژی های تعــادل در کنــار هــم یــک »تعــادل 

بــازی« می ســازند کــه از نظــر شــناختی پیچیــده اســت و منحــرف شــدن از آن بــه نفــع 

طرفیــن نیســت؛ همــان چیــزی کــه آن را »تعــادل َنــش«8  می نامنــد. 

در نظریــه عمومــی تعــادل، عامل هــا بایــد از نظــر شــناختی قــادر بــه اعــالم تعــداد بهینــۀ 

خریــد یــا فــروش بــا قیمت هــای پیشــنهادی توســط اکشــِنر9 حــراج در یــک حراجــی بــه 

، سیســتم های  ، در مواجهــه بــا عــدم تعــادل در بازار ســبک والرســی باشــند؛ ایــن اکشــنر

قیمــت متغیــر را ارائــه می کنــد تــا به طورکلــی تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا حاصل شــود. 

نظریــه عمومــی تعــادل بیــان می کنــد کــه یــک سیســتم قیمــت تعــادل وجــود دارد. ایــن 

سیســتم قیمتــی هــم تعــادل بــازار و هــم تعــادل پارتــو10 را فراهــم مــی آورد تــا آنجــا کــه بهبود 

وضعیــت یــک عامــل بــدون وخیــم شــدن وضعیــت عامــل دیگــر مقــدور نیســت. 

نیــت جمعــی11  در یــک بــازی به عنــوان تــالش بــرای یافتــن  یــه بــازی، عقال در نظر

نوعــی از تعــادل پارتــو در بــازی تعریــف می شــود؛ بنابرایــن تعــادل عمومــی، به معنــای 

نیت فــردی هر  ، هــم با عقال نیــت جمعــی پارتــو نیــت فــردی و عقال بیشینه ســازی عقال

نیت جمعی ســازگار اســت. در هســته ســنتی اقتصاد کالســیک،  عامــل و هــم بــا عقال

»زمــان« محــدود بــه زمــان حــال اســت، تعامــالت بیــن عامل هــا، محــدود بــه روابــط 

بی نــام و نشــان12 بــرای تبــادالت در بــازار اســت و ظرفیت هــای شــناختی عامل هــا 

پیچیــده و نامحــدود فــرض می شــود.

ــف  ــاز تعری ــمیت ب ــارد اس ــان مین ــط ج ــان« توس ــوم »زم ــی، مفه ــازی تکامل ــه ب ی در نظر

ــه، در زمینــه ای  ــرای آن درنظــر گرفتــه می شــود. ایــن نظری می شــود و ُبعــدی تکاملــی ب

اخالق شناســانه پــا بــه عرصــه گذاشــت و هــدف آن توضیــح انتخــاب اخالقــی در 

یــه از  ل تعامــالت بیــن عامل هــا اســت. بــه هرحــال، بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن نظر خــال

زمینــه ای اخالقــی برخاســته، صرفــًا توانســته یــک مــدل کلــی از شــناخت ارائــه دهــد و 

ــًا از منظــر غیــر آموزشــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد. عمدت

، تئــوری بــازی تکاملــی تمــام انــواع تعامــالت اجتماعــی را در یــک بعــد زمانــی  از ایــن رو

تکاملــی در نظــر می گیــرد؛ امــا به انــدازه کافــی شــناخت را در نظــر نمی گیــرد. در مقابــل، 

اقتصــاد کالســیک فقــط زمــان حالــی را کــه شــدیدًا متأثــر از آمــوزش اســت، لحــاظ 
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نیــت فــردی و  نیــت پارتــو به ســمت عقال عقال

نیــت انطباقــی اجتماعی ســوق داد. عقال

1-2اشکالعقالنیتفردی

نــی  عقال رفتــاری  کالســیک،  اقتصــاد  در 

اســت کــه به دنبــال حداکثرســازی عملکــرد 

ابجکتیــو باشــد. هربــرت ســیمون ایــن شــکل 

نیــت ســببی«13  خوانده  نیــت را »عقال از عقال

ــز  ــت نی نی ــن عقال ــه ای ــده ب ــاد عم ــت. انتق اس

ــت  نی ــت: عقال ــیمون اس ــه از س ــأت گرفت نش

توضیحــی  ارزش  درصورتــی  تنهــا  ســببی 

بــرای  را  درواقــع عملکــردی  کــه عامــل  دارد 

درهرصــورت  کنــد.  بهینــه  تصمیم گیــری 

بهینه ســازی  ایــن  شــناختی،  علــوم  طبــق 

در بیشــتر مــوارد بــا ظرفیت هــای شــناختی 

محــدود عامل هــا ســازگار نیســت. عــالوه بــر 

ایــن، عامــل بایــد عملکــرد ابجکتیــو خــود 

عظیــم  پیش فــرض  یــک  ایــن  بشناســد.  را 

می گــذارد؛  نمایــش  بــه  را  دیگــر  معرفتــی 

فرمول بنــدی چنیــن عملکــردی، همچــون 

را  آن خــود  کــه عامل هــا در  موقعیت هایــی 

باشــد. پیچیــده  بســیار  می توانــد  می یابنــد، 

1-2-1 عقالنیت محدود14

همــه سیســتم های شــناختی، چــه طبیعــی 

شــناختی  ظرفیت هــای  مصنوعــی،  چــه  و 

محــدودی را نمایــش می دهنــد. ایــن شــرایط 

مــا  زندگــی  در  رایانه هــا  روزافــزون  رشــد  بــا 

و  مــردم  بیــن  ارتبــاط  نمی کنــد.  تغییــری 

در  را  یــک  هــر  محدودیت هــای  رایانه هــا 

کمــاکان  امــا  می دهــد؛  کاهــش  هــم  کنــار 

ایــن محدودیت هــا وجــود دارنــد. البتــه، بیــن 

محدودیت هــای شــناختی انســان و ماشــین 

ــه ای وجــود دارد کــه  ــدازه، مفــروض مــی دارد. راه میان می کنــد و شــناخت را بیــش از ان

به وســیله آن می تــوان هــم زمــان تکامــل و هــم زمــان آمــوزش را حفــظ کــرد و شــناخت 

انســان بــا محدودیت هــا و پیچیدگی هــای آن را نیــز درنظــر گرفــت.

ــردازش اطالعــات، و در وســیع ترین مفهــوم ممکــن،  »شــناخت«؛ عبــارت اســت از پ

فرایندهــای تفســیر )اطالعــات م.(  آن، ماننــد  تمــام جنبه هــای مختلــف  شــامل 

اســت؛ بنابرایــن یک »سیســتم شــناختی«، سیســتمی بــرای پــردازش اطالعات اســت. 

ــع کــرد کــه  ی ــراد توز ــادی از اف ی ــا در تعــداد ز ــد ی ــرد واحــد گنجان ــوان آن را در یــک ف می ت

یع شــده«  ــه ایجــاد اصطالحــات »شــناخت فــردی« و »شــناخت توز به ترتیــب منجرب

یع  می شــود. »شــناخت اجتماعــی«؛ شــناختی اســت کــه بــر همه افــراد یک جامعــه توز

می شــود و بــا شــبکه های محلــی آن هــا تعامــل دارد. شــناخت فــردی را می تــوان به نوبــه 

یع شــده بــر شــبکه عصبــی در نظــر گرفــت. خــود، شــناختی توز

»علــوم شــناختی«، هــم عملکــرد و هــم تکامــل سیســتم های شــناختی را به عنــوان 

سیســتم هایی کــه قــادر بــه ســازگاری از طریــق یادگیــری و توســعه همزمــان هســتند، 

مطالعــه می کنــد. به طورکلــی دو نــوع معیــار بــرای قضــاوت در مــورد موفقیــت یــک 

، زنــده مانــدن اســت؛ کارکــرد  سیســتم شــناختی پیش بینــی شــده اســت. اولیــن معیــار

سیســتم شــناختی حفظ ســازگاری کل سیســتم در برابر محدودیت های زنده ماندن 

، درســتی اســت. سیســتم شــناختی وظیفــه دارد پیش بینــی  آن اســت. دومیــن معیــار

ــم  ــدی در عل ــوم کلی ــک مفه ــت« ی نی ــد. »عقال ــت بیافت ــن اس ــی ممک ــه اتفاق ــد چ کن

نیــت همــان معنــای اقتصــاد کالســیک را نــدارد.  شــناخت اســت؛ امــا در اینجــا عقال

جریــان گســترده ای از تحقیقــات درمــورد منطــق مرتبــط بــا معیــار »درســتی« در دســت 

ل کــردن« اســت، به عبــارت  نــی« بــودن به معنــای »خــوب اســتدال انجــام اســت. »عقال

ل. بــا معیــار زنــده مانــدن،  دیگــر اســتفاده از یــک سیســتم منطقــی بــرای اســتدال

کــردن« اســت، به عبــارت دیگــر عمــل  بــودن به معنــای »خــوب عمــل  نــی«  »عقال

کــردن به گونــه ای کــه تطبیق پذیــری و حیــات را تأمیــن نمایــد. ایــن دو معیــار در علــم 

ل کــردن و خــوب پیش بینــی کــردن،  شــناخت، تقابلــی باهــم ندارنــد. خــوب اســتدال

به طورکلــی ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه خــوب عمل کنیم. ایــن به معنای قــراردادن 

ل و پیش بینــی در خدمــت ظرفیت هــای تطبیق پذیــری اســت؛  ظرفیت هــای اســتدال

نیــت تطبیقــی در خــط مقــدم اســت.  بنابرایــن عقال

نیــت شــکل گرفتــه اســت،  ســاختار ایــن نمــود از اقتصــاد شــناختی حــول مفهــوم عقال

مفهومــی کــه هــم بــه علــم اقتصــادی و هــم بــه علم شــناختی تعلــق دارد. و این مزیــت را 

دارد کــه بحث هــای اصلــی را در مرکــز توجــه و تفاوت هــای مهم دیدگاه هــا را در معرض 

نیــت فــردی  ، ســؤاالت مربــوط بــه عقال نمایــش قــرار می دهــد. در اقتصــاد کالســیک نیــز

نیــت و  و جمعــی مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد؛ امــا بایــد تمرکــز را از بیشینه ســازی عقال
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تفاوت هایــی وجــود دارد؛ امــا قبــل از بررســی 

مفهــوم  بــه  عمیق تــر  بایــد  تفاوت هــا،  ایــن 

کنیــم. شــناخت نــگاه 

اطالعــات  پــردازش  به معنــی  شــناخت، 

اســت. ایــن تعریــف بایــد به معنــای وســیع آن 

ــز در اینجــا نه تنهــا  گرفتــه شــود. اطالعــات نی

بــه اطالعــات نمادیــن، بلکــه همــه اشــکال 

محیــط  از  کــه  پیچیــده ای  ســیگنال های 

 ، می آیــد اشــاره دارد و پــردازش اطالعــات نیــز

هــم بــه پــردازش پاییــن بــه بــاال از اطالعــات 

خــام و پــردازش بــاال بــه پاییــن فرضیه هــای 

تفســیری اشــاره دارد. پــردازش بــاال بــه پاییــن 

انــواع پیامدهــای مــورد انتظــار ســیگنال های 

اســتنباط  را  محیــط  از  شــده  یافــت  در

تفســیری«15    »فرآینــد  کل  بنابرایــن،  می کنــد؛ 

بخشــی جدایی ناپذیر از شــناخت را تشکیل 

می دهــد. در ایــن زمینــه می تــوان اطالعــات 

لغــوی  یشــه  ر مفهــوم  بــه  را   )information(

 )in-formare( اینفورمیــر  یعنــی  آن؛  التیــن 

اخــذ کــرد، به عبارت دیگــر به عنــوان بازنمایــی 

داخــل سیســتم  در  کــه  از جهــان خارجــی 

شــناختی شــکل گرفتــه اســت. به طورکلــی، ایــن بازنمایــی نبایــد تصویــری پایــدار از 

یــک موقعیــت در جهــان تلقــی شــود، بلکــه به عنــوان تفســیری از ایــن موقعیــت اســت؛ 

بنابرایــن تفســیرهای مختلفــی از موقعیــت مشــابه بــا توجــه بــه توانایــی عامــل بــرای 

کــه مرتبــط بــه تجربــه وی هســت؛ امکان پذیــر اســت. طبقه بنــدی 

کار روان شناسان در شناخت انسان، آن ها را وادار به فرض وجود دو شکل حافظه ی 

کوتاه مــدت و بلندمــدت کــرده اســت. آزمایش هــای آنــان بــر مبنــای قانــون میلــر نشــان 

می دهــد کــه حافظــه کوتاه مــدت محــدود بــه 2 ± 7 الگــو هســت و یــک دوره مشــخص 

ده ثانیــه ای بــرای حفظ کــردن یکــی از الگوهــا در حافظــه بلندمــدت موردنیــاز اســت. 

ایــن نشــان دهنده دو محدودیــت قــوی اســت کــه بــر ظرفیت هــای شــناختی انســان 

تحمیــل می شــود، هــر فعالیــت ذهنــی موردنظــر باشــد، تفاوتــی نــدارد. فعالیت هــای 

ایــن محدودیت هــا در ظرفیت هــای شــناختی  توســط  به شــدت  انســان  آموزشــی 

محــدود می شــود. در نــگاه اول، فعالیــت آموزشــی ماشــین ها بســیار محدودتــر به نظــر 

می رســد؛ امــا مثــال شــطرنج نشــان می دهــد کــه قــدرت متخصــص انســانی بــا ماشــین 

کــه ماشــین دارای ظرفیت هــای  یــم  برابــر اســت. مــا فقــط می توانیــم نتیجــه بگیر

شــناختی محــدود در ســطوح دیگــر اســت. در اینجــا، ایــن ظرفیت هــای دســته بندی 

یابــی الگوهــای مربوطــه - در انســان ها قدرت بیشــتری  هســتند کــه - بــرای ایجــاد و ارز

ــرای  ــر هســتند. گویــی ظرفیت هــای محــدود ب دارنــد و در ماشــین ها بســیار محدودت

محاســبه انســان بــا ظرفیت هــای محــدود بــرای دســته بندی ماشــین آالت جبــران 

می شــود. در هــر دو حالــت، ظرفیت هــای شــناختی محــدود باقــی می ماننــد. هــر 

تحولــی ممکــن اســت در ظرفیت هــای محاســبه ماشــین آالت و نحــوه تعامــل انســان 

بــا آن هــا رخ دهــد؛ امــا کمــاکان ظرفیت هــای شــناختی ترکیبــی آن هــا محــدود خواهــد 
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نیــت رویــه ای از  می شــود؛ بنابرایــن اصــل عقال

نیــت محــدود مشــتق می شــود. عقال

بــرای  را  جدیــدی  تحقیــق  زمینــه  ایــن 

آنــان  می کنــد،  فراهــم  اقتصاددانــان 

روش  جهانــی  فرضیــه  نمی تواننــد  دیگــر 

بهینه ســازی را مســلم فــرض کننــد؛ امــا بایــد 

نحــوه تصمیم گیــری عامــالن را مــورد بررســی 

بــه  روان شناســی  رویکــرد  ایــن  دهنــد.  قــرار 

نیــت رویــه ای، توصیف بســیار متفاوتی  عقال

از فرایندهــای تصمیم گیــری را بــرای فرآینــد 

شــده،  ارائــه  منحصربه فــرد  حداکثرســازی 

می دهــد.  ارائــه  ســببی  نیــت  عقال توســط 

هم چنیــن درک ایــن نکتــه امکان پذیــر اســت 

نیــت  نیــت محــدود، قویــًا بــا عقال کــه عقال

یــه ای ســازگار اســت، بــه مفهــوم  مســتدل رو

در  مانــدن  زنــده  محدودیت هــای  ارضــای 

یــک محیــط پیچیــده؛ اما ایــن رویکــرد از یک 

کمبــود جــدی رنــج می بــرد. این یــک توصیف 

از ظرفیت هــای  یــک لحظــه مشــخص  در 

نمی توانــد  امــا  اســت؛  عامــل  یــک  یــه ای  رو

چگونگــی ســاخت دانــش رویــه ای، ازجملــه 

قوانیــن مقتضــی را توضیــح دهــد. ایــن نقــش 

در ســاخت دانــش رویــه ای بــه فرآیند یادگیری 

دارد. تعلــق 

1-2-3 عقالنیت انطباقی18 و یادگیری

در  یادگیــری  فرایندهــای  مدل ســازی  در 

ســه  بیــن  به طورکلــی  شــناختی،  علــوم 

ــز ایجــاد شــده اســت.  حالــت یادگیــری تمای

اولیــن مــورد مربــوط بــه دســته بندی الگوهــا 

فعالیت هــای  همــه  بــرای  کــه  می باشــد 

شــناختی، به ویــژه در محیط هــای پیچیــده 

یادگیــری  دوم،  مــورد  اســت.  ضــروری 

مانــد و آمــوزش صریحــًا فقــط می توانــد بــا یــک افــق محــدود انجــام شــود. به طورکلــی 

بســیاری از محدودیت هــا به دلیــل انفجــار ترکیبــی در احتمــاالت اســت. هنگامی کــه 

نیــت محــدود را به عنــوان »نظریــه نحــوه زندگــی در یــک جهــان  هربــرت ســیمون عقال

بی نهایــت پیچیــده درحالی کــه فقــط دارای ظرفیت هــای شــناختی محــدود اســت« 

تعریــف می کنــد، او یــک پارادوکــس را ارائــه می دهــد. مــا هم چنیــن می توانیــم، به طــور 

گــذرا، یــادآوری کنیــم کــه ســیمون در اینجــا بــه معیــار زنده مانــدن توجــه دارد. همکاری 

نیــت محــدود، هــم از لحــاظ  بیــن علــوم شــناختی و علــوم اقتصــادی در موضــوع عقال

یــک و هــم ازنظــر توصیفــی، می توانــد سرمشــق و پرثمــر باشــد. تئور

1-2-2 عقالنیت رویه ای16

ــا فرمــول متناقــض خــود، ســنگ بنــای  نیــت محــدود، ب در اقتصــاد شــناختی، عقال

نیت محــدود، اختصاص  نیــت فــردی اســت. یکــی از راه هــای حل تناقض عقال عقال

یــه ای بــه افــراد اســت کــه آن هــا را قــادر می ســازد تــا کامــالً  دادن انــواع دانش هــای رو

مســتقیم به ســوی اهــداف خــود پیــش برونــد. نویســندگان مختلــف اصطالحــات 

ــه ایــن دانــش، ماننــد قوانیــن تولیــد، الگوهــای موقعیــت -  ــرای اشــاره ب مختلفــی را ب

عملکــرد و عــادات بــه کار برده انــد. ایــن می توانــد خــود را در قالــب دانــش صریــح یــا 

ــاد به عنــوان دانــش فنــی - ضمنــی نشــان دهــد. وقتــی صریــح باشــد،  ی ــه احتمــال ز ب

ل را ممکــن می کنــد. اســتدال

ــرای بهینه ســازی ســود و عملکــرد خــود  اگــر عامــالن از روش هــای صریــح و روشــن ب

نیت  اســتفاده نکننــد، بایــد بــه روش هــای مؤثر در انتخــاب آن ها توجه ویژه شــود. عقال

ســببی بــر ویژگــی نتیجــه کار متمرکــز می شــود؛ یعنــی بایــد یکــی از مــوارد بهینــه باشــد. 

نیــت  نیــت اســت؛ عقال کامــل معنــای عقال وارونه ســازی  ادامــه می آیــد  آنچــه در 

به جــای تمرکــز بــر نتیجــه رویــه، اکنــون روی خــود رویــه و دانــش رویــه ای مورداســتفاده 

ــت  ــش17 اس ــن رضایت بخ ــامل قوانی ــن ش ــه ای هم چنی ــش روی ــن دان ــرد. ای ــرار می گی ق

ــه همیــن دلیــل به دنبــال اســتفاده ای کــه  ــر تحقیقــات باشــد. ب ــی ب ــد پایان کــه می توان

نیــت، رویــه ای گفتــه  توســط هربــرت ســیمون معرفــی گردیــد بــه ایــن شــکل از عقال

	 
در نظریــه بــازی تکاملــی، مفهــوم »زمــان« توســط جــان مینــارد اســمیت بــاز 

تعریــف می شــود و ُبعــدی تکاملــی بــرای آن درنظــر گرفته می شــود. ایــن نظریه، 

آن توضیــح  گذاشــت و هــدف  بــه عرصــه  پــا  در زمینــه ای اخالق شناســانه 

انتخــاب اخالقــی در خــالل تعامــالت بیــن عامل هــا اســت. بــه هرحــال، بــا 

 توانســته 
ً
توجــه بــه ایــن کــه ایــن نظریــه از زمینــه ای اخالقــی برخاســته، صرفــا

 از منظــر غیــر آموزشــی مــورد 
ً
یــک مــدل کلــی از شــناخت ارائــه دهــد و عمدتــا

ــرد. ــرار می گی ــه ق توج
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یجــی الگــوی  یابــی تدر تقویتــی اســت کــه ارز

موقعیــت - عملکــرد را امکان پذیــر می کنــد. 

ســومین مــورد، یادگیــری مقدماتــی اســت کــه 

پیش شــرط فعالیــت آموزشــی اســت. همــه 

مشــترک  کار  نتیجــه  مدل ســازی ها  ایــن 

علــوم شــناختی طــی چندیــن دهــه بــا کمــک 

محاســبات  و  یاضیــات  ر آمــاری،  فیزیــک 

نظــری اســت. پیشــرفت در علــوم اعصــاب، 

تــا  اســت  ســاخته  قــادر  را  تئوری هــا  ایــن 

بســیار  هماهنگــی  تجربــی  داده هــای  بــا 

بیشــتری داشــته باشــند. قابــل توجــه اســت 

هــم  کــه  یادگیــری  قوانیــن  از  بســیاری  کــه 

توســط متخصصــان مغــز و اعصــاب و هــم از 

طریــق نظریه پــردازان، پیشــنهاد شــده، ســاده 

هســتند. قوانیــن محلــی تحــول در شــبکه 

عصبــی.

بــازی  یــک  متــن  در  به طورکلــی  یادگیــری 

از  ســؤال  همیــن  می شــود.  انجــام  تکــراری 

یادی  توضیحــات بــازی می تواند مشــکالت ز

بــازی  بــرای  توضیحــات  ایــن  کنــد.  ایجــاد 

مثــل شــطرنج، آســان اســت کــه یــک جهــان 

کامــالً به صــورت  بــوده و می توانــد  کوچــک 

بــرای  نمی تــوان  شــود.  توصیــف  محــدود 

مشــکل خوب رانندگی کردن در شــهر همین 

نظــر را داد؛ و بــا ایــن وجــود راننــدگان، حــرکات 

مناســب بــرای هــر موقعیــت متفــاوت را بــه 

روشــی نســبتًا مطمئن و آنی انجام می دهند. 

آن هــا دانــش فنــی مربوطــه را کســب کرده انــد. 

ــل توجــه، انعطاف پذیــری  ایــن خاصیــت قاب

را در شــرایط  کــه ســازگاری  عصبــی اســت 

می کنــد. امکان پذیــر  پیچیــده 

فنــی،  دانــش  در  اقتصــادی  عامل هــای 

مهــارت بیشــتری نســبت بــه دانــش نظــری 

خــود دارنــد. بیشــتر اوقــات در بیــان دانــش فنــی خــود از طریــق دانــش نظــری دچــار 

مشــکل بزرگــی می شــوند. عامل هــا در دانــش فنــی و دانــش نظــری خــود ناهمگــون 

یــرا یادگیــری آن هــا به ســوابق آن هــا بســتگی دارد و محدودیت های انطباقی  هســتند؛ ز

در هــر موقعیتــی، مخصــوص همــان موقعیــت اســت. اولیــن رکــن در چشــم انداز 

اقتصــاد کالســیک، عاملــی اســت کــه تمایــل بــه حداکثــر ســازی مطلوبیــت دارد. 

اقتصــاد شــناختی مفهــوم یــک عامــل را که رضایتمنــدی و دانش فنی خــود را در ظرف 

یادگیــری، در بیشــتر مــوارد بــدون اینکــه حتــی آن هــا را به صراحــت بدانــد، به صــورت 

ــا تطبیــق می دهــد و اتخــاذ می کنــد؛ بنابرایــن همــه عامل هــا ناهمگــون هســتند،  پوی

اگرچــه دانــش کمــی از خصوصیــات خــود و دیگــران دارنــد.

1-3جستجویعقالنیتجمعی

، آن هــا  افــراد بــا اقدامــات و تعامــالت خــود، اقتصــاد را می ســازند. از طریــق تقســیم کار

به طــور جمعــی بهتــر از انفــرادی در دســتیابی بــه کاالهــا و خدماتــی کــه بــه آن هــا امــکان 

حفــظ ســازگاری در محیط هــای پیچیــده را می دهــد، موفــق می شــوند. اقتصادهــای 

مــدرن بــا اتصــال بــه یکدیگــر به ســمت شــکل گیری یــک سیســتم تطبیقــی پیچیــده 

منحصربه فــرد حرکــت می کننــد. محدودیت هــای موجــود در ایــن سیســتم نه تنهــا 

، برخــورد عرضــه و تقاضــا بــا عدالــت اجتماعــی در بازتولیــد  شــامل منابــع طبیعــی نــادر

یع شــده افــراد در  منابــع انســانی می شــود؛ بلکــه شــامل محدودیت هــای شــناختی توز

فرایندهــای تولیــد و مبادلــه نیــز می گــردد.

یــع شــده، محدودیت هــای شــدیدی هســتند. افــراد  محدودیت هــای شــناختی توز

نمی تواننــد کاری انجــام دهنــد کــه خــارج از محــدوده دانــش و توانایی آن ها باشــد، چه 

به تنهایــی و چــه در تعامــل بــا دیگــران. آن هــا نمی تواننــد چیزی خــارج از محــدوده آنچه 

می داننــد چگونــه بــر اســاس مدل هــای خــود و اطالعــات موجــود در مــورد طبیعــت و 

اســتراتژی های خــود و دیگــران بایــد پیش بینــی کننــد، پیش بینی کننــد؛ چه به تنهایی 

و چــه در تعامــل بــا دیگــران.

بــار ایــن محدودیت هــای شــناختی بــر روی فرایندهای شــناخت اجتماعی قــرار دارد. 

مــا قبــالً شــناخت اجتماعــی را به عنــوان شــناختی مشــخص کرده ایــم که بــر روی همه 

یــع می شــود.  افــراد یــک جامعــه و تعامــالت آن هــا در داخــل شــبکه های اجتماعــی توز

شــناخت اجتماعــی پــردازش اطالعــات در ســطح جامعــه اســت. اطالعــات جدیــد 

بــه عامل هــا خاصــی در شــبکه اجتماعــی می رســد؛ از طریــق تعامــالت زنجیــره ای کــه 

، شــبکه های اجتماعــی  توســط شــبکه اجتماعــی پــردازش می شــود. به عبــارت دیگــر

پشــتیبان فرایندهای شــناخت اجتماعی هســتند.

 موفق تریــن معیــار بــرای شــناخت اجتماعــی از مبانــی اقتصــادی به عنــوان یــک 
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یــا ساده ســازی  بــرای هماهنگــی  را  قوانیــن 

می کننــد.  بســیج  خــود  تعامــالت  تنظیــم 

ایــن قوانیــن از همــه اشــکال نهــادی، ماننــد 

قراردادهــا،  اعتقــادات،  آداب ورســوم، 

شــبکه های  بازارهــا،  قوانیــن،  هنجارهــا، 

یــا  خصوصــی  ســازمان های  و  اجتماعــی 

عمومــی سرچشــمه می گیرنــد. آن هــا ممکــن 

یــه  نظر باشــند.  ضمنــی  یــا  صریــح  اســت 

الهــام  می تــوان  را  نهادهــا  درمــورد  هایــک 

دانســت   » کــوز و  نایــت   ، »منگــر از  گرفتــه 

عــدم  اطالعــات،  مشــکالت  به ســمت  کــه 

کــه  اطمینــان و هماهنگــی بــا عامل هایــی 

ــا ایــن مشــکالت  در جریــان تعامــالت خــود ب

اســت. چرخیــده  می شــوند،  مواجــه 

کاال  کــه مبادلــه  بازارهــا مؤسســاتی هســتند 

و خدمــات را ســازمان می دهنــد. به نــدرت 

می تــوان یــک بــازار خــاص را یافــت کــه توابــع 

اقتصــادی  اســتاندارد  یــه  نظر بــا  مطابــق  آن 

کــه  والراســیایی  حراجــی  یــک  بــا  باشــد، 

کــه  تــا زمانــی  قیمت هــا را اصــالح می کنــد 

ــی بیــن عرضــه و تقاضــا حاصــل  تعــادل جزئ

ــا قوانیــن خاصــی اداره  شــود. بیشــتر بازارهــا ب

کــه هــم توســط خریــداران و هــم  می شــوند 

ازطــرف فروشــندگان پذیرفتــه شــده اند. آن هــا 

یــک مثــال عالــی از رضایتمنــدی اجتماعــی 

اینجــا،  در  می دهنــد.  ارائــه  شــده،  یــع  توز

حراج دهنــده بــه یکــی از اشــکال احتمالــی 

اقتصــادی  در  می شــود.  تبدیــل   ، بــازار

بازارهــا،  پیچیــده،  بســیار  کار  تقســیم  بــا 

بــه عامل هــا منتقــل می کننــد  را  اطالعاتــی 

کــه از اهمیــت اساســی بــرای پیونــد فعالیــت 

برخــوردار  کل  اقتصــاد  بــا  آن هــا  اقتصــادی 

اســت. ایــن قیمــت آن هــا را قــادر می ســازد تــا 

سیســتم ســازگار پیچیــده بهــره می بــرد: محدودیت هــای زنــده مانــدن جهانــی و فــردی 

بایــد هــر دو به صــورت طوالنی مــدت بــرآورده شــوند. رضایــت بلندمــدت به معنــای 

یافتــن ســازش پایــدار بیــن رضایــت مربــوط بــه محدودیت هــای جهانــی و رضایــت 

یــع شــده، مربــوط بــه محدودیت هــای فــردی اســت. ایــن ســازش پایــدار  اجتماعــی توز

ــدار دارد. ســازش مشــابه در هــر ســطح از  ــا توســعه پای یــک هســته مشــترک معنایــی ب

نیــت  یع شــده بــرای تعییــن عقال نیــت انطباقــی توز ســازمان اعمــال می شــود. مــا از عقال

جمعــی بــر اســاس جســتجوی چنیــن ســازش پایــداری صحبــت می کنیــم. ایــن نقش 

سیاســت های اقتصادی اســت که ســعی در یافتن آن دارد. معیار ثانویه ی موفقیت، 

پیش بینــی چیــزی اســت کــه ممکــن اســت در ســطح جمعــی و فــردی رخ دهــد. ایــن 

پیش بینی هــا بــرای جلــب رضایــت معیــار اصلــی الزم و مفیــد هســتند.

نیــت جمعــی توســط کارایــی پارتــو19 به عنــوان وضعیتــی  در اقتصــاد کالســیک، عقال

از اقتصــاد تعریــف می شــود کــه در آن وضعیــت عامل هــای خــاص نمی توانــد بــدون 

وخیــم شــدن وضعیــت دیگــران بهبــود یابــد. کارایــی پارتــو یک مفهــوم هنجاری اســت. 

نیــت جمعــی را به دلیــل محدودیت هــای شــناختی و  در اقتصــاد شــناختی، عقال

ــوان  ــوع به عن ــن موض ــرد. ای ــف ک ــوب تعری ــت مطل ــک حال ــوان ی ــباتی نمی ت ــا محاس ی

یع شــده،  ــدار بیــن رضایــت جهانــی و رضایــت اجتماعــی توز جســتجوی ســازش پای

یــع شــده، صــورت می گیــرد. ایــن نیــز یــک مفهــوم  نیــت ســازگار توز به صــورت عقال

هنجــاری اســت.

1-3-1 توزیع عقالنیت رویه ای و هماهنگی نهادی

یــه ای فــردی خــود، دارای قوانیــن  نیــت رو همان طــور کــه دیدیــم، هــر عامــل بــا عقال

عملکــرد فــردی در تقســیم کار اســت. او اطالعــات ناقصــی دارد، بــا باورهایــی کــه 

مرتــب در محیط هــای نامطمئــن و غیرثابــت مــورد بازنگــری قــرار می دهد. از آنجــا که او 

به طــور مــداوم در یــک موقعیــت عــدم اطمینــان و یادگیــری اســت، منبــع دائمــی عــدم 

اطمینــان بــرای ســایر عامل هــا اســت.

بــرای  بــه تنــوع فزاینــده دارد و درنتیجــه نیازهــای پیچیده تــری  کار تمایــل  تقســیم 

ــک  ــر ی ــد منتظ ــناختی، بای ــوم ش ــدگاه عل ــه دی ــه ب ــا توج ــد. ب ــاد می کن ــی ایج هماهنگ

یــادی از عامل هــا، در شــرایط عــدم اطمینان  غافلگیــری بــزرگ باشــید. چگونــه تعــداد ز

دائمــی، بــا ظرفیت هــای شــناختی محــدود و دانــش متفــاوت، می تواننــد خــود را دقیقــًا 

در مقیاس هــای مختلــف در فضــا و زمــان هماهنــگ کننــد تــا کاالهــا و خدمــات 

یــش فــون  اقتصادهــای مــدرن را تولیــد کننــد؟ ایــن دقیقــًا ســؤالی بــود کــه توســط فردر

هایــک مطــرح شــد و بــه صراحــت چشــم انداز فرایندهــای شــناختی را پذیرفــت. 

پاســخ او تئــوری نهادهــا به عنــوان سیســتم قوانیــن بــود. عامل هــا، ایــن سیســتم های 
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بــدون اینکــه صریحــًا تمــام پیامدهایــی را کــه 

ــاال و پاییــن فعالیــت آن هــا وجــود دارد در  در ب

نظــر بگیرنــد؛ تصمیــم بگیرنــد. بازارهــا، بــا هــر 

قانونــی کــه عمل می کننــد، امکان ایجــاد یک 

، از طریــق قیمت هــا،  هماهنگــی غیرمتمرکــز

در تخصیــص منابــع نــادر را فراهــم می کننــد.

بازارهــا تنها مؤسســاتی نیســتند کــه به صورت 

ــک  ــوند و های ــازمان یافته، اداره می ش ــود س خ

آن هــا را دســتورات خودبه خــودی می نامــد. 

ــن روش  ــه همی ــز ب ــی نی ــبکه های اجتماع ش

عمــل می کننــد. آن هــا هم چنیــن مبادالتــی 

در  اطالعاتــی  ُبعــد  کــه  می دهنــد  ترتیــب  را 

مبــادالت  ایــن  اســت.  توجــه  قابــل  آن هــا 

و  ارتباطــی  ابزارهــای  همــه  ســریع  رشــد  بــا 

پــردازش اطالعــات، اثــرات بیشــتر و بیشــتری 

اثــرات  ایــن  می گــذارد.  باقــی  محیــط  در  را 

یــک  محلــی  شــبکه  در  اســت  ممکــن 

ســازمان ته نشــین شــوند؛ امــا ممکــن اســت 

در شــبکه ای از شــبکه های محیــط جهانــی 

نیــز باقــی بماننــد. میــزان عمومــی بــودن آن هــا 

بســته بــه ســطح ســازمان مــورد بررســی اســت. 

ایــن اثــرات عمومــی پشــتوانه اعتقــادات جمعی هســتند و نقش مهمــی در هماهنگی 

فعالیت هــای اجتماعــی و اقتصــادی مــا دارنــد.

ســپس می توانیــم پویایــی یــک شــبکه را - مهــم نیســت کــه ایــن یــک شــبکه اجتماعی 

اســت یــا یــک شــبکه تولیــدی یــا حتــی مبادلــه ای - وقتــی کــه اطالعــات بــه اشــکاالت 

خاصــی از شــبکه می رســد؛ بررســی کنیــم. ایــن پویایــی از دو عنصــر جدایی ناپذیــر 

ــرار دارد کــه  یع شــده ق تشــکیل شــده اســت. یکــی در زمینــه شــناخت اجتماعــی توز

ــتفاده می کنــد.  ــی اس ــن محلــی هماهنگ ــردی خــود و قوانی در آن هــر عامــل از روال ف

دوم خــود فعالیــت اجتماعــی اســت کــه نتیجــه ای جمعــی ایجــاد می کنــد. از ایــن 

یع شــده در فعالیــت اجتماعــی متناظــر گنجانــده  دیــدگاه، شــناخت اجتماعــی توز

نیــت رویه ای  شــده اســت. درمجمــوع، قوانیــن فــردی و قوانیــن هماهنگــی بیانگر عقال

یع شــده فعالیــت اجتماعــی در یــک لحظــه خــاص اســت. از آنجا که قوانیــن فردی  توز

ــز  ــع شــده نی ی ــه ای توز نیــت روی حــاوی قوانیــن رضایت بخــش اســت، محتــوای عقال

یــع شــده در یــک لحظــه خــاص اســت. شــامل رضایــت اجتماعــی توز

یــع شــده، فقــط مربــوط بــه پویایــی ســریع یــک شــبکه اســت. این  نیــت رویــه ای توز عقال

مــورد توضیــح نمی دهــد کــه چگونــه تغییــرات در قوانیــن هماهنگــی در شــبکه ها، در 

ــن  ــا بی ــی ی ــبکه های اجتماع ــود در ش ــای موج ــا در پیونده ــا ی ــرد بازاره ــن عملک قوانی

 بســیار کندتــر 
ً
فروشــندگان و خریــداران در یــک بــازار رخ می دهــد. ایــن پویایــی معمــوال

یــع شــده، نهفتــه اســت. نیــت انطباقــی توز بــوده و در حــوزه عقال

1-3-2 عقالنیت انطباقی توزیع شده و تکامل نهادها

جوامــع حشــرات نیــز بــا تقســیم کار ســازمان یافته انــد که به آن هــا امــکان می دهد بقای 
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یــر ارائــه  یــه ی وی را بــه روش ز می توانیــم نظر

دهیــم. در بازی هــای هماهنگی، هماهنگی 

ــی  ــی مبن ــی عموم گاه ــر آ ــرارداد، اگ ــک ق در ی

بــر ایــن باشــد کــه هــر عامــل بدانــد در ایــن 

قــرارداد منافــع دیگــران در ایــن اســت کــه بــا 

او هماهنــگ شــوند؛ آســان اســت. این یــک 

آیینــه وار21  کــه عامل هــا،  اســت  پیش فــرض 

عمــل می کننــد، به عبــارت دیگــر آن هــا قــادر 

دیگــران  ل  اســتدال مــورد  در  ل  اســتدال بــه 

هســتند. عملکرد آیینــه وار22  یــک پیش فــرض 

شــناختی اساســی بــرای ظهــور ســریع یــک 

از  تعــدادی  هــر  مابیــن  متعــارف  قانــون 

خــاص  ویژگــی  یــک  ایــن  اســت.  عامل هــا 

بــرای شــناخت انســان اســت.

تکاملــی  مســیر  توســط  انتخــاب  درواقــع، 

بــرای طیــف  آیینــه وار  آموزشــی و  یــا مســیر 

وســیعی از موقعیت های بازی معتبر اســت. 

به طورکلــی، انتخــاب روال هــای جدیــد فردی 

یــا ســازمانی می توانــد به صــورت نتیجــه ای 

یــا به صــورت تکاملــی رخ دهــد. در حالــت 

ســابق، ایــن مســأله مفــروض اســت کــه عامــل 

انتخــاب  آینــده  عواقــب  از  کافــی  به انــدازه 

گاه اســت و می توانــد در یــک روش  خــود، آ

آموزشــی پیــش بــرود. اگــر او مطلــع نباشــد، 

لزومــًا در حالــت دوم خــود را خواهــد یافــت که 

موظــف اســت مطابق بــا قضاوت متعــارف23 

جــی. ام. کیِنــس باشــد: در فقــدان اطالعــات، 

یکــی  اگــر  دیگــری،  قضــاوت  بــه  اعتمــاد 

معتقــد باشــد کــه دیگــری اطالعــات بهتــری 

مســیر  ایــن  درواقــع  اســت.  نــی  عقال دارد؛ 

تقلید اســت. قوانین انتخاب تقلیدی بســته 

بــه روشــی کــه از تأثیــرات محلــی در شــبکه 

اجتماعــی درنظــر می گیــرد و علی الخصوص 

خــود را به طــور جمعــی، بهتــر از فــردی تضمیــن کنند. هماهنگــی در کار بــرای اهداف 

، جســتجوی غــذا، فرهنگ ســازی و پــرورش جوانــان بســیار قابــل توجــه  ساخت وســاز

، چنیــن تقســیم کار پیشــرفته ای  اســت. جالــب اینکــه جوامــع حیوانــات پیشــرفته تر

ماننــد حشــرات را نشــان نمی دهنــد. حیوانــات بــا پیشــرفت روزافــزون قــادر بــه انجــام 

مجموعــه ای گســترده تر از رفتارهــای احتمالــی می شــوند؛ امــا درعین حــال توانایــی 

هماهنگــی خــود را از دســت می دهنــد.

فقط وقتی به جامعه بشری می رسیم آن هماهنگی و تقسیم کار در مقیاس وسیع در 

مــکان و زمــان دوبــاره ظاهــر می شــود. بــرای درک اینکــه یــک بــازی هماهنگی چیســت، 

می توانیــم رانندگــی بــا ماشــین را مثــال بزنیــم. در ماتریــس بــازی، دو تعــادل هماهنگــی 

وجــود دارد - رانندگــی در ســمت چــپ یا رانندگی در ســمت راســت - که ترجیــح داده 

می شــود از آن منحــرف نشــوید؛ امــا یکــی از ایــن دو قانــون بایــد انتخــاب شــود. دو نظریه 

اصلــی بــرای توضیــح چگونگی دســتیابی به این قوانیــن هماهنگی وجــود دارد.

اولیــن مــورد توســط تئــوری بــازی تکاملــی توصیــف شــده اســت. ایــن نشــان می دهــد 

کــه اگــر ماتریــس نهایــی، ماتریســی از یــک بــازی هماهنــگ باشــد، پــس از تالش هــای 

متعــدد و چندیــن نســل مختلــف بــه تعــادل هماهنگــی می رســیم. ایــن مســیر در 

همــه جوامــع وجــود دارد؛ امــا کنــد اســت. ایــن مســأله توضیــح می دهــد کــه چــرا ایــن 

موضــوع بــرای حیوانــات بــه همــان ســادگی هســت کــه بــرای حشــرات اســت. بــا ایــن 

حــال به دلیــل کنــدی، ایــن مســیر نمی توانــد توســعه هماهنگــی در مقیــاس بــزرگ بــرای 

حیوانــات پیچیــده را امکان پذیــر کنــد.

یــه قراردادهــای لوئیــس اســت. ایــن یــک تئــوری مثال زدنــی بــرای  دومیــن مــورد نظر

درک چگونگــی پدیدارشــدن یــک خانــواده کامــل از قوانیــن، قوانیــن متعــارف20، اســت. 

لوئیــس فیلســوف اســت و کار او دربــاره قراردادهــا در حــوزه منطــق معرفتــی اســت. مــا 

	 
 موفق تریــن معیــار بــرای شــناخت اجتماعــی از مبانــی اقتصــادی به عنــوان یک 

سیســتم ســازگار پیچیده بهره می برد: محدودیت های زنده ماندن جهانی و 

فــردی بایــد هــر دو به صــورت طوالنی مــدت بــرآورده شــوند. رضایــت بلندمدت 

به معنــای یافتــن ســازش پایــدار بیــن رضایــت مربــوط بــه محدودیت هــای 

جهانــی و رضایــت اجتماعــی توزیــع شــده، مربــوط بــه محدودیت هــای فــردی 

اســت. ایــن ســازش پایــدار یک هســته مشــترک معنایــی با توســعه پایــدار دارد. 

ســازش مشــابه در هــر ســطح از ســازمان اعمــال می شــود. مــا از عقالنیــت 

ــتجوی  ــاس جس ــر اس ــی ب ــت جمع ــن عقالنی ــرای تعیی ــده ب ــی توزیع ش انطباق

چنیــن ســازش پایــداری صحبــت می کنیــم. ایــن نقــش سیاســت های اقتصادی 

اســت کــه ســعی در یافتــن آن دارد. معیــار ثانویــه ی موفقیت، پیش بینی چیزی 

اســت کــه ممکــن اســت در ســطح جمعــی و فــردی رخ دهــد. 
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می توانــد  جهانــی،  اجتماعــی  تأثیــرات  از 

بســیار متنــوع باشــد. با پیمودن مســیر تقلید، 

عامــل در حــال ورود بــه یــک بــازی تکاملــی 

مشــترک بــا ســایر عامل هــا اســت.

انتخــاب پیــش روی یــک عامــل بیــن مســیر 

و  دشــوار  نتیجه گرایــی،  مســیر  و  تکامــل 

ایــن  اســت. درواقــع  درعین حــال، همه گیــر 

یک ســازش بین اکتشــاف و بهره برداری، بین 

بهره بــرداری از قوانینــی کــه قبالً توســط شــبکه 

اجتماعــی انتخــاب شــده اســت یا اکتشــاف 

به طورکلــی  کــه  بــا عواقبــی  قوانیــن جدیــد، 

کمتــر شــناخته شــده اند، می باشــد. انتخــاب 

جایــی  مفت ســواری24،  معضــل  وجــود  بــا 

دهــد  اجــازه  می دهــد  ترجیــح  عامــل  کــه 

رونــد تکاملــی بــرای او اکتشــاف کنــد، حتــی 

پیچیده تــر هــم می شــود. ایــن انتخــاب بــرای 

نــوآوری در قوانیــن فــردی و نهــادی کــه بــه ایــن 

ــت. ــم اس ــیار مه ــتگی دارد، بس ــاب بس انتخ

کــه  اســت  نهــادی  تحــول  ایــن  زمینــه  در 

یــم.  نیــت انطباقــی را در نظــر بگیر بایــد عقال

یــع شــده شــامل  نیــت ســازگار توز ایــن عقال

فــردی  و  ارضــای محدودیت هــای جمعــی 

زنــده مانــدن، هنــوز هــم به معنــای رضایــت 

نقــض  صــورت  در  اســت.  بخشــیدن 

یــا  فــردی  مانــدن  زنــده  محدودیت هــای 

)ازجملــه  فــردی  قوانیــن  عامل هــا  جهانــی، 

روش  بــه  را  خــود  نهــادی  و  رضایتمنــدی( 

تکاملــی یــا نتیجه گرایانــه اصــالح می کننــد. 

طریــق  از  آن هــا  انتخــاب  مــورد،  دو  هــر  در 

و  می یابــد  گســترش  اجتماعــی  شــبکه 

انتخــاب همســایگان را بــه شــکلی از واکنــش 

زنجیــره ای مختــل می کنــد. ایــن قوانیــن ظهــور 

می شــوند،  متحــول  درحالی کــه  می کننــد، 

گســترش می یابنــد و درنهایــت ناپدیــد می شــوند. ایــن پویایــی کامــالً شــبیه بــه انتخاب 

اســت. »فرهنگــی« 

اگــر محدودیت هــای زنــده مانــدن نقــض شــود، عامل هــا هم چنیــن ممکــن اســت 

مقاومــت پیوندهــای همســایگی خــود را اصــالح کننــد، برخــی از آن هــا را از بیــن ببرنــد 

یــا برخــی دیگــر را اضافــه کننــد یــا حتــی در رونــد تولیــد یــا مبادلــه جــای خــود را کامــالً 

تغییــر دهنــد. ایــن توانایــی عامل هــا بــرای تغییــر موقعیــت خــود در شــبکه اجتماعــی 

نشــان دهنده درجــه اعالیــی از آزادی اســت. امــکان انتخــاب عامل هایــی کــه فــرد بــا 

آن هــا ارتبــاط برقــرار می کنــد، بررســی برخــی از تجزیــه و تحلیل هــای بــازی تکاملــی را 

 در ایــن بازی هــا برخوردهــا به صــورت تصادفــی درنظــر گرفته 
ً
ناگزیــر می گردانــد. معمــوال

می شــود، عامل هــا نمی تواننــد کســی را کــه بــا آن هــا تعامــل دارنــد، انتخــاب کننــد. در 

چنیــن بازی هــای تکاملــی هیــچ شــبکه اجتماعــی وجــود نــدارد.

بنابرایــن عامل هــا در تعامــالت در یــک شــبکه اجتماعــی دارای دو اســتراتژی اصلــی 

یســتی قوانیــن فــردی و نهــادی در داخــل  ســازگاری هســتند. اولیــن مــورد شــامل هم ز

شــبکه اجتماعــی، بــه شــیوه پویایــی انتخــاب »فرهنگــی« اســت. مــورد دوم شــامل 

اصــالح پیوندهــا در خــود شــبکه اجتماعــی اســت. ممکــن اســت عامل هــای خاصــی 

برونــد و عامل هــای جدیــدی بــه آن بپیوندنــد. در ایــن حرکــت دوطرفــه، نهادهــا و 

ل را کســب می کننــد. قوانینــی کــه آن هــا تولیــد می کننــد، ســطح مشــخصی از اســتقال

1-4بهسمتاقتصادشناختی

یع شــده اســت محدودیت هــای  افــراد توز بــر روی  کــه  محدودیت هــای شــناختی 

جــدی اســت کــه همیشــه در تعامــل فــرد بــا افــراد دیگــر یــا بــا طبیعت پیــش می آیــد. این 

واقعیــت به تنهایــی بــرای توجیــه اهمیــت چرخــش شــناختی در اقتصــاد کافی اســت. 

هرچنــد صرفــًا ایــن چرخــش نمی تواند مبنــای تبدیل صــوری مفاهیم و مدل ها باشــد. 

ابتــدا بایــد بفهمیــم چــه چیــزی علوم شــناختی و اقتصاد عمیقــًا به هم پیونــد می دهد. 

ســطور پیشــین بــا همیــن هــدف نوشــته شــده اســت. ایــن مســأله توجــه پیشــگامانی، 

یــش فــون هایــک را بــه خــود جلــب کــرده اســت کــه هــر دو  چــون هربــرت ســیمون و فردر

درک عمیقــی از ایــن دو رشــته دارنــد.

بــرای پژوهــش در مــوارد فــوق، محدودیتــی در برنامه هــای تحقیقاتــی وجــود ندارنــد. در 

تــی رفــت کــه بیشــتر از آنچــه در تئــوری عمومــی  مرحلــه اول، می تــوان بــه ســراغ تعامال

تعــادل و در تئــوری تکاملــی بــازی مفــروض اســت، شــامل شــناخت باشــند. هــر 

یــم، بخــش اعظمــی از آن محــل  تیپولــوژِی بــازاری را کــه بــرای بررســی در نظــر بگیر

تعامــالت اقتصــادی و شــناختی اســت؛ همان طــور کــه در شــبکه های اجتماعــی 

مطالعــه  بــه  بیشــتر  اهمیــت  دادن  به معنــای  ایــن  واقــع  در  می شــود؛  مشــاهده 
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بــر  تمرکــز  به منظــور  شــباهت  از  ابتدایــی28 

ویژگی هــای کیفــی؛ امــا عمومــی پدیده هــای 

در حــال ظهــور یــا جســتجوی یــک درجــه 

آوردن  به دســت  بــرای  شــباهت  از  دقیق تــر 

یع هــای آمــاری مشــاهده شــده و تکامــل  توز

و  کیفــی  خصوصیــات  یع هــا.  توز ایــن  در 

عمومــی به طورکلــی بــرای درک مطلــب کافــی 

اســت. ایــده آل علمــی در کنــار مدل ســازی 

یع هــای  ــر روی توز و نظریه پــردازی تحــوالت ب

آمــاری واقــع شــده اســت؛ بنابرایــن دو رویکــرد 

امــکان  و  انــدازه ضــروری هســتند  یــک  بــه 

اتخــاذ آن هــا باهــم کامالً بــه کمیت و کیفیت 

مجموعــه داده هــا بســتگی دارد.

کــه علــوم اقتصــادی  دو طریــق وجــود دارد 

ــا علــوم شــناختی تعامــل داشــته  می تواننــد ب

باشــند. اولیــن مــورد شــامل وام گرفتــن نتایــج 

آن هــا درمــورد شــناخت نمادیــن ســطح بــاال 

ــان کاری  ــن هم ــت. ای ــناختی اس ــوم ش از عل

محــدود  نیــت  عقال بــا  ســیمون  کــه  اســت 

محــدوده  گســترش  امــکان  و  داد  انجــام 

رفتــار  می توانــد  شــخص  کــه  را  رفتــاری 

نیــت  نــی« بنامــد، فراهــم کــرد. وی عقال »عقال

را بــا تســلیم آن در برابــر محدودیــت و کمیابــی 

منابــع شــناختی نجــات داد.

راه دوم، شــامل تمرکــز بــر علــوم اعصــاب و 

فرایندهــای یادگیــری اســت. هایــک نه تنهــا 

علــوم اعصــاب را مطالعــه کــرد، بلکــه درواقــع 

تجربــی  اقتصــاد  کــرد.  کمــک  آن هــا  بــه 

کــرده اســت؛  اول اســتفاده  از روش  عمدتــًا 

ــورد دوم کــرده اســت،  ــف م ــه کش ــروع ب ــا ش ام

گرچــه بیشــتر بــه روان شناســی شــناختی و 

روان شناســی اجتماعــی گرایــش دارد. هیــچ 

راه وجــود  ایــن دو  بیــن  معضــل بلند مدتــی 

شــبکه های اجتماعی و شــناخت اجتماعی اســت. در فرآیند یادگیری، بررســی کردن 

عدم اطمینــان و ایجــاد ســهم متناســب بیــن کشــف آنچــه نمی دانیــم و بهره بــرداری از 

آنچــه کــه می دانیــم، جــای پیشــرفت دارد کــه هــم اکنــون توســط شــبکه های اجتماعــی 

یــع قوانیــن فــردی و نهــادی و  انتخــاب شــده اســت. هم چنیــن می تــوان چگونگــی توز

ســاختار شــبکه اجتماعــِی عامل هــای ناهمگونــی کــه ســازنده ایــن قوانیــن مشــترک 

کــرد. هم چنیــن می تــوان نقــش روزافــزون ردپــای مکتــوب25 در  هســتند را مطالعــه 

یــع باورهــای فــردی و درهــم آمیختــن آن هــا بــرای شــکل گیری  یــک شــبکه بــر توز

باورهــای »جمعــی«26 را بررســی کــرد و ســپس نقــش ایــن باورهــا را در هماهنــگ شــدن 

عامل هــا در ایــن شــبکه بررســی کــرد. هم چنیــن می تــوان روشــی را کــه در آن عامل هــا 

یــع شــده و در تعامــل بــا محدودیت هــای  آســتانه رضایتمنــدی خــود را به صــورت توز

کــرد. در رابطــه بــا  خــود و محدودیت هــای عمومــی تنظیــم می کننــد، مدل ســازی 

محدودیت هــای شــخصی خودشــان و محدودیت هــای جهانــی تنظیــم کننــد. بــدون 

شــک، مــا نمی توانیــم همــه ایــن مســیرها را هم زمــان طــی کنیــم؛ امــا از دیــدگاه اقتصــاد 

شــناختی، هــر یــک از آن هــا شایســته توجــه اســت.

ــق  ــه تحقی ــن زمین ــاب ای ــه انتخ ــوط ب ــراد مرب ــیاری از اف ــی بس ــؤال اساس ــال س بااین ح

ــه ای( کــه در آن اقتصــاد به عنــوان یــک  ــا زمینــه دیگــر آن نیســت؛ بلکــه روشــی )روی ی

سیســتم تطبیقــی پیچیــده مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد، درون خــودش متشــکل از 

عامل هــای تطبیق پذیــر اســت. ایــن موقعیــت مختــص اقتصــاد نیســت. در اینجــا 

یست شناســی  ز به عنوان مثــال،  بلکــه  اجتماعــی  علــوم  و  انســانی  علــوم  نه تنهــا 

چنــد ســلولی و اکولــوژی نیــز مــورد توجــه قــرار می گیــرد. اینجــا مســأله اصلــی توضیــح 

ویژگی هــای برایشــی27 اســت کــه از هــر دو جهــت، ســطح ســطوح میکــرو و ماکــرو در 

یــک اورگانیــزم را به هــم پیونــد می دهــد. مشــکالت معرفتــی دلهــره آور اســت. هــر دو 

سیســتم انطباقــی جهانــی و فــردی؛ تنهــا ناهمگــون و فقــط یکبــار زندگــی می کننــد. 

مجموعــه حقایــق موجــود ممکــن اســت از نمونه هــای گســترده ای از پویایــی فــردی و 

جمعــی، بــا تمــام عــدم اطمینان و عدم دقت آن ها تشــکیل شــود. درمــورد مجموعه ای 

اســت  ممکــن  کنترل شــده،  آزمایشــگاهی  شــرایط  در  آمــده  به دســت  حقایــق  از 

محدودتــر باشــند؛ امــا دقیق تــر و مطمئن تــر هســتند. به نظــر می رســد در علــوم مربــوط 

بــه مطالعــه سیســتم های پیچیــده، اتفــاق نظرهــا، در پشــت ایــده شــروع از چنیــن 

بخش هایــی از واقعیت هــا و تــالش بــرای بازســازی آن هــا بــا کمــک نظریه هــا، مدل هــا 

و شبیه ســازی شــکل گرفتــه اســت. ایــن یــک معرفت شناســی کامــل از مدل هــا و 

ــاره آن بحــث شــود. اولیــن ســؤال از میــزان شــباهت  ــد درب شبیه ســازی اســت کــه بای

بیــن مجموعــه واقعیت هــا و نتایــج به دســت آمــده از شبیه ســازی های یــک مــدل 

اســت. طیــف وســیعی از درجــات، بیــن دو حد ممکن اســت. جســتجوی یــک درجه 
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بیشــتر  و  بیشــتر  علمــی  رشــته های  نــدارد. 

خــود را تســلیم محدودیت هــای واقعیــات و 

می کننــد.  هم جــوار  رشــته های  نظریه هــای 

درنظــر  هــم  بــا  می تــوان  را  روش  دو  ایــن 

کــه در علــوم شــناختی  گرفــت، همان طــور 

ــا روان شناســی شــناختی و علــوم اعصــاب  ب

ایــن  می افتــد.  اتفــاق  فزاینــده ای  میــزان  بــه 

جنبــش درحــال تولیــد توضیحاتــی همگــرا 

اســت کــه بــرای درک فرایندهــای شــناختی 

بســیار رضایت بخش تــر هســتند. اگــر بتوانیم 

شــناختی  علــوم  در  را  همگرایی هــا  ایــن 

اقتصــادی  تعامــالت  تئــوری  و  آزمایــش  در 

یــم، بایــد توضیحاتــی به دســت  درنظــر بگیر

پوشــش  را  ســازمان  ســطح  دو  کــه  یــم  آور

در  کــه  دارد  وجــود  رشــته هایی  می دهــد. 

یابــی  آن هــا توضیحاتــی کــه رضایت بخــش ارز

پوشــش  را  ســازمان  ســطح  دو  می شــوند، 

می دهنــد. درواقــع هدفــی اســت کــه در هــر 

زمــان مــا بایــد یــک سیســتم تطبیقــی را کــه بــا 

یرسیســتم های  یــادی از ز هماهنگــی تعــداد ز

تطبیقــی به دســت آمــده اســت، مدل ســازی 

کنیــم. اقتصــاد در ایــن موقعیــت قــرار دارد، 

بــا عامل هایــی کــه مســلمًا منابــع شــناختی 

محــدودی دارنــد؛ امــا به دلیــل خــاص بــودن، 

هســتند. پیشــرفته ای  شــناخت  دارای 

دورانــی  شــکل گیری  از  پرســش  پایــان،  در 

نهــادی در جامعــه بشــری باقــی می مانــد. افراد 

اجتماعــی،  شــبکه های  در  ســازمان یافته 

مؤسســات را در رونــدی از پاییــن بــه بــاال تولید 

می کننــد؛ ایــن مؤسســات ســطح مشــخصی 

ل را به دســت می آورنــد و بنابرایــن  از اســتقال

را  پاییــن  بــه  بــاال  از  کنتــرل  به نظــر می رســد 

بــر روی افــرادی کــه آن هــا را تولیــد کرده انــد، 

اعمــال می کننــد. ممکــن اســت تعجــب کنیــم کــه آیــا ایــن کســب خودمختــاری 

گاه هســتند  نیــت انطباقــی فــردی خــود، آ اجتناب ناپذیــر اســت و افــراد وقتــی از عقال

کنتــرل بیشــتری می تواننــد  نیــت انطباقــی جمعــی هســتند، چــه  و به دنبــال عقال

برنهادهــای خــود به دســت آورنــد.*

پینوشت
1.  Cognitive Science.
2.  Cognitive turn.
3.  Individual agent.
Game theory  .4: تئــوری بــازی، شــاخه ای از ریاضیــات کاربــردی کــه ابزارهایــی را بــرای تجزیه وتحلیــل موقعیت هایــی فراهم می کند 
کــه در آن طرفیــن، به نــام بازیکنــان، تصمیماتــی می گیرنــد کــه به هــم وابســته باشــند. ایــن وابســتگی متقابــل باعــث می شــود کــه هــر 

بازیکــن تصمیمــات یــا اســتراتژی های احتمالــی بازیکــن دیگــر را در تدویــن اســتراتژی در نظــر بگیرد.
5.  General Equilibrium Theory.
6.  utility function.
Intertemporal choice  .7: انتخــاب میان زمانــی فرآینــدی اســت کــه طــی آن افــراد در مــورد اینکــه چه کارهایــی را بایــد انجــام دهنــد و 
چــه مقــدار بایــد در مقاطــع مختلــف زمانــی تصمیم بگیرنــد، زمانی کــه انتخاب هــا در یک زمان بر امکانــات موجود در ســایر مقاطع 

زمانــی تأثیــر می گذارند.
Nash equilibrium  .8: تعــادل نــش )به نــام جــان فوربــز نــش کــه آن را پیشــنهاد کــرد( راه حلــی از تئــوری بــازی اســت کــه شــامل دو یــا 
گاهــی هــر بازیکــن بــه اســتراتژی تعــادل بازیکنان دیگر اســت و بــدون هیچ بازیکنی که فقــط برای  چنــد بازیکــن کــه در آن فــرض بــر آ
کســب ســود خــودش بــا تغییــر اســتراتژی یک جانبــه عمــل کنــد. اگر هــر بازیکنی اســتراتژی را انتخــاب کند هیچ بازیکنــی نمی تواند 
بــا تغییــر اســتراتژی خــود درحالی کــه نفــع بازیکــن دیگــر را بــدون تغییــر نگه داشــته باشــد عمــل کنــد، ســپس مجموعــه انتخاب های 

اســتراتژی فعلــی و بهره منــدی مربوطــه، تعــادل نــش را تشــکیل می دهــد.
Auctioneer  .9: فردی که حراج را برگزار کرده، قیمت فروش و خریدار نهایی را معرفی می کند

ــوم  ــا کاربردهایــی در مهندســی و عل ــم اقتصــاد اســت ب ــو یــک مفهــوم در عل ــا بهینگــی پارت ــو ی Pareta equilibium  .10: تعــادل پارت
اجتماعــی. ایــن مفهــوم حالتــی از تخصیــص منابــع اســت کــه در آن امــکا  بهترکــردن وضعیــت یــک فــرد بــدون بدترکــردن وضعیــت 

فــردی دیگــر وجــود نــدارد.
11.  Collective rationality.
12.  Anonymous.
ــرای  نیــت فرآیندهــای استفاده شــده ب ــل عقال نیــت یــک تصمیــم، در مقاب نیــت ســببی؛ عقال substantive rationality  .13: عقال

رســیدن بــه تصمیــم.
نیــت محــدود در شــرایطی مطــرح می شــود کــه افــراد در زمــان تصمیم گیری با محدودیت اطالعاتی،  Bounded Rationality  .14: عقال

گســتردگی مســأله، محدودیت های شــناختی ذهن و محدودیت زمانی مواجه هستند. 
15.  Interpretive process.

نیت خود تصمیم. نیت فرآیندهای مورد استفاده برای رسیدن به تصمیم، در مقابل عقال Procedural Rationality  .16: عقال
satisficing rules  .17: واژه ای مرکب از satisfy و suffice به معنای رضایت  بخش و کافی.

نیــت انطباقــی دنبــال ســود حداکثــری نیســت، دنبال راه حل بهینه نیســت، بلکه دنبال  Adaptive Rationality  .18: مترجــم: )عقال
به دســت آوردن ســود مناســب و رضایت بخــش، به جــای ســود حداکثــری اســت و از ایــن ســود مناســب همــه طرف هــای بــازی 

بهره منــد می شــود.( 
19.  Pareta Optimum.
20.  conventional rules.
21.  Specular.
22.  Specularity.
23.  conventional judgement.
free rider dimension  .24؛ در علم اقتصاد معضل مفت ســواری وقتی رخ می دهد که کســانی که از منابع، کاالها یا خدمات ســود 

می برنــد، بهــای آن هــا را پرداخــت نکننــد که منجربه کمبود تأمیــن آن کاالها یا خدمات می شــود.
25.  Written trace.
26.  Collective.
27.  Emerging.
28.  crude degree.
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چکیده

ــه فقــط  ــرار اســت، هــوش مصنوعــی)AI( ن ق

بــر روی نحــوه  ی ســازمان  دهی تولیــد، بلکــه 

تأثیــر  مــا  زندگــی  جوانــب  همــه  ی  روی  بــر 

یــک  به عنــوان  مصنوعــی،  هــوش  بگــذارد. 

کــه  را  وظایفــی2  می  توانــد  فنــاوری،1  بســتر 

قبــالً توســط نیــروی کارگــری انجــام می  شــد، 

به صــورت خــودکار انجــام دهــد یــا وظایــف 

و فعالیت  هــای جدیــدی ایجــاد کنــد کــه در 

گرفتــه شــوند. آن انســان  ها به طــور مولــد بــه کار 

کافــی  تمرکــز  بــا  فناورانــه3  اخیــر  تغییــرات 

نیــروی  کــه  جدیــدی  وظایــف  ایجــاد  در 

مولــد  به طــور  زمینــه  آن  در  می  توانــد  کار 

شــوند،  گماشــته  بــه کار  ســودمندانه  ای  و 

به ســمت اتوماتیک شــدن )خودکارســازی(4  

اســت. کــرده  جهت  گیــری 

بــه رکــود  ایــن انتخــاب می  تــوان  از عواقــب 

کار در  کاهــش ســهم نیــروی   ، کار تقاضــای 

میــزان درآمــد ملــی،5 افزایش نابرابــری و کاهش 

ــرد. ــاره ک ــره  وری6 اش ــد به رش

هــوش مصنوعــی  توســعه  ی  فعلــی  گرایــش 

در جهــت بیشــتر اتوماتیــک  شــدن اســت؛ 

از دســت   به معنــای  امــر می  توانــد  ایــن  امــا 

هــوش  ســالم  و  شایســته  نــوع  نویــد  دادن 

مصنوعــی7 بــا نتایــج اقتصــادی و اجتماعــی 

بهتــر باشــد. هــوش مصنوعــی)AI( یکــی از 

امیدوار  کننده  تریــن فناوری  هایــی اســت کــه 

در حــال حاضــر در حال توســعه و به کارگیری 

اســت.

به طــور کلــی، هــوش مصنوعــی بــه مطالعــه 

هوشمند)ماشــینی(8   عوامــل  توســعه  ی  و 

اطــالق می  شــود کــه عبارتنــد از ماشــین آالت، 

یتم  هایــی9 کــه بــا شــناخت  نرم  افزارهــا یــا الگور

ــه محیــط خــود هوشــمندانه عمــل می  کننــد.10 و پاســخ ب

یــادی هیجــان، قــدری گزافه  پــردازی و میزانــی از واهمــه و نگرانــی در مــورد معنــا  مقــدار ز

و مفهــوم هــوش مصنوعــی بــرای امنیــت، جامعــه و اقتصــاد، وجــود دارد. اما یک ســؤال 

یــادی نادیــده گرفتــه شــده اســت: آیــا مــا درحــال ســرمایه  گذاری بــر  حیاتــی کــه تــا حــد ز

روی نــوع مناســب هــوش مصنوعــی ـ بــا بیشــترین پتانســیل بــرای افزایــش بهــره  وری و 

یــمـ  هیچ کس چنین  ایجــاد رفــاه گســتردهـ  هســتیم؟ در حــال حاضر پاســخ قطعی ندار

پاســخی نمی  دهــد. امــا اکنــون، زمــان مناســبی بــرای طــرح ایــن ســؤال اســت، چــرا کــه 

( کار  در حالــی هســتیم کــه هنــوز می  توانیــم جهــت پژوهش  هــای AI و آینــده  ی )بــازار

را شــکل دهیــم.

هوشمصنوعیبهعنوانیکبسترفناوری11

هــوش انســانی )یــا طبیعــی(؛ شــامل انــواع مختلفــی از فعالیت  هــای ذهنــی اســت؛12  

ــواع  ، پیش  بینــی، ان ــردازش داده  هــا، تشــخیص الگــو کــه شــامل محاســبات ســاده، پ

مختلــف حــل مســأله، قضــاوت، خالقیــت و ارتباطــات13 اســت.

هــوش مصنوعــی اولیــه، کــه در دهــه  ی 1950 توســط محققان علــوم رایانه، روان شناســی 

و اقتصــاد ماننــد ماروین مینســکی، ســیمور پاپــرت، جان  مک  کارتی، هربرت ســایمون 

ــه  ــادر ب ــه ق ــت ک ــینی داش ــوش ماش ــاد ه ــعی در ایج ــرد، س ــه کار ک ــاز ب ــول14 آغ و آلن  نی

انجــام انــواع مختلــف فعالیت  هــای ذهنــی نامبــرده باشــد.

هــدف، چیــزی کمتــر از ایجــاد ماشــین  های واقعــًا هوشــمند نبــود. به عنــوان مثــال 

کــه هم  اکنــون در جهــان  کردنــد  هربــرت ســایمون و آلن  نیــول در ســال 1958 ادعــا 

و می  آفریننــد. کــه می  اندیشــند، می  آموزنــد  دارنــد  ماشــین  هایی وجــود 

عــالوه بــر ایــن، توانایــی آن هــا بــرای انجــام ایــن امــور به ســرعت افزایــش می  یابــد تــا زمانــی 

ــل رؤیــت ـ طیــف وســیعی از مســائلی کــه می  تواننــد از عهــده  ی  کــه ـ در آینــده  ای قاب

آن هــا برآینــد بــا محــدوده  ای کــه بــرای ذهــن بشــر مقدور اســت، هم  عــرض خواهد بــود.15  

ایــن اهــداف بلندپروازانــه، به  ســرعت از میــان رفــت.

بــا جاه  طلبــی  این  بــار  امــا  دوبــاره مرســوم شــد؛  هــوش مصنوعــی در دهــه  ی 1990 

(16 و ســپس بهبــود هــوش انســانی  : بــرای همتاســازی)تکرار ــر متفــاوت و متواضعانه  ت

در تشــخیص و پیش  بینــی الگــو )رایانه  هــای پیــش از دوران هــوش مصنوعــی در 

محاســبات و پــردازش داده  هــا از انســان بهتــر عمــل می  کردنــد(.

بســیاری از مشــکالت و فعالیت  هــای تصمیم  گیــری کــه به طــور روزمــره درگیــر آن هــا 

ــن  ــت. ای ــر گرف ــی، درنظ ــو و پیش  بین ــناخت الگ ــی از ش ــوان نمونه  های ــتیم را می  ت هس

مــوارد شــامل شناســایی چهــره17 )بــا اســتفاده از داده  های دیداری(، تشــخیص گفتار18  

)بــا داده  هــای شــنیداری(، شــناخت الگوهــای انتزاعــی در داده  هایــی کــه بــه مــا ارائــه 
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اســتخدام و دســتمزد انــواع مختلــف کارگران 

چگونه اســت؟ فــرض رویکرد اســتاندارد، هم 

نوشــته  های  در  و هــم  رایــج  در بحث  هــای 

کــه  اســت  ایــن  بــر  دانشــگاهی  و  علمــی 

هــر پیشــرفتی کــه بهــره  وری را افزایــش دهــد 

باعــث   ) کارگــر هــر  ازای  بــه  افــزوده  )ارزش 

افزایــش تقاضــا بــرای نیــروی کار و در نتیجــه، 

اشــتغال و دســتمزد می  شــود. البته، پیشرفت 

تکنولــوژی می  توانــد بــه  لحــاظ ســودمندی 

مختلــف،  مهارت  هــای  بــا  کارگــران  بــرای 

نابرابــر باشــد و بهبــود بهــره  وری در یــک بخش 

ممکــن اســت منجربــه از دســت  دادن شــغل 

در آن بخــش شــود.

ایــن در حالــی اســت کــه حتــی وقتــی تلفــات 

ــر  ــد، ب ــته باش ــود داش ــز وج ــی نی ــغلی بخش ش

عرصه  هــا  ســایر  اســتاندارد،  روایــت  طبــق 

اشــتغال  بــه  امــر  ایــن  و  گســترش می  یابنــد 

خواهــد  کمــك  دســتمزد  رشــد  و  کلــی 

طــرز  بــه  دیــدگاه  ایــن  در  به  هر  حــال،  کــرد. 

تأثیــر  کــه  می  شــود،33  کیــد  تأ منتقدانــه  ای 

ــه  ای اســت  ــد به گون اقتصــادی فنــاوری جدی

کــه می  توانــد نیــروی کار را در تمــام فعالیت  ها 

بهره  ورتــر  می  دهــد،  انجــام  کــه  وظایفــی  و 

ســازد. 

بــا ایــن حــال، ایــن امــر نــه تنهــا فاقــد واقع  گرایی 

کــدام فنــاوری باعــث مــی  توصیفــی اســت )

شــود نیــروی کار به طــور یکنواخت در همه  ی 

بلکــه  باشــد؟(  پربازده  تــر  و  بهره  ورتــر  کارهــا 

یبــا از  ممکــن اســت تصویــری بیــش از حــد ز

پیامدهــای فناوری  هــای جدیــد ترســیم کنــد.

در حقیقــت، در چنیــن جهانــی نگرانی هــای 

لگرانــه  لودیت  هــا34 دربــاره  ی پیامدهــای اخال

و آوارگــی شــغلی35 ناشــی از فنــاوری، نابجــا 

می  شــود و تصمیم  گیــری بــر اســاس تجربــه گذشــته  ی و اطالعــات فعلــی، اســت.

اگرچــه پژوهشــگرانی مشــغول کار روی هــوش عمومــی مصنوعــی19 هســتند؛ امــا بیشــتر 

تحقیقــات و تقریبــًا همــه  ی کاربردهــای تجــاری هــوش مصنوعــی در ایــن حوزه  هــای 

میانه  روتــر20 وجــود دارد کــه از آن به عنــوان هــوش مصنوعــی ناگســترده و محــدود21 یــاد 

یــاد و متنــوع باشــد. می  شــود، حتــی اگــر کاربردهــای مربــوط بــه آن بســیار ز

ــزرگ و ظهــور هیجــان مجــدد در هــوش مصنوعــی ناشــی از پیشــرفت در  موفقیــت ب

یــادی از  یتم  هایــی اســت کــه پــردازش و تجزیــه و تحلیــل مقادیــر ز ســخت  افزار و الگور

داده  هــای بــدون ســاختار را امکان  پذیــر می  کننــد )به عنــوان مثــال، داده  هــای گفتــاری 

یافته؛ ماننــد پایگاه  هــای داده  ی ســاده،  کــه نمی  تواننــد بــه روش  هــای متــداول ســاختار

نظیــر اکســل، نمایــش داده شــوند(.محور اصلــی این تجدید حیات )رنســانس( هوش 

مصنوعــی، روش  هــای یادگیــری ماشــین22 )ایــن روش هــا، آمــاری اســت کــه رایانه  هــا و 

یزی صریح23، یادی داده، بدون نیاز به برنامه ر یتم  ها را قادر می  سازد تا از مقدار ز  الگور

یتم  هایی که  وظایــف را بیاموزنــد، پیش  بینــی و اجــرا کننــد.( و یادگیــری عمیق24)الگور
 از آن اســتفاده می  کننــد شــامل برنامه  هــای چندالیــه25، ماننــد شــبکه  های عصبــی 26

ـ برای بهبود یادگیری ماشینـ  استنباط آماری و بهینه سازی27است( هستند.

حتــی اگــر برروی نســخه  ی ناگســترده  ی هــوش مصنوعــی)AI( تمرکز کنیم، بایــد AI را 

یادی وجــود دارد کــه می  توان  به عنــوان یــک بســتر فنــاوری در نظــر بگیریــم؛ روش  هــای ز

فنــاوری AI را به عنــوان یــک فنــاوری تجــاری یــا تولیــدی، بــا کاربردهــای بســیار متنــوع، 

توســعه داد. تــا حــدودی ایــن مســأله، در مــورد همه  ی دســته  بندی    های فنــاوری صدق 

کید28اســت.  بــرای پی بــردن  می  کنــد؛ امــا در حــوزه  ی هــوش مصنوعــی، بیشــتر مــورد تأ

؛ یعنی رباتیک،29مقایســه کنید. بــه ایــن نکتــه، آن را بــا یــک فنــاوری مرتبــط و متمایز

بــرای پــردازش داده  هــا اغلــب از هــوش مصنوعــی و ســایر فناوری  هــای  رباتیــک 

دیجیتــال اســتفاده می  کنــد؛ امــا بــا تمرکز بر تعامــل با دنیای فیزیکــی )چرخش و تغییر 

ــه اشــیا(30 از ســایر  ــا پیوســتن ب مــکان، تغییــر شــکل، تنظیــم و ســازماندهی مجــدد ی

، اســتفاده از ربات  هــای  فناوری  هــای دیجیتــال متمایــز می  شــود. در حــال حاضــر

صنعتــی در بســیاری از صنایــع تولیــدی و در برخــی از بنگاه  هــای فــروش خــرد و کالن 

)خــرده فروشــی و عمــده فروشــی( گســترش یافته  انــد؛ امــا اســتفاده  ی اقتصــادی آن هــا 

کامــالً مشــخص اســت و بــر روی اتوماتیک  ســازی کارهــای محــدود؛ یعنی جایگزینی 

ماشــین آالت بــرای برخــی فعالیت  هــا و عملکردهــای ویــژه  ای کــه قبــالً توســط انســان 

انجــام می  شــد، متمرکــز اســت.31 

پیامدهایفناوریبرایحوزهاشتغالونیرویکار

می  گذارنــد؟32  تأثیــر  اشــتغال  و  تولیــد  ماهیــت  بــر  چگونــه  جدیــد  فناوری  هــای 
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خواهــد بــود و آن هــا همــه  ی ایــن ماشــین ها 

واقعیــت  امــا  می  کردنــد؛  نابــود  بیهــوده  را 

اســت.  متفــاوت  نســبتًا  فنــاوری  تغییــر 

مــا  کــه  ـ  جدیــد  فناوری هــای  از  بســیاری 

آن هــا را فناوری  هــای اتوماســیون می  نامیــم 

کار را افزایــش نمی  دهنــد؛  بهــره  وری نیــروی 

اما صریحًا هدفشــان جایگزینی با ســرمایه  ی 

از  وســیعی  طیــف  در  )ماشــین  آالت(  کمتر

وظایفــی اســت کــه به وســیله  ی انســان انجــام 

فناوری  هــای  نتیجــه،  در  می  گرفــت.36 

کار را در  اتوماســیون همیشــه ســهم نیــروی 

)چراکــه  می  دهنــد  کاهــش  افــزوده  ارزش 

اشــتغال  و  دســتمزد  از  بیــش  را  بهــره  وری 

می  افزاینــد(.

همچنیــن ممکن اســت تقاضای کلــی کار را 

یــرا کارگــران را از کارهایــی کــه  کاهــش دهنــد؛ ز

قبــالً انجــام می  دادنــد، برکنــار می  کننــد.

اثــرات  گفــت،  بایــد  اطمینــان،  بــرای 

از  بخشــی  دارد:  وجــود  خنثی  کننــده  ای 

افزایــش بهــره  وری ممکــن اســت بــه تقاضــای بیشــتر بــرای نیــروی کار در وظایــف 

)غیراتوماتیــک( و در ســایر بخش  هــا تعبیــر شــود؛ امــا حتــی بــا وجــود ایــن  غیر  خودکار

می  کاهــد. افــزوده  ارزش  در  کار  نیــروی  ســهم  از  همیشــه  اتوماســیون  تأثیــرات، 

ایــن بحــث یــک نکتــه  ی مهــم را روشــن می  کنــد: در عصــر اتوماســیون ســریع، وضعیت 

نســبی نیــروی کار خــراب خواهــد شــد و اگــر فناوری  هــای جدیــد بــه انــدازه  ی کافــی 

بهــره  وری را افزایــش ندهنــد، کارگــران به  طــور ویــژه  ای تحــت تأثیــر قــرار می  گیرنــد، البتــه 

ــه قــدری خــوب باشــند کــه  ــی نباشــند )و فقــط ب ــد، عال ــر ایــن فناوری  هــای جدی اگ

تصویــب شــوند، نــه اینکــه از نیرویــی کــه جایگزیــن آن می  شــوند، پربازده  تــر باشــند(. 

کاهــش می  یابــد:  کار  اتوماســیون، تقاضــای  بــه اصطــالح فناوری  هــای  بــا همیــن 

جایگزینــی وجــود دارد، در حالــی کــه افزایــش بهــره  وری قدرتمنــدی کــه بــه تقاضــای کار 

کمــک   کنــد، از دســت رفتــه اســت.

مهمتریــن  از  یکــی  پیامدهــای  قبــالً  مــا  واقعــًا.  نــه  اســت؟  ذهــن  از  دور  ایــن  آیــا 

فناوری هــای اتوماســیون، یعنــی ربات  هــای صنعتی را مطالعــه کرده  ایــم.37 ربات  های 

صنعتــی، فناوری  هایــی بــا هــدف افزایــش بهــره  وری نیــروی کار نیســتند، بلکــه بــرای 

اتوماتیک  ســازی امــوری طراحــی شــده  اند کــه قبــالً توســط کارگــران در بخــش تولیــدی 

کارخانــه انجــام می  شــد.

شــواهد کامــالً واضــح اســت کــه صنایعــی که ربــات صنعتــی بیشــتری در آن ها معرفی 

ــه  ــل توج ــت قاب ــدی( و اف ــران تولی ــرای کارگ ــژه ب ــای کار )به وی ــش تقاض ــود، کاه می  ش

ســهم فعالیــت نیــروری کار را تجربــه می  کننــد.
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بــا قــدرت بــه رشــد بهــره  وری کمــک کنــدـ  چــرا 

کار را  کــه وظایــف جدیــد توانســت تقســیم 
بهبــود ببخشــد.43

رخداد مکانیزاســیون کشــاورزی که از نیمه  ی 

دوم قــرن نوزدهــم آغــاز شــد، ایــن الگــو را بــه 

وضــوح نشــان می  دهــد. اگرچه مکانیزاســیون، 

ســهم نیــروی کار و اشــتغال را در کشــاورزی، 

ــروی  ــرای نی ــی ب ــای کل ــا تقاض ــش داد؛ ام کاه

وســیعی  طیــف  یــرا  ز یافــت؛  افزایــش  کار 

در  هــم  و  تولیــد  در  هــم  جدیــد  وظایــف  از 

ایــن  حقیقــت،  در  شــدند.  ارائــه  خدمــات 

دوره نــه  تنهــا شــاهد طلــوع مشــاغل دفتــری 

و منشــی  گری بــود، بلکــه طیــف وســیعی از 

کارگــران فنــی و نیمه  فنــی(  مشــاغل یقــه آبی44)

کارمند دفتری( تخصصی که  و یقه ســفید45)

باعــث افزایــش بهــره  وری، افزایــش تقاضــا بــرای 

نیــروی کار و نیــز رشــد ســهم نیــروی کار در 

تولیــد و خدمــات شــدند، نیــز ظهــور کردنــد.46 

در  نیــز  جدیــد  وظایــف  دارای  مشــاغل 

اقتصــاد  بــرای  اشــتغال  رشــد  مقــدم  خــط 

جنــگ،  از  پــس  دوران  در  متحــده  ایــاالت 

بوده  انــد.47 بدیــن ترتیــب، ایــن دیــدگاه تفســیر 

تفکــر  طــرز  و  فنــاوری  یــخ  تار از  مجــددی 

به عنــوان  ـ  کار  آینــده  ی  درمــورد  متفــاوت 

وظایــف  و  اتوماســیون  بیــن  مســابقه  یــک 

)پرمشــغله(48 ـ ارائــه می  دهــد.  جدیــد پرفشار

تقاضــا بــرای نیــروی کار طــی دو قــرن اخیــر 

به طــور مــداوم افزایــش نیافتــه اســت، چراکــه 

نیــروی  شــدن  بهره  ورتــر  باعــث  فناوری  هــا 

کار در همــه  ی امــور شــده اســت؛ در عــوض، 

به دنبــال  جدیــد  فناوری  هــای  از  بســیاری 

حــذف نیــروی کار از وظایفــی بودنــد کــه قبــالً 

داشــتند. تخصــص  آن  در 

، بازارهــای کار محلــی38 کــه بیشــتر در معــرض ربات  هــای صنعتــی قرار  از همــه مهم تــر

دارنــد، ماننــد دیترویــت و دفیانــس،39 به طــور قابــل توجهــی، میزان اشــتغال )اســتخدام 

( و رشــد دســتمزد کمتــری دارند. نیــروی کار

عــالوه بــر ایــن، کاهــش دســتمزدها و افت ســنگین  تر اســتخدام، دربین کارگرانــی که در 

یــع درآمــد قــرار دارنــد و نیــز افرادی کــه به میزان کمتــری از تحصیالت  نیمــه  ی پاییــن توز

دانشــگاهی برخــوردار بودنــد، بیشــتر بــود؛ این مســأله موجب تشــدید نابرابری می  شــود. 

همــه  ی این هــا علی  رغــم ایــن واقعیــت اســت کــه داده  هــای ســطح صنعــت40 هــم 

حاکــی از افزایــش بهــره  وری از ربات  هــا اســت. 

اتوماســیون یــک پدیــده  ی اخیــر نیســت؛ بســیاری از پیشــرفت  ها و اکتشــافات مهــم 

 ، ــر ــل توجه ت ــخ فنــاوری حــول محــور اتوماســیون متمرکــز شــده  اند. از همــه قاب ی در تار

پیشــرفت  های چشــمگیر در مراحــل اولیــه  ی انقــالب صنعتــی در بریتانیــا بــا هــدف 

یســندگی بــود؛ پــس از آن بــود کــه تمرکــز بــه بخــش تولیــد  اتوماتیک ســازی بافندگــی و ر
کارخانه  هــای ســایر صنایــع تغییــر یافــت.41

کشــاورزی و قطعــات قابــل  از دیگــر نمونه  هــای بــارز اتوماســیون، مکانیــزه  شــدن 

تعویــض سیســتم ســاخت و تولیــد آمریــکا اســت. اگــر اتوماســیون، تمایــل بــه کاهــش 

ســهم نیــروی کار و اثــرات مختلطــی42 بــر تقاضــای کار داشــته اســت، پــس چــرا ســهم 

نیــروی کار تقریبــًا ثابــت مانــده و رشــد بهــره  وری، همزمــان بــا رشــد متناســب دســتمزد 

طــی دو قــرن اخیــر همــراه بــوده اســت؟ بــرای درک ایــن رابطــه، بایــد انــواع مختلــف 

ــم. ــایی کنی ــد، شناس ــک می  کن ــره  وری کم ــت به ــه تقوی ــه ب ــه را ک ــرفت  های فناوران پیش

یخــی، همزمــان بــا معرفــی فناوری  هــای اتوماســیون، ســایر پیشــرفت  های  بــه لحــاظ تار

، دارای یــک مزیــت  فنــاوری، امــکان ایجــاد وظایــف جدیــدی را کــه در آن نیــروی کار

، فعالیت  هــای جدیــدی را بــرای کارهــا ایجــاد  رقابتــی بــود، فراهــم می  کردنــد. ایــن امــر

کــرد ـ وظایفــی کــه در آن نیــروی انســانی می  توانســت دوبــاره بــه فرآینــد تولیــد بازگــردد و 

	 
    رباتیــک بــرای پــردازش داده  هــا اغلب از هوش مصنوعی و ســایر فناوری  های 

دیجیتــال اســتفاده می  کنــد؛ امــا بــا تمرکــز بــر تعامــل با دنیــای فیزیکــی )چرخش 

و تغییر مکان، تغییر شــکل، تنظیم و ســازماندهی مجدد یا پیوســتن به اشــیا(  

از ســایر فناوری  هــای دیجیتــال متمایــز می  شــود. در حــال حاضــر، اســتفاده از 

ربات  هــای صنعتــی در بســیاری از صنایــع تولیــدی و در برخــی از بنگاه  هــای 

فــروش خــرد و کالن )خــرده فروشــی و عمــده فروشــی( گســترش یافته  انــد؛ امــا 

 مشــخص اســت و بــر روی اتوماتیک  ســازی 
ً

اســتفاده  ی اقتصــادی آن هــا کامــال

کارهــای محــدود؛ یعنــی جایگزینــی ماشــین آالت بــرای برخــی فعالیت  هــا و 

 توســط انســان انجــام می  شــد، متمرکــز اســت. 
ً

عملکردهــای ویــژه  ای کــه قبــال
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پیشــرفت  از  کار  نیــروی  حــال،  عیــن  در 

ســایر  یــرا  ز اســت؛  شــده  بهره  منــد  فنــاوری 

ــف  ــی وظای ــان معرف ــور همزم ــا به ط فناوری  ه

امکان  پذیــر  را  )پرمشــغله(  پرفشــار  جدیــد 

کرده انــد. ایــن وظایــف جدیــد چیــزی فراتــر 

ورودی  به عنــوان  کار  نیــروی  بازگردانــدن  از 

اصلــی فرآینــد تولیــد بوده  انــد و نیــز نقشــی 

حیاتــی در رشــد بهــره  وری ایفــا کردنــد. از ایــن 

دو  طــی  دســتمزد  و  اشــتغال  رشــد   ، منظــر

اســت  بــوده  ناامیدکننــده  گذشــته  ی  دهــه 

ضعیــف  رشــد  به دلیــل  آن  از  بخشــی  کــه 

به دلیــل  آن  از  مهم  تــر  حتــی  و  بهــره  وری 

اســت.49  جدیــد  وظایــف  نیافتــن  تحقــق 

آینــده  ی کار بســیار روشــن  تر خواهــد بــود، اگــر 

بتوانیــم فناوری  هــای بیشــتری را کــه تقاضای 

کار را افزایــش می  دهنــد و رشــد قدرتمنــد و 

قاطعانــه  ی بهــره  وری را تضمیــن می  کننــد، 

یــم(. کنیــم )بــه حرکــت درآور بســیج 

AIانواع

ایــن دیــدگاه، طــرز تفکــر جدیــدی دربــاره  ی 

فرصت  هــا و چالش  هــای اقتصــادی ناشــی 

از هــوش مصنوعــی فراهــم می  کنــد.

هــوش  اقتصاددانــان  و  محققــان  اکثــر 

مصنوعــی کــه نتایــج آن را مطالعــه می  کننــد، 

وظایــف  اتوماتیک ســازی  بــرای  راهــی  را  آن 

می  داننــد. بیشــتری 

بــدون شــک، هوش مصنوعــی از این قابلیت 

آن  کاربردهــای  بیشــتر  و  اســت  برخــوردار 

تاکنــون از ایــن دســت، بــوده اســت؛ به عنــوان 

 ، ،50 تشخیص گفتار مثال، تشــخیص تصویر

ترجمــه، حســابداری، سیســتم  های توصیــه و 

پشــتیبانی مشــتری؛51 امــا نیــازی نیســت کــه 

بپذیریــم ایــن روش اصلــی اســت کــه  هــوش مصنوعــی، می  تواند وجود داشــته باشــد )و 

در واقــع بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد(.

در درجــه ی اول، اگــر تمــام آنچــه کــه انجــام می  دهیــم، ادامــه  دادن مســیر اتوماســیون 

باشــدـ  آن    هــم بــدون نوآوری  هــای متعــادل بــرای ایجــاد وظایــف جدیــدـ  پیامدهــا بــرای 

نیــروی کار ناامیدکننــده اســت. پایــان کار بــه زودی نخواهــد بــود؛ اما روند کاهش ســهم 

ــا  نیــروی کار و رشــد کم  جــان و ضعیــف تقاضــای کار ادامــه خواهــد یافــت،آن   هــم ب

عواقــب بالقــوه فاجعه  بــار بــرای نابرابــری درآمــد و انســجام اجتماعــی.

در درجــه    ی دوم، هرچــه عمیــق   و عمیق  تــر به ســمت اتوماســیون مبتنــی بــر هــوش 

مصنوعــی حرکــت می  کنیــم، در حــال حرکــت بــه عرصه  هایــی هســتیم کــه عملکــرد 

ــه تشــخیص تصویــر  نیــروی انســانی در آن هــا بســیار خــوب اســت )به عنــوان مثــال ب

و گفتــار یــا هماهنگــی دســت ـ چشــم52 فکــر کنیــد( و حداقــل بهــره  وری از ماشــین، 

( همیشــه چشــمگیر نیســت. )حداقــل در ابتــدای کار

بنابرایــن فناوری  هــای اتوماســیون بــا هــدف جایگزینــی ماشــین  آالت به جــای انســان 

ــم  ــی نمی  توانی ــا حت ــه، م ــتند. درنتیج ــی هس ــن نوع  از چنی
ً
ــاال ــف، احتم ــن وظای در ای

روی دســتاوردهای قدرتمنــد بهــره  وری بــرای افزایــش اســتانداردهای ســطح زندگــی و 

مشــارکت در بحــث تقاضــای کار حســاب کنیــم؛ امــا الزم نیســت این گونــه باشــد؛ از 

آنجــا کــه هــوش مصنوعــی فقــط یــک مجموعــه  ی محــدود از فناوری  هــا بــا کاربردهــا 

و ویژگی  هــای خــاص از پیش  تعیین  شــده نیســت بلکــه یــک بســتر فنــاوری اســت، 

می  توانــد بــرای بســیار فراتــر از اتوماســیون هــم اســتفاده شــود. می  تــوان از آن بــرای تغییــر 

ســاختار فرآینــد تولیــد به گونــه  ای اســتفاده کــرد کــه بســیاری از کارهــای جدیــد بــا 

بهــره  وری بــاال را بــرای نیــروی کار ایجــاد کنــد.

اگــر ایــن نــوع بازگردانــدن هــوش مصنوعــی امکان  پذیــر باشــد، بــه لحــاظ اجتماعــی از 

ـ به طور بالقــوهـ  دســتاوردهای بزرگی  نظــر بهبــود بهــره  وری و تقاضــای بیشــتر نیــروی کار

کــه نــه تنهــا رشــد فراگیرتــری ایجــاد می  کنــد، بلکه از مشــکالت  وجــود خواهــد داشــت )

اجتماعــی ناشــی از بیــکاری و کاهــش دســتمزدها نیــز جلوگیــری می  نمایــد(.

چنــد نمونــه از چگونگــی ایجــاد برنامه  هــای هــوش مصنوعــی در ایجــاد وظایف جدید 

بــرای نیــروی کار را در نظــر بگیرید.

آموزش

 آمــوزش و پــرورش یکــی از عرصه  هایــی اســت کــه کمتریــن میــزان نفــوذ AI را دارد و 

می  توانــد تــا حــدی بــه ایــن دلیــل باشــد کــه اتوماســیون بــرای اکثــر وظایــف اصلــی در 

آمــوزش و پــرورش گزینــه  ی جــذاب و یــا حتــی عملیاتــی نیســت؛ امــا اســتفاده از هوش 

مصنوعــی بــرای ایجــاد وظایف جدید، راهی متفاوت برای گســترش دادن ســودمندانه   
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مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی57 ممکــن اســت 

از نظــر ارائــه  ی مهارت  هایــی بــه دانش  آمــوزان 

بیشــتری  ارزش  آینــده  کار  بازارهــای  کــه در 

برنامه  هــای  )به جــای  داشــت  خواهنــد 

کیدهــای  تأ و  عقب  مانــده  تحصیلــی 

عمــل  بهتــر  مــدارس(  بــر  حاکــم  آموزشــی 

کنند. همچنین، توســعه و به کارگیری چنین 

بــرای نیــروی انســانی  فناوری  هایــی تقاضــا 

در امــر آمــوزش را افزایــش می  دهــد. مــا بــرای 

انجــام آموزش  هــای مبتنــی بــر ویژگی  هــای 

فــردی، حتــی بــا کمــک نرم  افزارهــای هــوش 

مصنوعــی و ســایر فناوری  هــا، بــه معلمــان 

بیشــتری بــا مهارت  هــای متنــوع نیــاز خواهیم 

داشــت.

بهداشتودرمان)مراقبتازسالمت(58

 وضعیــت در مراقبت  هــای بهداشــتی مشــابه 

ــرای معرفــی  اســت. اگرچــه تــالش بیشــتری ب

مراقبت هــای  در  دیجیتــال  فناوری  هــای 

تمرکــز  امــا  اســت؛  شــده  انجــام  بهداشــتی 

را  بشــر  بتوانــد  کــه  وظایفــی  ایجــاد  بــرروی 

( به اســتخدام  به طــور ســودمندانه  ای )بهــره  ور

در بیــاورد، نبــوده اســت )در واقــع برخــی از 

کاربردهــای هــوش مصنوعــی؛ به عنــوان مثال 

در رادیولــوژی، در قالــب اتوماســیون بســیار 

مــورد اســتفاده قــرار می  گیرنــد(.

کــه  بــردی هــوش مصنوعــی  کار برنامه  هــای 

یــه و تحلیــل  اطالعــات را جمــع  آوری و تجز

توجهــی  قابــل  به طــور  می  تواننــد  می  کننــد، 

پرســتاران، تکنســین  ها و ســایر ارائه  دهندگان 

خدمــات بهداشــتی را قــادر   ســازند تــا طیــف 

وســیع  تری از خدمــات و مشــاوره، تشــخیص 

و درمــان را در زمــان واقعــی ارائــه کننــد. )منافع 

و مولــد ایــن بســتر فنــاوری جدیــد خواهــد بــود.

یــس در کالس را در نظــر بگیریــد، بیــش از 200 ســال اســت کــه تغییــری  بــرای مثــال، تدر

یــس می  کنــد )حتــی اگــر گاهــی اوقــات  نکــرده اســت. یــک معلــم، بــه کل کالس تدر

یــا یــک دســتیار در قالــب یــک دســتورالعمل یــک بــه یــک شــرکت کنــد یــا بــه برخــی از 

گروه  هــای دانش  آمــوزان کمــک کنــد(.

کــه نشــان می  دهــد بســیاری از دانــش آمــوزان  بــا ایــن حــال شــواهدی وجــود دارد 

ســبک  های مختلــف یادگیــری دارنــد، و آنچــه بــرای یــک دانش  آمــوز مفیــد اســت، 

ممکــن اســت بــرای دانش  آمــوز دیگــر مفیــد نباشــد و حتــی آنچــه بــرای یــک دانش  آمــوز 
ــود.53 ــد ب ــد نخواه ــرای او مفی ــر درس ب ــت، در ه ــد اس ــوع مفی ــک موض در ی

، آمــوزش منطبــق بــا ویژگی  هــای فــردی،54 هدفمنــد و متناســب بــا هــر  در حــال حاضــر

یرمجموعه هــای کوچــک دانش  آمــوزی، غیرممکــن اســت  ــا ز ــا ســازگار ب دانش  آمــوز ی

ــا کم بــودن مهــارت معلــم نیســت و  و فقــط به دلیــل کمبــود منابــع )از نظــر زمانــی( و ی

بیشــتر بــه ایــن دلیــل اســت کــه هیچ کس، بــرای تعیین ســبک یادگیری بهینــه ی55 یک 

دانش  آمــوز در یــک موضــوع یــا عنــوان خــاص، اطالعاتــی نــدارد )و نمی  توانــد به راحتــی 

اطالعــات را به دســت آورد و پــردازش کنــد(.  هــوش مصنوعــی می  توانــد ایــن مســأله را 

تغییــر دهد.

نرم  افزارهــای هــوش مصنوعــی می  تواننــد طراحــی شــوند تــا داده  هــای مربــوط بــه زمــان 

واقعــی56 در مــورد واکنش  هــای خــاص، دشــواری  ها و موفقیت  هایــی کــه دانش  آمــوزان 

در زمینه  هــای مختلــف دارنــد ـ به ویــژه هنگامــی کــه درقالــب ســبک  های مختلــف 

آمــوزش می  بیننــد، جمــع  آوری و پــردازش کننــد و ســپس توصیه  هایــی بــرای بهبــود 

آموزشــی  بهــره  وری  از نظــر  بالقــوه  ارائــه دهنــد. پیشــرفت  های  فــردی  آموزش  هــای 

ــاد باشــد )فقــط مــا نمی دانیــم!(. ی می  توانــد بســیار ز

یــس  یــرا روش  هــای تدر منافــع اجتماعــی می  توانــد از ایــن مزایــای مســتقیم فراتــر رود ز

	 
نیــروی کار از پیشــرفت فنــاوری بهره  منــد شــده اســت؛ زیــرا ســایر فناوری  هــا 

به طــور همزمــان معرفــی وظایــف جدیــد پرفشــار )پرمشــغله( را امکان  پذیــر 

کرده انــد. ایــن وظایــف جدیــد چیــزی فراتــر از بازگردانــدن نیــروی کار به عنــوان 

ورودی اصلــی فرآینــد تولیــد بوده  انــد و نیــز نقشــی حیاتــی در رشــد بهــره  وری 

ایفــا کردنــد. از ایــن منظــر، رشــد اشــتغال و دســتمزد طــی دو دهــه گذشــته  ی 

ناامیدکننــده بــوده اســت کــه بخشــی از آن به دلیــل رشــد ضعیــف بهــره  وری و 

حتــی مهم  تــر از آن به دلیــل تحقــق نیافتــن وظایــف جدیــد اســت.  آینــده  ی کار 

گــر بتوانیــم فناوری  هــای بیشــتری را کــه تقاضــای  بســیار روشــن  تر خواهــد بــود، ا

کار را افزایــش می  دهنــد و رشــد قدرتمنــد و قاطعانــه  ی بهــره  وری را تضمیــن 

می  کننــد، بســیج کنیــم )بــه حرکــت درآوریــم(.
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حاصــل از تقاضــای کار و بهــره  وری بیشــتر 

بســیار شــبیه بــه مبحــث آمــوزش اســت.(

واقعیتافزوده59

 ســومین حــوزه  ای کــه در آن اســتفاده از هــوش 

مصنوعــی می  توانــد روند تولیــد را به طریقی که 

ممکن اســت برای نیروی کار مطلوب باشــد، 

تغییــر دهــد، از طریــق فناوری  هــای واقعیــت 

افــزوده و واقعیــت مجــازی60 در بخــش تولیــد61  

تولیــد،  فناوری  هــای  پیشــرفته  ترین  اســت. 

طــی ســه دهــه  ی اخیــر بــر اتوماســیون متمرکــز 

آمــازون و  شــده  اند؛ امــا شــرکت  هایی ماننــد 

تســال دریافته  انــد کــه اتوماسیون  ســازی تمــام 

بخــش تولیــدی کارخانــه و کارهــای )وظایف( 

دســتی از نظــر اقتصــادی منطقــی نیســت؛ 

یــرا بعضــی از کارهــا هنــوز هــم توســط انســان  ز

بــا بهــره  وری بیشــتری انجــام می  شــود.با ایــن 

حــال، یــک مشــکل پیــش  روی شــرکت  های 

ایــن  صنعتــی  ربات  هــای  معرفی  کننــده  ی 

اســت کــه ایــن فناوری  هــای جدیــد حداقــل به 

 ،
ً
دو دلیــل لزومــًا با انســان ادغــام نمی  شــوند: اوال

بیشــتر فناوری  هــای رباتیــک به دلیــل نگرانــی 

در مــورد ایمنــی، از کارگــران محصــور می  شــوند، ثانیًا کار انســان ممکن اســت بــا درجه  ی 

دقــت مــورد نیــاز فناوری رباتیک انطباق،62 نداشــته باشــد. فناوری  های واقعیــت افزوده 

ـ کــه از رابط  هــای تعاملــی بــرای افزایــش توانایــی انســان در درک، نظــارت و کنتــرل اشــیا 

ــار ماشــین  ها و انجــام  ــه کار در کن ــادر ب اســتفاده می  کننــد ـ ممکــن اســت کارگــران را ق

، فقــط بــه کارگــران  کارهــای( طراحــی یکپارچــه کننــد. ایــن امــر کارهــای تولیــد دقیــق و )

کمــک نمی  کنــد تــا برخــی از وظایفــی را کــه ممکن اســت به صورت خــودکار انجام شــود، 

بــه طریــق دیگــری حفــظ کنند؛ همچنین می  تواند وظایف جدیــدی را ایجاد کنــد که در 

آن انســان  ها، بــا اســتفاده از فنــاوری دیجیتــال و حســگرها تقویــت می  شــوند و می  توانند 
بــه بهــره  وری کمــک کننــد.63

به طــور برجســته، نمونه  هایــی از وظایــف جدیــدی کــه در بــاال ذکــر شــد فراتــر از مــواردی 

اســت که بعضًا به عنوان توانمندســاز وظایف انســانیـ  هوش مصنوعی64 یاد می  شــود. 

ــه  ــد، همان گون ــد ســروکار دارن ــر ماشــین  آالت جدی ــا آمــوزش و نظــارت ب وظایفــی کــه ب

( می  کننــد. ایــن  کــه آن هــا آنچــه کــه بقیــه  ی مــا انجــام می  دهیــم را اتوماتیــک )خــودکار

نکتــه حیاتــی اســت؛ بعیــد به نظــر می  رســد کــه کارکــردن، فقــط در جهــت امکان  پذیــر 

  ســاختن هــوش مصنوعــی بتوانــد وظایــف جدیــد و تقاضــای نیــروی انســانی کافــی را 

بــرای تحقــق رفــاه گســترده، ایجــاد کنــد.

کارآمدیبازاردرتخصیصمنابع

اگر اســتفاده  های بالقوه مولد و ســودآور از هوش مصنوعیـ  فراتر از اتوماســیون ســادهـ  

وجــود داشــته باشــد، آیــا می  توانیــم بــر روی نیروهــای بازار و نــوآوری شــرکت  های موجود 

حســاب کنیــم تــا مــا را بــه آنجــا برســانند؟ آیــا دلیلــی بــرای نگرانــی وجــود دارد کــه از 

برنامه  هــای هــوش مصنوعــی بــا قــول بازگردانــدن نیــروی انســانی، بهره  بــرداری نمی  شــود 
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بیوتکنولــوژی و فنــاوری نانــو نقــش مهمــی 
داشــته اســت.67

اخیــرًا دولــت ایــاالت متحــده در حمایــت از 

تحقیقــات صرفه  جو بــوده و در تصمیم  گیری 

تغییــر  جهــت  هدایــت  بــرای  خــود 

یــک، مــردد و محافظــه  کار عمــل کرده  تکنولوژ

اســت؛ بخشــی از ایــن تغییــر به دلیــل کاهــش 

منابــع اختصــاص یافتــه بــه حمایــت دولــت 

از نــوآوری و نقــش غالــب روزافــزون بخــش 

خصوصــی در تنظیــم دســتور کار در مناطــق 

با زمینــه  ی فناوری  های پیشرفته68اســت )آیا 

مقامــات دولتــی و محققــان می  تواننــد به طــور 

مبتکرانــه69در  فعالیــت  جهــت  معنــاداری 

ســیلیکون  ولی70  را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد؟(.

ــه وعده  هــای  ایــن تغییــر تحقیقــات، راجــع ب

کــه بالفاصلــه در ســودآوری منعکــس  آتــی )

اجتماعــی  اهــداف  ســایر  و  نمی  شــنود( 

دلســردکننده  تر  اشــتغال(  ایجــاد  )ماننــد 

انگیزه  هــای  بــه  فقــط  نــوآوری  اســت. 

اقتصــادی پاســخ نمی  دهــد. چندیــن پــاداش 

غیراقتصــادی بــر ایــن نــوع فناوری  هــا تأثیــر 

ــه  ــان را ب ــکار محقق ــه و ابت ــه توج ــذارد ک می گ

می  کنــد. جلــب  خــود 

اکوسیســتم71  کــه  دارد  وجــود  امــکان  ایــن 

خالقانه  تریــن  اطــراف  یســت  بوم(  )ز

ماننــد  متحــده  ایــاالت  دســته  های 

ســیلیکون  ولی، بیــش از حــد بــه اتوماســیون 

ســایر  بــه  کافــی  توجــه  و  دهــد  پــاداش 

نداشــته  مــرزی  فناوری  هــای  کاربردهــای 

باشــد، کــه این مســأله ممکن اســت تــا حدی 

به دلیــل ارزش  هــا و منافــع محققــان برجســته 

و پیشــگام72 باشــد )به عنــوان مثــال، منــش 

بی  وقفــه  کــه  را  تســال  ماننــد  شــرکت هایی 

یر می  شــوند؟ و منابــع همچنــان به ســمت جایــگاه نــوع اشــتباه هــوش مصنوعــی ســراز

بــازار در تخصیــص منابــع دارنــد؛ امــا  کارآمــدی  یــادی بــه  اقتصاددانــان اعتمــاد ز

ــوآوری چنــدان  ــه هنــگام ن ــازار ب ــرآن اســت کــه ســتاره  ی ب ــرگان ب ــر خب تشــخیص اکث

درخشــان نیســت. به طــور کلــی، دالیــل مختلفــی بــرای شکســت بــازار در نــوآوری وجود 

دارد، هم چنیــن برخــی دالیــل خاصــی کــه در زمینه  ی)بافــت( هــوش مصنوعــی مهــم 

هســتند.

 ، نــوآوری باعــث ایجــاد اثــرات جانبی)پیامدهــای بیرونــی( می  شــود ـ نــه فقــط مبتکــر

بلکــه کارگرانــی کــه از ایــن فنــاوری جدیــد اســتفاده می  کننــد، بنگاه  هایی کــه از آن بهره 

می  برنــد و از همــه مهم  تــر ســایر شــرکت  ها و بنگاه  هــای اقتصــادی و پژوهشــگرانی کــه 

در آینــده روی آن کار می  کننــد از آن منتفــع، می  شــوند. بازارهــا در صــورت وجود چنین 

اثــرات جانبــی کار خوبــی انجــام نمی  دهنــد.

بازارهــا وقتــی پارادایم  های)الگوهــای( جایگزیــن و رقابتــی فنــاوری وجود دارد، مبــارزه و 

تقــال می  کننــد. هنگامــی کــه یــک الگــو از دیگــری پیشــی بگیــرد، محققان و شــرکت  ها 

تمایــل دارنــد کــه از ایــن الگــو پیــروی کننــد، حتــی اگــر یــک گزینــه  ی جایگزیــن بتوانــد 

بهره  وری بیشــتری داشــته باشــد.

عــالوه بــر ایــن، در چنیــن شــرایطی، هنگامــی کــه الگــوی اشــتباه جلــو بیفتــد، ممکــن 

پارادایــم  کــه  امکاناتــی  از  بهره  گیــری  و  رونــد  ایــن  کــردن(  تغییــر )معکــوس  اســت 

جایگزیــن ارائــه می  دهــد، بســیار دشــوار باشــد. تــا زمانــی کــه رویکردهــای مختلــف بــه 

هــوش مصنوعــی یــک الگــوی جایگزیــن و رقابتــی اســت، اعتمــاد ما به ســازوکار بــازار65  
بــرای اصــالح آن حتــی بایــد کمتــر هــم باشــد.66

بــرای اصــالح شکســت بــازار در نــوآوری، دولــت ایــاالت متحــده از مشــارکت عمومــی 

و خصوصــی بــرای تشــویق تحقیقــات مفیــد اجتماعــی اســتفاده کــرده اســت، کــه 

داروســازی،  حســگرها،  اینترنــت،  جملــه  از  پیشــرو  فناوری  هــای  از  بســیاری  در 

	 
فناوری  هــای اتوماســیون بــا هــدف جایگزینــی ماشــین  آالت به جــای انســان در 

 از چنیــن نوعــی هســتند. درنتیجــه، ما حتــی نمی  توانیم 
ً
ایــن وظایــف، احتمــاال

روی دســتاوردهای قدرتمنــد بهــره  وری بــرای افزایــش اســتانداردهای ســطح 

الزم نیســت  کنیــم؛ امــا  کار حســاب  زندگــی و مشــارکت در بحــث تقاضــای 

این گونــه باشــد؛ از آنجــا کــه هــوش مصنوعــی فقــط یــک مجموعــه  ی محــدود 

گی  هــای خــاص از پیش  تعیین  شــده نیســت  کاربردهــا و ویژ از فناوری  هــا بــا 

بلکــه یــک بســتر فنــاوری اســت، می  توانــد بــرای بســیار فراتــر از اتوماســیون هم 

اســتفاده شــود. می  تــوان از آن بــرای تغییــر ســاختار فرآینــد تولیــد به گونــه  ای 

ــرای نیــروی  ــاال را ب ــا بهــره  وری ب اســتفاده کــرد کــه بســیاری از کارهــای جدیــد ب

کار ایجــاد کنــد.
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ســعی کرده  انــد همــه  چیــز را اتوماتیــک کننــد، 

بگیریــد(. نظــر  در 

ایــن امــر تــا حــدی بــه ایــن دلیــل اســت کــه 

مــدل تجــاری و چشــم  انداز غالــب و متــداول 

شــرکت  های فنــاوری بــزرگ، کــه خاســتگاه73  

هــوش  در  اســتفاده  منابع74مــورد  اکثــر 

و  اتوماســیون  روی  بــر  هســتند،  مصنوعــی 

ــد  ( از رون ــر حــذف عنصــر انســانی )خطاپذی

آخریــن  ایــن  اســت؛  شــده  متمرکــز  تولیــد 

مالحظــه ممکــن اســت اهمیت حیاتــی پیدا 

، منابــع  یــرا چندیــن شــرکت پیشــرو کنــد؛ ز

می  کننــد  یر  ســراز دانشــگاه  بــه  را  عظیمــی 

پژوهشــی  و  آموزشــی  یت  هــای  مأمور و 

شــکل  را  پیشــگام  و  اصلــی  دانشــگاه  های 

می  دهنــد. بنابرایــن جــای تعجب نیســت که 

بهتریــن ذهن  هــا در نســل حاضــر به ســمت 

یادگیــری  و  رایانــه، هــوش مصنوعــی  علــوم 

بــا  )امــا  می  کننــد  پیــدا  گرایــش  ماشــین75 

یــاد بــر اتوماســیون!(. کیــد ز تأ

اکوسیســتمی که مغرضانــه )ســوی مندانه76( 

کــه تمام  عیــار و فراگیــر شــود،  باشــد زمانــی 

خســته  کننده  تر  فنــاوری  تغییــر  به جهــت 

خواهــد بــود. هم چنیــن عوامــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه ممکــن اســت گزینه  هــای 

غیرطبیعــی و تحریف شــده  ای، راجع بــه نــوع کاربردهــای هــوش مصنوعــی ایجــاد 

کننــد.

اولیــن مــورد ایــن اســت کــه اگــر ایجــاد اشــتغال دارای ارزش اجتماعــی فراتــر از آنچــه 

در آمــار تولیــد ناخالــص داخلــی77 اســت، باشــد )به عنــوان مثــال، به دلیــل اینکــه 

افــراد شــاغل شــادتر هســتند و شــهروندان بهتــری می  شــوند، یــا به خاطــر رشــد ســریع 

، نابرابــری درآمــد را بهبــود می  بخشــد(، ایــن ارزش اجتماعــی توســط بــازار  تقاضــای کار

ــود. ــه می  ش ــده گرفت نادی

مــورد دوم مربــوط بــه سیاســت  های مالیاتــی78 اتخــاذ شــده در ایــاالت متحــده و ســایر 

کشــورهای غربــی اســت؛ درحالــی کــه از مشــاغل، مالیــات می  گیرنــد، بــه ســرمایه 

بیشــتر  ســودآوری  باعــث  امــر  ایــن  می  دهنــد.  تخصیــص  یارانــه  ســرمایه  گذاری  و 

اســتفاده از ماشــین  آالت به جــای اســتفاده از نیــروی کار می  شــود و ایــن منافــع، نــه تنها 

اتوماســیون بلکــه تحقیقــات در زمینــه  ی اتوماســیون را نیــز تشــویق می  کننــد. 

ســرانجام و بــا تکمیــل ایــن عوامــل، تــا آنجــا کــه شــرکت  ها هزینــه  ی نیــروی کار )نــرخ 

، باالتــر از بهــای79 فرصــت  دســتمزد( را در نظــر بگیرنــد ـ کــه به دلیــل نواقــص بــازار کار

اجتماعــی کار اســت ـ مشــوق  های بیشــتری بــرای اتخــاذ و توســعه  ی فناوری  هــای 

اتوماســیون فراتــر از آنچــه از نظــر اجتماعــی بهینــه اســت، خواهنــد داشــت.80 

ــد  ــردی جدی ب ــای کار ــیر برنامه  ه ــدودکننده  ی مس ــل مس ــری از عوام ــه  ی دیگ مجموع

هــوش مصنوعــی بــرای بازگردانــدن نیــروی کار ایــن نکتــه اســت کــه ایــن فناوری  هــای 

جدیــد می  تواننــد بــه ورودی  هــای مکمــل حیاتــی کــه در آینــده ارائــه نمی  شــوند، نیــاز 

داشــته باشــند.  بــه مثالــی کــه در بخــش آمــوزش، ذکــر شــد توجــه کنیــد. )ایــن( مســأله 

فقــط ایــن نیســت کــه در آمــوزش و پــرورش، توســعه  ی هــوش مصنوعــی بــرای ایجــاد 
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مصنوعــی  هــوش  مناســب  انــواع  اســت، 

می  شــود. پیاده  ســازی  و  می یابــد  توســعه 

خطــرات  نگــران  بســیاری،  امــروزه  اگرچــه 

امنیتــی و ســایر عواقــب پیش  بینــی   نشــده  ی 

مصنوعــی  هــوش  غیراقتصــادی(  )غالبــًا 

دالیــل  کــه  کرده  ایــم  ل  اســتدال مــا  هســتند، 

اولیــه  ی نگرانــی در مــورد نــوع غلــط هــوش 

و  متــداول  اقتصــادی  منظــر  از  مصنوعــی 

ــت.  ــده اس ــده ش ــاوری آین ــعه فن ــاس توس اس

وعــده  ی قابــل توجــه هــوش مصنوعــی حاکی 

از آن اســت کــه مــا باید مراقبــت و تأمل جدی 

را بــه پیامدهــای آن اختصــاص دهیــم و بــه 

یــم کــه بهتــر اســت چگونــه  ایــن ســؤال بپرداز

بســتر ایــن فنــاوری امیدوارکننــده را توســعه 

دهیــم، قبــل از اینکــه خیلــی دیــر شــود.*

پینوشت
1.  technology platform.
2.  Tasks.
3.  Technological.
4.  Automation.
5.  national income.
6.  productivity growth.
7.  promise of the right kind of AI.
8.  intelligent )machine( agents.
9.  machines, software, or algorithms.
10.  See Russell and Norvig )2009(, Neapolitan and Jiang )2018( 
and Agarwal, Gans and Goldfarb )2018(.
11.  Technology Platform.
12.  See Nilsson )2009( for the history of AI.
13.  simple computation, data processing, pattern recognition, 
prediction, various types of problem-solving, judgment, 
creativity, and communication.
14.  Marvin Minsky, Seymour Papert, John McCarthy, Herbert 
Simon, and Allen Newell.
15.  Forester )1985, p. 86(.
16.  Replicate.
17.  Face Recognition.
بیــن گرایــش  یــک   ، گفتــار تشــخیص   .Speech recognition  .18 
کــه  اســت  محاســباتی  زبان شناســی  و  رایانــه  علــوم  از  رشــته ای 
و  تشــخیص  کــه  می دهــد  توســعه  را  فناوری هایــی  و  روش هــا 
امکان پذیــر  رایانــه  توســط  نوشــتار  بــه  را  گفتــاری  زبــان  ترجمــه ی 
)ASR( گفتــار تشــخیص خــودکار  به عنــوان   می کنــد. هم چنیــن 

کارهــای جدیــد پرمشــغله، به عنــوان مــرز یکــی از مناطــق جالــب توجه بــرای پژوهــش81، 

در مقایســه بــا تشــخیص چهــره تلقــی نمی  شــود؛ بلکــه حتــی ممکــن اســت مهارت  هــا 

و منابــع مکمــل بــرای ســودآوری ایــن نــوع بازگردانــدن هــوش مصنوعــی به طــور کامــل از 

دســت رفتــه باشــد.

ــری از  ــد و انعطاف  پذیرت ــه مهارت  هــای جدی برنامه  هــای آموزشــی هــوش مصنوعــی ب

معلمــان )فراتــر از آنچــه در دســترس اســت و اکنــون برروی آن ســرمایه  گذاری می  شــود( 

و هم چنیــن بــه منابــع اضافی برای اســتخدام معلمان بیشــتر برای کار بــا فناوری  های 

جدیــد هــوش مصنوعــی نیــاز دارنــد )بــه هر  حــال، مهم  تریــن مســأله در فناوری  هــای 

جدیــد، ایجــاد مســئولیت های جدیــد و مهارت  هــای اضافــی82 بــرای معلمــان اســت(.

ــع محــدود مشــکلی ایجــاد نمی  کننــد )ســهم  در مــورد مراقبت  هــای بهداشــتی، مناب

درآمــد ملــی کــه بــه ســالمت اختصــاص دارد در حــال   رشــد اســت(؛ امــا تغییــرات 

 ســازمانی اســت.
ً
ــاد احتمــاال ی ــه احتمــال ز تکمیلــی الزم ب

بــرد فناوری  هــای نــو بــرای  در حقیقــت، برجسته  ســازی ســایر موانــع در مســأله  ی کار

ــه  ی  ــد ـ روشــی کــه بیمارســتان  ها، شــرکت  های بیمــه و کل حرف ایجــاد وظایــف جدی

پزشــکی، طبق اظهار انجمن پزشــکی آمریکا ســازماندهی شــده اســتـ  ممکن اســت 

ســد راه شــود.

اگر توانمندســازی و افزایش بهره  وری از پرســتاران و تکنســین  ها برای کاهش تقاضای 

ــتان  ها  ــی بیمارس ــب و کار فعل ــدل کس ــیدن م ــش کش ــه چال ــا ب ــکان ی ــات پزش خدم

تصــور شــود، در برابــر آن مقاومــت شــدیدی ایجــاد خواهــد شــد.

اگــر در حــال حاضــر فاقــد شــواهد قطعــی در مــورد هدایــت  در مجمــوع، حتــی 

تحقیقــات و منابــع شــرکت  های بــزرگ، به ســمت نــوع غلط هوش مصنوعی هســتیم، 

بــازار بــرای نــوآوری هیــچ دلیــل قانع  کننــده  ای ارائــه نمی  دهــد تــا انتظــار تعــادل کارآمــد 

بیــن انــواع مختلــف هــوش مصنوعــی را داشــته باشــیم.

اگــر در ایــن برهــه  ی حســاس، توجــه کافــی بــه ابتــکار و خالقیــت و ایجــاد تقاضــا 

ــرای نیــروی کار ـ  اختصــاص داده نشــود، از منظــر  ــه فقــط جایگزینــی ب ــرای کار ـ  و ن ب

اجتماعــی و اقتصــادی، شــاهد نــوع اشــتباهی از هــوش مصنوعــی، خواهیــم بــود. 

اتوماســیون گســترده به جــای اینکــه رشــد بهــره  وری، اشــتغال و رفــاه مشــترک را تقویــت 

کنــد، بــه رشــد کم  جــان و نابرابــر کمــک می  کنــد.

نتیجهگیری

بگــذارد،  تأثیــر  مــا  زندگــی  جنبه  هــای  همــه  ی  بــر  اســت  قــرار  مصنوعــی  هــوش   

ازجملــه نحــوه  ی ســازماندهی تولیــد در اقتصادهــای مــدرن )نــه فقــط راهــی کــه تولیــد 

ســازماندهی می  شــود(. نبایــد تصــور کــرد کــه، در شــرایطی کــه بــه حــال خــود رهــا شــده 
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تشــخیص گفتــار رایانــه ای)computer speech recognition(  یــا گفتار 
بــه متــن  )STT( شــناخته می شــود.

19.  Artificial General Intelligence.
20.  Modest.
21.  Narrow AI.
22.  machine learning.
23.  explicitly programmed.
24.  Deep learning.
25.  multi-layered programs.
26.  neural nets.
27.  statistical inference, and optimization.
28.  Bessen et al. )2018( report that many commercial AI 
startups view their technology as capable of enhancing human 
capabilities, while many others recognize that their technologies 
have a significant automation component.
29.  Robotics.
30. moving around, transforming, rearranging, or joining 
objects.
31.  See Ayres and Miller )1983(, Groover et al. )1986(, Graetz 
and Michaels )2015( and Acemoglu and Restrepo )2018b(.
32.  Work and Labor.
33.  critically underpinned.
34.  زمانــی کــه نســل اول کارگــران ایــن را تجربه کنند که به طــور خودکار 
از کار خــارج می شــوند. آن هــا بیــش از آنکــه آن را بپذیرنــد ، بــه مقابلــه 
برخاســتند - خــود را لودیــت هــا خواندنــد و حملــه ای جســورانه 
smithsonianmag.. انداختند-مترجــم؛  راه  بــه  را  ماشــین ها  علیــه 
com/innovation/when-robots-take-jobs-remember-lud-

.dites-180961423
35.  job displacing.
36.  This approach is developed in Zeira )1998(, Aut.
37.  Acemoglu and Restrepo )2018b(.
38.  local labor markets.
Detroit MI, Defiance OH  .39 . دیترویــت بزرگ تریــن شــهر ایالــت 
 Defianceمیشــیگان در غرب میانه اســت. دفیانس، مرکز شهرســتان

County، اوهایــو اســت)مترجم(.
40.  industry-level data.
41.  See Mantoux )1927( and Mokyr )1989(.
42.  mixed effects.
43.  Acemoglu and Restrepo )2018a(.
44.  blue-collar.
45.  white-collar.
46.  Rasmussen )1982(, Olmstead and Rhode )2001(, 
Acemoglu and Restrepo )2019(.
47.  Acemoglu and Restrepo )2018a(.
48.  labor-intensive tasks.
49.  Acemoglu and Restrepo )2019(.
توانایــی  ماشــین،  بینایــی  زمینــه ی  در   .Image recognition   .50
ــرای شناســایی اشــیا، مکان هــا، افــراد، نوشــتن و عملیــات  نرم افــزار ب
از  می تواننــد  رایانه هــا  اســت.   )actions in images( تصاویــر  روی 
فناوری هــای بینایــی ماشــین در ترکیــب بــا دوربیــن و نرم افــزار هــوش 
مصنوعــی بــرای دســتیابی بــه تشــخیص تصویــر اســتفاده کننــد. 
تشــخیص تصویر برای انجام تعداد زیادی از کارهای بصری مبتنی 
بــر ماشــین؛ مانند جســتجوی محتوای تصویــر و هدایــت ربات های 

، اتومبیل هــای خــودران و سیســتم های جلوگیــری از تصــادف)accident avoidance systems( اســتفاده می شــود. در  خودمختــار
حالــی کــه مغــز انســان و حیوانــات اشــیا را بــا ســهولت تشــخیص می دهنــد، کامپیوترهــا در انجــام این وظیفه دچار مشــکل هســتند 
searchenterpriseai.techtarget.com/definition/ و نرم افــزار بــرای شناســایی تصویر نیــاز بــه یادگیــری عمیــق ماشــین دارد-مترجــم؛

.image-recognition
51.  image recognition, speech recognition, translation, accounting, recommendation systems, and customer support.
کــه بــه آن هماهنگــی دست-چشــم نیــز گفتــه می شــود( کنتــرل  hand-eye coordination  .52. هماهنگــی چشم-دســت )
هماهنــگ حــرکات چشــم بــا حــرکات دســت و پــردازش ورودی بصــری به منظــور هدایــت و راهبــری رســیدن و به دســت گرفتــن، 

.Wikipedia دســت، بــرای هدایــت چشــم اســت-مترجم؛ )proprioception(همــراه بــا اســتفاده از حــس عمقــی
53.  See Allport )1937(, Cassidy )2004( Honey and Mumford )1986( and Ramirez and Casteneda )1974(.
54.  individualized teaching.
55.  optimal learning style.
 فرآینــدی اســت کــه در مراحــل زمانــی مشــخص بــا حداکثر مــدت و به انــدازه ی کافی 

ً
real time data  .56. فرآینــد زمــان واقعــی معمــوال

ســریع اتفــاق می افتــد تــا بتوانــد بــر محیطی که در آن رخ می دهد مانند ورودی های یک سیســتم محاســباتی تأثیــر بگذارد-مترجم؛ 
.wikipedia

57.  AI-powered teaching methods.
58.  Healthcare.
Augmented reality )AI ( .59. واقعیــت افــزوده، یــک تجربــه ی تعاملــی از یــک محیــط واقعــی اســت کــه در آن اشــیایی کــه در 
ــه ـ گاهــی اوقــات در چندیــن حالــت حســی، از جملــه  ــا اطالعــات ادراکــی تولید شــده توســط رایان ــد ب دنیــای واقعــی حضــور دارن
بویایی)olfactory(-تقویــت  و   )somatosensory(حســی - پیکــری ،)haptic(لمســی ،)auditory(شــنیداری ،)visual(بینایــی

.Wikipedia می شــوند-مترجم؛ 
60.  virtual reality.
61.  Manufacturing.
62.  Mesh.
63.  See Ong and Nee )2013( and ge.com/reports/game-augmented-reality-helping-factoryworkers-become-
productive/(.
64.  ‘enablers’ of AI-human tasks.
65.  market mechanism.
66.  See Nelson and Winter )1977(, Dosi )1982( and Acemoglu )2012(.
67.  Mazzucato )2015(.
68.  high-tech areas.
69.  inventive activity.
 Silicon Valley  .70. نــام رایــج و غیررســمی منطقــه ای در حــدود ۷۰ کیلومتــری جنــوب شــرقی سانفرانسیســکو در حومــه ی
ــرار داشــتن بســیاری از شــرکت های مطــرح  ــاالت متحــده آمریــکا اســت. شــهرت ایــن منطقــه به دلیــل ق ســانتاکالرا، کالیفرنیــا، ای
یــاد شــرکت های تولیدکننــده ی تراشــه های سیلیســیمی  انفورماتیــک جهــان در آن اســت. نــام ایــن منطقــه ابتــدا برگرفتــه از تعــداد ز
یــاد فعــال در زمینــه ی فناوری هــای پیشــرفته در ایــن منطقــه تبدیــل  در ایــن منطقــه بــود کــه بعدهــا بــه نمــادی از وجــود کمپانی هــای ز
شــد. ســیلیکون ولی شــهرهای بســیاری را دربرمی گیرد که مهم ترین آن ها ســن-خوزه مشــهور به پایتخت ســیلیکون ولی می باشد-

.Wikipedia مترجم؛
71.  Ecosystem.
72.  leading researchers.
73.  Source.
74.  Resources.
75.  computer science, AI and machine learning.
76.  Biased.
Gross domestic product .77.  هرچند تولید ناخالص ملی، شباهت بسیاری از دیدگاه عملی و نظری با تولید ناخالص داخلی 
دارد؛ امــا متفــاوت از هــم تعریــف می شــوند. تفــاوت تولیــد ناخالــص داخلــی )Gross Domestic Product( یــا بــه اختصــار )GDP( بــا 
تولیــد ناخالــص ملــی )Gross National Product( یــا بــه اختصــار )GNP(، در ایــن اســت کــه تولیــد ناخالــص ملــی شــامل ارزش تمام 
، در سراســر دنیــا تولیــد می شــود، در صورتــی کــه تولیــد ناخالــص داخلــی  کاالهــا و خدماتــی اســت کــه توســط شــهروندان یــک کشــور

.www.ibena.ir/ ارزش تمــام کاالهــا و خدماتــی اســت کــه در درون آن کشــور تولیــد می شــود-مترجم؛
78.  tax policies.
79.  Cost.
80.  Acemoglu and Restrepo )2018a(.
81.  cool areas of research.
82.  additional demand.
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کادمی هــا  بــه یــک ســده فراموشــی دوبــاره در آ

گرفتــه اســت. ایــن کتــاب  مــورد توجــه قــرار 

ــت،  ــاد نیس ــاره اقتص ــوان آن درب ــالف عن برخ

و بــه موضوعــات فرارشــته ای در قلمروهــای 

علــوم  روان شناســی،  فرهنــگ،  فلســفه، 

ایــن  می پــردازد.  اقتصــادی  و  اجتماعــی 

یمــل ترجمــه شــهناز مســمی  نشســت نقــد و بررســی کتــاب »فلســفه پــول« اثــر گئــورگ ز

ــی از گــروه  ــا حضــور دکتــر ســیدمیرجلیلی و دکتــر محمدرضــا امیــری تهران پرســت ب

اقتصــاد، دکترآیدیــن ابراهیمــی در رشــته جامعه شناســی و مترجــم شــهناز مســمی 

پرســت روز چهارشــنبه 15 اســفندماه 1397 ســالن حکمت پژوهشــگاه علوم انسانی و 

مطالعــات فرهنگــی برگــزار شــد.

یمــل اســت کــه پــس از گذشــت نزدیــک    کتــاب فلســفه پــول مهم تریــن اثــر گئــورگ ز

فلسفه پول، مهم ترین اثر گئورگ زیمل
نشستنقدوبررسیکتاب»فلسفهپول«
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نشســت دو هــدف را دنبــال کــرد؛ نخســت 

دوم،  و  کتــاب  محتــوای  اجمالــی  معرفــی 

تحلیل نســبت این کتاب بــا تخصص گرایی 

کادمیــک. بــرای هــدف یکــم، ســعی شــده  آ

کــه مهم تریــن مقــوالت بحــث شــده  اســت 

در فلســفه پــول بــه خالصــه معرفــی شــود. امــا 

هــدف دوم از دو حیــث بررســی شــده اســت، 

نخســت، دالیــل مطــرح شــدن ایــن اثــر پــس 

را  آن  از  یــک دوره طوالنــی چشــم پوشــی  از 

در جهــان معاصــر چیســت، و دوم ایــن کــه 

نســبت ایــن اثــر بــا وضعیــت علــوم انســانی 

بدیــن  اســت.  کــدام  ایــران  در  و اجتماعــی 

یمل بررســی  ، در آغــاز نظریــه فرم های ز منظــور

ــه فرم هــا،  ــر اســاس نظری می شــوند و ســپس ب

شــدگی،  شــئ  یافتگــی،  عینیــت  مقــوالت 

شناســی،  یبایــی  ز مدرنیتــه،  ابــژه،   - ســوژه 

فلســفه  در  دیــن  فــرم  و  وســیله،  هــدف- 

یابــی نســبت  پــول معرفــی می شــوند. در ارز

کادمیــک  فلســفه پــول بــا تخصص گرایــی آ

ــه رونــق  ــران، ب ــژه ای ــه وی در جهــان معاصــر و ب

یافتــن رویکــرد فرارشــته ای در علــوم انســانی و 

اجتماعــی و هــم چنیــن نســبت دیــن بــا ایــن 

علــوم پرداختــه شــد.

جامعه شــناس  و  فیلســوف  یمــل  ز گئــورگ 

و  کتــاب  کــه  آلمانــی )1958-1918( اســت 

مقاله هــای متعــددی در زمینــه روان شناســی 

اقتصــاد،  جامعه شناســی،  اجتماعــی، 

ــر  ــت. غی ــته اس ــفه نوش ــن و فلس ــگ، دی فرهن

کتاب هــا  مهم تریــن  نــام  پــول،  فلســفه  از 

بــه  او  از  و مجموعــه مقــاالت چــاپ شــده 

و  شــوپنهاور  اســت؛  چنیــن  فارســی  زبــان 

نیچــه )ترجمــه شــهناز مســمی پرســت، نشــر 

ــاره دیــن )ترجمــه شــهناز  علــم(، مقاالتــی درب

مســمی پرســت، نشــر ثالــث(، مقاالتــی دربــاره فردیــت و فرم هــای اجتماعــی )ترجمــه 

شــهناز مســمی پرســت، نشــر ثالــث(، مقاالتــی دربــاره تفســیر در علــم اجتماعــی 

یمل افزون بر کتاب های  (. ز )ترجمه شــهناز مســمی پرســت، شــرکت ســهامی انتشــار

یــاد شــده، مقــاالت متعــددی نیــز در ایــن زمینه هــا منتشــر کــرده اســت. افــزون بــر ایــن 

یمــل آثــار دیگــری نیــز دارد کــه برخــی از آنهــا از زبــان آلمانــی حتــی بــه زبــان  کتاب هــا، ز

ــم اخــالق،  ــر عل ــده نشــده اســت. کتاب هایــی ماننــد: مقدمــه ای ب انگلیســی برگردان

یــخ، مادرشــهر و حیــات ذهنــی، کانــت،  دربــاره تمایــز اجتماعــی، مســائل فلســفه تار

فلســفه مــد؛ کانــت و گوتــه، دیــن، جامعه شناســی؛ پژوهش هایــی دربــاره برســاختن 

فرم هــای اجتماعــی، مســائل اصلــی فلســفه، فرهنــگ فلســفی، پرســش های زمینــه ای 

. جامعه شناســی، نگــرش زندگــی و دربــاره فلســفه هنــر

معرفت شناســی ها،  کــه  اســت  یســته  می ز علــم  حیــات  از  دوره ای  در  یمــل  ز

تعریــف  و  شــکل گیری  حــال  در  علوم انســانی  رشــته های  و  روش شناســی ها 

مرزبندی هــای خــود بــوده اســت. رویکــرد علمــی غالــب در ایــن دوره، تحــث تأثیــر 

یخــی و  پیشــرفت های علــوم طبیعــی، رویکــرد اثبات گرایــی بــود. البتــه رویکــرد تار

یمــل رویکــرد  کادمی هــای آلمــان در حــال بالیــدن بــود. ز هرمنوتیــک نیــز در فضــای آ

یخــی به شــناخت داشــت، اما  یتیویســتی بــه علــم را رد می کــرد و گرچــه رهیافتــی تار پوز

تفــاوت دیدگاه هــای خــود را بــا هرمنوتیک دیلتای کتمــان نمی کرد. رویکرد فرارشــته ای 

یمــل، مطالعــات و پژوهش هــای او  ذ را کــم مخاطــب کــرده بــود. ز

نتایــج تحقیقــات او در هیــچ یــک از رشــته های رســمی دانشــگاه های آلمــان و حتــی 

اروپــا جایگاهــی نداشــت. حتــی تالش هــای چندیــن بــاره دوســت صمیمــی او ماکس 

یمــل در دانشــگاه برلیــن بــه شکســت انجامیــد و او هرگــز نقــش  ، بــرای عضویــت ز وبــر

یکــرت و ویندلبنــد را دراین ارتبــاط نبخشــید. او درحالی کــه کتــاب فلســفه  دیلتــای، ر

ــه  ــگاه ب ــی در دانش ــدون کرس ــتاد ب ــوان اس ــا به عن ــت، تنه ــود داش ــه خ ــول را در کارنام پ

یافــت نمی کــرد و بایــد از ماهانه هــای  یــس مشــغول بــود کــه حقوقــی از دانشــگاه در تدر

کادمــی بــود و تنهــا بــرای  پرداختــی دانشــجوبان زندگــی را می گذرانــد. او غریبــه ای در آ

چهار ســال آخر عمرش از ســال 1914 ، کرســی دانشــگاهی را در دانشــگاه استراســبورگ 

یافــت کــرد. در

یمــل همــان قــدر مــورد خشــم اقتصاددانــان بــود کــه فیلســوفان بــا او ســر ناســازگاری  ز

یــس در دانشــگاه  یافــت کرســی تدر داشــتند. گرچــه یهــودی بــودن او در جلوگیــری از در

ــر نبــود، امــا دلیــل اصلــی ایــن خشــم در روش مطالعــات فرارشــته ای او  برلیــن بی تأثی

کادمیــک و روبه رشــد ســازگاری نداشــت. بــرای  نهفتــه بــود کــه بــا تخصص گرایــی آ

، بــه طــور مختصــر در ایــن نشســت نظریــه  آشــنایی بیشــتر بــا رویکــرد روش شــناختی او

فرم هــای او مــورد بررســی قــرار گرفــت.*
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پیامدهــای  تــا  انتخاب هــا  شــکل گیری 

حســابگری  تــا  هیجانــات  از  اقتصــادی، 

اطمینــان  از  تصمیم گیــری؛  در  پرهیزکارانــه 

بیش ازحــد تــا بی اطمینانــی، از پول دوســتی 

تــا اهمیــت اطمینــان و مقــام. در ایــن کتــاب، 

بــا نظریه هــای اقتصــاد رفتــاری آشــنا خواهیــد 

شــد. هم چنیــن در مــورد تفاوت هــای اقتصــاد 

رفتــاری بــا اقتصــاد متعارف مطالب بســیاری 

ــال  ــاط اتص ــف نق ــه کش ــت. ب ــد آموخ خواهی

و تداخــل ایــن دو مــدل اقتصــادی خواهیــد 

پرداخــت. اقتصــاد محــدود بــه یکــی از ایــن دو 

دیدگاه نیســت؛ بخش درخور توجهی ازآنچه 

و  معتبــر  می کنــد،  بیــان  متعــارف  اقتصــاد 

مفیــد اســت. اقتصــاد رفتــاری صرفــًا ابزارهــای 

بیشــتری را بــه جعبه ابــزار اقتصــادی اضافــه 

و بــه شــما کمــک می کنــد تــا درک کنیــد چــرا 

ــد.* ــی می گیرن ــراد چنیــن تصمیمات اف

اقتصــاد رفتــاری به طــور کلــی در پــی ایــن اســت کــه مدل هــای اقتصــادی را )ابزارهایــی 

کــه بــرای درک و توضیــح رفتــار اقتصــادی بــه کار می بریــم( از طریــق بنــا  نهــادن آن هــا 

بــر پایه هــای تجربــی، دقیق تــر و واقع گرایانه تــر کنــد. ایــن علــم، ترکیبــی تحلیلــی از 

عوامــل روان شــناختی، جامعه شــناختی، عصب شــناختی، و نهــادی ارائــه می دهــد 

و بــه تحلیل هــا وســعت و عمــق می بخشــد. هرچنــد اقتصــاد رفتــاری در دو دهــه ی 

گذشــته، رشــد چشــمگیری داشــته اســت، هنــوز بســیاری از اقتصاددانــان متعــارف، 

بــه اصطــالح اقتصــاد رفتــاری پوزخنــد می زننــد. بــه بــاور آن هــا، اقتصــاد رفتــاری چیزی 

نیســت جــز مشــتی حرف هــای روان شناســانه ی نامفهــوم و عامه پســند؛ درحالــی کــه 

ایــن دیــدگاه کامــالً خــالف واقــع اســت. اقتصــاد رفتــاری، برخــالف اقتصــاد متعــارف، 

در پــی درک پدیده هــای اقتصــادی بــر مبنــای رفتارهــای واقعــی انســان اســت. اقتصاد 

رفتــاری نمی گویــد کــه انســان ضرورتــًا بایــد به شــیوه ای رفتــار کند که اقتصــاد متعارف، 

نــی می پنــدارد. آن را عقال

در واقــع، اغلــب اوقــات، انســان بــه شــیوه ای رفتــار می کنــد کــه بــا خــرد متعــارف ســازگار 

ــه شــیوه ای کامــالً  نویــن، مختصــر و  « ب ــرای دامیــز نیســت. کتــاب »اقتصــاد رفتــاری ب

خوشــایند، شــما را با گســتره ی وســیعی از مسائل مهم اقتصادی آشنا می کند. اقتصاد 

رفتــاری بــه تمامــی ایــن مباحــث می پــردازد: از چرخه هــای کســب وکار گرفتــه تــا حبــاب 

دارایی هــا؛ از پس انــداز تــا ســرمایه گذاری؛ از رفتــار اخالقــی تــا انصــاف؛ از نحــوه ی  

بررسی پایه های تجربی 
و تحلیلی مدل های 

اقتصادی

معرفی کتاب اقتصاد رفتاری
اثر موریس آلتمن و ترجمه محسن رنانی
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مجلــه تخصصــی اندیشــه های جــاری انقــالب اســالمی »خــردورزی« بــا هــدف ارتقــاء ســطح مطالــب و احترام به نظر اســاتید، نویســندگان، 

یافــت نظــرات، انتقــادات و پیشــنهادات طراحــی کــرده اســت. مخاطبــان محتــرم بــا  پژوهشــگران و مخاطبــان محتــرم فراینــدی را جهــت در

مراجعــه بــه لینــک درج شــده در صفحــه اینســتاگرام خــردورزی بــه آدرس kheradvarzi_ir@ و پاســخ بــه ســؤاالت طــرح شــده می تواننــد 

نظــرات، انتقــادات و پیشــنهادات خــود را منتقــل نماینــد.

یر حاصل جمع آوری پاسخ به پرسش هایی است که در نظرسنجی شماره پیشین نشریه ثبت شده است. نمودار ز

: راهنمای نمودار

سؤال 1: سطح سواالت و محورها و ارتباط آن به موضوع اصلی بحث

سؤال 2: کیفیت انتخاب، گزینش و تدوین محتوای مصاحبه ها و یادداشت ها

سؤال 3: سطح صفحه آرایی

سؤال 4: سطح علمی اساتید و مباحث مطرح شده از سوی ایشان

سؤال 5: نحوه و بستر انتشار مجله
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heavy emphasis on automation.
An ecosystem that is biased would become much 
more stifling for the direction of technological 
change when it becomes allـ encompassing. There 
are also additional factors that may have distorted 
choices over what types of AI applications to devel-
op. The first one is that if employment creation has a 
social value beyond what is in the GDP statistics (for 
example, because employed people are happier and 
become better citizens, or because faster growth in 
labor demand improves income inequality), this so-
cial value will be ignored by the market. The second 
is related to the tax policies adopted in the United 
States and other Western nations, which subsidize 
capital and investment while taxing employment. 
This makes using machines instead of labor more 
profitable, and these profits encourage not just au-
tomation but also automation research.
Finally, and complementing these factors, to the ex-
tent that firms take into account the cost of labor 
(the wage rate), which tends to be higher than the 
social opportunity cost of labor because of imper-
fections in the labor market, they will have additional 
incentives for adopting and developing automation 
technologies beyond what is socially optimal.
Another set of factors blocking the path of novel 
AI applications reinstating labor is that these new 
technologies might need critical complementary 
inputs that are not forthcoming. Take the example 
of education mentioned above. It is not only that 
developing AI to create new laborـ intensive tasks in 
education is not viewed the frontier or one of the ـ
coolـ  areas of research, say compared to facial rec-
ognition. It is also that complementary skills and re-
sources to make this type of reinstating AI profitable 
may be missing completely.
Educational applications of AI would necessitate 
new, more flexible skills from teachers (beyond what 
is available and what is being invested in now), and 
they would need additional resources to hire more 
teachers to work with these new AI technologies 
(after all, that is the point of the new technology, to 
create new tasks and additional demand for teach-
ers). In the case of healthcare, limited resources are 

not the problem (the share of national income devot-
ed to health is continuing to grow), but the requisite 
complementary changes are likely to be organiza-
tional. In fact, 18 Acemoglu and Restrepo (2018a).
highlighting other barriers to the use of new tech-
nologies to create new tasks, the way that hospitals, 
insurance companies and the whole medical profes-
sion, as represented by the American Medical Asso-
ciation, is organized is likely to be in the way. If em-
powering, and increasing the productivity of, nurses 
and technicians is perceived to reduce the demand 
for the services of doctors or challenge the current 
business model of hospitals, it will be strenuously 
resisted.
All in all, even though we currently lack definitive ev-
idence that research and corporate resources today 
are being directed towards the ـ wrongـ kind of AI, the 
market for innovation gives no compelling reason to 
expect an efficient balance between different types 
of AI. If at this critical juncture insufficient attention is 
devoted to inventing and creating demand for, rather 
than just replacing, labor, that would be the ـwrong-
kind of AI from the social and economic point of 
view. Rather than undergirding productivity growth, 
employment and shared prosperity, rampant auto-
mation would contribute to anemic growth and in-
equality. 

Conclusion 
Artificial Intelligence is set to influence every aspect 
of our lives, not least the way production is organized 
in modern economies. But we shouldn't assume 
that, left to its own devices, the right types of AI will 
be developed and implemented. Though many today 
worry about the security risks and other unforeseen 
(often nonـeconomic) consequences of AI, we have 
argued that there are prima facie reasons for wor-
rying about the wrong kind of AI from an economic 
point of view becoming all the rage and the basis of 
future technological development. The considerable 
promise of AI implies that we need to devote care 
and serious thought to its implications and to the 
question of how best to develop this promising tech-
nology platform — before it is too late..
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humans to perceive, monitor and control objects — 
might enable workers to work alongside machines 
and perform high precision production and integrat-
ed design tasks. This will not just help workers keep 
some of the tasks that might have otherwise been 
automated; it could also create new tasks in which 
humans, augmented by digital technology and sen-
sors, can be employed and contribute to productiv-
ity. Notably, the examples of new tasks mentioned 
above go well beyond what are sometimes empha-
sized as ـenablersـ of AI — human tasks involved in 
training and monitoring new machines as they auto-
mate what the rest of us do. This is critical; work in 
just enabling Al is unlikely to generate sufficient 
new tasks and demand for human labor to undergird 
broadـbased prosperity. 

Why the Wrong Kind of AI?
 If there are potentially productive and profitable 
uses of AI beyond simple automation, can we count 
on market forces and innovation by existing compa-
nies to take us there? Is there any reason to worry 
that AI applications with the promise of reinstating 
human labor will not be exploited and resources will 
continue to pour instead into the wrong kind of AI? 
Economists tend to place great trust in the market's 
ability to allocate resources in the most efficient way. 
• Innovation creates externalities — not just the inno-
vator, but the workers that use the new technology, 
the firms that adopt it, and most importantly other 
firms and researchers building on it in the future will 
benefit from it. Markets do not do a good job in the 
presence of such externalities. • Markets struggle 
when there are alternative, competing technological 
paradigms. When one paradigm is ahead of the oth-
er, both researchers and companies tend to follow 
that paradigm, even if an alternative could be more 
productive.
Moreover, in such a situation, once the wrong para-
digm pulls ahead, it may be very difficult to reverse 
this trend and benefit from the possibilities offered by 
the alternative paradigm. To the extent that different 
approaches to Al constitute alternative, competing 
paradigms, our trust in the market mechanism get-

ting it right should be even lower. To correct market 
failures in innovation, the US government has histor-
ically used publicprivate partnerships to encourage 
socially beneficial research. It has played an impor-
tant role in many leading technologies, including the 
Internet, sensors, pharmaceuticals, biotech and na-
notechnology. But more recently, the US government 
has been more frugal in its support for research and 
more timid in its determination to steer the direction 
of technological change.
Part of this shift is due to the reduction in resourc-
es devoted to government support of innovation 
and the increasingly dominant role of the private 
sector in setting the agenda in highـtech areas (can 
government officials and researchers meaningfully 
influence the direction of inventive activity in Silicon 
Valley?). This shift will further discourage research 
related to future promise (that is not immediately 
reflected in profitability) and other social objectives 
(such as employment creation).
Innovation does not just respond to economic in-
centives. Several noneconomic rewards affect what 
types of technologies attract the attention and im-
agination of researchers. It is possible that the eco-
system around the most creative clusters in the 
United States, such as Silicon Valley, excessively 
rewards automation and pays insufficient attention 
to other uses of frontier technologies. This may be 
partly because of the values and interests of lead-
ing researchers (consider for example the ethos of 
companies like Tesla that have ceaselessly tried to 
automate everything).
It is also partly because the prevailing business 
model and vision of the large tech companies, which 
are the source of most of the resources going into AI, 
have focused on automation and removing the (fal-
lible) human element from the production process. 
This last consideration may have become even 
more critical as the vast resources of several leading 
companies are pouring into academia and shaping 
the teaching and research missions of leading uni-
versities. It is then no surprise that the best minds in 
the current generation are gravitating towards com-
puter science, AI and machine learning, but with a 
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Since AI is not just a narrow set of technologies with 
specific, preـdetermined applications and function-
alities but a technology platform, it can be deployed 
for much more than automation; it can be used to 
restructure the production process in a way that cre-
ates many new, highـproductivity tasks for labor. If 
this type of ـ reinstating Alـ  is a possibility, there would 
be potentially large societal gains both in terms of 
improved productivity and greater labor demand 
(which will not only create more inclusive growth but 
also avoid the social problems created by jobless-
ness and wage declines). 
• Education: Education is one of the areas with the 
least AI penetration. That may be partly because au-
tomation is not an attractive or even feasible option 
for most of the core tasks in education. But using AI 
to create new tasks would be a different way of pro-
ductively deploying this new technology platform. 
Consider, for example, classroom teaching. This has 
not changed for over 200 years.
A teacher teaches to the whole class, even if he or 
she or an aide may occasionally engage in oneـon
 one instruction or provide help for some subset ofـ
students. There is evidence, however, suggesting 
that many students have different ـlearning stylesـ, 
and what works for one student may not work for 
another, and even what works for one student in one 
subject will not work for him or her in every subject. 
At the moment, individualized teaching, targeted 
and adapted to each student or for small subsets 
of students, is impossible, and not just because the 
resources in terms of teacher time and skill are lack-
ing. It is mostly because nobody has the information 
(and cannot easily acquire and process the informa-
tion) to determine a student's optimal learning style 
in a specific subject or topic.
AI can change this. AI software can be designed to 
collect and process in real time data about the spe-
cific reactions, difficulties and successes students 
have in different subject areas, especially when 
taught in different styles, and then make recommen-
dations for improved individualized teaching. The 
potential improvements in terms of educational pro-
ductivity could be quite large (we just don't know). 

Societal benefits could exceed these direct benefits 
as AIـ powered teaching methods may do better in 
terms of providing students with skills that will be 
more valued in future labor markets (rather than 
the more backwardـlooking curricula and teaching 
emphasis currently prevailing in schools). Devel-
oping and deploying such technologies would also 
increase the demand for human labor in teaching — 
we would need more teachers with diverse skills to 
do the individualized teaching, even with help from AI 
software and other technologies.
Health care: The situation in healthcare is similar.
Though there has been more effort to introduce dig-
ital technologies into healthcare, the focus has not 
been on creating tasks in which humans can be pro-
ductively employed (in fact, some of the uses of AI, 
for example in radiology, are very much in the mold 
of automation). AI applications that collect and ana-
lyze information can significantly empower nurses, 
technicians and other healthcare providers to offer 
a wider range of services and more realـ time health 
advice, diagnosis and treatment. The benefits in 
terms of greater labor demand and productivity are 
very similar to the education case. 
 • Augmented reality: The third area in which the 
use of AI can significantly change the production 
process in a way that may be favorable to labor is 
through augmented and virtual reality technologies 
in manufacturing. Most advanced manufacturing 
technologies of the last three decades have focused 
on automation. But companies such as Amazon and 
Tesla have discovered that automating all factoryـ
floor and manual tasks is not economically rational, 
because some tasks are still more productively per-
formed by humans. One difficulty facing companies 
introducing industrial robots, however, is that these 
new technologies do not necessarily integrate well 
with humans for at least two reasons. First, most 
robotics technology is cordoned off from workers 
because of safety concerns. Second, human work 
may not mesh with the degree of precision required 
by robotics technology.
Augmented reality technologies — which use inter-
active interfaces in order to increase the ability of 
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and the interchangeable parts system of American 
manufacturing. But if automation tends to reduce 
the labor share and has mixed effects on labor de-
mand, why did the labor share remain roughly con-
stant and productivity growth go handـinـhand with 
commensurate wage growth over the last two cen-
turies? To understand this relationship, we need to 
recognize different types of technological advances 
contributing to productivity growth. Historically, as 
automation technologies were being introduced, 
other technological advances simultaneously en-
abled the creation of new tasks in which labor had 
a competitive advantage. This generated new activ-
ities for labor — tasks in which human labor could 
be reinstated into the production process — and 
robustly contributed to productivity growth as new 
tasks improved the division of labor.
The episode of agricultural mechanization, which 
started in the second half of the 19th century, viv-
idly illustrates this pattern. Though mechanization 
reduced the labor share and employment in agri-
culture, overall labor demand rose because a range 
of new tasks were introduced in both manufactur-
ing and services. In fact, this period witnessed not 
only the rise of clerical occupations but a range of 
more specialized blueـcollar and whiteـcollar jobs 
that increased productivity, the demand for labor 
and the labor share in manufacturing and services. 
Occupations featuring new tasks have been at the 
forefront of employment growth in the US econo-
my in the postwar era as well. This perspective then 
suggests a different reinterpretation of the history of 
technology and a different way of thinking about the 
future of work — as a race between automation and 
new, laborـ intensive tasks. Labor demand has not in-
creased steadily over the last two centuries because 
of technologies that have made labor more produc-
tive in everything.
Rather, many nologies have sought to eliminate 
labor from tasks in which it previously specialized 
All the same, labor has benefited from advances 
in technology, because other technologies have si-
multaneously enabled the introduction of new labor
 intensive tasks. These new tasks have done moreـ

than just reinstate labor as a central input into the 
production process; they have also played a vital role 
in productivity growth. 
Viewed from this perspective, employment and 
wage growth have been disappointing over the last 
two decades partly because productivity growth has 
been weak, and even more importantly because new 
tasks have failed to materialize. The future of work 
will be much brighter if we can mobilize more of the 
technologies that increase labor demand and ensure 
vigorous productivity growth.

Varieties of AI 
This perspective provides a new way of thinking 
about the economic opportunities and chal lenges 
posed by AI. Most AI researchers and economists 
studying its consequences view it as a way of auto-
mating yet more tasks. No doubt, Al has this capa-
bility, and most of its applications to date have been 
of this mold — e.g., image recognition, speech rec-
ognition, translation, accounting, recommendation 
systems, and customer support.
But we do not need to accept that this as the primary 
way that Al can be and indeed ought to be used. First, 
if all we do is continue down the path of automation, 
with no counterbalancing innovations to generate 
new tasks, the implications for labor are depressing. 
It will not be the end of work anytime soon, but the 
trend towards lower labor share and anemic growth 
in labor demand will continue — with potentially dis-
astrous consequences for income inequality and 
social cohesion.
Second, as we go deeper and deeper into Alـ based 
automation, we are moving into areas in which hu-
man labor is quite good (for example think of image 
and speech recognition or handـeye coordination), 
and machine productivity, at least to start with, is 
not always impressive, to say the least. Automation 
technologies aimed at substituting machines for hu-
mans in these tasks are thus likely to be of the soـso 
kind. As a result, we cannot even count on powerful 
productivity gains to increase our living standards 
and contribute to labor demand. But it doesn't have 
to be this way.
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wholesale establishments. But their economic use is 
quite specific, and centers on automation of narrow 
tasks, that is, substituting machines for certain spe-
cific activities and functions previously performed by 
humans.

Implications of Technology for Work and Labor
How do new technologies impact the nature of 
production and work? Employment and wages of 
different types of workers? The standard approach, 
both in popular discussions and academic writings, 
presumes that any advance that increases produc-
tivity (value added per worker) also tends to raise the 
demand for labor, and thus employment and wag-
es. Of course, technological progress might benefit 
workers with different skills unequally and produc-
tivity improvements in one sector may lead to job 
loss in that sector. But even when there are sectoral 
job losses, the standard narrative goes, other sectors 
will expand and contribute to overall employment 
and wage growth. This view is critically underpinned 
by the way in which the economic impact of new 
Bessen et al. 
technology is conceptualized — as enabling labor 
to become more productive in pretty much all of the 
activities and tasks that it performs. Yet, this not only 
lacks descriptive realism (what technology makes 
labor uniformly more productive in everything?), 
but may paint an excessively rosy picture of the 
implications of new technologies. Indeed, in such a 
world Luddites concerns about the disruptive and 
job displacing implications of technology would 
be misplaced, and they would have smashed all of 
those machines in vain. The reality of technological 
change is rather different. Many new technologies 
— those we call automation technologies — do not 
increase labor's productivity, but are explicitly aimed 
at replacing it by substituting cheaper capital (ma-
chines) in a range of tasks performed by humans. As 
a result, automation technologies always reduce the 
labor's share in value added (because they increase 
productivity by more than wages and employment). 
They may also reduce overall labor demand because 
they displace workers from the tasks they were pre-

viously performing. There are countervailing effects 
to be sure: some of the productivity gains may trans-
late into greater demand for labor in nonـautomat-
ed tasks and in other sectors. But even with these 
effects factored in, automation always reduces the 
labor share in value added. This discussion clarifies 
an important point: in an age of rapid automation, 
labor's relative standing will deteriorate and work-
ers will be particularly badly affected if new tech-
nologies are not raising productivity sufficiently — if 
these new technologies are not great but just ـ Soـso 
(just good enough to be adopted but not so much 
more productive than the labor they are replacing). 
With soـso automation technologies, labor demand 
declines: the displacement is there, while powerful 
productivity gains contributing to labor demand are 
missing. Is this farـ fetched? Not really. We have pre-
viously studied the implications of one of the most 
important automation technologies, industrial ro-
bots.? Industrial robots are not technologies aimed 
at increasing labor's productivity but are designed to 
automate tasks that were previously performed by 
production workers on the factory floor.
The evidence is fairly clear that industries where 
more industrial robots are introduced experience 
declines in labor demand (especially for production 
workers) and sizable falls in their labor share. More 
importantly, local labor markets more exposed to 
industrial robots, such as Detroit MI or Defiance 
OH, have significantly lower employment and wage 
growth. Furthermore, the declines in wages and em-
ployment fell much more heavily on workers from 
the lower half of the earnings distribution and those 
with less than a college degree, thus exacerbating 
inequality. 
gains from robots. Automation is not a recent phe-
nomenon. Many important breakthroughs in the 
history of technology have been centered around 
automation. Most notably, the spectacular advanc-
es in the early stages of the Industrial Revolution 
in Britain were aimed at automating weaving and 
spinning, and the focus then shifted to the factory 
floors of other industries. Other prominent examples 
of automation are the mechanization of agriculture 
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economic and social outcomes.
Artificial Intelligence (AI) is one of the most prom-
ising technologies currently being developed and 
deployed. Broadly speaking, AI refers to the study 
and development of ـintelligent (machine) agentsـ, 
which are machines, softwares or algorithms that 
act intelligently by recognizing and responding to 
their environment. There is a lot of excitement, some 
hype, and a fair bit of apprehension about what AI 
will mean for our security, society and economy. But 
a critical question has been largely overlooked: are 
we investing in the ـ rightـ  type of AI, the type with the 
greatest potential for raising productivity and gener-
ating broadـbased prosperity? We don't have a de-
finitive answer right now — nobody does. But this is 
the right time to ask this question while we can still 
shape the direction of AI research and the future of 
work. 

AI As a Technology Platform 
Human (or natural) intelligence comprises several 
different types of mental activities. These include 
simple computation, data processing, pattern recog-
nition, prediction, various types of problem solving, 
judgment, creativity, and communication. Early AI, pi-
oneered in the 1950s by researchers from computer 
science, psychology and economics, such as Marvin 
Minsky, Seymour Papert, John McCarthy, Herbert Si-
mon and Allen Newell, sought to develop machine 
intelligence capable of performing all of these differ-
ent types of mental activities. The goal was nothing 
short of creating truly intelligent machines. Herbert 
Simon and Allen Newell, for example, claimed in 
ـ 1958 there are now in the world machines that think, 
that learn and that create.
Moreover, their ability to do these things is going to 
increase rapidly until – in a visible future – the range 
of problems they can handle will be coextensive with 
the range to which the human mind has been ap-
plied. These ambitious goals were soon dashed. AI 
came back into fashion in the 1990s, but with a dif-
ferent and more modest ambition: to replicate and 
then improve upon human intelligence in pattern 
recognition and prediction (preـAI computers were 

already better than humans in computation and data 
processing). Many decision problems and activities 
we routinely engage in can be viewed as examples 
of pattern recognition and prediction. These include 
recognizing faces (from visual data), recognizing 
speech (from auditory data), recognizing abstract 
patterns in data we are presented with, and mak-
ing decisions on the basis of past experience and 
current information. Though there are researchers 
working on ـArtificial General Intelligenceـ, much of 
the research and almost all commercial applications 
of AI are in these more modest domains referred to 
as ـ Narrow AIـ  — even if the relevant applications are 
numerous and varied.
The big breakthroughs and the renewed excitement 
in AI are coming from advances in hardware and 
algorithms that enable the processing and analysis 
of vast amounts of unstructured data (for example, 
speech data that cannot be represented in the usual 
structured ways, such as in simple, Excelـ like data-
bases).
Central to this renaissance of AI have been methods 
of machine learning (which are the statistical tech-
niques that enable computers and algorithms to 
learn, predict and perform tasks from large amounts 
of data without being explicitly programmed) and 
what is called ـdeep learningـ (algorithms that use 
multiـ layered programs, such as neural nets, for im-
proved machine learning, statistical inference and 
optimization). Even if we focus on its narrow version, 
AI should be thought of as a technology platform ـ 
there are many ways AI technology can be devel-
oped as a commercial or production technology, 
with widely varying applications.
To some degree, this is true of all clusters of tech-
nologies, but it is more emphatically so for AI. To see 
this, contrast it with a related but distinct new tech-
nology, robotics. Robotics often makes use of AI and 
other digital technologies for processing data, but is 
distinguished from other digital technologies by its 
focus on interacting with the physical world (moving 
around, transforming, rearranging or joining objects). 
Industrial robots are already widespread in many 
manufacturing industries and in some retail and 
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ABSTRACT 
Artificial Intelligence is set to influence every aspect 
of our lives, not least the way production is organ-
ized. Al, as a technology platform, can automate 
tasks previously performed by labor or create new 
tasks and activities in which humans can be pro-
ductively employed. Recent technological change 
has been biased towards automation, with insuffi-

cient focus on creating new tasks where labor can 
be productively employed. The consequences of this 
choice have been stagnating labor demand, declin-
ing labor share in national income, rising inequality 
and lower productivity growth.
The current tendency is to develop Al in the direction 
of further automation, but this might mean missing 
out on the promise of the ـ rightـ  kind of Al with better 
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attention. However, the essential question concerns 
not so much the choice of one or another themes 
of research, but the (procedural) way in which the 
economy is studied as a complex adaptive system, 
in itself composed of adaptive agents. This situation 
is not unique to economics. It also concerns not only 
the other human and social sciences but also, for ex-
ample, multi-cellular biology and ecology. It is a mat-
ter of explaining the emerging properties that link, 
in both directions, the micro level of organisation to 
the macro level. The epistemological difficulties are 
daunting: both the global and the individual adaptive 
systems are singular, heterogeneous and only live 
once. The corpus of available facts may consist of 
wide samples of individual and collective dynamics, 
with all their uncertainty and imprecision. In the case 
of a corpus of facts obtained under controlled lab-
oratory conditions, they may be narrower but more 
precise and certain. In the sciences concerned with 
the study of complex systems, consensus seems 
to be forming behind the idea of starting from such 
corpora of facts and trying to reconstruct them with 
the help of theories, models and simulation. It is a 
whole epistemology of models and simulation that 
must be debated. The first question is that of the 
degree of similarity between the corpus of facts and 
the results obtained from the simulations of a model. 
A whole range of degrees is possible, between two 
extremes: seeking a crude degree of similarity in 
order to focus on the qualitative but genericproper-
ties of the emerging phenomena or seeking a more 
precise degree of similarity to obtain the statistical 
distributions observed and the evolution in these 
distributions. The qualitative and generic properties 
are generally sufficient for the purpose of under-
standing. The scientific ideal is located on the side 
of modelisation and the theorisation of evolutions on 
the statistical distributions. The two approaches are 
thus equally essential and the possibility of adopting 
them together is strongly dependent on the quanti-
ty and quality of the corpus of data. There are two 
ways in which the economic sciences can interact 
with the cognitive sciences. The first consists in bor-
rowing their results concerning high level symbolic 

cognition from the cognitive sciences. This is what 
Simon did with bounded rationality, making it possi-
ble to extend the limits of what one can call rational 
behaviour: he saved rationality by submitting it to the 
rarity of cognitive resources. The second way con-
sists in focusing on neurosciences and on learning 
processes. Hayek not only studied the neuroscienc-
es, he actually contributed to them. Experimental 
economics has mainly used the first way; but it has 
started to explore the second, although it is more 
oriented towards cognitive psychology and social 
psychology. There is no long term dilemma between 
these two ways: scientific disciplines are submitting 
themselves more and more to the constraints of the 
facts and theories of neighbouring disciplines. The 
two ways can be considered together, as is happen-
ing to an ever increasing extent in cognitive science 
with cognitive psychology and neuroscience: this 
movement is producing convergent explanations 
that are much more satisfactory for the under-
standing of cognitive processes. If we manage to 
take these convergences in cognitive science into 
account in the experimentation and theory of eco-
nomic interactions, we shall obtain explanations that 
cover the two levels of organisation. There are disci-
plines in which the explanations that are considered 
satisfactory cover two levels of organisation. This is 
indeed the objective each time we have to modelise 
an adaptive system obtained by the coordination of 
a large number of adaptive subsystems. Economics 
is in this situation, with agents who, admittedly, have 
limited cognitive resources but who possess so-
phisticated cognition due to specularity. Finally, there 
remains the question of the circular figure of institu-
tional emergences in human society: individuals, or-
ganised into social networks, produce institutions in 
a bottom-up way; these institutions acquire a certain 
level of autonomy and thus seem to exercise a top-
down control on the individuals who produced them. 
We may wonder whether this acquisition of autono-
my is inevitable, and what additional control individ-
uals can obtain over their institutions when they are 
conscious of their individual adaptive rationality and 
are seeking a collective adaptive rationality..
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promise between exploration and exploitation, be-
tween exploitation of the rules already chosen by 
the social network or exploration of new rules, with 
generally more poorly known consequences. The 
choice is made even more complicated by the pres-
ence of a free rider dimension, where the agent pre-
fers to let the evolutionary process do the exploring 
for him. This choice is quite crucial: for innovation in 
the individual and institutional rules depends on it. It 
is within this context of institutional evolution that we 
must consider adaptive rationality. This distributed 
adaptive rationality consists in satisfying the collec-
tive and individual constraints of viability, still in the 
sense of satisficing. If the local or global constraints 
of viability are violated, agents modify their individual 
(including satisficing) and institutional rules, in either 
an evolutionary or a consequentialist way. In both 
cases, their choices will spread through the social 
network, disturbing their neighbours' choices in a 
form of chain reaction. These rules emerge, spread 
while undergoing transformation and eventually dis-
appear. These dynamics are altogether analogous 
to those of cultural selection. If the constraints of 
viability are violated, the agents may also modify the 
strength of the links in their neighbourhood, elim-
inate some of them or add others, or even change 
place completely in the process of production or ex-
change. This ability of agents to change their posi-
tion in the social network represents a major degree 
of liberty. The possibility of choosing the agents with 
whom one interacts necessitates a review of cer-
tain evolutionary game analyses. In these games, 
it is usually considered that encounters occur at 
random, that agents cannot choose whom they in-
teract with. There is no social network in such evo-
lutionary games. Agents in interaction in a social 
network therefore have two possible main strategies 
of adaptation. The first consists in the co-evolution 
of individual and institutional rules within the social 
network, in the manner of the dynamics of cultural 
selection. The second consists in modifying the links 
in the social network itself. Certain agents may leave 
and new ones may join. In this two-way movement, 
the institutions and the rules that they produce ac-

quire a certain level of autonomy.

1.4 Towards Cognitive Economics 
The cognitive constraints distributed over individuals 
are strict constraints, which arise every time an indi-
vidual interacts with other individuals or with nature. 
This fact alone is enough to justify the importance of 
a cognitive turn in economics. Such a turn, however, 
cannot be developed as a superficial transfer of con-
cepts and models. We must first understand what it 
is that profoundly unites cognitive science and eco-
nomics. The preceding text was written with this aim 
in mind. It has drawn on forerunners such as Herbert 
Simon and Friedrich von Hayek, who display a deep 
understanding of these two disciplines. There is no 
shortage of research programmes in the above. 
Firstly, we could move towards more interactions 
loaded with cognition than postulated in the General 
Equilibrium Theory and in evolutionary game theory: 
whatever market typology we choose to consider, 
the great majority of them are the site of economic 
and cognitive interactions as in the social networks; 
this means placing more importance in the study of 
the social networks and social cognition of which 
they are the support.
In the learning process, we could go further in tak-
ing into account uncertainty and the compromise 
that must be made between exploring what is poor-
ly known and exploiting what is well known, having 
been chosen already by the social networks. We 
could study how the distribution of individual and 
institutional rules and the structure of the social net-
work of heterogeneous agents that construct these 
rules coevolve. We could examine the growing role of 
the written traces deposited in a network on the dis-
tribution of individual beliefs and their interweaving 
to form collective beliefs, and then explore the role of 
these beliefs in the coordination of agents in this net-
work. Or again, we could attempt to modelise the way 
in which agents adjust their satisficing thresholds in a 
distributed manner in relation to their own and global 
constraints. Doubtless, we cannot go down all these 
paths at the same time, but from the point of view 
of cognitive economics every one of them deserves 
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cial activity itself, which produces a collective result. 
From this point of view, distributed social cognition 
is incorporated into the corresponding social activity. 
Taken as a whole, the individual rules and the rules of 
coordination express the distributed procedural ra-
tionality of the social activity at a given moment. As 
the individual rules contain the satisficing rules, the 
content of the distributed procedural rationality also 
involves the distributed social satisficing at a given 
moment. But the distributed procedural rationality 
only concerns the rapid dynamics of a network. It 
does not explain how changes occur in the rules of 
coordination in networks, in the rules of functioning 
of markets or in the links in social networks or be-
tween the sellers and buyers in a market. These dy-
namics are generally much slower and lie within the 
domain of distributed adaptive rationality.

1.3.2 Distributed Adaptive Rationality and the Evo-
lution of Institutions
 Insect societies are also organised with a division 
of labour that enables them to ensure their survival 
better collectively than individually. The coordination 
of work for the purposes of construction, foraging, 
culture and rearing their young is quite remarkable. 
Curiously, societies of more sophisticated animals 
do not display such an advanced level of division of 
labour as insects. In becoming more sophisticated, 
animals become capable of a much wider repertoire 
of possible behaviours, but at the same time they 
lose the capacity to coordinate themselves in such 
a precise manner. It is only when we come to human 
society that coordination and division of labour on 
a large scale in space and time reappear. To under-
stand what a coordination game is, we can take the 
example of driving a car. In the game matrix, there 
are two equilibriums of coordination - driving on the 
left or driving on the right - from which it is prefera-
ble not to deviate. But one of these two rules must 
be chosen. There are two main theories to explain 
how we attain these rules of coordination. The first 
is described by evolutionary game theory. It demon-
strates that we reach equilibrium of coordination af-
ter numerous attempts and numerous generations, 

if the payoff matrix is a matrix of a game of coordi-
nation. This path is present in all societies, but it is 
slow. This explains why it is suitable for animals as 
simple as insects. However, because of its slowness 
it cannot enable the development of large scale co-
ordination for sophisticated animals. The second is 
the theory of conventions of Lewis. This is an exem-
plary theory for understanding how a whole family 
of rules, conventional rules, can emerge with ease. 
Lewis is a philosopher and his work on conventions 
lies in the domain of epistemic logic. We can present 
his theory in the following manner. In games of co-
ordination, it is easy to coordinate on a convention if 
it is common knowledge that each agent knows that 
in it is the interests of the others to coordinate with 
him. This presupposes that agents are specular, in 
other words they are capable of reasoning about the 
reasoning of the others.
Specularity is an essential cognitive presupposition 
for the rapid emergence of a conventional rule be-
tween whatever number of agents. It is a property 
specific to human cognition. In reality, selection by 
the evolutionary path or by the eductive and spec-
ular path is valid for a much broader range of game 
situations. In general, the selection of new individu-
al or organisational routines can occur in a conse-
quential way or in an evolutionary way. In the former 
case, this supposes that the agent is sufficiently well 
informed of the future consequences of his choice 
and that he can proceed in an eductive manner. If 
he is not informed, he will necessarily find himself 
in the latter case, obliged to conform to the conven-
tional judgement of J.M. Keynes: in the absence of 
information, it is rational to trust the judgement of 
the other, if one believes that the other is better in-
formed. In fact, this is the path of mimicry. The rules 
of mimetic selection can be very diverse, depending 
on the way both the local influences in the social net-
work and the much more global social influences are 
taken into account. By taking the mimetic path, the 
agent is entering a co-evolutionary game with the 
other agents. The choice facing an agent between 
the evolutionary path and the consequentialist path 
is difficult and yet omnipresent. It is in fact a com-
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economy in which the situation of given agents can-
not be improved without deteriorating the situation 
of others. Pareto optimum is a normative concept. 
In cognitive economics, collective rationality cannot 
be defined by an optimum, because of the cognitive 
and/or computational constraints. It takes the form 
of distributed adaptive rationality, as the search for a 
lasting compromise between global satisficing and 
distributed social satisficing. This is also a normative 
concept. 

1.3.1 Distributed Procedural Rationality and Insti-
tutional Coordination
 As we have seen, each agent, with his individual pro-
cedural rationality, possesses individual rules of ac-
tion in the division of labour. He has incomplete infor-
mation, with beliefs that he revises constantly within 
uncertain and nonstationary environments. As he is 
continually in a situation of uncertainty and learning 
he is a permanent source of uncertainty to the oth-
er agents. The division of labour tends towards ever 
increasing diversification, resulting in ever more so-
phisticated needs for coordination. Considered from 
the perspective of cognitive science, one stands to 
be in for a big surprise. How can such a great num-
ber of agents, in situations of permanent uncertainty, 
possessing limited cognitive capacities and dispa-
rate knowledge, coordinate themselves so precise-
ly, at different scales in space and time, to produce 
the goods and services of modern economies? This 
was exactly the question raised by Friedrich von 
Hayek, explicitly adopting the perspective of cog-
nitive processes. His answer was a theory of insti-
tutions as systems of rules. Agents mobilise these 
systems of rules to coordinate or simply to regulate 
their interactions. These rules originate in all institu-
tional forms such as customs, beliefs, conventions, 
norms, laws, markets, social networks and private 
or public organisations. They may be explicit or im-
plicit. Hayek's theory of institutions can be situated 
within the current inspired by Menger, Knight and 
Coase, turned towards the problems of information, 
uncertainty and coordination with which agents are 
confronted in the course of their interactions. Mar-

kets are the institutions that organise the exchange 
of goods and services. It is very rare to find a par-
ticular market that functions accord ing to standard 
economic theory, with a Walrasian auctioneer who 
modifies the prices until partial equilibrium between 
supply and demand is attained. Most markets are 
governed by specific rules, accepted by both the 
buyers and the sellers. They provide an excellent 
example of distributed social satisficing. Here, the 
auctioneer becomes one of the possible forms of a 
market. In an economy with a very sophisticated di-
vision of labour, the markets communicate informa-
tion to the agents that is of fundamental importance 
for the linking of their own economic activity with 
that of the economy as a whole. The price enables 
them to make decisions without having to consider 
explicitly all the implications that lie up- and down-
stream of their activity. Markets, whatever the rules 
they function with, make possible a decentralised 
coordination, through prices, of the allocation of rare 
resources. Markets are not the only institutions gov-
erned in a self-organised way that Hayek calls spon-
taneous orders. Social networks also function in this 
manner. They also organise exchanges, in which 
the informational dimension is considerable. These 
exchanges leave more and more traces on the en-
vironment through the rapid growth in all means of 
communication and information processing. These 
traces may be deposited in the local network of an 
organisation but they may also be left in the global 
environment of the network of networks. The extent 
to which they are public is relative to the level of or-
ganisation under consideration. These public traces 
are the support of collective beliefs and they play 
an ever more important role of coordination in our 
social and economic activities. We can then explore 
the dynamics of a network - no matter whether it is 
a social network or a network of production or even 
of exchange - when information arrives at certain 
nodes of the network. These dynamics are com-
prised of two indissociable elements: one comes 
within the province of distributed social cognition, in 
which each agent uses his individual routines and 
the local rules of coordination; the second is the so-
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the help of statistical physics, mathematics and the-
oretical computing. Advances in the neurosciences 
have enabled the theories to be developed in much 
greater harmony with the empirical data. It is re-
markable that most of the learning rules proposed 
by both the neuroscientists and the theorists are 
simple, local rules of transformation of the neuronal 
network. Learning generally takes place within the 
context of a repeated game. The very question of the 
description of the game can cause great difficulties. 
This description is straightforward for a game like 
chess, which is a little universe that can be perfect-
ly described in a finite manner. The same cannot be 
said for the problem of driving well in town. And yet 
drivers accomplish the appropriate movements for 
each different situation in a quasisure and quasi-in-
stantaneous manner. They have acquired the corre-
sponding know-how. This is a remarkable property 
of neuronal plasticity that makes adaptation pos-
sible in complex situations. Economic agents are 
more skilful in their know-how than in their knowl-
edge. Most of the time they would have great trouble 
in expressing their know-how in the form of knowl-
edge. Agents are heterogeneous in their knowledge 
and know-how because their learning is dependent 
on their histories and adaptive constraints are spe-
cific to each situation encountered. The first pillar of 
the classical vision of economics was the notion of 
the agent statically maximising his utility. Cognitive 
economics adopts the concept of an agent dynam-
ically adapting his satisficing and his know-how 
through learning, in most cases without even know-
ing them explicitly. All agents are thus heterogene-
ous, although they have little knowledge of their own 
specificities and of the specificities of others. 

1.3 The Search for Collective Rationality 
Men construct economies through their actions and 
interactions. Through the division of labour, they suc-
ceed better collectively than individually in obtaining 
the goods and services that enable them to maintain 
their adaptation in complex environments. Mod-
ern economies, by connecting with each other, are 
moving towards the formation of one sole compler 

adaptive system. The constraints on this system in-
clude not only rare natural resources, the meeting of 
supply and demand and social justice in the repro-
duction of human resources but also the distributed 
cognitive constraints of individuals in the processes 
of production and exchange. Distributed cognitive 
constraints are strong constraints: individuals can 
do nothing that falls outside the scope of what they 
know how to do, either alone or in interaction with 
others; they can anticipate nothing outside the range 
of what they know how to predict, either alone or in 
interaction with others, on the basis of their mod-
els and the information available about nature and 
about their own and other people's strategies. These 
cognitive constraints bear on the processes of social 
cognition. We have already defined social cognition 
as cognition distributed over all the individuals in a 
society, interacting within their social networks. So-
cial cognition is the processing of information at the 
level of the society. New information attains certain 
agents in the social network; through chain inter-
actions it is then processed by the social network. 
In other words, social networks are the support of 
social cognition processes. The main criterion of 
success for social cognition derives from the very 
nature of the economy as a complex adaptive sys-
tem: the constraints of global viability and individual 
viability must both be satisfied on a long-term ba-
sis. Long-term satisfaction means finding a lasting-
compromise between satisficing related to global 
constraints and distributed social satisficing, related 
to individual constraints. This lasting compromise 
shares a core meaning with sustainable develop-
ment. The same compromise applies at every level 
of organisation. We speak of distributed adaptive ra-
tionality to designate a collective rationality based on 
the search for such a lasting compromise. It is the 
role of economic policies to attempt to find it. The 
secondary criterion of success concerns predicting 
what may happen on both the collective and the in-
dividual levels. These predictions are necessary and 
useful for the satisfaction of the principal criterion. 
In classical economics, collective rationality is de-
fined by a Pareto optimum, defined as a state of the 
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machines appears to be much less bounded. But the 
example of chess demonstrates that the strength of 
the human expert is equivalent to that of the ma-
chine. We can only conclude that the machine pos-
sesses bounded cognitive capacities on other levels. 
Here, it is the capacities for categorisation - to create 
and evaluate relevant patterns - that are more pow-
erful in humans and much more limited in machines. 
It is as if the bounded capacities for calculation of 
humans were compensated by the bounded capac-
ities for categorisation of machines. In both cases, 
however, cognitive capacities remain limited. What-
ever evolutions may occur in the capacities for cal-
culation of machines and the manner in which hu-
mans interact with them, their combined cognitive 
capacities will remain limited. And eduction can only 
explicitly be performed with a finite horizon, generally 
very limited because of the combinatory explosion in 
possibilities. When Herbert Simon defines bounded 
rationality as a theory of how to live in an infinitely 
complex world while possessing only bounded cog-
nitive capacities, he is presenting a paradox. We can 
also remark, in passing, that Simon here favours the 
criterion of viability. The cooperation between cog-
nitive science and the economic sciences on the 
subject of bounded rationality has the potential to be 
both exemplary and fertile, as much on the theoreti-
cal as on the descriptive plane. 

1.2.2 Procedural Rationality 
In cognitive economics, bounded rationality, with its 
paradoxical formulation, is the cornerstone of indi-
vidual rationality. One way to resolve the paradox of 
bounded rationality consists in attributing all sorts of 
procedural knowledge to individuals, enabling them 
to proceed fairly directly towards their goals. Differ-
ent authors have used different terms to refer to this 
knowledge: heuristics, production rules, situation/
action patterns, habits. It can manifest itself in the 
form of explicit knowledge or, more likely, as implic-
it know-how. When it is explicit, it makes reasoning 
possible.
If agents do not use explicit procedures for the op-
timisation of their objective function, fresh attention 

must be given to their effective selection procedures. 
Substantive rationality focuses on a property of the 
result of the procedure: it must be one of the optima. 
What follows is a complete reversal of the meaning 
of rationality: instead of being focused on the result 
of the procedure, rationality is now focused on the 
procedure itself and the procedural knowledge it 
makes use of. This procedural knowledge also con-
tains the satisficing rules that enable the search to 
be stopped. This is why this form of rationality is 
called procedural, following the usage introduced by 
H.A. Simon. The principle of procedural rationality is 
thus derived from that of bounded rationality. This 
opens up a new field of investigation for the econ-
omist, who can no longer postulate the universality 
of the optimisation procedure but must investigate 
the manner in which agents make their decisions. 
This psychologising approach to procedural ration-
ality provides a very different description of decision 
processes to the unique maximisation process pro-
vided by substantive rationality. It also makes it pos-
sible to understand that bounded rationality, far from 
being weak, is compatible with strong procedural ra-
tionality, in the sense of satisfying the constraints of 
viability in a complex environment. But this approach 
does suffer from a serious deficiency. It provides a 
description at a given moment of the procedural ca-
pacities of an agent. But it cannot explain how pro-
cedural knowledge, including the satisficing rules, is 
constructed. This role of the construction of proce-
dural knowledge belongs to the learning process.

1.2.3 Adaptive Rationality and Learning 
In the modelisation of learning processes in the 
cognitive sciences, a distinction is generally made 
between three modes of learning. The first concerns 
the categorisation of patterns, which is essential for 
all cognitive activities, particularly in complex envi-
ronments. The second is learning by reinforcement, 
which enables the progressive evaluation of situa-
tion/action patterns. The third is anticipatory learn-
ing, which is a precondition of eductive activity. All 
these modelisations are the result of the joint work 
of the cognitive sciences over several decades with 
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validity: the cognitive system is responsible for an-
ticipating what may happen. Rationality is also a key 
concept in cognitive science. Here, however, ration-
ality does not have the same meaning as in classical 
economics. There is a whole current of research into 
logic associated with the criterion of validity: being 
rational signifies reasoning 'well', in other words us-
ing a system of logic to reason. With the criterion of 
viability, being rational signifies acting 'well', in other 
words
acting in such a way as to remain adapted and via-
ble. These two criteria of cognitive science are not 
opposed. Reasoning well and anticipating well gen-
erally make it possible to act well. This means putting 
the capacities of reasoning and anticipation to the 
service of the adaptive capacities. Adaptive rational-
ity thus moves to the forefront. This whole presenta-
tion of cognitive economics is structured around the 
concept of rationality, a concept that belongs to both 
the economic and the cognitive sciences. It has the 
advantage of bringing the main debates into focus 
and exposing important differences in points of view. 
As in classical economics, the questions of individ-
ual and collective rationality are studied. However, 
the focus must be shifted away from maximising 
rationality and Pareto rationality, towards individual 
and social adaptive rationality.

1.2 Forms of Individual Rationality
In classical economics, behaviour is rational if it can 
be represented as maximising an objective function. 
Herbert Simon has called this form of rationality 
substantive rationality. The major criticism of this ra-
tionality is also due to Simon: substantive rationality 
only holds explanatory value if the actor does in fact 
optimise a function to make a decision. According 
to the cognitive sciences, however, this optimisation 
is in most cases incompatible with the limited cog-
nitive capacities of agents. Furthermore, the agent 
must know his objective function. This represents 
another huge epistemic presupposition. Like the 
situations in which the agents find themselves, the 
very formulation of such a function can be extremely 
complex.

1.2.1 Bounded Rationality 
All cognitive systems, whether they are natural or 
artificial, display limited cognitive capacities. This 
situation remains unaffected by the growing role of 
computers in our lives: the liaison between people 
and computers simply modifies the way in which 
their respective limits are combined, but these lim-
its continue to exist. Of course, there are differences 
between the cognitive limits of humans and those of 
machines. But before we explore these differences, 
we should look deeper into the concept of cognition. 
Cognition is the processing of information. This defi-
nition must be taken in a broad sense. For informa-
tion here refers to information not only in its symbolic 
form but also in all the forms of complex signals that 
come from the environment. And the processing of 
information refers to both the bottomup processing 
from raw information and the top-down processing 
from interpretative hypotheses: top-down process-
ing infers all sorts of expected consequences from 
the signals coming from the environment. Thus, the 
whole interpretative process forms an integral part 
of cognition.
In this context, information can be taken in the sense 
of its etymolon in-formare, in other words as a rep-
resentation of the external world formed within the 
cognitive system. In general, this representation 
should not be taken to be a faithful image of a sit-
uation in the world but as an interpretation of this 
situation. Many different interpretations of the same 
situation are therefore possible, depending on the 
agent's capacity for categorisation, connected to his 
history. In terms of human cognition, the work of psy-
chologists has led them to postulate that two forms 
of memory exist: the short-term and the longterm. 
Their experiments have evinced a short-term mem-
ory limited to 7 + 2 patterns, following Miller's law, 
and a characteristic period of ten seconds required 
to memorise one of the patterns in the long-term 
memory. This represents two strong limits imposed 
on human cognitive capacities, whatever the mental 
activity under consideration. Human eductive activi-
ty is enormously constrained by these limits on cog-
nitive capacities. On first sight, the eductive activity of 
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and collective cognitive processes and their particu-
lar constraints, both on the level of individual agents 
and that of their dynamic interactions in economic 
processes. The traditional core of classical econom-
ics is founded on the marimising rationality of the 
agent and on the concepts of equilibrium in game 
theory and the General Equilibrium Theory. The 
agent is considered rational if he can be represent-
ed as maximising a function. In this approach, all the 
theorems of representation of preferences take the 
same form: if an agent's preferences satisfy certain 
axioms, then everything takes place as if the agent 
was maximising a certain function, which is then 
called his utility function. This utility function can be 
intertemporal, reflecting the agent's preferences for 
all his future intertemporal choices. But future time 
is also eductive time: eduction in game theory only 
takes place in the mind of the agent, who is calcu-
lating, for the whole future, his equilibrium strate-
gies faced with the strategies of the other players, 
knowing that the other players are doing the same. 
Together, these equilibrium strategies constitute a 
game equilibrium, which is cognitively sophisticated 
and from which it is in nobody's interest to deviate. 
This is what one calls Nash equilibrium. In General 
Equilibrium Theory, the agents are supposed to be 
cognitively capable of announcing the optimal quan-
tities they wish to buy or sell at every price proposed 
by the Walrasian auctioneer: this auctioneer, faced 
with a market in disequilibrium, proposes alternative 
price systems until an overall balance is obtained 
between the supply and the demand. The General 
Equilibrium Theory states that an equilibrium price 
system does exist. This price system produces both 
market equilibrium and a Pareto equilibium insofar 
as it is impossible to improve the situation of one 
agent without deteriorating.
 the situation of another. In game theory, collective 
rationality in a game is defined as the attempt to find 
a Pareto equilibrium in this game. General Equilibri-
um is thus compatible both with the individual ra-
tionality of each agent and with collective rationality, 
in the sense of individual maximising rationality and 
collective Pareto rationality. In the traditional core of 

classical economics, 'time' is limited to the present 
tense, the interactions between agents are confined 
to anonymous relations of exchange in the mar-
ketplace and the cognitive capacities of the agents 
are assumed to be sophisticated and unlimited The 
notion of time endowed with an evolutionary dimen-
sion was reintroduced in another theory of games, 
evolutionary game theory, due to John Maynard 
Smith. This theory, born in the context of ethology, 
aims to account for the selection of behaviours dur-
ing interactions between agents. However, because 
of the context from which it developed, it only pro-
vides a sketchy modelisation of cognition, which is 
generally considered from a non-eductive point of 
view. So, evolutionary game theory takes all sorts of 
social interactions into account within an evolution-
ary time dimension, but it does not assume enough 
cognition. Classical economics, on the contrary, only 
takes into account a present time heavily charged 
with eduction, but it assumes too much cognition. 
There is a middle way to be found, by which we can 
conserve both the time of evolution and the time of 
eduction, while taking into account human cognition 
with its limitations and also its sophistications. Cog-
nition is the processing of information, in the widest 
possible sense, comprising all its different aspects 
such as, for example, processes of interpretation. 
A cognitive system is thus a system for processing 
information. It can be incorporated into one sole in-
dividual or distributed over a large number of individ-
uals, giving rise to the terms individual cognition and 
distributed cognition respectively. Social cognition is 
cognition distributed over all the individuals in a so-
ciety, interacting within their local networks. Individ-
ual cognition can, in turn, be considered as cognition 
distributed over the neuronal network. Cognitive sci-
ence studies both the functioning and the evolution 
of cognitive systems, as systems capable of adapta-
tion through learning and coevolution. Two types of 
criterion for judging the success of a cognitive sys-
tem are generally envisaged. The first is a criterion 
of viability: the function of the cognitive system is to 
maintain the adaptation of the whole system within 
its constraints of viability. The second is a criterion of 
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1.1 Introduction 
Modern science, while diversifying the subjects of its 
research, is tending towards the use of a cross-dis-
ciplinary approach to test its hypotheses. The par-
adigms of each discipline are thus being subjected 
to appraisal by the yardsticks of their neighbouring 
disciplines. Over the last thirty years, cognitive sci-
ence has been forming hypotheses and models of 

cognition and subjecting them to experimentation. 
Its impact on a great number of disciplines contin-
ues to grow. Because they study knowing beings 
and their interactions, the social sciences stand to be 
considerably enriched by a cognitive turn. Cognitive 
economics lies within this movement of the social 
sciences. This turn can be defined, very broadly, as 
the integration into economic theory of individual 
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