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 ناشرمقدمه 
 .اقتـصاد در دنیـاي امـروز ضـروري اسـت     کننـده   ادي به جهت نقش تعیین  صر روابط اقت  شناخت علم اقتصاد و عوامل موثر د      

خور است و میـزان   در کننده منابع و مصالح کشور نیازمند توجهی ویژه و مینأهاي ت ترین حوزه ی از اصلیکاقتصاد به عنوان ی 
  هاي کالن کشور این نیاز را دوچندان کرده است  اثر گذاري آن بر سایر حوزه

هـاي مکـرر ایـشان در خـصوص       از سوي رهبر حکیم و فرزانه انقالب و توصیه"جهاد اقتصادي "امگذاري امسال به عنوان     ن
ادگونه در این حوزه با عنایت به وضعیت ویژه نظام نوپاي جمهوري اسالمی و تهدیدات مترتب بـه آن،  هلزوم انجام فعالیت ج   

کمـا اینکـه   . سـازد  شکار میآنها از قواعد جاري بر حوزه را  آیه و نیز شناخت     لزوم آشنایی دانشجویان بسیجی را با مفاهیم اول       
  . باشد نها نیازمند شناختی اصولی و منطقی میآهاي گوناگون فعالیت  ایفاي نقش دانشجویان در حوزه

هـاي اقتـصادي و    تالشی با هدف شناخت کلیاتی از جریـان  "هاي فعال اقتصادي در ایران    شناخت جریان " کتاب  
  .روابط جاري اقتصادي در ایران است

  
  

  ها مرکز مطالعات و پژوهش
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1 هاي فعال اقتصادي در ایران نشناخت جریا

  
  

  
  
  

  مقدمه. 1

  علوم انسانیِ محصور. 1.1
 همواره منسوب بـه فـرد یـا مکتـب خـاص و       ساخته ذهن بشر،خصوص علوم اجتماعیِ    علوم انسانی و به   

شناسـی    این موضوع ریشه در معرفت.محصور در زمان و مکان هستند و ادعاي جامعیت آنها گزاف است           
در نتیجـه نظریـات   گیرد و  ود مورد شناسایی قرار می     که در آنها فاعل شناسا، خ      داردخاص علوم انسانی    
رو نبایـد ایـن تـصور غلـط      از این . مکانی خود استشرایط زمانی و   شرایط افکار،   تأثیرفاعل شناسا تحت    

  آنبـراي  ي بـدیلی  شناسـی یـا اقتـصاد اسـت، نـسخه       پدید آید که صرف اینکه کتابی مربوط به جامعـه         
ج افکـار مکتبـی خـاص و مبـین     تواند مرو    تولیدي در این علوم می     ر ه ،در بهترین حالت  . توان یافت   نمی

دهد و اندیـشمندان ایـن     مکانی و زمانی خود باشد و نه بیشتر؛ هرچند این وضعیت کمتر رخ می              شرایط
ادعاهـاي  . کننـد  ینیان خـود را ارائـه مـی   نی از عقایـد پیـش     معجـو حوزه یا ادعاي جهانشمولی دارند و یا        

، ادعـاي وجـود دسـت نـامرئی آدام اسـمیت، ادعـاي اصـالت           گرایی  عقلت در مورد    جهانشمول رنه دکار  
نظریـات مخلـوط   ، 1مارکسجایی  همههاي  از یک طرف و تئوري... ین وي و حد و حصر حلقه    ي بی   تجربه

  .اند از سوي دیگر به خطا رفته... جان مینارد کینز و) شناسی و فلسفی به لحاظ روش(
هاي انسانی و یا غیر آن، هرگـز یـک     اهمیت دارد که دانشجویان اعم از رشته از این جهت  ذکر این نکات    

ي ارزش ریکاردو و نظریه ارزش مارکس، هر     نظریه. د را نمایانگر آن علم ندانن     یا کتاب نظر، نظریه، مقاله،    

                                                                                                                                                                            
فلـسفه  . دشـو  ئله عمده در موضوع فلسفه مارکسیستی عبارت است از چگونگی پاسخی که بـه مـسئله اساسـی فلـسفه داده مـی            مس  .1

 است یعنی هم معتقد است که ماده بر شعور تقدم ماتریالیسمفلسفه مارکسیستی از یک سو .  استماتریالیسم دیالکتیکمارکسیستی 
 ایـن . تواند جهان را بشناسد و شناخت انسانی از لحاظ محتوي واقعی خـود معتبـر اسـت    دارد و هم معتقد است که شعور انسانی می        

فلسفه مارکسیستی از سوي دیگر دیالکتیکی است زیرا که جهان . فلسفه در همه جهات جهان را آن طور که در واقع هست می بیند        
مادي را در حال حرکت و تکامل و تجدد دائمـی مـی نگـرد و اسـلوب علمـی او در شـناخت و تغییـر طبیعـت و جامعـه دیالکتیـک                  

ترین قـوانین تکامـل    ترین و کلی است که بر پایه حل صحیح مسئله اساسی فلسفه، عام     فلسفه مارکسیستی علمی    . ماتریالیستی است 
 از طرفی این فیلسوف بی تاثیر از فلسفه کالسیک آلمان .کند هاي شناخت آن و طرق تغییر و تحول آن را مطالعه می جهان مادي و راه

    .و سنت هگل نبوده است



2 مقدمه. 1   

اي در بـاب ارزش هـستند و در داخـل دانـش اقتـصاد جـاي دارنـد، امـا افتـراق آنهـا بـیش از                دو نظریه 
تواند ادعا کند که تنها با خواندن نظریه ارزش ریکـاردو   ن یک دانشجو چگونه می  برایبنا. راکشان است اشت

مثال انتزاعی دور   از این است؟  ، معناي ارزش در دانش اقتصاد را فهمیده       )و یا مارکس و یا سایر نظریات      (
 تـاکنون  ابتـدا اددانان از ي اقتص   ملل از جمله مسائل مورد عالقه     ال  خصوص تجارت بین    شویم؛ تجارت و به   

الملل دومنیـک سـالواتوره    تواند ادعا کند که با خواندن کتاب نظریات تجارت بین   کس نمی   اما هیچ . است
بلکـه در بهتـرین حالـت    . اسـت  الملل را خوانـده  هاي جهانشمول دانش اقتصاد در باب تجارت بین        تئوري

البتـه اگـر   . اسـت  نئوکالسیک خوانـده الملل را از دید مکتب  هاي تجارت بین  ند که تئوريتواند ادعا ک  می
را خوانـدم کـه همگـی در    ... اوهلین و -گوید تئوري مزیت نسبی ریکاردو، تئوري هکشر        منصف باشد، می  

  . 1چارچوب نظام بازار بود
ي  ی دانـشجویان رشـته  اغلـب دانـشجویان و حتـ   . شناسـی اسـت     سطور باال روایت ضمنی اهمیت جریان     

هـاي اقتـصاد، هرگـز آنـرا      جهانـشمولی تئـوري  ي    هاي صورت گرفته در زمینـه       اقتصاد با توجه به تلقین    
هاي رقیـب و مکاتـب    حتی در بهترین حالت اگر واقف به وجود تئوري     . پندارند  چندگانه و چند صدا نمی    

پندارنـد؛ فـارغ    ی را یک صدا و واحد میمعارض در اقتصاد باشند، خود اقتصاد بازار یا اقتصاد سوسیالیست  
توانـد   مـی  یدانـشجوی از این رهگذر، . از اینکه خود این مکاتب نیز هر روز در حال تغییر و تحول هستند     

انـدیس زمـان، مکـان و    : سه اندیس بـشناسد   را با    هر مکتب باشد که     بینش درستی در این زمینه داشته     
یی، هـر  آمریکا قرن بیستم فریدمن     فرانسوي و نئوکالسیک   اقتصاد نئوکالسیک قرن نوزدهم والراس    . فرد

  !دو اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد بازار هستند؛ اما این کجا و آن کجا

  شناسی  جریانضرورت .2.1
و بنا بر توضیح بیشتر  اول بطور ضمنی تبیین گردید، و در این  مقدمه          شناسی در مقدمه    ضرورت جریان 

کنند، منجـر   متعصب اغلب اساتید دانشگاهی نسبت به آنچه که تدریس می متاسفانه نگاه   . تر است   صریح
ویـژه علـوم    بـه (هایی که در کالس درس    حال آنکه اغلب تئوري   . شود   می به تک بعدي شدن دانشجویان    

هـاي   جریـانی و تئـوري   جریانی، بـرون  شود، نقدي درون  تحسین می  بعضاًتوسط اساتید ارائه و     ) اجتماعی
آیـا  . دهـد  دانشجو باید بداند که چه سطحی از علوم اجتماعی را مورد مطالعه قرار می     . ردبدیل فراوانی دا  

شناسی   اهمیت جریان. دارد  کند یا نگاهی چندوجهی به تئوري       هاي یک جریان را مطالعه می       تنها تئوري 
ـ  گردد که دانشجویان نگاهی فراجریـانی و فرارشـته   در فضاي دانشگاهی به همین نکته برمی    ه علـوم  اي ب

                                                                                                                                                                            
نشمولی علوم اسالمی که به منبع الیزال الهی متصل است، به قوت خـود بـاقی   گردد که ادعاي جها البته خاطر نشان می     .1

تواند ادعاي  هاي دینی تولید شود، می رو اگر دانش اقتصاد مبتنی بر آموزه از این. طلبد است که ذکر آن مجال دیگري می 
بـه عنـوان مثـال حرمـت ربـا در      . هاي الهی دارد که غیر قابل تغییر هستند         زیرا ریشه در سنت   . باشد  جهانشمولی داشته 

   .تواند جهانشمول باشد هاي پیرامون آن نیز می معامالت جهانشمول است و تئوري
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 اولـین بـار وارد    بـراي تصور کنید کـه     .  راهگشاست مسألهذکر یک مثال در این      . اجتماعی خواهند یافت  
توانـد کمـک    وجود یـک نقـشه راهنمـاي شـهر مـی     . اید و هیچ اطالعاتی در مورد آن ندارید    شهري شده 

هاي علوم  ز رشتهحال فرض کنید آن شهر، یکی ا. شایانی در شناخت ابعاد خرد و کالن آن به شما بدهد         
دهد که در هر لحظه بدانید  امکان را میاجتماعی و آن نقشه راهنما جریان شناسی است که به شما این            
 بـراي قـدر کـه    ایـن اطالعـات همـان   . در کجاي این رشته قرار دارید و از مـسیر خـود منحـرف نـشوید            

مگـر  . یگر قابل استفاده اسـت هاي د    دانشجویان رشته  برايهایی مفید است،      این چنین رشته  دانشجویان  
فرهنگـی  -سیاسی و یا اجتمـاعی -اش بریده باشد و کاري به اتفاقات اقتصادي         اینکه آن دانشجو از جامعه    

  .کشور خود نداشته باشد که بعید است
ــا عرصــه   جریــان ــاالتر دارد کــه همان ي  شناســی ضــرورت و اهمیــت دیگــري در ســطحی بــه مراتــب ب
در زمان دولت آقاي هاشـمی رفـسنجانی،       ایم که     بارها شنیده . شور است ي ک   گذاري و نظام اداره     سیاست
المللـی پـول    المللی چون صندوق بین هاي تعدیل ساختاري و آزادسازي به سفارش نهادهاي بین    سیاست

(1IMF)    جهانی و بانک (2WB) در ایـن  هـا    بحث در مورد شکست یا کامیابی این سیاسـت          که  شد اجرا
ظـر شـما اهمیـت اینکـه چـه جریـان اقتـصادي باعـث حرکـت بـه سـمت ایـن                    اما بن . گنجد  مجال نمی 

تواند موضع انفعالی ما را در بحث انتخاب  ها شد، چقدر است؟ آیا دانش در این زمینه نمی         گذاري  سیاست
 آیا این اطـالع و سـایر اطالعـات مـشابه،     تبدیل کند؟هر دولت، به موضعی فعال     ... وزیر، تیم اقتصادي و   

ن بـر  برایبنـا دهـد؟   ی بـه دسـت نمـی    یاجراگذاري هر جریان سیاسی و نهاد         اوضاع سیاست بینی از     پیش
گـذاري در عرصـه    دار سیاسـت  هاي علوم اجتماعی که خود داعیـه  دانشجویان و به ویژه دانشجویان رشته 

اسند و موضـع خـود را   گـذاري را بـشن   ملی هستند، فرض است که جریانات فعال در صحنه ي سیاسـت        
   .گذاري نیابند بدانند تا در آینده خود را محصور در یک جریان خاص سیاستها نسبت به آن

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                            
1. International Monetary Fund  
2. World Bank 
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  شناسی ضرورت جریان. 2شکل 

  1شناسی اقتصادي جریان .3.1 
. شناسـی را تعریـف نمـود    شناسی اقتصادي و الزامات و اقتضائات آن، ابتدا باید جریان     تعریف جریان  براي

در مورد معناي دقیق این مفهوم منبع دقیقی وجود ندارد و از مفاهیمی است که عمـر کوتـاهی              هرچند  
شناسـی بـه بیـان سـاده      جریـان . توان از سیاق آن به تعریفش رسـید  اند، اما می    داشته و تازه متولد شده    

بررسـی تحـوالت   گیري یک اندیشه با توجه به مبانی فیزیکـی و متـافیزیکی آن و      شکل فرایندشناخت  «
هـم   اي از مفـاهیم بـه   توان شـبکه  این تعریف بسیار موجز و مختصر است، اما می        . باشد  می» اش  اجتماعی

  .شناسی ارائه نمود  درك بهتر جریانبرايپیوسته را 

                                                                                                                                                                            
توان بـه مقالـه زیـر     در این زمینه تنها می. است شناسی اقتصادي، کار مدون و درخوري صورت نگرفته   ي جریان  در زمینه   .1

  :اره کرداش
  1383، تابستان 32 شماره راهبردفصلنامه ؛ » جریان شناسی اندیشه اقتصادي در ایران امروز« ؛سید احسان خاندوزي

 شناسی ضرورت جریان

 اريذدر فضاي سیاستگ

 در فضاي دانشگاهی

هایی که در کالس درس  آنکه اغلب تئوري
توسط اساتید ارائه   ) ویژه علوم اجتماعی    به(

ــی  ــسین مـ ــضاً تحـ ــدي  و بعـ ــود، نقـ شـ
هـاي    جریانی و تئـوري     جریانی، برون   درون

 .بدیل فراوانی دارد

شناسی است که به شما این امکان         جریان
دهـد کـه در هـر لحظـه بدانیـد در          را می 

کجاي این رشته قـرار داریـد و از مـسیر           
  نشویدخود منحرف

اهمیت باالي اینکه چه جریـان اقتـصادي در       
گــذاري کــشور، اعمــال نظــر  نهــاد سیاســت

 .کند می

گذاري هر جریان  بینی از اوضاع سیاست پیش
 سیاسی و نهاد اجرایی

موضع فعال نـسبت بـه تـصمیمات اجرایـی          
 کشور
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  مفاهیم پیرامونی جریان شناسی. 3شکل 

شناسی بطور عام است و به بررسـی مکاتـب        جزیی از مفهوم جریان   شناسی جریانات اقتصادي،      اما جریان 
توان مفاهیم زیر را مـرتبط   رو می از این. پردازد ثر آنها در بستر جامعه میأ و تتأثیراقتصادي فعال و نحوه    

  :با آن دانست
  
  
  
  
  
  

گیري  فرآیند شکل
 یک اندیشه و تفکر

بررسی مبانی فکري  شناسی جریان
 اعتقادي

بررسی دیدگاههاي 
سیاسی، فرهنگی و 

 اقتصادي

تبیین همسویی در 
ا و مواضع، رویکرده

ها در طول  گفتمان
 تاریخ
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  شناسی اقتصادي مفاهیم پیرامونی جریان. 4شکل 

ا تفکر برآمده از یک مکتب خاص اقتصادي است و در این بررسـی،      ن مراد از جریان اقتصادي همان     برایبنا
باید توجـه داشـت   در نهایت . شوند اند، بررسی نمی هایی که از دل یک مکتب اقتصادي زاده نشده     اندیشه

ایـن مـدل بـا    . که بر مبناي آن بتوان به نتایج قابل استفاده رسید        شناسی مستلزم مدلی است      که جریان 
ضـرورت  . گنجد دهد که هر فرد، یا هر اندیشه در کدام مکتب می کننده نشان می   سادهاستفاده از فروض    

 خاکـستري هـستند؛   عمـدتاً ویژه در ایـران       شود که تفکرات اقتصادي به      سازي از آنجا ناشی می      این مدل 
ا اي ر توان اندیـشه  شود و به سختی می بدین معنا که معجونی از تفکرات مکاتب مختلف در آنها یافت می   

  .یافت که خالص باشد

گیري  فرآیند شکل
 مکاتب اقتصادي

 شناسی جریان
جریانات 
 اقتصادي

مبانی فکري و اعتقادي 
 هر مکتب

بررسی دیدگاههاي 
هاي   و توصیهسیاسی

 ر مکتبسیاستی ه

تبیین همسویی در 
مواضع، رویکردها و 

ها در طول  گفتمان
 تاریخ در بستر جامعه
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  تشریح مدل .2

 فرضیه .1.2
توان این فرضیه را مطرح ساخت که چهار جریان عمده اقتصادي در ایران       میعمل آمده     هاي به   با بررسی 

 : عبارتنـد از ییـ اجراي  ي دانشگاهی و عرصـه   این جریانات به ترتیب سطح فعالیت درحوزه   .فعال هستند 
اگـر   ).چـپ (جریـان اقتـصاد دولتـی   ، جریان اقتصاد نهادگرا و   تصاد اسالمی جریان اق جریان اقتصاد بازار،    

توان آنها را خرده جریانی در نظر گرفت که همسو با یکی از  ها نیز در ایران فعال باشند،  می         سایر جریان 
  .این جریانات هستند

  مدل نظري .2.2
شخص کنـیم و  زمندیم ساختاري را مـ  در اقتصاد ایران در ابتدا نیا      مؤثرهاي فکري    شناسایی جریان  براي

در ایـن  . بندي و سپس تبیین و تشریح کنـیم  هاي موجود را دسته     ي جریان   سپس طبق آن ساختار همه    
شـود تـا از طریـق آنهـا      مکتب معرفی میهاي سیاستی هر      مدل مبانی شناختی، مبانی تحلیلی و توصیه      

تحلیلی، شناختی و یا حتـی   ممکن است مبانی البته .هاي موجود در ایران را شناسایی نمود   بتوان جریان 
 درآن مـورد  هاي مزبور در این زمینه یکسان باشد یا جریانی لزومـاً        برخی از جریان   هاي سیاستی     توصیه

 در جاي دیگر مشخص ها  با سایر جریان    نقاط افتراقش  باشد؛ پس  هاي درخور توجهی نداشته     خاص اشاره 
  . گیري لحاظ شود و نه بطور مجزا د بصورت کلی در تصمیمهاي مدل بای مؤلفهپس . و نمایان شود

 شناختیمبانی  .1.2.2

ایـن مبـانی پایـه و اسـاس مبـانی        . هاي مزبور اسـت     ، شناسایی مبانی فلسفی جریان    مؤلفهمنظور از این    
گفتنـی  . شـد  آنها اشاره خواهد که در حد کلیتی به  اي هر یک از آنهاست     هاي توصیه  مشی  خطتحلیلی و   

هـاي   ، درصد کمی از اقتصاددانان وجود دارند که به مبـانی شـناختی دیـدگاه   فضاي علم اقتصادر  است د 
این درصد در کـشورهاي     . )البته جریانهاي مختلف در این موضوع یکسان نیستند       ( اقتصادي خود واقفند  

ان  تحلیـل و تفـسیر بزرگـ   عمدتاًعمده روش بحث در این قسمت       . در حال توسعه به مراتب بیشتر است      
 بـه  که است - به جز جریان اقتصاد اسالمی که پایه در فلسفه اسالمی دارد      -فلسفه چند سدة اخیر غرب    

ابـزار و هـدف   هاي زیـر بـا توجـه بـه           بخش .اند ریان بازار آزاد تماس فکري داشته     هر نحوي با بزرگان ج    
 :کند شناسی کفایت می جریان
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  شناسـی یـا وجودشناسـی         هستی :شناسی مبانی هستی)Ontology (   بـودن،   ي  بـه مطالعـه 
هـاي بنیـادین و    شناسی در پی تـشخیص و شـرح رده      دانش هستی . پردازد   می وجودهستی یا   

 و انواع آنها آید، تا بدین وسیله به تعریف موجودات  ارتباطات آنها در هستی یا عالم وجود برمی       
گیـرد   علم جاي میرو نگاه مکاتب اقتصادي به هستی در این    از این  .درآن چارچوب قادر گردد   

 .شود خالصه می...  در نگاه به انسان و عقالنیت او، فرد و جامعه وعمدتاًکه 
  شناسـی   شناسـی یـا شـناخت       معرفت :شناسی مبانی معرفت(Epistemology) اي از   شـاخه

 .شـود  هـاي حـصول آن تعریـف مـی      است که به عنـوان نظریـه چیـستی معرفـت و راه         فلسفه
معلمی، (شناسی شناخت انواع معرفت انسانی، مبادي، ابزار، و مالك ارزشیابی آن است               معرفت
در ایـن علـم   ... یابی به آن، ارزش آن و قعیت، امکان دستوجود وا پرسش از    و) 18، ص   1389

ت اساسـی  سـؤاال گیرد که هر مکتب اقتصادي نیز در این بررسـی بایـد بـه برخـی از             جاي می 
  .شناسی پاسخ دهد معرفت

  ها   تولید دانش نیازمند قواعد خاصی است که با عطف توجه بدان  فرایند :شناسی  مبانی روش
 کـه بـه   – (methodology) شناسـی  روش. نـش را مـشخص نمـود   توان چارچوب تولید دا   می

آموزد چگونـه از    علمی است که به ما می-شود ها معرفی می اي از روش  همجموعاصطالح غلط،   
شناسی بـه   به عبارت دیگر روش. هاي موجود در تولید علم بهترین آنها را برگزینیم         میان روش 

پـردازي خـود دچـار اشـتباه      نظریـه اسیم و در کند تا میزان و معیار روش را بـشن        ما کمک می  
توان در بخشی از پروسه تولید دانـش تجربـه را یگانـه روش     به عنوان مثال نمی   . روشی نشویم 

شناسـی هـر    مبـانی روش از این منظر . حصول معرفت یافت و در بخشی دیگر قیاس و عقل را          
وشـی نیـز مـشخص شـود؛     مرزبندي بین جریانات موجود از منظـر ر گردد تا   جریان تبیین می  

 قایل تولید علم استفاده کنند و      برايهاي مشابهی     هرچند ممکن است جریانات رقیب از روش      
 .شناسی یکسانی باشند به روش

 تحلیلی بانی م .2.2.2

ثر أ و تـ تـأثیر ي  اقتصاددان با توجه به آنها و نحـوه  که داردمبانی تحلیلی هر جریان اشاره به متغیرهایی        
ن این مبانی از یک طـرف پایـه   برایبنا. کند  خود را ارائه می   سیاستگذارياقتصادي، نتایج   هریک در مدل    

ــد و از طــرف دیگــر پایــه و اســاس خــط مــشی   در ریــشه ــانی شــناختی دارن هــا و  هــاي فلــسفی و مب
این مبانی ممکن اسـت  . ها هستند که اهمیت آنها نیز در همین است هاي هر یک از جریان      سیاستگذاري

 تحلیل برگزیند؛ امـا مـوارد زیـر    برايریان اقتصادي متفاوت باشد و هر جریان ابزار خاصی را            هر ج  براي
البته اصـول تحلیلـی خـاص هـر جریـان،       (خورد  هاي اقتصادي هر جریانی به چشم می       الجرم در تحلیل  

 ):جلوتر در مباحث مربوطه مطرح خواهد شد
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 جریـان اقتـصادي، در مـورد        تـرین پرسـش پـیش روي هـر          ترین و مهم    شاید اصلی : مالکیت 
هـاي اقتـصادي شـکل        تئـوري  .دارد» آزادي «مـسأله مالکیت است که ارتباط تنگاتنگی نیز با        

  .ي مالکیت مشخص کند مسألهگیرد، مگر اینکه تکلیف خود را با  نمی
  تـوان    بازار اسـت کـه مـی      -هاي اقتصاد، دوگان دولت     ترین دوگان   از مهم  :بازار-دوگان دولت

در یک سر آن طرفداران دولـت حـداقلی و     .  طرفداران این دوگان مشخص نمود     يبراطیفی را   
طرفداران اقتصادي هستند کـه دولـت   اصالت بخشی کامل به بازار و در طرف دیگر این طیف،     

ن وضعیت هر جریان نسبت بـه ایـن طیـف، میـزان خـوبی           برایبنا. ي منحصر است    تولیدکننده
  .ک کرداست تا مکاتب اقتصادي را از هم تفکی

 را تغییـر    به وجود وضعیتی اقتصادي است که دیگر نباید آن       قایلهر مکتب اقتصادي     :تعادل
 اعتقاد به وجـود تعـادل،    .این وضعیت آرمانی در ادبیات متعارف اقتصادي، تعادل نام دارد         . داد

گـردد تـا از طریـق آن بتـوان      هاي مختلف اقتصادي تبیین می      هریک در جریان  ... تعریف آن و  
هـا در    همچنین نظـر هریـک از جریـان   .شناسی رفع نمود  هاي احتمالی را در جریان      یچیدگیپ

ها در مورد عدم  باشد و نظر هریک از جریان   می مؤلفهها نیز در قالب این        مورد مکانیسم قیمت  
 .ي تام دارد ها رابطه ها، با نظر آنها در مورد مکانیسم قیمت تعادل

  فاهیمی است که بطور مستقیم یا غیر مـستقیم در هریـک از   عدالت از جمله م :وضع عادالنه
هر جریان تعریفی از وضعی دارد که در آن به   . گیرد   قرار می  بررسیهاي اقتصادي مورد      جریان

رشـد  هـا   گفتمان عدالت در هر یـک از جریـان  . هیچ یک از عناصر جامعه ظلمی صورت نگیرد  
 اصالً تـوجهی بـه   ي قبل ها تا چند دهه ناست که اغلب جریا   جدي داشته است و این در حالی      

  .پنداشتند این موضوع نداشته یا آنرا خارج از چارچوب علمی می
 رشد اقتصادي که به مفهوم رشد تولید ناخالص ملی    : و توسعه  رشد(GNP))    یا رشـد تولیـد

هاي اقتصادي را به خـود اختـصاص          پردازي  است، سهم زیادي از تئوري     )GDPناخالص داخلی   
ي اقتصادي که شامل رشد متغیرهاي  است؛ البته تبدیل شدن این مفهوم به مفهوم توسعه         داده

هـاي متفـاوتی از سـوي        گیـري   کیفی عالوه بر رشد تولید ناخالص ملی است، منجر به موضـع           
  .است جریانات مختلف شده

  یع فقدان بحث توز  شد،    مسیر اقتصاد هر چه به سمت ایجاد درآمد متمایل می          :توزیع درآمد
هاي مختلف اقتصادي کـه   گیري جریان توان شکل   بدون اغراق می  . ساخت  تر می   درآمد را واضح  

ي توزیـع درآمـد    انـد، در ضـعف ایـن جریـان در زمینـه      غالباً مقابل جریان بازار قد علم کـرده      
تواند کمک شایانی در شناسایی و  توزیع درآمد می سو نظر هر جریان در مورد         از این . است  بوده
  .ها نماید ک جریانتفکی
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 هاي سیاستی توصیه .3.2.2

بـا  . گـردد  در این بخش، راهکارهاي هر جریان نسبت به مسائل و مشکالت مختلف اقتـصادي ارائـه مـی                 
 و یک رقمی، رفع ثباتاتوجه به اینکه هر جریان فکري اهداف آرمانی اعم از رشد اقتصادي پایدار، تورم ب     

با توجه به اینکه هـر جریـان   .  حصول این موارد را بررسی نمود برايشان  دارد، باید راهکارهای  ... بیکاري و 
 معطـوف بـه   عمـدتاً شـده نیـز    هاي ارائه کند، سیاست از پشت عینک خود، مسائل اقتصادي را تحلیل می   

ریــزي و  ي اقتــصادي، برنامــه بــازار، عوامــل توســعه-چگــونی ترکیــب دولــت .باشــد همــان جریــان مــی
گیرند تـا   هاي مختلف مورد بحث قرار می       در جریان ... ، تجارت خارجی و   تی، سیاست صنع  گذاري سیاست

 . شناسی بدست آید از دل آنها نکات قابل استفاده جریان

 هاي فعال اقتصادي شناسایی جریان .4.2.2

بـا  ... به تطبیق افـراد، نهادهـا، کتـب و   آمده از بندهاي باال،  توان با توجه به اطالعات بدست       در نهایت می  
هاي اقتصادي فعال در ایران  شناسی که شناسایی جریان     به هدف جریان   نهایتاًشده پرداخت و     ول ارائه اص

   .است، رسید
  :دهد ي کارکرد مدل را نشان می خوبی نحوه شکل زیر به 
  

 
شناسی مدل جریان. 5شکل 
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 هاي فعال اقتصادي در ایران شناسی جریان جریان .3

 1اقتصاد بازارجریان  .1.3

شـود،    مـی  نیز شـناخته ... ، نئوکالسیک، ارتدکس و2هاي مشابهی چون جریان غالب  که با نام  تصاد بازار اق
هـاي آنـرا بایـد در     یابـد؛ هرچنـد ریـشه    ، رسـمیت مـی   )1776(با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسـمیت         

 اقتـصاد  .هـا جـست و جـو نمـود     هاي فیزیوکرات هاي قرن شانزدهم مرکانتیلیسم و سپس اندیشه    اندیشه
هاي کارگري قرن نوزدهم و ظهور عقاید مارکسیـستی، بـه اقتـصاد نئوکالسـیک               کالسیک با بروز بحران   

ن برایبنا. تبدیل شد که شاید دربرگیرنده تمامی مکاتب زاده شده در این مکتب از آن زمان تاکنون باشد        
هـاي اقتـصاد کینـزي،     ز شـاخه در این نوشته مراد اصلی جریان اقتصاد بازار، اقتصاد نئوکالسـیک فـارغ ا   

  . آن است... اقتصاد پولی و
هـا و   اسـت و دسـتخوش بـازنگري    این مکتب اگرچه فراز و فرودهاي فراوانـی را در ایـن دو قـرن داشـته           

ترین مکتب اقتصادي دنیاست و بیشترین حجم تولیـدات       پرآوازهشک    تغییرات فراوانی قرار گرفته، اما بی     
هـاي   هاي ایـن مکتـب در اغلـب دانـشگاه     آموزه .3است ه خود اختصاص داده مقاالت و کتب اقتصادي را ب     

طبیعی است که دانشجویان شناخت بیشتري از این جریـان نـسبت بـه    رو  شود و از این ایران تدریس می  
   .باشند ها داشته سایر جریان

 مبانی شناختی .1.1.3

  4شناختی مبانی هستی .1.1.1.3

 ایدئولوژیک یافته و روز به روز از یـک علـم و دانـش کاشـف     صرفاًکارکرد  هاي مکتب اقتصاد بازار،   آموزه
اي است بـه نـوعی     گونه  شناختی این علم به     شناختی و هستی    مبادي معرفت . شود  حقیقت و واقع دور می    

                                                                                                                                                                            
شناسی است، مجالی براي توصیف کامل هر مکتـب و جریـان اقتـصادي وجـود      با توجه به اینکه هدف این نوشته، جریان      . 1

براي اطالعـات بیـشتر   . باشد ی اولیه و مبنایی نسبت به مکاتب اقتصادي داشتهرود که آشنای ندارد و از خواننده انتظار می 
  :ك به.ر

  . 1388تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادي از افالطون تا دوره معاصر؛ نشر نی، چاپ نهم 
2.Main stream 

  .برد را بکار می» ه در هر ماهصدها هزار مقال«در این زمینه دکتر پیغامی در مقدمه کتاب اقتصاد هترودکس، تعبیر  . 3
شود، اشاره کرد؛ اما در این نوشته بـه   توان به موارد متعددي که از نگاه مکاتب مختلف به طبیعت نتیجه می       هر چند می    . 4

  .گردد ترین آنها اشاره می مهم
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 واقعیتی مـستقل از ذهـن فاعـل    عبارت دیگر به. است در وادي ایدئالیسم گام نهاده و از رئالیسم دور شده 
 سـی از أابتدا بـه ت در این جریان . جبري است هاي    و مکانیسم ود دارد که همان قوانین طبیعی       شناسا وج 

 بـه کـشف تمـام و کمـال ایـن واقعیـت       قایلدکارت مبتنی بر توانایی عقل در کشف واقعیت        هاي    آموزه
ام اسمیت ها و دست نامرئی آد هاي فیزیوکرات استعارهتوان در    از این دست اعتقادات را می       که ؛است  بوده

هـاي   ي علمـی از قبیـل پوزیتیوسـت         هاي مختلـف فلـسفه       جریان تأثیراما امروزه و تحت     . مشاهده نمود 
انـد و   قعیـت تغییـر داده  موضع خود را نسبت به کشف تمـام و کمـال وا   ،  2 پوپري گرایی و ابطال  1انتقادي
به هـستی  ریان اقتصاد بازار نگاه جبه هر حال . هاي خود اذعان دارند شدن به واقعیت را در تئوري    نزدیک

    :توان بطور خالصه در موارد زیر عنوان کرد و جهان پیرامونی را می
 متـأثر  فـدهم ي غالب قـرن ه  جریان اقتصاد بازار در بحث خداشناسی از اندیشه       :خداشناسی 

 هرچند تحوالت روشی گالیله و انقالب علمی نیـوتن، نظـم موجـود     در این دوره. بوده و هست 
ت؛ ولـی پیـشرفت   دانـس  عت را اثر یک پروردگار حکیم و نمایشگر قصد و عنایت او مـی   در طبی 

علم در کشف قوانین طبیعت و اعتماد فزاینده به عقل بشري در طول قـرن هفـدهم زمینـه را        
در این قرن خداوند از خیر اعـال، کـه بازگـشت            .  خداپرستی طبیعی یا دئیسم فراهم کرد      براي

هاسـت، و سـپس بـه     ي پدیـده  العلـل همـه     که علت » علت اولی  «همه چیز به سوي اوست، به     
 .است، تنزل یافت که جهان را بر اساس قوانین معینی آفریده و رها کرده » ساعت ساز الهوتی  «
 )40-39، صص دفتر اول1388میرمعزي؛ (
 دانـستند کـه بـه معیـشت و      داري مـی  در قرون وسطی جهان را نمایش هدف    :شناسی  جهان

شناسـی آن   هـاي جهـان   مشخـصه . قق یافته، به سوي خداوند در حرکت اسـت   عنایت الهی تح  
 :روزگار چنین است

 جهان مخلوق خداوند است؛ 
 جهان منظم و قانونمند است؛ 
 به سوي خداوند در حرکت است(دار است؛  جهان هدف( 
 پایداري جهان به مت و عنایت الهی استشی. 

هـا آمـاده سـاخت و در قـرن          بعضی از این مشخـصه      نفی برايدر قرن هفدهم، پیشرفت علمی زمینه را        
وار کامـل علـت و معلـولی     در این قرن، طبیعت نظـام ماشـین    . ي آخر به کلی نفی شد       هجدهم مشخصه 

اي  گونـه  اش بـه  ي حـوادث آینـده   شد که مقهور قوانین دقیق و مطلق است؛ بطوري که همـه         می انگاشته
نفوذ این اندیشه در اقتصاد .  کند ار و به بهترین نحو عمل میاست و به صورت خودک تغییرناپذیر تعین یافته

                                                                                                                                                                            
1. Critical positivism 
2. Popperian falsification 
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اي   نیستند؛ آنهـا نیـز پدیـده    یانسان و جوامع انسانی نیز از این قاعده مستثن        : شود  با این توجیه آغاز می    
  )42-41همان؛ صص. (کنند ي اقتصاد عمل می صورت خودکار و به بهترین نحو در حوزه اند که به طبیعی
 در ایـن  . انـه اسـت  یارهاي فردگ  ویژگیدارايبینی لیبرالیستی  انسان در جهان :شناسی  انسان

االطـالق وجـود و امـوال خـویش اسـت،       بینی انسان موجود واحدي است که مالک علـی      جهان
خـوبی   یابی به آن اهـداف را بـه    راه دست،گزیند، عقلش هاي او را برمی     اهداف و ارزش   ،امیالش

کند، به پذیرش  ي خود تکیه می شناخت حقیقت تنها به تجربه  موجودي که در    . دهد  نشان می 
. پـذیرد  هاي اخالقی دین، جامعه یا دولت ملزم نیست و تنها از امیال خویش فرمان مـی           فرمان

بطور خالصه هاي مختلف این نوع نگرش را         توان ویژگی   بر طبق شکل زیر می    ) 48همان؛ ص   (
 :مشاهده نمودو اجمالی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي جریان اقتصاد بازار  در اندیشهشناسی انسان. 6 شکل

موجـوداتی   -ي امـروزي مکتـب   در ایـن نـسخه   -هـا    انـسان نیز معتقد اسـت،   ) 101؛ ص 1389(کالرك  
 ي کشف کارآمدترین ابزار ارضـا برايطلب هستند و قادرند تا با استفاده از قدرت خردورزي شان            منفعت

تجربه تنها معیار 
 شناخت حقیقت

شناسی در  انسان
اندیشه جریان 

 اقتصاد بازار

گر  عقل خدمت
 شهوات انسانی

 تفکیک بین
اقتصاد هنجاري و 

 اثباتی

 انسان، لامیا
ها  منشأ انگیزه
 و اهداف

  مالکی خویش
 هرکس مالک خود و 
زندگی و کار خویش 

 .است

تهی بودن جهان از 
ها و وابستگی  ارزش
ي  ها به اراده ارزش

 افراد
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ان مـورد بحـث در علـم مدرنیـستی اقتـصاد، انـسانی انتزاعـی،         انس در نهایت.نیاز و امیالشان عمل کنند   
هاي اجتماعی و فرهنگی و انسانی اسـت      هاي اجتماعی و فاقد نقش      هویت، غیرواقعی، بریده از واقعیت      بی

، 1388پیغـامی؛   (.دهـد  که بالضروره فرد در رفتارهاي فردي یا بستر خانواده و اجتماع از خود نشان مـی  
هـاي اقتـصادي ماننـد هـر پدیـده اجتمـاعی لزومـاً در بـستري از           فعالیتست که   الزم به ذکر ا    )14ص  

لـذا هویـت   . گیـرد  هاي ارزشی اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نهادهاي آنهـا شـکل مـی           سیستم
رفتارهاي اقتصادي انسان محصول تعامل این بسترهاست که در علم مدرنیستی اقتصاد مورد توجـه الزم   

 )همان (.گیرند قرار نمی

 نفسه هـدف و مقـصودي        اي از افراد است و فی       جامعه مجموعه در این مکتب     :شناسی  جامعه
هـاي   شـان را فـارغ از محـدودیت      دهد تا منافع شخصی     جامعه خوب به افراد اجازه می     . 1ندارد

 در یک جمله اصالت با فرد اسـت  )101؛ ص 1389کالرك؛ (. خودسرانه حکومت دنبال نمایند  
انـد    استفاده حداکثر از حقـوق خـود گردآمـده   براياي از افراد که   جز مجموعهو جامعه چیزي 

  .نیست

  شناختی مبانی معرفت .2.1.1.3
ئالیستی خود، واقعیتی را خارج از ذهن فاعل شناسا متصور است کـه هـدف         رمبتنی بر تفکر    این جریان   

در راسـتاي  یعی و قابل آزمون تجربی هاي طب رو با تکیه بر شناخت از این . داند  می نیز کشف آن      را از علم 
کوشد و با قبول تطبیق کامل عـین و ذهـن، فاعـل شناسـا را در      کشف تمام و کمال واقعیت خارجی می   

  .  داند یابی به حقیقت موفق می دست
ایـن در  . اسـت  هنجاري نهـاده شـده  - ي جدایی ارزش از واقعیت و تمایز مرسوم اثباتی          دانش مدرنیستی بر پایه   

هـاي   گزاره) 14، ص  1388پیغامی؛  (. هاي مختلف قابل پیگیري و مشاهده است         که در عمل ارزش    حالی است 
ابطـال  قابلیـت  باشـند کـه   » نیـست «و » هـست « اي از نـوع  علمی از دیدگاه این جریان باید منجر بـه جملـه          

   . گیرد قرار میاي ارزشی است و خارج از علم  جمله» نباید«و » باید«باشند و هرگونه گزاره از جنس  داشته

  شناسی مبانی روش .3.1.1.3
گراست و در میان شعبات مختلف این جریـان سـطوح مختلفـی از     اقتصاد بازار آزاد به صورت کلی اثبات     

 و اسـتخراج  (ideal type) نوع آرمـانی پوزیتیویسم وجود دارد، اما به طور دقیق روش مبتنی بر ساختن 
در روش کـشف علمـی ایـن جریـان هـر      . هاي تحلیـل ریاضـی اسـت   نتایج رفتاري آن با استفاده از ابزار    

                                                                                                                                                                            
شـود کـه در    جنگل به درختـانی گفتـه مـی   . سان مفهوم جنگل است نسانی افراد، به مفهوم جامعه با قطع نظر از هویت ا         . 1

جامعه نیز مجموع افرادي است که . دهد ترکیب میان درختان اعتباري است و در واقع ترکیبی رخ نمی. اند  جا روییده   یک
  .کنند جا زندگی می در یک
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 از جریـان کلـی پوزیتویـسم و     متـأثر (پـذیري نداشـته باشـد علمـی نیـست             اي که قابلیت آزمـون      گزاره
  ). گرایی غرب ابطال

» اسـتنتاجی -اي فرضـیه «شناسی فریدمن است، روش       از روش  متأثرروش غالب در این مکتب که بیشتر        
ي آزمون تجربی گـزارده   ها با توجه به استنتاجات عقلی ارائه شده و سپس به بوته هاست که در آن فرضی   

را یدك خواهند کـشید و اگـر در ایـن    » تئوري«نام اگر از این آزمایش به سالمت بیرون آیند،     . شوند  می
این روش را به خـوبی  ) 144، ص 1389(داو . آزمون شکست بخورند، نیازمند بازنگري در فروض هستند       

  :است ر شکل زیر خالصه کردهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   استنتاجی-اي روش فرضیه. 7شکل  

» شناختی  روشگراییفرد«، اصالت فرد در روش کشف حقیقت است که به         این میان   در  مشترك ي  نکته
(methodological individualism) بر اساس این نظریه، پدیدارهاي اجتماعی چیزي . باشد  معروف می

ي   این سخن ترکیب خـارجی پدیـده  . هاي گوناگون دارند، نیست     افراد که با هم نسبت     اي از   جز مجموعه 
  :ي مهم در بردارد کند و دو نتیجه اجتماعی را تبیین می

 مفاهیم اجتماعی را باید با توجه به مفاهیم دال بر افراد و رفتار و روابطشان تعریف کرد . 
 باید بـر اسـاس   ) هاي جمعی ضوعات و پدیده هاي حاکم بر مو     نظم(هاي اجتماعی و       نظم  تبیین

  )58، ص دفتر اول1388میرمعزي؛ ( . صورت پذیرد) انگیزه، اعتقاد و قابلیت فرد(احکام فردي 

 مبانی تحلیلی .2.1.3

  مالکیت .1.2.1.3
همانطور که از پایه هاي لیبرالیستی این جریان انتظار می رود، در مکتب فکري اقتصاد بازار آزاد اصل بر         

. رود  فردي و مالکیت خصوصی است و آزادي انتخاب اقتصادي مهمترین شرط کارایی به شـمار مـی              حق

 ها فرضیه

 قیاس

 گزاره یا قضیه

 آزمون تجربی

 قیاس استقرا

 هاي بازنگري شده فرضیه

... 
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یعنـی آزاد اسـت کـه هـر چـه        (انسان اقتصادي چون آزاد است و در اخذ هر نوع تـصمیمی آزادي دارد               
سـبب  به همین . به ناچار باید توانایی دخل و تصرف در هر چیزي را داشته باشد) خواهد انتخاب کند   می

به عبارت دیگر در این جریان مالکیت خصوصی فرضی است که قبل . یابد مالکیت در این جریان جواز می
، تقسیم 1یابد و بعد از معنا یافتن آن مفاهیمی مثل کنش عقالئی، دست نامرئی از سایر فاکتورها معنا می

ادي کـه وظیفـه رفـع تـضاد بـین      دولت نیز به عنوان نه. گیرد کار، مبادله و از همه مهمتر بازار شکل می  
هاي فردي را دارد نیازي به مالک بودن ندارد و حتی مالک بودن دولت به این جهت که موجـب از     آزادي

  . شود مذموم است گران می بین رفتن کارایی و عدم تحقق پیگیري نفع شخصی توسط کنش
هـاي اجتمـاعی    در اثـر ضـرورت  ( تعدیل اقتـصاد کالسـیک       ل قرن بیستم، با   در پایان قرن نوزدهم و اوای     

  :ترین آنها عبارتند از ، حقوق مالکیت نیز با تغییراتی روبرو شد که مهم)1929ویژه بحران  به
 حق مالکیت فردي تا وقتی به منافع جامعه لطمه نزند، قانونی شناخته شد. 
        هـاي سـهامی و    صورت مالکیت سهام در شـرکت     در کنار مالکیت فردي، مالکیت جمعی نیز به

 .وجود آمد تعاونی به
     ي بخش  ی که به دالیل اقتصادي یا استراتژیک نمی توانند به وسیله          مؤسساتمالکیت دولتی بر

 .خصوصی اداره شوند، پدید آمد
 برخی از مالکان سـهام در  . تغییر کردي مستقیم مالکیت ابزار تولید و سرمایه با مدیریت         رابطه

 . مدیریت عضویت یافتنديارگران در شومدیریت بنگاه نقش نداشتند و برخی از کار
 وجود آمد ي کارگران و مشارکت در سود به ها به وسیله امکان خرید سهام شرکت. 
                موضوع مالکیت از اشیاي مادي منقول و غیرمنقول به اشیاي غیرمادي، مانند حق اختراعات و

 )26-25 دفتر سوم، صص 1388میرمعزي؛ (. اکتشاف، توسعه یافت
 کاراست و هرکس فراینددهد و در نتیجه توزیع اولیه ناشی از این      ه نظام بازار تخصیص می    چ  در واقع آن  

تئـوري برابـري دسـتمزد بـا بهـره وري      (برد   دهد بهره خواهد    کاري که انجام می    به میزان    فراینددر این   
ن برایبنـا . رسـد  و اصالً چیزي مازاد به کارگر، صاحب سرمایه، صاحب زمین و یـا کـارآفرین نمـی           ) نهایی

 یک مورد استثنایی در - قالب تئوري دولت رفاهدر-افتادگان و فقرا  هاي دولت از بیکاران و ازکار         ایتحم
و -ها و اقدامات انجام شده توسط خیلی از اقتصادهاي بـازار گـرا    البته در عمل حمایت. تئوري بازار است  

ینفک نظـام اقتـصادي ایـن کـشورها        به صورت یک اصل درآمده و جز ال        -به عبارت دیگر رویه عملیاتی    
 حفـظ  بـراي اند که نظام بـازار    کنند و بر این عقیده      ها را سیاسی تفسیر می      اي نیز این حمایت     عده. است

 . خود از خطر سقوط نیاز به انجام اقدامات این چنینی دارد

                                                                                                                                                                            
رسـد و نیـازي بـه     بازار توسط دستی نامرئی به تعـادل مـی  :  برداصطالحی که آدام اسمیت در مورد ساز و کار بازار بکار      . 1

 .دخالت نیروهاي بیرونی از جمله دولت نیست
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  ربازا-دوگان دولت .2.2.1.3
ي آن حفـظ امنیـت و برقـراري     تنها وظیفه  به دولت حداقلی بود که       لئقااقتصاد کالسیک قرن هجدهم     

گیـري از   توانـد بـا بهـره       ي مقابل مکانیسم بازار می      در نقطه . فضاي مناسب جهت فعالیت اقتصادي است     
خواهد قدرت بازار و نظام  اي معروف می آدام اسمیت در جمله. هاي شخصی افراد، جامعه را اداره کند ه انگیز

ي شام ما کامل  فروش و نانوا نیست که سفره ز خیرخواهی قصاب، شربتاین ا«: مدیریت آن را به رخ بکشد
ي   در شکل اولیـه  بازاردر واقع اقتصاد  . »گردد  هاي شخصی آنها بازمی     شود، بلکه این موضوع به انگیزه       می

هاي شخصی خویش باشد، منافع جامعه    ه   معتقد بود اگر اجازه دهیم هرکس به دنبال منافع و انگیز           خود
  :اي دارد هاي عمده  اما با گذشت زمان مشخص شد که بازار و مکانیسم آن ضعف.گشت واهد ختأمین
   جامعـه  بـراي توانست به سمت تولید کاالهایی بـرود کـه    هاي شخصی نمی نگیزها :ضعف در تولید 

 نـام دارد  (public goods)کاالهایی از این قبیل کاالي عمـومی  . ضروري است، اما سودآوري ندارد
 . از این دست کاالهاست... باید متکفل تولید آنها شود که آموزش، بهداشت، امنیت وکه دولت 

   مشکل بازتوزیع درآمدها در نظام بازار به قسمی است کـه بـا        از طرف دیگر     :ضعف در توزیع
 فـردي کـه بـه هردلیـل     .گشتند تر و فقرا فقیرتر می گذشت زمان و انباشت سرمایه، اغنیا غنی   

! مـرد  گـشت و بایـد مـی    انسانی نداشت، از دور رقابـت در بـازار خـارج مـی           سرمایه فیزیکی یا    
هاي مالتوس نیز در مورد افزایش تصاعدي جمعیت اشاره به همین موضوع داشـت کـه       بدبینی

  . باید بگذاریم کسانی که توانایی رقابت در بازار را ندارند، بمیرند
ي خـود     از مواضـع اولیـه  تري بدهـد و  ت نقش مهممجموع این عوامل باعث شد که اقتصاد نئوکالسیک به دول         

 تـأمین هاي اقتصاد رفاه پا را فراتر گذاشته و نقش دولت را در خدمات رفاهی و           در ادامه نیز جریان   . کوتاه بیاید 
عنوان مالیات به قـشر فقیـر    اجتماعی افزایش دادند و بازار را مجاب ساختند که بخشی از درآمدهاي خود را به              

  :دهد عنوان یک طیف نشان می بازار را به- شکل زیر دوگان دولت. دجامعه بدهن
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  بازار در جریان اقتصاد بازار-طیف دولت. 8 شکل

مین دولت رفاه و تقویت نظام تأ
  :اجتماعی

 اقتصاد رفاه قرن بیستم

نقش دادن به دولت در تولید 
اقتصاد : کاالهاي عمومی

 نئوکالسیک قرن نوزدهم

اقتصاد کالسیک : دولت حداقلی
 قرن هجدهم
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اي که باشد، همواره نقش مهمـی بـه    زار در هر شکل و شاخه    البته الزم به ذکر است که جریان اقتصاد با        
 این کارکرد، بهتـرین  رأيکنند و و وقشان ایجاد می ها دولت را با هدف حمایت از حق          انسان .دهد  بازار می 

در اینجا بد نیـست بـه ایـن       )101؛ ص   1389کالرك؛  . (حکومت، حکومتی است که کمتر حکومت کند      
کشد؟ شاید علت اصلی این باشد که این مکتب  را یدك می» بازار«چرا این مکتب نام     بپردازیم که    سؤال

دانـد کـه    مـی » نظـام «عنـوان   ، بازار را بـه )د اغلب مکاتب اقتصاديمانن( به وجود بازار است     قایلنه تنها   
بـازار نظـامی از مبـادالت       .  ساختن رفتار مردم است      کنترل کردن و هماهنگ    برايهمانند دولت، روشی    

ي منابع یا محصوالت در رابطه با هم قیمـت را       هاي افراد به شکل تقاضا یا عرضه        است که در آن انتخاب    
 تحقق هدف اقتصادي پیشرفت، این مکتـب اعتقـاد بـه           براي ارزیابی پتانسیل بازار     براي. کنند  تعیین می 

؛ همـان  (:1اقتـصاد در یـک کـشور اسـت    » ثبات«و  » رشد«،  »کارآمدي«این موضوع دارد که بازار عامل       
  )46-41صص ، 1389

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »ازارنظام ب«وجه مشترك نظریات مختلف جریان اقتصاد بازار در مورد . 9 شکل
                                                                                                                                                                            

داند که بحـث آن در   البته این مکتب به لحاظ سیاسی بازار را به عنوان یک نهاد سیاسی، عامل آزادي، برابري و نظم می             .1
  )فصل اول(ك ك به کالر.براي اطالعات بیشتر ر. گنجد این مقال نمی

بـازار در پاسـخ بـه       : بازار عامـل ثبـات     بازار
ــتاول ــر   ویــ ــال تغییــ ــاي در حــ هــ

ــابع  مــصرف ــوژي و من ــدگان، تکنول کنن
نهایت منعطف عمـل      تواند بی   موجود می 

این تحـوالت از طریـق مکـانیزم        . نماید
هاي مناسبی در     قیمت به سرعت واکنش   

طوري که تولیدکنندگان  یابد، به بازار می
تواننــد  کننـدگان هریـک مـی    و مـصرف 

ل هاي تولید و مصرفشان را تعدی       اولویت
 .نمایند

ــد  ــل رش ــازار عام ــدترین : ب ــازار قدرتمن ب
وري از منـابع   سازوکار را براي ایجاد و بهره  

بـازار بـا هـدایت      . اقتصادي در اختیار دارد   
مستقیم پیامدهاي مثبت و منفی تـصمیمات        

اي قـوي را بـراي   ه افراد به خودشان، انگیزه 
کوشــی فــراهم  رفتارهـاي معقــول و سـخت  

 .نماید می

یـک بـازار کـامالً      : بازار عامل کـارایی   
توانـد    رقابتی، سواي چنـد اسـتثناء مـی       

ــه ســمت بهتــرین اســتفاده   ــابع را ب من
ي  هــدایت و در نتیجــه وضــعیت بهینــه

تـویی یـا یـک اقتـصاد کارآمـد را            پاره
 محقق سازد کـه در آن هـیچ شخـصی         

تواند وضعیت خود را بهبود بخشید        نمی
بدون آنکـه وضـعیت فـرد دیگـري را          

 .تر سازد وخیم
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  تعادل .3.2.1.3
کننـده همـه چیـز اسـت، در ایـن جریـان عـدم         فرض که بازار هماهنـگ  طبیعی است به دلیل این پیش    

عبـارت   بـه . ها ذاتی نظام بازار نباشد؛ بلکه به صورت درونی و توسط خود نیروهاي بازار حـل شـود     تعادل
 جریان تعادل پایین تر از اشتغال کامـل  در این. تواند تعادل را برقرار کند   دیگر تغییر و تعدیل قیمت می     

یافتن به تعـادل اقتـصادي در سـطح کـالن واقعیتـی محتـوم        داشت و دست  در بلند مدت وجود نخواهد  
 بازار و رقابت از جمله عدم تقارن اطالعات، برايدر اندیشه اصیل طرفدار بازار ایجاد هرگونه مانعی     . است

در واقـع در نگـرش   . تواند منجر به عدم تعادل شـود      می... ها و     هانحصارات، قدرت نهادها از جمله اتحادی     
 اي است نادر و ناشی از اختالل در عملکرد بازار   کالسیک اقتصاد اصل بر تعادل است و عدم تعادل پدیده         

 اما کینز تئوري خود را برمبناي فرض عدم تعـادل  .که دست نامرئی اسمیت نیز اشاره بدین موضوع دارد      
مکلف دانـست   وي با این توصیفات، دولت را .تعادل و قرار داشتن در آن امري تصادفی است   قرار داد که    

در ادامه فریدمن به تبعیـت از  . هاي پولی و مالی، اقتصاد را به سمت تعادل سوق دهد     تا با انجام سیاست   
هـاي   طکاك و اصـ دلیل وجود نـواقص  هاستعاره ویکسل، نرخ طبیعی را معادل تعادل قرار داد که در آن ب            

هاي اولیـه وجـود نـدارد و بایـد تعـادل       امکان رسیدن به تعادل مد نظر کالسیک   موجود در دنیاي واقع،     
   .1معادل با نرخ بیکاري طبیعی مد نظر باشد

  وضع عادالنه .4.2.1.3
 اگر به ندرت جایی از ادبیات خویش را به عدالت اختصاص می دهد بـا آن بـه مثابـه بحثـی             بازارجریان  
 بطـوري کـه   ؛نگرند  می دستوريکامالً به مثابه بحثی غیرقابل حل و     بعضاًاز حوزه اثباتی اقتصاد و      خارج  

هاي جدیـدتر   اما نسخه  . و عدالت بده و بستان وجود دارد       کاراییمطابق متون علمی اقتصاد همیشه بین       
ي  ر بـه ارائـه  البـاً منجـ   سی سعی بر حل ایـن معمـا دارنـد کـه غ            این جریان در قالب مکاتب اقتصاد سیا      

هـا   در اغلـب ایـن نظریـه   . کنند شود که عدالت را به یک یا چند مفهوم جزیی تحویل می            هایی می   نظریه
  .، قابلیت استقرار عدالت را داردمؤثرعنوان تنها مکانیسم   ساز و کار بازار است که بهنهایتاً

ساسی آمده باشد و نیز تنبیه  عدالت نیازمند حمایت از حقوق مالکیت و حقوق مدنی است که در قانون ا             
ن برای بنـا )102؛ ص 1389کـالرك؛  . (کننـد  آن دسته از افرادي است کـه حقـوق دیگـران را نقـض مـی      

آیـد، و وجـود حقـوق     و توزیع در بـازار بدسـت مـی    تولید فرایند از عمدتاًشدن حقوق مالکیت که    روشن
   .استي مالکیت عمالً وضعیتی عادالنه  کننده ضمانتمدنی و اجتماعی 

                                                                                                                                                                            
تـوان بـه تعـادل     نمـی ... دلیل وجود مشکالت ساختاري، ضعف اطالعاتی، قراردادهـا و  طبق عقیده فریدمن، در اقتصاد به      . 1

 درصد بیکاري طبیعی وجود دارد که دولت باید سعی کند به تعادل معادل با 5 الی 4بلکه در حدود . اشتغال کامل رسید
  . آن دست یابد



20 هاي فعال اقتصادي در ایران جریانشناسی  ریانج. 3   

  1رشد و توسعه .5.2.1.3

، کـشف   آنهـدف  کـه  وم مطرح و مورد تکامل قرار گرفتادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی د      
ا  ر1960سازمان ملل متحد دهـه      . باشد   می )یا جهان سوم  (مانده     کشورهاي عقب  شرایطچگونگی بهبود   

تولیـد   بـراي % 6یابی به نرخ رشد ساالنه هدف تعیین شده، دستو  بود،   به عنوان دهه توسعه تعیین کرده     
 و شـد  اوي با رشد تولید ملی تلقی می اقتصادي و مسصرفاًدر این دوران توسعه، امري      .  بود ناخالص ملی 

اي که بیشتر کشورها در شرق و  شاخص رشد تولید ناخالص ملی عمده تدین شاخص توسعه بود به گونه   
گرچـه در ایـن   . بیشترین رشد در کمترین زمان کردنـد   غرب عالم همه همت خود را صرف دستیابی به          

هاي باالیی از رشـد دسـت یافتنـد و لـیکن بیکـاري، فقـر و نـابرابري         مسابقه کشورهاي متعددي به نرخ   
کاهش نیافت، حتی محیط زیست و منابع طبیعی این کشورها نیز آسیب هاي شـدیدي دیـد و از همـه               

ر تعارض با لوازم رشد، ضد توسعه قلمـداد شـد و از رونـق    بسیاري از ارزش هاي معنوي آن ها د    مهم تر 
  . افتاد

آیـد کـه در افـزایش سـرانه     ي اقتصادي و تکنولوژیک بـه شـمار مـی    فرایند توسعه  1960در اوایل دهه    
 توزیـع  برايت اقتصادي ضروري  شغلی و سایر امکاناياه خالص ملی و به صورت ایجاد فرصت   محصول نا 

اما در اواخر این دهه به تدریج آشکار شد که . یافت اجتماعی حاصله تبلور می   قتصادي و   تر منافع ا   وسیع
  .هر چند رشد شرط ضروري توسعه است اما نباید آن را به منزله توسعه تلقی کرد

در اقتصاد نئوکالسیک رشد اقتصادي ناشی از انباشت سرمایه است و عامل اساسی تداوم رشـد در بلنـد                 
) دهد که کارایی سرمایه و نیروي کار را افزایش می        ( و تغییرات تکنولوژیک     مدت افزایش انباشت سرمایه   

هاي رشد در این جریان مبتنی بر همان تسري دادن رفتار خرد به کل جامعـه طراحـی    مدل. طلبد را می 
هاي رشـد نیـز بیـشتر مبتنـی بـر افـزودن مفـاهیمی از جـنس               ها در مدل    ها و گسترش    تعمیم. شود  می

....) مثل سرمایه انسانی، سـرمایه اجتمـاعی، سـرمایه فکـري، مهـارت نیـروي کـار و        (د هاي جدی  سرمایه
توان چنین بیان کرد که در جریان اقتصاد بـازار آزاد، رشـد مفـاهیم مربـوط بـه             با این نگاه می   . باشد  می

توسعه را در خود هضم کرده است مفهومی مثل سالمت یـا میـزان آمـوزش افـراد در توسـعه در قالـب                   
در قالـب سـرمایه     ... پذیري، تـسالم اجتمـاعی و         ایه انسانی و مفاهیمی مثل اعتماد، میزان مشارکت       سرم

 یک کشور،   برايطبق تقسیم بندي متعارف یکی از معیار اصلی توسعه یافتگی           . شود  اجتماعی مطرح می  
 دیگـر  میزان درآمد سرانه تلقی شده و سطح آموزش، بهداشت، تولیدات صنعتی و سهم بخش خدمات از     

                                                                                                                                                                            
داننـد در حـالی کـه     ا تغییرات کیفی در خواسته هاي اقتصادي، نوع تولید، انگیزه ها و سازمان تولید مـی  برخی توسعه ر    . 1

سازمان ملل متحد توسعه را این گونـه تعریـف   . برخی دیگر آن را نوعی تکامل فکري و فرهنگی جامعه ارزیابی می کنند  
اي بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی هر توسعه فرایندي است که کوشش هاي مردم و دولت را بر: نموده است

معـادل واژه   توسعه همچنین .آن ها را بطور کامل براي مشارکت در پیشرفت ملی توانا می سازد   ... منطقه متحد ساخته    
ترشدن،   می باشد که در لغت به معناي رشد تدریجی در جهت پیشرفته  Develop و مشتق از     Developmentانگلیسی  
  .ترشدن است رشدن و حتی بزرگ قدرتمندت
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تـرین خواسـت ایـن جریـان در      در یـک جملـه عمـده     . شاخص هاي تقسیم بندي این جریان می باشـد        
. باشـد  ي اقتصادي، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانـع بـازار آزاد مـی     ي توسعه   مقوله

  )171، ص 1383خاندوزي؛(

    توزیع درآمد .6.2.1.3
هـاي   ثـروت . شـود  ی را شـامل مـی  دارایـ عوامل تولید و هرگونه  داري، مالکیت خصوصی، در نظام سرمایه  

ها، معادن و امثال آن نیـز بـه مالکیـت خـصوصی در      هاي موات و آباد طبیعی، آب       طبیعی همچون زمین  
صورت یـک اسـتثنا در    تواند به  هاي اقتصادي یا اجتماعی می      دولت تنها در صورت وجود ضرورت     . آید  می

ي دولت  ي نفع شخصی و رقابت، بدون مداخله    اي اقتصادي بر اساس انگیزه    ه  فعالیت. اقتصاد دخالت کند  
کـه از قابلیـت هـا،    –طبیعی است در چنین نظامی، گروهی اندك . گیرد یا با کمترین مداخله صورت می   

هـا و عوامـل       در میدان رقابت پیروز گشته، بخـش بزرگـی از ثـروت            -استعدادها و روابط ویژه برخورداند    
 مالک بخـش کـوچکی از   -اند که در رقابت شکست خورده–کنند و بسیاري از مردم    ب می تولید را تصاح  

هـا بـه وسـیله ي تـوارث بـه       نیـز بخـش اعظـم ثـروت    به مرور زمان . عوامل تولید و ثروت ها می گردند   
یابد و از آنجـا کـه ثـروت، ثـروت          بدین ترتیب، شکاف تداوم می    . رسد  هاي بعدي آن گروه قلیل می       نسل
 منتـشر شـده،   آمریکـا ي توزیـع ثـروت در    آمارهایی که دربـاره   . شود  ند، روز به روز عمیق تر می      آفری  می
  1.دهند درستی این سخن گواهی می به

 هاي سیاستی توصیه .3.1.3

  هاي تثبیت اقتصادي سیاست .1.3.1.3
 کـه جـان    یعنی زمانی ارائه شد  1930ي    ثباتی اقتصادي مشخصاً در دهه      ها در مورد بی       نخستین بررسی 

را با این چالش مواجه ساخت کـه میـزان سـرمایه           ) فر  لسه(آزادي مطلق بازار    هاي    مینارد کینز، سیاست  
در . ها در مورد امکان کسب سود در آینده، دچـار نوسـان خواهدشـد    گذاري در واکنش به نگرش شرکت 

نـرخ پـایین بهـره،    رغم در دسـترس بـودن منـابع مـالی و      واقع بدبینی گسترده باعث خواهد شد تا علی      
؛ 1389کالرك؛ (. گذاري کاهش یابد و سرمایه گذاري روبه کاهش نیز باعث افت درآمد ملی شود     سرمایه

                                                                                                                                                                            
 فقیرترین جمعیت ٪20 با استفاده از منابع مختلف چنین گزارش داد که 1973ي امریکا در سال  دفتر مدیریت و بودجه  .1

 ثـروت ملـی   ٪76 ثروتمندترین جمعیـت امریکـا صـاحب    ٪20که  اند، در حالی  ثروت ملی بوده٪20امریکا تنها صاحب    
هاي   دارایی٪38 باالي خانوارهاي امریکایی ٪12فتر آمار ایالت متحده چنین محاسبه کرد که          د 1986در سال   . اند  بوده

ها در مالکیت یـک   ي اموال شرکت  همه٪46،  1984در واقع طبق گزارش دفتر آمار در سال         ... کشور را در اختیار دارند    
، »داري مساله توزیع در نظام سـرمایه «فی،  احمدي، مصط : ك به .ي بیشتر ر    براي مطالعه . درصد جمعیت امریکا قرار دارد    

  .263-256، صص 78، تابستان 11کتاب نقد، شماره 
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در این راستا کینز استراتژي دولت فعال را در مقابل دولت منفعل مطرح نمـود کـه بـا اتخـاذ                 )246ص  
د و متغیرهـاي اقتـصادي را در   هاي پولی و مالی جلوي نوسانات مضرّ اقتـصادي را بگیـر          مناسب سیاست 

 مخالف این نظر را داد و خـود  کامالًي بعد نظري  هرچند مکتب پولی دو دهه . سطح مطلوبشان نگاه دارد   
  .هاي آن را عامل بی ثباتی برشمرد دولت و سیاست

 نهـاد  عمـدتاً  اسـت کـه   1هاي تثبیت اقتصادي امروزه، منسوب به اجمـاع واشـنگتنی   با این حال سیاست  
 هـا  پرداخـت  ها مشکالت موقتی تراز  المللی پول تصدي آنرا بر عهده دارد و طی این سیاست             بین صندوق

   .  گردد شود و به تبع آن نرخ ارز تثبیت می در کشورهاي عضو حل می

  هاي فقرزدایی سیاست .2.3.1.3
ی قـرار  ي عطـف تـاریخ   هاي مدرن در مورد فقر در یک نقطـه     هاي رهیافت لیبرال    در حال حاضر دیدگاه   

گردید   فقر و حتی تشدید آن نکوهش می  شرایطدر گذشته، بازار به دلیل فراهم نمودن        از نظر آنها    . دارد
مالیات تصاعدي بر درآمد، مالیات بـر  . شد   بازتوزیع ثروت و درآمد حمایت می      برايهاي دولت     و از برنامه  

والت کشاورزي، کنترل نرخ اجـاره،  هاي کارگري، حمایت از قمیت محص       هاي رفاهی، اتحادیه    ارث، برنامه 
گرچه ایـن جریـان   .  اجتماعی همه در نظر داشتند تا فقر را کاهش دهند        تأمینقانون حداقل دستمزد و     

کردنـد کـه چنـین     شـود، امـا آنهـا اسـتدالل مـی      ها باعـث ناکارآمـدي مـی     دارد که کنترل قیمت   تأکید
 به باور آنها مردم احتماالً تمایل    مثالً .دهاستتر از توزیع علنی درآم      هایی به لحاظ سیاسی عملی      سیاست

ي  امـا تـا دهـه   . هـا   نقدي مستقیم به گاودارييها بیشتري به پرداخت سوبسید به شیر دارند تا پرداخت      
انـدازي   راه» جنـگ علیـه فقـر   «ي  که برنامه رفاه آنقدر ناامیدکننده بود نتایج اقدامات قبلی دولت  1960

جنگ ویتنام   هاي فزاینده اما هزینه. شد هی متعدد و قوانین حقوق مدنی می     هاي رفا   شد که شامل برنامه   
.  رفع سریع فقر عمالً پایـان داد برايهاي مدرن   به امید لیبرال1970ي  و آغاز رکود تورمی در اوایل دهه  

ي قرن بیستمی و نئوکالسیک خـود مجبـور شـدند تـا در      سان بود که مکتب اقتصاد بازار در نسخه   بدین
هاي مربوط به کسري   محدودیتهنسخ. هاي ضد فقر دو محدودیت را در نظر گیرند    احی مجدد برنامه  طر

دوم جـو سیاسـی   . سـازد  هاي مقابله با فقر را ناممکن می        ي هزینه   گسترش عمده بودجه است که هرنوع     
 پـی  این جریان بـا . تفاوتی گسترده نسبت به فقر است ي اصلی آن خصومت و بی فعلی است که مشخصه 

 عمـومی بایـد از   سیاسـتگذاري هاي رفاهی سنتی حـاال اصـرار دارنـد کـه            بردن به عدم محبوبیت برنامه    
هـاي دولـت    پرداخت مستقیم به قربانیان  فقر به سمت مبارزه با آن دسته از نیروهـاي بـازار و سیاسـت            

زه ي مبارزه با در حال حاضر پیشنهادهاي متنوع این جریان را در حو        . حرکت کند که عامل فقر هستند     
  :توان در موارد زیر خالصه کرد فقر می

                                                                                                                                                                            
داري امریکا بـر   المللی پول و خزانه شود که بانک جهانی و صندوق بین هایی اطالق می   اصطالحی که به مجموعه سیاست      .1

  . ردسازي تاکید دا آن اصرار دارند و بر کاهش تورم، آزادي اقتصاد و خصوصی
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 بر اثـر ایـن سیاسـت مزایـاي     : هاي اعطاي مزایاي رفاهی بر اساس میزان درآمد   سیاست ياجرا
شود که درآمـد و   گیرد تنها به آن دسته افرادي اختصاص داده می     رفاهی که دولت در نظر می     

 تـأمین تـوان در حـوزه    را بیـشتر مـی  هـا   ایـن سیاسـت  . ثروت آنها زیر سطح مشخـصی باشـد    
 . کرداجراهاي کشاورزي و بهداشت عمومی  هاي دانشجویی، یارانه اجتماعی، وام

   آن دسـته از کارفرمایـانی کـه افـراد بیکـار یـا افـراد                بـراي هاي مالیـاتی      درنظر گرفتن انگیزه 
 .هاي دولتی را استخدام کنند یا آموزش دهند ي کمک کننده دریافت

 هـاي رفـاهی را ملـزم        کننـدگان کمـک     این برنامـه دریافـت    : »رفاه در برابر کار   «ه   برنام ياجرا
هـا یـا جـاروکردن      دریافت کمک به مشاغل عمومی مانند تمیزکردن پارك       کند تا در قبال       می

 . روها بپردازند پیاده
  هـاي بیـشتري را     والدین و کارگران جوان، فرصتبرايگان که  یارهاي دولتی     ایجاد مهدکودك

 .سازد  ورود به کار فراهم میيبرا
 ایجاد نظام حداقل دستمزد باال 
 288-286؛ صص 1389کالرك؛  (.و غیره(   

 1هاي فعال اقتصادي شناسایی جریان .4.1.3

ویژه دانـشگاهیان یـک جامعـه بـه مـردم و         توسط نخبگان و بهمعموالًهاي یک دانش،  ها و تئوري   آموزه
از ایـن  . آینـد   در میاجرا قرار گرفته و به تأیید سیاستگذارانورد شود و سپس م   معرفی می  سیاستگذاران

ي نفوذ ایـن جریـان در      بررسی نفوذ این جریان در فضاي دانشگاهی کشور، مقدم بر کنکاش نحوه           منظر  
  .  کشور استسیاستگذاريي  صحنه

دهـا و ابزارهـاي    نگاه مـدرن بـه نها     اما در خصوص سلطه دیدگاه فوق در ایران، این جریان که با ویژگی            
، پـس از حـدود   شوند اقتصادي و رویکرد صنعتی، از طیف سنتی و تجاري طرفداران بازار آزاد متمایز می          

صـورت   هاي توسعه بـه   پس از دوران جنگ و از آغاز برنامه       ) 1340دهه  (یک دهه تجربه در رژیم پهلوي       
بطـوري کـه از آن زمـان       . دندي اقتصاد ایـران شـ        وارد صحنه  سیاستگذاريفعال در سطوح دانشگاهی و      

 کـامالً تاکنون مدیریت بانک مرکزي و در دوران آقاي هاشمی مدیریت وزارت اقتصاد و سـازمان برنامـه                
. اسـت  هاي مطرح و نظریه پردازان این جریان اداره شـده   رویکرد فوق بوده و گاه توسط چهره      تأثیرتحت  

   ) 165، ص 1383خاندوزي؛ (
  

                                                                                                                                                                            
الزم به تذکر است که افراد حقیقی و یا حقوقی منسوب به هر جریان، تنها به لحاظ علمی و آکادمیک منـسوب بـه هـر                 .1

  .شوند و نه بیشتر جریان دانسته می
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  ار آزاد در فضاي آموزشی کشورنفوذ جریان باز .1.4.1.3
 نـسبتاً  اي سـابقه  از جهان با مقایسه در ایران در اما دارد ساله 200 قدمتی دنیا در اقتصاد رشته استقالل

 سیاسـی  اقتـصاد  قالب در و حقوقی فرعی هاي رشته از یکی عنوان به اقتصاد رشته. است برخوردار کوتاه
 ایران  یمل  دانشگاه  در  اقتصاد  دانشکده اولینو  1335 سالدر  یبازرگان یعال مدرسه تأسیس با و شد شروع

 دیگـر  هـاي  رشـته  برخـی  در اقتصادي دروس زمان، آن چند هر. رسید اي تازه مرحله به 1338 سال در
 اهمیـت  به توجه آغاز را مستقل صورت به اقتصاد رشته شروع باید ولی شد، می تدریس بازرگانی ازجمله

 و مؤسـسات  شد و  به آرامـی        تأسیس نیز دانشکده اقتصاد تهران      40 در دهه    .دانست ایران در رشته این
 متأثر ( هاي اروپایی فارغ التحصیالن دانشگاه.  آموزش اقتصاد در کشور ساماندهی شدندبرايهایی  دانشکده

 ییآمریکاهاي  دا و سپس فارغ التحصیالن دانشکده در ابت)گرایی و ساختار گرایی از مکاتب اقتصادي تاریخ   
 الزم به ذکـر اسـت کـه رونـد     .ها بودند  متولی آموزش در این دانشکده ) از جریان اقتصاد ارتدکس    متأثر(

ي تولید اقتصاددان  ترین کارخانه به اصلییی روزافزون بود و پس از انقالب آمریکاهاي   به دانشکدهگرایش
   .1شدند  میکاآمرینئوکالسیک مبدل گشت و اکثر قریب به اتفاق دانشجویان ممتاز راهی 

 فـضاي آموزشـی   تقریبـاً هاي کشور پس از این دوران تغییر چندانی نداشته و  طور کلی شاکله دانشگاه    به
بعد از انقالب نیز این رویه تغییر مـسیر اساسـی نـداد و             . است اقتصاد متداول در آن همواره وجود داشته      

در واقـع آمـوزش   .  رقیب را میـسر کنـد     حتی انقالب فرهنگی نیز نتوانست امکان ورود الگوها و فکرهاي         
اقتصاد در کشور که در قبل از انقالب بازاري بود؛ بعد از انقالب نیز بازاري ادامه پیدا کرد هـر چنـد کـه               

  .  تغییر این رویه انجام دادندبرايبسیاري از اندیشمندان تمام تالش خود را 
دکتـر  اصـفهان، وي بـا کمـک         یصـنعت ه  به دانشگا ) 1364 (کشور از خارجبا بازگشت دکتر مشایخی از      

انـدازي کردنـد     راه یاجتمـاع  ياقتـصاد  يهـا   ستمیـ س ریزي  برنامه اسم به ارشد یکارشناس  دوره طبیبیان
ایـن دوره  . اسـت  مد و توانا جهت رفع مشکالت اقتصادي ذکر شـده اي که هدفش تربیت نیروي کارآ  دوره

 نگرشـی کـه در   زبینانه به مبانی اقتصادي بـود؛    و ری اولین دوره در جهت فاصله گرفتن از نگرش فلسفی          
  .ه نگرش مهندسی به اقتصاد ختم شدچند گام بعد ب

 یـک  تأسـیس از دکتر مشایخی جهـت مـشارکت در      ،)وقت بودجه و برنامه سازمان سیری( یزنجان يآقا
 مؤسـسه  نـام  بـه  يزیـ ر  برنامـه  سـازمان  پـژوهش  و آموزش یعال مؤسسه در یپژوهش و یآموزش مؤسسه

 دکتر مشایخی با همکـاري   و دعوت کرد ) اورانین  مؤسسهمعروف به   ( »توسعه و يزیر  برنامه در وهشپژ«
 ،یلـ ین دکتـر  ان،یبیطب دکتر بعد یمدت. نمود را راه اندازي     مؤسسهي این   پورزاهد دکتر و یانیآشت دکتر
 ارشـد  یکارشناسـ  دوره مؤسـسه ایـن    در. نیز بـه ایـن مجموعـه اضـافه شـدند           گرانید و يفرجاد دکتر

 آغـاز بـه کـار کـرد و تـا      69 از سال    مؤسسهاین  (. شد می ارائه یاجتماع-ياقتصاد يها  ستمیس یمهندس
                                                                                                                                                                            

 درصد اعضاي هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در چندسال قبل، فـارغ التحـصیل          90عنوان مثال بیش از       به  .1
  .اند هاي امریکا بوده دانشگاه
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  )  دکتر مشایخی در آن حضور داشت1374سال 
 مطـرح  دیجد يها رشته ارائهبه منظور  فیشر یصنعت دانشگاه به مؤسسه پیشنهاد انتقال  1374در سال   

اما به هر حال پس از چند سال دانشکده . انی این امر منتفی گردید    وغنی زنج اما با  مخالفت دکتر ر     شد،  
 و اسـتادان  از یبعض براي یصنعت دانشگاه در تیریمد رشته جادیا.  شد تأسیسمدیریت و اقتصاد شریف     

ی بـه چـه میـزان      مهندس دانشگاهدر   تیریمد و اقتصاداین پرسش را ایجاد کرد که        یصنعت یاندانشگاه
 نشان که در آن     کردند هیته فهرستیموسسان دانشکده،    ،سؤال نیا به پاسخ براي کارایی خواهد داشت؟  

 –  دانـشگاه  کی از ریغ به یهمگ ،یشمال يکایآمر در برق رشته در اول دانشگاه 33 از کهه شده بود    داد
 را بـاز هـم      تأسـیس دکتر مشایخی هـدف از      . دارند اقتصاد و تیریمد يها  رشته -بود کلتک دانشگاه که
  . کنند دایپ ورود یتیریمد مسائل به که ستناد ییروهاین تیترب

 فرهنـگ  و انیدانـشجو  نـوع  لیـ دل بـه  اقتـصاد  رشـته  یکارشناس دوره درکه  بود  دکتر مشایخی معتقد    
 يهـا  دورهو بـه همـین دلیـل در دانـشگاه شـریف              ؛داشـت  خـوب  تیـ فیباک آمـوزش  توان ینم یآموزش

 دانشجویان مهندسی به رشته اقتصاد در مقطع ارشد بیان          وي در مورد ورود   . دش شروع ارشد یکارشناس
 دایـ پ يتـر  یلـ یتحل و تـر  يقو ذهن سال، چهار نیا در] دانشجویان مهندسی [ مییبگو میتوان یم«:کند  می

 قصد کهتحصیل کنند    يا  رشته آن در اگر البته ...اند  شده آشنا يتکنولوژ يها  نهیزم از یکی با و اند،  کرده
  ».است بهتر د،ندار لیتحص ادامه
 طـی  و آغـاز  دانـشجو  11 جـذب  بـا  1381 سـال  در  شـریف  اقتصادي علوم ارشد کارشناسی دوره اولین
 ادامـه  1384 سـال  بـه  منتهـی  هـاي  سال در دانشجو 16 و 13،  16 ترتیب به جذب با گذشته هاي سال
 5 یرشپـذ  بـا  اقتـصاد  گـرایش  اجتمـاعی  و اقتصادي هاي سیستم مهندسی رشته 1383 سال در .یافت

 سـال  در شـده  جـذب  دانـشجویان  تعداد که نمود فعالیت به آغاز اقتصاد و مدیریت دانشکده در دانشجو
 اقتـصاد  گـروه  سوي از شده ارائه آموزشی هاي هدور گذشته هاي سال در. یافت افزایش نفر 15 به 1384

 تـوجهی  قابـل  تعداد 1384 سال در که طوري به است، گرفته قرار داوطلبین استقبال مورد ،این دانشکده 
 هـاي  رتبـه  برتـرین  و اند شده رشته این به ورود داوطلب اقتصاد و مهندسی فنی هاي رشته دانشجویان از

 خـود  تحـصیل  محـل  عنـوان  بـه  را دانـشگاه  ایـن  اقتصادي، علوم ارشد کارشناسی کنکور شدة پذیرفته
 داراي نفـر،  23 شـده  یـاد  رشـته  دودر   شـده  پذیرفتـه   نفـر    30 از   1385 تحصیلی سال در. اند برگزیده
 دانـشکده  ایـن  در .اند بوده اقتصادي علوم نفر 5 و پایه علوم نفر 2 مهندسی، کارشناسی تحصیلی مدرك
. شـود  مـی  تدریس ها دانشگاه سایر از تر منظم بسیار و هماهنگ نسبتاً بصورتی اقتصاد، علم غالب جریان

 هـاي  مدل و ریاضی سایرین از بیش بسیار کشند، می مضاعف زحمتی روند، می شریف به که دانشجویانی
 دانش از توانند می ،یاندانشجوسایر   از بیشتر معموالًو   خوانند، می را اقتصاد در آنها کاربردهاي و مختلف

هـاي برتـر     شـبیه برنامـه دانـشگاه   کـامالً برنامه آموزشی این دانشکده نیـز       . کنند استفاده خود اقتصادي
   .باشد  میMIT  به ویژهآمریکااقتصاد 

هاي اقتصاد ایـران نیـز وجـود دارد کـه          به اقتصاد بازار تقریباً در تمامی دانشکده       گرایشبطور کلی روند    



26 هاي فعال اقتصادي در ایران جریانشناسی  ریانج. 3   

هـاي   حامـل آمـوزه   ،اینان خواه نـاخواه   . هاي مادر دانست    دلیل آنرا باید در اعضاي هیئت علمی دانشکده       
 وارداتـی،  کـامالً ند که وجود سیالبس درسی   اقتصاد بازار و مروج این مکتب در بین دانشجویان خود بود          

ات ایـن جریـان در   تـأثیر بنـدي   به هر حال در جمع. نمود امکان هرگونه مخالفت و اعتراض را منتفی می    
       :فضاي آموزشی کشور ذکر نکات زیر خالی از لطف نیست

       و ولـت بـود  ها و درآمدهاي د آموزش اقتصاد در ایران از همان ابتدا به شدت وابسته به حمایت 
. است گیري پژوهشی و آموزشی آنها تغییر کرده   ها جهت  ها و تمایالت آن     با تغییر دولت   معموالً
البته این نکته به دلیل ثبات افـراد  . ایم اي که چه قبل و چه بعد از انقالب شاهد آن بوده      پدیده
هـا   حـال پـژوهش   هـر    کند اما بـه    ها به نحو کاملی بروز پیدا نمی        علمی در دانشگاه   هیأتعضو  

هـاي ابتـدایی رئـیس      بر اقتصاد بـازار در سـال       تأکید..... هاي دولتی است و      وابسته به سفارش  
هـر  . هاي دانشگاهی مشخص است ها و همایش ی در سخنرانیجمهوري آقاي هاشمی رفسنجان  

هـاي خـود    هـا و سـیالبس    آموزش اقتصاد به دلیل تصلبی که در داخل اسلوب         فرایندچند که   
 نشد، اما به هر حال اساتید حامی اقتصاد بازار مجـال بیـشتري یافتنـد کـه               متأثرندان  دارد چ 

در دوران آقـاي احمـدي     . ها و چه در خارج آن بیان کننـد         نظرات خود را چه در داخل کالس      
 انتقاد به جریان محافظه کـار و لیبـرال در        برايهاي دولت در ابتدا فضا را        گیري  نژاد نیز جهت  
 این مجال هم هر چند به طور سیستماتیک جریان آمـوزش اقتـصاد را            که  کرد دانشگاه فراهم 
هاي دانشگاهی توانست نوعی نگاه متمایز را تجربه کند این نگـاه متمـایز         محیطتغییر نداد اما    

به دلیل عملکرد خاص دولت چندان دوام نیافت اما شـبه جریـانی شـکل گرفـت کـه حاصـل               
  .داري و یا نئوکالسیک بود یههاي مخالف سرما تلفیق عمده جریان

      هنـوز  -اي مثل اقتـصاد معنـاي خـاص خـود را دارد         رشته برايکه  -جدایی صنعت و دانشگاه 
هـاي    پـردیس تأسـیس البتـه  . وجود دارد و در دو دهه اخیر تغییر اساسی مشاهده نشده است         

 دانشگاه را به ها صنعت و  شاید در بعضی از رشته   80علم و فناوري و انکوباتورها در اوایل دهه         
طور کلی اقتـصاد در   به .یمنیستباشد اما عمال در حیطه اقتصاد شاهد تغییري         هم نزدیک کرده  

  .کند کشور ما همان رویه انتزاعی خود را طی می
       ها کماکان با هم رقابت چندانی ندارند البته جدیـداً    به دلیل عدم وجود مرام مشخص دانشکده 

 سـاختارگرا در عالمـه    -ه کارانـه در شـریف و نهادگرایانـه        با آغاز به کار جهت گیـري محافظـ        
توان امید داشت که رقابت هم در ناحیه جذب دانشجو و هم در عرصه منازعـات      طباطبایی می 

  . علمی شدت یابد
      اسـت   هاي اخیر به ویژه در دوره دولت نهم مد نظر قرار گرفتـه            تولید انبوه دانشجو که در سال

بدون شک تعداد افرادي که قصد و یا  . ها اثر خواهد گذاشت    یشک بر کاهش کیفیت خروج     بی
واهـد یافـت؛    اقتـصادي کـشور دارنـد از نظـر درصـد کـاهش خ      شرایطتوانایی ایجاد تغییر در   

 .ضرورت تحول در علوم انسانی مد نظر مقام معظم رهبري خود شاهدي بر این مدعاست
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   اقتصاد شد و نسلی را به وجـود آورد   موجب پاالیش اساتید 60انقالب فرهنگی در ابتداي دهه
البتـه نـسل جدیـد همـان رونـد      . کـار شـدید   که نه چـپ مارکسیـست بودنـد و نـه محافظـه            

هـا مـشغول     به عنـوان اسـتاد در دانـشگاه      60کسانی که در دهه     . کاران را ادامه دادند    محافظه
ن بـه دانـشجوهاي   برایي شـمالی بودنـد و بنـا   آمریکاهاي  التحصیالن دانشگاه  فارغ عمدتاًبودند  

در –محـدودیت رفـتن بـه خـارج         . هـاي کمـی را تـدریس نمودنـد         خود همان الگوها و روش    
ایـن نـسل بـه      .  نیز بسیاري از دانشجویان را از واقعیت علم اقتصاد دور کرد           -هاي گذشته  دهه

ها شدند و خوراك نسل      علمی هیأتهاي دولتی و آزاد به راحتی جذب         دلیل گسترش دانشگاه  
ها، ترکیبـی    نتظار داشت که خروجی این دانشگاه     در نتیجه باید ا   . تواي ذهن آنها بود   بعدي مح 

 .باشد از اندیشه دو نسل قبل را داشته
 بـال  ی در علم اقتصاد در ایران از ابتدا چندان جدي دن         سشنا طور کلی نگرش فلسفی و روش      به

نـه در دانـشگاه   . دهاي ریاضی تـدریس شـو    و همواره سعی شده که اقتصاد با روش       است  نشده
در هیچ یک نگاه فلسفی به صورت سیستماتیک دنبـال    ) ع(عالمه و نه در دانشگاه امام صادق        

 کار کردن روي این موضوعات را بـه  براي عالقه اساتید و دانشجویان فضایی   صرفاًاست و    نشده
 . است وجود آورده

    ترکیـب   کمبود منابع درسی مفید، م؛ بعد از انقالب با توجه به دلیلاز قبل از انقالب که بگذری
اکثر کتاب ها نیز ترجمه از انگلیسی بود زیـرا کـه اسـاتید          . زبان دروس فارسی و انگلیسی بود     

 ایـن امـر موجـب شـد کـه الگوهـاي       1.هاي دیگر مثل آلمانی و فرانسه را مـسلط نبودنـد           زبان
اتی کـه  تأکیـد  و یی بر نظام آموزشی ما حاکم شـود آمریکاهاي تدریس  یی و حتی روش آمریکا

هاي اروپایی بـه ویـژه آلمـان و فرانـسه روي بعـضی از شـاخه هـا و حتـی دروس             در دانشکده 
  . شود کمتر مورد توجه باشد یی میآمریکا

   کشورسیاستگذارينفوذ جریان بازار آزاد در فضاي  .2.4.1.3
صـنعتی از طیـف سـنتی و     نگاه مدرن به نهادها و ابزارهاي اقتصادي و رویکـرد           این جریان که با ویژگی    

) 1340دهـه  (پس از حدود یک دهه تجربه در رژیم پهلـوي         . شود   طرفداران بازار آزاد متمایز می     تجاري
 وارد سیاسـتگذاري صورت فعال در سطوح دانشگاهی و  هاي توسعه به پس از دوران جنگ و از آغاز برنامه   

 مـدیریت بانـک مرکـزي و در دوران آغـاز     بطوري که از آن زمان تـاکنون . اند ي اقتصاد ایران شده     صحنه
 و گـاه توسـط     رویکـرد فـوق بـوده   تـأثیر  تحـت  کـامالً هاشمی مدیریت وزارت اقتصاد و سازمان برنامـه      

  )165، ص 1383خاندوزي؛ . (است پردازان این جریان اداره شده هاي مطرح و نظریه چهره

                                                                                                                                                                            
 نیـز  دولتی هاي سازمان از بعضی. کرد کمک روند این اصالح به ها ترجمه یا تالیف دادن سفارش با سمت انتشارات البته  .1

 .کردند کمک اقتصاد نشر به و شدند عرصه این وارد خصوصی موسسات بعدها. کردند چاپ را هایی کتاب زمینه این در
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  ابتدا. دو رویکرد حاکم بود در اقتصاد ایرانانهیارهاي بازارگ  سیاستياجراشانزده سال از اتخاذ و    در طی   
انِ تندرو که معتقد بودند گسترشِ سازوکارِ بازار به قلمروهاي یار به سرکردگیِ فکريِ بازارگرویکرد رادیکال

هر چه بیشتري از زندگی اقتصادي هم به رشد اقتصادي و هم در درازمدت به توزیع بهترِ درآمدها منجر     
رو که اعتقاد داشتند گسترش و تعمیقِ نظـامِ   انِ میانهیار به رهبريِ فکريِ بازارگاًعمدتشود، اما سپس     می

انجامد که نهادهاي الزمۀ عملکرد  اقتصاديِ بازار فقط به شرطی به رشد اقتصادي و توزیع بهتر درآمدها می
ر ابزارها بـا هـم   ها بلکه د این دو گروه نه در هدف. باشند  بازار نیز پیشاپیش شکل گرفته     رمناسب سازوکا 

 این دو گروه از اقتصاددانان درصدد ایجـاد  تأثیر تحت  عمدتاًهاي بعد از جنگ       دولت. نظر داشتند   اختالف
  )1384مالجو؛ (.  انباشت سرمایه و حفاظت از منافع درازمدت سرمایه بودندبرايبستري باثبات 

ـ  بـه   رویکردهر دوولت نهم، معتقد است اقتصاددانان بازار در انتقاد خود به د      ) 1384(مالجو     خـود ي هنوب
 مشخـصی بـه دسـت     این دو گروه عمالً چارچوب فکري   اوالً، هیچ یک از   .  اساسی دارند   ضعف هچند نقط 

 صـرفاً کند و در عوض  ي میهاي اقتصادي دولت نهم از چه اصولی پیرو    دهند که نشان دهد سیاست      نمی
ثانیـاً،  . کنـد  تصادي متخذه از اصول علمی تبعیت نمـی هاي اق کنند که سیاست  این ایده اکتفا می به بیان 

رو  ایـن   بـازار وجـود نـدارد و از   دولت نهم به اصول اقتـصاد  گرایشاي از  ه معتقدند هیچ نشانه هر دو گرو  
ثالثـاً،  . دهنـد  انه هیچ توضیحی به دست نمـی     یار بازارگ هاي  گاه دولت نهم به سیاست      وبی   تشبث گاه  براي

 هـاي غیراقتـصادي   اي اقتـصادي و هـدف  هـ   سیاست متقابل میاني ه رابطاصوالًوه چ یک از این دو گر هی
 اقتـصاد  هاي بیمـاري  تصاددانان گرچه نشانه  بدین اعتبار، هر دو گروه از اق      . کنند  دولت نهم را تبیین نمی    

هاي اقتصادي دولـت نهـم هنـوز محـل      ند اما در درك سیاست بین   جدید را به خوبی می     ي  هایران در دور  
  . اند کرده نزاع را به درستی تحریر نیاصل

 ي سیاست اقتصاد بازار در عرصه .3.4.1.3

سر آکادمیک  .  متضاد است  بعضاًهاي متنوع و     گیري اي از جهت   جریان بازار آزاد در عرصه سیاست ملغمه      
 ایـن جریـان   بـراي  که به سان کابوسـی گـذرا   -این جریان که به طور خاص بعد از جنگ و با فوت امام   

در عمق نگـاه ایـدئولوژیک ایـن جریـان      . دیدگاهی یکسره بدبینانه به نهاد دولت دارد   ،  نضج گرفت   -ودب
باشد که فقط و فقط بایـستی بـه امنیـت جامعـه             می شبگردي   مأمورسان پاسبان شب یا همان       دولت به 

 رت خـاص ، صـو  ظهور هر دولتـی این جریان در عرصه سیاسی همگام با هاي   اما فعالیت . بیاندیشد و بس  
، از جهتـی  بی بـا رهبـري نظـام دارد   ساین جریان در اوایل دولت هاشمی که هماهنگی ن . است پیدا کرده 

این جریان بر مبناي نگاهی که به قـدرت دارد و البتـه هنـوز بـه     . شود و از جهتی نه نزدیک به دولت می  
امـا بـا   . داند  حال نمیبندي تئوریک آن به صورت دقیقی نپرداخته افزایش قدرت دولت را مناسب   صورت

. کند توجه به هجمه سنگین چپها به مواضع دولت هاشمی که سراسر بازارگرایانه است از دولت دفاع می              
دفاع جریان بازار در عرصه آکادمیک از دولت اول هاشمی به خصوص جاهایی که پاي حیثیـت بـازار در            

  . رسد میان است به نقطه اوج خود می
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 نیـز در دفـاع از دولـت هاشـمی سـنگ تمـام       .).. و مؤتلفهیعنی  (ک این جریان    چنین سر غیر آکادمی    هم
چنـان مـستحکم از    اما آن جاهایی که مواضع هاشمی نزدیک به رهبري است یعنی دفـاع هـم       . گذارد می

امـا  . رسـد  رنگ و حتی مخالف بـه نظـر مـی         نقش جریان آکادمیک بازار به شدت کم      .. مسئله فلسطین و  
شود دفـاع جریـان بـازار آزاد در     ه زاویه رهبري با برخی رویکردهاي هاشمی بارز می  رفته هنگامی ک   رفته

یابـد و البتـه سـرِ سیاسـی آن نیـز شـروع بـه         عرصه آکادمی از دولت هاشـمی بـه مراتـب افـزایش مـی           
توان به اعتراض رهبري از شـکاف بوجـود آمـده در بـین               مثال می  براي. کند خوانی با هاشمی می    مخالف

رگر در نماز جمعه تهران اشاره کرد که جریان بازار آزاد در عرصه آکـادمی بـه شـدت از رویـه          مدیر و کا  
 رهبري بر رشد همگام با عدالت که به شدت و با انـواع  تأکیدیا د آمده در دولت هاشمی دفاع نمود       بوجو

 مخـصوصاً ریـان  است ایـن ج   نیز گفته شدهقبالًاما همانطور که . هاي متنوع مورد دفاع قرار گرفت     توجیه
کنـد تـا حـد        یعنـی سـعی مـی      ؛ است تریی کشور محافظه کار   اجرادر عرصه آکادمیک نسبت به مسایل       

. یی به طور کامل دفاع نماید تا در هنگام شکست راه دررویـی داشـته باشـد      اجراممکن از کمتر سیاست     
هـاي سیاسـی در    رصتنکته مهم دیگري که بایستی مدنظر باشد این است که این جریان با استفاده از ف        

شماري را بوجـود آورده و    بیمؤسساتدست آورد توانست در عرصه آکادمی   جریان دولت اول هاشمی به    
اما از زمان دولت اول هاشمی به بعـد ایـن جریـان کـه         . ی را به سطوح عالیه برساند     یاجرااکثر مسئولین   

ز دولت هاشـمی جـدا مـی شـود و       حاال دیگر عمق اجتماعی یافته بود کم کم به خاطر مسایل سیاسی ا            
سر سیاسی ایـن طیـف   . هاي بازاري دولت را تدبیر نماید چنان با چراغ خاموش سیاست    کند هم  سعی می 
کند تا  گذرد و از قضا سعی می     هاي جدید از کنار هاشمی می      با مشاهده جبهه بندي   ..  و مؤتلفهنیز یعنی   

توضـیح آنکـه   (ل کرده و خود را تبرئه نمایـد هاي هاشمی را کنتر حدي نتایج فرهنگی و سیاسی سیاست    
 در –هاشمی در آن مواقع به سان شمشیر دو لبی بود که هم طرفداران رهبري و هم مخالفـان رهبـري            

   )یافتند  به نوعی مراد خویش را در او نمی-جبهه بازار آزاد 
 از هاشمی بـه دلیـل   وري خود راریان بازار آزاد در عرصه آکادمیک به نوعی دلخجدر دولت دوم هاشمی    

ن نـصیب کـشور    آياجـرا شماري که از  هاي بی چنان بر موفقیت دارد و هم نشینی از تعدیل ابراز می  عقب
 عمدتاً که – درست ياجراهاي بازاري به شرط  چنان از سیاست  هماین دورهدر طول . ورزد  میتأکیدشده 

اي خارجی بسته هاشمی که مـانع رشـد     ه کند و بر سیاست     حمایت می  -شدند   در این زمینه راضی نمی    
سازي ادامه  نمایند و از این رو درصدد هستند با فرهنگ       هاي بازاري است حمله می     تمام و کمال سیاست   

این جریان با مطرح شدن خاتمی در اواخر دولت .  کشور پرهزینه تصویرسازي کنندبرايها را  این سیاست
کند با نفوذ به بدنه آن به پـشتوانه   کند و از سویی سعی می یاز سربرآوردن چپها ابراز نگرانی مو هاشمی  

ی سرنخ کارها را بـه  یاجراکارهاي عمیقی که در طول هشت سال هاشمی در آکادمی و عرصه عمومی و           
 با آمدن خاتمی ؛افتد از قضا همین اتفاق هم می. دست گرفته و از درون چپ راست جدیدي را متولد سازد

هایی مثل نمازي بیاندازد ولـی رفتـه رفتـه بانـک مرکـزي و       امور را به دست چپ  کند   ابتدا وي سعی می   
دار   جریان بازار البته با حرکتـی دسـت بـه عـصاتر میـدان     نهایتاًسازمان جریان امور را به دست گرفته و       
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. است بیشترین حالت بودهدر البته الزم به ذکر است که موفقیت این دسته در دولت اول هاشمی (شود  می
کـادمی پرداختنـد و در دولـت خـاتمی هـر از         آ در محاق رفتند و بیشتر بـه         نسبتاًدر دوره دوم هاشمی     

  . )چربید چندگاهی فتوحاتی داشتند ولی در بعضی مواقع نیز قدرت چپ هاي دولت می
نهـادن مبـانی سیاسـی بـازار آزاد یعنـی       این جریان در دوره اصالحات اول بیش از پیش به سمت بنیـان      

عمق کارهاي ایـشان بـه   . ه و سکوالریزم رفت و رفته رفته هژمونی خود را در آکادمی تثبیت کرد       مدرنیت
 جدید کـه ایـشان نیـز در    عمدتاًان یارحدي بود که یا چپ ها به کلی منقرض شدند و یا به دامان نهادگ       

 بیـشتر بـه   دنبال موفقیت کشور بودنـد     هایی که به   جالب آن است که چپ    . طیف بازار هستند پناه بردند    
چنان در حفاظی به نام عدم داشتن امیـد         توانستند هم  هاي غیرحکومتی می   چرا که چپ  . این دام افتادند  

هـاي   یات امور از ایده هاي چپ که حاال دیگر به سان رویا مـی مانـست دم زننـد ولـی چـپ              یاجراانجام  
 تفکرچپ را نداشتند و مجبور راییکا دیگر توان مقابله با هجمه بازار آزاد به بهانه نا         مؤمنیحکومتی مثل   

این جریان با استفاده از فضاي باز سیاسی دوره اول اصالحات توانـست خـود   . شدند تغییر گفتمان دهند   
 خود در داخل طبقه متوسـط و روشـنفکران    برايهاي اجتماعی نوینی را      را از هاشمی جدا ساخته و پایه      
این جریان هم اپوزیسیون سیاسـی حاکمیـت تلقـی    جالب آن است که  . الییک و سکوالر دست و پا کند      

از طرفی همیشه خود را طرفدار مدرنیـسم  . ترین جریان دانشگاهی وضعیت موجود  شود و هم مسئول    می
 واقـع  مـؤثر  توانـسته  ...دانسته و از طرفی با نفوذ در دولت، مجمع تشخیص و       دینی می  گراییو ضد بنیاد  

ی این جریان این است که به خوبی با همه جریانهـاي معـارض             از دیگر نکات تحلیل و رفتارشناخت     . شود
هاي استکبارستیزانه باید نفـی شـود بـه     یعنی آن جایی که سیاست. فکري به ساخت و پاخت می پردازد    

انـه بـه میـان    یارهـاي بازارگ  بندد و وقتی پاي سیاست  می–هاي قدیم     همان چپ  –ان  یارراحتی با نهادگ  
البته شاید بتوان در اوایل دولت هاشمی        . ...، کارگزاران و  مؤتلفهاکمیت مثل   باشد با همفکران خود در ح     

 را بزرگترین نماینده ایشان در عرصه حاکمیت داشت ولی رفتـه رفتـه بـا پدیـدار شـدن ماهیـت          مؤتلفه
  .    مدرنیستی این جریان کارگزاران به نماینده تمام و عیار این جریان در عرصه سیاسی بدل شد

 1پیشگامان جریان بازار آزاد در ایران .4.4.1.3

  نژاد موسی غنی .1.4.4.1.3
انقـالب در رشـته    پـیش از  لیـسانس خـود را   او .است 1330 موسی غنی نژاد اهري متولد تبریز درسال     

از دانشگاه تهران گرفت و سپس با عالقه اي که به اقتصاد پیدا کرد به فرانسه رفت و در ایـن            حسابداري
در دانـشگاه   دکتري خود را در رشته اقتصاد توسـعه و      غنی نژاد فوق لیسانس و     .یل داد رشته ادامه تحص  

                                                                                                                                                                            
) ي کهولت سن احتماال بواسطه(یبیان با توجه به فاصله گرفتن ایشان از فضاي آکادمیک اقتصاد بررسی تفکرات دکتر طب  .1

وگرنه وي . هاي دیگري از این دست منتقل شود تواند به بررسی شود و می روز نبودن نظرات ایشان ضروري تلقی نمی و به 
  . است  بوده70 و 60اي ه هاي این جریان در ایران در طول دهه بی شک جز تاثیرگذارترین چهره
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شگاه خواند ولی نوي همچنین دوره دکتري معرفت شناسی اقتصادي را در این دا        .سوربن فرانسه گذراند  
 صنعت  علمی دانشگاههیأتاو هم اکنون عضو  .پایان نامه خود را نیمه کاره رها نمود و به ایران بازگشت       

 می تـوان بـه معرفـت    از جمله این کتب .جلد کتاب منتشر شده است 7از غنی نژاد تا کنون     .نفت است 
 ،)مـشترك بـا دکتـر طبیبیـان    ( خواهی نافرجـام  ران، آزاديی ار تجدد طلبی و توسعه دشناسی اقتصادي، 

علمـی مـورد عالقـه او       زمینـه    .توان نام برد   سیاست را می   و اقتصاد آزادي، درباره هایک و جامعه مدنی،    
  .تاریخ عقاید اقتصادي است معرفت شناسی علم اقتصاد و فلسفه،

ساده نویسی او باعث شده است دانشجویان سـالهاي  .  بیانی شیوا و قلمی روان استدارايدکتر غنی نژاد    
عمق نـسبی موجـود در مطـالبش باعـث گرمـی بـازارش در میـان        . مند شوند اولیه اقتصاد نیز بدو عالقه   

هـاي ماهیتـاً سیاسـی وي باعـث شـده اسـت کـه          بحـث . انشجویان سالهاي باالتر اقتـصاد شـده اسـت        د
آشنایی بـا فلـسفه و معرفـت شناسـی و     . دانشجویان علوم سیاسی نیز خواندن مطالب وي را از یاد نبرند       

منـد   قههاي مزبور نیز به آثار او عال     تحقیق در حوزه علوم اجتماعی باعث شده است که دانشجویان رشته          
 بسیار او باعث شده است که مخالفان وي نیـز خـود را ملـزم بـه مطالعـه آثـار وي       تأثیرباشند و باالخره    

نامد ولی محافظه کاري او در بیان و قلم و نـشان دادن       جا خود را لیبرال می      رغم آن که همه     علی. نمایند
رغـم   علـی ) دنیـاي اقتـصاد  (خود به عنوان یک فرد آکادمیک باعث شده اسـت کـه روزنامـه متبـوع وي         

هـاي   جریـان نزدیکـی وي بـه   . دیان سانـسور در امـان باشـد   ؤمخالفت طبیعی با مبانی نظام از تیررس م     
مختلف بخش خصوصی شائبه طرفـداري غیـر علمـی از بخـش خـصوصی را همـواره بـه ذهـن متبـادر                    

 در عمـدتاً ن برای الزم و بنـا اي معتقدند که غنی نژاد به لحاظ عمق تئوریک فاقد کارایی       اما عده . سازد  می
هـاي خطابـه آشـنا باشـد بـه راحتـی           آنها معتقدند اگر کسی با روش     . برد  سپهري ایدئولوژیک به سر می    

به طـرز  ...  خود از عدالت، اخالق، بازار، ربا وهاي او در بحث. تواند بیابد  تسلط این روش را در آثار وي می       
 ایـن فقـط و فقـط بـازار آزاد     اساساًکند که  متجدد اثبات میهاي ابداعی اندیشمندان  جالبی با دو گانگی   

اي  او مدام از تحول گفتمـانی . تواند عادالنه باشد، اخالقی باشد و عالوه بر اینها کارا نیز باشد       است که می  
 رابطه دنیاي ماقبل و ما بعد آن را قطع کـرده و از  اساساًزند که در دوره رنسانس صورت گرفته و          دم می 
کند را سرزنش نمـوده   بحث می.... هاي سنتی از عدالت و اخالق و ت آنهایی که هنوز بر پایه تلقیاین جه 

اي که غنـی نـژاد از آن دم مـی      تحول معرفت شناختی  . نماید  و آنها را به قبول گفتمان جدید دعوت می        
یم جدیدي پا به کم  مفاه زند را می توان این گونه تصویر کرد که با ظهور تجدد و افول قرون وسطی کم    

 اشتراکاتی ظـاهري دارنـد و بـس،    صرفاًاند که از جهت ارتباط با مفاهیم ماقبل مدرن           عرصه وجود نهاده  
 خـاص بـه   شرایط پدیده اي نو است و این پدیده نو در بستر یک    اساساً او معتقد است که نرخ بهره        مثالً

تباهی غیر قابل بخشش و گمراه کننـده  همان گرفتن آن با ربا اش-منصه ظهور رسیده و از این جهت این 
  . است و از این جهت تعمیم دادن احکامی که در مورد ربا وارد شده بر آن اشتباهی محض است

او خود را به نوعی پدر جریان لیبرال در ایران می داند و بـا اشـاعه تفکـرات اندیـشمندان لیبـرال عـصر                   
او را مـی تـوان بـه نـوعی در عـداد متفکـران       . ردروشنگري و معاصر سعی در نهادینه کردن این تفکر دا        
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 برگرفته از ایـن متفکـر   عمدتاًهایکی به شمار آورد، چرا که روش بحث او و هم چنین محتواي مباحثش     
او مــشکل عمـده دانــشگاههاي اقتـصاد کــشور را در   . اتریـشی االصـل طرفــدار جریـان بــازار آزاد اسـت    

 مدیریت اقتصادي دوران جنگ را به شـدت مـورد حملـه            دانشجویان می داند و    سوسیالیستی بار آوردن  
قرار داده و معتقد است بناي وابستگی اقتصاد کشور به دولـت و ناکارآمـدي آن در ایـن دوره بنـا نهـاده            

او بر لزوم توجه بیشتر به مباحث فلسفی اقتصاد و غور در مبانی معرفتـی مفـاهیم اقتـصادي           . شده است 
  .داند صاد اسالمی را در گرو توجه عالقمندان آن به این مباحث می دارد و حتی بالندگی اقتتأکید

تفـاوت نگـرش و   «: وي که مدافع سرسخت آزادي انسان در مالکیت، تولید و مصرف است، معتقد اسـت              
ي مدرن مفـاهیمی کـه    در اندیشه . گردد  ي اول به مفهوم خود انسان برمی        رویکرد انسان مدرن در درجه    

فرد به عنوان ارزش متعالی و قـائم بالـذات،        : مانند. گیرد   قرار می  تأکیدبود مورد   نزد قدما بسیار کمرنگ     
بـدین  .  زنـدگی اجتمـاعی    فراینـد  انتخاب، رحجـان و مطلوبیـت در         منشأفاعل شناخت و مرجع داوري،      

انه مانند حق حیـات، آزادي و مالکیـت فـردي    یارهاي فردگ ترتیب اندیشه سیاسی مدرن معتقد به ارزش     
اندیشه اقتصادي جدید و علم اقتـصاد بـه دنبـال شـکل     ) هاي فرد ع در خدمت تحقق خواسته    جم. (است

اصـالت حقـوق   (هـاي مـدرن    تحقق بخشیدن به ارزش. آید وجود می گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردي به  
مستلزم آزادي انتخاب فردي، مبادله آزاد، رقابت در همه سطوح اجتماعی است که همگی در واقـع    ) بشر
  )  166، ص 1383خاندوزي؛ . (»دهد ی اندیشه اقتصاد جدید را تشکیل میمبان

) و طبیبیـان ( و مـدیریت اقتـصادي، غنـی نـژاد    سیاسـتگذاري اما نکته قابل توجه این است که در مسند    
جـز کـوچکی از منـافع جمعـی از     «:شـمرند   دولت جهت خدمت به مکانیسم رقابت برمی   برايوظایفی را   

در اینجا نیاز به سازماندهی بازارهاي رقابتی و همچنـین          . شوند  ي حاصل نمی  طریق پیگیري منفعت فرد   
. خـورد  تواند فعالیت نماید به چشم مـی  هایی که بازارها نمی      ایجاد انگیزه در زمینه    براياقدامات تکمیلی   

رهـا  البته سازماندهی بازا. توجه به سازماندهی بازارها در کشورهاي پیشرفته از اهم مالحظات دولتهاست   
به این معنا که باید در جهت ایجاد رقابت باشـد، بـه حـذف انحـصار       . بایستی هدف خاصی را دنبال کند     

پـذیري عرضـه کننـده را در مـورد      شود، در جهت شفافیت اطالعـاتی عمـل نمایـد، مـسئولیت       منجر می 
نون را محقق ترین کاالي عمومی یعنی امنیت و قا کننده دارد تضمین نماید و مهم   تعهداتی که به مصرف   

کند که موارد شکـست بـازار و عـدم     سوي معقولیت و اعتدال میل می   دیدگاه این جریان آنگاه به    . »سازد
  .  بیند ي دخالت دولت می وقوع داد و ستد در چارچوب بازارهاي خاص را حوزه

ت کـه  بحـث علمـی ایـن اسـ    «: نویسند در کتاب خود می) و طبیبیان(نژاد  ي دانش اقتصاد غنی در مقوله 
آورنـد و آن نهادهـا یـک     وجـود مـی     هایی وجود دارد که خود قابل اثبات نیستند، اما نهادهایی بـه             ارزش

در جـاي دیگـر   . »شـود علـم   شناخت آن سیستم و توزیـع آن مـی  . تعامل با سیستم اجتماعی می سازند  
اهی در نظام ي تعقلی جدید و ویژه است که هیچ جایگ  علم اقتصاد محصول یک شیوه    «: است  چنین آمده 

هـاي   ي آغـاز، دسـتورات و ارزش       ي جدیـد، نقطـه      در شـیوه  . باشـد   تواند داشته   تعقلی اندیشه سنتی نمی   
صـورتی کـه    ي انـسان بـه   علوم اجتماعی جدید با تفکـر دربـاره  . اخالقی نیستند، بلکه خود واقعیت است    
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ها با ایـن واقعیتهـا سـازگار     وجود آمده و نظام ارزشی و قواعد رفتاري را متحول ساخته تا ارزش  هست به 
اي اسـت کـه    علم اقتصاد درصدد توضیح و تجزیه و تحلیل واقعیات مربوط به نظم اجتماعی ویـژه       . شوند

توان گفت که اصالح و تغییر  رو می از این. است ي مدرن پدید آمده  ي قواعد رفتاري خاص جامعه      در سایه 
علم یعنی توضـیح نظـري آنچـه    .  وارونه استکامالًهاي سنتی، حرکتی   تطبیق با آن ارزشبراياین علم   

هاي سنتی را به شکل اولیه بـه      توان ارزش   این تصور که با تسلط بر ابزار تئوریک علم اقتصاد، می          . هست
تنها با اصل قرار گرفتن رفتار مبتنـی  . عنوان هدف اجتماعی، سیاسی تحقق بخشید، توهمی بیش نیست    

مضمون علم اقتـصاد در واقـع   . کنند بینی پیدا می  معین و قابل پیش بر نفع شخصی، رفتار اجتماعی نظم     
شناسـی، هـر کوشـشی     بر اساس قواعد روش. توضیح چگونگی پیدایش، ساختار و عملکرد این نظم است       

که به قصد اصالح علم اقتصاد، بخواهد دستورات اخالقی را اصل رفتاري انسان قرار دهـد، در واقـع علـم      
نژاد با پذیرش مبـانی اقتـصاد پوزیتیویـستی، اعتـراف       بدین ترتیب غنی  . »کند  فی می اقتصاد را از ریشه ن    

ي جوامع صادق و راهگشا نیـست لـیکن وي بـه دنبـال تغییـر نظـام ارزشـی                   دارد که قواعد آن در همه     
سـاالران یـا    ن، هرچند بـرخالف فـن    برایبنا. ها و قواعد رفتار مدرن است       اجتماع و در راستاي آن واقعیت     

نوسازي ابـزار و نهادهـاي جامعـه و اسـتمرار کنتـرل و مهندسـی           ها، مدرن کردن اقتصاد را به       کراتتکنو
شـمارد لـیکن تـرجیح ارزشـی وي      داند، و اساس را تحـول رفتـاري و فرهنگـی مـی       اجتماعی دولت نمی  

همـان، صـص   . (سازي فرهنگ کشورهاي در حال توسعه با نظام ارزشی و رفتاري مـدرن اسـت    هماهنگ
172-173(  

نـژاد در کتـاب    کـه غنـی  (  قیـود آزادي نفـع شخـصی     رنـگ بـودن نگـرش جمـع گـرا و نفـی همـه              کم
نـژاد   ، مدخل مناسبی است تا بدانیم نظر دکتـر غنـی     ) دارد تأکیدشناسی اقتصاد خود بارها بر آن         معرفت

نژاد  معتقد است، غنی ) 174ص  (ي عدالت اجتماعی و توزیع درآمدها چیست؟ خاندوزي           نسبت به مقوله  
مفهوم عدالت تـوزیعی  : نویسد ، می  تغییر کردهاساساًبا ذکر اینکه معناي عدالت توزیعی در اقتصاد مدرن      

واضح است در چنین تفکـري،  . »به هر کس به تناسب مرتبه طبیعی وي  «این معنا را در خود داشت که        
در تفکر جدید، تصور مولـد  اما . صورت تجاوز به ناموس طبیعت و کاهش سهم دیگران بود  تکاثر ثروت به  

بلکه مقدار آن تابعی . شود که ثروت، محدودیت طبیعی ندارد      ثروت بودن انسان به این نتیجه منتهی می       
میزان ثروت از قبل داده شده نیست که بتـوان در مـورد آن   . از میزان پیشرفت کار و صنعت انسان است      

ي  به هر کـس بـه انـدازه   «یابد که      تحول می  اینجا اصل عدالت توزیعی به این صورت      . بحث توزیعی کرد  
کند و افزایش سهم  چرا که هرکس خود سهم خود را تولید می       . تکاثر ثروت ناقض عدالت نیست    » کارش

  . فردي پیدا خواهد کردکامالًبیدن ترتیب عدل خصلت . شود یکی موجب کاهش سهم دیگري نمی
ود را بیش از دیگران حفظ نموده، در این خـصوص  داري خ نژاد که اصالت سرمایه     البته دیدگاه دکتر غنی   

 بـراي حـل ایـن طیـف      راه اما عمده. صورت صد در صد مورد پذیرش دیگر متفکران این جریان نیست            به
عدالت، تولید ثروت بیشتر و افزایش سهم هرکس از کیک اقتصاد است که گاه متضمن فشار شـدید بـه                 

در مقابل نگرش توزیعی (ي نگاه تولیدمحور و رشدمحور    لیکن سلطه . برخی طبقات درآمدي خواهد آورد    
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 تـأمین هـاي   هرچنـد بایـد گفـت سیاسـت    . آیـد  در این طیف جز نقاط مشترك به حساب می ) و عدالتی 
 دیگري اسـت کـه حتـی    مسألهسرپرست و غیره    هاي بی    ناتوان جسمی و ذهنی و خانواده      براياجتماعی  

باشـد، امـا دولـت تعهـدي در قبـال حفـظ        نیز قابل توصیه می   نژاد و اسالف او       هاي غنی   در قالب دیدگاه  
هاي درآمدي باال و پـایین نـدارد مگـر آنکـه شـکاف طبقـاتی بـه معـضلی              هاي خاص میان دهک     نسبت

  )  175همان، ص . (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شود
  مسعود نیلی .2.4.4.1.3

سازه خـود را از دانـشگاه صـنعتی        مهندسی  او لیسانس   .  است 1334مسعود نیلی متولد همدان در سال       
هاي اقتصادي دانشگاه صنعتی اصـفهان دوره فـوق           ریزي سیستم   ابتدا در رشته برنامه   . است  شریف گرفته 

لیسانس را گذرانده و پس از عزیمت به انگلستان در رشته اقتصاد، دوره فوق لیسانس و دکتـري خـود را    
 رئیس دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامـه   67 تا   64 از سال    مسعود نیلی . در دانشگاه منچستر سپري کرد    

 75نیلی در سـال  . دار سمت معاونت اقتصادي این سازمان شد  نیز عهده70 تا 67و بودجه بود و از سال       
 تـا  76وي همچنـین از سـال   . ریزي و توسعه را بر عهـده گرفـت    عالی پژوهش در برنامه  مؤسسهریاست  

سازمان برنامه برگشت که محصول این دو دوره معاونت اقتصادي سـازمان        به معاونت اقتصادي     79سال  
 تـا کنـون نیـز بـه دانـشگاه      79از سـال  . هاي اول و سوم توسعه پنج ساله کـشور بـود   برنامه تهیه برنامه  

بازگشته و با مرتبه دانشیاري و به عنوان مدیر گـروه اقتـصاد دانـشکده مـدیریت و اقتـصاد در دانـشگاه                  
هـاي همفکـرش مـسئول     در این دوره نیز با همکاري تعدادي از اقتـصاددان         . به کار است  شریف مشغول   

 جلد کتاب و تعـداد زیـادي مقالـه    7از وي تا کنون . تدوین و تنظیم استراتژي توسعه صنعتی کشور شد 
از کتابهـاي منتـشر شـده او    . هاي مختلف اقتصاد کالن و اقتـصاد سیاسـی منتـشر شـده اسـت           در حوزه 

نیافتگی، تجربه و توسعه صـنعتی در جهـان، کلیـات       اقتصاد ایران، اقتصاد ایران و معماي توسعه      توان    می
  . زمینۀ علمی مورد عالقه او اقتصاد سیاسی و اقتصاد کالن است. علم اقتصاد نام برد

: ترین نگـاه بـه اقتـصاد، در قالـب بـازار آزاد اسـت، معتقـد اسـت         که قابل دفاع دکتر نیلی با اشاره به این   
هـا و   رقابتی بودن اقتصاد مانع تجمع غیرعادالنه ثروت در جامعه و انباشـت ثـروت بـه دلیـل خالقیـت           «

نیلی بصورت جدي ایـن نکتـه را مـورد    . دنبال دارد وري را به   و بهره  کاراییشود که افزایش      ها می   نوآوري
 یا باید تفکر مکانیـسم بـازار و   .دشبا  تواند حالت بینابین داشته     دهد که اداره ي اقتصاد نمی       اشاره قرار می  

منطق رقابت آزاد را بپذیریم یا اقتصاد دولتی و روشن است که رشد اقتصادي و رفاه عمـومی در اقتـصاد      
  ) 167، ص 1383خاندوزي؛ (.دولتی قابل دسترسی نیست

ي  ههاي این جریان قابل ذکر است، همبستگی شدید آزادي اقتصادي و توسع   اي که در مورد دیدگاه      نکته
ي نهادهـاي     نیلـی هرچنـد توسـعه     . نظـران قـرار دارد     ي صـاحب    همـه سیاسی اسـت کـه مـورد اتفـاق          

داند اما این دو را دو روي یک سـکه   هاي اقتصادي می  امروز مقدم بر آزادسازيشرایطسیاسی را در   مدنی
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در اقتصاد یـاد  ساز  عنوان یک ارزش سرنوشت هاي فردي به ي دموکراسی مطابق آزادي  خواند و از ایده     می
  )  175همان، ص .(کند می

  هاي جریان بازار آزاد  ترین کتاب مهم .5.4.1.3
اغلـب  ) ، گـام نـو   از جمله نـشر نـی     (اند    اجتماعی داشته -ي علوم انسانی    انتشاراتی که توفقیاتی در زمینه    

 مـروج ایـن   کامالًانتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف نیز به نوعی . اند مروج ادبیات این جریان بوده   
خـود آنـرا   انـد و یـا    هایی که این جریـان در ایـران ترجمـه کـرده     ترین کتاب به هر حال مهم. افکار است 

  :اند عبارتند از نوشته
 1381نژاد و محمد طبیبیان، گام نو،  موسی غنی: خواهی نافرجام آزادي. 
 1378نژاد، نشر مرکز،  موسی غنی: تجددطلبی و توسعه در ایران امروز. 
  1386مسعود نیلی و همکاران، نشر نی، :  اجتماعیعدالتاقتصاد و  
 1388.ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی، : هاي نفتی هاي نفتی و دولت معماي فراوانی؛ رونق 
 1377هاي بازرگانی،   عالی پژوهشمؤسسهنژاد،  موسی غنی: اي بر معرفت شناسی مقدمه. 
   بهمن امویی، گام نـو دوره دو جلـدي،   ): ها مصاحبهمجموعه (اقتصاد سیاسی جمهوري اسالمی

1382( 
 ... 

 هاي جریان بازار آزاد پایگاه .6.4.1.3

مجله تحقیقات اقتـصادي دانـشگاه تهـران، برنامـه و     (ها    اغلب مجالت علمی پژوهشی وابسته به دانشگاه      
امـا در  . جریـان هـستند   متعلق به این    ...) مجله اقتصاد ایران و   (اجتماعی  -و مجالت اقتصادي  ...) بودجه و 

اي در مـورد   تر است که به بیان خالصه ي دنیاي اقتصاد و سایت رستاك پررونق این میان تریبون روزنامه  
  .کنیم آنها بسنده می

 ي دنیاي اقتصاد روزنامه .1.6.4.1.3

اي  روزنامـه  وان روزنامه دنیاي اقتصاد  دانست؛ت  روزنامه در حوزه اقتصاد را می      1ترین اي مؤثرترین و حرفه  
اي کـه کـوچکترین    هاي خود  در هر حوزه  که بدون بسته شدن درهایش آزادانه به بیان نظرات و تحلیل          

از لـزوم   ،صرف گرفته تا استقالل بانک مرکـزي  از اصالح الگوي م؛پردازد ربطی به اقتصاد داشته باشد می    

                                                                                                                                                                            
ي سیاسـی و تاحـدي    کـاري در ورود بـه صـحنه    با محافظه)  هزار نسخه در روز100در حدود (این روزنامه کثیراالنتشار      .1

است و از این منظر در بـسیاري از نهادهـاي دولتـی نیـز      اقتصاد سیاسی کشور، روند باثبات و بدون تعطیلی را طی کرده  
ي قیمت کاالهـاي مهـم از جملـه کاالهـاي      با ورود گسترده به بورس و گزارش لحظه به لحظه از طرفی   . گردد  توزیع می 

  .است اي نیز در قشر بازاري ایران داشته دیجیتال و خودرو نفوذ گسترده
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 یـک چیـز   ههـا همـ     این تحلیـل   اما اساس .  ... حقوق مدنی گرفته تا دعواي بین مجلس و دولت و          تأمین
   . نظام بازارآزاد با کلیه ملزوماتش:است

هـا    تحت قـانون هدفمنـدي یارانـه   ها سازي قیمت هرچند که دولت فعلی گام هایی اساسی در جهت آزاد 
لـه بـا اقتـصاد آزاد    گـري ومقاب  بر طبل عدالت و مبارزه بـا اشـرافی         ولی از آنجا که کوبیدن       ،است برداشته

 اي دنیـاي اقتـصاد روزنامـه   . پردازنـد   به مخالفت با دولت می    معموالً که    فلذاست ،باشد  می سرلوحه دولت 
هـاي   ؛ عنـاوینی کـه در کتـاب   دهـد   ازعنـاوین را مـورد بررسـی قـرار مـی      طیف وسیعیمعموالًست که   ا

 را ن گام بعـدي دنیـاي اقتـصاد   برایبنا .توان ادبیات مشابهش را یافت وفور می   گاهی به نئوکالسیک و دانش  
، البته با این تفاوت که ایـن مطالـب    و موضع آنان را فهمید زدتوان با خواندن کتب دانشگاهی حدس  می

  .شود در فضاي بومی کشور مطرح می
 سایت رستاك .2.6.4.1.3

  روزنامهسو و تربیت ضمنی نیروهاي فکري     این سایت به عنوان حیات خلوت متفکرین این جریان از یک          
کاري که در دنیاي اقتصاد عیـان اسـت    ن آن محافظهبرایبنا. ها و محافل است یر پایگاهدنیاي اقتصاد و سا  

 این سـایت عمـال رهبـري    .در این سایت وجود ندارد و افراد با آزادي بیشتر به بیان عقاید خود مشغولند    
، »اقتـصاد خودمـونی  «،  »یـک لیـوان چـاي داغ      «هـاي ایـن جریـان از جملـه            هـا و سـایت      سایر وبـالگ  

  . را بر عهده دارد... و» االکسیکات«

 جریان اقتصاد اسالمی .2.3
ي شـهید محمـدباقر صـدر در    تأثیرگـذار اقتـصاد  اقتصاد اسالمی بصورت مشخص با کتاب بسیار مهـم و   

وي در این کتاب کوشـید بـا مقایـسه مبـانی اقتـصاد لیبـرال و       . حدود نیم قرن پیش به دنیا معرفی شد    
البتـه ایـشان تعبیـر    (قتصادي دین اسالم، راه یگانه حـصول علـم اقتـصاد          اقتصاد سوسیالیستی با مبانی ا    

را از مـسیر  ) دارنـد  هاي اثباتی اقتصاد را در اسـالم عنـوان مـی      اند، ولی در عمل گزاره      مکتب را بکار برده   
بـه تعمیـق   ... صـدر و امـام موسـی    ،  شـهید بهـشتی   از آن پس افرادي چون شهید مطهري،        . اسالم بداند 
 ایـن جریـان   متـأخر دسـتان    بـه  تـسخیري پـرچم  ... ا داختند و افرادي چون عمرچپرا، آیـت پرمفاهیم آن  

  .هستند
 ایـن علـم نوپـا را وارد     عمالً با تقویت مبانی بانکداري اسالمی کشورهایی چون مالزي و کشورمان ایران،  

شـناختی   روشدلیل ضعف  تر رفت، به ي عمل نمودند و موجب شکوفایی آن شدند؛ اما هرچه پیش       صحنه
یـابی بـه    ي اصلی متفکرین ایـن جریـان، دسـت    رو امروزه دغدغه در مقام تولید علم متوقف ماند و از این      

هاي روش فقهی در ورود به مـسائل اقتـصادي را جبـران کنـد و هـم از دام             کاراییروشی است که هم نا    
  .ات پوزیتیویستی در امان باشدگرایش
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هید صـدر،  شـ ه تفسیر اثباتی و رفتاري از دانش جدید و به پیروي از         نظران این جریان بنا ب      طیف اصلی صاحب  
ایـن گـروه   . نـد قایلشناسد، بلکه به مکتـب و نظـام اقتـصاد اسـالم      اقتصاد اسالمی را در قالب علم مستقل نمی 

ي  هاي رفتاري و روابـط همبـستگی را وظیفـه        مؤلفه بیان   اساساًضمن جدا دانستن ساخت دین و علوم جدید،         
نمایی دارند اما نقش اصلی دین نه گـزارش   هاي آن از جهت دیگري واقع    هرچند دین و گزاره   . شمارند  یدین نم 

 بـه  قایـل تري از این جریـان   گروه کوچک. از واقع بلکه دگرگونی واقعیت فاسد و وضع موجود انسان خواهدبود      
د امـا بـا تغییـر فـروض     هـاي اسـالمی اسـتخراج نمـو     شناسی علمی جدیـدي از آمـوزه   توان روش آنند که نمی  
هاي متفاوتی در علم دست پیدا کرد که بسیاري نام دانش اقتـصاد اسـالمی      توان به ثمره و تئوري      مقدماتی می 

 بـا جـایگزینی   مثالً) ویژه در مراکز مطالعات اسالمی خارج از کشور         به. (اند   آن گذاشته  برايیا اقتصاد مسلمانان    
هـاي جدیـد پدیـد     ي سـخت نظریـات علمـی، تئـوري       ییر فروض هسته  انسان اقتصادي با الگوي اسالمی با تغ      

دکتـر  . بند هـستند  هاي مختلف به همان دیدگاه سنتی پاي      هاي جدید این جریان با استدالل       اما نسل . آیند  می
خـصوص بـه    شود همان ساینس در نظر بگیریم، به گونه که غالباً گفته می اگر علم را آن«: نویسد  دادگر می ... یدا

بـه عبـارت   . هاي رفتاري در اقتصاد، دشوار است که اقتصاد اسالمی را علـم بـدانیم   ن تبیینی از ارتباط داده   عنوا
دانـیم، بـا همـان تعریـف اقتـصاد       توان به همان صورت که اقتصاد نئوکالسیک یا متعارف را علم مـی  دیگر نمی 

ب ماهیت علم صـورت گرفتـه اسـت    هاي دیگري هم در با  به بعد بحث1970ي  از دهه . اسالمی را علم دانست   
ي  به این جهت هرچنـد مـا بـا نتیجـه    . ج منحصر کنیمیارتوان یا الزم نیست علم را در همین برداشت         که نمی 

هـاي اقتـصادي     تـوان آمـوزه     ما معتقدیم مـی   ... پذیریم  شناسی نمی   شهیدصدر موافقیم اما مقدمات او را در علم       
مند، قابل انتزاع، قابل استخراج بصورت تئوریـک و پیـداکردن یـک          دهمند، قاع   اسالم را در قالب مطالعات روش     

پس ما مطالعات علمی در ایـن حـوزه داریـم امـا نـه علـم             . هاي درونی آن مطالعه کرد      مؤلفهربط منطقی بین    
خواهنـد اثبـات کننـد      به هـر نحـوي مـی    را کهمن رویکرد کسانی. اقتصاد اسالمی به معناي پوزیتیویستی آن     

البته در دیدگاه این صـاحبنظران نـه اقتـصاد    . »می به معناي نئوکالسیک علمی است، نمی پسندم    الاقتصاد اس 
هـاي   متعارف طبق ادعاي خود غیر ارزشی و حکایت پوزیتیو است و نه اقتصاد اسالمی تنها منحـصر بـه گـزاره         

ي  جا که فروض و نتیجـه هاي آن، تا آن   به هرحال اینان در برخورد با دانش جدید و تئوري         . هنجاري و دستوري  
 اهـداف نظـام اقتـصاد اسـالمی      برايعنوان ابزار و کمکی       هاي اسالمی نباشد، آنرا به      تئوري مخالف صریح گزاره   
  )  201- 200خاندوزي، صص . (دانند قابل پذیرش و استفاده می

 مبانی شناختی .1.2.3

ن در ایـن بررسـی   برایبنـا . سالم است از مبانی مکتب امتأثرجریان اقتصاد اسالمی، تماماً    مبانی شناختی   
  :شود مبانی شناختی مکتب اسالم بررسی می

 هایی بس گسترده دارد که در   وجود و توحید و صفات ذات و فعل خداوند متعال بحث:خداشناسی
 :پردازیم، تبیین دو رابطه است آنچه در این بخش بدان می.  گیرد علم کالم مورد بررسی قرار می
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  داوند با جهان طبیعتي خ رابطه -الف
  ي خداوند با انسان  رابطه -ب

ي  در حوزهالبته صفات فعلی که به نوعی . ایم در حقیقت ما در پی بررسی صفات فعل خداوند در این گستره
ي کالم   پرهیز از اطالهبراي )70- 67 ص، ص1388میرمعزي، دفتر اول   (. است مؤثراقتصاد و نظام اقتصادي     

  :کنیم بصورت شکل زیر بررسی میمستقیماً از آیات قرآنی استخراج شده است، که این دو رابطه را 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ي خداوند با جهان طبیعت رابطه. 10 شکل

  :مالکیت
ها و زمین  آنچه در آسمان

است مال خداوند است و 
وي او ي کارها به س همه

آل عمران، . (گردد باز می
 )109آیه 

  :قیومیت
هیچ معبودي جز خداوند 
یگانه زنده نیست که قائم 
به ذات خویش است و 
موجودات دیگر قائم به او 

 )255بقره، . (هستند

  :احاطه
و خداوند به هرچیزي 

آیه  نسا،. (احاطه دارد
126( 

  :حافظیت
همانا پروردگار من حافظ و 

. ي هر چیز است نگهدارنده
 )57هود، آیه (

  :ربوبیت
بگو آیا غیر خدا ) اي پیامبر(

پروردگاري بطلبم در حالی که 
 .چیز است او پروردگار همه

  رابطه خداوند
  با جهان طبیعت

  :خلقیت
هیچ معبودي جز خداوند نیست 

پس . چیز است او آفریدگار همه
او را عبادت کنید و بپرستید 

 )102انعام، آیه (
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  ها ي خداوند با انسان رابطه. 11 شکل

  :رازقیت
به ) اي پیامبر بگو پروردگارا(

حساب روزي  هرکه بخواهی بی
  )27آل عمران، آیه . (دهی می

رابطه خداوند با 
 ها انسان

  :هدایت
پروردگار ما همان : گفت) موسی(

کسی است که به هر موجودي 
آنچه الزمه آفرینشش بوده داده، 

طه، . (سپس هدایتش کرده است
 )50آیه 
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 ج از آیات قـرآن  هاي زیر را داراست که مستخر    از دیدگاه اسالم جهان، ویژگی       :شناسی  جهان
 :آید ها برمی دادن این ویژگی ي نشان خوبی از عهده  شکل زیر به)90-76همان، صص  (.است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   شناسی در نگاه اسالمی جهان. 12 شکل

  :داري هدف
ها و زمین و آنچه میان  ما آسمان

ص، آیه (آنهاست بیهوده نیافریدم 
27( 

  :سوي خداوند حرکت به
سوي  چیز به آگاه باشید همه

شوري، آیه . (گردد خداوند بازمی
53( 

  :اختصاص به انسان
ي آنچه در  او خدایی است که همه

. ، براي شما آفریدزمین است
 )29ي  بقره، آیه(

 شناسی جهان

  :برخورداري از خزائن غیبی
کلیدهاي  غیب نزد خداست و 
. جز او کسی از آنها آگاه نیست

 )59انعام، آیه (

  :محل آزمایش
پروردگارش ترسید و آنکه از مقام 

تردید  نفس را از هوس بازداشت، بی
. بهشت قرارگاهش خواهد بود

 )41نازعات، آیه (

برخورداري از نظام متقن علی 
  :معلولی

پربرکت است خداوندي که 
به دست ) شهود(علم ملک 
 )1ملک، آیه . (اوست
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 بینـی لیبرالیـسم    بینی اسالمی با ماهیت آن در جهـان    ماهیت انسان در جهان    :شناسی  انسان
 .انـد  وان گفت این دو مکتب دو تفسیر متضاد از انسان ارائه داده   ت  غربی بسیار تفاوت دارد و می     

بینـی اسـالمی، کـه     شناسـی در جهـان   هـاي انـسان    بخشی از ویژگـی  )101-91همان، صص   (
 :باشد، عبارت است از  داشتهتأثیرتواند در اقتصاد  می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسی مکتب اقتصاد اسالمی مبانی انسان. 13 شکل

 هاي الهـی   سو و سنت رابطه فرد و جامعه از دیدگاه قرآن، از یکدر این زمینه    :اسیشن  جامعه
 . گیرد حاکم بر جوامع انسانی از سوي دیگر مورد بررسی قرار می

ها و هـر آنچـه بـه     ها، عواطف، اراده ها، اندیشه  ترکیبی از افراد است که در نگرش اسالمی روح   جامعه
اندیشمندان اسالمی هویت جامعـه را نـه   . گیري آن دخیل است لانسانیت انسان مربوط است در شک   

پندارند و نه حقیقتی مستقل از هویـت افـراد؛ بلکـه آنـرا امـري انتزاعـی           امري موهوم یا اعتباري می    
توضیح اینکه این روح جمعـی  .  انتزاع حقیقی داردمنشأپندارند که گرچه وجود خارجی ندارد اما       می

  :هدف آفرینش انسان
به سمت کمـال    هدف از آفرینش انسان حرکت او       

جن و انس را جز بـراي       ). عبودیت پروردگار است  (
 )56ذاریات، آیه . (اینکه مرا عبادت کنند، نیافریدم

  :دوبعدي بودن انسان
هنگامی که پروردگارت ) ر بیاورخاط اي پیامبر به(و 

من از گلی خشکیده، که از گل      : به فرشتگان گفت  
آفرینم، هنگامی کـه      بدبویی گرفته شده، بشري می    

کار آن را بـه پایـان رسـاندم و از روح خـد در او               
حجـر، آیـات   . (دمیدم، همگی برایش سجده کنیـد    

 )29 و 28

 شناسی انسان

  :هاي اخالقی ارزش                 
کمال نهایی انسان در قرب به خداي متعال و رسیدن  - 

  .به مقام عبودیت است
 ارزش هر کاري که در مسیر این کمال قرار گیرد، - 

اخالقی دارد و هرکاري مانع حرکت انسان به سوي 
 .خدا شود یا او را از خدا دور کند، ضدارزش است

ي  ي افعال با کمال نهایی تنها به وسیله شناخت رابطه - 
عقل ممکن نیست؛ در شناخت احکام اخالقی وحی 

 .اهمیت بسیار دارد

  :خدامالکی و خلیفه بودن انسان
ه حدودي، که انسان در تصرف در جان و مال خود، ب - 

  .شود خداوند تعیین کرده مؤاخذه می
انسان در برابر خداوند مسئول است و اگر از حدود  - 

 .شود تجاوز کند، مؤاخذه می
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نهـد و آنـان     میتأثیرشود، ولی در عین حال بر هویت افراد نیز   انتزاع می  از قدر مشترك هویت افراد    
کند روح جمعی حاکم بر جامعـه   کشد که فرد احساس می طولی نمی . خواند  به موافقت با خود می    را  

کنـد و واکـنش نـشان     اندیشد، احـساس مـی   مانند بیشتر افراد جامعه میبخشی از شخصیت اوست؛     
  )107همان، ص ( .دهد می

هاي الهی اسـت کـه تغییرناپذیرهـستند و      به سنتقایلگردد که مکتب اسالم      در نهایت خاطر نشان می    
 مؤثري اقتصاد نیز  تواند در حوزه هاي الهی که می    برخی از این سنت   . باشند  مسلط و محیط بر جامعه می     
  :شده است باشد در شکل زیر نشان داده

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   بر جوامع از دیدگاه اسالمهاي الهی حاکم سنت. 14 شکل

 شناختی مبانی معرفت .2.2.3

که این جریان در نحوه کسب آنها نیز بر جریان بازار آزاد انتقـاداتی    (ها و معارف معمول بشري      عالوه بر شناخت  
از ایـن  . دانـد  استفاده از معارف دینی را مجاز و بلکه الزم می  ) بیند   حاصل حس و تجربه نمی     صرفاًدارد و آن را     

 نت وهنجاري درکتاب، س گزاره هاي اثباتی و  استفاده ازگردد و شف واقعیت اضافه میمنابع کوحی نیز بر حیث 
مبنا و هاي مبتنی بر آن را  این جریان وحی و گزارهدر واقع . افتد معارف یقینی و بلکه ظنی دینی مفید واقع می   

  . استقایل درخور شأنیتجربه نیز جایگاه و  هر یک از عقل و برايداند و در کنار آن  قابل تخلف میغیر

 شناختی مبانی روش .3.2.3

ویژه بسته به نوع ورود به حـوزه اقتـصاد اسـالمی      به؛شناسی منسجم است جریان اسالمی فاقد یک روش  
هـاي    دستیابی به گزاره   برايهاي گوناگونی    شیوه...) علم اقتصاد، فقه، جامعه شناسی و فلسفه اسالمی و        (

  :بختی و بدبختی جوامع سنت نیک
کنـد تـا      خداوند وضع هیچ ملتی را دگرگـون نمـی        

 )11رعد، آیه . (ییر ایجاد کنندخودشان در خود تغ

  :تقوا سبب نزول برکات الهی
آوردند و تقوا پیشه  ها ایمان می    اگر مردم شهرها و آبادي    

 برکــاتی از آسـمان و زمــین بـر آنهــا   کردنــد قطعـاً  مـی 
و (تکذیب کردنـد  ) جاي ایمان به(گشودیم، ولی آنان      می

با ( پس ما هم، به خاطر کردارشان، آنان را ) کفر ورزیدند
 )96اعراف، آیه . (گرفتیم) قهر خود

هاي الهی  سنت
  :ها ی نعمت           شکر سبب فزون عمحاکم بر جوا

هـا را     هاي الهـی باشـید، آن نعمـت         اگر سپاسگزار نعمت  
افزاییم و اگر کفران نعمـت کنیـد، البتـه عـذاب مـن          می

 )7ابراهیم، آیه . (شدید است

  :            عدل سبب افزایش برکات
هاي خداوند دو     وسیله حاکمیت عدل و برکات و نعمت        به

 )7-256، صص 1الحکمه، ج  میزان. (شود چندان می
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را معرفـی   » کشف اصول زیربنا از طریق بررسـی احکـام روبنـا          «شهید صدر روش    . شود رائه می معرفتی ا 
توان بطور مستقیم از نـصوص قـرآن کـریم و سـنت بدسـت            در این روش احکام و قوانین را می       . کند  می

  فهـم بـراي طور صریح و ساده استخراج کـرد و    توان به  محتویات حقوقی نصوص را نمی    معموالًآورد، اما   
  ) 226، ص 1374نمازي؛ . (الزم است» اجتهاد«صحیح نص و یافتن معنی واقعی آن 

شـناختی جـدي بـا جریـان      ، تفـاوت روش  در جریان اقتصاد اسالمیهاي غالب خرده جریانگفتنی است   
 کسب معرفـت و سـاخت پیکـره دانـش یـا علـم        برايتري را      جز این که منابع گسترده     بازار آزاد ندارند؛  

  .دهند مورد استفاده قرار می) میاسال(اقتصاد 

 مبانی تحلیلی .4.2.3

 مالکیت .1.4.2.3

نظـام  . شـوند  ي که بر قسمی خاص از مالکیت دارند از هم متمایز مـی          تأکیدهاي مختلف، بر اساس       نظام
مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیـت  : اقتصادي اسالم سه نوع مالکیت را در عرض هم می پذیرد 

میل فطـري هـر انـسانی  آن    .  خاستگاه فطري، عقالنی و اجتماعی استدارايیت خصوصی  مالک. 1دولتی
مالکیت خـصوصی تـاریخی بـه قـدمت انـسان دارد و      . و تالشش از آن خودش باشداست که حاصل کار     

از . اسـت  است، ولـی اصـل آن همـواره وجـود داشـته      هرچند موارد و حدود آن در طول زمان تغییر کرده    
میرمعزي؛ دفتـر  . (کنند که هر کس مالک محصول کار خود است   عقال به روشنی حکم می    رو عرف و      این

 5الزم به ذکر است که مالکیت خصوصی حد و حدودي دارد که شـرع مقـدس آنـرا در             ) 142سوم، ص   
حدود مالک، حدود ملک، حدود اسباب تملک، حدود آثار تملک و واجبـاتی  : است بندي کرده محور دسته 
حد و حصر معنا ندارد  ن مالکیت خصوصی بی  برایبنا) 147-146همان، صص   . ( مالک است  ي  که بر عهده  
   . سلب آزادي از دیگران باشدبراياي  تواند مقدمه و خود می

در مالکیت عمومی، افراد و مصادیق به نحو مشاع مالک نیستند، بلکـه عنـوان مالـک اسـت؛ ولـی چـون                
هاي خویش باشد، حکومت اسالمی سرپرسـتی     اموال و ثروتتواند حافظ عنوان امري انتزاعی است و نمی   

–مالکیـت عمـومی   . این اموال را بر عهده دارد و تصرف در آنها باید زیر نظر دولت اسالمی انجـام گیـرد       
هایی کـه از راه   سرزمین(مالکیت جمیع مسلمانان    :  بر دو نوع می باشد     -که از تعریف آن پیدا است       چنان

مثـل خمـس و   (و مالکیـت گروهـی از مـسلمانان    ) هاي عمومی مثل مـساجد  جنگ بدست آمده و مکان    
  )155-154همان، صص ...). (زکات که به فقرا تعلق دارد و

اما در نوع آخر مالکیت که منسوب به امام و دولت اسالمی است، امام امـت از ایـن امـوال جهـت انجـام                 
از اموال ملک امام و دولت اسـالمی اسـت   برخی . کند  مالی آن استفاده میتأمیندادن وظایف حکومت و  

                                                                                                                                                                            
  .ها اعتباري است و مالکیت حقیقی از آن خداست البته این نوع مالکیت  .1
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و برخی دیگر ملک امام و دولت اسالمی نیست؛ بلکه دولـت وظیفـه    ...) مثل انفال، نصف خمس، جزیه و     (
   )   157همان، ص  (1.است، مصرف کند هایی که خداوند معین کرده دارد آنرا از مردم گرفته و در راه

 بازار-دوگان دولت .2.4.2.3

 نـسبت بـه   خـورد؛ امـا   به چشم مـی  واحد و منسجم در این جریان نسبت به بحث دولت  عدم وجود نگاه  
بر اسـاس  . دختیارات دولت در حوزه اقتصاد دار تري به وظایف و ا     نگاه وسیع این جریان   جریان بازار آزاد،    

شـوند، بـه عـالوه     فقه اسالمی، دولت مالک بخش مهمی از اموال است که به عنوان انفـال شـناخته مـی              
  ...).اموال بالوارث، بالصاحب و (شود  خشی از اموال نیز به صورت ثانوي و قهري به ولی فقیه منتقل میب

طیـف  .  جمعی از اعضاي ایـن جریـان اسـت     تأکید احکام اقتصادي اسالم توسط دولت مورد        ياجراتولی  
بخـشی از ایـن    .دعمده این جریان،کاستن از نابرابري هاي اقتصادي را از وظایف دولت اسالمی می داننـ          

 نزدیک هستند و دولت را داور تضادهاي منافع فرد و جمع،   گراییجریان نیز در این حوزه به جریان نهاد       
 . دانند کننده چارچوب حقوق فرد و جامعه می و تعیین

 تعادل .3.4.2.3

 و اییگر نزدیک به جریان نهـاد   عمدتاً. ن جریان مشهود است   ی ا ر د مسألهعدم وجود وحدت راجع به این       
 اساسـاً  بخش قابل توجهی از این جریـان  برايتعادل اقتصادي  . برخی نزدیک به جریان بازار آزاد هستند      

بـا اسـتفاده از   (هـایی   جریـان  همچنـین خـرده  . داننـد  تراز تعادل می  مهمی نیست و عدالت را مهم      مسأله
ـ   تأثیرمعتقد به ) نظریات برخی اندیشمندان غربی    ا و بهـره بـر تـشدید عـدم      روابط ظالمانـه از جملـه رب

 پاسـخی داده  سـؤال توان گفت از منظر اقتصاد اسالمی تا کنون به این      به طور کلی می   . ها هستند   تعادل
  .نشده است

 وضع عادالنه .4.4.2.3

تـرین و   این نظر با سابقه . شود  حقی داده   حق هر صاحب  وضع عادالنه در اسالم، موقعیتی است که در آن          
در این تعریف هر اعطاء حـق بـه ذي حـق    . کند ا که از عدالت مطرح است ارائه میرتعریفی ترین   قدیمی

بـر اسـاس ایـن نگـرش مـسئله عـدالت اقتـصادي در              . عدالتی  عدالت است و تعدي به حقوق دیگران بی       
شود به همین سبب در مباحث اندیـشمندان     چارچوب حقوق وابسته و مربوط به افراد و اموال مطرح می          

حق مردم در اموال مشترك، اموال خصوصی، مبادالت و انتقال اموال و تعیین حق خود            تعیین  «اسالمی  
  . مورد بحث قرار گرفته است»مال در چارچوب موازین اسالمی

                                                                                                                                                                            
تواننـد بـا اسـبابی چـون      است کـه مـردم مـی    کس شمرده نشده ملک هیچها  الزم به ذکر است که در اسالم برخی ثروت   .2

  .و شکار آنها را مالک گردند» حیازت«
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اگر منبع حق حجیت داشته باشد بـه مجـرد اعتبـار            . است» حق«این تعریف به شدت وابسته به مفهوم        
 اساسـی در روشـن کـردن    منـشأ فقـه اسـالمی،   نظـر   در ایـن     . خواهد بود  مسلمحق، وجوب عدالت هم     

ها و بین فـرد و اقتـصاد     بین نسل، بین فرد و حکومت،مصادیق عدالت در انواع روابط اقتصادي بین افراد       
زیرا که در این نظر عدالت با حق رابطه مـستقیم داشـته       ) 76: 1387مقدم،  . (در نهادهاي حکومتی دارد   

شود و بدون شناخت و ارزیـابی دقیـق حـق      عدالت نیز مطرح میشود و در هر موردي که حق مطرح می  
  )1382نظري، (توان در مورد عدالت قضاوت واقع بینانه کرد  نمی
آیا آن چـه را کـه عـدالت    :  بررسی دقیق این نظر باید به جامعیت و مانعیت این تعریف اشاره کنیم           براي
خوانیم قابلیت تحویل به  عدالتی می ه را که بینامیم همیشه قابلیت تحویل به یک اعطاء حق و یا آن چ می

الرعایه مبنـاي   در این ایده اصل برخورداري افراد از یک سلسله حقوق الزم        ؟تعدي از حقوق را دارد یا نه      
شود؛ در  الرعایه افراد که عدالت به آنها مربوط می شود همه شئون الزم آید و سعی می عدالت به حساب می

بـه همـین   باشد  می ابهاماتی داراياز آن جا که حدود و تقسیمات مختلف حقوق    . قالب حقوق بیان شود   
کنـد نـه عـدالت     سبب یک نقد به آن وارد است و آن اینکه این نظر به عدالت فـردي بیـشتر توجـه مـی       

 اعمال و رفتار گذشته برايتمایل دارند عدالت را به معناي پاداش پیروان این نظر از سوي دیگر . اجتماعی
 .1 سوق دادن افراد در جهت آینده بهتر و کارآمدتر ندارندبراياي   بدانند و انگیزهفردي

  رشد و توسعه  .5.4.2.3

. 2انـد   بـوده قایل از توسعه تر  به مفهومی وسیععمدتاً است و شتهاین جریان نگاه مستقلی به این حوزه ندا  
 تأکیـد  انسانی بـه توسـعه را مـورد    کنند و نگاه معنوي و  توسعه مادي را به عنوان هدف رد می     همچنین

                                                                                                                                                                            
تـوان مـوارد اجتمـاعی را نیـز      هایی به این نقدها داده شده است از جمله اینکه با تعریف حق به معناي وسیع کلمه می  البته پاسخ   .1

   .کند نیاز به استدالل دارد  سوق دادن افراد به انگیزه کارآمد را ایجاد نمیاي براي پوشش داد و نیز اینکه اعطاي حق انگیزه
ي پیشرفت و عدالت توسط مقام معظـم رهبـري، ادبیـات جدیـدي در بحـث         عنوان دهه   گذاري دهه چهارم انقالب به      نام . 2

 مفهـوم   دربـاره نـه اي حـضرت آیـت اهللا خام  نظراز ایـن حیـث   . است توسعه در میان اندیشمندان این رشته مطرح کرده       
 :مختصات زیر را داراستپیشرفت 

  هـاي گونـاگون ممکـن اسـت      ضمن تفـاوت   البته این دو مفهوم دراست به مفهوم رایج غربی متفاوت پیشرفت با توسعه
را  انسانی و فرهنگـی  –جغرافیایی، سیاسی  شرایط تاریخی،ایشان  .کرد باشند که باید به آنها توجه اشتراکاتی نیز داشته

هاي فـراوان در مجموعـه شـرایط      با توجه به تفاوتدانند و معتقدند که می کننده مدل و الگوي پیشرفت هرکشور تعیین
 .باشد الگوي واحدي براي پیشرفت همه آنها نمی تواند وجود داشته ،کشورهاي جهان

   ده و تعیین کننده مبانی معرفتـی و  العا ، به تأثیر فوق»مفهوم حقیقی پیشرفت«ایشان در تبیین یکی دیگر از مختصات
هاي فلسفی و   هر کشوري با توجه به دیدگاه:فرمایند کنند و می اشاره میاخالقی در تعیین و انتخاب الگوي پیشرفت هر      

 .اي تبعیت کند دسترسی به آرمان پیشرفت باید از الگوي ویژه شناختی خود، براي
  توسـعه   الگوي«ي خاص پیشرفت هر ملت و کشور به برخی نقاط قوت اي ضمن تعمیق بحث الگو خامنه ..  احضرت آیت

نقاط قوتی همچـون روح    ما ضمن پیروي از الگوي ملی پیشرفت، باید:گویند دارند و در این ارتباط مینیز اشاره » غربی
 .غفلت قرار ندهیم باط و شجاعت اقدام غربی ها را موردضان، خطرپذیري و ابتکار
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 در غرب که مدعی توسعه به همراه مراقبـت از محـیط   ي پایدار   بعد از طرح ادبیات توسعه    . دهند  قرار می 
ي عطـف    نقطـه .اي با رویکرد و یا لعاب اسالمی به طرفداران این مفهوم پیوسـتند  زیست مطرح شد، عده  

 توسـعه  فراینـد قالل و عزت جامعه اسالمی در طـی     حفظ است تمامی نظریات در این حوزه این است که         
  .الزامی است

 توزیع درآمد .6.4.2.3

هاي کاهش فاصله طبقـاتی و ایجـاد    عالوه مکانیزم  به. مسکینان باشد کارافتادگان و دولت باید متکفل از  
ن تولیـد  ، حـی ...)فرصت هاي برابر، در اختیـار قـراردادن ابـزار تولیـد و          (عدالت در مراحل پیش از تولید       

لحـاظ  در ایـن نگـرش   ) بازتوزیع دولتـی و غیـر دولتـی   (و پس از تولید ) بري عوامل تولید از نتایج    سهم(
خمس و زکـات    (هاي خاص اسالمی متمرکز و غیرمتمرکز بازتوزیع درآمد          عالوه برآن مکانیزم  . است شده

  .جایگاه خاص خود را دارند) و صدقات واجب و مستحب

 تیهاي سیاس توصیه .5.2.3

 بـه لحـاظ    ایـن جریـان  . این جریان فاقد نگـاه مـستقل اسـت       ،هاي سیاستی  به طورکلی دربخش توصیه   
کنـد و در نتیجـه انتظـار انـسجام در ارائـه        دوران نوزادي و حتی جنینی خود را طـی مـی           سیاستگذاري

                                                                                                                                                                            
    در الگوهاي غربی، افزایش درآمد ناخالص ملـی از   :بر این باورند کهطق پیوند دادن پیشرفت و عدالت ایشان در تبیین من

عدالتی و فاصله فاحش طبقاتی باشد اگر درآمد  نگاه اسالمی، اگر در کشوري بی شود اما در هاي مهم محسوب می شاخص
 .است ملی دهها برابر نیز شود، پیشرفت حقیقی حاصل نشده ناخالص

    انسان در :گویند دارند و میدر تشریح جوهره و مبناي الگوي حقیقی پیشرفت به نگاه خاص اسالم به انسان اشاره    ایشان 
 بنـابراین الگـوي   .مردم باید توأم با یکـدیگر آبـاد شـود    دیدگاه اسالم داراي دو ساحت دنیا و آخرت است و دنیا و آخرت

. ادیت اصالت می دهد و به معنویت توجهی نـدارد کـامالً متفـاوت اسـت    به دنیا و م حقیقی پیشرفت، با نگاهی که فقط
توجهی بـه مواهـب و    بی  غفلت از آخرت مردم و اصالت دادن صرف به ثروت و-از دنیا و صرفاً پرداختن به آخرت  غفلت

به »  یشرفتالگوي حقیقی پ« بحث است که ایشان دراي  نیازهاي مادي در زندگی شخصی و خانوادگی، سه انحراف عمده
پیشرفت حقیقی و نگاه اسالمی، تعادل دنیا و آخرت، از شاخص ها و مختـصات مهـم     در:گویند کنند و می میآنها اشاره 

 . دگیر باید در برنامه ریزي و عمل شخصی و اجتماعی و اداره کشور مورد توجه کامل قرار است و
  هر طریق و از هـر راه، کـشور را ذلیـل، وابـسته و دنبالـه روي     پرهیز از الگوهایی که به  توجه کامل به استقالل کشور و 

 .دهند میمورد توجه قرار  معظم له که  استقدرتهاي سیاسی می کنند، نخستین الزام الگوي پیشرفت
   الگـوي پیـشرفت ملـی، مـسئله      مریکا و دیگران، نشانه پیشرفت نیست و ارزشی نـدارد بنـابراین بایـد در   آدنباله روي از

 . کشور از اهمیت کامل برخوردار باشداستقالل
  باید در بحـث و بر این باورند که هتولید علم را از دیگر الزامات الگوي صحیح پیشرفت دانست حضرت آیت اهللا خامنه اي  

  .وجود داشته باشد علم نیز همچون مباحث اقتصادي، میان واردات و صادرات علمی، توازن و تراز قابل قبولی
  مراکز قدرت اسـتکباري را از دیگـر الزامـات     هاي مختلف با اي مبارزه و حضور در میدان رویارویی  خامنه...حضرت آیت ا

با عافیت نشینی و وارد نشدن در میدانها، هیچ کشور  کنند و بر این اساس معتقدند که میالگوي پیشرفت حقیقی اعالم 
  )1387یشان در کردستان، برگرفته از سخنرانی ا (.کرد و ملتی پیشرفت نکرده و نخواهد
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درهرحـال  امـا   . اقتصاد، به ویژه اقتصاد بیمار ایران، تا حدي غیرمنطقی اسـت     برايتوصیه هاي سیاستی    
هاي سیاستی به یکـی از دو   هاي مختلف این جریان درهریک ازمسائل مطرح شده در بخش توصیه         طیف

  .نزدیک هستند) گرایی جریان نهادعمدتاً(جریان بازار آزاد 
، )حرمـت ربـا  (المی در این حـوزه  به دلیل اهمیت خاص حوزه پول و بانکداري و احکام خاص اسدر این بخش   

  .پردازیم هاي این جریان در این حوزه می هاي سیاستی، به ارائه دیدگاه ه در طرح توصیهخالف رویه گذشتبر
هاي مختلف خود را  هاي مختلفی است که برداشت ها و دسته    انشعاب داراي نیز این جریان     مسألهدر این   

وزه مـالی و  یـی حـ  اجرایک دسته که بیشتر برآمده از مـدیران     . نمایند  ارائه می » رفتار اسالمی «از عنوان   
 به رعایت هرچند صوري احکام فقهـی واسـالمی کـردن شـکلی رفتارهـا و                قایل صرفاًبانکداري هستند،   

قـرار   را غایـت خـود  ) هرچند به شـکل صـوري  (» بانکداري بدون ربا  «این دسته   . معامالت بانکی هستند  
نـد  قایلطیفی که : تخود این دسته شامل دو زیرگروه اس. اند و چیزي بیش از آن مدنظرشان نیست        داده

 درست و مفید است، اما در حال حاضـر بـه درسـتی بـه آن     1363اصل قانون بانکداري بدون رباي سال      
)  مـدیران نظـام بـانکی   عمـدتاً (ي درست آن مشکلی نداریم و طیف دوم  اجراشود و در صورت       عمل نمی 

در واقع . دانند ون را کافی میي صوري قاناجرادانند و  همین حد از اصالح نظام بانکی را هم ضروري نمی        
  . در جریان اقتصاد اسالمی قرار دارندطیف اخیر تسامحاً

از نظام بـانکی بـا اسـتنباط و    ) معادل بهره (ند که باید عالوه بر حذف کامل و اصولی ربا           قایلدسته دیگر   
 در و پیگیـري ایـن اصـول   ) وحتـی سـایر علـوم اسـالمی     (استخراج اصول و قواعد از دل فروعات فقهـی          

 بـه انجـام عملیـات       قایـل  این دسته عموماً  . حرکت نمود » بانکداري اسالمی «بانکهاي متعارف، به سمت     
 هستند و بانکداري مبتنی بر بهره را از عوامل تـشدید عـدم   1مالی و بانکی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد      

 به عـدم امکـان   قایل اساساًهاي جریان اسالمی  همچنین برخی از گروه  . دانند  ها و ادوار تجاري می      تعادل
   .تشکیل بازار پول در چارچوب اسالمی هستند

 دارند مسألههاي مختلف جریان اقتصاد اسالمی با روند موجود بانکداري در ایران      در هر حال عموم طیف    
 به صـورت  1363 قانون بانکداري بدون ربا که در سال       بعضاًو بر ضرورت اصالح عملیات و نظام بانکی و          

  .نمایند  میتأکیدشی تصویب شده آزمای

 هاي فعال اقتصادي شناسایی جریان .6.2.3

 نفوذ جریان اقتصاد اسالمی در فضاي آموزشی کشور .1.6.2.3

صـورت عمقـی و اثرگـذار،     اقتصاد اسالمی بیش از آنکه در محتواي نظام آموزشی کشور ورود کنـد و بـه          
. اسـت  هاي کشور ورود یافتـه  در میان دروس دانشگاه سطحی کامالًاستمرار یابد، تنها به شکلی صوري و      

                                                                                                                                                                            
1.Real Sector 
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عنوان درسی غالباً اختیـاري وارد سـیالبس      اقتصاد اسالمی به62-61تقریباً بعد از انقالب فرهنگی سال     
تجربگی اساتید این رشته و انفکـاك موجـود بـین حـوزه و دانـشگاه           بی. هاي اقتصاد شد    درسی دانشکده 

. ل یافت به درسی پیش پاافتاده تنزّ،گشت و مقام آنمنجر در این درس    منجر به عملکرد ضعیف اساتید      
هاي مثبتی در این درس بـودیم کـه    یافتن ادبیات اقتصاد اسالمی شاهد جهش    اما با گذشت زمان و قوت     

هاي اقتصاداسالمی دکتر سبحانی، دکتر توتونچیان، درخشان و چند اسـاتید دیگـر        توان با کرسی    آنرا می 
 ایـن درس  بـراي اي  اما این رشد امیدوارکننده بیشتر مقطعی بود و نتوانست جایگاه ویژه       . تمتناظر دانس 
  .ها تعریف کند در دانشگاه

، اي اما راه دیگري برگزیدند و با تدوین دروسی چون اقتصاد کالن با رویکـرد اسـالمی     چندسال بعد، عده  
سـعی در رونـق اقتـصاد اسـالمی در         ...بانکداري اسالمی، اقتصاد محیط زیست با مالحظـات اسـالمی و          

عنـوان   ي اقتـصاد اسـالمی بـه     منجر به تصویب رشـته نهایتاًها  فضاي آموزشی کردند که این قبیل تالش   
. گردیـد ) 1390(و پژوهشکده حوزه و دانشگاه ) 1389(ي علوم اقتصادي   تحصیالت تکمیلی در دانشکده   

تا بتوانـد   دایر نمود 1389انکداري اسالمی در سال اي را تحت عنوان ب     همچنین دانشگاه تهران نیز رشته    
  . موجود در نظام آموزشی کشور را جبران کندءخال

  
  :کند در این میان ذکر چند نکته به تحلیل این وقایع کمک می

   اسـت و وزن   در این میان، دین خـود را بـه اقتـصاد اسـالمی ادا نمـوده          ) ع(دانشگاه امام صادق
را » فقـه «است؛ بدین ترتیـب   ها به این موضوع اختصاص داده دهبیشتري نسبت به سایر دانشک 

است و بـدین ترتیـب    ترین ارکان اقتصاد اسالمی است در میان دروس خود گنجانده   که از مهم  
جـاي اینکـه اقتـصاد اسـالمی را بداننـد،       تالش کرده دانشجویانی را به جامعه ارائه کند که بـه     

است و نیازمند بازبینی جـدي     فارغ از نقاط ضعف نبوده    ها     هرچند این تالش   ،کنند  اسالمی فکر 
 .باشد می

 هاي بانکداري اسالمی و اقتصاد اسـالمی نیـز در صـورت عـدم توجـه بـه نکـات          سیس رشته أت
؛ و چـه بـسا      اي نخواهد داشت     فایده )و تجرد از واقعیت اقتصاد ایران     (انگیزشی آموزش اقتصاد    

 ادامه تحصیل تنها این گزینـه را  برايها شود که      یشگراتواند منجر به ورود کسانی به این          می
  .رو دارند پیش

   وجـود  هاي مقطع تحصیالت تکمیلی  گرایشي حذف  در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سابقه
 تجارت الکترونیک که معلوم نشد از کجا آمده و آمدنش بحر چه بود و سـرانجام             گرایش(دارد  
 با مشکالت دکترا ادامه تحصیل در مقطع  برايشجویان آن    ناگهانی حذف شد و دان     کامالًبطور  

 .ها داشت گرایشتوان نگاه بلندمدت به این  نمین برایبنا). فراوان روبرو شدند
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  کشورسیاستگذارينفوذ جریان اقتصاد اسالمی در فضاي  .2.6.2.3

واحـد قـرار دارنـد و     بـر یـک محـور    عمدتاًهایی است که  اي از خرده جریان این جریان در واقع مجموعه 
اند و تنها از آن جهت که همه به نوعی دغدغـه    هرکدام از ظن خود یار جریان اقتصاد اسالمی ایران شده         

اي سـطحی و    اما این دغدغـه در بعـضی عمیـق و در عـده    ؛شوند بندي می  دین دارند در یک طیف دسته     
هـا   جریان ي ورود افراد و خرده قطهن. ها ظاهري و غیرواقعی باشد حتی ممکن است در برخی از زیرجریان     

برخی از . زند ي دیگري است که تشتت و چند دستگی را در این جریان دامن می        مسألهبه این جریان نیز   
اي از مطالعـات اسـالمی و بـه ویـژه فقهـی بـه        مندي اسالمی و عده    ي علم اقتصاد درکنار دغدغه      طالعهم

  . شوند هاي اقتصادي وارد می جنبه
اجتماعی و بـه  -هاي گذشته با جریان غالب تفکر در حوزه سیاسی ي از این جریان طی دوره    ا بخش عمده 

 شمسی اکثرا نیروهاي منتسب به جریان     60نحوي که تا دهه      است، به  تبع در حوزه اقتصادي همراه بوده     
 آزاد در  غلبه جریـان بـازار  70اند و پس از دهه  بودهفعال اسالمی، متمایل به نگاه و جریان مارکسیستی        

هـر چنـد طـی ایـن     . اسـت   مهمی بر جریان اسـالمی داشـته     تأثیراجتماعی کشور   -فضاي فکري سیاسی  
  . اند  باثبات به حرکت خود ادامه دادهنسبتاًاند که  هایی هم بوده جریان ها خرده زمان

ي   یافتـه  اسـتقرار  هاي پیروزي انقالب از طرفی و نیـاز نظـام تـازه    فضاي آماده فکري و اجتماعی در سال  
 اقتصادي اسالمی و انتشار ادبیـات مـذکور در محافـل    -هاي سیاسی اسالمی، باعث رشد سریع ایدئولوژي 

هــاي  هـاي ایـن جریـان در حلقـه     ارتبـاط محتـوایی و حـضور شخـصیت    . دانـشگاهی و حـوزوي گردیـد   
ه اول هـاي ایـن جریـان در دهـ     ي جمهوري اسالمی باعث شد بارها به مباحـث و دیـدگاه         گیرنده  تصمیم

. هاي قانونی تبدیل شود نظران آن به کشمکش     و حتی به سبب عدم انسجام صاحب       شود  انقالب پرداخته 
.  بـود 1362در سـال  » قانون عملیات بانکی بدون ربـا «آشکارترین دستاورد این جریان تنظیم و تصویب     

ودنـد لـیکن   نم مـتهم مـی  » هـاي اسـالمی   سوسیالیست«هاي رقیب این جریان را به     هرچند برخی طیف  
ا نظـام کمونیـستی   بـ هاي مشخصی  کشی  واقعیت آن است که این گروه به دنبال راه سومی بودند و خط            

البته انصاف در این است که بگوییم در قرائت اینان از جامعه و حکومـت اسـالمی، عناصـر ضـد              . داشتند
ون نقش دولت و اهمیـت  چاند و مسائلی   بسیار پررنگ تر بوده   گراییداري و ضد سودجویی و فرد       سرمایه

  . افزود ي اشتراکات می عدالت نیز بر حوزه
باعث گردیـد پـس از یـک    ) متون و سیره(شناسان و ظرفیت منابع اسالمی       هاي اسالم   اما اختالف نگرش  

بطـوري  . دهه فترت، ادبیات اقتصاد اسالمی بیش از گذشته مایل به فضاي مسلط اقتصاد بازار آزاد گردد            
هـاي پـولی ارزي پـس از     صاحبنظران این جریان در مورد سیاست     . است  بق رنگ باخته  که دیگر اتهام سا   

بـه انتقـاد   ) ان قـدیمی  یـ ارنهادگ(ان  یـ ارگ  ي تعدیل سـاختاري، همنـوا بـا جریـان توسـعه             جنگ و برنامه  
هـاي    سیاسـت کـارایی در مقابـل اعتـراض بـه عـدم     .  هرچند پایگاه انتقاد آنان متفاوت بود  ،پرداختند  می

هاي نظـري و عـدم اجمـاع مـشخص،           نظران ضمن اذعان به برخی ضعف      ي این جریان، صاحب   پیشنهاد
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-189، صـص    1383خانـدوزي؛   . (انـد   هاي خویش را نیافته      درست سیاست  ياجرامعتقدند هنوز فرصت    
190 (   

. اي با خارج از کشور دارد  دوطرفهنسبتاً در کشور، تعامل  دیگرهاي فعال  اقتصاد اسالمی نسبت به جریان    
نظـر   اي بـا اندیـشمندان هـم    ان بالنسبه یک تعامـل یـک سـویه    یار مثال جریان بازار آزاد و یا نهادگ       براي

از همـان  . رسـد  طوریکه این یک سویه بودن در جریان چپ نو به اوج خود می         به ؛خویش در جهان دارند   
فکران دنیاي اسـالم بـیش   ارتباط شاغالن اقتصاد اسالمی با روشن .. ابتدا به دالیل فرهنگی و جغرافیایی و      

 ایـن تعامـل   آمریکـا گیري اقتصاد اسـالمی در اروپـا و        کن رفته رفته و با همه     یاز سایر نقاط جهان بود، ل     
در حال حاضر . از اقتصاد اسالمی جهانی شد scientificیا گسترش یافته و البته در قالب برداشت علمی     

 دینی و باالخص اقتصاد اسالمی فعال هستند و      زیادي در سرتاسر نقاط جهان در حوزه اقتصاد        مؤسسات
تـرین ایـن مراکـز در لنـدن و      مهـم . هاي اقتصاد اسالمی در ایران مورد توجه ویژه ایـشان اسـت          پژوهش
این مراکز توان پایگاه  را می  مالزي   ،مصر و در آسیا    ،چنین در آفریقا    هم ؛ فعال هستند  آمریکا هاي دانشگاه
جـدا  .. اي و هاي توسعه هاي پولی و بانکی را از حوزه یم حوزهن جریان، ناچار ای مؤثر شناخت   براي. نام برد 
ـ       تـأثیر هاي پـولی     در حوزه  مثالً چراکه   کنیم؛ کن در ی و حجـم ادبیـات تولیـدي ایرانیـان بیـشتر اسـت ل
  . گونه نیست  اینپردازي لزوماً اي و نظریه هاي توسعه حوزه

 پیشگامان جریان اقتصاد اسالمی  .3.6.2.3

  محمدعلی تسخیري .1.3.6.2.3

شمـسی    هجـري  1323اکبر تسخیري، در سـال    اهللا علی علی تسخیري فرزند مرحوم آیت اهللا محمد آیت
اسـاتید   تحصیالت مقدماتی و دروس حوزوي را تا مرحله درس خـارج در محـضر   .چشم به جهان گشود

تبریـزي، صـدرا    خ کـاظم بزرگی نظیر آیات عظام شهید صدر، خویی، حکیم، شـیخ جـواد تبریـزي، شـی    
را نیـز در رشـته ادبیـات     بادکوبی و شیخ مجتبی لنکرانی سپري نمود و در کنـار آن، دروس دانـشگاهی  

 همزمان بـا تحـصیل در حـوزه    ایشان. عرب، فقه و اصول در دانشکده معروف فقه نجف اشرف فرا گرفت         
هاي سیاسـی،   تیجه مجاهدتداشت و در ن ج حوزوي نیز اشتغالیارعلمیه نجف اشرف به تدریس دروس 

 سـال در  12ایـشان در حـوزه علمیـه قـم نزدیـک بـه        .شـد  هاي رژیم بعـث زنـدانی    چالمدتی در سیاه  
در . عظام گلپایگانی، میرزا هاشم آملی و وحید خراسانی شرکت نمود هاي اساتید بزرگی نظیر آیات درس

اي مراکـز علمـی و دانـشگاهی      تدریس علوم حوزوي در حوزه علمیـه قـم و پـاره    این مدت همچنین به
ی و یـ اجرا هـاي  بعد از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی ایران ایشان با قبـول مـسئولیت  . پرداخت کشور

فرهنگـی و تبلیغـی در    المللی و داخلی، تمامی تالش خویش را صـرف امـور   هاي بین شرکت در همایش
علمـی، فرهنگـی و تبلیغـی در ایـن      هاي نههاي ایشان در زمی از جمله فعالیت. داخل و خارج کشور نمود

هـاي گونـاگون در    ایراد سخنرانی و انجام مـصاحبه  دوره، نگارش تعداد بسیاري کتاب و مقاله و همچنین
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ي فقـه متقـارن و    در رشـته ) ع(دانـشگاه امـام صـادق   همچنین وي استاد . باشد هاي مختلف می   مناسبت
  .باشد سالمی میي اقتصاد ا مدرس در رشته استاد دانشگاه تربیت

 پرکـردن  و جامعـه  در اسـالمی  هـاي  آمـوزه  کردن پیادهوي در بحث وظایف دولت اسالمی معتقد است، 

 از بخش سامان قوانین تنظیم و جامعه مصلحت اساس بر عمومی زندگی رهبري واقع در و شرع آزاد منطقه
 .اهم وظایف آن است

 ایـن  بـه  عمـده  وظیفـه  دو اسالمی دولت در اقتصادي هاي عرصه در که گرفت نتیجه توان می پایه این  بر

 :دارد شرح
 عنـاوین  یعنـی ، الزامی احکام شدن جاري ضامن که اي ویژه هاي مکانیسم گرفتن نظر در نخست 

 .باشد احکام این کردن عملیاتی و قمار و ربا حرمت جمله از اسالم اولیه
 بـالمعنی  مباحـات  منطقـه  عنـی ی (آزاد قهمنط پرکردن براي الزم هاي برنامه نظرگرفتن در دوم 

 گیري بهره با امت متغیر طبیعتاً مصالح و منافع به بخشیدن تحقق و ها برنامه این ياجرا و) األعم

 اسالمی حاکم هاي گرایش به ساماندهی براي مقدس شرع که گري هدایت و راهنما هاي نشانه از

 .است گرفته نظر در اقتصاد، هاي عرصه در
  :الصه منویات ایشان در بحث وظایف دولت را در شکل زیر نشان دادطور خ توان به می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وظایف دولت از منظر محمدعلی تسخیري .15 شکل

ي استنباط از احادیث و روایـات، تنـاظر     نحوهشود، سبک و سیاق بحث ایشان و همانطور که مشاهده می  
تـوان   رو ایشان را مـی    از این . دارد)  شهید صدر  به زعم ایشان امام   (و تشابه بسیاري با ادبیات شهید صدر        

  . ي راه آن شهید در مباحث اقتصاي دانست دهنده ادامه

تأکید بر ضرورت رشـد و افـزایش تولیـد و اتخـاذ       
هرگونه تدابیري جهت آمادگی ذهنی و فکري امت     

 .براي این امر و تشویق به تحقق آن

هـاي     گذاردن بر گـرایش بـه حـداکثر ظرفیـت           انگشت
 هاي صرفاً تجمالتی ورساختن آن از جنبثهتولیدي و د

در (وظایف دولت 
 )عرصه تولید

هاي مرتبط با تولید تلقـی      داد و ستد و تجارت، از فعالیت      
زا  شود ولی هرگاه به احتکار گرایید و به عامـل تـورم          می

تبدیل شد و از چارچوب مفید خود خارج گردید، باید در 
 .برابرش ایستاد

هاي سازندگی و نگاه به آینده و عدم تولید  توجه به هدف
برنامه که جملگی از اهمیت بسزایی برخوردارند منابع          بی

باید آنچنان نگاهداري و محافظت شود      ) ها  مالیات(خراج  
ها نیز در جهت سازندگی  که آینده را تضمین کند و خراج

 .دو عمران سوق داده شو
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  حسن سبحانی .2.3.6.2.3

تحصیالت ابتدایی و متوسـطه را در زادگـاهش         .  شد متولد دامغان در شهرستان    1333سال   درسبحانی  
 در سال .اش را آغاز نمود     تحصیالت دانشگاهی  اقتصاد در رشته    دانشگاه ملی  در   1353 در سال     و گذراند
ش را نیـز در همـان رشـته    یدکتـرا  دوره کارشناسـی ارشـد و    و التحـصیل شـد     در این رشته فارغ    1358

هاي مختلفی را نیز عهـده دار      وي در طی این مدت مسئولیت     .  سپري کرد  دانشگاه تهران کارشناسی، در   
 پـس از انقـالب      دانشگاههاي ایـران   اقتصاد در    يدکترا، به عنوان اولین فارغ التحصیل        همچنین وي  .بود

سبحانی عالوه بر عضویت در کمیسیون اقتـصادي مجلـس، کرسـی تـدریس دانـشکده       .شود شناخته می 
اقتصاد دانشگاه تهران را هم در اختیار دارد و لذا دیدگاه هاي وي از هر دو حیث نظري و عملی در خـور      

  . توجه است
» اقتـصاد اسـالمی   «گاه از بکـاربردن اصـطالح        بحانی از جمله اقتصاددانانی است که هیچ      دکتر حسن س  

وي . نهراسیده و همواره از لزوم دخالـت احکـام اسـالمی در تـدابیر کـالن اقتـصادي دفـاع کـرده اسـت               
ـ   » تغییر ریل«داند و ضرورت  هاي توسعه وارداتی را عامل فساد اقتصادي می  برنامه ه از اقتـصاد لیبرالـی ب

مـدت نتـایج    مدت یا حتـی میـان   دهد؛ تغییر ریلی که اگرچه در کوتاه  قرار میتأکیدقتصاد ملی را مورد   ا
محـور، اتخـاذ چنـین      اي جز انجام آن نیست و نیل به اقتـصاد عـدالت       ه ولی چار  ،داشت ملموسی نخواهد 
   .کند ناپذیر می روشی را اجتناب
 1368آنچه که از سال «:  مسائل اقتصاد ایران معتقد استي بعد از جنگ و   هاي توسعه   وي در نقد برنامه   

هـا وجـود دارد،    هـایی کـه در نـوع برنامـه         رغم تفاوت   شد، علی  اجرانامه توسعه طراحی و     در قالب سه بر   
هـاي اول،   یعنـی برنامـه  . کننـد   آنها از یک مفهوم واحد تبعیت می       لحاظ جوهري تفاوتی ندارند و همه      هب

توانـد از   ی زمانی می از تفکر کسانی است که اعتقاد دارند جمهوري اسالم متأثر عمدتاًدوم و سوم توسعه     
البتـه بایـد   . سرعت در حال تحـول فعلـی باشـد    هنظر اقتصادي کارآمد باشد که عضوي از عناصر جهان ب   

ند و دنبال بهبود اوضاع بود ه بمنطقاًها را طراحی و تصویب کردند هم قاعدتاً و       که این برنامه   گفت کسانی 
ها هم بودنـد،   ویب کردند و قاعدتاً مجلسیها را تص که این برنامه کسانی. کردند حال کشور دلسوزي می  هب
کـار اقتـصاددانان حرمـت و احتـرام       ها را پذیرفتند که به  آن جهت تفکر حاکم بر این برنامهنظر من از  هب

با این حـال بـا تمـام احترامـی کـه      . ردپذی  مجلس کار علمی را نمیمثالًود که باشند و گفته نش    گذاشته
ـ     توان ادعا کرد آنهایی که این برنامه        هستیم می  قایل این آقایان    براي خـوبی از   ههـا را تـصویب کردنـد، ب

رسـیم   اگر این مسئله را قبول کنیم و مفروض بگیریم، به این بحـث مـی        . پیامدهاي آن اطالعی نداشتند   
یـی  اجراهاي توسعه پذیرفته شد و کم و بیش تالش شـد کـه       هعنوان جوهر برنام   هکه آیا آن چیزي که ب     

در اقتـصاد دارد   » عـدالت «ه  هایی با مقول    آیا نزدیکی  ،شود تا کشور را عنصري از نظام اقتصاد جهان کند         
این بدان معنا نیست که مخـالف  .  اقتصاددانان در جهان معتقدند که اقتصاد، ادعاي عدالت ندارد        ؟یا خیر 

لـذا  . شـود   در راستاي کار اقتصادي، مقدمتاً جستجو نمی       مسأله این   اصوالً باشد، بلکه    »عدالت«یا موافق   
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از طرف مقـام   هایی که     از برنامه دوم توسعه به بعد سیاست       مثالًرغم اینکه    فرمایید علی  شما مالحظه می  
ایی هایی از آن مربوط به حفـظ قـدرت خریـد مـردم و یـا برپـ                شد و الاقل بخش    معظم رهبري ابالغ می   

 ولی چون مکانیزم پیشنهادي برنامه در راستاي تفکري       .رسید ها به چاپ می    عدالت بود، در ابتداي برنامه    
 به لحـاظ نظـري و هـم در عمـل در راسـتاي محقـق          منطقاًبود که دغدغه تأمین عدالت را نداشت، هم         

هاي پایـانی برنامـه     بینید در طی سال    شما می . گرفت  که اعالم شده بود کاري صورت نمی       کردن اهدافی 
شود که البته به دالیلی مورد رسیدگی هم قرار  دوم، الیحه فقرزدایی از جانب دولت به مجلس تقدیم می     

رود  شود، انتظار فقرزدایـی مـی    در جغرافیا و نظام سیاسی ایران طراحی میمنطقاًاي که   از برنامه . نگرفت
» زدودن فقر«ر کمتر شود یعنی پس از اینکه دوره   اي فق  شود تا با الیحه    ي آن تالش می   اجراولی پس از    

دهنده آن است که آن برنامه، فقرزدا کـه   و این، نشان  ! »کاهش فقر «رسیم به دوره     شود تازه می   تمام می 
شویم با الیحه دیگـري آثـار آنـرا     است که ما مجبور می هم بوده» فقیرزا«نبوده هیچ، بلکه به اعتقاد بنده  

 -توانم بگـویم کـه اسـتخدام تفکـر اقتـصادي غیرمتناسـب بـا واقعیـات اقتـصادي             ن می برایبنا. کم کنیم 
 فعلـی را بـه ارمغـان آورده    شـرایط  به بعد و در قالب سـه برنامـه توسـعه،      1368اجتماعی ایران از سال     

  . »است
شود رسیدن به یک    هدفی که در این اقتصاد مطرح می      «: وي در مورد هدف اقتصاد اسالمی معتقد است       

 یکـی  مثالً ؛چنین اقتصادي عامل توسعه است. شد متعادل است که در آن عدالت شاخصه اصلی با جامعه
کردن و نگاه عالمانه به جهـان هـستی اسـت کـه در دیـن بـه آن        از عناصر مثبت در توسعه، علمی عمل      

ق به کردن از عوامل توسعه است که در دین آمده یا مواردي از قبیل تشوی  است یا جمعی کار    توصیه شده 
آنچه کـه ابـزار توسـعه     .  نشان از توجه اسالم به پویایی اقتصاد دارد        ،تحصیل علم ولو در نقاط دور دست      

اي درست شود که نسبت به عامل  کافی است که جامعه   . صورت نهادي وجود دارد    هاست در احکام دین ب    
 چـون بـه عـدالت     لـیکن باشد... باشد و اهل کار و تالش و زهد و قناعت و بودن به دین حساسیت داشته    

 جامعه دینی موظف به پرداخت خمس و زکـات  مثالً. حساس است، رشدش همراه با توزیع عادالنه است       
یعنـی بـدون   . کننـد  ست و خود افراد هم این کار را مـی غالب مصرف خمس و زکات هم رفع فقر ا   . است

دار  عهـده . أمین مـالی کنیـد     در جامعـه تـ     توانید فقرا را   لت و یک بوروکراسی پیچیده شما می      دخالت دو 
هاي زیـادي    االن رساله . ي یک جامعه دینی است    ها  نشانه ،ماعی از طریق عمل به احکام     شدن تکافل اجت  

ات یـا  است و گـاهی اثـرات ایـن زکـ     رمورد آثار خمس و زکات نوشته شدهدرحد فوق لیسانس و دکترا د 
شـود ایـن زکـات     ال در جامعه ما میحا.  بیشتر استی مثل کمیته امداد هممؤسساتهاي  خمس از کمک  

 را از یـافتگی  بنظر ما اقتصاد اسالمی روش توسعه. کردن یک نفر در یک کارگاهی دربیاید  صورت شاغل  هب
  .»است و این یعنی همان تغییر ریلی که عرض شد طریق فقرزدایی دنبال کرده

 بر عملکـرد اقتـصادي ایـران    با انتقاد جدي )1389 ( مقام معظم رهبريجلسه با وي در سخنان خود در      
: اذعـان دارنـد  کـشور   گیـري   داري بر سطوح مختلـف تـصمیم        ي تسلط افکار اقتصاد سرمایه      واسطه  که به 

دهنده آن است کـه مـا از نظـام     ساله نظام اقتصادي ایران ، نشان     بررسی روند تغییرات کارکردهاي سی    «
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داري را  جـاري نظـام اقتـصادي سـرمایه      کـه حرکـت در م      ایم و در حالی    اقتصادي قانون اساسی دور شده    
م و لـذا در  ایـ  مراحل گذار آن را هـم رعایـت نکـرده    در عین حال قواعد و سنن حاکم بر     ،ایم سرعت داده 

گی آن را به شـدت و بـه حـق مـذمت     ، ابعاد سیاسی و فرهن  نظام جایگزینی که   هاي نامتناسب شبه   داالن
تواننـد    نمـی منطقاًایم که ،   سازوکارهایی را باور کردهياجرا ، اتخاذ تصمیمات و تدوین قوانین و   کنیم می

شاهد این ادعا آن است که مـا     .  گ باشند مند و با منویات نظام سیاسی ما هماهن        از سازگاري درونی بهره   
ایـم   هایی رسـیده  ها و تجویز ها و سیاست  به شباهت در نوع راهکارعمدتاً ،  در حال حاضر به لحاظ نظري     

هـا، هـم بـه زعـم        اما چون ایـن یافتـه     . کنند می  بر آنها مشق و به دیگران توصیه       مسلط،هاي   که اقتصاد 
، قرابتـی بـا سـاختار و    عمـدتاً هاي عمده است و هم    ان دچار کاستی  شناس دانان و روش   بسیاري از اقتصاد  

مـل  أت. انـد  ده از اقدامات ناسازگار مواجه کرواقعیات و مسایل اقتصاد ایران ندارند در عمل ما را با انبوهی          
کنیم اما با انبوه واردات مواجه و تولیـد داخلـی را در معـرض        است که ما نرخ تعرفه ها را کم می        کردنی  

هاي ملی و ظهـور    کنیم اما سر از حراج سرمایه      دهیم، تقویت بخش خصوصی را دنبال می       ب قرار می  آسی
کنیم اما سـر از افـزایش     می تأکیدو  سازي دولت و اقتصاد ا     بر کوچک . وریمآ  انحصارات شبه دولتی در می    

 میلیـارد  48000آوریم که از آخرین آنها ، تحمیل حـداقل     همواره رو به ازدیاد هزینه هاي دولتی در می        
افـزایش قیمـت   . مـصوبی اسـت  ظـور پـشتیبانی از سیاسـت جمعیتـی نا     من ه ب  هاي دولت  تومان بر هزینه  

کننده و  تولیدبراي، اما هزینه تولید را کنیم دنبال میها  رژي را تحت عنوان هدفمندي یارانه     هاي ان  حامل
مـا   .پذیري افـزایش مـی دهـیم     خدمات دولتی را به نحو اجتناب نا       مردم و مخارج     برايهزینه زندگی را    

کاهش قدرت خرید جامعه و سقوط طبقه متوسط و رکود تولید و توسعه انحرافات را از پیآمد هاي ایـن             
ها به سهولت رکود اقتصادي را بـا رونـق بانکـداري و شـبکه هـاي       ناسازگارياقتصاد   .دانیم امر خطیر می  

ون بانکداري بدون ربـا، کـه در   کند و پا به پاي قان   به تجارت پول ، در خود تعبیه می        شبه بانکی مشغول  
چند ده هـزار میلیـارد تومـانی       »بدهی« از   رسماًالحسن بالموضوع است     جز در قرض   ه پول ب  »قرض «آن

الجمـع بـا اقتـصاد بـدون رباسـت       هی ایجاد بدهی، که مانعرأیاي پاسخگویی به چج ه روایت، و ب  بدهکاران
هـاي مبتنـی بـر     گاري ناشی از حرکت در مجاري نظـام  با ایجاد کسادي در ایفاي تکالیف ، از ناساز         عمالً

دم سـود روز    هـاي مـر    تواند به سپرده   راستی نظامی که می    به .نماید بهره که مولد بدهی هستند دفاع می      
 بدهد نبایستی هم بتواند سهم خود را در کاهش نرخ بیکاري و نشاط صـاحبان کـسب و کـار کـه                  شمار

  . »نعکس نمایدشرکاي اصطالحی او هستند و افزایش تولید درکارنامه خویش م
: افزایـد  ي سنگین آن بر بانکـداري بـدون ربـا مـی     ي این نظام و سایه    دکتر سبحانی در اعتراض به سلطه     

هاي انعطاف ناپـذیر خـود    ملیات بانکی بدون ربا را در قالب داري نه تنها اهداف ع     نظام اقتصادي سرمایه  «
همـین نظـام بـا    .هاي اقتصاد اسالمی را هم تحـت الـشعاع خـود قـرار داد      که رونق کالس   ،استحاله کرد 

زواي نظام اقتـصادي  تدریج ان ه  انفعال عمده مدیران و تصمیم گیرندگان، ب       پشتیبانی نظامهاي آموزشی و   
 نمود و از پس بیش از دو دهه تالش مستمر و همه جانبه، آن را به نتیجه        شرایطقانون اساسی را تمهید     

 بـراي  سرمایه جهـت اشـتغال   تأمین نیاز هاي اساسی، تأمینآري، نظامی منزوي شد که متضمن    .رساند
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هاي اقتـصادي    بخشدارايصادي بیگانه، تی سلطه اقفاقدین آن، عاري از ربا و معامالت باطل و حرام، ناف  
گیري انفـال و  دربردارنده الگوي مشخص در بکار متناسب با مراحل رشد، خوردار از قلمرو انعطاف پذیر  بر

 معیار در نحوه دخـل و تـصرف در منـابع عمـومی اسـت و نظـامی                دارايضد تبعیض و     موارد متجانس، 
برالـی   از نرخ رشد تـرویج اخـالق لی  اي هم بگیرد نرخ رشد آن، قطعاً      برآورد که حتی اگر رونق بایسته     سر

و این از جنس دسـتاوردهایی نیـست کـه بـر افتخـارات نظـام سیاسـی         .بودپشتیبان آن ، بیشتر نخواهد 
  .»اسالمی مفتخر ما بیفزاید

 مسعود درخشان .3.3.6.2.3

خصص اقتصاد مالی و اقتصاد انـرژي  دکتر مسعود درخشان، یکی از متفکران اقتصاد اسالمی است که با ت    
ي   کـه از اسـاتید بـا سـابقه       وي. کنـد   تدریس می ) ع(در دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه امام صادق         

 در کاراییاست تا به انحاي مختلف   دانشگاه عالمه است، در طول چند دهه فعالیت علمی خود، کوشیده         
 آنها بـر  تأکیدهاي اقتصاددانان چپ و  طلبی سو و برابري اقتصاد بازار و نظام تخصیص قیمتی آن را از یک         

امـا  . عنوان راه حـل نهـایی معرفـی کنـد     نفی بازار را به چالش کشد و از این رهگذر اقتصاد اسالمی را به   
 بـراي  نـوع احتمـال را      پنج با توجه به اصالت وحی و کیفیات استنباط احکام،        کدام اقتصاد اسالمی؟ وي     

  : متناقض هستندبعضاً که متفاوت و گیرد ظر میاقتصاد اسالمی در ن
  که در تنظیم امور اقتصادي  احکام موضوعات اقتصادي در فقه موجود    عنوان   به اقتصاد اسالمی؛ 

نگـاه حـداقلی بـه اقتـصاد       . (کند  مسلمین ساکت است و بیشتر حول موضوعات فقهی غور می         
 )اسالمی

   نظام اقتصادي از مکتب اسالم کـه نگـاهی       عنوان اخذ خطوط و اهداف کلی         اقتصاد اسالمی؛ به
 . تخصصی و کلی استکامالً

 هاي غربی و شرقی که خطر انحراف دارد کردن تئوري عنوان اسالمیزه اقتصاد اسالمی؛ به . 
   توانـد حتـی    کـه عقـل مـی   هـاي عقلـی      عنوان اقتصادي با اهداف و ویژگـی        اقتصاد اسالمی؛ به

 .جایگزین وحی شود
   روش (شناسـی   وان اصل قرار گرفتن وحی در امور اقتصادي، چه در حکـم عن  اقتصاد اسالمی؛ به

که ردپایی از علوم و فنون اقتصادي   ) منطق انطباق متخصصین  (شناسی    و چه در موضوع   ) فقها
 . ریزي در آن نیست روز مثل بودجه

بحث معتقد اسـت  ي  عنوان نتیجه دهد، اما به  تعریف مشخصی از اقتصاد اسالمی ارائه نمی  نهایتاًالبته وي   
گردد که آیا اقتـصاد اسـالمی    ي اختالف و نزاع در درك و تعبیر اقتصاد اسالمی به این امر برمی  که ریشه 

عبارت دیگر اگر یک اقتصاددان معتقد بـه          به. »رأياصالت  «است یا     تبیین شده » اصالت وحی «بر مبناي   
ها را در نحوه روابط انسانی   ت آن تئوري  هاي اقتصادي و دالل     علم اقتصاد باشد و کوشش نماید که تئوري       

دسـت   و تنظیم امور اقتصادي، از علم اقتصاد غرب یا علم اقتصاد شرق اخذ کند، سپس به نحوي نتایج به   
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لوحانه احکام الهی را چنان تعبیر و تفسیر کند کـه    آمده را یا در چارچوب احکام الهی جا دهد و یا ساده           
ها راساً انحرافـی   گونه برداشت گوییم که این   صورت می   در آن . المی نماید دست آمده را توجیه اس      نتایج به 

است؛ زیرا اقتصاد اسالمی را بر مبناي اصالت وحی توجیه و تفسیر نموده و جهت تحقـق چنـین هـدفی            
عنوان مبناي نظام اقتصاد اسالمی باشد نه  که وحی باید به    در حالی . است  اي بیش نبوده     وسیله صرفاًوحی  

  . است  شده ي در جهت اسالمیزه کردن نظامی که بر مبناي کفر تنظیمابزار
دارد کـه در هـیچ کتـاب        در رد نظام بازار عنـوان مـی        )نژاد  در مناظره خود با دکتر غنی      (دکتر درخشان 

معنـی    بـی کـامالً نظـام بـازار   . است بیرون نیامده» نظام بازار«اقتصادي و از زبان هیچ اقتصاددانی عبارت      
 جایی است که در آن خریـد و فـروش   صرفاًبازار . توان ارائه داد یچ اظهارنظري در مورد آن نمی     است و ه  
این بازار از ابتداي تاریخ تمدن بشر بوده و تا پایان تاریخ هـم       . گیرد  افتد و قیمتی هم شکل می       اتفاق می 

در مـورد نظـام بـازار    . ي زندگی اجتماعی مبادلـه اسـت   اجتماعی است و الزمه  خواهدبود، چون بشر ذاتاً     
مثـل  ! عـدالتی آن   و بـی کارایی و عدالت آن و نه حتی در مورد عدم کاراییتوان گفت، نه مورد       هیچ نمی 

 اسـت  1بازار یک نهـاد ! آیا انسان شجاع است یا ترسو یا ضعیف یا قوي؟  ! این است که بگوییم نظام انسان     
هـاي خـاص    مل مختلفی قرار بگیـرد و ویژگـی  ي عوا  و سلطهتأثیرتواند تحت    یک نهاد می  . 2نه یک نظام  

  .خود را پیدا کند
بـازاري کـه در آن آزادي    نظام بازار آزاد یعنـی . شود آن وقت معنادار می» نظام بازار آزاد«اما اگر بگوییم 

اند؟ آیا در آن سـرمایه حکومـت    یک سطح باشد، اما آیا این آزادي مطلق است؟ آیا در آن همه فعاالن در
بیشتري دارند یا کارگران؟ آیا در آن دولت بیـشتر تحـت    تأثیرداران بر قیمت  کار؟ آیا سرمایهکند یا  می

نظام بـازار آزاد مـساوي اسـت بـا نظـام      ... دولت حامی کارگران است؟  سلطه و نفوذ سرمایه دارهاست یا
بیعـی اسـت کـه    شوند ط  لذا وقتی با بحران مواجه می،داري است قلب نظام سرمایه سرمایه. داري سرمایه
دلیـل    میلیـارد دالر هـم بـه همـین    700تزریق این . روند داران می سراغ نجات سرمایه و سرمایه ابتدا به

دارد کـه در آن بـه    البته سرمایه انـسانی هـم  . تر است  چون معتقدند که سرمایه از انسان هم مهم؛است
تولید شود، استفاده شـود و مـستهلک    تواند سرمایه انسانی می: کنند انسان به چشم پیچ و مهره نگاه می

همـین یـک نظـام ممکـن اسـت        آیا فقط این است کهی که مطرح استسؤال! شود، درست مثل ماشین
 مـثالً که در آن به جاي اهمیت سرمایه،  تواند وجود داشته باشد وجود داشته باشد؟ آیا نظام دیگري نمی

تواننـد   هاي دیگري هم مـی   نظامقطعاً! نها بیفتند؟نجات آ فقرا اهمیت داشته باشند و اول از همه به فکر
  .داري است حاضر نظام فراگیر، نظام سرمایه وجود داشته باشند ولی درحال

تـوانی   شما نمی . الزمه رابطه اجتماعی، مبادله است و مبادله امري فطري است مانند نفس کشیدناصوالً
کـن اسـت در   مامـا م  جبور است نفس بکـشد  زنده ماندن مبرايبه کسی بگویی نفس نکش، چون انسان 

                                                                                                                                                                            
1. Institution 
2. System 
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کنـیم مـورد اسـتثمار قـرار      مـی   وقتی ما در هـواي آلـوده تـنفس   مثالً. این امر، مورد استثمار قرار گیرد
ن برای بنـا .مبادله مورد استثمار قـرار گیـرد   مبادله هم امري فطري است و ممکن است فرد در. ایم گرفته

  .هاي نظام بازار آزاد حذف شود ندارد و باید از جمله ویژگی ومیداوطلبانه یا غیرداوطلبانه بودن آن مفه
 بازار آزاد مستلزم این است که آن را امري پایدار که از ابتداي تاریخ تا انتهـاي آن  چنین تبیینی از نظام

رن ي از قـ ارد سرمایه نظام! را مطلق بدانیم داري را تاریخی ندانیم، بلکه آن است بدانیم، یعنی نظام سرمایه
. رفـت  دارد و روزي از بین خواهد هجدهم به بعد و پس از انقالب صنعتی مطرح شد و تاریخ مصرفی هم

تـر خواهـد بـود، چـه کاپیتالیـسم باشـد چـه         کوتـاه  تـر باشـد عمـر آن    نظر من هرچه نظامی غیرالهی به
بـه نظـام   انـد   خواسـته » نظـارم بـازار آزاد  «مطـرح کـردن    اي بـا  عـده ! مارکسیسم و چه هر چیز دیگري

نظامی که از ابتداي تمدن بشر تـا نهایـت آن بـوده و    : تاریخی بدهند کاپیتالیسم وجهه غیرتاریخی و فرا
  !بود هست و خواهد

  ایرج توتونچیان .4.3.6.2.3

ابتـدایی و دبیرسـتان    در تهران به دنیا آمد و پس از طی تحصیالت 1319کتر ایرج توتونچیان در سال د
بازرگـانی در مقطـع کارشناسـی      از مدرسه عالی1341انشگاهی شد و در سال وارد تحصیل در مقاطع د

 از 1976 و 1972هـاي   و در سـال   رفـت آمریکـا  ادامـه تحـصیل بـه    بـراي سـپس  . التحصیل گردید فارغ
دکتـر  .  بـه اخـذ مـدرك نایـل آمـد     دکترا زاس در مقاطع کارشناسی ارشد وگهاي وایومینگ و ت دانشگاه

ها و مراکز علمی داخل و خارج کشور بـوده   در دانشگاه  علمی و آموزشی بسیاري سوابقدارايتوتونچیان 
هـاي   ایـشان همچنـین در پـست   . باشد هاي اقتصادي می در زمینه و صاحب تحقیقات و مقاالت متعددي

  .پژوهشی خدمت نموده و در حال حاضر استاد دانشگاه الزهراء است هاي عالی رتبه اداري و سمت
ي الهـی بـه انـسان اسـت، امـا       گري تحفـه  آزادي مقید، معتقد است و اختیار و انتخاب       وي در بیان اصل     

پـس بـر ایـن اسـاس     . دار خداونـد اسـت   عنوان جانشین و امانت کرامت او بسته به تعهد و مسئولیتش به     
ي صحیح و عادالنه از کلید نیروهاي طبیعـی       آزادي او بصورت مقید مطلوب است و او موظف به استفاده          

از آنجـایی  . ي تکامل است، نه هـدف  در نگرش اسالمی ثروت و رفاه وسیله... باشد کانات اجتماعی می  و ام 
 او یـک ضـرورت   بـراي که انسان باید در دنیا رشد کند و بسوي هدف نهایی حرکت کند، اقتصاد و رفـاه     

پـذیرد، در   ي سـود محـوري را مـی    آزادي اقتصادي با بینش غربی چون نگاه مـادي و انگیـزه           . بود  خواهد
  )192، ص 1383خاندوزي؛ . (نگرش اسالمی قابل پذیرش نیست

ي مالکیت خـصوصی و عمـومی اسـت و     از وجوه تمایز مباحث جریان اقتصاد اسالمی، نگاه ویژه به مقوله   
از جمله معیارهاي مکتب اقتـصادي اسـالم،   «: در این زمینه دکتر توتونچیان معتقد است      . نتایج آن است  

ي این معیار یک مـسلمان هرچنـد بـا     در سایه. قی خداوند در مورد اموال و افراد است       اصل مالکیت حقی  
هایی دست یابد، بـاز هـم مالـک اعتبـاري خواهـدبود و        تالش خود و با رعایت موازین و امکانات و ثروت         

 و این معیار نقش بسزایی در جلوگیري از طغیان روانـی      . یندگی دارد  وکالت و نما   همالکیت او بیشتر جنب   
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ترس به سودجویی و استثمار در برداشته و دیگر ثروت و امکانات مادي معیار شخصیت انسان را تشکیل           
اصـلی کـه بایـد در    ... . هاي مورد خواست حق صرف شود، اگرنه مشروع نیست      دهد بلکه باید در راه      نمی

به کل جامعه اسـت  هاي اجتماع در اصل متعلق  یدارایهمه حال مد نظر قرار گیرد، آن است که مجموع      
وي در جـاي  . »و منافع خاص افراد تنها با مراعات مصالح عمومی اجتماع قابـل رعایـت و احتـرام اسـت                

 مجدد بر اینکه مالکیت خصوصی در مفهوم جانشینی نوعی وکالت است که وکیل ملـزم           تأکیددیگري با   
 ت و تجمع مال، کـار اسـت گـو   ترین راه تشکیل ثرو  مهم«: کند  باشد، اضافه می    به مراعات نظر موکل می    

در اقتـصاد اسـالمی   . شـود   تکاثر بیشتر ثروت مـی   براي جدید   منشأاینکه درآمدهاي حاصل از ثروت نیز       
شرط دیگر مالکیت مشروع غیر از سودمندي، ایجاد حالـت یـا     .  مالکیت نیست  منشأهرنوع کاري مفید و     

در اقتصاد اسـالمی کـار مفیـد و    . آورد  میاي است که حقوقی در ثروت طبیعی پدید         امکانات ویژه و تازه   
بـازي و احتکـار،      بخـش از نـوع سـفته        ثمربخش موجد حقوق خصوصی است و کارهاي غیرمفید و زیـان          

  )196-195 صهمان، ص. (» مالکیت نیستندمنشأفروشی و رباخواري  مشروب
دالت، استقالل و رشـد  توتونچیان در جاي دیگر پس از آنکه اهداف کالن نظام اسالمی در اقتصاد را به ع           

از اهـداف اساسـی اقتـصاد     «:نویـسد  سازد، در مورد هریک از دو مقوله ي فـوق مـی   و پویایی منحصر می 
ي اسـالمی بـر    عدم وابستگی آن به کفار و دشمنان است که اصل استقالل بلکه برتـري جامعـه       اسالمی،  

بیند  معناي توازن اقتصادي نظام میوي عدالت را به  . »است  جوامع غیر اسالمی در آیات زیادي ذکر شده       
تـر از اسـتقرار عـدالت در جامعـه و         هاي آن هیچ هدفی مهم      و معتقد است در نظام اقتصادي و زیربخش       

  )197همان، ص . (روابط اقتصادي نیست

 دادگر... یدا .5.3.6.2.3

ئـت علمـی و   اکنـون عـضو هی    و هـم 1374 اقتصاد از دانشگاه تهران در سـال   يدکترا دارايدکتر دادگر   
   .باشد دانشیار گروه حقوق اقتصادي دانشگاه شهید بهشتی می

وي همانند دیگر صاحبنظران این جریان آزادي اقتصادي و تجاري و تعدد مراکز را اصل دانسته اما قطعاً          
 بـراي تنهـا محـدودیت   «: نویـسد  دادگر در کتاب خود مـی    .  است قایل آن   برايهاي مشخصی     محدودیت

البتـه یـک   . باشـد  ها و جوامع، هماهنگی آن با مبـانی، اصـول و اهـداف نظـام مـی            انسان آزادي و اختیار  
امـا چـون آزادي یـک نیـاز     . هاي دیگـران اسـت   محدودیت عقالیی دیگر وجود دارد که آن رعایت آزادي  

هـا را جـایز    هـاي افراطـی بـر فکـر و رفتـار انـسان       فطري انسان است، اسالم در هماهنگی با آن کنتـرل         
  آور در این نظام پذیرفتـه  هاي محدودیت رسد تمرکزهاي جدید دولتی و کنترل  نظر می   پس به . »نددا  نمی
خانـدوزي؛  . (گیـرد  خود جز اختیارات دولت اسالمی قـرار مـی    خاص که خود به   شرایطشود؛ مگر در      نمی

  ) 191، ص 1383
ف، اصول و مبـانی، امـوري    اهدا تأمینتري معتقد است در اقتصاد اسالمی با فرض           دادگر با نگرش وسیع   

ها اصول دین مستقل اقتـصاد اسـالمی    یعنی اگرچه این. باشد  میتأکید و حتی رقابت مورد      کاراییمانند  
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 و رقابـت تعارضـی بـا مبـانی اقتـصادي اسـالم              کاراییاگر اعمال   . نیستند، اما اصول مشروط خواهندبود    
 تخصصی کارایی فنی و کاراییاس سنت و سیره،   بلکه بر اس  . باشند، دلیلی بر مخالفت وجود ندارد       نداشته

عقالنیت فردي و گسترش نفع مادي به فراسـوي آن     ما به دنبال تعدیل     . متناسب با اهداف نظام اسالمی    
  . هستیم

ي دولـت در   ي مناسبی است کـه از آن وارد مقولـه   همین اصل مشروط بودن آزادي و ارشاد رقابت نقطه       
ان شد، روشن اسـت کـه دولـت از ابتـدا یـک عنـصر کلیـدي و غیرقابـل         بنابر آنچه بی . این جریان شویم  

پوشی در نظام اقتصادي اسالم است و وظایف مشخصی را بر عهده دارد و طبعاً اختیارات و منـابعی         چشم
داري از  ي عزیمت ما مثل نظام لیبرال سرمایه عبارت دیگر اگر نقطه    به. شود   او در نظر گرفته می     برايهم  
بودن آن نباشد، و اساس را بر هـدایت آزادانـه انـسان بـه مـصالح             اصالت آزادي اراده و بهینه     و   گراییفرد

 چون اقتصاد اسالمی بر    ،به بیانی . جمعی و اخروي بدانیم، دیگر دولت یک شرّ الزم و حداقلی نخواهدبود           
هاي متعـدد   ستهنه خوا(دهد  ویژه طبقات پایین را هدف قرار می آوردن نیازهاي معقول اکثریت جامعه به 

 طبقـات  بـراي  جلوگیري از اسراف و تبذیر و صرف مالیـات    براياي دولت     مکانیزم مداخله ) ثروتمندان را 
پـس علـت مداخلـه ي    . سپارد هاي ارشاد می دهد و بقیه امور را به مکانیزم قیمت       نیازمند را پیشنهاد می   

باشـد و حـدود     هـاي مـسلمان مـی       وادهدولت اسالمی به دلیل ایجاد همبستگی و برابري بین افراد و خان           
  )194-193همان، صص . (ي ارشادي و ایجاد چارچوب قانونی دارد مداخله نیز غالباً جنبه

 بـراي  و رفاه در نظام اقتصاد اسالم، راهی کارایی رقابت و حداکثر نمودن شرایطدکتر دادگر با برشمردن     
که شـامل مـصالح   دالت و اصل مصلحت دینی      اگر اصل ع  «: نویسد  یابد و می    ورود به مسئولیت دولت می    

امـا  .تر خواهد بود  بیشتر از نظر اقتصاد اسالمی مطلوبکاراییاجتماعی نیز هست محقق شوند، هر میزان  
 با عـدالت و   لزوماً) داري لیبرال سرمایه(شده در الگوي اقتصاد متعارف   و رفاه تعریفکاراییوضع رقابت و   

لیل است که بسیاري از اقتصاددانان مسلمان عقیده دارند باید دولت در        به این د  ... مصلحت همراه نیست  
وي که به ظاهر نگرش . »دار شود این رابطه دخالت کرده و حفظ اصول و مبانی و توزیع عادالنه را عهداه             

هاي مکمل دولـت   دارد، با نظریات جدید و نقش تر و معتدلی در مورد جایگاه دولت در اقتصاد می         معقول
دولت دستگاهی اسـت کـه   «: کند  پیوند برقرار نموده و در کتابش بیان می       ) انشین بخش خصوصی  نه ج (

کنـد و    حفظ و کارکرد قواعد اساسی اقتصاد اسـالمی را اعمـال مـی   برايدار  نظارت فعال، قانونی و معنی    
در . د خـاص دخالـت خواهـدکر   شرایط یا نبودن زمینه در اجراتنها در صورت بروز مشکل یا نارسایی در         

ي  اسالم دولت ابزاري در خدمت اهداف و مبانی است لذا بـه هـیچ وجـه یـک دسـتگاه صـاحب سـیطره           
دولـت اسـالمی حـداقل تمـامی     «: کنـد  ي دقیق چنـین اضـافه مـی    وي در یک مقایسه  . »مستقل نیست 

  تـصحیح بـراي ي نئوکالسیک را دارد، یعنی دست کم هنگام نارسـایی بـازار و             اختیارات دولت در نظریه   
اي در تخـصیص و در مالکیـت    ثانی برعکس دولت در این نظریه کـه نقـش عمـده       در  . شود  بازار وارد می  

سوم اینکه هدف اصلی و نهایی از وجـود دولـت در   . ندارد، دولت اسالم نقش قابل توجهی در هر دو دارد      
 اینکـه  چهـارم . دهـد  هـاي جزیـی انجـام نمـی     وجـه دخالـت   اقتصاد، مفاد قواعد اساسی است و بـه هـیچ    
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رابطـه بـا عناصـر     ي اقتصادي اسالم این تفاوت را دارد که بازار بـی          ي نارسایی در بازار در نظریه       محدوده
تر از اقتصاد سـنتی   ي دخالت دولت جهت تصحیح بازار وسیع    در نتیجه محدوده  . ارزشی و اخالقی نیست   

شده و پس از مشورت با اهل  عریفمند و ت البته هر نوع حضور دولت در اقتصاد از مسیري قانون        . باشد  می
   )  195-194همان، صص . (فن بوده و خودسرانه نیست

هاي اقتـصادي و اکتفـا بـه    فراینـد هاي نظري این جریان، نگاه بسیط و ساده به مشکالت و  یکی از ضعف 
دادگر با درك این ضـعف در   . باشد  ي سیاستی می    عنوان نسخه   به) نه کاربردي نمودن آنها   (نصوص دینی   

اي که در آن عدالت اقتصادي نباشد، نباید ادعـا کنـد کـه      جامعهاوالً«: نویسد نظریات عدالت اسالمی می   
ها و نتـایج عـدالت     در اسالم باتوجه به ضرورت هماهنگی بین روشثانیاً... اقتصاد آن بر اساس دین است  

 مباحـث عـدالت در اقتـصاد    با وجودي که توزیع عادالنه تنها یک بعـد از         . گردد   می تأکیددر هردو مورد    
هاي غیراسـالمی حـول آن اسـت، مـا نیـز       اما چون ظاهرترین معیارهاي عدالت در دیدگاه  . اسالمی است 

گرا، از عـدالت در وضـع    وي با رد معیارهاي مطلوبیت گرا و تساوي. »بیشتر به توزیع عادالنه می پردازیم     
  . برد عیار ترکیبی عدالت توزیعی نام میعنوان م اي شروع و توازن معقول نهایی به اولیه و نقطه

وري و رشـد   خر رشد و عدالت، دادگر معتقد اسـت هرچنـد در اقتـصاد اسـالمی، بهـره             أدر باب تقدم و ت    
بـر  . اقتصاد مورد توجه است، اما تحقق عدالت نقش کلیدي و محدودکننده نسبت بـه دیگـر اصـول دارد      

امـا در  .  خواهندشـد کـارایی  و تقابل، مقدم بر رشد و این اساس رفع فقر و تحقق عدالت در موارد تزاحم       
) ع(بـه تعبیـر امـام علـی     . خـورد  زمینه تعالیم اسالمی نوعی سازگاري میان رشد و عدالت به چشم مـی          

  )198همان، ص . (تر استمؤثرو شکوفایی اقتصاد عدالت از آب باران در آبادانی شهرها 
هـاي اقتـصاد جهـانی،     ي آزادي و هـم مقولـه    ار دارد ي عـدالت قـر      موضوعی که هم در ارتباط بـا مقولـه        

عنوان نمونه اندیـشمندان ایـن طیـف،       دکتر دادگر به  . شدن است    جهانی مسألهگیري این طیف در       موضع
هاي داوطلبانه  مشکل ما با آزادسازي   «: نویسد  شدن می   ي جهانی   پس از گذار مفهومی و تاریخی بر پدیده       

شـدن از دیربـاز در     زیرا سوداي جهانی  . نی و درتنیدگی تبادالت نیست    ي اقتصاد جها    و عادالنه در صحنه   
شـدن ریـشه در امـور     امـا بـا وجـود آنکـه برخـی از ابعـاد جهـانی          . است  اندیشه و رسالت مسلمانان بوده    

هـاي فلـسفی را در مـضمون     تـوان ردپـاي ایـدئولوژي و زمینـه        تکنولوژي ارتباطات و اقتـصاد دارد، مـی       
ي همـه   شدن این پدیـده را بـه مثابـه و عقیـده        مدافعان و نظریه پردازان جهانی     .شدن جدید دید    جهانی
حاکمیـت جهانـشمول   . کننـد  داري تلقی مـی  ي مردم جهان و نیاز آنها به حاکمیت اقتصاد سرمایه          جانبه

 انـدرکاران  تـوان هـدف غـایی دسـت     المللـی را مـی   اندیشه لیبرالیسم اقتصادي و تحقق تجارت آزاد بـین  
سازي محسوب نمود که پس از ناتوانی گات در تحقـق ایـن ایـدئولوژي، نوبـت بـه تولـد                     جهانیي   پروژه

WTO شـدن   از سوي دیگر یعنی جریان ناعادالنه و غیر انسان محور نیز بـه ایـن نـوع از جهـانی          . » رسید
 از دیگـر  ي ابعاد آن یعنی هم امکانات اولیه و هم توزیع درآمد نابرابري در همه«: نویسد حمله کرده و می  
مدت گـسترش شـکاف بـین نادارهـا و       حداقل در کوتاه فراینددر این   . شدن خواهد بود    پیامدهاي جهانی 

 درصد رشد جهانی تنها مربـوط بـه ده کـشور         75 میالدي،   90ي    در اواخر دهه  . داراها امري مسلم است   
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گـذاري   سـرمایه سازي به تقلیل سـهم کـشورهاي در حـال توسـعه و جهـان سـوم از        بوده و روند جهانی   
هاي نابرابر سازمان تجـارت جهـانی در کاالهـاي خـاص و مـوارد بـسیار             سیاست. خارجی انجامیده است  

         ) 199همان، ص . (»متعدد دیگر حکایت از این نگرانی جدي دارد

 اقتصاد اسالمیهاي جریان  ترین کتاب مهم .4.6.2.3

 1348، دوره دوجلدي انتشارات اسالمی، محمدباقر صدر، ترجمه محمد کاظم موسوي: اقتصاد ما. 
      1385، تـوانگران،  ایـرج توتونچیـان  : داري ي آن بـا نظـام سـرمایه     پول و بانکداري اسالمی و مقایسه .

  )کتاب سال جمهوري اسالمی ایران(
 1378انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، دادگر، ... یدا: نگرشی بر اقتصاد اسالمی 
 1380حسن سبحانی؛ سمت : قتصاد اسالمیهاي ا انداز ها و چشم دغدغه 
 1388هاي حوزه و دانشگاه، سمت  دفتر همکاري: مبانی اقتصاد اسالمی 
 1388حسین میرمعزي، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، : فلسفه علم اقتصاد اسالمی 
 1382محمدعلی تسخیري، فرهنگ مشرق زمین، : پنجاه درس در اقتصاد اسالمی 
 ... 

  جریان اقتصاد اسالمی هاي اهپایگ .5.6.2.3

رضـا مـصباحی،      غالم (هاي حوزه و دانشگاه     از همان ابتداي انقالب در ذیل دفتر همکاري        عمدتاًدر ایران   
چنین مجامع مختلف مستقر در قم مثل مجمع محققـین و    و هم)آزاده علی نظري، پرویز داودي و شریف    
، فرهنگستان علوم اسـالمی، دانـشگاه مفیـد،    )ره( امام خمینی مؤسسهمدرسین حوزه علمیه و در ادامه        

وفـا،   زاهـدي  ()ع(دانـشگاه امـام صـادق    ، ...)موسویان، میرمعـزي و   (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی    
از ... مجالت اقتصاد اسالمی، نامـه مفیـد، و        .هاي فکري این جریان دانست     توان نماینده   را می  ..)پیغامی و 

   .تمجالت آکادمیک این جریان اس

 جریان اقتصاد نهادگرا .3.3
هاي اقتصاد نئوکالسیک سر  ي تورستن وبلن هم از مارکسیسم و هم از آموزه اقتصاد نهادگرا از نقد کوبنده

عنوان افرادي مستقل و عقالیی کـه کـسب     ها به   ها از انسان    وبلن دریافت که توصیف نئوکالسیک    . برآورد
. عنوان مبناي مارکسیسم در ناموجه است که دیالکتیک هگلی بهق نمایند همان حداکثر منفعت را دنبال می

تحلیل کرد که در یـک چـارچوب نهـادي    یابنده   تکاملفرایندعنوان  او پیشنهاد کرد که اقتصاد را باید به     
. است  حقوقی، نظام سیاسی، نظام آموزشی، زندگی خانوادگی، کار، رسوم و اخالق جاي گرفته شامل نظام 
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دهند و درآمدها را  اي از نهادهاي اجتماعی منابع را در جامعه تخصیص می جا که مجموعهزعم وي از آن به
 گراییرهیافت نهـاد . کننده خواهند بود فایده و گمراه ي بازار بصورت انتزاعی، بی     نمایند، مطالعه   توزیع می 

. گذاشتند  میتأثیرهاي اقتصادي  کرد که بر فعالیت  میتأکیداولیه بر نقش ساختارهاي سیاسی و اجتماعی 
بنا .  شدند از نظر آنها حائز اهمیت بود  می ن محیط غیراقتصادي که در آن تصمیمات اقتصادي گرفتهبرایبنا

قدر که نیازمند دانش اقتصادي است، نیازمنـد آگـاهی از تـاریخ،          هاي آنان یک اقتصاددان همان      به آموزه 
  )125؛ ص 1389کالرك؛ . (ستشناسی نیز ه شناسی، روانشناسی، فلسفه و جامعه مردم
 نهادگرایی یک نوع تجزبه و تحلیـل اقتـصادي اسـت کـه نقـش نهادهـاي اجتمـاعی و سیاسـی و                       اصوالً

ریـزي   طـرح بـراي ها در ضمن تـالش  آن. دهدکید قرار میتأاقتصادي را در تعیین وقایع اقتصادي مورد       
 غیراقتـصادي را کـه افـراد در آن     تحلیل اقتصادي معتقدند که عناصر و فـضاهاي    برايیک روش فراگیر    

بـه یقـین یکـی از      .گیرند توسط اقتصاددانان نئوکالسیک مورد اغماض قرار گرفته شده است         تصمیم می 
داري در ایـن دوران  هاي نئوکالسیکی و سرمایهی سیاستیهاي اجتماعی رشد این مکتب عدم کارا      زمینه

 زندگی نیـروي کـار تحـت کـارکرد        شرایطاول  هاي داخلی تا جنگ جهانی      در زمان بین جنگ   . باشدمی
  . داري وخیم و فاصله فقیر و غنی بسیار شدید بوده استاقتصاد سرمایه

اي  است، این تحلیل به نوعی حالت مقایسه با توجه به اینکه این جریان از دل جریان بازار آزاد بیرون آمده
  .شود  می ازار آزاد به بحث گزاردههاي این جریان با جریان ب خواهد داشت و در صورت لزوم چالش

 مبانی شناختی .1.3.3

  مبانی هستی شناسی .1.1.3.3
ي افتراق ایـن جریـان بـا جریـان      ترین نقطه   در بحث مبانی هستی شناسی این جریان، تنها و شاید مهم          

تـصاد  اقدر یک بیان کلی، این جریان، بـر خـالف جریـان    . بازار آزاد، در نگرش آنها به فرد و جامعه است   
تـري را بـدان اختـصاص     کنـد و نقـش مهـم    ، جامعه را در تحلیل خویش به عنوان واحد انتخاب می          بازار
؛  خـویش ترند تا به جریان  وجود دارند که به یکدیگر مشابه    مکاتبی در هر دو جریان    خرده  البته  . دهد می

ت دارد و از ایـن جهـت    بیش از فرد بـه مثابـه یـک ذره اهمیـ         ، جمع ان،یارنهادگطور کلی از نظر      ولی به 
اما از نظر مکاتب مختلف این جریـان دلیـل اهمیـت    . برند ان جریان بازار در گمراهی به سر می       اقتصاددان

سازي تحلیـل دارنـد    اي که به پیچیده اي به دلیل عالقه عده. ـ به اندازه فرد متفاوت استجمع ـ حداقل   
 زعم خودشان ـ نیز بپردازنـد؛   سرارآمیز جمع ـ به عالقمندند که در خارج از نگاه انتزاعی صرف به نقش ا

 بـراي اي بـه دلیـل کـارکردي کـه      ند؛ عـده قایلهاي اجتماعی    ي دیگر به دلیل اهمیتی که به ارزش       ا عده
   ....اند که این نگاه را از علوم زیستی به عاریت گرفته اند و ند و مدعیقایلدخیل نمودن جمع 
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  شناسی مبانی معرفت .2.1.3.3
 و از این رو بـه  )ي آلمانی  از فلسفهمتأثر ( آشکارا بیش از جریان اول به عین متمایل است      نهادگرا اقتصاد

 معطـوف بـه مـتن    عمدتاً به این دلیل است که جریان بازار   . دهد واقعیات متکثر جوامع نقش بسزایی می     
د و نگـاه دوم   مـی دهـ  رأي نگـاه اول بـه انتـزاع        ؛ معطوف به تجربه کشورهاي مختلف     گراییاست و نهاد  

نگـرد و جریـان    ت اعم از انسان ساده و در یک قالب خشک مـی    نگاه اول به همه موجودا    . خروج از انتزاع  
 از نگـاه  گراییاریخ در تحلیل جریـان نهـاد  رنگ تنقش پر. در دام تفکر قالبی نیفتدکند که   دوم سعی می  

تـوان    مطالعـه تـاریخ کـشوري نمـی     است و همانند او بدون تبیین ومتأثرخاصی که هگل به تاریخ دارد   
  .اش نظر داد درباره

 شناسی مبانی روش .3.1.3.3

توان گفت که همه  به بیانی می.  از مکتب تاریخی آلمان استمتأثر کامالًشناسی  این جریان به لحاظ روش
ز مکاتـب  اند ا داري بوجود آمده هاي نظام سرمایه مکاتبی که در اواخر قرن نوزدهم در پاسخ به ناکارآمدي    

ان و اقتصاد تطوري، همگی در انتقاداتی که به جریان اول دارنـد         یارسوسیالیستی و مارکسیستی و نهادگ    
در تجویزات، آشکارا تفاوت دارند ولی از آن جهت که تنها مکتبی که .  از مکتب تاریخی آلمان هستندمتأثر

ها ناگزیر بودند که اندك نگاهی  مگی آن پرداخت الجرم هاقتصاد بازاربه طور منسجم به انتقادات روشی از 
سه انتقاد عمده وجود دارد که همگی مکاتب موجود در این جریان به نـوعی             . نیز به ایشان داشته باشند    

از  ناقص ی روانشناسهاي اقتصاد بازار، تئوري گرایی عمومیت یا جهان: کنند  زمزمه می،ها را با کم و زیاد آن
اهمیتی که  در واقع . افراط در روش قیاسیو ،)نگاه مکانیکی به انسان (نسانیانسان مبتنی بر وجود خالص ا

مبتنی به تاریخ و که   ی و توجهدهند  میجاي قیاس نان این جریان به واقعیت، مشاهده و استقرا بهاقتصاددا
   .اند ي انتقاداتی است که به جریان بازار آزاد داشته نتیجه... دارند وفرهنگ و ساختار هر کشور 

هـاي علـم اقتـصاد جدیـد و ادعـاي       هـا و روش    ترین وجوه انتقادي این جریان، نقد فرض        در واقع از مهم   
این درحالی است که تکیه مقتدرانه بر کرسی تفکـر و مـدیریت علمـی جدیـد از          . شمولی آن است  جهان

  )   177، ص 1383خاندوزي؛ . (شمار می رود داري آزاد به نقاط قوت و وجوه کلیدي جریان سرمایه
عنـوان یـک کـل مطالعـه شـود نـه       که عقیده دارند اقتصاد باید بـه , گرایانه استاز منظر نهادگرایان نگرش کل 

شـناختی،  علم اقتصاد از نظر نهادگرایان بـا عقایـد و تجـارب سیاسـی جامعـه     . صورت عناصر جدا شده از هم    به
بـر ابعـاد فنـی و انباشـت     پس باید عـالوه     . تاس  هاي انسانی و اجتماعی گره خورده     شناختی و سایر عرصه   روان

 انجام تحول در آداب و عقایدشان نیز در مطالعـات اقتـصادي   برايسرمایه و تخصص نیروي کار تمایالت مردم       
هـا را نادیـده بگیرنـد ولـی     گونه نبوده است که اقتصاددانان قبلی نقش نهادها و اهمیـت آن    البته این . وارد شود 

  .دادند ها متغیرسازي انجام نمیکردند و در واقع در مورد آن نهادها را وارد تحلیل نمیهامهم این است که آن
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 مبانی تحلیلی .2.3.3

 توزیع درآمد .1.2.3.3

و از این جهت هـیچ بحثـی در حـد و مـرز آن را بـر      در جریان بازار وجود دارد   مالکیت   برايتقدسی که   
ن تصوري از آزادي که در این جریـان وجـود دارد الجـرم     آخورد و  در این جریان به چشم نمی    ،دتاب  نمی

 آزادي و مالکیـت در    هرچنـد  .دهد جاهایی به دولت یا قدرت حاکمه اجازه محدود نمودن مالکیت را می           
  . زها امکان متفاوت بودن دارندن تجویبرایها متفاوت و بنا هر دو جریان مقدس هستند اما تلقی

  بازار-دوگان دولت .2.2.3.3
ـیچ حکـم   . ترین نکته این است که هیچ تابویی در مورد حـضور یـا عـدم حـضور دولـت وجـود نـدارد                 و مهم  اولین ه

 توسعه، وجود یـک دولـت قـوي     برايبه یقین   . مقدسی نداریم و همه چیز معطوف به کارکردهاي حضور دولت است          
ـیچ تـضمینی   . هرکـشور اسـت  و کارآمد نیاز است، اما یک ترکیب مناسب از دولت و بازار فقط معطوف بـه تجربـه                 ه

هرکـشوري  . نیست که کارکردهاي مثبت یا منفی دولتی در کـشوري مـساوي همـان حکـم در کـشور دیگـر باشـد        
  .تواند الگوي خاص خود را دارا باشد و از این حیث هر نوع نگاه ایدئولوژیک و پیشینی به دولت محکوم است می

 تعادل .3.2.3.3

تواند نتیجه معکوس داشته و عدم تعـادل را   ها می ها و آزادسازي قیمت    متد است مکانیسم قی   قاین جریان معت  
انـد بایـد رعایـت     پس شروط موفقیت این ساز و کار که همان فروض موجود در متون اقتصادي            . تر سازد   وخیم

بحـث از عـدم    .هایی که در کشورهاي پیشرفته صورت گرفته باید مد نظر باشـد            گردند و هم چنین نهادسازي    
بـه نظـر   .  اسـت اقتصاد بـازار تري نسبت به جریان  ها و پایداري یا ناپایداري آنها در این جریان بحث مهم      لتعاد

  . تواند مانا یا نامانا باشد هاي اقتصادي در هر کشوري بنا به ساختار متفاوت آن می ایشان عدم تعادل

  وضع عادالنه .4.2.3.3
تواند تـوجیهی     عدالت آشکارا نمی   در حوزه نظري  ان  یارگنهاد (اولویتی اساسی دارد  عدالت  در این جریان    

خواهی   با نوعی برابرياساساًبرخی مکاتب این جریان،     . )دندر اولویت داشتن عدالت در حوزه اجتماع بیاب       
اند و برخی دیگر نیز با تکیه بر امور واقعـی و انـضمامی مثـل توسـعه و نقـش        تعریف شده و هویت یافته    

عـدالت نیـز در نـسبتی کـه بـا تعریـف آزادي       .  می کنند تأکیدمقوله بر اهمیت آن     توزیع درآمد در این     
اگر بنا به اکثریت این جریان آزادي امري مقدس باشد ولـی سـاز و   . گیرد شود و بار می مواجهیم معنا می 

 نقـض کننـده   اساسـاً ات بـازار  گرایـش کار بازار به تنهایی وجود و تحقق آن را تضمین نکند ـ در برخـی   
  . تحقق آزادي توام با عدالت به دولت متوسل شویمبرايشود ـ ناچاریم  ادي حقیقی تلقی میآز
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  رشد و توسعه .5.2.3.3
 به مقوله توسعه و رشد و پرداخت عمـده ایـشان بـه    بازاررغم پرداخت بسیار کم اقتصاددانان جریان      علی

این ( اغ گرفت در این حوزه است    توان سر    می گراییرف، عمده ادبیاتی که از جریان نهاد      مباحث نظري ص  
هاي کمی آن به مراتـب    باید بدانیم که رشد و شاخص).واقعیت هم در جهان و هم در ایران مصداق دارد  

دهد و بر  تر است و این جریان بیشتر در باب کیفیات اهمیت می         اددانان جریان بازار محوري   در نظر اقتص  
، و مدام بر از بین رفتن ترمینولوژي خاص خود را دارندینه ها در این زم  آن. کند   می تأکیدنهادهاي توسعه   
  .نماید عه نایافتگی را باز تولید میکنند که مدار توس  میتأکیدساز و کارهایی 

کنند و از ایـن    میتأکیدهاي بالقوه هر کشور   توسعه و شناخت ظرفیت فرایندر در   مدام بر غو  ان  یارنهادگ
دانند که استعداد کلی یک جامعه را در جهت بسط تفکرات نو        می ي عمیق فرایند توسعه را    فرایندجهت  

 فراینـد نـد و از وضـوح   ک ؛ لیکن جریان بازار مدام در سـطح سـیر مـی      هدد  هاي بسیار سوق می     وآوريو ن 
  .زند و از این جهت ترمینولوژي مجزایی ـ همانطور که بیان شد ـ در این بخش دارا نیست توسعه دم می

 در ایـن جریـان   .باشد ز مفهوم آن نسبت به جریان بازار می تر ا  در این جریان عمقی     توسعه فرایندمفهوم  
گیـرد، بلکـه منظـور از     ا مساوي با رشد اقتصادي قـرار نمـی   را تنهیز همانند جریان بازار توسعه یافتگی   ن

. باشـد  می...  فرهنگی و ،هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسیفرایندیافتگی یعنی رشد وارتقاي تمامی        توسعه
 بلکـه  ،کنـد  را تنها با یک دیـد کمـی بررسـی نمـی    یافتگی  این جریان، همانند جریان بازار مفهوم توسعه  

  . داند در ارزیابی توسعه یافتگی دخیل میمتغیرهاي کیفی را نیز 

 توزیع درآمد .6.2.3.3

 هیچ توجیهی یـا  مندانه و رفاه عمومی در جامعه است و    از نگاه اینان هدف غایی اقتصاد، معیشت کرامت       
هاي اجتماعی را از جایگاه هدفی دور کنـد، بـرخالف جریـان       تواند رفع فقر و محرومیت      مصلحتی را نمی  

هـاي   خـورد و اگـر ضـرورت      اول که در اساس نگرش آنها توجه چندانی به توزیع عادالنه به چـشم نمـی               
دانستند یـا   هاي فقر کافی می ه پرکردن دربرايتجربی و تاریخی نبود هنوز هم سازوکار رقابت و رشد را          

شـاید بتـوان خاسـتگاه ایـن     . دادند گذاري می در موقع تعارض، صراحتاً اولویت را به رشد تولید و سرمایه   
ایـن جریـان معتقدنـد کـه     . نیافته و زادگاه دانـش توسـعه دانـست    تفاوت را در محیط کشورهاي توسعه     

 توسـعه  فراینـد ي فقر،  مسأله درگیري مشخص با دهد اگر ما بخواهیم بدون      مطالعات اقتصادي نشان می   
ي اقتصادي فقر هم با مـا    زمان طوالنی در کنار توسعه     برايباشیم    را دنبال کنیم، قطعاً باید انتظار داشته      

 رشــد دچــار فراینــد معمــوالًدر بلندمــدت اگــر فقــر وســیع همــراه بــا رشــد اقتــصادي باشــد، ... باشــد
 فراینـد امـروز روزگـاري نیـست کـه     . بـرد   مـی سـؤال را نیز زیـر  شود که خود توسعه  هایی می  شکستگی

بـه بیـان دیگـر در    ... ي اقتصادي در چارچوب روش و الگوي انگلیسی قرن هجدهم صورت بگیـرد   توسعه
ي فقر را به حال خود رها کرد به ایـن امیـد کـه بـاالبردن           مسألهتوان    هاي توسعه نمی    طراحی استراتژي 
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سوي توسعه، بایـد دقـت کـرد     در عین حرکت سریع و صحیح به.  خواهدکرد درآمد سرانه، فقر را محدود    
، صـص  1383خانـدوزي؛  . (هـا حـل کنـد       سال براي فقر را    مسألهتواند    که رشد اقتصادي به تنهایی نمی     

187-188(  

 سیاستی هاي  توصیه .3.3.3

 ریزي  برنامه .1.3.3.3

هـا  پس طبیعتـاَ آن . گردد ین اقتصادي تنظیم میها زندگی اقتصادي توسط نهادها و نه قوان  عقیده آن به 
کیـد بـر    تأاقتصاددانان بایـد بـه جـاي        . شوند می قایلریزي در پیشرفت اقتصادي اهمیت      به نقش برنامه  

هـا  تعادل عمومی اقتصاد و ارتباط دادن ریشه مشکالت اقتصادي به عدم تعادل و سپردن حل و فصل آن 
-از آن. کیـد ورزنـد  تأوفصل دشـواریهاي اقتـصادي   ش دولت در حلبه بازگشت اتوماتیک به تعادل بر نق  

جایی که آنها عدم تعارض بین منافع فرد و منافع جامعه را قبول ندارند بـر دخالـت دولـت در راسـتاي                     
ها این مطلب را کـه بازارهـاي آزاد بهتـرین ابـزار             آن. کنندکید می تأسازي منافع فرد با جامعه      هماهنگ

از نظر عملی نیز نهادگرایان بـه دفـاع از نیازهـا و        . کنندبهینه منابع هستند رد می    دستیابی به تخصیص    
هـا  هاي بزرگ بر امور اقتـصادي آن      پردازند که بانکداران و بنگاه    هاي طبقه متوسط در جوامعی می     آرمان

-در راه مثالًها با نقد عقاید ارتدکس نئوکالسیک معتقدند که دستمزد یک نیروي کار             آن. حاکم هستند 
هاي مربوطه و مسیر کارکردهاي قوانین دولتی در آن سازمان ارتباط پیـدا           آهن بیشتر به توسعه اتحادیه    

  .وري نهایی به بهره-کنندها فکر میطور که نئوکالسیک تا همان-کندمی

 رعایت ترتیبات نهادي .2.3.3.3

هـایی تمرکـز    است و بـر موافقـت      بخش دیگر اقتصاد نهادگراي جدید به ترتیبات نهادي اختصاص یافته         
ویلیامـسن ایـن ترتیبـات نهـادي را         . کننـد  سازماندهی روابطشان تنظـیم مـی      برايدارد که افراد خاص     

در واقع در شاخه سازماندهی اقتصاد نهادگراي جدید بحث این اسـت            . نهادهاي سازماندهی نامیده است   
 انجـام کـدام   بـراي هـا  آیند؟ کدام سـازمان   وجود می ی به یهاکه در چهارچوب نهادي موجود چه سازمان      

. رسـاند اي مبادالتی را که تعهد نموده است به انجـام مـی  ترند و هر سازمان به چه شیوهمبادالت مناسب 
دانـیم کـه   که این را نیـز مـی    ضمن این . ها براساس تحلیل هزینه و فایده است      در اینجا هم همه انتخاب    

درك . ثرنـد مؤاند بـسیار  وجود آمدهاي که با تکیه بر آن بهب نهاديها در تغییر چهارچوخود این سازمان 
تر گفتـه  پیش. ها و نهادها کلید فهم تفاوت و ارتباط محیط نهادي و ترتیبات نهادي است      ارتباط سازمان 

وقتـی  . سـازمان نیـز چنـین کـارکردي دارد        . بخشندها ساختار می  شد که نهادها به کنش متقابل انسان      
هـا فقـط   بینیم کـه ایـن هزینـه   کنیم می آورد بررسی می  را که از چهارچوب نهادي سر برمی      هایی  هزینه
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. اند نیـز هـستند  هایی که به تبع آن رشد کرده بلکه محصول سازمان  , محصول چهارچوب مذکور نیستند   
 .دهنـد ولـی از یکـدیگر متفاوتنـد    ها کنش متقابل افراد را شکل مـی هرچند که هم نهادها و هم سازمان   

قواعـدي کـه بـازي را بـه روشـنی      .  درك این تفاوت در مثال ورزش رقابتی تیمی را در نظر بگیرید   براي
گزیند تا در چهـارچوب مـذکور بـازي را    هایی است که یک تیم برمیکند متفاوت از استراتژيتعریف می 

  . به نفع خود تمام کند
 ایجـاد بهبودهـایی   بـراي ا به نحو مقتضی  است بشر نتوانسته خود ر     جایی که اقتصاد خوب رشد نکرده     آن

تعدادي از مطالعات نهـادي اخیـر اهمیـت وجـود     . شوند سازماندهی نمایدکه منجر به افزایش ستاده می   
 ضـمانت  داراي حقوق مالکیت تصریح شده و ساختار سیاسی باثبات،. اندص کردهماتریس نهادي را مشخ   

شـود و   هاي مبادله میمنجر به کاهش هزینه) اعد حقوقیاز طریق قو(هزینه قراردادها   و تضمین کم   اجرا
یافتـه   هاي اندك مبادله هـستند کـه مبنـاي موفقیـت اقتـصادهاي توسـعه         همانطور که می دانیم هزینه    

دانـیم دانـش   دي مـی  تغییـر اقتـصا   فرایند اکنون درباره    که هم   که نتوانیم بیش از آن     تا زمانی . باشند می
یـک  . نیم عملکرد اقتصادي را در کشورهاي در حال توسـعه  بهبـود ببخـشیم              توا نمی اساساًکسب کنیم   
ت شـناختی،  یـ هـاي جمع  مشخـصه هاي بیشمار و از  منظرهاي متفـاوت مثـل  توان با آماره اقتصاد را می  

آوري و نهادي مشخص نمود ولی در حقیقت آنچه دانـستنش الزم اسـت اثـر متقابـل ایـن             فن اقتصادي،
  .ها بر هم استمشخصه

مـا در اقتـصاد نئوکالسـیک    . باشـد  ی وجـود داشـته  شـرایط ها بتوانند کار کننـد بایـد        که قیمت  این براي
کند و کننده و تولیدکننده نیز تغییر میدانیم که اگر تغییر کرد رفتار مصرفترین عامل را قیمت می    مهم

 ایـن کـه   بـراي .  شـویم شود ما از نقطه بهینه تولیـد و مـصرف دور     ها باعث می  هرگونه اختالل در قیمت   
این تجربه نشان داد . وجود آوریم باید اجازه دهیم آزادانه مبادالت صورت بگیرد   بتوانیم حداکثر رفاه را به    

هـا بخواهنـد آن آثـاري را کـه     کردند بجاست که اگـر ایـن قیمـت     میها    به نئوکالسیک که انتقاداتی که    
ها تحـت هـر   آزادسازي قیمت. باشد ی وجود داشته خاصشرایطباشند باید  گویند داشته ها می  نئوکالسیک

نـرخ بهـره را    مـثالً . تواند به نتایج دلخواه و مطلوب اقتصاد نئوکالسیک منتهی شوداي نمی  نهادي شرایط
 بلکـه موجـب ورشکـستگی    گـردد،   نمـی  ولی سیستم بانکی نه تنها به تخصیص بهینه منجر   شودآزاد می 

  . 1شودسیستم بانکی نیز می

                                                                                                                                                                            
هـا دو   به بعد میزان ورشکستگی بانـک 1980بینید از سال  ها را در دنیا بررسی کنید می      هاي بانک اگر آمار ورشکستگی    .1

ار پرنوسان بوده است و  یعنی اقتصاد بسی  . هاي بازارهاي سهام چهار برابر شده است      ورشکستگی و بحران  . برابر شده است  
علـت ایـن   . شود مثل اروپاي شـرقی قدري شدید است که منجر به ورشکستگی اقتصادي می    ها به البته گاهی این نوسان   

هـاي اقتـصادي در جامعـه    اي که باید براي استفاده از فرصت     شود که شرایط نهادي   صورت ساده چنین بیان می    موارد به 
 :بـود  استدالل چنین خواهد.  را در نظر بگیریدxبراي روشن شدن موضوع کاالي  . نداردها وجودوجود داشته باشد در آن    

شود از یـک طـرف تولیدکننـدگان    باشد آزادسازي قیمت باعث می داشته تر از حد نگه که دولت قیمت را پایین    درصورتی
یل افـزایش رقابـت و نزدیـک شـدن     دلکنندگان هم بهجدید وارد بازار شوند و رقابت شدت یابد، و از طرف دیگر مصرف         

ها افزایش دهد آن است که قیمتاما چیزي که در عمل رخ می. سطح تولید به سطح رقابتی به رفاه بیشتري دست یابند     
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   اقتصاد ایرانبرايصیه هاي مشخص تو .3.3.3.3

قولـه دولـت بـازار در       آمیـز بـه م     از نگـاه تقـدس     اقتصاددانان این جریان     :بازار-دولتترکیب مطلوب   
اي از  عـده . کنند  میتأکیدحوي بر لزوم دخالت دولت     هاي مختلف این جریان هر یک به ن        دسته. هراسند

 دولـت یـا بـازار    اساساًکنند که  ، اثبات میجدید رخ داده  هاي علم    ان با انقالب معرفتی که در فلسفه      ایش
هـاي جدیـد از دو گانـه صـفر و یـک جـدا        اي نیوتنی است در صورتی که نگاه    ه نگرشاشتباه و براساس    

اي دیگر بـا توجـه    عده  . ترکیب مطلوب دولت و بازار است     ، اساسی است  مسألهرو آن چه      هستند و از این   
انگـاره  ... ور و با استناد به حضور دولت در برخی کشورهاي اسکاندنیاوي و         به ساختار متفاوت اقتصاد کش    

  .پندارند ده لوحانه ـ حداقل در ایران ـ میعدم دخالت دولت در اقتصاد را سا
آنچه در نهایت مهم است که بدانیم آن است که معضل اساسی اقتصاد ایـران از نگـاه ایـن جریـان بـر خـالف                       

  . مشکل اصلی استباشد، ه ناشی از نبود نهادهاي مناسب میهایی ک  نابسامانی، بلکهجریان اول دولت نیست
، مقوله WTOبخش تجارت خارجی که مقوالتی هم چون سرمایه گذاري خارجی، حضور در   :ارت خارجی تج

شود یکی از موضوعاتی است کـه هـم بـه لحـاظ اقتـصاد       را شامل می ... اقتصادي با خارج و   خودکفایی و روابط    
اقتصادي حـول  است و هم جریانات مختلف   اقتصاددانان جمهوري اسالمی بودهسالیان سال مورد بحثسیاسی  

جـایی کـه   است تـا   ی رسیدههای گراییدر سیر تطور خود کم کم به هم  اما این جریان    . اند آن نظر پراکنی نموده   
کند؛ هم   میتأکیدبودن آن  ا فرصتی مداوماً بر نگاه هزینه ی ول،زند گذاري خارجی نمی دیگر دم از تحریم سرمایه

هادهاي  از نقش نانیاردر این زمینه نهادگ. رد عقالیی کرد فرصت که باید برخو  و هم  باشد  تواند هزینه داشته   می
تفـسیر بـدیعی از   اینـان  . کنـد   مـی تأکیـد  تعامل اقتصادي با خـارج       گذاري و نوع   الزم جهت نظارت بر سرمایه    

کند که ارتباط وثیقی با استقالل جمهوري اسالمی دارد و عمیقاً بر  الب ارائه مینسبت به دهۀ اول انقخودکفایی 
 . داردتأکیدتجربه کشورهاي اروپایی و پیشرفته در ابتداي روند توسعه 

 این محور، به حق محوري است که بیشترین ادبیات انتقادي نـسبت      :آزادي سازي و خصوصی سازي    
ت سـاله  خصوص بعد از تجربـه هـش   به. است ین محور خالصه شدهاین جریان در ابه جریان اول از سوي      

 فرصت خوبی فراهم آورده تـا ایـن   ،اي ندید هاي خود را عملی کرد و نتیجه      تعدیل که جریان اول تئوري    
سـازي   یت خـصوصی  موفق برايبه نظر ایشان تا نهادهاي الزم       .  انتقاد پیدا کند   برايجریان محمل خوبی    

شـود کـه بـه مراتـب بـدتر از       و عمالً منجر به انحصار خصوصی مـی ملی نیست فراهم نباشد امکان آن ع    
سازي به عنوان    ساز بر خصوصی    دادن آزادي   ر ایشان بحث جریان اول در اولویت      نظ به. صار دولتی است  انح

 اقتـصاد  انگارانـه اسـت و ناشـی از عـدم درك پیچیـدگی هـاي سـاختار               کافی خیلی سـاده   شرط الزم و    
                                                                                                                                                                            

شوند وارد سیستم شوند و مجوز کارخانه بگیرند اما سیستم اداري مانع از آن است که افراد اي عالقمند می یابد و عده  می
یعنـی  . داد و شرایط ورود آسـان نیـست   یعنی موانع اداري اجازه ورود را نخواهد  . هاي اقتصادي شوند  فعالیتبتوانند وارد   

. شـود  نمی موانعی که پیش روي تولیدکننده است فقط قیمت نیست و صرفاَ با آزادسازي قیمت فعالیت اقتصادي شکوفا        
یید این مطلب متفـاوت از آن اسـت کـه موضـوع را در       أتکند منتهی   یید می تأالبته این بحث را اقتصاد نئوکالسیک نیز        

  .ها بودوجود دارد که این فقط مثالی از آن... جز بروکراسی والبته موانع نهادي زیادي به. کانون توجه قرار دهیم



69 هاي فعال اقتصادي در ایران نشناخت جریا

اي  و محقق کردن آن بحث بسیار پیچیـده  در صورتی که نهادهاي الزم .باشد یافته میکشورهاي توسعه ن 
  .شود و هرگونه شتابزدگی محکوم استطلبد که باید کار  هاي پژوهشی می است که طرح

 هاي فعال اقتصادي شناسایی جریان .4.3.3

 )مؤمنیفرشاد (1 در ایرانگراییپیشگامان اقتصاد نهاد .1.4.3.3

ویـژه ایـران در    نیافته به هاي توسعه کند که دانش اقتصاد در جامعه    با ارائه شواهدي ادعا می     مؤمنیدکتر  
ترین وظایف علم آن است کـه در قلمـرو خـاص خـود بتوانـد تفـسیري             زیرا از اساسی  . حال بحران است  

ر سازد، هاي آتی را میس بینی تحول مطابق با واقع، از علل پیدایش وضع موجود عرضه کند و امکان پیش            
 بـراي تـوان بـه نظریـاتی کـه در زمـان و محـیط خاصـی               هاي ما نشان داده که نمـی        که تجربه   در حالی 

دانشی کـه  ... علتی خود را آسوده کرد  اکتفا نمود و یا با رویکرد روش تک     رفتارهاي اقتصادي مطرح شده   
دهـد و هنجارهـاي    مـی ي فرهنگی جامعه را تشکیل       شود، بخش مهمی از سرمایه       می  در جامعه پذیرفته  

ي دانش اقتصاد  سرچشمه. گذارد گیري رهبران سیاسی اثر می       و بر تصمیم   کند  فکري جامعه را معین می    
سـوي    فـرآوري تفکـر و راهبـر مـا بـه        منـشأ هاي وسیعی از آنچـه        از کشورهاي خاصی جوشیده و بخش     

ال دانـش در اختیـار مـا قـرار     هـاي انتقـ   تصمیمات اقتصادي است، ابتدا در آنجا تولید شده و با مکانیسم   
هاي دانش اقتصاد را به اعتبار   هاي نظریه   سازي محدودیت   تبعید و تاریخ فلسفه، امکان پنهان     . است  گرفته
رو عدم درك عمـق و کـاربرد    از این. گیري اهداف مستتر میسر کرد  خاص مکانی و زمانی با جهت شرایط

هـاي اقتـصادي در بـسیاري      دانش، از علـل بحـران    هاي خاص این    بجا از دانش اقتصاد و سنتی و ویژگی       
انـد، تردیـدي در بـاب     شـناختی نظریـه را ارزیـابی کـرده     اغلب کسانی که از موضـع روش  ... کشورهاست

توانـد   هـاي علمـی نمـی    ن کوشـش برایبنـا .  تاریخی محیط خود ندارنـد شرایطپرداز از   پذیري نظریه تأثیر
ي  کننـده   کـشورهاي مـصرف  بـراي ي اساسـی   مـسأله س پـ . گیري ارزشی باشد   طرف و عاري از جهت      بی
. هاي فکري دیگران در قلمرو دانش اقتصاد، درك ضرورت برخورد فعـال و انتقـادي بـا آنهاسـت              وردهآفر
ي غیرعلمـی بـودن بـه      پرهیـز از واردشـدن خدشـه   بـراي اقتـصاد  دهندگان علـم    سفانه بیشتر انتقال  أمت

آوا گشته و دستاوردهاي نظري ایـشان را بـا دو داعیـه      آن همپردازان هاي کالسیک، با برخی نظریه    گزاره
دانند، در الگـوي   که همگان تفاوت الگوها را می در حالی. دهند طرفی ارائه و آموزش می      جهانشمولی و بی  

برد و هر اختاللی با مکانیسم خودکار  سر می ي انسانی مانند طبیعت در تعادل فیزیکی دائم به       آنها جامعه 
موتور انسان نفع شخصی مادي تلقی شده و به منافع اجتمـاع       . ی، زودگذر و جزیی خواهدبود    دست نامرئ 

  )179-178، صص 1383خاندوزي؛ . (شود و توزیع عادالنه در حد بحث جانبی نگاه می

                                                                                                                                                                            
 اعضاي عنوان واسطه فوت، به دلیل فاصله گرفتن از فضاي آکادمیک کشور و دکتر عظیمی به در این بررسی دکتر رزاقی به  .1

  .گنجد فعال این جریان نیستند و بررسی آنها در این مقال نمی
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 نهـادي، سـاختاري در جامعـه    شـرایط اي و  دهد اگر مقدمات توسعه وي با یک رویکرد تاریخی نشان می      
از دیـدگاه او  . اي در پـی خواهدداشـت   طلبی و رهاسازي اقتـصادي نتـایج ضدتوسـعه    ديآماده نباشد، آزا  

هـاي   توانـد ضـد آزادي   ندارد بلکه می داده که نظام بازار آزاد نه تنها تعهدي نسبت به عدالت  تجربه نشان 
ه و داري نه محوریت کرامت انسان بلکه حاکمیـت سـرمای   ي نظام سرمایه نتیجه. باشد خرد و فردي داشته  

  . مان با آزادي و عدالت استأضدیت تو
زعــم  تــوان طرفــداران تــسلط و حاکمیــت در اقتــصاد دانــست، لــیکن بــه هرچنــد ایــن جریــان را نمــی

زیرا اقتصاد ملی خـود  .  بطور قوي قابل دفاع تجویز است     گرایی  نظریه مداخله  مؤمنینظرانی چون     صاحب
از سوي دیگر هم . براساس برنامه و تدبیر سامان یابدبایست  کند و می   پیشرفت نمی خود و با رهاسازي       به

ی شـرایط  ذاتـی بـه سـمت تعـادل ندارنـد و تحـت       گرایشهاي اجتماعی، اقتصادي به هیچ وجه   سیستم
هـا نیـز مـشاهده     در تجربه عملی اقتصاد... تواند رو به تزاید و تشدید باشد      ها می   ها و عدم تعادل     نابرابري

است مگر اینکـه تمهیـدات و تـدابیري را در      نصاب از پیشرفت نرسیده   کنیم هیچ کشوري به یک حد       می
هـا و   ي اینکـه آزادسـازي   واسـطه   نظر بـه   اما در عرصه  . باشد  صورت آگاهانه داده    چارچوب منافع ملی و به    

تـر در دنیـا    ترهاست، شرکت سـهامی اقتـصادهاي قـوي       نابرابر، به نفع قوي    شرایطسازماندهی رقابت در    
هـا را از   ها و حمایت ها، نظارت  مدت، کنترل   تر را متقاعد کند تا در کوتاه        شورهاي ضعیف کوشیده است ک  

هـاي   نیافته در قـرن بیـستم، نمونـه    با هر معیاري کشورهاي توسعه    ... ساختار اقتصادي خود مرتفع سازد    
هـا شـده،   و آنچه عمالً نـصیب آن  هستندهاي تاریخی، آزادسازي و رهاسازي اقتصادي       ترین تجربه   افراطی

  )181همان، ص . (است ماندگی نبوده چیزي جز بازار تولید عقب
 توسـعه  فراینـد بودن و نظـارت از سـوي دولـت در     سازي، مکمل هاي زمینه  نقشمؤمنیدر دیدگاه دکتر    

لیبـرال را پـذیرفت   توان الگـوي تحـول سـاختاري      معتقد است نمیاساساًوي  . شد  گاه محور نخواهد    هیچ
ها حاکم شود، قدرت واکـنش خودکـار در    ر دخالت دولت به حداقل برسد و نظام قیمتمبنی بر اینکه اگ  

آنچه الزم است بلوغ تکنولوژیک و تحول نهادي، ساختاري همراه با       . آید  وجود می   برابر هر عدم تعادلی به    
تر  در کشورهاي در حال توسعه سازوکار حضور دولت در اقتصاد از این هم پیچیده  . استقالل جمعی است  

: گویـد  هاي دولتی بـه بخـش خـصوصی ایـران مـی             در خصوص واگذاري بخش    مؤمنی. شود  تر می   ظریف
سازي حسن ذاتی یا قبح ذاتـی دارد بلکـه    سازي این نیست که خصوصی ي خصوصی  ما در زمینه   مسأله«

سـازي آن هـم بـه چـه       موجود اقتصاد ایران مالحظه کرد که کدام گونه از خصوصی شرایطباید براساس   
مـشکل اصـلی مـا ناکارآمـدي در بنگـاه دولتـی       ... میزان، در چه زمینه و با چه اهدافی باید طراحی شود   

آورد و تغییـر مالکیـت       هاي سیاسی که سو تخصیص منابع را به ارمغان می           مشکالتی چون دخالت  . است
ت هـایی چـون بانکـداري در یـک سـاخ      کـردن بخـش     خصوصی و رقابتی  ... ي آن نیست    کننده  هم اصالح 

. هاي زودبازده و پربـازده اسـت    فعالیت برايگذاري    دهی و سرمایه    دادن وام   نیافته به معناي ترجیح     توسعه
ي  ي شواهدي در مـورد تجربـه   وي با ارائه. »هایی که مسلماً مضمون تولیدي نخواهد داشت یعنی فعالیت 

ل کلی و غیـر مـستند را   در دوران گذار توسعه حتی اگر این تحلی     «: کند  بخش خصوصی ایران اضافه می    
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 بـراي خـود تـضمینی    هاي متعلق به بخش عمومی ناکارآمد هستند، باز این بـه خـودي   بپذیریم که بنگاه  
بخـش   توانمنـدکردن  بـراي اي را  ن ما بایـد حتمـاً دوره   برایبنا. کردن بخش خصوصی نیست     کارآمد عمل 

 انجام تجارت معتقـد    برايدولت  ریزي    وي همچنین در مورد حمایت و برنامه      . »خصوصی در نظر بگیریم   
ي رونـدها و   دهـد کـه مواجهـه    ي انقالب صنعتی نشان مـی  شواهد تئوریک و تجربی پس از دوره   «: است

موضع ما نباید ادغام منفعل باشـد،  . ندي منفی در پی خواهدداشتبرای نابرابر، شرایطنهادهاي جهانی در   
. هـاي تجـارت پیـدا کنـیم     گیري سـازمان  ا سمتبلکه رسالت ما این است که نسبت منافع ملی خود را ب       

پذیرد و ما هـم   سازي دقیقاً در قالبی گزینشی صورت می دهد جهانی  آنها نشان میتأکیدهاي مورد   حوزه
ي   توسـعه بـراي توجه کنید که در سطح ملی یک تعهد مرکـزي   ... باید گزینشی و با تدبیر برخورد کنیم      

حـال  . شـد  اي سودمند واقع می   هاي منطقه   ر رفع محدودیت  ي مناطق وجود داشت و به همین خاط         همه
وجـود آورد،   عنـوان یـک نهـاد مرکـزي بـه          توسـعه در سـطح جهـانی بـه         بـراي اگر بتوان چنین تعهدي     

ي مضامین عدالت خواهانه و سودمند باشد اما تـا زمـانی          تواند دربردارنده   سازي می   گفتن از جهانی    سخن
  )184-183همان، صص . (»برند ترها سود می ياست فقط قو که این اتفاق نیفتاده

تعارض و تباینی میـان  اي معتقد است     هاي کارشناسی و تجارت توسعه       در چارچوب تحلیل   مؤمنیدکتر  
 بـر محـور    ي عزیمـت خـود را طراحـی برنامـه     رشد و عدالت وجود ندارد، لیکن معتقد است اگر ما نقطه       

قرار دهـیم یقینـاً بـاالترین سـطوح رشـد را هـم              ) ی است که فراگیرتر از عدالت توزیع    (عدالت اجتماعی   
نیافتـه تجربـه    وجـه در کـشورهاي توسـعه     آورد در حالی که عکس این قـضیه بـه هـیچ             دست خواهیم   به

هاي کـشورهاي   وي باورش بر این است که الگوي تحلیلی علم اقتصاد، قادر به تبیین واقعیت          . است  نشده
خـود حـاوي هـیچ اطالعـات دقیـق و       خـودي  ینکه رشد اقتصادي بهباشد و از جمله ا  در حال توسعه نمی   

ها در الگوي مطلوب ایـن جریـان و    حاکمیت شرافت انسان. ي بهبود وضعیت فقرا نیست      روشن در زمینه  
توان جز مقدمات رویکردي وي در این خـصوص   بسترهاي دینی و ارزشی نسبت به موضوع عدالت را می         

  )188همان، ص . (شمرد

 گراییهاي جریان نهاد ترین کتاب همم .2.4.3.3

 1372حسین عظیمی، نشر نی، : نیافتگی در اقتصاد ایران مدارهاي توسعه( 
 1375پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، : بحران در علم اقتصاد و اقتصاد ایران( 
 ... 

 گراییهاي جریان نهاد پایگاه .3.4.3.3

صـورت مـستقیم کـه     ، نـه بـه   »جامعه و اقتـصاد   «و  » تصاددین و اق  «هاي     با مجله  دین و اقتصاد   مؤسسه
 مـدیریت  در ریزي برنامه و پژوهش عالی مؤسسههمچنین  . بصورت تلویحی، مروج افکار این جریان است      
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 و توسعه اقتصاد حوزه در کتب انتشار به تر  بیشفرسایی می کند که البته        نیز در این زمینه قلم     توسعه و
  .پردازد می بومی

 ) نوچپ(ن اقتصاد دولتیجریا .4.3
گیـري   شـدن باعـث شـکل    صنعتی. شدن اروپاي غربی سر برآورد  صنعتی فرایند از   اقتصاد مارکسیستی رادیکال  

داري، خوداتکایی منـاطق روسـتایی    از آنجا که سرمایه. یک طبقه جدید شد که به ابزار تولید دسترسی نداشت         
بـار، نامناسـب، وحـشتناك و      کـاري فالکـت  شـرایط و تنها با  را از میان برد، کشاورزان به شهرها سرازیر شدند     

 آنقدر با آینـده درخـشانی کـه متفکـران عـصر روشـنگري              شرایطاین  . دستمزدهاي بخور و نمیر مواجه شدند     
ها را به سمت مالکیـت خـصوصی بـه عنـوان آخـرین سـنگر        وعده داده بودند در تضاد بود که بسیاري از توجه  

 از  برخـی از کـارگران و روشـنفگران   شـرایط در ایـن  . ناپذیر معطوف ساخت سئولیتامتیازات اشراف و قدرت م    
  .  لغو مالکیت خصوصی ابزار تولید انبوه نمودندبرايهایی  شروع به طرح درخواست جمله مارکس،

امـروزه خواهـان    باشـد،  ي اقتـصاد مارکسیـستی رادیکـال مـی     ي تعدیل شـده   نو که نسخهجریان اقتصاد چپ 
آنهـا در راسـتاي   . انـد  صورت محـدود محقـق شـده    هاي رفاهی به   بیشتري هستند که توسط دولت    هاي    برابري

طـور   همـین . کننـد  اهدافشان با تهدید به مصادره اموال ثروتمندان، آنها را مجبور به دادن برخی امتیـازات مـی       
ارفرمایـان از  اسـت تـا کـارگران در برابـر قـدرت ک      بسط حقوق بشر و مدنی در جوامع دموکراتیک باعث شـده          

هـاي کـارگري و قـانون حـداقل         همچنین امروزه حمایـت دولـت از اتحادیـه        . حمایت بیشتري برخوردار شوند   
  )130، ص 1389کالرك؛ (. است کارگران تا حدي از نیروهاي رقابتی بازار در امان بمانند  دستمزد باعث شده

 مبانی شناختی  .1.4.3

 پراکنـدگی  این جریان به دلیل نوظهـور بـودن و  بانی شناختی  باید توجه کرد که تبیین و دسته بندي م        
نظریات ارائه شده در آن تا حدي مشکل است ولی این جریان نیز همانند سایر جریان هاي ماتریالیستی           

  .کند ها می بر اساس یک دیدگاه مادي اقدام به تحلیل پدیده

 شناختی مبانی هستی .1.1.4.3

 در ایـن جریـان      )و هرچه که متافیزیـک اسـت      (آوردن از خدا     صحبت به میان     اصوالً :خداشناسی ،
اصالت ماتریال و به رسمیت شناختن و واقعیـت دانـستن هرچیـز کـه مـاده      . رسد نظر می  مضحک به 

در جریـان اقتـصاد بـازار    . اسـت   هاي این جریان کنار گذاشته است، خدا و قضا و قدر آن را از تحلیل     
ند صفت ربوبیت ندارد، امـا در ایـن جریـان اصـالً خداونـدي      خداوند صفت خالقیت را داراست، هرچ     

 .وجود ندارد که صفتی بر آن مترتب باشد
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 ثرات در آن أ و تـ تـأثیر  به وجـود نظـام      قایل مادي است و اگر      صرفاًاي    جهان پدیده  :شناسی  جهان
ـ براياز این منظر . فرماست شک نظام مادي است که بر آن حکم       باشیم، بی  ه دنبـال   هر پدیده، باید ب

   . هاي دنیوي قابل اثبات نیست وجود مکانیسم مادي بود و وجود سازوکار متافیزیکی در خلق پدیده
 در  ،شـود  از آنجا که این جریان نیز در چارچوب یکی از مکاتـب مـادي تعریـف مـی      :شناسی  انسان

ـ   هاي دیگري که در این حوزه تعریف می اي با جریان    تفاوت ریشه  تعریفی انسان  در ایـن  . داردشـود ن
 کـه بـدون توجـه بـه     شـود   مـی   مادي در نظـر گرفتـه  صرفاًان یک موجودي   عنو  به جریان نیز انسان  

کردن نیازهـاي غریـزي خـود بـه منظـور        در تالش و تکاپو به منظور برطرف   نیازهاي معنوي همواره  
سیـستی   البته این جریـان نـسبت بـه جریـان مارک        .آید افزایش سطح مطلوبیت و رفاه خویش بر می       

  و اساسـی در رفتـارش سـهم بیـشتري    هاي انسان به عنوان یک عامل مهم      گیري  تصمیم برايسنتی  
  .باشد  میقایل

بنـدي    قدرت انتخاب بوده و توانایی اولویـت دارايعنوان موجودي که  این جریان انسان را تا حدي به     
جریـان بـه انـدازه جریـان     البته باید توجـه کـرد ایـن    . شناسد باشد می بین شقوق مختلف را دارا می 

عنـوان تنهـا عامـل     رسی بدون هزینه به اطالعـات انـسان را بـه   یبرالیستی که با توجه به فرض دست   ل
 باید قبول کرد که نـسبت بـه جریـان    ی ول؛بیند داند نمی اساسی در به حداکثر رساندن رفاه خود می    

نـده در بـروز یـک رفتـار        کن در خصوص نقش انسان به عنوان یک عامل تعیین        رادیکال  مارکسیست  
 .تري است  موضع تعدیل شدهدارايی و به حداکثر رساندن مطلوبیت خود یعقال

 هـا نیازهـاي بیولـوژیکی مـشخص و ظرفیـت خـردورزي دارنـد، امـا محـیط                   انسان :شناسی  جامعه
 بستر اجتماعی کـه زبـان،  . گذارد اي می  عمدهتأثیرشان بر خودآگاهی و رفتار آنها    اجتماعی و طبیعی  

 هـستند،   ها ضـروري   تعالی و پیشرفت انسانبرايآورد    وجود می   هاي تعامل به    ها و شیوه    سنن، ارزش 
. هایشان را جز در پیشوند با دیگـران شـکوفا سـازند    توانند استعدادها و پتانسیل ها نمی   چرا که انسان  

اد با تولدشـان  جامعه یک ارگانیسم زنده است که افر      . جامعه چیزي بیش از جمع افراد منفرد نیست       
از آنجا که جامعه مقدم بر فرد است منافعی متمـایز و    . شوند  به آن وارد و با مرگشان از آن خارج می         

تـرین   طور یک جامعـه خـوب گـسترده        همین. بالقوه متعارض از تمایالت خاص هر یک از افراد دارد         
. کنـد  بـل را تـشویق مـی    پیشرفت فردي و روابط اجتماعی مبتنی بر احترام متقابرايي ممکن     دامنه

 )   123؛ ص 1389کالرك؛ (
گیري و نقـش   رغم اهمیت نسبی که این جریان در خصوص تصمیم    همچنین باید توجه کرد که علی     

سی از نظام مارکسسیت رادیکال معتقد است      تأ است، ولی با     قایلانسان در ارتقاء سطح زندگی خود       
اي جز همکاري جمعی  هداف و مطلوباتش چاره استیفاي حقوق خود و همچنین تحقق ا برايکه فرد   

بینیم که   برجستگان این جریان می رايرو با مراجعه به آ      در جهت تحقق این خواسته ها ندارد از این        
کنند تا فرد در قالب   زیادي بر تشکیل نهادهاي اجتماعی در چارچوب یک نظام دموکراتیک میتأکید

  .  هاي خود را برآورده نماید باشند، بتواند خواسته ی با فرد می اهداف تقریبا مشترکداراياین نهادها که 
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  شناختی مبانی معرفت .2.1.4.3

اینان  .1مسلک دارد در مقابل مارکس دترمینیست  بیشتري بر مارکسِ جوان و هگل      تأکیدنو    جریان چپِ   
اده و اقتـصاد  کـم بـه انـدازه مـ         به دلیل تمایالت هگلی، به ایده، فرهنـگ و ایـدئولوژي، اهمیتـی دسـت              

بسیاري از آنان فلسفه تاریخ و جبرگرایی تاریخی مارکسیسم ارتـدکس را مـردود            از این حیث    . دهند  می
 نزدیـک اسـت و     گرایـی  بیشتر به عینـی   ،  گرایی ذهنی-گرایی عینیاین جریان در طیف      نهایتاً. شمارند  می

 .بل ادراك باشدبا حواس بشري قاعنوان واقعیت دارد که  چیزي به تمایل به قبول آن

  شناختی مبانی روش .3.1.4.3

یاسـی حـاکم بـر آن     ساختار اقتصادي یک کشور تا حدي بر مبناي ساختار نظـام س      چپ نو معتقد است   
 لذا آنهـا پـیش از آنکـه بـه تحلیـل سـاختار اقتـصادي و بررسـی روابـط بـین                 ،گیرد کشور نیز شکل می   

 .م سیاسی حاکم بر آن کشور می کنند ابتدا اقدام به تبیین نظا،متغیرهاي آن بپردازند
دهنـد؛    تـرجیح مـی  اقتصاد دانشگاهیهاي متکی بر  اي را در تحلیل وقایع بر تحلیل   رشته اینان رویکردهاي بین  

 صرفاًو کند سزا ایفا میشان، نقشی بهاستفاده از علوم اجتماعی و تاریخ و سیاست در تحلیل اقتصادي     همچنین  
سـاختار اقتـصادي یـک کـشور کـافی       تحلیل و داوري در خصوص وقـایع و      براي ها و روابط موجود را     شاخص

 .تر به این امر مبادرت ورزند کنند با استفاده از ابزارهاي موجود با یک نگاه واقع بینانه دانند و سعی می نمی

 مبانی تحلیلی .2.4.3

کنـد،    مختلـف اقتـصادي مـی   هـاي  اصول تحلیلی که این جریان با استفاده از آنها اقدام به تحلیل پدیده          
ایـن اصـول از البـالي    . یافتـه و مـشخص وجـود نـدارد          سـازمان  کامالًصوررت    ها به   برخالف سایر جریان  

توان این اصـول را در   شود ولی در حالت کلی می       هاي برخی صاحب نظران این جریان استنباط می         گفته
  .بندي کرد پنج حوزه به صورت ذیل دسته

 مالکیت .1.2.4.3

 به ترکیبـی از مالکیـت     قایل مشخصی نیست و     کامالًگیري     موضع دارايجریان در خصوص بحث مالکیت      این  
داري و  خالف دو جریـان نظـام سـرمایه     قطبی برکامالً یک دیدگاه دارايباشند و  بخش خصوصی و عمومی می  

                                                                                                                                                                            
هر دو گروه . هاي جوان یا انقالبی هاي پیر یا ارتجاعی و هگلی هگلی: ندا طرفداران هگل بعد از او به دو دسته تقسیم شده        .1

نظـر گـروه اول،    بـه . ا کسی نیـست فهمند و پیروان واقعی جز آنه عقیده داشتند که معناي اصلی تعالیم هگلی را آنها می     
گر این است کـه   نمایان) سیستم حکومت پادشاهی، مذهب و سایر شئونات اجتماعی(وضعیت موجود در آلمان آن زمان     

است، ولی  ي مبارزه با نهادهاي اجتماعی به پیروزي قاطعی رسیده ي کافی رشد کرده و در صحنه ادراکات انسانی به اندازه
 نهادهاي اجتماعی معاصر خود بودند عقیده داشتند که نیروي فکري و ادراکات انـسانی بایـد رشـد    گروه دوم که مخالف   

  .موفق به ایجاد تغییراتی شود... کند تا در مبارزه با نهادهاي اجتماعی از جمله حکومت، مذهب، فرهنگ و 
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داننـد و   ع فـرد ارجـح مـی    مناف تأمین منافع جامعه را به      تأمیناز آنجا که این جریان      . باشند  سوسیالیستی نمی 
تـوان   هاي مختلف اقتصادي اصرار دارنـد، مـی    نظارت بر بخش   برايهمچنین نسبت به وجود یک دولت مقتدر        

بایـست مالکیـت بعـضی     باشـند و معتقدنـد کـه مـی     گفت تا حدي نیز متمایل به مالکیت بخش عمـومی مـی      
 اختیار آن نیز در دست دولـت باشـد تـا    همواره به صورت عمومی بوده و) هاي استراتژیک  مثل بخش (ها    بخش

اما با ایـن حـال دیـدگاه آنهـا بـسیار تعـدیل       . منافع به دست آمده از آن شامل حال تمامی اعضاء جامعه بشود  
کردن اقتصاد، مالکیـت بـسیاري از    تر از جریان نظام چپ سنتی است و بر این باورند که در جهت مردمی                یافته
سـاالر   ولی نکته اینجاست که آنها مکانیسم مشخصی در خصوص اقتصاد مـردم   . توان واگذار کرد    ها را می    بخش

 دقیقا مشخص ننموده اند که کدام بخـش هـا را مـی    مثالً(اند  با مالحظاتی که معتقد به آن هستند ارائه نکرده   
  ).  بایست در دست دولت باشد ها همچنان می توان به مردم واگذار کرد و کدام بخش

 بازار-دولتدوگان  .2.2.4.3

هـاي اقتـصاد را در اختیـار     هگراسـت کـه بایـد قلـ      داشتن یـک دولـت مقتـدر مـردم       به قایلاین جریان   
ها تـشویق    کاالهایی فراهم آید که آن قلهبراياي توزیع نماید که تقاضا  باشد و درآمدها را به گونه     داشته
تـصاد، در واقـع رکـن اصـلی پـروژه       ارائه تصویري دال بـر انـدازه بـزرگ دولـت در اق         ،ها از نظرآن . شوند

 اقتـصادي،    دولتـی بـا نظـام   ي ین چارچوبی عدم تناسب اندازه بدنهاقتصادي نولیبرالیسم است که در چن 
، نـد دلیـل آنکـه اقتـصاد نئوکالسـیک     دهـا معتق  آن. شود مشکالت اقتصادي معرفی می همه ي  رچشمهس

 نظام اقتـصادي و  ي شی از درك نادرست گستره نا،آفریند عنوان یک معضل می ي بزرگ دولت را به   اندازه
 بازتـاب اعمـال شـکل     ایـن درك نادرسـت   در واقـع .باشد انگاري بخش مهمی از قلمرو اقتصاد می      نادیده

 علمی و فنی نیست بلکه عمیقاً صرفاًخاصی از مناسبات قدرت میان طبقات مختلف در جامعه است، که           
 اسـتفاده از شـاخص مرسـوم     ي  طور کلـی در نحـوه      هی را به   چنین اشتبا  ي  آنها ریشه . سیاسی نیز هست  

هـایی اسـت    بینند و دلیل آن هم نادیده گرفتن حـوزه  یعنی نسبت اندازه دولت به کل اقتصاد کشور، می        
هـا را در شناسـایی    هاي منـتج شـده از ایـن تئـوري    هاي مرسوم دور بوده و شاخصکه از تیررس تئوري   

  .1سازد لت و بخش خصوصی ناتوان میهاي دوهایی از دامنه حوزه بخش

                                                                                                                                                                            
از اقتـصاددانان  (لهام از نظریـات کـارل پـوالنی    هاي شاخص این جریان است با ا براي توضیح این موضوع دکتر مالجو که از چهره         .1

) مبادله مبتنی بر مقابله به مثل، مبادله مبتنی بر بـاز توزیـع و مبادلـه بـازاري       : چپ ، که در حالت کلی مبادالت سه دسته است         
کـردن منطـق    حـاکم ي پس از جنگ که به تدریج تالش زیادي براي  معتقد است ، مثالً در حوزه اقتصاد ایران از آنجا که در دوره   

بـه  (بازار صورت گرفت ، مبادالت مبتنی بر مقابله به مثل کاهش یافت و مبادالت مبتنی بر باز توزیع تغییـر ماهیـت پیـدا کـرد             
هاي دولت در انباشت سرمایه افزایش و در افزایش سطح رفاه کاهش یافـت و در تـأمین امنیـت داخلـی و       طوري که سهم هزینه   

پس مالجو . همچنین مبادالت بازاري که بر اساس انگیزه نفع شخصی بود افزایش پیدا کرد    ). یر باقی ماند  خارجی تقریبا بدون تغی   
باشـد بلکـه از     به معناي افزایش سهم بخش دولتی و یا انقباظ بخش خصوصی نمیگیرد که انبساط بخش دولتی لزوماً نتیجه می 

  .یابد ر اقتصاد ایران افزایش میاین دوره به بعد سهم بخش دولتی کاهش و سهم بخش خصوصی د
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عنـوان نماینـده منـافع جمعـی      دولـت در ایـن جریـان تنهـا بـه          معتقد است   ) 123، ص   1389(کالرك  
 شهروندان ایـن امکـان   برايدر این وضعیت دولت . دهد خوبی انجام می شهروندان است که کار خود را به  

 خودشـان انجـام   برايی محقق سازند از طریق جمع    توانند به تنهای    سازد تا آنچه را آنها نمی       را فراهم می  
  . دهند

 تعادل .3.2.4.3

آمـده در   طور نیست که هر نوع عدم تعـادل بوجـود    بود و این      محتوم به شکست خواهد    منطق بازار قطعاً  
داري،  هاي سرمایه از نظر این جریان در بسیاري اوقات در نظام . شود  نهایت منجر به یک تعادل جدید می      

دادن  آوري نقـدینگی و سـرمایه و سـوق    جاي آنکه نقش جمع به) نظیر بورس(  اي  اي مالی و سرمایه   بازاره
باشـند،   هاي تولیدي و خـدماتی در جهـت رشـد اقتـصادي هرچـه بیـشتر را داشـته        آن به سمت فعالیت 

 و هـاي سـرگردان   آوري سـرمایه  اند که در واقع بیشتر نقش جمع     صورت بازارهاي مالی تصنعی درآمده      به
پس در نتیجه از ایـن  . کنند هاي سوداگري و تجاري را ایفا می ها در جهت تقویت بنیه فعالیت       هدایت آن 

 عملکرد آزادانه عرضـه و تقاضـا را ممکـن    براي ناظر به این باشد که فرصتی      صرفاًمنظر هر سیاستی که     
هـاي تولیـدي    ش ورود به بخـ برايچرا که با این وضعیت بخش خصوصی . کند، محکوم به شکست است    

واقـع در ایـن    بینـد کـه در   هاي سوداگري می کند و منفعت خود را بیشتر در فعالیت       عالقگی می   ابراز بی 
  .1شود حالت اقتصاد با کمبود عرضه و مازاد تقاضا مواجه می

 وضع عادالنه .4.2.4.3

عـدالت بـه مفهـوم    یا حـداقل،  است و  عنوان عدالت مطرح نبوده   ي این جریان چیزي به      ي اولیه   در نسخه 
 از این منظر تفاسیر در مـورد عـدالت از منظـر ایـن     .است برابري بین صاحبان کار و سرمایه تحویل شده      

اند  اي دیگر وي را فیلسوفی پنداشته اي مارکس را فیلسوف عدالت پنداشته و عده عده جریان متفاوت است؛
گونه  و این. است فظی با فالسفه عدالت داشتهزبانی و اشتراکات ل    هم صرفاًکه دغدغه عدالت نداشته  بلکه       

پرداز عدالت نیست،   تئوريرد و مارکس اصالًا جایگاهی نددارند که در اندیشه مارکس عدالت اصالً بیان می
 .اند  هم زبانی با فالسفه عدالت دارد و بر همین اساس به تفسیر مارکس پرداختهصرفاًبلکه 

 بـه نفـی مالکیـت خـصوصی     رأي دنبال نفی از خود بیگـانگی،   بهناین جریا توان گفت اما در مجموع می   
ـ         عدالت    نه ؛است داده خـاطر برقـراري و حـساسیت بـه عـدالت، بلکـه           هو علت توجه به طبقه کارگر، نه ب

  )نظر شهید مطهري (.است  که بدان پرداختهاست ر تفسیر دیالکتیکی از طبقات بودهخاط به

                                                                                                                                                                            
یا از نظر آنها در مورد پدیده رکود تورمی در ایران که در این حالـت کمبـود و گرانـی هـر دو مالزمنـد افـزایش قمیـت               .1

برداري ناکارآمد و عدم تعادل  چرا که آنها این رکود تورمی، ناشی از بهره    . تواند انگیزه افزایش عرضه را تحرك بخشد        نمی
دانند کـه بیـشتر از    یع منابع و نیروي انسانی است، پس در نتیجه آنها تعادل مبتنی بر منطق بازار را موضوعی می  در توز 

  .باشد هاي موجود باشد ، ساخته و پرداخته ذهن می آنکه مبتنی بر واقعیت
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عدالت به معناي آن است که مزایا ترتیب  عیت متفاوت است؛ بدین   ي امروزي این جریان وض      اما در نسخه  
انـد،   هاي سیاسی دموکراتیـک تـدوین شـده   فرایندو منافع بر اساس آن دسته از معیارهایی که از طریق         

 هـستند   هـا ضـروري    پیشرفت انسانبرايی که شرایطشهروندان باید نسبت به آن دسته از      . توزیع گردد 
عدالت همچنین مستلزم اعمـال  . هاي بهداشتی، صاحب حق دانسته شوند        مراقبت مانند نیازهاي مادي و   

هـاي نـو، وسـعت     معناي برابري نیـز از منظـر چـپ     ) 124؛ ص   1389کالرك؛  . (ي قانون است    طرفانه  بی
تحقـق برابـري   . است؛ برابري نه تنها به معناي برابري در فرصت بلکه برابري اساسی در نتیجه است      یافته

  .ها و نیز کمک دولت به افراد فقیر باشد یدارایستانی و یا حتی مصادره  مستلزم مالیاتممکن است 

 رشد و توسعه .5.2.4.3

کنـد و در    نمـی گراییهاي اقتـصاد بـازار و نهـاد    در مورد مفهوم رشد این جریان تفاوت چندانی با جریان 
تنهـا تفـاوت ایـن    (باشـد   مـی ) GDPرشـد  (ها رشد به معنـاي افـزایش سـطح تولیـد           تمامی این جریان  

ایـن جریـان بـا در نظـر     ). ها اتخاذ می کننـد    هاي رشدي می باشد که این جریان        ها در استراتژي    جریان
کنـد کـه بیـشتر بـه رشـد       گرفتن دو استراتژي رشد متعادل و رشد نامتعادل، رشد اتکایی را طـرح مـی         

شـوند   گـذاري انتخـاب مـی       مایه سـر  بـراي هـایی کـه       در این استراتژي تعداد رشته    . معتدل نزدیک است  
هـاي پیرامـونی    هـا و برخـی رشـته    نسبت به رشد نامتعادل بیشتر شده، روابط منسجمی میان این رشته       

 بـراي هـاي انتقـال نیـرو     هاي اتکا و اهـرم  هاي نیرومندتر به عنوان نقطه شود و برخی رشته بینی می  پیش
تواننـد   ز واحـدهاي معـدنی و کـشاورزي مـی    از نظـر آنهـا، شـماري ا     . کنند  تر عمل می    هاي ضعیف   رشته

  .چنین نقشی را ایفا کنند

  توزیع درآمد .6.2.4.3
نـه   آنها بـر توزیـع عادال     ،خواهانه است  از آنجا که دموکراسی مورد نظر این جریان یک دموکراسی عدالت          

رگتـرین  ر واقـع آنهـا یکـی از بز    د. دارنـد  تأکیـد  رشد بین اقشار مختلف جامعه       فراینددرآمدها در حین    
 تأکیـد داري  ؛ در نظـام سـرمایه  داننـد  ي را همین توزیع ناعادالنه درآمدها مـی دار هاي نظام سرمایه   ضعف

شود که تنها طبقـات   د همین انباشت سرمایه باعث میبسیار زیادي بر انباشت سرمایه وجود دارد که خو  
 جامعـه  بقات زیادي از اعـضاي مند شوند و ط ز عایدي ناشی از این انباشت بهره     جامعه ا  خاصی از اعضاي  

  . 1سته مطرودان اجتماعی قرار بگیرنددر د

                                                                                                                                                                            
اعـث تـشدید اختالفـات طبقـاتی     هاي مبتنی بر منطـق بـازار ب   مثال در حوزه اقتصاد ایران، پس از جنگ به واسطه اتخاذ سیاست   .1

موجود در جامعه شد و تنها طبقات خاصی از اعضاي جامعه که داراي قدرت سیاسی و یا ثروت اقتصادي بودند، از اجـراي چنـین    
کاهش یافت و یا ثابت ماند؛ یـا اگـر سـطح    ) سطح رفاهشان(بردند و دیگر اعضاي جامعه یا قدرت اقتصادیشان       هایی بهره   سیاست
است از آنجا که این سطح رفاه نسبت به طبقات خاصی از اعضاي جامعـه کـاهش یافتـه،      طور مطلق افزایش پیدا کرده       به رفاه آنها 

  .است شناسی، رفاه این طبقات کاهش پیدا کرده پس طبق نظریه درآمد نسبی اقتصاد یا محرومیت نسبی جامعه
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 سیاستی هاي  توصیه .3.4.3
 هاي تثبیت اقتصادي  سیاست .1.3.4.3

داري است، اما دالیل آن متفـاوت   ناپذیر اقتصاد سرمایه ثباتی بخش اجتناب   این جریان اعتقاد دارد که بی     
 افـزایش سهمـشان از   بـراي م، تجلی تضاد میان طبقات متخاصم تور. داري است  از نظرات اقتصاد سرمایه   

آنهـا بـا افـزایش    . سـازد  از سوي دیگر رکود و بیکاري نیز دو هدف این طبقات را محقق می           . درآمد است 
 وسـیله میـان کـارگران، عـدم      آورند و بـدین     نیروي کار را تحت کنترل درمی     » ي بیکاران   ارتش ذخیره «

گـذاري در   بینی افراطی سـرمایه    همچنین رکود، توان تولید مازاد که خوش      . کنند  امنیت شغلی ایجاد می   
زمـانی کـه وقـوع یـک رکـود،      . بـرد  ي منتهی به رونق اقتصادي عامل آن است را از میان مـی      طول دوره 

توانـد   ي رونق و گـشایش دیگـري مـی    دهد، دوره هاي مربوط به نیروي کار و سرمایه را کاهش می    هزینه
  )      234-233؛ صص 1389رك؛ کال. (آغاز شود

هاي اقتـصادي میـزان بیـشتري از کنتـرل یـا مالکیـت         ثباتی   بی برايحل نهایی      از منظر این جریان، راه    
هایی به سمت تحقق این هدف برداشته شود، تلفیقـی        هنگامی که قدم  . ي تولید است    عمومی ابزار عمده  

برابـري  «و  » شـدن   دموکراتیـک «،  » اقتـصادي  ریـزي   برنامـه «،  »هاي محـدود    سازي  ملی«هاي    از سیاست 
   : که شماي آن در زیر آمده است)241-240همان، صص  (شود پیشنهاد می» بیشتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هاي تثبیت اقتصادي جریان چپ سیاست. 16 شکل

  

  محدودسازي  ملی
کنترل دولت بر صنایع کلیدي مانند انرژي، ارتباطات، حمل و 

داري در تملک  تواند به شکل سهام نقل و نیز بانکداري که می
بخش خصوصی درآید اما مدیریت فعلی همچنان نقش خود 

تواند این باشـد کـه        ي جایگزین نیز می     شیوه. را حفظ کند  
را بدهـد تـا   اش این اختیـار      دولت به بوروکراسی مدیریتی   

 .ی را اداره کندمصنایع عمو

  ریزي اقتصادي برنامه
هایی یا از سـوي دولـت    بینی تواند شامل پیش ریزي می این برنامه 

ســازان بخــش خــصوصی یــا شــامل  بــراي کمــک بــه تــصمیم
تا زمانی .  ها باشد االجرا براي صنایع یا شرکت هاي الزم دستورالعمل

ي اقتـصاد   کـه تولیـد بخـش خـصوصی همچنـان بخـش عمـده       
  اعتبارات،دهد، دولت باید بر تخصیص  سوسیالیستی را تشکیل می

 

  هـاي جدیـد و جابجـایی     محل اسـتقرار شـرکت                        
 

هاي تثبیت  سیاست .ها را اعمال نماید هاي موجود برخی کنترل شرکت                      
  دموکراتیک شدن اقتصادي

  کننـده  ي سوسیالیستی واقعی، باید مـنعکس  دولت در یک جامعه   
پـذیر    منافع عمومی بوده و کامالً نسبت به شـهروندان مـسئولیت          

ي اقتصادي و سیاسـی خواهـان         دو حوزه ها در هر      رادیکال. باشد
 . ها هستند سازي تمرکززدایی از قدرت و دخالت عمومی در تصمیم

سازي  ها باید با قبول مشارکت کارگران در فرایند تصمیم شرکت
دموکراتیک و حتی مالکیت مستقیم ابزار تولید از سوي کارگران         

یـق  از طر  تواننـد   اند می   هایی که دموکراتیک شده     شرکت. شوند
 .وري، کارایی را ارتقاء بخشند نابع و افزایش بهرهمکاهش اتالف 

  برابري بیشتر
تواند از طریق استمرار بخشیدن  توزیع برابرتر ثروت و درآمد می  

اهش وابستگی اقتصاد به حالـت      هاي مصرفی کافی و ک      به هزینه 
. گذاران ثروتمند، ثبات اقتـصادي را بهبـود بخـشد     روانی سرمایه 

هـا و   توان از طریق وضع مالیـات بـر دارایـی      برابري بیشتر را می   
هایی براي تضمین اشتغال با دستمزدهاي مناسـب          اتخاذ سیاست 

همچنین باید  . براي تمامی شهروندان قادر به کار، محقق ساخت       
شده زندگی بـراي آن دسـته از         داقل استانداردهاي تضمین  از ح 

 .افرادي که قادر به مشارکت در نیروي کار نیستند، حمایت کرد
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 زدایی  فقرهاي  سیاست .2.3.4.3

 داري ضـروري دیـده    سـرمایه بـراي دي راز دیدگاه این جریان و از آنجا که فقر و نابرابري به لحاظ کـارک      
هاي بازتوزیعی بتواند ایـن ضـعف سـاختاري عمـده            ی شدن سیاست  یاجراشوند، آنها تردید دارند که        می

 برايهاي دولت  در حقیقت آنها بر این ادعا هستند که برخی تالش      . داري را برطرف نماید     اقتصاد سرمایه 
هاي اجتماعی که از سوي   بر اساس دیدگاه آنها، برنامه    . ندشو  کمک به فقرا عمالً باعث ترویج نابرابري می       

 درآمد پایین و جلوگیري از داراي آرام کردن طبقات  برايگیرند غالباً     هاي رفاهی مدرن صورت می      دولت
هـایی اتفـاق    هـاي رفـاهی دوره      یش عمده نقش دولت   که افزا   چنان. هاي اجتماعی کارکرد دارند     نظمی  بی
هـاي   ن برنامـه برایبنا. هاي گسترده ساختار سیاسی موجود را تهدید نموده است تیتاده است که نارضای  اف

شوند، چـرا کـه تعـداد ارتـش ذخیـره          کاهش فقر و بیکاري طراحی نمی      برايداري    رفاهی دولت سرمایه  
هـاي   دار حاکم افزایش خواهدداد و هـدف اصـلی برنامـه    ي سرمایه زنی کارگران را علیه طبقه     قدرت چانه 

  .  حفظ نیروي کار ارزان، و کنترل طبقات پایینی استرفاهی،
دیدند که از  کردند و آنرا شیوه اي می شده را ترویج می   این جریان ابتدا نظام حداقل درآمد تضمین      

هاي   اما با بروز نارضایتی.شد ي شهروندان تضمین می    نیازهاي اساسی همه  طریق آن برآورده شدن     
ي رفاهی، شک و تردیدها در مورد عملی بودن سیاسی درآمدهاي ها عمومی در مورد اقدامات دولت

کـرد   ها فقرا را افراد مرفهی مـی  در واقع این سیاست.  توان کار تفوق یافت    داراي افراد   برايانتقالی  
هاي فقرزدایی این جریان به پیـشنهاد   ن سیاستبرایبنا. که بدون کارکردن، زندگی لوکسی داشتند     

ی هماننـد  دارایـ بر طبق این سیاست اعطاي حقوق مالکیـت بـر    .  منتج شد  »محور  یدارایبازتوزیع  «
 خواهد شـد؛ چـرا   کاراییوري و  باعث افزایش بهرهداشتن محل کار و سکونت به تمامی شهروندان،   

؛ 1389کـالرك؛  . (پذیرنـد  ی را می دارایهاي مالکیت بر     که در این وضعیت افراد حقوق و مسئولیت       
  )274- 273صص 

  اقتصاد ایرانبرايهاي سیاستی  صیهتو .3.3.4.3

هاي سیاستی ارائـه شـده در    هاي شاخص این جریان توصیه خواهیم با استنباط از نظریات چهره      حال می 
  .این جریان را در پنج حوزه مورد بررسی قرار دهیم

  
 گیـري طبقـه    نظر این جریان بخش خصوصی در ایـران همزمـان بـا شـکل             به :سازي خصوصی

ِ ناشـی از    عمدتاًاین بخش نوپا . ع به پا گرفتن می کند متوسط شهري شرو    از سـرمایه انباشـتیِ
ي به تجارت در و تمایل زیاد) که در واقع هنوز نیز وضع برهمین منوال است(برد  نفت بهره می 
در . آورد ن دوگانگی شدیدي بین زندگی روستایی و شـهري را پدیـد مـی         برایبنا. آن وجود دارد  

سـازي در پـیش گرفتـه شـده توسـط            ازي این جریان با روند خصوصی     س  خصوصی فرایندمورد  
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سازي مبتنی بر نظام بازار فقط باعث چپاول  جریان اول مخالف است و معتقد است که خصوصی
 این جریان در .شود ها و طبقات خاصی از اعضاء جامعه می   ها و منابع عمومی توسط گروه      ثروت

 آنان در اقتصاد است ولی بـا توجـه بـه        مؤثر نقش   کردن و حضور و    عین حال که موافق مردمی    
 بـر  قایـل ) این دولت نیز خود از میان مردم برآمده اسـت (تعریفی که از دولت مقتدر دموکرات  

در ...) مثل صنعت فوالد یا نفت و(هاي استراتژیک  بایست برخی صنایع و بخش این است که می
اي خـاص تحـت    نابع ملـی توسـط عـده     منافع همگانی و جلوگیري از غارت این م        تأمینجهت  

دولـت دموکراتیـک بـه    ) و نه مالکیت، مالکیت منابع به صورت عمومی است    (اختیار و مدیریت    
ها را طوري که به منافع عمومی لطمه وارد نکند به مردم          نمایندگی از مردم باشد و بقیه بخش      

داري موافـق    پس ایـن جریـان نـه بـه شـدت نظـام سـرمایه          .هاي خصوصی واگذار کرد    و بخش 
 بلکه در خصوص     است؛ سازي سازي و نه به اندازه نظام سوسیالیستی مخالف خصوصی         خصوصی

در ایـن  . سازي مالحظـات خـاص خـود را دارد و بیـشتر موضـع میانـه را دارد                  خصوصی فرایند
خصوص دکتر رئیس دانا به عنوان یکی از چهره هاي شاخص این جریان در مصاحبه اي  بیـان       

سازي حرکت  هاي نفت هم اندك اندك به سمت خصوصی رسد که چاه قتی خبر می و«: کند می
کرده و یا یکی از صاحبان سرمایه با یک رقم بزرگ، صنایع فـوالد کـشور را خریـداري کـرده،                     

گونه کارها دلهره آور است، زیـرا ایـن    اقتصاددانان راست خوشحال می شوند اما در حقیقت این  
ایستی در چارچوب یک نظارت ملی و دموکراتیک به نفع توسـعه          صنایع استراتژیک هستند و ب    
خالصه کالم این که من مخالف اقتصاد آزاد بـه معنـاي اقتـصاد    . بلند مدت کشور حرکت کنند    

داري دولتی  هاي سرمایه  بلکه با اقتصاد ولنگار که در آن گرگ و پلنگ و بهره،ساالر نیستم مردم
کنـد و تـوان    ند، مخالفم، زیرا تنها فقر گـسترش پیـدا مـی   افت و بوروکراتیک به جان اقتصاد می  

ها راه را برروي رشد بادوام و بلنـد      شود یا به تعبیر دیگر این روش        زاي اقتصاد متوقف می     درون
    .»بندد هاي آینده می سازي زندگی نسل  و بهینهتأمینمدت 

 دهد که  تدر اهمیت زیادي می   وجود یک دولت دموکراتیک مق     از آنجا که این جریان به      :ریزي برنامه
هاي مهم به نـوعی منجـر بـه افـزایش تقاضـا و در نتیجـه رشـد         بایست با در دست داشتن بخش  می

 کـل  بـراي ریـزي    پس به همین دلیل این جریان بر لزوم وجود برنامه و برنامـه   .اقتصادي بیشتر شود  
هـاي مهـم در     از معیـار  دارد و در واقع از نظر چهره هـاي شـاخص ایـن جریـان یکـی           تأکیداقتصاد  

برنامـه بـه   خصوص ارزیابی میزان موفقیت دولت ، میزان تحقق اهداف در نظر گرفته شده در درون                 
  .باشد واسطه  عملکرد دولت می

 گرایینهادهاي این جریان تا حد زیادي شبیه جریان     گیري  توسعه موضع  فراینددر خصوص    :توسعه 
 دولـت بـه عنـوان    بـراي ها دارد و در این میان       ي بخش  هي موازي هم    زیادي بر توسعه   تأکیداست و   

 اسـت و طرفـداران آن   قایـل  توسعه یافتگی اهمیت زیـادي  فرایندیک عامل مهم و تعیین کننده در    
.  توسعه کـشور فـراهم آورد  برايمعتقدند که در این میان دولت می بایست زیر ساخت هاي الزم را              
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مثـل  (یـافتگی    توسعهفرایندرهاي مطلوب اجتماعی در این  خواهند که ساختا   ولی باز با این حال می     
آسیب نبیند و تمام سعی آنها این است که از ابزارهـایی اسـتفاده نماینـد کـه            ) حقوق اولیه کارگران  

زا  آفرینی عوامل برون  نقشبرايگفته نماند که این جریان نا .ساختارها را در معرض تهدید قرار ندهد     
 اهمیـت  فراینددر این ...) ها در  عرصه سیاست خارجی و ها و فرصت ، تنشلمللیا مثل مناسبات بین (

  . استقایلزیادي 
  در زمینه صنایع این جریان معتقد است که تا زمانی کـه صـنایع نوپـاي داخلـی                :سیاست صنعتی

بایست اقـدام بـه اتخـاذ سیاسـت        توانایی مقابله و مقاومت در برابر صنایع خارجی رقیب را ندارد می           
...) مثل اعمال تعرفه ، کمک هـاي یارانـه اي ، اعطـاي تـسهیالت ،          ( حمایتی از صنایع داخلی     هاي  

هـا معتقدنـد کـه ایـن       البتـه آن .کرد تا صنایع داخلی بتوانند قدرت و اسـتحکام الزم را پیـدا کننـد       
اي بـه بعـد ایـن صـنایع بایـد بتواننـد بـا                صورت دائمی باشد و از یک مرحلـه        بایست به  حمایت نمی 

کننـد کـه     اثبات این موضوع بـر ایـن مطلـب اسـتناد مـی          براي آنها   .صنایع رقیب به رقابت بپردازند    
دهـد کـه ایـن کـشورها تـا            تاریخ رشد صنعتی کشورهایی چون ایاالت متحده و آلمـان نـشان مـی             

د، سیاسـت حمایـت از صـنایع     بـو   شـان توانـا نـشده      که در تولیدات محصوالت اصـلی صـنعتی        زمانی
هـاي کـالن     قاطعیت دنبال کرده و بر محصوالت صنعتی وارداتی همچـون فـوالد تعرفـه       داخلی را با  

  .بستند می
  ي قـدیمی اسـت کـه از دوران         فراینـد سازي اقتـصاد     از دیدگاه این جریان جهانی     :سیاست تجاري

دلیـل برخـی تحـوالت سیاسـی     داري وجود داشته اما در سه دهۀ اخیـر بـه           گیري نظام سرمایه    شکل
. تري شده است    اشی شوروي و برخی تحوالت تکنولوژیک و اقتصادي وارد مرحله جدي          همچون فروپ 

سـازي اقتـصاد   دهـد از واژة جهـانی   پسندد و تـرجیح مـی   شدن اقتصاد را نمی    این جریان واژه جهانی   
داري بـا اراده آن را آغـاز     هاي سرمایه  ي است که قدرت   فراینداستفاده کند، زیرا معتقد است که این        

 پیـشرفت لـوازم   بـراي کننـد و    منافع ویـژه و تـضمین سـود خـود آن را دنبـال مـی          برايد و   ان  کرده
شـدن    البته باید گفت که این جریان پدیده جهـانی .اند گذاري کالن کرده   شان نیز سرمایه   تکنولوژیک
  . داري مخالف است سازي سرمایه داند ولی با پدیده جهانی را مفید می

بازسازي اقتـصاد جهـان تحـت    داري و  سازي سرمایه د در پدیده جهانیطرفداران این جریان  معتقدن    
 امکانات رشد اقتصاد ملی کشورهاي در     ی به صورت روزافزون    ،  مالی مقیم واشنگتن   مؤسساترهبري  

کردن سیاست اقتصاد کالن، کشورها را به داخل اقتـصاد    جهانی.نادیده انگاشته می شودحال توسعه  
نتیجه آن اقتصاد ملی کشورها به ذخایر و منابع طبیعی و نیروي کار ارزان         دهد که در     بازار سوق می  

شود، منجـر بـه      المللی پول پیچیده می    صندوق بین » داروي اقتصادي «وقتی نسخه   . شود محدود می 
زیرا کشورهاي در حال توسعه تولیدکننده را به تنظـیم   . شود تخریب بیشتر قیمت کاالها در دنیا می      

 وجـود اختالفـات قابـل     از طرفـی .دارد مـی  خود با کمبودهاي بازار جهـانی وا اديهمزمان رشد اقتص 
مالحظه در هزینه زندگی بین کشورهاي در حال توسعه و توسـعه یافتـه، کـاهش ارزش پـول ملـی          
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، منجر بـه  )تحت برنامه تعدیل ساختاري(همراه با آزادي تجارت و نامنظم کردن بازار اجناس داخلی  
 کـه در چنـین   شـود  هاي داخلـی بـه دالر مـی       عبارت دیگر وابسته کردن قیمت      یا به  »دالري شدن «

طور روزافزون قیمت مواد اولیه غذایی داخل کشور بـه سـطح قیمـت جهـانی همـان مـواد                 به حالتی
المللـی کـردن قیمـت هـاي      این نظام جدید جهانی، مادامی که بر پایـه اهـداف بـین         . شود آورده می 

 با سـرعت فزاینـده بـین دو       باشد اري شده ذگ بازار کاالهاي جهان سیاست   اجناس و امتزاج تمام عیار      
 تفـاوت فـاحش   )کارگران کشورهاي در حال توسـعه و کـشورهاي پیـشرفته    (بازار مشخص کارگري  

 تفاوت و دوگانگی آنهاي مهم     یکی از ویژگی    که شود کند و مانع اتحاد جوامع کارگري می       ایجاد می 
زمـانی کـه قیمـت هـا     .  نیروي کار بین دو دنیاي فقیـر و غنـی اسـت   در ساختار دستمزدها و هزینه 

در جهان سـوم و  ) هاي نیروي کار و هزینه(شود، دستمزدها  سان شده و به سطح جهانی آورده می       یک
اخـتالف فـاحش   . مانـد  مـی بـاقی  تـر   اروپاي شرقی به اندازه هفتاد مرتبه از کشورهاي صنعتی پایین    

 از اختالفـات درآمـدي در      بر دوش آنهایی که شدیداً      سنگین دیگري  درآمدي در میان ملل، خود بار     
 در اکثـر  طـور مثـال    بـه .کنـد   تحمیـل مـی  برنـد  سطوح مختلف اجتماع در رنج و عذاب به سـر مـی         

 الـی  10هاي کوچک تنهـا از     از مردم روستاها و بخش    % 70درآمد و یا متوسط درآمد،       کشورهاي کم 
 . شوند مند می شور بهرهمیانگین درآمد سرانه ساالنه ک% 20

 هاي فعال اقتصادي شناسایی جریان .4.4.3

 پیشگامان جریان اقتصاد چپ نو .1.4.4.3

 محمد مالجو .1.1.4.4.3

هـاي شـاخص ایـن     آموختگان اقتصاد دانشگاه تهران است، همانند سـایر چهـره    که از دانش  محمد مالجو 
مفاهیم مورد پذیرش، در اقتصاد ایران را مـورد  هاي تحقیق، ساختارشکنی کرده و   در تمام عرصه   جریان،

   .پردازد هاي مفهومی بدیل می گزین دهد و از رهگذر نقد این مفاهیم به ارائه جای تشکیک قرار می
 تـرجیح  اقتـصاد دانـشگاهی  هـاي متکـی بـر       اي را در تحلیل وقایع بر تحلیـل        رویکردهاي بین رشته   وي
 .کنـد سزا ایفا می، نقشی به اواریخ و سیاست در تحلیل اقتصادي  استفاده از علوم اجتماعی و ت     و  د؛  ده  می

یـران و عوامـل    که بـه بررسـی وضـعیت اقتـصادي ا     است  آنجایی هاي وي،    در تحلیل  مصداق این ویژگی  
کنـد در دوره پـس از جنـگ     پـردازد و بیـان مـی    کننده آن در دوره پس از جنگ تا دولت نهم می       تعیین

کـرد کـه کمتـر تحـت      بر نظام بازار حرکت کرد و سعی مـی     اقتصاد مبتنی    اقتصاد ایران بیشتر به سمت    
 ولی در دوره دولت نهم روند حرکتی اقتصاد ایران تا حـد زیـادي           . سایر متغیرهاي دیگر قرار بگیرد     تأثیر
یاسـی خـاص پرداختـه     از منطق سیاسی دولت بوده وبیشتر به مسائل اقتصادي بـا یـک نگـرش س        متأثر
اقتـصاد بوسـیله متغیرهـاي سیاسـی         »شـدگی  حـک «ع به اصطالح این وضـعیت را        است که در واق    شده
  .نامد می
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 به سـه دسـته   از اقتصاددانان چپ ، که در حالت کلی مبادالت را        (با الهام از نظریات کارل پوالنی       مالجو  
در  )زاري مبادلـه بـا  .3 مبادله مبتنی بر بـاز توزیـع      .2 مبادله مبتنی بر مقابله به مثل        .1: کرد  تقسیم می 

ي پس از جنـگ کـه بـه تـدریج تـالش       نجا که در دورهاز آمعتقد است ) بحث دولت(حوزه اقتصاد ایران   
 حاکم کردن منطق بازار صورت گرفت ، مبادالت مبتنی بر مقابله بـه مثـل کـاهش یافـت و           برايزیادي  

ي دولـت در انباشـت   هـا  طوري که سهم هزینـه  به(  باز توزیع تغییر ماهیت پیدا کرد مبادالت مبتنی بر  س
 امنیت داخلی و خارجی  تقریبـا بـدون      تأمینسرمایه افزایش و در افزایش سطح رفاه کاهش یافت و در            

پـس  . ایش پیدا کردو همچنین مبادالت بازاري که بر اساس انگیزه نفع شخصی بود افز.) تغییر باقی ماند  
یـا انقبـاظ   فزایش سـهم بخـش دولتـی و     به معناي اگیرد که انبساط بخش دولتی لزوماً مالجو نتیجه می 

 بلکه از این دوره به بعد سهم بخش دولتی کاهش و سهم بخش خـصوصی در         ،باشد بخش خصوصی نمی  
  .یابد اقتصاد ایران افزایش می

  دانا فریبرز رئیس .2.1.4.4.3
 . استکانون نویسندگان ایران و عضو دانشگاه تهران ایرانی و استاد اقتصاد اقتصادداندانا  فریبرز رئیس

دانان  شود از پرکار ترین اقتصادوي که با ادبیات سیاسی و اقتصادي تند در محافل علمی شناخته می
چند تاي آن ( عنوان کتب 33حدود . است ایرانی است که در موضوعات متفاوتی به اظهارنظر پرداخته

سازي، سوسیالیسم و هاي جهانی و جهانی قدرت ل جهان ،یسیاسی، مسا  اقتصادي هبار در)  با دیگران
، اقتصاد کاربردي و )،حمل ونقل ، اقتصاد کالن کشاورزي اي،شهري،منطقه(دموکراسی، اقتصاد ایران 

چنین  هم.... اجتماعی در ایران ، نقد اجتماعی شعر و ادبیات معاصر ایران و  هاي اقتصاد سنجی، آسیب
 براي مقاله تحلیلی 200هاي علمی و تخصصی و بیش از  مقاله علمی چاپ شده در مجله 65 در حدود

توان در زمینۀ سیاسی نیز در کارنامۀ او می. هاي علمی اوست تی از جمله فعالینشریات داخل و خارج
نامد و بیشتر از منظر سیاسی به نقدهاي تند وي بر اقتصاددانان نئوکالسیک  که او آنان را بورژوایی می

  .هاي مختلف سیاسی اشاره کردهاي متعدد او در عرصهخوانیکند و نیز مخالفآنان را نقد می
داري جهـانی بـه    ه دیگر اقتصاددانان حوزه چپِ نو در ایران، بر محوریت نظـام سـرمایه          دانا به همرا  رئیس

دالیـل ناکـامی کـشورهاي جهـان سـوم در      .  داردتأکیـد هاي جهـانی  فرایندعنوان منبع مهم تحوالت و      
داري از موضـوعات مـورد عالقـه آنـان           توسعه اقتصادي و اجتماعی و ارتباط آن با اقتصاد جهانی سرمایه          

ات آن را بـر تحـوالت جهـان       تـأثیر کـرده و     داري را با دقت دنبـال       شدن سرمایه   جهانی فرایندآنان  . تاس
  .کنند نیافته بررسی میصنعتی و جهان توسعه

 از سـاختارهاي سیاسـی و    متـأثر  کـامالً هاي سیاسی دوران ما را        ها، شکل نظام    وي به مانند مارکسیست   
تواند مستقل از نظـام حـاکم بـر      مفهوم دموکراسی در نظر او نمینبرایداند و بنا اجتماعی و اقتصادي می   

البته در عمل در اروپا تا چندین دهه طول کشید تـا حـق         .  هاي اقتصادي مورد ارزیابی قرار گیرد     فرایند
ها حاضر به اعطاي حق رأي به کارگران و افـراد کـم درآمـد نبـود و      رأي عمومی شد و بورژوازي تا مدت   
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ین بود که چون این افـراد در زنـدگی شخـصی خـود لیاقـت و توانـایی خاصـی نـشان         توجیه آن نیز چن  
اي داشته باشند و یا آن کـه اصـالً    گیري خردمندانه  اداره امور جامعه نیز تصمیمبرايتوانند  اند، نمی  نداده

ي گیـر  خردمندانه نیست، افرادي که خود سهمی در منافع اقتصادي ندارند، در مورد این منـافع تـصمیم         
هاي سیاسی کشورهاي غربی را مورد تهدید قرار دادنـد،            هاي کارگري، نظام    تنها زمانی که جنبش   . کنند

نشینی شدند، آن هم از ترس فروپاشی، تا بتوانند همچنـان از منـافع اقتـصادي      ها وادار به عقب     این نظام 
  دسـتی  طبقـات پـایین  طور آهـسته بـه    بهرأيبورژوازي حمایت کنند و بدین ترتیب بود که اعطاي حق         

ها دریافـت کـه    اما موانعی عمده وجود داشت که طبقه کارگر با التفات یافتنِ بدان. جامعه نیز ارزانی شد   
از جمله آنها این بودکه ساختار سیاسـی نظـام، از پـیش توسـط     . توانایی بر هم زدن نظم موجود را ندارد  

که لزوماً از طریق انتخابات قابل جایگزین شدن بورژوازي شکل گرفته و در آن قدرتهایی تعبیه شده بود           
همچنین توانایی شکل دادن به افکار با استفاده از تبلیغات،که نیازمند قدرت سرمایه بود؛ سـالح             . نبودند

دسـت  هـاي پـایین   وسـیلۀ آن از متحـد شـدن گروههـا و تـوده     دیگري بود که بورژوازي کشف کرد تا به     
 متضاد گرایانه دارد و ماهیتاً  نخبه دانا دموکراسی جدید نیز خصلت     رییسن از نظر    برایبنا. جلوگیري نماید 

ي دادنِ صـرف تقلیـل داده   أها را به ر  با منافع طبقات پایین دست جامعه رشد و نمو نموده و نقش توده            
  . است

نظـام  وکراسیِ مبتنی بـر  کننده دامنه دموکراسی است، چرا که در دم از نظر رئیس دانا، نظام بازار محدود  
رف  برایبنـا . ش حـق رأي دارد ا طور واقعی فقط و فقط بـه میـزان قـدرت اقتـصادي          هکس ب بازار، هر  ن صـ

دهد و او به  هاي کالن توزیع منابع جامعه را به فرد نمی   فرایندداشتن حق رأي سیاسی، امکان نظارت بر        
ه اقتصاد را نیز محل    اما دموکراسی مطلوب وي، عرص    . تواند در مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد      خوبی نمی 

افـراد  مین نیازهاي اساسی همـه  أکند، ت  داند و این دموکراسی تالش می       گیري مردم می    نظارت و تصمیم  
نامد کـه بـر پایـه حـضور یـک        او نام این دموکراسی را دموکراسی مشورتی می  .جامعه محور اصلی باشد   

خواهانه شـکل   هاي اقتصادي عدالت  گیري  هاي مستقل با سمت     ها و جنبش   جامعه مدنی قدرتمند و گروه    
  . در این دموکراسی هر چیزي به نام قانون و مالکیت مقدس نیست. گیرد می

دهد که وضـعیت ثروتمنـدانی کـه بـه مـسائل سیاسـی جامعـه توجـه چنـدانی                   او در ادامه توضیح نمی    
اقتـصادي ناشـی    از قـدرت  صـرفاً  و صـرفاً کنند چیست؟ آیا امکان نظارت بر توزیع منابع در جامعه            نمی
شود؟ اما ابهام نسبی دیگري در مورد آن وجود دارد کـه معلـوم نیـست تفـاوت اساسـی ایـن نـوع از              می

رسد تنها فرق عمده آن ایـن   نظر می  به دموکراسی با نوع رایج آن که در پیوند با بازار آزاد است چیست؟            
کـه البتـه بـه    !  را تحمیل کننـد هاي خود هاي چپ نیز بتوانند خواسته   باشد که مردم فرودست و جنبش     

 با ابزارهاي موجود در دموکراسی امکـان بـه قـدرت          اساساًاعتبار مدل نظري وي، مشخص نیست که آیا         
  رسیدن افراد فرودست در جامعه هست یا خیر؟
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کاتوزیان به تاریخ ایـران  هما  امثال يار او به سان دیگر اقتصاددانان حوزة چپِ نو در ایران و نزدیک به آ        
 از نظریه وابستگی مراحل تـاریخی  اقتـصاد ایـران را ایـن گونـه            متأثردانا  رییس. ک دید اقتصادي دارد   ی

  : کنند تحلیل می
            ل اواخر دورة قاجار است که بر مبناي استخراج و صدور مواد اولیه از کشورهاي مستعمره ومرحله او

داري از منـابع و معـادن بـه اضـافۀ     بـر  در این مرحله شکلِ غالب، بهـره  . توسعه بازارهاي فروش است   
  .ترین شکلِ تجارت برده، بوده است رحمانه انسانها در فجیع استثمار بی

       م عصر رضاشاه است که هستهداري وابسته با تفـاوت شـدید در حجـم و     هاي اولیه سرمایه   مرحلۀ دو
 بـراي گـر فقـط   شـدند کـه دی   گذاري می صنایع و زیرساختهایی تازه پایه . سرعت رشد، شکل گرفتند   

هاي تولیـد   پرداختند و زمینه   برداري از منابع مناسب نبودند بلکه به ارائه خدمات داخلی نیز می             بهره
  .آورند وابسته و مصرف کاالهاي خارجی را فراهم می

    م، طبقه متوسط شهري شکل گرفته و وابستگی حکومت بـه حکومـتهـاي جهـانی در    در مرحله سو
 50ارضـی تـا اواسـط دهـه      از اصـالحات    . شـود   نیزه شدن کامل کشور مـی     مدار اقتصاد، مانع از مدر    

  .توان به این دوره اختصاص داد شمسی را می
      50 وابستگی و رشد ناموزون داخلی را در پی دارد که از اواسط دهه            فرایندمرحله چهارم که تعمیق 

  . شود شمسی شروع می
 از سـرمایه انباشـتیِِ   عمـدتاً این بخش نوپا . در پایان مرحلۀ سوم است که بخش خصوصی پا گرفته است    

ن دوگـانگی شـدیدي بـین    برایبنا.  برد و تمایل زیادي به تجارت در آن وجود دارد      ناشی از نفت بهره می    
همه بخش خصوصی کشور و متعاقباً تمام اقشار جامعه به نحوي     . آید  زندگی روستایی و شهري پدید می     

دانا اغلب کـسانی کـه بـه ایـشان لقـب از      از نظر رئیس .  نمایند زاق می  از دولت و درآمد نفتی ارت      از انحاء 
 که به نحوي از انحاء مـورد خـشم دسـتگاه خودکامـه قـرار گرفتـه       -گیرد  مسابقه دورافتادگان تعلق می 

 با تکیه بر قدرت اجتماعی عام و کارگران و با رهبري بازار و اصناف و رهبري بخشی از روحانیـت         -بودند
  . نقالب کرده و شاه را سرنگون سازندتوانستند ا

 ضـرر اقـشار   از نظر وي نیرویی فراگیر در اقتصاد ایران بوده است که همیشه بازي را به نفـع تجـار و بـه      
وري و  است که بـه سـمت انـسجام، بهـره     بعد از انقالب نیز صنعت نتوانسته   . است تولیدي جامعه رقم زده   

دست آمـده از   هاي به   عالوه ثروت   پول فزاینده، به    و عرضۀ  درآمدهاي نفتی . رشد تکنولوژیک حرکت کند   
هـاي   هاي ثابـت در رشـته   یدارایانقالب، همگی در راه تثبیت فعالیت سوداگري و افزایش ارزش ثروت و      

هاي پنهان و آشکار و رانت زمین شهري و نیز در تجارت و بازار به کـار    صنایع برخوردار و متکی به یارانه     
  .افتاد

در بحـث  داران،   آشکار میان مردم و جامعه سـرمایه هاي پنهانی و دانا یکی از مظاهر تعارض رئیس از نظر  
 و سـوداگر  عمـدتاً هـاي   آنجا که نظام مالیاتی نسبت به وصول مالیات از بخش     . شود  ها متجلی می    مالیات

ن حیـث تـشکیل   از ایـ . شـود  ها از مردم معمولی تأمین می تولیدي مهربان است و عمده مالیات     تجار غیر 
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ـ    هر چه بهتر شـدن سـرمایه     برايبورس و امثالهم نیز چیزي جز بستر مناسب          هنجـار   هداري سـوداگر ناب
 حـذف بازارهـاي   بـراي کارهاي مناسـب  هـا و سـازو   شکیل بازار مالی به روش    افزاید که ت   او می . باشد  نمی

هـا و تجـار و    دهاي شـرکت انـدازها، انتقـال سـو    آوري و هدایت پـس  گذاري، جمع موازي و تأمین سرمایه  
رد، نـه سـاختن   بـستگی دا ...هاي تولیدي و خدماتیِ معطوف به رشد همگانیِ اقتصاد و    بازاریان به فعالیت  

ـ     هاي سرمایه   تصنعی بورس و شرکت    . هنجـار  هگذاري و نه با تقویت بنیه اقتصادي و سیاسی سوداگري ناب
 عملکـرد آزادانـه عرضـه و تقاضـا را     براي فرصتی  ناظر به این باشد که صرفاًدر این نگاه هر سیاستی که       

هـاي تولیـدي ابـراز      ورود بـه بخـش  بـراي چرا که بخش خـصوصی  . ممکن کند محکوم به شکست است  
  .کند و همچنان انتظار حمایت هر چه بیشتر از خود را دارد عالقگی می بی

د و گرانـی هـر دو مالزمنـد و    در این حالت کمبـو    . کند  او در مورد ایران به پدیده رکود تورمی اشاره می         
بـرداري   اما این رکود تورمی، ناشی از بهره. تواند انگیزه افزایش عرضه را تحرك بخشد      افزایش قمیت نمی  

  . ناکارآمد و عدم تعادل در توزیع منابع و نیروي انسانی است
د  کــشوري کــه هنــوز فاقــبــراي فعلــی پیوســتن ایــران بــه ســازمان تجــارت جهــانی را شــرایط او در 

جـاي آن برخـورد مـستقل و مقتـدر بـا اقتـصاد         و بهداند هاي تولیدي مستحکم است مضر می   زیرساخت
از دیـدگاه  . کند اي با کشورهاي هم سرنوشت را توصیه می هاي اقتصادي منطقه جهانی و تشکیل اتحادیه   

داري وجـود   گیـري نظـام سـرمایه    ي قدیمی است که از دوران شکلفرایندسازي اقتصاد  دانا جهانی  رئیس
دلیل برخی تحوالت سیاسی همچون فروپاشی شـوروي و برخـی تحـوالت     اما در سه دهۀ اخیر به ،داشته

پـسندد و   شـدن اقتـصاد را نمـی    انیاو واژه جهـ . تري شده است    تکنولوژیک و اقتصادي وارد مرحله جدي     
ي اسـت کـه   فراینـد یـن  سازي اقتصاد استفاده کند، زیرا معتقد است کـه ا     دهد از واژة جهانی     ترجیح می 

 منافع ویژه و تضمین سـود خـود آن را دنبـال    براياند و    داري با اراده آن را آغاز کرده        هاي سرمایه  قدرت
شـدن اقتـصاد بـه    جهانی. اند گذاري کالن کرده  پیشرفت لوازم تکنولوژیکشان نیز سرمایه    برايکنند و     می

عبـارت    بهیعنی. تر است  جغرافیایی هر چه وسیع   معناي بهم پیوستگی فعالیتهاي تولید و عرضه در پهنه          
 کاالي تولید شده، بازارهـاي دور دسـت فـراهم شـوند، یـا برخـی مـواد اولیـه             برايدیگر، این امکان که     

داري ابتکـار   هاي اصـلی سـرمایه    قدرتشرایطدر این . ات تولیدي از نقاط دیگر جهان تهیه گردند تأسیس
باشـند   احل اصلی رشد و توسعه را طی کـرده شوند که مر رد بازار میعمل را به دست دارند و در زمانی وا   

نیافته را بـه   زوده تولید شده در کشورهاي توسعه   اف   مبادله بخشی از ارزش    فرایندو در این حالت آنها در       
تاریخ رشد صنعتی کشورهایی چون ایـاالت متحـده و آلمـان نـشان          . کنند  داخل اقتصاد خود منتقل می    

بودنـد، سیاسـت    ت محصوالت اصـلی صـنعتی توانـا نـشده    که در تولیدا  کشورها تا زمانی   دهد که این    می
حمایت از صنایع داخلی را با قاطعیت دنبـال کـرده و بـر محـصوالت صـنعتی وارداتـی همچـون فـوالد                

 کـشاورزي را     در همان زمان انگلستان بـه آنـان پیـشنهاد تمرکـز در بخـش              . بستند  هاي کالن می    تعرفه
  . داد می



87 هاي فعال اقتصادي در ایران نشناخت جریا

داري است و رمـز طالیـی پیـشرفت     ي است که مبدأ آن کشورهاي پیشرفته سرمایه    فرایندهانی سازي   ج
سـازي اقتـصادي، یکـی،      جهـانی شـرایط نتـایج پـذیرش   . هاي درهاي باز و تجارت آزاد است       آن سیاست 

تعطیلی و ورشکستگی بـسیاري صـنایع در کـشورهاي جهـان سـوم و بیکـاري و فقـر اسـت و دیگـري،             
  . نها در کاالهاي حساس به کشورهاي پیشرفته صنعتی استوابستگی آ

داري را موجـب   هاي سـرمایه  از نظر رئیس دانا، نظریات وابستگی رابطه کشورهاي توسعه نیافته با قدرت           
دانستند، هم به دلیل انتقال مازاد آنان در تجارت نابرابر و هـم      نیافتگی این کشورها می    خسران و  توسعه   
زم ویـژه   در ارتباط با نیازهاي داخلی و بلکه در ارتباط با لـوا معموالًوزون رشد آنها، که     بدلیل ساختار نام  

  .هاي اقتصادي  یعنی در جهت حفظ منافع ابر قدرتیافته بودند، ارتباط با متروپل سازمان

 هاي جریان چپ نو ترین کتاب مهم .2.4.4.3

 1383، نشر آگاه دانا فریبرز رئیس: رویکرد و روش در اقتصاد 
 1383دانا، نشر نگاه،  فریبرز رئیس: سازي قتل عام اقتصادي جهانی 
 1381دانا، نشر علم،  فریبرز رئیس: عدالتی دموکراسی در برابر بی 
 1381دانا، نشر نگاه،  فریبرز رئیس: اقتصاد سیاسی توسعه 
   ترجمه محمد مـالجو، نـشر علمـی فرهنگـی،    : نفع شخصی و کنش همگانی : دگردیسی مشغولیت ها 

1385  
 1382ترجمه محمد مالجو، شیرازه، : خطابه ارتجاع، انحراف، بیهودگی، مخاطره 
 1382نشر اطالعات،  ترجمه حسن مصطفوي، : بهره کشی از مردم، نئولیبرالیسم و نظم جهانی 
 ... 

 هاي جریان چپ نو پایگاه .3.4.4.3

هاي  دلیل افراط و تفریط  هرچند بهارز سایت رستاك در جریان بازار است؛     در این جریان، هم    سایت البرز 
 همچنین مجله گفتگـو بـه تـرویج افکـار ایـن جریـان،        .باشد  شده در آن، غالباً فیلتر می       سیاسی مشاهده 

  .هرچند بطور تلویحی و نه با صراحت سایت البرز می پردازد
 سـت ا  حالی در ینا؛  کنندمی ترویج را اندیشی چپ حوزه... آگه و   آگاه، ،کتاب  اختران ،مرکز نشرهمچنین  

 و مارکسیـستی  کتـب  تبلیغ به عریان به طور  کتاب اختران هستند و  نو چپ تقریباً آگاه و مرکز نشر که
  .پردازد می نوچپ 
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 گیري جمع بندي و نتیجه .4
طـور اخـص    شناسی اقتـصادي بـه   طور اعم و جریان شناسی به ي این گزارش، به ضرورت جریان در مقدمه 
ي عمـل و   ترین جریان اقتصادي در عرصه عنوان فعال   ادامه جریان اقتصاد بازار به      همچنین در  .اشاره شد 

ي عمق و وسعتی که در میان متفکرین ما داشت، نه در        واسطه  نظر در ایران معرفی گشت؛ این جریان به       
 جریان اقتصاد اسـالمی . است   نبوده تأثیر  که در فراز و فرودهاي سیاسی کشور نیز بی         سیاستگذاريسطح  

اي؛  بندي بیشتر ترتیبـی اسـت تـا فاصـله        ل اقتصادي معرفی شد که این رتبه      عنوان دومین جریان فعا     به
ي جریـان   ي جریان اقتصاد بازار تا جریان اقتـصاد اسـالمی بـسیار بیـشتر از فاصـله      بدین معنا که فاصله  

اشد که اقتصاد اسـالمی  کننده ب ن این موضوع نباید خوشحال  برایبنا. هاست  اقتصاد اسالمی با سایر جریان    
 و جریان اقتـصاد چـپ     گراییهمچنین در ادامه جریان نهاد    . در ایران دومین جریان فعال اقتصادي است      

هاي زیادي نسبت به اصل خود  اند و تعدیل ي خود فاصله گرفته هاي اولیه معرفی شدند که هردو از سنت    
  .اند انجام داده

به نوعی در مبانی تحلیلی خود همگـرا   ) ویژه دو جریان آخر     هب(ها    طور که مشاهده شد، این جریان       همان
اند که تعصب به یک نهاد و یا پافشاري بـر یـک ابـزار سیاسـتی      اند و با گذشت زمان هریک فهمیده     شده

نمایـد؛   ها بر مبناي مبانی تحلیلی خود بسیار دشوار مـی      از این حیث تفکیک جریان    . دیگر رهگشا نیست  
هاي سیاسـتی نیـز حـالتی     توصیه. رساند شناختی زودتر مار ا به پاسخ مییق مبانی اما تفکیک آنها از طر   

  .تواند مفید واقع شود بینابین دارد و در برخی موارد می
باشـند تـا بـصیرت     ویژه علوم اجتماعی از این قبیل مطالعات داشته       امید است دانشجویان علوم انسانی به     

 کشور افزایش دهند و تعبیر مقـام معظـم   سیاستگذاريي   خود را نسبت به فضاي علمی جامعه و صحنه        
  .هستند را تحقق بخشند» ي جنگ نرم سربازان جبهه«رهبري مبنی بر اینکه دانشجویان 
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