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هاي اقتصادي ایرانوهشفصلنامه پژ
33-71، صفحات1391پاییز، 52، شماره هفدهمسال 

سازي اقتصادي و اقتصاد اسالمی:بومی
مالحظاتی در رویکردهاي تطبیقی و مبنائی

*دکتر مسعود درخشان

1391دي 27تاریخ پذیرش: 1391مهر5تاریخ دریافت:

و بـومی بـه نظریـات    نخست به تعریف و بررسـی اجمـالی رویکردهـاي تقلیـدي     
پـردازیم و سـپس مفـاهیم بـومی و     اقتصادي رایج از دیدگاه اقتصاد اسـالمی مـی  

و مقام معظم رهبري بـه اجمـال   (ره)سازي را از دیدگاه حضرت امام خمینیبومی
کنیم. رویکرد بومی را به دو رویکرد تطبیقی و مبنایی تقسیم کرده و نشان مرور می

اي در نظریات اقتصـادي و تبیـین   یقی، نقد فروض پایهایم که در رویکرد تطبداده
هـاي اقتصـادي بـه ویـژه در شناسـایی      پردازيهاي منطق انتزاع در نظریهکاستی

تواند ثمربخش باشد. فعاالن اقتصادي و جایگاه آنان در نظریات اقتصادي رایج می
قتصـاد  پـردازي در ا با وجود این، رویکرد تطبیقی فاقد ظرفیت کافی براي نظریه

هاي اقتصادي به کار گرفـت.  توان آن را در سیاستگذارياسالمی است و لذا نمی
ایم کـه رویکـرد مبنـایی، تنهـا راهکـار بـراي       به پایان رساندهمقاله را با این نتیجه

ایرانـی پیشـرفت   -سازي اقتصاد و شرط الزم براي ساختن الگـوي اسـالمی  بومی
باشد.می

ي اقتصاد، رویکرد تقلیدي، رویکرد تطبیقی، رویکرد مبنایی، اقتصـاد  سازبومی:هاي کلیديواژه

.دارياسالمی، اقتصاد سرمایه

.JEL:B14،B41،P51 ،P1بندي طبقه

نشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، رئیس پژوهشکده علوم اقتصادي و مدیر قطب علمی اقتصاد توسعه با تأکیـد بـر   دانشیار دا*
safipour1360@gmail.comایرانی پیشرفت-الگوي اسالمی
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. مقدمه1
پـردازي بـراي تبیـین رفتارهـاي اقتصـادي اسـت کـه بـدان         هدف غایی در مطالعات اقتصادي، نظریه

الگوسازي و سیاستگذاري کرد. مجموعه نظریات، الگوهـا و  وسیله بتوان براي تنظیم امور اقتصادي

شـود و اصـطالحًا بـه آن علـم اقتصـاد      ها تـدریس مـی  سیاستهاي اقتصادي که هم اکنون در دانشگاه

ساله دارد. این علم تحت تأثیر رشد 250کم اي دستزمین شکل گرفته و سابقهگویند در مغربمی

و هــااجتمــاعی در کشــورهاي صــنعتی، فــراز و نشــیبدانــش فنــی، تحــوالت فرهنگــی، سیاســی و 

است. کاربرد ایـن مجموعـه از دانـش بشـري در تنظـیم امـور       هاي زیادي را تجربه کرده دگرگونی

اي بوده، هسـت و خواهـد   اقتصادي مسلمین و به ویژه در جمهوري اسالمی ایران مسئله بحث انگیزه

ه شرح ذیل تعریف کرد: رویکرد تقلیدي و رویکـرد  توان دو رویکرد کلی ببود. در این کاربرد می

در » علمی«اي از قضایاي . رویکرد تقلیدي مبتنی بر این فرض است که علم اقتصاد، مجموعه1بومی

تـوان آن را مسـتقیماً در تنظـیم امـور اقتصـادي      شناخت مفاهیم و رفتارهاي اقتصادي است و لذا مـی 

بومی قائل به ضرورت جرح و تعدیل و نقد و مبـارزه  مسلمین و غیرمسلمین به کار گرفت. رویکرد

در نظریات اقتصاديِ غربی و سیاستهاي اقتصاديِ مبتنی بر آن است تا » تصرف«فکري و به اصطالح 

تی از واژگـان  هاي مختلف علـوم، برداشـتهاي متفـاو   نظران در رشتهرسد که صاحبتذکر دو نکته ضروري است. اوالً به نظر می. 1

دارند هرچند که این تفاوتها در بسیاري موارد جدي نیست. توجه ما در این مقاله، صرفاً محدود به مطالعـات  » سازيبومی«و » بومی«

در نظام اسالمی مراد » سازي اقتصادبومی«به معنایی که ما در » سازيبومی«و » بومی«رسد که واژگان اقتصادي است. ثانیاً به نظر می

شود. در واقع، این واژگان با توجه به ضرورتها است زیرا در زبان انگلیسی معادل صحیحی براي آنها یافت نمی» بومی«کنیم واقعاً یم

جوشیده است.» خودمان«، از درون نظام فکري »خودمان«و براي پاسخگویی به مسائل » خودمان«و نیازهاي ویژة 

باشد که هر دو به معناي بومی اسـت و  indigenousو nativeل در زبان انگلیسی، ترین معادبا وجود این، احتماالً نزدیک

(زبان indigenous language(فرهنگ بومی)، indigenous cultureالبته واژه دوم کاربردهایی در علوم انسانی دارد مانند 

ــومی)،  ــی    indigenous peopleب ــز م ــري نی ــات دیگ ــایر آن. ترکیب ــومی) و نظ ــردم ب ــو(م ــد   ت ــاخت مانن ــن واژه س ان از ای

indigenousness (بومی بودن) و یاindigenouslyهاي (به طور بومی). واژهindegenity ،indigenal ،indigenize و

indigenizationتواند مفاهیمی را که نیز قابل اشتقاق است. چنانکه در متن مقاله خواهیم دید، هیچکدام از این اصطالحات نمی

است به درستی منتقل کند. با وجود این، بهتر دیدیم که در ترجمه چکیده این مقاله به زبان انگلیسی » سازيبومی«و » ومیب«در بطن 

کنیم که در زبان انگلیسی این واژه را است استفاده کنیم. خاطرنشان می» سازيبومی«ترین واژه به که نزدیکindigenizationاز 

شناسی است.برند و کاربرد آن محدود به مطالعات مردمو سیاسی بکار میبه ندرت در مطالعات اقتصادي 

را در زبان انگلیسی ترویج کرد » Boomi«به صورت » بومی«توان تلفظ انگلیسی البته در نگارش مقاالت به زبان انگلیسی می

-Boomi«تـوان از  سـازي نیـز مـی   بـومی دسـت یابنـد. بـراي    » بـومی «تا خوانندگان خارجی با مطالعه متن مقاالت، به مفهوم واقعی 

Formalization « یا ترکیبات بهتري که استادان زبان و ادبیات انگلیسی توصیه خواهند کرد بهره گرفت. در گذشته نیز دیگران از

بـرده و  عینـاً بـه کـار    jihadو halalرا بـه صـورت   » جهـاد «و » حـالل «هـایی ماننـد   اند و واژهچنین رویکردي بارها استفاده کرده

ها به علت بار ارزشی و اسالمی آنها، معادل انگلیسی ندارد.اند زیرا این واژهها نیز آن را پذیرفتهخارجی
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بدین وسیله بتوان آن نظریات و سیاستهاي اقتصـادي را بـا شـرایط و مقتضـیات تـاریخی، فرهنگـی،       

پـذیر اسـت:   در دو سـطح بـه شـرح ذیـل امکـان     » صرفت«اجتماعی و سیاسی کشور تطبیق داد. این 

روبنایی یا تطبیقی و زیربنایی یا مبنایی.

اي در نظریات اقتصادي، نقد تعاریف و ویژگی فعاالن رویکرد تطبیقی متضمن نقد فروض پایه

در نظریات اقتصادي، نقد روش انتزاِع مفاهیم اقتصادي از واقعیات اقتصادي، نقد روش اسـتنتاج در  

توان قسم دیگري نیـز بـراي رویکـرد تطبیقـی     هاي اقتصادي و نظایر آن است. البته میپردازيیهنظر

تر است. در واقع، کـاربرد نظریـات اقتصـادي غربـی در     الذکر ضعیفتعریف کرد که از اقسام فوق

توانــد نــوعی بخشـهایی از اقتصــاد کشــور کــه بـه لحــاظ تحلیــل اقتصــادي مغفــول مانـده اســت مــی   

تلقی شود. الگوسازي و سیاستگذاري در اقتصاد فرش و یا اقتصاد اوقاف، در چارچوب سازيبومی

هـایی از ایـن رویکـرد    نظریات اقتصادي رایج اما با توجه دقیـق بـه مختصـات اقتصـاد ایـران، نمونـه      

تطبیقی است. 

بایسـتی مبنـاي نظریـات اقتصـاديِ غربـی و اهـداف سیاسـتهاي        در رویکـرد مبنـایی نخسـت مـی    

دي مبتنی بر آن نظریات را کشف و سـپس آن مبنـا و اهـداف را نقـد کـرد. حاصـل آنکـه در        اقتصا

شـود در  رویکرد تطبیقی، نظریات و سیاستهاي اقتصادي با حفظ چارچوبهاي فلسـفی آنهـا نقـد مـی    

کنیم. نظـر  هاي فلسفی حاکم بر نظریات اقتصادي را نقد میحالی که در رویکرد مبنایی، چارچوب

سازي و اقتصاد اسـالمی اسـت، نقـد زیربنـایی یـا مبنـایی نظریـات        ضوع این مقاله، بومیبه اینکه مو

بایستی از دیدگاه اسالمی باشد.اقتصادي ضرورتاً می

رویکرد تقلیدي، موضوع بخش دوم این مقاله است و در بخش سوم به بررسی کلیات رویکرد 

و مقام معظم رهبري (ره)ي حضرت امامسازي از دیدگاههاپردازیم. در بخش چهارم، بومیمیبومی

شود و رویکرد مبنایی موضوع بخش مطرح خواهد شد. رویکرد تطبیقی در بخش پنجم بررسی می

پردازیم.بندي مقاله میباشد. سرانجام در بخش هفتم، به جمعششم می

رویکرد تقلیدي به نظریات اقتصادي: تعریف و کلیات.2
اقتصادي در جوامع اسـالمی را مسـتقیماً بـه کمـک نظریـات اقتصـاد       در رویکرد تقلیدي، رفتارهاي

کننـد و  ، تجزیـه و تحلیـل مـی   1داري، یا اصطالحاً نظریات اقتصادي غربی، رایج یـا متـداول  سرمایه

1.Conventional Economic Theoriesتـوان بـه نظریـات اقتصـادي متعـارف نیـز ترجمـه کـرد. واژه         . این اصطالح را می

اي، بار ارزشی مثبت دارد. نظر به اینکه قصـد نـداریم   در زبان محاوره» متعارف«نیز هست اما» معمول و متداول«به معناي » متعارف«
ج
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اي از هـا، الگوهـایی بـراي تنظـیم امـور اقتصـادي مسـلمین تـدوین و مجموعـه         مبتنی بر ایـن تحلیـل  

شود. در این رویکرد، هیچ کوششی براي تحلیل فـروض و  راج میهاي اقتصادي استخسیاستگذاري

گیرد و لـذا هـیچ   نقد مبانی و مبادي این نظریات با تکیه بر موازین و ارزشهاي اسالمی صورت نمی

اي وجود ندارد که درخصوص تناسب، ظرفیت و کـارایی ایـن نظریـات در تحلیـل مفـاهیم،      انگیزه

مع اسالمی مطالعات جدي صورت گیرد زیرا در این رویکرد مقوالت و رفتارهاي اقتصادي در جوا

شـود کـه تحلیـل رفتارهـاي اقتصـادي در جوامـع اسـالمی ریشـه در         اساسًا به این حقیقت توجه نمی

شناسی اسالمی دارد. شناسی و انسانشناسی، جهانمعرف

ظامهـاي  فرضِ موجود در رویکرد تقلیدي این اسـت کـه موضـوع علـم اقتصـاد اساسـاً از ن      پیش

باشـد و اگـر هـم در    هاي غیرمادي است مستقل مـی ارزشی و رفتارهاي اقتصادي که ملهم از انگیزه

شود صرفاً به آثـار  دوستانه در نظریات اقتصادي وارد میبرخی موارد رفتارهاي خیرخواهانه و انسان

هـاي  پـردازي هشود نه علل آنها. همچنین، چـون روش اسـتنتاج در نظریـ   مادي این رفتارها توجه می

اي از مفاهیم مجـرد را  هاي اقتصادي، مجموعهبایستی از واقعیتاقتصادي نوعاً ریاضی است پس می

انتزاع نمود و آنها را متغیرهاي اقتصـادي نامیـد تـا بتـوان ایـن متغیرهـا را در چـارچوب معـادالت و         

صـادي بـه لحـاظ روش    گیرند که نظریات اقتساختارهاي ریاضی تحلیل کرد. بدین ترتیب نتیجه می

انتزاع و استنتاج نیز از نظامهاي ارزشی مستقل است. حاصل آنکه در رویکرد تقلیدي فرض بـر ایـن   

هـاي اقتصـادي، هـر دو نسـبت بـه      پردازياست که موضوع علم اقتصاد و روشهاي معمول در نظریه

المی بـه صـورت   تـوان آن را در جوامـع اسـالمی و غیراسـ    نظامهاي ارزشی الاقتضاء است و لذا مـی 

یکسان به کار گرفت.

رویکرد تقلیدي به نظریات و سیاسـتهاي اقتصـاديِ رایـج، ریشـه در فقـدان و یـا ضـعف شـدید         

سازي و اقتصاد اسالمی مورد نیاز جوامـع اسـالمی اسـت وجـود     استقالل فکري دارد. آنچه در بومی

ــی اســت کــه بتواننــد نظریــات اقتصــادي در نظ اندیشــمندان و صــاحب داري و امهــاي ســرمایهنظران

سوسیالیسم را از موضع استقالل فکري نقد و بررسی کنند. بدیهی است که استقالل فکري به معناي 

داري از موضع سوسیالیسم نیست بلکـه نقـد هـر    داري و نقد سرمایهنقد سوسیالیسم از موضع سرمایه

کنیم که منظور استفاده می» متداول«و » رایج«هاي از واژه» متعارف«گیري ارزشی داشته باشیم، به جاي واژه ها موضعدر کاربرد واژه

باشد. موضوع بحث ما در این مقاله، رویکرد بـومی بـه   می» داريرمایهس«اي از واژه است که در واقع بیان ساده» غربی«ما البته همان 

اقتصاد سوسیالیستی و «سازي، نظریات است، اما این امر مطلقاً بدین معنی نیست که دایره شمول بومی» دارياقتصاد سرمایه«نظریات 

آن پرداخت.اي مستقل، بهبایستی جداگانه و در مقالهگیرد، که میرا دربر نمی» مارکسیستی
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سـتجو کـرد: اسـتقالل، چیـزي     دو از موضع اسالمی است. دلیل این امر را باید در مفهوم استقالل ج

که آزادي، همـان بنـدگی حضـرت حـق     جز تبعیت مطلق از احکام و موازین شرعی نیست همچنان

سبحانه و تعالی است.

پـردازي در اقتصـاد اسـالمی    رسد که مهمترین مانع در فرآینـد رشـد و توسـعۀ نظریـه    به نظر می

بسیار اقتصاددانانی که در اعتقادات ضعف استقالل فکري در جامعه کارشناسان اقتصادي است. چه 

هـاي اقتصـادي، از   پـردازي و تـدوین سیاسـتگذاري   دینی، متعبد به وحی هسـتند امـا در مقـام نظریـه    

هـاي تجـویز شـده از سـوي بانـک جهـانی و صـندوق        کنند و نسـخه ها تقلید میکینزها و ساموئلسن

درنـگ و بـدون هـیچ تأمـل و نقـدي      هـا و قـال الباقرهـا بـی    المللی پول را همچـون قـال الصـادق   بین

بندنـد. ایـن نکتـه را نویسـنده ایـن مقالـه در       پذیرند و در تنظیم امور اقتصادي مسلمین به کار مـی می

) در خالل تدریس نظامهاي اقتصادي، تحت عنوان 1363و 1362سالهاي نخستین انقالب اسالمی (

ا یگانـه مـانع جـدي در توسـعه و     کـرد و ایـن نقیصـه ر   مطـرح مـی  » اصالت وحـی و تقلیـد از کینـز   «

محـال اسـت کـه بتـوان روابـط اقتصـادي در       «دانست: پردازي در اقتصاد اسالمی میشکوفاییِ نظریه

االقتصـاد را بـر   شـود فقـه  نظام اقتصاد اسالمی را از اقتصاد غرب و شرق اخذ کرد، همانطور که نمی

دانشگاه هاروارد یـا لنـدن در حضـور    روابط اقتصادي آمریکا و شوروي حاکم نمود. مسلمًا اگر در 

آقاي ساموئلسن یا هیکس در یـک سـمینار اقتصـادي بـه ایـن آقایـان پیشـنهاد کنـیم کـه تئوریهـا و           

االقتصـاد تـدوین نماینـد ...    سیاستهاي اقتصادي خود را براساس اصالت وحی و نهایتاً منطبق بـر فقـه  

العمـل ایشـان بـه تعبیـري کـامًال      عکـس کننـد.  تردید این آقایان به اعتـراض جلسـه را تـرك مـی    بی

خواهند نظـام اقتصـادي آنهـا در عمـل و نظـر منسـجم و هماهنـگ باشـد ...         است زیرا می» عقالیی«

جنـرال  «یـا در مجتمـع عظـیم    » اي. بـی. ام «توانند قبول کننـد کـه روابـط اقتصـادي در شـرکت      نمی

ر حوزه مباحـث نظـري معتقـد بـه     در عمل براساس احکام الهی تنظیم و مدیریت شود اما د» موتورز

کننـد زیـرا کـه الزم اسـت جـامع      مبناي اصالت سرمایه ... باشند. آنها به تعبیـري صـحیح عمـل مـی    

آور است ... در نظـر  مشترك نظر و عملشان، اصالت ماده باشد. متأسفانه وضعیت ما مسلمین تأسف

صادي غرب هستیم ... و دانسـته یـا   معتقد به اصالت وحی و در عمل مؤمن به تئوریها و سیاستهاي اقت

)303و 260صفحات 1363(درخشان » شویم.ندانسته مقلد کینز و ساموئلسن می

دانند و استفاده ) رویکرد تقلیدي را مانع جدي در تحقیقات علمی می1384مقام معظم رهبري (

هـاي  فـرآورده اسـاتیدي هسـتند کـه   «کننـد:  از آن را در علوم انسانی با شدیدترین لحن محکوم مـی 
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گویند سجده نکنید امـا در مقابـل   هاي غربی در علوم انسانی، بت آنهاست. در مقابل خدا میاندیشه

کنند ... آن کسی که در فلسفه، اقتصاد، علوم ارتباطات و سیاست، همان ها  به راحتی سجده میبت

هی اوقـات آن حـرف   داند، حاال گاحرفی که از  دهان یک متفکر غربی درآمده، آن را حجت می

ها زیاد داریم ... چقدر براسـاس همـین نظـرات اقتصـادي     هم در خود غرب نسخ شده! از این نمونه

ها دادند و چقـدر از طـرف   غربی، بانک جهانی و مجامع پولی و مالی جهانی به ملتها و دولتها برنامه

هـا را  کـه همـان توصـیه   ها علیه آنها موارد نقض نوشـته شـده، بـاز هـم کسـانی را داریـم      خود غربی

نویسـند. ایـن غلـط اسـت. تحقیـق علمـی بـه        ها را مـی کنند و عیناً همان نسخهآیند عیناً تکرار میمی

(دیدار اسـتادان و دانشـجویان دانشـگاه    » معناي فقط فراگیري و تقلید نیست. تحقیق ضد تقلید است.

)29/10/1384امام صادق علیه السالم، 

سازي علم اقتصاد و ارتباط آن با اقتصاد اسـالمی اسـت و لـذا رویکـرد     موضوع این مقاله، بومی

تقلیدي، به اجمالی که گفته شد، موضوع این مقاله نیست و از این رو به شرح و بسـط و نقـد بیشـتر    

شـاءا... موکـول   اي مسـتقل ان پـردازیم و ایـن امـر بسـیار مهـم را بـه فرصـتی دیگـر و مقالـه         آن نمی

در ادامه، صرفاً رویکرد بومی را از منظر اقتصاد اسـالمی بررسـی خـواهیم کـرد.     بنابراین،1کنیم.می

کنیم.اشاره مینخست به کلیات رویکرد بومی

صـفحه)  306، از انتشارات مؤسسه فرهنگی فجر والیت، 1363(درخشان، گفتارهاي نظامهاي اقتصادي-درستوان به کتاب می. 1

اینجانب از انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سال تحصـیلی  » نظامهاي اقتصادي«مراجعه کرد. همینطور مراجعه شود به جزوه 

گفتارهـاي اینجانـب در دوره آموزشـی    -). این جزوه شـامل درس 1362(درخشان جزوه اقتصادو همچنین صفحه،250، 3-1362

ا... حسین مظاهري دامت برکاته در محل مدیریت حوزه علمیـه قـم در مدرسـه    باشد که با مدیریت حضرت آیتاقتصاد اسالمی می

دریس مباحـث  االقتصـاد. تـ  تصـاد و فقـه  مل دو بخـش بـود: اق  ) برگزار شد. این دوره شا1361-62فیضیه به مدت یکسال تحصیلی (

ثمـره  جـزوه اقتصـاد  داري و سوسیالیستی برعهده اینجانب قرار داشت که اقتصادي شامل اصول اقتصاد و نقد نظریات اقتصاد سرمایه

مشتمل بر دو کتاب بـود:  دجزوه اقتصافرمودند. ا... مظاهري دامت برکاته شخصاً تدریس میاالقتصاد را حضرت آیتآن است. فقه

صفحه در نقد اقتصاد مارکسیستی که دفتر مجامع مقدماتی 76داري و کتاب دوم در صفحه در نقد اقتصاد سرمایه287کتاب اول در 

فرهنگســتان علــوم اســالمی در قــم زحمــت تایــپ و تکثیــر و صــحافی آن را تقبــل نمودنــد. برخــی مطالــب ایــن جــزوه در کتــاب  

الذکر آمده است. متأسفانه به علت ضـیق وقـت، جـزوه    فوق» نظامهاي اقتصادي«و نیز در جزوه » امهاي اقتصاديگفتارهاي نظدرس«

گاه تکمیل و به صورت کتابی مستقل منتشر نشد. اکنون بحمـدا... بـا تأکیـدات و مطالبـات مقـام معظـم رهبـري نقـد         اقتصادي هیچ

هـا و مراکـز   پـردازان غیراسـالمی در دانشـکده   در مبارزه فکـري بـا نظریـه   نظریات اقتصادي غرب و شرق رونق یافته و نشاط علمی 

یافته و هماهنگ در نقـد مبـانی و مبـادي نظریـات     شاءا... با تحقیقات سامانپژوهشی اقتصاد در حوزه و دانشگاه ایجاد شده است. ان

تر شویم و بـا تولیـد نظریـات اقتصـادِي     نزدیکاي نه چندان دور به هدف اسالمی کردن علوم انسانیاقتصادي غربی بتوان در آینده

هاي اقتصاديِ مناسب، امور اقتصادي مسلمین را هماهنگ بـا نظـام سیاسـی و فرهنگـی جامعـه      بومی و تدوین الگوها و سیاستگذاري

مدیریت کنیم.
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رویکرد بومی به نظریات اقتصادي: تعریف و کلیات.3
اقتصـاد  رسـد کـه بـا    اصطالح جدیدي است و در وهله نخست به نظر مـی » سازي علم اقتصادبومی«

متفاوت است اما چنانکه خواهیم دید اینگونـه نیسـت بلکـه    می کردن علوم اقتصادي اسالو اسالمی

، متضمن اتخاذ مواضع غیرتقلیدي در قبال نظریـات اقتصـادي   مشترکات اساسی دارد. رویکرد بومی

هـاي اقتصـادي مبتنـی بـر آن اسـت. چنانکـه قـبًال گفتـه شـد،          ها و سیاسـتگذاري غربی و الگوسازي

سازي را به شرح ذیل تعریف کرد: رویکرد تطبیقی و رویکرد مبنایی.از بومیتوان دو سطحمی

هـاي  رویکرد تطبیقی نظر به تصرف در روبنا و عملکـرد نظریـات اقتصـاديِ غربـی دارد. حـوزه     

توجـه بـه موضـوعاتی کـه     -توان در رویکرد تطبیقی شناسایی کـرد، از جملـه: الـف   متعددي را می

ع و احـوال اقتصـادي کشـور مـا دارد امـا بـه دلیـل عـدم تناسـب ایـن           تـري بـا اوضـا   ارتباط نزدیـک 

هـاي اقتصـادي رایـج مغفـول مانـده اسـت، ماننـد        موضوعات با ساختار اقتصادهاي غربی، در نظریـه 

ــاف. ب   ــاد اوق ــرش و اقتص ــاد ف ــه -اقتص ــروض پای ــد ف ــتگاه   نق ــتنتاج در دس ــی اس ــیر منطق اي و س

-مفاهیم و متغیرهـاي اقتصـادي از عینیـت اقتصـادي، د    نقد روش انتزاع-پردازي اقتصادي، جنظریه

بایسـتی مقـاالت   نقد تعاریف و جایگاه فعاالن اقتصادي در نظریات اقتصـادي، و نظـایر آن کـه مـی    

مستقلی را براي تحلیل هر یک اختصاص داد. با وجـود ایـن، در بخـش چهـارم ایـن مقالـه، برخـی        

اد.الذکر را به اجمال توضیح خواهیم دموارد فوق

رویکرد زیربنایی یا مبنایی نظر به تصرف در مبانی نظریات اقتصادي غربی دارد تا بدین ترتیـب  

هاي اقتصادي کـه مبتنـی بـر آن مبـانی اسـت در همـاهنگی کامـل بـا         داللت تئوریها و سیاستگذاري

ا وجوه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در نظام اسالمی قرار بگیرد و موجبات رشـد و تعـالی جامعـه ر   

سـازي  توان گفت که بـومی بر مبناي احکام، اخالق و معارف اسالمی فراهم آورد. بدین ترتیب می

ایرانیِ پیشرفت است زیرا کـه  -مطالعات اقتصادي در ایران شرط الزم براي تدوین الگوي اسالمی 

بایستی هم بـر مبنـاي شـریعت اسـتوار باشـد و هـم در چـارچوب مختصـات فرهنگـی،          این الگو می

صادي، اجتماعی و سیاسی کشور تدوین گردد. اقت

چنانکه در بخش ششم ایـن مقالـه خـواهیم دیـد، بـراي کشـورهایی چـون انگلسـتان و آمریکـا          

اي به نام بومی سازي علم اقتصاد اساسًا موضوعیت ندارد زیرا که در این کشورها تولید دانش مقوله

گیـرد.  هاي ایدئولوژیک آنها صـورت مـی  ملهم از دیدگاههاي ارزشی و در چارچوباقتصاد دقیقًا

هـاي  بینی مـادي و ارزش ها و تنظیم امور اقتصادي در کشورهاي غربی، مبتنی بر جهانسیاستگذاري
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داري است که مبناي این نظام را شکل داده است. از سـوي دیگـر، ثمـرات    غیرالهی در نظام سرمایه

دافی که در تنظیم امـور اقتصـادي تعقیـب    ها در سطوح خرد و کالن و همچنین اهاین سیاستگذاري

شود در نهایت مقوم همین مبناست که تبلور آن، از یک سو در ترتیبات نهادي است و از سـوي  می

هاي مختلف اقتصادي است.دیگر در روبناها یعنی سازوکارهاي اقتصادي در بخش

ي ما همـان مبنـاي نظـام    اگر در جمهوري اسالمی ایران بر این باور باشیم که مبناي نظام اقتصاد

داري است و هدف نظام اقتصادي ما سازگار با همان مبنـا و در راسـتاي تقویـت آن اسـت و     سرمایه

هاي اقتصادي ما همسو با تبلور همان مبنا در روبناهاي اقتصـادي اسـت   منطق حاکم بر سیاستگذاري

به عبـارت دیگـر، هرگـاه    آنگاه بومی سازي علم اقتصاد در ایران اساساً موضوعیت نخواهد داشت.

داري اشتراك مبنائی داشته باشد و در راسـتاي  نظام اقتصادِي جمهوري اسالمی ایران با نظام سرمایه

داري گـام بـردارد و امـور اقتصـادي را بـر همـان سـیاق تنظـیم کنـد هـیچ           همان اهداف نظام سرمایه

ضرورتی به بومی سازي علم اقتصاد نخواهد بود.  

اسـت و هـدف آن تکـاثر ثـروت     » مـداري سـرمایه «داري اصـالت سـرمایه یـا    یهمبناي نظام سرما

باشد در حالی که تنظیم امور اقتصادي در جوامع اسالمی بـر مبنـاي احکـام، اخـالق، مـوازین و      می

ارزشهاي اسالمی و با هدف استقرار قسط و عدالت اقتصـادي اسـت. رشـد اقتصـادي نیـز در همـین        

رو، توجه به مبانی نظریات اقتصادي و دقت در ثمرات این مبـانی  ینشود. از اچارچوب تعریف می

هاي اقتصادي، اساس رویکرد مبنایی در علم اقتصاد است.در سیاستگذاري

» سـازي علـم اقتصـاد   بـومی «در » علـم «اي در خاتمۀ این بخـش ضـروري اسـت. واژه    ذکر نکته

باشد. امـا بـه همـین قـدر اکتفـا      قاله میابهامات زیادي دارد که ورود به آن، خارج از موضوع این م

کنیم که از واژه علـم در علـم ریاضـی و یـا علـم      کنیم که از این واژه همان مفهومی را مراد نمیمی

ــابراین، کــاربرد واژه علــم در   ــا در نظــر گــرفتن کلیــه  »علــم اقتصــاد«فیزیــک مــد نظــر اســت. بن ، ب

وجود دارد. » یعلوم انسان«ها و ابهاماتی است که در تعریف محدودیت

و مقام معظم رهبري(ره)هاي حضرت امامسازي در اندیشهبومی.4
به ویژه در علوم انسانی سابقۀ چندانی ندارد. شاید براي نخستین بار حضـرت  » سازيبومی«اصطالح 

اي بـه ) از این واژه، در معناي مبارزه با وابستگی اقتصـادي و بـه مثابـه دریچـه    1361((ره)امام خمینی

ی و شـرقی           «اند: سوي استقالل استفاده کرده از گهـواره تـا قبـر بـه هرچـه بنگـریم اگـر بـا واژه غرـب
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هـاي  گذاري شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمـدن و پیشـرفتگی محسـوب، و اگـر واژه    اسم

نامه سیاسی الهی حضرت (وصیت» زده خواهد بود.خودي به کار رود مطرود و کهنه و واپسبومی

و شـما مسـلمانان پایبنـد بـه ارزشـهاي      «خـوانیم:  نامه چنین مـی ). در جاي دیگر همین وصیت(ره)ماما

دهـد و مغزهـاي   بینید که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان میاسالمی می

کند و آنچه کارشناسان خائن غربـی و به کار افتاده و به سوي خودکفایی پیشروي میبومیمتفکر 

گیري با دست و فکر ملت انجام گرفته و دادند امروز بطور چشمشرقی براي ملت ما محال جلوه می

»شاءا... تعالی در درازمدت انجام خواهد گرفت.ان

هـاي خـارجی دارد و لـذا    کارگیري واژهنقل قول اول داللت بر مذمت وابستگی فرهنگی در به

هاي بومی و خودي، کـه از گامهـاي اولیـه بـه سـوي      واژه، بر استفاده از (ره)در فرمایش حضرت امام

استقالل فرهنگی است و طبعًا شرط الزم براي استقالل اقتصادي و سیاسـی نیـز هسـت، تأکیـد شـده      

است. متأسفانه این کاستی و نقص فرهنگی در جامعه ما هنوز باقی اسـت و حتـی تقویـت نیـز شـده      

کنـد:  سازي است. ذکر چند نمونه کفایت مـی بومیاست و از این رو مانع فرهنگی بزرگی در مسیر

ها و فروشگاهها در سراسر شهرهاي بزرگ و کوچک، اعم از شمال شهرها یا عناوین و سردر مغازه

جنوب شهرها، و یا برچسب صدها نوع تولیدات داخلی اعم از ارزان قیمت یا گران قیمت، یکی از 

ها که یـا صـرفًا بـه نامهـاي خـارجی مـزین       و برچسبها شاهد گویا بر این مدعاست. این عناوین ده

است و یا اگر فارسی است حتماً ترجمه انگلیسی یا حتـی معـادل تلفـظ انگلیسـی آنهـا را نیـز دارد،       

نشانۀ دلباختگی فرهنگی است که البته ثمره آن تضعیف عقالنیت در رفتارهاي اجتماعی، اقتصـادي  

سازي است ذیًال بـه اجمـال بـه ایـن     یط الزم براي بومیو سیاسی است. نظر به آنکه عقالنیت از شرا

کنیم. نکته اشاره می

گذارنـد و بـراي   نوجوانانی که بـه اقتضـاي سـن خـود پـاي در حـوزه عقالنیـت و اسـتدالل مـی         

سؤاالت خود در جستجوي پاسخهاي منطقی هستند چون در فضـاي مسـمومِ تبلیغـات محیطـی، بـه      

کنند در معرض رکود شدید عقالنیت قـرار  دیدیم، رشد می(ره)شرحی که در فرمایش حضرت امام

بیننـد و از سـوي   گیرند زیرا از یک سو هیچ دلیل منطقی براي این گونـه تبلیغـات محیطـی نمـی    می

کنند تا چه رسـد بـه مبـارزة اجتمـاعیِ     دیگر هیچ نقد فکري بر این دلباختگی فرهنگی مشاهده نمی

ط    گی. بدین ترتیب خود نیز در گوشـه قانونمند با این مظاهر وابستگی فرهن اي از ایـن مـاتریس رواـب

هـاي غیرعقالئـی در جامعـه تقویـت     گیرنـد و لـذا کـنش و واکـنش    اجتماعیِ غیرعقالئـی قـرار مـی   
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اکنون چنین دلباختگی فرهنگی تا بدانجا پیش رفته است که عالوه بر نـام بزرگراههـا و   شود. هممی

ها نیز مزین به تلفظ انگلیسی آن نامهاست. هیچ عقالنیتـی  کوچهها و پسخیابانها، اسامی تمام کوچه

دانـیم کـه درج معـادل انگلیسـی نـام خیابانهـا و       بر چنین رفتار اجتماعی حاکم نیست. البته خوب می

ه گردشـگران و مسـافران خـارجی     کوچهها و پسکوچه هاي دور و نزدیک مطلقًا براي مساعدت ـب

به فرهنگ غربـی اسـت. نـام فارسـی خـودروي ملـی را حتمـًا بـه         نیست بلکه مصداقی از دلباختگی

اي از کیفیت خوب تولیـدات داخلـی باشـد.    کنند تا نشانهحروف انگلیسی بر روي خودرو درج می

هاي راهنمایی در چهارراهها نیز به اعداد انگلیسی مزین است تا کیفیت خـوب  شمار چراغحتی ثانیه

ن آنکه براي کودکان ایرانی نیز جنبـه آموزشـی داشـته باشـد     شهرنشینی در کشور را نشان دهد ضم

که بتوانند اعداد انگلیسی را حتی قبل از آشنایی با اعداد فارسی بخوانند!

داللــت بــر ظرفیــت بــالقوه » تفکــر بــومی«، واژة (ره)در نقــل قــول دوم از حضــرت امــام خمینــی

اظ انگیزه و فرهنـگ جهـادي بـراي    اندیشمندان داخلی دارد که با فراهم شدن فضاي مناسب، به لح

را فراهم آورند و » خودکفایی«ماندگی موجود را جبران و زمینۀ دستیابی به دانش فنی، بتوانند عقب

به سرانجام برسـانند. چنـین   » امروز با دست و فکر ملت«نمود می» محال«آنچه را قبالً دستیابی به آن 

جهـاد  «و » فرهنگ جهـادي «بسیار نزدیک به ره)(در فرمایشات حضرت امام» تفکر بومی«نگرشی به 

ایرانـیِ پیشـرفت و   -در فرمایشات مقام معظم رهبري است کـه زیربنـاي الگـوي اسـالمی    » اقتصادي

).1391اقتصاد مقاومتی است. (درخشان 

رود، حاصـل تأکیـدات و مطالبـات    سازي علوم انسانی، در مفهومی که امروز بـه کـار مـی   بومی

ر خالل بیش از یک دهه اخیر است. شاید نخسـتین تأکیـد ایشـان بـه ضـرورت      مقام معظم رهبري د

به همین معنایی آزادي اجتماعیپس ببینید،...«مطرح شد: 1377سازي علوم انسانی در سال بومی

شود، یک چنین ریشه قرآنی دارد. هـیچ لزومـی نـدارد    که امروز در فرهنگ سیاسی دنیا ترجمه می

جـان اسـتوارت   «و » کانـت «رن هجدهم اروپا مراجعه کنیم و دنبال این باشیم که که ما به لیبرالیسم ق

اند! ما خودمان حرف و منطق داریم. خواهم گفت که آن حرفها به دالیلی و دیگران چه گفته» میل

را اسالمی بدانید. البته به نظر مـن، دو گـروه هسـتند    » آزادي«تواند براي ما راهگشا باشد. مقوله نمی

کننـد: با هم همکاري مـی » آزادي«کردن و خودي کردن مقوله بومیضد اسالمی کردن وکه بر

هاي فالسفه دو، سه قرن اخیر غربی بـراي  یک گروه کسانی هستند که در کلماتشان، مرتّب از گفته

طور گفته اسـت. البتـه   طور گفته است، فالن کس آنکس اینآورند: فالنشاهد می» آزادي«مسأله 
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نماهـاي مطبوعـاتی هـم    آورنـد، امـا بعضـی فیلسـوف    ها هستند که اسم این فالسفه را مینجیباینها

و حرف فالن فیلسوف فرانسـوي یـا آلمـانی یـا آمریکـایی را      » جان استوارت میل«هستند که حرف 

کننـد، لـیکن بـاز    گویند! اینها هم تقلّب میآورند، به نام خودشان میآورند، ولی اسمش را نمیمی

به اینکه این فکر به وجود آید که تفکّر آزادي و مفهـوم آزادي اجتمـاعی، یـک فکـر غربـی و      هم 

التحصـیالن گروهـی از   (مراسـم فـارغ  » !کننـد یک هدیه از سوي غـرب بـراي ماسـت، کمـک مـی     

). در اینجا نیز واژه بومی کـردن کـه در کنـار    1377شهریور 12دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، 

قـبالً بـه کـار    (ره)ده است، دقیقاً مشابه ساختاري است کـه حضـرت امـام خمینـی    آم» خودي کردن«

اند.برده

هـاي مقـام معظـم رهبـري مفهـومی اسـت کـه کاشـف از عـدم تقلیـد           در اندیشـه » سـازي بومی«

سازي، تحقیـق بـراي نقـد و نـوآوري نهفتـه      کورکورانه از نظریات غربی است. در بطن مفهوم بومی

سازي علوم انسانی فرآیندي است که از مبـارزه  ید قرار دارد. از این رو، بومیاست که در مقابل تقل

کند و لذا اساسـاً  هاي مختلف علوم انسانی حکایت میپردازان مغرب زمین در حوزهفکري با نظریه

بـومی  «توان عالوه بر نقد مبادي و مبانی آن نظریات، ویژگیهـاي  مایۀ جهادي دارد. بدین ترتیب می

بایستی از موضع اسـتقالل فکـري سـاخته شـود، وارد کـرد.      را در ساختار نظریاتی که می»و خودي

تمدن واقعی براي مـردم مـا ... تمـدنی    «کاشف از همین نکته است: 1380فرمایشات ایشان در سال 

است که ... از استعدادهاي ما جوشیده و با شرایط زندگی ما در هم آمیخته و چفت شده اسـت. راه  

اردیبهشـت  2است. (مالقات بـا جوانـان فرهنگیـان در مصـالي رشـت،      بومیی، راه حل حل حقیق

1380.(

سـازي علـوم انسـانی را موتـور محرکـه توسـعه اقتصـادي، سیاسـی و         مقام معظم رهبـري، بـومی  

بایستی بومی باشد و منظور دانند زیرا که معتقدند الگوي مناسب براي توسعه میاجتماعی کشور می

ن در واقع تولید نظریه و الگـو از موضـع اسـتقالل فکـري اسـت نـه صـرفاً تکـرار آنچـه          از بومی بود

سـازي در واقـع تولیـد الگـویی اسـت کـه بـا مختصـات         انـد. از همـین دیـدگاه، بـومی    دیگران گفته

فرهنگی، تاریخی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و نظام اعتقادات و التزامات قلبی مردم سازگار باشد 

اسـت. ایـن حقیقـت را ایشـان در سـال      » مختص به خود ملت بودن«، بومی به معناي و در یک کلمه

اي هستیم؟ ... مدل چینی، مدل ژاپنـی؟ ... مـدل   ما دنبال چه نوع توسعه«اند: چنین تبیین نموده1383

توسعه در جمهوري اسالمی، به اقتضاي شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان این 
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و مختص به خود ملت ایران است، از هیچ جا نباید تقلیـد کـرد، نـه از    بومیک مدل کامالً مردم، ی

المللی پول، نه از فالن کشور چپ، نه از فالن کشور راست ... فـرق  بانک جهانی، نه از صندوق بین

نسوخ است بین استفاده کردن از تجربیات دیگران با پیروي از مدلهاي تحلیلی و القایی و غالباً هم م

و خـودي  بـومی  ها باید استفاده کرد اما الگـو و شـیوه و مـدل را بایـد کـامالً      ها و دانش... از تجربه

).1383خرداد 27(دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس شوراي اسالمی، » انتخاب کرد.

حاصل خالقیـت اسـتعدادها و سرچشـمۀ درونـی عناصـر انسـانی       » علم بومی«ایشان معتقدند که 

شود که استعداد و سرچشمۀ درونی عناصـر انسـانی   اي علم محترم شمرده میوقتی در جامعه«ست: ا

» گـذاري بـراي علـم، بایـد بـا ایـن هـدف باشـد.        گردد. سرمایهبومیشود و علم کشور جوشان می

سـازي بـه مثابـه    ). از سـوي دیگـر، بـومی   1383آبـان  10(دیدار دانشجویان در ماه مبارك رمضـان  

براي خروج از وابستگی و رسـیدن بـه اسـتقالل، بـه صـراحت در فرمایشـات مقـام معظـم         راهکاري 

باشد، البته فشار هسـت. بایـد   بومیخواهیم وابسته نباشیم و کار وقتی می«رهبري تأکید شده است: 

تیـر مـاه   1(دیـدار هیئـت علمـی و کارشناسـان جهـاد دانشـگاهی،       » در مقابل فشارها مقاومت کـرد. 

دهند و تفاوتهاي بنیـادین در مبـانی تفکـرات الهـی و     سازي را توسعه میمفهوم بومی). ایشان1383

مبانی تفکـرات مـا بـا مبـانی تفکـرات      «کنند: سازي میمادي را نیز وارد قلمرو مطالعات نظري بومی

تواند مشکلی را براي ما حل کند مادي متفاوت است به همین علت تقلید از علوم انسانی غربی، نمی

ما از یادگیري علوم انسـانی و دیگـر علـوم غـرب و شـرق بـه هـیچ وجـه احسـاس سرشکسـتگی           ...

کنیم به شرط اینکه این یادگیري به آگاهی و دانایی و افزایش قدرت تفکر ما منتهی شـود و بـا   نمی

(در دیـدار بــا جمعـی از دانشــجویان   » ایـن علـوم، از شــاگردي بـه اســتادي برسـیم.    بـومی کــردن 

19/5/1390(

. رویکرد تطبیقی و برخی مصادیق آن5
رود تولید نظریاتی است کـه  اقتصاد رایج انتظار می» علم«شود که آنچه از معموًال چنین استدالل می

مسـیر تحـوالت   هـاي اقتصـادي را بـه درسـتی تحلیـل کـرد و ثانیـاً       پدیـده به کمک آنهـا بتـوان اوًال  

اي از مبتنـی بـر ایـن دو، بـه مجموعـه     الثـاً اقتصادي را به نحـو رضـایت بخشـی پـیش بینـی نمـود و ث      

محیطـی،  هاي اقتصادي رسید که با رعایت منـافع نسـلهاي آینـده و مالحظـات زیسـت     سیاستگذاري

هـاي  پـردازي متضمن رشد و پیشرفت اقتصـادي بـراي نسـل فعلـی باشـد. قلمـرو مطالعـات و نظریـه        
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کنـد و  عه نهادهاي اقتصادي رشد مـی هاي اقتصادي و توساقتصادي رایج معموًال متناسب با پیشرفت

ــدگی ــوردار مــی   از پیچی ــتري برخ ــاي بیش ــدگی  ه ــین پیچی ــود، و هم ــد    ش ــه فرآین ــري ب ــاي نظ ه

دهد.هاي اقتصادي شتاب میپردازينظریه

» علـم «کنیم که آنچه از وظایف و اهداف پذیریم اما خاطرنشان میالذکر را میتمام نکات فوق

بایسـتی از دیـدگاه اسـالمی بـا     ازي و سیاسـتگذاري گفتـه شـد مـی    پـرد هاي نظریـه اقتصاد در حوزه

نظامهاي فرهنگی و سیاسی پیوند مبنایی و با اهداف آنها همسویی و هماهنگی داشته باشـد تـا بتـوان    

را در وحدت ترکیبی اقتصاد و سیاست و فرهنگ متبلـور نمـود. بـه عبـارت دیگـر،      » تمدن اسالمی«

بایستی از نظام فرهنگ ظام سیاسی باشد و برعکس، و این هر دو میبایستی مقوم ننظام اقتصادي می

اسالمی تغذیه کند ضمن آنکه مقوم نظام فرهنگی نیز باشد. چنین رویکردي را اصـطالحاً رویکـرد   

نامیم که موضوع بخش بعدي مقاله است.مبنایی می

رهنگـی و  وجه مشخصـه رویکـرد تطبیقـی، جداسـازي نظـام اقتصـادي از نظامهـاي سیاسـی و ف        

فراموش کردن ارتباطات متقابل آنهاست. بدین ترتیب، هدف رویکرد تطبیقی این اسـت کـه صـرفاً    

نظریات اقتصادي رایج را با مختصات اقتصادي کشور مطابقت بدهد و موارد اخـتالف را شناسـایی   

تـوان  تطبیق، میکند و با رفع آنها زمینه را براي کاربرد آن نظریات هموار سازد. البته در این فرآیند 

فروض به کار رفته در نظریات و سیاستگذاریهاي اقتصـادي، روش انتـزاع مفـاهیم اقتصـادي، روش     

کنـد  استنتاج در قضایاي اقتصادي و نظایر آن را نقد کرد. رویکرد تطبیقی، به نقد روبنایی اکتفا مـی 

بـه سـه قسـم از رویکـرد     در حالی که رویکرد مبنایی بر نقد زیربنایی اسـتوار اسـت. اکنـون اجمـاالً    

کنیم.تطبیقی به شرح ذیل اشاره می

توجه به موضوعات مغفول در مطالعات اقتصادي  -الف
یکی از اشکاالت وارده به آموزش علم اقتصاد در کشور این است که چون اکثر منابع براي دروس 

پس ضرورتاً شامل پایه همچون اقتصاد خرد، اقتصاد کالن و اقتصاد سنجی ترجمه منابع غربی است 

مثالهاي متعدد از عملکرد اقتصادهاي آمریکا، انگلستان و سایر کشورهاي غربی است در حالی کـه  

بایستی نظریات اقتصـادي را در کنـار مثالهـا و مطالعـات مـوردي از اقتصـاد ایـران        دانشجویان ما می

درسـی بـا محوریـت    بیاموزند. بدین ترتیب، یکی از مصادیق رویکـرد تطبیقـی را اصـالح کتابهـاي    

الـذکر  سـازي در مفهـوم فـوق   دانند. بومیاستفاده از مثالهاي ایرانی براي نظریات اقتصادي غربی می

ضروري است زیرا دانشجوي اقتصاد را در آستانه نقـد زیربنـایی بـه نظریـات اقتصـادي غربـی قـرار        

تناسـب آن نظریـات را بـا    کند که با تحقیق و دقـت بیشـتر بتوانـد عـدم     دهد و زمینه را هموار میمی
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سـازي  توان آن را گام اول در مسیر بـومی عملکرد اقتصاد ایران اسالمی به اثبات برساند. بنابراین می

تلقی کرد.

تـوان تعمـیم داد و بـر ایـن نکتـه تأکیـد کـرد کـه در         الـذکر را مـی  سـازي در مفهـوم فـوق   بومی

رخی بخشهاي بسیار مهم و کلیدي در اقتصاد هاي نظري و کاربردي اقتصاد رایج اساساً یا به بتحلیل

ملی توجه الزم مبذول نشده است مانند ابـداعات و سـازوکارهاي مـالی و پـولی و یـا آنکـه عمـدتًا        

رغـم تناسـب   دانیم که فرش و اوقاف علیمغفول مانده است مانند اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف. می

تصاد ایران دارد تاکنون موضوع بحـث و تحلیـل   هاي بومی اقو هماهنگی بسیار زیادي که با ویژگی

تـوان  در نظریات اقتصادي رایج نبوده است. بدین ترتیب، یکی از مصادیق رویکـرد تطبیقـی را مـی   

توجه به چنین موضوعات مغفول در مطالعات اقتصادي دانست. در ادامه به شـرح اجمـالی برخـی از    

پردازیم.این موارد می

اسالمیتوسعه مالی و بانکداري •
وین مـالی در کشـورهاي پیشـرفته       توسعه بازارهاي مالی و پیشرفت هاي علمی در ابـداع ابزارهـاي ـن

هاي صنعتی موجب شده است که رشد اقتصادي در این کشورها تسریع شود اما در عین حال، زمینه

کـا، کـه   میالدي در آمری2008هاي مالی فراهم نموده که بحران بزرگ سپتامبر مناسبی براي بحران

داري را با بحرانهاي رکود و بیکـاري مواجـه کـرد و هنـوز هـم ادامـه دارد،       به سرعت جهان سرمایه

هرچنـد کـه از   1یـابی ایـن بحرانهـا خـارج از موضـوع ایـن مقالـه اسـت        باشد. ریشهبارزترین آن می

سازي است.مصادیق رویکرد مبنایی به بومی

ي در کشـورهاي صـنعتی بـوده اسـت متأسـفانه تـا       ساز رشد سریع اقتصـاد اقتصاد مالی که زمینه

بود. آگـاهی از ایـن حقیقـت    نگرفتهسالهاي اخیر اساسًا مورد توجه جدي اقتصاددانان کشور ما قرار

هـاي  موجب شد که به اقتصاد و مدیریت مالی توجه بیشـتري معطـوف شـود کـه رشـد سـریع دوره      

ي متعـدد و انتشـار مقـاالت پژوهشـی در     هـا کارشناسی ارشد و دکتري در این رشته و تألیف کتاب

هاي مناسبی را در کشـور بـراي تأسـیس بـورس     مطالعات مالی از ثمرات آن است ضمن آنکه زمینه

کاال و معامالت کاغذي در بازار سرمایه فراهم نمود که به سرعت در مسیر شکوفائی است.

عه شود.) مراج1389میالدي به درخشان (2008براي توضیحات بیشتر درخصوص علل و ماهیت بحران مالی سال . 1
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به 1ت در بورسها و فرابورسهادانیم که مطالعات مربوط به مرزهاي دانش در سازوکار معامالمی

اي از اقتصاد مالی و مدیریت مـالی را تشـکیل   ، امروزه شاخه3بازيو یا سفته2منظور پوشش ریسک

رویکرد تطبیقی بـه مشـتقات و معـامالت در بورسـها ایـن      5معروف است.4»مشتقات«دهد که به می

ه با توجـه بـه مقتضـیات و شـرایط     کنیم کاست که اوالً سازوکار نظارت بر بورسها را چنان طراحی 

حاکم بر بازارهاي مالی در کشورمان، احتمال بروز بحرانهاي مالی و آثار مخرب اقتصادي ناشی از 

آن به حداقل ممکن کاهش یابد، ثانیاً چارچوب حقوقی قراردادهاي رایج در ایـن بورسـها، اعـم از    

ا مـوازین و احکـام شـرع مقـدس در     معامالت واقعی و معامالت کاغذي را چنان طراحی کنیم که ب

بـازي را محـدود و   تعارض نبوده و مطلقًا مصادیقی از معامالت ربوي نباشد، و ثالثـاً معـامالت سـفته   

معامالت مرتبط با پوشش ریسک را تشویق کنیم و رابعاً معامالت در بورسها را در راستاي تقویـت  

اسبی براي انتقال سرمایه از نظام تولیدي به اقتصاد واقعی هدایت و ساماندهی کنیم نه آنکه فضاي من

بینی نشده باشد.بورسها براي کسب سودهاي بادآورده و یا تحمل زیانهاي پیش

الذکر محل تأمل بسیار و تردیـدهاي جـدي اسـت.    توفیق رویکرد تطبیقی در تحقق اهداف فوق

رهاي نوین مـالی بـه ویـژه    بحث ما این است که رشد بازارهاي سرمایه، توسعه بورسها و کاربرد ابزا

داري یعنـی اصـالت   در معامالت کاغذي، همـه ریشـه در مبنـاي نظـام سـرمایه     7و اختیارات6هاآتی

مداري دارد و در واقع تبلور همین مبنا در روبناي بازارهـاي مـالی اسـت. بنـابراین،     سرمایه یا سرمایه

ت کـه بتـوان در بازارهـاي مـالی     پـذیر اسـ  سازي واقعی در معامله مشتقات فقط مـوقعی امکـان  بومی

هـا در نهایـت   تصرفات مبنایی کرد زیرا در غیر این صورت هرگونه تصرفات روبنایی در این حوزه

موجب تثبیت و تعمیق همین سازوکارها و اعتباربخشی به همین ابزارهاي نوین مالی اسـت، هرچنـد   

اهیـت، نقـش و جایگـاه قبلـی خـود      در مواردي همین ابزارها با عناوین جدید اسالمی اما با همـان م 

شوند.ظاهر می

توان این بحـث را پـیش بـرد.    سازي نمیبدیهی است که بدون ورود به رویکرد مبنایی در بومی

مداري با مفهوم ربـا و ضـرورت معـامالت ربـوي     کنیم که سرمایهاما در اینجا به همین قدر اکتفا می

1. OTC: Over-the-Counter
2. Hedging
3. Speculation
4. Derivatives

) مراجعه شود.1383براي آشنایی با مشتقات به درخشان (. 5

6. Futures
7. Options
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بازي و پوشش ریسـک در بـازار مشـتقات الزم و    هناپذیر است چنانکه سفتدر هم آمیخته و تفکیک

سازي، معامالت مرتبط با پوشش ریسک را توان در رویکرد تطبیقی به بومیملزوم یکدیگرند. نمی

بازان به معامالت کاغذي در بورسها شـد. رویکـرد   به لحاظ شرعی موجه دانست اما مانع ورود سفته

اً منجر به جعل اصطالحات جدید با محتـواي قـدیم و   سازي اقتصاد مالِی رایج صرفتطبیقی در بومی

ــاهیم، رفتارهــاي معــامالتی و     ــژه و بعضــاً اســالمی از برخــی مف ــرات و تفســیرهاي وی ــذیرش تعبی پ

ها در معامله مشتقات است. استراتژي

تصرفات روبنایی به شرحی که گذشت مانع از زائل شدن آثار سوء ناشی از مبنـاي ربـوي ایـن    

رغم توفیق در تصرفات روبنایی در رویکرد تطبیقـی، بحرانهـاي ناشـی از    لذا علیمعامالت نیست و

چنین ترتیبات نهادي در بازار سرمایه دیر یا زود به ابعاد واقعی اقتصادي سرایت کرده و کل نظام را 

) چنین بیان 1389ا... مصباح یزدي (با بحران مواجه خواهد کرد. این معنی را مضمونًا حضرت آیت

اگر اقتصاد ما به معناي واقعی کلمـه اقتصـاد اسـالمی نباشـد و کسـانی براسـاس همـان        «... اند: هکرد

گیري کننـد، اختالالتـی در دسـتگاههاي    هاي اقتصاد غربی که در دنیا معروف است، تصمیمتئوري

در کند. مـثالً اگـر  مربوط پیدا خواهد شد و طبعًا با واسطه، نقایص آن به عموم مردم هم سرایت می

گیـري شـود ایـن    هاي اقتصادي براساس اقتصاد رایج جهان و اقتصـاد لیبـرال تصـمیم   بعضی از برنامه

احتمال وجود دارد که بعضی از قوانین مـا بـا مسـائل ربـوي آلـوده شـود. ایـن اشـکال، اول متوجـه          

در هـاي مربـوط دیگـر    نخبگانی است که در قوه مقننه یا در دولـت و وزارت اقتصـاد یـا وزارتخانـه    

کنـد. ایـن هـم بخشـی از     گیریها مؤثرند، ولی به هر حال فساد آن به همه جامعه سـرایت مـی  تصمیم

گیـران،  علوم انسانی است که مستقیمًا با همه مردم سروکار ندارد، ولی بـا واسـطه نخبگـان، تصـمیم    

ن التحصـیال (نـوزدهمین نشسـت انجمـن فـارغ    » رسـد. سازان بـه مـردم هـم مـی    سازان و تصمیمبرنامه

).4/4/1389، (ره)مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

توان ذکر کرد وضـعیت بانکهـاي اسـالمی در کشـور مـا و در      مثال دیگري که در این مورد می

نظران پولی و بانکی، نوعاً نظام بانکی کشور را سایر کشورهاي اسالمی است. کارشناسان و صاحب

مداري اسـت همچنـان دسـت    اي این نظام که همان سرمایهاند و مبنبا رویکرد تطبیقی اسالمی کرده

توان انتظار داشت که از مبناي غیراسالمی ثمرات اسالمی نخورده باقی است. در چنین شرایط، نمی

سازي شـبکه بـانکی   توان در رویکرد تطبیقی به بومیحاصل شود. از این رو، تنها دستاوردي که می

ا اصطالحات فقهی در ابواب اجاره، مضاربه و نظایر آن و در انتظار داشت مطابقت عملیات بانکی ب
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یک کلمه تصرفات روبنایی در عملکردها و ظواهر است. بدیهی است کـه اسـتمرار چنـین وضـعی     

اي جز بحرانهاي پولی و مالی نخواهد داشت که بخـش واقعـی اقتصـاد را نیـز بـه شـدت       نهایتًا نتیجه

بسـت کشـانده   نان مکتبی و دولتمردان دلسوز و متعهد را به بنتحت تأثیر قرار خواهد داد و اقتصاددا

و به سوي راهکارهاي مخصوص به شرایط اضطرار هدایت خواهد کرد، چنانکه در عمل نیز شـاهد  

آن بوده و هستیم.

این نکته را اینجانب در سالهاي نخستین انقالب اسالمی قویـاً تـذکر دادم امـا متأسـفانه هیچگـاه      

پولی و بانکی در دانشگاهها و مراکز اجرایی نوعـاً پیگیـري نشـد. در اینجـا بـه      نظرانتوسط صاحب

پردازیم تا اهمیت مطلب به لحاظ تاریخی نیز معلوم شـود:  هاي همان سالها میذکر عباراتی از نوشته

کند. بعد از جهت تبیین خطر اقتصاد غرب براي مسلمین توجه به سیستم بانکی خودمان کفایت می«

اي ایـن مخلصـین راه امـام و بـا وجـود      هاي افسـانه ار سال از انقالب اسالمی و فداکاريگذشت چه

نظـران تـا اسـالمی    است و بـه قـول صـاحب   ها اسالمی نشدهاخالص و ایمان دولتمردان، هنوز بانک

وجـود بانـک در   )... «263، ص1363 (درخشـان » کردن واقعی آنها راه بسیار درازي در پیش است.

کند. ایـن الـزام، ناشـی از خصـلت     داري الزامًا ضرورت ربا را ایجاب میقتصاد سرمایهیک سیستم ا

داري است... وجود ربا در سیستم بانکی صرفاً به دلیل تأمین منافع مادي صاحبان پول سیستم سرمایه

نیست، بلکه تعادل سیستم اقتصادي (تعادل بازارهاي چهارگانه کاال، سـرمایه، پـول و کـار) ایجـاب     

کند که نرخ بهره به عنوان وسیله تنظیم عرضه و تقاضا بتواند حجم اعتبارات ... را کنترل نماید و یم

داري داشـته  هاي پـولی دولـت، نقـش مهمـی در سیسـتم سـرمایه      نهایتًا به صورت حربه مهم سیاست

)265، ص 1363 (درخشان» باشد.

هـاي تولیـدي،   رابطه متقابل با شبکهشود که شبکه اعتباري یک جامعه دربنابراین، مالحظه می«

کند. حال با توجه بـه اینکـه مبنـاي    توزیعی و مصرفی، رفتار کل سیستم اقتصاد کالن را مشّخص می

شـود. در سیسـتمی کـه    هـا نیـز مشـّخص مـی    سیستم اقتصادي چیست، وظیفه هر یـک از ایـن شـبکه   

هـاي  خاصی را در رابطه با شبکهکند، شبکه اعتباري وظیفه و نقش براساس اصالت سرمایه عمل می

تولیدي، مصرفی و توزیعی دارد که متفاوت با وظیفه شـبکه اعتبـاري در مـثًال سیسـتم سوسیالیسـتی      

رژیـم دربـانکی شـبکه بگویـد کـه نیستکینزیاساموئلسنآقايشخصینظرومیلاست. ... این

رابـانکی شـبکه خصوصـیت نـین چداريسرمایهسیستمخصلتبلکهباشد،ربويبایدداريسرمایه

)265، ص 1363 (درخشان» .کندمیایجاببالضّروره
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نقش و خصوصیت بانک در یک سیستم اقتصادي از طریق مذاکره، توافق و قرارداد بین افـراد  «

شود، بلکه خصـلت سیسـتم نقـش و عملـی را کـه بانـک بایـد        و جعل اصطالحات جدید تعیین نمی

کند. لذا خصـلت بانـک نـه از    راي آن را به شبکه اعتباري تحمیل میمتکفّل آن باشد مشخّص و اج

هـاي اقتصـادي   هاي من و شما، که از مطالعه رابطـه آن بـا سـایر شـبکه    تعریف آن براساس خواست

داري دست نخورده بماند، وظیفه بانک باید همـان  شود. تا وقتی که اساس سیستم سرمایهروشن می

داري کنـد. بـا حفـظ مبنـاي سیسـتم سـرمایه      قتصادي آن را تعیین میچیزي باشد که کیفیت سیستم ا

)266، ص 1363 (درخشان» خواهد بود.زاهرگونه تغییري در رفتار بانک ضرورتًا بحران

رابانـک وظیفـه اینکـه بدونودادتغییر»مضاربهبانک«بهرا»ربويبانک«اسمصرفاًتوانمی«

درکـه نمـاییم اکتفـا روبنـایی تصـرّفات بهدهیمتغییرداريسرمایهاقتصادنهادهايسایربارابطهدر

مبنـاي درریشهکهايمسئلهظاهرِيکردناسالمیزهوظواهرتغییرجزایمنکردهکاريصورتاین

چنـان رابانـک تنظیمنحوهتوانمیآنگاه...نکنیم،توجهمسئلهازاساسیبعدایناگر به. داردکفر

تملیـک، شـرط بـه اجـاره وکالـت، چـون بانـک گونـاگون تعامالتازتعاملیهرهککرداسالمی

خود،کلیتدربانکولیباشد،رسالهاحکاموموازینطبقبرجملگیغیره،ومضاربهمشارکت،

وتوزیـع وتولیـد هـاي شـبکه بـا رابطـه درواقتصـادي سیسـتم کـل درکـه ايوظیفهونقشنظراز

)267، ص 1363 (درخشان» .بماندباقیداري]کینزي [سرمایهبانکانهمدقیقًادارد،مصرف

اقتصاد فرش و اقتصاد اوقاف•
سازي علم اقتصاد این است که نظریات اقتصادي رایج را یکی از مصادیق رویکرد تطبیقی در بومی

الوه بـر  هاي اقتصادي مغفول در کشور مطابقت دهیم. به عنوان مثال، صنعت فرش عبا برخی فعالیت

هاي فرهنگی این کشور با قدمت چند هـزار سـاله محسـوب    آنکه یک هنر ایرانی است و از سرمایه

کند و یکی از منابع اصلی بـراي  شود، به لحاظ اقتصادي نیز نقش مهمی در ایجاد اشتغال ایفا میمی

تحلیـل  هیچگـاه از دیـدگاه   » اقتصاد فرش«شود. با وجود این، کسب درآمدهاي ارزي محسوب می

هاي اقتصاد کشور قرارنگرفتـه اسـت و ایـن در    اقتصادي، موضوع بحث و تحقیق جدي در دانشکده

اقتصـاد  «حالی است که حدود دو میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. به ترتیبـی مشـابه،   

هاي اقتصاد کشور تدریس نشده و موضوع تحقیقـات جـدي و  نیز در هیچ یک از دانشکده» اوقاف

گسترده دانشگاهی قرار نگرفته است، و این در حالی است که موقوفات عـالوه بـر دارا بـودن سـهم     

قابل مالحظه در سرمایه ملی، ریشه در معرفت دینی و مـوازین شـریعت مقـدس نیـز دارد. متأسـفانه      
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یکی از دالیل اصلی در غفلت از چنین موضوعات کلیدي در دانشـگاههاي کشـور همـان رویکـرد     

کنیم.است که قبالً به اجمال بررسی کردیم و در اینجا مجدداً به آن اشاره میتقلیدي

رغـم  اسـت کـه علـی   هاي آموزشی موجب شدهریزيهاي غربی در برنامهتقلید کور از دانشگاه

هاي علمـی در مقـوالتی چـون اقتصـاد فـرش یـا اقتصـاد اوقـاف، توجـه          هاي عینی به دقتضرورت

باشد. از جمله دالیل توجیهی این است که اوالً منابع علمـی در ایـن زمینـه    چندانی به این مطالعات ن

در دانشگاههاي بزرگ غربی تولید نشده است و ثانیًا این مباحـث از جملـه عنـاوینی نیسـت کـه در      

علمـی نیسـت یـا اگـر هسـت      شود، فلذا این مقوالت یا اساسـًا دانشگاههاي مغرب زمین تدریس می

موضوع آموزش و پژوهش در مراکـز دانشـگاهی مـا باشـد زیـرا کـه اگـر        ارزش چندانی ندارد که 

شد!ارزشی داشت حتماً در دانشگاههاي آمریکا و انگلستان تدریس می

با وجود این، اگر اقتصاددانان دلسوز و متعهد بخواهند با رویکـرد تطبیقـی و از طریـق تکیـه بـر      

ول که برخاسته از نظام اقتصادي ایـران  نظریات اقتصادي غربی به بررسی موضوعات کلیدي اما مغف

پـردازي در  شـوند کـه دسـتگاه نظریـه    اسالمی است همت کنند به زودي با این حقیقـت مواجـه مـی   

د در تحلیـل مسـائل   پردازي و همچنـین ابزارهـاي موجـو   اقتصاد رایج، به ویژه روش انتزاع در نظریه

چنین مقوالتی را ندارد. توجه بـه ایـن امـر    تناسب الزم و ظرفیت کافی براي تحلیل اقتصادي، اساسًا

گـردیم: فـرش ایرانـی تبلـوري از هنـر چنـد       حائز اهمیت فراوان است. مجـددًا بـه مثـال قبلـی برمـی     

اي بـه  هـا از ناحیـه  ها و بافتها و رنگها و نقشهزارساله مردم این مرز و بوم است که تفاوت طرح

، عـادات و رسـوم  و در یـک کلمـه تجلـی      هـا کننـده شـیوه زنـدگی، نگـرش    ناحیه دیگـر مـنعکس  

هـا از چنـان پیونـدي برخـوردار    هاي وسیع فرهنگی است. با وجود این، مجموعه ایـن تفـاوت  طیف

است که توانسته صنعت و هنري را شکل بدهد که در طول تاریخ چند هزار ساله آن، تحـت عنـوان   

قتصـادي رایـج کـه رفتارهـاي     شـناخته شـده اسـت. از ایـن رو، نظریـات و مـدلهاي ا      » فرش ایرانی«

کـرده و آن را در فضـاي مجـرد اقتصـادي     هاي هنري و فرهنگی و تاریخی جـدا اقتصادي را از مایه

تواند چنان تحلیل درستی از اقتصاد فرش ایران داشته باشد کـه بتـوان آن تحلیـل    کند نمیمطالعه می

قرارداد و در عین حال ویژگـی  هاي اقتصادي براي رشد و توسعه این صنعت را مبناي سیاستگذاري

اصلی این صنعت را که همان هنر ایرانی است حفظ کرد. 

اي چـون اوقـاف را کـه ریشــه در    تـوان مقولــه اقتصـاد اوقـاف نیـز وضــعیت مشـابهی دارد. نمـی     

وده اسـت در چـارچوب         ارزشهاي دینی دارد و  جزئی از عملکرد نظـام اسـالمی در طـول تـاریخ ـب
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توانـد در  داري تحلیل نمود و براي رشد و شکوفائی اوقاف و نقشـی کـه مـی   نظریات اقتصاد سرمایه

ریــزي کــرد. از دیــدگاه اقتصــاد پیشــرفت اقتصــادي کشــور ایفــا کنــد در چنــین چــارچوبی برنامــه 

-داري، تجزیه و تحلیل اقتصادي اوقاف مستلزم داشتن اطالعاتی به شـرح ذیـل اسـت: الـف    سرمایه

-گذاري، جنحوه محاسبه سود مورد انتظار از چنین سرمایه-قف، بهاي مالی و اقتصادي واانگیزه

سهم موقوفات در سبد دارائـی واقـف و بـاالخره، هزینـه فرصـت      -ها، دگذاريریسک این سرمایه

گیـري واقـف   الذکر نقشی در تصمیمیک از موارد فوقوقف. حال اگر به این  نتیجه برسیم که هیچ

قف صرفاً ناشـی از ارزشـهاي دینـی اسـت آنگـاه از دیـدگاه منطـق        ایفا نکرده است بلکه عمل به و

نداشته است » رفتار عقالئی«شود که واقف اساساًداري این نتیجه حاصل میحاکم بر اقتصاد سرمایه

توان گفت که توسعه و رونـق نهـاد وقـف نـه تنهـا موجـب       و اگر این نتیجه را تعمیم دهیم آنگاه می

توانـد موانـع جـدي    که با اخالل در سازوکار تخصیص بهینه منابع، مـی شود بلپیشرفت اقتصادي نمی

در مسیر پیشرفت اقتصادي فراهم کند.  

داري بررسی مقوله اوقاف تحت عنوان امور خیریـه  از سوي دیگر، در چارچوب اقتصاد سرمایه

ی کـه  بودکه به لحاظ سازوکار، ضوابط، گستره، عمق و جایگاهخواهد» عقالئی«به شرطی موجه و 

هـاي امـور خیریـه و تحـت همـان      مشـابه فعالیـت  کند دقیقـاً ر توزیع درآمد ایفا میدر سطح کالن د

هـاي اقتصـادي رایـج،    داري باشد. از دیدگاه نظریهچارچوبهاي نظارتی رایج در نظام اقتصاد سرمایه

هـا از تملـک بخـش خصوصـی و تخصـیص      اي از امـوال و دارایـی  خارج شدن حجم قابل مالحظه

رسانی به جامعـه در سـطح کـالن، آنهـم بـدون رعایـت       ئمی آن به حوزه اوقاف به منظور خدمتدا

داري که همانا تکاثر ثروت اسـت و بـا   با هدف نظام سرمایهگذاري، قطعًامعیارهاي رایج در سرمایه

انگیزه فعاالن اقتصادي در این نظام کـه همانـا دنبـال کـردن نفـع شخصـی در فضـاي رقـابتی اسـت          

رفتـار انسـان   » بـودن عقالیـی «داري، خواهـد بـود. در نظـام سـرمایه    » غیر عقالئـی «ت دارد و لذا منافا

شـود. از ایـن دیـدگاه، توسـعه اوقـاف موجـب       اقتصادي صرفاً در تعقیب نفع شخصـی تعریـف مـی   

هـاي  سـاز بحـران  وري، رکـود اقتصـادي و در یـک کلمـه زمینـه     تخصیص نابهینه منابع، کاهش بهره

شد. لندمدت خواهداقتصادي در ب

سـازي در مقولـه اوقـاف، نهایتـاً بـا ایـن نقـد از جانـب         حاصل آنکه رویکـرد تطبیقـی بـه بـومی    

طرفداران اقتصاد غربی مواجه خواهد شد که اوقاف بـه منزلـه نهـادي اسـالمی یـا متـرادف بـا امـور         

نیسـت و  اصطالح جدیدي بـیش  هاي اقتصادي رایج است که در آن صورت صرفاًخیریه در نظریه
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بایسـتی در چــارچوب همـان نظریـات اقتصـادي حــاکم بـر امـور خیریـه در نظــام        القاعـده مـی  علـی 

داري آن هـاي خیریـه در مفهـوم سـرمایه    شود و یا آنکه تفاوت مبنائی با فعالیـت داري تحلیلسرمایه

جـز  بود و لذا استمرار حضور این نهاد در زندگی اقتصادينخواهد» علمی«دارد که در آن صورت 

دیگري نخواهد داشت. رکود اقتصادي و تخریب منابع ثمره

سـازي بـه معنـاي اسـتفاده از نظریـات      شد که رویکرد تطبیقـی در بـومی  از آنچه گذشت معلوم 

ارد و حاصل بینی اسالمی داقتصاد غربی در تحلیل آن دسته از مقوالت اقتصادي که ریشه در جهان

هـاي  کننـده اسـت. بـدیهی اسـت سیاسـتگذاري     داشـته و گمـراه  کـارایی ن معرفت دینی است مطلقـاً  

داري اسـت،  اقتصادي براي جوامع مسلمین در چنین دستگاه تحلیلی کـه مبنائـاً همـان نظـام سـرمایه     

ثباتی و رکود اقتصـادي مسـلمین   موجبات اخالل در تعادل نظام اقتصادي را فراهم خواهد کرد و بی

کنیم.دیگري از رویکرد تطبیقی را بررسی میرا به دنبال خواهد داشت. اکنون قسم

سنجش صحت فروض در نظریات اقتصادي رایج-ب
داري و ملهـم از مبـانی آن نظـام    مجموعه نظریات اقتصادي رایج که ساخته و پرداخته نظـام سـرمایه  

هـا را بررسـی   پردازان غربی خود نیز بسـیاري از ایـن کاسـتی   است قطعاً خالی از نقص نیست. نظریه

نقـد  «را از » نقـد در چـارچوب  «اسـت کـه در رویکـرد اسـالمی،     اند. با وجـود ایـن، ضـروري   کرده

داري اوالً محـدود بـه ارزیـابی    دهـیم. نقـد نظریـات، در چـارچوب اقتصـاد سـرمایه      تمیز» چارچوب

به بررسـی تناقضـات منطقـی در سـیر اسـتدالل و      صحت فروض موجود در آن نظریات است و ثانیاً

پردازد بدون آنکه به نقائص و خطاهاي موجود در مبناي این نظریـات و ظهـور آنهـا    ت میاستنتاجا

در فروض و روبناها توجهی داشته باشد. شناخت اشکاالت و نقدهاي موجود در نظریات اقتصـادي  

ها مستقل از نقدهاي مبنائی صورت پـذیرد.  است حتی اگر این تحلیلرایج البته ضروري و آموزنده

پـردازي از موضـع   به بررسی، سنجش و نقـد مبنـاي دسـتگاه نظریـه    » نقد چارچوب«یگر، از سوي د

استقالل فکري توجه دارد چنانکه شرح آن در بخش ششم خواهد آمد.

تواند در رویکـرد تطبیقـی بسـیار    ارزیابی صحت فروض موجود در نظریات اقتصادي غربی می

ضـی اسـت کـه سـنجش صـحت آنهـا البتـه        ارزشمند باشد. نظریـات اقتصـادي رایـج مبتنـی بـر فرو     

بایستی در چارچوبی فراتر از آن نظریه انجام شـود. از آنجـا کـه بسـیاري از فـروض موجـود در       می

هـا و نظـام   بینـی ویژه در اقتصاد کالن و یا در اقتصاد خرد ریشه در جهانهاي اقتصادي رایج بهنظریه

توانـد  دارد ارزیابی این فروض چه بسا مـی داريپردازي سرمایهارزشی حاکم بر دستگاههاي نظریه
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پردازيِ اقتصاد غربی را به خوبی معلـوم  بینی حاکم در دستگاه نظریههاي غیر الهی در جهانویژگی

کند. 

بایستی به این نکتـه توجـه داشـت کـه     در سنجش فروض موجود در نظریات اقتصادي رایج می

الظاهر فاقد بار ارزشی اسـت و لـذا   ت که علیاین فروض در چنان سطحی از انتزاع تعریف شده اس

بسیار مشکل است که بتوان صحت یا سقم آنها را به کمک معیارهاي ارزشی ارزیابی نمود. تحلیـل  

هاي اقتصاد غربی، خارج از موضوع ایـن مقالـه اسـت هرچنـد در بنـد      پردازيدر نظریه1منطق انتزاع

هـاي اقتصـادي   پـردازي گوییم که در نظریـه جا میجیم این بخش به اجمال اشاره خواهد شد. در این

کنند و سپس آنهـا را در دسـتگاه ریاضـی در    نخست مفاهیم مجرد را از واقعیات اقتصادي انتزاع می

کـه صـورت مجـردي از فعـاالن     2»انسان اقتصـادي «دهند. به عنوان مثال، ارتباط با یکدیگر قرار می

ایدئولوژیک است و چنان تعریف شده که از هر نوع اقتصادي است فاقد هرگونه گرایش یا تمایل 

رفتـار اوسـت. البتـه    3»عقالیـی بـودن  «نظام ارزشی مستقل باشد، اما یک ویژگی اساسـی دارد و آن  

شـده  4بنـدي فرض بر این است که این انسان اقتصـادي داراي مجموعـه کـاملی از ترجیحـات رتبـه     

کنـد کـه   ی برخـوردار اسـت، چنـان عمـل مـی     است، اطالعات کامل دارد، از توان محاسـباتی کـاف  

ترجیحات او بهتر تأمین شود و چون از هر نظام ارزشی مسـتقل اسـت پـس ایـن سـؤال کـه ریشـه و        

فایده است. محور اصلی استدالل این است کـه کـاراترین تصـمیم و    ارزش ترجیحات او چیست بی

م است؟انتخاب بهینۀ امکانات توسط انسان اقتصادي براي تحقق اهداف کدا

پـردازي اقتصـادي چنـان تعریـف شـده اسـت کـه ظـاهرًا اسـالمی و          فروض زیربنایی در نظریـه 

غیراسالمی ندارد. استدالل طرفداران اقتصاد رایج این است که انسان اقتصاديِ اسالمی نیز همچـون  

بایستی عقالیی عمل کنـد هرچنـد کـه البتـه ویژگیهـاي دیگـري نیـز       انسان اقتصاديِ غیراسالمی می

تواند داشته باشد که ملهم از نظام ارزشهاي الهی اوست که صرفًا بر ویژگـی عقالنیـت او اضـافه    می

شود اما هرگز نافی آن نخواهد بود. به هر حال، براساس این دیدگاه، هر دو نوع انسان اقتصـادي  می

شود. پس یمشترك هستند و لذا نظریه اقتصادي بر همین فصل مشترك استوار م» رفتار عقالیی«در 

سازي اقتصاد اصـوالً  علم اقتصاد رایج، اساسًا اسالمی و غیراسالمی ندارد و رویکرد مبنایی در بومی

سازي تحلیلی بسنده کرد.توان فقط به بومیمعناست و در بهترین حالت میبی

1. The Logic of Abstraction
2. Economic Man= Homo Economicus
3. Rationality
4. Ordered Preferences
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الـذکر در ایـن مقالـه میسـور نیسـت و نیازمنـد زمـان و فضـاي         نقد و بررسی و رد استدالل فـوق 

گـوییم کـه دو اشـکال بـر ایـن بحـث وارد اسـت. اول آنکـه         سبتري است اما در حد اجمـال مـی  منا

اسـت کــه  1عقالنیـت رفتـار انســان اقتصـادي در اقتصـاد غربــی، صـرفاً در مفهـوم عقالنیــت ابـزاري       

اشکاالت بسیار جدي بر آن وارد و محل بحثهاي فراوان نظري اسـت. دوم آنکـه حتـی اگـر چنـین      

با تمام ویژگیهاي مجرد و انتزاعی او، به شرحی که گذشـت، بپـذیریم و نظریـات    انسان اقتصادي را

هـاي اقتصـادي را بـه کمـک آن     اي از سیاستگذارياقتصادي را بر آن پایه بنا نهیم و سپس مجموعه

گیرنـد قطعـاً   نظریات تدوین کنیم آنگاه کسانی که تحت شمول این سیاسـتهاي اقتصـادي قـرار مـی    

دِي مجرد از واقعیات اقتصادي نیستند بلکه مجموعه نامنجانسی از انسانهاي واقعـی  همان انسان اقتصا

کننده و تولیدکننده، فعاالن بخش خصوصی و یا دولتی هسـتند  دار، مصرفاعم از کارگر و سرمایه

که به شدت تحت تأثیر سوابق تاریخی، نظام ارزشی و ایـدئولوژیک، محـیط اجتمـاعی و سیاسـی،     

پـردازي اقتصـاد رایـج وجـود     ظایر آن قرار دارند. هیچ سازوکاري در دستگاه نظریهنگري و نآینده

ندارد که بتواند شکاف عمیقی را که بین فضاي مجرد نظري و واقعیات پیچیده عینی وجود دارد پر 

کنیم که مجموعه نظریات اقتصادي غربی از چنان ضعف ساختاري در کند. به همین دلیل، ادعا می

برخوردار است که قادر نیست واقعیات اقتصادي را به درستی تحلیل کند.روش انتزاع 

نقد تعاریف و جایگاه فعاالن اقتصادي در نظریات اقتصادي-ج
یکی از مسائل بسیار مهم و کلیـدي کـه در تحلیـل نظریـات اقتصـادي غربـی معمـوالً مغفـول واقـع          

جایگـاه آنـان در نظریـات اقتصـادي     شود تعریف دقیق فعاالن یا بازیگران اقتصادي و تشـخیص می

است. پژوهشگران اقتصادي در کشورهاي پیشـرفته صـنعتی و در حـال توسـعه تعـابیر و برداشـتهاي       

ویژه بـراي دسـتگاه تحلیلـی اقتصـاددانان     آمدهاي این مسئله بهمتفاوتی از فعاالن اقتصادي دارند. پی

دار، بخش خصوصـی و  کارگر، سرمایهمسلمان بسیار حساس است. به عنوان مثال، وقتی صحبت از 

شود، این مفاهیم در چنان سطح بـاالیی از انتـزاع یـا تجریـد     یا دولت در نظریات اقتصادي رایج می

توان مابه ازاي دقیق عینی براي آنها تعریف کـرد. بـه عنـوان مثـال،     شود که به زحمت میمطرح می

نیست که آیا منظور همان راکفلرهـا هسـتند یـا    گذار، معلوم دار یا سرمایهشود سرمایهوقتی گفته می

راي خانـه        ها، یا مغـازه الضربها و حاج امینحاج حسین ملک داران سـر کوچـه یـا شخصـی کـه ـب

کند.گذاري میمسکونی خود سرمایه

1. Rationality in an Instrumental Sense

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


52دهم    شماره هاي اقتصادي ایران    سال هفپژوهشفصلنامه 56

دار مفهومی است که از طیـف وسـیعی از   داري، سرمایهپردازي اقتصاد سرمایهدر دستگاه نظریه

اي از فعـاالن  نیز از طیف گسترده» کارگر«زاع شده است. به همین ترتیب مفهوم فعاالن اقتصادي انت

شود. بدیهی است دههـا ویژگـی بسـیار مهـم تـاریخی، اجتمـاعی و فرهنگـی در        اقتصادي انتزاع می

یابـد. از  شود. مسئله به همین جا خاتمـه نمـی  چنین فرآیند مجردسازي، به دست فراموشی سپرده می

شود که طبعـًا در سـطوح بـاالتري از    دار، مفاهیم کار و سرمایه نیز انتزاع میسرمایهمفاهیم کارگر و 

گـذاري  نـام » متغیرهـاي اقتصـادي  «هاي تجرید یا انتزاع قرار دارد. اکنون این دو مفهوم مجرد را الیه

تولیدي دهند. بدیهی است کنند تا به سهولت در روابط ریاضی قرار بگیرند و تابع تولید را نتیجه می

هایی است که در سازوکار تولید در جهـان واقعـیِ   که حاصل چنین توابع تولیدي باشد فاقد ویژگی

اقتصاد وجود دارد. رویکرد تطبیقی، بـه مفهـومی کـه در ایـن بنـد مـد نظـر اسـت، توجـه بـه چنـین            

اتفـاق  هاي اقتصادي غربی ضـرورتاً پردازيهاي مغفولی است که در فرآیند انتزاع در نظریهویژگی

هـاي اقتصـاد   پـردازي پـردازي بـه ویـژه ثمـره آن در نظریـه     افتد. روش یا منطـق انتـزاع در نظریـه   می

طلبد.اسالمی، بحث جالب و عمیقی است که ادامه آن، فرصت دیگري را می

در فرآیند رسیدن بـه مفـاهیم مجـرد از مطالعـۀ فعـاالن واقعـی در صـحنه اقتصـادي، نـه تنهـا بـه            

گیري اقشار و طبقـات مختلـف از فعـاالن اقتصـادي توجـه      ها و سازوکارهاي شکلها، ساختارریشه

مانـد.  شود بلکه تغییرات نقش و جایگاه آنان در بستر تحوالت تاریخی نیز ضرورتًا مغفـول مـی  نمی

شود که نتوان جایگاه فعلی و به ویژه نقش آینده این فعاالن اقتصـادي را  ها موجب میهمین کاستی

قتصادي به درستی تجزیه و تحلیل کرد. در تحوالت ا

کارگیري روشهاي متـداول  هاي اقتصادي رایج، بهپردازيیکی از علل خطاي موجود در نظریه

هـاي چندبعـدي را   هاي اقتصادي است. روشـهاي ریاضـی ضـرورتاً پدیـده    ریاضی در تحلیل پدیده

صادي در عینیت وجود دارد آنقـدر  اي که در فضاي تعامالت اقتکند تا روابط پیچیدهبعدي میتک

اي اسـت کـه   سازي شود که بتوان آنهـا را بـه صـورت روابـط ریاضـی بیـان کـرد. ایـن مسـئله         ساده

هاي اقتصـادي از سـطح   ، اما توجه می دهیم که هر چه تحلیل1بایستی مستقًال به آن پرداخته شودمی

تـر  منطـق انتـزاع محسـوس   هـاي موجـود در  خرد به سمت کالن نزدیک تر شود آثار سـوء کاسـتی  

پـردازي تکیـه دارد خطـرات    هـاي اقتصـادي کـه بـر چنـین دسـتگاه نظریـه       شود و سیاسـتگذاري می

تري به همراه خواهد داشت زیرا که در تحلیل اقتصادي، هر چه از سطح خرد به سطح کـالن  جدي

شاءا... تعالی، نویسنده به زودي کتابی را در این زمینه منتشر خواهد کرد.ان. 1

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


57مالحظاتی در رویکردهاي تطبیقی و مبنائیسازي اقتصادي و اقتصاد اسالمی:بومی

تـر  هـا پررنـگ  يپردازپیش برویم نقش نظامهاي ارزشی و معیارها و موازین ایدئولوژیک در نظریه

شود.می

نقد جایگاه دولت و بخش خصوصی در نظریات اقتصادي رایج•
سـازي نظریـات اقتصـادي از ایـن منظـر، بـه       براي تبیین بیشتر این مسئله و نشـان دادن اهمیـت بـومی   

پردازیم. بعد از جنگ هاي اقتصادي میپردازيمفاهیم و جایگاه دولت و بخش خصوصی در نظریه

هـاي  ، اقتصاددان معروف انگلیسی، با تقویت دیدگاه کالن در تحلیـل 1جان میناردکینزجهانی دوم، 

هـا در تعـدیل و تصـحیح    هـا و نئوکالسـیک  بینانـه کالسـیک  اقتصادي توانست علیه نظریات خـوش 

خودکار نظام اقتصادي در خروج از بحران و میل به تعادل اقتصـادي مقابلـه کنـد و نشـان دهـد کـه       

ادي و خروج از بحران بیکـاري در کشـورهاي صـنعتی، حضـور فعـال دولـت در       راهکار رشد اقتص

هاي دولتی است. البته نباید این حقیقت گذاريهاي مصرفی و سرمایهصحنه اقتصاد و افزایش هزینه

را فراموش کرد که یکی از اهداف پنهان در نظریات کینز، مقابلـه بـا گسـترش سوسیالیسـم و نفـوذ      

اي اروپایی بود و از دیـدگاه ایـن اقتصـاددان انگلیسـی، حضـور دولـت در       شوروي سابق به کشوره

رفت. بـه هـر حـال، تعـالیم     صحنه اقتصاد راهکار بسیار کارآمدي براي تحقق این هدف به شمار می

1960و 1950هـاي  این اقتصاددان انگلیسـی کـه زمینـۀ توسـعه نظریـات رشـد اقتصـادي را در دهـه        

داري در کشـورهاي  کـه دوران طالیـی رونـق اقتصـاد سـرمایه     میالدي فراهم سـاخت، موجـب شـد   

صنعتی آغاز شود.

هـاي مسـتقل دولتـی بـراي افـزایش      گـذاري نظریات کینز در رشد اقتصادي که بر محور سرمایه

هاي دولتی در کشورهاي پیشرفته صنعتی قـرار گرفـت.   تقاضاي کل استوار بود مبناي سیاستگذاري

ه اقتصاددانان در کشورهاي در حال توسعه حاکم بود و نوعًا نیز هست رویکرد تقلیدي که بر دیدگا

هاي کینز به کشورهاي در حال توسعه از یک سو و کوشش سیاستمداران غربی براي صدور اندیشه

از سوي دیگر، موجب شد که نظریات کینز به زودي زیربناي الگـوي مـدیریت بهینـۀ اقتصـادي در     

وسعه نیز بشود. این مسئله به ویژه در ایران که به طور جـدي در  سطح کالن در کشورهاي در حال ت

اي برخوردار بود. به معرض تهدید اتحاد جماهیر شوروي سابق قرار داشت از اهمیت راهبردي ویژه

ها براي اجراي طرحهاي تقویت دخالـت دولـت   همین دلیل، کارشناسان خارجی به ویژه آمریکایی

شدند و نهادهاي الزم از جمله سازمان برنامه و بانک توسعه صـنعتی و  در امور اقتصادي روانه ایران 

1.)1946-1883 (John Meynard Keynes انقالب کینزي نظریه عمومی اشتغال، بهره و پولبا انتشار کتاب 1936. در سال ،

را بنا نهاد که سرآغاز اقتصاد جدید است.
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هاي مرتبط با حضور فعال دولت در بازارهاي نظایر آن را تأسیس کردند و سایر نهادها و وزارتخانه

پولی، مالی و امور اقتصادي را تقویت نمودند. به همین دلیل، شاید ایران، نخسـتین کشـور در میـان    

توسعه محسوب مـی شـود کـه بعـد از جنـگ جهـانی دوم، بـا حمایـت آمریکـا          کشورهاي در حال

توانست از نهادهاي الزم براي حضور فعـال و گسـترده دولـت در امـور اقتصـادي برخـوردار شـود،        

دانیم که همین مسئله، تضعیف ساختاري نظام اقتصاد ملی را به دنبال داشت.هرچند می

کـم دو  در کاربرد نظریات کینز در کشـور مـا دسـت   اقتصاددانان داخلی و کارشناسان خارجی

کـرد و قـرار بـود    حقیقت را نادیده گرفتند. اول آنکه دولتی که کینز در نظریـات خـود مطـرح مـی    

دار شود، خود در بطـن  داري عهدهمدیریت رشد و تثبیت اقتصادي را در کشورهاي پیشرفته سرمایه

یشرفته صنعتی اروپا و آمریکا شکل گرفته بـود و  نظام اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در کشورهاي پ

داري همـاهنگی  به لحاظ فرهنگی و نظام ارزشی دقیقًا با زیربناي فرهنگـی حـاکم بـر نظـام سـرمایه     

دانست که از قدرت سیاسی، امنیتـی و نظـامی اسـتفاده    کامل داشت. حتی این دولت وظیفه خود می

داران ر حال توسعه را براي تولیـدات انبـوه سـرمایه   کند تا بازارهاي بزرگ، به ویژه در کشورهاي د

خودي، باز کند.

کـه در  1هاي اقتصاد کشـور آموختگان اقتصاد از مدارس عالی و دانشکدهنخستین نسل از دانش

هـاي اقتصـادي گذاشـتند،    مـیالدي) پـا بـه صـحنه مـدیریت     1960هجري شمسـی (دهـه   1340دهه 

آموختـۀ دانشـگاههاي خـارج از کشـور بودنـد، از      اً دانـش همچون اقتصاددانان قبل از خود کـه نوعـ  

مدافعان سرسخت عقایـد و نظریـات کینـز شـدند و تنظـیم امـور اقتصـادي کشـور را بـر مـداخالت           

گسترده دولت در امور اقتصادي بنا نهادند. متأسفانه این اقتصاددانان و پیروان ایشـان تـاکنون از ایـن    

رد نظر کینز اساسـًا بـا دولتهـاي موجـود در کشـورهاي در      حقیقت غافل بوده و هستند که دولت مو

حال توسعه و به ویژه در ایران تفاوتهاي مبنایی داشته و دارد. وجه مشخصه دولتها در ایران عبـارت  

بود از وابستگی سیاسی، نظامی و امنیتی به انگلستان و آمریکا، تصاحب درآمدهاي ارزيِ حاصل از 

گذاران و کاالهاي خارجی، ایجاد و تقویـت  خلی بر روي سرمایهصدور نفت، گشودن بازارهاي دا

شود که نخستین مرکز دانشگاهی در کشور در علوم اقتصادي و بازرگانی، مدرسه عالی بازرگانی بود که در سـال  خاطرنشان می. 1

اکنون دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی است، تأسیس شد و بعد از انقالب اسالمی، بـا تجمیـع سـایر    در محلی که هم1337

هاي مرتبط، به مجتمع عالی علوم اداري و بازرگانی تغییر نام داد و بعد از رحلـت عالمـه   انی و رشتهمدارس عالی در اقتصاد و بازرگ

علیه، به نام ایشان مزین شد. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که اولین دانشـکده تخصصـی در علـوم اقتصـادي در     رمحةا...طباطبائی 

م استاد دکتر حسین پیرنیا فعال شد. قبل از آن تاریخ، اقتصاد به صـورت  به همت مرحو1347شود عمًال در سال کشور محسوب می

شد.اي در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادي دانشگاه تهران تدریس میرشته
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بخش خصوصی جدیدي که متکفل واردات و تجارت خارجی متکی بـر درآمـدهاي نفتـی باشـد،     

تقویت ارتش و پلیس سرکوبگر، و باالخره مقابله جدي و قهرآمیز با ملتی که براي کسب اسـتقالل  

کرد.سیاسی و آزادي خود تالش می

که مغفول ماند این بود که بخش خصوصی در نظریات کینز، مطلقاً شامل کسـبه و  حقیقت دوم

تجار و بازاریانی نبود کـه روابـط اقتصـادي، پـولی و مـالی ایشـان در بسـتر اقتصـاد ملـی و در بطـن           

بازارهاي سنتی و با تکیه بر ارزشها و اخالق اسالمی و با رویکرد استقالل اقتصادي و کوشش بـراي  

دات ملی شکل گرفته باشد. از این رو، دولتی که در ایـران بـر طبـق نظریـات اقتصـادي      تقویت تولی

کینــز مــدیریت اقتصــادي کشــور را در دســت گرفــت بالفاصــله بــه مقابلــه بــا بخــش خصوصــی و   

تولیدکننــدگان ملــی واقعــی پرداخــت و بــا تخصــیص دالرهــاي نفتــی بــراي تقویــت دســتگاههاي   

گیري طبقه جدیدي از فعاالن اقتصـادي در بخـش خصوصـی    لسرکوبگر امنیتی، زمینه را براي شک

آماده کرد که با تکیه بر دالرهاي نفتی، هـدفی جـز تقویـت وابسـتگی اقتصـاد ملـی بـه اقتصـادهاي         

ناپـذیر بـر تجـارت و صـنعت ملـی،      مسلط جهانی نداشتند. بدین ترتیب، عالوه بـر خسـارات جبـران   

اري که متکی بر روابـط ویـژه اجتمـاعی و اقتصـاديِ     ساختار تولید در روستاها نیز فروریخت، ساخت

بومی در بافت سنتی روسـتایی کشـور بـود. تولیـد کشـاورزي بـه شـدت افـت کـرد و بـا مهـاجرت            

شـهرها ایجـاد شـدند و وابسـتگی بـه      روستائیان به شهرها و اتکاي شهرها به درآمدهاي نفتی، کـالن 

سرعت  افزایش یافت. انقـالب اسـالمی وارث   ها به ویژه کاالهاي مصرفی به واردات در همه زمینه

هـاي مصـرفی بـوده و هسـتند. مثـال      شـهرهایی کـه هـر یـک غـول     گرا شد با کالناقتصادي مصرف

دهد که عـدم دقـت کـافی در شـناخت ماهیـت و جایگـاه فعـاالن اقتصـادي در         الذکر نشان میفوق

حلیل مسائل اقتصـادي کشـور   قید و شرط آن نظریات در تنظریات اقتصادي رایج و به کارگیري بی

هاي اقتصادي را به شدت مختل کند.تواند سیاستگذاريچگونه می

40میالدي یعنی حـدود  1980نکته مهم دیگر به لحاظ نظري و کاربردي این است که در دهه 

سال بعد از تعالیم کینز و در آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي که خطر کمونیسم را براي نظام 

هـاي خـانم تـاچر و    کرد، پدیده دیگري را شاهد هستیم: توصیهداري تا حد زیادي مرتفع مییهسرما

آقاي ریگان که به سیاستهاي تاچریسم و ریگانیسم معروف است و هدف آن محدود کردن فعالیت 

هاي دولتی بـه بخـش خصوصـی بـود. ایـن سیاسـتهاي       دولتها و واگذاري بخش عظیمی از مسئولیت

المللـی پـول و بانـک جهـانی در کشـورهاي درحـال       بالفاصله توسـط صـندوق بـین   جدید اقتصادي
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شد. متأسفانه این بـار بـه ماهیـت و جایگـاه بخـش خصوصـی در کشـورهاي در حـال         توسعه ترویج

توسعه و به ویژه در کشورهاي در حال توسعۀ مسـلمان نفتـی، مطلقـًا تـوجهی نشـد و تقلیـد کـور و        

المللـی پـول همچنـان در اکثـر     هاي بانک جهانی و صـندوق بـین  ملقید و شرط دستورالعاجراي بی

کشورهاي در حال توسعه ادامه یافت.

هـاي بخـش خصوصـی    بایسـتی فعالیـت  البته منظور ما این نیست که در نظام اقتصاد اسالمی مـی 

محدود شود، بلکه برعکس، جامعه پژوهشـگران اقتصـاد اسـالمی اتفـاق نظـر دارنـد کـه فعالیتهـاي         

بایسـتی در اختیـار مـردم و فعـاالن اقتصـادي در بخـش       دي در همه بخشهاي اقتصـاد ملـی مـی   اقتصا

هـاي مـالی،   خصوصی باشد مگر در مواردي که خالف مصلحت نظام باشـد یـا آنکـه اساسـًا زمینـه     

مدیریتی و تخصصی الزم بـراي حضـور بخـش خصوصـی مهیـا نباشـد کـه در آن صـورت دولـت          

هـا و فضـاي مناسـب را بـراي فعالیـت بخـش       ر آن بخـش، زمینـه  بایستی با حضـور فعـال خـود د   می

خصوصی آماده کند. نکته اصلی ما این است کـه در رویکـرد تقلیـدي، هرگـاه نظریـات اقتصـادي       

هاي مسـتقل  گذاريرایج داللت بر حضور فعال دولت در تخصیص بهینه منابع داشته باشد و سرمایه

و 1950هـاي  چنانکه نظریات رشـد اقتصـادي در دهـه   دولتی را موتور محرکه رشد اقتصادي بداند،

ایـم و  میالدي اینگونه بود، ما نیز مقدرات اقتصادي کشور را مقلدانه بـه دسـت دولـت سـپرده    1960

هـاي حـداکثري   سازي دولتها و مشـارکت هرگاه این نظریات با چرخش ناگهانی، به سوي کوچک

ایـم، مـا نیـز بـا     به بعد شـاهد آن بـوده  1980است، چنانکه از دهه بخش خصوصی تغییر جهت داده

و به هر قیمتی همان بخش خصوصی وابسته بـه درآمـدهاي نفتـی را    رویکرد تقلیدي، متابعت کرده

که هماهنگ و متناسب با همان نظام حاکمیـت دولتـی بـر اقتصـاد ملـی بـود، در سـطح گسـترده در         

ه دولـت و بخـش خصوصـی در نظریـات     ایم. خطر غفلت از ماهیت و جایگااقتصاد ملی فعال کرده

اقتصادي غربـی و تفـاوت مبنـایی آن بـا دولـت و بخـش خصوصـی در فضـاي فرهنگـی، سیاسـی،           

اکنون آثار غفلت از این ساز است چنانکه هماجتماعی و تاریخی کشورمان بسیار جدي و سرنوشت

کنیم.حقایق را بر وضعیت اقتصادي کشور به روشنی مالحظه می

بایسـتی در نظریـات و   ی بـه شـرحی کـه گذشـت، داللـت بـر ایـن دارد کـه مـی         رویکرد تطبیقـ 

سیاســتهاي اقتصــادي کــه بنــا بــه اقتضــائات کشــورهاي صــنعتی و شــرایط حــاکم بــر نظــام اقتصــاد   

اي، بـه بررسـی   شود، به دقت تأمـل کنـیم و عـالوه بـر تحلیـل فـروض پایـه       داري طراحی میسرمایه

گاه فعاالن  اصلی اقتصـادي یعنـی دولـت، بخـش خصوصـی،      ها و تحول نقش و جایماهیت، انگیزه
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هـاي موجـود در نظـام    خانوارها، شرکتها و نظایر آن بپردازیم و در این مطالعات، شرایط و ویژگـی 

اقتصادي، سیاسی و فرهنگی خود را در نظر بگیریم تا بتوانیم الگوهاي موجود را بـا نظـام اقتصـادي    

خود هماهنگ کنیم.

کرد تطبیقی به شرحی که گذشت بسیار آموزنده است و می توانـد خسـارات   سازي با رویبومی

وارده بر اقتصاد ملی را که ناشی از خطا در تشخیص ماهیت و جایگاه فعاالن اقتصـادي در نظریـات   

سـازد کـه   مـی است، به خوبی روشن کند و در عین حـال ایـن امکـان را فـراهم    اقتصادي رایج بوده 

جبران آن خسارات نیز تا حدي معلوم شـود. اگـر بـه ایـن حقیقـت توجـه       راهکارهاي مناسب براي 

کنیم که جایگاه و نقش فعاالن اقتصادي در بستر تاریخ متحول شده است آنگاه با درك قانونمندي 

توان گفت که ماهیت، سـاختار و جایگـاه فعـاالن اقتصـادي در نظریـات اقتصـادي       این تحوالت می

اد اسالمی است تفاوت مبنـایی دارد. همـین امـر، همچـون مطـالبی کـه       با آنچه در اقتصغربی اساساً

الذکر بیان شد، داللـت بـر اهمیـت    درباره سنجش فروض در نظریات اقتصادي رایج در بند ب فوق

رویکرد مبنایی دارد. حاصل آنکه در رویکـرد تطبیقـی، هـر چقـدر در مباحـث مـرتبط بـا سـنجش         

لیل جایگاه فعاالن اقتصادي در نظریات اقتصـادي غربـی   فروض در نظریات اقتصادي رایج و در تح

تر خواهد بود.هاي مبنایی پیش برویم نتایج رویکرد تطبیقی ثمربخشبه سمت تحلیل

رویکرد مبنایی و پیوند آن با نگرش اسالمی.6
هـاي  در خالل مباحثی که در رویکرد تطبیقی در بخش پنجم این مقاله بیـان شـد بـه برخـی کاسـتی     

در آن نیز به اجمال اشاره کردیم. در دو مورد (بندهاي ب و جـیم) معلـوم شـد کـه اگـر در      موجود

مقام بررسی و سنجش فروض موجود در نظریات اقتصادي رایج باشیم و یا آنکه بخواهیم ماهیت و 

ــات و           ــایی نظری ــارض مبن ــه تع ــی کنــیم ب ــن نظریــات بررس ــادي را در ای ــاالن اقتص ــاه فع جایگ

شـویم و  داري با اقتصـاد اسـالمی نزدیـک مـی    تصادي موجود در اقتصاد سرمایههاي اقسیاستگذاري

دهد.همین امر ضرورت رویکرد مبنایی را نشان می

ادا موضـوعًا   چنانکه در مباحث پیشین گفته شد، بومی سازي اقتصاد در آمریکا، انگلستان یا کاـن

ا سـاختارهاي فرهنگـی، سیاسـی،    پردازي اقتصادي بمنتفی است زیرا که تعارضی بین دستگاه نظریه

داري بـه  پـردازان اقتصـاد سـرمایه   شـود. البتـه نظریـه   نمیاجتماعی و تاریخی در این کشورها مشاهده

هایی دارد کـه  پردازي آنان و نظریات اقتصادي رایج کاستیدرستی بر این باورند که دستگاه نظریه
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قتصـادي و بـازخورد آنهـا در تـدوین     هـاي ا هاي بیشتر نظـري و بررسـی آثـار سیاسـتگذاري    با دقت

توان آنها را در فرآیند جرح و تعدیل تا حدي جبران کرد. نظریات جدید اقتصادي، می

کنــد. کنــیم مســئله تــا حــدي فــرق مــیهنگــامی کــه همــین موضــوع را در فرانســه بررســی مــی

صـورتی کـه   بههاي مبتنی بر آن رااقتصاددانان فرانسوي، مجموعه نظریات اقتصادي و سیاستگذاري

پذیرند بلکـه معتقدنـد کـه    در آمریکا و انگلستان ساخته و پرداخته شده است دربست و مقلدانه نمی

ها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه فرانسه را کـه در طـول تـاریخ شـکل گرفتـه و از      بایستی طرز تلقی

موجـود در  هـاي  ها متمایز است در نظـر گرفـت، و حتـی  اگـر بـه علـت محـدودیت       دیگر فرهنگ

پردازي اقتصادي، نتوان دیدگاههاو نظام ارزشـی فرانسـوي را در سـاختار و سـازوکار     دستگاه نظریه

هاي اقتصادي، هرچند نظریات اقتصادي متجلی کرد حداقل بایستی به نحو مقتضی در سیاستگذاري

رسـیم  مـی به صورت روبنایی،  متبلورنمود. وقتی به کشورهاي اسکاندیناوي همچون سوئد و نـروژ  

شـود  که نگرشهاي سوسیالیسم اجتماعی در روابط اقتصادي آنها کامًال گسترده اسـت مالحظـه مـی   

هاي اقتصادي به ویـژه در بحـث عـدالت اقتصـادي و توزیـع درآمـد و حمایـت از        که سیاستگذاري

هاي چشمگیري با نظامهاي اقتصادي آمریکا و انگلسـتان دارد هرچنـد کـه    پذیر تفاوتاقشار آسیب

در تعارض مبنایی با این نظامها نیست. بنابراین برخالف آمریکا، انگلستان یا کانـادا، رویکـرد   اساسًا

تطبیقِی اقتصاد در فرانسه و کشورهاي اسکاندیناوي موضوعیت دارد.

کنـیم مسـئله کـامًال فـرق     اما وقتی به وضعیت حاکم بر اتحاد جماهیر شوروي سابق مراجعه مـی 

ود. ایـن کشـور، نظـام     اقتصاد سرمایهدارد. رویکرد تطبیقیِ داري در شوروي سابق موضوعًا منتفی ـب

اقتصادي خاص خود را داشت. حتی حسابهاي ملـی در اتحـاد جمـاهیر شـوروي بـه شـیوه دیگـري        

داري نبـود و  شـد و لـذا آمارهـاي اقتصـادي شـوروي قابـل مقایسـه بـا کشـورهاي سـرمایه          تنظیم می

هایی بـراي شاخصـهاي موجـود در    کردند که تقریبمعموالً سعی میدارياقتصاددانان نظام سرمایه

ها و آمارهاي اقتصادي این کشور را بـه  حسابهاي ملی شوروي تعریف کنند و به اصطالح، شاخص

تولید ناخالص داخلی شـوروي، در  نمایند تا متوجه شوند که مثًال» ترجمه«داري زبان اقتصاد سرمایه

یري کرده است یا آنکه تـوان صـنعتی و بخـش خـدمات در شـوروي چـه       مقایسه با آمریکا، چه تغی

روندي داشته است.

کشور بزرگی مانند شوروي، حدود هفتاد سال تحت حاکمیت نظام کمونیستی بود کـه تفـاوت   

داري داشت، هرچند ما بر این باوریم که این تفاوت اساسی را نبایستی اساسی با نظام اقتصاد سرمایه
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ین دو نظام با یکدیگر دانسـت زیـرا کـه هـر دو نظـام، در غیرالهـی بـودن مشـترك         تعارض مبنایی ا

با وجود این، اصـالت مـاده بـه صـورت اصـالت      1هستند چون مبناي هر دو نظام، اصالت ماده است.

داري ظاهر شده اسـت امـا شناسـایی مبنـاي نظـام سوسیالیسـتی و کمونیسـتی        سرمایه در نظام سرمایه

باشـد امـا نکـاتی را در پـاورقی بـراي      مل است که طبعاً موضوع این مقالـه نمـی  و قابل تأانگیزبحث

در واقع، روبناي اقتصادي همچـون سـازوکار تخصـیص منـابع، نهادهـاي      2کنیم.عالقمندان ذکر می

هاي اقتصادي در هر دو نظام تبلوري از همان مبانی غیرالهـی اسـت کـه در    اقتصادي و سیاستگذاري

به صـورتهاي مختلـف وجـود داشـته اسـت هـر چنـد کـه حاکمیـت ماتریالیسـم           هر یک از دو نظام 

) مراجعه شود.1363براي نقد مارکسیسم به درخشان (.1

صفحه 3شماره قم (به پاورقی رهنگستان علوم اسالمی در در دفتر مجامع مقدماتی ف1363تا 1361هایی که در سالهاي در مباحثه.2

براي مبناي این نظام » اصالت کار«راجع به مبناي نظام کمونیستی داشتیم، مرحوم سیدمنیرالدین حسینی از اصطالح بعد مراجعه شود)

اصـطالح کاشـف از حقـایق بسـیار     کـردم. ایـن   کرد و بنده نیز در تدریس نظامهاي اقتصادي از این اصطالح استفاده میاستفاده می

بار معنایی مثبت دارد و لذا اصالت کار در چارچوب اصـطالحات اقتصـاد اسـالمی    » کار«هایی نیز دارد: واژه مهمی است اما کاستی

امري پسندیده است در حالی که مبناي اقتصاد کمونیستی که مصداقی از مبناي مادي آن نظام اسـت قطعـاً در تعـارض بـا ارزشـهاي      

المی است. از این رو بهتر است اصطالح دیگري را براي مبناي اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی برگزید.اس

ام به اصطالحی که کاشف از مبناي اقتصاد مارکسیستی باشد دست یابم اما نکـاتی را بـراي خواننـدگان    اینجانب هنوز نتوانسته

داري به لحاظ تحوالت تاریخی، ایستاسـت. بـه   اه تحلیلی اقتصاد سرمایهکنم. اول آنکه دستگمحترم براي تحقیقات آینده مطرح می

اي تـاریخی اسـت و در بسـتر    داري پدیـده داري، فرض بر ایـن نیسـت کـه نظـام سـرمایه     هاي اقتصاد سرمایهعبارت دیگر، در تحلیل

اً اصطالحات ایستاست و لـذا کـاربرد   تحوالت تاریخی متحول خواهد شد. از این رو اصطالحات بکار رفته در تحلیل این نظام، نوع

مداري براي مبناي این نظام با مشکل چندانی روبرو نیست. اما کاپیتالیسـم در تحلیـل مـارکس، مفهـومی     یا سرمایه» اصالت سرمایه«

سـرانجام  پویاست، بدین معنی که در گذشته نبوده، در مقطعی از تاریخ ایجاد شده و در آینده نیز در یک انقالب کارگري نـابود و 

بینی نیست زیرا که از این دیدگاه، کمونیسم جایگزین آن خواهد شد. تحوالت بعد از کمونیسم از دیدگاه مارکس چندان قابل پیش

تـوان تصـور کـرد. بـدین ترتیـب مبنـاي نظـام اقتصـاد کمونیسـتی را          کمونیسم آغاز تاریخ است و تا بدانجا نرسیم بعد از آن را نمی

ایستا بیان کرد زیرا که نیازمند اصطالحی پویا متناسب با پویایی نظام کمونیستی است، از ایـن رو اینجانـب بـا بـه     توان با مفاهیمنمی

خواهنـد در حـوزه   براي مبناي اقتصاد سوسیالیسم یا کمونیسم چندان موافـق نیسـتم. بـراي کسـانی کـه مـی      » اصالت کار«کارگیري 

» کار مجرد اجتماعاً الزم«گوییم که منظور مارکس از واژه کار، صرفاً د همین قدر مینظامهاي اقتصادي مطالعات بیشتري داشته باشن

socially abstract necessary labour timeنیروي کار«شود است و آنچه در پویایی نظام مارکسیسم مطرح می «labour

forceدهد. سرانجام، کند و پویایی سیستم را نتیجه میاست که در چارچوب روابط تولید، نیروهاي تولیدي و شیوه تولید عمل می

آنچه مغیر اصلی در پویایی نظام اقتصادي است مالکیت طبقه کارگر (پرولتاریا) بر ابزار تولیدي است. نظر به اینکه پیروزي پرولتاریا 

بایستی ه از دیدگاه اینجانب میشود. حاصل آنکداري نتیجه میگیرد واژگونی قهرآمیز نظام سرمایهاز طریق نزاع طبقاتی صورت می

یا اصطالحاتی مشابه، که کاشف از حقایق نظـام مارکسیسـتی   » حاکمیت پرولتاریا«یا » حاکمیت طبقه کارگر«اصطالحاتی همچون 

به عنوان مبناي نظام اقتصاد مارکسیستی معرفی شود تا بدین ترتیب تعـارض آن بـا نظـام اسـالمی نیـز تـا       » اصالت کار«است به جاي 

دي نمایان گردد.ح
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در استنتاج قضـایاي اقتصـادي در اقتصـاد    2تیک ماتریالیستیبینی، و منطق دیالکدر جهان1تاریخی

شـود، بـا نظـام    ریـزي و در اهـداف کـالن اقتصـادي ظـاهر مـی      مارکسیستی، که در الگوهاي برنامـه 

شد.باداري در تعارض میسرمایه

هـاي یـک   بینـی ها و جهـان ها، ارزشدهد که هرگاه فرهنگهاي اقتصادي نشان میمطالعه نظام

بایستی سازي مطالعات اقتصادي میداري یا نظام کمونیستی متفاوت باشد، بومینظام از نظام سرمایه

مت رویکـرد  رود. هر چقدر این تفاوتها بیشتر باشد، رویکرد تطبیقی بـه سـ  از رویکرد تطبیقی فراتر 

کرد. هر جا که این تفاوتها کمتر باشد رویکرد تطبیقی نیز به همان میزان کـارایی  مبنایی میل خواهد

داري، تفـاوت  بیشتري خواهد داشت. در نظام اقتصاد اسالمی که تفاوت مبنایی آن بـا نظـام سـرمایه   

هـاي  و سیاسـتگذاري بین ایمان و کفر است، رویکرد مبنایی، به معناي تصـرف مبنـایی در نظریـات    

اقتصادي غربی، از اهم واجبات است.

نقش اساسی بینیو جهاندیدیم که فرهنگ3پردازیم.الذکر میاکنون به تبیین بیشتر نکات فوق

کنـد. از ایـن دیـدگاه، علـت     سازي ایفـا مـی  سازي و عمق بومیسازي، قلمرو بومیدر تعریف بومی

1.Historical Materialism مفهوم مادي تاریخ«. این اصطالح، بعد از مارکس رایج شد. مارکس در تحقیقات خود از «The

Materialist Concept of Historyکرد.استفاده می

2.Dialectical Materialism    تیـک  منطـق دیالـک  تیـک هگـل و ماتریالیسـم فوئربـاخ توانسـت      . مـارکس بـا تلفیـق دیالـک

کنیم.ماتریالیستی را تأسیس کند. ذیالً به برخی منابع براي مطالعه بیشتر اشاره می

تیـک را بنـا نهـاد.    فیلسوف معروف آلمانی که منطـق دیالـک  Georg Wilhelm Friedrieh Hegel) 1770-1831هگل (•

ترجمـه و  T. M. Knoxد. این کتاب توسـط  منتشر ش1821که در سال Philosophy of Rightفلسفه حقوقصاحب کتاب 

تیک هگـل و ماتریالیسـم   توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسید. دستاورد مارکس در تلفیق منطق دیالک1958در سال 

Critique of Hegel’s Philoshophy ofنقـد فلسـفه حقـوق هگـل     توان در کتابی که مارکس تحت عنوان فوئرباخ را می

Right هاي انگلیسی این کتاب توسـط  نوشت، مطالعه کرد. یکی از ترجمه1843سال درJ. Oʹ Malley  توسـط  1970در سـال

انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است.

پرداز ماتریالیستی است. صاحب فیلسوف آلمانی و بزرگترین نظریهLudwig Andreas Feuerbach) 1804-1872فوئرباخ (•

نوشته شد. نخستین ترجمه این کتاب به انگلیسـی  1841که در سال The Essence of Christianityسیحیتجوهره مکتاب 

باشد) صورت گرفت که در میGeorge Elliot(که در واقع همان Mary Anne (Marian) Evansتوسط 1854در سال 

رساالتی در باب فوئربـاخ  در کتاب 1854سال در نیویورك به چاپ رسید. مارکس در Blanchardتوسط انتشارات 1855سال 

Theses on Feuerbachتیک فراهم نمود.نظریات او را نقد کرد و زمینه را براي تلفیق ماتریالیسم و دیالک

اي هرچند مختصر به سوابق رویکرد مبنایی در تحلیل نظامها و نظریات اقتصادي داشـته باشـیم. اینجانـب در    ضروري است اشاره. 3

-ها و کنترل بهینه در مدلهاي کـالن ل سالهایی که در دانشگاه آکسفورد مشغول نگارش رساله دکتري در کاربرد نظریه سیستمخال

ها به زبان ریاضی آشنا شدم اما به اقتضاي عالقه وافري که به مطالعـه نظامهـاي   ) با نظریه سیستم1357تا 1352سنجی بودم (سالهاي 

کـردم. لـیکن   ها را نیز مطالعه میبه ویژه نظام اقتصاد اسالمی داشتم رویکردهاي فلسفی به تحلیل سیستمداري، سوسیالیسم و سرمایه
ج
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خـواهیم  این است که ما داراي نظام اسالمی هسـتیم و مـی  سازي اقتصاد در کشورمطرح شدن بومی

از دانــش اقتصــاد اســتفاده کنــیم و دســتاوردهاي آن را کــه حاصــل تــالش اقتصــاددانان در خــالل   

بینـی  سال گذشته است از دست نـدهیم و در عـین حـال ارزشـها و فرهنـگ و جهـان      250کم دست

شـود ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه فاصـله         ح مـی اي که مطراسالمی خودمان را هم داشته باشیم. نکته

ــا نظــام ســرمایه شناســی، جهــانزیــادي کــه معرفــت داري دارد شناســی و انســان شناســی اســالمی ب

کـه قـبالً در   سازي اقتصاد در کشور ما بایـد خیلـی فراتـر از رویکـرد تطبیقـی باشـد، آن چنـان       بومی

هایی وجود اصطالحات و شاخصشوروي اینگونه بود و دیدیم که در حسابهاي ملی شوروي حتی

بایستی توانست تعریف شود و اقتصاددانان غربی میداري نمیداشت که اساسًا در قالب نظام سرمایه

کنیم که نظـام اقتصـاد کمونیسـتی و اقتصـاد     کردند. مجدداً تأکید میهایی را براي آن پیدا میمعادل

هاي مختلف ظاهر شده اسـت و  نظام به صورتداري هر دو مبانی مادي دارند که در این دو سرمایه

پردازي آنهاست. بـه بیـان دیگـر،    هاي متفاوت در دستگاه نظریهبینیاین امر ناشی از روشها و جهان

سازوکار استنتاج قضایاي تئوریک در اولی براساس منطق دیالکتیـک ماتریالیسـتی و در چـارچوب    

رغـم اشـتراك در   وجب شد که ایـن دو نظـام، علـی   بینی ماتریالیسم تاریخی بود و همین امر مجهان

کردم سـخنی از  هاي فلسفی مطالعه در تمام مقاالت و کتابهایی که در سیستم و کنترل چه به زبان ریاضی و چه در چارچوب تحلیل

سیستم نبود. خوشبختانه یک ماه بعد از پیروزي انقالب اسالمی که بـه ایـران   مبناي یک سیستم و ثمره آن در عملکرد و روبناي آن

)، زمینه مناسبی در دانشگاهها براي تحقیقات در نظامهاي تطبیقی اقتصادي فراهم شده بود. دو سال بعد، 1357مراجعت کردم (اسفند 

اندر کار اسـالمی کـردن   ا با چند نهاد اصلی که دستکه انقالب فرهنگی آغاز شد توفیق یافتم که به شهر مقدس قم بروم و در آنج

ا... حسین مظاهري علوم انسانی بودند همکاري نزدیکی داشته باشم، از جمله دوره آموزش اقتصاد اسالمی به مدیریت حضرت آیت

امع مقـدماتی  ا... مصـباح یـزدي دامـت برکاتـه و دفتـر مجـ      دامت برکاته، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه با مدیریت حضـرت آیـت  

علیه. تا آنجا که بنده مطلع هستم مفهوم ا...رمحةفرهنگستان علوم اسالمی با مدیریت مرحوم سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی شیرازي 

و جایگاه مبنا در تحلیل نظامها و بـه ویـژه در بررسـی نظامهـاي اقتصـادي را نخسـتین بـار مرحـوم سـیدمنیرالدین در جلسـات دفتـر            

البته مطالعه مبانی و مبادي فلسفی و ارزشی نظامهاي اقتصادي به صورتهاي مختلف توسط صاحبفرهنگستان مط نظران و رح نمودند. 

و کـاربرد دقیـق آن در چـارچوب نظریـه     » مبنـا «پژوهشگران نظامهاي تطبیقی اقتصادي، قبل از ایشان انجام شده بود امـا ابـداع واژه   

ام. البتـه چـه بسـا    باشد و بنده این نکته را از ایشـان آموختـه  علیه میا...رمحةوم سیدمنیرالدین ها، از دیدگاه بنده متعلق به مرحسیستم

تواند متفاوت از دیدگاههاي مرحوم سـیدمنیرالدین باشـد، شخصـاً در تحلیـل نظامهـا و      تعابیر خاصی از این مفهوم را که احتماالً می

الً خطاهایی نیز دارد. بنابراین اگر نکـات مثبـت و صـحیحی در تحلیلهـاي مـن از      برم که احتماهاي اقتصادي به کار برده و مینظریه

شود قطعاً متعلق به مرحوم سیدمنیرالدین است و هـر آنچـه از خطـا و کاسـتی و     مسئله مبنا در نظامها و نظریات اقتصادي مشاهده می

دارم. براي اطالعات بیشتر در ایـن مـورد بـه درخشـان     خورد از بنده است که تقاضاي نقد و تذکر لغزش در این تحلیلها به چشم می

ویژه همایش تحول در -نامهمعرفی، الف) مراجعه کنید و براي آگاهی بیشتر از نظرات مرحوم سیدمنیرالدین حسینی به کتاب 1390(

) مراجعه فرمائید.1390، از انتشارات دفتر فرهنگستان علوم اسالمی (علوم انسانی
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مبانی، ظواهر و عملکردهاي کامالً متفاوتی داشته باشند. پس نظام اقتصاد ما که مبناي الهـی دارد در  

تعارض مبنایی با این دو نظام است. 

بندي مبانی، بایستی مبناي الهی و مبناي مادي را از هم جدا کنیم. نظام الهـی خـود نیـز   در تقسیم

اند و تفاوت آنها در ظرایف و درجات شود، هرچند که همه الهیبه اسالمی و سایر ادیان تقسیم می

داري اسـت چـون   تکامل است. در اقتصاد اسالمی، یقینًا حسابهاي ملـی متفـاوت از اقتصـاد سـرمایه    

هـا  صانـد. روبناهـا تبلـوري از مبـانی هسـتند و شـاخ      ها متفاوتند زیرا کـه مبـانی در تعـارض   شاخص

گوییم.سنجش عملکرد در روبناهاست. ما به این دیدگاه، رویکرد مبنایی می

توانـد ثـروت تلقـی شـود در     بدین ترتیب، شماري از تولیدات کاال یا خدماتی که در غرب می

نظام اقتصاد اسالمی ممکن است از مصادیق فقر باشد یا بالعکس. ارزش، بـه تبلـور مبنـا در روبنـاي     

شود. رویکرد تطبیقی در حالت کلی، همان جرح و تعدیل اهداف نظام تعریف مینظام براي تحقق 

ایرانی است. در اینجا خطـري  -و قبض و بسط نظریات اقتصادي رایج و تطبیق آن با اقتصاد اسالمی

که وجود دارد استفاده از همان نظریـاتی اسـت کـه مبنـاي غیرالهـی دارنـد امـا در تجزیـه و تحلیـل          

می روند که متعلق به نظام الهی است.موضوعاتی به کار

در رویکرد مبنایی، محـور تـأمالت نظـري اوًال تشـخیص وجـوه تعـارض مبنـاي الهـی در نظـام          

هـا در روبنـاي   داري است و ثانیاً چگونگی ظهور این تعـارض اسالمی با مبناي مادي در نظام سرمایه

رد فعـاالن اقتصـادي و نظــایر آن   نظـام یعنـی در رفتارهـاي اقتصــادي و نهادهـاي اقتصـادي و عملکــ     

علـوم انسـانی [فعلـی] مـا بـر      «انـد:  ) این معنی را چنین بیان کـرده 1388باشد. مقام معظم رهبري (می

مبادي و مبانی متعارض بـا مبـانی قرآنـی و اسـالمی بنـا شـده اسـت. علـوم انسـانی غـرب مبتنـی بـر             

است و غالبـاً مبتنـی بـر نگـاه مـادي      بینی دیگري است، مبتنی بر فهم دیگري از عالم آفرینشجهان

اي، بدون اینکـه اجـازه   است ... این مبنا، مبناي غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه

آوریم در دانشگاههاي خودمـان و اینهـا   دهیم هرگونه فکر تحقیقِی اسالمی در آن راه پیدا کند، می

ریشـه و پایـه و اسـاس علـوم انسـانی را بایـد در       دهیم در حالی کهرا در بخشهاي مختلف تعمیم می

هـا و کسـانی کـه    توانند از پیشرفتهاي دیگران، غربیقرآن کریم جستجو و پیدا کرد ... آن وقت می

(دیـدار بـا   » اند، استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید مبنـاي قرآنـی باشـد.   در علوم انسانی پیشرفت داشته

مبانی تفکـرات  «فرمایند: ). ایشان در جاي دیگري چنین می28/7/1388پژوه، جمعی از بانوان قرآن
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توانـد  ما با مبانی تفکرات مادي متفاوت است و به همـین علـت تقلیـد از علـوم انسـانی غربـی، نمـی       

)19/5/1390(دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقالب، » مشکلی را براي ما حل کند.

قائل به وجود مبنـاي الهـی در نظـام اقتصـاد     ه آیا اساساًکالم اول در رویکرد مبنایی این است ک

گـردد. اقتصـاد   بینی برمیشناسی و جهاناسالمی هستیم؟ بدیهی است که پاسخ به این سؤال به انسان

خواهد کننده میمعتقد است که انسان اقتصادي در مقام مصرف» فردگرایی«داري با دیدگاه سرمایه

کاال و خدمات را حداکثر کنـد و در مقـام تولیدکننـده در پـی     مطلوبیت یا لذت حاصل از مصرف

حداکثرسازي سود است. درخصوص این موضوع اجماع نظر وجـود دارد. بـا وجـود ایـن، اگـر در      

نظریات اقتصادي اختالفی هست این اختالف ناشی از مبنا و هدف نیست. به عبـارت دیگـر در ایـن    

ادیات است توافق وجود دارد، اخـتالف بـر سـر راههـاي     بیشتر از منکته که هدف انسان تمتع هرچه

رسیدن به آن هدف در شرایط و مقتضیات متفاوت است. از سوي دیگر، این بـاور وجـود دارد کـه    

اگر فرد به دنبال منافع خود باشد آنگاه جامعه هم از طریق سازوکار بازارهاي رقابتی به منافع کـالن  

از زمـان آدام اسـمیت آغـاز شـده و هنـوز هـم ادامـه دارد.        خود خواهد رسید. حاکمیت این اندیشه 

پـردازي و  تواند در اقتصاد اسالمی مبنـاي نظریـه  سؤال این است که آیا چنین تعاریف و فروضی می

هاي اقتصادي باشد؟هدف سیاستگذاري

در تعالیم همه ادیان الهی هدف این است که انسان به سـوي تعـالی حرکـت کنـد و بـه سـمت       

الهی پیش برود که رستگاري و سعادت در ارتقاي معنویت اسـت و مادیـات ابـزاري    کسب صفات

براي تحقق آن هدف بیش نیست. فقر عامل بازدارنده رشد است، امـا رفـع فقـر بـراي تقـرب الهـی       

است نه آنکه تولید و تکاثر ثروت، تضعیف ارزشهاي الهی در جامعه را سبب شود.

الـذکر را بـه صـورت ظریفـی چنـین مطـرح       ) نکتـه فـوق  1389ا... مصباح یزدي (حضرت آیت

اگر مبنایی داشته باشیم که هدف را مشخص کند، یعنی مشخص کند که اصالً اقتصـاد را  «اند: کرده

خواهد توسعه اقتصادي داشته باشد؟ رشد اقتصـادي را بـراي   خواهیم؟ جامعه ما چرا میبراي چه می

گیـرد.  ها[ي اقتصادي] در خدمت آن هدف قرار مـی خواهیم؟ در این صورت همه آن فرمولچه می

اگر این هدف، هدف ناپسندي بود، اگر هدف تکـاثر و تفـاخر بـود، بـاز آن فرمولهـا کـار خـود را        

و اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو و زينةٌ«و .» 1..اَلْهاکُم التکاثر«شـود:  اش هم میکند ... اما نتیجهمی

1سوره تکاثر آیه .1
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الدالْأَو والِ وى الْأَمف کاثُرت و کُمنيب رفاخکنـد. ، همـانی کـه قـرآن از آن بـا نکـوهش یـاد مـی       »1...ت «

2)4/4/1389، (ره)التحصیالن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(نوزدهمین نشست انجمن فارغ

دانـیم و  آن را رشـد اقتصـادي مـی   براساس همین نکته، بسیاري از فعالیتهاي اقتصادي کـه ثمـرة   

تواند شاخص فقر اقتصادي آوریم، در واقع میجزو شاخص رشد تولید ناخالص داخلی به شمار می

هـاي  کنـد. تمـامی نظریـه   باشد به شرط آنکه جامعه را از هدف اصلی که تقرب الهی است دور مـی 

اسـت. تنظـیم امـور    شکل گرفتهداري بر مبناي اصالت سرمایه و با هدف تکاثر ثروتاقتصاد سرمایه

اقتصادي و ترتیبات نهادي در این نظام چنان است که تکاثر ثروت حاصل شود. از این رو چه بهتـر  

ترجمـه  » مـداري سـرمایه «داري بـه نظـام   بود اگر نظام اقتصادي کاپیتالیسم را بـه جـاي نظـام سـرمایه    

مه بر مدار سرمایه و هدف تکاثر اسـتوار  ها همه و هکردند زیرا تنظیم امور اقتصادي و نهادسازيمی

کند، و از این طریق نیروي کار انسانی نیز است، فرآیند تکاثري که انسان را نیز به سرمایه تبدیل می

گذاري شـود. بـه جـاي آنکـه سـرمایه و      بایستی در چارچوب نظریات تکاثر ثروت ارزشصرفًا می

شـودکه فرآینـد   ي او شود، انسان تبدیل به سرمایه مـی تولید براي انسان باشد تا زمینه ساز رشد معنو

با رشد معنوي متعارض است.رشد و تکاثر ثروت را شتاب دهد، امري که ذاتاً

داري به معنـاي مخالفـت بـا    ضروري است بر این نکته تأکید شود که مخالفت ما با نظام سرمایه

ست زیرا که مبـارزه بـا فقـر یکـی از     تولید ثروت و امکان دسترسی آحاد جامعه به امکانات مادي نی

داري با اقتصاد اسالمی اسـت ایـن   اهداف نظام اقتصاد اسالمی است. آنچه وجه تمایز اقتصاد سرمایه

تواند در تنظیم امور اقتصادي در سطح کالن بـه ترتیـب   است که اصالت سرمایه و تکاثر ثروت نمی

ظریـه اقتصـادي و هـیچ ترتیبـات نهـادي و هـیچ       مبنا و هدف نظام باشد. چنانکه قبًال گفته شد، هیچ ن

داري یافـت کـه مبتنـی بـر     تـوان در نظـام سـرمایه   هاي اقتصادي را نمـی اي از سیاستگذاريمجموعه

اصالت سرمایه و با هدف تکاثر ثروت نباشـد، در حـالی کـه سـرمایه، تولیـد و مصـرف در اقتصـاد        

عالی انسان براي تقرب الهی نیست. بـدین  اسالمی چیزي بیش از ابزار مناسب براي رشد معنویت و ت

توان این نظریـات  گیریم که بدون تصرفات مبنایی در نظریات اقتصادي غربی، نمیترتیب نتیجه می

کرد.» سازيبومی«را به معناي واقعی کلمه 

20سوره حدید آیه .1

1391شهریور 25، مورخ دي9نامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی هفتهبه نقل از . 2
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بندي جمع.7
کـرد در  بنـدي توان جزو مقدمات ورود بـه تحلیلهـاي اقتصـاد اسـالمی طبقـه     رویکرد تطبیقی را می

حالی که رویکرد مبنایی شرط الزم و نخستین گام استوار بـه سـوي اقتصـاد اسـالمی اسـت. اقتصـاد       

براي انسان است، آنهم انسانی که براساس موازین الهـی بایـد در مسـیر رشـد معنـوي قـرار گیـرد و        

بنائی اقتصاد صرفًا ابزار مادي این رشد است. ضروري است که در نظریات اقتصادي به صورت زیر

ایم. این سؤال کـه چگونـه   تصرف کنیم و ما به این امر، اصطالحاً تصرف مبنایی گفتهو نه روبنائی،

توان در  نظریات اقتصادي تصرف مبنایی کرد مستلزم ورود به فصـل مشـترك حـوزه فقاهـت و     می

کام الهـی  بایستی بین اح1باشد.حوزه کارشناسی در اقتصاد است که خارج از موضوع این مقاله می

شـود و نظریـات اقتصـادي پیونـد مبنـایی      که براساس کتاب و سنت و با روش اصولیین استنباط مـی 

هـاي  پـردازي هـاي نظـري در روش اسـتنتاج در دسـتگاه نظریـه     شود و ایـن امـر مسـتلزم دقـت    ایجاد

ي اقتصاد سازاي در رویکرد مبنایی به بومیاقتصادي است. متأسفانه تاکنون پیشرفتهاي قابل مالحظه

صورت نگرفته است ولی از دیدگاه ما، این امر نخستین گام براي نظریه پردازي در اقتصاد اسـالمی  

هاي اقتصاد اسالمی، التزامات قلبی در رتبه اول قـرار  پردازياست. قدر متیقن این است که در نظریه

تطبیقـی در مفهـوم   گیـرد. ایـن نکتـه بـا رویکـرد      دارد و استدالل عقلی در همان راستا صـورت مـی  

داري، تفـاوت اساسـی   کاربرد نظریات تعدیل شده اما متکی بر رفتار انسان عقالیی در نظام سـرمایه 

دارد.

منابع
الهی-نامه سیاسیوصیت) 1361((ره)حضرت امام خمینی

التحصیالن گروهی از دانشجویان دانشـگاه تربیـت مـدرس،    )، مراسم فارغ1377مقام معظم رهبري (

یور ماه.شهر12

اردیبهشت ماه.2» مالقات با جوانان فرهنگیان در مصالي رشت«)، 1380مقام معظم رهبري (

آبان ماه.10» دیدار دانشجویان در ماه مبارك رمضان«)، 1383مقام معظم رهبري (

خـرداد  27» دیدار با نمایندگان هفتمین دوره مجلس شـوراي اسـالمی  «)، 1383مقام معظم رهبري (

ماه.

احکام الهی و نظریات اقتصادي «تحت عنوان 1362-63به جلسات مباحثه اینجانب در دانشگاه امام صادق علیه السالم در سالهاي . 1

مراجعه شود.» زه کارشناسیدر تنظیم امور اقتصادي مسلمین: حوزه فقاهت و حو
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مرداد ماه.19)، دیدار با جمعی از دانشجویان، 1390ري (مقام معظم رهب
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تیر ماه.4، (ره)پژوهشی امام خمینی

داري و سوسیالیسـم. درس  ، نقد نظریات اقتصاد سرمایهجزوه اقتصاد)، 1361-62درخشان، مسعود (

76داري و کتاب دوم صفحه در نقد اقتصاد سرمایه287اي ارائه شده در قم. کتاب اول گفتاره
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