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 -1مقدمه
اقتصاد علمی است که در آن سنتهای فکری زیادی ظهور و افول کردهاند .مرسوم است که در یک
طبقهبندی رایج ،این جریان ها را به دو گروه ارتودکس و هتررودکس تقیری مریکننرد .برا اامرا

میتوان پذیرفت که ارتودکسها همان جریران الرلی 1علر اقتصراد هیرتند کره عمردهی محافر
ً
2
دانشگاهی را در دست دارند و عمدتا شام اقتصاددانان نئوکالسیک میشوند .جریان ایرر الرلی
ً
اقتصاد نیز عمردتا نهادگرایران و طرفرداران اقتصراد تکراملی هیرتند یمتوسرلی ،1921 ،ص-171
توجیره
خاص خود ،بره خصروص بررای
ِ
 .)911هر یک از این دو جریان نیز مبتنی بر هیتیشناسی ِ
کالن کشورها هیتند و بر همین مبنا به ارائرهی تجرویز
اقتصادی بنگاهها و به تبع آن
ات
ِ
تطور ِ
اقتصاد ِ
ِ
اندیشرمندان
میپردازند .به موازات آنها ،مباحث اقتصاد اسالمی نیز چنردین دهره اسرت کره اهرن
ِ
میلمان ایرانی و خارجی را بخود مشغول داشته است .این مباحث در همهی سطوح معرفتی اع از
ِ
ِ
هیتیشناسی ،معرفتشناسی ،روششناسی و کاربردی پیشرفتهای قاب مالحظهای داشته است.
سالیان اخیر ،ایده اقتصاد مقاومتی به تناسب شرایط ویژهی کشور توسط مقام معظ رهبرری
در
ِ

مطرح شده است ،اقتصاد مقاومتی بنابر تعریف ،اقتصرادی اسرت کره اجرازهی رشرد را در شررایط

تحری و فشار میدهد 3.این برساختهی جدید برای باروری نیازمند مبانی نظری میتحکمی است و
المللی اقتصاددانان
و این مبانی نظری در عین نوآورانه بودن ،نباییتی بیگانه از تالشهای ملی و بین
ِ

باشد.

به همین مناسبت ،در این مقاله تالش خواهد شد  .1با استفاده از رو یکررد چنرد سرطحی 4و برا
ً
جریان اللی و ایراللی اقتصرادی
تکیه بر پیشرفتهای اخیر در نظریه پیچیدگی ،مختصرا بین دو
ِ
داوری و مصالحه انجام شود و برآیندی قاب اتکا و ایر ّ
مشوش از میراث جهانی حال آید و  .9با

استفاده از نظرات اسالمشناسانی چون عالمه طباطبایی ،آیتالله مطهری و آیتاللره جروادی آملری

1. Mainstream economics
2. Non-Mainstream economics

3. http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9609
 .4در رهیافت چندسطحی رابطة بین سطوح مختلف و تأثیر و تأثر آن ها موردکاوش قرار میگیرد و این موضوع تبیین عمیقتری از سییت مورد
مطالعه به دست می دهد .این دیدگاه میکوشد تا در یابد چگونه پو یاییها و تعام عنالر یک سطح در طی زمان با ایجاد پدیدههای جمعی
ِ
رفتار عنالر و پو یاییهرای آن در
یاساختاری در سطح دیگر آشکار میشود .این دیدگاه تالشی است برای درك ک پیچیدگی یك سییت که ِ
طی زمان ،پدیدة جمعی را ایجاد میکند .یوزیری و قانعیراد ،1921،ص)29
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1
ّ
ّ
انای نترایج گرام
در باب حرکت ،تحول و تطور سییت های اجتماعی ،اقتصادی و کالن تاریخ  ،بر ِ

نخیت بیافزایی و آن را مناسب استفاده در مقولهی اقتصاد مقاومتی نمرایی  .رویکررد ایرن نوشرتار،

تطبیقی ،2استداللی و بدیههگرایی 3است.

 -2مکاتب فکری موجود در اقتصاد (به همراه درسهایی از کالنتاریخ و فلسفه تاریخ)
4
طبیعرت اجتمراع) در
نظرر مراط
ِ
فر های بنیادین پیرامرون طبیعرت و جهران یو از جنبرهی مرورد ِ

جهانبینی5مورد بحث قرار میگیرد .بحث جهان بینی مافوق راهبرد و تاکتیرک اسرت و الرط برودن

جهانبینی برخالف الط ب ودن راهبرد و تاکتیک که تأثیر کوتاه مدت و میان مدت دارد ،در بازههرای
ً
ّ
تمردنهرای ّ
مرادی برزرن منجرر شرود .6هرر
بلند مدت و بعضا چند لدساله میتواند به انحطاط
ّ
خراص خرود را
ری
عل
هیتیشناسیای برای
توجیه تغییر ِ
ِ
ِ
ات اجتمراعی و اقتصرادی ،مکانییر هرای ِ
مفرو دارد یگیلز ،9111 ،ص.)224
در یسرربحانی )1911 ،برررا اسرررتدالل نشررران داده شرررده اسرررت کررره روش ،جهرررانبینررری و
سیاستگذاری های اقتصاددانان کالسیک تا حد زیادی وامدار مؤلفههرای معرفرتشرناختی عصرر
ً
روشنگری است .اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیك عمیقا به تقیی کار بینالمللی ،بازده ناشری از
مقیاس و تأثیر مثبت رقابت معتقدند ینیلی ،1912 ،ص )4به اعتقاد این مکترب عردم تعرادلهرای
تعادل
ایجاد شده در اقتصاد ،موقتی بوده و چنانچه نیروهای بازار بتوانند با آزادی کام عم نمایند،
ِ
اشتغال کام برقرار خواهد شد .هر وقت اختالالتی باعث جابهجایی شود ،حرکت جدید بره
توام با
ِ
سمت تعادل دوباره به وقوع خواهد پیوست .این گروه فر

میکنند که مردم در برقراری توازن برین

آسایش و رنج و اندازهگیری مطلوبیت های نهایی کاالهای مختلف و در توازن و تعادل بین نیازهرای
حال در مقاب نیازهای آینده ُعقالیی عم میکنند .کالسیكها توجره الرلی خرود را برر سرازوکار
1. Mega-history

2. Comparative research:
در این شیوه از تحقیق به همینجی سنتها ،فرهنگها و کشورهای مختلف میپردازند.

3. Adhocism:

الطالحی که چارلز جنکز  -تاریخ شناس معماری  -برای تولیف طرحی که نه حال ترکیب راه ح های جدیرد ،بلکره حالر تلفیرق و
ترکیب عنالر موجود برای دستیابی به نتیجه ای جدید است ،جع نمود.

4. Foundational
5. Ontology

6 .http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9624
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تخصیص بهینهی منابع گذاشتهاند .اساس این مکترب کره االرب
قیمتها به عنوان اللیترین ابز ِار
ِ
لیبرالیی اقتصادی نامیده می شود ،عبارتند از :آزادی شخصی ،مالکیت خصولی ،ابتکرار فرردی،

تجارت خصولی و دخالت حداقلی دولت یگرجی و مدنی ،1912،ص .)47-91مدلهای اللی
مقردار مشخصری از
هدف تعیین بهترین شک بکارگیری
که در جریان اللی اقتصاد بوجود آمدندِ ،
ِ
ِ
ِ
موارد
ایط
منابع را برای بدست
تعادل اییتا در یك اقتصاد رقابتی ،مد نظر دارند و به ایر از ِ
آوردن شر ِ
ِ
ِ
ً
انگشت شماری که الطالحا شکیت بازار 1نامیده میشرود ،رقابرت آزاد و مکرانیزمهرای قیمرت را
ّ
حالل مشرکالت مریدانندیحمیردیمطلرق و نالرربخت ،1921 ،ص ّ .)91-91
عینیرت و قابر
ِ
ریاضی اییرتا را
بیشتر روشهای
واحد پول)،
متغیر قیمت یبر
حیب ِ
اندازهگیری ِ
ِ
ِ
رواج هر چه ِ
بودن ِ
ِ
بین این گروه از اقتصاددانان در پی داشت و البته زیادهروی مفرط این گروه در استفاده از مردلهرای
اییتا موجب گردید که به شدت مورد انتقاد نهاد2گرایان قرار گیرنرد یمتوسرلی و همکراران،1921 ،

ص.)911-171
نهادگرایان معتقدند حذف نهادها از تحلیر اقتصرادی توسرط جریران االرب اقتصراد یکری از
ّ
مه ترین علتهای تبدی شدن رشته اقتصاد به رشتهای مجزا از سایر رشتههای علوم انیانی اسرت
و این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلی هرای برین رشرتهای در اقتصراد گردیرده و بره
واسطه آن ،اقتصاد به علمی فارغ از اخالق و سیاست تبردی شردهاسرتط ترا جرایی کره تنهرا ردای
ریاضیات را برازنده قامت خود میداند ،به این امید که از این طریق به مانند فیزیرک ،علر شرود .از
این رو می توان مدعی شد که حذف نهادها یکی از ناخوشرایندترین اتفاقرات در طرول تراریخ علر
اقتصاد بوده است ،اتفاقی که موجب شد این عل هرچه بیشتر از میائ دنیای واقعی فالله گرفته و
انتزاعات ریاضیاتی ،تمام عرلههای آن را دربرگیرد یمتوسلی و همکاران ،1912 ،ص.)121
نهادها دارای ویژگیهایی هیتند که باعث میشوند نتوان آنها را در چارچوبهای اییتا تحلیر
کرد .این موضوع وبلن ییکی از مهمترین نهادگرایان قدی ) را به سمت رویکردی مبتنی برر تغییررات
دائمی هدایت کرد .در آن زمان رویکرد داروینی از چنین خصولیتی بهرهمند بود .وبلن تالش کررد
1. Market failures

تعریف یکی از نهادگرایان برجیتهی معالر به نام نورث ،نهادها قوانین بازی در جامعهاند ،یا به عبارتی سنجیدهتر قیودی هیتند وضع
 .2بنابر
ِ
شده از جانب نوع بشر– البته مامعتقد به قوانین الهی نیز هیتی  -که تعامالت انیانی را ساختارمند میکنند .آنها محردودیتهرای رسرمی
رفتاری خودتحمی شونده) را شام میشوند و از
یقواعد ،قوانین ،قانون اساسی) و ایر رسمی یهنجارهای رفتاری ،رسوم ،دستورالعم های
ِ
ضمانت اجرا برخوردارند .یچاونس ،1921،ص)191
خصلت
ِ
ِ
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با بهره گیری از رویکرد داروینی تغییرات نهادی را تبیین کند یهمان ،ص .)111از دید وبلن عنالرر
عادت شدهی زندگی انیان به لورت پیوسته و تراکمی تغییر میکند و این امر موجب رشد پایدار و
تأثیرپرذیری شردید از اندیشرهی
پربار نهادها میشود یچاونس ،1921 ،ص .)12وبلرن برا وجرود
ِ

مارکس ،به دلی برخی انتقادات از اندیشهی مارکس که به نردرت مطررح شرده برود مشرهور اسرت
ً
یهمان ،ص .)11وی وجود تعام میان فناوری یکه الوال پویاست) و ارایز و عاداتی که به کنردی
تغییر میکند را تأیید میکندیهمان ،ص ،)17ولری آن چیرزی کره امرروز اقتصراد تکراملی 1نامیرده

تکراملی تغییررات
کتاب نظریهی
میشود ،بیشتر حال
کتاب اقتصاد تکاملی یبولدینگ )1211،و ِ
ِ
ِ
ِ
اثر نلیون و وینتر به منظرور
اقتصادی ینلیون و وینتر )1219،است .فارغ از کتاب بولدینگِ ،
توفیق ِ
مجدد اقتصاد تکراملی در کرانون توجهرات یبره
بهتر پویاییهای اقتصادی باعث قرار گرفتن
ِ
ِ
توجیه ِ
خصوص از منظر سیاستگذاری عل  ،فناوری و نوآوری) شد .ایشان محصروالت جدیرد یکاالهرا و
خدمات) را به عنوان یكگونه ی جدید در نظر گرفتنرد کره در رقابرت برا سرایر محصروالت تکامر
ً
مییابد یا حذف میشود و روتینهای یروشها ،ارزشها ،رویهها و )..درون بنگاهی دقیقرا همران
چیزی هیتند که از نیلی به نی دیگر به ارث میرسندینلیون و وینتر.)1219 ،
ً
بییاری از نظریات رایج جهت توجیه ادوار تجاری ،عمدتا عام وقوع بیثباتی های اقتصرادی
را برره متغیرهررای اقتصررادی ینرررج سررود ،حجرر پررول ،عرردم تعررادل بررازار سررهام و )...نیرربت
جریران الرلی
میدهندیجعفری لمیمی ،عیییزاده روشن ،1914 ،ص  .)114-19اقتصاددانان
ِ
نیز االب بر اساس نظریه تعادل و بازارهای ثابت و موجود به تحلی میائ اقتصادی پرداختره و بره

حال بررسی ،پدیدهها و مناسبات اقتصرادی
ِ
توجیه سیک های تجاری اهتمام دارند .لیکن در همان ِ
ّ
در حال تغییر و تحول انرد و بنرابراین تعرادلی در کرار نییرت .از ایرن رو نظریرهای نیراز اسرت کره
فرآیندهای اقتصرادی را بره طرور پویرا بررسری کنرد و ترأثیر عوامر فرهنگری و اجتمراعی را نشران
دهدیلمدی،1977 ،ص .)149نهادگرایان و طرفداران اقتصاد تکاملی در این راستا تالشهرایی را
انجام دادهاند.
ّ
شومپیتر با استفاده از ابرچرخههای مشهور کندارتیف ،2نظریهی تخریب خالق و انقرالبهرای
متوالی فناوری را مطرح و اعالم کرد ظهور همزمان خوشههرایی از نروآوری در رشرتههرای بره هر
1. Evolutionary Economic
2. Kondratiev wave
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پیوسته ،به انقالبهای فناوری لنعتی میانجامد .وی بدین ترتیب نشان داد سه دورهی تاریخی که ترا
زمان نگارش کتابش در سال  1292شناسایی شده بود ،تنها ماهیت دورانی تجاری ندارد و نشرانگر
ّ
عمیق فناوری در بیتر تولیدی جامعره هیرتند .سرپس کرریس فرریمن بره عنروان یکری از
تحوالت ِ
اقتصاد تکام گرا موفق شد تقوی مراح تاریخی سه انقالب قبلری ترا زمران
لاحب نظران مکتب
ِ
تولیدانبوه و فناوریاطالعاتوارتباطات ایرن
شومپیتر را تصحیح کند و با افزودن دو چرخهی فناوری ِ
ً
واقعیات عصر حاضر منطبق نماید .نهایتا کارلترا پررز از شراگردان فرریمن ،توانیرت برا
نظریه را با
ِ
افزودن مفهوم نظری پارادای فنی-اقتصادی مجموعهی نظری ناتمام انقرالبهرای متروالی فنراوری
ّ
جامعیت بخشد .پارادای یاد شده همان چهرارچوب وسریعی اسرت کره عررف و
شومپیتر-فریمن را
عادت و به الطالح روتین جامعه را در همهی حوزه های پنجگانهی عل  ،فناوری ،اقتصاد ،سیاست
و فرهنگ تعیین می کند یمیرعمادی ،1917 ،ص  .)21 -12این بحث از گذشته نیز سابقهی طررح
ً
امتداد خط عمر 2را داشته اسرت و اجمراال بره ایرن
االب عناوینی همچون وابیتگی به مییر 1و
ِ
در ِ
معناست که هر فناوری پس از اینکه پذیرفته شد ،در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی رسوج مری-
مییر مقبولیت نوآوریهرای
کند و کنشگر ِان اقتصادی با آن خو میگیرد .این امر باعث مشک
ِ
شدن ِ

میریر از پریش تعیرین شرده
جدید میشود و تا حدی نوآوریهای تدریجی را مجبور به پیمودن یک
ِ
میکند ینلیون و وینتر1219 ،ط ُدسی1219 ،ط اسکات و گیلز.)9117 ،

شكل :1موجهای بلند نوآوری (سیفالدین و همكاران ،1378 ،ص)3

1. Path dependency
2. Trajectories or Line age

رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی

گیلز تالش نمود تا بر مبنای روششناسی چند سطحی و با بهرهگیری از سایر تالشهایی که در
مکتب تکاملی لورت گرفته برود ،در کراملتری از گرذار در یرک سییرت اقتصرادی-اجتمراعی

1

بدست آورد .چارچوب چندسطحی 2تبیینی وی ،از گذارهای فناورانره ،بره وسریله تعامر هرای سره
ّ
سطح پیشرانهای محیطی3یدورنما) ،رژی  4و آشیانه 5ینیچ) ،ارائه میشرود .نریچ در سرطح محلری
ِ
ِ
نوآوری ،به مثابره فضراهای حمرایتی و مراکرز رشردی اسرت کره فنراوریهرای جدیرد و عملیرات
اجتماعی-فنی در آن ظهور پیدا کرده ،توسعهیافته و از فشارهای بازارها و رژی ها در امان میماننرد.
بیرانگر سراختاری
مفهوم محوری دوم در این الگو ،رژی اجتماعی-فنی است که در سرطح میرانی
ِ
ِ
باثبات است که از واقعیتهایی مانند محصوالت و فناوریهرای رایرج ،پایرهی دانشری ،رفتارهرای

کار گیلز بیریار نزدیرک بره
مشتری ،انتظارها ،هنجارها و قوانین تشکی شده است .مفهوم رژی در ِ
مدل شومپیتر بیان
مفهوم نظری پارادای فنی-اقتصادی است که اندکی پیشتر از کارلتا پرز در تکمی ِ ِ
شد .رژی مجموعهای از قواعد ینهادها) نهفته درون فعالیتهای مهندسی ،فنراوریهرای فراینردی
تولید ،ویژگیهای محصوالت ،مهارتها ،رویهها ،روشهایمدیریت ،مصنوعات ،افرراد و روش-
های تعریف میأله است .از دیدگاه تکاملی رژی بیانگر انتخابهایی است که در یك حوزه خاص
برای توسعه فناوری لورتگرفته است و در برابر نوآوریهای بنیادی مقاومت میکند .انیجام یرك
مفهروم سروم
رژی به تناسب آن با شرایط بیرونی و انطباق آن با تالط ها در طول زمان بازمیگردد.
ِ

که از آن تعبیر به دورنما یا چش انداز میشود ،در واقع محیط خارجی فرایندها و عواملی اسرت کره
بر رژی و نیچ تأثیر می گذارند .با تغییر عوام در سطح کالن یفضای خارجی) و فشارهایی کره بره

رژی واردمیشود ،رژی انیجام خود را از دست میدهد و نیچها فرلت انتشار در آن را پیدا مری-
کنند و نوعی گذار در آن اتفاق میافتد .این گذار همانگونه که میتلزم تغییر در فناوری و مصنوعات
فنی است ،تغییر در رفتار مشتریان ،سیاست هرا ،بازارهرا ،سراختارهای لرنعتی و زیرسراختهرای
ً
حامی را نیز با خود به همراه دارد .به این ترتیب اوال نوآوریها تا جایی که فرایندهای رژ ی و دورنما
ً
فرلتی فراه نیاورند ،در یك نیچ خاص پنهان میمانند و ثانیا هنگرامی کره نروآوریهرا تبردی بره
1. Socio-Technical System Transition
2. Multi Level
3. Landscape
4. Regime
5. Niche
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فناوری گشتند و در زیرساخت های فیزیکری گنجانردهشردند ،بره عنروان بخشری از سربك زنردگی
یدورنمرای) گیرتردهترمری شروند و بره ایرن
بیتر
ِ
فرهنگ عمومی ق َرار میگیرندط لذا بخشی از یك ِ
ختی زیادی مییابند یوزیری و قانعیراد ،1921،ص 19-72بره نقر از :گیلرز،
ترتیب پایداری و ل ِ
 ،9119ص.)1949-1941

شكل :2رویكرد چندسطحی به گذار (وزیری و قانعیراد ،1391،ص 71به نقل از گیلز،2112 ،
ص)1223

از دهه  1271به این سو اقتصاددانان سیاسی ظهور کردهاند که بره مروازات ترالشهرای جریران
هترودوکس اقتصادی برای توجیه سریک هرای اقتصرادی بره کمرک عوامر ایراقتصرادی و توجیره
تطورات اقتصادی از رهگذر تغییرات تکنیکری یفناورانره) ،بری ثبراتیهرای اقتصرادی را بره عوامر
سیاسی نیبت می دادند .این دسته از اقتصاددانان با ارایه نظریههایی مانند سیک تجراری سیاسری،
تالش کردهاند عوام ایراقتصادی یا به عبارتی دقیقتر عوام سیاسی بیثبراتی در اقتصراد کرالن را
شناسایی نمایند یحاتمی ،1912-1911 ،ص .)129این تالش مصداق بارزی از بازگشرت دوبراره
سیاست به اقتصاد است که در حدود دو قرن ایدهای منیوج شده در نظر گرفته مریشرد .از دیردگاه

رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی

اقتصاددانان سیاسی ،انتخابات و جابهجایی احزاب در قدرت عام بیثباتیهای اقتصرادی اسرت.
ً
زیرا مثال تحقیقات نشان می دهد که احزابی که گرایش اجتماعی دارند یمانند حزب کارگر انگلیتان
یا دموکراتهای آمریکا) به لورت سنتی بر کاهش بیکاری تمرکز بیشتری میکنند در لورتیکه در
احزاب دستراستی یمانند حزب محافظهکار انگلیتان یا جمهروریخواهران آمریکرا) اولویرت برا
کاهش تورم است یهمان ،ص  .)141-112این موضوع موجد برخی تغییرات سریکلی و چرخرهای
در اقتصاد میگردد که اوج و فرود برخی از شاخصهای قیمتی و ایر قیمتری را توجیره مریکنرد .از
طرف دیگر توفیق یا عدم توفیق سیاستهای اقتصادی احزاب بر بقایشان در قدرت موثر است و این
دو با یکدیگر ه تکاملی 1دارند.

شكل :3شبیه سازی تأثیرات حكومت هر کدام از احزاب چپ و راست در دو کشور آمریكا و انگلستان
(حاتمی ،1379-1377 ،ص)121-121

 -3نظریه پیچیدگی در اقتصاد
از آنجا که تصور میکنی پیشرفتهای اخیر در نظریه پیچیدگی میتواند تصویری راهگشرا در رفرع
مشاجرات اقتصادی داشته باشد اندکی بدان میپردازی ط عالقمندان به نظریره پیچیردگی 2معتقدنرد

که جهان یو بییاری از زیرمجموعههای قاب توجه آن) به مثابهی سییتمی است ییا هیتند) که ه
عوام متعددی را در خود جای داده و ه این عوام بییار با ه متعاملند و لذا به آن یرک سییرت ِ
1. Co-Evolution

 .2منطق تکاملی و تئوری پیچیدگی اندیشه و تفکر خود را از قوانین دیالکتیک گرفتهاند ،لذا قرابتی انکار ناپذیر دارند .یعنایتالله ،1911 ،ص-
)972
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پیچیده میگویند .یک دستهی بییار مه از سییت های پیچیده ،سییرت هرای پیچیردهی تطبیقری

1

میباشد .توانایی یادگیری و انطباق با محیط جدید ی یا خود سازماندهی) در هر مرحلره ،مهمتررین
ویژگی سییت های پیچیدهی تطبیقی است .به این ترتیب سییت به طور پیوسته برا بره دسرت آوردن
تجربرره از فعرر و انفعرراالت قبلرری عامرر هررای خررود را الررالح و سررازماندهی مرریکنررد
ُ
ررد
بنیران تحلیر هرای خ ِ
یاکبرپورشیرازی ،1914،ص  .)49-49افراد و سازمانها ،کره بره نروعی ِ
اقتصادی هیتند ،نیز میتوانند به عنوان عام هرای2خرود سرازمانده لحراو شروند .در حقیقرت آن
دسرت نررامرئی کرره آدام اسرمیت در قرررن هجررده در اقتصراد مطرررح نمررود ،نمونرهی بررارز خررود
ً
سازماندهی است یمیچ  ،9112 ،ص .)11مثال انیانها از طریق فعالیت خرید و فرروش ،خرود را
در االب یک اقتصاد سازمان میدهند و این خودبهخود اتفاق میافتدیسردار ،1912 ،ص.)11
به هرحال عالقمندان به رویکرد تکاملی و نظریه پیچیدگی ،میتق از اقتصاد ،مطالعات خود را
ادامه دادهاند و تالش نمودند به چارچوبهای کام تری برسند که اع از اقتصاد باشد .از جملرهی

تکاملی هالینگ ی ،1222ص 412-121و  ،9111ص-921
رویکرد بومشناسی 3و
این مطالعات
ِ
ِ
 )211است .ارزش کار هالینگ در تکمی سییت های پیچیده تطبیقی در این است که بره لرورت
ّ
مطالعات انجام شده در درون سییت های زییتی ،اقتصادی و نهادی در سرطح محلری و
تجربی از
ِ

منطقهای برآمدهاست یگری ،9111 ،ص  .)11 -22هالینگ و همکارانش ادعا میکنند که سییت -
های اجتماعی-زییتی در یک چرخه انطباقی چهار مرحلهای حرکت میکنند که شرام  :اسرتخراج

یسازماندهی یک سییت جدید) / 4داشت یگیترش سییت جدید) / 5رها شدن از وضرعیت سرابق

یانقالب)6و در ن هایت سازماندهی مجدد یتغییر رژی به یک پارادای جدید) 7است .حرکت در این
مراح یفازها) می تواند به شک یك هشت انگلییی کره از چهرار ربرع تشرکی شرده ،بره تصرویر
اسرت پرائین
کشیده شود .ترتیب حرکت از سمت
است باال و سپس از سمت ر ِ
چپ پائین به سمت ر ِ
ِ
به سمت چپ باال است.یشک  )2چرخه تطبیقی هالینگ از دو حلقه تشرکی شرده اسرت .حلقره
ِ
1. Complex Adaptive System
2. Agents
3. Ecology
)4. Exploitation (organization into a new system
)5. Conservation (proliferation of the new system
)6. Release (revolution
)7. Reorganization (regime change to a new paradigm

رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی

جلو از  rتا kیمراح  1و  )9مرحله انباشت و رشد تدریجی است .کیانی که با منحنی  Sدر پریش
بینی جمعیت ،فناوری یا نوآوری آشنا هیتند این بخش را به عنروان منحنری پشرتیبان در رسریدن بره
تعادل می شناسند .این دو مرحله که بیانگر چگونگی رشد و نگهدای سییت هاست ،بیشرتر توسرط
بومشناسی سنتی ،اقتصاد سنتی و جامعهشناسی سنتی مطالعه میشود .حلقه جلوئی مردل هالینرگ
یاستخراج و داشت) نشان دهنده ی این ثبات است .در مقاب حلقه عقبری یانقرالب و سرازماندهی
مجدد) بر فروپاشی و ّ
تحول متمرکز است .حلقره عقبری از امگرا ترا آلفرا یفراز 9و  )2یرك مرحلره
پرسرعت سازماندهی مجدد است که منجر به ایجاد چرخهای جدید میگرردد یگرری ،9111 ،ص
22ط گاندرسون و هالینگ ،9119 ،ص .)94

شكل :4چرخهی تطبیقی هالینگ (گری ،2111 ،ص 11 -49؛ گاندرسون و هالینگ2112 ،؛ گیلز،
 ،2111ص)111

حلقه جلو چرخه فرایندهای کار در زمان متعارف یزمانی که پریشبینری ترا حردی قابر انجرام
است) را تولیف میکند .در مقاب حلقهی عقب زمانهای مابعد متعارف را زمانی که جهرتهرای
ً
آینده ااتا ایرقاب پیشبینی است تولیف میکند .در حقیقت مرا برا تعرداد بیریار زیرادی حلقرهی
تودرتو مواجه هیتی  .هالینگ و همکارنش به جای استفاده از کلمه" "hierarchyیسلیرله مراترب)
که روابط باال به پائین را تداعی میکند از واژه " "panarchyاستفاده می نمایند .یک پانارشی اشراره
دارد به ماهیت انطباقی و تکاملی چرخه های انطباقی که به شک تو در ترو در سراسرر فضرا و زمران
شناسری یرک منظررهی
قرار دارد یگاندرسون و هالینرگ ،9119 ،ص .)72بره عنروان مثرال در بروم
ِ

مفرو از طبیعت ،سطوح مختلفی اع از تاج درختان ،شکارگاه ،بیشه ،جرالیز وجرود دارد کره از
ِ
ً
نظر وسعت و مدت زمان چرخههای طبیعی کره در آنهرا اتفراق مریافترد بیریار متفاوتنرد و لزومرا
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زیرمجموعهی یکدیگر نیز نییتند .سطوح پایینتر االب کوچکترنرد و سررعت ّ
تحرول نیرز در آنهرا
باالست و در مقاب سطوح باالتر که االب کندترند سعی در تعدی سطوح پایینتر دارند .هالینرگ
ِ
در شک شماره پنج نشان می دهد یک چرخه تطبیقی در میانه چگونه از یک چرخه کوچک و سریع
َ
تحتانی خود و یک چرخه بزرن و کند فوقانیش تاثیر میپذیرد یگری ،9111 ،ص .)11-11

تبیین ارتباط بین پانارشیها (گاندرسونوهالینگ2112،؛ گری،2111،ص)11
شكل:1مدل هالینگ در ِ

با وجود اینکه که عصر ما به طور فزایندهای بوسیله حلقه عقبری و پویرای متغیرهرای پرسررعت

شک میگیرد که می تواند آبشاری از فروپاشی سییتماتیك را ایجاد کند ،ولری متغیرهرای بزرگترر و
ک سرعتتر در حلقه جلوئی جهت بازیافت و خنثی کردن متغیرهای پرسرعت عم میکننرد و بره
همین دلی است که ّ
تحوالت بزرن 1نادرند ،زیرا برای وقوع آنها الزم است ترکیب منحصر به فرردی
از وقا یع دیگر به لورت همزمان اتفاق افتد ،در ایر این لورت هنگامی که حلقهی پیین چشرمه-
ای از فرلت ّ
تحول را در سطحی میآفریند ،این فرلت توسط سطوح باالتر مهرار شرده و فرلرت
انتشار نمییابد و جالب اینجاست که این چشمهی فرلت میتواند همان تخریب خالقی باشد کره
شومپیتر از آن سخن گفتهاست یگری ،9111 ،ص .)11

1. Major Transformations

رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی

داوری شتابزده بین دو جریان اصلی و غیر اصلی علم اقتصاد
-4
ِ
ِ
جریران الرلی و
با مقدمات فوقالذکر ،زمینه برای انجام یک داوری اولیه و البتره شرتابزده برین دو
ِ
اللی اقتصاد فراه میشود .از طرفری مری دانری  ،نهادگرایران جریران الرلی را بره اسرتفاده از
ایر ِ
روشهای موجود در عل فیزیک و رویکرد پوزیتیوییتی مته مریکننرد .تاجرایی کره همیلترون یاز
ً
نهادگرایان برجیتهی قدی ) الوال اقتصاد کالسیک را نظریهی اقتصادی تلقری نمریکنردیهمیلتون،

 ،1212ص .1)912از طرف دیگر یمتوسلی و همکاران ،1921 ،ص )911-171با رویکرد تحلی

متن و با استفاده از نظرات الوسون و دیگران نشران دادهانرد کره جریران الرلی اقتصراد بیریاری از
جدی مباحث نهادی در جریان اللی شده
انتقادات وارده را در خود هض کرده و این باعث
رسوج ِ
ِ
استدالل نوییندهی پیش گفتره و همکرارانش ایرر از رویکررد فیزیکالییرتی و
است .تا جایی که به
ِ

2

اقتصرادانان ارترودکس قررار نردارد
مورد اجماع همه جانبرهی
پوزیتیوییتی به اقتصاد،
الول دیگر ِ
ِ
ِ
ِ
یهمان ،ص .)919لذا مشاهده میشود که دامنهی مشاجرات به فلیفهی عل کشریده شرده اسرت.

میدانی که فالسفهی عل ِ واقعگرا 3معتقدند تحوی یفروکاستن) علوم بره فیزیرک بره منزلرهی تنهرا
ِ
ِ
ً
برنامه تحقیقاتی ّ
موج ِه علمی ،عمال به فقیر شدن علوم و بیبهره ماندن آنهرا از دسرتاوردهای برزرن
ِ
معرفتی منجر می شود .دلی این مدعا آن است که در تحوی هرر ترراز از واقعیرت بره تررازی کره از
ً
کثرت هیتارها در مرتبهی پایینتری قرار دارد یمثال تحوی جامعهشناسری بره روانشناسری و
حیث ِ
ِ
ِ
روانشناسی به زییتشناسی و زییتشناسی به شیمی) بییاری از ظرفیتهای معنایی و مفهرومی
مفهومی ویرژهی
ساختاری باالتر است از دست میرود و ابزارهای
که مختص ترازهای با پیچیدگی
ِ
ِ
ترازهای بییطتر قادر نخواهند بود به نحو ّ
ترام و تمرام ایرن ظرفیرتهرا را در ظررفهرای معنرایی-
تحقیقاتی تحوی گرایانه اگر بره عنروان
محدودتر خود منعکس سازد .به این ترتیب برنامهی
مفهومی
ِ
ِ
ِ
تنها برنامه تحقیقاتی مجاز شناخته شود ،امکان رشد معرفت را به حداق کاهش خواهد داد .لریکن
باید توجه داشت تحوی علوم به فیزیک ،تنها به منزله یک برنامه تحقیقاتی با کاربرد محدود ،مری-
تواند نتایجی مفید ببار آورد .یپایا ،ب ،1914ص  )12-17این بدان معنی است که هیچ یک از دو
 .1البته این موضوع در نهادگرایان جدید کمرنگتر است و نهادگرایان جدید با پیشفر های جریان اللی ستیزه نمیکنند بلکه قصد الرالح
آن را دارند یهاجین ،1221 ،ص)19
اعتبار خود را به کلی از دست دادهاند.
اشاره،
ورد
م
الول
سایر
ِ
. 2گرچه این بدان معنا نییت که ِ

3. Realist
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ً
گروه اللی و ایر اللی عل اقتصاد نباید درلدد حذف یکدیگر برآیندط زیرا الوال این دو جریران
انری بیرونری 1را
وجروه
در مقاب ه قرار ندارندط بلکه هر کدام تالش میکنند وجهری از
ِ
ِ
حقیقرت ِ

داور قضاوتهای آنان اسرت .بره عنروان مثرال اگرر
بررسی کنند ،در نهایت نیز همان حقیقت بیرونی ِ

نئوکالسیک ها خود را از تمرکز بر روی بییاری از ظرافتها یهماننرد نهادهرا ،فنراوری و )...برینیراز
میبینند ،بدین دلی است که معتقدند در یک بازار کارا ،همهی ایرن اطالعرات در قیمتهرا مرنعکس
ّ
شده است .لذا بییاری از اقتصاددانان کالسیک حالت تعادل را به لورت حدی در نظر میگیرنرد،

لورت نظاممند اشتباه نمیکنند یگرجری
زیرا معتقدند افراد و بنگاهها در تصمیمات اقتصادیشان به
ِ
ً
و مدنی ،1912،ص )49-49یدقت کنید که این موضوع بدین معنی نییت که الال اشرتباه نمری-
ُ
2
ارزش کراال
کنند) .به این ترتیب آنان معتقدند از آنجا که قیمت برآورد کنندهی ناا ِ
ریب مطلوبیت و ِ
3
خدمت مورد نظر است ،پس کافی است قیمت را بررسی کنی .
یا
ِ
حال بهتر میتوان بین دو جریان اللی و ایر اللی علر اقتصراد قضراوت کررد .شراید بتروان
اسمی پول را یا نرج مبادلهی ارز در بازر داخلی را ه یکی از چرخههای هالینگ که
متغیر
ِ
نوسانات ِ

مشخصرات
فراز خراص خرودش یو همچنرین سرایر
ِ
پیشتر مطرح شد فر کررد کره برا اخرتالف ِ
اقالم موجود در براز ِار واقعری نوسران مریکنردط در حالیکره
ارزش
مخصوص به خود) ِ
حقیقی ِ
حول ِ
ِ

بهای واقعی این اقالم نیز هر لحظه در حال تطور و دگرگونیاست .خوشبختانه میتروان بره لرورت
ِ
ً
ّ
سرمت ارزش واقعری ِمیر
آماری متصور شد که در هر واحد خاص از زمان واقعا متغیر قیمرت بره
ِ
ً
میکند لیکن در لحظهی بعد ممکن است الوال مطلوبیت و ارزش آن کاال یچه به واسرطهی تغییرر

در موقعیت و خصولیات فیزیکی آن کاال و چه به واسطهی تغییر عالیق و سالیق افراد) تغییر کررده
ً
باشد چرا که خود در چرخهای جداگانه در حال تطور و تحول اسرت .لرذا الروال مریتروان پدیرده
لی هالینگ منعکس کرد کما اینکره تکامر در
مطلوبیت و به تبع آن قیمت را نیز در
ِ
چارچوب تکام ِ
تکاملی هالینگ قاب انعکاس اسرت و بره عبرارت بهترر
چارچوب
علوم ،فناوریها و نهادها نیز در
ِ
ِ

. 1در یپایا ،ب ،1914ص  )12- 17توضیح داده شده که هر حقیقت بی نهایت جزء و به الطالح ما "وجه" دارد.
ُ
مورد بررسی میاوی باشد .یفروند ،1971 ،ص )924
ریاضی آن با
. 2برآورد کنندهی نا اریب ،برآوردکنندهای است که امید
پارامتر ِ
ِ
ِ
فاکتورهرای
دقیق کلیهی
 .3به عنوان یک مثال خوب میتوانی نظری به تحلی گران بورس بیافکنی  ،تحلی گران بنیادین تالش دارند با
ِ
ارزیابی ِ
ِ
موثر بر قیمت یک سه  ،ارزش واقعی آن را تعیین کنند و سپس با مقاییهی قیمت بازار با آن ،مشخص کنند آیا حباب وجود دارد یا خیرر در
لورتیکه تحلی گران تکنیکی به مقادیر حال شده از طریق تجزیه و تحلی لورتهای مالی و امثال الک به دیدهی تردید مرینگرنرد و در
مقاب بر داده های بازار یقیمتها) به عنوان شاخصی از تخمین عرضه و تقاضای یک سه یا ک بازار تاکید دارند .یجونز)299 ،1914،

رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی

سیکلهای پولی ،تجاری ،سیاسی و تکنیکی یفناورانه) که پیشتر توضیح داده شردند ،هرر یرک مری-
توانند به عنوان یک پانارشی در مدل گاندرسون و هالینگ در نظر گرفته شوند .ایرن چرخرههرا یرک

فرآیند ه تکاملی 1با یکدیگر دارند .با این اسرتدالل ،تحلی هرا و روشهرای دو جریران اقتصرادی
ارتودکس و هترودکس مانعهالجمع نییتند و میتوان با آمیختن آن دو به فهمری جرامعترر از ارتبراط

سایر عرلههای زندگی دست یافت .2اما به هر حال لاحبان این سطور تصرور مریکننرد
اقتصاد با ِ
برآیند دو مکتب فوقالذکر را با نظرات اسالم انیتر ه کرد.
که میتوان
ِ

 -5نظر اسالمشناسان
3

در تفاسیر المیزان و تینی به بهانهی تفییری که برخی ،از آیات  911سروره بقرره و  21-92سروره
ً
حج 4جهت پذیرش دو قانون تنازع بقا و انتخاب طبیعی در علر االجتمراع کرردهانرد ،بحرث نیربتا
عنوان «بررسی سه ال تنازع بقا ،انتخاب و تبعیرت از محریط در طبیعرت و اجتمراع و
مبیوطی با ِ

نظر اسالم در این مورد» ارائه شده است که خاللهی آن چنین است :هر نوع از انرواع موجرودات از
ً
آنجا که تحت تاثیر عوام متضادی است که از ناحیهی نوع دیگر ،تهدیدش میکند ،قهرا وقتری کره
ِ
حرال
وجودی قوی و نیرومند داشته باشد ،میتواند در برابر آن عوام مقاومت و از خود دفاع کنردِ ،
افراد از هر نوعی نیز همین طور است .آن فردی لالحیت بقا دارد که وجودی قوی داشته و در برابرر
بقرای الرلح
اضدادی که متوجه او شدهاند و تهدیدش میکنند ،مقاوم باشرد .ایرن همران قاعردهی ِ
ً
است که فیالجمله و تا حدودی عقالنی و پذیرفتنی است .لیکن اگر اشرف و اقوی را لررفا از نظرر
ً
طبیعیون تعریف کنی و آن فرد و جامعهای را که لرفا از نظر تجهیز طبیعری مجهرز بره جهازهرائی
قویتری باشد اقوی بدانی  ،برداشتمان ناقص خواهد بود چراکه دو آیه مذکور بره خصروص آیره دوم
بیان می دارد که مؤمنین به زودی بر دشمنانشان البه خواهند کرد ،امرا نره بره حکر تنرازع در بقرا و
ّ
انتخاب اشرف یاز نوعی که طبیعیون مطرح میکنند) ،بلکه از این جهت که بر حقند و به یاری خدا
1. Co Evolution

 .2به این ترتیب می توان پاسخی برای آنچه که در اقتصاد از آن به عنوان "مشک می " یاد میشود یافرت و تروجیهی بررای قروانین ایرر دقیرق
ِ
اقتصادی ارائه کرد.
َ َ ْ َ ْ ُ َّ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ض لفید ِت اْلر
ع
ب
ب
ه
ض
ع
ب
اس
 .3ولوال دفع الل ِه الن
ِ
ُ َ ْ َ َ ُ َ ٌ َ َ ََ ٌ َ َ َ ُ ْ َ
اس َب ْع َض ُه ب َب ْ
 .4الذی َن ُأ ْخر ُجوا من دیاره ْ ب َغیر َح ٍّق ٍ إال َأن ی ُق ُولوا َر ُّب َنا الل ُه َو َل ْو َال َد ْف ُع الله الن َ
اجد یذک ُر
ی
م
و
ات
و
ل
ل
و
ع
ی
ب
و
ع
ام
و
ل
ت
م
د
ه
ل
ض
ع
ِ
ِ ِ َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ََ
َ
نص َِرن ِالل ُه ِ َمن ی ُ
فی َها ْاس ُ الله َکثی ًرا َولی ُ
نص ُر ُه ِإن الل َه لق ِوی ع ِز ی ٌز
ِ ِ
ِ
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برخواستهاند1یطباطبایی ،1972 ،ج ،9ص .)249-212باید متذکر بود که لردر و سراقهی قررآن،
عهدهدار هماهنگ کردن ُملك و ملکوت ،طبیعت و فراطبیعت ،دنیا و آخرت ،فن تجربی و تجریدی
و مانند آن است .پیمودن چنین اقیانوس ژرفی با قایق تجربه ،بدون استعانت از اقیانوس پیمای عقر
ِ
ّ
تجریدی مییور نخواهد بود ،بنابراین نمیتوان در تبیین سن ِت الهری در جنرگ و لرلح ،پیرروزی و
ِ
هزیمت ،استضعاف و استکبار ،حق و باط  ،قوی و ضعیف ،باقی و فانی ،احیرن و ایرر احیرن و
مانند آن ،فقط به برخی از الول تجربی اعتماد کرد .مبنای قرآن در هیتیشناسی و معرفتشناسری
بر این است که حق در جریان حکمت نظری یبود و نبود) و عدل در روند حکمرت عملری یبایرد و
جهت حقمداری و عردلمحوری ،برر طبقره
نباید) حاک گردد .از همینرو طبقهی میتضعف را به ِ

میتکبر پیروز میکند و آنان را به امامت زمین برمیگزیندیقص 2)1:و حکومت در زمرین را میرراث

آنان میداندیانبیا .3)111 :چنین کتابی را چگونه میتوان بر مبنای تنازع بقرا و انتخراب احیرن یبرا
انطباق با محیط
انتخاب احین و نیز
احین پنداشتن قدرت مادی) تفییر کرد .لیکن اگر تنازع بقا و
ِ
ِ
ِ
ِ
دسرتاوردهای تجربری از الرول ُمرتقن تجریردی
بره
ام
ر
احتر
ضمن
که
نحوی
به
شود،
درست تبیین
ِ
ِ
استعانت شود و حق مدارانه به جهان و عدل محورانه به جامعه و تاریخ نگرییتهشود ،آنگاه میتوان
از این الول در تفییر آیات الهی استمداد جیرت یجروادیآملری ،1921 ،ص  .)791-797نظرر
سمت البهی حق نیرز قابر توجره اسرت و مریتوانرد در
گذار کائنات به ِ
اسالم در تببیین مییر این ِ
جهت فه گذارهای اجتماعی و اقتصادی بییار مفید واقع شود به همین دلی در پنج گام به تشریح

این موضوع میپردازی :
قاموس قرآن حق نامیده مریشرود
از نظر قرآن ،خداوند متعال خلقت را بر پایهی مفهومی که در
ِ

بنا نموده است .آیات ییدخران ،4)92:یعنکبروت ،5)22:یجاثیره )6)99:بره حرق در مقرام تکروین
ِ
خلقت اشاره دارد.7
 .1در ضمن عالمه طباطبایی در این مقال از برخی از مفیرین که آیه ی هفده از سوره رعد یکه اندکی جلوتر مطرح خواهد شد) را در راستای
ّ
طبیعیون تفییر کردهاند انتقاد میکند.
منویات
َ
ُ ُ َ َُ ََ
ُ
َ
ضعفوا ِفی االر
است
ن
ی
ذ
ال
ی
ل
ع
ن
م
ن
ن
ا
د
 .2ونری
ِ
َ َ َ
رضیر ُثهاعباد ّ
یالص ِلحون
.3اناال َ ِ ِ ّ ِ
َ َ
َ َ
َ
 .4ما َخل ُ
قناهما ِإال ِبالحق َو ِلکنأ کث َر ُه الیعلمون
ٰ
َ َ َ
َ
َ ََ ُ
فیذل َکَل ًَیةل ُلمؤمنینَ
ماوات واْل َر ِبالحق ۚ ِإن ِ
 .5خل َق الله الی ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
َ َ َ
َ
ماوات واْلر ِبالحق
 .6وخلق الله الی ِ
7 .farsi.khamenei.ir/others-note?id=17570
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خداوند متعال در یحجر 1)91 :میفرمایدط خزائن همه چیز ،تنها نزد ماسرتط ولری مرا جرز بره
اندازه معین آن را نازل نمیکنی  .پس هر چه در این دنیا هیت یهر چه ،نه فقط وحری)) از ملکروت
ّ
نازل شده است .چون هر چه در این دنیاسرت ظر آن دنیاسرت .آنچره کره در اینجرا آمرده از آنجرا
سرچشمه گرفته است ولذا آن جهان دیگر را مافوق ِطبیعت میگویی .یمطهری ،1971 ،ص )21
تفییر یالرحمن )92 :می آورد که خردای ترعرالی در هرر روزی کراری دارد ،اریررر
المیزان در
ِ

آن کراری کره در روز قرب داشت ،و ایر آن کاری که روز بعدش دارد ،پس هیچ یرك از کارهرای او
تکراری نییت ،و هریچ شأنی از شؤون او از هر جهت مانند شأن دیگرش نییرت ،هرر چره میکنرد
بدون الگو و قرالب و نرمونه میکند ،بلکه به ابداع و ایجاد میکند ،و به همین جهت است که خرود
را بدیع نامیده استیطباطبایی ،1972 ،ج ،12ص.)171
2
دادار دو جهان ،حق را به روی باط میکوبد تا در همش بشکند و
در یانبیا )11:میخوانی که ِ
یکباره نابود شود ،المیزان درتفییر این آیه میآورد که چون آیه شریفه مطلق اسرت نمری تروان گفرت
مقصود حق و باط در عقاید یا در سیره و سنت یا در خلقت است ،بلکه همه را شرام مریشرود و
معنایش این است که ما عال را برای بازی خلق نکردی و نخواستی سرگرمی برای خود تهیره کنری
بلکه سنت همیشگی ما این بوده که باط را با حق بزنی و آنچنان بزنی که او را هالك کند و ناگهران
مردم ببینند که دارد از بین میرودط چه اینکه آن باط عقیدهای باشد که حجت و عقیده حرق آنهرا را
نابود می کند ،و چه اینکه عم و سنتی یبه الطالح پیش گفتهط نهادی) باط باشد که عم و سنت
ّ
عرذاب استیصرال ،آن
حق آنها را از بین میبردط همچنان که در قرای ظالمهی گذشرته چنرین شرد و
ِ
اعمال و سنتها را از بین برد .در ضمن آیهی شریفه بیانگر آن است که عال خلقت با همره نظرامی
که در آن هیت از امتزاج حق و باط پدیرد آمرده و هریچ چیرز در عرال نییرت ،مگرر آنکره در آن
خدای سبحان کره حرق محرض اسرت یلقمران3)91:و هریچ
وجود
شائبهای از ُبطالن هیت ،مگر
ِ
ِ
4
گرذار
ُبطالنی با او آمیخته نییت یطباطبرایی ،1972 ،ج ،12ص .)941همچنرین در یرعرد)17:
ِ
باط و حق با دقرت بیشرتری تمثیر شرده اسرتط خداونرد از آسرمان آبری فرسرتاد و از هرر ّدره و
رودخانهای به اندازه آنها سیالبی جاری شد ،سپس سی بر روی خود کفی حم کررد  -همچنانکره
ُ
َ
ُ َ ُ َّ َ َ
ْ
َّ ْ َ َ ُ
َ .1و ِإن ِم ْن شی ٍء ِإال ِعندنا خز ِائن ُه َو ما نن ّ ِزل ُه ِإال ِبقد ٍر َم ْعلوم

ْ َْ ُ ْ َ َ َ ْ
َ ْ ُ َ َ
َ .2ب نق ِذف ِبالح ّ ِق علی ال َب ِاط فید َمغ ُه ف ِإاا ُه َو َز ِاه ٌق
َ َ َ َّ َّ َ ُ َ ْ َ ُّ َ َ َّ َ ِ ْ ُ َ
ُ
ْ
 .3ا ِلك ِبأن الله هو الحق وأن ما یدعون من د ِونه
ْ َ
ّ
ُ َ ََ
ٌ ُْ َ َ َ ْ
َ َ
َ
َ َ ْ َ ٌ َ َ ِ َ ِْ َ
ُ ً
 .4أ َنزل ِم َن الی َماء َماء ف َیالت أ ْو ِدیة ِبقد ِر َها فاح َت َم الیی َز َبدا ر ِابیا َو ِمما ی ِوقدون علی ِه ِفی الن ِار ْاب ِتغاء ِحلی ٍة أ ْو َم َتاع َز َبد مثل ُه کذ ِلك یض ِر ُب الل ُه
َ
َ
َ
ٍ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ َ
َ َ ْ
َ َ ُ ُ
ُ َ
ْ َ ْ َ َ
اس فی ْمکث ِفی اْل ْر ِ کذ ِلك یض ِر ُب الل ُه اْل ْمثال
الحق َوال َب ِاط فأما الز َبد فیذ َه ُب ُجفاء َوأما َما ینف ُع الن
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از آنچه برای بدست آوردن زینتآالت یا وسائ زندگییدر کورهها) گداخته مریکننرد نیرز کفهرائی
مانند آن به وجود میآید  -اما کفها به بیرون پرتاب میشوند ولی آنچه به مردم سود مریرسراند یآب
یا فلز خالص) در زمین میماند .شهید مطهری استنباط ظریفی از این آیهی شرریف نمرودهانرد کره
بییار متناسب با اقتصاد مقاومتی 1استط همانطور که دیدی سنت الهی آن است که کف به سرعت
از بین می رود ،اما آب به دلی اینکه نافع است باقی میماند .قرآن میفرمایرد حرق و باطر مرثلش
َ
این استط باط امری است که به ت َبع حق و در پرتوی آن پیردا مریشرود و از نیرروی حرق اسرتفاده
ِ
میکند ،مث آن کفی که با نیروی آب حرکت میکند .کف فایردهای نردارد لریکن آب اسرت کره در
َ
امور دیگر مریخروردَ .مثر حرق و باطر نیرز چنرین اسرتط
زمین مکث میکند و به درد زراعت و ِ
حقیقت به دلی اینکه مفید است باقی میماند .قرآن حق را قاب بقا میداند ،ولی برای باطر  ،حرقّ
ّ
بقای جاودانه قائ نییت ،بلکه بقای بییار موقت و زودگذر قائ است .از نظر شهید مطهری میران
«حق» و «مفید» در میائ کلی تفاوتی نییت ،ولی گاهی اوقات در جزئیرات برین ایرن دو ترزاح
ایجاد میشود 2یمطهری،1971 ،ص .)111-177شاید اگر بخواهی به زبان ریاضی و با رویکرردی
عملگرایانه این بیان را فرموله کنی باید بگویی که مفید در بلندمدت به حق میر مریکنرد ،لرذا در
ُ
میائ کوچک و جزئی ممکن است شاهد اریبی مفید از حق باشی  .به هر ترتیب به خصوص با در
سوی حق ،بحث اقتصاد مقراومتی رنرگ و بروی ترازهای
نظر گرفتن تمای ِ بلند ِ
مدت فواید مادی به ِ
مییابد .در حقیقت بر حق بودن اهمیت راهبردی پیدا میکند گرچه از قب نیز واجد چنین اهمیتری
بود.
ً
امون موضوع حق را در دو دسرتهی ظراهرا متمرایز ولری
قرآنی پیر ِ
تعبیر آیات ِ
ًمقام معظ رهبری ِ
ِ
باطنا منطبق بر یکدیگر قرار می دهندط تعبیر به حق در مقام تکوین یکه آیرات مررتبط برا آن در گرام
نخیررت از نظرترران گذشررت) و تعبیررر برره حررق در مقررام تشررریع 3ییاعرراف ،4)29:یبقررره،5)174:
 .1وقوع جنگ اقتصادی بین جبهه ی حق و باط این امکان را فراه می اورد که بییاری از رقابتهای معمول اقتصادی را منتیب به حق و باط
ً
کنی در حالیکه سابقا شاید با اطمینان نمی توانیتی طرفهای درگیردر آن رقابت را تعبیر به حق و باط کنی .
ً
حکومت جائر ریخته شود ،اگر شما حقیقت را بگویید
 .2مثال گاهی یك امر حقیقت نییت اما مفید است :خون بی گناهی می خواهد توسط
ِ
خونش ریخته می شود اما اگر حقیقت را کتمان کنید جانی را حفظ کرده اید .پس در اینجا حق بودن و مفید بودن ،از یکدیگر جدا میشوند .گو
ّ
اینکه در میائ کلی ،حق بودن و مفید بودن دو میئله اند که از یکدیگر انفکاك نمی پذیرند ،اما در میرائ جزئری ،حرق و مفیرد ،حقیقرت و
مصلحت از یکدیگر انفکاك می پذیرند.
مفهوم قرآنی حق در آینهی تجویز ،عدل میباشد.
بازتاب
که
شد
اشاره
 .3پیشتر از قول آیت الله جوادی آملی
ِ
ِ
ُ
َ
َ .4ل َقد َ
جاءت ُر ُس َربنا بالحق
ٰ َ َ
ََ َ
ِ َ َ
الکتاب ِبالحق
 .5ا ِلك ِبأن الله نزل ِ

رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی

یبقره ،1)112:یفاطر )2)92:و این دو را منطبق بر یکدیگر میدانند و معتقدند ارادهی انیان میتواند
یك گوشههائی از آن را خراب کند ،ولی در نهایت ،آن حرکت عمومی و کلی البه پیدا میکنرد .3برا
مفهوم حق نهفتره اسرت از
این ولف مشخص میگردد که جاری سازی قابلیتهای تکوینی که در ِ
ً
رهگذر شریعت مقدس اسالم به خصوص حوزهی احکام یشام حقوق و قواعد) و اخالق یعمدتا
شام هنجارهای ایر رسمی که در تاروپود جامعه تنیده شده) لورت میپذیرد.
در شک زیر یکه با جرح و تعدی از مقالهای که به منظور دیگری نگرارش شرده برود ،اقتبراس
شده است) الیههای محیوستر و مرئی در پایین و الیهی مافوق طبیعت در براال قررار گرفترهاسرت
یترتیب و منطق الیهها مقداری با آنچه در شک شماره  9آمد متفاوت است) و محرور افقری بیرانگر
منردی
زمان است .در هر یک از سطوح مطابق روال معمول و به فراخور حالش سرزندهگری و پویره
ِ
ویژهای جریان دارد که با فلشکهایی نشان داده شده است .دره ریختگی فلشکها با تنزیالتی که بره
لورت میتمر از باالترین الیه لورت میگیرد یو در راستای آنچه که حق نامیده میشود) منظ ترر
میشوند .گویی برادههای آهنی هیتند که تحت تأثیر مغناطیس قوی قرار گرفتهاندط ولری ایرن بردان
معنا نییت که در هر تراکنش ک کائنات همیو با آنچه ّ
حق است میگردند ،بلکه به ایرن معناسرت
مغناطیس مذکور منظ شوند .در
که به لورت علمی در بلندمدت امیدواری که فلشکها در جهت
ِ
ً
قیمت چپ تصویر ،دو فلش تقریبا عمودی وجود دارد کره بیرانگر ترأثیراتی اسرت کره موجرودات
ِ ً
مختار یلراحتا انیانها) در سطوح پایین با تمیک به مفهوم تشریعی حق یو یا پشت کرردن بره آن)
گام بعدی خود منشاء اثرر در سرطوح پرایین خواهنرد
میتوانند بر سطوح باال بگذارند و این آثار در ِ
ّ
گشت .همچنین همانطور که در وسط تصویر مشاهده میگردد بین سایر سرطوح نیرز ترأثیر و ترأثر
ً
ّ
متقاب وجود دارد .بدیهی است که شک زیر لرفا یک شک شماتیک است و مقدس بودن برخی
دانش بشری مانع از لحاو کردن بییاری از جزئیرات در
مورد بحث ،به همر ِاه
نقصان ِ
امور ِ
از ِ
ِ
مفرط ِ

آن شده است.4

َ
ّ َ َ َ َ
رسلناك ِبالحق َبشی ًرا َونذی ًرا
 .1إنا أ
َ
ِّ َ َ َ َ
رسلناك ِبالحق َبشی ًرا َونذی ًرا
ِ .2إنا أ
.3بیانات ایشان در چهارمین نشیت اندیشههای راهبردیی .)21/11/92در ضمن این گفتار نزدیک به قولی اسرت کره در بنرد قبر از شرهید
مطهری نق شد که ممکن است در برخی جزئیات بین حق و مفید تزاح ایجاد شود ولی در میائ کلی چنین نخواهد بود.
ً
 .4مثال یک فرضیهی عجوالنه میتواند این باشد که "حق" نقطهی تعادل سطوح فوقانی است و "مفید" نقطهی تعادل سطوح تحتانی
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شكل :2نگاه چند سطحی به گذار (ریپ و کمپ1992 ،؛ گیلز ،2112 ،ص )1222پس از جرح و
تعدیل کلی توسط نویسندگان

هدف نگارندهگان این سطور از توضیحات چند لفحهی اخیر آن است که بیان کنند آنچنان که
دریافتهاند ،اسالم منطق منحصر به فردی در توجیه اوج و رکود تمردنهرا یکره اقتصراد نیرز یکری از
فضای علمی جهان ،متضراد نییرت ،ولری ترا
جلوههای آن است) دارد که با منطق حاک ِ کنونی در
ِ
نیازمند ابتناء بر پایهی درکی لحیح از
نگرش اسالمی ،اقتصاد مقاومتی
اندازهای متفاوت است .در
ِ
ِ
ماهیت تعام کائنات با میتکبر و میتضعف است و میتضرعفین موظفنرد برا تمیرک بره مفهروم

تشریعی حق ،زمینهی بهرهبرداری تکوینی از این مفهوم را در شئونات زندگیشان یاز جمله اقتصاد)
ِ

فراه آورند.

میدان احزاب
 -6موردکاوی؛
ِ
ً
مجموعا هفده آیه از سورهی مبارکهی احزاب پیرامون یکی از مهمترین حوادث تاریخ اسرالم ،یعنری
جنگ احزاب ،بحث میکند ،جنگی که در حقیقت نقطهی عطفی در تاریخ اسالم بود و کفه موازنره
کمر دشمنان در این ازوه شکیت
قوا را در میان اسالم و کفر به نفع میلمین بر ه زد و در حقیقت ِ
جنگ احزاب چنانکه از نامش پیدا است مبارزه همه
و بعد از آن نتوانیتند کار مهمی لورت دهندِ .

جانبهای از ناحیهی عموم دشمنان اسالم و گروههای مختلفی بود کره برا پیشررفت ایرن آئرین منرافع

نامشروعشان به خطر میافتاد .نخیتین جرقرهی جنرگ از ناحیرهی گروهری از یهرود یبنری نضریر)
ّ
روشن شد که به مکه آمدند و قریش را به جنگ با پیامبر یص) تشویق کردند و به آنها قول دادنرد ترا
آخرین نفس در کنارشان می اییتند ،سپس به سراغ قبیلره اطفران رفتنرد و آنهرا را نیزآمراده کرارزار
کردند .این قبائ از ه پیمانان خود ،مانند قبیلهی بنیاسد و بنیسرلی نیرز دعروت کردنرد و چرون

رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی

همگی خطر را احیاس کرده بودند ،دست به دست ه دادند تا کار اسالم را بررای همیشره یکیرره
کنند ،پیامبر یص) را به قت برسانند ،میل مین را در ه بکوبند ،مدینه را اارت کنند و چراغ اسرالم
را خاموش سازند یمکارمشیرازی،1972 ،ج ،17ص .)911-914به فرمرایش آیرتاللره خامنرهای،
اگر بخواهی شرایط آن روز را در امروز شبیهسازی کنی مانند آن است که آمریکرا ،انگلریس ،رژیر

لهیونییتی ،فالن رژی مرتجع نفتخوار همگی نیروهاشان را جمع کرده و پولهاشان را خرج کنند.1
ِ
میلمانان که خود را در برابر این گروه عظی دیدند به فرمان پیامبریص) به شور نشیرتند و قبر
از هر چیز با پیشنهاد سلمان فارسی ،اطراف مدینه را خندقی کندند تا دشمن به آسرانی نتوانرد از آن
عبور کند و شهر را مورد تاخت و تاز قرار دهد یو به همین جهت یکی از نامهای این جنرگ ،جنرگ
خندق است ).لحظات بییار سخت و خطرناکی بر میلمانان گذشت ،جانها به لرب رسریده برود،
منافقین در میان لشکر اسالم سخت به تکاپو افتاده بودند ،جمعیت انبوه دشرمن و کمری لشرگریان
اسالم در مقاب آنها یتعداد لشکر کفر را ده هزار ،و لشکر اسالم را سه هزار نفر نوشتهاند) و آمرادگی
آنها از نظر تجهیزات جنگی و فراه کردن وسائ الزم ،آینده سرخت و دردنراکی را در برابرر چشر
میلمانان مجی میساخت .در این هنگام برخی از میلمین به وعردههرای الهری بردبین شردند و

متزلزل گشتند یاحزاب19:و 2)19ولی برخری دیگرر گفتنرد کره ایرن همران وعردهی خردا و پیرامبر

استیاحزاب 3)99:چرا که در یبقره 4)112:آمده استط آیا گمان میکنیرد بره سرادگی وارد بهشرت
خواهید شد ،بی آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان برای شما رج دهرد همانهرا کره گرفترار
ناراحتیهای شدید شدند و آنچنان عرله به آنان تنگ شد که گفتند :یاری خدا کجا است یمکارم-
شیرازی،1972 ،ج ،17ص .)911-914سرانجام این ازوه با پیروزی میلمانان تمرام شرد .تفیریر
نمونه پس از بررسی عمیق موضوع ،عللی برای پیروزی میلمانان برر مریشرمارد کره خاللرهی آن
چنین است یمکارمشیرازی،1977 ،ج ،17ص:)949-911
ً
اوال پیامبر اکرم یص) با مشرورت ترالش نمرود دانرش ضرمنی نهفتره در سرینهی الرحابش را
1 .http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=9955
َّ َ ٌ َّ َ َ َ َ َّ
ُُ
َ ْ ُ ُ َُْ ُ َ
الل ُه َو َر ُس ُول ُه إ َّال ُا ُر ًوراَ .و إ ْا َق َالت َّطائ َف ٌة ّم ْن ُه ْ یرا َأ ْهر َ ْیثرر َب ال ُم َق َ
ون َو َّالذ َ
رام َل ُکر ْ َف ْ
رار ِج ُعوا
وب ِه مر ما وعدنا
 .2و ِإا یقول المن ِافق
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ین ِفی قل َِ
ِ
ْ ُ َ
َّ ُ ُ َ َّ َ َ
ْ
َو ْیی َتأ ِان ف ِر ٌیق ِّمن ُه ُ الن ِبی یقولون ِإن ُبیوتنا ع ْو َر ٌة
َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ ً
 .3ولما رأی المؤمنون اْلحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولدق الله ورسوله وما زاده إال إیمانا
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ِ ْ ُ ُ ْ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َّ َّ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َّ ُ َ ِ ُ ْ ِ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ ُ َ َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
 .4أم ح ِیبت أن تدخلوا الجنة ولما یأ ِتک مث ال ِذین خلوا ِمن قب ِلک میته البأساءو الضراء و زل ِزلوا حتی یقول الرسول و ال ِذین آمنوا معه متی
َ ْ ُ َّ َ َّ َ ْ َ َّ
الله َقر ٌ
یب
نصر الل ِه أال ِإن نصر ِ ِ
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ُ
استحصال کند و برای دستاوردهای مثبت سایر ا َم آاوشی باز داشت ،لذا با پیشنهاد سلمان فارسی
اتژی جنگی ایران باستان گرفته شده بود موافقت کررد .در مجمروع میرلمانان بره خروبی
که از استر ِ
ً
جنگی آن روزگار را پیاده کردند یمثال اینکه در حفر خندق با یکدیگر مواسرات داشرتند
تاکتیکهای
ِ
یا اینکه تیراندازان اسالم نیز در نقاط مه میرتقر شرده بودنرد و امکران عبرور را از مشررکین گرفتره
بودند).
پیغمبر اکرمیص) همواره اسوهای برای سایر مجاهدین بود و در میدانهای جنگ همواره پیشتاز
بود بهگونهای که از امیر مؤمنان نق شده ما در سختیهای جنگ بره پیرامبر پنراه مریبرردی  .ایشران
ً
بدین ترتیب ثابت کرد که به آنچه در تعلیماتش قبال آورده است ،کامال مؤمن و وفادار میباشد.
قدرت نمائی شگرف امیرمؤمنان علی یع) در برابر پهلوان مشرهور آن زمران بره نرام عمررو برن
عبدود ،باعث شد ابهت و روحیهی مشرکین فررو بریرزد .ضرربت حضررت علرییع) در آن جنرگ
ضربهای بود که روحیه دشمنان را سخت تضعیف کررد و آنهرا را از پیرروزی مرأیوس سراخت و بره
همین دلی پیامبر یص) در باره آن به علی یع) فرمودند :اگر این کار ترو را امرروز برا اعمرال جمیرع
امت محمد یص) مقاییه کنند بر آنها برتری خواهد داشتط زیرا با کشرته شردن عمررو خانرهای از
خانههای مشرکان نماند ،مگر اینکه التی در آن داخ شد و خانرهای از خانرههرای میرلمین نمانرد
مگر اینکه عزتی در آن وارد گشت)
پیامبر اکرم یص) به وسیلهی یک عام اطالعاتی به نام نعی بن میعود گروههایی از مشرکان را
سخت به ه بدبین نمود .به نحوی که ناهماهنگی بین آنها تا روزهای انتهای محالره از مشرکالت
احزاب محالره کننده بود.
در همان ایام بود که شبانه طوفان سرد زمیتانی در گرفتط آنچنان که خیمههای آنهرا را بره هر
ریخت و دیگها را ا ز اجاق به روی زمین افکند ،رعب و وحشت شدیدی در قلب آنها افکنده شد و
به الطالح نیروهای ایبی به یاری میلمانان فرستاده شدند و کفار پس از حدود یکماه محالرهی
بیفایدهی مدینه متفرق شدند.
 -7جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله ابتدا نشان داده شد که کشمکشهای بین جریان الرلی و ایرر الرلی اقتصراد از منظرر
ّ
پدیدارشناسی نهادگراهرا بره کمرک
ایی نئوکالسیکها و
ِ
فالسفهی عق گرا ،بیجهت است و کمیگر ِ
پیشرفتهای جدید در تحلی سییت های پیچیده ،قاب جمعنرد .سرپس نگارنردگان برا عنایرت بره
قاعدهی تالزم حق و مفید ،تالش نمودند حال جمع پیشگفته را به نحوی انری کننرد کره وقرایع
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ملموس مادی و سنن الهی به لورت همزمان در آن ملحوو باشد .بره ایرن ترتیرب کره رقابرت آز ِاد
نظام اقتصرادی
های
اللح تکام گراها ،خود حاکی از حرکت ِ
بقای نهادها و بنگاه ِ
نئوکالسیکها و ِ
ِ
به سوی آن چیزی است که عامهی مردم مفید تشخیص میدهند و فلیفهی تراریخ اسرالمی بیرانگر
ِ
تمای بلند مدت مفید به سمت حق است و لذا می کردن سییت به ّ
حق ،یکی از متغیرهای کرالن-
ِ
ِ
تاریخی مه و موثر بر نظامهای اجتماعی و اقتصادی است.
در انتها نیز به عنوان یک موردکاوری تاریخی ،گذار میلمین لدر اسالم به سروی موفقیرت در
برابر متخالیمن ،از نظر گذشت .این گذار حاوی وقایع یا به عبارت بهترر فرآینردهایی برود کره بره
سطوح مختلفی از سطح های مطروحه در شک شش مربوط است و بدون توجه به هریک ،در مرا
از ماهیت این گذار ناقص خواهد بود .نه میتوان تأثیر امداد الهی را نادیده گرفت و نه میتوان فری-
المث از فعالیت اطالعاتی و امنیتی پیامبر اکرم یص) چش پوشید .در حقیقت همهی ایرن عوامر
ً
یگرچه در سطوح مختلف معنایی لیکن متفقا) آن حقیقت خارجی را شک دادهاند .بره ایرن ترتیرب
ِ
عالقمندان به اقتصاد مقاومتی باید همواره پیچیدگی شبکهای از عوام اجتماعی ،فناورانره ،سیاسری
و حتی ماوراءالطبیعی را به عنوان یک جهانبینی و پسزمینهی اهنی سودمند ،مد نظر داشرته باشرند
که در نهایت شاخص های اقتصادی مانند رشد یا افول تجارت خارجی کشور ،لعود یا نرزول نررج
برابری ارز و ریال و ....را میسازد .پس انگارهی هیتیشناسانه مناسب برای فائق آمدن برر خصر ،
کوشش فراگیر به همراه حین ظن به وعدههای الهی میباشد.
تیلی ناپذیری در برابر طواایت،
ِ
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