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باسمه تعالي

 اقتصاديك تصوير هوايي از

سيد احسان خاندوزي

فاضل مريدي فريماني

مقدمه

علم اقتصاد بدليل طرح و بحث  موضوعاتي كه مستقيما مربوط به زندگي افراد اسـت يكـي از                   

 در مـورد    دانـسته هـاي افـراد       امـا ،  محـسوب مـي شـود     پر طرفدارترين علوم    جذاب ترين و    

.محدود و پراكنده استاسي، حيطه و هندسه علم اقتصاد بسيار موضوعات، روش شن

ا بر آن داشت تا با رويكردي عمل گرايانه به تدوين اين جزوه پرداخته و مـسير                 رما  اين مساله   

.را براي يك آشنايي مقدماتي آماده كنيم

: بخش تنظيم شده كه عبارتند از3اين جزوه در 

گستره علم اقتصاد،. 1
،يات اقتصادمنبع شناسي ادب.2

.جريان شناسي اقتصاددانان ايران. 3
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گستره علم اقتصاد-1

. مي توان گستره علم اقتصاد را با توجه به موضوعاتي كه در آن مورد بررسي قرار مي گيرد تحديد كـرد        

آغاز شده و با گـره خـوردن بـا    ) هم چون انسان شناسي و هستي شناسي   (اين گستره از مباحثي فلسفي      

اقتـصاد حقـوق و مـسايل اقتـصادي حقـوق            (و روان شناسي و حقوق    ) اقتصاد خانواده (جامعه شناسي   

 و فقه، به جغرافيا و سياست برخورد كرده و از روابـط پيچيـده رياضـي، سـري هـاي زمـاني،                     )مالكيت

.تكنيك هاي سنجي، شبكه هاي عصبي، معادالت ديفرانسيل و رياضيات آشوب سر در مي آورد

 Journal of بـا عنـوان   تقسيم بندي يكي از مجالت معتبر اقتصادي بين المللـي در زير با استفاده از 

Economic literature(JEL)     تالش خواهيم كرد تا افق ها و گـستره علـم اقتـصاد را در قـالبي ،

 زير بخش   130 بخش اصلي و     20در اين تقسيم بندي كل موضوعات اقتصادي در         . نمايش دهيم  فشرده

.تقسيم شده اند

به همراه تعدادي از زير بخش ها كه گمان مي كرده ايم از اهميت بيشتري  بخش اصلي 20امه كليه در اد

20 بخش اصلي نـشان داده شـده اسـت و سـپس همـين      20در ابتدا يك بار     (.برخوردار هستند مي آيد   

):بخش با زير بخش ها آمده اند

:JELيه بخش هاي اصلي موضوعات اقتصادي با استفاده از تقسيم بندي نشر

،كليات علم اقتصاد و آموزش آن.1

،مكاتب انديشه و روش شناسي اقتصادي .2

،روش هاي كمي و رياضي.3

،اقتصاد خرد.4

،اقتصاد كالن و پولي.5

،اقتصاد بين الملل.6

،اقتصاد مالي.7

،اقتصاد بخش عمومي.8

،رفاه، آموزش و بهداشت)اقتصاد(.9

،اقتصاد نيروي كار و جمعيت شناسي. 10

،اقتصاد و حقوق. 11

،ن دهي صنعتيسازما. 12

،.اقتصاد مديريت اجرايي و اقتصاد كسب وكار، بازاريابي و حسابداري. 13

،تاريخ اقتصادي. 14

،توسعه اقتصادي، تغييرات تكنولوژي و رشد. 15
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،نظام هاي اقتصادي. 16

،اقتصاد منابع طبيعي و كشاورزي، اقتصاد محيط زيست و زيست بوم. 17

،اقتصاد منطقه اي، شهري و روستايي. 18

،هاي متفرقهگروه . 19

.موضوعات خاص. 20

بخش هاي اصلي موضوعات اقتصادي به همراه برخي از زير بخش ها آن بـا اسـتفاده از تقـسيم بنـدي                    

الزم بذكر است كه در زير بخش ها بدليل رعايـت اختـصارلزوما تقـدم و تـاخر و دسـته          (JELنشريه  

.) لحاظ نشده استJELبندي دقيق نشريه 

،كليات علم اقتصاد و آموزش آن.1

:نديشه و روش شناسي اقتصادي مكاتب ا.2
سوسياليسم•

ماركسيسم•

كالسيك•

نئو كالسيك•

فمنيسم اقتصادي•

مكتب اتريش•

اقتصاد نهاد گرا•

قتصاد تكامليا•

:روش هاي كمي و رياضي.3
اقتصاد سنجي و روش هاي آماري•

مدل هاي تك معادله اي و تك متغيري: روش هاي اقتصاد سنجي•

 متغيري، معادالت هم زمان و رگرسـيون كننـده هـاي            مدل هاي چند  : روش هاي اقتصاد سنجي   •

برون زا

...)شبكه هاي عصبي، تحقيق در عمليات و (موضوعات خاص در روش آماري و سنجي •

مدل سازي اقتصادي•

بهينه يابي، تحليل هاي داده ستانده، مدل هاي تعادل عمومي          (روش هاي رياضي و برنامه ريزي       •

... ) و 

نيتئوري بازي ها و چانه ز•

:اقتصاد خرد.4

اقتصاد خانواده و خانوار•

ساختار بازار و قيمت گذاري•

توزيع•
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اقتصاد رفاه•

اقتصاد دانش، اطالعات و نااطميناني •

:اقتصاد كالن و پولي.5

مصرف، پس انداز، توليد، اشتغال و سرمايه گذاري•

پول و نرخ بهره، سياست هاي پولي و بانك مركزي•

:اقتصاد بين الملل.6

،اقتصاد مالي.7

:اقتصاد بخش عمومي.8
ساختار و گستره دولت•

ماليات، يارانه•

سياست هاي مالي و رفتار عوامل اقتصادي•

كاالهاي عمومي•

بودجه ملي، كسري بودجه و بدهي هاي دولت•

:رفاه، آموزش و بهداشت)اقتصاد(.9
بهداشت•

 آموزش•

 فقر ورفاه•

،اقتصاد نيروي كار و جمعيت شناسي. 10

:اقتصاد و حقوق. 11
تحقوق مالكي•

حقوق قراردادها•

حقوق تجارت و ماليات•

حقوق ورشكستگي•

قوانين ضد تراست و انحصار•

،سازمان دهي صنعتي. 12

،.اقتصاد مديريت اجرايي و اقتصاد كسب وكار، بازاريابي و حسابداري. 13

،تاريخ اقتصادي. 14

:توسعه اقتصادي، تغييرات تكنولوژي و رشد. 15
توسعه اقتصادي•

سياست گزاري و برنامه ريزي توسعه•

تغييرات تكنولوژيك، تحقيق و توسعه•

رشد اقتصادي و بهره وري كل•
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:نظام هاي اقتصادي. 16
نظام سرمايه داري•

نظام سوسياليست•

ساير نظام هاي اقتصادي•

بيعي و كشاورزي، اقتصاد محيط زيست و زيست بوم:اقتصاد منابع ط. 17
كشاورزي•

منابع تجديد پذير و حفظ آنها•

منابع تجديد ناپذير و حفظ آنها•

انرژي•

اقتصاد محيط زيست•

،اقتصاد منطقه اي، شهري و روستايي. 18

،گروه هاي متفرقه. 19

:موضوعات خاص. 20
اقتصاد فرهنگ•

اقتصاد هنر و ادبيات•

جامعه شناسي اقتصادي•

انسان شناسي اقتصادي•

ارزش هاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي•

منبع شناسي ادبيات اقتصاد-2

شده است كه عالقمند به مطالعه موضوعات و ادبيات اقتصادي هستند، اين بخش براي كساني در نظر گرفته 

كوشيده ايم تا با معرفي منابع مقدماتي و متوسط راه را براي آغـاز آمـوزش                . اما چگونگي آغاز را نمي دانند     

.اقتصاد فراهم كنيم

 براي هر كـدام  ر ادامه دعناوين مختلفي كه مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد مطرح شده و      ابتدا  بدين منظور،   

مترجم، نـام انتـشارات و      / در مورد هر منبع نام نويسنده       . ذكر شده اند   منابعي كه گمان مي كرده ايم مفيدند      

اين فرايند در قالب يك جدول طراحـي شـده اسـت تـا درك و                . هم چنين سطح مطالب آن ذكر شده است       

. غير فارسي پرهيز كرده ايم ضمن آنكه از معرفي منابعانتقال آن به سهولت انجام شود



�

سطحانتشاراتمترجم/نويسندهنام منبعموضوع

كليات اقتصادكليات اقتصاد
دادگر و تيمور ... يدا

رحماني
آساندانشگاه مفيد

احمد اخوياقتصاد كالن كاربردي
موسسه مطالعات 

بازرگاني
آسان

اقتصاد كالن

متوسطمحمد طبيبياناقتصاد كالن

اقتصاد خرد
حسن /سالواتوره

سبحاني
آسان

د خرداقتصا

متوسطنشرنيجواد پور مقيم/وارياناقتصاد خرد

متوسطجمشيد پژوياناقتصاد بخش عمومي

متوسطدانشگاه مفيددادگر... يدااقتصاد بخش عمومي
اقتصاد بخش 

عمومي
 دولت شكستهايكاميابي و 

وبازار
متوسطاحمد توكلي

متوسطكاتوزياناقتصاد سياسي ايران

متوسطدانشگاه تربيت مدرسفرشاد مومنيكالبدشناسي يك برنامه توسعه

علم اقتصاد و بحران در اقتصاد 

ايران
باالفرشاد مومني

متوسطمحمد طبيبياناقتصاد ايران

راناقتصاد اي

مدارهاي توسعه نايافتگي در 

اقتصاد ايران
متوسطحسين عظيمي



٧

آسانابراهيم رزاقيگزيده اقتصاد ايران

نگرشها، ارزشها و روشها در 

 اسالمياقتصاد
دادگر... يدا

ــط بــه  تربيت مدرس متوس

باال

اقتصاد اسالمي
دفتر همكاريهاي حـوزه     

و دانشگاه

آسان اقتصاد 

اسالمي

و بانكداري اسالمي پول و 

با  نظام سرمايه داري آنمقايسه

بااليانايرج توتونچ

  جريان شناسي اقتصاد در ايران-3

 فضا و هاي سياستي مختلف و همچنين در مقام شناختپوشيده نيست كه در مقام داوري و ترجيح ميان بسته

هاي اقتصادي و انديشمندان جامعه از جايگاه بندي و طيف شناسي انديشهزمينة اقتصادي يك جامعه، طبقه

بندي در جهت ارزشگذاري سطح فكري ـ فرهنگي نخبگان توان از اين طبقه ميبعالوه. مهمي برخوردار است

. و همچنين يافتن مبناي بهينه يا تركيبي در حوزة مسائل اقتصادي بهره جست) بعنوان يك شاخص توسعه(

تحت ) بويژه دو جريان اول(تذكر اين نكته نيز الزم است كه بخش وسيعي از ادبيات جريانهاي مورد بررسي 

مسأله فوق در فضاي سدة اخير تفكر ايراني، نه . أثير مكاتب اقتصادي پس از روشنگري مغرب زمين قرار دارندت

اي غريب و منحصر در حوزة اقتصاد و علوم اجتماعي است و نه لزوماً غير قابل استفاده و نكوهيده بودن پديده

:اند، عبارتند ازنديشه اقتصادي مورد توجه قرار گرفتهاما مقوالت بنياديني كه در حوزة ا. پيامدها را به دنبال دارد

آزادي اقتصادي و نظام رقابت؛.1

نقش و حدود حضور دولت در اقتصاد؛.2

؛)نظريه رفاه و اولويت توسعه يا عدل(تفسير عدالت توزيعي .3

رابطه اخالق و فرهنگ با انسان و نظم اقتصادي؛.4

روش و فروض علم اقتصاد؛.5

. اقتصاديهاي نظرية توسعهبايسته.6

جريان اقتصاد بازار آزاد            . 1

گردد كه در تاريخ گيري اقتصاد مدرن بر ميپيشينه اين جريان به رويكرد غالب تفكر اقتصادي و پس از شكل

اند و در تاريخ اقتصاد سياسي پشتيباني نظري نظام انديشه اقتصادي به جريانهاي كالسيك و نئوكالسيك موسوم

سخنگويان شناخته شدة اقتصاد مدرن و مبناي تئوريك دانش اقتصاد و فروعات . اند را برعهده داشتهداريسرمايه

اصل محوري جريان . كامالً متأثر از فروض و روش و اهداف جريان نئوكالسيك بوده و هست, و نظريات آن
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ي دولت در سياست داخلي و فوق اعتقاد به بهينه بودن نظام آزادي و رقابت اقتصادي و نقش بسيار حداقلي برا

.تجارت خارجي است

هاي توسعه به صورت فعال در سطوح نمايندگان اين جريان پس از دوران جنگ و از آغاز برنامه

گذاري واردصحنه اقتصاد ايران شدند و بيشتر پستهاي اقتصادي دوران آقاي هاشمي را به دانشگاهي و سياست

ما در اين مجال از ديدگاههاي دكتر . يز از نفوذ بااليي برخوردار ماندندخود اختصاص داده بودند و پس از آن  ن

دكتر محمد طبيبيان و دكتر مسعود نيلي به عنوان شاخصترين سخنگويان جريان استفاده مي , موسي غني نژاد

.كنيم

 در ترين مقوله كه بر ديگر زواياي انديشه اين جريان تسلط دارد، مقولة آزادي انسانشايد بنيادي

غني نژاد . مالكيت، توليد و مصرف و به عبارت ديگر فردگرايي هستي شناختي و معرفت شناختي است

فرد به : مانند. گيردنويسد كه در انديشه مدرن مفاهيمي كه نزد قدما بسيار كمرنگ بود مورد تأكيد قرار ميمي

انتخاب، رجحان و مطلوبيت در فرآيند عنوان ارزش متعالي و قائم بالذات، فاعل شناخت و مرجع داوري، منشأ 

بدين ترتيب انديشه سياسي مدرن معتقد به ارزشهاي فردگرايانه مانند حق حيات، آزادي و . زندگي اجتماعي

انديشة اقتصادي جديد و علم اقتصاد به دنبال ) هاي فردجمع در خدمت تحقق خواسته. (مالكيت فردي است

) اصالت حقوق بشر(تحقق بخشيدن به ارزشهاي مدرن . آيد وجود ميشكل گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردي به

مستلزم آزادي انتخاب فردي، مبادله آزاد و رقابت در همة سطوح اجتماعي است كه همگي در واقع مباني 

اما تأكيد بر مالكيت فردي وجه اقتصادي بسيار مهمي نيز دارد كه » .دهندانديشه اقتصادي جديد را تشكيل مي

تواند مي) تجارت آزاد(مالكيت فردي و مبادلة آزادانة حقوق مالكيت . اندندان دوران جديد به آن پي بردهانديشم

موجب افزايش ثروت و رفاه افراد جامعه شود، در حاليكه روشن نبودن حقوق مالكيت فردي و محدود كردن 

تناع نظام خيرات و صدقات و شكست در پاسخ به اين سؤال كه با ام. اي جز فقر به همراه نداردتجارت نتيجه

يابد؟ پاسخ اين است كه اگر اجازه ريزي متمركز، اقتصاد جامعه چگونه به بهترين شكل سازمان مينظام برنامه

داده شود هر فرد و هر توليد كننده به دنبال منافع شخصي خود و در يك چهارچوب حقوقي عام و اخالقي 

.نافع جامعه حركت كرده استفعاليت كند، اين است كه به دنبال م

رقابتي : كندترين نگاه به اقتصاد، در قالب بازار آزاد است، اضافه مينيلي با اشاره به اينكه قابل دفاع

شود كه ها و نوآوريها ميبودن اقتصاد مانع تجمع غيرعادالنه ثروت در جامعه و انباشت ثروت به دليل خالقيت

روشن است نتيجه اين تفكر در حوزة سياست گذاري اقتصاد، . دنبال داردوري را به افزايش كارايي و بهره

ها و نفي دخالت دولت در مكانيزم بازار و عدم محدوديت  رقابت و توصيه به خصوصي آزادسازي قيمت

.سازي و رفع تعزيرات داخلي و حمايت طلبي خارجي است

بايد توجه داشت كه شرايط اقتصاد : دگويطبيبيان نيز به عنوان مدافع پارادايم خصوصي سازي  مي

جويي و فساد اقتصادي را در سطح وسيعي فراهم آورده و براي هاي رانتدولتي و كنترل شده اداري، زمينه

طبيبيان نه تنها آزادي بازار . مقابله با اين شرايط بهترين درمان، مقابله جدي با شرايط رانتي و اقتصاد دولتي است
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بيند و از اين طريق كاركرد داند بلكه چندان نيازي به نهادهاي مكمل نميشد اقتصادي ميترين عامل ررا اصلي

. گيردبسيار حداقلي براي دولت در نظر مي

اين جريان در حوزه تجارت خارجي نيز به همان مبناي رقابت و آزادي گرايي معقتدند و جالب اينكه 

به هر حال توسعه تجارت جهاني دستاوردي است كه : كننديالمللي نيز از هماهنگي منافع دفاع مدر سطح بين

يعني تضاد منافعي در كار . هم به نفع كشورهاي صنعتي بزرگ و هم به نفع كشورهاي در حال توسعه است

شود، مسأله اشتغال و سطح درآمدهاي تر ميواقعيت اين است كه هر چه تجارت جهاني گسترده. نيست

بنابراين عضويت در سازمان تجارت جهاني در نهايت به نفع كشورهاي . روديكشورهاي جهان سوم باالتر م

.جهان سوم خواهد بود

اگر چه دكتر نيلي در سلسله مقاالت خود به اين نكته اشاره نموده كه برخي راهكارها و ابزارهاي 

ا در مجموع اين تغييرات ام, توسعة غربي بايد در مورد ايران بومي سازي شود و متناسب با ساختار ما تغيير كند

چندان عمده نيست و پيش فرض قانونهاي كلي، بدون هدف خاص و فرا زمان و مكاني در اين جريان بسيار 

همين . بردنژاد تحت عنوان يونيورسال و جهانشمولي قواعد بازي اقتصاد از آن نام ميهمانكه غني. قوي است

وجه شاخص تمايز   ,نظامهاي توسعه نيافته شرايط بهينه در مورد, پذيرش نگرش علم مدرن و دستاوردهاي آن

اثر مستقيم نگرش اين جريان به علم اقتصاد نوين، اصرار بر مديريت علمي و . اين جريان با منتقدان است

) هاي ارگانيكي ـ ساختاري ـ تاريخيدر مقابل تحليل(كارشناسي، استفاده فراوان از روشهاي مكانيكي ـ رياضي 

.گرا در اقتصاد استي كميو رويكردها

گرا و نفي همه قيود آزادي نفع شخصي، مدخل مناسبي است تا بدانيم كمرنگ بودن نگرش جمع

نويسد نگرش صاحبنظران اين جريان به مقولة عدالت اجتماعي و توزيع درآمدها چگونه است؟ غني نژاد مي

نظم . كانيسم بازار رقابتي يا اقتصاد آزاد استطرفانه ممنطق توزيعي عدالت اجتماعي، در تضاد با عملكرد بي«

اگر نسبت به قواعد تخلفي صورت نگيرد، نتيجة . اقتصادي بازار مستلزم رعايت برخي قواعد رفتار كلي است

چگونگي توزيع درآمد و ثروت ناشي از نظم بازار ممكن . توان داوري نمودعملكرد بازار را از زاويه عدالت نمي

 بسيار ناگوار به نظر آيد، يعني بازندگاني باشند كه از هر نظر شايستگي آنها بيش از برندگان هااست براي بعضي

عمده » .اي آن را به وجود نياورده استچون هيچ رفتار ناعادالنه. توان ناعادالنه خوانداما اين وضع را نمي. باشد

 از كيك اقتصاد است كه گاه متضمن راه حل اين طيف براي عدالت، توليد ثروت بيشتر و افزايش سهم هركس

هاي تأمين اجتماعي براي ناتوانان هرچند بايد گفت سياست. فشار شديد به برخي طبقات درآمدي خواهد بود

سرپرست و غيره مسأله ديگري است كه حتي در اين قالب نيز قابل توصيه هاي بيجسمي و ذهني و خانواده

. باشدمي

) جمع گرا(قل جريان توسعه اقتصادي مست. 2

گردد كه در دهة گرايان مستقل به رويكرد انتقادي طيفي از صاحبنظران توسعه بر ميپيشينة جريان فكري توسعه

اين طيف كه تحت عنوان . داري مشهور شدند به انتقادهاي روشي و سياسي از توسعة ليبرال سرمايه1960 و 70

لمي و سياسي خود مكاتب مهمي چون وابستگي، كلي سوسياليستهاي جديد شناخته شدند در فعاليت ع



١٠

ساختارگرايي، نهادگرايي و غيره را در حوزة علوم اجتماعي و  اقتصاد مطرح نمودند و برخي ضعفهاي متحوايي 

. و ناسازگاريهاي روشي نهادي را موجب تعميق پديدة توسعه نيافتگي در كشورهاي جهان سوم معرفي كردند

فراگيرترين دستاورد شيوة توسعه غربي , نابرابري اجتماعي و بحران ارزشي و هويتيدر نظر اينان توسعة فقر و 

.و وابسته بود

تر به گسترش ايدة تر و متشكلجرياني از صاحبنظران اقتصادي ايراني به صورت رسمي, پس از انقالب

ي ارزشي ديني در اين جريان با اين تفاوت كه مالحظات بومي جامعه ايران و مبان. توسعه گرايان منتقد پرداختند

به صورت پر رنگ وارد شد و سطحي از مديران دوران مهندس موسوي و تا حدي آقاي خاتمي به اين جريان 

دكتر فرشاد مومني و مرحوم دكتر حسين , ما در اين مجال از ديدگاههاي دكتر ابراهيم رزاقي. وابسته بودند

.كنيمفاده ميعظيمي به عنوان شاخصترين چهره هاي جريان است

از مهمترين وجوه انتقادي اين جريان، نقد فرضها و روشهاي علم اقتصاد جديد و ادعاي جهانشمولي 

اين در حالي است كه تكية مقتدرانه بر كرسي تفكر و مديريت علمي جديد از نقاط قوت و وجوه . آن است

هاي ترين نارسايي در انديشهكلي«ايان مستقل گردر نگاه توسعه. رودداري آزاد به شمار ميكليدي جريان سرمايه

چنين باوري كار را به آنجا . اقتصادي ناشي از همسان دانستن علوم اقتصادي و اجتماعي با علوم طبيعي است

هاي اقتصادي كشاند كه نه تنها دستاوردهاي علمي علوم طبيعي را در اقتصاد به كار گرفته و بر آن مبنا پديدهمي

هاي اقتصادي به بلكه حتي شيوه و ابزارهاي متناسب با علوم مزبور را در بررسي, كنندحليل ميرا بررسي و ت

هايي پهناور از مسايلي كه با روشهاي عاريتي علوم طبيعي به آساني اين نظر سبب شده تا عرصه.گيرندكار مي

است كه ابزار رياضي و آمار در اي در اثر چنين شيوه. باشند ناديده گرفته شوندقابل اكتشاف و حل شدن نمي

ها در قالب تنگ الگوهاي علم اقتصاد خود هدف تلقي شده و اجبار در گنجاندن مفاهيم اقتصادي و واقعيت

توسعة تئوريهاي , تنها راه درمان... رياضي و آماري، اين دانش را از بسياري شناختها محروم كرده است 

رزاقي در همين » .اي اقتصادي، تاريخ اقتصاد و ساختار صنعتي استاقتصادي منطبق بر دانش سازمانها و نهاده

داري و وجه ديگري از نارسايي دانش مسلط اقتصادي موجود چه در چارچوب نظام سرمايه«مورد ادامه ميدهد

چه سوسياليستي، فروكاهش اقتصاد به دانش توسعة اقتصادي و سپس به دانش مبارزه با كميابي و تخصيص 

كه در كنار جدا كردن دانش اقتصاد از ديگر علوم مرتبط اجتماعي، بحران كنوني در نظريه و .  استبهينه منابع

گيرد كه رزاقي از ضعفهاي اساسي علم اقتصاد مسلط نتيجه مي. بويژه در جهان سوم را دامن زده است, عمل

توان قطعاً به پس نمي. واييداري يا مشكل جامعيت دارند يا جهانربسياري از شناختهاي رايج اقتصاد سرمايه

خصوصي است و بهترين شكل تحرك عوامل توليد، مديريت , همه توصيه كرد بهترين نوع مالكيت بر منابع

سلسله مراتبي و كاراترين نظام واسط، بازار و بهترين سازوكار ادارة عمومي، نفي دخالت دولت و بهترين راه 

.گسترش بازار، پولي كردن نظام است

هاي دانش هاي نظريه نيز معتقد است تبعيد تاريخ و فلسفه، امكان پنهان سازي محدوديت»مومني«

از اينرو عدم درك . گيري و اهداف مستتر ميسر كرداقتصاد را به اعتبار شرايط خاص زماني و مكاني يا جهت

هاي اقتصادي در عميق و كاربرد به جا از دانش اقتصاد سنتي و ويژگيهاي خاص اين دانش، از علل بحران
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اند، هاي اقتصادي را ارزيابي كردهاغلب كساني كه از موضع روش شناختي نظريه... بسياري كشورهاست 

هاي بنابراين كوشش. پرداز از شرايط تاريخي و فرهنگي محيط خود ندارندترديدي در باب تأثيرپذيري نظريه

 پس مسأله اساسي براي كشورهاي مصرف كنندة .گيري ارزشي باشدطرف و عاري از جهتتواند بيعلمي نمي

در . . فرآوردهاي فكري ديگران در قلمرو دانش اقتصاد، درك ضرورت برخورد فعال و انتقادي با آنهاست

دانند، در الگوي آنها جامعة انساني مانند طبيعت در تعادل فيزيكي دائم به  ميحاليكه همگان تفاوت الگوها را

موتور انسان، نفع . برد و هر اختاللي با مكانيسم خودكار دست نامرئي، زودگذر و جزئي خواهد بودسر مي

عظيمي نيز دكتر . شودشخصي مادي تلقي شده و به منافع اجتماع و توزيع عادالنه در حد بحث جانبي نگاه مي

: گويدهاي علم اقتصاد مدرن دارد و روش ذهني و ايستا را ناقص دانسته و ميهاي كوتاهي به نارسايياشاره

لذا . مفهوم توسعة اقتصادي مفهومي تاريخي و عيني است كه نبايد آن را ذهني و ابدي و جهانشمول دانست

 اول روش مطالعة عيني پديدة توسعه نيافتگي و توان دو روش داشت؛براي شناخت اين مفهوم از ديد علمي مي

.  دوم روش مطالعه تاريخي

معتقدند بزرگترين عامل شكست ,  ساختاري نظريه توسعه خود-هاي بومياين جريان به سبب ريشه

: توان ناشي از عدم رعايت عامل فرهنگي در دو بعد كلي دانستالگوهاي توسعه اقتصادي در جهان سوم را مي

ارتباط با فرهنگ داخلي كه ارزشهاي سنتي را مانع توسعه ين الگوهاي توسعه وارداتي و بينخست تدو

هاي زندگي و باورهاي دوم رواج الگوي مصرف برونزا كه گستردگي آن به رواج رفتارها و شيوه. شماردمي

 مردم ابزاري براي در مرحلة اجرا  توسعه بايد با مشاركت آگاهانه مردم و براي. غربي نيز كشانده شده است

.ارتقاء زندگي مادي و معنوي باشد و جلب مشاركت عمومي را بنمايد

جريان اقتصاد توسعه مستقل هرچند آزادي عوامل اقتصاد داخلي و آزادي تجارت خارجي را رد 

وسعة دهد و نه آن را براي رسيدن به تگرايي را نه در محور نگرش اقتصادي خود قرار ميليكن آزادي. كندنمي

اين جريان با نگرش خوش بينانه كه حصول آزادي را مساوي برآورده شدن مهمترين . شماردمستقل كافي مي

صاحبنظران . باشددار و هدفمند ميدانند، همراه نيست و قائل به نوعي آزادي جهتاهداف رشد و عدالت مي

ا به دليل اهميتي كه توزيع و چگونگي كنند اماين جريان اگرچه بر مزاياي رقابت در نظام توليد تأكيد مي

برخورداري افراد اجتماع از ثروت جامعه در چشم آنها دارد، نهادهاي مكمل رقابت بازار را در نظام توزيع و 

افزايد، تجربة شعار مسألة ديگري كه بر احتياط و آزاديخواهي مشروط اين جريان مي. كنندمصرف جستجو مي

المللي در كشورهاي در حال توسعه است كه در موارد متعدد نتايج معكوس ت بينآزادي تجاري بويژه در مبادال

هاي ملي و وابستگي ساختاري به كشورهاي صنعتي و به بار آورده و در نهايت موجب مفت فروشي سرمايه

ارت از اينرو در برخي منابع اين جريان را با شعار استقالل و خود اتكايي در حوزة تج. فراصنعتي شده است

مترادف آزادي مقيد يا حمايت طلبي , شناسند كه به تصريح خود ايشان بيش از نظام بسته تجاريالملل ميبين

.مشروط در عرصة بين المللي است

انداز آزادي تجاري در سطح جهان معتقد است نظم نويني كه در حال عظيمي در مورد چشم

دهد كه به برتري بالمنازعه جهان ي كشورها را سامان مياي روابط اقتصادي و فرهنگگيري است به گونهشكل
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دهد كه توسعة صنعتي و فرهنگ صنعتي در هيچ تجربة توسعه اقتصادي جهان نشان مي. صنعتي خواهد انجاميد

در همان . كشوري بدون سياست حمايتي و قطع برخي آزاديهاي تجاري اتفاق نيفتاده است و استثنايي هم ندارد

گذاري و توليد و نفع شخصي حاصل شده نيز حمايت گويند توسعه با تأكيد بر آزادي سرمايهانگليس كه مي

اي بدون حمايت مؤثر دولت در هيچ جامعه. اصلي از طريق دولت بوده و فقط شكل آن متفاوت بوده است

وزاد و ضعيف اين امر دليل اين امر روند ناهمگون توسعه در دنيا است و اگر صنايع ن. توسعه رخ نداده است

.البته روشن است كه حمايت بدون قيد و شرط معنا ندارد. شودحمايت نشوند، توليدي واقع نمي

اي و شرايط نهادي ـ ساختاري در دهد اگر مقدمات توسعهدكتر مؤمني با يك رويكرد تاريخي نشان مي

از ديدگاه او .  پي خواهد داشتاي درجامعه آماده نباشد آزادي طلبي و رها سازي اقتصادي نتايج ضد توسعه

هاي تواند كاركرد ضد آزاديتجربه نشان داده كه نظام بازارآزاد نه تنها تعهدي نسبت به عدالت ندارد بلكه مي

داري نه محوريت كرامت انسان بلكه حاكميت سرمايه و ضديت نتيجه نظام سرمايه. خرد و فردي داشته باشد

رسد الگوي توزيعي مطرح شده در اين جريان تا حدي بندي به نظر مي جمعدر. توأمان با آزادي و عدالت است

اساساً , نزديك به الگوي دولت رفاه باشد، هرچند تأكيد مؤمني بر نقطه عزيمت بودن عدالت و تعريف شامل آن

.دهدنظام متفاوتي را پيش روي ما قرار مي

دن و نظارت از سوي دولت در فرآيند توسعه سازي، مكمل بودر ديدگاه دكتر مؤمني نيز نقشهاي زمينه

توان الگوي تحول ساختاري ليبرال را پذيرفت مبني بر وي اساساً معتقد است نمي. هيچگاه محو نخواهد شد

اينكه اگر دخالت دولت به حداقل برسد و نظام قيمتها حاكم شود، قدرت واكنش خودكار در برابر هر عدم 

زم است بلوغ تكنولوژيك و تحول نهادي ـ ساختاري همراه با استقالل جمعي آنچه ال. آيدتعادلي به وجود مي

. شودتر ميتر و ظريفدر كشورهاي در حال توسعه سازوكار حضور دولت در اقتصاد از اين هم پيچيده. است

وي معتقد است كه مسأله ما در زمينه خصوصي سازي اين نيست كه خصوصي سازي حسن ذاتي يا قبح ذاتي 

 بلكه بايد براساس شرايط موجود اقتصاد ايران مالحظه كرد كه كدام گونه از خصوصي سازي آن هم به چه دارد

. ميزان، در چه زمينه و با چه اهدافي بايد طراحي شود؟ مشكل اصلي ما ناكارآمدي در بنگاه دولتي است

غيير مالكيت هم اصالح كنندة آورد و تمشكالتي چون دخالتهاي سياسي كه سوء تخصيص منابع را به ارمغان مي

خصوصي و رقابتي كردن بخشهايي چون بانكداري در يك ساخت توسعه نيافته به معناي ترجيح . آن نيست

يعني فعاليتهايي كه مسلماً مضمون . گذاري براي فعاليتهاي زود بازده و پر بازده استدادن وام دهي و سرمايه

».توليدي نخواهد داشت

كند موضع ما نبايد ادغام منفعل باشد بلكه رسالت ما اين است كه  خاطر نشان ميوي با ارائه شواهدي

دهد هاي مورد تأكيد آنها نشان ميحوزه. گيري سازمانهاي تجارت پيدا كنيمنسبت منافع ملي خود را با سمت

يج برخورد پذيرد و ما هم بايد گزينشي و با تدبير و تدرجهاني سازي دقيقاً در قالبي گزينشي صورت مي

توجه كنيد كه در سطح ملي يك تعهد مركزي براي توسعة همة مناطق وجود داشت و به همين خاطر ...كنيم 

حال اگر بتوان چنين تعهدي براي توسعه در سطح جهان . شداي سودمند واقع ميهاي منطقهرفع محدوديت



١٣

ند در بردارندة مضامين عدالت خواهانه توابعنوان يك نهاد مركزي بوجود آورد، سخن گفتن از جهاني سازي مي

».برندو سودمند باشد اما تا زماني كه اين اتفاق نيفتاده است، فقط قويترها سود مي

جريان نظام اقتصاد اسالمي . 3

از . شودتر شمرده ميتر و بوميهاي اصيلاين جريان فكري در مقايسه با دو جريان پيشين، متأخرتر اما با ريشه

»اقتصادنا« و پس از كتاب معروف شهيد محمدباقر صدر 1350ي نقطه آغاز آن به اوائل دهه جهت تاريخ

مبناي اين جريان شالوده ريزي يك پايگاه مستقل اسالمي در مورد اهداف، اصول و ويژگيهاي نظام . گرددبرمي

فاصله طيف كوچكي از بال. داري غرب و اقتصاد سوسياليستي شرق بوداقتصادي در مقابل نظام اقتصاد سرمايه

متفكران اسالمي و محققان علوم ديني در ايران به اين جريان دامن زدند و حتي پيش از پيروزي انقالب اسالمي 

فضاي آماده فكري و . برخي از آنان چون شهيدان مطهري و بهشتي به تأليف كتبي در اين حوزه پرداختند

ي اسالمي، باعث رشد سريع ز نظام تازه استقرار يافتهاجتماعي در سالهاي پيروزي انقالب از طرفي و نيا

ارتباط . ايدئولوژيهاي سياسي ـ اقتصادي اسالمي و انتشار ادبيات مذكور در محافل دانشگاهي و حوزوي گرديد

هاي تصميم گيرندة جمهوري اسالمي باعث شد بارها به هاي اين جريان در حلقهمحتوايي و حضور شخصيت

آشكارترين دستاورد اين جريان تنظيم و .  اين جريان در دهه اول انقالب پرداخته شودمباحث و ديدگاههاي

در طي دو دهه اخير طيفي از نظرات شبه .  بود1362تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 

كتر ايرج د, حلقه دفتر همكاري حوزه و دانشگاه. سوسياليسيتي تا شبه ليبراليستي در اين حلقه مطرح بوده است

.توتونچيان و دكتر يداهللا دادگر چهره هاي منتخب براي تحليل ديدگاهها اين جريان اند

از جهت اول .  در اين ديدگاه فلسفة وجودي افراد در اين جهان نايل شدن به كمال حقيقي ايشان است

از جهت دوم به . استتكامل انسان از آزمايش او تفكيك ناپذير و برخورداري از آزادي عملي مالزم آزمودن 

صورت طبيعي كمال انسانها بدون تشكيل زندگي اجتماعي، ايجاد روابط، رفع نيازهاي گوناگون انسان و تأمين 

بنابراين تأمين رفاه و آزادي و عدالت اقتصادي، . نمايدعدالت در زمينه اقتصاد و حقوق و سياست ناممكن مي

حركتي كه در ماهيت آن اختيار و انتخاب نهفته شده . اندنسانساز براي هدف تكاملي ااهداف متوسط و زمينه

 بنابراين اصل و مبنا در فعاليت انسان در شؤون فردي و اجتماعي، خطوط و جهت تكاملي و مصالح …است

هايي اين آزادي اقتصادي با اينكه به منظور جلوگيري از مشكالت اجتماعي ـ اقتصادي، محدوديت. جامعه است

ها و عدالتيچه بسا اين مشكالت موجب محروميت ديگران، بي. ت اعمال گردد منافات ندارداز جانب دول

شود كه دولت اسالمي براساس اختياراتي كه در قلمرو اقتصادي دارد، موظف به رفع هاي ديگر مينارسايي

له، مصرف، در نظر اعضاء دفتر حوزه و دانشگاه، در نظام اقتصاد اسالمي، آزادي تملك، مباد. آنهاست

شود اما تمام اين آزاديها هدف دار است و اگر به مقصود حقيقي گذاري، انتخاب شغل و غيره پذيرفته مينرخ

در اسالم بر آزادي اشتغال، حق مالكيت فردي . شودانساني و يا منافع جامعه زيان برساند نامشروع تلقي مي

 درآمد و دارايي، حق ارشاد و حق بخشش اموال نسبت به درآمد و دارايي مشروع، حق مصرف و استفاده از

».تأكيد شده است به شرط آنكه در راه ظلم و فساد و اسراف نباشد
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واقعيت اين است كه در يك نظام آزاد و رها از « اشارة شده كه»مباني اقتصاد اسالمي«در كتاب 

هاي فراواني پديد ع ناهماهنگيمداخلة دولت و حاكميت ارزشهاي اخالقي ـ ديني، بين منافع فردي و اجتما

اند تا با وضع قوانين و دستگاه قضايي، برخي آزاديها را محدود و جلو به همين دليل دولتها كوشيده. آيدمي

 دين اسالم با گسترش قلمرو ديد انسان به منافع فرا دنيوي ـ فردي و با …تعدي به حقوق عمومي را بگيرند

ا در منافع فردي انسان وارد كرده و ضمانتي قوي براي تأمين مصالح عمومي تربيت ويژة خود، منافع اجتماعي ر

همچنين در نظر اينان رقابت آزاد با اخالق ناسازگار است و فساد يا انحصار را حاكم » .فراهم ساخته است

طور كلي اسالم انگيزه سودطلبي را به « نويسند در تشريح آن مي»مباني اقتصاد اسالمي«مؤلفان كتاب . كندمي

نفي ننموده بلكه مجاز شمرده است اما اين انگيزه را نيز آزاد رها نكرده و با سعي در تغيير بينش انسانها به اين 

اصلي كه اسالم بر . ماندانگيزه جهت داده است، در نتيجه انگيزة كار و فعاليت اقتصادي همچنان قوي باقي مي

هاي اقتصادي نسبت به يكديگر يت افراد و بنگاهها در فعاليتفشارد، تعاون است كه بيانگر مسؤولآن پاي مي

دادگر با نگرش وسيعتري معتقد است در اقتصاد اسالمي با فرض تأمين اهداف، اصول و مباني، اموري . باشدمي

يعني اگرچه اينها اصول مستقل اقتصاد اسالمي نيستند اما اصول. باشدمانند كارايي و حتي رقابت مورد تأكيد مي

.مشروط خواهند بود

بنابراين اگر اساس را بر هدايت آزادانة انسان به مصالح جمعي و اخروي بدانيم، ديگر دولت يك 

به بياني چون اقتصاد اسالمي برآوردن نيازهاي معقول اكثريت جامعه بويژة . شرالزم و حداقلي نخواهد بود

مكانيزم مداخلة دولت براي جلوگيري ) وتمندان راهاي متعدد ثرنه خواسته(دهد طبقات پايين را هدف قرار مي

هاي دهد و بقية امور را به مكانيزم قيمتاز اسراف و تبذير و صرف ماليات براي طبقات نيازمند را پيشنهاد مي

دادگر نيز بر اين باور است كه دولت اسالمي حداقل تمامي اختيارات دولت در نظريه . سپاردارشادي مي

در ثاني برعكس . شودد يعني دست كم هنگام نارسايي بازار و براي تصحيح بازار وارد مينئوكالسيك را دار

اي در تخصيص و در مالكيت ندارد، دولت اسالم نقش قابل توجهي در هر دولت در اين نظريه كه نقش عمده

ي و كارايي سوم اينكه هدف اصلي و نهايي از وجود دولت در اقتصاد اسالمي نظارت كلي بر درست. دو دارد

چهارم اينكه محدودة نارسايي . دهدهاي جزئي انجام نمياجراي مفاد قواعد اساسي است و به هيچ وجه دخالت

در . رابطه با عناصر ارزشي و اخالقي نيستدر بازار در نظريه اقتصادي اسالم اين تفاوت را دارد كه بازار بي

البته هر نوع حضور دولت . باشداز اقتصاد سنتي مينتيجه محدودة دخالت دولت جهت تصحيح بازار وسعيتر 

.در اقتصاد از مسيري قانونمند و حتي االمكان علمي است

توتونچيان كه سالها در مورد پشتوانة نظري موضوع پول و ربا تحقيق كرده معتقد است در نظرية 

يز به اين معناست كه فرد تشخيص كار اقتصادي از كار غير اقتصادي ن. اسالمي كار اقتصادي، منشأ حق است

داري صفت توليدي و مفيد بودن در حاليكه در اقتصاد سرمايه. ارزش افزودة مورد تأييد اسالم را به وجود آورد

در مبادالت و وامها از بين رفته و عمليات بازگاني يا مالي بدون انجام توليد مفيد به صورت هدفي سودجويانه 

 در مكتب اقتصاد اسالمي سهم عوامل …د داللي و سفته بازي در بورسهمينطور است در مور. درآمده است
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دستمزد باضافه سهمي از سود براي كار و براي مديريت، سود براي سرمايه و اجاره : توليد چنين تعيين شده

.آالتبراي زمين و براي ماشين

شويم، تقريباً تمام آنها وقتي نظر كارشناسان اقتصاد اسالمي را در مورد اهداف نظام اقتصادي جويا مي

ترين عناصر نظم اجتماعي اتفاق نظر دارند و آن را از مسلم) نفي وابستگي(بر روي دو مقولة عدالت و استقالل 

در يك سر . ها در هر دو مقوله وجود داردليكن طيفي از تعبيرها و برداشت. شناسندـ حكومتي اسالمي مي

رايانه قرار دارد و در سوي ديگر نگاههاي حداقلي به عدالت و عدم طيف تفسيرهاي مساوات محور و خودكفا گ

توتونچيان پس از آنكه اهداف كالن نظام اسالمي در اقتصاد را به عدالت، استقالل نسبي و . وابستگي اساسي

از اهداف اساسي اقتصاد اسالمي، « نويسدسازد،  در مورد هريك از دو مقولة فوق ميرشد وپويايي منحصر مي

دم وابستگي آن به كفار و دشمنان است كه اصل استقالل بلكه برتري جامعه اسالمي بر جوامع غير اسالمي در ع

بيند و معتقد است در نظام وي عدالت را به معناي توازن اقتصادي در نظام مي» .آيات زيادي ذكر شده است

. ر جامعه و روابط اقتصادي نيستاقتصاد اسالمي و زير بخشهاي آن هيچ هدفي مهمتر از استقرار عدالت د

به تعبير استاد مطهري عدالت در سلسلة علل . عدالت نه يك حسنه اخالقي بلكه يك اصل اجتماعي بزرگ است

شود تأكيد بر عدالت از قرآن استفاده مي. روداحكام دين است نه معلوالت و معيار سنجش دين به شمار مي

باشد بلكه منظور نفي تداول و تمركز اد در مالكيت و درآمد نمياقتصادي به معناي هم سطح و برابري افر

مهمترين , هاي فقراز بين رفتن توازن و ايجاد كوههاي ثروت در كنار دره. ها در دست گروه خاص استثروت

با توجه به نكوهش شديد اسالم نسبت به فقر و آثار زيان بار فردي، .  شاخص سالم نبودن نظام اقتصادي است

ماند زيرا وجود فقر در  و اجتماعي آن، ترديدي در ضرورت رفع فقر و ايجاد رفاه عمومي باقي نميروحي

. شدندنياز ميشد، همه بيجامعه نشان وجود ظلم است و بنا به روايات ما اگر ميان مردم به عدالت رفتار مي

هاي خدادادي در اصل به همة جامعه تعلق داردحال آنكه ثروت

بعنوان نمونه انديشمندان اين طيف، پس از گذار مفهومي و تاريخي بر پديدة جهاني شدن دكتر دادگر 

مشكل ما با آزاد سازيهاي داوطلبانه و عادالنه در صحنه اقتصاد جهاني و در هم تنيدگي تبادالت « نويسدمي

با وجود آنكه برخي از اما . نيست، زيرا سوداي جهاني شدن از دير باز در انديشه و رسالت مسلمانان بوده است

هاي توان ردپاي ايدئولوژي و زمينهابعاد جهاني شدن ريشه در امور تكنولوژي ارتباطات و اقتصاد دارد، مي

پردازان جهاني شدن اين پديده را به مثابه عالقه مدافعان و نظريه. فلسفي را در مضمون جهاني شدن جديد ديد

حاكميت جهان شمول . كنندداري تلقي ميها به حاكميت اقتصاد سرمايهو عقيدة همه جانبه مردم جهان و نياز آن

اندركاران پروژه جهاني توان هدف غايي دستالمللي را ميانديشه ليبراليسم اقتصادي و تحقق تجارت آزاد بين

وي از » . رسيدWTOسازي محسوب نمود كه پس از ناتواني گات در تحقق اين ايدئولوژي، نوبت به تولد 

نابرابري در همة ابعاد « نويسد ديگر يعني ناعادالنه و غير انساني بودن جهاني سازي نيز حمله كرده و ميسوي

در اين فرآيند حداقل . آن يعني هم امكانات اوليه و هم توزيع درآمد از ديگر پيامدهاي جهاني شدن خواهد بود

 درصد 75 ميالدي، 90در اواخر دهه . در كوتاه مدت گسترش شكاف بين نادارها و داراها امري مسلم است

 كشور بوده و جهاني سازي به تقليل سهم كشورهاي در حال توسعه از 10رشد جهاني تنها مربوط به 
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هاي نابرابر سازمان تجارت جهاني در كاالهاي خاص و موارد سياست. گذاري خارجي انجاميده استسرمايه

».اردبسيار متعدد ديگر حكايت از اين نگراني جدي د

طيف اصلي صاحبنظران اين جريان . موضوع دانش اقتصاد جديد و مباني روشي آن است, آخرين مقوله

اقتصاد اسالمي را در قالب علم مستقل , بنابه تفسير اثباتي و رفتاري از دانش جديد و به پيروي از شهيد صدر

من جدا دانستن ساحت دين و علوم اين گروه ض. اندشناسند بلكه به مكتب و نظام اقتصاد اسالم قائلنمي

نقش اصلي دين نه گزارش . شمارندهاي رفتاري و روابط همبستگي را وظيفه دين نميجديد، اساساً بيان مؤلفه

گروه كوچكتري از اين جريان، قائل به . از واقع بلكه دگرگوني واقعيت فاسد و وضع موجود انسان خواهد بود

هاي اسالمي استخراج نمود اما با تغيير فروض مقدماتي مي جديدي از آموزهتوان روش شناسي علاند كه نميآن

توان به ثمره و تئوريهاي متفاوتي در علم دست پيدا كرد كه بسياري نام دانش اقتصاد اسالمي يا اقتصاد مي

ستة سخت مثالً با جايگزيني انسان اقتصادي با الگوي اسالمي يا تغيير فروض ه. اندمسلمانان بر آن گذاشته

. آيند كه با نتايج رايج اقتصاد غربي متفاوت استنظريات علمي، تئوريهاي جديدي پديد مي

:توان چكيده رويكردهاي سه گانه را در جدول زير ارائه داددر مقام جمع بندي مي

موضوعات/جريان
رقابت و 

تجارت
دانش اقتصادعدالت توزيعيدولت

فرهنگ 

اقتصادي
نظريه توسعه

 آزادبازار

آزادي منفعت 

جويي فردي 

و تجارت آزاد 

كمترين 

مسووليت 

داور (الزم 

)بيطرف

منافات بازتوزيع 

با حقوق فردي و 

رشد اقتصادي 

جهانشمولي 

روش و دانش 

مدرن

حاكميت حقوق 

فردي و 

سازوكار بازار 

خصوصي

الگوي رشد 

نئوكالسيك و 

سرمايه داري

توسعه مستقل

آزادي 

, مشروط

رقابت هدايت 

شده و 

تجارت 

محدود 

مسوول 

هدايت  

توسعه و 

تامين 

نيازمنديهاي 

آن  

سياست رفاه  

عمومي و لزوم 

همراهي بازتوزيع 

با رشد

دانش اقتصاد 

مبتني بر نهادها 

و ساختارهاي 

بومي

فرهنگ توليد و 

مصرف مستقل 

از الگوي 

سرمايه داري

الگوي رشد 

ناسرمايه 

داري  و 

توسعه 

غيروابسته

مياقتصاد اسال

آزادي 

مشروط و 

تجارت  

نسبتا آزاد جز 

در موارد 

جرام

مسوول تامين 

رفاه با كمترين 

اختالل بازار

لزوم رفع فقر  

هم از طريق 

حكومت  و هم 

صدقات واجب 

به رسميت 

شناختن 

روشهاي علوم 

مدرن و 

مرزبندي آن با 

مكتب 

اخالق 

: اقتصادي

كارايي توليد و 

قناعت مصرف 

و انصاف 

مبادالتي 

الگوي 

استقالل 

خارجي و 

رفاه عادالنه 

داخلي 








