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چکیده
اندیشه اقتصاد مقاومتی به منوا الگوی برآمده از فرهنگ اسالمی ،مبتنی بر دو محور تعیاین نقاا
آسیبپذیر اقتصادی و ارائة راهبردهای ایمنساز در رویکرد اسالمی است .در این مقاله به بررسای
این پرسش پرداخته میشود کاه اقتصااد مقااومتی چاه رویکاردی در تحلیا آسایبپاذیریهاای
اقتصادی دارد .فرضیه پژوهش که با روش تحلیلی ارزیاابی شاده ایان اسات کاه تحلیا جاام از
آسیبپذیریهای اقتصادی در رویکرد اقتصاد مقاومتی مستلزم استفاده از تحلی نهادی اا اساالمی
است .در تحلی نهادی ا اسالمی ،آسیبشناسی اقتصادی در چهار سطح فرهنگ ،قوانین ،ساختارها
و رفتارهای اقتصادی با استفاده از رویکرد اساالمی صاورت مایایارد .یافتاههاای پاژوهش نشاا
می دهد که در اندیشه اقتصاد مقاومتی ،ریشه ممده آسیبهای اقتصادی تارویج فرهناگ و سابک
زندای اقتصادی مبتنی بر خودخواهی است .این آسیب سرچشمه آسیبهای قانو  ،ساختار و رفتار
اقتصادی است .این تحلی از آ جهت از اندیشه نهاادی صارف فاصاله مایایارد کاه رویکاردی
اسالمی را در تحلی آسیبشناسیهای چهاراانه در نظر دارد.
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مقدمه
شکل گیری اقتصاد مقاومتی از یک سو متوقف بر تشـخیص آسـیبپـذیری هـای
اقتصادی و از سوی دیگر منوط به تبیین مشخصه هـای یـک اقتصـاد مقـاوم یـا
چگونگی مقاوم سازی اقتصادی است .در این میان تشخیص آسیب پـذیری هـا و
شکنندگیهای اقتصادی از جهت رتبی مقدم بر فهم عوامل آسیبزا است.
تشخیص آسیبپذیریهای اقتصادی وابستگی زیادی به ارزیابی ما از کارکرد
نظام اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف موردنظر دارد .این امر موجب تمایز
رویکردهای قابل ارائه در آسیبشناسی استحکام اقتصادی میشود .بهطور نمونه،
اقتصاد سرمایه داری و اسالمی نگـاه متفـاوتی بـه کـارکرد ربـا و بهـره در نظـام
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اقتصادی دارند .در رویکرد اقتصاد سرمایه داری ،ادعـا مـی شـود کـه نـر بهـره
موجب بهبود کارکرد نظام مالی و تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب می شود .در
مقابل ،اقتصاد اسالمی ظهور ربا در اقتصاد را موجب آسیبپذیری نظام اقتصادی
میداند .این دو نوع تحلیل موجـب ارائـه سـاختارهای نهـادی متفـاوتی جهـت
سازماندهی نظام مالی در اقتصاد سرمایهداری و اسالمی میشود.
در این مقاله به تحلیل آسیبپذیریهـای اقتصـادی پرداختـه مـیشـود .ایـن
تحلیل بهطور عمده میان آسیب پذیری سـاختاری و رفتـاری در نظـام اقتصـادی
تفکیک می شود .آسیب شناسی ای که در این مقاله ارائـه مـی شـود بـا توجـه بـه
رهیافتهای اقتصاد اسالمی در تحلیل نظامهـای اقتصـادی و نقـاط شـکننده آن
صورت میگیرد.

پیشینه پژوهش
در آثار منتشرشده در زمینه اقتصاد مقاومتی ،توجه چندانی به ارائـه یـک نظریـه
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منسجم اسالمی در زمینه آسیب شناسی و مقاوم سازی اقتصادی نشـده اسـت .در

ادامه به برخی از آثاری که به صورت صریح یا ضمنی به این مقولـه و بـهویـژه
آسیب شناسی اقتصادی در نظریه اقتصاد مقاومتی پرداختهاند ،اشاره میشود:
سیف ( )5855اقتصاد مقاومتی را با استفاده از اصطالح فنریت اقتصادی تبیین
مینماید و مقاوم سازی اقتصاد ایران را منـوط بـه اتخـاذ راهبردهـای چهارگانـة
مقابله ،خنثیسازی ،جذب و ترمیم و پخش و تضعیف تحریمها میداند.
میرمعزی ( )5855عنصر اصلی و ممتاز اقتصـاد مقـاومتی را جهـاد اقتصـادی
می داند؛ بهگونهایکه اگر این عنصر تحقق نیابد دیگـر سیاسـت هـا بـه صـورت
مطلوب تحقق نیافته یا نتیجهبخش نخواهد شد.
حسینزاده بحرینی ( )5851اقتصاد مقاومتی را مستلزم بـه کـارگیری مـدیریت
راهبردی همهجانبهنگر می داند که خاستگاه آن ،سند چشمانداز بیستساله کشور
و بلندپروازیهای واقعبینانه مندرج در آن و نه تحریم اقتصادی است.
اسدی ( )5858اقتصاد مقاومتی را محصول اقتصـاد اسـالمی دانسـته کـه در
شرای بروز نامالیمات و حوادز و بحرانها و یا در مسیر اهداف ،پویا و پایدار
تخصیص بهینه منابع را انجام دهد .در دیدگاه وی اقتصاد اسالمی لزوماً مقاومتی
و مکتب اقتصادی را توأماً دارد.
زیرک ( )5854به آسیبشناسی اقتصاد ایران بر اساس موضوعات اولویتدار
و مرتب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میپردازد .مطابق بـا نتـایج تحقیـق
وجود موانع قانونی ،حمایتی و عدم دسترسـی بـه نـوآوریهـای نـوین ملـی و
بینالمللی از جمله آسیبهای مرتب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
سلیمی فر و کیومرثی ( )5854پایینبودن رشـد بهـره وری عوامـل تولیـد را از
چالشهای اساسی اقتصاد ایران بر می شمارد که موجب آسـیبپـذیری آن شـده
است.

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

هم هست؛ زیرا اقتصاد در یک نظام اسالمی ظرفیتها و قابلیتهای علم اقتصاد
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در آثار فوق هرچند به برخی از آسیبپذیریهای اقتصادی اشاره شده است،
ولی این تحلیل حاوی رویکرد اسالمی در تحلیل آسیب پذیری نیست .همچنـین
در این تحلیل ،نگاهی جامع به آسیب ها صورت نگرفتـه اسـت .در ایـن مقالـه،
عالوه بر اینکه سعی میکنیم رویکرد اسالمی در تحلیل آسیبپذیری اقتصادی را
تبیین کنیم ،این آسیب پذیری را در دو سطح ساختارهای نهادی شکننده و سبک
زندگی اقتصادی شکننده تحلیل میکنیم.

مفهوم آسیبپذیری اقتصادی
آسیبپذیری اقتصادی ( )Economic volunarabilityبه معنای در معرض خطـر
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و تهدید بودن اقتصاد یک کشور یا منطقه در برابر مخاطرات پـیش روسـت .در
این حالت نظام اقتصادی دچار وقفه یا سکون شده و نمی تواند به حرکت رو به
رشد خود در تأمین نیازهای اقتصادی مردم ادامه دهد.
هرچند در ادبیات اقتصاد تابآوری بر تأثیر شوکهای اقتصادی خـارجی در
تعریف آسیب پذیری اقتصادی تکیه شده است ،ولی شوک های وارد بـر اقتصـاد
یک کشور میتواند منشأ درونی نیز داشته باشـد ()Brguglio, 2014, p.6؛ بـرای
نمونه ،وجود تورم باال در یک کشور زمینه ساز آسیب پـذیری اقتصـاد آن کشـور
است .این آسیبپذیری میتواند با تحمیل یک شوک اقتصادی خارجی ،همچون
تحریم اقتصادی ،تقویت شود.
همچنین شوک های غیـر اقتصـادی نیـز مـیتوانـد سـبب در معـرض خطـر
قرارگرفتن توان اقتصادی یک کشور باشد .همانگونهکه در شکل زیر نشـان داده
شده ،شوک های تحمیلی به نظـام اقتصـادی ممکـن اسـت از ناحیـه نظـامهـای
سیاسی ،اجتماعی یا فرهنگی به اقتصاد وارد شود .این پدیده از ایـن جهـت ر
میدهد که میان نظام اقتصادی و هریک از نظامهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

رابطه ای دوسویه وجود دارد؛ ازاین رو ،بروز بحـران در نظـام سیاسـی ،بـهطـور
نمونه ،می تواند نظام اقتصادی را نیز متالطم نماید؛ به بیان دیگر ،تهدیـد امنیـت
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی میتواند موجب تهدید امنیت اقتصادی شود.
شکل  :5ارتباط آسیبپذیریهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

آسیبها و شـکنندگیهـای نظـام اقتصـادی از جهـات مختلـف قابـل تمایزنـد.
آسیب پذیری ها از نظر جهت آسیب پذیری بـه دو دسـته آسـیب هـای درونـی و
بیرونی تقسیم میشوند .این آسیبها از نظر حوزه آسیبپذیری نیز در دو دسـته
آسیبهای نهادی و رفتاری قرار میگیرند.
 .1آسیبپذیری درونی و بیرونی
آسیبپذیریهای اقتصادی به لحاظ منشأ به آسیبهای درونی و بیرونی تقسـیم

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

سنخشناسی آسیبپذیریهای اقتصادی
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می شوند .آسیب های بیرونی ،عمدتاً منشأ خارجی دارند .برای نمونه ،تحریم های
اقتصادی و بحرانهای مالی بینالمللی از خـارج بـه مـردم یـک کشـور تحمیـل
میشوند .در مقابل ،آسیبپذیریهای درونی اقتصاد ،ماهیتی داخلی دارند و ناظر
به ضعفهای درونی نظام اقتصادی یک کشـور اسـت .رواج فرهنـ

دنیـاطلبی

نوعی آسیب اقتصادی درونی است.
 .2آسیبپذیریهای نهادی و رفتاری
آسـیبپــذیریهــای اقتصــادی از نظــر حــوزه آســیبپــذیری نیــز در دو دســته
آسیبپذیریهای نهادی و رفتاری جـای مـیگیـرد .آسـیبپـذیری رفتـاری بـه
آســیبهــای ناشــی از شــیوه و ســبک زنــدگی اقتصــادی اســت .در مقابــل،
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آسیب پذیریهای نهادی به آسیبهای ناشی از وجود ساختار نهادی نامناسب از
جمله فرهن  ،قوانین و ساختارهای نامناسب اقتصادی اشاره دارد .بهطور نمونه،
رواج سبک زندگی اقتصادی توأم با اسراف و اتراف نـوعی آسـیب در رفتـار و
سبک زندگی اقتصادی است .در مقابـل ،شـکل گیـری فرهنـ

تفـاخر ،قـوانین

تسهیلگر ورود کاالهـای لـوکس و همچنـین ضـعف سـازمانهـای اجرایـی در
رویارویی با قاچاق کاال بستر نهادی سبک زندگی مترفانـه و مسـرفانه را فـراهم
مینماید.
شکل  :1آسیبپذیریهای درونی و بیرونی نظام اقتصادی

تفکیک میان آسیبهای رفتـاری و نهـادی از آن جهـت مهـم اسـت کـه در
تحلیل های اقتصادی متعارف بهطور عمده از نهادها ـ مشتمل بر قواعـد رفتـاری
رایج و ساختارها ـ غفلت میشود .این نقیصه زمینه ظهور اقتصاد نهادی از اوایل
قرن بیستم میالدی را فراهم نمود .در ادبیات اقتصاد نهادی این نکته مورد توجه
قرار گرفت که نهادها بر عملکرد اقتصادی تأثیر میگذارنـد و عملکـرد متفـاوت
اقتصادها در طـول زمـان متـأثر از تغییـر و تحـول نهادهاسـت (نـورز،5877 ،
ص.)55
استفاده از چارچوب تحلیلی نهادگرایان به فهم بهتر نقاط آسیبپذیری امنیت
اقتصادی کمک می کند .به کـارگیری ایـن رویکـرد بـه معنـای پـذیرش مبـانی و
است .در تحلیلی که در ادامه می آید کوشـش شـده نگـاه و رویکـرد اسـالم در
تحلیل آسیبپذیریهای نهادی و رفتاری امنیت اقتصادی مورد تجزیه و تحلیـل
قرار گیرد.
تفکیک میان آسیبهای درونی و بیرونی و رفتاری و نهادی بـه مفهـوم نفـی
ارتباط بین آنها نیست .آسیب پذیری های رفتاری یا نهادی ممکن است ناشـی از
نقاط آسیب درونی و یا بیرونی باشند؛ برای نمونه ،عمـده آسـیب هـای فرهنـ
اقتصادی ناشی از مشکالت درونی در اقتصاد یک کشور و عدم مقابلـه بـا رواج
فرهن های اقتصادی نامطلوب است .با این وجود ،مشکالت فرهن

اقتصـادی

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

محتوای آن نیست؛ بلکه به معنای طبقهبندی تحلیل اسـالمی در ایـن چـارچوب
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می تواند منشـأ بیرونـی نیـز داشـته باشـد .بـرای نمونـه ،تبلیغـات بازرگـانی در
شبکه های ماهواره ای می تواند فرهن

مصرف کاالی داخلی و همچنین فرهنـ

قناعت در مصرف را نشانه بگیرد.

رویکردهای بدیل در تحلیل آسیبپذیری اقتصادی
هرچند توجه صریح اقتصاددانان به مقولـه اسـتحکام اقتصـادی سـابقه چنـدانی
ندارد ،اما دو رویکرد بدیل در تحلیـل آسـیبپـذیریهـای اقتصـادی در تـاریخ
اندیشه های اقتصادی قابل استنباط است :دیدگاه نخست به اقتصاددانان طرفـدار
نظام بازار آزاد تعلق دارد که آسیب پـذیری کشـورها در ایـن زمینـه را ناشـی از
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حمایتگرایی از اقتصاد داخلی و عدم تعامل با اقتصاد جهانی میداننـد؛ دیـدگاه
دوم بــه اقتصــاددانان مــدافع ملــیگرایــی اقتصــادی اختصــاص دارد کــه
آسیب پذیری های ناشی از ضعف درونی اقتصاد کشـورها را مـورد توجـه قـرار
می دهند .مطالعات جدید در زمینه تاب آوری اقتصادی تا حدود زیـادی دیـدگاه
دوم را تقویت نموده و نسبت به مخاطرات تجـارت خـارجی آزاد هشـدار داده
است.
 .1دیدگاه اقتصاد باز
طرفداران اقتصاد بازار آزاد بر این باورند که منـزویبـودن کشـورها در اقتصـاد
جهانی و عدول از تقسیم کار جهانی و تجارت آزاد بر مبنـای مزیـت  -مطلـق/
نسبی  -نهتنها رشد اقتصادی کشورها را تهدید میکند ،بلکه استحکام اقتصـادی
آنها را نیز در معرض خطر قرار میدهد .طرفداران این رویکرد ،عدم مداخله در
تجارت خارجی را نوعی قانون و نظم طبیعی قلمداد میکردند .به نظـر آنهـا ،بـا
حاکمیت نظم طبیعی بین منافع مختلف هماهنگی ایجاد میشـود (بوسـاندلین و
همکاران ،5858 ،ص.)81

تأثیر منفی اقتصاد بسته بر استحکام اقتصادی اینگونه موجه می شود که عدم
تعامل میان کشورها و یا تعامل یکطرفه بین آنها زمینه تضاد منافع بین کشـورها
و درگیری را فراهم می نماید .نمونه ایـن امـر را مـی تـوان در دوران  111سـاله
حاکمیت اندیشه های مکتب سوداگری از اوایل قرن پانزدهم میالدی تـا اواسـ
قرن هفدهم میالدی مشاهده نمود .در آن زمان ،کشورها کوشـش مـیکردنـد بـا
حمایت کامل از صادرات و جلوگیری از واردات ،تراز تجـاری خـود را بهبـود
بخشند .این رویه ،زمینه درگیری و جن

بین کشورها را ایجاد میکـرد؛ چراکـه

هر کشوری میخواست بدون واردات از کشور دیگـر ،تنهـا بـه آن کشـور کـاال
صادر کند و خزانه کشور خود را از طال و نقره که منشأ ثروت تلقی می شد ،پـر
کند (همان ،ص.)81-13
 .2دیدگاه ملیگرایی اقتصادی
بر اساس دیدگاه ملی گرایی اقتصادی ،هرچند اقتصاد باز و تجارت آزاد رشـد و
استحکام اقتصادی کشورهای توسعهیافته را تأمین میکند ،ایـن رونـد بـرخالف
منافع کشورهای ضعیف است .فردریـک لیسـت (5349-5735م) از پایـهگـذاران
جهانی تبیین میکند .به نظر وی ،دیدگاه طرفداران اقتصـاد بـاز در یـک اقتصـاد
جهانی صحیح است؛ ولی در جهانی که در آن اقتصادهای ملی منـافع متضـادی
دارند ،صحیح نیست (لیست ،5873 ،ص.)14
سابقه تقابل دو دیدگاه اقتصاد باز و ملیگرایی اقتصادی به اوایل قرن نوزدهم
میالدی میرسد؛ زمانی که انقالب صنعتی در انگلستان ر داده بود و انگلیسیها
مایل بودند کشورهای منطقه بازار خود را روی محصوالت انبوه حاصل از تولید

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

دیدگاه ملی گرایی اقتصادی ،این دیدگاه را با تفکیک بین اقتصاد ملـی و اقتصـاد

ماشینی بگشایند .انگلستان برای حفظ برتری خود بهشدت مانع از انتقال فناوری
به کشورهای دیگر می شد .این سیاست با مقاومت کشورهایی همچون آلمـان و
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ایاالت متحده آمریکا که در آن زمان هنوز پیشرفت نکرده بودند ،مواجه شد.
 .3دیدگاه اقتصاد تابآوری
در دیدگاه اقتصاد تابآوری که در دهههای اخیر گسترش یافتـه ،آسـیبپـذیری
اقتصادی کشورهای کوچک نسبت به شوک های بـرون زا ،عمـدتاً بـه دو عامـل
درجـه بــاالی بــازبودن اقتصــادی و تمرکــز صــادراتی نســبت داده شــده اســت
) .)Cordina, 2004درجه باالی بازبودن اقتصاد به معنای باالبودن سهم مجمـوع
صادرات و واردات از کل تولید ناخالص داخلی است .این نسبت در اقتصادهای
پیشرفته بین سی تا شصت درصد است؛ اما در کشورهای شرق آسیا و در آستانه
بحران  ،5557به بیش از صد درصد و گاه به دویست درصد رسیده بود .در این
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شرای یک اخالل خارجی در صادرات یا واردات یـا ورود و خـروج سـرمایه،
امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و به دلیل سهم باالی تجارت خارجی
در اقتصاد ،توقف در تجارت کاالیی یا مالی موجب سکته در کل اقتصاد خواهد
شد .این اتفاقی بود که در بحران  5557نخست در بازارهای مالی شرق آسیا کـه
وابسته به سرمایههای خارجی بودند و سپس در دیگر بخشها ر داد.
بازبودن درهای اقتصاد یک کشور روی سـایر کشـورها ،بـرخالف منـافعش،
ریسک آسیبپذیری را نیز باال میبرد .چنین کشوری علیرغم استفاده از ظرفیت
بازارهای بینالمللی ،در معرض سطح باالیی از شوکهای غیرقابـلکنتـرل قـرار
دارد ).)Briguglio and Cordina, et al, 2008, p.4
درجه باالی تمرکز صادراتی ،یعنی وابستگی یک کشور بـه صـادرات طیـف
محدودی از کاالها و خدمات ،نیز از عوامل مهم ایجاد آسـیبپـذیری اقتصـادی
است .سازمان ملل هرساله شاخص تمرکز صادراتی کاالهای صـادراتی کشـورها
را در قالب گزارشی منتشر مینماید .برگیگلو و گالیـا ( )1118تـالشهـایی بـرای
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بهبود این شاخص انجام دادهاند (.)Ibid, p.6

نتایج برخی مطالعات نشان میدهد که شوکهای اقتصادی سبب نوسان باالی
تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی کشـورهای کوچـک مـی شـود .در
کشورهای کوچک ریسکهای فزاینده ناشی از شوکهـا اثـری منفـی بـر رشـد
اقتصادی برجای می گذارد .در این میان ،شوک های منفی نسبت بـه شـوک هـای
مثبت ،اثر بزرگتری بر اقتصاد کشورهای کوچک برجای میگذارنـد Cordina,

).)2004, p.21

رویکرد اقتصاد مقاومتی در تحلیل آسیبپذیریهای اقتصادی
رویکرد اقتصاد مقاومتی در تحلیل آسیب پذیری ها از چند جهت از رویکردهـای
مشابه به خصوص رویکرد اقتصـاد تـابآوری متمـایز اسـت .جامعیـت تحلیـل،
استفاده از رهیافت اندیشه اقتصاد اسالمی و همچنین اولویت بندی آسـیب هـا از
جمله نقاط تمایز این رویکرد است.
 .1جامعیت تحلیل و بهرهگیری از اندیشه اسالمی
یکی از نکات مهم در تجزیه و تحلیل آسیب پذیری های اسـتحکام اقتصـادی در
مکتب اقتصادی اسالم است .هرچند در ادبیات اقتصـاد تـابآوری ()resilience
برخی از آسیبهای ساختاری نظامهای اقتصادی همچون «درجه باالی باز بودن
اقتصادی» 5و «تمرکز صادراتی» 1مورد توجه قرار گرفته ،ولی این تحلیل جامع و
مـانع نیسـت ) .)Briguglio and Cordina, et al, 2008, p.4در ادبیـات اقتصـاد
تابآوری ،توجه چندانی به آسیبپذیریهای رفتاری استحکام اقتصـادی نشـده
 5باال بودن سهم مجموع صادرات و واردات از کل تولید ناخالص داخلی.
 1تنوع کم کاالها و خدمات صادراتی.

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

رویکرد اسالمی ،جامعیت تحلیل و همچنین استفاده از رهیافت های برخاسـته از

11

است .بدون شک رواج سبکهای زندگی اقتصادی نامطلوب ،همانگونهکه بیـان
میشود ،میتواند استحکام اقتصادی جامعه را در معرض آسیب قرار دهد.
اسالم رویکرد خاصی نسبت به آسیب پذیری های امنیت اقتصادی دارد .ایـن
رویکرد در پاره ای از موارد با رویکردهای بدیل از جملـه دیـدگاه اقتصـاد بـاز،
ملی گرایی اقتصادی و اقتصاد تـاب آوری متفـاوت اسـت .بـرای نمونـه ،اسـالم
گسترش فرهن

دنیادوستی و خودخواهی را ریشه اصلی آسیب پذیری اقتصادی

قلمداد می نماید .این در حالی است که بسیاری از مکاتب اقتصـادی ،حـرص و
طمع را به عنوان موتور محرک رشد و توسعه جامعه قلمداد مینمایند.
تحلیل آسیبپذیریهای اقتصادی در اقتصاد مقاومتی ،مستلزم بهـرهگیـری از
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تفکر اسالمی در فهم تمامی آسیبهای پیش روست .در رهیافت اقتصاد اسالمی
نســبت بــه برخــی از آســیبهــای اقتصــادی از جملــه گســترش دنیــاگرایی،
مصرفگرایی ،نظام پولی ربوی و همچنین نظام تأمین اجتماعی متمرکز ،هشـدار
داده شده است .با این وجود ،آسیبشناسی اقتصادی بر مبنای رویکـرد اسـالمی
در اقتصاد مقاومتی به معنای نفی دستاوردهای اقتصاد تابآوری نیست.
 .2رتبهبندی آسیبپذیریهای اقتصادی
در الگوی اقتصاد مقاومتی ،آسیب های درونی در مقایسه با آسیب های بیرونی از
درجه اهمیت باالیی برخوردارند .برخالف اقتصاد تابآوری که بهطور عمده بـر
آسیب های بیرونی ناشی از درجه باالی بازبودن تجاری و تمرکز صادراتی توجه
دارد ،در اقتصاد مقاومتی تأکید بیشتری بر آسیب پذیری های درونی می شـود .در
بینش اسالمی رویارویی با دشمن درونی هوای نفس ،رمـز فـالح و سـعادت در
دنیا و آخرت است (نازعات .)45 :پیامبر گرامی اسـالم جهـاد بـا نفـس را
جهاد اکبر بر شمردهاند (ابنبابویه ،5879 ،ص .)499بزرگترین آسـیب در دیـد
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امام علی نیز آسیب درونی است که همـان تبعیـت از هـوای نفـس مـیباشـد

(حافظ برسى5411 ،ق ،ص.)11
آیتاهلل خامنهای یک دهـه قبـل از ارائـه اندیشـه اقتصـاد مقـاومتی ،اهمیـت
آسیبهای درونی را مورد تأکید قرار دادند .ایشان با تحلیل شکسـت مسـلمانان
در جن

احد ،در کنار توجه به توطئه دشمنان بیرونی ،علت اساسی شکست را

ضعف درونی جبهه داخلی می دانند؛ ضعفی که بهواسطه پیروی از هـوای نفـس
جهت جمعآوری غنایم جنگی به وقوع پیوست .در نگاه ایشـان ،ضـعف ایمـان،
سوء عملکرد و دنیاطلبی مهـم تـرین آسـیبهـای درونـی را تشـکیل مـی دهنـد
(خامنهای.)5877/51/51 ،
 .3توجه به سطوح مختلف آسیبپذیری امنیت اقتصادی
در رویکرد تحلیلی اقتصاد مقاومتی ،به سطوح مختلف آسـیبپـذیری اقتصـادی
توجه می شود .در این رویکرد عالوه بر توجه به آسیب هـای درونـی و بیرونـی،
آسیب های نهادی و رفتاری نیز مورد توجه قرار میگیرند .آسیبهای نهـادی در
اقتصــاد نــاظر بــه مشــکالت فرهن ـ  ،قــانون و ســاختارهای اقتصــادی اســت.
آسیبهای رفتاری نیز به عادتها و سبک زندگی اقتصادی مرتب است.

تحلیل عمیق آسیبپذیریهای استحکام و مقاومت اقتصادی ،مستلزم توجـه بـه
هر دو دسته آسیب های نهادی و رفتاری است .همان گونهکه شکنندگی اقتصادی
ممکن است از ناحیه ساختارهای نهادی شکننده ایجاد شـود ،رواج سـبکهـای
زندگی نادرست اقتصادی نیز زمینه ساز آسیب است .بـرای نمونـه ،رواج سـبک
زندگی اقتصادی توأم با اسراف و اتراف نـوعی آسـیب رفتـار و سـبک زنـدگی
اقتصادی است که میتواند مقاومت اقتصادی جامعه را در معـرض تهدیـد قـرار
دهد .همچنین ساختار اقتصاد نفتـی ،دولتـی و رانتـی نیـز اسـتحکام و مقاومـت

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

حوزههای آسیبپذیری اقتصادی

11

اقتصادی را به مخاطره میاندازد.

شکل  :8حوزههای آسیبپذیری امنیت اقتصادی
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تفکیک میان آسیب های درونی /بیرونی و رفتـاری /سـاختاری بـه مفهـوم نفـی
ارتباط بین آنها نیست.

ساختار نهادی شکننده
آسیبپذیریهای یک نظام اقتصادی میتواند ریشه در ضعف ساختارهای نهادی
آن داشته باشد .نهادها نظامهای تثبیتشده قواعد اجتماعی هستند که به تعامالت
اجتماعی ساختار داده (مشـهدی احمـد ،5851 ،ص )17و بـا ایجـاد سـاختاری
باثبات برای کنشهای متقابل انسانی ،عدم اطمینان را کاهش میدهنـد (نـورز،
 ،5877ص.)18
داگالس نورز ،برنده جایزه نوبل اقتصادی ،نهادها را بـه دو دسـته رسـمی و
غیر رسمی تقسیم میکند .نهادهای رسمی مشـتمل بـر قـوانین سیاسـی ،قـوانین
اقتصادی و قراردادها هستند .در مقابل ،نهادهای غیر رسمی شامل مقوله های غیر
رسمی همچون اخالق و فرهن

هسـتند .بـه گفتـه نـورز ،نهادهـا حـد و مـرز

انتخاب های افراد را تعیین میکنند تا کـنش متقابـل انسـان هـا در چـارچوب آن
هزینههای مبادله را کاهش میدهند (شریفزاده ،5855 ،ص.)17
دین مقدس اسالم برای اصالح رفتارهای اقتصادی سعی در تثبیت نهادهـای
خاص خود مشتمل بر هنجارها ،قوانین و ساختارهای اسالمی دارد .برای نمونه،
ترویج نهاد مشارکت و قرضالحسنه به ترتیب به عنوان الگویی از رابطه صاحبان
سرمایه با صاحبان نیروی کار و رابطه صاحبان مازاد درآمد بـا نیازمنـدان بیـانگر
طراحی ساختار نهادی در اقتصاد اسالمی است (هادوی تهرانی ،5838 ،ص.)49
توجه بـه ابعـاد نهـادی اقتصـاد اسـالمی مـی توانـد برداشـت خـاص اسـالم از
آسیبپذیریهای نهادهای اقتصادی را منعکس نماید.

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

تحقق پذیرد .نهادها به رغم ایجاد برخی محـدودیتهـا بـا کـاهش نااطمینـانی،
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آسیب های نهادهای اقتصادی (فرهن  ،قـوانین و سـاختارهای اقتصـادی) از
طریق تغییر رفتار یا سبک زندگی اقتصادی سبب آسیبپـذیری نظـام اقتصـادی
میشود (شکل )4؛ برای نمونه ،رواج فرهن

تجملگرایی سبب تغییر در الگوی

مصرف جامعه شده و از این طریق موجب هـدررفتن ثـروتهـای جامعـه و در
نتیجه ناکارآمدی نظام اقتصادی در تخصیص منابع و توزیـع کاالهـا و خـدمات
میشود.
شکل  :4ساختار آسیبپذیری نهادی نظام اقتصادی
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 .1فرهنگ اقتصادی تکاثری
اسالم توجهی ویژه به کارکرد فرهن

اقتصادی اسالمی ،ـ مشتمل بر مجموعهای

از باورها و هنجارهای ناظر به رفتارهای مطلوب اقتصادی ـ ،بر بهبـود عملکـرد
نظام اقتصادی دارد .اسالم در کنار توجه به قوانین اقتصادی ،تالش زیادی جهت
درونیسازی ارزشهای اخالقی در فعاالن کسبوکار دارد.
در ادبیات اقتصاد متعارف ،توجه چندانی به کارکردهـای فرهنـ

اقتصـادی

نشده است .ظهور مکتب دگراندیش نهـادگرایی از اوایـل قـرن بیسـتم مـیالدی
11

بهتدریج اقتصاددانان را متوجه اهمیت نهادها بهخصـوص نهـاد فرهنـ

نمـود.

نهادگرایانی همچون وبلن به نقد فرهن

مصرفی چشم و همچشـمی در اقتصـاد

سرمایه داری پرداختند .در ادامه توجه به چگونگی تحـوالت فرهنـ

اقتصـادی

توس دیگر متفکران اقتصاد نهادی جدیـد از جملـه نـورز و ویلیامسـون مـورد
توجه قرار گرفت.
توجه به اثرگذاری فرهن

بر رفتار اقتصادی و به تبع عملکرد اقتصاد کـالن

جامعه زمینه توجه به آسیب پذیریهای فرهنـ

اقتصـادی را فـراهم مـینمایـد.

برخی از محققان اقتصادی در تحلیل دالیل پیشرفت برخی از کشورهای جنوب
شرقی آسیا از جمله کره جنوبی بر اهمیت عنصر فرهن

اقتصادی تأکید کردهاند

(سن ،5837 ،ص .)48آمارتیاسـن ،برنـده جـایزه نوبـل اقتصـادی سـال 5553م،
فرهن

اقتصادی را متغیری بـرونزا مـیدانـد کـه موجـب بسـ ظرفیـتهـا و

کارکردهای انسانی شده و به تقویت ثبات در اقتصاد کمک مـینمایـد (همـان).
البته فرهن
فرهن

اقتصادی می تواند کارکردی معکوس داشته باشد؛ برای نمونه ،رواج

تجملگرایی سبب سـوقیـافتن بخشـی از امکانـات جامعـه بـه سـمت

کاالهای لوکس و هدررفتن منابع جامعه میشود.
رایج در جامعه اسـت .باورهـا بُعـد بینشـی و ارزش هـا بعـد گرایشـی فرهنـ
اقتصادی را تشکیل می دهند .فرهن

اقتصادی مطلوب زمانی شکل می گیرد کـه

باورها ،اندیشه ها و ارزش های اسـالمی در جامعـه رواج یابـد (مصـباح یـزدی،
 ،5851ص)571؛ برای نمونه ،فرهن

انفاق مبتنی بر باور امانتانگاری امـوال و

ارزشگذاری ایثار در جامعه اسالمی است.
شکل  :1مؤلفههای اصلی فرهن

اقتصادی

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

فرهن

اقتصادی بهطور عمده متأثر از دو مقوله باورها و ارزش های جمعـی
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در رویکرد اسالمی نسبت به فرهن

اقتصادی مطلـوب ،هرچنـد تمایـل بـه

کسب روزی حالل امری مطلوب و پسندیده است ،اما حب دنیـا ،خودخـواهی،
حرص و طمع ناپسند است (هود .)37 :اسالم در عـین تـرویج فرهنـ

کـار و

تالش در عرصه تولید و روحیه قناعت و پرهیـز از اسـراف و تجمـل گرایـی در
عرصه مصرف ،انفاق و ایثار در عرصه توزیع را نوعی ارزش بـر مـیشـمرد .در
نگرش اسالمی ،تضعیف این ارزشها در جامعه سبب آسیب پذیرشـدن افـراد و
جامعه می شود .در رویکـرد اسـالمی ،فرهنـ

اقتصـادی تکـاثری کـه متضـمن

خــردهفرهنـ هــای دنیادوســتی ،خودخــواهی ،تجمــلگرایــی ،عافیـتطلب ـی و
ثروتاندوزی است ،زمینه آسیبپذیری اقتصادی را فراهم میآورد.
شکل  :9آسیبهای فرهن

اقتصادی
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الف) فرهنگ دنیادوستی و خودخواهی

در اقتصاد متعارف این ادعا از اواخر قرن هیجده مـیالدی توسـ اقتصـاددانانی
چون آدام اسمیت مطرح شده است که شکلگیری فرهن
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نفـعطلبـی در جامعـه

سبب ایجاد تحرک اقتصادی و تأمین منافع اجتماعی میشود .اسـمیت ایـنگونـه

استدالل کرد که وقتی افراد با انگیزه نفع شخصی به دنبال کسب سود رفتنـد بـا
کمک دست نامرئی بازار ،تولید در شرای رقابتی حداکثر میشود و اضافه رفـاه
کل (اضافه رفاه تولیدکننده و مصـرفکننـده) بیشـینه مـیشـود ( Smith, 1965,

.)p.423
این ادعا که فرهن

پیروی از نفع شخصی سبب تأمین منافع جمعی میشود

در عمل نتوانست محقق شود و گونه های مختلف شکست بـازار از اوایـل قـرن
نوزده میالدی ظهور و بروز کرد .یکی از اشکاالت عمده این تحلیـل ،غفلـت از
این مسئله بود که اگر فرض کنیم افراد همه بیشینه کننده نفـع شخصـیانـد ،چـه
مکانیزمی سبب میشود که آنان برای کسب سود بیشتر ،حقوق مالکیت دیگـران
را پایمال نکنند؟ در دهههای اخیر ،تالشهایی برای پاسـخ بـه ایـن پرسـش در
ادبیات اقتصاد نهادی صورت گرفته است .اقتصاددانان نهادی با توجه بـه نقـش
نهادهای رسمی چون قوانین و مقررات ،دولت و قوه قضـائیه کوشـیدهانـد ایـن
نهادها را به عنوان حافظ حقوق مالکیت در فضای فرهن

نفع شخصی قلمـداد

کنند.
محرک رشد اقتصـادی در نظـر گرفتـه مـی شـود ،اسـالم فرهنـ

حـب دنیـا و

خودخواهی را ریشه بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی قلمداد مـیکنـد.
در روایات اسالمی به صورت مکرر دنیادوستی (حب دنیا) به عنـوان سرچشـمه
تمام گناهان شمرده شـده اسـت (کلینـی5417 ،ق ،ج ،1ص .)851در برخـی از
روایات به گونههای مختلف دنیادوستی همچون دوستداشتن ریاست ،راحتی و
ثروت اشاره شده است (همان ،ص .)857حرص موجب بـدگمانی بـه خـدا در
تأمین روزی (مجلسی5418 ،ق ،ج ،88ص ،)911رنج و تعـب دائمـی (همـان)،
سیری ناپذیری و احساس فقر (همان) ،هالکت زندگی مادی و معنـوی (کلینـی،

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

هرچند در بینش اقتصاد سرمایهداری پیگیری نفع شخصی بـه عنـوان موتـور
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همان ،ص ،)859گرفتاری بیشتر (همان ،ص )584و تمایل به ستمگری (تمیمـی
آمدی5451 ،ق ،ص )719میشود .در این چارچوب ،اگر تمایالت خودخواهانـه
به واسطه گرایش های اخالقی و همچنین نظارت همگانی و دولتی کنترل نشـود،
بروز مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی اجتنابناپذیر است.
اسالم تالش میکند با ترویج فرهن

جهادی در حوزه فعالیت های اقتصادی

ضمن تحریک روحیه تالش و کار و بـه تبـع تحریـک توسـعه و پیشـرفت ،بـا
تقویت ارزشهای اسالمی همچون قناعت و ایثار مانع از تحقق آسیبهای ناشی
از شکست بازار و دولت شود .چنین فرهنگی مروج حداکثر تالش و کوشش در
حوزه کار و تولید ،مصرف تعادلی در حد کفاف و مشـارکت مردمـی در بهبـود
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بازتوزیع منابع در قالب انفاق است .چنین فرهنگی نهتنها سبب میشود که تولید
حداکثری نافع صورت گیرد ،بلکه مانع از هدررفتن منـابع در بخـش مصـرف و
واردشدن خسارتهای جبرانناپذیر به محی زیست میشود؛ عـالوه بـر اینکـه
مداخله مردمی در بازتوزیع منابع سبب بهبود شاخصهای عدالت میشود.
ب) فرهنگ تجملگرایی

در نظام سرمایهداری ،مصرف ترویج میشود تا تولید انبوه پابرجا باشد؛ ازاینرو،
بیشینه سازی مطلوبیت حاصل از مصرف حداکثری امری عقالیی تلقی می شـود.
در ای ـن نظــام ،کاالهــایی بــرای تولیــد انتخــاب مــیشــوند کــه بــاالترین آرای
مصرفکنندگان (بهای پرداختی) را کسب کنند (لیپسی ،5873 ،ص .)15در ایـن
ساختار ثروتمندان آرای بیشـتر و فقیـران رأی کمتـری دارنـد .گذشـته از آنکـه
صاحبان صنایع بزرگ با اسـتفاده از صـنعت تبلیغـات سـبب ایجـاد ذائقـههـای
مصرفی جدید در مردم می شوند و بدین وسیله در عمل مصرف در خدمت تولید
قرار می گیرد .نتیجه این روند ،گسترش فرهن

16

مصرف گرایـی ،تخریـب محـی

زیست و افزایش شـکاف طبقـاتی میـان ثروتمنـدان و فقراسـت (چپـرا،5834 ،

ص.)35-31
در مقابل ،در اندیشه اسالمی ،تبدیلشدن مصرف به یـک ارزش ،بـه عنـوان
آسیب اقتصادی معرفی میشود .اسالم در مقابل فرهن

مصرفگرایـی ،فرهنـ

قناعــت (مجلســی5418 ،ق ،ج ،74ص 531و ج ،51ص /173تمیمــیآمــدی،
5451ق ،ص )175و عدم اسراف (فرقان )97 :را معرفـی مـی نمایـد .بـر اسـاس
اندیشه اسالمی ،قناعت به عنوان سرمایهای پایدار هم سبب حفظ منابع از اسراف
و تبذیر (مجلسی ،همان ،ج  ،71ص )817میشود و هم مـانع از ورود افـراد بـه
مسابقه تکاثر میگردد.
نتایج یک مطالعة پرسش نامه ای در زمینـه فرهنـ

مصـرفی در ایـران نشـان

می دهد که نزدیک به هفتاد درصد از پاسخدهندگان بر این باور بودند که افرادی
که در سال  5891با ماشین های گران و وسایل شیک بیرون مـی آمدنـد ،چنـدان
مورد احترام نبودند؛ اما این ارزش در سال  5875تغییر کرده و بیشتر مـردم (91
درصد) برای اینگونه افراد ،احترام زیادی قائلاند (رفیعپور ،5879 ،ص.)593
ج) فرهنگ عافیتطلبی و کسب روزی غیر طیب

طیب به عنوان مهم ترین آسیب های فرهن

تولیدی معرفی شـده انـد (تـوکلی و

شفیعینژاد.)5855 ،
فرهن

کار و تالش رمز بقای یک جامعه است .در اندیشه اسالمی ،کار تنها

برای تأمین معاش نیست ،بلکه وسیله ای برای عمران و آبادانی زمین اسـت کـه
بشر بدان مأمور گشته است (هود .)95 :اسالم از نظر فکری با تأکید بـر روحیـه
کار و رعایت سـود عادالنـه و نهـی از تنبلـی (کلینـی5417 ،ق ،ج ،1ص )31و

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

در بینش اسالمی ،شکلگیری فرهن

عافیتطلبی و تمایل به روزی حرام و غیر

راکدگذاشتن سرمایه (توبه )84 :به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی در جامعـه اسـت؛
ازاینرو ،قرآن کریم بهرهمندی انسان را در گرو کار و تالش او مـیدانـد (نجـم:
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 /85نساء.)81 :
در روایات معصومان از انسان بیکار بـه عنـوان ملعـون (کلینـی5417 ،ق،
ج ،1ص ،)71مورد تنفر خداوند متعـال( ابـن بابویـه5458 ،ق ،ج ،8ص،)595
دشمن خدا (همان) و فردی که دعایش مسـتجاب نمـیشـود ،یـاد شـده اسـت
(کلینی ،همان ،ص .)34رسول گرامی اسالم هرگاه به مردی نگاه میکـرد و
از دیدن او خرسند میشد ،میپرسید :شغلی دارد؟ اگر میگفتند :نه ،میفرمود :از
چشمم افتاد (مجلسی5418 ،ق ،ج ،511ص .)5از نگاه امام باقر ،مردی کـه در
کار دنیایش کسل و بیحال است ،در کار آخرتش کسل تر خواهد بـود (کلینـی،
همان ،ص .)31امام صادق در مورد فرد فقیری که در خانه مشغول عبادت بود
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و دیگران زندگیاش را تأمین میکردند ،فرمود :سوگند به خدا کسی که هزینه او
را تأمین میکند ،از او عابدتر است (همان ،ص .)73روحیه تنبلی و تنپروری در
جامعـه منجـر بـه افـزایش بیکـاری و بـه تبـع افـزایش فقـر (همـان ،ص )39و
محرومیت از بهره دنیا و آخرت (همان ،ص )31میشود.
عدول از فرهن

روزی حالل و طیب موجب افـزایش بـیعـدالتی ،شـکاف

طبقاتی و به تبع کاهش کارایی می شود .اختصاص بخشـی از منـابع جامعـه بـه
تولید کاالهای غیر طیبی همچون دخانیات نهتنهـا سـبب اتـالف منـابع تولیـدی
می شود ،بلکه به واسطه ایجاد عوارض بهداشـتی و اجتمـاعی در مرحلـه بعـدی
بخشی از منابع جامعه را جهت ترمیم آسیب های واردشده قرار میدهد (تـوکلی
و شفیعینژاد.)5855 ،

د) فرهنگ ثروتاندوزی

در نظام اقتصادی اسالم ،بر رفع نیازها از طریق کوشش و تالش خود فرد تأکید
شده است .اسالم کار و تالش برای کسب روزی جهت تأمین خود و خانواده را
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واجب عینی میداند .با این وجود ،برخی از افراد جامعـه یـا توانـایی کـارکردن

ندارند و یا درآمدشان کفاف نیازهای مصرفی آنها را نمیدهد؛ اسالم بـرای حـل
این مشکل سعی در ترویج فرهن
ص .)887تأکید اسالم بر فرهن

انفاق و ایثار نمـوده اسـت (صـدر5457 ،ق،
ایثار و انفاق ناشی از اعتقاد بـه وجـود حیـات

جاودانه و جنبه مقدمی دنیا برای آخرت است (کلینی5417 ،ق ،ج ،8ص.)83
دولتهای سرمایه داری به منظور رفع مشکالت تخصیصی و تـوزیعی ناشـی
از شکست بازار آزاد ،سراغ بازتوزیع درآمدها میان اقشار ضعیف جامعه از طریق
دولت هـای رفـاه رفتنـد (چپـرا ،5834 ،ص .)453اشـکال عمـده ایـن سیسـتم،
همانگونهکه گفته شد ،تکیه بیش از حد به دولـت و ایجـاد کسـریهـای ممتـد
بودجه تأمین اجتماعی این دولتها به هنگام رکود است (همان)؛ عالوه بر ایـن،
الگوی متمرکز تأمین اجتماعی ،منجر به گسترش فرهن
و سلب مسئولیت از افراد و تضعیف فرهنـ

تأمین اجتماعی دولتـی

مشـارکت عمـومی در رفتارهـای

عامالمنفعه میشـود؛ چراکـه حضـور گسـترده دولـت در تـأمین اجتمـاعی ایـن
احساس را در افراد ایجاد میکنـد کـه آنهـا بـهواسـطه پرداخـت مالیـات دیگـر
مسئولیتی نسبت به فقیران ندارنـد (تـوکلی ،5858 ،ص .)58-94ایـن در حـالی
مسئولیت آحاد مردم نسبت به آنها نیست (کلینی ،همان ،ج ،1ص.)599
 .2قوانین اقتصادی ناکارآمد و ناعادالنه
فقدان قوانین اقتصادی کارآمد و یا نقصان قوانین اقتصادی نیز میتوانـد موجـب
آسیب پذیری نظام های اقتصادی شود .فـرق قانون با دیگر هنجارهاى رفتارى در
این است که عدم پیروى از آن عکـس العمـل دسـتگاه حکـومتى را بــه دنــبال
مى آورد و حکومت اجراى قاعده حقوقى را تضـمین مــىکنـد (راسـخ،5834 ،

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

است که در رویکرد اسالمی ،مسئولیت دولت در مقابل فقرا و مسـتمندان ،نـافی

ص.)84-88
همانگونهکه وجود خأل قانونی موجب آسیبپذیری نظام اقتصادی میشـود،

11

کثرت قوانین اقتصادی ،منقحنبودن این قوانین ،عدم ثبات قوانین و همچنین عدم
اجرای کامل قوانین نیز آسیب زاست .در بنـد دهـم سیاسـت هـای کلـی اقتصـاد
مقاومتی و همچنین برخی دیگر از سیاستهـای اقتصـادی مصـوب 5بـر ثبـات
قوانین تأکید شده است .تصویب مکرر قوانین ،اصالح پیدرپی قوانین موجود و
تصویب الحاقیههای متعدد به قوانین که از آن با عنـوان تـورم قانونگـذاری یـاد
می شود ،موجب خدشهدارشدن امنیت حقوقی میشود (مرکـز مـالمیری،5858 ،
ص .)5منقح و روشننبودن قوانین نیز موجب مبهمشدن مسئولیتهـای افـراد و
سبب سوءاستفاده از خألهای قانونی میشود (سلطانی ،5858 ،ص.)584
در میان قوانین اقتصادی ،قوانین ناظر به حقـوق مالکیـت از اهمیـت زیـادی
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برخوردار است .تعریف دقیق حقوق مالکیت در قوانین اقتصـادی و حمایـت از
آن موجــب ایجــاد ثبــات و اطمینــان در فعــاالن اقتصــادی ،افــزایش بــازده
سرمایه گذاری ها ،افزایش نـر پـس انـداز و تشـکیل سـرمایه و تحقـق عـدالت
اقتصادی می شود (دلیری ،5851 ،ص .)3عدم تعریف دقیق حقوق مالکیت منجر
به مدیریت ناکارا ،عدم استفاده بهینه از اموال و عـدم رعایـت منـافع و مصـالح
جامعه اسالمی می شود .قرآن کریم با توجهدادن به این نکته از گذاشتن اموال در
اختیار سفیهان نهی مینماید (نساء.)1 :
یکی از نقاط قوت دین مقدس اسالم توجه جدی به حقوق مالکیت و قوانین
مربوط به آن است .اسالم با ارائه قوانینی دقیـق از حقـوق مالکیـت افـراد دفـاع
می نماید .اسالم با معرفی دقیق سه حوزه مالکیت خصوصـی ،عمـومی و دولتـی
سعی در شفافنمودن حقوق مالکیت و تضمین قرار گرفتن آن در خدمت منافع
 5سیاستهای کلی :امنیت اقتصادی (بند  8و  ،)1برنامه پنجم توسعه (بند  ،)15نظام اداری (بند
 ،)58تشویق به سرمایهگذاری (بند  8و  ،)51تولید ملی و حمایت از کار سرمایه ایرانی (بند
.)11

عمومی دارد.
در اقتصاد ایران عدم تعریف دقیق قلمرو مالکیـت فـردی ،ملـی (جمعـی) و
دولتی و ابهام در تعیین چگونگی مصرف منابع حاصل از اموال عمومی و دولتی
سبب اتالف گسترده این ثروت های عمومی شده است .در اقتصاد دولتی ایـران،
بخش زیادی از بودجه جاری کشور از درآمد انفال از جمله نفت تأمین می شود
و این درآمدها بهجای اختصاص به بودجههای عمرانی در مسیر تأمین هزینههای
سنگین دولت که در بسیاری از موارد ناکارآمد عمل میکند ،می شود .عـالوه بـر
این ،بخش زیادی از بودجه های جاری در عمل در اختیار سازمانهای دولتـی و
شبه دولتی قرار می گیرد .گذشته از اینکه بخش خصوصی نیز از توانمندی کـافی
برخوردار نیست .مالکیت غیر متشکل خصوصی در حوزه صنعت بهطور عمـده
در کارگاههای کوچک متمرکز شده و در دیگر حوزهها ،در بخش سایهای اقتصاد
فعالیت میکند (آقانظری ،5851 ،ص.)558
وجود بخش اعظمی از دارایی هـای مـردم بـه شـکل قبالـه هـا ،قولنامـه هـا،
استشهادها و اسناد مشاع نیز سبب عدم شفافیت حقوق مالکیت در ایـران شـده
اسناد مالکیت موجود است .همه این موارد دلیل عدم تحول نهادی در حفاظـت
از حقوق مالکیت ،در دهههای اخیر است (رنانی ،5879 ،ص.)851-855
مقایسه شاخصهای حقوق مالکیت در ایران با سایر کشورها گویـای سـطح
نازل تضمین حقوق مالکیت در ایران است .در گزارش سال  1155ایران در میان
 515کشور با کسب نمره ( 4/1از  )51رتبه  515را در شاخص حقـوق مالکیـت
به دست آورده است (دلیری ،5851 ،ص.)13
 .3حکمرانی اقتصادی ناسالم
آسیبپذیری نظـام هـای اقتصـادی منحصـر در آسـیب هـای فرهنـ

و قـوانین
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است .اختصاص حجم وسیعی از جراید به ادعاهای مالکیتی گویـای مشـکالت

60

اقتصادی نیست ،بلکه وجود ساختار نامناسـب اعمـال مـدیریت و تـدبیر امـور
اقتصادی نیز میتواند موجب بروز آسیب شود .ساختار اقتصـادی ممکـن اسـت
دچار مشکالتی چون عدم شفافیت اطالعاتی ،بروکراسی کند اداری ،فساد اداری،
سازمانی و دولتی ،نظام مالی ریسک گریز ،سـاختار تـأمین اجتمـاعی معیـوب و
اقتصاد نفتی شود که هر یک از این موارد سبب افزایش هزینههای مبادالتی و در
نتیجه بیثباتی بیشتر در اقتصاد میشوند.
از جمله مهم ترین آسیب پذیری های ساختار حکمرانی در اقتصاد می توان بـه
فساد اقتصادی ،عـدم شـفافیت اطالعـاتی ،بروکراسـی کنـد اداری ،نظـام مـالی
ریسک گریز ،نظام تأمین اجتماعی متمرکز دولتی و اقتصاد تک محصولی و نفتـی
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اشاره کرد که سبب باالرفتن هزینه مبادالتی در اقتصاد میشود.
الف) فساد اقتصادی

فساد اقتصادی یکی از عوامل آسیب زا در هـر نظـام اقتصـادی اسـت .در آیـات
قرآن ،فساد در مقابل اصالح آمده و به کار نبستن دستورهای الهی و بـه حاشـیه
رفتن دین ،اصلیترین علت بروز و شیوع مفاسد مالی در جامعـه شـمرده شـده
است (انفال .)78 :فساد اقتصادی نهتنها موجـب افـزایش تبعـی

و بـیعـدالتی

می شود ،بلکه منجـر بـه کـاهش کـارایی اقتصـادی و مـانع از تحقـق پیشـرفت
اقتصادی پایدار نیز میشود (فر سرشت ،5837 ،ص.)99
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران مبارزه با فساد همواره بـه عنـوان یـک
اصل غیر قابل انکار به منظور برقراری عدالت اجتماعی مورد تأکید بوده اسـت.
صدور فرمان تاریخی هشتماده ای مبارزه با فساد به سران قوا از سوی آیـتاهلل
خامنهای در سال  5831نشان از اهمیت مبارزه با فساد دارد.
متأسفانه رتبه فساد در ایران طی یک دهه از رتبه  77در سال  1118بـه رتبـه
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 593در سال  1115رسیده است (توکلی ،5851 ،ص.)557

ب) عدم شفافیت اطالعاتی

شفافیت به معنای آزاد گذاشتن جـریان اطـالعات و دسترسـی همگـانی بـه آن
است .فقدان شـفافیت بـه مــعنای عـدم ارائـه اطالعـات و یـا ارائـه اطالعـات
نادرست است (قلیپور ،5834 ،ص .)518نبود شفافیت اطالعاتی سبب افـزایش
هزینه های مبادالتی و در نتیجه افزایش احتمال نق

قراردادها ،فسـاد و کـاهش

کارایی (میدری و خیرخواهان ،5838 ،ص )881میشـود و در نتیجـه منجـر بـه
کاهش سطح تولید و به تبع آن رشد اقتصادی میشود.
نبود شفافیت اطالعات اقتصادی عالوه بر ایجاد فساد و رانـت ،سـبب عـدم
توزیع بهینه منابع ،عدم احصای درآمدهای ملی ،افـزایش فـرار مالیـاتی و ایجـاد
مشکل در برنامه ریزی نهادهای حاکمیتی در سطح کالن می شـود؛ بـرای نمونـه،
فقدان شفافیت سبب افزایش فرار مالیاتی و عدم توانایی دولـت جهـت هـدایت
منابع مـالی از بازارهـایی همچـون ارز و طـال بـه سـمت تولیـد بـا اسـتفاده از
سیاستهای مالیاتی است .همین مشکل در حوزه کنترل بازار ارز وجود دارد .در
حوزه بانکی نیز فقـدان شـفافیت و بـه تبـع آن ضـعف نظـارت بانـک مرکـزی
سمت فعالیتهای غیرمولد اقتصادی را به دنبال داشته است.

بر اساس گزارش سال  1158سازمان غیر دولتی شفافیت بینالملل ،ایـران از
حی

شفافیت اقتصادی در رتبه  544در میـان  577کشـور دنیـا قـرار دارد کـه

وضعیت مناسبی نیست (.)http://www.transparency.org/cpi2013/results
ج) بروکراسی کند اداری

افزایش بروکراسیهای اداری بهخصوص در بخش اقتصادی و دولتی منجـر بـه
کاهش بهرهوری و در نتیجه کاهش ثبات اقتصادی و افزایش آسیبپـذیریهـای
اقتصادی میشود .این آسیبها در نظام اداری ایران بهشدت ریشه دوانده اسـت.
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نظام اداری موجود در ایران بـه علـت وجـود ضـعفهـای اداری و سـاختاری
گســترده و عمیــق ،کارآمــدی الزم را نــدارد و مـــانعی در راه پیشــرفت کشــور
محسوب میشود .نظام بروکراسی در ایران از مشکالتی همچون وجود مقـررات
دستوپاگیر ،بیتوجهی به نیازهای واقعی جامعه و ارباب رجوع ،نبـود مقـررات
روشن ،انجام کارهای مشابه به وسیله نهادهای مختلف ،پیچیدهبودن سامانههـا و
روش های عملیاتی و وجود رابطهگرایی و باندبازی رنج میبرد (کاظمی،5875 ،
ص.)117
به باور کارشناسان ،ناکارآمدی و نارسایی ساختار نظام اداری ایـران یکـی از
دالیل ناکامی در دستیابی به اهداف برنامههای توسعه جمهـوری اسـالمی ایـران
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است( .کتابی و همکاران ،5831 ،ص.)519
 .4نظام تولیدی و بازرگانی برونزا
رواج اقتصادهای تکمحصولی و بهخصـوص نفتـی در کشـورهای اسـالمی بـا
اقتضای دستورات صریح قرآن مبنی بر پرهیـز از سـلطهپـذیری (نسـاء )545 :و
وابستگی (انفال )91 :اقتصادی به کفار سازگار نیست .این اقتصـادها همـواره در
معرض شوکهای ناشی از تغییر قیمت این محصوالت و همچنـین شـوکهـای
ناشی از تحریمهای اقتصادی قرار دارند.
متأسفانه اقتصاد ایران به علت وابستگی باال به درآمدهای نفتی با آسیبهـای
جدی روبهروست؛ بهطوری که نوسان و افت وخیز قیمت نفت ،اقتصـاد ایـران را
دچار نوسان و بی ثباتی مینماید (غالمی و عظیمـی ،5833 ،ص .)598وابسـتگی
به اقتصاد جهانی از مجرای صادرات نفـت و واردات انـواع کاالهـا ،اقتصـاد را
بهشدت در معرض تبعات منفی رکود جهـانی نیـز قـرار مـیدهـد (میرمطهـری،
 ،5835ص.)9
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وابستگی درآمدهای صادراتی (هشتاد تا نود درصد) و بودجه سـاالنه دولـت

(چهل تا پنجاه درصد) به درآمدهای نفتی دامنه تأثیر تغییر قیمت نفت بر اقتصاد
ایران را افزایش داده است .همچنین منبع اصلی کمکهـای مـالی و یارانهها نیـز
درآمدهای نفتـی اسـت (صمدی و دیگران ،5833 ،ص.)7
در این اقتصاد بخش خصوصی در تالش است تا از رانت درآمدهای حاصل
از فروش منابع طبیعی بیشترین بهره را ببرد .به همین علت جهتگیـری بخـش
خصوصی به سمت تجارت است .ازآنجاکه رانت نفتی در تجارت خارجی نمود
بیشتری دارد ،این امر به افزایش واردات کاالهای مصـرفی مـیانجامـد .در یـک
اقتصاد رانتی ذهنیت رانتی جای ذهنیت تالشگری را میگیـرد و منشـأ ارزش و
تولید ثروت بهجای اینکه فعالیت اقتصادی باشد به کسب رانت تغییـر مـیکنـد
(شعبانی ،5835 ،ص.)91-15
 .5نظام مالی ریسکگریز
امروزه نظامهای مالی نقـش مـؤثری بـر کـارکرد بخـش واقعـی اقتصـاد دارنـد.
ازاین رو ،آسیب پذیری بخش مالی میتواند بخش حقیقـی اقتصـاد را نیـز دچـار
آسیب نماید .ظهور بحران های اقتصادی در اثر بحران های مالی از جمله بحـران
 ،5835ص.)11
در اندیشه اسالمی ،شکل گیری نظام مالی مبتنی بر ربا و قمار نه تنها موجـب
آسیبپذیری نظام مالی میشود ،بلکـه کـل نظـام اقتصـادی را نیـز آسـیبپـذیر
مینماید .این دو آسیب منجر به ریسکگریزی در نظـام اقتصـادی مـیشـود .در
نظام تأمین مالی ربوی ،تمامی ریسک های اقتصادی به گیرنده تسـهیالت منتقـل
می شود؛ در این حالت در صورت بروز یک بحران ناخواسته تمامی بـار مشـکل
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مالی سال  1113میالدی شاهد این مدعاست (شـبکه کـانون هـای تفکـر ایـران،

بر وی تحمیل شده و سبب ایجاد ورشکستگی و تعمیق بحران میشود.
در نظام مالی ربوی ،بخش اعتباری مستقل از بخش حقیقی شکل مـی گیـرد،
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در نتیجه نظام مالی با عدم تعادل در بخش دارایی و بـدهی روبـهروسـت؛ زیـرا
داراییها ثابت و بدهیها متغیر است؛ بنابراین هنگـامی کـه شـوک خـارجی بـه
وجود میآید ،مکانیزم خودکاری برای برقراری مجدد تعـادل بـین دارایـیهـا و
بدهیهـا وجـود نـدارد (آقـانظری ،5851 ،ص .)43وجـود ربـا بـرای صـاحبان
سرمایه های نقدی این امکان را فراهم می کند که با اعطای وام های ربوی ،بـدون
اینکه در ریسک فعالیت تولیدی مشارکت داشته باشند ،بهطور مداوم بر ثروت و
دارایی خود بیفزایند و فاصله خود را با افراد فاقد سـرمایه کـه عمومـاً صـاحبان
نیروی کار هستند ،افزایش دهند (حسینی ،5854 ،ص.)581
وجود قمار در بازارهای مالی نیز موجب افزایش آسـیبپـذیریهـای نظـام
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اقتصادی میشود .خداوند متعال قمار را در ردیف می گساری و بت پرستی و
از کارهای پلید شیطانی دانسته و دستور به پرهیز از آن داده اسـت (مائـده.)51 :
قرآن مجید قمار را ابزار شیطان برای ایجاد دشمنی و کینهتوزی در میان مؤمنـان
و بازداشتن از یاد خداوند و برپایی نماز میداند (مائده.)55 :
امروزه در بازارهای مـالی بـهویـژه در بـازار مشـتقات ،ابزارهـای قمارگونـه
طراحی شده اند؛ برای نمونه ،قراردادهای آتی یا اختیار معامله شاخص سـهام یـا
شاخص نر بهره ،وجودی انتزاعی دارند و بههیموجـه قابـل قـب

و اقبـاض

نیستند .این معامالت در حقیقت نوعی شرطبندی و قمار روی تغییرات شاخص
میباشند (موسویان و بهاری قراملکی ،5855 ،ص .)545شاید بتوان بحران مـالی
 1113را از جمله مصادیق آسیبپذیری نظامهای مالی در اثر ترویج تأمین مـالی
قمارگونه دانست.
 .6نظام تأمین اجتماعی متمرکز دولتی
یکی از مهمترین نقاط ضعف نظامهای تأمین اجتماعی متمرکز دولتـی امـروزی،
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بار مالی زیاد آن برای دولتهـای رفـاه اسـت (حسـینی ،5854 ،ص .)3در ایـن

ساختار ،کسب اطالعات ،جمع آوری وجوه و توزیـع آن بسـیار پرهزینـه اسـت.
همچنین به واسطه اجباریبودن پرداخت مالیات در این سیستم ،جنبههای تربیتی
موجود در مالیات های شرعی در این الگو به چشم نمیخورد (همان) .گذشته از
آنکه حضور دولت موجب تخلیه مشارکت های عام المنفعه میشود .نتیجه طبیعی
این روند ناتوانی دولت در تأمین هزینه های تأمین اجتماعی در بلندمدت اسـت.
بر اساس گـزارش خزانـهداری کـل آمریکـا ،سـازمان تـأمین خـدمات درمـانی
سالخوردگان این کشـور بـا رقـم نجـومی  87911میلیـارد دالر کسـری بودجـه
انباشته مواجه گردیده و این رقم بهطور مداوم در حال افـزایش اسـت (نمـازی،
 ،5837ص.)57
هرچند الگوی تأمین اجتماعی در ایران را نمی توان کـامالً متمرکـز دانسـت؛
ابعاد دولتی آن بسیار گسترده است؛ برای نمونـه ،بخـش زیـادی از هزینـه هـای
نهادی همانند کمیته امداد امام خمینی از بودجه دولتی تأمین می شـود و سـهم
منابع مردمی کمی بیش از  11درصد هزینه های ایـن نهـاد را تشـکیل مـیدهـد.
تحمیل عمده بار تأمین اجتماعی بر دولت و نهادهای بیمهای بهواسطه نوسـانات
تدریجی جمعیت ایران ،زمینه کسـری بودجـه تـأمین اجتمـاعی و ورشکسـتگی
شرکتهای بیمه را ایجاد مینماید (همان ،ص /583حسینی ،5834 ،ص.)115
شهید صدر در نظریه تکافـل اجتمـاعی بـه تمـایز نظـام تـأمین اجتمـاعی
اسالمی و متعارف اشاره نموده است .نکتـه اساسـی در دیـدگاه ایشـان انـدراج
مسئله تأمین اجتماعی در نظریه عدالت اجتماعی اسـالم و تأکیـد بـر مسـئولیت
مردم به عنوان یکی از پایههای اساسی تأمین اجتماعی است (همان ،ص.)55
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درآمد دولت و همچنین کاهش درآمدهای شرکت های بیمه بـهواسـطه پیرشـدن
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سبک زندگی اقتصادی شکننده
مقوله سبک زندگی اقتصادی تحت تأثیر آسیبهای مختلفی است .این آسیبهـا
در چهار سطح آسیبهای عمومی سبک زندگی اقتصادی و همچنین آسیبها در
رفتار تولیدی ،توزیعی و مصرفی قابل تبیین است.
 .1آسیبهای عمومی سبک زندگی اقتصادی
امروزه سبک زندگی اقتصادی در بسیاری از جوامع اسالمی از جمله کشـورمان
به واسطه تأثیرپذیری از سبک زندگی اقتصادی متداول در نظام سـرمایه داری بـا
آسیب پذیری ها و چالش های آن مواجـه شـده اسـت .سـبک زنـدگی اقتصـادی
سرمایهداری مبتنی بر رویکردی فردگرایانه جهت بیشـینهسـازی رفـاه اسـت .در
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چنین نظامی ،به منظور بازاریابی تولیدات انبوه ،مصرف گرایی تـرویج مـی شـود.
این نظام به واسطه ایمان به کارایی دست نامرئی بازار در توزیع عادالنه محصول
تولیدی بین عوامل تولید ،ضرورتی به ترویج رفتارهای دیگرگرایانه و یا مداخله
دولت برای بازتوزیع درآمد نمیبیند.
سبک زندگی اقتصادی در نظام های سرمایه داری به واسـطه مبتنـیبـودن بـر
فلسفه لذت گرایی و سودگرایی ،در معرض آسیب های زیادی قرار دارد .تـرویج
مصرف در کشورهای پیشرفته در عمل موجب بروز عدم تعـادل هـای داخلـی و
خارجی شده است .عدم تعادل خارجی از این جهت روی میدهد کـه مصـرف
انبوه و تجملی مردم کشورهای ثروتمند ،در عمل به بهای فقر و عدم بهره منـدی
مردم کشورهای فقیر صورت میگیرد (چپرا ،5834 ،ص.)551
مداخله دولتهای رفاه جهت بازتوزیع درآمد نیز هرچند سبب بهبود نسـبی
رفاه عمومی شده ولی با مشکالت جدی همچون هزینه باالی بـازتوزیع ثـروت
(هزینه های دریافت مالیات و پرداخت یارانه) و کسریهای ممتد بودجـه تـأمین
اجتماعی در زمان رکود اقتصادی ،روبهروست .افزایش هزینههای رفاهی ،بـدون

کاهش در مخارج دیگر بخش های عمومی و خصوصی ،در عمل دولت های رفاه
را مجبور به افزایش نر های مالیاتی نموده که خود سبب تشدید رکود میشـود
(همان ،ص .)557این مشکل تا حـدودی متـأثر از شـکل گیـری سـاختار تـأمین
اجتماعی متمرکز است که در آن نقش کمکهای داوطلبانه مردم جهت فقرزدایی
کمرن

میشود (استیگلیتز ،5855 ،ص.)883

در نگاه اسالمی ،چنین نظام اقتصادی در معرض ناپایـداری قـرار دارد؛ زیـرا
ترویج اسراف و تبذیر در مصرف ،تولید کاالهای لوکس و غیرنـافع و همچنـین
عدم تحریک انگیزههـای خیرخواهانـه موجـب آسـیبپـذیری نظـام اقتصـادی
می شود .این رویکرد در ادامه در قالب آسیبشناسی رفتارهای تولیدی ،مصـرفی
و توزیعی بیان میشود.
 .2تالش حداقلی و تولید غیر طیب
در رویکرد اسالمی ،الگوی تولیدی مبتنی بر تولید حداکثری غیـر طیـب و غیـر
نافع در معرض آسیب قرار دارد .اسالم با توجه به اهمیت فوق العاده «تولیـد» در
زندگی فردی و اجتماعی بشر ،بر تولید نافع و طیب (مائده )37 :و تالش انسـان
انسان را در گرو تالش او میداند (نجم /85 :نساء.)81 :
در بینش اسالمی کار برای امـرار معـاش عبـادت و جهـاد در راه خداسـت
(مجلسی5418 ،ق ،ج ،58ص)95؛ با این وجود اسالم از دنیازدگی و غرقشـدن
در تجارت و کسب وکار نهی میکند .به همین دلیل از مسلمانان خواسته شده که
اوقات خود را به چهار بخش تقسـیم کننـد :بخشـی را بـه عبـادت خداونـد،
بخشی را به کسب روزی ،بخشی را بـه معاشـرت بـا دیگـران و بخشـی را بـه
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تأکید ویژه ای میکند تا جایی که قرآن کریم بهطور صریح ،همه بهره منـدیهـای

بهره مندی از لذت هـای حـالل اختصـاص دهنـد (ابـنشـعبه حرانـى5414 ،ق،
ص .)415در رویکرد اسالمی ،کسب سود از هر راهی مجاز نیست؛ تالش برای
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کسب روزی میباید همراه با رعایت موازین حقـوقی و اخالقـی اسـالم باشـد.
اسالم عالوه بر نهی از تولیـدات حـرام و غیـر طیـب و اسـتفاده از روش هـای
نامطلوبی همچون ربا و قمار به رعایت اخـالق در تجـارت توصـیه مـی نمایـد.
دستورات اخالقی اسالمی بر نگرفتن سود از برادران مؤمن پس از تأمین هزینـه
زندگی ،گرفتن سود اندک (مجلسـی5418 ،ق ،ج ،58ص )511و دریافـت سـود
منصفانه در معامالت (امام علی بن ابی طالب ،ن )18منعکس کننده ابعـاد اخالقـی
کسبوکار در رویکرد اسالمی است.
اسالم از تولید غیر طیب نهی نموده و بر بهره مندی از رزق حالل تأکید دارد
(نحل .)554 :بر اساس بینش اسالمی ،تولید طیب تولیدی اسـت کـه عـالوه بـر
دوفصلنامه پژوهشهای اقتصاد مقاومتی  /سال اول  /شماره  / 2پاییز و زمستان 5931

11

تأمین نیازهـای واقعـی مصـرف کننـدگان ،عـاری از هزینـه هـای قابـل اجتنـاب
زیست محیطی ،اجتماعی و اخالقی باشد (توکلی و شفیعی نـژاد ،5855 ،ص.)45
همچنین هنگامی که تولید با استفاده از سرمایة حرام و نامشروع و یا با اسـتفاده
از شیوه تولید غیر طیب انجام شود ،محصول تولیدی طیب نیست (اعراف.)13 :
نظام اقتصادی اسالم با تأکید بر تولید طیب از طرفی به دنبال تأمین خـدمات
و نیازهای ضروری جامعه است و از سوی دیگر ،اسالم کار و تالش اقتصادی و
تولید طیب را وسیله ای بر رشد و ارتقای روحی و معنوی افراد تلقی می نمایـد.
ازاینرو ،رفتار تولیدی فرد مسلمان بر مبنای تولید طیـب ،در رویکـرد اسـالمی
وسیلهای برای رسیدن به حیات طیبه است.
نظام تولیدی کشورمان در برخی موارد از تولید طیب فاصـله گرفتـه اسـت؛
برای نمونه ،رواج تولید محصـوالت تولیـدی غیـر طیـب همچـون محصـوالت
کشاورزی و غذایی تراریخته و محصوالت مضری همچون دخانیات ،چیـپس و
پفک سبب افزایش هزینههای درمانی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و اخالقـی قابـل
اجتناب شده است.

 .3مصرفگرایی
در بینش اسالمی ،مصرفگرایی موجب هالکت فرد و جامعه است (اسراء)59 :؛
زیرا چنین رویه ای موجب عدم قناعت و حریصشدن انسان میشود؛ در نتیجـه
انسان حریص بـه افـراط در کسـب مـال مـیپـردازد (تمیمـى آمـدى5451 ،ق،
ص .)953انسان حریص به علت عدم اعتقاد به حکمـت الهـی در تـأمین روزی
بندگان ،در مقابل بروز مشکالت اقتصادی معتـرض و نـاآرام اسـت (میرمعـزی،
 ،5851ص .)457-459در مقابل قناعت در مصرف و کممئونهبودن سبب آرامش
سعادت و خوشبختی است .امیرالمؤمنین مؤمن واقعی را کسـی مـی دانـد کـه
بهره مندی اش از تمتعات دنیایی انـدک و منعفـت او بـرای دیگـران زیـاد اسـت
(کلینی5417 ،ق ،ج ،1ص.)45
همچنین عدم قناعت و اسـراف سـبب رواج اتـراف (اسـراء )59 :مـی شـود.
بسیاری از مخالفتها با پیامبران الهی ،به متـرفین نسـبت داده شـده (سـبا)84 :؛
کسانی که آثار فسادشان دامنگیر جامعه نیز خواهد شـد (اسـراء .)59 :اتـراف از
نظر اقتصادی عامل رکود ،از جهـت اجتمـاعی ،عامـل فسـاد و غفلـت از مـردم
غفلت از یاد خداوند و قیامت (هود )17 :است؛ ازایـنرو هنگـامی کـه بـرای
رسول خدا نوشیدنی بسیار گوارایی آوردند ،فرمود :آن را از من دور سازید
که این نوشیدنی مترفان است (حر عـاملی5415 ،ق ،ابـواب مقـدمات تجـارت،
ص.)958
در سطح اجتماعی نیز اسراف و مصرفگرایی بـا ایجـاد فقـر موجـب بـروز
بیثباتی اقتصادی می شود؛ زیرا وجود فقر در جامعه به معنای از بین رفتن ستون
فقرات جامعه است .فقدان ستون فقرات در یک ملت سبب وقـوع بـیثبـاتی در
نظام اقتصادی یک کشور میشود (ر.ک به :پیام آیتاهلل جوادی آملی به همـایش
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به خصوص محرومان جامعه و از لحاظ معنوی ،پرتگـاه سـقوط (یـونس،)3-7 :
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اقتصاد مقاومتی از منظر دین.)5851/1/53 ،
رواج مصرف گرایی موجب عدم تخصیص بهینه منابع نیز مـی شـود؛ چراکـه
بخشی از منابع جامعه به تولید کاالهای لـوکس اختصـاص مـییابـد (ایروانـی،
 ،5858ص .)191این رویه مانع از حرکت منابع مازاد به سمت تولیدات مولـد و
ضروری می شود .با تبدیلشدن تجملگرایی به یک ارزش اجتماعی حتی طبقات
محروم نیز درگیر چشم و همچشمی مـیشـوند و همـواره خـود را بـا مـرفهین
مقایســه نمــوده و در خــوابوخی ـال ثروتمندشــدن قــرار م ـیگیرنــد .احســاس
محرومیت و بیعدالتی این طبقات میتواند موجب بروز بحرانهای اجتمـاعی و
سیاسی نیز بشود (سیدینیا ،5855 ،ص.)171-174
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نگاهی به وضعیت مصرف در ایران بیانگر ظهور برخـی آسـیبهـای رفتـار
مصرفی از جمله عدم مصرف بهینه ،اسراف و تجملگرایـی اسـت .جـدول زیـر
بیانگر برخی از این ناهنجاری های رفتار مصرفی از جمله مصرف بـیش از حـد
کاالهایی همچون شکر ،روغن ،دارو و سوخت است.
جدول  :7سرانه مصرف برخی کاالها در ایران و جهان 1154

منبع :گزارش چشم انـداز کشـاورزی سـازمان غـذا و کشـاورزی ( )FAOو
سازمان همکاری و توسـعه اقتصـادی (OECD-FAO (1154 - 1114/)OECD

 /)Agricultural Outlook 2014وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
و سازمان بهرهوری انرکی ایران.
 .4پرهیز از انفاق
شاید بتوان اظهار داشت که مهـم تـرین آسـیب سـبک زنـدگی اقتصـادی ،رواج
رویکرد فردگرایانه و غفلت نسبت به حقوق اقشار ضـعیف و تهیدسـت جامعـه
است .در آیات قرآن مجید و روایات معصـومان همـواره نسـبت بـه غفلـت
نسبت به حقوق محرومان تذکر داده شده است .خداونـد متعـال کسـانی کـه
رغبتی نسبت به پرداخت حقوق فقرا ندارند را در دایـره تکـذیب کننـدگان دیـن
قرار میدهد (ماعون5 :و .)8امام علـی نیز جامعه دینی را جامعهای میداند کـه
نسبت به حقوق ضعیفان بیتفاوت نیست (ابنشعبه حرانى5414 ،ق ،ص.)541
بر اساس بینش اسالمی ،عدم مشارکت دولت و عموم مسلمین در فقرزدایی
در جامعه ،افزایش نابرابریهای فاحش درآمـدی و ثـروت و همچنـین کـاهش
کارایی نظام اقتصادی میشود.
جوامع سرمایهداری در رویارویی با ظهـور پدیـده شکسـت بـازار در تـأمین
عدالت و تأثیر منفی آن بـر کـارایی اقتصـادی ،تـأمین اجتمـاعی را بـه وظـایف
دولت ها افزودند (چپرا ،5834 ،ص .)531-535هرچند شکل گیـری دولـت هـای
رفاه و استفاده از ابزار مالیات /یارانه به بهبود توزیـع ثـروت کمـک نمـود ،ایـن

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

و نپرداختن حقوق واجب و مستحب مالی موجب از بین رفتن احساس اخـوت

دولتها بهواسطه باالبودن بار تأمین اجتماعی همواره دچار کسری بودجه بوده و
در معرض ورشکستی قرار دارند .هم اکنون بدهی قریب به اتفاق دولت های رفاه
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اروپایی از خ قرمز آن یعنی یکسوم تولید ناخالص داخلی فراتـر رفتـه اسـت
(حسینی ،5854 ،ص.)811
در اقتصاد ایران تمامی بار هزینه ای تأمین اجتماعی بر عهده دولـت گذاشـته
نشده است .عالوه بر حضـور دولـت در کمـک بـه تـأمین اجتمـاعی در قالـب
طرحهایی همچون پرداخت یارانه و توزیع سهام عـدالت ،بخشـی از مسـئولیت
تأمین اجتماعی توس نهادهای مردمی همچون کمیته امداد امام خمینی انجـام
میگیرد .عالوه بر این مشارکت مردمی ایرانیان در انفاق و کمـک بـه مسـتمندان
بسیار گسترده است .مشارکت گسترده واقفان در زمینه فقرزدایی و همچنین ارائه
کاالهای عمومی همچون مدرسه و بیمارستان نیز منعکسکننده بخش دیگـری از
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مشارکت مردمی در تأمین اجتماعی است.
نتایج برخی مطالعات نشان میدهد اجرای طرحهایی همچون پرداخت یارانه
سبب کاهش نابرابری ها در ایران شده است .کاهش ضریب جینی در سـال هـای
اخیر مؤید این ادعاست .البته تورم سالهای اخیر و همچنین کاهش نـر
اقتصادی از آثار توزیعی مثبت این طرح کاسته است.
شکل  :7ضریب جینی جمهوری اسالمی ایران 5851-5831

رشـد

جمعبندی و نتیجهگیری
یکی از پیش شرط های اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ،به عنوان یـک اقتصـاد
مقــاوم در مقابــل شــوکهــای اقتصــادی داخل ـی و خــارجی ،شناســایی نقــاط
آسیب زاست .شناسایی ایـن نقـاط و چگـونگی اثرگـذاری آنهـا زمینـه طراحـی
سیاستهای مناسب جهت کاستن این آسیبپذیریها را فراهم میآورد.
آسیبپذیریهای نظامهای اقتصادی را میتوان از جنبههای مختلف ارزیـابی
کرد .یکی از جامعترین رویکردها در تحلیل آسیبپـذیری نظـامهـای اقتصـادی
استفاده از رویکرد تحلیلی نهادی بـا توجـه بـه چهـار مؤلفـه فرهنـ  ،قـوانین،
سازماندهی و رفتار اقتصادی است .استفاده از این چارچوب تحلیلـی در قالـب
اندیشه اسالمی زمینه طرح رویکرد آسیبشناسی اقتصادی نهـادی ـ اسـالمی را
فراهم می آورد .در این روش تحلیلی ،نقاط آسیب در هریک از این چهار محور
با توجه به اندیشه اسالمی ارزیابی میشود.
یافته های این پژوهش نشان می دهد اقتصـاد ایـران در تمـامی چهـار حـوزه
فرهن  ،قوانین ،سازمان دهی و رفتار اقتصادی با آسیبهایی روبـهروسـت .ایـن
بیرونی را کاهش می دهد .بر اساس این تحلیل که در چارچوب اندیشه اسـالمی
صورت گرفته ،اقتصاد ایران بهطور عمده تحت آسـیب هـای ناشـی از گسـترش
فرهن

و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر مصرفگرایی ،تولید غیر طیب و غیـر

نافع و همچنین عدم توجه به حقوق فقـرا در امـوال اغنیـا قـرار دارد .گسـترش
مصرف گرایی در جامعه موجب تبدیل شدن ثروت به ارزش ،احساس محرومیت
در جامعه و ترویج مدگرایی ،اتـراف ،بـیثبـاتی اقتصـادی و فقـدان کـارایی در
استفاده از منابع میشود.
بر اساس یافتههای مقاله ،آسیبهای اقتصاد ایـران بـهطـور عمـده در چهـار

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

آسیب ها درجه مقاومت پذیری کشور در مقابل شـوکهـای اقتصـادی درونـی و
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حوزه فرهن

اقتصادی (رواج روحیـه تنبلـی ،اسـراف و عـدم انفـاق و بخـل)،

قوانین اقتصادی (عدم اجرای کامل قانون ،ضعف و نقصان در متن قانون ،فقدان
الزام قانونی و نبـود ثبـات در قـوانین) ،سـازماندهی اقتصـادی (عـدم شـفافیت
اطالعاتی ،بروکراسی کند اداری ،فساد اداری ،سازمانی و دولتی ،صنعت مونتـاک،
نظام مالی ریسکگریـز ،سـاختار تـأمین اجتمـاعی معیـوب و اقتصـاد نفتـی) و
رفتارهای اقتصادی (مصرفگرایی ،تولید غیر طیب و پرهیز از انفاق) بروز نموده
است.

منابع و مآخذ
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 .5ابنبابویه ،محمدبنعلى؛ األمدلی؛ چ ،9تهران :کتابچى.5879 ،
 .1ـــــــــ؛ من ال یحضره الفقیاه؛ ج ،8چ ،1قـم :دفتـر انتشـارات اسـالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم5458 ،ق.
 .8ابنشعبه حرانى ،حسنبنعلـى؛ احف العقول عان ل الرساول؛ چ،1
قم :جامعه مدرسین5414 ،ق.
 .4اسدی ،علی؛ «نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل برای اقتصـاد مقـاومتی»؛
سیدستهدی راهبر ی و وال  ،ش.5858 ،1
 .1اســتیگلیتز ،کوزف ای؛ اقتصااد بخااش عمااومی؛ ترجمــه محمدمهــدی
عسگری؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.5855 ،
 .9ایروانی ،جواد؛ اخالق اقتصد ی از یدتده قر و حدیث؛ مشهد :دانشـگاه
علوم رضوی.5858 ،
 .7بوساندلین و همکاران؛ اادریخ مختصار اندیشاه هادی اقتصاد ی؛ ترجمـه
حمیدرضا ارباب؛ تهران :نشر نی.5858 ،
 .3خامنــهای ،ســیدعلی؛ بیانــات در دیــدار شــرکتکننــدگان در همــایش

آسیبشناسی انقالب؛ .5877/51/51
 .5ــــــــ؛ بیانات در دیدار بـا رئـیس جمهـور و اعضـای هیئـت دولـت؛
.5831/9/1
 .51جوادی آملی ،عبداهلل؛ پیام آیـت اهلل جـوادی آملـی بـه همـایش اقتصـاد
مقاومتی از منظر دین؛ .5851/1/53
 .55تمیمى آمدى ،عبدالواحدبنمحمد؛ رررالحکم و ررالکلم (مجموعـة مـن
کلمات و حکم اإلمام علی)؛ قم :دار الکتاب اإلسالمی5451 ،ق.
 .51توکلی ،عبـداهلل؛ «سـنجش فسـاد اداری»؛ فصالندمه روش شندسای علاو

انسدنی ،س ،57ش .5851 ،95
 .58تــوکلی ،محمــدجواد؛ «بررســی تطبیقــی نظریــههــا و مــدلهــای رفتــار
عام المنفعه در اقتصاد متعارف و اسـالمی»؛ جساتدرهدی اقتصاد ی ایارا ،
ش.5858 ،11
 .54توکلی ،محمدجواد و عباس شفیعی نژاد؛ «شاخص تولید خالص داخلی
طیب»؛ معرفت اقتصد اسالمی ،ش.5855 ،9
فکری رشاد؛ مشهد :مهشید.5873 ،
 .59چپرا ،محمـدعمر؛ اساال و چادلش هادی اقتصاد ی؛ ترجمـه جمعـی از
مترجمین؛ قم :پژوهشگاه فرهن

و اندیشه اسالمی.5834 ،

 .57حــافظ برســى ،رجــببــنمحمــد؛ مشاادرق أنااوار الیقااین فاای أساارار

أمیرالمؤمنین؛ بیروت :اعلمی5411 ،ق.
 .53حر عاملی ،محمدبنحسن؛ وسادل الشایع ؛ قـم :مؤسسـه آلالبیـت،
5415ق.
 .55حسینی ،سیدرضا؛ الگوهدی اأمین اجتمدعی از یدتده اسال و ررب؛ قـم:

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

 .51جی .لیپسی ،ریچارد؛ اصول علم اقتصد (اقتصاد خرد)؛ ترجمـه منـوچهر
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پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.5854 ،
 .11حسینزاده بحرینی ،محمدحسـین؛ «اقتصـاد مقـاومتی؛ راهکـاری بـرای
توسعه»؛ مشکوه ،ش.5851 ،553
 .15دلیری ،حسن؛ «مقدمهای بر چارچوب مفهومی حقوق مالکیـت از منظـر
اقتصادی»؛ تهران :دفتر مطالعات محی کسب وکـار مرکـز پـژوهش هـای
مجلس شورای اسالمی.5851 ،
 .11راسخ ،محمد؛ «بـنیاد نـظرى اصالح نظام قانونگـذاری»؛ تهـران :مرکـز
پژوهشهاى مجلس شوراى اسالمى.5834 ،
 .18رفیع پور ،فرامرز؛ اوسعه و اضد ؛ تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،
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.5879
 .14رنانی ،محسن؛ بدزار ید ندبدزار؟ بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی
بازار در اقتصاد ایران؛ تهران :سازمان برنامه و بودجه.5879 ،
 .11زیرک ،معصومه؛ «آسیبشناسی مخاطرهپذیری اقتصـاد ایـران بـر مبنـای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»؛ مجله اقتصد ی ،ش 5و.5854 ،51
 .19سلطانی ،سیدناصر؛ «علل نافرجامی تدوین و تنقـیح قـوانین در ایـران»؛
فصلندمه پژوهش حقوق عمومی ،ش.5858 ،41
 .17سلیمیفر ،مصـطفی و مسـعود کیـومرز؛ «آسـیبشناسـی بهـرهوری در
اقتصاد ایران»؛ راهبر اقتصد ی ،ش.5854 ،58
 .13سن ،آمارتیا؛ «چرا فرهن

اهمیت دارد؟»؛ فرهنگ و ونش عمومی نوشـته

ویجنــدرا رائــو و مایکــل والتــون؛ ترجمــه علــی بختیــاریزاده؛ تهــران:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.5837 ،
 .15سیف ،اله مراد؛ « الگوی پیشنهادی اقتصـاد مقـاومتی جمهـوری اسـالمی
ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری)»؛ فدق امنیت ،ش.5855 ،59

 .81ســیدینیــا ،ســیداکبر؛ «تحلیــل مصــرفگرایــی از منظــر اســالم و
جامعه شناسی»؛ اصالح الگوی مصرف از منظر اقتصد ی؛ به کوشش ناصـر
جهانیان؛ تهران :پژوهشگاه فرهن

و اندیشه اسالمی.5855 ،

 .85شبکه کانونهای تفکر ایران؛ «شاخص های ارزیابی تحقق سیاسـت هـای
کلــی اقتصــاد مقــاومتی (ویــرایش اول)» تهــران :دفتــر مطالعــات مرکــز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.5858 ،
 .81شریف زاده ،محمد جواد؛ حقوق و اقتصد ر اسال (مقدمه ای بـر تحلیـل
اقتصادی نهادهای حقوقی اسالمی با تأکید بر تاریخ صدر اسالم)؛ تهران:
دانشگاه امام صادق.5855 ،
 .88شعبانی ،احمد؛ مسدل اسدسی اقتصد ایرا ؛ تهران :دانشگاه امام صادق،
.5835
 .84صدر ،محمدباقر؛ اقتصد ند؛ قم :دفتر تبلیغات اسالمى5457 ،ق.
 .81صمدی ،سعید؛ ابوالفضل یحییآبادی و نوشـین معلمـی؛ «تحلیـل تـأثیر
شوکهای قیمتی نفت بر متغیرهـای اقتصـاد کـالن در ایـران»؛ فصالندمه
 .89غالمی نتاج ،سعید و میکائیل عظیمی؛ سیا شندسی برندماه هادی اوساعه

اقتصد ی وشور بعد از پیروزی انقالب اسالمی؛ تهران :معاونـت پژوهشـی
دانشگاه آزاد اسالمی.5833 ،
 .87فر سرشت ،بهزاد؛ «بررسی عوامل مؤثر در بروز فساد اداری به منظـور
ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهـوری اسـالمی
ایران»؛ انش مدیریت ،ش.5838 ،99
 .83قلیپور ،رحمت اهلل؛ «تحلیـل رابطـه الگـوی حکمرانـی خـوب و فسـاد
اداری»؛ مجله مدیریت فرهنگ سدزمدنی ،ش.5834 ،51

رویکرد اقتصاد مقاومتی در آسیبشناسی اقتصادی

پژوهشهد و سیدستهدی اقتصد ی ،ش.5833 ،11

11

 .85کاظمی ،مهدی؛ «بررسی نظام اداری ایران و نقش آن در توسعه اقتصادی
ـ اجتماعی جمهوری اسالمی ایران ()5893-5873؛ پایان نامه کـارشناسی
ارشـد ،دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا.5875 ،
 .41کتابی ،محمود و همکاران؛ «نظام اداری و توسعه اجتماعی اقتصـادی در
ایران»؛ مجله مجتمع موزش عدلی ،ش.5831 ،51
 .45کلینى ،محمدبنیعقوب؛ الکدفی؛ 3ج ،چ ،4تهران :دار الکتـب اإلسـالمیة،
5417ق.
 .41گــــــــزارش ســــــــازمان شــــــــفافیت بــــــ ـینالملــــــــل؛
.http://www.transparency.org/cpi2013/results
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 .48لیست ،فردریک؛ اقتصد ملی و اقتصد جهدنی ،اجدنس هاد و اعادر

هاد؛

ترجمه عزیز کیاوند؛ تهران :دیدار.5873 ،
 .44مجلسى ،محمدباقر ؛ بحدر األنوار الجدمعا لادرر أخبادر األلما األطهادر؛
555ج ،چ ،1بیروت :دار إحیاء التراز العربی5418 ،ق.
 .41مرکز مالمیری ،احمد؛ «درباره سیاست های کلی اقتصاد مقـاومتی؛ ثبـات
قوانین»؛ تهران :دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی.5858 ،
 .49مشهدی احمد ،محمود؛ «معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهـادگرا ،نگـاهی
به اختالفات موجود بین نهـادگرایی قـدیم و جدیـد و نقـش نهادهـا در
مناسبات اقتصادی»؛ پژوهشندمه اقتصد ی ،ش.5851 ،43
 .47مصباح یزدی ،محمدتقی؛ انقاالب اساالمی و ریشاه هادی ؛ تـدوین و
نگارش قاسم شبان نیا؛ قم :انتشارات مؤسسه آموزشـی و پژوهشـی امـام
خمینی.5851 ،
 .43موسویان ،سید عباس و حسین بهاری قراملکی؛ مبدنی فقهی بدزار پاول و

سرمدیه؛ تهران :دانشگاه امام صادق.5855 ،
 .45مـیدری احمد و جعفر خیرخواهان؛ «حکمرانی خـوب؛ بنیـان توسـعه»؛
تهران :مرکز پژوهشهای مجلس.5838 ،
 .11میرمطهری ،سیداحمد؛ نگدهی به اقتصد ایرا ؛ تهران :نیک نگار.5835 ،
 .15میرمعزی ،سیدحسین؛ نظد اقتصد ی اسال ؛ تهران :پژوهشگاه فرهنـ

و

اندیشه اسالمی.5851 ،
 .11ــــــــ؛ «اقتصـاد مقـاومتی و ملزومـات آن»؛ اقتصاد اساالمی ،س،51
ش.5855 ،47
 .18نظری ،حسنآقا؛ مبدنی فقهی ا اقتصاد ی نهد هادی مادلی بادزار سارمدیه

اسالمی؛ قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.5851 ،
 .14نمازی ،حسین؛ نظد هدی اقتصاد ی؛ تهـران :دانشـگاه شـهید بهشـتی،
.5837
 .11نورز ،داگالس سی؛ نهد هد ،اغییرات نهد ی و عملکر اقتصد ی؛ ترجمـه
محمدرضا معینی؛ تهران :سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصـادی
 .19ویلیامسون ،اولیور ای؛ «اقتصاد نهادگرایی جدید :دستاوردهای گذشته و
نگاهی به فرارو»؛ ترجمه محمود متوسلی؛ مجله برندماه و بو جاه ،ش،78
.5835
 .17هادوی تهرانی ،مهدی؛ مکتا و نظد اقتصد ی اسال ؛ تهران :خانه خـرد،
.5838
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