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چکیده
با توجه به مشککتالا اقتصککادی موجود در کشککور و لموم تیو ب بۀیت تولیدی اقتصککاد م تۀی بر تر یبهای درونی اقتصککاد ملی
متۀاسب با سیاسبهای اقتصاد میاومتی ،شۀاسا ی و ر ع موانع تولید در بخشهای مختلف اقتصادی ضروری به نظر میرسد .در ا ن
میان ،جامعت عشا ری کشور علیرغم پیشیۀت درخشان در زمیۀه نیشآ ر ۀی در اقتصاد ملی و نیم شا ستگیها و تر یبهای بالفعل و
بالیوۀ متعدد در حال حا ضر ،ح ضور پررنگی در تولید ملی ندارد .ا ن جامعه که ذاتاً نیرو ی مولد و دارای بهرهوری باال در اقت صاد اسب،
با موانعی روبهرو سب که نهتۀها مانع از آزاد سازی تر یبهای آن برای تیو ب تولید ملی شده ا سب ،بلته معی شب خود ع شا ر را نیم
دچار م شتل کرده ا سب .ا ن میاله سعی دارد تا با ا ستفاده از رو ترد مؤلفهمحور در نظر ه م ۀای اقت صاد میاومتی ،راه ردهای الزم
جهب تیو ب تولید ع شا ر را ارائه کۀد؛ لذا ضمن ت شر ح مؤلفههای ا صلی اقت صاد میاومتی ،رو تردهای متۀا سب با هر مؤلفه در حوزه
تولید معر ی شککده اسککب .نها تاً با توجه به رو تردهای م لو در حوزه تولید ،راه ردها و جهبگیریهای الزم برای اقتصککاد عشککا ر
مشخص شده اسب.
طبقهبندی .M11, O21, O49 :JEL

واژگان کلیدی :تولید ،عشا ر ،اقتصاد میاومتی ،رو ترد مؤلفهمحور ،درونما ی

 .1طرح مسئله
تی از سر صلهای ا سا سی در نظر هپردازی در حوزۀ علوم ان سانی ،دا شتن م ۀای م شخص برای نظر ه ا سب .برخالف علوم
ط یعی که صر اً بهدن ال ت یین و پیشبیۀی پد دهها هستۀد ،علوم انسانی حیثیب تۀظیمی دارند و سعی میکۀۀد ر تارها و پد دههای
ردی و اجتماعی را بر ط ق م ۀای مفروض خود ،سکککامانبخشکککی کۀۀد (عمتی :1376 ،ص  .)24به تع یر د گر ،انسکککان و پد دههای
ان سانی و اجتماعی ،دارای عۀ صر اختیار ه ستۀد و درنتیجه ،در طول زمان دائماً دچار تحول و تغییرند .ا ن تحول و تغییر ذاتی ،مانع از
آن میشود که عالم علوم انسانی و اجتماعی بتواند قوانین حاکم بر ر تارها و پد دهها را بهصورتی جهانشمول و مۀتمع از زمان و متان،
شککۀاسککا ی و اسککتخرا کۀد؛ مضککا اً ا ۀته خود عالم اجتماعی نیم جمئی از نظام انسککانی اسککب و تفتر و اند شککه و نیب و تما الا و
ارزشهای او نیم در «شکککتلدهی» واقعیبها و پد دههای انسکککانی ترگیرگذار اسکککب .لذا ماهیب اصکککلی علوم انسکککانی و اجتماعی،
«واقعیب سازی» از طر ق اتخاذ م ۀا ی مشخص و تۀظیم امور اجتماعی بر اساس آن اسب .ال ته پس از ا جاد تۀظیماا جد د و تحیق
آن در عر صت اجتماع و نها تاً تۀظیم ر تارها بر ا ساس آن ،میتوان پد دههای اجتماعی را شۀا سا ی و م العه کرد تا اگراا تۀظیماا
جد د را بر ر تارها و واقعیبهای اجتماعی شۀاخب ،اما ا ن م العاا همگی پسیۀی هستۀد نه پیشیۀی؛ عۀی صر اً پس از رخداد ک
واقعه میتوان روند تحوالا مۀجرشککده به آن را بررسککی کرد اما نمیتوان همانۀد علوم ط یعی ،به پیشبیۀی روند آتی ر تارها پرداخب
چراکه در آ ۀده تۀظیماا و ر تارهای جد د از موجوداتی مختار سر خواهد زد که اساساً با واقعیبهای موجود متفاوا و شا د متعارض
باشد (سرمد و همتاران :1389 ،ص .)77
با ا ن میدمه ،میتوان گفب علم اقتصاد متعارف با م ۀاگر تن «ان اشب سرما ه» تالش کرده اسب تولید و کسب و تداول گروا
را بر اساس ا ن م ۀا تۀظیم کۀد ( )Romer, 2012و بد ن ترتیب زمیۀه را برای ا جاد نهادهای مختلفی ازجمله بانک و بورس و بیمه و
شککرکبهای بمرگ انحصککاری و تراسککبهای بینالمللی راهم کرده اسککب .در ا ن اقتصککاد ،ارزش انسککانها به میمان ان اشککب سککرما ت
آنهاسب و هر که سرما ت بیشتری داشته باشد ،از امتیازاا بیشتری برخوردار اسب :بهراحتی به او تسهیالا بانتی میدهۀد؛ میتواند
در بازار بورس نیش تعیینکۀۀده داشکککته باشکککد؛ دولبها به دلیل وابسکککتگی به درآمدهای مالیاتی از ا ن ا راد و بۀگاههای آنان ،در
قانونگذاری و تعامالا خارجی بینالمللی از مۀا ع آنها حما ب میکۀۀد و. ...
هر م ۀای تحلیلی ،اوالً تعیینکۀۀدۀ واحد تحلیل و گانیاً متضمن دستگاه تحلیلی خاصی اسب .م ۀای ان اشب در نظام اقتصادی
متعارف ،واحد تحلیل را « رد عیال ی» قرار میدهد و عیالنیب را هم در حداکثرکردن سکککود مادی پولی میداند .ا ن واحد تحلیل در
دستگاه تحلیلی «بازار» قرار میگیرد و تۀظیماا اجتماعی را رقم میزند (گیلیس و همتاران :1391 ،صص .)171-169
م ۀاقراردادن ان اشب سرما ه با م انی ارزشی و اخالقی انسانی متعارض اسب اما متفتران اقتصاد سیاسی برای حل ا ن تعارض،
عرصه اقتصادی زندگی را از د گر عرصههای زندگی اجتماعی مۀفک و مجما دانستهاند و استدالل کردهاند که پیگیری نفع شخصی و
سود در عرصت اقتصادی نهتۀها ضد ارزش نیسب بلته اتفاقاً عل «عیالنی» در عرصت اقتصاد همین اسب ( ولی :1391 ،ص .)18-13
م ۀای ان اشککب سککرما ه در اقتصککاد لی رالیسککم ،ردگرا ی روششککۀاختی و دسککتگاه تحلیلی بازار آزاد رقابتی را به وجود آورده اسککب
بهگونهای که ادعا می شود چۀانچه ا راد انسانی به صورا آزادانه و بدون دخالب هیچ نیروی اخاللگری ازجمله دولب در بازار رقابتی به
م ادله بپردازند ،تخ صیص حا صل «بهیۀه» خواهد بود و بی شتر ن «کارا ی» را خواهد دا شب ( Henderson & Quandt, 1985: p
 .)292ال ته میان ان اشب و رقابب تعارض جدی وجود دارد ترکید بر ان اشب و تۀظیم نهادها و ساختارها بر اساس آن ،خودبهخود بازار
را به سکککمب انحصکککار پیش میبرد و در عمل بازار آزاد رقابتی را نفی میکۀد .حتی اگر بازار آزاد رقابتی در عالم خار تحیق هم پیدا
کۀد ،اوالً معلوم نیسککب که ا ن سککازوکار بتواند بهتر ن تخصککیص را ا جاد کۀد؛ گانیاً بهیۀگی و کارا ی نسکک ب به جهب آنها ارز ابی
می شود و لذا مفاهیمی م لق نی ستۀد؛ گالثاً هیچ م ۀای مۀ یی ا علمی ا تجربی وجود ندارد که اگ اا کۀد دن الکردن نفع شخ صی
در ضای بازار رقابتی لموماً مۀجر به نفع جمعی جامعه می شود؛ رابعاً حتی اگر بر رض محال بپذ ر م که بازار آزاد رقابتی میتواند ر اه
عمومی جامعه را حداکثر کۀد ،تۀظیماا م تۀی بر ان ا شب به سرعب بۀگاهها را به سمب ا ما ش سهم بازار و ا جاد تما م میان خود و
د گران میکشاند و با کۀار زدن رق ا با استفاده از هر ابمار اخالقی و غیراخالقی ،نها تاً ا ن بازار را به سمب بازار انحصاری سوق میدهد
(.)Varian, 2010: p 461

عالوهبرا ن ،م ۀاگر تن ان ا شب سرما ه باعث جهبدهی علم و ۀاوری به سمب تولید صۀا ع و کارخانجاا عظیم می شود که
تۀها در مییاسهای باال صککر ت اقتصککادی دارند و بد ن ترتیب کسککبوکارهای خرد و خانگی و کارگاهی بهطور سککاختاری از گردونت
عالیب اقتصادی خار می شود و مد ر ب اقتصاد به دسب بۀگاهها و ابربۀگاههای سرما هداری میا تد و عموم مردم بهعۀوان ممدبگیر،
در خدمب ا ن بۀگاهها قرار میگیرند (نرکس :1348 ،ص .)121
همانطور که مالحظه میشود ،نظام سرما هداری با م ۀای ان اشبساالرانت خود ،تۀظیماا خاصی را در جهب مۀا ع قشر خاصی
از جامعه برقرار میکۀد (پوالنی :1391 ،صص  .)257-256همت ا ن سازوکارها و ساختارها ،ر شه در م انی لسفی و متت ی و اخالقی
نظام سرما هساالر دارد .حال اگر بخواهیم در ضای متتب اسالم به تۀظیم امور اقتصادی بپرداز م ،ط یعتاً هم م ۀای لسفی و ارزشی
و نگرشی متفاوا اسب و هم م ۀای تۀظیم روابط اجتماعی چیم د گری اسب .بۀابرا ن با د م ۀای نظام اقتصادی را از اسالم اخذ کۀیم
و سپس با تدقیق در لوازم عیلی و اجتماعی و شرعی آن ،روابط اجتماعی را در جهب میاصد اسالمی تۀظیم کۀیم.
با توجه به مشککتالا اقتصککادی موجود در کشککور و لموم تیو ب بۀیت تولیدی اقتصککاد م تۀی بر تر یبهای درونی اقتصککاد ملی،
شۀا سا ی و ر ع موانع تولید در بخشهای مختلف اقت صادی ضروری به نظر میر سد .در ا ن میان ،جامعت ع شا ری ک شور علیرغم
پی شیۀت درخشان در زمیۀه نیشآ ر ۀی در اقتصاد ملی و نیم شا ستگیها و تر یبهای بالفعل و بالیوۀ متعدد در حال حاضر ،حضور
پررنگی در تولید ملی ندارد (موحد :1394 ،ص  .)40-38ا ن جامعه که ذاتاً نیرو ی مولد و دارای بهرهوری باال در اقتصکککاد اسکککب ،با
موانعی روبهروسب که نهتۀها مانع از آزادسازی تر یبهای آن برای تیو ب تولید ملی شده اسب ،بلته معیشب خود عشا ر را نیم دچار
م شتل کرده ا سب .ا ن میاله سعی دارد تا با ا ستفاده از نظر ه م ۀای اقت صاد میاومتی که الگو ی الهامبخش از اقت صاد ا سالمی ا سب،
راه ردهای الزم جهب تیو ب تولید عشا ر را ارائه کۀد.
 .2رویکرد مؤلفهمحور در نظریۀ اقتصاد مقاومتی
در نگاه اسککالمی حوزۀ اقتصککادی زندگی نهتۀها مجما از د گر حوزههای زندگی اجتماعی نمیتواند باشککد بلته نظام اقتصککادی،
خردهنظامی از نظام اجتماعی اسککب که در ترابط تۀگاتۀب با د گر خردهنظامها ازجمله رهۀب و سککیاسککب قرار دارد .لذا بحث از نظام
اقتصادی اسالمی بدون بحث از نظام رهۀگی و نظام سیاسی ،بحثی ابتر و ناقص اسب (صدر ،1393 ،ص .)354-353
آنچه در چۀد سال اخیر توسط ره ر معظم انیال مدّ تلّه العالی نه بهعۀوان شخصیتی سیاسی بلته بهعۀوان متفتری د ۀی در حوزۀ
م سائل اجتماعی و اقت صادی بهعۀوان م ۀای نظام اقت صادی م رح شده ا سب ،عۀ صر «میاومب» ا سب .اقت صاد میاومتی ،آمیختهای از
اقتصککاد و رهۀب و سککیاسککب اسککب (ع دالملتی :1395 ،صککص  )36-24و پرداختن به آن بدون توجه به تمامی عرصککههای زندگی
اجتماعی ،را ۀد نظر هپردازی تا مدلسازی و اجرا را دچار اختالل میکۀد.
مدّ تلّه العالی
 ،رهۀب م ۀای نظام اجتماعی اسب و اقتصاد و
میاومب اساساً میولهای رهۀگی اسب و در اند شت ره ر معظم انیال
سیاسب بر اساس آن با د تۀظیم ابۀد (بیاناا در د دار ائمه جماعاا مساجد استان تهران .)1395 ،با م ۀا قراردادن میاومب در نظام
اقتصککادی ،تۀظیماا اقتصککادی و بهت ع آن ،سککاختارها و نهادها و را ۀدها و رو ههای اقتصککادی صککورا د گری به خود میگیرند و
اقتضککائاا و لوازم د گری را میطل ۀد که لموماً با نهادها و سککاختارهای نظام سککرما هداری لی رال سککازگار نیسککب .تعلقخاطر برخی از
رو شۀفتران و سیا ستمداران و حتی دولتمردان به روشهای لی رال سرما هداری برای سامانبخ شی به نظاماا اجتماعی ازجمله نظام
اقت صادی ،باعث ا جاد تعارضها و م صادرهبهم لو ها ی در تف سیر اقت صاد میاومتی و سیا سبهای کلی ابالغ شده در ا ن زمیۀه شده
اسب.
در ادامه تالش می شود تا با ت یین مفهومی مؤلفههای ا صلی نظر ت اقت صاد میاومتی ،راه ردهای الزم جهب تیو ب تولید ع شا ر
متۀاسب با هر مؤلفه ارائه شود .رو ترد مؤلفهمحور در اقتصاد میاومتی ،سعی دارد تا نس ب موضوعاا و مسائل مختلف را با مؤلفههای
ا صلی اقت صاد میاومتی م شخص کرده و گامهای الزم جهب به ود و ضعیب مؤلفههای مذکور در مو ضوع مورد نظر را ارائه دهد .ت یین
ا ن مؤلفههای ششگانه به شرح ذ ل اسب:
الف و ب) درونزایی و برونگرایی؛ ابعاد درونی و بیرونی مقاومت اقتصادی

میاومب بهمعۀای ا ستواری و ا ستادگی بدون اتتا به عاملی بیرونی ا سب بهگونهای که عوامل بیرونی نتوانۀد ترگیرگذاری چۀدانی
داشته باشۀد .ط یعتاً میاومب در اگر اتتا به داشتهها و تر یبهای درونی محیق میشود .باا نحال ،هر چیم میاوم ،در صورتی میتواند

میاومب خود را در بازهای درازمدا بیمه کۀد که ضمن استیامب در برابر شارهای بیرونی ،بتواند بر عوامل بیرونی هم ترگیرگذار باشد
(آقانظری :1395 ،صص  .)69-67میاومب بدون توجه به ترگیرگذاری و مد ر ب ضای بیرونی ،مۀجر به انموا و تدر جاً حذف می شود و
بهمرور زمان خود میاومب هم مورد تعرض قرار میگیرد و از بین میرود .بۀابرا ن ،میاومب ک بعد درونی دارد و ک بعد بیرونی.
شا د بهتر ن مثال برای میاومب ،گیاه با شد .گیاه با اتتا به قوۀ درونی خود که ع ارا ا سب از ا ستعداد ر شد ،از امتاناا بیرونی
مانۀد خاک و آ و نور استفاده میکۀد و به صورتی «متوازن» استعداد خود را به علیب میرساند .پسازا ۀته ر شههای گیاه به وجود
آمد و ا ستحتام الزم را پیدا کرد ،ساقه و برگ و نها تاً میوههای آن گیاه با کمک ر شت گیاه ،تغذ ه می شوند و ر شد میکۀۀد .بۀابرا ن
گیاه هم قائم به نیروهای درونی عۀی استعدادها و ر شههای خود اسب و هم گمراتی را اعم از میوه و برگ و چو  ،برای د گران تولید
میکۀد .هرچه اسککتعداد گیاه برای رشککد بیشککتر باشککد و ر شککههای آن محتمتر و شککرا ط بیرونی آمادهتر ،گیاه تۀومۀدتر و میاومبتر
می شود .میاوم سازی و ا ستحتام ساخب درونی اقت صاد هم از چۀین الگو ی ت عیب میکۀد :اقت صاد با د با اتتا به ا ستعدادهای درونی
خود عۀی تر یبهای انسکککانی و ط یعی و جغرا یا ی خود و به کمک ر شکککههای رهۀگی و مذه ی و ارزشکککی خود ،از امتاناا و
بسککترهای بیرونی و بینالمللی اسککتفاده کۀد و را ۀد رشککد و پیشککر ب خود را آغاز کۀد .پسازآنته اقتصککاد ازنظر سککاخب درونی به
استحتام رسید و به بلوغ الزم دسب ا ب ،میتواند برای د گر جوامع دنیا گمراا متعددی را ارائه دهد.
1
حال اگر درخب اقت صاد ،درخب خ یثهای با شد که به تع یر قرآن از روی زمین کۀده شده ا سب و قرار و ا ستیراری ندارد آنگاه
ط یعی اسککب که چۀین اقتصککادی محتوم به زوال و نابودی اسککب و با هر بحران و مخاطرۀ بینالمللی ،ز رورو میشککود .اما اگر درخب
اقت صاد درخب طی ه با شد ،ا صل و ر شت آن ا ستوار و شاخهاش ر یع و در آ سمان خواهد بود که میوهها ش را در هر زمان به اذن
2
خداوند عرضه میدارد.
ظرفیتهای درونی اقتصاد

هر اقتصادی بهتۀاسب استعدادها و تر یبهای درونی خود که م تۀی بر ذخا ر ط یعی و نیروی انسانی و و ژگیهای جغرا یا ی
آن ا سب م سیر و س ح ر شد مخ صوص به خود را دارد و بۀابرا ن س ح ا ستیامب و میمان برونگرا ی آن میتواند متفاوا از د گران
باشد.
 -1نیروی انسانی

مهمتر ن ا ستعداد و عۀ صر درونی در هر اقت صاد ،نیروی ان سانی آن ا سب که مغم متفتر و قوۀ ادارهکۀۀدۀ آن اقت صاد را شتل
میدهد .کیفیب نیروی انسانی عامل تعیینکۀۀدهای در رشد اقتصادی و ا جاد میاومب در با ب آن اقتصاد اسب .نیروی انسانی باهو ب
و عمتمۀد که دارای اراده ،مسئولیبپذ ری ،خ رپذ ری ،اعتمادبهنفس ،تعهد و تخصص و تفتر و دانش اسب زمیۀهساز حرکب اقتصادی
گسترده و روبهرشد در آن اقتصاد اسب ( .)Romer, 2012: pp 116-117لذا استفاده از استعداد نیروی انسانی مستلمم مشارکبدادن
آحاد مردم در عالیبهای اقت صادی بهگونهای عاالنه و ترگیرگذار ا سب نه صرف ا ستعمار آنان در قالب نیروی کار ممدبگیر .ا ستحتام
اقتصاد در آن اسب که همت مردم در رشد و شتو ا ی آن احساس مسئولیب و نیشآ ر ۀی کۀۀد و نیروی تر و اند شه و توانا یهای
خود را در مسیر رشد اقتصاد به میدان بیاورند.
 -2ذخایر طبیعی و موقعیت جغرافیایی

در کۀار نیروی ان سانی ،ذخا ر ط یعی و موقعیب جغرا یا ی نیم از ا ستعدادها و تر یبهای درونی هر اقت صادی به شمار میرود.
امتاناا ط یعی و جغرا یا ی ،مواد خام و ر صبهای موردنیاز برای پیشر ب اقت صادی هستۀد ()Ibid: p 168؛ مثل آ و خاک و نور
برای رشد گیاه .هرچه اقتصاد از نظر مۀابع ط یعی و رصبهای جغرا یا ی غۀیتر باشد ا دسترسی آسانتری به آنها داشته باشد،
توان و سرعب رشد آن بیشتر خواهد بود .دعوای چۀدسالت استعمارگران غربی برای تصاحب سرزمینهای غۀی و حاصلخیم در دنیا و
تحمیل جۀبهای بیشمار به مردم دنیا ،بهخاطر درک همین واقعیب بوده اسب.
ش َج َرةٍ خَبیثَ ٍة اجْ تُث َّ ْ
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 -3فضای فکری و فرهنگی جامعه

هر اقت صادی در ضای تری و رهۀگی و تمدنی خاص خود ر شد و نمو میکۀد و درواقع ا ن ضا ،در حتم ر شههای درخب
اقتصاد اسب .هرچه ضای تری و رهۀگی و هو ب تار خی و تمدنی ک اقتصاد عمیقتر و عیالنیتر و متعالیتر باشد ،درخب اقتصاد
تۀومۀدتر و استوارتر و مستحتمتر خواهد بود (عظیمی آرانی :1389 ،صص  )188-174و خشتاندن آنهم بهت ع ،دشوارتر و پیچیدهتر.
هرچه پا ههای تری و تمدنی ک اقت صاد با حیائق عالم ه ستی همرا ستاتر با شد ،عمق و ا ستحتام آنها بی شتر ا سب و لذا اقت صاد از
استواری بیشتری برخوردار خواهد بود.
در بعد برونگرا ی نیم اقتصککاد میاوم با د بتواند به د گران هم مۀفعب برسککاند؛ چراکه حاصککل رشککد و پیشککر ب اقتصککادی ،در
مح صوالا آن اقت صاد نمودار می شود .هرچه اقت صاد بتواند عالوه بر ترمین نیازهای خود ،مازادها ی هم در بخشهای مختلف دا شته
باشد ،استیالل و استیامب خود را بیشتر تضمین کرده اسب .ا مون بر ا ن ،با توجه به م انی ارزشی و د ۀی ک اقتصاد و با لحاظ کردن
جدا یناپذ ری اقتصاد از رهۀب و سیاسب ،چهبسا مازاد تولیداا ک اقتصاد بتواند زمیۀه ساز استیالل و میاومب اقتصادی و رهۀگی
و سیاسی در د گر کشورهای تحب سل ت استعمارگران شود .همچۀین ن ا د برونگرا ی را لموماً در صادراا کاالها و خدماا دانسب
(آقانظری :1395 ،صص )185-180؛ بلته خود اند شت خودکفا ی و میاومب و ا ستیالل را نیم میتوان به د گر ک شورها صادر کرد و
زمیۀه را برای میاومب اقتصادی آنان راهم ساخب.
ج) دانشبنیانی

داشتن تر یبها و امتاناا و استعدادهای درونی برای رشد و پیشر ب اقتصادی ضروری اسب ،اما کا ی نیسب .آنچه میتواند
مواد خام و تر یبها و امتاناا ط یعی و انسانی را «احیا» کۀد و ا ن استعدادها را به علیب برساند ،بهکارگیری «علم» اسب (حسۀی
و کجوری :1395 ،صص  .)179-131بدون علم ،ا ستعدادها بارور نمی شود و مۀابع اتالف می شود ا به گمن بخس و به صورا خام،
روخته می شود .علم میتواند بین نیروی انسانی و مواد ط یعی و تر یبهای متعدد اقتصاد همانۀد حلیت واس ی عمل کۀد و زا ش و
رشککد را در اقتصککاد به وجود آورد ( .)Branson, 1979: pp 530-531تی از محصککوالا ملموس علم ،ۀاوری اسککب که در شککتل
م لو آن میتواند به تسهیل امور و ا ما ش قدرا احیاگری انسان کمک کۀد.
از طر ق بهکارگیری علم در عالیبهای اقتصککادی میتوان راهحلهای مۀ یی و کمهم ۀه و سککاده را برای مشککتالا پیدا کرد و
قدرا درونزا ی اقتصاد را چۀد ن برابر ساخب .همچۀین با کمک علم میتوان بسیار بهیۀهتر تولید گروا کرد تا عالوه بر ر ع نیازهای
مردم ،مازادها ی هم برای کمک به د گر نیازمۀدان ارائه داد؛ ال ته علم در ضککای اقتصککاد میاومتی ،ماهیتی بسککیار متفاوا از اقتصککاد
متعارف دارد.
در اقتصاد متعارف ،علم در خدمب ان اشب سرما ه ،تولید ان وه ،سودگروی ،بۀگاهداری و بخش خصوصی سرما هساالر قرار گر ته
ا سب و ط یعتاً مح صوالا و خروجیهای آن بهگونهای ا سب که ا ن اهداف را بهتر ترمین کۀد .بهعۀوانمثال ،اکثر ۀاوریهای روز دنیا
ۀاوریها ی هسکککتۀد که یط در کارخانجاا عظیم تولید ان وه ،صکککر ت اقتصکککادی دارند و نمیتوان از آنها در کارگاهها و ممارع و
ک سبوکارهای خرد محلی ا ستفاده کرد .ا ن امر باعث شده ا سب ک شورهای غیرغربی برای پی شر ب و تو سعه اقت صادی خود ،بهجای
گرا ش به تولید علم و ۀاوری بومی خود ،ناآگاهانه و تحب ترگیر ت لیغاا و شککارهای غر  ،ۀاوریهای ان اشککتی موجود را خر داری
کۀۀد و سپس برای ا جاد صر ت اقتصادی در آنها ،ساختارها و تۀظیماا و روابط اجتماعی و قومی و خانوادگی خود را تغییر و به شیوۀ
دلخواه غر سککامان دهۀد .ا ن را ۀد غفلب از تولید علم موردنیاز بومی ،چرخت جد دی از وابسککتگی و اسککتعمار رانو ن را به وجود
آورده اسب و کشورها را بیشازپیش به دنیای غر و محصوالا آن و ت عاً رهۀب و ا دئولوژی آن وابسته میکۀد و پرواضح اسب که
قرار گر تن در چۀین چرخهای شد داً مخالف م ۀای میاومتی اسب.
بهعۀوانمثال ،عدهای ا ستدالل میکۀۀد برای جلوگیری از مهاجرا رو ستا یان به شهرها با د برای آنها در همان رو ستای محل
زندگی ا جاد اشکککتغال کۀیم .چۀانچه تۀها راه برای ا ن مۀظور ،متیاعد کردن سکککرما هداران داخلی و خارجی برای سکککرما هگذاری در
روستاها و مۀاطق محروم تصور شود ،بهتدر ج شتۀۀدگی اقتصاد هم نما ان خواهد شد .سرما هداران در صورتی اقدام به سرما هگذاری
میکۀۀد که بتوانۀد با احداث کارخانهای بمرگ و بهرهگیری از «نیروی کار ارزان روسککتا یان» حداکثر سککود را به دسککب آورند .بد ن
ترتیب ،در صورتیکه سرما هداری پیدا شود که بخواهد در ا ن مۀ یه سرما هگذاری کۀد ،با تر سیس کارخانههای بمرگ ،اوالً مردم آن

مۀ یه را به ممدوری میگیرد؛ گانیاً مۀابع ط یعی آن مۀ یه را در راستای اهداف سودجو انت خود تغییر میدهد و مثالً مردم را یط به
کشب محصوالتی سوق میدهد که برای کارخانت او الزم اسب .بد ن ترتیب ،آن مۀ یه که در زمانها ی نهچۀدان دور ازلحاظ اقتصادی
خودکفا بوده اسککب ،ت د ل به مۀ یهای تکمحصککولی با اسککتفادۀ بیرو ه از مۀابع ط یعی و تخر ب محیطز سککب میشککود و از همه
مهمتر ،رهۀب مردم به ممدوری و کارگری تغییر میکۀد .سرما هگذار لموماً ان سان تالم و ا ستعمارگری نی سب ،اما ا ستفاده از ۀاوری
ان اشتی ط یعتاً چۀین پیامدها ی را به دن ال دارد و بهگونهای ساختاری موج اا تلم به انسانها و ط یعب را راهم میسازد.
با ت د ل رهۀب عمومی مردم از تولیدگری و احیاگری به ممدوری ،نیش آنها در اقتصکککاد به مصکککرفکۀۀدگانی صکککرف تیلیل
می ابد که برای ترمین مالی مخار زندگی خود تالش میکۀۀد با کمتر ن کار ،بیشکککتر ن درآمد را داشکککته باشکککۀد (بهداد و نعمانی،
 :1393صککص )46-45؛ درحالیکه رهۀب کار و تالش در مردم ،اگر بهدرسککتی هدا ب شککود ،باعث آباد کردن زمین و خودکفا کردن
ا ن مۀ یه بدون تعرض و تخر ب و آلودگی محیطز سککب خواهد شککد .مثال د گر در ا ن زمیۀه ،ناد ده گر تن نیش عشککا ر در تولید
ملی اسب با ا ن توجیه که عشا ر نمیتوانۀد از ۀاوریهای ان اشتی وارداتی برای تولید ان وه استفاده کۀۀد و لذا با د جمعیب عشا ر که
با کار بیوقفه ،بخش عمدهای از محصککوالا دامی موردنیاز کشککور را به صککورتی ط یعی و ارگانیک و بدون نیاز به خوراندن مواد مضککر
هرمونی و آنتیبیوتیک صکککۀعتی ترمین میکۀۀد ،توسکککط ۀاوریهای مدرن به کار گر ته شکککوند و در بهتر ن حالب ،در «بۀگاههای
دامداری صۀعتی» مشغول به کار شوند تا همان محصوالتی را که ق الً خودشان به صورا ط یعی تولید میکردند ،اکۀون با استفاده از
ۀاوریهای ان اشتی و خوراندن خوراکهای مضر صۀعتی به دام ،تولید کۀۀد و نها تاً با در ا ب ممد ،نیش مصرفکۀۀدگی را در اقتصاد
بر عهده بگیرند .یدان علم بومی موردنیاز ا توجهنتردن به آن باعث شده ا سب از ع شا ر ،علیرغم وجود تر یبهای راوان ان سانی و
ط یعی و جغرا یا ی و تار خی ،نهتۀها در زمیۀت میاوم سازی اقتصاد بهرهگیری نشود بلته با اتخاذ شیوههای غلط و غیرکارشۀاسانه ،ا ن
تر یب عظیم رو به نابودی برود.
د) مردمی بودن

تی د گر از مؤلفههای میاومب ،متۀوع سازی عاالن اقت صادی ا سب .ا ن امر از طر ق م شارکب حداکثر مردم در اقت صاد محیق
میشککود .مشککارکب مردمی در اقتصککاد عۀی حضککور آگاهانه ،داوطل انه ،عاالنه ،جمعی و ردی و متۀاسککب با توان همه ا راد ملب در
تمامی عر صههای اقت صادی ک شور در سه ساحب ت صمیمگیری ،ت صمیم سازی و اقدام (ح سۀی و ح سیۀی :1391 ،ص  .)2اگر کلیب
اقتصککاد در دسککب عدهای سککرما هدار بخش خصککوصککی باشککد و اکثر مردم بهعۀوان کارگر و کارمۀد ممدبگیر در خدمب آنها باشککۀد،
تصمیماا ا ن عده سرما هدار بر تمامی عالیبهای اقتصادی اگر میگذارد .درا نصورا ،آحاد مردم در اقتصاد مشارکب و حضور عال
نداشته و در برابر تحوالا اقتصادی عمالً نیشی جم مصرفکۀۀده بودن ندارند .هرچۀد مصرف بخش عمدهای از اقتصاد را در بر میگیرد
و هدا ب میکۀد ولی در اقت صادی که میخواهد میاومب دا شته با شد و بر تر یبهای درونی خود اتتا کۀد ،عموم مردم ن ا د یط از
حیث مصرف بر اقتصاد ترگیر بگذارند ،بلته رهۀب عمومی با د به سمب کار و تولید و کارآ ر ۀی و نه ممدبگیری برود.
بهلحاظ صر ت اقتصادی وقتی حجم ک بۀگاه از میدار مشخصی بیشتر میشود ،ساختارهای د وانساالری آن گستردهتر میشود
و هم ۀههای ز ادی را برای آن بۀگاه ا جاد میکۀد درحالیکه در شیوه تولید کارگاهی و بۀگاههای خرد محلی ،بهدلیل اشراف صاح ان
کارگاه ا بۀگاه بر تمامی هم ۀهها و مخار واحد تولیدی خود ،بهتر میتوانۀد هم ۀهها و قیمب تمامشکککده را مد ر ب و کاهش دهۀد.
عالوهبرا ن ،وقتی عمدۀ مردم م ستییماً وارد عر صت تولید شوند و در مییاسهای خرد مح صوالتی را عر ضه کۀۀد ،ا جاد ضای رقابب
باعث به ود کیفیب و کمیب محصوالا و ارتیای بهرهوری می شود و از ا ن طر ق نیم مما ای گستردهای را برای اقتصاد ملی به ارمغان
میآورد و به ا ستحتام ساخب درونی اقت صاد کمک میکۀد .همچۀین ،گ سترش کارگاههای تولیدی محلی میتواند نیازهای هر مۀ یه
را بهصکککورتی خودکفا ترمین کۀد و از ا ن طر ق نهتۀها میاومب اقتصکککادی در سککک ح مۀ یهای نیم محیق میشکککود بلته هم ۀههای
حملونیل کاال بین مۀاطق مختلف به شدا کاهش می ابد و مۀحصر به مواردی می شود که به هیچ نحو نمیتواند در آن مۀ یه تولید
شود و جا گم ۀی هم در تولیداا مۀ یه ندارد و لموماً با د از د گر مۀاطق وارد شود.

ه) عدالتبنیانی

تی د گر از عوامل مهم تضمینکۀۀده میاومب اقتصادی ،ابتۀای تۀظیماا و ساختارها بر اساس عدل اسب .عدالب با ا جاد توازن
در حیوق و تتالیف اجتماعی و ردی و ط یعی و حاکمیتی« ،قوامبخش» جامعه ا سب و اقت صاد را از ر شد کار تاتوری و ناموزون دور
نگه میدارد .رشد نامتوازن با سوقدادن همه امتاناا و تر یبهای متۀوع اقتصاد به سمب ک بخش خاص اص الحاً پیشرو ،اقتصاد
را به سککمب تکمحصککولیشککدن و اتتای صککرف به مم بهای رقابتی جهبدهی میکۀد و تکمحصککولیشککدن ک اقتصککاد بهمعۀای
آ سیبپذ ری شد د آن اقت صاد ا سب چراکه کوچکتر ن نو سان و شار و تحر می در ا ن بخش ،میتواند کل اقت صاد را دچار اختالل
کۀد.
عدالب مفهومی بسککیار گسککترده دارد و در ضککای اجتماعی ،نهتۀها هدف ،بلته م ۀای تۀظیماا و حتی روش تۀظیم نیم هسککب
(زر اف و همتاران :1394 ،ص  .)167جامعت م لو اسککالمی ،هم بهدن ال تحیق عدالب در همت سک وح و روابط اسککب ،هم در میام
تۀظیم و سککاماندهی ،عدالب را م ۀای خود قرار میدهد و هم در جر ان پیشککر ب اجتماعی ،بر اسککاس مواز ن عدل و قسککط حرکب
میکۀد .عدالب میتواند با همسوکردن روابط انسانی با نظام تتو ن ،از تر یب سۀبهای امدادی الهی استفاده کۀد و شتا پیشر ب
جامعه را به طرز چ شمگیری ا ما ش دهد .ال ته عدالب امری ت شتیتی ا سب و هراندازه که ان سان و جوامع ان سانی به عدالب نمد کتر
شوند ،بیشتر از امدادهای غی ی الهی بهرهمۀد میشوند و ا ن اختصاصی به جامعت اسالمی و غیراسالمی ندارد « :کالًّ نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ
مِنْ عَ اءِ رَبِّک وَ ما کانَ عَ اءُ رَبِّک مَحْظُوراً» (اسراء)20 ،؛ هرچۀد که عدالب حیییی و کامل تۀها در جامعت اسالمی تحیقپذ ر اسب.
میاومب و استحتام ساخب اقتصادی بدون توجه به عدالب ممتن نیسب .عدالب اجتماعی ،عالوه بر ا ۀته شیوۀ درسب استفاده
ِصککرَهُمْ وَ الْرَغْاللَ الَّتی کانَبْ عَلَیهِمْ
ضککعُ عَۀْهُمْ إ ْ
از تر یبها و امتاناا را برای احیای اسککتعدادهای درونی اقتصککاد راهم میکۀد :وَ َ
(اعراف ،)157 ،میتواند تر یبهای جد دی را در اقتصاد ا جاد کۀدَ « :إنَّ ِی الْعَدْلِ سَعَه» (نهجال الغت (للص حی صالح) ،ص.)57 :
عدالت بهمثابه روش علمی

زمانی که عدالب را بهمثابت روش علمی در نظر بگیر م ،با توجه به تلیی د ۀی از عدالب ،حیوق ارکان با د بهگونهای متوازن و
هماهۀب در س وح مختلف عدالبپذ ری ا فا شود .بر ا ن ا ساس میتوان به رآ ۀدهای سهگانت «تحییق»« ،تحیق» و «احیاق» ( ا
همان تتلیف) قائل شد .ا ن رآ ۀدها ناتر به نظام انگیمه ،نیاز و امتان صورا میگیرد (زر اف و همتاران :1394 ،ص :)171-170
 .1رآ ۀد تحییق :رآ ۀد و حوزهای ا سب که در آن گمارههای حیییی در ارت اط مۀ یی با گمارههای واقعی (که بیانگر موا ضع و
مختصاا و و ژگیهای موضوع تحییق باشد) ،بهصورا «مدل مفهومی» ارائه میشود و «وضعیب م لو » را به نحو قابل تحییی ارائه
میکۀد .ال ته ا ن «مدل مفهومی» با دهای کالن و بسترساز را در قالب اصول موضوعه و قواعد کلی حاکم بر ر تار ارائه میکۀد .در ا ن
حوزه ،جهبها و انگیمهها سامان می ابۀد و برای تحیق آماده میشوند.
 .2رآ ۀد تحیق :در ا ن رآ ۀد ،متانیسم امتان تحیق ،ا جاد بسترها و توانمۀدیهای الزم و نیم رآ ۀد متۀاسب سازی امتاناا و
نیازها ،نظام اولو ببۀدیهای مۀ یی و درنها ب دسکککتیابی به راه ردهای معین ط یهبۀدیشکککده برای حرکب گامبهگام نظام تری
صورا میپذ رد .خروجی ا سا سی ا ن رآ ۀد پژوهش ،د ستیابی به سۀدی راه ردی ا سب و شاخصهای حیوقی-تتلیفی رهآورد ا ن
سۀد راه ردی خواهد بود.
 .3رآ ۀد احیاق :ا ن حوزه از پژوهش ،بهدن ال احیاق عیۀی حیوق ا سب و تالش می شود تا بر ا ساس الماماا و شرا ط ضروری
عیۀی ،شاخصهای حیوقی-تتلیفی و کمیب و کیفیبها سامان ابۀد و بر اساس نظام برنامهر می متۀاسب ،مدل کاربردی پیشۀهادی
جهب تحیق نها ی حیوق ارائه گردد.
آنچه در تمامی ا ن رآ ۀدها مهم اسب توجه به توازن میان امتاناا و نیازها و میمان همسو ی آن با انگیمههاسب.
و) رویکرد جهادی

رکن د گر میاومب که در ضای عمل و تدبیر اقتصادی م رح میشود« ،جهاد» اسب .تحول در نگرشها و عیۀیبها و تلییهای
را ج و متعارف کاری ب سیار سخب و طاقب ر سا سب و با روالهای معمول و بوروکراتیک نمیتوان آن را محیق ساخب؛ چراکه خود

سکککاختارهای د وانسکککاالرانت موجود ،مانعی بمرگ در راه آزادسکککازی تر یبها و اسکککتعدادهای نهفتت اقتصکککاد دارند و غل ت روحیت
محا ظهکاری و حفظ وضع موجود ،مانع از پذ رش تحول میشود.
مفهوم جهاد در ضکککای ادبیاا د ۀی ،جا گاه ر یعی دارد و با تحر ک انگیمههای معۀوی و الهی ،قدرا انسکککان را در مواجهه با
سختیها و مشتالا چۀد ن برابر میکۀد .روحیت جهادی ،شجاعب و خ رپذ ری در عین مسئولیبپذ ری را بهدن ال دارد و ا ن خود
میتوان موتور محرک پیشر ب اجتماعی باشد (حسۀی و کجوری :1395 ،ص  .)145جسارا کۀارگذاشتن علوم و ۀاوریهای وارداتی
و ان ا شبمحور و تالش برای تغییر ساختارهای اجتماعی برای ا فای نیش مؤگر آحاد مردم در اقت صاد بهعۀوان تولیدکۀۀده و کارآ ر ن
احیاگر نه صرف ممدبگیران م صرفکۀۀده و همچۀین شۀا سا ی و اتتا به مۀابع و دا شتههای درونی و احیای ا ستعدادهای اقت صادی
کشور ،جم با انگیمۀ پا انناپذ ر الهی و تالش خستگیناپذ ر که در روحیت جهادی جمع شده اسب ،امتانپذ ر نخواهد بود.
بۀابرا ن مدل نظری اقتصاد میاومتی بهصورا ز ر خواهد بود:

نیروی انسانی
احیای استعدادها
درونزایی
ایجاد استعداد جدید

منابع طبیعی
جغرافیای اقتصادی

مشارکت در تولید
مردممحوری
مصرف در حد کفایت
تولید علم و فناوری بومی
دانشبنیانی

بهصرفه کردن تولید

مبنا :مقاومت

عدالتبنیانی
(توازن
اجتماعی)

در سطح مبنا

وضع در موضع
(عدالت تنظیمی)

در سطح روش

توازن حقمدار

در سطح هدف

احقاق حقوق
(عدالت حقوقی)

تضمین مقاومت درونزا
برونگرایی
اقتدار اقتصادی

جهادگری

تحریک انگیزههای معنوی
تحول در ساختارها

در ادامه سعی خواهد شد تا متۀاسب ا ن مؤلفهها راه ردهای الزم جهب به ود نیشآ ر ۀی عشا ر در تولید ملی ارائه شود.

 .3الگوی مطلوب اقتصاد عشایر متناسب با نظریه اقتصاد مقاومتی
ع شا ر تی از تر یبها و ا ستعدادهای درونی اقت صاد ک شور ا سب که جدای از امتیازاا رهۀگی و تمدنی و تار خی ،بهلحاظ
اقتصادی از و ژگیهای مۀحصربه ردی برخوردار اسب .و ژگی کوچۀدگی عشا ر به آنها ا ن امتان را میدهد که در تمام ماههای سال
به کار تولید ا شتغال دا شته با شۀد ،برعتس ک شاورزان تجان شین که یط در نیمی از سال م شغول به کار ه ستۀد و در زم ستانها
نمیتوانۀد ک شب و زراعب کۀۀد .همچۀین بهدلیل کوچ ع شا ر ،زمین و مراتع در نیمی از سال ر صب ا ستراحب دارند و بد ن ترتیب
مراتع از محل چرای دامها آسی ی نمیبیۀۀد.
وجود دامهای ع شا ر تی از طرق گردها شانی گیاهان در مراتع به شمار میرود .ا ستفاده از سیاهچادر و کاربرد مواد ط یعی در
آن ،همراهی عشککا ر با ط یعب را ممتن سککاخته اسککب .عالوهبرا ن ،زندگی در دامان ط یعب و اسککتفاده از محصککوالا دامی ط یعی و
ا ص الحاً ارگانیک ،به سالمب ج سمی و روحی مردمان ع شا ر کمک ب سیاری میکۀد .مح صوالا ع شا ر خ صو صاً مح صوالا دامی
میتواند بخش عمدهای از نیاز کشککور را ترمین کۀد .باوجودا ۀته جمعیب عشککا ر حدود 2درصککد جمعیب کشککور را تشککتیل میدهد،
اماعشککا ر با تولید حدود  20درصککد از نیازهای انواع پروتئین حیوانی کشککور (که عمدتاً گوشککب قرمم گوسککفۀدی و ک کاالی تیر اً
راه ردی اسککب) ،جمو مولدتر ن قشککر از اقشککار جامعه ا رانی به شککمار میروند؛ عۀی هر رد بهاندازهی ده نفر تولید میکۀد (موحد،
 :1394ص  .)39باا نحال ،در طول تار خ صدسال اخیر ،نهتۀها از ا ن تر یب استفادۀ الزم نشده اسب که در هر دورهای به نحوی در
نابودی ا ن تر یب عظیم تالش شده ا سب .دوران پهلوی بهمۀظور نابود کردن قدرا سلح شوری ع شا ر و به بهانت نا سازگاری س ک
زندگی کوچنشککیۀی با توسککعه و پیشککر ب در تلیی غربی آن ،با روشهای تحتمآمیم و زورمدارانت مختلف عمدۀ عشککا ر را مج ور به
تجانشیۀی کردند .برنامت کجانشیۀی اج اری ،ا به قول مرموران آن زمان« ،تخته قاپوی» عشا ر ،از  1308شمسی آغاز گرد د و به
تدر ج تمام کوچنشیۀان ،به زور سرنیمه کجانشین شدند (امانالهی بهاروند :1383 ،ص 172؛ کاتوز ان :1392 ،ص  .)356در دوران
پیروزی انیال اسککالمی ،اگرچه از طرف مسککئوالن نظام اهتمام جدی نس ک ب به امور عشککا ر وجود دارد اما وقتی کار به مسککئوالن و
مد ران ردههای پا ینتر میر سد همان تلیی گذ شته همچۀان وجود دارد و سیا سبها و برنامههای دولبها عمدتاً در جهب ت شو ق
عشا ر به تجانشیۀی اسب.
اقتصاد عشا ر را از دو جۀ ه میتوان بررسی کرد:
اول ،عشا ر بهعۀوان بخشی از تر یب درونی اقتصاد ملی؛
دوم ،اقتصاد عشا ر بهمثابت ک کل.
در نگاه اول ،اقت صاد ع شا ر را بهعۀوان جمئی از اقت صاد ملی در نظر گر ته و روابط آن را با د گر حوزههای اقت صاد ملی برر سی
میکۀیم؛ اما در نگاه دوم ،خود اقتصاد عشا ر را بهعۀوان ک کل که دارای اجما و ارکانی اسب در نظر خواهیم گر ب.
با توجه به م ۀا ی که در بخش ق لی م رح شد ،اقتصاد عشا ر اوالً با د خودش میاوم باشد و شاخصهای اقتصاد میاومتی را در
خود ا جاد کۀد و گانیاً به د گر بخشهای اقت صاد ملی کمک کۀد تا میاوم سازی شوند و گالثاً در صورا وجود خلل در اقت صاد ملی ،تا
حد امتان بتواند در کاهش آسیبپذ ری اقتصاد ملی نیشآ ر ۀی کۀد.
اقتصاد عشایر بهعنوان یک کل

وقتی اقت صاد ع شا ر بهعۀوان ک کل در نظر گر ته شود ،با د تمامی ارکان اقت صاد میاومتی را در آن لحاظ کرد؛ عۀی اقت صاد
عشا ر با د درونزا ،مردم محور ،دانشبۀیان ،عدالببۀیان ،برونگرا و با رهۀب و مد ر ب جهادی باشد.
اشککاره شککد که درونزا ی از تتیه بر اسککتعدادها و تر یبهای داخلی نشککرا میگیرد .عشککا ر دارای تر یبهای متعددی در
زمیۀههای امۀیب ،رهۀب و اقتصاد هستۀد که برای میاومسازی اقتصاد با د بدانها تتیه کرد (موحد :1394 ،ص )39؛ پس از شۀاخب
صککحیح از تر یبهای درونی عشککا ر ،با د با آسککیبشککۀاسککی ا ن تر یبها ،علل و عواملی که باعث ناد دهگر تن و عالنشککدن ا ن
تر یبها سب را شۀا سا ی کۀیم .در مرحلت بعد ،با ا ستفاده از م شارکبدادن خود ع شا ر و با بهکارگیری شیوههای دانشبۀیان ،ا ن
موانع را ر ع کرد.
به نظر میر سد با عالکردن ا ستعدادهای درونی ع شا ر ،نهتۀها میتوان ع شا ر را بهلحاظ معی شتی خودکفا و م ستیل کرد ،بلته
مازاد محصول آنها میتواند بخش عمدهای از نیازهای کشور را در زمیۀت محصوالا دامی و صۀا عدستی ترمین کۀد .همچۀین اتتا به

نیروهای مردمی ع شا ر و ارائت راهتارهای دانشبۀیان م تۀی بر دانش و ۀاوری ساده ،درد سترس و ارزان ،باعث میاوم سازی اقت صاد
ع شا ر و درعینحال ،ر شد مح صوالا و تولیداا آنان خواهد شد .بد هی ا سب که ا ن امر جم با تالش مجاهدانه و در ب ستری عادالنه
میسکککر نخواهد بود؛ نگاهها و سکککاختارهای موجود با د اصکککالح شکککوند و ا ن مهم ،نیازمۀد مد ر ب جهادگرانه و ارائت جا گم نهای
عدالبمحور اسب بهگونهای که عدالب به صورا ساختاری و سازمان ا ته در با ب زندگی عشا ر رسوخ کۀد و با ا جاد امۀیب معیشتی
و روانی ،استعدادهای آنان را در زمیۀت تولید بیشازپیش بالفعل کۀد.
برخی موانع در مقابل عشایر

بد ن مۀظور و تا حد امتان و ضرورا ا ن پژوهش ،به صاحبنظران در حوزۀ ع شا ر ،م سئوالن علی در سازمان امور ع شا ر و
بسیج جامعه عشا ری و همچۀین برخی از نما ۀدگان مجلس مۀاطق عشا رخیم مراجعه شد .در ا ن مصاح هها از نمونههای دردسترس
استفاده شده اسب .همچۀین بهمۀظور تتمیل بحث ،م العاا میدانی با حضور در محل عشا ر استان چهارمحال و بختیاری و با انجام
مصاح ههای باز با مردم عشا ر صورا پذ ر ب.
هدف اصلی در مصاح ه با نخ گان ،آسیب شۀاسی وضع موجود و ترسیم وضع م لو بود .علیرغم پیگیریهای مترر ،بهدلیل
اندکبودن تعداد ا رادی که با پشکتوانت علمی و دانشکگاهی در زمیۀت عشکا ر بهطور خاص پژوهش کرده باشکۀد و همزمان با مسکائل و
چالشهای عیۀی ع شا ر آ شۀا ی دا شته با شۀد ،شۀا سا ی و ارت اطگیری با آنان بهد شواری و با کۀدی انجام شد3.هدف ا صلی در
مصاح ه با مسئوالن امور عشا ر ،شۀاخب نظام تصمیمگیری و آسیب شۀاسی رو تردها و ساختارهای دولتی در مد ر ب امور عشا ر
بود4.بر اساس آخر ن سرشماری عشا ر کوچۀده کشور در سال  ،1387جمعیب عشا ر چهار محال و بختیاری  126،039نفر در قالب
 14،657خانوار یالقی و  6،032خانوار قشالقی اسب که بیش از  1،500،000راس دام در اختیار دارند.
درمجموع ،میتوان گفب تی از جلوههای ساختارهای غیرعادالنه در زندگی عشا ر ،یدان دسترسی عشا ر به مصرفکۀۀدگان
نها ی از مح صوالا تولیدی آنها سب و ا ن امر باعث پد دآمدن سل سلت داللها ی شده ا سب که تولیداا ع شا ر را به قیمب ناچیم
خر ده و با گردش چۀدبارۀ مح صوالا تا ر سیدن به م صرفکۀۀدۀ نها ی ،قیمب نها ی را بسیار ا ما ش میدهۀد .ا ن را ۀد باعث تلم
دو سو ه هم به ع شا ر و هم به م صرفکۀۀدۀ نها ی می شود .چۀانچه بتوان ساختاری برای ارت اط م ستییم ع شا ر با م صرفکۀۀدگان
نها ی از طر ق ا جاد تعاونیها ا بازارهای محلی و مۀ یهای عر ضت م ستییم مح صوالا ا جاد کرد بهگونهای که عوامل تولیدکۀۀده به
سهم عادالنت خود برسۀد ،میتوان امیدوار بود که تولید عشا ر رونق دوچۀدانی پیدا کۀد .ال ته شا د نمونهها ی از ا ن اقداماا بهصورا
پراکۀده باشد ،اما ا ن الگوها با د با نگاه علمی تدو ن و ترو ج شوند.
تی د گر از جلوههای سککاختارهای ناعادالنه در زندگی عشککا ر ،ناتوانی آنان در گر تن تسککهیالا بانتی اسککب چراکه گر تن
تسهیالا بانتی کالن مۀوط به داشتن وگا ق و اسۀاد ملتی معت ر بوده و اع ای تسهیالا بانتی خرد با آوردن ضامن معت ر امتانپذ ر
ا سب و ع شا ر از ا ن هر دو محروم ه ستۀد .میتوان با همتاری سازمان ا سۀاد ،برای انواع دارا یهای ع شا ر اعم از دام و مرتع ا سۀاد
معت ر ص کادر کرد تا بتوانۀد به پشککتوانت آنها از تسککهیالا بانتی اسککتفاده کۀۀد؛ بهرهگیری از تر یبهای قانونی برای المام بانکها به
اع ای ت سهیالا موردنیاز ع شا ر بدون نیاز به وگا ق ملتی از راهتارهای د گر در ا ن زمیۀه ا سب؛ عالوهبرا ن ،میتوان ساختارها ی
مردمی و خار از نظام بانتی را برای ترمین نیاز عشا ر به نید ۀگی پولی و مالی طراحی و اجرا کرد.

 3در این زمینه با آقای محمد دلگرم ،از مسئئئئئ ولین جهاد سئئئئئازیدحی و آقای حسئئئئئن ایرایبا  ،مدیر کل سئئئئئاب امور تعاوییها و یظام بهرهبرداری
سازمان امور عشایر کشور مصاحبهها صورت پذیرفت.
 4در این راسئئتا به مهمترین یهاد دولتی مسئئ ول امور عشئئایر یعنی «سئئازمان امور عشئئایر» مراجعه شئئد و با آقایان میر ولی صئئزرزاده ،قا م ممام
ریاست در سازمان عشایر ،سیاوش احمدی میرقا د ،مدیر کل دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر سازمان امور عشایر کشور و میر امینی،
م شاور آموزش و ترویج ریا ست سازمان امور ع شایر مصاحبه صورت پذیرفت .همچنین جل سۀ م شترکی با آقای میزبان ،معاون تو سعه و امور
زیربنایی سازمان امور عشایر و دو تن از کارشناسان ایشان آقای دکتر پاریخی و دکتر رحیمی برحزار شد .همچنین با تعدادی از یمایندحان مجلس
که عمدتا ً از مناط عشئئئئایریشئئئئین بودید ،مصئئئئاحبههایی صئئئئورت حرفت (آقایان بزرحواری یمایندۀ کهکیلویه و بویراحمد ،حسئئئئینی یماینده قصئئئئر
شیرین ،کوثری یمایندۀ تهران ،بروجردی یمایندۀ بروجرد ،قره سید رومیایی یماینده تبریز ،سودایی یمایندۀ خوزستان).

ساختار زندگی کوچن شیۀی ،نیازمۀد چارهاند شی ا سا سی برای ترمین بهدا شب و آموزشوپرورش و راه و تحیق م شارکبهای
مدنی سازگار با کوچنشیۀی اسب .حل ا ن مسائل با د به صورتی ساختاری صورا بگیرد تا اطمیۀان حاصل شود که مشتل به صورا
ر شهای و واقعی حل شده اسب.
 .4استخراج راهبردها براساس نظریۀ مبنا
نظر ت م ۀا ضامن ان سجام پژوهش و مانع از التیاط و پراکۀدگی در آن ا سب .درواقع نظر ت م ۀا م سیر ر سیدن از م ۀا تا مدل را
نشان میدهد .مهمتر ن کارکرد نظر ت م ۀا ،جهبدهی مسیر حرکب و تحول پد ده از وضع موجود به سمب وضع م لو اسب؛ ال ته
وضککع م لو در ا ن نگاه ،حالتی ا سککتا و تۀواخب ندارد بلته به هر میمان که حیوق پا های ناتر به پد دۀ موردبررسککی بیشککتر و
متوازنتر احیاق شود ،پد ده به س ح جد دی متحول می شود و ت عاً حیوق و تتالیف جد دی را ا جا میکۀد .ا ن حرکب تحولی تا
بینها ب میتواند ادامه پیدا کۀد و بهاص الح پد ده را در مدار عدالبپذ ری باالتری قرار دهد.
نظر ت م ۀای مختار در ا ن پژوهش ،اقت صاد میاومتی ا سب .بر ا ساس ا ن نظر ه ،عۀ صر میاومب با د در زندگی ع شا ر « علیب»
پیدا کۀد .بد ن مۀظور ،با تتیه بر بیاناا ره ر معظم انیال مدّ تلّه العالی بهعۀوان م دع ا ن نظر ه ،شککش اصککل برای اقتصککاد میاومتی
اسککتخرا شککد :درونزا ی ،برونگرا ی ،عدالببۀیانی ،دانشبۀیانی ،مردممحوری و رهۀب و روحیت جهادی .ا دۀ اصککلی ا ن اسککب که
هرکدام از ا ن شش ا صل با د در ع شا ر تحیق و علیب پیدا کۀد .پیشازا ن ،نظر ه مذکور بهطور مف صل شرح داده و ناتر به اقت صاد
عشککا ر ،بهیۀهسککازی شککد .هر ک از ا ن اصککول ،وتا فی را برای ارکان حیوقی مربوط به عشککا ر ا جا و برنامهها و اقداماا آنها را
جهبدهی میکۀد .بهطور خالصه ،جهبگیری کلی ناتر به هر اصل در جدول ز ر آمده اسب:
جدول شماره  :1راهبردهای مقاومسازی تولید عشایر
اصول

راهبردهای کلی

درونزایی

خودکفایی عشایر

برونگرایی

ایفای نقش در تولید و اقتصاد ملی

عدالتبنیانی

رشد متوازن استعدادها ،برابری در فرصتها و بهرهبرداریها

دانشبنیانی

دانشبنیان کردن سبک تولید و توزیع عشایر

مردممحوری

اتکای پیشرفت عشایر بر آحاد مردم عشایر و مشارکت همگانی آنان

فرهنگ و روحیۀ جهادی

فعلیتیافتن روحیۀ جهادی و تالش مضاعف در بدنه مردمی عشایر و مسئوالن امور عشایری

راهبردهای کلی برگرفته از اصول نظریۀ مبنا

وابسککتگی پد ده به عوامل بیرونی به هر عۀوانی ،مسککیری برای آسککیبپذ ری آن ا جاد میکۀد .تر یبهای سککرشککار عشککا ر
نو دبخش آن ا سب که نیروهای درونزا برای ر شد ع شا ر به صورا بالیوه و حتی بالفعل وجود دارد و تۀها کا ی سب از ا ن ر صبها و
توانمۀدیها بهخوبی استفاده کرد .مهمتر ن گام در ا ن زمیۀه آن اسب که هم خود مردم عشا ر و هم مسئوالن امور عشا ری بپذ رند
که عشا ر میتوانۀد با اتتا به نیروهای درونی خود ،مشتالا و محرومیبهای خود را مرتفع کۀۀد.
باا نحال ،خوداتتا ی بهتۀها ی نمیتواند ضامن ا ستیرار و دوام میاومب با شد ،بلته دوام میاومب م ستلمم وجود مازاد در پد ده
اسب تا پوشش و حفاتی برای نیروهای درونی آن ا جاد شود .عشا ر نهتۀها میتوانۀد مشتالا خود را بهصورا درونزا حل کۀۀد بلته
میتوانۀد به کمک د گر بخشهای اقت صادی ک شور بیا ۀد و در حل م شتالا اقت صادی و امۀیتی و رهۀگی و سیا سی ک شور عاالنه
مشارکب کۀۀد .بهرهگیری از عشا ر در حل مشتالا کشور صر اً با تغییر رو تردها به آنان و زمیۀهسازی برای مشارکب آنان امتانپذ ر
اسککب .بهو ژه ا ۀته ا ن امر میتواند بارهای سککۀگیۀی را از روی دوش دولب بردارد و باعث کاهش تصککدیگری دولب شککوند؛ هم در
مسائل مربوط به عشا ر و هم در د گر حوزهها ی که عشا ر قادر به عالیب هستۀد.

ازآنجاکه الگوی پیشککر ب جمهوری اسککالمی نسککخهای پیشککرو و متما م اسککب ،نیازمۀد نوآوری و خالقیب و درنورد دن مرزهای
دانش اسککب .در ا ن مسککیر ،اگرچه از دسککتاوردهای دانشهای د گران اسککتفاده میشککود اما چون م دو و مسککیر و مۀتهای حرکب با
الگوهای توسعت غربی کامالً متفاوا و بعضاً متضاد اسب ،تولید دانشها و ۀاوریهای بومی جا گاهی بسیار کلیدی دارد.
در حوزۀ عشککا ر ،دانشها و ۀون ان اشککبمحور کاربرد چۀدانی ندارد چون ا ن ۀاوریها هم با اصککل درونزا ی و هم با اصککل
عدالببۀیانی در تضاد قرار دارد .بر اساس اصل درونزا ی ،رشد با د متتی بر نیروها و تر یبهای داخلی باشد اما مردم عشا ر سرما ت
کا ی برای خر داری و راهاندازی چۀین ۀاوریها ی را ندارند و ط یعتاً در صکککورا اصکککرار بر وارداا ا ن ۀاوریها ،با د از بودجههای
کالن دولتی وارد شود که ا ن امر هم به دولب شار میآورد و هم باعث واب ستگی بی شتر ع شا ر به دولب می شود .از سوی د گر ،بر
ا ساس ا صل عدالببۀیانی ،امتاناا و ر صبها با د به صورتی متوازن توز ع شود و لذا ان ا شب میاد ر ز ادی گروا و امتاناا در محلی
خاص هم زمیۀهساز انحصارگری اسب و هم توز ع متوازن را خدشهدار میکۀد .عالوهبرا ن ،ۀاوریهای ان اشتی عمدتاً با س ک زندگی
عشا ر سازگار نیستۀد و اگرچه ممتن اسب مشتلی را برطرف کۀۀد ،اما مشتالا متعدد د گری را به وجود خواهۀد آورد .بد ن مۀظور،
با د گروههای دانشبۀیان مثالً در قالب اردوهای جهادی شتل بگیرند و م شتالا ع شا ر را با نوآوری و خالقیب در تولید ۀاوریهای
ساده ،دردسترس و ارزان مرتفع کۀۀد.
نتته د گر ا ۀته ،الگوهای مد ر ب و برنامهر می امور عشککا ر با د برگر ته از آموزههای انیال اسککالمی باشککد .مترسککفانه بدنت
کارشۀاسی و اجرا ی دولب ،عمدتاً برای حل معضالا کشور بهطور کل و عشا ر بهطور خاص ،نگاه به الگوهای غربی دارند بدون ا ۀته
به م انی ارزشککی و رهۀگی و سککیاسککی و بسککترهای تولید آن الگوها توجهی بتۀۀد .ا ن امر نهتۀها باعث برهم زدن سککاختارهای بومی
میشود بلته پیامدها و عوارض مۀفی متعددی را به دن ال دارد.
مدّ تلّه
اصل پۀجم ،تتیه بر مردم و مشارکبدادن آنان در حل مسئله اسب .بر اساس نگاه امام خمیۀی رحمه اهلل و ره ر معظم انیال
العالی ،مردم جا گاه و ژهای در نظام ا سالمی دارند .دولب با د صر اً زمیۀه سازی و نظارا کۀد و کارها را خود مردم ع شا ر انجام دهۀد.
ا جاد و توسککعت ز رسککاخبها ،برقراری و حفظ امۀیب ،بیمه ،ترمین مالی ،قیمبگذاری ،دسککترسککی به بازارها و حملونیل محصککوالا
همگی با د تو سط خود ع شا ر صورا بگیرد و دولب صر اً بر ا ن م سیر نظارا دا شته با شد و هر جا که ا ن زنجیرۀ تولید تا روش و
مصرف با اختالل مواجه شد ،باز با مشارکب عشا ر ،مشتالا را مرتفع سازد .ا ن امر هم به چابک سازی دولب کمک میکۀد و هم در
راستای خودکفا ی و درونزا ی عشا ر اسب .همچۀین میتوان از تر یبهای عشا ر برای ر ع مشتالا روستا ی و شهری بهره گر ب
خصوصاً در ترمین امۀیب و خودکفا ی کشور در محصوالا دامی و زراعی.
ششمین اصل در اقتصاد میاومتی ،روحیت جهادی اسب .به علیبرساندن میاومب در عرصههای مختلف زندگی بهو ژه در ابتدای
امر کار چۀدان سادهای نیسب و نیاز به روحیت مجاهدا و ابتتار و خستگیناپذ ری دارد .تۀها رهۀب جهادی و تالش مضاعف میتواند
میاومب را در جامعه به علیب بر ساند .درزمیۀت ع شا ر ،هم خود مردم ع شا ر با د مجاهدا کۀۀد و با اتتا به نیروهای درونی خود و با
ابتتار و خالقیب مشتالا خود را حل کۀۀد و هم مسئوالن دولتی با د تالش مضاعفی را برای ج ران کمکاریهای گذشته خصوصاً در
زمان طاغوا انجام دهۀد و با جهبدهی برنامهها و عالیبهای خود ،زمیۀهساز خودکفا ی و نیشآ ر ۀی عشا ر در اقتصاد ملی شوند.
 .5جمعبندی
در ابتدای بحث به اهمیب نوع نگرش و تحلیل م سائل در جهبگیریهای اقت صادی ا شاره شد.گفته شد که هر م ۀای تحلیلی،
اوالً تعیینکۀۀدۀ واحد تحلیل و گانیاً مت ضمن د ستگاه تحلیلی خا صی ا سب .به ا ن ترتیب و با توجه به لموم بهکارگیری الگوی تحلیلی
متۀا سب با اقت صاد میاومتی ،تالش شد تا رو تری جد د برای تحلیل مو ضوعاا اقت صادی ارائه شود .در ا ن رو ترد ،ضمن ت یین
مو ضوع مورد نظر بر ا ساس مؤلفههای ا سا سی نظر ت اقت صاد میاومتی -که برگر ته از نظراا طراح ا صلی ا ن ا ده ،عۀی ره ر معظم
انیال مد تلّه العالی ،اسب -سعی میشود تا متۀاسب موضوع ،راه ردها ی جهب تیو ب ا ن مؤلفهها در موضوعاا مختلف ارائه شود.
میالت حاضکککر با در نظر گر تن اهمیب تیو ب تولید ملی و تر یب بسکککیار باالی عشکککا ر در ا ن زمیۀه ،تالش کرد تا با رو ترد
تحلیلی مؤلفهمحور راه ردهای الزم جهب ر ع موانع و تیو ب تولید عشا ر را مشخص کۀد .اشاره شد که اقتصاد عشا ر را از دو جۀ ه
میتوان بررسی کرد :اول ،عشا ر بهعۀوان بخشی از تر یب درونی اقتصاد ملی؛ دوم ،اقتصاد عشا ر بهمثابت ک کل .اقتصاد عشا ر اوالً
با د خودش میاوم باشککد و شککاخصهای اقتصککاد میاومتی را در خود ا جاد کۀد و گانیاً به د گر بخشهای اقتصککاد ملی کمک کۀد تا

میاوم سازی شوند و گالثاً در صورا وجود خلل در اقت صاد ملی ،تا حد امتان بتواند در کاهش آ سیبپذ ری اقت صاد ملی نیشآ ر ۀی
کۀد.
نها تاً م ابق با نظر ت م ۀای مختار در ا ن پژوهش ،عۀی اقتصکاد میاومتی ،نتیجه گر ته شکد که عۀصکر میاومب با د در زندگی
عشککا ر « علیب» پیدا کۀد .بد ن مۀظور ،با تتیه بر بیاناا ره ر معظم انیال مدّ تلّه العالی بهعۀوان م دع ا ن نظر ه ،شککش اصککل برای
اقت صاد میاومتی ا ستخرا شد :درونزا ی ،برونگرا ی ،عدالببۀیانی ،دانشبۀیانی ،مردممحوری و رهۀب و روحیت جهادی .ا دۀ ا صلی
ا ن ا سب که هرکدام از ا ن شش ا صل با د در ع شا ر تحیق و علیب پیدا کۀد .در ا ن را ستا ،پیگیری راه ردهای مربوطه ضروری
اسب.
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