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چکيده
انديشه ی طراحي الگوی اسالمي ايراني پیشرفت مدتي است که محافلِ دانشگاهي و اتاقهای فکر کشورمان را به خود مشغول
داشته است .در اين مقاله سعي بر آن است که ضمن مرور الگوهای رايج در فضای مديريت توسعه ،به استعداد حکمت صدرايي
و نظريهی حرکت جوهری در جهت فراهمآوری عقبهی نظری سودمند (ولو به صورت استعارهای) برای تدوين الگوی اسالمي
ايراني پیشرفت بپردازيم .سپس بر مبنای تفکیک سودمندِ مکتب صدرايي بین جوهر و عَرَض و با عاريت گرفتن نهادها ،دانش و
تا حدی فناوری (به خصوص دانش ضمني مستطر در فناوری) از جريان غیر اصلي اقتصاد به مثابهی جوهرهی جوامع تالش شد
تا بصیرت سودمندی پیرامون مسیر توسعهی دانشي کشور اسالميمان در چند سدهی اخیر به دست آيد .در نهايت مشخص شد
که شرط پیشرفت متوازن و اصطالحاً تکامل ،رشد هم جهتِ جوهره و عَرَض ميباشد و ساير انواع رشد صرفاً متمضن توسعهی
نامتوازن و نه تکامل بر مبنای الگوهای غربي است

واژههای كليدی :الگوی اسالمي ايراني پیشرفت ،نهادگرايي ،اقتصاد تکاملي ،حرکت جوهری ،حکمت صدرايي

 . 1استاديار دانشگاه تهرانsaifoddin@ut.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد فلسفه اخالق ،نويسنده مسئولaak.qbs@gmail.com :
 .3دانشجوی دکتری آيندهپژوهي دانشگاه تهرانa.h.rahbar@ut.ac.ir :
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 -1مقدمه
انديشهی طراحي الگوی اسالمي ايراني پیشرفت مدتي است که محافلِ دانشگاهي و
اتاق های فکر کشورمان را به خود مشغول داشته است .اصوالً تدوين چنین الگويي شقّي از
شقوق مطالعات آيندهپژوهانه است و بدون درك الگوهای عمیقتر باورپذير تاريخ ،آينده
همچنان غیرمتعارف ،فاقد ساختار و خیالي خواهد ماند 1.اين الگوها بیشتر در کالن تاريخ و
به تبع آن در فلسفهی تاريخ مورد بحث قرار ميگیرد لذا الگوی اسالمي ايراني پیشرفت
نیازمند مبنايي از جنس فلسفهی اسالمي با طعم تاريخپژوهانه و آيندهانديشانه در جهت
تببینِ حرکت و تحولِ جوامع ميباشد .از ديگر سو بنابر تحذير رهبر معظم انقالب؛ کشور ما
مهدِ فلسفه است و پسنديده نیست برای فهم فلسفه به ديگران مراجعه شود 2البته اين
موضوع نافي استفادهی آگاهانه از دستاوردهای ديگران نیست.
در اين مقاله سعي بر آن است که ضمن مرور الگوهای رايج در فضای مديريت توسعه ،به
استعداد حکمت صدرايي و نظريهی حرکت جوهری در جهت فراهمآوری متافیزيکي سودمند
برای تدوين الگوی اسالمي ايراني پیشرفت بپردازيم .به اين ترتیب بداهتاً مکاتب رايج در
فضای مديريت توسعه را از نظر ميگذارانیم سپس مروری بر مفاهیمِ حکمت صدرايي
خواهیم داشت .در گام بعدی به صورت گذرا به منطق هِگلي در جهت توجیه تکامل
اجتماعي و اقتصادی خواهیم پرداخت .اهمیت نظرات هِگل از آن جهت است که هر دو
جريان اصلي و غیراصلي اقتصاد در باب توجیه تطورات اقتصادی ،اغلب از دريچهی رقابت
(که ملهم از تنازع بقایِ دارويني و هِگلي است) به موضوع نگريستهاند و در نهايت تالش مي-
کنیم به کمک حکمت صدرايي ،پسزمینهی تحلیلي مناسبي را برای مديريت توسعه
بپروريم.
 .1سهیل عنايتاهلل ،1311 ،ص94
2.
=http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?q=%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1&p
search&page=1
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 -2مکاتب رایج در فضای مدیریت توسعه
ظرف سه دههی گذشته ،دو جريان اصلي 1و غیر اصلي 2اقتصاد به عنوان دو بديل
يکديگر در سطوح آکادمیک و کاربردی به رقابت پرداختهاند .گرچه اقتصاد هیچ کشور صرفاً
نماد يکي از اين مکاتب نیست.
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جريان اصلي اقتصاد عمدتاً به کالسیکها و نئوکالسیکها تعلق دارد و جريان غیراصلي
هماکنون عمدتاً شامل اقتصاددانان اصطالحاً تکاملگرا و نهادگرا ميباشد ولي در گذشته که
مکاتب وابستگي و ساختارگرايي نیز طرفداراني داشت در اين گروه جای ميگرفتند .ذيالً
پیرامون مکاتب رايج در فضای مديريت توسعه توضیحاتي ارائه ميشود
اقتصاد دانان كالسيك و نگرش مکانيکی به توسعه

4

انقالب صنعتي و بعد از آن رشد کشورهای پیشرو ،ساير کشورها را به پیروی از آنها
برای ايجاد ثروت و رفاه اقتصادی واداشت .آدام اسمیت 5پدر علم اقتصاد و ابداع کننده مکتب
اقتصادی کالسیک برای رشد اقتصادی در سطح يک کشور نظرات و پیشنهادهايي را ارائه
نمود .او معتقد بود که گسترش بازار ،عامل اصلي افزايش تولید ملي و بهرهوری نیروی کار
است و همین عامل است که هم رشد را ممکن ميسازد و هم در عین حال نه تنها محرك
الزم برای توسعه تولید را فراهم ميکند ،بلکه به گونهای اثر ميکند که بهرهوری نیروی کار
را نیز افزايش مي دهد .گسترش بازار ،فرصتهای الزم را برای افزايش تقسیم کار فراهم
مي کند و تقسیم نیروی کار يا تخصص گرائي به سه دلیل بهره وری نیروی کار را افزايش
ميدهد.

1. Mainstream economics
2. Non-Mainstream economics
 .3روح اهلل حمیدیمطلق ،1341 ،نامه سیاست علم و فناوری ،سال اول ،شمارهی اول ،ص 91
 .9امیرعلي سیفالدين ، 1334،نقش تکنولوژی برای رسیدن به جايگاه مناسب در تقسیم جهاني کار ،همايش علم و
فناوری ،آينده و راهبردها
5. Adam Smith
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کارگران در انجام دادن وظايف خاص کارايي بیشتر مييابند.
تخصص گرايي شغلي ،زمان صرف شده برای تغییر وظايف را کاهش ميدهد.
تخصص گرايي شغلي فرصت طراحي ماشین ها و ابزاراالت پیشرفته برای افزايش
بهرهوری نیروی کار را بیشتر ميکند.
او به مزيته ای اقتصادی ناشي از روابط متقابل تجاری کشورها و يا مناطق اشاره نمود.
وی بیان داشت که روابط تجاری هر کشور و يا منطقه براساس تولید کاال با کمترين هزينه و
صدور آن به ديگر کشورها و يا مناطق بنا شده است .اين امر به تخصیص بهینه منابع
اقتصادی بین کشورها انجامیده و از طرف ديگر باعث باال رفتن رفاه کلي بین مناطق و يا
کشورهايي که تجارت را انجام دادهاند ،ميگردد .ايشان اين نظريه را «تئوری مزيت مطلق»
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نامید .مزيت مطلق ،مکانیزمي مکانیکي است و سعي در انتخاب کشورهايي دارد که کاالهايي
با کمترين هزينه را تولید ميکنند .داروين در قرن بعد «انتخاب طبیعي» را با الهام از مزيت
مطلق بیان داشت.
آدام اسمیت معتقد بود که تجارت آزاد بین کشورها باعث تحقق تقسیم کار شده و
عوامل تولید کشورها بر تولید کاالهايي متمرکز خواهند شد که در آنها ،آن کاال در مقايسه
با ساير کشورها ارزانتر تولید شود .به نظر اسمیت ،اگر کشوری در تولید کااليي خاص مزيت
طبیعي داشته باشد مي تواند آن کاال را در مقايسه با ساير کشورها با هزينه کمتری تولید
کند .بدين ترتیب با تخصص کامل در تولید کاال هر کشور با وارد کردن کاالهايي که در
تولید آنها عدم مزيت مطلق دارند از تقسیم بین المللي کار بهرهمند خواهد شد.
اسمیت با تحلیل علل و منابع رشد اقتصادی ،برای پايدار ساختن فرايند رشد،
سیاستهايي را توصیه ميکرد :دولتها بايد تمامي موانع رقابت و تجارت آزاد را از میان بردارند،
نظارت بر تجارت بین الملل ايجاد انحصارهای دولتي و حمايت از انحصارها بايد خاتمه پذيرد،
نظم و قانون در مسیرهای تجاری تقويت گردد و قوانین حق ارشديت و حق وراثت که مانع
تقسیم زمینهای بزرگ بودند منسوخ شوند.
1.Theory of Absolute Advantage
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چندی بعد اقتصاددان ديگری به نام ديويد ريکاردو 1بیان داشت که برای مبادله کاال
احتیاج به مزيت مطلق منابع تولیدی وجود ندارد .نتیجه اين بازنگری «تئوری مزيت نسبي»
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بود .اين تئوری بر اين اساس استوار است که هر کشور و يا منطقه در کاال و يا خدمتي
تخصص مييابد و به صدور کاال مبادرت ميورزد که در تولید آن از يک برتری نسبي
برخوردار باشد .براساس نظريه مزيت نسبي ريکاردو ،حتي اگر يک کشور در تولید هر دو کاال
نسبت به کشور ديگری عدم مزيت مطلق داشته باشد .هنوز هم امکان اين که هر دو کشور از
برقراری تجارت بین خود بهره گیری کنند و منتفع شوند وجود دارد .در حقیقت هر کشوری
بايد کاالهايي را صادر کند که در تولید آن مزيت نسبي دارد و در صورت وجود هزينه فرصت
ثابت ،هر دو کشور از تجارت بهره گیری کرده و منتفع خواهند شد .چگونگي تقسیم منافع
حاصل از تجارت بین دو کشور بستگي به نسبت مبادله بین الملل دارد که دو کاال بر اساس
آن بین دو کشور مبادله ميشود .به هرحال اصل مزيت نسبي نشان ميدهد که تولید جهاني
کاالها و خدمات در يک سیستم تجارت آزاد به حداکثر ميرسد.
اقتصاد دانان کالسیک بر اهمیت تجارت و تخصص يافتن کشورها در تولید محصوالت
خاص براساس اصل «مزيت نسبي» معتقد بودند .ايشان معتقد بود که در اين صورت قیمت
کاالهای دستمزدی کاهش مي يابد و استفاده از منابع به نحو کارآمدتری صورت ميگیرد.
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مکانیزم توسعه کشورها از نظر ايشان ،شرکت در تجارت جهاني و تقسیم جهاني کار براساس
«مزيت نسبي» بود.
مکتب نئوكالسيك
با ظهور مکتب نئوکالسیک و رويکرد نظريه مارژينالیستها ،مساله توسعه اهمیت قبلي
خود را در تحلیل اقتصادی از دست داد و موضوع توزيع بهینه منابع نادر جای آن را گرفت.

1. David Ricardo
2. Theory of Comparative Advantage
 .3دايانا هانت ،1331 ،ص 13
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مدلهای اصلي که در اين راستا بوجود آمدند ،هدف تعیین بهترين شکل به کارگیری مقداری
مشخص از منابع را با روش ايستا برای بدست آوردن شرايط تعادل ايستا در يک اقتصاد
رقابتي ،اصطالحاً اپتیمم آن مد نظر داشتند 1.بدين ترتیب در تئوری جديد ،پديده توسعه به
خودی خود و به طور مستقیم در نظر نبود ،بلکه به شکل طفیلي و با روشهای مقايسهای
ايستا مورد توجه بود .روش جديد به اين سوال جواب ميداد که مثالً در شرايط تعادل
اقتصادی و به دنبال تغییر در يک يا چند عامل بیروني همچون جمعیت ،ذائقه مصرف
کننده ،بروز شرايط جنگي و يا صلح و غیره ،چه تغییراتي را بايد ايجاد کرد.
مدلهای نئوکالسیکي  ،به عنوان يک تئوری جانب عرضه ،بر تئوريهای رشد کلي تسلط
يافتهاند .آنها بر اين عقیده اند که ،به دلیل باز بودن اقتصاد و تجارت ،مشکل تقاضا بر طرف
ميشود .تئوری نئوکالسیک براساس رقابت کامل بنا نهاده شده است و به موازنه عمومي و
عالیترين مراحل ممکن رفاه منتهي ميشود .دو مجموعه الگوريتم ثابت بیروني يعني رجحان
و اولويتهای های مشتری و فناوری تولید پیشران اصلي هستند .هنگامي موازنه حاصل
ميشود که تمام زوج هزينههای حاشیهای و نسبتهای سود برابر شوند .در آن نقطه آنتروپي
حداکثر مي شود و فعالیت اقتصادی لزوماً بايد متوقف شود زيرا هیچ عاملي نميتواند اين
نقطه را بهبود بخشد .مدلهای موازنه عمومي فرض ميکند که اولويت مشتری عاملي خارجي
و ثابت است .اظهارات قوی در دفاع از اين فرض توسط افرادی چون استیقلر 2و بیکر3بیان
شده است.
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 .1جهانگیر مجیدی ،گذری بر توسعه از ديدگاه شامپیتر ،شهريور  1331واقع در سايت (وزارت صنايع و معادن) واقع در
آدرسwww.iraniec.com/second/books_papers.htm :
2. Stigler
3. Becker
4. G.S. Becker,A note on restaurant pricing and other examples of social influences on
price, p 1109-16
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مکتب نئوکالسیک توسعه با انتقاد شديد از نظريههای دولتگرای توسعه (اقتصاد
کنیزی و ساختارگرايي )1ايده سازماندهي فعالیتهای اقتصادی در چارچوب دولت حداقل و
اقتصاد بازار را مورد تأکید قراردادند (کروگر ،ديپک الل) .نئوکالسیکها بر ايجاد فضای
مناسب برای رقابت بین بنگاههای اقتصادی تأکید زيادی داشته و معتقدند رقابت ،موجبات
تخصیص بهینه منابع و افزايش کارايي را فراهم ميآورد .آزادسازی اعم از مقرراتزدايي،
خصوصيسازی ،انعطاف در بازار کار و غیره ،مباحث ديگری است که نئوکالسیکها بر آن
تأکید دارند.
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نئوکالسیکها معتقدند تجارت خارجي به مثابه موتور رشد اقتصاد است .در اين زمینه،
هبرلر معتقد است تجارت خارجي امکانات اولیه برای رشد صنعتي نظیر :کاالهای سرمايهای
ماشینآالت و مواد اولیه ،را فراهم ميآورد ،تجارت خارجي انتقال تکنولوژی ،مديريت و
تخصص را میسر ساخته و موجب انتقال سرمايه ميشود ،و سرانجام تجارت خارجي و
برداشتن موانع گمرکي و تعرفهای ،فضای سالم برای رقابت بین بنگاههای اقتصادی را فراهم
ميآورد .به عقیده نئوکالسیکها ،در جريان صنعتي شدن يک کشور در حال توسعه ،بیش از
هرچیز ديگر ،کارايي تولید از نظر هزينه اهمیت دارد و ميبايست کااليي تولید شود که در
سطح بینالمللي دارای برتری نسبي در هزينه تولید باشد.

3

در فضای سیاستگذاری دهههای  1431و  1411میالدی جهان عمدتاً اين ديدگاه
حاکم بوده و توصیههای سیاستي نهادهای بینالمللي از جمله صندوق بینالمللي پول و بانک
جهاني در زمینه انجام اصالحات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نشأت گرفته از
نظريات اين ديدگاه مي باشد .اين مکتب نیز نگرش برونگرا به توسعه دارد و با انتخاب مزيت

 . 1پیرامون ساختارگرايي در بخش بعدی توضیحاتي خواهد آمد.
 .2گروگر ،آن او "1339 ،اصالح سیاستهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه :گفتارهای ياد بود کوزنتس"،...
ترجمه دکترنادر حبیبي
3 Turchin V. (1977): P 54
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نسبي و تعادل پايدار اقتصاد کالن ،محیط را عامل اصلي توسعه تلقي ميکند .از اين رو
تجارت و آزاد سازی در اين مکتب اقتصادی اهمیت اساسي دارد.
مکتب وابستگی

1

فرردريخ لیست ،اولین منتقد نظرات آدام اسمیت بود .او مکتب وابستگي را بنیاد نهاد،
امروزه لیست را عمدتاً به نام مدافع حمايت از صنايع نوپا قلمداد ميکنند .انديشه اصلي و
بخش کانوني آموزه ،لیست تاکید وی بر نقش تکنولوژی در پیشرفت اقتصادی و در بازرگاني
بین المللي است .در واقع لیست به بازرگاني آزاد اعتقاد داشته ،ولي بر اين باور بود که اين
ايده آل تنها زماني عملي است که شماری از کشورها تقريباً از نظر ثروت و تکنولوژی برابر
باشند .بريتانیا در نخستین نیمه سده نوزدهم نمود يافت و چنان قدرتي شد که بیشتر
بازارهای عرضه کاالهای ساخته شده را در دست گرفت .از اين روی لیست تاکید ورزيد که
آلمان بايد پیش از هر چیز از نظر تکنولوژی به بريتانیا برسد .بطور خالصه نتیجهگیریهای
لیست از تحلیلگری نظريه پردازانه خود به پیوند نزديک سیاست تکنولوی ملي در دراز مدت
با سیاست صنعتي و آموزشي مربوط ميشوند .نکتههای اساسي و الهام بخش لیست در
زمینه دفاع از تکنولوژی های ملي به شرح زيرند:
 اهمیت »سرمايه انديشهای« :وضعیت کنوني کشورها ناشي از انباشت همه اکتشافها،
اختراعها ،بهسازیها ،تالشها و کوششهای همه نسلهايي است که پیشتر از ما زيسته اند:
آنها سرمايه انديشه ای نژاد کنوني مردمي بوده و هر ملتي تنها متناسب با میزان دانشي که از
دستیافت های نسلهای گذشته خود دارد از سازندگي برخوردار است ،و با افزودن بر اين
دستیافتها است که ميتوان بر سازندگي خود بیفزايد...

 .1تکنولوژی و توسعه صنعتي در سومین انقالب صنعتي ترجمه جمشید زنگنه ،تهران :وزارت امور خارجه ،موسسه
چاپ و انتشارات1331 ،
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 شناسايي اهمیت همورزی میان »سرمايه انديشهای« و »سرمايه مادی« :لیست آشکارا به
اهمیت سرمايه جديد در قالب تکنولوژی روز و اهمیت آموزش از راه تجربه تولیدی با اين
ابزار پي برده بود.
 اهمیت واردات تکنولوژی از خارج و جلب سرمايهگذاری و مهاجرت افراد ماهر ،به صورت
ابزاری برای دستیابي به تکنولوژی روز قلمداد شده است.
 اهمیت مهارت نیروی کار :وی ميگويد که اسمیت ديدگاه خود را متوجه اهمیت »قدرتهای
سازندگي«  ،مهارت ،دانش و آموزش نکرده و تنها بر نقش تقسیم کار در انگیزش توسعه اين
قدرتها تمرکز کرده است .نامبرده »آموزه«کالسیک را به دلیل »غیر تولیدی« قلمداد کردن
آموزگاران و پزشکان و ناديده انگاری نقش دانشمندان ،مهندسان و طراحان ،مورد تمسخر
قرارداده ،و مي گويد که اسمیت همه دروندادهای کاری را در شکل عادی مورد توجه قرارداده
است.
 اهمیت بخش ساخت برای پیشرفت اقتصادی و نیاز به سرمايهگذاری در کار ساخت به عنوان
ابزار برانگیزنده توسعه در سراسر اقتصاد و بويژه در کشاورزی ،و نیز خدمات ،را متذکر شده
است.
 اهمیت در پیش گرفتن ديدگاه تاريخي بسیار دراز مدت در توسعه و سیاستهای اقتصادی
ابراز شده است .وی آشکارا توسعه ساخت و نهادهای مناسب و » سرمايه انديشه ای« را برای
قادر ساختن شکوفايي سازندگي نیازمند گذشت چند دهه قلمداد مي کند.
فردريخ لیست ،برخالف نگرش انتخاب گونه آدام اسمیت و اقتصاد کالسیک به توسعه ،مساله
مهارت و توان دروني و وابستگي تاريخي ملت را در توسعه متذکر شد.
ساختارگرایی
يکي از نظرياتي که در دهههای بعد از شکست بازار 1431و کاهش ارزش سهام در
امريکا بوجود آمد و مباحث مهمي در زمینه چگونگي توسعه صنعتي کشورهای درحال
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توسعه ارائه نمود ،نظريه ساختارگرايي 1ميباشد .نقطه آغاز الگوی ساختارگرا بررسي ساختار
اقتصاد بین الملل و ساختار دروني اقتصادهای توسعه نیافته است که در الگوی اقتصاد
نئوکالسیک به هیچ کدام توجهي نميشود .مباحث ساختارگرايان عمدتا ًبر اساس مفاهیم
وابستگي و روابط نابرابر مبادله بینالمللي ،پايهگذاری شده است .به عقیده ساختارگرايان
يکي از مهمترين علل عقبماندگي کشورهای توسعهنیافته ،وابستگي اين کشورها به
کشورهای پیشرفته مي باشد .آنها به پنج نوع وابستگي میان کشورهای درحال توسعه و
کشورهای پیشرفته قائلاند که عبارتند از :وابستگي های تجاری ،مالي ،تکنولوژيکي ،اجرايي يا
مديريتي ،و وابستگي به شرايط بازار .بر اين اساس آنها تأکید زيادی بر تالش جهت رهايي از
وابستگي دارند.

2

مطالعات برخي از صاحبنظران اين نظريه (پربیش ،سینگر ،امین) نشان ميدهند که
رابطه مبادله بین المللي در بلندمدت به زيان کشورهای در حال توسعه تغییر ميکند ،از اينرو
شرکت در تجارت بینالمللي لزوماً به نفع اين کشورهای نخواهد بود؛ زيرا قدرت خريد اين
کشورها در بلندمدت ،به دلیل کاهش قیمت محصوالت صادراتي آنها ( عمدتاً مواد اولیه و
محصوالت کشاورزی که از کشش درآمدی پايیني برخوردارند) ،به نفع کشورهای پیشرفته،
کاهش مييابد .در نتیجه اين کشورها عمدتاً با مشکالت تراز پرداختها و وابستگي به
کشورهای پیشرفته ،مواجه خواهند بود.

3

از نظر ساختارگرايان میان دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تفاوت وجود
دارد .توسعه اقتصادی متضمن بکارگیری ترکیب نويني از عوامل تولید است که بهرهوری
نیروی کار را افزايش ميدهد .گسترش تولید براساس گسترش آن دسته از فعالیتهای

1. Structuralism
 .2مرتضي اسدی و مرتضي قرهباغیان" ،1335 ،تجارت و توسعه" مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس،
چاپ اول.
 .3جرالد ماير و دادلي سیرز ،پیشگامان توسعه ،1339 ،انتشارات سمت
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اقتصادی که از تکنولوژيهای موجود بهره ميگیرند فقط نمايانگر رشد است نه توسعه .در
نظريه ساختارگرايي ،هدف توسعه عبارت است از تحول ساختاری در اقتصادهای توسعه
نیافته ،به نحوی که امکان تحقق رشد پايدار اقتصادی همسو با توسعه کشورهای پیشرفتة
صنعتي می سر گردد .اقتصاددانان اين مکتب اعتقاد داشتند که دستیابي به اين هدف مستلزم
رها شدن از وابستگي به تقاضای خارجي برای صادرات محصوالت اولیه ،به مثابه موتور رشد
و نیز پويائي بخش عرضه برای گسترش بخش صنعت داخلي است.
در اين مکتب نظريه مزيت نسبي رد ميشود و پيگیری اگاهانه استراتژی تحوالت
ساختاری توسط دولت -از طريق توسعه صنايع متنوع مدرن -مقدمهای ضروری برای تحقق
توسعه است.
عملکرد برنامه های توسعه صنعتي اکثر کشورهای آمريکای التین و برخي ديگر از
کشورهای درحال توسعه بعد از جنگ جهاني دوم ،که براساس برداشت نسبتاً محدودی از
ديدگاه ساختارگرايان سازماندهي شده بود ،نشان داد که در عمل به داليل عديدهای ،نه تنها
توسعه صنعتي مطلوب و در نتیجه کاهش وابستگي به کشورهای صنعتي را درپي نداشت،
بلکه هزينههای گزافي نظیر :بدهيهای سنگین خارجي ،وابستگي تکنولوژيک و غیره ،و تورم
افسار گسیخته را نیز بر اين کشورها تحمیل نمود.

1

اقتصاد تکاملی (شومپيترین و نئوشومپيترین)
شومپیتر ،اقتصاددان اتريشي ،با اينکه از جنبههای مختلف در محدوده تئوری
نئوکالسیکها حرکت مي کرد ،با ابراز اين مطلب که فرايند توسعه ،چیزی جدا و متفاوت از
يک تطبیق ساده سیستم اقتصادی با تغییرات در دادههای بیروني است ،بار ديگر توسعه را
در کانون نظريات اقتصادی قرار داد .او در کتاب تئوری رشد اقتصادی خود مينويسد:

 .1گیت گريفین"، ،راهبردهای توسعه اقتصادی" ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمي ،نشرني تهران  ،چاپ
اول
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« توسعه در نظر من ،آن نوع تغییرات در زندگي اقتصادی است که از بیرون تحمیل
نشده باشد .بلکه به شکل خود جوش و از درون حاصل شوند ...در اينجا رشد اقتصادی ناشي
از افزايش جمعیت و ثروت يک فرآيند توسعه تلقي نميشود .در واقع اين عوامل منشاء
پديده ای نو با مشخصات جديد نیستند ،بلکه موجب ايجاد فرايندهای تطبیقي برای تغییر و
تحول در دادههای طبیعي ميگردند».

1

او در کتاب « تئوری رشد اقتصادی» خود ،نگاه تکاملي را دنبال ميکرد .مبنای تئوری
شومپیتر نیز همانند اقتصاد دانان نئوکالسیک ،برپايه فرض تعادل اقتصاد کالن بود .او معتقد
بود که اين تعادل توسط افراد کارآفرين که نوآوری جديدی را معرفي ميکنند ،تخريب
مي شود لذا روشهای مقايسه ايستا اگر چه برای بررسي پیامدهای تغییرات در دادههای
بیروني مفیدند ،ولي برای توصیف تغییرات ايجاد شده در متغیرهای اقتصادی جوابگو نیستند.
مثالً در يک اقتصاد رقابتي که در شرايط تعادل پايا ،سرمايه گذاریهای خالص و پس انداز
صورت نمي گیرد و تکنیکهای تولید و ذائقه مصرف کنندگان عرضه کاال و تقاضا و قیمت
تغییر نميکند ،زندگي اقتصادی به همان شکل يعني جريان دورهای ادامه مييابد .کارآفريني
نوآور با شکستن تعادل موجود ،جريان سیکلي را به توسعه تبديل ميکند و از شکسته شدن
مجموعه روابط اقتصادی موجود «توسعه» نشأت ميگیرد .فرايند توسعه زايیده مديران
کارآفرين است.
شومپیتر با تاکید بر چرخهای بودن فرايند توسعه اظهار ميدارد که « :حرکت تکاملي
سیستم اقتصادی به شکل پیوسته و بدون مانع نیست ،بلکه جريانات مخالف ،موانع و اتفاقات
مختلف را در پیش رو دارد که مانع حرکت پیش رونده توسعه ميگردند».

2

شومپیتر در دهة  1431الگوی موجهای نوآوری کندايف يا موجهای بلند نوآوری معرفي
کرد .نوآوری تکنولوژيکي نیروی اصلي شتابدادن تناوب دورهها بوده است 1.رشد

1. J.A. Schumpeter,1942, p 63.
2. J.A. Schumpeter, 1942, pp. 215-216.
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شومپتريني ،اولین و هنوز با نفوذترين نظريه تغییر فناورانه در رشد اقتصادی است .بيشک
نظريه نوآوری به عنوان موتور توسعة سرمايهداری بود .نظرية نوآوری او مبتني بر تعريف او از
کارآفرين به عنوان شخص (يا گروه افراد) مسئول به خاطر تصمیمات کسب و کاری بود که
به معرفي محصوالت جديد ،فرايندها و سیستمها يا گشايش بازارهای جديد و منابع جديد
عرضه منتهي ميشود.
دوره

سيستمهای

صنایع كليدی با تحوالت سریع

تکنولوژی

تکنولوژیکی

اول
(-1131

مکانیزاسیون اولیه

)1331
دوم
()1131-1111
سوم

2

مواد اوليه

نساجي ،ماشینآالت نساجي ،مواد شیمیايي ،کتان ،سنگ
آهن

قالبريزی آهني و فورجینگ

كشورهای پيشرو

انگلیس ،فرانسه ،بلژيک

ماشینهای بخار ،کشتي بخار ،ماشین ابزارف
تجهیزات مختلف راه آهن و تحول در حمل ذغال سنگ

قوه بخار و آهن

انگلیس ،آلمان ،آمريکا ،فرانسه

ونقل
صنايع برق( تولید ،انتقال وتوزيع) ،مهندسي

صنايع برق و

( )1111-1431مهندسي سنگین

سنگین ( کشتي سازی ،صنايع مدرن نظامي)،

فوالد

آلمان ،آمريکا ،انگلیس ،فرانسه ،سوئیس

صنايع سنگین شیمیايي و رنگسازی سنتتیک

چهارم

تولید انبوه

اتومبیل،کامیون ،جهیزات کشاورزی،

انرژی

امريکا ،آلمان ،انگلیس ،فرانسه ،سوئیس،

()431-1411

فورديستي

هواپیماسازی،پتروشیمي ،مواد عمومي سنتتیک

(نفت)

سوئد ،شوروی ،کانادا و استرالیا

پنجم

صنايع اطالعاتي و

تراشه

امريکا ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه ،سوئد،

(1411به بعد)

ارتباطي

)(Chip

تايوان ،کره جنوبي

کامپیوتر ،کاالهای سرمايهای ،الکترونیک،
نرمافزار ،تجهیزات مخابراتي روبوتیک و
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جدول :1موجهای بلندمدت کندايف که بعداً توسط فريمن -پرز تکمیل شد.

توسعة فرايند شامل آفرينش و معرفي فناوری جديد نهفته در تجهیزات بهبود يافته
سرمايهای است .هر فناوری بهرهوری بنگاهها ،صنايع و کل اقتصاد را باال ميبرد .کمپانيها،
برای کاهش هزينه در فناوری فرايند سرمايهگذاری ميکند .توسعه محصول شامل ايجاد يا
بهبود کاالست .کمپانيها در بهبود محصول برای حفظ مزيتهای رقابتي از قبیل انحصار
محصوالت سرمايهگذاری ميکنند 1.مباحث علم ،نوآوری و فناوری که از دههی  1411با
اقبال گسترده ای مواجه شد اغلب از يک چنین نگاه اقتصادی برای بیان مسائل اقتصادی
خود بهره مي گرفت و به طور کلي محققاني که از آن زمان بر روی فناوری و نوآوری کار
کردهاند ،اغلب خود را پیرو شومپیتر دانستهاند و اين نگرش را تأيید ميکردند که نیرويي
درون نظام سرمايهداری وجود دارد که اين نظام را پیوسته به سمت تغییر فرا ميخواند و
باعث ميشود فناوریهای جديد مدام گسترش يابند  2ولي شومپیتر هیچگاه از عنوان تکاملي
برای اقتصاد استفاده نکرد 3تفکر تکاملي اقتصاد ،همانند مکاتب تطورگرايي در جامعهشناسي،
ريشه در نظريههای داروين و نظرية تکامل در زيستشناسي دارد و مبنای آن تطور ،عدم
قطعیت و انتخاب اصلح است.9
در واکنش به اشکاالت مکتب نئوکالسیک ،در دهه  1411دو مدخل در جهت پیشرفت
درونزای فناوری در نظام اقتصادی ايجاد گرديد .اول نلسون 5و وينر 1رويکرد تکاملي اقتصاد

1. P. Hanel and J. Niosi, 1998, P 84
 .2ابراهیم سوزنچي کاشاني ،1390 ،،ص .21
3. P. Hanel and J. Niosi, 1998, P 63.
 .9روح اهلل حمیدیمطلق ،1390 ،ص .39
5. Nelson
6. Winter

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

خرد به تغییرات اقتصادی را شروع کردند 1و بنیادی به نام مدلهای کارآفريني شومپیتريني
بنا نهادند .دومین مدخل که در واقع در سطح اقتصاد کالن بود توسط رومر [1,5,9,3] 2و
لويس [1] 3انتقال مدل يادگیری اروو [11] 4به مدل درونزای رشد بود.
پال رومر 11و ديگران در اواسط دهه  1411يک سری مقاالت انتشار دادند که طبق آن
نشان مي داد که تغییرات تکنولوژی درونزا است يعني فعالیت فرعي اقتصادی است که يکي
از منابع پايه رشد است.
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همچنین مارتین نشان داد که پارادايم نئوکالسیک رقابت کامل از

ديدگاه سیستمي ناقص است .يک سیستم حداکثر کننده آنتروپي خود-پايدار نیست و نیاز
به نیروی کاهنده آنتروپي (در اين مورد کاهش دهنده نیروی رقابت) دارد تا آن سیستم را در
جريان نگه دارد.
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مدل رشد درونزا فرض ميکند که تولید کل يک اقتصاد نه تنها به مقدار دروندادهای
به خدمت گرفته شده توسط بنگاهها (نیروی کار ،سرماية انساني ،سرمايه و درونداد تحقیق و
توسعه) ،بلکه به موجودی منتج از تحقیق و توسعه کل اقتصاد وابسته است .فرض ميشود
که اين سرريزهای دانش و فناوری جديد آزادانه در دسترس هستند (اکتشافات علمي و بطور
کلي اطالعات کاالی غیر رقابتي هستند و خیلي از مردم و بنگاهها ميتوانند همزمان از آن
استفاده کنند ).نظرية رشد درونزا با يک ساختار رسمي عالقه مند تعیین روابط رشد
درازمدت کل اقتصاد است .ويژگي درونزای نوآوری به اين معني است که فرايند در هر
کشور و يا منطقه ريشهدار است .بنگاهها ،نقشآفرينان مهم در تولید تکنولوژیهای جديد
هستند و رفتار آنها از يک سو با محیط ملي و از سوی ديگر با رقابت فزاينده جهاني تعیین
ميشود.
اقتصاد تکاملي ويژگيهای اهداف انتخابي را ثابت فرض نميکند .نلسون و وينر و مکتب
اقتصادی تکاملي برای توصیف رفتار نوآورانه تولیدکننده ،از مدلهای انطباق ژنتیک در
بیولوژی الهام گرفتند .آنها روی نوآوری به عنوان نیروی پیشران رشد اقتصادی تمرکز کردند.
از ديد آنها ،رقابتمندی همانند يک مساله تکاملي رفتار ميکند که در آن تولید کننده يا
بايد انطباق يابد و يا از بین برود .در اين ديدگاه موقعیت بازار بنگاههای منفرد بطور دائم در
نتیجه نوآوريهای انجام گرفته توسط رقبا تغییر ميکند .مدلهای تکاملي متنوعي حول اين
9 3

بینش ساخته شده است از جمله اين مدلها ميتوان به مدلهای دوزی ، [2]1يولف و اوون ]

[ ،سیلوربرگ و ورسپاگن 5و غیره اشاره کرد .اگیون 1و هوويت 2نیز مدل خرد-کالني را

1. Dosi
2. G. Dosi and R. Nelson, 1994 , nr 3.
3. Ulph & Owen
4. D. Ulph and R. Owen, 1994 , vol 4 nr 3.
5. Silverberg & Verspagen
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توسعه دادند که در آن رشد اقتصادی شامل چرخه کسب و کار با تخريبهای نوآوری و خالق
پیشرانده ميشد.
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به عقیده اقتصاددانان تکاملي ،تغییرات تکنیکي به چهار دسته نوآوریهای تدريجي،
نوآوریهای ريشهای ،نوآوری سیستمهای تکنولوژيکي جديد و نوآوریهايي که به تغییر در
پارادايم تکنو-اقتصادی منجر ميگردند .نوآوریهايي که به تغییر در پارادايم تکنو -اقتصادی
ميانجامند ،آن چنان کاربرد وسیعي در رشتههای مختلف پیدا ميکنند که تغییر در چنین
تکنولوژیهايي کل اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار ميدهد .اين گونه تغییرات از دو نظر قابل
توجهاند؛ اول اينکه دوره های رشد و بحران اقتصادی در کشورهای پیشرفته را توضیح
مي دهند ،و دوم اينکه موانع و فرصتهای توسعه صنعتي در کشورهای در حال توسعه را
آشکار ميسازد .بحران اقتصادی زماني حادث ميگردد که پارادايم تکنو -اقتصادی جديد با
ساختار شکلگرفته موجود ،تناسب و هماهنگي نداشته باشد .زيرا معموالً به واسطه وجود
گروههای ذينفع و واکنش آهسته افراد يا گروهها ،نهادهای اجتماعي قادر به انطباق خود با
تغییرات نبوده و لذا به بروز بحران اقتصادی دامن ميزنند اين ديدگاه در رابطه با کشورهای
در حال توسعه به وجود ميآيد .اين فرصتها بواسطه دو ويژگي پاراديمهای تکنو-اقتصادی
جديد در مراحل اولیه پیدايش ،ناشي مي گردد .اين دو ويژگي عبارتند از :اول متداول نبودن
پیشرفت تکنیکي و دوم طوالني بودن دوره انطباق برای رهبران پیشین (آنهايي که بیشترين
تعهد را به پارادايم قبلي دارند) .ويژگي اول به اين معناست که از اين پس مسابقه در مسیر
جديدی ادامه دارد و از اين رو ميتوان قسمتي از شکاف قبلي (بین پیشروها و دنبالهروها) را
ناديده گرفت .ويژگي دوم به اين معناست که برای يادگیری دويدن در مسیر جديد ،تا

1. Aghion
2. Howitt
3. Aghion, P. and Howitt, P.,1993, "A model of growth through creative destruction", in
"Technology and the wealth of nations", D. Foray and Ch. Freeman, editors, OECD,
London
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حدودی زمان وجود دارد که بعضاً برای کشورهای پیشرو و دنبالهرو يکسان است 1.و به اين
ترتیب پنجرهای 2برای کشورهای ديرتر آغازيده جهت توسعه فراهم ميشود.

3

مباحث اقتصاد تکاملي عمدتاً از دو نظريه شومپیتر به نامهای « سیلکلهای بلند توسعه
اقتصادی» و «تخريب سازنده» بسیار منتفع شده است .آنها معتقدند تحوالت سريع
تکنولوژيک ،تغییرات بسیاری را در ساختارهای صنعتي موجود بوجود آورده که در عین
تخريب ،امکان سازندگي ساختارهای متفاوتي را نیز ارائه نموده است.
ابزارهای مختلفي در اقتصاد تکاملي بکار ميروند که از جمله آنها ميتوان به موارد زير
اشاره کرد :تئوری بازی تکاملي ،مدلسازی تصادفي ،الگوريتمهای تکاملي ،اکولوژی جمعیت،
مذل سازی چند عاملي ،تئوريهای خودسازماندهي ،تئوری هم تکاملي ،تئوری انتخاب گروهي
و تئوری تعادل عالمت گذاری شده .ميباشند.

9

آرتور برای تکاملي بودن اقتصاد خصوصیاتي را ذکر ميکند که برخي از آنها به تناسب
بحث در زير آمده است.

5

 خوشه سازی :بخشهای نوآوری موجود در يک منطقة ويژه ،الگوی تعامل يگانهای را به
نمايش ميگذارند .در اين بخشها برخي اجزاء ،نقش اجزای پیشرو نوآوری را بازی ميکنند و
پیوندهای رو به جلو و رو به عقب را تدارك ميکنند.
 تنوع بین کشوری :بخشهای نوآوری ،با توجه به پیکربندی کلي بخشي آن ،بین کشورهای
مختلف تنوع زيادی را دارا هستند .لذا حتي در کشورهای با سطوح عملکرد مشابه

 .1اشمیت ،هوبر،و خوزه کازيوالتو 1443،ص 123
2. window of opportunity
3. C. Perez, 2001, p.109.
4. van den Bergh j., 2000, “Evolutionary Economics and Management“ Located in:
http://www.econ.vu.nl/re/eem/Englishversion.htm.
5. W.B. ARTHUR, the Economy and Complexity, in: D.L. STEIN (1989).
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اقتصادی(تولید ناخالص ملي سرانه ،رشد بهرهوری ،و غیره) گسترش بالفعل بخشها ممکن
است به کلي متفاوت باشد.
 جهت گیری چندگانه برای سازگاری و تطابق :تکاملي تدريجي و کلي بخشهای نوآوری تنها
به سوی يک نقطه بهینه نیست و نقطه جاذب بهینه جهاني واحدی وجود ندارد بلکه اين
حرکت تدريجي ،اجازه جهت گیریهای مختلف را ميدهد.
 وابستگي مسیر :1تاريخچه تکامل اولیه بخشهای نوآوری ميتواند تعیین کند که راههای آينده
حاکم شود.
 قفل شدگي (تثبیت) :2چنانچه يک الگوی جديد بخشهای نوآوری تثبیت شد ،تقريباً خروج از
آن محال است.
در توضیح دو خصلت اخیر مي بايست متذکر شد که اغلب فناوری ها به درجات گوناگون
اين توانايي را دارند که آدمي را به گونهای مسحور جاذبه های خود کنند و انسان به نحوی
مجبور ميشود در مقام فرمانبردار تسلیم و پذيرنده ی فناوری به مقتضیات فناوری تن در
دهد 3.يکي از مجاری اين سِحر ،سرمايههای تولیدی است؛ هنگام ظهور يک رشته فناوری
جديد ،سرمايهی بانکي و مالي از طريق بورس ها به راحتي ميتوانند به سمت آن سرازير
شود .اما سرمايهی تولیدی به بافت تولید و زمینههای فناوری مشخص متکي است و به
اصطالح مقید به مسیری است که از قبل پیموده است .از اين نظر زمان پذيرش فناوری
جديد برای سرمايه گذار تولیدی که به روشهای مديريتي هماهنگ با فناوری قبلي عادت
دارد و تغییر جهت فعالیت تولیدی خود را نیازمند صرف هزينه در زيرساختهای جديد مي
بیند نسبت به سرمايه گذاری مالي با تاخیر و دشواری بیشتری صورت مي پذيرد.

9

1. Path Dependence
2. lock in
 .3علي پايا ،1314 ،ص.31
 .9طاهره میرعمادی ،1313 ،ص.41
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نهادگرایی
نهادها 1آنگونه که اقتصاددانِ نهادگرای مشهور و نوبلیست بیان ميکند؛ قراردادهای
ابداع شدهی انساني هستند که کنشهای متقابل انساني را ساختارمند ميکنند .آنها از
قوانین رسمي(برای مثال :قواعد ،قوانین ،قانون اساسي)،قوانین غیر رسمي(برای مثال:
ارزشهای رفتاری ،عرف ،قوانین برخورد تحمیل شدهی رفتار و خصوصیات اجرايي آنها
تشکیل شدهاند 2.استفاده از کلمه نهاد ،قدمتي بسیار طوالني دارد و حداقل برای اولین بار
پنجاه سال قبل از طرح نظريات آدام اسمیت مورد استفاده واقع شده است .هرچند برخالف
تصور عمومي،آدام اسمیت نیز به تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی واقف بود-بهگونهای که در
کتاب ثروت ملل بیش از هشتاد بار از واژه نهاد استفاده کرد 3 .باوجود اين ،به داليل مختلف
توجه به نهادها کم شد و به تدريج اقتصاددانان ترجیح دادند نهادها را مفروض و داده شده
در نظر بگیرند .اين وضعیت ادامه داشت تا اينکه شکلگیری اقتصاد نهادی قديم با
نوشتههای افرادی مانند وبلن ،9کامونز ،5میچل ،1آيرس و ساير پیروان آنها و با ا انتقاد شیدی
از اقتصاددانان کالسیک آغاز شد .اقتصاد نهادی به تدريج به يکي از مکاتب مهم اقتصادی
تبديل شد ،ولي در فاصله میان دو جنگ جهاني روبه افول رفت .همزمان با افول اقتصاد
نهادی قديم ،به تدريج اقتصاد نهادی جديد شکل گرفت .آنچه که اين مکتب را از اقتصاد
نهادی قديم متمايز ميکند ،همراهي آن با اقتصاد نئوکالسیک است .برخالف اقتصادی
نهادی قديم نهادگرايان جديد درصدد کنار گذاشتن اقتصاد نئوکالسیک نیستند و بیشتر به
منظور اصالح آن عمل ميکنند .داگالس نورث در اينباره مينويسد :اقتصاد نهادی کوششي
برای الحاق تئوری نهادها به علم اقتصاد است .اما برخالف بسیاری از اقدامات اخیر که به
1. Institutions.
 .2محمود ،متوسلي .سیدمحمدعلي ،حسینيزاده .علي ،نیکونسبتي ،1313 ،ص.95
 .3محمود ،متوسلي .مشهدیاحمد ،محمود .علي ،نیکونسبتي ،1314 ،ص.193
4. veblen
5. commons
6. mitchell
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منظور براندازی يا جايگزيني نظريه نئوکالسیک انجام شده ،اقتصاد نهادی جديد براساس آن
بنا گرديده است و در صدد اصالح و گسترش نظريه نئوکالسیک است تا آن را قادر کند که
طیف وسیعي از مسائلي را درك و بررسي کند که قبال از آن غفلت ميکرد.کوز نیز نظر
مشابهي در اينباره دارد و معتقد است که«ما خواهان جايگزيني برای نظريه قیمت(عرضه و
تقاضا)نیستیم،بلکه ميخواهیم چیزهايي را مورد توجه قرار دهیم که آن را مفیدتر کند»اما
اصالحات مورد توجه اين افراد نیز يکسان نیست 1.در سالهای اخیر ،به داليل گوناگون توجه
اقتصاددانان ،به ويژه،انديشمندان توسعه به بحث تغییرات اجتماعي (ارزشي و نهادی) افزايش
يافته است؛ به گونهای که عالوه بر مراکز علمي،نهادهای سیاستگذاری مانند بانک جهاني به
حبث نهادها توجهي خاص کردهاند 2.لذا نگاه نهادگرايانه به توسعه در برگیرندهی طیفي از
نظريات است که معتقد است موضوع عمده در اقتصاد در حقیقت همین قواعد بازی يا نهادها
هستند نه بررسي صرف عرضه و تقاضا.
با آنکه نهادگرايي و اقتصاد تکاملي در طول تاريخ با يکديگر همبستگي بااليي داشتهاند
و اصوالً برخي از نهادگرايان (همچو وبلن) برای تشريح گذارِ نهادی از استعارههای تکاملي
بهره جستهاند ولي مفهومي به نام فناوری نرم که در دهههای اخیر مطرح شده است،
همبستگي اين دو را دوچندان ميکند .فناوری نرم ،فناوریِ فکریِ خلق و نوآوری با محوريت
انسان و از طريق ايدئولوژی ،احساس ،ارزشها ،جهانبیني ،رفتار فردی ،رفتار سازماني و
جامعهی انساني است .3در واقع با اين وصف ،نهادهای اجتماعي نیز نوعي ابزار شمرده مي-
شوند و در زمرهی فناوریها قرار ميگیرند.

 .1محمود ،متوسلي .علي ،نیکونسبتي .مرجان ،آبنیکي ،1314 ،صص.1-9
 .2محمود ،متوسلي .سیدمحمدعلي ،حسینيزاده .علي ،نیکونسبتي ،1313 ،ص.91
3.Zhouying J., 2005, p.114.
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 -3رویکردی نوین به استعارهها
استعاره در لغت به معنای عاريه خواستن لغتي به جای لغت ديگر است . 1هاوکس مي
گويد استعاره فرايندی است که در آن ،جنبه هايي از يک شيء به شيء ديگر فرابرده يا
منتقل میشود؛ به نحوی که از شيء دوم به گونه ای سخن میرود که گويي شيء اول است.
وقتي زبان ،زبان استعاری باشد الفاظ معاني را حبس و محدود نمي کند و مي تواند بیان
نشدني را بیان کند2.
امروزه به کارگیری فنون بالغي همچون استعاره صرفاً مختص به شعر و آثار ادبي
نیست؛ بلکه به سطحي بسیار گسترده تر ارتقا پیدا کرده است و به سازوکار بنیادی در شکل
گیری گفتمان و همچنین در شناخت ما از جهان تبديل شده است3.
شناخت گرايان عالوه بر اينکه معتقدند استعاره بخشي متعارف از زبان است ،بر اين
نکته نیز تأکید مي کنند که استعاره فراتر از سطح زبان عمل مي کند ،محدود به زبان نیست
و مبنای نظام فکری يا مفهوم سازی انسان است .لیکاف ،از زبان شناسان شناخت گرا ،مي
گويد« :جايگاه استعاری به کلي در زبان نیست؛ بلکه خاستگاه آن را بايد در چگونگي مفهوم
سازی يک قلمرو ذهني برحسب قلمرو ذهني ديگر يافت9 ».
به عبارت ديگر استعاره ها از يک واژ ه يا عبارت ساخته نمي شوند .بلکه به تعبیر لیکاف،
استعاره از شباهت هستي شناختي و معرفت شناختي میان دو حوزه مبدا و مقصد پیدا مي
شود .از اين رو استعاره به زبان بستگي ندارد ،بلکه به انديشه بشر مربوط مي شود.5
به طور مثال اگر در فرهنگي «استدالل» به عنوان «جنگ» در نظر گرفته شود اين
استعاره در بسیاری از تعابیر زباني ما انعکاس مي يابد برخي از اين تعابیر عبارتند از:

 1شمیسا ،1313 ،ص 159
 2هاوکس ،1311 ،ص 11
 3سجودی ،1313 ،ص 11
 9سجودی ،1313 ،ص 13
 5اردکاني ،1341 ،ص 39
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.1ادعاهای شما دفاع ناپذيرند .2 .او به همه نقاط ضعیف در استدالل من حمله کرد .3من
استدالل او را نابود کردم .9 .من هرگز در استداللهای که در برابر او مطرح کردم پیروز نشدم
....همه واژگاني که در اين جمالت به کار رفتند مربوط به جنگ است و به فعالیتهای روزانه
ما ساختار مي دهد ،همچنانکه اگر به «استدالل» نه به عنوان جنگ ،بلکه به عنوان «بازی»
در نظر گرفته شود مردم آن فرهنگ به گونه ای متفاوت از استدالل سخن ميگويند و آن را
به نحو ديگری تجربه خواهند کرد.1
به عنوان مثالي ديگر ميتوان به استفاده از استعارههای تکاملي (برگرفته از نظرات
داروين و متعاقب ان هگل) در اقتصاد و مديريت اشاره کرد .در اين فضای استعاری کاالها يا
شرکتها را به مثابهی گونههای جانوری در نظر ميگیرند .بنگاهها ،يا به عبارت بهتر
محصوالتِ بنگاهها ،در بازار با يکديگر رقابت ميکنند آنچنان که گونههای مختلفِ جانواران
رقیب يکديگرند ،آنهايي که بهتر بتوانند خود را با محیط پیرامون تطبیق دهند يا به زبان
ديگر بهتر بتوانند خواستههای مشتری را برآورده کنند امکان رشد و بقا پیدا ميکنند و بقیه
حذف ميشوند .بديهي است که روشها و رويههای اجرايي و تولیدی بنگاههای برتر به
مثابهی ژنها در بیولوژی ميتوانند از بنگاهي به اخالفش به ارث برسد .پس جامعهی
سازمانها توانستند استعارتاً همان رفتار جوامع جانوری را بازنمايي کنند .پیرامون اين موضوع
در آينده بیشتر سخن خواهیم گفت.2
 -4كالن تاریخ
تاريخِ کالن به متافیزيکِ زمان ميپردازد و اينکه آيندهی احتمالي چگونه است .کالن
تاريخ در حوزهی آيندهپژوهي ،کمتر بر جزيیات و بیشتر بر مراحل و الگوهای کلي متمرکز
است و با ارزيابي تاريخ و نظريههای تاريخي به دنبال درك رابطهی بین سازمان ،ساختار و
 1اردکاني  ،1341ص  31و33
2 Businaro, Ugo, 1983, pp. 463-477.
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شهود است و اينکه تاريخ چرخه ای يا خطي يا ترکیبي از اين دو (مارپیچي يا دارای
جنبههايي از هر دو) است 1 .تاريخدانان کالننگر به ما يادآور ميشوند که چه چیزی تغییر
ميکند و چه چیزی نميتواند تغییر کند.

2

 -5مروری بر حکمت صدرایی
در يک نگاه تاريخي به سیر حکمت در تمدن اسالمي ،در عالم اسالم چهار جريان
حکمي گوناگون وجود داشت که هر يک با ديگری تفاوتهای ماهوی و يا بخشي داشت.
مکتب فلسفي مشاء 3به سردمداری ابن سینا و فارابي ،بر عقل تکیه داشت .انديشه فلسفي
اشراق 9منبعث از تعلیمات سهروردی بود و شهود 5را مالك حقیقت ميدانست ،علم کالم به
دنبال اثبات عقلي امور شرعي بود و عرفان 1بر پايه تعلیمات محي الدين عربي و صدرالدين
قونوی هر چند که به اشراق نزديک بود اما در بعضي موارد همچون توجه به سیر و سلوك و
امور عملي با آن تفاو تهايي داشت .مکاتب ياد شده ،مکاتب فلسفي و حکمي قبل از قرن دهم
هجری بودند و تا قبل از قرن دهم هجری فیلسوفان اسالمي معتقد بودند که جوهر
دستخوش تغییر نميشود و تنها عَرَض است که دستخوش تغییر ميگردد .مالصدرا با
حکمت متعالیه 3خويش ،چهار جريان حکمت اسالمي را با هم تلفیق نمود و با ديدی
بلندنظرانه دستگاه فلسفي حکیمانهای بنیان نهاد که عقل را کامالً مي پذيرفت و برای شهود
مرتبه ای باالتر قائل بود و سپس وحي را مرتبه ای کاملتر دانست که نه فقط با شهود که
حتي با عقل نیز سازگار و همگام است و ثابت کرد که اين سه منبع در طول هم هستند؛
چنانکه خود مي گويد« :قد اندمجت فیه العلوم التألهیه في الحکمه البحثیه و تدرعّت فیه
 .1سهیل عنايتاهلل ،1311 ،ص.94
 .2سهیل عنايتاهلل ،1311 ،ص.19
3. Peripatetic
4. Illumination
5. Intuition
6. Mysticism
7. The Transcendent Philosophy
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الحقائق الکشفیّه بالبیانات التعلیمیه 1»...بدين ترتیب هم اختالفات موجود میان اين چهار
مکتب را حل نمود و هم برخي از مسائل دشوار حل نشده فلسفه را نیز پاسخ داد 2.از جمله
مباحثي را که ايشان مطرح نمودند بحث وجود و حرکت جوهری است .اين بحث از مهمترين
مباحث مطرح در فلسفه اسالمي است که در مورد تکامل مطرح شده است .جهان در
جهان بیني صدرالمتألهین ،جهاني است زنده و در پويائي مستمر؛ چنانکه مي فرمايد:
«فالموجود کلّه متحرك علي الدوام ،دنیاً وآخرةً»...

3

وجود و ماهيت
اصل واقعیت خارجي ،بديهي و غیر قابل انکار است .اين واقعیات خارجي ،هنگامي که
در ظرف ذهن قرار ميگیرند ،حداقل از دو مفهوم مستقل تشکیل شده است که يکي از آنها
موضوع و ديگری محمول قرار ميگیرد .معموالً مفهومي که موضوع قرار ميگیرد و قالب
مفهومي برای آن واقعیت خارجي ميباشد ،به آن ماهیت ميگويند و مفهومي که محمول
قرار ميگیرد مفهوم موجود و هستي است .از اينرو ،دو مفهوم مختلف از يک واقعیت خارجي
بدست ميآيد که يکي را ماهیت 9و ديگری را وجود 5و هستي مينامند.
وجود در برابر عدم قرار دارد .تمامي اشیا و موجودات عالم در وجود و اينکه موجوداند
مشتركاند .وجود قائم به خويش است و بخودی خود موجود است .وجود هرگز عدم را
نميپذيرد بلکه پیوسته وجود است .موجوديت در تمامي اشیا يکسان نیست؛ مالصدرا در اين

 . 1علوم الهي حکمت بحثیه با آن آمیخته شده و حقايق شهودی در آن با پوشش توضیحات آموزشي آمده است.
(صدرالدين شیرازی ،الحکمه المتعالیه في االسفار العقلیه ،ص)4
 .2مرتضي مطهری ،1339 ،ص 11
 .3موجود همواره در حرکت است ،چه در دنیا و چه در آخرت( ...صدرالدين شیرازی ،الحکمه المتعالیه في االسفار
العقلیه ،ج  ،2ص )231

4. essence
5. being
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زمینه ميگويد :اين اختالف ،سبب اختالف در صدق معنای موجود بر موجودات نميشود و
ضربهای به اشتراك معنوی وجود نميزند.

1

آنچه هنگام پرسش از اشیا به«ماهو» بهعنوان قالب ذهني کلي ،از خارج ارائه ميشود و
چیستي يک چیز را در برابر هستي ميفهماند ،ماهیت نامیده مي شود .ماهیت گاهي به
معنای اخص به کار ميرود و مبدأ اشتقاق آن «ماهو» بوده ،در جواب ماهو ميآيد و مقصود
از ماهیت در مقابل وجود ،همین معنای اخص است؛ اما ماهیت به معنای اعم ،مبدأ اشتقاقش
«ما به الشئ هو هو» است ،يعني چیزی که شیئیت شئ به آن است .اين قسم از ماهیت بر
واجب الوجود ،وجود مطلق و ماهیت به معنای اخص اطالق ميشود .ماهیت به واسطه وجود
دارای وجود است .از اينرو ،ماهیت هم وجود و هم عدم را ميپذيرد .ماهیت هر چند بیان
چیستي اشیا است ،اما تعیین دقیق چیستي خود آن امری به غايت مشکل است .مالصدرا در
جای ديگر ،ماهیت را خیال وجود و نمودی از آن ميداند که در افق ادراك عقلي و حسي
انسان پديدار ميگردد «.فان الماهیه نفس خیال الوجود و عکسه الذی يظهر منه في المدارك
العقلیه»

2

در نظر مالصدرا ،ماهیت به دو سنخ جوهر 3و عرض 9تقسیم ميشود 5.جوهر يا اصل،
ماهیتي است که وجود آن در خارج شايسته اين باشد که در موضوع قرار نگیرد و قائم به
خود است و نیازی به وجود ديگری ندارد 1.همه حاالت و کیفیات ،قائم به جوهر بوده و هیچ
کدام از آن حاالت ،وجودی مستقل ندارد .عَرَض يا خواص ماهیتي است که وجودش نیازمند

 .1صدرالدين شیرازی ،1313 ،صص 21 :و 22
 .2ماهیت همان خیالِ وجود و تصويری از آن است که در ادراکات عقلي انسان نقش ميبندد( .صدرالدين شیرازی،
الحکمه المتعالیه في االسفار العقلیه ،ج  ،1ص )141
3. substance
4. accident
 .5صدرالدين شیرازی ،بي تا ،ص254
 .1صدرالدين شیرازی 1311 ،ق ،صص 21-24
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و جود ديگری است .عَرَض در برگیرنده حاالت ،کیفیت ،و خاصیت است که وجودش وابسته
به جوهر است.

وجود
ممکن الوجود

جوهر
ماهیت
عرض
شکل  )1وجود و مراتب آن

مالصدرا به اصالت وجود 1معتقد است 2.وی تالش مي کند اثبات کند ،وجود عالوه بر
مفهوم ذهني مصدری (بودن) و اسم مصدری (هستي) دارای يک واقعیت عیني ،خارجي،
بلکه عین خارج و واقعیت عیني است .او ميگويد :حقیقت هر شیئي عبارت است از آن
چیزی که آثار بر آن مترتب شود و حقیقت هر چیزی همان وجود آن چیزی است که منشأ
اثر تحققبخشي است .همه اشیا به واسطه وجود تحقق و وجود پیدا ميکنند؛ اگر چنین
است پس وجود صالحیت بیشتری دارد تا حقیقت باشد.

3

1. primacy of existence
 .2در دو قرن اخیر مکاتبي در اروپا به شهرت رسید که به آنها اگزيستانسیالیسم نام داده اند .بايد دانست که (کلمه)
اگزيستانس در اين مکاتب (جز در مکتب هايدگر) بکلي با «وجود» و اصالت وجود در فلسفه اسالمي و مکتب مالصدرا
فرق و فاصله بسیار دارد .و يکي از نقاط فرق آند و آنستکه آنان فقط به وجود انسان نظر دارند نه هستي کل و کل جهان
هستي را.
اگزيستانسیالیسم «وجود» را بر «ماهیت» مقدم میداند اما مقصود آنها از وجود ،همان هستي عامیانه و عرفي است که
همه کس آنرا بر زبان مي آورند و معني «تأخر ماهیت» در نظر آنها ،آنستکه انسان بسبب اختیار و آزادی همواره و در
طول زندگي به «ماهیت» خود شکل میدهد و خود را مي سازد و با مرگ انسان ماهیت او شکل نهايي خود را مي يابد.
 .3صدرالدين شیرازی 1311 ،ق ،ص 139
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او وجود را امری عیني و ماهیّت را امری ذهني و زادة وجود ميدانست و وجود را اساس
حقیقت مي دانست .استدالل مختصری که برای اين امر مي توان آورد اين است که يک شيء
نميتواند مصداق دو مفهوم و دو حیثیت ذهني باشد .پس يا وجود ،امر واقعي است و ماهیت،
ساخته ذهن بشر و يا اينکه ماهیت ،امر واقعي است و وجود انتزاعي و ساخته ذهن .ما
نسبت هر يک از وجود و ماهیت را با واقعي بودن و خارجي بودن ميسنجیم ،ميبینیم که
ماهیت (مثل انسان) در ذات خود به طوری است که هم صالحیت موجود بودن و هم
صالحیت موجود نبودن را دارد .اما وجود و واقعیت ،عین واقعي بودن و موجود بودن است و
فرض واقعیت غیر واقعي و وجود غیر موجود ،فرض امر محال است .پس وجود است که عین
واقعي بودن و تشکیل دهنده خارج است و ماهیت ،يک قالب ذهني است برای وجود ،که
ذهن آن را از حدّ و حدود وجودهای خارجي انتزاع ميکند 1.به بیان ديگر بنابر نظريه اصالت
وجود از هر مرتبهای از مراتب وجود يک ماهیت انتزاع ميشود و ماهیت حد وجود است و به
تعبیر قالب شئیي خارجي (=وجود) است.

2

حركت و حركت جوهری
نظريه حرکت جوهرى 3يک بحث وجودشناسانه است .در اين بحث نخستین سئوال
درباره بودن يا نبودن حرکت است ،گروهى از فالسفه معتقد بودند که حرکت وجود ندارد و
يا اگر وجود دارد توهمى بیش نیست.
از بین فالسفه قائل به حرکت که پیش از مالصدرا مي زيستند ،حرکت در جوهر را
ناممکن مى دانستند و بر آن بودند که فقط در اعراض ،و از بین آنها نیز تنها در چهار عَرَض
حرکت هست :مکان ،وضع ،کیف و کم .و چون ضرورت بقاء موضوع وجود داشت ،ثبات جوهر

 .1سید محمد حسین طباطبائي ،1311 ،ص 312
 .2مرتضي مطهری 1312 ،ص 133
3.Substantial Movement
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ضرورى بود .پس باور بر آن بود که هرگاه فرض حرکت در جوهر پذيرفته شود ثبات موضوع
اعراض از بین مى رود ،اما پذيرش حرکت در عَرَض با بقاء جوهر همخوانى داشت.

1

از نظر مالصدرا حرکت و سکون شبیه به قوه و فعل است و هر دو از عوارض موجود ـ
بما هو موجود ـ مي باشند .او برای موجود نسبت به قوه و فعل قائل به سه حالت شده است
که عبارتند از :يا موجود از هر لحاظ بالفعل باشد ،يا از هرجهت بالقوه و يا از يک جهت بالقوه
و از جهت ديگر بالفعل .در حالت اول حرکت موجود و خارج شدنش از آن مرتبه و مقامي که
در آن قرار دارد ،محال است و حالت دوم برای موجود قابل تصور نمي باشد ...و موجود در
حالت سوم ذاتش مرکب از دو چیز مي باشد که با يکي بالقوه است و با ديگری بالفعل ،که از
جهتي که بالقوه است شأنش خارج شدن از فعلیت به واسطه موجود ديگری مي باشد2.؛ اين
خروج از قوه به سوی فعلیت به دو صورت تدريجي و دفعي مي باشد که مالصدرا خروج
تدريجي را حرکت 3و خارج نشدن از موضوع قابل را سکون 9نامیده است.

5

در نتیجه حقیقت حرکت ،عبارت اس ت از :حدوث تدريجي ،يا حصول و يا خروج از قوه
به سوی فعل به تدريج و کم کم ،که از نظر مالصدرا تمام اين عبارات برای محدود کردن
تعريف حرکت است 1.البته مالصدرا برای حرکت تعاريف ديگری نیز نقل کرده است ،اما
تعريفي که در باال ذکر شد به دلیل کمتر بودن کلمات و واضح تر بودن مفهوم ،بهتر از بقیه
تعريف هاست .ذکر اين نکته ضروری است که مفهوم حرکت از نحوه وجود حرکت و امتداد
وجود واحدی انتزاع مي شود و در خارج عَرَض يا جوهری به نام حرکت وجود ندارد؛ بلکه
حرکت تدريجي بودن وجود جوهر يا عَرَض و يا سیالن آن در امتداد زمان است.

3

 .1ابن سینا 1331 ،ق ،صص 11-19
 .2صدرالدين شیرازی 1911 ،ق ،ج  ،3ص 21-22
3. motion
4. rest
 .5صدرالدين شیرازی 1311 ،ق ،ص 121
 .1صدرالدين شیرازی ،الحکمه  1911ق ،ج  ،3ص 22
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در فلسفه مالصدرا ،تغییر دفعي يک جوهر به جوهر ديگر که ابن سینا از آن به کون و
فساد 1تعبیر کرده است و آن را به صورت دگرگونیهای صور نوعیه «خلع و لُبْس» پذيرفته
که در آن نوعي گسستگي میان صورت پیشین و صورت پسین وجود دارد و پیوستگي و
تداوم حرکت امری ذهني تلقي ميشود ،جای خود را به حرکت جوهری ميدهد که به
صورت تدريجي است و صورتهای نوعیه نه تنها از بین نميرود بلکه به صورت «لُبْس» بعد از
«لُبْس» راه تکامل را طي مي نمايند و از منبع فیض ال يزال الهي که دائم الفیض و دائم
الفضل است ،نشأت ميگیرد .به عقیده او ،حرکت چیزی جز تجديد و تجدد مدام عالم در هر
لحظه نیست .نه تنها اعراض؛ بلکه خود جوهر عالم هم همواره در حرکت و صیرورت است.
اين تغییر و نوشدگي به چشم و حس نميآيد و تداوم و هويت هر موجودی را در سیر مدام
حرکت جوهری خود حفظ ميکند.

2

اثبات حرکت جوهريه مترتب است بر - 1 :پذيرفتن اصالت وجود - 2 ،وحدت حقیقت
وجود - 3 ،تشکیک حقیقت وجود .اگر چنانچه قائل به اصالت وجود نباشیم و تشکیک در
ماهیات را محال بدانیم ،طرح مسأله حرکت جوهری بيمورد است .اما اگر قائل به اصالت
وجود باشیم ،ولي موجودات را حقايق متباينه بدانیم  -هچنانکه بعضي از مشّائین به آن قائل
هستند  -و يا اينکه قائل به وحدت حقیقت وجود و نفي تشکیک در آن شويم  -همانگونه که
عارفان قائل هستند  -باز هم حرکت جوهری قابل اثبات بلکه قابل تصور نخواهد بود.
صدرالمتألهین در کتب خود ،به خصوص االسفار ،داليلي بر اثبات و تحقق حرکت
جوهری اقامه نموده 3که تقرير ساده يکي از اين داليل بر اين مقدمه استوار است که حرکت
يافتن و تحول پذيرفتن يک شيء صفتي عاريتي نیست که از چیزی به چیز ديگر منتقل
شود ،زيرا چنین چیزی که از آن به انتقال عَرَض تعبیر ميشود ،مستلزم اين است که امری
متکي به غیر ،در لحظهای متکي به خود شود و هويتش که عین اتکای به غیر است ،از اتکا
1.Generation and corruption
 .2صدرالدين شیرازی 1911 ،ق ،ج  ،3ص 34
 .3صدرالدين شیرازی 1311 ،ق ،ج  ،3صص 13-11
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دست بکشد و مستقل گردد و اين تناقض در فرض است .پس رابطه حرکت و متحرك،
رابطهء شيء است با چیزی که از خود آن شيء نشأت ميگیرد و ازاينرو ،وقتي تحولي در
جسمي حادث گردد ،خود آن شيء به دلیل شرايطي که برايش پیش ميآيد ،تحولخیز
ميشود .عوامل بیروني فقط جوهر شيء را آماده حرکت ميکنند و از آن پس آن جوهر است
که حرکتزاست.

1

مقدمه دوم اين است که جوهر شيء که موجد حرکت است ،ناگزير بايد خودش
متحرك و ناآرام و بلکه عین تحول و حرکت باشد .اين بدان خاطر است که مطابق يک اصل
فلسفي ،هر معلول متغیر ،علتي متغیر دارد و هر معلول ثابت ،علتي ثابت .حال که جوهر،
علت حرکت عَرَض است و علت حرکت ،خود بايد متحرك باشد؛ پس چرا نبايد باور کرد که
جوهر ،ذاتاً متحرك است؟
نکتهای که گاه برای رد تقرير نظريه حرکت جوهری ديده ميشود که تأکید صرفا بر
حرکت استکمالیه است ،درحاليکه حرکت جوهری لزوماً سمت و سوی استکمال ندارد و
ادله آن نیز صرفاً تغییر تدريجي اتصالي را برای جوهر اثبات ميکند و داللتي بر تکامل و
اشتداد آن ندارد .بنابراين،سه نوع حرکت جوهری قابل تصور است:
-1حرکت اشتدادی که هر جزء مفروض بالقوهای از آن کاملتر از جزء مفروض پیشین
است.
-2حرکت تضعفي يا تنقصي که هر جزء مفروض بالقوهای ضعیفتر و ناقص تر از مورد
قبل است.
-3حرکت يکنواخت که هر جزء مفروض بالقوهای مساوی با جزء مفروض سابق موجود
است.

2

چون نسبت اعراض به يکديگر نسبت تباين است ،چه هیچ يک در حد آن ديگری
موجود نیست؛ پس اگر حالت يا صفتي در بیش از يکي از اعراض يا اجناس عالیه موجود
 .1صدرالدين شیرازی 1311 ،ق ،ج  ،2فصل  ،21ص 111
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باشد ،ناچار آن عَرَض عارض وجود است مانند کثرت و وحدت و امکان و وجوب و قوه و فعل،
و از آن جمله « حرکت» که چون در بیش از يک مقوله موجود است ناچار عارض وجود
مي باشد يعني حرکت و متحرك يکي است و حرکت عین شئ ميباشد ،و از وجود و در
وجود است « بل هم في لبس من خلق جديد» .نهايت حرکت جوهری تجرد از ماده است.
تغییر عرض
عرض جوهر
اول

عرض ثاني جوهر

فعلیت ثاني
جوهر

حرکت
جوهری

جوهر اول

شکل )2حرکت در جوهر و در نتیجه تغییر در عرض

نظريه حرکت جوهری که در آن وجود را فرايندی پويا و متحرك در حرکت به سوی
تعالي و رشد ميداند مالصدرا را بر آن داشت که اعالم کند حرکت متصل و تدريجي است و
امکان کون و يا فسادی بودن آن يعني عدم ،وجود ندارد و هر پديده و يا حالت جديدی
جايگزين و نافي آنچه پیش از او بوده نیست بلکه به نوعي ادامه دهندة حرکت رو به رشد آن
ذات در حال تعالي است.
پس الزمه حرکت جوهری و ذاتي عالم اين است که هیچ چیز و هیچ مرتبه ای از
طبیعت در «آن» وجود ندارد و طبیعت حدوث دائم و فنای دائم است و هیچ مرتبهای در
مرتبه بعد نیست کما اينکه در مرحله قبل هم نیست؛ ولي در عین حال متکامل هست ،زيرا
معنای تکامل اين است که طبیعت ،در هر مرتبه استعداد يک مرتبه از کمال را دارد و در
مرحله بعد استعداد کمال بیشتر را.

 .1مرتضي مطهری ،1331 ،ج ،1ص 911
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صدر المتألهین با استفاده از حرکت جوهری و با قول به اتحاد عالم و معلوم ،رشد و
تعالي علم انساني را در گرو اشتداد و استکمال وجودی و رشد دروني و ذاتي او ميداند که
طي آن ،مدرك از مرتبه وجودی خود فراتر ميرود و به مرتبه وجودی مدرك ميرسد.
بنابراين وقتي گفته ميشود ماهیت ،معلوم است ،معلوم بودن ،حقیقتاً وصف ماهیت نیست،
بلکه وصف و نعت خود وجود است .علمي که نفس از اعیان حاصل ميکند ،همانند اشراق نور
وجود است که ساری و جاری در همهچیز است و از وحدت اطالقي سعي برخوردار است.
اگر قائل به حرکت جوهريه شويم ،ناچار بايد عالم از نظر غايت هم به يک ماوراء برسد.
يعني طبیعت در عین اينکه حرکت جوهريه و کمال تدريجي دارد ،در مجموع خودش حتما
بايد کمالي را جستجو کند که آن کمال از سنخ حرکت نیست .و معنای اين سخن اين
ميشود که طبیعت در تکامل خودش به امر ماوراء طبیعي ميرسد .يعني نهايت حرکت
طبیعت همیشه غیر ماده است.

1

حرکت جوهری در واقع نو شدن دمادم وجود جوهر است و ربطي به حرکات ستارگان و
کهکشانها و سحابیها ندارد .همچنین حرکات اتمها و مولکولها و حرکات ذرات درون اتم به
دور هسته و حتي اگر حرکتي در درون هسته هم فرض شود ربطي به حرکت جوهری
نخواهد داشت ،زيرا همهی اينها حرکت در مکان و اعراض است و اساسا حرکت جوهری
مسألهای است فلسفي و عقلي ،نه علمي و تجربي .اعراضي که ساکن و بيحرکت به نظر
ميرسند ،دارای حرکت نامحسوس دايمي هستند ،زيرا وجود آنها هم در بستر زمان گسترده
است و تا يک جزء زماني از آنها نابود نشود ،جزء ديگری پديد نميآيد .بنابراين ،همه جهان
مادی يکسره در حال نابود شدن و پديد آمدن و نو شدن است و هیچ موجود ثابت و ساکني
در آن يافت نميشود و به ديگر سخن ،وجود سکون نسبي است و سکون مطلقي وجود
نخواهد داشت.

2
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 -6نگاهی گذرا به مفهوم تکامل در نزد هگل به عنوان مبدع نظریات تکاملی
در اندیشه غرب
گیرايي و تاثیر گسترده نظام هگلي چه بسا از آن روست که اين نظام از سويي نظامي
است در برگیرنده و از سوی ديگر برخالف متافیزيک سنتي ،بر تحول تکیه دارد و همه چیز،
حتي خود “بودن” را نیز در پرتو تحول تاريخي مينگرد .هگل نه تنها هر واقعیتي را نتیجه
يک سیر تکامل ميداند بلکه همه جنبههای فرهنگ و از آن میان فلسفه و فلسفه خود را از
همین ديد مينگرد .و از اين رو آن را نتیجه فلسفههای پیشین و ثمره سیر تکامل فلسفه -
که به نظر او از يونان باستان آغاز ميشود  -ميشمارد.
فیلسوفان جديد پیش از پیش برای تضاد اهمیت قائل شدهاند تا آنجا که تضاد را عامل
اصلي و اساسي حرکت و تکامل دانستهاند و تکامل را جز سازش تضادها و بلکه تناقضها و
نتیجه عبور از ضدی به ضد ديگر ندانستند.
هگل ديالکتیک را قانون خرد و هستي ميداند و آن را منطق حقیقي شمرده و روياروی
منطق سنتي  -که ساخته فهم است  -ميگذارد .ديالکتیک همانا گذر پیوسته از مرحلهای به
مرحله ديگر يعني “شدن” مدام است؛ شدني که هم در ذات واقعیت است و هم در ذات
انديشیدن خردمندانه .هگل اين نکته را حتي درباره خود مفهوم “بودن” که نخستین مفهوم
متافیزيک اوست نیز درست ميداند“ .بودن” از آن رو نخستین مفهوم است که کليترين
همه مفهومها و در برگیرنده همه آنهاست.
مبانى نظرى بحث صیرورت در بخش اول علم منطق هگل درباره وجود و با سه مفهوم
وجود  -تز ،عدم -آنتى تز و صیرورت به عنوان سنتز مطرح شده است .عبارت هگل در اين
باب اين است :وجود محض و عدم محض يکى است ،حقیقت نه وجود است ونه عدم .بلکه
حقیقت حرکت است 1.براى هگل عالم واقع با صیرورت و حرکت شناخته مى شود .در واقع
منطق هگل ،منطق کشف عالم است .کشف قواعد فکر هگل براى منطق رياضى شأنى قائل
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نیست و علم منطق او تمهید نظرى بحث صیرورت است .حتى پديدارشناسى روح هگل که
بزرگترين و مهم ترين اثر اوست نیز کتابى است در باب صیرورت.
پديدارشناسى هگل کشف تطورات تاريخى يک پديده است و روح در نظام فلسفى او،
تجلیات مختلف فرهنگ بشر است و البته اين صیرورتى است که در تاريخ واقع مى شود
حتى مفاهیمى همچو ن ايده ،مطلق و ...که ايستايى را تداعى مى کنند نیز بیانگر صیرورت
اند.
اصل نظريه داروين در مورد تکامل نیز مي تواند بر اساس نظريات هگل باشد در حالیکه
اشکاالتي نیز بر آن مترتب است .شهید مطهری مي گويد :پس اساس ديالکتیک هگل بر
اصل تکامل است ....بله ،داروين از يک طرف و نئوداروينیستها از طرف ديگر تايیدی برای
دو نظريه هگل آوردند .البته اينها (مارکسیستها) هم به قول خودشان نظريه هگل را از جنبه
ايدهآلیستي به جنبه عیني و مادی [ سوق ] دادند .خود داروين فقط اصل تکامل را در
جانداران تايید کرد .در فلسفه داروين اسمي از " تبديل کمیت به کیفیت " نیست ،بلکه
فلسفه داروين بر اساس تبدل تدريجي انواع است ،چون آن اصول چهارگانهای که داروين
گفته است :اصل وراثت ،اصل تنازع بقا ،اصل انتخاب اصلح و اصل انطباق با محیط ،در
هیچکدام از اينها اصل تبديل کمیت به کیفیت نیست .بنابراين داروين فقط در تجربیات
خودش ،در قلمرو جاندارها [ نظريه داد ] که اين نظريه يک اصل علمي است .داروين فلسفه
نیاورده ،يک نظريه علمي آورده .هگل فلسفه آورده .هگل ميگويد تمام هستي با اصل تکامل
توجیه ميشود .داروين فقط نظريهای در باب جاندارها آورده ،يعني داروين نظريهای که
شامل تمام موجودات بشود نیاورده ،ولي چون قبال فلسفهای بر اساس تکامل وجود داشت و
اين نظريه به درد آن فلسفه خورد ،در واقع اين نظريه در آن فلسفه جذب شد و اال خودش را
ما به اسم فلسفه بخواهیم [ بخوانیم ] اين يک مسامحه است 1.اصوالً تسری دادن نظرات
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داروين که در حوزهی بومشناسي 1است به حوزهی علماالجتماع ،ماهیتي استعارهگونه دارد و
نه حقیقي!
عمدهترين اشکال فلسفهی هگل از اين منظر عدم توجه به اصالت وجود است .به نظر
شهید مطهری ،فلسفهی هگل ،فلسفهای مبتني بر اصالت ماهیت است و بسیاری از مشکالت
اين فلسفه ،از همینجا نشئت ميگیرد 2.ديگر ايرادهای نظريهی هگل بر اين اساس عبارتاند
از اينکه وی ذهن و عین را يکي ميداند و منطق عالم عین را با منطق عالم ذهن يکي فرض
ميکند 3و ديگر اينکه وی علیت را توضیح دهندهی جهان هستي نميداند و به جای آن به
دلیل تمسک ميجويد ،در حالي که در فلسفهی صدرايي میان علت و دلیل تفاوتي نیست و
علت همان دلیل است.

9

 -7بحث و جمعبندی؛ ارمغانی از فلسفهی اسالمی در جهت تبيين و ایضاح
تکاملِ اقتصادی
میان حرکت و ديالکتیک در فلسفه هگل و خصوصا فلسفه تاريخ وی و حرکت در
حکمت صدرا شباهتهايي ميتوان يافت؛ پويايي و حالت دينامیکي طبیعت ،اساس بحث هر
دو متفکر است در حرکت نگاه متفکرانه به حرکت و قوه و فعل و کمال از اهم نتايج تلقي
مشترك هر دو ميتواند باشد و از جانب ديگر طرح مراتب تشکیکي وجود و بحث حرکت
جوهری از اهّم نظرات صدرا مي باشند که اين مباحث در فلسفه هگل و فلسفه تاريخ وی
بنحوی ديگر بیان شده است.
در فلسفه اسالمي کساني که قائل به حرکت جوهری ميباشند برای اصل تکامل پايه و
مرتبه عالي قائل ميباشند .تکامل پذيرفتن و به خود گرفتن کمال است و کمال همان

1. Ecology
 .2مرتضي مطهری 1333 ،ج  ،3صص 913-914
 .3مرتضي مطهری ،1339 ،ص 113
 .9مرتضي مطهری ،1339 ،ج  ،1ص231
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فعلیتي است که جسم در محیط فعالیت خود به آن نائل ميشود و به عبارتي سادهتر کمال
افزايش و زيادتي است که موجودی در محیط هستي و وحدت خود به آن ميرسد.
تکامل را ميتوان تحول از نقص به کمال دانست .نقص گاهي در مقابل تمام و گاهي در
مقابل کمال آورده ميشود .نقص در مقابل تمام بدين معني است که يک شيء (يا سیستم)
فاقد بعضي از اجزاء خود است .نقص در مقابل کمال بدين معني است که يک شيء همه
مراحل ،و همه امکانهای طبیعي ترقي که برای او تهیه گرديده است را طي نکرده است .در
مفهوم کمال برخالف مفهوم تمام ،مفهوم ارتقاء مندرج است.
بر همین مبنا استاد شهید مطهری بیان ميدارند؛ هر توسعه و افزايشي را نميتوان
تکامل نامید .مثال اگر شهری بزرگ شود و صرفا بر عدد خانه و کوچه و خیابانهايش افزوده
شود توسعه يافته است اما تکامل نیافته است ولي اگر همان شهر را از نظر اجتماع انسانها
يک واحد د ر نظر بگیريم و نظامات زندگي مردم آن شهر حالت بهتر و مناسبتری پیدا کرده
باشد و به اصطالح درجه تمدن مردم آن شهر باال رفته باشد در اين صورت ميتوان گفت
متکامل شده است و در واقع شهر يعني ساختمانها متکامل نشدهاند بلکه شهر به معني
مدينه يعني اجتماع انسانها است که متکامل شده است .همچنین هر تکاملى پیشرفت هست
ولى هر پیشرفتى تکامل نیست ،مثالً پیشرفت سربازان در جبهه جنگ تکامل نامیده
نمى شود ،همچنان که پیشرفت بیمارى از قبیل سل و سرطان تکامل بیمارى شمرده
نمى شود .در مفهوم پیشرفت ،همسطحى مأخوذ است ،پس پیشرفت يا مطلق حرکت است
اعمّ از افقي و عمودی و يا خصوص افقي است ،ولي تکامل ،حرکت عمودی است.

1

از نظر فلسفي هر حرکتي تکامل است زيرا هر حرکتي خروج از قوه به فعل است و
خروج از قوه به فعل مساوی است با خروج از نقص به کمال .خروج از نقص به کمال آنجا که
پای نیروی جوهری حیاتي در میان است طبق خاصیت نیروی حیاتي باز شدن ،گسترده
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شدن و جمع مواد و تنوع و انتظام را در پي خود دارد و لزومي ندارد که هر جا تکامل باشد
اين آثار نیز مشاهده شود.
با اين تفاسیر اگر الگوهای توسعه را مبتي بر تحول و تکامل در باطنِ جوامع (مثالً
تحول در ارزشها ،انديشه ،فرهنگ ،معرفت و دانش) بدانیم آن گاه ميتوان مدعي شد که
اوالً همانگونه که از مرور الگوهای رايج در فضای مديريت توسعه دريافتیم؛ هر دو جريان
اقتصادی رايج کنوني ديدِ تکاملي دارند ولي نئوکالسیکها که از آنان به عنوان جريان اصلي
اقتصاد ياد مي شود بیشتر تکامل را در سطح عَرَض مي بینند و جريان دوم به تکامل در
سطح جوهره اهمیت مي دهد و ثانیاً توسعههايي در بُعدِ عَرَض ارزشمند است که برخواسته
از تحول هم ارز آن در بُعدِ جوهر باشد وگرنه ناپايدار و فاقد ارزش است .1لذا اگر مستشاران
 .1به اين بهانه اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ديدار هیأت علمي و کارشناسان جهاد دانشگاهي ()1313/19/11
مفید است :عمدهی موضوعهايي که قدرتهای سلطهگر در نظام سلطهی جهاني برای حفظ اين رابطهی سلطهگر و
سلطهپذير رويش تکیه ميکنند سه موضوع است سلطهی فرهنگي سلطهی اقتصادی سلطهی علمي الزمهاش هم اين
است که نگذارند آنطرف سلطهپذير يا آن کسي که سلطه بر او تحمیل شده در اين سه زمینه به استقالل و به
خودباوری و به پیشرفت برسد نه در زمینهی مسائل فرهنگي شامل ايمان و اعتقاد و فرهنگي به معنای خاص ارزشها و
هدفها و جهتگیريها نه در زمینهی اقتصادی و نه در زمینهی علمي کشورهای تحت سلطه هرگز يک اقتصاد درست و
حسابي نداشتهاند گاهي يک رونق ظاهری داشتهاند که ميبینید در بعضي از کشورهای تحت سلطه رونق ظاهری دارند
اما ساخت اقتصادی خراب است يعني اگر يک شیر را رويشان ببندند يک حساب را مسدود کنند يا تصرف اقتصادی
کنند همه چیز فروخواهد ريخت و نابود خواهند شد شما ديديد که يک سرمايهدار توانست چند کشور آسیای جنوب
شرقي را در مدت دو سه ماه به ورشکستگي برساند آن هم دو سه کشوری که توسعهی نسبتاً خوب و رونق اقتصادی
داشتند رئیس يکي از همین کشورها در همان روزها بهمناسبتي به تهران آمده بود و با بنده مالقات کرد و گفت همین
قدر به شما بگويم که ما در يک شب بکلي فقیر شديم يک سرمايهدار امريکايي يهودی مثل نخي که بهيکباره ميکشند
و يک بنا بنای عروسکي روی هم ميريزد عمل کرد و يک نخ را کشید و همه چیز را به هم ريخت امريکايیها آنجايي
که الزم داشتند پنجاه شصت میلیارد تزريق کردند پنجاه میلیارد به يکي سي میلیارد به يکي ديگر اما آنجايي که الزم
نداشته باشند تزريق نميکنند و آن کشور را به خاك سیاه مينشانند البته تزريق کردن يعني اينکه دوباره همان
ساخت عروسکي را به شکل ديگری برپا کنند بههرحال نميگذارند اقتصاد اين کشورها استحکام پیدا کنددر رابطه با
فرهنگ کشورهای تحت سلطه اولین کاری که سلطهگران ميکنند که از قديم مرسوم بوده است اين است که فرهنگ
اين کشورها را زبانشان ارزشهايشان سنتها و ايمانشان را با تحقیر با فشار با زور و در مواقعي بهزور شمشیر و درآوردن
چشم که در تاريخ مواردی از آن را داريم نابود ميکردند و نميگذاشتند که مردم به زبان خودشان تکلم کنند برای
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خارجي اداره ی کشوری را برعهده بگیرند و بدون انتقال دانش صريح و ضمني و بسترسازی
نهادی ،بناهای شکوهمندی نیز در آن کشور ساخته شود ،از آنجا که شهروندان از بازخلق
چنین دستاوردهايي عاجزند ،پیشرفت حقیقي يا به اصطالح تکامل اتفاق نیافتاده است و
متعاقب آن اگر کشوری در پیشرفت علمي و تولید مقاالت (به مثابهی شاخصي در توسعهی
جوهره) پیشتاز باشد لیکن در حوزههای حیاتي همچنان وابستگي شديد به فناوری و
شرکتهای پیمانکار خارجي داشته باشد ،به دلیل گسست در خلق عَرَض از جوهرهی مربوطه،
متکامل نگرديدهاست .با اين وصف ميتوان تحوالت هفتصد سال اخیرکشورمان را به شرح
جدول ذيل بازخواني کرد.

شکل )3سیر تاريخي فرهنگ و تمدن اسالمي( 1محور طول بیانگر زمان بر حسب قرن ميباشد)
اينکه زبان وارداتي را قبول کنند وقتي انگلیسیها به شبه قاره هند آمدند زبان فارسي را که زبان ديواني رايج بود
نگذاشتند پابرجا بماند و با گلوله و با فشار گفتند که حق نداريد فارسي حرف بزنید فارسي را منسوخ کردند انگلیسي را
به جايش آوردند در دورهی حکومت سیاه پهلویها هم باورهای مذهبي و عمومي و نیروبخش به جامعه ايمان و
اعتقادات را از مردم بتدريج بیرون کشاندند و غیرتزدايي و ايمانزدايي کردند يکي از موضوعهايي که نميگذارند در
کشورهای زير سلطه رشد کند و بشدت مانع آن ميشوند مسألهی علم است چون ميدانند علم ابزار قدرت است خود
غربيها با علم به قدرت رسیدند.
 .1علياکبر ،واليتي ،1311 ،ج ،1ص .4
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تغيير در جوهره
حمله مغالن و تركان به ایران در
قرن هفتم و از بين بردن دانش
مکتوب

دوران قاجار

نتيجه تغيير

تفسير

از بین رفتن دانش
مکتوب ،منزوی و

به آتش کشیدن

توقف رشد دانشي

پراکنده شدن اهل

مزارع و شهرها

به مدت سه قرن

گسست دانشي

دانش

در دوران حکومت صفویه و شاه
عباس كبير

تغيير در عَرَض
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ورود صنعت گر و
دانشمند به ايران و
رشد مدارس

رکود در جوهره بومي

ايجاد بناها و
ساختارهای عظیم
و تجهیز ارتش به
سالح گرم
رکود در عَرَض

تغییر همسو و هم
جهت در عَرَض و
جوهره
رکود همسو در
عَرَض و جوهره

توسعه تکاملي
کشور

زوال

شروع به توسعه

دوران پهلوی

جوهره غیر بومي

تغییرات بزرگ در

(تاسیس دانشگاه به

عَرَض (ساخت

تقلید از غرب،

بزرگراه ،ساختمان

تصويب قوانین

های بلند مرتبه

برگفته از غرب ،تقلید

و)...

رشد در عَرَض غیر

رشد اقتصادی

همسو با جوهره

فناپذير

عادات و افکار غربیان)
جدول )1حرکت در جوهر و در نتیجه تغییر در عَرَض (تنظیم از محققین)

به اين ترتیب قدر متیقن آن است که در تحلیلهای اقتصاددانان مسلمان ،استعارههای
برآمده از حکمت صدرايي (حرکت جوهری) تا حدی ميتواند جايگزين استعارههای برآمده از
منطق دارويني (رقابت و تنازع بقا) گردد .البته متذکر هستیم که در اين به عاريت گرفتن،
شايد مفهوم جوهر و عَرَض با آن حدود وثغوری که مدنظر مالصدرا بوده در نظر گرفته نشود
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و مثالً از جنبههای ذهني 1تعبیر به گوهر (جوهر) و از جنبههای عیني( 2قابل مشاهده)
تعبیر به عَرَض شود.
 -7پيشنهادهایی برای آینده:
نگارندگان در اين نوشتار تالش کردند با الهامگیری از تأثیرات عمیق استعارههای
تکاملي در مکاتب اقتصادیِ برآمده از مغرب زمین ،توانمندی مکاتب فلسفي بومي را در خلق
استعاره های سودمند برای ابتنای علوم انسانيِ کاربردی (همچون اقتصاد و جامعه شناسي)
نشان دهند .خارج از اثباتِ وجود توانمندیِ مذکور ،همچنان ظرفیتهای فراواني در مکتب
صدرايي وجود دارد که ميتوانند موضوع پژوهشهای آينده باشند .از جمله بررسي اينکه آيا
اصوالً جامعه و نمودهای اقتصادیِ آن اموری حقیقي هستند يا اعتباری و اگر حقیقي است
آيا ميتواند موضوعِ حرکتِ جوهری قرار گیرد؟
در هرحال بايد متذکر بود که :اوالً نبايد از توجه به بنیانهای فلسفيِ وطني که اغلب با
متافیزيکِ اسالمي و تحت تأثیر آياتِ کتابِ خدا و رواياتِ معصومین علیهمالسالم تدوين
گشته اند غافل بود و از اين مسیر احتمال دستیابي به الگوی اسالمي ايراني پیشرفت بیشتر
است و درثاني نبايستي در مالصدرا متوقف ماند و چه بسا بتوان با بصیرتهای جانبيِ
سودمندی که از فلسفهی تاريخِ نوين ،علماالجتماعِ مدرن و حتي پیشرفتهای فیزيک در
توجیه تحوالتِ ذرات بنیادين به دست آمده ،مکتبِ فلسفي مالصدرا را در جهت تولیدِ علومِ
اجتماعي ،رونق بیشتری داد.
منابع
 .1قرآنکريم
 .2ابن سینا 1331( ،ق ) ،الشفا (المنطق) ،تصدير ابراهیم مدکور ،قاهره :نشر وزاره المعارف.
1. Subjective
2. Objective
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 .3اردکاني داوری ،رضا و ديگران( ، )1341زبان استعاری و استعاره های مفهومی ،هرمس.
 .9اسدی ،مرتضي و مرتضي قرهباغیان ( ،)1335تجارت و توسعه ،تهران :مؤسسه تحقیقات اقتصادی
دانشگاه تربیت مدرس ،چاپ اول.
 .5اشمیت ،هوبر و خوزه کازيوالتو ( ،)1443تکنولوژی برتر برای توسعه صنعتی  :درسهایی از
تجارب برزیل در زمينه الکترونيك و اتوماسيون ،ترجمه دکتر محمد رضا رضوی و محمد علي
جمالي.
 .1پايا ،علي ( ،)1314ارزیابی فلسفی و داللت های سياستگذارانه تاثيرات چهارمين موج

توسعه علمی و فناورانه بر فرهنگ و جامعه :مالحظاتی از دیدگاه عقالنيت نقاد ،سیاست علم
و فناوری،سال دوم ،شمارهی چهارم ،صص.52-33
 .3چاونس ،برنارد ( ،)1341اقتصاد نهادی ،ترجمه :دکتر محمود متوسلي و همکاران ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 .1حسیني بهشتي ،سید محمد ( ،)1319وجود از منظر هگل ،معرفت ،سال چهاردهم ،شماره اول،
صص.13-12
 .4حمیدیمطلق ،روحاهلل .ناصربخت ،جواد ( ،)1341ظهور اقتصاد تکاملی و تحول در رویکردهای
سياستگذاری فناوری و صنعتی ،نامه سیاست علم و فناوری ،سال اول ،شمارهی اول ،صص-33
.92
 .11خامنهای ،سید علي (رهبر معظم انقالب) در ديدار جوانان اساتید معلمان و دانشجويان دانشگاههای
استان

همدان:

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?q=%D9%BE%D9%88%D9%BE%
D8%B1&p=search&page=1
 .11دايانا هانت ( ،)1331نظریه های اقتصاد توسعه تحليلی از الگوهای رقيت ،ترجمه دکتر
غالمرضا آزاد (ارمکي) ،تهران :نشر ني،چاپ اول.
 .12سجودی ،فرزان( .) 1313نشانه شناسی كاربردی .ج  .2تهران :علم.
 .13سوزنچي کاشاني ،ابراهیم ( ،)1341مرور تحليلی تاریخی روند تحوالت نظری حوزة مطالعات
اقتصاد فناوری و نوآوری ،نامه سیاست علم و فناوری ،سال اول ،شمارهی دوم ،صص.91-25
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 .19سیفالدين ،امیرعلي .رهبر ،امیرحسین ( ،)1341نگاهی به برخی تفاوتها و تقاربهای دو
جریان اصلی و غير اصلی اقتصاد ،نامه سیاست علم و فناوری ،سال اول ،شمارهی دوم ،صص-91
.51
 .15شمیسا ،سیروس(. )1313معانی و بيان.ج  ،2تهران :فردوس.
 .11صدرالدين شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،شرح الهدایه االثيریه (اثیر الدين ابهری)،افست از چاپ
سنگي،آقا میرزا محمد علي کتابفروش بي تا.
 .13صدرالدين شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( 1911ق) ،الحکمه المتعاليه فی االسفار العقليه ،بيروت:
دار احیاء التراث العربي.
 .11صدرالدين شیرازی ،محمد بن ابراهیم (1359ق) ،المبدأ و المعاد ،با تصحیح و مقدمه سید جالل
الدين آشتیاني ،تهران :انجمن فلسفه و حکمت ايران.
 .14صدرالدين شیرازی ،محمد بن ابراهیم (1313ق) ،المشاعر ،با ترجمه فارسي بديع الملک میرزا
عمادالدوله و ترجمه و مقدمه و تعلیقات فرانسوی از هنری کربن ،تهران :کتابخانه طهوری ،چاپ دوم.
 .21صدرالدين شیرازی ،محمد بن ابراهیم (1311ق) ،شواهد الربوبية فی المناهج السلوكيه ،تصحیح،
تعلیق و مقدمه سید جالل الدين آشتیاني ،تهران :مرکز نشر دانشگاهي ،چاپ دوم.
 .21طباطبايي ،سید محمد حسین ( ،)1311اصول فلسفه و روش رئاليسم ،تعلیقه ،توضیح و تصحیح:
مطهری ،مرتضي ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ ششم.
 .22عنايت اهلل ،سهیل ( ،)1311پرسش از آینده ،ترجمه :مسعود منزوی ،تهران :موسسه آموزشي و
تحقیقاتي صنايع دفاعي ،مرکز آينده پژوهي علوم و فن آوری دفاعي.
 .23گروگر،آن او ( ،)1339اصالح سياستهای اقتصادی در كشورهای در حال توسعه :گفتارهای
یاد بود كوزنتس ،...ترجمه دکترنادر حبیبي،دکتر محمد ،تهران :مؤسسه عالي پژوهش در برنامه

ريزی و توسعه.
 .29گريفین،گیت ( ،)1335راهبردهای توسعه اقتصادی ،ترجمه حسین راغفر و محمد حسین
هاشمي،نشرني تهران :چاپ اول.
 .25ماير ،جرالد و دادلي سیرز ( ،)1339پيشگامان توسعه ،تهران :انتشارات سمت.
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 .21متوسلي ،محمود .حسینيزاده ،سیدمحمدعلي .نیکونسبتي ( ،)1313علي بررسی علل تغييرات
اجتماعی از نگاه نورث ،ویليامسون ،گریف و الكلو و موف ،جستارهای اقتصادی ،شمارهی دهم،
صص.11-34
 .23متوسلي ،محمود .مشهدیاحمد ،محمود .نیکونسبتي ( ،)1314علي غفلت از نهادها :دالیل و

اثرات آن بر مطالعات بين رشته ای در اقتصاد ،فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انساني،
دورهی دوم ،شمارهی سوم ،صص.154-191
 .21متوسلي ،محمود .نیکونسبتي ،علي .آبنیکي ،مرجان ( .)1314رویکرد متفاوت به هزینه مبادله و
داللت های آن برای محيط كسب و كار و اقتصاد ،برنامه و بودجه ،شمارهی يکصدويازده،
صص.39-3
 .24مصباح يزدی ،محمدتقي ( ،)1339آموزش فلسفه ،ج ،2تهران :سازمان تبلیغات اسالمي ،چاپ
هفتم.
 .31مطهری ،مرتضي ( ،)1331حركت و زمان در فلسفه اسالمی جلد دوم ،تهران :انتشارات حکمت.
 .31مطهری ،مرتضي ( ،)1312شرح مبسوط منظومه سبزواری،ج  ،1تهران :انتشرات حکمت.
 .32مطهری ،مرتضي ( ،)1311فلسفه تاریخ ،جلد  ،2تهران :صدرا.
 .33مطهری ،مرتضي ( ،)1333مجموعه آثار ،جلد  ،7تهران :صدرا.
 .39مطهری ،مرتضي ( ،)1333مجموعه آثار ،جلد  ،8تهران :صدرا.
 .35مطهری ،مرتضي ( ،)1339مقاالت فلسفی ،تهران :صدرا.
 .31میرعمادی طاهره ( ،)1313تبيين بحران مالی  2008به مثابه آستانه چرخش پارادایميك در
انقالب فنآوری اطالعات و ارتباطات ،سیاست علم و فناوری ،سال اول ،شمارهی دوم ،صص-13
.111
 .33واليتي ،علياکبر ( ،)1311پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،تهران :مرکز چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه.
 .31هاوکس ،ترنس ( )1311استعاره .ترجمة فرزانه طاهری .تهران :نشر مرکز
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