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: به علم اقتصاد اقتصاد رشتهگذار از 
   1ضرورتي براي ادامه حيات

* ديويد كورتن: نويسنده  
  

 
، هفتاد تن از دانشجويان رشته اقتصاد در دانشگاه هاروارد دسته جمعي 2011201120112011نوامبر  2222در تاريخ 

ان ايشان بي. تعطيل كردند درس هااعتراض به غير علمي بودن  ةرا به نشانه پايكالس اقتصاد 
ارسايي ن نندبتوابا آن كه شوند دانشي مجهز نمي هيچ اين كالس به با حضور در داشتند كه 

ديدگاهي بر در اين دروس برعكس، . نندريشه يابي كموجود در اقتصاد فعلي آمريكا را  يها
استاد . صحه مي گذاردماندگاري بي عدالتي هاي اقتصادي در آمريكا  بركه  مي شودپافشاري 

ميت «مشاوران اقتصادي جورج دبليو بوش و مشاور ، رييس شوراي 2»گرِگ منكيو«، اين كالس
، كتاب شماره يك 4»اقتصاد مباني«و نويسنده كتاب  2012201220122012در مبارزات انتخاباتي  3»رامني

                                                                  . بود تدريس اقتصاد پايه در دانشگاه ها

 
 ةبرگزار شد، برند 5»موسسه تفكر جديد در اقتصاد« به دعوتكه يك گردهمايي اخيرا در 

و آموزش دغدغه هاي مشابهي را در مورد  6»جوزف استيگليتز« دان مشهوراقتصادجايزه نوبل، 
 نخبگانِ هم در تئوري و هم در عمل،گفت كه وي . اقتصاد بر شمردرشته  دروسكاربرد 

و  استرشته اقتصاد يك ايدئولوژي متعصبانه انگار كه كنند رفتار مي ي امروز طور اقتصاديِ
از دانشگاه  يدانشجويان ،7»ينموسسه اقتصاد نو«، با حمايت 2013201320132013در بهار . يعلميك رشته  نه

موضوعات  در آنها در مورد هاي سراسر آمريكا و كانادا كنفرانس هايي برگزار كردند كه
ذاري دانشگاه هاي خود در صنايع سوخت هاي فسيلي گرفته تا مرتبط با اقتصاد، از سرمايه گ
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است،  21212121رشته هاي دانشگاهي با مسايلي كه گريبانگير جوامع در قرن  محتوايِ ارتباطعدم 
                                                               . ديدگاه هاي انتقادي خود را مطرح كردند

                           
افكار عمومي در مورد عدم ثبات اقتصادي، شكاف  رشدنشانگر آگاهي رو به  رخدادهااين 

بر نظام  شركت هاي بزرگفاحش طبقاتي، تخريب سامانه هاي زيست محيطي، و چيرگي كامل 
كه اقتصاددانان فعلي ما هيچ توضيح  مي شودبيشتر آشكار  ،با گذشت زمان. ستسياسي آمريكا

چه رسد به اينكه راه حل قابل قبولي  ،ندارند بغرنج امروز مسايلِچراييِ بروز براي قابل قبولي 
كاهنانِ پول و بازارهاي اقتصادي باعث شده است كه شاهدان فكور، و اين عجز . ارائه دهند

حتي برخي از اقتصاددانان حرفه اي، نگاهي منتقدانه به نظريه ها و راهكارهايي كه هم اكنون 
آنها با اين بررسي موشكافانه به نتايج  .صاد به دانشجويان تدريس مي شود بيفكننددر رشته اقت

و متعصبانه ايدئولوژيك  رويكردياقتصاد در حال حاضر با  دروس: نگران كننده اي رسيده اند
 نگاهو بدون كمترين ارتباط با دنياي واقعي  بامفروضات و مدل هاي رياضي و صرفا بر پاية 
اين رشته نه تنها قادر نيست در مقام چاره جويي . آموزش داده مي شودالزم  علمي و اخالقي

براي مسايل حاد اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و حكمراني عصر ما برآيد، بلكه نظريه ها 
       . است شدهي سردرگمي، ابهام  و گمراهي بيشترموجب  يي كه عرضه مي كندو راهكارها

 

  مجازي قتصاد ماليِاو واقعي؛ زنده  اقتصاد
نگاهي همراه با در ابتدا الزم است كه براي درك بهتر نواقصِ جدي در آموزش رشته اقتصاد، 

خاستگاه اين نارسايي ها . بيفكنيمامروز جهان اقتصاد  سيستميِ نارسايي هايِ ريشةبصيرت به 
ظام ارزشي و ن وازي و مرتبط باهم است كه داراي دوم تضاد بين دو نظام اقتصاديِ عمدتا

اقتصاد «و  8»يستريتاقتصاد وال ا«گاه با اصطالح تضاد بين  ،به اين تضاد .ندا متفاوتجهانبيني 
 در موردشايد موضوع روشن تر بشود اگر . اشاره مي كنندنيز   9»در شهر و روستا كوي و برزن
و اقتصاد ماليِ  10دنياواقعي و زندة يعني تضاد بين اقتصاد  اشاره به حقيقت آن،اين تضاد با 

 .  سخن بگوييم كامپيوتري نظام مالي دنيا فعليت يافته كه تنها در شبكه هاي ،11جهانيمجازيِ 
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  و واقعي اقتصاد زنده
روزگار مي گذرانند محصوالت و خدمات خود  يد و تبادلِسالم، مردم با تول هايدر اقتصاد

ويژه به  يضمن اينكه مي دانند كه براي ادامه حيات اقتصادي و اجتماعي خود مي بايد توجه
در چنين . خود داشته باشند يمحيط پيرامون حفظ تعادل در بهره برداري از منابع طبيعيِ

مقصود و هدف . يادين شمرده مي شودات، در تمامي اشكال آن، يك ارزش بن، حيياقتصاد
به همان اندازه كه به نوآوري، دانش،  ،در اين نظام اقتصادي. است عمومتامين معاش  گانهم

مي شود، به حد  اهميت دادهنيروي كار، و توان بشر براي سازماندهي به فعاليت هاي جمعي 
 طبيعت در جايگزيني منابعِ سرعتو با توان بهره برداري از منابع طبيعي كه و معقولِ مجاز 

دانند كه  بهره برداران مي .مي گرددتوجه بهره برداري شده توسط انسان، مشخص مي شود نيز 
. و افراطي از منابع، جامعه را در آينده با مشكل مواجه مي كند مسرفانه، بهره برداري بي اندازه  

                                                                     
مي ودستيابي به عل ،در سطح جهانيو سالم در اقتصاد زنده  با هم مؤثر انسان ها فعاليتالزمة 

 ها فرهنگ قادرند كه  اين علوم. دنبه عنوان چيزي مقدس مي نگرو زندگي  است كه به حيات
ياتي هاي حامانه س و تجديدشوندگيِ بازتوليد و نهادهاي جوامع مختلف دنيا را بر اساس توانِ

هماهنگ و  ،ماستهمة تولد و تغذيه  ، يعني همان مهدي كه جايگاهكره زمينو حياتبخش 
كه ما رشته اقتصاد به انسان ها يادآوري خواهد كرد  علمي به چنين نگاهمثال . همسو كند

موجوداتي ذي حيات ايم، و حيات فقط به شكل جمعي قادر به ادامه است، و اينكه اخالق 
. در بستر طبيعي آنهاست بشري جوامعِ ادامه حيات جمعيِ ةالزم ،يو مشورتيانه جو مشاركت

اين همان پيامي است كه طي هزاره ها پيامبران اديان الهي به پيروان خود آموخته اند و همان 
چيزي است كه علم جديد نيز آن را تاييد مي كند. اين علمِ اقتصاد زنده همچنين به ما گوشزد 

داد و  به استثناي(دم است كه معامالت بين مر محاسبهك واحد پول فقط ي خواهد كرد كه
را  )انجام مي گيردبه صورت مبادله خويشاوندان بين اعضاي يك خانواده و كه بين  ستدي

در اطالع رساني مي كند كه ايشان  بهبراي هوشياري مردم اين علم همچنين . تسهيل مي كند
ر يك دگمه و بدون هيچ پشتوانه هر مقدار پول كه خود مركزي با فشاهاي حال حاضر بانك 

و اين كار درستي  دنآورمي د را در رايانه هاي شبكه هاي بانكي خود به وجود نالزم بدان
                                                                                                          .نيست
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كه از حيات در سطح جهاني و در اشكال  ،در حوزه اقتصادي بصير و راهنما مِدر غياب اين عل
اجتماعي و طبيعي آن حمايت مي كند، ما اين حقايق را فراموش مي كنيم و به جاي آن به 

                                    .تسليم مي شويم مجازيِ جهانوعده هاي اغوا كننده اقتصاد ماليِ 
 

مجازي  ماليِ اقتصاد  
اساسي  ،حداكثري درآمد و كسبِ بنيادين ارزشِ )به جاي حيات( در اقتصاد مالي جهاني، پول

 ،حمايت مي كندمالي كه از اقتصاد  ،امروز در رشته اقتصاد. ترين هدف كسب و كار است
جامعه واحد سنجش ثروت تنها پول : را مي توان بدينصورت خالصه كردباورهاي اصلي 

پول مانع اصليِ بشر براي رسيدن به پيشرفت و ترقي فقدان و  ؛ستآزاد مقدس ابازار  ؛است
و توان ( اقتصادي قدرتتاكيد مي كند كه به دانشجويان خود رشته اقتصاد و لذا . است

كه در راستاي افزايش  استدر دستان نهادهايي تنها ) كارآفريني و توليد ثروت بيشتر
                    .مي كوشند 12»سرمايه هاي مالي«گيري از  از طريق بهره در اقتصاد سودآفريني

                                                      
، با اين داردبازي هاي كامپيوتري شباهت زيادي به اقتصاد مالي دنياي اين است كه  واقعيتاما 

گروهي از رياضي  ،انه ايراي بازيگران اصلي اين بازيِ. تفاوت كه فاقد تصاوير رنگي است
تشكيل مي را دانان، حسابداران، وكال، برنامه نويسان نرم افزاري، و فعاالنِ معامالت بورس 

، در طرحي فريبكارانه و قمار گونه، اقتصاد كوي و با هم ي پيچيده، كه با همكاري و رقابتدهند
با  محصولِ آناني بدون اينكه حاصل فعاليت ها تاراج مي كنندبرزن در سراسر جهان را 

مالي  مالي، دنبال كردن حرصِ اقتصاد به باور اين فعاالنِ. ارزشي به اقتصاد جهاني بيفزايد
اگر چه شواهد موجود كامال با اين باور . استبشري جامعه و نهايتا به نفع وظيفة ايشان 

داران بزرگ  اين حرص سرمايهمغايرت دارد، اين فعاالن سخت معتقدند كه دست نامرئيِ بازار 
                             .به صورت معجزه آسايي به رشد و ثروت براي همگان بدل مي كندرا 

         
مي توانستيم اين بازي شايد ، طرز فكر را ناديده بگيريماين تهديد اخالقيِ بوديم كه قادر اگر 

اما . س كنجكاوي تلقي كنيمرايانه اي را مثل هر سرگرمي كامپيوتري ديگر صرفا برانگيزندة ح

                                                 
كه به خوديِ سهام بورس، اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي را شامل مي شود ،هااين نوع سرمايه    Financial Assets 12  

مترجم. خود، مثل زمين و ديگر دارايي هاي ملموس، داراي ارزش نيستند  
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اين بازي بزرگ كنترل ايجاد  كنندگان اخالقي، بازي مالحظاتمشكل اين است كه فراتر از 
ما در اقتصاد واقعيِ كوي و برزن در شهر و كه و توزيع آن، يعني همان چيزي نقدينگي 

. دارند دانحصار خو، را در ها در ازاي كاالها و خدمات واقعي مان دريافت مي كنيمروستا
. ما تاثير گذارندمعاش بر چگونگي و ميزان كسب سيستم حسابرسي جهاني،  كنترلايشان با 
را قيمت ها ، ايجاد كنند حباب هاي ماليقادرند  ،اما نامرئي ،فوق العاده اين قدرت بااين افراد 

ه گيري از با فرصت طلبي و بهر، دستكاري كنند فريبكاري و شيادي با ي مالي و كاالبازارها در
كسب ثروت هاي كالن  جهانكوچك در نرخ سهام و كاال در بازارهاي مالي هاي تفاوت 

به تملك خود ) مونوپولي(انحصاري  را به طوردنيا كشاورزي، صنعتي و كاني منابع  ، وكنند
                                                                                                      .در آورند

 
فعاالن  دوشواقعي به شكل كاال و خدمات به  ثروت زحمت توليدبه بيان ديگر، مادامي كه 

بانكداران به جيب ها مالي از اين تالش  كالنِ برداريِبهره  ،استجوامع كوي و برزن  اقتصاد
در اين ددانان ، اقتصاكامال آگاهانهيا  ه انديشياز روي ساد. سرازير مي شودوال استريت 

را توجيه مي  اقتصاد مالياربابان  عملكرداقتصاددانان . دارندفعاليت هاي فريبكارانه معاونت 
در اين است كه ايشان ثروت را  و كارشناسانه به اصطالح علمي توجيهاين ريشه . كنند

وقتي از . مي كنندني مع» سرمايه هاي مالي«در و  13»توليد ناخالص داخلي«رشد در  مترادف با
وال استريت چگونه به ثروت واقعي  يِ رايانه ايِ بانكدارانِكه بازي هامي پرسيم اقتصاددانان 

مرتبط با نقدينگي، بهره وري اقتصادي و سهام  يبحث هاي ،مي افزايد، در جواب اقتصاد
                  .كه براي اين سوال جواب نمي شود پيش مي كشندصندوق هاي بازنشستگي را 

                                     
اجتماعي و  ةوقتي مطرح مي شود كه اين بازي ها كه در بازارهاي سرمايه انجام مي شود شيراز

زيست محيطي را در سطح جهاني تهديد مي كند، بيشتر اقتصاددانان در پاسخ بر مواضع 
معافيت هاي مالياتيِ ايجاد  مقررات بازدارندة دولتي وضرورت برداشتنِ بر خود مبني متداول 

مي توان به نرخ اقدامات براي طبقه ثروتمند پافشاري مي كنند چون باور دارند كه با اين بيشتر 
كه با رشد  معتقدند ايشان عميقاً. در جامعه دست يافت» توليد ناخالص داخلي«بيشتر  رشد

                                                 
تعريفي جديد، : پيشرفت«به مقاالت  شاخص اقتصادي براي اطالع بيشتر در مورد اين   Gross Domestic Product / GDP 13  

مترجم. نگاه كنيد» فراتر از توليد ناخالص داخلي«و » جديد، شاخصي نو  
www.eabbassi.ir/pdf/article_gdpalternatives.pdf 
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_gdpwhatisitnef.pdf 
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قر پايان مي يابد، فناوري توليد ناخالص داخلي، بازارها به نحوي واكنش نشان مي دهند كه ف
هاي جديد براي رفع مسايل زيست محيطي ابداع مي شود، و در مجموع صلح و ثروت پايدار 

اما متاسفانه در عالم واقعيت ها، هر چه توليد ناخالص داخلي . آمدبراي همه به ارمغان خواهد 
صلح بيشتر در جهان  ، نشاني از پايان فقر، التيام آالم زيست محيطي، وكرده استسريعتر رشد 

كه چرا اقتصادداناني كه بر ايجاد و ابقاي اقتصاد واقعا سوال برانگيز است پس . ديده نمي شود
. يستندتضاد آشكار بين تئوري و عملِ خود نتشخيصِ مالي جهاني نظارت داشته اند قادر به 

ارشناسي خود دارند ك مسئوالنه به جايگاهنگاهي اقتصادداناني كه تعدادي از  ناگفته نماند كه
ما ا. عبرت بگيرنداصالح آن سعي مي كنند كه از اين تضادها براي درك وضعيت موجود و 

خود تعصب كوركورانه دارند اين تضاد را كال حاشا  شاز اقتصاددانان كه نسبت به دان بسياري
                                                                                                      . مي كنند

 

علم يا تعصب ايدئولوژيك: اقتصادرشته   
د توسط اين مشاهدات نظريه هاي خود نم بر پايه مشاهدة تجارب عيني است تا بتوانواساس عل

 خاطر ،علم تاريخِ كارشناسِ، 14»رابرت نادو«. دنرا تدوين، آزمايش و با واقعيت ها تطبيق ده
اقتصادهاي عيني در  نظريه هاي خود را از روي مشاهداتته اقتصاد نشان مي كند كه رش

برخاسته از مدل هاي رياضي و علم اين نظريه ها عمدتا بلكه  ،دست نياورده دنيا بهواقعي 
 رفتارِ، 19191919قرن  گرفتن فرمول هاي علم فيزيك عاريهبا در اين رابطه، اقتصاددانان . فيزيك است

قرار داده اند و در عالم فيزيك  15ياتمعملكرد ذرات زير عادلِمرا م اقتصاد در عاَلافراد 
را دريافت مي كنند ) به واسطه مصرف كاالها و خدمات(جامعه از اقتصاد  كه افراد در رضايتي

و يك انسان زندة تصميم  اتمهستة  درونِ ةايشان تفاوت آشكار بين يك ذر. انرژي معادل
ضايتي كه شهروندان از مصرف كاالها و خدمات در عالم ر. ناديده مي گيرند الكامرا گيرنده 

را به همان ميزان قابل اندازه گيري و آزمايش فرض گرفته اند كه اقتصاد دريافت مي كنند 
                                                                                                          .انرژي

 
پافشاري  آن پيچيده تر كردنو هر چه اين مدل نامناسب بر حفظ اقتصاددانان جود، اين واما با 

اقتصاددانان حتي لحظه اي تامل نمي كنند كه مدت هاست فيزيك دانان خود به علت . مي كنند

                                                 
14 Robert Nadeau 
15 subatomic particles 
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، 16»نوا گودوين« به نقل از .بودن اين مدل در علم فيزيك از آن فاصله گرفته اندو نارسا ساده 
از بيان اينكه دغدغه اصلي آنها حفظ  توسعه و محيط زيست جهاني، اقتصاددانانمعاون موسسه 

شايد . ي ندارنداباي ،است مدل هاي رياضي خود و نه تطبيق آنها با واقعيت هاي جهان اقتصاد
روشن كند كه چرا غالب  تا اندازه ايدرجه از پايبنديِ متعصبانه به مدل هاي انتزاعي اين 

يار محدودي از مفاهيمي چون پول، بازار، نهادها، قدرت، سيستم هاي اقتصاددانان درك بس
ايشان حتي از خود نمي پرسند كه چرا . ، رفتار انسان ها، و تاريخ دارندبخش كره زمينحيات

عاري از هرگونه بررسيِ  ،اطالعات آماريِ خنثي به ندرت از اعالمِاي ايشان رسانه  اظهارات
                                      .مي رودفراتر  ،و محيط زيست عهبراي جامتبعات اين نوسانات 

 
، حتي براي علوم واقعي كه ريشه در كه در هر رشته دانشگاهي معمول استدر محيط هاي  

به وجود  فرهنگ و نهادهايي درون گرادارند، در دنياي واقعيت ها مشاهدات عيني و آزمايش 
و (ي كه باورهاي حاكم را تاييد مي كنند و اساتيد پژوهشگران آندسته از فقطآيد به طوري كه 

و  شوندتشويق مي ) سعي در بسط مرزهاي دانش در رشته خود را دارندكه ي اننه نوانديش
چون هر گونه  رسانده اندافراطي خود اقتصاددانان اين كوته بيني را به نهايت . ارتقا مي يابند

اين  تهديدي براي جهانبيني فعلي درتنها  اعي خود را نهو انتقاد از مدل هاي انتزنوانديشي 
. رودزير سوال بكال رشته اقتصاد به عنوان يك علم  اعتباركه دارند ، بلكه بيم آن مي بينندرشته   

 
چرا مي كند كه روشن تا حدي انتقادي در ميان اقتصاددانان -فرهنگ خود فقدانِشراف به ا

وال استريت را كه نقش اصلي خود را دستكاري  كارگزارانفعاليت هاي ايشان ماهيت مجرمانة 
 ،مي دانند از تالش توليدكنندگانِ دنيا سودجويي كالنسيستم حسابرسي اقتصاد مالي جهان و 

كه مواضع خود را  ترجيح مي دهنداز اقتصاددانان  در واقع بسياري. قرار نمي دهند انتقادمورد 
براي فريبكاري و جرمي به اصطالح علمي پوششي ال عمبا منافع وال استريت تطبيق دهند و 

 فعاالنِچه بسا اين به اين دليل باشد كه . كنندكه در اقتصاد مالي جهان صورت مي گيرد فراهم 
در اعتقاد و اقتصادداناني كه فعاليت هاي آنان را توجيه مي كنند هر دو بازيِ ماليِ وال استريت 

ندازه گيري ثروت و اعتقاد به بازار به عنوان تنها تصميم به جايگاه پول به عنوان تنها واحد ا
                                                          .ندامشترك گيرندة مورد قبول در توزيع منابع، 

 
                                                 
16 Neva Goodwin 
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است كه به در اين نوع همكاري اقتصاددانان  دليل ديگر اين همنوايي بي شك منافع شخصي
قراردادهاي  شكل سمت هاي برجسته در موسسات ماليِ معروف دنيا با حقوق و مزاياي باال،

بنابراين، حفظ . ، به ايشان سود مي رساندبورس هاي تحقيقاتي و حضور رسانه اي ،مشاوره
گ انگيزه اي براي رشته اقتصاد و اقتصاددانان به وجود آورده كه نظري تن ،اين جايگاه مطلوب
ايدئولوژيك نسبت به حفظ نظام اقتصاد مالي كنوني  ي متعصبانه وو ديدگاه نسبت به نوانديشي

، رشته ذره اي خجالتبدون . اتخاذ كنند و تحمل چنداني براي نظرات مخالف نداشته باشند
اين . اقتصاد هم اكنون به عنوان بازوي تبليغاتيِ فعاليت هاي غاصبانه وال استريت عمل مي كند

به عنوان » توليد ناخالص داخلي«از طريق معرفي و تبليغ رشد تبليغاتي را اقتصاددانان ت خدم
                                                 .انده اندسنجش پيشرفت كشورها به ثمر رس تنها معيار

       

 و قدرت پول» توليد ناخالص داخلي«رشد  
بتواند  وياز اختراعات بشر است كه  و محاسبه واحد همانطور كه قبال نيز اشاره شد، پول

به  پولاگر از . معامالت بازار را با افرادي كه با آنها نسبت خويشاوندي ندارد انجام دهد
اختراع سودمندي است كه براي حركت به جلو و سازماندهي و ي استفاده شود صورت مناسب

                                                . ضروري استنوآوري در جوامع پيچيده و پرجمعيت 
 

در كنار مبادالت غير نقدي صورت گيرد چرا كه مي تواند نقدي  معامالتدر جوامع سالم، 
مبادالت كاال با كاال يا خدمت با خدمت از ديرباز در جوامع انساني اساسِ اعتماد متقابل و 

 كنترلِ باشد امانيازهاي مردم  رفعتنها راه اگر در جامعه اي پول . انسجام اجتماعي بوده است
است  عمومي در دست گروهي خاص كه فارغ از هر گونه نظارت آنايجاد و توزيع  فرآيند

است، تجميع افراطي  حاكم، مسلما نتيجه اين وضعيت، كه هم اكنون در جهان گيردر قرا
           . اهد بودخودر جوامع ثروت، كم رنگ شدن ارزش هاي اخالقي و آشفتگي اجتماعي 

 
اي محلي به  توصيفي زيبا از زندگي در جامعه 17»آينده هاي باستاني«با عنوان  ي مستنددر فيلم

هند به تصوير كشيده شده است كه در آن شمال ، واقع در منطقه اي دورافتاده در »الداخ«نام 
از . پول داشتند ، با كمترين اتكا بهييتوام با نشاط و خودكفا اي مردم در گذشته زندگي

                                                 
17 Ancient Futures 



 

 9

در گذشته جوامعي چون الداخ نياز و اتكاي چنداني به پول نداشتند، بانكداران آنجاييكه 
توليد «از آنجاييكه . ندمردم داشتبر روي رفتار و تصميمات بسيار اندكي و نفوذ قدرت 

نمي شود، توليد ناخالص داخلي اين را شامل معامالت غير نقدي در جوامع » ناخالص داخلي
                                                                                 . جوامع نزديك به صفر بود

                     
همان در نظر گرفته مي شود كشورها توليد ناخالص داخلي محاسبة در امروزه آنچه  عمدتا

بر حاال با قيمت گذاشتن  ليو صورت مي گرفتبين مردم كه قبال بدون پول معامالتي است 
در نظام هاي سنتي و معيشتي، مردم . بر حسب واحد پول كشورها محاسبه مي شود ،روي آنها

آنها خود از . غذاي خود را از زمين به دست مي آوردند و به دست خود فرآوري مي كردند
با مصالح توليد مي كردند و به دست خود فرزندانشان مراقبت مي كردند، پوشاك خود را 

آنها مهارت ها و نيروي انساني را با هم به مشاركت مي . محلي براي خود مسكن مي ساختند
                    .پولبا حداقلِ نياز به غالبا  ،اين كارها را انجام مي دادند جميعايشان . گذاشتند

 
مي گوييم » عهتوس«مراحل اوليه آنچه ما به آن جهان، مختلف در جوامع جالب توجه است كه 

روابط مردم با هم و رابطه انسان ها با زمين و ديگر منابعي است كه  »پولي كردن«عمدتا شامل 
فرآيند گذار . قرار مي گرفتآنها  سنتيمورد استفاده نظام  قبال، بدون دست به دست شدن پول،

 اشتغالِ تبديلِا با در جوامع مختلف دنيا عمدت »ولپوابسته به اقتصاد «به  »اقتصاد بدون پول«از 
براي خود كار مي كردند به كارگران قبال روي زمين خود كه مستقل  مردان به عنوان كشاورزانِ

همين فرآيند براي زنان نيز  18.زحمت مي كشند كليد خورد انكشاورزيِ روزمزد كه براي ديگر
براي اك ، پرورش بچه ها و توليد پوشي غذاه همزمان فرآوري كزنان خانه دار .رخ داد
در ازاي پول، براي بدل شدند كه به كارگران روزمزدي  دار بودند عهدهخود را  ةخانواد

اقتصادهاي هنگامي كه . ديگران خانه داري، بچه داري، پوشاك دوزي و فرآوري غذا مي كنند
به بانكداران و خودكفا  ، قدرت از جوامعِنديافت» توسعه« ،اصطالح اين شكل، به محلي به

                                                 
و چگونگيِ وابسته سازي جوامع به قدرت هاي بزرگ براي غذا و ديگر محصوالتاين فرآيند  جميع ابعاد وصيفبراي ت  18  

ضرورت نهاد شناسي در تبيين الگوي بومي : نهاد فرامليتي كشاورزي«كشاورزي به گزارشِ پژوهش جامع در اين مورد با عنوان 
مترجم. نگاه كنيد» پيشرفت  

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_transnataginst.htm 
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مطالبه مي هاي مالي جهاني كه سهم خود را از هر تراكنش اقتصادي در اين جوامع سامانه 
                                                                                         .انتقال پيدا كرد كنند

 
ر دنيا بيش از دامروزه شمار مردمي كه افزايش براي اثبات بركات توسعه به  اقتصاددانانوقتي 
جهاني فقر در روز مزد دريافت مي كنند مي بالند، مسرت آنها واقعا به موجب كاهش دالر  2222

بلكه علت خوشحالي ايشان استقرارِ پول در اقتصاد كشورها و وابستگي بيشتر جوامع به  .نيست
طفي و زوال روحيه و فرهنگ مشاركت بين مردم و پيوندهاي عااقتصاد ماليِ جهاني و همزمان 

. بر بسياري از معامالت در جوامع پيشين حاكم بودزماني كه است  اي اجتماعي دو طرفه
در قدرت بانكداران ايشان مي دانند كه با كمرنگ تر شدن فرهنگ مشاركت در اقتصاد محلي، 

                                                             .بيشتر يافته است تسلطرسوخ و اين جوامع 
                                                             

 موجودات زنده بر روي زميني زنده
سال پيش به اين سو، با  5000500050005000از . سال از زندگي بشر بر روي كره زمين مي گذرد 200000200000200000200000مدت 

بيعت وري ها، جوامع بشري به اين باور خو گرفتند كه انسان از طتظهور و چيرگي امپرا
پيش از قبول اين باور، انسان ها و جوامع انساني خود را با ديگر . و بر آن برتري دارد ستجدا

برتري و  ، اما از زمان بروز اين باورِدندموجودات زندة موجود در طبيعت همزيست مي دي
جدايي از طبيعت، انسان به نحوي مرض گونه، طوري عمل كرده است كه مكررا براي ميزبان 

                                                                      .تهديد محسوب شده استك يخود 
 

شرايط زمين . استنسل حاضر براي  ه و جديهشداردهند كشفيات علمي اخير حاوي حكايتي
تعداد بسيار زيادي از . در بدو پيدايش آن به هيچوجه مساعد ظهور انسان بر روي اين كره نبود

بيوسفرِ زمين سه و نيم ميليارد سال تغيير و تحول ، ار مي شدپديدايد رگانيستم هاي گوناگون با
گازهاي سمي از جمله كربن از هوا، آب و خاك  در طي اين مدت وگذراند مي را از سر 

براي  كرهسطح بدين ترتيب  تاد يگردمي و با ايمني كامل در اعمال خاك مدفون شده خارج 
                                                                           .مي شدن مساعد حيات نوع انسا
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اقتصادي درست كرده ايم كه استخراج انسان ها ، تو گويي در يك جنون جمعي، ما اما امروزه
همان مواد سمي و كربن را از اعماق زمين و پخش كردن آن در جو، آب و خاك كره را 

همان ة ما براي اين تخريبِ غير عقالني اين است كه انگيز. موفقيت مي داندپيشرفت و 
ما را به دنيا آورده و تغذيه كرده است را تحت كنترل و سلطه خود يندهاي طبيعي كه آفر

به جاي تالش براي درك زواياي مختلف اين جنون و افشاي آن براي عموم مردم، . بگيريم
دهند كه تمام اين تحوالت رويداد خوبي است چون كاري كه اقتصاددانان به ما اطمينان مي 

بهتر قادر اغنيا  ،سرمايه هاي مالي توليد ناخالص داخلي است و با رشدمي كنيم موجب رشد 
                 .شودبراي ساير ما شغل ايجاد كنند و نتيجتا وضع همه ما بهتر مي خواهند بود كه 

 
داريم كه ريشه در  مسيري مثبت ما نياز به علمِ اقتصادي براي قرار دادن جامعه جهاني در

در ارتباط با سامانه هاي حياتي و حياتبخش كره زمين كه زنده است نگاهي  واقعيات دارد و
كرة سامانه هاي حياتي اين علم اقتصاد كارآمد، جايگاه ارزشيِ  .حدشناس و محترمانه دارد

ه ها را هم از لحاظ اخالقي و هم از منظر واقع مي يابد و حفاظت از اين سامانزمين را در
                                               .خلقت و آينده بشر وظيفه خود مي بيندكل نگري براي 

 
براي اقتصاد زندة جهاني واقعي علم اقتصاد  

همان جايي  براي اقتصادي زنده و شكوفا در جهان مبتني بر واقعيات اقتصاد علمِ تدوينِ كارِ
سواالت . دقيق جهان زنده ة، يعني با مشاهدگرددآغاز مي شود كه هر علم واقعي بايد آغاز 

                                                                  :جمله انداز اين  كاربراي شروع  كليدي
 

و برجسته ترين معيارهاي  خود را اداره مي كنندحياتي و حياتبخش زمين چگونه امانه هاي س ▫
 نشان دهندة عملكرد سالم آنها چيست؟

ها  سامانه برجسته ترين معيارهاي قابل اندازه گيري پيامدهاي مثبت و منفي بشر بر اين ▫
 چيست؟

بهترين فرصت  ؟گرددسالمت، نشاط و سرزندگي بشر تامين الزم است تا  چه عوامل اساسي ▫
ظرفيت  همزمانبراي سالمت و نشاط خود تالش كند و  هاي موجود براي اينكه بشر بتواند

طبيعي كره زمين را در تعادل نگاه دارد كدام اند؟ هاي تجديد شوندة سامانه هاي  
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دانشمندان پيشرو كه هم اكنون در خط مقدم كشفيات علمي قرار دارند و شهرونداني كه در 

خود  پيراموني طبيعي محيط زمينه تشويق توسعه محلي و در عين حال حفاظت از سيستم هاي
پيشگام بوده اند عمال پيشنهادات زير را در ارتباط با چيستي و خصوصيات علم اقتصاد واقعي 

                                                          :ملايشان معتقد اند كه اين ع. مطرح ساخته اند
 

سامان عملي مشاركت فكري و از طريق د را امور خورا كه در آنها شهروندان جوامع محلي  - 
در برابر تالطمات اقتصاد جهاني مقاوم اند را واحدهاي اساسيِ  يي باالخود اتكابا  و مي دهند

                                                                .جامعه ملي قلمداد مي كند ةتشكيل دهند
 

در راستاي سالمتي و آسايش جامعه خود تالش مي كنند  كسب و كارهايي را مي پسندد كه - 
به صورت  مالكيت آنهاو  است و از نظر مديريتي، محلي، شفاف، پاسخگو به كليه ذينفعان

                                                                                                  .استتعاوني 
 

كيفيت زندگي در جامعه را بر اساس معيارهايي مي سنجد كه كيفيت عملكرد اقتصاد و  - 
و در طبيعي را همزمان امانه هاي سوامع كوچك و بزرگ و نيز ، جده هاد، خانواافرا زندگي

                                                                                           .مي سنجدكنار هم 
 

ست ها و نهادهايي حمايت مي كند كه نه تنها به بهره برداري معقول از منابع طبيعي از سيا - 
د، بلكه مازاد توليد در عرصه اقتصادي را به نحوي توزيع مي كنند كه تمامي نمي انديش

               .معنويت باشد وشهروندان قادر به دستيابي به زندگي اي توام با سالمتي، كار مفيد 
     

ابزاري كه تنها وقتي . مي بيندل را ابزاري براي محاسبه مبادالت در سيستمي شفاف پو - 
عادالنه مورد استفاده قرار مي گيرد كه قدرت ايجاد و توزيع آن به دست موسسات مالي محلي 

كه به صورت تعاوني اداره مي شوند، موسساتي كه تصميم به دادن وام به اعضاي خود است 
محلي و فرصت هاي موجود براي سرمايه گذاري هاي مولد و عام المنفعه  را بر اساس نيازهاي

                                                                                                      .مي بيند
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ز ايگان با هم را ااز روابط عاطفي و اخالقي بين اعضاي خانواده ها و همس حفاظتاحيا و  - 
جمله اولويت هاي اصلي خود مي داند و هر گونه كاهش در توليد ناخالص داخلي را به عنوان 

ه به سوي بازسازي جامعه محلي و افزايش توانايي توليدكنندگان در عنشانه اي از پيشرفت جام
                                                                   .استفاده بهينه از منابع محسوب مي كند

 
خود  ياقتصادنظام عمال اين اصول در اصالح به ا ،حتي برخي كشورهاو برخي جوامع محلي، 

اقتصاد مالي بازيگران به دست تخريبي كه  در صددند كهاين جوامع  19 .همت گمارده اند
 تحميل شده است را ترميم كنند شان و محيط زيستجامعه ر رشته اقتصاد ب معاونتو جهاني 

مي توان گفت  .برداشته اندقابل توجهي عمليِ مؤثر و  گام هايتحقق اين هدف راستاي و در 
در اين جوامع در راستاي رسيدن به علم اقتصاد مورد نياز جهان امروز، كه نقش آفريني مردمي 

اقداماتي كه در انديشكده هاي اقتصادي آغاز شده است جلوتر است به طوري چندين گام از 
تا كنون، . اجرايي كرددر مقياس بزرگتر بتوان آموخته هاي آنان را تصور است كه قابل كه 

هم  ياشتياقدانشگاه ها و ديگر موسسات آموزشي توجه زيادي به اين آموزه ها نكرده اند و 
در دانشجويان جديد شايد مطالبه . از خود نشان نداده انداين آموزه ها براي افزودن به 

سرآغاز بازانديشي و بازطراحيِ  خوداقتصاد در دانشگاه ها ته رشاصالح آموزش خصوص 
                                                             .شوددروس اين رشته در محافل دانشگاهي 

                                                 
  *  به       گذار از ثروت خيالي: دستور كار اقتصاد نو«يد كورتن، نويسندة كتاب هاي پر خواننده اي چون ديو 

دنيا پس از فروپاشي تسلط شركت «، »گذار از امپراتوري به جامعه زميني: تغييرِ مسيرِ بزرگ«، »ثروت واقعي
وقتي شركت هاي «اب او با شهرت جهاني ، و معروف ترين كت»زندگيِ پس از سرمايه داري جهاني: هاي بزرگ

فارغ التحصيل دانشگاه استانفورد، وي سابقه تدريس در مدرسه عالي . است» بزرگ بر جهان حكومت مي كنند
دكتر كورتن همچنين در . در دانشگاه هاروارد را نيز در پيشينه كاري خود داراست مديريت كسب و كار

از اين جمله مي توان به سازمان هاي . نقشي بنيادين داشته است ين،نوتاسيس چندي از انديشكده هاي اقتصاد 
                                                                                                                  :زير اشاره كرد
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