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قدمه مترجمم  
كه در صورتي . عادي استهدفي مطلوب و امري  »رشد«ويژه اقتصاددانانِ دولتي،  بسياري از اقتصاددانان، بهبراي 

كرة  يكيِ منابعِفيز به لحاظ محدوديتكه سرشناس دنيا بر اين نكته پافشاري مي كنند  گروهي ديگر از اقتصاددانانِ
دولتي بر لزوم رشد در صنعت، معدن و  اقتصاددانانِ 2.مفهومي نادرست و غير عقالني است ،پايدار زمين، نظرية رشد

 زندگي تاكيد مي كنند، اما اقتصاددانانِ داخلي و استاندارد ناخالصِ افزايش توليد ،ايجاد اشتغال منظورِتجارت به 
مي  امكانپذيرثروت آفريني و افزايش كيفيت زندگي مردم را بدون رشد در اين سه حوزه  ،زايياشتغال ،جهان نوانديشِ

واحد است، چگونه مي توان اين دو  مسلما براي هر شنونده اي اين سوال پيش مي آيد كه اگر اقتصاد يك علمِ. دانند
جهاني اقتصاد آلمان پس از جنگ  ، طراحِ، اقتصاددان بزرگ»اي اف شوماخر«كامال متضاد را به آن نسبت داد؟  موضعِ

                                                : به اين سوال پاسخ گفته است، اينگونه »كوچك زيباست«دوم و نويسندة كتاب 
 

من اين . متفاوت است ،بسته به اينكه چه دستوري به آن داده شود ،خروجيِ اين علم. علمي استنتاجي است ،اقتصاد«
يا چيزهايي كه » اقتصادي«نسبت به چيزهايي كه ] اقتصاددانان[قضاوت ... نام نهاده ام» متااقتصاد«رات را دستو

آموزه ] مثال[و به جاي آن ] كنند[متااقتصاد ماترياليستي غرب را رها ] آنان[است تغيير مي كند وقتي كه » غيراقتصادي«
چون  نه به واسطة ويژگيِ بخصوصي در اين دين شرقي است،] خروجيتغيير در [البته . هاي دين بودا را جايگزين كنند

  ».قرار گيرد] در يك كشور[آموزه هاي مسيحيت، اسالم و آيين يهود هم مي تواند به همين سياق متااقتصاد علمِ اقتصاد 
  

وي در اين مقاله، . ندنوشته زير به قلم يكي از اقتصاددانان نوانديش دنياست كه از فلسفة اي اف شوماخر پيروي مي ك
پيروان اديان ، »اقتصاد نو«و معرفي نهضتي جهاني موسوم به » تااقتصاد ماترياليستيِ اروپام«ضمن واكاويِ بنيانِ فلسفيِ 
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 نويسنده تفاوت بنيادينِ بين اقتصاد. عمل به آموزه هاي اخالقيِ دين خود فرا مي خواندپايبندي و بزرگ دنيا را به 
به حكمت و اخالق در سياستگذاري ها و فعاليت  اين نهضتتوجه نوانديشانِ  درامروز و اقتصاد نو را  سكوالر و مدرن

 از اين رو او معتقد است كه اديان جهان كه در حكمت الهي با هم مشترك اند، سياست هايِ. هاي اقتصادي مي بيند
 .اهند يافت تا ويژگي هاي اقتصاد مدرنني خواخالقي و دستورات دي يِآموزه هابسيار نزديك تر به اقتصاد نو را 

در نهضت جهانيِ اقتصاد نو معتقد اند كه با رعايت حكمت در سياستگذاريِ توسعه مي نويسنده  نويسنده و همفكرانِ
 عادالنه، با اقتصاديِ آمريكايي مقاومت كرد و يك سيستمِ -ييزياده خواه و بحران زدة توسعة اروپافرهنگ توان در برابر 

بنا كرد ،تامين نيازهاي بشر امروز و بهره گيري پايدار از منابع كرة زمين هدف .                                                 
 

مقاومتي در جهان  فعاالنِ اقتصادامروزه اين رويكرد نو به اقتصاد را مي توان تئوريِ اقتصاديِ راهكارهايي تلقي كرد كه 
از آنجاييكه نظام اقتصادي حاكم در جهان و اقتصاد  3.و كارآيي آن را در عرصة عمل نشان داده اند از آن بهره برده

مقاومتي، دو رويكرد كامال متفاوت به تعامل بشر با يكديگر و با طبيعت است، تحقق اقتصاد مقاومتي در جوامع، مستلزم 
بايد . كافي نيست يا خير ييد اقتصاددانان قرار گيردمورد تااقتصادي  يك طرحاينكه . نگاهي نو به علم اقتصاد است
براي قضاوت و » متااقتصادي«از چه  ايشانچيست، يا به نقل از آقاي شوماخر، ما ن ناپرسيد، رويكرد فلسفيِ اقتصاددا

از منظر علم اقتصاد عميقا متاثر از اييكه آموزش علم اقتصاد در كشور ما ج؟ از آندنمي برخود بهره  كارشناسيِ تشخيصِ
كمك مي كند كه به ران او سياستگذآمريكايي است، نوشته زير به صاحبنظران اين رشته  -فلسفة سكوالر اروپايي

                          . اقتصاد مقاومتي از منظري ديني و حكمي بنگرند و به استعدادها و ظرفيت هاي عظيم آن بينديشند
 

شاملِ مطالعة رويكردهاي  ،»اقتصاد نو«سياستگذاريِ اقتصاد مقاومتي، درس  به لحاظ اهميت كليدي علم اقتصاد در
اقتصادي در سطوح مختلف، در برنامه ريزي آموزشيِ دورة كارشناسي  سيستم هايِ محور در طراحيِ - حكيمانه و اخالق

 به پيشرو جهان  گاه هايِكه مشابه آن در دانش اين دوره. گنجانده شده است» اقتصاد مقاومتي با مديريت جهادي«ارشد
در كه براي مشاركت جهت بهره برداري دانشگاه ها و ديگر مؤسسات آموزش عالي ، 4مي شود دانشجويانِ عالقمند ارائه

تدوين » در خدمت اصالح الگوي مصرف«تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در ايران مصمم اند توسط سايت اطالع رساني 
                                                                                                                                   .شده است
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 مقدمه
اين نهضت كه در . در اقتصاد برترحركتي جهاني است با دركي جديد و عملكردي » اقتصاد نو«نهضت 

اين حركت . ن در سراسر دنيا برخوردار استميالدي سر گرفت، هم اكنون از حمايت روزافزو 1980198019801980 دهه
آنچه فعاالن اين نهضت را متحد مي كند خواست آنان . سازمان يا ايدئولوژي خاصي نيستبه متعلق 

نوشته زير، . را در نظر دارد است كه منافع عموم مردم و كره زمينبراي دستيابي به راهي نو در توسعه 
اني و معرفي اصول و انديشه هاي كليدي آن است و تالش من براي توصيف ماهيت اين حركت جه

                                         .اينكه معني و پيام اين حركت براي پيروان اديان بزرگ جهان چيست
 

انديشه هاي مدرن و سكوالر اروپايي رو به  چيرگيِة همانطور كه بر بسياري از ما مشهود است، دور
اقتصاد كه در  و در جامعه ساختارسازي و شيوه هايِ هاي فلسفي گي، مكتبزند اسلوبِ. پايان است

در سراسر دنيا اشاعه يافته  ييآمريكا -اروپايي و قدرت ي فرهنگيارزش ها سال اخير با پشتيبانيِ  500500500500
                                                                                             .ادامه دادني نيست ،است

 

اينكه اسلوب جديد زندگي  ولي .ي آغاز شده استيگذار به دوره اي پسامدرن و پسااروپامسلما 
جديد چه  ةنهادها و سازمان هاي اجتماعي و اقتصادي و نيز ايده ها، باورها و ارزش هاي كليدي دور

ي است زمينه هاي مشخصنگرِ نشازني نيست، بلكه مانه پيشگويي و گصرفاً خواهد بود موضوعي براي 
مشاركت در ساختن آينده اي جديد  ،كنوني بشر ةلذا وظيف. زداقدام و عمل كه در آن بايد دست به 

                                                                     .است و نه پيش بيني خصوصيات احتمالي آن
 

، در تئوري و در 1990199019901990و  1980198019801980ي خصوصيات آنچه در دهه ها اپس از اين ديدگاه، در نوشته زير ابتد
سپس توجه خود را به تشريح ناكامي . ظهور يافته است را بيان خواهم كرد »اقتصاد نو«عمل، تحت نام 

راهنماي اقتصاد نو  پس از آن، خالصه اي از اصولِ. ميهاي توسعه اقتصادي متداول معطوف مي كن
آن استمرار اقتصاد نو جوامع، كه بخشي از  و بعد از آن، فرآيند گذارِ .همراه با چند مثال خواهد آمد

در نهايت، معني و پيامي كه اين تحوالت براي اديان جهان . ا به طور خالصه بررسي مي كنيماست ر
                                                                                       .خواهيم گرفتدارد را در نظر 

 
بزرگ تغيير جهت  •••• 

نو راهي بهنياز   
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در  ،بيش از يك ميليارد نفر از اين جمعيت. يليارد نفر در جهان زندگي مي كنندم 5555هم اكنون در حدود 
اكوسيستم هاي زمين را با  ميلياردي، 5555 جمعيتاقتصاديِ اين  فعاليت هاي. فقر مطلق زندگي مي كنند

قبل از اينكه از ، در قرن آتي جمعيت جهان ،جمعيتي اس پيش بيني هايِبراس. نابودي تهديد مي كند
اين يعني كه  .ميليارد نفر خواهد رسيد 15151515يا شايد  10101010به  ،سرعت رشد آن كاسته شود و به ثبات برسد

حتي اگر سرعت توسعه در كشورهاي فقير جهان كه  ،زمين ةبر منابع كري انسان ها تأثير فرسايش
   .ن را در خود جاي داده اند در حد كنوني باقي بماند، دو تا سه برابر خواهد شداكثريت جمعيت جها

برابر  20202020تا  10101010ز با سرعتي بيش ا ،)در حدود يك ميليارد نفر(در عين حال شاهديم كه اقليتي ثروتمند 
زمين  نِه كردو آلود شديد ، ريخت و پاشِبي حد جمعيت زمين، درحال مصرفغالبِ  اكثريت ةسران
اقتصادي، كه بي وقفه و در سراسر دنيا توسط دولت ها،  »رشد«و  »توسعه« ، چشم اندازِهمزمان. اند

ترويج و تبليغ مي  ،كنوني موافق با نظامِ صنايع بزرگ در كشورهاي ثروتمند، رسانه ها و اقتصاد دانانِ
اگر . نيان وعده مي دهدجهاتمامي جهان را به  انثروتمندالگوي مصرف اسرافكارانة شود، دستيابي به 

چنين چشم اندازي در آينده تحقق يابد، تأثير فرسايشي فعاليت هاي اقتصادي بر كره زمين به چندين 
                                                                                    .باال خواهد رسيد پيش بينيِ برابرِ

 

هاي نودرويكر  
نياز بشر به رويكردي جديد به پيشرفت اقتصادي بيش از  ،1980198019801980هه شدت تخريب در دبا آشكارترشدن 
جديد مي بايستي به طريقي تدوين مي شد كه ضمن مرتفع كردن  )هاي(اين رويكرد .پيش احساس شد

نيازهاي اساسي مردم در سراسر جهان، حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست را نيز در نظر مي 
 5»و توسعه ميسيون جهاني محيط زيستك«، 1987198719871987 در سال، يجامعة بين الملل رسمي در سطوحِ .گرفت

پس از انتشار اين . منتشر كرد 7»آينده مشترك ما«گزارشي با عنوان  6»كميسيون برانتلند«معروف به 
كه در  8»توسعهمحيط زيست و كنفرانس سازمان ملل درباره «برگزاري  ينجساله براپ تدارك گزارش،
اين اولين مالقات جهاني نمايندگان . برگزار گرديد آغاز شد 9ژانيرو دو يور ر شهرد 1992199219921992 لبهار سا

. را بحث و بررسي مي كردند »مشترك ما ةآيند« ،كشورها از سراسر جهان بود كه با هم در يك محل
ط آمريكا توس قارةجهاني مقارن با پانصدمين سالگرد كشف  جالب توجه اينكه، برگزاري اين نشست
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ريو مي  همزماني اين دو رويداد اهميت برجسته اي از لحاظ تاريخي به همايشِ. بود بمكريستف كل
آمريكايي  قدرت هاي اروپايي و ةچنگ اندازي و سلط پايانِ ةداد به طوري كه مي توانست نويد دهند

                            .گردد تلقيپسااروپايي  جديدي از تفكر اقتصاديِ ةدوربر اقتصاد جهان و شروعِ 
 

بيشترين نقش در تدوين  ،بزرگ علمي اما از آنجاييكه دولت ها، شركت هاي چند مليتي و سازمان هايِ
 كار، اتخاذ نتيجةبرانتلند و برگزاري همايش ريو و آنچه پس از آن دو رخ داد را داشتند،  گزارشِ

تالشي مجدانه و بنيادين براي و نه  مسايل اقتصادي و زيست محيطي دنيا بودبه رويكردي اصالحي 
مورد تاييد برگزاركنندگان اين همايش  اقتصاديِ رويكرد .نو به اقتصاد جهان سمت و سويي دادنِ

اين و تعجب آور نيست كه . بازار آزاد و رشد به هر قيمتي پافشاري مي كند داريِهمچنان بر سرمايه 
 هايِثروتمند شمال ودولت هاي كشوراي كشورهاي رويكرد همچنين در رسيدن به توافق بين دولت ه

اما همين قدر كه چنين همايش بزرگي پيرامون موضوع اقتصاد و محيط . ناكام ماندجنوب  كم درآمد
زيست برگزار شد خود حاكي از اين واقعيت است كه كليه شركت كنندگان پذيرفتند كه بشريت با 

                                                                                      .بسيار جدي روبروست يمسائل
 

عادي نيز در اين شهر برگزار  همايشي غيررسمي از مردمبه موازات مالقات سران كشورها در ريو، 
در چندسال اخير، مجموعه اي رو به رشد از سازمان هاي مردم نهاد و نهضت هاي مردمي در . شد

 جمعِاين شبكه . د در حال شكل گيري بوده استنپايدار فعاليت مي كن ةتوسع ةر حوزسراسر دنيا كه د
 ،11»سازمان امداد مسيحي«، 10»طبيعتصندوق جهاني « :متنوعي از سازمان ها را در بر مي گيرد

دوستداران محيط زيست و فعاالن نهضت هاي عدالت اجتماعي از كشورهاي جنوب و گروه هاي 
                                              .زه استقالل يافته از اتحاد جماهير شورويمردمي از كشورهاي تا

 

گردهمايي «موسوم به  يجهاني، هزاران نفر از اقصي نقاط دنيا را براي شركت در همايش ةاين شبك
از  سرانمالقات «تشكيل سازمان هايي چون  .به ريو آورد ،سران همزمان با همايش رسميِ ،12»جهاني

در اروپا و ديگر گروه هاي مشابه در  14»بنياد اقتصاد نو«تأسيس شد و  1984198419841984كه در سال  13»نوعي ديگر
ديگر كشورها، بخشي از همين نهضت خودجوش مردمي بوده است كه مشخصاً بر تغييراتي بنيادين در 
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جديد در رشته اقتصاد پافشاري مي  نهادها و سياست هاي اقتصادي و نظريه هايِتغيير اسلوب زندگي، 
                                                                                                                      .كند

 

عهدي نو بهجهاني  ةجامع نيازِ  
 به آن نيازمند است و همايش سران در ريو نتوانست به آن دست يابد ميثاقي امروز جهانيِ ةآنچه جامع

ميسر بر اساسِ توافق هاي زير براي تمامي كشورها  عادالنه و پايدار ةنو است كه به موجب آن توسع
                                                                                                                    :گردد

 

پيشرفت،  برايعهد مي شوند كه در مسيري جديد ، كشورهاي ثروتمند متجديدبراساس اين ميثاق  -
فرسايشيِأثير ِزندگي مردم خود، ت ضمن تمركز بر بهبود كيفيت  كاهشخود را به حدي  ةسرانمصرف 

مثالً در . اين تغيير كوچكي نيست. يليارد نفر را پذيرا باشدم 10101010ا دهند كه زمين بتواند جمعيتي برابر ب
انرژي، اين ت ارتباط با مصرفغيير بزرگ نجم ميزان پانرژي در اين كشورها را به يك  ةسران مصرف

                                                                                              .فعلي كاهش خواهد داد
 

پذيرند كه  يكشورهاي كمتر توسعه يافته و همچنين كشورهايي كه قبالً نظام سوسياليستي داشتند م -
جريان كشورهاي ثروتمند در ايجاد آلودگي و ضايعات، در حدي كه  و سرانه مصرف دستيابي به ميزانِ

ر توسعه كه متوجه اين كشورها نيز خود را نسبت به مسير جديد د. امكانپذير نخواهد بود داشته است
شرايط زندگي زنان و  نمند سازي مردم براي تأمين نيازهاي اساسي خود، بهبوداهدافي چون توا

حدوديت هاي موجود تثبيت نرخ رشد جمعيت متناسب با مو  بزرگداشت نقش و حقوق آنها در جامعه
                                                                             .تعهد خواهند كردم، در منابع كرة زمين

 

 ح و منافع واقعي خود، متعهد مي شوند كه با حمايتدر راستاي مصال ،كشورهاي ثروتمند جهان -
و انتقال تكنولوژي هاي مناسب، به توسعة پايدار در ديگر جوامع كمك كنند مالي از ديگر كشورها 

كجاي سيارة  آسيب به اكوسيستم در هرچون ايشان مي دانند كه به واسطة يكپارچگيِ كرة زمين، 
                                                                .مي اندازد همه ملت ها را به مخاطره ة، آيندزمين

 

- خود در توسعه را به كشورهاي كمتر توسعه يافته اذعان  عظيمِ ينِكشورهاي ثروتمند همچنين د
به  غير اروپايي دنيا، اين كشورها قادر منابع طبيعي جهان و استثمار ملت هايِ بدون تاراجِ. خواهند كرد

اين كشورها بدهي هاي كشورهاي جهان سوم را از اين رو . وت كنوني خود نبودنددستيابي به ثر
         .جديد براي توسعه پايدار جهاني هموار گردد عهدخواهند بخشيد تا راه براي تحقق اهداف اين 
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مان ملل را از نو ساختار ساز ،زير ةو دست آخر، كشورها توافق خواهند كرد كه براي اهداف دوگان -
                                                                                                           :طراحي كنند

، رصد پيشرفت و گزارش چگونگي بين كشورها مذاكراتانجامِ مؤثر براي  تدوين آيين نامه هايِ ▪
لي به منظور دستيابي به توسعه عادالنه و پايدار جهاني وبين المل همكاري دولت ها با توافقات           

نهادهاي اقتصادي جهان، مشخصاً صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت  تجميعِ ▪
 16»برنامه توسعه سازمان ملل«و  15»رنامه محيط زيست سازمان مللب«جهاني در كنار سازمان هايي چون 

 ةجامع مجمع عمومي اين سازمان به نمايندگي از كلِ ةمردم ساالران تحت نظارتزير چتري واحد و 
                                                                                                                   .بشري

 

اني كه مطلوب نظر عهدي جهاني مشتمل بر تعهدات باال، سمت و سوي توسعه جه به طور كلي،

                                                                           .هضت اقتصاد نو است را تبيين مي كندن

تفكر و نظام اقتصادي حاكم  •••• 
جهانبيني اقتصاد مدرن فلسفيِ خاستگاه  

سكوالر و  هاي بنيانگذاران مكاتبمي بايد در انديشه  متداول امروز جهان را نظريه هاي اقتصاديِ ريشة
، توجه به اين نكته داراي ز منظر ديناقتصاد، به ويژه ا پيرامونِدر بحث كنوني ما . اروپا جست مدرنِ

                                                                                                  .اهميت بسزايي است
 

را  ناسيمامروز مي شكه  قرون وسطي و آغاز فرهنگ اروپايي به گونه اي ني مسيحيِجهانبي فروپاشيِ
مدرن اروپا به عنوان  فلسفةسال طول كشيد تا  300300300300 تقريباً .سال پيش رديابي كرد 500500500500توان به مي 

بانفوذي كه به اين تحول  متفكرانِ. قرون وسطي متبلور شديت مسيح جايگزيني براي جهانبيني دينيِ
براساس انديشه . 20و هابز 19نيوتن، 18، فرانسيس بيكن17دكارت :شامل چهره هاي زير اند كردند كمك

در دوره اي تاريخي  ،21آدام اسميتالدي، مي 11118888قرن ايشان بود كه در افرادي نظير هاي علمي و فلسفي 
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ريح مدرن به اقتصاد را، از نظر تئوري و عمل، تدوين و تش ، رويكرد22»عصر روشنگري«موسوم به 
                                                                                                                      .كرد

 

جوهرِ فكر «و ديگري  23»جوهرِ بعد و امتداد«دكارت در هستي شناسي به دو جوهر، يكي  تقسيم بنديِ
به فقط تجارب بشري  دركم انجاميد كه در آن ، نهايتا به نوعي از نگرش در عل24»و انديشه

تحليلي او اروپاييان را تشويق  همچنين روشِ. شودمي محسوساتي كه قابل اندازه گيري است محدود 
مثالً براي ما . جدا از هم قابل درك و شناخت بدانند كرد تا به تدريج جهان را در حوزه هاي تخصصيِ

كه بخشي از قلمرو اقتصاددانان تلقي آن ت و فرآيند توليد در عصر حاضر كامالً عادي است كه ثرو
متعلق به به ترتيب كه  ،مي شود، را از ديگر جنبه هاي مهم زندگي مثل سالمتي، حكمت و مقدسات

                                                    .جدا بپنداريمپزشكي، فلسفه و الهيات است،  تخصص هايِ
 

بيكن به . بيشتر بر چگونگي بهره برداري از طبيعت سوق داد بشر را به سوي تمركزِ اهيِبيكن، علم و آگ
ه رهايي بشر از دشواري هاي و اينكما گفت كه براي آموختن رازهاي طبيعت بايد او را شكنجه دهيم 

يكي ديگر از ذهنيت هاي  بود كه بدينصورتو . در گرو آموختن اين رازهاستزندگيِ آن دوران 
                                                       .اقتصادي به شكل مدرن آن به وجود آمد پيشرفت يِكليد

 

نقش نيوتن در اين مجموعه تحوالت فكري اين بود كه وي علم را ابزاري براي تغيير واقعيت قرار داد 
ار دقيق رياضي قابل پيش بيني مكانيكي با ساخت به گونه اي كه ما جهان را مجموعه اي از سيستم هايِ

براي انسان مدرن، در چنين مجموعه اي از سيستم ها، جايي براي . و فاقد هرگونه ارزش اخالقي ببينيم
عالم  و لذا تعجب آور نيست كه علم امروز به ما مي آموزد كه عملكرد دخالت خدا باقي نمي ماند

و . قابل اندازه گيري مي توان درك كرد هستي و تمامي اجزاي آن را با عدد و رقم و شاخص هاي
علم . يا اخالق دخيل نيست كليِ آفرينش اينكه در عالم هستي و رخدادهاي آن چيزي به نام هدف

                                                       .نبوده استمستثني » بي اخالقي«ة اقتصاد هم از اين قاعد
 

سليم تو الهي قادر به كنترل رفتار مردم نيست، مردم ناگزير بايد خود را  از آنجاييكه قوانين اخالقي«
مردم كوتاه خواهد بود و در انزوا، فقر  در غير اينصورت زندگيِ. زميني كنندفرمانروايِ يك  حكمرانيِ

هابز به نسل هاي پس . مي شناسند و كالم اين عقيده را بااكثر مردم هابز  ».و خشونت خواهد گذشت

                                                           
22

 The Age of Enlightenment 
23

 Res extensa 
24

 Res cogitans 
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. نيز انتقال يافته استامروز آن به تفكر اقتصادي جهان  ود چيز ديگري هم آموخت كه تأثير پايايِاز خ
حتي تصور اينكه . قدرت است به منظورِ دستيابي بهرقابت  برايمحيطي ه، او اعتقاد داشت كه جامع

. اي هابز ممكن نبوداخالقي به سوي جامعه اي برتر گام بردارد بر »بايد هاي«تبيينِ جامعه اي بتواند با 
در در اقتصاد امروز نيز به يادگار از ذهنيتي كه هابز به تفكر مدرن اروپايي داد، موفقيت اقتصادي 

    .جلو بودن، يا حداقل از همسايگان و همقطاران عقب نماندناز ديگران يعني يك سر و گردن جامعه 
 

به پيروي از دكارت، . به نوعي تأثير پذيرفتمدرن، از هر يك از اين متفكران  آدام اسميت، پدر اقتصاد
، مثل تعاون، خودسازي ،او جنبه هاي كمتر محسوس و ملموس رفتارها و تجارب بشري در اقتصاد

از بيكن آموخت  وي. را از تحليل هاي اقتصادي خود حذف كرد ،جلب رضاي خداو تالش براي  ايثار
و از هابز آموخت . ي پيشبرد اهداف بشر نيستچيزي جز بهره كشي از طبيعت برا ،كه حيات اقتصادي

به ويژه براي  ،درگير شدن در مبارزه اي براي اعمال قدرت بر ديگران است ،كه هدف از اقتصاد
 اسميتبا پيروي از نيوتن، . مي شود حاصلنيرو سودي كه از اين تصاحب نيروي كار ديگران و 

جموعه اي از فعاليت ها كه بدون رعايت اقتصاد را عاري از هرگونه ارزش اخالقي فرض كرد، م
                                                                .درا پيدا مي كنانساني راه خود  ةهيچگونه مالحظ

 

در بازار بود كه » دستي نامرئي«به وجود قايل اخالق، آدام اسميت  اگرچه به عنوان يك فيلسوف
اما پيروان او كه پس از او  ،كرد و تقاضا دخالت مي هجاد تعادل بين عرضتوگويي از طرف خدا، در اي

تأييدي بر اين نظريه تفسير كردند كه نه خداوند و نه اخالق هيچ يك به معنيِ آمدند اين اصطالح را 
همانقدر كه هركس به حفاظت از منافع خود در اقتصاد . نقشي در حيات اقتصادي يك جامعه ندارد

؛ همانطور كه در خواهد كردبراي منافع همگان كار تم اقتصادي جامعه به طور خودكار، زد، سيسبپردا
قصاب و نانوا نيست كه ما غذا در سفره داريم، بلكه به  از گشاده دستيِ« :مشهور آمده است ةاين گفت

                                          ».خوريم روزيبركت تالش آنها براي تأمين معاش خود است كه ما 
 

مي شود، مثل قيمت ها، دستمزدها،  و مبادلهاسميت محور اقتصاد را پول و چيزهايي كه با پول محاسبه 
ارزش ها و  ،عدد و رقم در علم مدرن اهميت كه با افزايشِو تعجبي ندارد . قرار داد ،سود و اجاره بها

در ارتباط با دانش كمي در علم . اقتصاد جاي پاي قوي تري يافتتراكنش هاي مالي نيز در علم 
شما مي سخن گفته مي شود با عدد و رقم چيزي وقتي در مورد «: گفته است 25»لُرد كلوين«مدرن، 

                                                           
25

 Lord Kelvin, William Thomson   
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د، اما وقتي قادر نيستيد چيزي را بسنجيد و به زبان عدد و رقم بيان كنيد، فهميد كه چه گفته مي شو
ي اقتصادي نين است، در دنياي ارزش هااگر در علم چ ».دانش شما ناچيز است و رضايتبخش نيست

، هاكاال ما ارزشِ، در اقتصاد كنوني. پول روي ارزش ها يك عدد مي گذارد. همينطور استهم 
را ، نمي شوده در ازاي آن پولي دست به دست خانه و بچه داري ك ي مثل كارِهايخدمات و يا كار

چيزي را  پوليِ امروز، اگر نتوان ارزشِ در تحليل هاي اقتصاديِ. قابل توجه و رضايتبخش نمي دانيم
 اقتصاد امروز نه مالحظاتمحاسبة ارزش ها در در . حساب كرد، اصالً آن چيز به حساب نمي آيد

                                              .ذاتي آنها چيزها براساس ارزشِ ةكيفي متداول است و نه محاسب
 

صادي حاكمتوسعه اقت زيانبارِ جنبه هايِ  
 همراهبسيار  گرچه با ساده نويسي و حذف جزئيات ،تحوالت فكري در رشته اقتصاد تاريخِ كوتاه بيانِ

فناوري ها، از جمله در توسعة زيانبار تفكر اقتصادي امروز، به ويژه  خصوصياتبرخي از  اما است،
                                                                               .را آشكار مي كند ،تسليحاتي فناوريِ

 

مردم و جوامع  ،نظام كنوني. سلطه و وابستگي پيش رفته است جهاني با محوريت اقتصاد ةاوالً، توسع
اقتصاد جهاني مردم و جوامع محلي . رفيت هاي خود براي خوداتكايي محروم كرده استظمحلي را از 
دسترس و ان هاي قدرتمند جامعه و عوامل دوردست و نامأنوس كه خارج از با نفوذ و سازم را به افراد

انگلستان،  با حصاركشي پيرامون منابع مشترك در كشورهايي مثل. آنهاست وابسته ساخته استكنترلِ 
سرزمين ها كه قبالً به دست مردم محلي استفاده و مديريت مي شده از دست آنها آنچه از منابع طبيعيِ 

نظام توده ها از منابع طبيعي سرزمين خود وابستگي بيشتر آنها به  اين محروميت ةو نتيج هخارج شد
نيز همين الگو در ديگر كشورها مثل برزيل و اندونزي . دستمزد براي تأمين معاش بوده استپولي و 

 ي الزماقتصاد ةتا عرصاند در اين كشورها اقوام محلي از جنگل ها بيرون رانده شده . تكرار شده است
به همين سياق، كشاورزان از . دامداران بزرگ و شركت هاي توليد الوار فراهم شودفعاليت براي 

                               .گردداراضي خود رانده مي شوند تا محيط براي احداث سدهاي بزرگ آماده 
 

داريم و از راحتي  خوردارترياري از ما، در مقايسه با اجدادمان، از لحاظ مادي، زندگي بريبي شك بس 
اما در ازاي اين دستاوردها، بهاي گزافي، در قالب ريسك باال و عدم امنيت . ت مي بريملذو رفاه آن 

مان هاي بزرگي هستيم ازبسياري از ما براي كسب معاش وابسته به شركت ها و س: خاطر پذيرفته ايم
بر جهت گيري يا برنامه ريزيِ د به اينكه نداريم چه رس صورت، نقشيبه هيچ  ،مديريت آنهادر كه 

معاش و تأمين اجتماعي وابسته به بوروكراسي  بسياري از ما براي امنيت. آيندة آنها تاثيري داشته باشيم
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ما در شرايطي زندگي مي كنيم كه عوامل  ةهم. نددولت هاي بزرگ ايم كه هميشه جوابگو نيست
سرمايه دارند كه  ملي و بين الملليِ تأثيري بر بازارهايِ دوردست و خارج از كنترل و نظارت ما چنان

خواهيم خانة خود  هنوز صاحبِ، كنند كه آيا سال ديگر ما شاغل ايم يا بيكار تعيين ميكسانِ ديگري 
                                                                    .ايم بي خانمانحتي مستأجريم يا  اينكه، يا بود

 

طبيعي آسيب  ست و منابعِيدوم اينكه، مسيري كه نظام اقتصادي كنوني انتخاب كرده است به محيط ز
كه كم و بيش زندگي همگان را تحت الشعاع و انكارناپذيري د عيني هتوجه به شوا با. رسانده است

 شدنِسوراخ موضوعاتي چون گرم شدن زمين،  .ندارد ي نيازتوضيح بيشتربه اين نكته  ،قرار داده است
بي  صيد و باران اسيدي، آلودگي آب و هوا، نابودي جنگل ها، فرسايش خاك، بيابانزايي ن،واوز ةالي
                                                        .شده استمردم  بخشي از اطالعات عمومي ،آبزيان ةروي

 

الق را اخ«. ق و ارزش هاي واالي انساني نيستاز اقتصاد، جايي براي اخال كنوني سوم اينكه، در درك
در دانشگاه كه دانشجويان اين رشته بايد  تاس وسياين از نخستين در ».با اقتصاد اشتباده نگيريد

جاه از آنجاييكه طبيعت خأل نمي پذيرد، جاي خاليِ اخالق، با ارزش هايي چون قدرت، . بياموزند
داخلي كشورها و چه در  چه در اقتصاد. پر مي شود طلبي، رقابت، زياده خواهي، حسادت و ترس

عدة قليلي از  اجتناب ناپذيرِ، به ثروتمندتر شدنِ ناميده مي شود »بازار آزاد«آنچه  ،للبين الم تجارت
بين  رقابت تشديد ةو به واسط. مي انجامدانسان ها و فقير و وابسته تر شدنِ تعداد كثيري از مردم 

افزايش تقاضا براي هرچه سيال همزمان، كشورها و مختلف اقتصادي در داخلِ  بين مناطقِكشورها و 
بسياري از خانواده ها از محروميت مالي و از  محلياز جوامع كار، بسياري تر شدن سرمايه و نيروي 

                                                                                  .دنلطمه مي بين خود نان آور دوريِ
 

خود  اتتصميم ةاقتصاد مدرن به طرزي افراطي، نگراني هاي پولي و محاسبات مالي را سرلوح ،چهارم
برخاسته از  ،مدرن ةمؤسسات و مديران مالي در جامع ةپول و به تبع سلط چيرگيِ. قرار داده است

ي از مردم در كشورهاي براي بسيار. پافشاري بر ارزش هاي كمي به جاي ارزش هاي كيفي است
ي و اشرافي گر و بيماري هايي چون تجمل گرايي ،همزمان وصنعتي، پول پرستي نوعي دين شده است 

                                    .است آمدهو عدم توجه به كرامت انساني در پي  آشكارفقر در كنار اينها 
 

را  يجهان اقتصاد ،مدرن اقتصاد لت ها، رشتةيت بر ثروت كشورها و مپنجم، پيرو تأكيد آدام اسم
بين الملل به  كشورها و اقتصاد اقتصاد نونيِكسياست هاي . رقابت بين دولت ها بر مي شمارد ةصحن

. متر توجه داردكلي، خانواده ها، زنان و كودكان است حوامع مجزمين،  ةآنچه به نفع تمام انسان ها، كر
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مناقشه و احتمال  ،كه داراي برندگان و بازندگاني است ،بين كشورها اقتصادي رقابتيِ در اين بازيِ
است ضمن اينكه همين بازي مخاطره آميز در داخل كشورها نيز  فزونيرو به افروزي پتانسيل جنگ 

               .ملّي مستعدتر مي كند ةبين بخشي و بين اقشار مختلف جامع اختالفات بروزِ يعرصه را برا
 

كه، اقتصاد مدرن تمايل بيشتري به نقش آفريني مردان و ارزش هاي مرتبط با كار اين گروه و ششم اين
 .مضاعفي كه بر زنان قرار گرفته است ديد اين تفاوت را مي توان در فشارِ. از انسان ها دارد تا زنان

بر سر مشاغل زنان در عصر ما، ضمن رويارويي با انواع تبعيض ها، هم بايد در اقتصاد رسمي با مردان 
رسمي  در اقتصاد غيرِ) نسبت به مردان(مسئوليت هاي بيشتر خود  ةعهد زو درآمد رقابت كنند و هم ا

 بنيادي تر، حوزه هاي كاريِ يحتي در سطح .اما اين تمام ماجرا نيست. خانوار و خانواده برآيند
تي رانندگانِ حقوق بگيرِ مرد، قمثال و. باالتري برخوردار بوده است منتسب به مردان، از ارزش اقتصاديِ

فعاليت در توليد ناخالص داخلي آن آب شرب روستاهاي آفريقايي را با تانكر تحويل مي دهند، اين 
دست به ردر صورتي كه وقتي زنان آب شرب خود را روي سر از چاه هاي دو ،كشور وارد مي شود

.                                             داين فعاليت در هيچ تراز اقتصادي وارد نمي شو ،منزل مي برند  
 

اف كش. اقتصاد مدرن در تضاد آشكار با آموزه هاي اخالقي اديان بزرگ دنياست اين جنبه هاي زيانبارِ
 تغيير جهت يكتنها با . جزئي جوابگو نيست از طريق تغييرات اتاصالح كه ين اين دو به قدري استب

مجموعه اي كامالً متفاوت از اصول راهنما مي توان اقتصاد ملت ها را با آموزه بنيادين با بهره گيري از 
                                                                                              .هاي ديني هماهنگ كرد

 

 •••• اقتصاد نو
 اصول راهنما

 دي ايم، اصول زير سمت و سوي جديد توسعهاگر واقعاً در مورد پايداري و عدالت اجتماعي ج
غالب اين اصول با آموزه هاي اخالقي و دستورات ديني مذاهب بزرگ . اقتصادي را نشان مي دهد

                                                                                                           :سازگار است
 

بايد مردم، جوامع محلي و ملت هاي جهان، به ويژه در  اقتصاد جديد گيريِ نخست اينكه، جهت
اقتصاد نو مي بايد . ندكزندگي اقتصادي خود  ركشورهاي كم درآمد را قادر به اعمال كنترل بيشتري ب

                                                                    .ندك از تعاون و خوداتكايي در جوامع حمايت
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 يديگر از هر دليل و منطق. زمين و منابع آن پاسداري كند ةدوم اينكه، اقتصاد نو بايد با قاطعيت از كر
همانند اقتصاد نبايد اقتصاد نو . ه نجات نسل بشر مي طلبد كه چنين شودككه بگذريم شكي نيست 

بشر و مغفول گذاشتن نيازهاي توجه افراطي به نيازهاي . مدرن فقط متوجه منافع جامعه بشري باشد
                      .نوني ماستكمسائل زيست محيطي  ةره زمين، ريشكو ديگر موجودات ها وسيستم كا

 

. ي جدايي ناپذير از تصميمات اقتصادي كشورها قرار دهديسوم اينكه، اقتصاد نو مي بايد اخالق را جز
                 .وزش اين علم در دانشگاه ها قرار گيردبه همين سياق اخالق در اقتصاد بايد بخشي از آم

 

ه مزد دريافت كارزش فعاليت هايي  .چهارم، بايد بر اعتدال بين ارزش هاي كمي و كيفي تأكيد شود
مي شود مي بايد هر دو در  انجامبدون مزد بنا بر سنت و عرف ند و آندسته از فعاليت هايي كه كمي 

جديد در اقتصاد بايد بپذيرد كه بسياري از تصميمات  تفكر. قرار گيرندتحليل هاي اقتصادي لحاظ 
   .و تحليل هاي هزينه و فايده اتخاذ گردد صرف عمومي و خصوصي مي بايد بدور از مالحظات پوليِ

 

مجموعه اي از كشورهاي رقيب فقط  جهاني ةپنجم اينكه، تفكر جديد اقتصادي بايد بپذيرد كه جامع
از اين رو، از نظر اقتصاد نو، تجارت بين نقاط مختلف دنيا . جهاني ايم اي يگانه و ما جامعه. نيست

نظام جديد اقتصاد بين . دالنه بين مردم اين نقاط معني پيدا مي كندافقط در چارچوب روابط تجاري ع
برنامه ريزي شده از باال، بلكه به عنوان يك سيستم چند سطحي الملل نه به صورت يك بلوك واحد، 

زمين و احترام به تنوع فرهنگ ها و تقريب مذاهب تشويق مي  ةحفاظت از كر كه مردم را در راستايِ
                                                                                                    .اداره مي شود ،كند

 

نقش كليدي آنها در  توجه به خاص زنان و ششم، توسعه اقتصادي جديد، ضمن تأكيد بر ارزش هاي
اين توازن نه . به توازن و تعادلي نو بين زن و مرد در جامعه نظر دارد ،زندگي اقتصادي جوامع جهان

       .تنها به خودي خود اهميت دارد، بلكه در تحقق هريك از نكات باال نيز نقشي بسزا خواهد داشت
 

 كاربست اصول راهنما
تمامي جوانب زندگي  در ، تاثير خود رااقتصاد نو در جهان با استفاده از اصول باال ةتوسعتا كنون، 
:كردرد زير اشاره ااز اين جمله مي توان به مو. است نشان دادهجوامع   

اسلوب زندگي مردم -  
خانوارهاالگوي مصرف در انتخاب  -  
اقتصاد محلي، در شهر و روستا -  
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لت هااقتصادهاي ملّي و سياستگذاري دو -  
اقتصادهاي فراملّي، مثل مواردي درسطح اروپا -  
يبين المللت اقتصاد جهاني، از جمله تجار -  
جاري و ديگر سازمان هاشركت هاي ت -  
پول، انواع ماليات، درآمدها، اعتبار و غيره -  
كار و اشتغال -  
فناوري و صنعت -  
انرژي -  
غذا و كشاورزي -  
شهريحمل و نقل، مسكن و برنامه ريزي  -  
حقوق نسل هاي آينده -  
شيوه هاي تحليل اقتصادي و شاخص هاي پيشرفت -  

 

در . توجه به مثال هاي زير سودمند است ،چگونگي اثرگذاري نهضت اقتصاد نو روشن تر شدنِبراي 
:تعدادي از كشورها رشد روزافزون اين تحوالت چشمگير بوده است  

ياليات هاي جديد بر انرژماليات بر درآمد با انواع م جايگزين كردنِ -   
 بررسي و يا اجراي طرح هاي پرداخت وجه نقد به تمامي شهروندان براي آزاد كردن نيروي انسانيِ - 

خالق جامعه به منظور انجام كارهاي ارزشمند اجتماعي و انساني كه در اقتصاد مدرن مغفول مانده 
.است  

26»سومبخش «ي موسوم به گسترش تعاوني ها، كسب و كارهاي محلي و كسب و كارها -   

گسترش مقبوليت بازنگري در منشور شركت ها، و وضع مقررات و قوانين مرتبط با رفتار اخالقي  - 
.حرفه مندان  

 

                                                           

26  جهان در بخش مردمي كه در اقتصاد. است» بخش دولتي«و » بخش خصوصي«اد در برابر اقتص» بخش مردميِ«منظور نويسنده   
  

به وجود آورده است بيش از اينكه تنها به براي خود كسب و كارهاي اجتماعي جاي پاي محكمي  چند دهة اخير در قالبِ
در خدمت به جامعه و محيط زيست مي  سودآوري بينديشد، ضمن ايجاد درآمد براي فعاالن آن، براي ايجاد فرصت هاي شغلي

:براي آگاهي بيشتر در مورد چگونگي ايجاد كسب و كارهاي اجتماعي، بنگريد به. كوشد  
اصالح در خدمت«سايت اطالع رساني . كارآفريني اجتماعي با طراحي سيستمي: كسي بيكار نيست. 1395139513951395. اسفنديار عباسي -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_syssocentrepAbbassi.pdf   )1395139513951395ارديبهشت  29292929دسترسي ( .الگوي مصرف 
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يند تغيير آفر  ••••  
 چه كساني آغاز گران اين تغيير بزرگ اند؟

كرده اند  در ده سالِ اخير، مردم در كشورهاي شمال و جنوب، در قالب سازمان هاي مردم نهاد، سعي
كه با موفقيت نسبي، با جلبِ همكاري نزديك دولت ها و صنايع بزرگ و در چارچوبي كه در گزارش 
برانتلند و همايش ريو نيز مورد تأييد قرار گرفته است به اقداماتي در حفاظت از محيط زيست دست 

ايشان نمي پذيرند كه ساختن . قطعي تر را الزم مي دانند اما فعاالن اقتصاد نو، تغييرِ جهتي. يازند
اقتصاد عادالنه و پايدار براي آيندة جهان، با حفظ عملكردها و روش هاي متدوال در اقتصاد بازار 

ايشان فروپاشي كمونيسم و كاهش نفوذ سوسياليسم در جهان را اولين گام در . كنوني ميسر است
ر پسامدرن مي بينند كه قطعاً تحولي بنيادين در سرمايه داري حاكم را تغييراتي بسيار وسيع تر در عص

                                                                                              .نيز در پي خواهد داشت
 

اين تغييرات از سوي  فعاالنِ اقتصاد نو محتمل نمي بينند كه در شرايط كنوني، ابتكارِ عمل براي شروعِ
سياستگذاران، برنامه ريزان و نظريه پردازان در دولت ها، صاحبان و مديرانِ شركت هاي چند مليتي و 

ايشان معتقدند كه اين عامالنِ بزرگ بخش فرهنگ و اقتصاد، . يا رسانه هايِ صاحب نفوذ عرضه گردد
بايد از جاي  پس ابتكار عمل ناگزير. اندآن  27خود زنداني نظام اقتصادي امروز و ساختار هايِ نهادي

ديگري بروز كند، يعني از سوي شهروندان عادي كه به عنوان مصرف كننده، سرمايه گذار، رأي دهنده 
با تغييرِ آگاهانة رفتار و انتخاب شهروندان، . و حرفه مند تحصيلكرده، صاحب نظر و صاحب اختيار اند

اي مصرف، افكار عمومي و سرمايه گذاري ها، رهبران سياسي مجموعه اي از فشارها، از طريق بازاره
                    .و اقتصادي جامعه را متوجه اولويت هاي جديد در اقتصاد و سياستگذاري خواهد كرد

 

واقعيت اين است كه نه تنها سياستگذاران، برنامه ريزان و ديگر عامالن و تصميم گيرندگان در دستگاه 
هاي بزرگ چند مليتي و رسانه ها، بلكه شهروندان عادي نيز زنداني شرايط كنوني  هاي دولتي، شركت

اما با اين . زندگي خود، نهادهاي مسلط در جامعه و اقتصاد و ارزش هايِ حاكم در عصر مدرن اند
وصف، هريك از ما، در هر مقام و جايگاهي كه هستيم، از اختيار و نيروي كافي برخوردار ايم كه 

گي خود را، حتي در حدي بسيار كوچك، در مسيرِ مثبت و سازنده و نه در جهت زيانبار و جهت زند
  .استكليدي  داين نكته براي شناخت ماهيت تغييري كه جهان پيش رو دار درك. ويرانگر سوق دهيم

 

                                                           

براي آگاهي بيشتر در مورد موضوع نهاد و نهادسازي به عنوان ابزاري در دست قدرت هاي بزرگ براي نفوذ سيستمي در   27
  

www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions_more.htm   :جوامع كهن، بنگريد به 
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 نقش خبر بد
. وجود دارد و منفي تجنبه هاي مطلوب و نامطلوب، مثب ،هرگونه تغيير فرآينددر شكي نيست كه 

لزوم تغيير را در سطح  ،سالمت و محيط زيست ةكنوني در حوز انتشار اخبار در مورد تخريبِ
در  28»چرنوبيل«ة صنعتي مثل فاجع حوادث. مي شوديادآورد به ما شهروندي و سياستگذاري مكرراً 

اليه اوزون،  ، افزايش ريسك ابتال به سرطان پوست به واسطه سوراخ هايدر هند 29»بوپال«و روسيه 
 مِگسترده در كشورها از نظا ، آسيبِدر شهرها ناشي از ترافيك موتوري ازدحام و آلودگيِ افزايشِ
را به طور مستمر و روزانه متذكر مي شود كه  جمله رويدادهايي است كه ما جهان از ماليِة خودكام

وپاشي نظام كنوني اقتصاد جهاني فر به تدريج، چشم اندازِ. راهي كه تاكنون رفته ايم ادامه دادني نيست
زيست محيطي و  سازمان هاي مردم نهاد به دست ،در نظرها بزرگتر و بزرگتر مي شود و نياز به تغيير

.                           خواهد شد آشكاربيش از پيش  ،در جوامعتوسعه و ديگر گروه هاي دگرانديش   
 

 اقدام و عمل مثبت
فراوان و  در حوزه هاي مختلف زندگي، درست و در مسير مطلوب، انجام كارِبراي  گزينه هاي موجود

شركت  مثبت در اقدام و عملِاند  ايگاه و به سهم خود، قادرج، هركس در آحاد مردم. ستمتنوع ا
                                                                   :در اينجا به ارائه چند مثال بسنده مي كنم. كنند

 

تغيير در اسلوب زندگي  -   
بسياري از آنها تغييراتي كوچك و به ظاهر ناچيز اند كه جنبه . تغييرات فراوان و متنوع انداين نوع از 

قات او، مثل خوراك، پوشاك، پس انداز، كار، سفر، گذراندن گي فردي و خانوادگيهاي مختلف زند
صرف جويي در مصرف انرژي، كاستن از توليد . گيردرا در بر مي  ،فراغت و مديريت امور خانوار

مصرف  در مقامِ(خريد هنگام در  آگاهانه انتخابِ ضايعات و استفاده از قدرت هوا، بازيافت آلودگيِ

                                                           

كه به انفجار انجاميد، گستردگي آلودگي راديو اكتيو 1986198619861986ة هسته اي در نيروگاه چرنوبيل در اوكراين در سال در حادث  28
   

اين رخداد موجب آگاهي بيشترِ جهانيان در مورد خطرات . بر گرفترا در به حدي بود كه نواحي وسيعي از غرب روسيه و اروپا 
ار عمومي و سياستگذاران به شيوه هايِ بي خطرِ توليد انرژي مثل انرژي خورشيدي و و توجه بيشتر افك مرتبط با انرژي هسته اي

  .شد بادي

از كارخانة شركت »متيل ايزوسيانات«مثال ديگري از فجايع بزرگ توسعه صنعتي، نشت گازِ سميِ دفع آفات موسوم به    29  

اثر آن در حدود سه هزار و پانصد نفر از كاركنان جان خود  بر بود كه 1984198419841984در هند در سال » يونيون كاربايد«پتروشيميِ آمريكاييِ 

.  را از دست دادند  
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در مقامِ سرمايه (ابِ آگاهانه در پس انداز و سرمايه گذاري ، استفاده از قدرت انتخ)مدار - اخالق ةكنند
آگاهانه از صنايعي كه از لحاظ زيست محيطي و عدالت اجتماعي  حمايتهدف با ) مدار -اخالق گذارِ

از جمله مثال هايِ مشخصِ تغييراتي است كه آحاد مردم مي  معقوالنه و مسئوالنه تر عمل مي كنند
                                                                       .توانند در زندگي عادي خود در نظر بگيرند

 

تغييرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي  -   
، به اشكال سازماني و دولتي، سطوح فردي در فعاليت هاي گوناگون، برخاسته از تغييراتاز اين نوع 
دقيق در مورد هزينه ها، تغيير در آيين نامه هاي سازماني، تغيير در  آمارِ انتشارِ. متصور است مختلف

مورد مالحظات مالي و اطالعات درست در توضيح اينكه، . جمله فعاليت هايندانواع ماليات ها از اين 
در . دهدي اخالقي سوق م رفتار مردم را در جهت ارزش ها و عملكردهايِ، امور اقتصادي جامعه

مواضع و سياست هاي مرتبط با  حمايت كارگران و كارمندان ازفضايِ درونِ سازمان ها و شركت ها، 
در هدف گذاري ها، برنامه ريزي و   اجتماعي بر رفتار مديران و تصميم گيرندگانپايداري و عدالت 

كنارگذاشتن بي تفاوتي در عرصه سياسي و شركت در . اثرگذار استتدوين يا اصالح آيين نامه ها 
انتخابات و ديگر فعاليت هاي سياسي، اظهارنظر در محافل خصوصي و نشست هاي علمي و همايش 

                                        .الزم براي اينگونه تغييرات را مساعدتر مي كند ةزمين ،نيز هاي مردمي
 

ابداع فناوري هاي جديد و مناسب  -  
از جمله  توليد محلي،مختلف مردم را براي فعاليت هاي بيشتر در زمينه هاي  ها،فناوري اينگونه ابداع 

ا، مخترعين، مبتكرين، دانشمندان، تدر اين راس. مي سازدوانمند انرژي از منابع تجديدپذير ت توليد محليِ
مهندسين، صنعتگران و تجار، سياستمداران و مسئولين دولتي و همچنين مصرف كنندگان، سرمايه 

در . خويش، نقش آفريني كنندو با امكانات يك از جايگاه  هركه  ،رأي دهندگان فرصت دارند، گذاران
طراحي، توليد و توزيع اينگونه فناوري ها تالش  شاهديم كه سازمان هايِيش پيشاپبسياري از كشورها 

                                                                            .خود را در سطحي وسيع آغاز كرده اند
 

انديشه پردازي و پژوهش در اقتصاد نو  -  

ديشمندان اين رشته و چه توسط غير متخصصين آغاز شده در اين راستا، فعاليت ها، چه در ميان ان
ابع طبيعي و محيط نوارده بر م خسارت ةهزين ،نوانديش رو به رشدي از اقتصاددانانِ شمارِامروزه : است

واقعيِ واقعي توليدات و محاسبه ارزشِ ةهزين زيست را در تحليل هاي اقتصادي خود براي برآورد 
در محاسبه ارزش  قديمي در نظر گرفتن اينگونه هزينه ها ميان اقتصاددانانِدر . كاالها وارد مي كنند
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دريافته اند ) و نيز برخي از اقتصاددانان(در عين حال، غير اقتصاددانان . كاالها به هيچ وجه متداول نبود
بسياري از  اوجود دارد و لذ نيزديگري غير از پول مهم كه در حيات اقتصادي يك جامعه، مالحظات 
در اصل، . مالحظاتي فراي محاسبات پولي اتخاذ گردد تصميمات مهم زندگي الزم است كه براساسِ

          .د راهنماي افراد در چگونه زيستن باشديآگاهي و تجربه در مورد ديگر جنبه هاي زندگي مي با
 

افق تغيير -  
كنوني، يكديگر را تقويت  تمامي روش هاي آگاهانه و عامدانه براي ايجاد تغييرات الزم در وضعيت

هايي مي توانيم فعاليت كنيم با ديگران هريك از ما به چه ميزان و در چه زمينه مسلماً اينكه . مي كنند
به صورت انفرادي و در  كه گوناگوني كوچك و بزرگ و تغييراتتمامِ اما همه ما، با . داردتفاوت 

واحد  يچشم اندازيز چآن . ز وحدت داريمدر يك چي ،آغاز مي كنيم زندگي شخصي و حرفه اي خود
همة ما را در يك مسير  اين چشم اندازِ واحد. استجهاني  اقتصاد كلي در نظامِ يتغييرنياز به از 

 ،جهاني بينديش«: نويمشنو مي  اقتصاد راهنمايِ ةغالباً شعار زير را به عنوان فلسف. مي كند هدايت
اقتصاد نو در جهان در عمل دريافته اند،  نكثيري از فعاال اما همانطور كه تعداد. »محلّي عمل كن

كه به هر  آشكار شده است »جهاني مؤثر بودن«و  »محلي عمل كردن«وحدتي شگفت انگيز بين امروزه 
                  .جهاني مي دهدبزرگ و كوچكي در زندگيِ آحاد مردم، انعكاس و تاثيري  به ظاهر تغييرِ

 

يان جهانپيش روي اد چالشِ  ••••  
اما  .سكوالر، دين و رهبران ديني را به حاشيه رانده است نخبگانيِ ةعلم و جامع ،در عصر مدرنظاهرا 

اديان جهان آموزه هاي اخالقي مي طلبد كه  معه بشري به روش هاي جديد اقتصاديجا رو به رشد نيازِ
بيستم و  دهه پاياني قرن تصادو حكمت معنوي خود را به صورتي كه به طور عملي براي كاربرد در اق

                                                              .بيست و يكم قابل استفاده باشد بيان كنند آغازِ قرنِ
 

همراه با جزييات مو به مو براي ي تخصصي يراهكارها ملزم به ارائة منظور اين نيست كه رهبران ديني
بلكه پيشنهاد ما اين است كه . هستندر امور اقتصادي و در سياستگذاري ها د مشاركت در تصميم گيري

 ةسكوالر جهان در چند سد اقتصاد ه، ارزش ها و اهدافي كه حياتفپيروان اديان توجه كنند كه فلس
فرهنگ هاي  ر را به جلو رانده است، با آموزه هاي تمامي اديان بزرگ جهان و نيز با آداب و سننِياخ

اً جاي سوال است كه چرا اين آموزه ها و آداب و سنن با ممسل. جوامع كهن در تضاد بوده است بوميِ
اصالحِ اديان مختلف در تمامي كشورها، قادر نبوده است كه تأثير بيشتري در  مؤمن بهوجود ميليون ها 

                                                                   .باشداقتصادي جهان داشته ة توسع جهت گيريِ
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منظور انتقاد از اديان نيست، كما اينكه مثال هاي متعددي از فعاليت هاي مؤثر برخي گروه در اينجا 
در ميان هندوها در كشور هند و در  30»ساروودايا«نهضت . اقتصادي وجود دارد ةهاي مذهبي در عرص

 امدادسازمان «چون گروه هاي بشردوستانه اي ه مسيحي ك النكا، فعاالنِري ميان بودائيان در كشور س
با بسياري از جلوه  ترا راه اندازي كرده اند و تظاهرات مسلمانان در عرصه جهاني در مخالف »مسيحي

گروه  يتفعال از جمله شواهد ،در ميان يهوديان »صكيبوت«آمريكايي و نهضت  - هاي توسعه اروپايي
ا با اين وصف نمي توان يه يك واقعيت بي اعتنا بود و در مورد ام .هاي ديني در عرصه اقتصادي است

تأثيري در  اندنتوانسته  اديان ،چرا از آغاز توسعه اقتصاد مدرن و سكوالر جهان: آن پرسش نكرد
                                                                   متوقف ساختن يا اصالح مسير آن داشته باشد؟

 

روز در عرصة اقتصادي براي راهكارهايي جديد  بشر توسعه و نياز كنونيِ ا حاال كه ناپايداري مدلِلذ
 در صحنه عملي تر و مؤثرتر يآموزه هاي ديني مي توانند حضورحاال به روز آشكار تر مي شود، آيا 

 ،آيا مردم ،تمدرن فاش شده اس اقتصاد سكوالر به پيشرفت داشته باشند؟ حال كه ورشكستگي ايمانِ
 مي بايد خود جديدي كه براي حيات و تفكر اقتصاديِ راه جنبه هاي اخالقي و معنويِتبيينِ براي 

                                                             خود رجوع خواهند كرد؟ سنتيِترسيم كنند به اديان 
 

مثبت و قاطع يپاسخ  
ايشان معتقدند كه نياز . با قاطعيت، پاسخي مثبت به اين سؤاالت مي دهند اقتصاد نو، بسياري از فعاالنِ

اقتصاد، رجوع به اصول و ارزش هاي  ةدر حوز »پايداري«به  »ناپايداري«آشكار بشر براي گذار از 
در ر آن حكمت جاودان، كه نو كاربست ايشان مي دانند كه رجوع به. بنيادين بشر را الزامي كرده است

 ةعرص براي نوانديشانِ ،امروز بشر يان جهان مي درخشد، در تركيبي كاربردي با علم و شرايطتمامي اد
فرصتي تاريخي مي  ،بشر اين انديشمندان در تحوالت و مسائل امروزِ. اقتصاد داراي ارزشي عظيم است

بين ضرورت  دودلي 31گسيختگيِروان  بينند كه از طريق آن اديان جهان قادرند ميليون ها انسان را از
در سكوالر از يك سو و آموزه هاي بنيادين اديان در مورد آنچه  اقتصاد ها و وسوسه هاي زندگيِ

براي ايشان ترديدي نيست كه . نجات دهندشايسته و بايسته است از سوي ديگر،  روابط انسان ها باهم
جديد به  ه اساس رويكردنقشي حياتي در ايجاد مجموعه ارزش ها، باورها و مفروضاتي دارند ك ،اديان

                                               .امروز را تشكيل مي دهد بشرِ حيات و تفكر اقتصادي مورد نيازِ

                                                           
30

 Sarvodaya 
31

 Schizophrenia 
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جمعي ديگر از اين انديشمندان با چشم اندازي تاريك تر از آينده، پيش بيني مي كنند كه چون 
از گذشته خواهد بود، تعداد بيشتري از انسان ها براي  دشواري هاي زندگي بشر در آينده بسيار شديدتر

اقتصاد مدرن در چند دهه  هنگامي كه چرخِ. د بردنبه دين پناه خواهروحي و رواني آرامش و حمايت 
نرخ بيماري و . از حركت باز ايستد، انسان ها مسائل هولناكي را تجربه خواهند كردبه تدريج آينده 

و اغتشاشات و ناآرامي هاي اجتماعي در كشورهاي صنعتي تا حد بي  مرگ و مير در كشورهاي فقير
قابل تحمل  ،فشار وارده بر سيستم هاي اقتصادي و محيط زيست. سابقه اي افزايش خواهد يافت

بي نظمي  .جنگ خواهد كشاندكام جوامع را به  ،رقابت و ناامني اقتصادي، بيش از پيش. نخواهد بود
زين نظام جهاني اي خواهد شد كه طي جنگ سرد توسط دو قدرت گسترده در سطح جهاني جايگ
 مسيريظرفيت اديان جهان براي ايجاد اميد، شفقت و چشم اندازي از . بزرگ برپا نگه داشته شده بود

، مي تواند دوباره و نااميدي فراگير خواهد بود تاريكي، عدم قطعيتكه در آن درست در چنين عصري 
                                                     .شمار زيادي از انسان ها احيا كندآموزه هاي ديني را براي 

 

غير ديني منظري از  
، از نيز از ايشان بسياري. ندنهبيون نمي داذهمچنين هستند افرادي در نهضت اقتصاد نو كه خود را از م

كه براي آن تالش  يعظيماقتصاديِ  اين سطور، قايل به جنبه اي معنوي براي تحوالت ةجمله نويسند
اديان جهان قادر به پاسخگويي به اين چالش خواهند آيا اما اطمينان ما نسبت به اينكه  .ند هستندمي كن

چه بسا ترديد ما نسبت به اين موضوع براي آن دسته از فعاالن نهضت اقتصاد نو كه . بود كمتر است
در اينجا صادقانه بيان مي  رامشاهده مي كنيم ما ما آنچه ا ،چنداني نداشته باشد اند اهميت يقيناهل 
را نكته اي مي توان و نفرقه ها و مذاهب وجود دارد تعدد و گوناگوني ، تماميِ اديانچه در  اگر :كنم

دغدغه جميع اديان رستگاري فردي اينطور كه به نظر مي رسد، اما به طور كلي ، داد تعميمآنها به همه 
در نظام پزشكي . تر باشد آسانمنطبق بر دين  ساختن جامعه اي كه در آن زندگيِ است و نه الزاماً

مدرن در جوامع  خدمات درماني. مدرن چيزي شبيه آنچه اديان جهان به آن تمايل دارند ديده مي شود
مريض تمركز دارد تا بر ساختن جامعه اي كه در آن، با حذف عوامل  بيشتر بر درمان انسان هايِ

ديده مي شود كه و معموال . مردم كمتر بيمار مي شوند ،اي اجتماعي و زيست محيطيبيماري ز
. جعه به پزشك سرزنش مي كنندامراقبت از خود و يا براي تأخير در مر بيماران را براي عدمِ ،پزشكان

به همين سياق، در اديان نيز به نظر مي رسد كه مردم به خاطر گناه كردن سرزنش مي شوند در حالي 
دست بشر كه بر رفتار و سليقه هاي مردم اثرگذار  ساخت ةا دارد كه اصالح نهادهاي گمراه كنندجه ك

                                                                                            .است را نيز در نظر گرفت
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در جامعه،  اصالحِ كلي: ويت بيشتري استداراي اول ،بحث بر اين نيست كه كدام رويكرد به تغيير
يا ) اند ورزيدهتاريخ همواره بر آن اصرار  كه انقالبيون و اصالح طلبانِعي موض(اقتصاد و سياست 

 ةكه يك جامع ندگروه اول معتقد ااعضايِ ). اديان در پي آن بوده اندهدفي كه ظاهرا (فردي  اصالحِ
آحاد د كه فقط كافي است كه نگروه دوم باور دارضاي اعو  استآدم هاي خوب  تربيت الزمةخوب 

بحث و جدل بين اين . به وجود آيدخود به خود خوب  ةجامعيك د تا نجامعه خوب باشمردم در يك 
اقتصاد نو در اين بحث اين است كه مردم از جامعه موضعِ . ما را به جايي نمي رساند ،متضاد دو موضعِ

همانطور . حاكم است ش هايِزهم مرتبط مي كند نهادها، باورها و ار جدا نيستند و آنچه اين دو را به
توده هاي مردم در پيروي از ارزش ها و  كه اين نهادها زندگي آحاد مردم را ديكته مي كنند، رفتارِ

با تمركز  ،واقعي تغييرِوقوعِ لذا  32.نهادها در جامعه را مستحكم تر مي كند باورهاي حاكم نيز موقعيت
، كما اينكه به نظر نمي رسدواقع گرايانه  و برعكس، تعاليِ فرديپرداختن به  بدونِاجتماعي  بر تحول

درهم تنيدگيِ ويژگي هايِ اثرگذار بر آورده شد اين پيروزي هاي اقتصاد نو از در باال مثال هايي كه 
                                               .سازدخوبي روشن مي  رفتار فردي و اجتماعيِ راه حل ها را به

 

 حيت كه به نظر مييگرايش هايي در آموزه هاي برخي از اديان هست، مثل آيين بودا و مس ،همچنين
 ما در دنيا بايد اين باشد كه با ترك هدف، اين آموزه هابر اساسِ . رسد دنيا را سرابي بيش نمي بينند

 اگر اين تفسيرِ. ا به زندگي جاويد در آخرت دست يابيمگناه دور بداريم ت واديِتعلق از آن خود را از 
درستي از آنچه اين دو دين به پيروان خود مي آموزند باشد، تعجب آور نيست كه تعهد آنها به ساختن 

دنيوي آنان خيلي پررنگ و  نمي تواند در افقِ برتر، اقتصادي بهتر در يك جامعه جهانيِ يك زندگيِ
كافي در كشورهاي اسالمي اعمال نمي شود هم  اسالم با جديت ين ضد ربايِآيا اينكه قوان. قوي باشد

به همين تعهد كمرنگ به امور دنيوي و تمركز بيشتر به امور اخروي مربوط مي شود؟ در اين كشورها 
                        .انواع وام ها با سود بانكي امري عادي و قانوني است وبخشيدن وام امري استثنايي 

 

از سوي ديگر، در جوامعي كه اين اديان در ابتدا ظهور كردند ساختارهاي حاكم در مقايسه با 
در امور اقتصادي آن  اخالقي گزينه هايِ و به همين دليل،. بودندتر ساختارهاي پيچيده امروز ساده 

 بشر و علمِ دست ساختةدوديت ها و انگيزه هاي محامروز كه با مجموعه اي از  گزينه هايِبا را زمان 
آيا اديان . نمي توان مقايسه كردسكوالر به سادگي قابل تشخيص و تميز نيست  اقتصاد ةگيج كنند

جهان قادرند اين پيچيدگي در گزينه ها را دريابند و با اقتدار بر ارزش هاي اخالقي و باورهاي ديني 
                                                           

.27272727شده در پانوشت به منبع ذكر  بنگريد  32
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 ور و رشد توسعه اقتصاد مدرنبيشتر از ديگر اديان ناظر بر ظهكه  ،خود پافشاري كنند؟ حتي مسيحيت
كه اقتصاد بايد از قيد هرگونه  ستعلم اقتصاد سكوالر شده ا اين مدعايِ تسليمِ، استبوده در اروپا 

لذا تسليم  براي كليساي كاتوليك مقابله با اين طرز فكر دشوار بوده است و. قضاوت اخالقي رها باشد
ش ها در اقتصاد امروز حوزه اي تخصصي است و ه است كه فعاليت ها، سازمان ها و روداين نظر ش

     .داردتفكر ديني، قضاوت اخالقي و ارزش هاي معنوي قرار  ةدخالت در اينگونه امور خارج از حيط
 

ه مدحيت بايد تا حدي مسئوليت خرابي هاي به بار آيبرخي از صاحبنظران حتي مطرح كرده اند كه مس
ةتوسع توسط اريخي در تشويق اروپاييان در گسترش به ديگر تحيت نقشي يمس .رديرا بپذ مدرن اقتصاد

سرزمين ها در جهان، ويران كردن جوامع بومي، تسلط بر مردم و فرهنگ هاي غير اروپايي و ويراني 
قرار  يمشابه شايد پيروان ديگر اديان نيز، اگر در موقعيت تاريخيِ. طبيعت در سراسر جهان داشته است

باوري كه مسلمانان (انيم كه باور مسيحيان داما ما مي . اهات را مرتكب مي شدندمي گرفتند همين اشتب
ممتاز قرار داده  موجودات عالمِ هستيكه خداوند بشر را بر ديگر ) و يهوديان نيز در آن شريك اند

                                                              33.حيان بي تأثير نبوده استيمس در اين رفتارِ ،است
                                                           

33   اخوان از .مقام انسان در طبيعت نادرست است در مورد اسالم ديدگاه، اين برداشت نويسنده از اسالميدر كنارِ آرايِ حكماي  
  

: در اين مورد باقي استمشخصا ، حكايتي .)ق.ه 4444قرن (الصفا   
بين انسان و حيوانات، حيوانات از ظلم و ستيز انسان به سلطان جن ها شكايت مي كنند و پادشاه جن و پري محاكمه اي  در نزاعِ«

هاي انسان دربارة برتري او در هوش و در اين محاكمه هيچ يك از ادعا. براي رسيدگي به تقاضاي حيوانات تشكيل مي دهد
ذكاوت و زيبايي و علم و عقل و هنر نمي تواند در مقابل فضايل حيوانات جلوه گري كند و در پايانِ مباحثه تنها امتيازي كه به 

داراي انسان اجازه مي دهد بر حيوانات حكمفرمايي كند اين است كه بين افراد بشر اشخاصي فرشته خو و اوليايي و حكمايي 
ص 1342134213421342تهران، خوارزمي، . به نقل از سيد حسين نصر، نظر متفكران اسالمي درباره طبيعت. (وجود دارند» مالئكه روحاني« طبيعت ،

121121121121(  
نسبت به طبيعت در جامعه اسالمي » اشخاصِ فرشته خو«، نگرش اين ).ق.ه 11111111قرن ، امالصدر(به اعتبار حكيم صدرالدين شيرازي و 

:توصيف استصورت قابل بدين  
»به اندازة بهرة خود از وجود و نصيب خويش از گنجينة خير و اند[همة موجودات  ود، به تمامي اشياء عشق ورزيده و دوستدارِج[ ،

. مفاتيح الغيب(» .سرچشمه گرفته و از تابش عظمت نور او پديد آمده اند) خداوند(زيرا تمامي اشياء از ريزش جود و دهش او 
) 324324324324، ص 1384138413841384لي،  تهران، نشر مو  
 ،حالِ دلِ مسلمانِ مؤمن در مورد طبيعت و احساس او نسبت به ديگر موجودات طبيعت از شيخ اجل سعدي توصيفهمين نكته در 
:به يادگار مانده استبه زبانِ نظم   

 به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست     عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
 ،بسياري از شهروندان، سياستگذاران، برنامه ريزان و مديران اجرايي در كشورهاي مسلمان كه در كنار رفتارِپذيرفت  بايد ناگزيراما 
امروز  طبيعت با واقعيتنسبت به  مسلمانان ديدگاهنويسنده از  برداشتبه وقوعِ پديده هاي زير در طبيعت رضايت داده اند، كه 

 كوه و صحرا به نام رقابت در صادرات شيميايي، شكافتنِ كشاورزيِ آب و خاك به دستمسموم شدن  :منطبق است كامال
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در مسيحيت عمالً اساس سرمايه داري و سوسياليسم  نمذهب پروتستا القياخارزش هاي عالوه براين، 
مثل دكارت، بيكن، نيوتن و هابز كه جلوتر  ،تفكر سكوالر و مدرن و تمامي پيشگامانِ 34را فراهم كرد

                                                                      .خود همگي مسيحي بودند ،به آنها اشاره شد
 

هيچ يك از اديان بزرگ  نهضت اقتصاد نو كه خود را از پيروانِ از منظر تحليلي آن دسته از فعاالنِ ،پس
                                          معنوي اين نهضت چه مي توان گفت؟ ةنمي دانند، در مورد جنبدنيا 

 

اكثر پيروان اديان شكي نيست كه . اول مي توان گفت كه بازگشت به گذشته غيرممكن است در درجه
رو به  نمدر اقتصاديِ ةسكوالري به توسع ايمانِ درست است كه اعتبارِ. ندا نظر موافقاين جهان با 

مدرن، از سيستم ها و باورهاي زمان ها و مكان هاي پيش به ولي بازگشت به گذشته و  ،افول است
داراي  يقرون وسط جهانبيني اروپاييانِ توضيح اينكه،. جهاني امكانپذير نيست حداقل در مقياسِ

خداي  ،در قرون وسطي: مشكل آفرين مي دانند آن را خصوصياتي بود كه بسياري از مردم امروز
يگانگي  اين باور با ديدگاه بشر امروز كه معتقد به. مسيحيت از خداي ديگر اديان برتر پنداشته مي شد

 مسيحيت باور ديگرِ. احترام به تمامي اديان و فرهنگ هاست در تضاد استضرورت جامعه بشري و 
اجازه دارد رد است و مردان از زنان برتراند و اينكه بشر از طبيعت برتر است و قرون وسطي كه خدا م

زن و مرد و آگاهي  هركاري بخواهد با آن بكند با ارزش هاي اجتماعي امروز مبني بر برابري كه
زمين  ةكر مه حيات بشر و ديگر موجوداتاطبيعت براي اد بنيادينِ در مورد ارزشِ مردم گسترده امروزِ
هستي  عالمقرون وسطي از  كه اروپايِ ثابت و تغييرناپذيري تصويرِدست آخر اينكه، و . مغايرت دارد

نها در آجوامع و ساختارهاي  تكاملِغيير و باورِ كنوني بشر به اجتناب ناپذير بودنِ حركت، تداشت با 
                                                                                                     .تضاد آشكار است

 

پسااروپايي جهان،  ةقرون وسطي به اين معني نيست كه در آيند مسيحيت پذيرشِ از سوي ديگر، عدمِ
دينِ، آيين بوداديگر مثل  به سوي الهام گيري از اديانِ هان الزاماج اقتصاد اقوامِ  هندو، اسالم يا فرهنگ
اما مطمئناً تمامي اين سنت ها حاوي حكمت و تعاليمي . بوميان آمريكا خواهد رفت مثلِجهان  بوميِ

                                                                                                                                                                                     

قطع درختان كهن به بهانة توسعه شهري و  ، دفع ضايعات صنعتي در رودخانه ها به نام پيشرفت در توليد صنعتيمحصوالت معدني
.و جاده سازي  

و تجارت درصنعت  ةآيين مسيح با نيازهاي توسع انطباقِذهب در نقش تاريخيِ اين م. پروتستان از مذاهب دين مسيحيت است   34
  

   .شناخته شده استموضوعي كامال  ،اروپا
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 اروپاييِ - يكايي، همان حكمتي كه در فرهنگ آمرندا عالمنسان در اجاودان در مورد جايگاه معنوي 
نيازمند است به همان اندازه كه ديگر سخت به اين حكمت  نو اقتصاد. مدرن ناديده گرفته شده است

                                                     .به اين حكمت نيازمند است امروز جنبه هاي زندگي انسانِ
 

مي دانند كه در و پلوراليستي راهي جمع گرا را وسعه ت براي بسياري از فعاالن اقتصاد نو، مسير جديد
به  ،بشر بر روي كره زمين حيات تكاملِ ي عميق ازدرك كيبي از حكمت، آرمانگرايي اخالقي وآن تر
پسامدرن به حيات فرد، جامعه، سياره و عالم  اين جهانبينيِ. خواهد بخشيدمردم معني  آحاد زندگيِ

روندي كه نه تنها تكامل طبيعت  ،واحدي مي نگرد تكامليِ لف روندجنبه هاي مخت هستي به عنوانِ
آفرينش و تكاملِ بلكه رشد و تعالي شعور و آگاهي بشر، تكامل هدف در بر  نيز انسان از خدا را درك

، معني و ارزش مي دهدفرد فرد ما آنچه به زندگي  ،از اين ديدگاه معنوي نسبت به توسعه. رديگ مي
                                        .حيات ايفا مي كنيم ريك از ما در اين فرآيند تكامليِكه ه است نقشي

 

فعل در به حركت از قوه : از جمله بركات اين حركت در سطح جهاني مي توان به اقالم زير اشاره كرد
 ة، كمك به توسعآناندر زندگي  ديگران براي تحقق همين هدف ساختنِ، توانمند افراد تكامل معنويِ

احياي  حفظ و ،نژادها، اقوام و اديان در كنارهمتعداد كثيري از  زندگيِ مسالمت آميزِ، جهاني ةجامع
ن ادياصورتي كه  به همانزمين و ياري با خدا در پيشبرد اهداف او در آفرينش هستي  ةمنابع طبيعي كر
حكمت و  وامدارِ  اقتصاد نو نهضت ،بدون شك در تبلور و گسترش اين جهانبيني. اندبه ما آموخته 

   اما آيا اين نهضت قادر خواهد بود كه چيزي به اين حكمت بيفزايد؟. سنت هاي ديني دنيا خواهد بود
 

يك از اين سنت ها خود  هرچرا كه  باشدبيجا و بي معني آخر شايد براي پيروان اديان دنيا  اين سؤالِ
معنويت براي تمامي جنبه هاي زندگي از جمله جنبه را مجموعه اي كامل و بي نقص از حكمت و 

هم شامل پيروان اديان مختلف  ،نهضت اقتصاد نو، اما همانطور كه قبالً ذكر شد. اقتصادي آن مي بيند
      .كمي به باطن اديان و زندگي دارندكه نگاهي معنوي و حتشكيل مي شود دنياست و هم از افرادي 

 

نتيجه گيري  ••••  
هر دو بخشي از  ظهورِ نهضت اقتصاد نو  و مدرن اقتصاديِ ةسكوالر به توسع ايمانِ كمرنگ شدنِ

است ن جامعة بشريدگرگون كرددر حالِ بزرگتري است كه  تغييرات.                                        
 

ت حركت به سوي وحد ،آن هوجو ريكي از عناصر مهم در اين دگرگوني، در جنبه اقتصادي و ديگ
 ةكردار مردم در يك طرف كر ،حركت به سوي جامعه اي جهاني هستيم كه در آن ما در حالِ. است
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در حوزه اقتصاد و ديگر . ديگر آن را متأثر مي سازد طرفزمين، زندگي و كيفيت زندگي مردم در 
كنيم و عميقاً درك را حيات بر كرة زمين اين درهم پيوستگي و يكپارچگي بايد ما  ،حوزه هاي توسعه

آن را در تفكر و رفتار خود و در راه هايي كه براي سامان دادن به جوامع خود برمي گزينيم مد نظر 
                                                                                                               .قرار دهيم

 

در . بيشتر است به سوي تنوع و كثرتجهان د و آن حركت ديگري نيز مشاهده مي شو همزمان، عنصرِ
 از باال به پايينِ متمركزِ يعني برنامه ريزيِمتداول در سوسياليسم،  عديِتك ب اقتصادي، فرهنگ ةحوز

دولت در مركز همخواني و سازگاري  مردم مي بايد با چشم اندازِ هايِتمام فعاليت در آن كه  ،اقتصاد
متداول در سرمايه داري، به معنيِ عدي فرهنگ تك ببه همان سياق، . بول نيستقابل قداشته باشد 

مالي هماهنگ و سازگار  متمركزِ كه در آن همه فعاليت ها بايد با ارزش هاي پولي و نظامِ ،بازار اقتصاد
                                                                                            .نيز رو به زوال است باشد

 

 گراييِ وحدت فعاليت ها در چارچوبِ پس يكي از وظايف اقتصاد نو حمايت از تنوع پذيري و تكثرِ
                                                                                                   .جامعه جهاني است

 

تقريب مذاهب كه از يك جنبشِ چالشي مشابه در در عصر حاضر، د كه برخي از صاحبنظران معتقدن
 نكته،اما اين . را به رسميت مي شناسد، وجود دارد پلوراليزم دينيو از سوي ديگر اديان سو وحدت 

 اين مقاله كه به ارتباط اديان و چالشِ گيري نكته مهم در نتيجه. موضوع كالم ما در اين نوشته نيست
انسان با تهديدات و فرصت هايي  ،ه در هر چالشيك اختصاص دارد اين است وي بشرر اقتصادي پيشِ

پيروان اديان مختلف خود را در موقعيتي خواهند در سال هاي پيشِ رو من معتقدم كه  .است روبرو
دور از انتظار نيست كه اگر . ، فرصت آفرين استبيش از آنكه تهديد آميز باشد ،ه اين چالشكيافت 

 مي جويندمسيري جديد  پيشرفت اقتصادي را دره ك يبين پيروان اديان و آندسته از مردم گفتگويِ
              .ثمربخش خواهد بودمطمئناً اين گفتگو براي همگان گيرد،  شتاب و گسترشِ بيشتري به خود

                                                           

پايان بخشيدن با هدف »اقتصاد نو«تدوين انديشمندان جهان است كه پيرامون گروهي از  جيمز رابرتسون از چهره هاي سرشناسِ   ∗
  

، از جمله كار، پول، تجارت، انرژي، محيط زيست و منابع جامعهبه زياده خواهي هاي الگوي توسعة غربي در زمينه هاي مختلف 
اين گروه از ، اي اف شوماخر، مشهور آلمانياقتصاددانِ  متاثر از افكار. مي كنندفناوري نظريه پردازي  و طبيعي، وابستگي، سياست

شود كه  برنامه ريزي، به اين معني كه توسعه براي جوامع انساني بايد در مقياسي ندا »اندازه شناسي«اساسا معتقد به  انانديشمند
از ديگر خصوصيات . دقت نظر در مورد شرايط بومي و نيازهاي مردم در محل، چه در شهر و چه در روستا، ناديده گرفته نشود

، درست يا امروزه آنچه او باور دارد كه به اين معني كه. به مسايل است سيستميبه نگاهي  وي اعتقاد رابرتسون،آقاي انديشه هاي 
و رفتار در ميان توده ها ديده مي شود  از آنچه در زمينه فرهنگ ،رخ مي دهدكشورها غلط، در عرصه اقتصادي و سياستگذاري 
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 ةسياستگذاري هاي درست و سنجيد ،فرهنگي و معنوي نيز لذا از لحاظ بسترسازي در جوامع به منظور رشد. جدا نيست، و بالعكس
 آدرس به پايگاه اطالعاتي وي درن جيمز رابرتسوآقاي براي آشنايي بيشتر با نظرات . برخوردار است كليدياقتصادي از اهميت 

                                                                                                                                .  اينترنتي زير نگاه كنيد
http://jamesrobertson.com 


