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پیش گفتار

سال     شعارهاي  سی  ست     برر شده ا سط مقام معظم رهبري اعالم  اهمیت خوبیبههاي اخیر که تو
هاي اخیر اقتصاد و نیروهاي آن نقش محوري در تمامی  دهد. در دههمباحث اقتصادي را نشان می

هازجملها هاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فناورانه و علمی دارند. بودجه بسیاري از فعالیت   حوزه
سالیانه تعریف می    صورت بهدر بخش پژوهش  و فناوري  صدي از بودجه  هر چه  شود. در واقع در

صاد و فعالیت  شند مابقی فعالیت اقت سبی خواهند    هاي مربوط به آن در رونق با ضعیت منا ها هم و
ياند. هر یک از این رویکردها در دورههاي مختلفی در اقتصاد مطرح شده  داشت. مکاتب و تئوري 

ــده  ــعف و قوت طبیعتاً وزمانی مختلفی مطرح ش ــتند. براي مثال کینز نظداراي ض  راتهایی هس
 غرب مطرح نمود.  1920خود را در دوره بحران اقتصادي دهه 

پذیريهاي اخیر غرب که از بخش مســکن شــروع شــد ضــعف و آســیب بحران اقتصــادي ســال
بسیاري از این اقتصادها به هم باعث ازاندازهبیشاقتصادهاي غربی را به خوبی نشان داد. وابستگی 

سازي اقتصاد و ها قبل روي بحث مقاومرهبري از سال آسیب و خسارت فراوان گردید. مقام معظم 
اند. متأسفانه بسیاري از افراد برداشت نادرستی از بحث اقتصاد    ساختارهاي آن تأکید فراوان داشته  

حتی در کشورهاي غربی    کهدرصورتی دانند. مقاومتی دارند و آن را با ریاضت اقتصادي معادل می  
ناپذیري طرح شـده و با اسـتقبال فراوان مواجه   ري و شـکسـت  آوهم مفاهیمی چون پایداري، تاب

ست   شده  شک صاحب     اند.  شمندان و  صادهاي غربی، اندی شورها را با   هاي اخیر در اقت نظران این ک
 سازي اقتصادي آشنا نموده است.ضرورت مقاوم

،اديهاي اقتصــبخشــی به فعالیتاقتصــاد مقاومتی به دنبال تقویت بنیه اقتصــادي کشــور، تنوع 
المللی اســت. یکی از  بنیان و حضــور فعال در بازارهاي بینکارهاي دانشوپشــتیبانی از کســب 

کهاي نفتی و بانهاي اخیر وابستگی اقتصاد به نفت است. تحریم   مشکالت عمده کشور ما در دهه  



پذیري و ضــعف این تفکر را نشــان داد. در صــورت مقاوم بودن اقتصــاد، با ایجاد   مرکزي، آســیب
ــد می قدري به هاي دیگر  دیت در یک بخش، بخش  محدو  کردند که این محدودیت جبران       رشـ

هاي مختلفی چون معادن، پتروشیمی، کشاورزي، گردشگري مذهبی و    شد. اقتصاد ما در حوزه  می
صادي می  جايبههاي فراوانی دارد. بنابراین ... قابلیت وي  توان رتمرکز روي یک بخش یا حوزه اقت

نمود. اقتصاد مقاومتی از مفاهیمی است که براي اجرایی شدن نیاز به کار نظري  چند حوزه تمرکز
دارد تا از حالت ابهام و آشــفتگی خارج شــود. کتاب حاضــر تالش دارد تا با اســتفاده از نظریه    

ازي  س سازي اقتصادي است، به مفهوم   ناپذیري سازمانی که از نظریات بدیع در حوزه مقاوم شکست  
ــاد مقاومتی ــادي    اقتص ــل اول، مکاتب و نظریات اقتص ــازمانی و خرد بپردازد. در فص در بخش س

شده  صاد مقاومتی و الگوهاي مربوط به آن می     مختلف طرح  ضوع اقت صل دوم به مو پردازد.  اند. ف
ناپذیر و زنجیره تأمین ناپذیري، ســاختارهاي شــکســتفصــول ســوم تا پنجم، مفاهیم شــکســت 

  ناپذیري در این فصول، محققین . پس از طرح نظریه شکست  ناپذیر را تشریح نموده است  شکست  
سازمانی     به ارائه مدلی براي پیاده صاد مقاومتی در بخش  اند.  مند پرداختهروش صورت بهسازي اقت

ضر می  صنعت   کتاب حا سبی براي  ست   گران، کارآفرینان، تواند الگو و راهنماي منا  و گذارانسیا
ــازي و نمدیران دولتی براي پیاده ــازي اقتصــاد مقاومتی میهادینهس ــد. امید اســت این اثر س باش

اقدامی عملی براي اجراي اقتصاد مقاومتی در صنایع باشد. درخواست ما از مخاطبان فرهیخته آن    
ــت کــه نـقـطــه    ــت الـکـتـرونــیــکــی            اســ ــمـنــد خـود را از طـریـق پســ نـظـرات ارزشــ

)bozorgmehr.maleki1363@gmail.com( ــانند تا نقص هاي کتاب برطرف به اطالع ما برس
ــاپیش از برخوردهاي انتقادي با مطالب قدردانی می  ــود. پیش ــادقانۀ   ش ــود و از بازخوردهاي ص ش

 هاي بعدي استفاده خواهد شد.خوانندگان محترم در ویرایش

 محمد حسن ملکی
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فصل اول اندیشههاي 

اقتصادي 
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�ی ا��صادیا�د��ه  اول ��ل

 مقدمه

. برخالف جنگ سرد که دیآیم حساببهبشري  يهاتیفعالامروزه اقتصاد کانون اصلی 
، قدرت سازدیمقدرت را مشخص  يهامؤلفهر سیاسی سای يهاتیقابلنظامی و  يهاییتوانا

سیاسی، اجتماعی، فناوري و فرهنگی کشورها را  عامل ساختار نیترمهم عنوانبهاقتصادي 
 اندشدهمطرحاقتصادي متعددي در طول تاریخ  يهاشهیاند. مکاتب و دهدیمتحت تأثیر قرار 
رد در قرن بیستم دو رویک یطورکلبهاست.  شدهاشاره هانآمبسوط به  صورتبهکه در فصل اول 

 تاست. پس از جنگ سرد، اغلب کشورها به سم شدهمطرحکلی سوسیالیسم و اقتصاد بازار 
 يهانمونهکردند. یکی از دولت حرکت  يسازکوچکو  مالکیت خصوصی، آزادسازي، تعدیل

اخیر، جذب  يهاسالروندهاي اقتصادي  نیترمهمموفق اقتصاد بازار، کره جنوبی است. از 
،  یالمللنیبو نهادهاي  هاسازمان، عضویت در وکارکسبخارجی، بهبود فضاي  يگذارهیسرما

 است. یالمللنیب کارمیتقستوسعه مزیت رقابتی و پشتیبانی از 

باستان اقتصاد عصر -1-1

تمدن غرب با یونان آغاز شد، اما اگر یونان را مادر تمدن غرب بدانیم، شاید بتوان  هرچند
و  علم يهانهیزمگفت که روم قدیم پدر این تمدن است. درخشش تمدن یونان، بیشتر در 

مدنی، فنون تجارت، هنر و ادبیات و ... بود که بعدًا خود  يهايآزادفلسفه، حکومت و 
 مهارت در صورتبهتأثیرات تمدن روم قدیم  کهیدرحالفرهنگ غرب قرار گرفت،  بخشالهام

3



 �ی ا��صادیا�د��ه   اول ��ل

ظهور رسیده است. تمدن یونان و  يعرصهبه  يگذارقانونمعماري و مهندسی و همچنین 
تا زمانی که امپراطوري روم غربی همراه روم قدیم چند قرن در جهان باستان ادامه داشت 

میالدي از پاي درآمد و بدین  476بربرها در سال  سهمگینبردگان، در زیر ضربات  شورشبا 
 که مانع پیشرفت روزافزون اقتصاد و فرهنگ بود، متالشی شد. يداربردهترتیب نظام 

و حتی بیشتر  کیفیزیمردم برده بودند. تمامی کارهاي  اکثردر یونان و روم باستان، 
که  ازآنچه یاقلحد جزبه، دارانبردهبردگان بود.  يعهدهکارهاي دفتري و اداري این جوامع بر 

به  و دانستندیمبراي زنده ماندن بردگان ضروري بود، تمامی تولید آنان را متعلق به خود 
لط با تس داربردهفعالیت اقتصادي بود و در هر مزرعه،  نیترمهم. کشاورزي رساندندیممصرف 

اند رگذیمدر تجملی پرشکوه  خود را یزندگکاملی که بر زمین و تولید محصول آن داشت، 
ار زار ک. برده نه مالک زمین بود و نه ابگرفتندیمو با این روش بردگان مورد استثمار قرار 

 . کردیم او کار کنترلبود و براي زنده ماندن باید تحت  داربرده يسلطهزیر  جهیدرنتداشت و 
ی تبود. ح يداربردهباستان، معیارهاي نظام  برجهاناقتصادي حاکم  ینیبجهانبنابراین، 

 يدارردهبکه  کردندیمارسطو استدالل  ژهیوبهاین دوران مانند افالطون و  يبرجستهفیلسوفان 
ادي در کارهاي اقتص مراتبسلسلهتنها نظام ممکن براي برقراري  عنوانبهو  است طبیعی امري

 یونان مردمانبودند که برخی از  معتقدو اداري جامعه، همیشه پایدار خواهد ماند. این فالسفه 
اي برخی دیگر بر کهیدرحالاز دیگران هستند،  ترپستو ذاتاً  ندیآیمبراي بردگی به دنیا 

ي طرفدار يداربردهاز نظام  تنهانهافالطون و ارسطو  و ذاتاً برترند. ندیآیمبه دنیا  يداربرده
  .ایدئولوژي مسلط بر جامعه پذیرفته بودند عنوانبه وچراچون، بلکه این نظام را بدون کردندیم

راي انجام دادن این نظام ب ولیبر فعالیت کشاورزي متکی بود،  يداربردهگرچه نظام 
ق قرار گرفت و از طری مورداستفادهو فرهنگ نیز  فنی براي پیشرفت علم، کارهاي دیگر و حت

 ییهارفتشیپبه  یفنهاي فلسفی، هنري و حتی و رومیان قدیم توانستند در زمینهآن یونانیان 
ذاري عدم واگ هاتیمحدودخالی از محدودیت نبود، یکی از این  هاشرفتیپه این آیند. البت نائل

نبودند و این ابزارها را  اربابان نانیمورداطمابزارهاي دقیق و ظریف به بردگان بود، زیرا آنان 
. در کشاورزي ابزارهاي کردندیمسالح براي شورش استفاده  عنوانبه هاآنو یا از  شکستندیم
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�ی ا��صادیا�د��ه  اول ��ل

 يداردهبردیگر نظام  يهایژگیوبه تولید یک محصول محدود بود. از  و رفتیمابتدایی به کار 
کردن، لزوماً قدر و منزلت انسان را و کار  شدیماین بود که در آن هر نوع کار خوار شناخته 

اختراعات نیز کشیده شده بود. شاید به همین  ينهیزمی به بینش حت ينحوه. این بردینمباال 
صاد روم اقت جهیدرنتپیشرفت چندانی نکردند و  فناوري نهیدرزمدلیل باشد که رومیان قدیم 

   رشدي نداشت.باستان از این جنبه 
اقتصاد با مفهوم  يواژهاست که  مهم جهتازآنافکار یونانیان باستان در مورد اقتصاد 

و بررسی فیلسوفانی چون افالطون  مورداستفادهخاص خود در دوران باستان و براي اولین بار 
این دو فیلسوف اهل آتن بودند و آتن در آن زمان مشهورترین جایگاه  گرفت. و ارسطو قرار

وج علمی به ا تفکراتو در آنجا، فلسفه، هنر و  آمدیم حساببهافکار و عقاید  يتوسعهنشر و 
ود سقوط خ يدورهخود رسیده بود. افالطون و ارسطو زمانی به نویسندگی پرداختند که آتن 

این دو فیلسوف در چارچوب دموکراسی آتن  يهاشهیاند، گر چه جهتنیازاو  دیگذرانیمرا 
 .دندکریم ود آنان، به دموکراسی آتن اعتقادي نداشتند و از آن انتقادا خبود، ام گرفتهشکل

واحد  يهندینما عنوانبهبنگاه تجاري ناشناخته نبود، ولی خانوار  نکهیباادر یونان قدیم، 
 صورتهب، ارسطو اقتصاد را جهتنیازا. رفتیماقتصادي به شمار  يهاتیفعال کانوناقتصادي یا 
نمود و معتقد بود که اقتصاد چیزي جز مدیریت اقتصادي خانه نیست. عریف ت تدبیر منزل

در مقایسه با مصرف براي  يترمهمدر زمان خود موضوع  بنابراین، تأکید ارسطو بر خانوار
شاورزي ک نهیدرزماقتصادي بیشتر  يهاتیفعالبررسی اقتصادي ارائه نمود. عالوه بر این، حجم 

طبقه تجار  يلهیوسبهدر بازار  هاآنمنظم  يمبادلهکاالها و  در شهرها تولید کهیدرحالبود، 
  .گرفتیم صورت

رد از عملک ولیازار آزاد کاال در شکل ابتدایی خود وجود داشت، ب اگرچهدر یونان باستان، 
آزاد بازار نیروي کار در اقتصاد خبري نبود. گر چه تمامی کارگران برده نبودند و کار تجارت 

یک امر طبیعی محسوب  صورتبه يداربرده حالنیدرع، ولی گرفتیمآزاد، صورت  طوربه
 .دیگردیمیک منبع مالی استفاده  عنوانبهو از آن  شدیم
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