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ــد را بعث کن بر نيکويي کردن با لشــکر که  ــس خداون پ
ــاه به لشــکر آبادان باشــد و ده به دهقان، پس در  پادش
ــان داري کن و بدان که جهان داري  ــي کوش و جه آبادان
به لشــکر توان کردن و لشــکر به زر توان داشــت و زر 
ــوان آوردن و عمارت به داد  ــه عمارت کردن بدســت ت ب
ــرد، از عدل و انصــاف غافل مباش. ــوان ک و انصــاف ت

قابوس نامــــه، عنصرالمعـــالي کيکاووس بن اســــکندر بن 
قــــابوس، باب چهلم

نظـــام اجــتماعي
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ســ خــ  ن نظـام اجتماعي
سخن در باب جامعه بسيار گفته شده است و معموال آن 
را چيزي در زمان حاضر در نظرگرفته اند. اما اگر بخواهيم 
در باب جامعه و اجتماع تامل كنيم الزم است كه جامعه را 
امري انتزاعي و به يك باره متولد شده نبينيم؛ هر جامعه اي 
ــامان  ــير افول و ظهور تمدن ها س در طول تاريخ و در س
ــت. هر قوم و امتي با اختيار خويش راهي را در  يافته اس
مسير دوگانه تاريخ مي پيمايد؛ دوگانه جبهه حق و باطل. 
حاصل اين اراده ي اجتماعي و تاريخي شكل گيري تمدني 
ــت. تمدني كه مي تواند يكي از  ــب با اين اراده هاس متناس
منزلگاه هاي حق يا باطل در مسير تاريخ باشد. هر تمدني 
كه شكل مي گيرد، يك منزلگاه تاريخي و مظهر اراده الهي 
ــد. هر تمدني همراه با تاريخ  در آن دوره از تاريخ مي باش
ــاص را فراهم  ــباتي خ ــل از آن دوره، مناس ــر حاص و تفك
ــب باخود را  ــي متناس مي آورد؛ اين تفكر، فرهنگ و گرايش
ــبت  ــي و اقتصادي در نس فراهم مي آورد و نظامات سياس
ــكل مي گيرند. نظامات اجتماعي به طريقي  با اين تفكر ش
ــه تاريخي و زمينه اجتماعي  ــا توجه به زمان ــگ و ب هماهن
ــند و  ــتقرار مي رس خود، تغيير و تكامل مي يابند و به اس
ــود؛ نظمي كه برآمده از الزامات  نظم بر آن ها حاكم مي ش
ــت. در واقع مهندسي خاص  ــرايط ويژه آن تمدن اس و ش
ــي و اقتصادي  و نظم حاكم بر يك تمدن، نظامات سياس
فراهم مي آورد،  كه يك نوع هماهنگي ذاتي و دروني را با 
يكديگر خواهند داشت. اما بايد توجه داشت که هر نظام 
اجتماعي در واكنش و نسبت سنجي با دو چيز شكل خاص 
ــود و ديگري  ــائلي كه با آن روبرو مي ش مي يابد؛ يكي مس

ويژگي خاص تاريخي و فلسفي و فرهنگي آن دوره.
مراد ما از نظام اجتماعي كليت جامعه و نظام هاي سياسي، 
اقتصادي، اداري، فرهنگي، تكنولوژيكي و... است. به كار 
ــت كه بر  ــان گر اين معنا اس بردن واژه «نظام اجتماعي» نش
جامعه نظمي حاكم است و بخش ها و ابعاد مختلف آن با 
يكديگر مرتبط و بر يكديگر موثرند. تصور ما از جامعه يك 
ــت؛ يعني تالش مي كنيم  تصور كل نگرانه و كل گرايانه اس
ــط دروني و بيروني آن را با هم و  ــف و رواب ــزاي مختل اج

در يك فرآيند ببينيم.
ــت و علم و  بايد دريافت كه در زمانه ما اقتصاد و سياس
نظامات مرتبط با آن ها چه ويژگي هايي دارند و آن چه در 
ــت از ميان بديل هاي مختلف  دنيا و در عصر ما غالب اس
كدام است. از سوي ديگر نظام اجتماعي حاكم بر جامعه 
ــالمي و  ــنت ايراني-اس ــده از تاريخ و س ــم برآم ــران ه اي
ــت.  ــر از نظام غالب و رايج جهاني و عصري اس ــم متاث ه
ــبي وجود دارد كه  ميان صاحب نظران مختلف توافقي نس
وضعيت كنوني مناسبات و نظامات اجتماعي ايران مطلوب 
ــه هايي  ــت. از اين رو بايد ديد كه چه طرح ها و نقش نيس
ــرايط بهتر وجود دارد و دعاوي  ــوي ش براي حركت به س
ــي كرد. حركت  ــنهادي را بررس نظري و طرق عملي پيش
به سوي تعالي و استقرار نظام اجتماعي پيشرفته و مبتني 
ــت؛ جامعه اي كه بايد  بر عدالت، غايِت جامعه ايراني اس

نمونه اي از آينده موعود مسعوِد بشري باشد. 
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نظام هاي اقتصادي مي باشيم تا «جهت» حرکت اقتصادي- که هدف 
تصميم گيري هاي اقتصادي است- معين شود.

سئوال دوم اين است که تعيين موضع، خود متوقف بر چه امري است؟ 
ــزي امکان تعيين موضوع و امکان تحقق تصميم گيري هاي  ــه چي چ
مختلف اقتصادي را مي دهد؟ پاسخ مي دهيم که «امکان تغيير کيفيت» 
است که تصميم گيري اقتصادي را ممکن مي سازد؛ يعني امکان تغيير 
ــود. در اينجا منظور از کيفيت، هر  کيفيت، زمينه موضع گيري مي ش

شي فلسفي است؛ يعني حتي مفاهيم را نيز شامل مي شود.
سئوال ديگر اينکه، در امکان تحقق «تغيير کيفيت» چه چيزي اصل 
ــت که وجود رابطه تغيير کيفيت را محقق  ــخ اين اس ــد؟ پاس مي باش
ــد به  ــته باش مي کند. پس اگر بين «الف» و «ب» رابطه  وجود نداش
هم تبديل نخواهند شد. اگر ربط نباشد تغير کيفيت محال است و 
لذا موضع گيري محال و نهايتا بحث نظام هاي اقتصادي هم بي معنا 
ــت بايد  ــد. يعني به جاي اينکه بگوييم اين کيفيت چيس خواهد ش
ــي را بر مي گزينيم که  ــت. پس ما روش گفت در چه رابطه اي اس
ــم اين روش  ــت و اس مي گويد «تعيين کيفيت» به لحاظ رابطه اس
ــتم به  ــتمي مي گذاريم؛ چرا که خصلت يک سيس را نيز روش سيس

دکتر مســعود درخشــان، فارغ التحصيل مدرسه اقتصاد لندن و اشــاره
عضو هيئت علمي دانشــگاه عالمه طباطبايي اســت. او يکي از 
ــاي منحصر به فرد و از ذخاير علمي کشــور محســوب  چهره ه
مي شود و در ميان اقتصاددانان کشور به عنوان يک چهره برجسته 
شناخته شده است. اما آرا و نظراتش، در اين سال ها چندان مورد 
توجه قرار نگرفته و در متن مســائل اقتصادي کشور به کار گرفته 
ــو، مخالفت و عدم همراهي جريان غالب  نشــده است. از يک س
اقتصاددانان کشــور و از ســوي ديگر، پرهيز ايشــان از ورود به 
حوزه سياسي کاري و ســعي در دوري از جنجال هاي سياسي و 
رسانه اي، در عدم شناخته شده بودن ايشان موثر بوده است. قصد 
داريم که سلســله درس هايي را از ايشان در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي منتشــر کنيم. متن پيش رو، برگرفته از جلسات درس و 
بحث ايشــان پيرامون نظام هاي اقتصادي بوده که در دهه ٦٠ در 
حاشيه حضور و فعاليت علمي ايشان در قم تهيه و تنظيم گرديده 

و سپس در دانشگاه هاي تهران تدريس شده است.

دونگاه
اگر نظام سرمايه داري 

و يا سوسياليسم را 
با نظام اقتصادی 

جوامع گذشته 
مقايسه کنيم مالحظه 

مي شود که هم از 
نقطه نظر کميت و 
کيفيت اجزا و هم 
از نقطه نظر روابط 
بين اجزا، به مراتب 

پيچيدگي زيادي 
حاصل شده است که 

اين امر خود داللت 
بر توانايي نظام هاي 

اقتصاد غرب و شرق 
در تحقق اهدافي 
مي کند که سابقا 

ممکن نبوده است.

دکتر مسعود     د رخشان نوشتاری پيرامون کل نگری و کيفيت ساختارها، فرايندها و ارتباط اجزا در اقتصاد
درآمدی بر مفهوم نظام های اقتصادی

ضرورت مطالعه نظام هاي اقتصادي
ــت که چرا مطالعه  ي  ــي که طرح مي کنيم اين اس ــتين پرسش نخس
ــرورت دارد؟ آيا اين کار صرفا يک کاوش  ــادي ض ــاي اقتص نظام ه
ذهني است يا ثمره عملي هم خواهد داشت؟ در جواب بايد گفت 
«نياز به تعيين موضع» ايجاب مي کند که نظام هاي مختلف را بررسي 
ــن موضع؛ يعني تصميم گيري و ما. در امور اقتصادي  ــم. تعيي نمايي
ــت که ابتدا  ــتلزم اين اس ــتيم و اين امر مس نيازمند اتخاذ تصميم هس
ــاس تصميم بگيريم و برنامه ريزي  ــيم تا بر آن اس موضوع را بشناس
ــيم چه بايد انجام دهيم و  کنيم. مثال براي اينکه به خودکفايي برس
يا درآمدهاي نفتي را چگونه بايد خرج کنيم؟ بنابراين، بحث هاي 
اقتصادي، تحليل هاي ذهني مقوالت نظري نيستند، بلکه دقيقا وسيله 
ــا، در جزئي ترين  ــند. لذا م ــه زندگي اقتصادي مي باش ــن برنام تعيي
ــيم و اگر خودمان  حرکت اقتصادي محتاج به تعيين موضع مي باش
آگاهانه تصميم نگيريم، ديگران براي ما برنامه ريزي مي کنند و در 
نتيجه ما، در مسائل اقتصادي برخورد انفعالي خواهيم داشت. بعد 
فلسفي قضيه اين است که حرکت بدون «جهت» محال است و هيچ 
جهتي هم بدون حرکت متصور نيست و يکي از مهمترين حرکت ها 
تصميم گيري مي باشد. پس ضرورت تنظيم امور اقتصادي است که 
مطالعه نظام هاي اقتصادي را ايجاب مي کند. به عبارت ديگر، نظر به 
اينکه تنظيم امور اقتصادي، خود حرکتي است که الزاما مستقل از 
جهت نيست، لذا مطالعه نظام هاي اقتصادي در واقع تحليل جهت 
چنين حرکتي مي باشد؛ يعني از مطالعه نظام هاي اقتصادي مي توانيم 
جهت و سمت تصميم گيري هاي اقتصادي را مشخص کنيم. لذا از 
آنجا که نيازمند به موضع گيري اقتصادي هستيم قهرا محتاج مطالعه 

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  م ـــ  ت ـــ  ج ا م  ــا  ـ ـــ  ظ ـــ  ٨ن ٥
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شرط رابطه تعيين مي شود.

تعريف نظام
ــود که از آن  ــوع موقعي ارائه مي ش ــک موض ــف از ي ــوال تعري معم
ــد و اال تعريف ما صرفا در حد  ــده باش ــناختي حاصل ش موضوع ش
ــاير موضوعات خواهد بود. البته بايد  تمييز دادن آن موضوع از س
ــناخت دقيق و يقيني رسيد،  ــد، که هيچگاه نمي توان به ش متذکر ش
ولي قاعدتا بايد به آن سطح از شناسايي برسيم که ما را قادر سازد 
ــر «تعيين موضع» نماييم. با اين وجود،  ــوع مورد نظ ــر موض در براب
تعريفي که معموال از نظام مي کنند و خود، حاصل تحليل موضوع 
بر اساس مبناي فلسفي خاصي است، اين است که نظام مجموعه اي 

از عناصر است که در ربط معيني با يکديگر هستند.

اجزاي يک نظام
يک نظام الزاما داراي اجزا و عناصري است؛ اجزاي يک نظام، هر 
ــتند و آنگاه که در  يک داراي خصلت و يا خصوصيتي خاص هس
کنار يکديگر قرار مي گيرند(در يک ربط سيستمي واقع مي  شوند) 
خصلت مشترک و يا خصلت ترکيبي آنها متظاهر مي شود. خصلت 
حاصله در هيچکدام از عناصر و اجزا مالحظه نمي شود؛ يعني اگر 
يک جزء در يک سيستم را مالحظه کنيم، خصلت آن جزء غير از 
خصلت آن سيستم است. از طرف ديگر اگر يکي از اجزاي مزبور 
ــلما خصلت ترکيبي نظامي که قبال  ــتم حذف کنيم مس را از سيس
ــد. الزمه تحقق خصلت يک نظام،  ــت، ظاهر نخواهد ش وجود داش
ــت؛ هر چه اختالف در کميت  ــتم اس وجود«اختالف» در يک سيس
و يا کيفيت اجزا و يا رابطه بين اجزاي يک سيستم بيشتر شود، در 

اين صورت سيستم پيچيده تر خواهد شد.
اگر نظام سرمايه داري و يا سوسياليسم را با نظام اقتصادی جوامع 
ــود که هم از نقطه نظر کميت  ــه کنيم مالحظه مي ش ــته مقايس گذش
ــزا، به مراتب  ــر روابط بين اج ــه نظ ــم از نقط ــزا و ه ــت اج و کيفي
ــر خود داللت بر  ــت که اين ام ــده اس ــي زيادي حاصل ش پيچيدگ
ــرق در تحقق اهدافي مي کند  ــاي اقتصاد غرب و ش ــي نظام ه تواناي

که سابقا ممکن نبوده است.
نکته ديگر اينکه مطالعه يک جزء بايد با حفظ «ارتباط» آن جزء با کل 
صورت گيرد؛ زيرا در غير اين صورت، انحراف در استنتاج راجع به 
آن جزء اجتناب ناپذير است. به عنوان مثال، اجزاي يک نظام اقتصاد 
ــتي مانند بانک و يا تعاوني ها و يا نحوه ي توليد و غيره،  سوسياليس
ــود؛  ــتي مطالعه ش الزاما بايد در رابطه با کل نظام اقتصاد سوسياليس
زيرا در غير اين صورت اگر مثال تعاوني ها در اقتصاد سوسياليستي، 
ــتي بررسي شوند همواره اين  ــتقل از کل نظام اقتصاد سوسياليس مس
خطر را به دنبال دارند، که نتايج حاصل از تحليل تعاوني ها، مستقيما 
در تنظيم امور اقتصادي در يک نظام ديگر مورد استقاده واقع شود. به 
همين ترتيب مثال اگر بانک در نظام سرمايه داري بدون مالحظه ربط 
سيستمي بانک با کل نظام اقتصاد سرمايه داري بررسي شود، همواره 
ــئله بانک،  اين خطر را به دنبال دارد که نتايج حاصل از تحليل مس
بتواند در لباس الفاظ ديگر و با استفاده از جعل اصطالحاتي جديد، 

نقشي اساسي در تنظيم امور اقتصادي نظام ديگري داشته باشد.

هدف يک نظام
ــر در يک نظام مالحظه  ــه در ارتباط با يکديگ ــري ک ــزا و عناص اج
ــاص به وجود  ــترک يا خصلت ترکيبي خ ــت مش ــوند خصل مي ش
ــه مي توان آن را کارآيي، نقش، جهت و  ــه در يک کلم ــد ک مي آورن

يا هدف آن سيستم ناميد. مسلما اگر در ارتباط بين اجزاي مزبور، 
ــتم جديد ديگر کارايي و  ــود سيس کوچکترين تغييري حاصل ش

خصلت سابق را نخواهد داشت.
ــک نظام، در رابطه با  ــه کيفيت يک جزء در ي ــود ک ــه مي ش مالحظ
هدف آن مشخص مي شود. لذا اين نتيجه حاصل مي شود که قاعدتا 
ــام را اخذ نموده و بدون هيچگونه  ــک جزء از يک نظ ــوان ي نمي ت
ــرار داد. به عنوان مثال  ــتقاده ق ــام ديگري مورد اس ــري در نظ تغيي
نمي توان زير سيستم هاي توليدي و يا توزيعي نظام سرمايه داري و 
يا سوسياليستي را- که اجزاي اصلي اين نظام ها هستند- اخذ کرده 
و بدون تصرف و تغييرات اساسي، آنها را در تنظيم امور مسلمين 
ــت. در واقع خطر التقاط در  ــالمي به کار گرف ــاد اس ــام اقتص در نظ
برنامه ريزي جهت تنظيم امور اقتصادي يک جامعه، چيزي نيست 
جز استفاده از اجزاي يک نظام بيگانه جهت تحقق اهدافي که بالمّر 

ه بر اساس نظام مورد نظر موضوعيت خواهد داشت.

مبناي يک نظام
مهمترين مسئله در تحليل نظام ها، مبناي يک نظام است. به عبارت 
ــت که علتي مي خواهد. علت تحقق هدف  ديگر هدف معلولي اس

در يک نظام را «مبناي آن نظام» مي گوييم.
هر نظامي را که مالحظه مي کنيم- اعم از اينکه به صورت طبيعي 
باشد و يا ما آن را آگاهانه تنظيم کرده باشيم- در اين امر مشترک 
ــتند که اجزاي موجود در آن نظام به صورت خاصي در کنار  هس
ــوري که از اين طريق بتوانند هدف  ــرار مي گيرند؛ به ط ــر ق يکديگ
سيستم را نتيجه دهند. «مبنا» در حقيقت چگونگي در کنار يکديگر 
ــخص مي کند؛ يعني کيفيت روابط را معين  قرار گرفتن اجزا را مش
مي سازد. لذا رابطه«مبنا» و «هدف» يک رابطه علت و معلولي است. 
ــرمايه داري است.  ــتم اقتصاد س مثال توان افزايي مادي، هدف سيس
ــرمايه» به عنوان  براي تحقق اين هدف، اصلي را به نام «اصالت س
مبناي نظام قبول مي کنند؛ يعني سرمايه را علت غايي رشد توليدات 
ــرمايه  ــاني(کار) را نيز نهايتا س مي دانند. البته مي دانيم که نيروي انس
ــاير عوامل توليد مانند ابزار توليدي و  ــاني ناميده و در کنار س انس
مواد اوليه و غيره قرار داده و تحت شمول عنوان کلي سرمايه مطرح 
مي کنند. حال جهت تحقق هدف مورد نظر، اجزا و عناصري چون 
ــبکه هاي توليدي، توزيعي و غيره را در چنان  ــرکت ها، ش بانک، ش
ــرمايه، هدف نظام را  ــاس اصالت س ربطي قرار مي دهند که بر اس
ــد. بدين ترتيب نتيجه مي گيريم که کميت و کيفيت اجزا  ــن کن تامي

و عناصر و ارتباط آنها با مبناي نظام مشخص مي شوند.
ــرمايه داري و يا تعاوني ها در نظام  چگونه مي توان بانک در نظام س
سوسياليستي را مستقل از مباني «اصالت سرمايه» و يا «اصالت کار» 
شناخت و موضع و نقش اين اجزا را در حرکت نظام به منظور تحقق 
ــرق هر کدام در  هدف مورد نظر ارزيابي نمود؟ متفکرين غرب و ش
چارچوب نظام خود، مسائل اقتصادي را براساس مباني آن نظام تحليل 
مي کنند. لذا در بررسي هاي اقتصادي آن ها، معموال معرفي مبناي نظام 
ــتقالل  ــود، ولي براي ما که مي خواهيم در موضع اس ــاهده نمي ش مش
فکري، نظام هاي اقتصادي را تحليل کنيم، درک مسئله مبنا و شناسايي 
آن براي نظام هاي غرب و شرق و اسالم حائز اهميت فراوان است. 
يک مسئله اقتصادي مانند تورم و يا رشد اقتصادي را -که در همه ي 
نظام هاي اقتصادي مشترک است- در نظر بگيريد. غرب براساس مبناي 
اصالت سرمايه يک راه حل خاصي براي رفع تورم و يا ايجاد رشد 
ارائه مي دهد. شرق براي همان مسئله واحد، راه حل کامال متفاوتي 
عرضه مي کند؛ زيرا بر اساس مبناي اصالت کار مي انديشند. حال در 
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نظامي که مي خواهد بر اساس مبناي اصالت وحي تنظيم امور اقتصادي 
کند، آيا مي توان يکي از راه حل هاي ارائه شده در نظام هاي اقتصادي 
غرب و يا شرق را انتخاب کرد و به عنوان وسيله تنظيم امور اقتصاد 

مسلمين مورد استقاده قرار داد؟
ــتقل از مبناي يک نظام در واقع  ــئله روابط بين اجزا، مس مطالعه مس
چيزي جز چرخش در مکانيسم ها نيست. تاثير و تاثر متقابل اجزاي 
يک نظام، مالحظه کردن همان تحليل چگونگي هاست. محال است 
ــيد؛ چرا  ــي چگونگي ها به چراها رس که بتوان در چارچوب بررس
که اين چگونگي ها است که در بستر چرايي معنا پيدا مي کند. مبنا، 
ــت.  ــئله چگونگي تاثير تاثر متقابل اجزا اس ــتر و زمينه طرح مس بس
اگر ما بخواهيم بدون درک و تميز مسئله مبنا، تحليل خود را صرفا 
ــزا کنيم، در آن صورت در قلمرو  ــه مطالعه روابط بين اج ــدود ب مح
ــد. لذا به طور مطلق  ــم  ها زنداني خواهيم ش چگونگي ها و مکانيس
نمي توانيم «تغيير» و حرکت را تبيين کنيم و بدين ترتيب بحران هاي 
ــد. در چنين صورتي  ــه يابي نخواهند ش موجود در يک نظام را ريش
ــري نيز کامال انفعالي و غير آگاهانه خواهد  ــزي و موضع گي برنامه ري
ــي در برخورد با بحران تنها کاري که مي توانيم انجام دهيم  ــود؛ يعن ب
ــم هرگونه عکس العملي- ــت. مضافا اينکه عليرغ ــس العمل اس عک

ــه آيا به طرف راه حل  ــتيم ک ــد پيچيده– هنوز «مطمئن» نيس ــر چن ه
بحران نزديک و يا از آن دور مي شويم. در نظام اقتصاد سرمايه داري 
ــي در تحليل مقوالت اقتصادي، چيزي جز تبيين  ــط اکونومتريک رواب
عکس العمل ها و مکانيسم ها و در يک کلمه چگونگي ها نمي باشد و 
مي دانيم که چگونگي نيز درک نمي شود مگر اينکه ابتدا مسئله چرايي 
پاسخ داده شود. علت طرح مسئله جايگزين نمودن روابط به جاي 
مبنا خود متاثر از «مبناي» خاصي است که همان اصالت ماده مي باشد، 

که در اقتصاد غرب به صورت اصالت تجريه متبلور شده است.
در واقع در يک سيستم، مبنا اساسي مي شود که اجزا بر آن اساس 
ــد. بنابراين، اصطالحا مي گوييم  ــا يکديگر قرار مي گيرن ــط ب در رب
ــاي يک نظام اقتضا  ــتند؛ يعني مبن ــک نظام ال اقتضا نيس ــزا در ي اج
ــد و يا به عبارت  دارد که اجزا داراي کميت و کيفيتي خاص باش
ديگر، کميت و کيفيت يک جز مقتضاي مبناي خاصي است. بدين 
ــه مي کنيم که ال اقتضا نبودن اجزا در حقيقت همان  ــب مالحظ ترتي

جهت دار بودن اجزا مي باشد.
اگر اجزاي يک نظام، جهت دار نبودند در آن صورت مي توانستيم 
هر جزء از يک نظام را انتخاب کرده و در نظام ديگر مورد استفاده 
ــت و همين امر ضرورت  قرار دهيم، ليکن در واقع اين گونه نيس
ــوان تبلوري از مبنا در جهت تحقق هدف  ــک جزء به عن ــل ي تحلي

را اثبات مي کند.
با همين رويکرد است که مي توان بانک را از نظام اقتصاد سرمايه داري 
ــود و با حمل اصطالحاتي، در  ــم آن را عوض نم ــرده و اس ــذ ک اخ
ــي داد. در حالي که نقش و وظيفه  ــري آن تغييرات ــاي ظاه جهت ه
ربوي بانک نه در رابطه با شکل ظاهري آن، که در رابطه با نقش و 
وظيفه بانک در تکاثر سرمايه هاي مالي است. بانک ربوي به عنوان 
ــت،  ــده اس ــرمايه داري به آن نظام تزريق نش جزئي خارج از نظام س
بلکه مبناي اصالت سرمايه، اقتضا مي کند که شبکه اعتبارات توسط 
بانک ربوي در کنترل و تنظيم خاصي قرار گيرد. به عبارت ديگر، 
ــرژي حرارتي به مکانيکي ضرورت  ــه مبناي تبديل ان ــه ک همانگون
وجود باطري را ايجاب مي کند، وجود مبناي اصالت سرمايه مستلزم 
يک شبکه ي منسجم بانک ربوي است. لذا نمي توان ربا را از بانک 
ــرد، مگر اينکه مقدم بر هر امري، در بانک تصرف مبنايي  ــذف ک ح

نمود و رابطه ي آن را با مبناي اصالت سرمايه قطع کرد.

بعد از اينکه اجزاي يک نظام در رابطه با مبناي آن نظام مشخص شدند 
بايد در روابط خاصي با يکديگر قرار گيرند تا هدف نظام حاصل شود. 
ــبکه توليدي  به عنوان مثال، اجزاي يک نظام اقتصادي مانند بانک، ش
ــوند تا کيفيات جديدي  ــي، بايد در ارتباط متقابل واقع ش ــا توزيع و ي
در نظام اقتصادي مورد نظر حاصل شود. مسلما اين دسته از کيفيات 
ــط خاصي با يکديگر  ــتند که در رواب ــه ي اجزايي هس ــوب، منتج مطل
واقع شده اند که آن روابط دقيقا بر اساس مبناي آن نظام حاصل شده 
است. لذا رابطه بين اجزايي که هر يک تبلوري از مبناي نظام هستند 
بايد بر اساس مبناي آن نظام تنظيم شود تا هدف نظام حاصل گردد.

ــت  ــمول آن نظام اس هر جزء در يک نظام، از يک طرف تحت ش
و از طرف ديگر شامل نظام هاي ديگري است. به عنوان مثال اگر 
ــادي را مالحظه کنيم بانک به عنوان يک جزء اين  ــام اقتص ــک نظ ي
نظام است و لذا تحت شمول نظام اقتصادي مي باشد، ولي بانک در 
واقع خود يک نظام است که سيستم هاي ديگري را شامل مي شود.
بايد بين يک جزء و سيستم شامل بر آن و سيستم هاي تحت شمول 
ــد. به عبارت ديگر«هدف  ــته باش آن، هم جهتي در هدف وجود داش
ــتم هاي  ــامل بر آن» و «اهداف سيس ــتم ش يک جزء» و «اهداف سيس
تحت شمول آن» نبايد نقيض يکديگر باشند. به عنوان مثال اگر بانک 
ربوي به عنوان يک جزء از نظام سرمايه داري را مالحظه کنيم، هدف 
بانک بايد تکاثر سرمايه هاي پولي باشد؛ زيرا هدف سيستم شامل بر 
ــت، تکاثر سرمايه است.  ــرمايه داري اس بانک که همان نظام اقتصاد س
ــمول بانک را مالحظه  ــتم هاي تحت ش به همين ترتيب اگر زير سيس
کنيم اهداف همه آنها بايد با هدف بانک که تکاثر سرمايه هاي پولي 
است هم جهت باشد و يکديگر را نقض نکنند. به عبارت ديگر اگر 
زير سيستم هاي بانک را مالحظه کنيم هر کدام نظامي هستند که در 
ــرمايه هاي پولي به وجود آمده اند؛ يعني  جهت تحقق هدف تکاثر س
موجوديت آنها به اقتضاي هدف بانک است. حال چگونه مي توان ربا 
را از بانک حذف نمود، در حالي که اهداف سيستم شامل بر بانک و 
سيستم هاي تحت شمول آن مانند گذشته به قوت خود باقي مانده اند؟ 
ــز بحران هاي حاصل از  ــئله بانک، ثمري ج ــوردي با مس ــن برخ چني
عدم هم جهتي اهداف اجزاي يک نظام را به دنبال نخواهد داشت.

انسجام يک نظام و حرکت آن در جهت تحقق هدف ايجاب مي کند که 
مبناي يک جزء در واقع همان مبناي کل نظام باشد، منتهي مقيد به قيد 
خاص؛ طوري که مبناي نظام را به آن بخش خاص مرتبط کند. به عنوان 
ــاره قضيه بانک ربوي را در نظر آوريم، مبناي کل نظام  ــر دوب ــال، اگ مث
اقتصاد  سرمايه داري که اصالت سرمايه است مقيد به بخش اعتبارات 
ــرمايه در اعتبارات  ــده و لذا مبناي بانک به صورت اصالت س پولي ش
پولي متظاهر مي شود. در مثالي ديگر مي توان از برنامه ريزي در رشد و 
گسترش دانشگاه ها نام برد. در نظام اقتصاد سرمايه داري وظيفه و هدف 
دانشگاه تربيت نيروي انساني الزم براي تکاثر سرمايه است و نظر به 
ــت و تخصص  ــاني در واقع چيزي جز تخصص نيس اينکه نيروي انس
نيز تحت عنوان سرمايه انساني طبقه بندي مي شود، لذا هدف دانشگاه، 
تکاثر سرمايه هاي انساني، جهت رشد سرمايه هاي اقتصادي است. به 
عبارت ديگر، نظر به اينکه مبناي نظام سرمايه داري تکاثر سرمايه است، 
ــاني متخصص  ــگاه ها مقيد به بخش تربيت نيروي انس اين مبنا در دانش
مي شود تا اين نيروها بتوانند به تکاثر بيشتر سرمايه کمک کنند؛ يعني 
براي رشد نيروي متخصص انساني در دانشگاه ها بايد سرمايه گذاري 
ــت- محقق شود.  ــرمايه -که هدف مورد نظر اس ــد کّمي س کرد تا رش
لذاست که در نظام سرمايه داري بحث روابط انساني و فرهنگ خاص 
ــاني بالمّره موضوعيت پيدا نمي کند؛ زيرا خود  ــد نيروي انس براي رش

همين مفاهيم به زبان سرمايه بيان مي شوند.

دونگاه
در حالي که نقش و 
وظيفه اصلي بانک 

که ربوي است، نه در 
رابطه با شکل ظاهري 

آن، بلکه در رابطه با 
نقش و وظيفه بانک 

در تکاثر سرمايه هاي 
مالي است؛ بانک 

ربوي به عنوان 
جزئي خارج از نظام 

سرمايه داري به آن 
نظام تزريق نشده 
است، بلکه مبناي 
اصالت سرمايه، 
اقتضا مي کند که 
شبکه اعتبارات 

توسط بانک ربوي 
در کنترل و تنظيم 
خاصي قرار گيرد.

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  م ـــ  ت ـــ  ج ا م  ــا  ـ ـــ  ظ ـــ  ٨ن ٧
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