
سکوالريسم در عرصه های مختلفی ظهور و بروز داشته و اثرگذار اشــاره
بوده اســت. از عرصه های سياسی گرفته تا مناسبات اقتصادی و 
ــاختارها و نهادها.  فرهنگــی، از باور و ايمان گرفته تا دانش و س
ــز يک پديده با ماهيت  ــايد يکی از بهترين راه های درک تماي ش
ــده با ماهيت دينی، مقايســه آن ها در  سکوالريســتی با يک پدي
دو برهه ي متفاوت تاريخی اســت. آنچــه می خوانيد برگرفته از 
سلسله جلساتی است که استاد برجسته کشورمان، دکتر مسعود 
درخشان، به مقايسه تطبيقی ظهور اقتصاد و چگونگی مناسبات 
ــزات و تفاوت های تفکر اقتصــادی در تمدن  اقتصــادی و تماي
اســالمی و در غرب، از دوران رنسانس تاکنون، پرداخته اند. در 
روزگاری که اغلب اقتصاددانان کشور ما در گير وداِر فرمول های 
مدل های کنونی اقتصاد هســتند و بيشتر تکنسين های اقتصادی 
هستند تا اقتصاددان و متفکر اقتصادی، متون و تحليل های فلسفی 
و تاريخی و فرااقتصادی غنيمت هستند. شايد چنين تحليل هايی 
ــه هم به اليه های بنيادی تر انديشــه اقتصادی و هم به بررســی  ک
تاريخی و تطبيقی تحوالت اقتصادی بپردازند را در کمتر کســی 

جز دکتر مسعود درخشان بتوان يافت.

«دست نامرئی بازار»
 به جای «مشيت الهی»
مقايسه تطبيقی تاريخ انديشه ها و مفاهيم نظام  اقتصادی سکوالر

 با نظام اقتصادی دينی
 گفتاري از دکتر مسعود درخشان١

 تدوين: محمد بلوريان

در تاريخ انديشه ها مفاهيم متنوعی شکل می گيرد و هر مفهوم به انواع مختلفی 
مورد توجه، تحليل و استفاده قرار می گيرد. توجه به اين مفاهيم و تحليل های 
ــالمی است. لذا برای حرکت  ــای افکار جديد در اقتصاد اس گوناگون راه گش
ــالمی توجه به تاريخ تحوالت انديشه ها و فعاليت های  ــمت اقتصاد اس به س
اقتصادی در دو حوزه ی اسالمی و غربی برای ما بسيار مهم است. در ضرورت 
ــن به تاريخ نظريه ها و نظام های اقتصادی، می توان دو مؤلفه اصلی را  پرداخت
ــکل گيری هر مدل اقتصادی  بيان کرد. اوال؛ تاريخ تحوالت، ما را با مبانی ش
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دونگاه

آشنا می کند؛ ثانيا؛ چگونگی تأثير و تأثرات اين مدل ها در زندگی جوامع 
ــاس ما می توانيم مراحل رشد، زوال و  ــن تر می گرداند. بر اين  اس را روش
ــای اقتصادی و همچنين عوامل اصلی (فکری و  تغيير نظريه ها و نظام ه
عينی زندگی) و چگونگی تأثير و تأثر اين عوامل را شناسايی کنيم. به نظر 
می رسد از اين راه بتوانيم پيوند مبنايی بين انديشه های اقتصادی موجود و 

احکام دينی در حوزه اقتصاد را برقرار کنيم.
اروپا از سال ۴۷۶م تا ۱۴۵۳م (قرون وسطی) تحت حاکميت کليسا بود. 
ــانس را در اين مقطع زمانی  ــکوالر بعد از رنس ــه های نظريه های س ريش
می توان جستجو كرد. از طرف ديگر سال های ۷۰۰ م تا ۱۲۰۰ م، حاکميت 
بالمنازع نظام اسالمی در جهان بوده است. در اين ۵ قرن، اسالم تا اسپانيا، 
جنوب فرانسه و چين گسترش يافته بود. بررسی نظام اقتصادی اين دوره 
ــمند  ــد. مهمترين انديش از تاريخ، به عنوان مدل نظام دينی مطرح می باش
ــن  توماس آکويناس (۱۲۲۵-۱۲۷۴ م) است. در اين زمان  قرون وسطی س
ــيحيت نيازمند انديشه های استداللی شد. لذا توجه مسيحيت (مشابه  مس
کشورهای اسالمی) به سمت فلسفه يونان -به خصوص ارسطو- جلب 
می شود. مفهوم مبادله و پول به عنوان ابزار مبادله و ابزار ذخيره (يعنی مفهوم 
سرمايه) اولين مفاهيمی است که قوام می يابند. مفهوم مبادله از زمان ارسطو 
شکل گرفته است، بعدها اسميت مفاهيم ارزش مبادله و ارزش مصرف را 
از آن استخراج کرد. اما برخالف اسميت، کمی بعد مارکس از دل همين 
مفهوم، تئوری استثمار را استخراج کرد و نشان داد که نظام اقتصادی غرب 

در حال بحران و فروپاشی است. 

قيمت عادالنه يا روابط عادالنه

ــت مزد  عادالنه  يکی ديگر از مفاهيم مهم اين دوره، قيمت  عادالنه۲ و دس
ــت. سن توماس قيمت  عادالنه را مبتنی بر ميزان زحمتی که برای تهيه  اس
کاال کشيده می شود، می دانست؛ دستمزد  عادالنه را نيز ميزانی می داند که 
ــن توماس مبتنی  امکان زندگی را برای خود و خانواده اش فراهم کند. س
بر اعتقادات دينی و تفکرات ارسطويی ربا را منع کرد، با اين استدالل که 
ــتفاده از پول متضمن خرج آن است لذا به خودی خود سودی ندارد؛  اس
از طرف ديگر، مدت زمانی که پول دست فرد است قابل فروش نيست، 
ــت. در همان زمان رئيس دانشگاه آکسفورد  چون زمان متعلق به خدا اس
ــه را جزو وظايف دولت  ــه او هم فرد متدينی بود، تعيين قيمت عادالن ک

می دانست. نفوذ قدرت را در اين نظريه ها شايد بی تأثير نبوده است.
ــبيه مفهوم قيمت عادالنه در انديشمندان اسالمی وجود نداشت و اين  ش
مهم است که چرا متفکران اسالمی روی عدالت کار نکردند؟ و اين مفهوم 
در جوامع اسالمی شکل نگرفت؟ شايد گفته شود که مفهوم عدالت چنان 
ــته  است، که اين نظريه پردازان نمی توانستند يا نمی خواستند  اهميت داش
ــمندان اسالمی، بيشتر به تدبير  ــوند. به هر حال انديش وارد اين حوزه ش
ــطو توجه داشتند. انديشمندان اسالمی به صورت استداللی به  منزل ارس
ــای اقتصادی نپرداختند و مفاهيمی را که بتوانيم از آن  ها اصول و  نظريه ه
پايه های علمی نظام اقتصاد را طراحی کنيم، ايجاد نکردند؛ لذا انديشه های 
ــتداللی در عملکرد يک نظام، دنبال  ــائل را با يک مبنای اس دينی ما، مس
نمی کند. بلکه همه چيز به يک فرد و رفتار يک فرد تحويل پيدا می کند. 
اين موضوع چنان عميق است که انديشه های حوزوی معاصر نيز به تجار 
ــئله ی آن ها نمی ياشد.  دينی فکر می کنند و تجارت دينی يا غيردينی مس
ــند (معامالت جعاله، قرض  مثال در بانک، اجزاِی معامالت، دينی می باش
الحسنه و ...)؛ اما در نهايت، افراد با توجه به سودی که بانک ها می دهند، 
پول خود را سرمايه گذاری می کنند و بانک نيز بر اين اساس تبليغ می کند؛ 
ــتم اين بانک دينی نمی باشد. قطعا انديشه های دينی بايد به اين  لذا سيس
موضوع بپردازد. اما سئوال اصلی ما اين است که چرا تا به حال نپرداخته 

است؟ و اگر پرداخته، نحوه ی پرداختن به آن چگونه است؟
معموال مناسبات اجتماعی و انديشه های اقتصادی با هم تحول می يابند. 
لذا توجه به تفاوت های محيط زندگی و صورت اجتماعی زندگی بسيار 
ــورهای اسالمی اکثر  ــت. مصادف با قرون وسطی، در کش با اهميت اس

ــته به دربار بودند و يا به دربار دعوت می شدند.  ــمندان بزرگ وابس دانش
همچنين دانشگاه ها و کتابخانه های بزرگ وابسته به دربار بودند. وابستگی 
ــی و توجه به خود افراد به جای نظام  اجتماعی، انتقال انديشه های  سياس
اسالمی را به نسل های آينده سخت تر کرده است. همچنين و متأثر از اين 
وابستگی سياسی، خيلی از کتابخانه های آن زمان در جنگ ها نابود شده اند. 
در غرب، کليسا و اقتصاد کشاورزی ستون های نظام اجتماعی بودند. زمين 
هم برای کليسا و هم برای لردهای فئودال، منشأ ثروت بود. اما در دنيای 
اسالم، درآمد مساجد از کشاورزان و تجار تأمين می شد. تا زمان صفويه 
ــرق زمينيان بوده است؛ چون شهرنشينی و شهرهای  تجارت دنيا نزد مش
بزرگ در مشرق بسيار قديمی تر و بيشتر از مغرب بود. تجار و شهر نشينان 
ــد کرده بودند؛ اما در اروپا طبقه بورژوا،  ــالمی در بطن مسلمان ها رش اس
ــد شهر ها شدند. شهر نشينان اروپايی وابسته به کليسا نبودند و  باعث رش
سکوالر می شدند؛ لذا به موازات رشد شهرنشينان در اروپا قدرت کليسا 
کم شد. به عبارتی می توان گفت سکوالريزم از جدايی شهرنشينان و کليسا 
ــد. وجود اين شهرنشينان با گرايش های سکوالريستی به لحاظ  ايجاد ش
فرهنگی روی انديشه های دينی فشار آورد؛ زيرا که دين متناسب با خود 

را می طلبيد.
 در اين زمان چهار اتفاق بزرگ و منحصر به فرد در مغرب زمين روی داد 

که تقريبا می توان آن ها را علل شکل گيری رنسانس دانست: 
ــيحيت تحت حکومت کليسا؛ ايجاد  ــته شدن انحصار مس شکس ١

فرقه های جديد در مسيحيت
ــياری معتقدند كه  ــاری؛ بس ــوردی و انقالب تج ــالب دريان انق ٢
ــه در انقالب دريانوردی دارد. قبل  شكل گيری علم اقتصاد، ريش
از آن، جهت حركت كشتی ها، تنها می توانست در مسير باد باشد. 
باد مثال از غرب به شرق می رفت، كشورها كاالها را از اين طرف 
ــا حمل می كردند. بعد منتظر بودند كه جهت باد  به آن طرف دني
ــت با  ــاره حركت كنند. انقالب دريانوردی توانس تغيير كند دوب
تحول در بادبان ها و نوع كشتی ها، خالف جهت باد حركت كند. 
ــايش در حمل و نقل دريايی به وجود آمد كه به انقالب  يك گش

دريانوردی معروف است. 
ــکوالر جديد وجود کسانی بود  انقالب علمی: اقتضای فضای س ٣

که دگرانديش شوند.
ــک محدوده ي  ــی حکومتی که ناظر به ي ــای ملی: نظام دولت ه ٤
جغرافيايی خاص قدرت دارد و اين سازه جديد و ضد دينی نقش 

کليسا را در مقابل پادشاهان کال از بين برد.
انقالب دريانوردی منجر به كشف قاره آمريكا شد. تقريبا تمام دريانوردان، 
ــينان (طبقه بورژوا) بودند. سکوالرهای شهرنشين بسيار خشن  شهرنش
ــف آمريکا شروع به غارت طالی بوميان آمريکايی  بودند. لذا بعد از کش
ــد. در اين زمان کار عده ای اين بود که با قتل و غارت، طال به اروپا  کردن
می آوردند. عده ای ديگر دزدان دريايی بودند و به جای اينكه خودشان تا 
ــلمين  آمريكا بروند، طالها را روی آب تصاحب می كردند. در تاريخ مس
ــکل گسترده انجام نمی دادند. مسلمان ها در  هيچ گاه چنين كارهايی به ش
ــهرها می ماندند و حتی  ــفر می کردند و در بيرون ش تجارت با خانواده س
سعی نمی کردند که فرهنگ خود را هم منتقل کنند. در اين زمان خيلی از 
جنايتکاران اروپايی به آمريکا تبعيد می شدند، تا بتوانند زندگی جديدی را 
برای خود ايجاد کنند. اروپا با اين خشونت توانست تجارت جهانی را از 
دست مسلمان ها بيرون آورد. طالی فراوان، شهر نشينان را ثروتمند کرد و 
قدرت آن ها را افزايش داد. همچنين يک محيط بزرگ برای ماجراجويی و 
آزادی بيشتر ايجاد شده بود، که زندگی جديدی را برای بعضی به ارمغان 
ــتاب  گرفت. بعد  ــود. بنابراين قدرت، آزادی و تحرک بی دينی ش آورده ب
ــکل گرفت، كه خزائن طال فقط با رفتن به آمريكا  از مدتی، نظريه ای ش
ــود؛ بلكه اگر صادرات يك كشور  و چپاول ثروت بوميان حاصل نمی ش
ــود. مفهوم جديد «مازاد  ــد، خزانه پر از طال می ش بيش از وارداتش باش
ــدت مورد  ــد و به ش ــراز تجاری» يکی از مهمترين مفاهيم اقتصادی ش ت

انديشمندان اسالمی 

به صورت استداللی 

به نظريه های اقتصادی 

نپرداختند و مفاهيمی 

را که بتوانيم از آن  ها 

اصول و پايه های علمی 

نظام اقتصاد را طراحی 

کنيم، ايجاد نکردند؛ لذا 

انديشه های دينی ما، 

مسائل را با يک مبنای 

استداللی در عملکرد يک 

نظام، دنبال نمی کند. بلکه 

همه چيز به يک فرد و 

رفتار يک فرد تحويل پيدا 

می کند
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جالب است که مطلوبيت 

ــوان نقطه شــروع  ــه عن ب

بين  مباحث اقتصادی، در 

اســميت  و  فيزيوکرات ها 

يکســان  ــن  قطب الدي و 

اســت. مهم آن اســت که 

بتوانيم محل اوليه جدايی 

اين ريشــه ها را شناسايی 

ــا همان جايی  ــم. دقيق کني

ــم جدا  ــن دو از ه ــه اي ک

ــدگاه الهی  می شــوند، دي

حذف می شــود و اقتصاد 

می گيرد.  شــکل  سکوالر 

البته دليل اين جدايی صرفا 

تفکر نيست؛ بلکه اقتضای 

شرايط اجتماعی بسيار مهم 

است

ــت که در اين  ــمندان اقتصادی قرار گرفت. بايد توجه داش توجه انديش
زمان بين سياست و اقتصاد تفاوتی ديده نمی شد و اقتصاددان های واقعی، 
سياست مدارانی بودند كه توصيه های اقتصادی می كردند. برای مازاد تراز 
ــورهای  ــود؛ لذا غربی ها به كش تجاری بايد صادرات بيش از واردات ش
مختلف هجوم بردند و سعی كردند اجناس خود را با قيمت باال به آن ها 
ــند و در مقابل مواد اوليه با قيمت ارزان، خريداری کنند و در اين  بفروش
ــتعمارهای بی سابقه و تجاری،  ــت زدند. به تدريج اس راه به هر کاری دس
شروع شد. اين تجارت که با کشتی های توپدار انجام می شد بعضی اوقات 
ــاحلی می شد. مبدأ شکل گيری  ــهرهای س منجر به تصرف و جنگ با ش
ــتم قوی نظامی بود که از جنگ با  ــتعمار، تجارب فراوان و سيس اين اس
سرخپوستان در آمريکا شکل گرفته بود. از همين جا رشد اقتصادی غرب 
ــرمايه داری غرب تعدادی دزد دريايی و  ــروع شد. به عبارتی پدران س ش

غارتگر بودند. 
ــديدی از طرف دولت بر روی  توجه به مازاد تراز تجاری، کنترل های ش
تجارت مردم ايجاد می کرد. به  تدريج گرايش به آزادی، فرقه ای از متفكران 
ــوی به نام فيزيوكرات ها را ايجاد کرد. فيزيوكرات ها مفهوم جديد  فرانس
«ارزش» را به موازات قيمت، مطرح کردند. اين گروه ارزش را متعلق به 
ــاورزی می دانستند. نظام اقتصادی جديد، نهايتا با نظريه آدام  زمين و كش
ــميت مفهوم ارزش را به هر نوع کاری  ــميت تماميت يافت. آدام اس اس
ــاص داد؛ لذا مايه ی حيات  ــاورزی، صنعت گری و تجارت) اختص (کش
ــاد را، كار معرفی کرد. وی كار را مبنا گرفت و همان ايده های قبلی  اقتص
ــکل گرفت و  را، تدوين كرد. در اين بين آخرين مفهوم اقتصاد جديد ش
ــکوالر شد. تا قبل از اسميت مفهوم مشيت الهی در کنار  اقتصاد کامال س
مفهوم قانون طبيعی ديده می شد. آدام اسميت «مشيت الهی» را از مفهوم 
ــت نامرئی بازار» يا مكانيسم  قانون طبيعی حذف كرد، و به جای آن «دس
قيمت ها را قرار داد و اقتصاد ليبرال را مدون کرد. اگر متفکران اسالمی يا 
مسيحی مفهوم قانون طبيعی را از ارسطو قبول کردند، به استناد آيات الهی، 
قانون طبيعت را تحت عنوان عدالت و قانون الهی مطرح  کردند؛ لذا هرگز 
دوگانگی بين قانون طبيعی و قانون الهی مطرح نشد، اما طلب آزادی های 
بی حد و اندازه در بشر غربی، قوانين طبيعی را از قوانين الهی جدا کرد تا 
ــت يابد. اساسا شروع فيزيوکرات ها  نهايتا بتواند به اقتصاد فردگرايانه دس
با تمايل به آزادی های فردی برای فعاليت های اقتصادی همراه است. لذا 
ــی و کنترل امور اقتصادی با  ــمت مالکيت خصوص در غرب توجه به س
انگيزه های شخصی و رفاه مادی شروع به افزايش کرد. در اين ميان نظام 
ــه های  ــی با مبنای مالکيت خصوصی و آزادی قراردادها، به انديش حقوق
سکوالر کمک  کرد. اسميت اين موضوع را در اقتصاد کامل کرد و استفاده 
عقاليی را در مالکيت خصوصی، در کنار نهاد خصوصی قاعده مند کرد. 
ــت دولت، تاجر خوبی نيست (يعنی دولت نبايد در  اسميت اعتقاد داش
اقتصاد دخالت کند) و از طرف ديگر تاجران هم دولتمردان خوبی نيستند. 
براين اساس طبقه حاکم بايد دنبال منافع عمومی باشد نه منافع خصوصی. 
ــت که،  ــان افالطون تا به امروز مطرح بوده، اين اس ــوالی که از زم اما س
چگونه می توان توجه به منافع خصوصی را ميان حاکمان کنترل کرد؟ در 
شرايطی که مثال تاجری، وزير بازرگانی می شود ... به نظر می رسد که تنها 
ــت، که قدرت بايد برای خدا باشد. ارتباط و نفوذ تعاليم دينی  راه اين اس
ــطحی بوده است که با  در ديدگاه های اقتصادی مغرب زمين به قدری س
ــين، اين ارتباط گسسته می شود و در ادامه، آدام  ظهور طبقه تجار شهرنش
اسميت به راحتی آن را قطع می کند و بدون مخالفت مورد استفاده همگان 

واقع می شود.
در کشورهای اسالمی طبقه تجار هرگز سکوالر نمی شوند، بلکه در بافت 
نظام اجتماعی اسالم، تجارت بنيانا اسالمی است. می توان گفت که دين و 
انديشه های اقتصادی در اسالم پيوند مستحکمی داشته اند. در نظام اسالمی 
ــت که معيارهای اخالقی را حاکم بر مقدرات بازار  ــش بر اين اس کوش
نمايند. محال بود که سير انديشه اقتصاد اسالمی به آدام اسميت برسد و 
ــان را تأييد کند. به هر حال، رابطه دين و تفکر اقتصادی قرون وسطی  ايش

ــتی را ناشی از ضعف مسيحيت  ــيار سست بود. شايد بتوان اين سس بس
دانست. مسيحيت در ابتدای ظهور خود در انزوای کامل بود. لذا به سرعت 
ــيحيت شکل گرفت. همچنين شکست  ديدگاه های بيگانه در اطراف مس

اروپا در حمله بربرها کليسا را منزوی و محتاط و ضعيف کرده بود.

نظام اقتصادی اسالم در تقابل با نظام اقتصادی غرب

ــالمی و انتساب مقوالت  ــمندان اس ــی نظريه های اقتصادی انديش بررس
اقتصادی به دين نيازمند توجه عميق و دقت فراوان است. متأسفانه امروزه 
ــطحی نگری نسبت به اقتصاد اسالمی بسيار زياد گرديده  بی توجهی و س
ــا و بازار،  ــطحی عرضه، تقاض ــت. مثال عده ای با تاکيد بر مفاهيم س اس
ــميت را مورد تأييد اسالم می دانند. درحالی که محل  تحليل های آدام اس
ــالمی و درک الهی يا غيرالهی بودن، در مقوالت ريشه ای نهفته  تفکر اس
است نه در ظواهر. با توجه به ماهيت مباحث اقتصادی، برای بررسی آرای 
انديشمندان اسالمی، بهتر است شخصی را مورد توجه قرار دهيم  که به 
ــتداللی و رياضيات آشنايی و در امور  ــفه، مسائل اس حوزه های فقه، فلس
سياسی و اجرايی تجربه داشته باشد. قطب الدين شيرازی کازرونی صاحب 
کتاب در＼التاج عالوه بر اين ويژگی ها پزشک و عارف هم بودند. لذا به نظر 
می رسد دقيق ترين آراء اسالمی را می توان در انديشه های ايشان پيگيری 
کرد. اين انديشمند بزرگ تقريبا معاصر سن توماس اکويناس يعنی حدود 

۵۰۰ سال قبل از فيزيوکرات ها و اسميت زيسته است.
 قطب الدين کليه ي امور اجتماعی را به سه قسمت؛ حکمت بدنی (تذهيب 
ــالق)، حکمت منزلی (حقوق افراد در يک خانواده) و حکمت مدنی  اخ

(شيوه ی کشورداری) تقسيم می کند، سپس اين گونه آغاز می کند: 
ــت که  ــدان که اصل در حکمت بدنی و منزلی و مدنی آن حديث اس «ب
مصطفی فرمود(ع): «اال کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته» راعئ سلطان 
ــت، بلکه سلطان راعی اعم است و مسئول هر رعيت و شخص  تنها نيس
ــت. پس بر هر کسی واجب باشد خواه سلطان باشد، خواه گدا، خواه  اس
خداوند باشد، خواه بنده که عدل کند در آنچه ميان او و ميان غير اوست 

از خير و شر و بداند که او مسئول است».
ــئول می داند.  ــان هرکس را، که امری تحت کنترل دارد، مس بنابراين ايش
روی ديگر اين مسئوليت عدالت است. لذا عدالت در همه امور و اعمال 
و برای همه افراد جزء بنيان های اوليه ی انديشه اسالمی است. متدولوژی 
ــت که انديشه های خود را با نگاه عقلی و  قطب الدين در مباحث اين اس
نقلی، استدالل و تثبيت می کند. پيوند عالِم و پادشاه، مقوله ديگريست که 
مورد توجه قطب الدين قرار دارد. قطب الدين فتوای عالم و سياست پادشاه 

را، وابسته به هم معرفی کرده و تا آنجا استدالل می کند که می گويد:
"اين وابستگی به آن می نمايد که هر دو يک چيز است. زيرا پادشاه بدون 
ــوا بدون حاکم نافذ  ــت کند، چون فتوا ندارد و فت ــم نمی تواند سياس عال
ــيطان را در اين باب وسوسه بسيار باشد، از آن  ــت". "... و بدان که ش نيس
جمله گويد که شايد از جهت مصلحت ملک مخالف شرع ببايد کرد؛ بل 
ــت و دفع اين وسوسه آن است که ملک  گويد که جمع خود ممکن نيس
ــليمان عظيم تر از جمله ملوک جهان بود، مع هذا هيچ کار به غير شرع  س
گذاردن او را ممکن نبودی، زيرا که سلوک غير طريق شرع منافی منصب 

نبوت است. پس معلوم شد که جمع ممکن است، بل واجب".
ايشان بعد از اين، مبانی به مباحث اجتماعی می پردازد. به نظر می رسد که 
ــی که از بحث مطلوبيت در اقتصاد شروع می کند، قطب الدين  اولين کس

است.
 «پس آفريدگار از بهر آدمی چيزهايی آفريد که در بقای شخص آدمی به 
ــت از مأکول، مشروب، ملبوس، مسکن، مأوا و امثال آن ها.  آن محتاج اس
و همچنين چيزهايی که برای بقا، نوع بشر به آن محتاج است. و خداوند 
ــخص که بقای نوع به آن احتياج  تعالی در هر چيز که آدمی، در بقای ش
ــّقتی که برای  دارد، لذتی وديعه نهاده تا آدمی از بهر آن لذت تحمل مش
تحصيل آن نياز باشد مصلحت به آسانی کند. و اين جمله کرامت آفريدگار 

است در حق آدميان». 

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  ـم ـــ  ـت ـــ  ج ا  م  ــا  ـ ـــ  ـظ ـــ  ١ن ١ ٧



دونگاه

جالب است که مطلوبيت به عنوان نقطه شروع مباحث اقتصادی، در بين 
ــت. مهم آن است که  ــميت و قطب الدين يکسان اس فيزيوکرات ها و اس
بتوانيم محل اوليه جدايی اين ريشه ها را شناسايی کنيم. دقيقا همان جايی 
ــود و اقتصاد  ــوند، ديدگاه الهی حذف می ش که اين دو از هم جدا می ش
ــکل می گيرد. البته دليل اين جدايی صرفا تفکر نيست؛ بلکه  سکوالر ش

چنان چه گفته شد اقتضای شرايط اجتماعی بسيار مهم است. 
در جمالت قطب الدين سه نکته مهم است. اوال؛ مطلوبيت مصلحتی، برای 
بقاي نوع است و ثانيا؛ اين مصلحت را خداوند خواسته است. ثالثا؛ اين که 
لذت، ويژگی مصرف کاال و خدمات نيست، بلکه وديعه الهی است برای 

تحصيل مصلحت. قطب الدين ادامه می دهد:
ــت در بقای شخص يا نوع انسانی بر دو  «بدان که آنچه آدمی محتاج اس
قسم است. يکی مباهات که هنوز بر هيچ کس مختص نشده است چون 
ــخاص  ــاه و هيزم و هرچه بدين ماند. يکی آنچه به بعضی اش آب و گي
مختص شده باشد. اما در مباهات هيچکس منازع و مخاصمه نخواهد بود 
زيرا که جمله خلق به نسبت با آن متساويند؛ و آنچه به بعضی اشخاص 
مختص شده باشد، منازعت و مخاصمت درآن خواهد بود، زيرا که چون 
ــد و هرچه مطلوب يک شخص  اين مطلوب از ديگر حاصل خواهد ش

بود از ضروريات در بقای شخص و نوع مطلوب باقی اشخاص باشد». 
اين استدال را بعدها فيزيوکرات ها و اسميت استفاده می کنند و می گويند:

 «اگر فرد به دنبال نفع خودش باشد جامعه به نفع خودش می رسد». اما در 
ادامه استدالل آدام اسميت متفاوت می شود. در اقتصاد اسالمی مبنا و نوع 
استدالل ها و تحليل ها متفاوت است. قطب الدين در ادامه می گويد: «پس 
هر يک به طبع خواهان آن مطلوب باشند که در دست ديگری است، بر 
وجهی که آن را از او بستاند و از آنچه در دست اوست به آن ديگر ندهد؛ 
ــی يا  ــن معنی موجب آن بود که اگر واضعی [حاکمی] و مانعی حس و اي
شرعی يا عقلی نباشد، آن چيز را به تعدی از آن کس بستاند. بدان که مانع 
حسی يا سلطان و اعوان سلطان باشد يا غيرسلطان و اعوان او. نشايد که 
غير ايشان باشد زيرا که جمله خلق در آن واضع، حسی مشترک باشند از 
ــند و اين سبب مقاتلت و  آن جهت که هر يکی واضع نفس خويش باش
ــود و آن سبب فنای خلق [يعنی اگر غير سلطان اين کار را  مخاصمت ش
بکند برای رسيدن به منافع آن مسئله بين خودشان اختالف پيش می آيد] و 

بدان سبب نظام عالم مختل گردد و مصالح فوت شود».
ــا (يعنی مطلوبيت ها) را حقوق  ــا، قانون مندی اين عامل بق فيزيوکرات ه
طبيعت ناميدند. به عبارتی نظام عالم، در انديشه قطب الدين همان حقوق 
ــروع شد که در قرون  ــت. اشکال اوليه غرب از آنجا ش طبيعی غرب اس
وسطی وفاقی بين قوانين طبيعی و قوانين الهی ايجاد کردند؛ عقل قوانين 
طبيعی را می فهميد، پس انديشه غربی کم کم به سمت قوانين طبيعی رفت. 
از طرف ديگر تمايالت انسانی جزء قوانين طبيعی بشمار می رفت و لذا 
ــت مطابق قوانين الهی باشد؛ بنابراين انديشه غربی اجازه داد که  می بايس
منافع شخصی آزادانه عمل کند. در نتيجه قانون طبيعی در مبنا فردگرايی 
ــار می رود و جای آن را  ــد. و نهايتا قوانين طبيعی به کلی کن اقتصادی ش
ــان می دهد و  ــير يک انحراف اوليه را نش ــت نامرئی می گيرد. اين س دس
اين ها کامال به اقتضای يکديگر شکل گرفته اند. انحراف اوليه وقتی است 
ــه های نظم عالم و مصالح فاقد مبانی الهی و قلب می شود. اين  که انديش
ــأهای نظام سکوالر است. در اينجا مسئله ی  عامل يکی از مهمترين منش
اين که، چرا متفکران اسالمی «قيمت عادالنه» را مطرح نکردند؟ مشخص 
می شود. جهان بينی اسالمی که عدالت را در کنار مسئوليت و حکومت را 
در کنار علم  دينی در يک فرد واحد می داند، اين جهان بينی  ديگر بدنبال 
ــت؛ بلکه بدنبال «روابط  عادالنه» خواهد بود. قيمت  «قيمت  عادالنه» نيس
ــالمی ريشه نيست، بلکه ثمره است. اسالم به ورودی و  در جهان بينی اس
خروجی ها توجه ندارد، مجموعه روابط را نشان می دهد، لذا قيمت به طور 

طبيعی برای ما حاصل می شود.
ــکل دادن روابط عادالنه ابتدا واجبات را به عنوان حکم   قطب الدين در ش
ــفی امور  ــد.، بعد به فضايل يعنی تحليل فلس ــان می کن فقهی خاطر نش

می پردازد:
«و اما فضايل و نوافل يکی آن است که به اندک سودی قانع باشيم و دوم 
آنکه کاالی درويشان، پيرزنان و عاجزان به جهت خوشدلی ايشان، گرانتر 
خرند و ارزان تر فروشند. و به توانگران به زيادت از آنکه ارزد بفروشند. 
و سيم آنکه در بها ستادن مسامحه کند، به مهلت دادن و به نسيه فروختن 

و کم گرفتن». 
ــالم را نشان می دهد. دستمزد يا  ــت از روح اس اين بحث، ظرافت برداش
ــت. اين  ــی در اقتصاد موجود اس «حقوق  عادالنه» از ديگر مفاهيم اساس
ــالمی با توجه به نوع نگاه به انسان تحت عنوان اجاره  مفهوم در نظام اس

بحث می شود. قطب الدين در اين باره می گويد:
ــم است يکی اجارت عمل دوم اجارت منفعت. انواع  «اجارت بر دو قس
اجارت عمل در انواع پيشه ها، چون خياطی، حّدادی [آهنگری]، صّباغی 
[رنگرزی] و امثال اين ها است. در اين قسم اجرت به عمل واجب می شود. 
اما واجب در عدل در اين باب آن است که به آن چه داند، در عمل تقصير 
و خيانت نکند. و به وعده دروغ امروز و فردا حواله کردن هم حرام است. 
و اين اجارت بر دو قسم است. يکی اجير عام؛ چنانچه غّسال [لباسشو] و 
صّباغ [رنگرز] که عمل شان عام و مشترک است ميان کسان و در اين قسم 
اجرت به عمل مستحق شود و جز در اتالف عمل او ضامن عين نباشد. 
و قسم دوم اجير خاص است، چنان که کسی خود را به مشاهره به اجرتی 
ــم اجرت به تسليم نفس متعّين شود و بر  معين به مزد دهد و در اين قس
او هيچ ضمان نباشد. اجرت نيز بيش از حق نستاند. و اما فضل و احسان 
ــت در کار و ميان درويش و توانگر برابر داشتن عدل است و  احتياط اس

جانب درويش بيش از ديگران رعايت کردن احسان است».
در اجير عام چون افراد شبيه هم کار می کنند، گران فروشی اتفاق نمی افتد. 
لذا تعيين قيمت به عهده طرفين است. اما فعاليت در اجير خاص انحصاری 
و به دست يک نفر است و نفر ديگر نمی تواند چانه زنی کند. پس اجرت 
ــوند حق معرفی شده) در اينجا مهم است. ظاهرا اين  (که در اينجا با پس

موضوع در انديشه اسالمی تعريف نشده است. 
ــتند و دولت که  ــود هس در نظام اقتصادی غرب بين تجار که به دنبال س
می خواهد تراز تجاری را مثبت کند، تعارضاتی به وجود می آيد. البته هر 
دو اين ها در اينکه مزدها بايد پايين باشد هم نظرند و منافع مشترک  دارند. 
تئوری شان هم دست نامرئی بازار است. يعنی اگر مزد كم شد، نبايد به آن 
دست زد، بلکه بايد اجازه داد که پايين بيايد! تعداد كارگرها كم می شود، 
دوباره مزد باال می رود! اما کارگرها چگونه کم می شوند؟ احتماال كارگرها 

مريض می شوند و می ميرند، آن وقت دستمزد باال می رود.
ــالمی که عدالت را در کنار مسئوليت و حکومت را در  جهان بينی اس
ــار علم دينی در يک فرد واحد می داند، اين جهان بينی  ديگر بدنبال  کن

«قيمت عادالنه» نيست؛ بلکه بدنبال «روابط عادالنه» خواهد بود

۱- عضو هيئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

۲- بررسی لغات، تعابير، اصطالحات و مفهوم شناسی معانی 

در نظريات و علوم در زبان های مختلف، كاری بسيار حساس 

و پيچيده است. مسئله اين است كه، معانی واژگان، در شبكه 

زبانی هر فرهنگ و جامعه به طور كامل قابل انتقال و ترجمه 

به واژگان يا حتی اصطالحات و تعابير اقوام ديگر نيست. لذا 

ــيال بودن لغات، فهم عميق را در ترجمه های عادی خدشه  س

ــای متعارض و برای  ــئله برای فرهنگ ه دار می كند. اين مس

ــود. با اين توضيحات  ادوار تاريخی مختلف پررنگ تر می ش

ــه توجه جدی  ــاال بايد به يك نکت ــد، در متن ب ــر می رس بنظ

ــانه (اتيمولوژی) و  ــت؛ سوال از ظرافت های ريشه شناس داش

ــم اقتصاد امری مهم  ــانه (ترمينولوژی) مفاهيم عل لغت شناس

ــم اقتصادی غربی و  ــت كه قطعا تحليل های كنونی از عل اس

علم اقتصاد اسالمی را تحت تاثير قرار می دهد. برای مثل آيا 

ــنت غربی)  می توان پذيرفت كه مفهومی مثل Justice، (در س

دقيقا معنايی معادل عدالت (در سنت اسالمی) دارد؟

تجار و شهر نشينان 

اسالمی در بطن مسلمان ها 

رشد کرده بودند. اما 

در اروپا طبقه بورژوا، 

باعث رشد شهر ها شدند. 

شهر نشينان اروپايی وابسته 

به کليسا نبودند و سکوالر 

می شدند؛ لذا به موازات 

رشد شهرنشينان در اروپا 

قدرت کليسا کم شد. 

به عبارتی می توان گفت 

سکوالريزم از جدايی 

شهرنشينان و کليسا ايجاد 

شد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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