
 يتعالسمهاب

 1(يدر اقتصاد اسالمآنها کاربرد و )

 تدوين: سيد عقيل حسيني

و بررسي کارهاي صورت گرفته  اسالمي اقتصاد موجود بههاي نگرشرويکردها و کلي  يبندميتقسما در باب بحث 

نکه يک مکتب چگونه ي)مالحظه اها بينش يستياطالع از چاست که  ليدلن ين بحث به ايت اضرورتا زمان حاضر است. 

-يار ما قرار ميدر اخت يدليلرت و يبص واقعدهد و در يک وسعت نظري ميبه ما  (کندگونه فکر ميکند و چرا اينفکر مي

از چه زوايايي مطالعه و بحث  اسالمي اقتصادم کند. اينکه ببينيکمک مي اسالمي اقتصادبه تبيين و تفسير ماهيت  دهد که

ن يک از ايهر است که ببينيم مرتبط تا حد زيادي به اين ن امر به نوبه خود ي. اکندکمک مي مسألهدر تبيين کيفيت  شودمي

 حوزه رموجود د يهامشابه بحث تقريباًمطالعه اين ن رو ياز ا .اندرا چگونه تصور کرده اسالمي اقتصادنظام ها نگرش

و م يکنرا بحث مي مسأله صورتنجا فقط ياست که در ا يدارن بحث مفصل و دامنهيا. خواهد بود ياقتصاد يهانظام

 . م داشتيرا نخواهتمام جوانب  يفرصت بررس

که  سؤالگردد به اين چيست برمي اسالميات تحقيقبندي کلي که دسته سؤالبه اين  پاسخقدم اول در  پس

 الزم است سؤالبه اين  پاسخاند؟ در اين نظام را چگونه ديده و چيست اسالمي اقتصادبه تفسير نظام  مربوطهاي بينش
                                                           

 توسط دکتر درخشان ارائه شده است. 1367مي باشد که در سال  "اسالمي موضوعات انتخابي در اقتصاد"گفتارهاي ( اين بحث حاصل درس1 
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نشان  اسالمي اقتصادرا در  اقتصاديبا علوم  مرتبطکاربرد اين نظريات  سپسو  ميکنصحبت  اقتصاديراجع به نظام  ياندک

و به چه خاطر  ستيچ سؤالاين  دنيهدف از پرسچيست؟ و  ن مباحثي. کارکرد اميا کنيفوق مه سؤال يبرا يو جواب داده

روشن  يه در اقتصاد اسالميهر نظر جايگاه است که بر طبق آندستگاه فکري  کيارائه هدف،  ؟ش هستيمپاسخبه دنبال 

؛ ستايم کجاريزي کردهدر دستگاه فکري که خودمان طرح ارائه شده يهاتحليلهر کدام از گاه يجام که يبدان يعني؛ شود

  م.يکنن ييعترا ه ينظر هر يريشه و مبنا نيهمچن و

و  يفکر تحليل را مشخص کند. شما بايد يک دستگاه آن جايگاه، داشتن دستگاهي است که صحيحالزمة تحليل 

 بالفاصلهبحثي که مطرح شد  هر سپسو  گاه هر بحث و موضوع را درون خودش مشخص سازد،يجاداشته باشيد که  يمدل

مشخص  شيخو يليتحل -يه به دستگاه فکريه را با تکيهر بحث و نظر جايگاههنگام که  آن. سازدا مشخص ر آن جايگاه

و ريشه نکات  قرار داده استفادهمورد را  آن. نکات مثبت ميينماگيري بحث موضع آننسبت به ست يبايموقت  آن، مينمود

من بر آن است ريزي کنيم؟ سعي را طرح دستگاهنه اين اين است که چگو شودميي که مطرح سؤال. ميکن پيدااش را منفي

 شما طراحي کنم.  يبرا اقتصاديهاي به کمک مباحث نظامرا  دستگاهاين  که ابتدائاً

هاي نگرشاش را در ثمره ميدار يسعهايي که است، منتهي نظام ياقتصاد يهاهمان بحث نظام گفتاردنباله بحث اين 

 شويم.وارد بحث مي ، اکنونمسأله صورتن يياز تع پس. مينشان ده اسالمي اقتصادبه  مربوط

و ثانيًا  ؛نظام اوالً مرکب است و بسيط نيست بنابراين. باشدميهم  هاي از اجزاء مرتبط بمجموعهنظام  

گر متمايز است و اين مرز را خصلت يا ثمره يا مرزي دارد و از نظام دي ؛ و ثالثاً هر نظامدارد وجوداي رابطهبين اجزاء آن 

 هر نظامي يک هدفي دارد.  پسگويند. هدف نظام مي

          هر نظام مرکب است از: 

 هدف  .3           روابط  .2            اجزاء . 1   
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 اش در رياضيات است. است و ريشه 2سيستمه ينظراين بينش همان بينش 

آن آيا هدف يکک نظکام خصکلت ياتکي که ن است يشود اينجا طرح ميکه در ا ير مهمايپرسش بس: 

ام باشکد، ککم و بکيش مکا در ظياتي ن ،آيد که اگر هدف؟ به نظر ميهدف آن تحقق براي شودمينظام است يا نظام طراحي 

يکک بحکث حکول شکود  از نظام مشخص خارجکه اگر هدف در يصورتدر ، کنيمماترياليستي داريم بحث مي دستگاهيک 

 منکت  ،ها خصوصکيات ياتکي اجکزاء هسکتند و لکفا هکدف کلکي نظکامخصلت ،بود. در يک نظام مادي خواهدنظام غيرمادي 

خود  يعني. 4زابروننه  و شودمي 3زادرونرياضيات  اصطالحبه هدف  بنابراينهاي ياتي اجزاء متشکله نظام هست. خصلتاز

 ،استکرد يروهماهنگ با اين  بيشترکه تحقيقات مارکس  شود يمالحظه م. اص استخ يهدفکننده و متضمن نظام داللت

باشکد. يکک  چکهککه هکدف  کنکدميدترمينيسکتي داللکت  ييمبنکا بکرواقع به طور ياتکي و ال يفو با اين تحليل است که نظام 

، ککه در مري تکدريجي اسکتا (enfolding)اين پروسه باز شدن نظام  .شودمي enfold در بستر زماناي است که پروسه

رش يبکه تکأخانيم وتکميصکرفاً  ،نداريکد در آن زياديما نقش  .شودمياش مرتباً ظاهر هاي درونيو خصلت شودميزمان باز 

نظکام  بکاز شکدنروسکه پاسکت. آگکاهي طبقکاتي  5. آگاهي ما صکرفاً يکک آگکاهي طبقکاتيمسرعت بدهي آنو يا به  ميندازيب

(enfolding)  ايکن شکودميبکاز  به مرورتوپ پارچه ک يمثل نظام ، کند تسريع ميرا .enfolding  يادر واقکع پروسکه 

يکا  Materialist Concept of History خ راياز تکار ين فهمکيچنکاش ماترياليسکتي اسکت. ککه ريشکهاسکت  تکاريخي

Historical Materialism يکا در علکوم سياسکي در  اقتصکادمباحث مارکسيسم در و نامند،  يمماترياليسم تاريخي  يعني

 يان مکيکت مارکس بيسوسياليسم به روا اقتصادمباحثي که در شود. هاي ياتي اين امر تاريخي ميظهور خصلت يرنده يبرگ

سکم ياليسوس نجکايمنظور ما در ا يول دارد يسم انواع و اقسامياليگر چه سوس است.ها قانومندي ظهور اين خصلتن يشود هم

 .7يسم علمياليسوس خودشان اصطالحو به  آنديگر  است نه انواع  6يمارکس

                                                           

2 . System Theory 

3 . endogenous 

4 . exogenous 
5 . class consciousness 
6 . Marxian Socialism 
7 . Scientific Socialism 
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شکد مکا در يکک  زادرونبه نظر من اگر هکدف  ر؟يخدرست است يا  ما يانتخابهدف  آيااست که  ييمجزا اين بحث

را نه بکه  اجتماعيگيري نظام شما جهت يعنيشد، نظام يک نظام الهي است  زابرونماترياليستي هستيم و اگر هدف  دستگاه

گکوش بکه فرمکان  واقکعکسي ککه در و گيري يک متقبل به حکم و يک متعبد به غير ياتي نظام بلکه به خاطر موضعحاالت 

  باشد. يم الهي سپرده است

ت الهکي و سکنت الهکي يک بينش الهکي همکان مشکيّ رگيري نظام هم دکنند که بگويند جهتاي کوشش ميالبته عده

 ،حکاکم بکر جهکان قانونمنکديِ نيکا. جکه درونکزا اسکت ي]و در نت طبيعت اسکتکه همان قانونمندي حاکم بر جهان و  _است

بکين بيکنش الهکي و  شود ککه يگفته م بنابراينهماهنگ با فطرت و فطرت همان خصلت ياتي شئ يا قانونمندي ياتي است. 

لکفا هکر ، و آيدمي وجودترادف فطرت با خصلت ياتي شئ يا قانونمندي ياتي هماهنگي به  طريقيک بينش ماترياليستي از 

. من در مقکام  شودميبحث قانونمندي حرکت تاريخ همان قانونمندي سنت الهي به عنوان مثال مي رسد و  نتيجهدو به يک 

اين مباحث خيلي حساس د دانست که يباهستم.  صورت گرفته يهابنديبلکه در مقام تبيين دسته ،نيستمن نظر يااثبات يا رد 

مهمکي  مسکألهاجکزاء  -1 :شکود يمنجر م يمتفاوت يجه يرد به نتيصورت پفن مقومات نظام يکه از اکه  يريو هر تفس هستند

ن يز هميدر مورد روابط ن -3هست يا نه.  برونزاهدف  آيا -2دهد يا خير. مي نتيجههدف را و خصلت ياتي است،  آيااست. 

نش يکک بيک)بکر طبکق  بکه عنکوان مثکال،. گکفارد يمکأثکر دو بيکنش الهکي و ماترياليسکتي  زيکنو در اينجکا  مسئله مطرح است،

 yو  xهاي گيرنکد ککه خصکلتاي قکرار مينظکام در رابطکه ءدو جکز عنوانبه  yو   xشويم که  ين ميبه اقائل  (يستياليماتر

ء جکز آنرابطه هم تکابع خصکلت ياتکي  ن معنا کهي، بدشود ين مييتع درونزا به صورت رابطه يعني، رابطه دارد آنداللت بر 

 yو  x ککه بکين   y=a+bxبرابر است با y مثالًوقت  آناند خصوصيات خاصي داشته yو  xاگر  به عنوان مثال. قرار بگيرد

بينشي ن يا رد.يگ ييات اجزاء قرار م ي، و رابطه هم تابع خصلت هاآيدبدست مي yو  xهاي خطي به تبع خصلت يارابطه 

کنيم که ايکن است. و در اين بحث نمي ماترياليستييک بينش ما  اصطالحبه  و ،دهدياتي را اصل قرار مي است که خصلت

 م کهييگو يم و ميريگ يرابطه را هرچه که باشد مفروض م. آناز  مستقلرابطه در واقع به تبع خصلت ياتي اجزاء هست يا 

=yاگر داشته باشيم    مثالً. شودميعوض  نتيجهاگر رابطه را تغيير بدهيم  x+ ، بهاگرx ،5   ،بدهيمy حکال 11 شودمي .

^y=x  آناگر رابطه عوض شود و بجاي  بخاطر اينکه رابطه بينيم مي پس. 51 شودمي yبماند.  5همان  xبگفاريم. و    

. تکا 51 شکودمي yو در ربط ديگر  11 شودمي yهمان هست ولي در يک ربط  X. کندميفرق  به تبع ثمرهفرق کرده است 
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 هکايکتاب مکورد اتفکاقو الهکي ککردم(  ماترياليسکتيمباحثي که در ابتدا راجع به مفکاهيم  آن)البته به جز  بحث نيااينجاي 

؛ ستارابطه اصل در تعيين اجزاء و در تحليل ثمرات، سيستم نوعاً قائل هستند که ه ينظرهاي . کتابتند.هس  8مستيس يهينظر

. اگر روابط را تغيير دهيکد، ککارکرد فکرق کندميدستگاه، کيفيت فرق  يهبا عوض کردن رابط م کهبينيهم مي اقتصاددر  و

 وجکود 9يانسانت يريمد  يک قسمت به نام تيريمد اصوالً درو دهيد.د و روابط را فقط تغيير ميها هستنکند. افراد همانمي

. قوه مقننه کندميت کارکرد( فرق شما اگر روابط انساني را در يک الگوي مديريت تغيير بدهيد، کارکرد )کيفي يعنيدارد 

ها بکا سکازمانيکا  ،هاسکازمانها و يا بين انسان ،هاتعيين روابط جديد بين انسان يعني نيتقنکارش تغيير دادن روابط است. ز ين

ن يکز اتکا ا کنکدميتصکرف در روابط انسان هم مديريت دارد. لفا قوه مقننه  سازمانهم. در يک نظام عالوه بر انسان، نهاد و 

رشکد حاصکل شکود و  زمينکهدانند مگکر بکه تصکرف در روابکط ککه ر نميها رشد را ميسّ. حتي بعضيرا تغيير دهدثمره  قيطر

باشکد ککالً کيفيکت ا برونکزا يدرونزا و روابط  نکهيبسته به ارشد حاصل شود. حاال  زمينهمعتقدند که روابط بايد تغيير کند تا 

 . شودميعملکرد قوه مقننه عوض 

گويکد قکال روابکط اسکت. اينجکا مي مسألههاي ديگر همين کي از موارد افتراق سيستم متکي به واليت فقيه و سيستمي

با اين رابطه ککه  ميسيستم خود را تطبيق بده يستيباگيرد. ميبرونزا حکم اين است و رابطه را نسبت به سيستم  پسالصادق، 

نوعکاً  ؛دهکدتغييکر ميبکه اقتضکاي سيسکتم نيست بلککه روابکط را  نينچنيا انگلستانحکم خداست. ولي در حکومت آلمان يا 

و  شرايطنسبت به گيري جديدي موضعن ياکند. در هر حال طور است، شرق يا غرب فرق نميهاي اصالت ماده همينبينش

شکخص مدر درون  يعنکي شکودميزا روابکط درونجکه يدر نتدهکد و تغييکر ميبه اقتضاي سيسکتم روابط را  و ،استمقتضيات 

 شود.  يداده متغيير بر حسب آن روابط  و کند يمرا مشخص  وضع . قانونمندي و عملکرد سيستم شودمي

که سيستم بايد تغيير کند و هماهنگ با حککم  استبه نظر من کامالً برعکس است. آنچه که مهم است اين  اسالمدر 

داد و منطبق با سيستم کرد و بگوييم در قرن بيستم حکالل و حکرام  شود( تغييرتوان )نميخدا شود. چرا که حکم خدا را نمي

 شود حکم خدا را تغيير داد. يک جور ديگري است. به اقتضاي دنيا که نمي 21اين نبوده و در قرن  6اين است اما در قرن 

                                                           

8 . System Theory 
9 . Personal Management 
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 المياس اقتصاددر  يستاست و تشخيص مصلحت يک بحث ديگري است که باي يمهممقتضيات زمان بحث  مالحظه

منطبق کرد و نکه روابکط را بکا سيسکتم با روابط شود تغيير داد و سيستم را بايد بحث کنيم. اگر حکم خدا را نميدر مورد آن 

هکا را جايگاه يستيپس بامکاني چيست؟ تشخيص مصالح چيست؟  شرايطزماني چيست؟  شرايطگاه يجا پس ،منطبق  نمود

 مربکوط بکهديگکري  يمسکئله اسکت  ممککن ميدقکت کنک مسکألهايکن  در و اگکر. مرا بدست آوريکهر بحثي  جايگاه و مبداني

هاي بنديدسکته گکردد بکه ايکناش بر ميرابطه ريشه 11ييا برونزاي و 10ييدرونزا. شود يتداعان مدر يهنهاي کلي بنديدسته

 . کلي

خود روابکط هماهنکگ بکا  شود،برونزا  (يک نظام الهي)در  اگر روابط :اشکالي در اينجا مطرح شوداست  ممکنالبته 

 ،شکودمي تکأميناينهکا چگونکه ر12يآنگاه سازگاربشود برونزا اگر اهداف هم  ن صورتيدر ااست،  يمشخص يک اهداف

زا و روابط بکرونشود زا شويم که هدف درونن مسئله يبه ا. اگر قائل شودميدر کجا ثابت  روابط و اهدافهماهنگي  يعني

 يسکازگار مسألهدهد که هماهنگ با يک ثمرات خاصي است و باز ي  خاصي را تحويل مياين روابط يک نتاشود، آنگاه 

آيکد وگرنکه در مي پکيشل در بيکنش الهکي ا. البته اين اشککشودميمطرح ( يعت الهيبا اهداف مورد نظر شر ستمي)اهداف س

آيکد. مي پکيشبينش الهي تعکارض را حل کرده و در بينش مادي تعارض از اين حيث نيست بلکه در  مسألهبينش مادي اين 

آنچه  يعنيداللت کرده  آنبر  محکم همان حکم خداست. روابط، روابطي است که قول معصو د کهيگو يمسلمان م يعني

اش بکا هکدف همکاهنگي ت کنکد.يکاز آن تبع يسکتيعمکل کنکد با اسالميخواهد  يکه م يکس وآمده است، فقه در اقع ودر 

بکه عنکوان مثکال گفارم. کنم و جوابش را براي بعدها ميمي فقط طرحاين اشکال را نجا يدر ا .بشود تأمين خواهدچگونه مي

 همکه افکراداگکر  يعنکي ؛تاجرهکا همکه مسکلمان باشکند يسکتبايم يکنک اسکالمي ميخکواهباگر تجارت را  توان گفت که يا ميآ

 اسکالمياش کم خدا جاري شکده و ثمکرهو ح شودمي اسالميتجارت آنگاه د نتجارت بکن عت(ي)مطابق با فقه و شراسالمي

اً ايکن طکور ضکرورتگکويم کنم و ميشدن جامعه است. اثبات اين مطلب بسيار مشکل است و مکن خکالف ايکن را ثابکت مکي

ا يکآ :اسکت يار مهمکيبسبحث  نيپس انشود.  اسالمياست  ممکنشد، هدف  اسالمي (اجزاءن ي)ب اگر روابطِ يعنيشود نمي
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روابکط بکين اجکزاء  يعنکي ،تجکارت کننکد منطبق بر قواعکد اسکالمهمه است که  يصرفاً کافشود  المياسبراي اينکه تجارت 

 دارد.  وجود يجدّ ترديدهاي آندر م يچنان که گفتکه البته  ،است اسالمياش بشود، ثمره اسالمي

اگکر کسکي بخواهکد در  .نکددا کيکپنمکود  اسالمي اقتصاددر دقيقاً بايد  اقتصاديهاي نظام مباحثن يا يثمره  بنابراين

 اقتصادنظام  جايگاهکرد، يرو آنکرد و بينشي است که به حسب يتحقيق کند، تا حد زيادي متأثر از رو اسالمي اقتصاد زمينه

هکا نظام مباحکثاز  مسکتقلرا  اسکالمي اقتصکاد بحکثن اتونمياساساً  مشخص کرده است.  اقتصاديهاي را در نظام اسالمي

 م. يانم يمشروع ها بيان مجمل مبحث نظامين لحاظ بحث را با و بد مطالعه نمودف

در مورد بحث  کرديرو سه اصطالحنحوه برداشت يا به  سهبه بعد مطرح شده است و  1940ها از سال نظام بحث 

 دارد که عبارتند از:  وجود( اجتماعيها )البته نظام در علوم نظام

 (Functional approach)عملياتي  کرديرو -1

  (Historical approach) تاريخي کرديرو -2

  (Analytical approach) تحليلي کرديرو -3

 اند. بندي را يکر کردهاين تقسيم اقتصاديهاي هاي نظامبندي قوي است و نوعاً کتابو به نظر من اين دسته
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(Functional approach) 

قانونمندي و هدف سيستم و در يک کلمه ديناميسم  کرد،ين روي. اکندمينظر  عملياتي به عملکرد سيستم کرديرو

کرد يرو، غرب يک اقتصادزنم. کل جهت تقريب به يهن مثالي مي .کندعملکرد سيستم استنتاج مي ي مالحظهسيستم را با 

و... در  لمللابينو بانکداري، تجارت  پول، توسعهو تمام مطالب در خرد، کالن،  ،ستا اقتصاديعملياتي نسبت به نظام 

فرضاً  اقتصادياين مدل  د؛يريدر نظر بگرا  اقتصاديدل ميک  به عنوان مثال. رديگ يجا م کرد عملياتيين روياقلمرو 

گويد که عملکرد سيستم در سطح کالن اين در واقع ميمدل اين  ؛و...  ISRate of Interestاي است از مجموعه

 اما براي ،دنسازهم براي جهان مدل مي 13ين الملل جهانياقتصاد ب است. در رتصو مينز به هينگونه هست. در خرد 

چرا؟  ؛بسيار هم مقبول هست وغرب اين است  اقتصادعلم جهان. کل ( Function) عملکرد يا(Operation) کارکرد

را که ديدي  آن عملکرد تر از شاهد آوردن از عينيت نيست.محکم کند و و هيچ استداللي چون حکايت از عينيت مي

کند. اين است که به عينيت مراجعه مي قوت است يداراغرب  اقتصادکني و يقين آورست. و يکي از داليلي که تعيين مي

اين  ه بريبا تکو  کنندبراي تجزيه و تحليل تورم ابتدا آمار جمع مي مثالًکند. مي ختماز عينيت شروع کرده و به عينيت 

ده ينام ياثبات اقتصاديا  Positive Economics اًاصطالحاست که  يزين همان چيا پردازند. يم)تورم( تفسير به آمارها 

دانند. اصالً ميکرد عملياتي يرو. علم را مترادف با همين است اقتصادلم عيا  Economicsن ياگويند و بعد مي شود يم

 اقتصادست و کل ا يکرد مستحکميروکنيم که مي مالحظه بنابراين. کرد عملياتييروشود در کم و بيش منحصر مي علم

و  يکارکرد نيهمجهت  بهغرب هم  اقتصادگرايش به علت اقبال و رود. مي شيپچرخد و به غرب روي همين سير مي

گويد من با بايدها و نبايدها کار ندارم و کند و ميمي مالحظههمه چيز را در ربط با عملکرد نکه يااست و عملياتي بودن 

  است.  کرد عملياتييروعملکردها کار دارم که اين همان  يعنيها ه هستفقط ب

. ثمرة سازد ميظاهر  خود راشناسي، سياست در روانشناسي، جامعه ابد؛ي ينمود م اقتصاداين يک قسمتش بود که در 

اش در سياست، ثمره نرخ بهره، در روانشناسي نفي روح و مفاهيم اعتقادي است. و همچنين تمسک به، اقتصادکوچکش در 
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، فرهنگ، اقتصادقدر قوي است در سياست، بينيم که اين برخوردي که به ظاهر اينمي بنابراينو ... مشخص است.  فرهنگ

 شود.  مالحظهها کرد يروالبته اگر مجرد از ديگر  ،رودروانشناسي به چه سمتي مي

]اما ناقص  هست صحيحچرا که حق هست،  .خيررا نفي کرد؟  آن شودمي آيا .اين برداشت غلط است؟ خير آيا

 تواند عينيت را فراموش کند. مگر کسي مي است .

ن يبا اتخاي چن چگونه خواهد شد؟ اسالمي اقتصاد، شودنگاه کرد عملياتي يرواز زاويه  اسالمي اقتصاداگر به 

 کرد عملياتييرو؟ متأثر از يک چنين ها چيستند. اين تحليلشودميهاي خاصي ظاهر تحليل اسالمي اقتصاددر ، يکرديرو

 positive ياقتصاد اثبات معتقد به اقتصاددر کرد عملياتي يرو؟ چون يم داشت خواههايي چگونه تحليل ،اسالميبه نظام 

economics اش اسالميرا تزکيه کرده و  آن سپس ،کندرا قانون مي ين اقتصاد اثباتيا کل اسالمي اقتصاددر  ،شودمي

که با  يابه فرض رساله. کند ياز آن حفف منرخ بهره را  کرده و آنگاهکينز را قبول  14يتعادل عمومبه فرض  ؛کندمي

ن يشود از اينوشته م IS-LM بر مدل يمبتن« )رساله دکترا( اسالمي اقتصادکوشش در تبيين مدل تعادل عمومي » عنوان

مقاالت در باب  يا بعضي. ن آن کنديگزيجا گر راير دک پارامتيو  را حفف کندنرخ بهره  داردسعي  دست است، که

که قرار داده است در حالي  Z زکات T بجايکه  ،هايي است که در کالن آمده استهمان فرمول ات در اسالميمال

و  شتهرا بردا آنبه معناي اعم  يات ستانيمالکند که ثابت کند اگر شما و بعد کوشش مي ،هايش همان استمنديقانون

کند که باز خود در جامعه مسلمين رشد مي رفاه ديرا قرار دهه شرعي( است وجومعناي اخص که زکات )و ساير  آنجاي ب

حتي هدف را از  ن صورتي، در اکندرشد مي GNPکند است که ثابت مي ياقتصاد اثباتاز  15«اقتصاد رفاه»همان  اين

کند قانونمندي بازار را قبول ميبه عنوان مثال . و يا دن مطلب داردزه کراسالمي در يسع گيرد ومي متعارف ياقتصاد اثبات

ا بازار اوراق يکاال و ا بازار يکار و  يرويا بازار نيبازار پول  تواند يم . حال اين بازارميکن اسالميگويد بازار را بعد مي

کوشش زيادي است  در حال حاضر ليو ،اندبا مشکل مواجه شده( Bonds) قرضهاوراق  بازار . و االن در موردقرضه باشد

 است که  positive economicsهمان  آنندارد.  زيرا که قانونمندي  اسالمهيچ مخالفتي با قانون  بازار که بگويند اين

يکي از  بازار اوراق قرضهاست و اصالً  استحکام  يدارا بحثگويند اين و مي ،را مشاهده کرديم آن کرد عملياتييرو در
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ن علمي سازگار است ياصالً نه با مواز ن بازاريحفف ا! و را حفف کرد آنتواني چهارگانه کينز هست و مگر مي بازارهاي

 تشخيص دادهن يچن چگونه مصلحت رايد که آ پيش سؤالاست اين  ممکنکند. حال و نه مصلحت مسلمين ايجاب مي

ص داده يرا چگونه تشخ يصحت و اعتبار اقتصاد اثباتو اعتقاد به  کرد عملياتييرويا اعتقاد به چنين صحتي در و ؟ است

بازار اوراق  شدن اسالمياش ثمرهوجود داشته باشد،  يبه اقتصاد اثبات تام شود و اعتقادکرد، عملياتي يرووقتي که  است؟

 . شودمي قرضه

هم درست در اش اش اين است که در باب اجاره هست و احکام فقهيکه اصالً ظاهر قضيه بازار کاردر مورد 

 . شودمياي که مثل آمريکا . به گونهميعي ندارد سنديکا هم داشته باشمنگويند که طرف قضيه هم مي آنآيد. و از مي

هم بازار کاالها دهد. و در مورد کار فرد را قرار مي آنو بجاي  گفارند يکنار مرا نرخ بهره هم  بازار پولدر 

يا ندارد، که با تشخيص مصلحت گامي دارد و گاهي ندارد و باالخره جور در اين جواز دارد  آياها که يکسري بحث

اش در کجاست؟ اما اينکه چقدر مي شود رسند. اما ريشهآيد و در نهايت به بازارهاي چهارگانه و تعادل عمومي کينز ميمي

 اسالميها را تک اينرائه داد که تکها مجله اکرد؟ در جواب بايد گفت خيلي. شايد بتوان ده تحقيق ن راستايدر همرساله 

 بکني. 

 ياثبات ياقتصاددهد، به دنبالش را محور قرار ميکرد عملياتي ينسبت به نظام روآيد بينيم همين بينشي که ميمي پس

دست و  . البتهميبزنو دست و پا  ميندريا شنا ک آنرا قبول کرديم بايد در  آنآيد و بناچار بايد قبول نمود و اگر مي پيش

 ولي در همان دريا.  شودميپايي زده 

گويم اگر از اين م مطرح کنم، بلکه ميخواهندارم و اشکالش را نيز نمي آنالبته من در اينجا کار به صحت يا عدم 

کلي  فرار کني. و به طور نتيجهاز اين تواني نميو  شودميبرقرار  نتيجهاش اين است و به طور طبيعي اين نتيجهراه بروي، 

اشکال دارند اما هرکدام در  کرد خاصيک رويصرف بر  ياتکا بلکه د.ناشکال ندار در کنار همکنم که اينها عرض مي

 رتبه خاصي معتبر هستند. 

 يعنيهدف از مطالعه نظام چيزي جز تغيير دادن نظام نيست  ن است کهيکه الزم است يکر شود ا يار مهميبس ينکته 

ست بلکه شناخت براي تغيير دادن است. انگيزه شناخت انگيزة ايجاد تغيير است وگرنه اساسًا مطالعه به صرف شناخت ني
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ندارد. البته مماست  وجوداي براي شناختش انسانيکه نخواهد امري را تغيير دهد انگيزه يعنياي نداريم براي شناخت انگيزه

گاه ب را آنکند و  پيدابتواند شناختي نسبت به ب شناخت  آنالف را مي شناسد تابه کمک  يعنيشناخت با واسطه باشد 

 تغيير دهد. 

و  abstract يبه صورت کامالً انتزاعاست چرا که شناخت  اجتماعيداشت که شناخت يک حرکت  توجهبايد 

ن هستند که اي پديده. هم مکانيسم شناخت، و هم ديناميسم شناخت هر دو يک دندار مفهوماصالً  اجتماعياز رابطه  مستقل

بودن  اجتماعييت ندارد و موضوعبودن انسان است و اال شناخت بدين نحو براي حيوانات اصالً  اجتماعيبه اعتبار  پديده

هم انگيزه و هم هدف اين  ،يم شناخت حاصل کنيمخواهاگر ما مي اقتصادانسان هم به معناي خصلت تغيير دادن است. در 

مثال فرض  عنوان(. به افته استي ضرورتايجاد تغيير  يليبه دل يير است چونشناخت ايجاد تغيير است. )انگيزه، ايجاد تغ

آمده  وجودتغيير نظام مالکيتي برايش به  ضرورتحتماً دانشجو اين  ،نويسدمالکيت رساله مي پيرامونکنيد که يک دانشجو 

که بتواند قدرت تغيير  کندمي مالحظهچيست و همچنين هدف اين رساله را در جهتي  اسالمببيند نظر  خواهداست که مي

اش را کند و لفا ثمرهمطالعه مي 16يانتزاع است اين دانشجو در يک سطح ممکننظام مالکيتي را داشته باشد. گرچه 

حلقه واسطه مشاهده نمايد. به عبارت ديگر کل رساله  چندرا با  آن تواند ثمرهبالفاصله نبيند، ولي وي با کمي دقت مي

داشت که اين  توجهاما بايد  ،کندباشد و او فقط دقت فقهي مي به مالکيت مربوطت دقت در احاديث اس ممکندانشجو 

ي يا موضوعتواند در استنباط يا تحليل يا تفسير جهت ارزشمند است که مي آننيست بلکه از  هدفنفسه  يدقت فقهي ف

 فيد نيست. و اال مراهگشا باشد دهد  نتيجهحکمي که بتواند تغييري را در عينيت 

بحث برخورد عملياتي به سيستم اين است که براي يافتن قانونمندي يک سيستم يا يک نظام در جهت تسلط  بنابراين

تا اين است که اصل بر عينيت گفاشته شود و يا به عبارت ديگر اصل بر عملکرد اين نظام گفارده شود سيستم  آنيافتن بر 

 را تغيير داد.  آن قين طرياز ا بتوان
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 عنوانتر از عينيت نيست. به هيچ چيز قويدر استنتاجات تئوريک است چرا که  قوت و استحکام يکرد دارايرواين 

رود و اکثريت افراد در موقع سردرد از توان يک قرص آسپيرين را در نظر گرفت که جهت تسکين سردرد بکار ميمثال مي

دارد يا ندارد، ادامه بدهند يا ندهند. در واقع قدرت ظهور  ءاثر سو آياکشد تا بفهمند طول مي سال 70کنند و مي استفاده آن

 مالحظهترين بعد است و لفا ثمره در عينيت بود که يک تصميم را موجه کرد و قدرتي که ظهور در عينيت دارد قوي

هنگام که فردي سردرد دارد و به او گفته  آنو  شود و اين طبيعي است.ترين پارامتر محسوب ميقوي ،عينيت جهت استنتاج

گويد که وقي سردرد من با خوردن قرص بهبود است عواقبي داشته باشد. در جواب مي ممکنشود قرص نخور چرا که مي

مشاهده  پس. شودميهست و موجب تسکين درد من  مؤثريابد چرا نخورم و من به عواقبش کاري ندارم، فعالً که مي

غرب خيلي قوي است چرا که محور  اقتصادفکري  دستگاهاست و بدين خاطر است که  قدرت يداراه عينيت کنيم کمي

 عينيت است و اين قدرت کم نيست.  آن

زمان اسميت به در ها مطرح شد ويزيوکراتفبه ارزش از زمان  مربوطها ديديم که مباحث رس تاريخ انديشهددر 

در زمان جان استوارت ميل  و کرد پيدا ميتعمنقطه عطفي بود و در زمان ريکاردو  اسميت واقعرسيد و در  دنقطه اوج خو

به تئوري ارزش يک مبحث مفصلي است  مربوطفکري  دستگاهبه ظرافت کامل خودش رسيد. بايد خاطرنشان ساخت که 

و  پيچيدهو اين مباحث يا پارت سشما ديديد که والرا .ساله و از پيچيدگي خاص خود برخوردار است 150و داراي قدمتي 

و خيلي  داگر فردي در بيابان بو که آب و الماس( ي)معما يک مثال طريقهم از  آن ،کنار گفاشتند کبارهيبه مشکل را 

تشنه با يک مقدار زيادي از جواهر و ناگاه با کسي برخورد کرد که يک پارچ آب به همراه دارد، حاضر است براي گرفتن 

اش ليوان اول از مطلوبيت بااليي برخوردار است چرا که فايده يعنيبزرگ از جواهر خود را بدهد اولين ليوان آب يک تکه 

هاي دوم و سوم مقدار کمتري از جواهرات خود را حاضر است بدهد و به اين قانون زياد است ولي همين فرد براي ليوان

با تصور اين که اگر اين امر در عينيت برايش اتفاق  وشود و انسان هم با مراجعه به خودش نزولي مطلوبيت گفته مي هبازد

 پيچيدهمباحث  آنبينيم که يک مثال به اين سادگي تمام يک مرتبه مي پسکند. اين را قبول ميافتاد، تکليفش چيست 

مثال  و با آوردن يک داردقدرت عينيت ريزد. چرا؟ چون دور مي  بارهبه يک ايممانده آندر درک  زکه ما هنو ارزش را

ها يا مارژيناليسم در شود به نام نئوکالسيکجديد فکري گفاشته مي دستگاهاندازد و يک عيني کل مبحث را به کناري مي

 آيد. مطلبي و بحثي از تئوري ارزش به ميان نمي اقتصادياي که االن در پيکره ادبيات به گونه ،کالسيک اقتصادمقابل 
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کند و مصرف اين گونه عمل مياين دولتکند که و بحث مي شودميل بيان امروزه به شکل فرمو اقتصاديمباحث 

، تغييرات کنيد محورش روي آمار و ارقام است و بعد از شاخص آمار و ارقام مالحظهسنجي را  اقتصادگونه است. واگر 

دهد. به  توضيحر عينيت تحليلي که بتواند تغييرات يک متغير را د يدستگاه يعنيسنجي  اقتصادکند. مصرف را تفسير مي

ادبيات رويکرد عملياتي بر داشت که  توجهبايد  ؛به راحتي گفشت ياتيکرد عمليروکنار از کنيم که نبايد خوبي مشاهده مي

داني است که تاريخ به خود اقتصادپيتر معتقد است والراس بزرگترين مروست که شو و از اين ،است گرفته يشيپساله  150

هاي حرف ريزهآورد که االن ساموئلسون و ديگران خرده وجودو توانسته است تغيير به اين بزرگي را به ديده است چرا که ا

ت کينزيسم، نئومارژيناليسم و... را مطرح پساتي همچون نئوکينزيسم، اصطالح کنند و هر چهجمع کرده و بيان مي او را

 اند. هاي والراس را تکرار کردهاند ولي در واقع همان حرفکرده

اطالق  Chairman Economistرا از زاوية ديگر نگاه کنند  اقتصادکه بخواهند غرب به کساني اقتصاددر 

بايد پاي تخته رفته و فرمول  آنهازنند درحالي که در نظر نشينند و حرف ميکساني که بر روي صندلي مي يعني شودمي

. و امروزه مطالعات مارکس و مندندارزشهمينها و  ستهامولدانان غرب معتقدند اصل همين فراقتصاد واقعنوشت و در 

و اين درس را در سطح فوق ليسانس اختياري  شودميها بحث تئوري ارزش امري است که در درسي به نام تاريخ انديشه

چون:  تواند مدرک فوق را دريافت کند بدون اينکه از مباحثيکه يک دانشجو مي و اين بدان معناست ،اندقرار داده

يابيم که اين آگاهي داشته باشد. به خوبي درمي 17يليسم تخيالي، سوسدر آلمان، مکتب تاريخي اقتصاديناسيوناليسم 

بخواند يا آنها را تواند اي که دانشجو ميهمسطح مباحث تاريخي شده است. بگونه قاًيدقغرب  اقتصادادبيات در  مجموعه

دان بايد بداند که اقتصادو يک   کنم درسکه من فکر مي نخواند. در حالي

و  ،در چه پايگاهي است اکنونو  ،و چرا متحول شده است ،چگونه متحول شده است ،چه بوده است اقتصاديهاي انديشه

اش که بقيهدر حالي ،گفت ندااقتصادتوان مي را  يکسين نظر من چن گيرد. بهجهت مي چگونهآن استنتاج کند آينده  سپس

ها و تحوالت انديشه اقتصاديهاي بايد تمامش تاريخ انديشه اقتصادها ظرافت قضيه است. رشته است و اين فرمول اتيحفظ

از اين سم يکينزينگويد بيان رسد ميسم ميينوقتي به کينزي يعني ،هاستها ظرافتشد. همانطور که گفته شد فرمولاب

سير و چرايي  يستيسپس بات. سيچگويد بيان مارکس در اين رابطه رسد مييا وقتي به مارکس ميو  ستيچ هافرمول

                                                           

17 . Utopian Socialism 



 سه رويکرد به نظامهاي اقتصادي /  دکتر مسعود درخشان

 

 14 

گيري مقابل جهت در اسالمينظام  جايگاهبا داشتن  سپس ؛بيني نمودپيشکه بتوان آينده را بررسي کرد تا جاييرا تحوالت 

نام برد. چرا؟  اسالمهماهنگ با  اقتصاديک دانشکده توان از هنگام است که مي آنگيري کرد و در هاي فکري دنيا موضع

دان اقتصادو موضع ما از نظر يک  ؛شد خواهد چگونهچه بوده و  و در دنيا چيست اقتصادبه اين خاطر که فهميده است 

  .چيست اسالمي

همان اين  و بدنبال دارد ييهابيآسارد شد، و اسالمي اقتصاداگر برخورد عملياتي با اين قدرت عظيمي که دارد در 

است کنار  ممکنکنيم که حتي فقه و اعتقادات ما مي مالحظهعمالً  دستگاهچيزي است که عمالً ديده شده است. در اين 

 اصل اين نيست که بيکاري از اقتصادمگر در  شودمي؟ به شما گفته چگونهبرود تا مطلوب اين نحوه تحليل قرار گيرد. اما 

گوييد اين مي آنگاهگوييد بله. شود و شما در جواب مي يقوکشور در مقابل دنيا  اقتصادها کنترل شود و قيمتبين برود و 

و تورم  دبحران بيکاري را حل کني آنآليستي است و بايد قبل از در مقابل دنيا باشد ايده اقتصادکه همان قوي کردن  دهيعق

گويد که مي واقعاست. در  اقتصادان بدست مردم برسد. و اين شروع برخورد عملياتي با ن اصطالحتا به  درا کنترل نمايي

شما هم او را تأييد ... و  و تورمکردن محو از بين بردن فقر،  يعني ،نيستجز اينها ي چيزي اقتصاد ريزيبرنامهو  اقتصاد

 علمي يبحثکه يد بايد چه کنيد )ورستيد پايين بياها را خواقيمتاگر  يعنيکند،  يان ميرا ب آنقانونمندي کنيد. سپس مي

 يبه فرض اگر در دوره. پردازد يم فني( مدل تورم اصطالحبيان )به  يعنيمتها يقتفسير علت تغيير  نه بهين زميدر است(. ا

ش سرمايه به اين دوره داراي اين فرمول است که علت تورم به علت کامل نبودن گرد مربوطمدل تورم  م،يباش 18ينزيپساک

نکرده است چرا که بازار  يه گفاريسرمااست که جانب عرضه اشکال در  وجودو مازاد تقاضا که اين خود معلول باشد  يم

 آندر تعادل نيست و علت  آنگويد که برد و ميميIS-LMاشکال داشته است و بعد شما را به مدل  پولو  سرمايه

کنيد  اسالميرا  اقتصاداست. و شما با برداشتن بهره خواستيد  يه گفاريرمانرخ س به دستکاري و از ميان برداشتن مربوط

يد و بعد هم با بيان کردن اينکه در شکشوها از  سرمايهفرار  فراري و در اقتصاد وضعولي در مقابل موجب به هم ريختگي 

و از سوي  شودميبحث فقهي اين بحث يک  نتيجهمطرح بوده است و در  اسالمدر زمان صدر  آنبه  مربوطربا و مسائل 

اگر در نهايت  ؛شودکه مملکت در حال از بين رفتن است مطرح مينکه يل اياز قبهاي ديگري ديگر يک سري بحث

                                                           

18 . Post Keynesianism 
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وگرنه بحث حفظ نظام  هقانونمندي قرار بگيرد که مقصود حاصل شد آناي مطرح کند که در تحت را به گونه آنتوانست 

 آورد. را به ميان مي

تواند ما را از اعتقادات و کنيم که برخورد عملياتي از قدرت آنچناني برخوردار است که حتي ميه ميمشاهد پس

 نکه هماکند که خيلي قوي است منحرف کند و دليل اين مطلب روشن است چرا که از جايي شروع مي ماندوازين خوم

تئوريک بسيار قوي  دستگاهاين قانونمندي از يک  چنانکه گفته شدو  ؛در عينيت است اقتصاديقانونمندي تغييرات  مالحظه

بينيم که دانان دنيا، و لفا مياقتصادسال کار  100هاي عقلي نزديک به چيزي نيست جز کاوش دستگاهاين  ؛برخوردار است

ي و فرهنگنظام  را شکل داده و حتي آنهاعمالً در دنيا موفق بوده است و نه تنها توانسته است اعتقادات را به کنار بزند بلکه 

 ل کرده است.يو به ما تحمخودش را آورده  خاص فکري

مثال تورم را  عنوانرا تغيير بدهيم. به  آنتوانيم به عينيت نمي توجهاست که بدون  اين رويکرد عملياتياما جنبة مثبت 

توان تغيير داد. دانسته شود نمي آنري را بدون اينکه ماهيت توان تغيير داد. يا بيکانمي آنگي چگونبه کيفيت و  توجهبدون 

ن سبب يبه هممشخص شده باشند. و  آن Componentsتوان رشد داد که اجزاء ي ميصورترا در  GNPهمچنين 

 بايد کالن، خرد، ... را فرا گرفت.  شودميگفته  است که

ال مشاهده کرديم که اگر از يک زاويه به اين روش نگاه کنيم همه درست است ولي اگر از دريچة ديگري تا به ح

چيست؟ جواب اين است که بجاي نفي کردن  کردين رويمواجهه با اتکليف ما در  پسنگاه شود همه غلط است.  آنبه 

 شود يبر طبق آن گفته ماست که  ياعتقادين همان ا واقعدر باشيم.  آنواقعي  جايگاهکردن  پيدادر صدد  يستيبا آنمطلق 

هم  )سابق(در بعد تکنولوژيک مشترکند. در آمريکا مهندسين در حال کار کردن هستند در شوروي اقتصاديهاي که نظام

باز و بسته کردن يک مهره قانون خاص خودش را دارد و اين  ؛دارند وجودها هم مهندس اسالميطور، در کشور  همين

 مانند موضوعمشکل است و  ده ويچي( پانسان) موضوع علم اقتصاد در همه جا يکسان است. و اگر گفته شود که قانون
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روان انسان، اين چيزي جز ايعان به ضعف گوينده با و در اينجا  ميسر و کار دارپيچ و مهره با در آنجا  ،مهندسي نيست

 ه با مطرح شدن انسان مسائل حل شود. کند. و لفا اينجور نيست کنيست و کمکي به رد مطلب نمي

 بودداري برخوردار سرمايه کشورهايخود از الگويي متمايز از  اقتصاديجهت تنظيم امور  )سابق(با اينکه شوروي

ها به سمت ديدگاههم شد و هنوز ميالگو ن آند و سعي جدي در جهت شناخت مآبه ميان نمي آنولي عمالً صحبتي از 

)از  اقتصاديگي تنظيم امور چگونداري از سرمايه اقتصاديبايد به موازات آگاه شدن از الگوي که ميآمريکاست. در حالي

که چرا اينگونه  سؤالو چين اطالع يافت. در جواب به اين  )سابق(سوسياليستي از جمله شوروي کشورهاينظر علمي( در 

 ،کندمي پيدايت موضوعسفت شد که ه اد گفت که يک فکر همچون بتوني است که در ابتدا سست است ولي آنگنيست باي

هاي ما را تحت تسلط خود گرفته سال دانشگاه 30 – 20فکري که  آنکاري بس دشوار است.  آناي که کندن به گونه

غرب  اقتصاداز قبل انقالب به طرف  بيشترتابي د باعث شده است که با شوکرده است و اين خ پيدايت موضوعبوده است، 

غرب بيش از گفشته است. اما  اقتصادادراکات  مجموعهاي که شتاب کنوني اساتيد و دانشجويان در فراگيري بغلتيم به گونه

 ،شود چرا که فکررود بلکه اين فکر است که به سمت غرب متمايل مياين بدين معنا نيست که نظام ما به سمت غرب مي

را از بين برد. و لفا بايد به عمق قانونمندي يک نظام فکري  آنان وتقانونمندي خاص خودش را دارد و به اين سادگي نمي

 عبور نکرد. آنتوجه نمود و بسادگي از کنار 
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 Historical Approach

ايي آن معموالً مورد توجه خاص و چر ،ن نيازمند تفسير است. چگونگي اين تغييراتحول يک نظام در خالل زم

شناسان قرار گرفته است. اين يک امر طبيعي است که نظام اجتماعي در معناي وسيع کلمه در ها و جامعهدانفالسفه، تاريخ

 اتهاي مختلفي راجع به تفسير اين تغييرکه متفکرين مختلف پاسخ مينيب يمو ما  ؛خالل زمان تغيير پيدا کرده است

خ يموتور حرکت تار»اند و سؤاالتي همچون هاي زيادي در اين زمينه نوشتهر ايران هم در ساليان اخير کتاباند. دداشته

مارکس از تحوالت نظام در بعد تاريخي ل ينه تحلين زميک در ايستماتيل سين تحليد اوليرا مطرح ساخته اند. شا« ست؟يچ

 باشد و قبل از مارکس ما تحليل مدوّني نداريم. 

مقدمة ابن خلدون اولين اثر علمي در  .استشود که ابن خلدون پيرامون علت تحوالت تاريخ بحث کردهيگفته م

اقبال  آيد علتيک نظام اجتماعي در بستر تاريخي است. اما به نظر مي ومورد علت تحول تاريخ يعني همان تحليل سيستم 

آورم ياد ميه ببه عنوان مثال  مدرن باشد. يل هايبا تحل يو يل هاياز تحل يبه خاطر تشابه بعض شايد گسترده به ابن خلدون،

آوردند که وي نيز اين چنين گفته شواهدي را از ابن خلدون مي ي، گاهآمدقعي که از آدام اسميت بحثي به ميان ميادر مو

خلدون مؤيد اسميت  شود. اينکه چون ابنابن خلدون مهم مي ن جهتيبدکنند و است. يعني او را مؤيد اسميت قلمداد مي

است پس کالمش مهم و علمي است، يک تعريف انحرافي است، چرا که اگر اسميت چنين سخني نگفته بود ابن خلدون 

گويند که حرف کينز را ابن خلدون گفته ها ميحتي بعضي شد. و لفا مهم شدن او به خاطر اسميت است. ياهم مهم نمي

يد ابن خلدون است پس او مهم است و اال يک تحليلي که واقعاً ابن خلدون است يعني يک وجهي از بحث کينز چون مؤ

شود به خاطر تطبيق بعضي از هايي هم که جديداً ميام. تحليلرا در يک دستگاه مستقل فکري مطالعه کند، تا به حال نديده

 سخنان ابن خلدون با پژوهشگران معاصر است. 

عد تاريخي همان کار مارکس که عرض شد اولين کار سيستماتيک در زمينه تحليل تحوالت نظام از ب   همانگونه

بندي دقيقي تحوالت هاي اقتصادي ديديد که مارکس با يک منطق خاص و با يک دستهاست. در درس تاريخ انديشه
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 Theنام آن را مفهوم مادي تاريخ يا دهد و کند و يک تفسير مادي از تحوالت تاريخ ارائه ميتاريخ را مطالعه مي

Materialist Concept of History گفارد که منظور همان تفسير مادي از تحوالت تاريخي است و اين واژه مي

که خود مارکس اين واژه را شکل گرفت. در حالي Historical Materialismبعدها به عنوان ماترياليسم تاريخي يا 

 وقت استفاده نکرد. هيچ

موتور اصلي تحوالت خواهد نشان دهد که مادي از تاريخ مي مفهوممادي از تاريخ يا  تفسيرمارکس با بيان واژه 

هاي اقتصادي تضاد بين نيروهاي توليدي و روابط توليدي است. و بايد گفت همانطور که در درس تاريخ انديشهتاريخ، 

گمان  ياريبس. را بدنبال داشته است ياريبس يها يو ک  فهم ستانگيز بوده ابر آمده است اين کلمه مادي خيلي اشتباه

و مادي را به معناي  ،اندها و زراندوزان تاريخ را متحول کردهپرستپولاينکه مثالً تفسير مادي تاريخ يعني  کهکنندمي

شايد  ،نند. برعکسکيتحليل دنياپرستانه از تاريخ تصور م مترادفتحليل مادي تاريخ را  -گيرنددر نظر مي يدنياپرست

 مبناي تفکرات اقتصاد يا تفسير از تاريخ باشد. و سم(ي)نسبت به شرق و مارکس گري و دنياپرستي بيشتر در اقتصاد غربمادي

ولي بايد توجه  ،سازدمعناي عالقمندي به دنيا را در يهن متجلي مي common sense يگري در فهم همگانهرچند مادي

به البته اين بدان معنا نيست که  ،پرستي و عالقمندي به دنيا نيستمارکسيسم اصالً به معناي پول اين مفهوم در کهداشت 

يعني اينکه تضاد مابين نيروهاي توليدي و روابط توليدي را کرد ين رويدر اگري ست. مادياعالقه به آخرت  يمعنا

بلکه مقصود کسي است که  ،ت، دنياپرست نيستدانند. و لفا منظور از ماترياليسمحرک و موتور تحوالت اجتماعي مي

ترين تفسير به باشد و اين در واقع نزديکمعتقد است تضاد بين نيروهاي توليدي و روابط توليدي عامل اصلي تحوالت مي

 اصطالح ماترياليسم تاريخي است. 

ه در اين تضاد نيروهاي روابط توليدي، معتقد است ک اياصل است و نيروهاي توليدي  اينکه آيمارکس در مورد ا

خيلي ساده  انيبشود. منظور از نيروهاي توليدي به به حسب نيروهاي توليدي ظاهر ميتوليدي و روابط  ،توليدي اصل است

. در اينجا مقصود از کند ياقتضا ميعني همان تکنولوژي، لفا اين تکنولوژي است که روابط اجتماعي متناسب با خودش را 

که همان است، روابط اجتماعي  از ينوع خاص،  Social Relations of Productionهمان يا  ديتول روابط اجتماعي

روابط اجتماعي در توليد است و نه روابط اجتماعي ديگر مثل روابط پدر با فرزند، شوهر با همسر و... و همچنين بايد اضافه 
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است. هرچند که درغرب، انسان کاال به  Production of Commodityکرد که منظور از توليد در اينجا توليد کاال يا 

 آيد چرا که قيمتي به نام مزد دارد ولي در نزد مارکس انسان کاال نيست. حساب مي

باشد. پس اصل بحث در حوزة توليد يا شود و نام فصل اول کتاب سرمايه، کاال ميبحث مارکس با کاال شروع مي

Production Sphere  .نيروهاي توليدي يا همان اصلي  عامل ،ن است که در توليد کاالهابحث اي نجايدر ااست

Production Forces باشد. اين نيروهاي توليدي ضرورتاً روابط تر همان تکنولوژي ميکه به زبان ساده ،باشدمي

اين  ،را داشتاگر نيروهاي توليدي، تکنولوژي گاوآهن و شبيه به آن  بيان ساده ؛ بهدنکناجتماعي خاصي را اقتضاء مي

جهت مسافرت به وجود آمد و از شتر و اسب در  وانو موقعي که کار ،کندمالک و رعيتي را اقتضاء مي يروها رابطه ين

يش تلکس با پيدا ؛اف پديد آمدحمل ونقل استفاده شد، نظام تجاري خاص خود را طلبيد و لزوم وجود کسي به نام صرّ 

آن زمان  افِچرا که صرّ ،ر شودهوليد کاالها در بازار پولي به شکل سيستم بانکي ظابايستي روابط اجتماعي مربوط به تمي

چون تلکس، تلفن، و وسايل ديگر اقتضاي چيزي ديگر را  د،يبه وجود آ هماهنگ با نظام موجود نيست و لفا بايد بانک

يکر شد اين رابطه، رابطة پدر و فرزند  آيد )همانگونه که قبالًدر نتيجه يک رابطه اجتماعي خاصي به وجود مي ،نمايندمي

 نيست، بلکه رابطه اجتماعي در توليد است(. 

هاي مارکس، حوزة ، زيرا در تحليلجواب مثبت است« آيا بانک توليد دارد؟»در اينجا ممکن است، سؤال شود که 

د است و بعد مسأله پول و سرمايه تولي ،توليد يک حوزة سرمايه دارد که پيرامون آن قرار گرفته و با آن مرتبط است. اصل

از جمله سرمايه صنعتي،  دارد، شود )سرمايه انواع مختلفيظاهر ميدر کنار آن  Merchant Capitalصنعتي، تجاري، يا 

گيريم .( پس نتيجه ميشود يمطرح مهاي اقتصادي مارکسيسم در درس تاريخ انديشه قسمتدر بحث آن تجاري، ... که 

کند. البته بايد خاطرنشان کرد متناسب با خودش را اقتضاء مي يک رابطه اجتماعي مرتبط با توليدِ ،ليديکه مفهوم نيروي تو

که به  يآن روابط اجتماعرد، اما متناسب با يپف يصورت م يدين امور توليهم به تبع ايدير توليدر امور غکه روابط اجتماعي 

با يک حلقه واسطه  يتماعگيرد و بعد از آن روابط اجتوليد شکل ميپس اول روابط اجتماعي مربوط به  د مربوط است.يتول

مربوط به توليد، بعد رابط اجتماعي با دو حلقه واسطه مربوط به توليد و الي آخر تا باالخر عقد ازدواج. احترام فرزند به پدر، 

و حتي نظام حکومتي را هم در بر گردد. فروختن يک جنس، ... که مثالً تا بيست حلقه واسطه به نيروهاي توليدي بر مي

 lordآن سنخ. سلطنتي باشد يا ملوک الطوايفي، بصورت  از اين سنخ باشد يا  از که حکومتکند که  ين مييو تعگيرد مي



 سه رويکرد به نظامهاي اقتصادي /  دکتر مسعود درخشان

 

 20 

گردد. پس به خوبي عمل کند يا فئوداليسم، که اينها همه به نيروهاي توليدي و يا به عبارت ديگر به تکنولوژي بر مي

غلط از مارکسيسم و ماترياليسم  يتحليل ، برداشت وه مفهوم عالقه به دنيا و به طريق اولي عالقه به پول و ثروتيابيم کدرمي

 داري هماهنگي دارد. باشد و اين تحليل بيشتر با سرمايهمي

 ؛آورد را به وجود مي Mode of Productionيک کيفيت توليد يا  ،مجموعة نيروهاي توليدي و روابط توليدي

شود. دهد که از آن به عنوان فئوداليسم، کاپيتاليسم و... ياد ميين شيوه يا کيفيت توليد يک نظام کيفي توليد را ارائه ميا

ظاهر « نظام»اينجاست که  يدر تحليل مارکسيستو در واقع  ،آورديک سيستم يا نظام را به وجود مي ،پس شيوة توليد

گويد اين تحول نظام در روند روند زماني متحول است؟ مارکس در جواب ميشود. حال اين نظام چگونه است که در مي

خاطر تضادي است که بين نيروهاي توليدي و روابط توليدي وجود دارد. روابط توليدي بعد از اينکه خودش را  هزماني ب

شود اما و سفت ميهد و محکم د هماهنگ با نيروهاي توليدي مطرح کرد از خود يک استقالل و انسجامي را نشان مي

کند و آن را از برخورد و اصطکاک انسان با طبيعت شروع مي ،نيروهاي توليدي در تحول هستند. چرا؟ مارکس در جواب

خواهد به انسان کمک چرا که طبيعت نمي ،ستاا طبيعت در تعارض بکند. انسان قبول مي Axiomبه عنوان يک فرض يا 

علم و فن را به  ،يد بر آن غلبه نمايد و از آن استفاده کند. برخورد انسان با طبيعتتاج طبيعت است و بامحکند و انسان 

ش يپيک سير فزاينده به  در اًو اين مرتب ؛دارد و دقت در عمل يعني تکنولوژي و فنآورد و انسان را به دقت وا ميوجود مي

يا  500 يحت ما بعد از مدت زماني که ممکن استو با اينکه روابط توليد هماهنگ با خودش را ايجاد کرده است ا رود يم

و در  اشته باشد،با روابط اجتماعي هماهنگي ن گريد کشد، تکنولوژي و نيروهاي توليدي متحول شده وبسال طول  1000

ت به  عبارت بهتر تفسير مادي از تحوالو شود و اين همان تفسير مادي از تاريخ )و سيستم متحول مي دادهنتيجه انقالب رخ 

 تاريخي( است. 

برد و به نحو خاص را در يک دستگاه تحليلي مي نظامهرگاه کسي مجهز به اين تحليل در اقتصاد اسالمي شود، اين 

است که اين نحوه  کند. مسلمبه تحوالت اقتصاد اسالمي به معناي تحليل يک نظام فکري و يک نظام اجتماعي نگاه مي

اي از روابط اجتماعي يعني رابطه مجهز به اين تحليل باشد ، اسالم را مجموعهکه  يکستحليل ثمرات خاص دارد. اوالً 

د. به عبارت ديگر اسالم را نيبانسان با خودش، انسان با خدا، انسان با جهان و انسان با انسان ديگر )روابط چهارگانه( مي
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به معناي  Social Relationيک  اسالم را به مثابه پندارد و لفابراي بيان اين روابط چهارگانه مي اي از ضوابطمجموعه

. )الزم به تفکر است که من  معتقد به رابطه پنجمي به نام حکومت نيستم و آن را ثمرة اين چهار کند يم يتلقوسيع کلمه 

 دانم(. رابطه مي

د يشود که با يگفته مشود. سپس اي از روابط اجتماعي در نظر گرفته ميعهتا اينجا ديديم که اسالم به معناي مجمو

بوده است. براي دستيابي به جواب اين سؤال ما را به تاريخ و  شيوه يا کيفيت توليد بينيم اين روابط اجتماعي مربوط به چه ب

گاه فکري تفسير نموده است و حوزه مارکس تاريخ را از آغاز تا زمان خودش به کمک همين دست ؛سپارندخواندن آن مي

هم مالحظه کند. را تغييرات جغرافيايي  ابد يتولخواست نسبت و حتي مارکس مي. توليد را هم از نظر دور نداشته است

خواهد نظام توليد در آسيا را بحثي در مارکسيسم است که مي Asian Mode of Productionشيوة توليد آسيايي 

ام حکومتي آسيا را به کمک آن تفسير کنند. گرچه خود مارکس فرصت انجام اين کار را نيافت، ولي تطبيق داده و حتي نظ

خواهد فرهنگ و نظام حکومتي آسيا را براساس روابط ديگران به انجام آن موفق شدند. در واقع نظام توليد آسيايي مي

 را.  گريد يهاطور جا بدين گونه مطالعه کرد و همينتوان توليد حاکم در اين شيوه توليد مطالعه کند. آفريقا را هم مي

راجع به  ستيمارکسالبته تفسيرهايي که متفکرين  . وتوان تفسير کرداسالم را هم به عنوان وجهي از اين مسائل مي

ه اسالم به از اين دستگاه تحليلي است. حال اگر از اين ديدگاه بخواهيم به مسألبا استفاده اند کم نيست و همگي اسالم کرده

 .اش را پيدا نماييمعنوان يک نظام نگاه کنيم دقيقاً بايد در اين طريق گام برداشته و جايگاه تاريخي

يعني روابط توليدي در حال تغيير هست  ،رودچون دنيا پيوسته در حال تغيير است لفا در روند تاريخ انتظار تغيير مي 

مختلف  عاما اين مدت مقاط .که ممکن است هزار يا دو هزار سال طول بکشد ها و نوساناتي داردپفيريو در نتيجه انعطاف

شيوة توليد يک  هر گويند بدين معني کهبندي مييا دوره Periodizationدارد و در اصطالحات مارکسيستي به اين 

ارکسيستي را به خود هاي مدارد. اين بحث بعد از مارکس به وجود آمده است و يک قلمرو از بحث Periodسري دوره يا 

هاي امريکاي التين مورد بحث قرار گرفته است. اگر کسي مجهز به و بيشتر توسط مارکسيست اختصاص داده است

Periodization بندي فقه را به حسب اين دوره به عنوان مثالآن وقت هاي آن در بستر تحوالت تاريخي شود، و تحليل

گويد که استدالل اصوليون در زمان آورد و ميت عقليه در اصول سخن به ميان ميداند و مثالً از بحث مستقالمتحول مي

کنند و معتقدند که آن مي« بنديدوره»شيخ طوسي با استدالل آنها در زمان شيخ انصاري تفاوت دارد و بعد صحبت از 
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اي ديگر فکر کند و اين يک نوع فشار و ضرورت و جبر است و به طور طبيعي اگر شيخ فقيه به گونهضرورتاً بايستي 

کرد. گرچه ممکن بود بيست سال زودتر يا پنجاه شد و آن را بيان ميگفت، فرد ديگري پيدا ميانصاري اين مطلب را نمي

واهد نظام اقتصاد اسالمي را مطالعه کند اسير آن دستگاه خسال ديرتر اين مسأله واقع شود. بنابراين دستگاه تحليلي که مي

ت، يدر بحث وال يحتکند و اين خود ثمرة بسياري دارد.شود که تاريخ را در آن بستر ماترياليستي تفسير ميتحليلي مي

 يه اسالمات زمان و مکان که در فقيمقتضل ياز قب يو اصطالحات ،کند يل خود را ظاهر مين تحلياستنباط، و ... هم ا

مکان خاص اثر ز ينمانگونه که در بحث شيوة توليد آسيايي رد، هيگ يبه خود م يخيتار يستيالير ماتري، تفست دارديموضوع

 .پفير استگيرد و انعطاف ناشکل خاص خودش را مي )روابط( گويد در اين حالتدارد و مي

پفيري پفير نيست، به نظر من انعطافکسيسم انعطافکنند مارفکر ميکه در اينجا بايد اشاره کرد که برعکس آنچه  

 يريانعطاف پف ي، در واقع نحوکه مطرح شده است يديجد ين بحث هايا ياست. حت يگرينش ديشتر از هر بيب يليخآن 

کنند که چيزي به نام مارکسيسم در دنيا از بين رفت، بايد گفت که مي گماندر حالي که همه مارکس است.  يدر بحث ها

بروز داده است )و در قالب نشان  يخاص در يک مقطعي از زمان از خود انعطاف پفيريصرفاً بلکه  ،نيست نيچنداً ايناب

قدرت تحليلي  شده اندمدوّن  تا کنون. مارکسيسم بهتر از هر دستگاه تئوريک ديگر که خود را مطرح ساخته است( يديجد

کند شيوة توليد در آسيا را با مي يسعآيد و هد. شيوه توليد آسيايي ميزمان و مکان را دارد و قادر است به آن انعطاف د

هاي اسالمي توجه به خصوصيات اين منطقه تفسير کند. بنابراين حتي مفاهيمي همچون مقتضيات زمان و مکان در تحليل

 دررت، چرا که ضرورت تا چه رسد به مسائلي مانند ضرو د،تفسير شو ياريخي تستياليماترتواند در دستگاه تحليلي مي

  .گرددبه شيوة توليد بر مي "مارکسيسم"دستگاه تحليلي 

 Internationalizingالمللي شدن يا که امروزه صحبت از بيندر حالي ،سرمايه در زمان مارکس داخل مرزها بود

کند نکي دارد عمل ميبزرگ نيست، بلکه نظام با شهر ها ديگر مسأله صراف چهارآن به ميان آمده است و مسأله بانک

کند. پس مشاهده امپرياليسم را ظاهر مي،  International Capitalوخصوصيات اين نظام بانکي و خصوصيات فشار 

المللي است. مارکس از امپرياليسم کنيم که خود مفهوم امپرياليسم به خاطر حدوث يک مفهومي به نام سرمايه بينمي

المللي بين ،کند و علتش اين است که در زمان مارکس سرمايهکه آن را مطرح مي کند بلکه اين لنين استصحبت نمي

المللي به عنوان ولي در زمان لنين پاي خود را از مرزها فراتر نهاد و لفا صورت سرمايه بين ،نشده بود و در درون مرزها بود
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و اال امپرياليسم اختراع  ؛دن امپرياليسم استدر نظام حکومتي همانا مطرح کر ثمره اشيک مادة تغفيه کنندة حوزة توليد 

 چرچيل و ترومن که نبود بلکه يک ضرورت تاريخي است و لفا امپرياليسم هم بايد داشته باشيم. 

حرکت حضرت رود که  يش ميبه عنوان نمونه تا آن حد پمباحث اقتصاد اسالمي در اين دستگاه تحليلي  مثال:

گويند اين دهند اينها مين هنگام که امام تشخيص مصلحت را بدست يک کميسيون ميکند و حتي آرا تفسير مي )ره(امام

کنند که چرا در اين مقطع يک ضرورت تاريخي بود و در اين دستگاه تفسيرش اينگونه است و بعد سؤال تاريخي مطرح مي

ند. برداشت تاريخي به تحليل گرداتاريخ )تحول نظام در بستر تاريخي( بر مي تحولبه وجود آمد و علتش را به علت 

شود چرا که تر ميگردد و بعدها بحث پيچيدهاش به تفسير حکم امام در شوراي مصلحت به عنوان مثال بر ميها ثمرهسيستم

آيد. شود بلکه تفسير خاص از آن به عمل ميمسأله بعد فرهنگي هم دارد. در مارکسيسم فرهنگ به فراموشي سپرده نمي

به نام حضرت امام که اين اعتقادات راسخ را در امور فرهنگي )يعني در ايدئولوژي اسالم( دارد بين دو  گويند شخصيمي

کشند. ها هرکدام ايشان را به طرف خود ميگيرد. از يک طرف اعتقادات امام و از طرف ديگر ضرورتگرايش قرار مي

ف ديگر يک حرکت تاريخي است و يک ضرورت نظام اقتصاد اسالمي از يک طرف تعلق به اعتقادات دارد و از طر

مسائل فرهنگي محدود است، يکجا به  بردکشمکش وجود دارد اما از آنجا که  ،باشد. و مرتباً بين اين دوتاريخي مي

شود اين تعارض بين نيروهاي توليدي و روابط گفته مي .شودشکست منتهي شده و مسأله به نفع تحول تاريخي حل مي

دهد چرا که در نهايت يک دستگاه ماترياليستي است که باالخره به گرايش ايدئولوژيک جهت ميتوليدي داللت 

بايستي اين به نفع آن حل شود. و اگر سؤال شود چرا اقتصاد اسالمي در اين مقطع از تاريخ اينگونه عمل کرد در جواب مي

 ست. ا Dominantغالبگويند در اينجا فعالً آن بعد فرهنگي مي

بندي قلمرو وسيعي در مارکسيسم همانند مبحث دوره The Theory of Dominanceيا  Dominancyبحث 

دارد و از اهميت زيادي برخوردار است. و به عنوان مثال در مورد مسأله سلمان رشدي در تحليلي مارکسيستي آن گفته 

د حل خواهد شد و مسائل واقعي وود به خشود که االن بعد فرهنگي غالب است اما اين موقتي است و با گفشت زمان خمي

خودش را نشان خواهد داد چرا که اين يک مسأله ايدئولوژيکي است و داراي برد محدودي است. اما بايد توجه داشت که 

گفرند و بنابر تحليل پل خانوف که معتقد به نقش شخصيت در تاريخ است، تفاوت از کنار مطلب نميآنها بي

دهد. لنين هم از داند و در مقاطعي شخصيت را روي تاريخ اثر ميساز ميايدئولوژيک را تاريخهاي فرهنگي و شخصيت
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گفرند و يابيم که آنها از تحوالت فرهنگي راحت نميدهد. بنابراين در ميگفرد و به آن جايگاه ميکنار اين مطلب نمي

کنند. هرچند که اب کند و لفا از آن مواظبت ميچرا که يک دفعه ممکن است کار را خر Leave it as it isگويند نمي

ها در تحوالت تاريخ و کنند جايگاه فرهنگگويند اين ميراث بردش محدود است، اما در مقطع مواظبت ميدر نهايت مي

وز اند. من هنهرچند که اصول را تغيير نداده ،تر شده استها قويباالخص بعد از تحوالت اورپاي شرقي در بين مارکسيست

اين تحوالت را با دقت بيشتري مالحظه  ، بلکه فقطمعتقدم که در اصول مارکسيسم در دنيا تغييري حاصل نشده است

توانيد ثمرة ظهور تحليل ماترياليستي از تحوالت تاريخ را در تفسير تحوالت نظام اقتصاد اسالمي اکنون مي .کنندمي

 مالحظه کنيد. 

يا  Background  چرا که از يک طرف ،رت شموليت وسيعي را داراستقد يفکر ياين مجموعه  ،به نظر من

بنابراين کساني که مجهز به  مختلف است. يطه هايدر ح يقيمتاحث عم يدارا ،سابقة فکري عظيمي دارد و از سوي ديگر

اين  کنم که يمد يمجدداً تأککنند. اين دستگاه تحليلي شدند، تحوالت نظام اقتصاد اسالمي را به شکلي خاص تفسير مي

کند ولي کنند مارکسيسم خيلي خشک برخورد ميپفيري زيادي برخوردار است، هرچند که همه فکر ميتحليل از انعطاف

يعني غناي مارکسيسم در حال  ،شايد به خاطر غناي مطلب باشد که ،پفير استبه نظر من برعکس است و خيلي انعطاف

علت اين مطلب  ؛هايي است که امروزه در غرب و شرق مطرح هستندساير بينش داري وحاضر خيلي بيشتر از غناي سرمايه

است و با اين تلفيق به يک  رواني و فرهنگي انجام_ان فلسفه، تاريخ، مسائل اقتصادييمتلفيقي نش ين بيااز اين روست که 

 غنا رسيده است. 

. کتاب شداز زمان آدام اسميت شروع حدوداً علمي  و مدوّن و منسجمدر غرب تفسير تحوالت تاريخ به صورت 

ن ياتفسيري از تحوالت تاريخ است. وي علت اصلي  ،ثروت ملل آدام اسميت بيش از آنکه يک کتاب اقتصادي باشد

دار يپا به تعادل رسيدو هر جا که است ناپايدار در ابتدا و لفا جامعه  ،گرداندرا به تضاد بين منافع فرد و جمع بر ميتحوالت 

تا  هياول يها. اسميت از زمانکرداهد واين نظامي جاودان است و تحول پيدا نخ که گفتميت ياسمبنابراين  شود.يو باثبات م

نشان داده است که تضادي وجود دارد. فکر نکنيد که تضاد اصطالح مارکس جا زمان خودش را مطالعه کرده است و همه 

تيکي اصطالح مارکس است. در نظام بورژوازي زمان اسميت تضاد به علت وجود بازار آزاد و نظام بلکه تضاد ديالک ،هست
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اين بحث را در فلسفه و بعد  يو .. آنچه براي فرد خوب است براي جمع نيز سودمند است و بالعکسبودها حل شده قيمت

گويد مثل اينکه يک دست نامرئي يا کند. اسميت ميکند و آن را در اقتصاد ظاهر ميدر بحث تاريخي تمام مي

Invisible Hand کند. الزم به تفکر است که اصطالح دست نامرئي تنها در در بازار وجود دارد که تعادل برقرار مي

برقراري تعادل را به  علت يکجا از کتاب اسميت آمده است و قصدش اين نبوده است که اين کلمه را اصطالح کند. او

 «آنچه که براي فرد خوب است براي جمع نيز خوب است و بالعکس»ن اصل که ياها و م قيمتخاطر وجود مکانيس

البته آزاد نه به معناي همه چيز  است،رقابت آزاد قائل به و لفا  ،ندادميايجاد اين تعادل محرک را  يفردمنافع  و ،داندمي

ه در خيلي از امور دخالت کند و مباحثي از اين گونه داند ککند و حکومت را موظف ميبرقرار مي را هاييبلکه محدوديت

 هاي اقتصادي )مبحث اسميت( آمده است. که تفصيل آن در درس تحوالت انديشه

کند. تحليل ميحال اگر کسي مجهز به اين دستگاه باشد، نظام اسالم و زير سيستم اقتصاد اسالمي را به نحو خاص 

هايي که همان نقش ارشادي است و هدف _شود يداده مدانيد در اقتصاد غرب جايگاه خاصي به دولت همانگونه که مي

شود که آن نيز به گفاري ميشود. همچنين صحبت از سرمايهمي ن دخالت مطرحيا يبراهمچون حداکثر کردن رفاه و رشد 

د هر کاالي نکه مان Commodityبه دنبال آن از پول به عنوان يک کاال يا ها متکي است و انداز و وجود بانکپس

شود و اينجاست که نرخ بهره قيمت پول قلمداد مي Rate of Investآيد و قيمت دارد، صحبت به ميان مي يديگر

حل کرد. از طرف ديگر بايستي به طريقي آن را اش در اقتصاد اسالمي اين خواهد بود که ميکند و ثمرهموضوعيت پيدا مي

ها به سهام و سهام نيز به بازاري جهت مبادله و خريد و خواهد و شرکتها ميبه نام شرکتخاصي بندي گفاري فرمسرمايه

بيني نشده است بايد به وجود آيد و مسائلي از اين قبيل و از آنجاييکه در فقه چنين چيزي پيش ،کندفروش نياز پيدا مي

 شوند. ها هم مجفوب آن دستگاه ميبته خيليشود و المطرح مي

به سمت هم دارند ميل ها نظاماند بگويند از بعد تاريخي ايي اخيراً انجام شده است که طي آن خواستههالبته کوشش

ستند. هشود و کاپيتاليسم و سوسياليسم از بعد تاريخي در حال رسيدن به يکديگر کنند. يعني شرق به غرب نزديک ميمي

اش اين است که اسالمي در کار نيست که بخواهد شد، اولين ثمره  Convergency Theoryل اگر کسي معتقد به حا

 سومي مطرح باشد.  نظامبه عنوان يک 
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ن اقتصاد بدين جهت که در بحث يا ،اقتصاد غرب با اينکه از قدرت تئوريک قوي برخوردار نيست اما در مقابل

کاربردش کند تا به عينيت(کند نه به تحليل فلسفي )برعکس مارکس که به تحليل فلسفي نظر ميبه عينيت نظر مي زينتاريخ 

که تحوالت تاريخي را به دوران اوليه، دوران قبل از بلوغ ، دوران خيز اقتصادي، دوران بلوغ،  رستوباالست. به عنوان مثال 

هاي هر کند و بعد شاخصتقسيم مي 19خره دوران جستجو براي کيفياتباالو ران بعد از بلوغ اقتصادي، دوران فراواني دو

ها به جمعيت، مثالً در دورة خيز اقتصادي توليد فوالد اينقدر است و حتي نسبت تعداد بيمارستان ،کنددوره را نيز يکر مي

ه اينها همه نظر کردن به عينيت است. رستو با اين کار خود خواسته تا ک ،کندسوادان را يکر ميباسوادان به بي

 برگردان مارکس در دستگاه اقتصاد غرب باشد. عکس

رسد مي Functionalکند لفا زود به همان تحليل از آنجايي که اقتصاد غرب در تحليل تاريخ هم به عينيت نظر مي

يگر چون با آمار و ارقام و اطالعات عيني سروکار دارد درکش آسانتر از طرف د ،روداش باال ميو در نتيجه کارايي

گردد. ولي برعکس مارکسيسم از  پيچيدگي خاص خود برخوردار است و در مقايسه با اقتصاد غرب از جايبه کمتري مي

تفسير تاريخي و برخوردار است. ولي اقتصاد غرب چون با عنييت سروکار دارد از جايبة بيشتري برخوردار است و هم در 

د به نرسفوق فوراً به هم مي کرديرودو روش يا  ،دگاهين دياز ابنابراين  .گرددهم در تفسير عملياتي عينيت مالحظه مي

)روند در روند است چرا که تاريخ در واقع عملکردِ ،بينيدرا باز کنيد فرقي ميان آنها نمي هااي که اگر شما کمي آنگونه

به عنوان مثال اگر نسبت  ،بندي کنطبقهآن را چنان اينگونه بود اين مقطع گويد اگر  ميروستو از تغيير. و نه تفسيري  ر(ييتغ

باسوادان به بيسوادان اين بود آن رادر دوران بلوغ قرار بده و اگر کمتر بود در دوران خير اقتصادي  اگر بيشتر بود در دورة 

گر تغيير را ديدي جايگاهش اين است به عبارت ديگر از ا گويد تاند بلکه ميکگيد چرا اينگونه تغيير ميتوليد انبوه نمي

آورد چرا که غرب از بينش فلسفي برخوردار نيست بلکه داراي کند. از چگونگي سخن به ميان ميچرايي بحث نمي

و چرا  ،مطرح هست بحث چگونگيدر آن باشد که عمدتاً مي Scientific Philosophyاي به نام فلسفه علمي يا فلسفه

 داند. اي از چگونگي ميرا مجموعه

                                                           

19 . Search for Quality 
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  از آنجايي که آنچه در اقتصاد اسالمي بيشتر مورد توجه ما قرار مي گيرد اين است که بدانيم چگونه بايد

تغيير به وجود آورد نه اينکه آنچه را واقع شده تفسير کنيم، حال کساني که مجهز به تفسير تحوالت تاريخي 

 تواند مجهز به ابزار تغيير هم بشوند؟شوند چگونه ميمي

آنکه به خواست شما بستگي داشته باشد گويد که روند تاريخ به طور طبيعي و بي: تحليل شرق مياز ديدگاه شرق -الف

کنيد ولي در شود که بتوانيد اين روند تاريخ را تسريع کند. اما دقت شما باعث ميشود و خودش را به شما ظاهر ميواقع مي

آن هم نه به صورت فردي  ،هر حال روند تاريخ خودش را بر شما حاکم خواهد کرد. همچنان که يکر شد با داشتن آگاهي

ع کرد. پس علم )علم اجتماعي( به يسرت راتوان اين روند مي Class Consciousnessبلکه به گونه آگاهي طبقاتي يا 

  شود.هاي طبقاتي ميمعناي ايجاد آگاهي

بحث علم و متدولوژي علم مطرح هست و  ،: در غرب بحث آگاهي طبقاتي ندارند و در مقابلاز ديدگاه غرب -ب

. ابزار تغيير توسط يک روش علمي به نام مشاهده و آزمايش قابل باشدحلش گويند مشکل را ببينيد و سپس به دنبال راهمي

خطا را ببيند و از آن درس گرفته و خود را تصحيح  سپس کند،وصول است بدين گونه که ابتدا مالحظه نمايد بعد عمل 

چرخد منتهي در هر چرخش مانند فنر نمايد و براي دفعة دوم نيز عمل کند و از اشتباهات خود درس بگيرد و اين سيکل مي

آزمايش و خطا ابزار هم از طريق  ،گفارندمي Positiveو علمي  ياثباتنام  کرديرويک چرخشي به طرف باالست. به اين 

 شود . اطالق مي Positive Economicsاز اين رو به اقتصاد غرب  ؛آيدبدست مي

 سابق(بينم ايران کشوري اسالمي شورويهاست در حالي که ميتکنولوژي در واقع مابه االشتراک نظام( 

گويد داري است. حال اين تحليل مارکسيستي که ميکشوري سوسياليستي و امريکا کشوري سرمايه

تواند وجود چند کشور با طلبد، چگونه ميتکنولوژي است که روابط اجتماعي متناسب با خودش را مي

 هاي مختلف اما با تکنولوژي واحد را تفسير کند؟ نظام

دي و روابط توليد يک شب و دو شب نيست و يشود تعارض ميان نيروهاي تولجواب مقدماتي: در جواب گفته مي -الف

کشد و مسلم تحليل شما به عنوان يک تحليل سه يا پن  ساله نمي تواند مؤيد باشد. سال طول مي 2000حتي و  500گاهي 
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اي هم و يک عده باشدآخرش همين است که فرعوني  ا تايبه گمانش دنکرده است زمان فرعون زندگي مي درکسي که 

 ين منوال است؛ اما ميا همواره بديکرد دن يا بود، فکر ماروپ)فئوداليسم(  يتيو رعمالک  يه و کسي که در زمان باشند،برده 

خواهد نمريکايي ديگر آاي که حتي به گونه ،روددر تغيير و روند زماني از بين مينظامات االن اينگونه نيست و اين م که ينيب

نحوي تحت نفوي يا گويند کشورهايي که به ميستها( ي)مارکسو  ،تحميل کرده استآمريکا خودش را در حال حاضر  .بود

کنند که دائماً بايد به آن رود. آنها امريکا را به مريضي تشبيه ميمستقل کنيد. خودش از بين ميرا هستند آمريکا مستعمرة 

شود و با مستقل شدن اين کشورها، امريکا از بين خون تزريق کرد و اين خون از کشورهاي تحت سلطه و نفويش تأمين مي

 classيطبقات يآگاه نگه داشته است چرا کهخود راآيد. اما فعالً سياليستي در ميرود و به شکل سومي

consciousness دار هم آگاهي دو طرفه است. از يک طرف کارگر داراي اين آگاهي است و از طرف ديگر سرمايه

 کند. طبقاتي دارد و از خود مواظبت مي

توانسته  Internationalization of Capitalدر ابعاد  داردر بحث لنين آمده است که آگاهي طبقاتي سرمايه

آنها تغفيه نمايد چرا که ارزش اضافي داخلي به  Surplus Valueيارزش اضافا استثمار کند و از رکشورهاي ديگر 

ارگر برد و لفا آن کارخانه آمريکايي براي اينکه جلو بحران کارگر خودش را بگيرد، کاي است که آن را از بين ميگونه

به خاطر  نکه يبر ا يمبنافريقايي يا فيليپيني يا پاکستاني يا... را استثمار کرده است. بحثي در مارکسيسم مطرح هست 

کنند و اين استثمار با توجه به کارگران وابسته به يک نظام کارگران ديگر را استثمار مي ،المللي شدن سرمايهبين

هايي که شوروي براي مبارزه با امريکا در پيش دن است. بنابراين يکي از راهداري در حال انجام شهاي سرمايهسياست

گونه کشورهاي کوچک و قطع رابطه با گيرد همان ايجاد استقالل براي کشورهاي کوچک است. با مستقل شدن اينمي

 خواهد آمد. کشورهاي بزرگ، به طور طبيعي آن کشور بزرگ )مانند آمريکا( به زانو در

شود و بعد بحثشان در اين است که جواب گفاشته نميها بيکنيم که اين مسائل از جانب مارکسيستده ميپس مشاه

شود گرچه ممکن است دويست سال طول بکشد و بينيد اما باالخره کشور فيليپين هم مستقل ميدر اين مقطع اين جور مي

ت. اينجاست که من بين تحليل شرق و غرب فرق عمر ما براي مشاهدة آن کفاف ندهد و اين همان تحليل فلسفي اس

ايم )اين اصطالح کينز مردهما  يمدت همه دگويد بحث بلندمدت نکنيد چرا که در بلنکينز مي ،گفارم. در اقتصاد غربمي

مدت همه کوريم )اين را من که در کوتاه در حالي که در اقتصاد شرق مارکس فقط از بلندمدت بحث ميکند چرا ،است(
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گويد اين وضعي که در حال کنم و داللت کالم او نيز همين است(. به عبارت ديگر مارکس ميمارکس منسوب ميبه 

اي که در بلندمدت اين نخواهد بود. ولي در اينجا ممکن است اين سؤال پيش شود، قطعي است به گونهحاضر مشاهده مي

مارکس را قبول کنيم و اينجاست که در مقام مقايسه غرب توانيم حرف ايم پس چگونه ميآيد که ما بلندمدت را نديده

کند و به عنوان مثال گيرد ولي دستگاه فلسفي شرق روند را استنتاج ميکند. دستگاه غرب مقطع را اصل ميتر عمل ميقوي

هاي در مورد ايران که داراي حکومت  اسالمي است معتقد است که در يک مقطع خاصي آن نظام غرب زمان شاه فشار

روحي و فرهنگي بر مردم وارد آورد و مردم حکومت اسالمي را پفيرفتند ولي با گفشت زمان که ممکن است کم يا زياد 

باشد اين مسأله حل خواهد شد و اين تکنولوژي که حاکم بر اين دستگاه است خواه ناخواه ايران را هم به سمت سوسياليسم 

 خواهد برد. 
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Analytical Approach 

 

 يماز يک نظام  abstractتحليل به يا در واقع و سيستم خالص  يعني pure system به بيشترتحليلي  کرديرو

گران نيست پژوهشمحققان و  توجهزياد مورد  Analytical Approachتحليلي يا  کرديروداشت که  توجهبايد پردازد.

ندارد تا در  وجوداي براي يک عالم فيزيک انگيزه که يتيمثل وضعارد. هم اين است که از عينيت فاصله د آنو دليل 

مواجه است که اين  سؤالمتافيزيک فکر کند و يا براي يک پزشک که در خصوصيات روح بينديشد و همواره با اين 

 کند؟ ي دارد؟ و چه گرهي از کار او باز ميضرورتمطلب براي او چه 

و بخاطر همين هم هست که ما  شودميخيلي کم  يفلسفبه مسائل  توجهباشد بحث  موضوعنوعاً وقتي که عينيت 

اتي که به فلسفه توجهمتمايل شده است و به همين اعتبار  آنبه سمت  بيشترات توجهبينيم با رشد علوم تجربي مرتب مي

ها در دانشگاه .شودر ميبه علوم تجربي زيادتر شود، دقت در مسائل فلسفي کمت توجههرچه  واقعبوده کم شده است. در 

دقتي که  آن اقتصادهاي نمونه در دانشکده عنوانبه  ،به مسائل مجرد يا انتزاعي کم شده است توجهکنيد که مي مالحظههم 

و بانک و ارز، تجارت  پولنفت و انرژي،  اقتصاداي، منطقه اقتصادکشاورزي،  اقتصاد، ريزيبرنامهسنجي،  اقتصادروي 

به مسائل عيني آنچنان  توجهکه  کندمينيست و اين امر داللت بر اين  اقتصادنسبت به مباحث فلسفي  ودشمي المللبين

 هينظردر  نتيجهقرار داده است و در  تيدوم و سوم اهم يدرجه ات مجرد و انتزاعي و فلسفي را در تحقيقهست که 

 است. ها هم برداشت انتزاعي و تحليلي کمتر ها و در تحليل سيستمسيستم

هاي عملياتي و تاريخي است همانطور که از بحث مستقلبسيار محدود است و اگر هم باشد  زمينهمطالعات در اين 

به  مثالًدشان ومشغول کارند يا خ اقتصاديکساني هم که روي فلسفة  اقتصادکنيد. در مي مالحظهدر علوم ديگر هم 

سنجي مي  اقتصاديا اينکه با کساني که بانکداري و  اشراف ندارند، ينيع يگر حوزه هايا ديسنجي و  اقتصادو يا بانکداري 

هر  ،شودربطي داده نميآنها  بين اين دو قلمرو کامالً جدا از هم بوده و در حال حاضر جهيدر نت و ،دانند کمتر رابطه دارند
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 اقتصادمثال استاد  عنوانند. به دهاي نسبت به هم نشان نميو گاهي هم هيچ عالقه ندنکمي تحقيق به طور مستقلکدام 

داند اصالً هم نمي اقتصادو استاد فلسفه  ندنکمينگاه  اقتصادبه چشم يک انسان بيکار به استاد فلسفة  ريزيبرنامهسنجي يا 

است و چون خودش هم رياضيات  پيچيدهداند رياضياتش خيلي سنجي چيست و فقط مي اقتصادکار استاد  موضوع

فهمد. لفا دنيا به نمي وع کندرجکتابش به هم  اگر دهد تا برود ببيند مطلب چيست واي نشان نميعالقه ينبنابراداند نمي

را کار کند  اقتصاديفلسفه  مثالًاي باشد و اساتيدي باشند که اي نيست و يا اگر عالقهها يا عالقهسمتي رفته که در دانشگاه

هيچ ربطي عمالً بين اينها  بنابرايناند و هم نسبت به اينها بيگانه آنهابالعکس نسبت به قلمرو ديگر کامالً بيگانه هستند و 

 نيست. به نظر من اشکال دقيقاً در همين جاست. 

 بحث ما در اينجا دو قسمت دارد: 

هاي باالخص و نظام اسالمي اقتصادبه برداشت تحليلي در مورد نظام  مربوطات تحقيق ضرورتاثبات  -الف

 ور کلي. به ط اقتصادي

مباحث فلسفي و  يعنيايجاد رابطه بين اين دو قلمرو  طريقه حل نمي شود مگر از مربوطل سائاثبات اينکه م -ب

 . شود(ين بحث پرداخته نمين گفتار به اي)در ا مباحث تاريخي و عملياتي

اول کار مشکلي است و فکر نکنم هم که بتوانيم دليلي ارائه دهيم که ردي برايش  مسألهکه اثبات  آيدبه نظر مي

زياد  هاان بايدها و هستيز ميتماهنوز  واقعنباشد و يا اينکه توانسته باشيم تمام ايرادات وارده را جواب گفته باشيم. در 

هاي به روش علمي و روش مربوطهاي و بحث ،تاده استجا نيف چندان مسألهروشن نيست و در خود مباحث فلسفي هم 

در . افزوده شده است مسألهگي پيچيدبه و ...، راسل ات ينظربا کارهايي مثل به تازگي نرسيده بلکه  نتيجهفلسفي نه تنها به 

قرار گرفته است و ات فلسفي االن در رتبه دوم تحقيق ،حاليکه قبالً حاکميت با مباحث فلسفي بود، اما با رشد علوم تجربي

علمي است که در مقابل علوم تجربي قرار گرفته است و يا  ي آمده است و بحث از فلسفه پديددر خود فلسفه هم شبهاتي 

که  و همين ،که بر تيرگي بحث افزوده شود شودميات فلسفي بحث از روش علمي است و اينها باعث تحقيقحتي در 

دهند که خودشان راوارد اين مسائل نکنند و در مقابل به علوم ان ترجيح ميگرپژوهشها حاصل شد، محققان و تيرگي
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قتشان ورسند که مي نتيجهکنند سرانجام به اين ات زيادي ميتحقيقتجربي بپردازند. باالخص بسياري از افرادي که در فلسفه 

کنند نسبت به نهايت اصالً ترديد ميو در  ،کنندطلب را به طور صريح بيان ميمتلف شده است و گاهي از اوقات هم اين 

عمدتاً روي برخورد   توجهها ات سيستمتحقيقشود که در باعث مي يعني ،کندکل مباحث و اين هم قضيه را خيلي بدتر مي

عملياتي برود. 

يوقي  بعد از ورود هم اگر ؛شودمينها خسته وسيع شده است که فرد از ورود به آاي امروزه مباحث فلسفي به اندازه

داشته باشد چون جايبه علوم تجربي يا برخورد عملياتي و تاريخي خيلي زياد است او را نيمه کاره به سمت ديگري 

ها را تضعيف کرده به برداشت تحليلي از سيستم مربوطات تحقيقترين پارامترهايي است که کشاند و اين يکي از مهممي

تواند فوق ليسانس مي اقتصاد. دانشجوي کندميامر نيز دقيقاً داللت بر اين ها و شما دقت کنيد که برنامه دانشگاه ،است

چيزي بداند و اين را خودتان هم  اقتصاديبه فلسفه  مربوطبگيرد و يا حتي به درجه دکتري نائل شود بدون اينکه از مسائل 

 ايد.تجربه کرده

نيز دشوار است. اما براي اينکه وارد بحث شويم  آنات بمشکل و اث ،موضوعبه اين شد که  مربوطتا اينجاي بحث ما 

توانيم از مثالي آغاز کنيم. در علوم تجربي هر حرکت برسيم مي نتيجهمسائل فلسفي نکرده و زودتر به  آنو خود را درگير 

 مالحظهاست اين مدل در برخورد اول  ممکناين متوقف بر يک مدل است هرچند هم که  شودمياتي که انجام تحقيق

حتماً  شودميکه در عينيت انجام  )کاربردي( نيز هر حرکت تئوريک و يا هر حرکتي اقتصاددارد. در  وجودشود اما ن

اند. شما انتزاعي فرموله شده صورتبه  اقتصاديو در يک مدل روابط بين متغيرهاي  ،يک مدل استوار شده است براساس

و محال است که انسان درعينيت تصرف کند  ،لحاظ نشده باشد آن در کنيد که اين قاعده پيداتوانيد حتي يک مورد را نمي

 ،حرکات خيلي کودکانه اصطالحمگر به  ،مدلي نباشد که در يهنيت خود از عينيت ترسيم کرده باشد براساسبدون اينکه 

گفته  چرا که قدرت تحليل عينيت در يهنيت کودک هنوز شکل نگرفته است، هرچند هم که در اين نيز بحث است و

دارد به  وجودالگويي که در يهن وي  براساسکودک هم در رتبة بسيار نازل خودش از عينيت يک الگويي دارد و  شودمي

 ورزد. مبادرت مي آنانجام 

دهد بلکه اين به واسطة يک مدلي است که در العمل نشان نمياً در عينيت نسبت به تغييرات عيني عکسمستقيمانسان 

ن مدل يتر است، و هر چقدر اقيدق يريم گيتصم، تر باشدپيچيدهشکل گرفته است و هرچقدر اين مدل  يهنيتش از عينيت
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شناخت است و اين شناخت  مستلزمگيري در عينيت ميماست که تص يهيتر است. بدطيبس يريم گيتر باشد تصميابتدائ

تر باشد مدل نيز اگر بخواهيم اين شناخت عميق ؛ واز عينيت يتحليلي و يا مدل دستگاهداشتن يک  اب مگرشود حاصل نمي

تر از عينيت است شناخت عميق مستلزم ن امرياتر باشد، گيري دقيقتصميمتر باشد. به عبارت ديگر اگر بخواهيم پيچيدهبايد 

 گي مدل است. پيچيد مستلزمتر و شناخت عميق

ه چه در عرض، چه در طول و چه در عمق وجوهمه  آنگيري جامع است که در تصميمگيري دقيق به معناي تصميم

 آنهمان شناخت روابط  زين شناخت در عرض .ناميمتر ميتر و انتزاعيدقيق ل. شناخت در عمق را تحليشودمي مالحظه

. باشدمي، تحليل تاريخي )تحليل تحوالت در روند زمان( زين شناخت در طول .ر استگبا علوم دي Disciplineرشته يا 

امعيت بايد در سه بعد عمق، عرض و طول باشد. و همانطور که گفته شد منظور از طول همان زمان و تحليل در طول ج پس

همان بررسي تحوالت تاريخي است. تحليل طولي نيز خود نيازمند به يک مدل است تا بدان وسيله تاريخ را تفسير کند، لفا 

هم داراي چند بعد است. شناخت تاريخ  آنشناخت و  دستگاهاراي بينيم که در مرتبه هرکدام از اينها هم خودش دمي

يا مدل  دستگاه. اين شودميتاريخ تفسير  آنتحليلي است که جداي از تاريخ است و به کمک  دستگاهداشتن يک  مستلزم

 يعنيتر است )دقيق دارد و هرچه اين مراتب تجريدي باالتر باشد، مدل قرار يقيناً نسبت به عينيت در مراتب تجريدي بااليي

 تر است(. حال چرا؟ پيچيده

. نگاه به ظاهر چيزي جز علم ظاهري و شناخت اوليه براي 

اي براي وي حاصل کند شناخت اوليهال شخصي که به يک ساختمان بزرگي نگاه ميمث عنواند. به کنانسان حاصل نمي

خبر سازي بيشخص، فردي باشد که از فن ساختمان آنن ساختمان چقدر بزرگ يا چقدر زيباست. و اگر که اي شودمي

و در جواب به اين  کند طبقه نگاه مي 50هاي بزرگ نديده باشد با تعجب به اين ساختمان حال ساختمانه باشد و يا تا ب

ل يتحل ،بحثن يا. در پاسخ مي گويد ة ظاهر استبا يک توصيفي که دقيقاً منعکس کنند معموالًکه چه ديدي؟  سؤال

برسد به جايي  ، تاکندشخص مورد نظر ما با تحليل يک کودک دبستاني و تحليل اين دو با تحليل يک دبيرستاني فرق مي

  ر است.ييجاد تغيت شناخت، اي، اوج و غايدانش بشرکه مراد ما از شناخت تغيير دادن باشد که در اين مقطع از 
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طبقه، شناخت براي تغيير بدين معني است که اوالً تفسير کنيم  اين  50به مشاهدة يک ساختمان  مربوطل در مثا

 50در جاي ديگر چه بايد بکنيم و اگر خواستيم بجاي  آنايستاده است و براي ساختن ساختماني مشابه  چگونهساختمان 

اينکه يا  يعنيتغيير در اينجا  .را برداريم چه کنيم آنبقه از ط 10عمل کنيم و يا اگر بخواهيم  چگونهطبقه بسازيم  60طبقه، 

تکاملي داده و يا تصرفي کنيم. حال اگر به  آنآوريم و يا نسبت به  وجودتصرف کنيم يا مثل خودش را به  آندر خود 

او دقيقاً بدنبال کسي که تا کنون يک ساختمان بلندي نديده است بگوييم بايد مثل اين ساختمان را در جاي ديگري بسازي 

فهمد که اين سنگ است يا يک اگر در آنجا يک چيز قرمزي بود، مي مثالًساختمان باشد  آنرود که به رنگ چيزهايي مي

اين دقيقًا  يعنيگفارد را روي هم مي آنهاقرمز باشد و بعد  آنکند تا عين مي پيداشيشه خاصي است و او نيز يک چيزي 

ي که بالفاصه از عينيت در يهن وي شکل گرفته است. و اگر به کسي که درون اين ساختمان را مدل او از عينيت است، مدل

ورزد و کسي که نسبت به مواد بکار رفته مبادرت مي آناين کار را واگفار کنيم او به يک نحوه ديگر به انجام  ديده است

کند با روي هم گفاشتن آجر و گچ آن سد سعي ميشناي دارد ولي هنوز آهن بکار رفته را نميبيشتردر ساختمان آشنايي 

با گفاشتن آهن  کندميساختمان را بسازد و حتي کسي که مطلع است در درون ساخمان آهن نيز به کار رفته است سعي 

از ساختن دو يا سه طبقه يک دفعه  پس نتيجهخبر است و در بي آنآن ساختمان مورد نظر را بسازد اما از نوع آهن و نظر 

 . شودميفرد داشت هالک  آنکه  يباطلشناختي زير باشد به خاطر مدل  آنريزد و هر کس هم رو ميف

اي باال رفت با هم و بعد از اينکه تا اندازه باشدمييک مملکت نيز مشابه همان ساختمان در مثال ما  اقتصادينظام 

ند. نظام سياسي نيز اين شومياي هم هالک ميان يک عدهسيستم بوده است و در اين  آنچرا که متأثر از ظاهر  آيدمي پايين

د، يآ وجودبشود در اينجا نيز سعي مي رد،او رئيس جمهور دکشور ديگري مجلس  شودميوقتي مشاهده  مثالًگونه است و 

ب حاال اين گويند خوکنند و در نهايت ميترديد مي آنواليت فقيه ندارند و بعد در  آنجاکنند که ولي يک دفعه نگاه مي

اينجا  درماند که به اين ساختان يک چيز ديگري هم اضافه کنيد. شناخت است و بايد داشته باشم و مثل اين مي اسالمنظر 

 متأثر از ظاهر بود و لفا از دقت الزم برخوردار نبود. 

توانيد ز دو طبقه نمياينجا مدل ساده است و با اين مدل ساده بيش ا درکنيد و يک موقع شما ظاهر را نگاه مي پس

اين است که آجر را  دومرتبه مة پيچيدتر دارد. شناخت پيچيدهاحتياج به شناخت  بيشتربسازيد و براي احداث طبقات 

 عنواناين حالت شما به  درکنيم و کنيم و يا طاقي را برداشته و به يک ميلگرد برخورد مي مالحظهرا  آنبرداشته و پشت 
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است مخاطب اشکال کند که در ساختمان  ممکن .دهيد تا ميلگرد بياورندطبقه دستور مي 50تمان مهندس براي ساختن ساخ

برخوردي است که از ظاهر  مسألهاست. برخورد کودکانه با يک  برخورد کودکانهمشابهي که ديديم ميلگرد نبود و اين 

بيند در حالي دارد که مياي را بر ميهکند، درست مانند يک کودک که براي ساختن يک چيز درست اولين قطعشروع مي

دهيد که اي را به يک بچه ميبيند و يا وقتي که يک چيز ساخته شدهاي را بردارد که در شئ مشابه نميکه بايد اولين قطعه

ا بر گوييد عين اين را بساز او اول قطعة رويي ربعضي از قطعات در رو و بعضي از قطعات در زير قرار دارند و به او مي

بگفارد، اما بچه  آنهاي رويي را بر داشت تا در مرحلة بعد قطعههاي زيرين را بر ميبايد اول قطعهکه ميدارد در حاليمي

کند چرا که شناخت او يک درک ندارد و اگر به او بگوييد که بايد اول قطعه زيرين بردارد با ترديد به شما نگاه مي

 شناخت ساده است. 

تري برخوردار باشد و اين پيچيدهبايد از شناخت  ،ترپيچيدهن گونه است که براي اخف تصميمات خصلت انسان اي

توان به نحوي که با تجزيه يک شئ نمي شودميهاي باال مطرح رود تا جايي که نياز به تخصصمي شيپسير همين گونه به 

کنيم و روي هرکدام  Disintegrateدانه برداشته يا  طبقه دانه 50را ساخت و در مثال ما اگر اجزاء يک ساختمان  آنمثل 

، اجزاء را روي هم قرار شماره هاساختمان را در جاي ديگري بسازيم و به ترتيب  آنبگفاريم و بخواهيم مثل  يشماره ا

ي اد. اما اگر برريزبوده است ولي فرو مي آندانم که اين ساختمان به طبقه چهارم برسد و با اينکه دقيقاً کپي دهيم، بعيد مي

بيند کمک بگيريم و مشخصات که پشت اين عينيت را مي معمار متخصصطبقه از يک مهندس  50ساختن اين ساختمان 

کنيم او قلمي را بر طبقات و... به او بدهيم، مشاهده مي تعداديم بسازيم از نظر سطح زيربنا، خواهساختماني را که مي

نمايد و بعد از اينکه کار محاسبات تمام شد ت خطوطي را بر روي کاغف رسم ميدارد و با انجام يک سري محاسبامي

دهد چون محاسبات من اين اندازه را مي پاسخمتر  5/12که چرا  سؤالمتر بکنيد و در جواب به اين  5/12گويد زمين را مي

برداشته و در  آنبتون يک استکان از  دهد و بعد از ريختنمتر مي 3دهد و بعد دستور به ريختن بتون به اندازة نشان مي

ها مناسب نيست و بايد مجدداً گويد اين بتونکند و چه بسا يک دفعه ميگيري ميرا اندازه آنآزمايشگاه ميزان مقاومت 

 آنطبقه روي  50دهد که اگر اين بتون را بريزيد و بعد کند که محاسبات اين جور نشان ميبتون تهيه شود و اضافه مي

است واژگون شود و با اينکه هنوز ساختمان ساخته نشده او  ممکنو  شودميسال ديگر افت کرده و ک   20يد، بساز

 است.  پيچيدهسال بعد واژگون مي شود و اين همان حاصل شناخت  30گويد که مي
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رد اوليه شئ را داشته که انسان با برخو توجهنيز بايد اين شناخت دقيقاً لحاظ شود. بايد  اقتصاديهاي در نظام

و براي نوع بشر که علمشان حصولي است در برخورد اوليه همه چيز را  ،شناسد مگر اينکه علم حضوري داشته باشدنمي

بايد يکي بر سر علم زده و يکي بر سر عينيت تا ببينيم ربط بين اينها  بنابراينتوانستند بشناسند. ها ميشناسند گرچه بعضينمي

توانيم بفهميم اين آجر چيست تا بتوانيم ساختماني با آجر بسازيم. مقاوت آجر را بايد حساب مي هچگون مثالًو  ،چيست

مقاوت دارد  آياتن است  500هزار تا از اين آجرها در يک ساختماني بکار رفت که وزن ساختمان  تعدادکنيم تا ببينيم اگر 

ها را ها و سينوسها و تانژانتمهندس لگاريتم آننيم مانند يا ندارد تا برسيم به جايي که براي ساختن يک ساختمان بتوا

و مدل بسيار انتزاعي است  پيچيدهدر اين حال شناخت بسيار  .نيست مربوطسازي حساب کنيم در حالي که اينها به ساختمان

 . تر استهرچه از عينيت مجردتر باشد، دقيقو  مجرد از عينيت است، يعني Abstractيا 

 خارجاين سيستم را بايد از عينيت  يعني ،انتزاعي از سيستم داشته باشيم يکرديرويک سيستم ما بايد براي شناخت 

 نيروهاها را رسم نموده تا تقابل مقاومت آنتحليلي خود برده و روابط را مشخص کنيم. به دنبال  دستگاهکرده و سپس در 

بايد متفکر شد که در اين الگوي طراحي  .کنيمراحي ميالگوي تغيير( را ط يعنيالگوي ساخت ) آنمشخص شود و در پي 

يسي انگلسازند و بعضي ديگر با متد فرانسوي مي مثالًها ساختمان را با متد نظرات متفاوت است، بخاطر اينکه بعضي

ن ساختند و اشکانيان به يک سبک ديگر و يا در زماهاي باستان هم ساختمان را يک جور ديگري ميسازند. روميمي

فهميدند، بلکه ها را نميها بسازند و اين بدان معني نيست که اشکانيان مقاومتهخامنشيان ياد گرفته بودند که مثل رومي

ها را حساب گفاشتند مقاومتها را روي هم ميهم که خشت آنهاگوي ديگري بود. لفهميدند منتهي الگوي تغييرشان، امي

آموخته و خود کامل کردند تا به زمان ما رسيده  آنهاسازند و بعد از اي ديگر ميگونه کردند اما بعد ديدند که ديگران بهمي

نه تنها ايستاده است  شودميايستاده است و گفته  چگونهبل تصور نيست که اق سازند که براي ماهايي را ميکه ساختمان

 شود. بلکه اگر زمين هم بلرزد واژگون نمي

اي يک نظام است. گاهي از اوقات اين نظام ساده است و پديدههر حرکت يا هر امري يک سيستم است و  پس

نيازمند يک شناخت ساده است مانند انداختن يک قطعه قند در ليوان که داراي مدلي ساده است. شما صبح هم که چاي 

عينيت و چاي هم يک عينيت نوشيد بايد يک مدلي داشته باشيد که بتوانيد قند را برداشته و در چاي بيندازيد. قند يک مي

ريزيد بگيريد اين چاي را ميل کنيد بايد مدل داشته باشيد. شما چرا چاي را روي قند نمي تصميماست و شما براي اينکه 
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اندازيد و اين يک الگو هست و حتي اينکه شما گفتيد اين چاي نياز به يک يا دو حبه قند دارد اصالً بلکه قند را در چاي مي

يا دو حبه بلکه شما آموختيد  خواهدچاي يک حبه قند مي آنکند بر اينکه لگوست چرا که ظاهر داللت نميخودش يک ا

کنيد بلکه را ميل نمي آننيز يک دفعه  نوشيدنو بدان وسيله علمي براي شما حاصل شده است در هنگام  آيديا تجربه کرده

 بيشترقتتان هم د پسباشد، از اين  بيشترالگو دارد و اگر شناختتان مسائلي از اين قبيل دقيقاً يک  .نوشيددر چند دفعه مي

است خداي  ممکن شود يگفته متا جايي که  زند، يصدمه مگلويتان به باشد  بيشتر. اگر گرمايش از يک حدي شودمي

کم يزان قند را لفا م ،حاصل شودگريديک بيماري است  ممکنکنيد  بيشترميزان قند را  .نکرده بيماري بر شما عارض شود

 شده است.  بيشترکنيد و در اينجاست که شناخت 

را بنا کنيد يا  اقتصاديي است تا چه رسد به اينکه بخواهيد ضروريک مدل  وجودبراي انجام هر حرکت، پس 

 اآنه Disintegrateبدون مدل و با صرف برخورد عملياتي که همان تجزيه کردن آجرها يا  .ريزي کنيدسيستمي را پايه

چرا ما نداشته  پس شودميدارد و لفا گفته  وجودبانک  انگلستاندر  شودمي. اينکه مشاهده انجامد يبه شکست مدر ابتدا 

هاي کنيم و حتي قيافه بانک را نيز مثل بانکها درست ميآنباشيم و بعد براي  اينکه بانک درست کنيم يک بانک لنگة 

چي  انگلستانگوييم خوب ديگر نظام و سپس مي خواهد، شوراي کفا و غير ميکنيم و بعد اين بانک رئيسدرست مي آنها

طور سائر  گوييم چطور ما نداشته باشيم و همينو... دارد. مي اوراق بهاداربيمه، بازار بورس و  انگلستاندارد؟ فرض کنيد 

ايم و يک سيستم رده و مونتاژ کردهاين سيستمي که در حال کار کردن است به اينجا آو مختلفبا اين کار قطعات  ،مسائل

سيستم و يا اين سيستم را شناخته باشيم،  آنايم بدون اينکه الگوي نظري يا تجريدي يا انتزاعي براي خودمان درست کرده

مثال  عنوانش کجاست. به جايگاهماشين  آنفهميم اين قطعه در سيستم را هم شناخته باشيم خوب مي آنکند اگر فرق نمي

اي که قطعه آنين عکنيد و بعد در مقام ساختن ماشيني مشابه اگر بخواهيد مي مالحظهه در يک ماشين بزرگ را يک قطع

که اين قطعه به درد ماشين شما  شودميبسازيد و در ماشين خود قرار دهيد چه بسا به شما گفته  يدادر ماشين اولي ديده

 برايماشين است و  آنگويند اين قطعه براي معفلک مي ،کندکار ميماشين دارد  آن درخورد و با اينکه اين قطعه نمي

هاي ماشين باشد درست کنيد. اي که هماهنگ با ساير قسمتاينکه شما بتوانيد ماشين خود را به حرکت درآوريد بايد قطعه

همان قطعه بزرگ و قوي حال اگر همان قطعه را در ماشين ساخته خود به کار ببريد به محض اينکه دگمة ماشين را بزنيد 
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که ساير قطعات خورد شود چرا که بين  شودمياش واقعاً باال بود، در اين ماشين همين قطعه باعث ماشين کارايي آنکه در 

 اين قطعه و قطعات ديگر هماهنگي نيست. 

که در ساختن يک ها بايد دقت کافي به عمل آيد و حداقل اين ميزان، دقتي است سازي يا بنا کردن نظامدر سيستم

سازد در موتور ژيان را بسازد با کسي که موتور تريل را مي خواهدشود. کسي که ميخانه، منزل يا موتور اتومبيل مبفول مي

 شرکتموتور هواپيما را بسازد باز چيز متفاوتي است. موتور هواپيما را هنوز  خواهددو مقوله متفاوت هستند و کسي که مي

خريداري  شرکترا از اين  آنسازند و حتي شوروي براي اينکه هواپيما بسازد موتور ديگر مي کتشررولزرويس با دو 

و اگر بخواهد خود مونتاژ کند دقيقاً جزء جزء اين نظام را  خواهدو معتقد است اين تخصص خاص خودش را مي کندمي

 کندميگيرد و بعد با دقت الزم اين را بنا نظر مي را در نيروهاتقابل  يعنينموده و مقاومت  مالحظهشناسد و روابطش را مي

 گيرد. کند بلکه مقاومتش را نيز اندازه ميتنها به ظاهر قطعه نگاه نمي آنو هماهنگ با   کندميرا هم تست  آنو هر جزء 

توان ه راميناودان خان آياروند. مي پايينباال و  آنکه چند تا لوله و سوپاپ در  شودميدر ساختن موتور مشاهده 

سازي اي مثل ماشينهم لوله مانند است؟ خير. بلکه براي ساختن سيلندر بايد کارخانه آنگفاشت به صرف اينکه  آنجاي 

گري سيلندرها را انجام دهد و اگر گفته شود که اين کارها چيست، در اين بازار اراک احداث شود که يک قسمتش ريخته

ها يستونپرفتن  پايينلوله است و با دو، سه بار باال و  آنگويند اين لوله غير از جواب مي سازند درسازها نيز لوله ميحلبي

آمدن گرما در اثر  وجودايجاد گرما در اثر حرکت است. به  مفهومدرکي از  مستلزم. شناخت و درک اين شودمييوب 

ر و نه باطن ماشين داللت بر اين امر حرکت سريع و يوب شدن فلز در درجه حرارت باال يک امر علمي است و نه ظاه

که اگر شيئي با اين سرعت  شودميسازي است. در يک علم ديگري ثابت کند و اين اصالً علمي جداي از اتومبيلنمي

و اگر آلياژ فلزي از اين سنخ باشد در مقابل اين گرما مقاومت دارد يا ندارد و  شودميحرکت کند، اين ميزان گرما ايجاد 

سازي اراک، کارش تنظيم آلياژ سيلندر و سازي اصالً ربطي ندارد و حتي کسي که در کارخانه ماشينبه اتومبيل ألهمساين 

اند روغن يا وتعاجز است و يا حتي نمي آناز تعمير  شودمياست چه بسا وقتي اتومبيل خودش خراب  آنچک نمودن 

شد اين شخص که مقاومت آلياژ سيلندر را براي اتومبيل طراحي فيلتر اتومبيل خود را عوض نمايد و همانگونه که اشاره 

 کند، علمش غير از علم مکانيک است، اين علم، علم متالوژي است که با علم مکانيک اتومبيل فرق دارد. مي
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اي است که اين همانند برخوردهاي کودکانه ،روي ظواهر است شودميمملکت  اقتصاداتي که االن در توجهتمام 

بيايد. حال  پايينها قيمتگويند يک کاري کنيد که رود، ميها باال ميقيمتمثال به محض اينکه  عنوانالً يکر شد. به که قب

بياورد و اين همانند  پايينرا  قيمتحد که  آنپيچاند تا را باال نبرد، گوشش را مي قيمت؟ براي اينکه فالن فروشنده چگونه

گويند چه شده که بيکاري زياد شده گفارند. و يا در مورد بيکاري ميا را روي هم ميکه تنها آجره شودميبنا  آنساختن 

گويند چون توليد کم شده است و لفا براي رفع بيکاري بايد کاري کرد که توليد زياد شود و براي اين کار به است؟ مي

داشت که ساختن يک ساختمان  توجهبايد  .ندرسولي بعد از مدتي به بن بست مي ،ندپردازاحداث کارخانه و دادن امتياز مي

همانند يک انسان زنده است و هر لحظه  اقتصادچرا که  ،خيلي فرق دارد اقتصادکوچک توسط کودک با بنا کردن يک 

ولي يک دفعه  شودمياي کودک که مشغول بازي هستند ساخته هايي ابتدا توسط عدهبايد يک کاري انجام دهد. ساختمان

کنند که خراب شدن اين ساختمان تقصير تو بود در حالي که اين تقصير و بعد هم اين کودکان با هم دعوا مي ريزدفرو مي

 نبود بلکه شناخت حاصل نشده بود.  آنهاکدام از هيچ

 هها چتفاوت ،آنبه  مربوطتحليلي  دستگاهدر ببينيم که هر سيستمي( بايد  در)يا به طور کلي  اسالميدر سيستم 

زماني است که  آناين مشابه  ؛را ببينيم اسالمباالترين سطح انتزاع خودش ظهور  آن دردر طراحي مدل بايد  هستند و

گويد اتومبيل است چرا که اين گويد ساختمان است و يا فرمولي را نوشته و ميکند و ميمهندس خطوطي را رسم مي

 ست. نيروها تبديلفرمول قانون احتراق مقاومت حرکت و 

 ،مشاهده کنيماينجا را  در اسالماثر خودش ببينيم و بعد  ”Abstract“را در اين سطح انتزاعي يا  اقتصادد ما باي

روبنا يا مراتب باالتر ظاهر کند تا  آندائماً خودش را رشد بدهد و همچنين بايستي دائماً خود را در بايستي جوهره  آن سپس

ثابت شده است چرا که  اسالمينباشد، اما  اسالمي ،ه ظاهراً در مقطعاست اين ثمر ممکنباشد گرچه  اسالميثمره، ثمرة 

گوييم شما اسم اين را داري شد، ميسرمايهگويند اينکه سوسياليستي يا است. در مقطع مي اسالميدر جوهره است که 

ما در جوهر يا زيربنا  .آيدايد و اگر بگفاريد عمل کند يک چيز ديگري از آب در ميداري گفاشتهسرمايهسوسياليستي يا 

اند. بينيد که در مارکسيسم انجام دادهتصرف کرديم نه اينکه ما در روبنا تصرف کرده باشيم و اين کار را شما به وضوح مي

، تمام ايدئولوژينظام تعلقش به  آندر مبنا، جوهره، يات يا فلسفه يک نظام ظاهر نشود،  ايدئولوژي آن تأثيرتا موقعي که 

 شود. نمي
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يک سيستم سياسي  Abstractواليت فقيه در جوهره، اساس و  مفهومطور است. اگر  در نظام سياسي نيز همين

بي باشد و غرسياسي دموکراسي پارلماني  دستگاهشود. اگر جوهرة اين ظاهر نشود. تعلق اين نظام به واليت فقيه تمام نمي

شود چرا که تعلقش به غرب است نه به واليت فقيه و تمام نمي الماسبار شود، تعلق اين نظام سياسي به  آنواليت فقيه بر 

سياسي هم براي ساختن يک نظام سياسي بايد دقت  دستگاهما ندارد. در  اسالميادراکات  دستگاهفقه شيعه و اصالً تعلقي به 

از عينيت خيلي  يعنيانتزاع  باالترين سطح آنکرده تا به معادالت برسيم و در نهايت به  Disintegrateرا  آنشود و ابتدا 

ها بايد از کشف قانونمندي پسهايش را کشف نماييم و قانونمندي ،هاي نظري و تحليليتر رفته و با انجام دقتطرف آن

داري اين سرمايه اقتصادولي در  شد، کاراين اي موفق به مارکس تا يک مرتبهد سوسياليستي اقتصادر به نظر من برگرديم. 

چرا که  ،ترين نظام استقويث ين حياز اسوسياليستي  اقتصادولي  قوت الزم را ندارد،نشده است به خاطر اينکه کار انجام 

را در جوهرة نظام خودش ظاهر کند و اثرش را در جوهره ببيند و به تمام اجزاء در روبنا تسري  ايدئولوژي آنتوانسته است 

است  Functional رويکردشانداري چون سرمايهين کار را به انجام رسانيم. در ايم اتا به حال نتوانسته اسالم دردهد اما ما 

 ،سوسياليسم چون تلفيقي از تاريخ و فلسفه و عينيت است اين کار تمام شده است درفهمند اما اين کار را نمي ضرورت

بستگي  شودمياصول خودش منحرف اند. اينکه يک نظام چه موقع از هايي داشتههرچند که بر مبناي باطل است اما موفقيت

جوهره خدشه وارد شده است يا ظهور جوهره در روبنا فعالً يک جوري رنگ  آندر  ايدئولوژي تأثير دربه اين دارد که 
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