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1

هدف از مطالعه تاریخ عقاید اقتصادی چیست؟
فلسفه کار من این است که شما در قالب این مفاهیم بیاندیشید و همه چیز برای اقتصاداسالمی باشد ،ما تعهد
داریم همه این چیزها که میخوانیم را برای دینمان استفاده کنیم .حتی ،معادالت دیفرانسیل ،باید ببینیم کجا به
اقتصاداسالمی کمک میکند ما میخواهیم صاحب نظر باشیم و این تمرینی باشد که مستقل فکر کنیم و اگر این
باشد تحت تاثیر این جوها قرار نمی گیرید .بحث را از این جا شروع می کنیم که این کار مطالعه اندیشه ها چه
فایدهای دارد؟ فکر میکنم چند دلیل است که ما میتوانیم به این نتیجه برسیم که مطالعه ی اینها خیلی مهم است.
باید دید که اندیشه چگونه تولید میشود؟ اندیشههای اقتصادی از امور تاریخی هستند ،امور تاریخی یعنی
نبودند ،بوجود آمدند و بعداً هم نخواهند بود ،مثل دین خدا نیست،دین خدا پدیده تاریخی نیست،امّا نظریات پدیده
های تاریخی هستند .این نکته کمک میکند که بفهمیم چگونه و تحت چه شرایطی اندیشه های اقتصادی شکل
گرفته است .وقتی که ما متوجه میشویم این اندیشهها در چه اوضاع و احوالی شکل گرفتهاند آگاه میشویم که
اندیشههایی که االن هستند ،اینها وحی منزل نیستند ،اینها هم در شرایطی شکل گرفته اند و تبعاً اینها هم یک
موقع نخواهند بود.
نکند ما دین خدا را ،اعتقاداتمان را صدمه بزنیم بخاطر این که در جهت یک تئوری موضع گیری کردیم ،و
فکر میکنیم این تئوری ازلی است .نه ،اینگونه نیست .آنچه که میرا است ،نظریه است .شما تشریف ببرید کتابخانه
ی خودتان ببینید چقدر مجله علمی کنار هم گذاشتهاند ،ببینید چه اندازه مجله و در هر کدام چه اندازه مقاله چاپ
شده است .دو ،سه تا از این مقاله ها باعث شده است بعضی ها پرفسور شوند در بهترین دانشگاههای دنیا و آن
موقع چه اجر و قربی داشتند االن کسی نمیرود آنها را بخواند .پس ببینید این نظریات بوجود میآیند و از بین می
روند .درک این حقیقت مهم است .ببینید االن که من در خدمت شما هستم دلبستگی به هیچ یک از تئوریهای
اقتصادی ندارم ،چون می دانم اینها دارای نقائص جدی است .کامالً آگاه هستم در یک شرایط خاصی شکل گرفته
و در یک شرایط خاصی از بین خواهند رفت .به هیچ ترتیب نهادی نیز در اقتصاد اعتقاد ندارم .چون می دانم که
 - 1این اولین جلسه از سلسله جلسات تاریخ عقاید اقتصادی است که در تاریخ شنبه  1388/7/25در دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق
السالم برگزار شده است.
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اینها به طور موقتی شکل گرفته و از بین خواهند رفت .به این "ایسم"ها ،کاپیتالیسم ،2کمونیسم ،3سوسیالیسم،4
ناسیونالیسم ،5اعتقاد ندارم چون میدانم که در یک شرایط خاصی شکل گرفته و از بین خواهند رفت.
به چه چیزی اعتقاد دارم؟ دینم را دوست دارم .همین ،و نمیخواهم از بین برود .شما میگویید به چه
دلیل این را میگویی؟آیا با تفکر کردن به اینجا رسیدی؟ میگویم نه اینجا دیگر بحث این گونه صحبت ها نیست،
بحث اعتقاد است .من به حقانیت دین ایمان دارم .اینجا ست که دیدگاههای مذهبی از دیدگاههای غیرمذهبی از
هم جدا میشوند .بنابراین موضع ما این است .و از این زاویه میخواهیم نگاه کنیم.
پس اولین اثر درک تحلیل تاریخ شکل گیری اندیشهها این است که متوجه میشویم اینها در شرایطی به
وجود آمدند ،در شرایطی متحول شدند و در شرایطی از بین میروند .به کمک یک سری نظریات که مبنای قوی
ندارند ما نمیتوانیم دین خدا را در جامعه مستقر کنیم .نکند ما خودمان به خاطر تعلق خاطری که به بعضی از
نظریات داریم ابزاری شویم برای اینکه اعتقاداتمان سست شود .این مهمترین پیامی است که من میتوانم بگوییم،
که مطالعه تاریخ اندیشهها از این نظر مفید است .پس برای تحقق این هدف ،هر قسمت از تاریخ اندیشه ها را که
شما مطالعه میکنید بروید به دنبال این که چه چیزی باعث شکل گیری اش شد؟ چگونه رشد کرد؟ چگونه از بین
رفت؟ و اگر تئوریهایی هستند که هنوز از بین نرفتهاند اینها تحت چه شرایطی از بین خواهند رفت؟ و تحت چه
شرایطی به تئوریهای دیگر مبدّل خواهند شد؟ شما نگویید که اینها سیر تکامل اند .اصالً این طور نیست .کامالً
مسیرها تغییر میکند .شما در مطالعهی اندیشه های اقتصادی میبینید که اینها اصالً مثل ریاضیات نیست ،ریاضیات
روی هم ساخته شده است .هر قسمت ریاضیات نقیض قسمت قبلی اش نیست ،در حالی که در اقتصاد این طور
نیست .شما ببینید نیمی از مردم جهان پیرو مارکس 6بودند و حضور مارکس باعث شد نیمی از مردم جهان زندگی
شان تحت تاثیر قرار بگیرد ،مارکسیسم به راحتی واژگون شد .و عده ای که قبالً می گفتند ما پیرو مارکس هستیم
االن می گویند اشتباه کردیم .امّا در ریاضیات هیچ کس نیست که بگوید چه اشتباهی کردیم که وقت خود را صرف
اعداد اعشاری کردیم ،اصالً چه نیازی بود که رادیکالها را خواندیم .ریاضیات این طور نیست ،امّا اقتصاد این گونه
2 - Capitalism
3 - Communism
4 - Socialism
5 -Nationalism
)6 - Karl Heinrich Marx (May 5, 1818 – March 14, 1883
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است چه عدهای بابت این نظریات قیام کردند و کشته شدند حتّی االن هیچ کس نیست که بگوید این نظریات مهم
بودهاست .نکند االن هم همین طور است ،که هست .االن ما داریم بدون فکر به سمت خصوصیسازی پیش می
رویم .اصالً انگار تنها راه همین است .چرا این قضیه پیش آمد ،یک مرتبه بانکهای خصوصی ،اصالً ما فکر کرده
ایم چطور یک بانک خصوصی در یک کشور اسالمی به وجود بیاید؟ این نظریه از کجا آمد؟ آن موقع که میگفتند
بانکها همه دولتی باشند مبتنی بر چه نظریهای بود .آنهایی که قانوناساسی را نوشتند همه افرادی بودند که کامال
از مسائل دور بودند؟ این چطور به وجود آمد چرا فکر نمیکنیم و میگوییم بایستی بانک خصوصی رشد کند .نمی
دانیم این بانک خصوصی اصال یعنی چه؟ این اندیشهها چگونه شکل گرفت؟ و چگونه به جامعه تحمیل شد ؟
بورسها ،این بورس چه چیزی است که االن به وجود آمده است؟ چطور با این سرعت دارد رشد میکند؟
تئوریهایش چه بوده است؟ یک جامعه در حال توسعه مبتنی بر ویژگیهای کشور ما آیا ثابت شد که نیاز به بورس
دارد؟ از این نوع؟ همه چیز ما درست شده بود اال این بورس؟ ثابت کنید این نظریه چطور در جامعه ما شکل
گرفت که ما نیاز به بورس داریم؟ و یا االن چه قدر این نظریه دارد تقویت میشود که ما در بورسها نیاز به بازار
کاغذی داریم؟ یعنی همین معامالت مشتقات .چرا من هفت سال پیش این کتاب مشتقات را نوشتم چون میدانستم
این مرز دانش مالی است و به سمت ما میآید .در ایران بخوانیم و راجع به آن کار کنیم .چگونه این قضیه در کشور
ما به وجود میآید؟ هنوز هم مباحث فقهیاش باقیمانده است ولی خودش دارد شکل میگیرد .وقتی با کارشناسان
صحبت میکنیم میگویند ،فتوایش را میگیریم .انگار فتوای یک فقیه یک مانعی است که باید به هر نحو ممکن بر
طرف شود انگار که اسالم مانعی است که فتوایش را میگیرند .یعنی حلش میکنیم .مشکلی نیست چگونه حلش
میکنیم؟ آن گونه که تئوریهای مغرب زمین بدون مدّعا و نقد در جامعهاسالمی جا بیفتد ،فتوایش را هم داریم.
کمتر اقتصاددانی است که به قول حاج آقای باقری بگوید :ببینم اسالم راجع به مسئلهی بورسها چه چیزی
میگوید ولی اکثر اقتصاددانها چه میکنند؟ آن را یک چیز حق می دانند و اگر می ببینند که فقیه نسبت به آن مردد
است میگویند اول اینکه فقیه به دانش امروز مجهز نیست و دوم میرویم به سراغ فقها به یک نحو مسئله را حل
میکنیم .یعنی اعتقاد به تئوری های موجود از اعتقاد به اصل دین ما قویتر است.
یکی از دانشجویان جزوه ای را به من داد ،درسی بود که در حوزه تدریس میشد ،اسم این جزوه ،جزوهی
اقتصاد بود برای سال  1362بود ،این را اخیراً به من دادند .وقتی من این را نگاه میکردم خیلی لذّت میبردم .این ها
3

تاریخ عقاید اقتصادی

دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق

علیه السالم

دکتر مسعود درخشان

را نگاه میکردم و همین گونه ورق میزدم .دیدم یک تیتر دارد و آن تیتر چقدر به جا است که االن بگویم ،نام این
تیتر ،اصالت وحی (چرا که ما مسلمانیم ،پس وحی برای ما میشود مبنای اندیشه هایمان و مبنای تنظیماتمان ،اصل
برای ما وحی است و باید دید خدا چه گفته است .امّا عنوان این است " ،اصالت وحی و تقلید از کینز ،"7االن
جایش همین جاست ،اصالت وحی و االن بگوییم ،تقلید از رابرت مرتون( 8ایشان بزرگ ترین متفکّر اقتصاد مالی
دنیا است ،نوبل اقتصاد را هم دارد) در عمل واقعاً از او داریم تقلید میکنیم و در نظر میگوییم ما معتقد به وحی
هستیم .االن ببینید تورم ،بیکاری هست .می گویند حلش کنید چه کار میکنیم؟ کتابی بر میداریم و میبینیم
اقتصاددانان آمریکایی و انگلیسی چه گفتهاند یعنی در واقع اعتقاد داریم به آنکه ،آن حق است.
حاال تاریخ عقاید اقتصادی چه کار میکند؟ یعنی شما باید چه بکنید؟ با مطالعه روند شکل گیری نظریات
متوجه میشویم که اینها امور گذرا هستند .بعداً مغبون نشویم .این میشود فلسفه جلساتی که با هم خواهیم داشت.
این به نظر من مهمترین مسئلهای است که در اهمیت مطالعه تحوالت اندیشههای اقتصادی وجود دارد .طبعاً این
مطالعه ارتباط نزدیکی دارد با مطالعهی نظامها ،وقتی میگوییم نظام سرمایه داری این ناشی از یک مجموعهی
فکری است .یعنی ناشی از یک سری از تئوریهایی است که اقتصاددانان تولید کردهاند .وقتی میگوییم سوسیالیسم
ناشی از اندیشه های گروهی بوده است .چرا آنها این گونه اندیشیدهاند؟ بحثی است که به آن خواهیم رسید.
امّا خود این نظام حاصل این تفکرات است .بنابراین مطالعه تاریخ اندیشههای اقتصادی زمینه الزم است
برای این که ما شکل گیری نظامها را متوجه شویم .چطور نظامها شکل گرفتند و این نظام ها زندگی همه ما را
دارد شکل میدهد .بعضی از دانشمندان خارجی جمالتی نوشتهاند که خوب نیست امّا کاشف از بعضی حقایق
است ،میگویند که برخی از اقتصاددانان درست مانند پیامبران بر زندگی مردم تاثیر گذاشتهاند اما مردم نمیدانند.
مثالً مارکس ،مارکس بر زندگی نیمی از مردم جهان اثر گذاشت .اینکه مردم چگونه زندگی کنند بدین وابسته بوده
که فرد چگونه میاندیشیده است.
تاثیر کینز بر زندگی من و شما تا به االن بیش از هرکسی بوده است ،قبالَََ سازمان برنامه نبوده است .در
گذشته بودجه ها به این گونه نبود ،قبالً دولت اینگونه در فعالیت ها حضور نداشت همه به خاطر تعالیم کینز است.

7 - John Maynard Keynes (5 June 1883 – 21 April 1946) was a British economist
)8 - Robert Merton (July 4, 1910 – February 23, 2003
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پس اقتصاددانها نقش مهمّی داشتند .این اندیشه ها باعث میشود زندگی مردم شکل بگیرد و به یک نحو خاص
شکل بگیرد .بنابراین مطالعه تاریخ عقاید اقتصادی به ما کمک میکند که شیوه و نحوهی زندگی جوامع مختلف را
درک کنیم.
طبعاً این سوال در ذهن همه شما شکل میگیرد که آیا نظریات اقتصادی همه ناشی از طرز تفکر یک انسان
است؟ آیا تفکر یک انسان ناشی از نحوه زندگی او نبوده است؟ آیا حرف مارکس که می گوید" :به من بگو منبع
درآمدت از کجاست تا به تو بگویم چگونه فکر میکنی" بایستی بپذیریم؟ آیا فردی که در یک نظام خلق شده و در
آن جایگاه و روابط قرار گرفته ،آیا فکرش متاثر از آن نظام نیست؟ پس چطور می تواند آن نظام را تغییر دهد؟ پس
چرا میگوییم نظام ها به خاطر اندیشههای بعضی ها تغییر کرد؟ اگر فرد مخلوق نظام است ،چطور توانست نظام را
تغییر دهد؟ این بحث ها خیلی جدی است که در مطالعهی خود بایستی به آن رسید.
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اآلن بحث را از کجا انتخاب کنیم .من معتقد بودم که نبایستی خیلی به گذشته رفت .امّا االن که میخواهم جایگاه
این را مشخص کنم ،مجبور هستم .به گذشته بروم  .طبعاً باید از افالطون آغاز کنم.
افالطون در حدود  350الی  400سال قبل از میالد مسیح میزیسته است .شاید در بین متون ،افالطون از
اولین کسانی است که توانست از منشا دولت های شهری سخن بگوید و یک جامعهی ایدهآل را تصور کند .کتاب
"جمهوری" و تا حدی کتاب "قوانین" او کاشف از این دو دیدگاه است.
افالطون تقسیم کار را مطرح کرد .منشا شهر و دولتها را به واسطه همین تقسیم کار توضیح داد .علت
تقسیم کار را از یک سو عدم تساوی طبیعی در مهارت انسان ها و از سوی دیگر ،تعدد نیازهای بشری دانست .این
قدیمیترین تحلیل است که ما در رابطه با آنالیز اقتصادی در اختیار داریم .افالطون با این دیدگاه توجه خود را به
ساختار اجتماعی معطوف میکند .در این ساختار بردگان هستند ،حاال بردگان توجیه میشوند .میگوید" :بردگان
باید باشند تا کارهای پست را انجام دهند".
بنابراین افالطون کار را به دو دسته کارهای پست و کارهای عالی (پسندیده) تقسیم کرد .طبعاً باید کارهای
پست را مترادف با بردگان کند ،چون بردگان جایگاه خوبی ندارند .پس مادامی که کارهای پست هست ،باید
بردگان هم باشند .اینجاست که وضعیت اقتصادی ذهن افالطون را شکل می دهد .بردگان باید توجیه بشوند .برای
اینکه متکفل انجام کارهای پست هستند .کارهای پست مانند تولیدات و کارهای عالی مانند دفاع ،مدیریت شهرها،
قضاوت و جنگیدن است .برای اینکه افرادی که متکفل کارهای عالی هستند بتوانند وظایف خود را انجام دهند عده
ای باید به عنوان برده حضور پیدا کنند ،که کارهای سخت را انجام دهند .این اوضاعی را نشان میدهد که افالطون
بر اساس این اوضاع باید فکر کند یعنی تاثیر عینیت را بر ذهنیت میبرد .این جاست که افالطون شروع به کاوش
های ذهنی خودش میکند چرا که او فیلسوف بود .او معتقد بود برای اینکه طبقهی مدیران جامعه موفقیت پیدا کنند
اینها بایستی تحت تاثیر منافع شخصی نباشند .فقط باید به منافع عموم فکر کنند .این جاست که دیدگاه یک متفکر
میخواهد حق را از باطل تمییز دهد .رهبران جامعه ،دیگر باید به فکر منافع عامّه باشند ،منافع شخصی خود را مبنا
قرار ندهند .حاال چه کار کنیم که این اتفاق روی دهد؟ چه کار کنیم که مدیران جامعه تحت تاثیر منافع شخصی
9 -Plato
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قرار نگیرند؟ باید مالکیت خصوصی را از آنها بگیریم .نباید مالک چیزی باشند .چون اگر مالک چیزی باشند به
دنبال منافع شخصیاند ،بیشتر میخواهند ،بنابراین میبینیم افالطون صحبت از یک سوسیالیسم برای طبقهی حاکم
میکند ،یک مالکیت اشتراکی و به اصطالح یک کمونیسم آریستوکراسیک ،یک سیستم آریستوکراسی به وجود آمد.
مالکیت عمومی را که حاصل فکر یک فیلسوف است ،طبع انسان نمی پسندد .به ویژه طبع انسان وقتی
قدرتمند شد بیشتر میخواهد .این طبع انسان است که وقتی قدرت سیاسی و اجتماعی پیدا کرد ،قدرت اقتصادی
بیشتری میخواهد .امّا از نظر او نباید اینگونه باشد ،این نباید ،مبنای عینی نداشت .نباید های یک فیلسوف مبنای
عینی ندارد و عینیت را تایید نمیکند .ببینید ما یک عینیت و یک ذهنیت داریم .ذهنیت حاصل عقل ماست مانند
افالطون ،عینیت آن چیزی است که در جامعه است ،روابط اجتماعی وضعیت تولید دانش فنّی (تکنولوژی) اینها
همهی چیزهایی است که در عینیت است .یک ذهنیت است و یک عینیت که باید با یکدیگر سازگار شود .میبینیم
افالطون آنجایی که بردهداری است می آید توجیه عینی میکند امّا ذهنیت او به سمتی میرود که طبقهی حکمران
نباید مالکیت خصوصی داشته باشد امّا این را نمیتوان در جامعه پیاده سازی کند.
در دیدگاه اسالمی ،عالوه بر عینیت و ذهنیت ،ما التزامات قلبی داریم .افالطون التزامات قلبی نداشت و
نمیگوید که در قرآن و یا احادیث این گونه بحث شده است .وقتی شما یک روایت و آیه قرآن میبینید دنبال آن
نیستید که در مورد آن کنکاش کنید بلکه آن را درست و حق میدانید .فرق اقتصاددان اسالمی و غیراسالمی در
همین است .یعنی ایمان داشته باشد نسبت به اینکه آن حاصل وحی است.
االن آنچه که از دین بدست میآید ،عدالت ،قسط و اقامه قسط جزو ارکان ماست .حاال اگر کسی بگوید
برای تحقق عدالت بایستی رشد اقتصادی به وجود آورد ،یعنی در زمان تحقق رشد اقتصادی ما ممکن است ناظر
به بیعدالتی باشیم .این را برای من ثابت کنید .من گوش میکنم و سپس میروم و فکر میکنم .اصالً نمیپذیرم
چرا که التزامات قلبی من چیز دیگری است .استدالل عقلی میکند امّا التزامات قلبی من چیز دیگری حکم میکند
من نمیپذیرم و تنها فکر میکنم جواب نمیگیریم .دوباره فکر میکنم جواب نمیدهد تا آخر عمر فکر میکنم و
جواب مسئله را نمیفهمم میگویم مُردم ،اما نتوانستم این مسئله را جواب دهم اما حق آن است که دین من به من
گفته است .به ایشان که دوست او هستم می گویم من که از دنیا رفتم نتوانستم آن را ثابت کنم تو آن را ثابت کن،
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بقیه عمر خود را بگذار او هم عمر خود را صرف میکند امّا نمیتواند ،به بعدی میسپارد .قطعاً جواب خواهد داد
این التزام قلبی من است.
ببینید ما که وحی و ائمه اطهار و نزدیک به هزار سال کار فقاهت داریم ،چرا اقتصاددان ما در این مسیر
حرکت نمیکند؟ و چرا او به دنبال این موضوع نمیرود تا مسئله را عقالً در این مسیر اثبات کند .بحث من در
اینجاست که اگر دین خدا به یک مسیر رهنمود کرده باید تمام کاوش های عقلی خود را به آن سو هدایت کنیم.
این جا است که فرق بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد غیر اسالمی مشخص میشود ،اقتصاد اسالمی یعنی بر اساس
آنچه که وحی داللت میکند ،عقالً در آن مسیر حرکت کن و غایت کوشش خودت را در این مسیر انجام بده ،ما
به این اقتصاد اسالمی میگوییم.
پس ما سه موضوع داریم عینیت ،ذهنیت و التزامات قلبی .اینها بایستی با هم سازگاری پیدا کنند .عینیت
را باید ببینیم و قانون مندیاش را کشف کنیم و به دنبال عقالنیت برویم و همه با هم در پرتوی آنچه که ما قلباً
معتقد به آن هستیم تالش کنیم .اگر این کار را بکنیم نظام اسالمی داریم .نظام اسالمی نه اینکه ما اندازهگیری نکنیم،
اقتصاد سنجی در اقتصاد اسالمی نیست؟ چرا نیست ما اقتصاد سنجی داریم ،اندازه گیری میکنیم ،پارامترها را
تخمین میزنیم ،اینکه مانعی ندارد امّا قلب در چه زمانی هماهنگ میشود؟ در زمانی که آن داللت خاصی بکند.
بر گردیم به افالطون ،افالطون در اینجا عینیت را مشاهده کرد و بردگی را توجیه کرد .عقالنیت خودش را
دید و به طبقه حاکم میگوید باید از منافع شخصی منزه باشد و بایستی به منافع عمومی فکر کند .مالکیت اشتراکی
برای طبقات حکمران را نتیجه گرفت ،غافل از این که با طبع انسان سازگار نیست .کسی که قدرت را به دست
میگیرد زیاده طلب میشود ،مگر کسی که قدرت را برای خدا در دست میگیرد و میخواهد احکام اسالمی را
پیاده کند .اینها زیاده طلب نیستند ،بنابراین نظر او با اشکال مواجه شد و دیری نپایید که شاگردش ارسطو نظریاتش
را رد کرد.
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ارسطو در حدود  60 – 50سال پس از افالطون ظهور میکند ،ارسطو اقتصاددان تحلیلی خوبی بود .در کتاب
"سیاست و اخالق" ،او مانند افالطون تمرکز خود را روی دولت معطوف میکند .امّا اشکال کار افالطون از نظر
ارسطو این بود که ،افالطون مالکیت خصوصی را برای طبقهی حاکم نفی کرد ،عقل ارسطو بکار میافتد برای یک
چیز ،که این مانع را در عینیت از بین ببرد .درسی را که من برای شما میگویم ،داستان افالطون و ارسطو نیست .از
آن جا من به امروز مراجعه می کنم که اقتصاد اسالمی و یک حکومت اسالمی داریم ،این مطالب را به یکدیگر
بایستی وصل کرد .همهی این ها به هم متصل اند .شما نظریهی افالطون را باید ببینید و ببینید االن چه استفادهای از
آن باید بکنید .من میگویم به این فکر کنید چرا ارسطو این گونه می اندیشید؟ ارسطو ،در صورتی که امور بر
اساس ایده آلیسم افالطون باشد ،مانعی در جریان تنظیم امور میبیند.
فکرش را به کار برد امّا در چه جهتی؟ در جهت رفع مانع برای آنکه قدرت حاکم به زیاده خواهی
خودش برسد و مانعی در برابر زیاده خواهی قدرت حاکم نباشد .همان دید گاههای افالطون ،دوهزار و
چهارصدسال بعد در اندیشههای آدام اسمیت 11به گونهای ظاهر میشود .دوباره میبینیم یک ایده آلیسم در افکار
اسمیت ظاهر میشود .آدام اسمیت می گوید" :دولت تاجر خوبی نیست ،تجار هم دولت مردان خوبی نیستند" در
این وضعیت ،باز میبینیم انعکاسی از اندیشه های افالطونی ،همان ذهنی گرایی است.
دولت تاجر خوبی نیست و تجار هم دولت مردان خوبی نیستند .حال چه کنیم؟ همان سوالی که برای
افالطون بود برای آدام اسمیت مطرح است .این که من میگویم مستقل فکر کنید و تاریخ اندیشه های اقتصادی را
بخوانید برای این است که بتوانید این سواالت را جواب دهید .باید پرسید آقای افالطون و ارسطو چه کنیم؟ آقای
آدام اسمیت چه کنیم؟ برویم درس اخالق به دولت مردان بدهیم؟ بگوییم ،دولت مردان زیاده خواهی نکنید .درست
است که قبالً تاجر بودید و االن وزیر شدید و( ...یک تاجر را گذاشتند وزیر بازرگانی ،مثل این است که دراکوال را
بگذاری رئیس بانک خون).

10- Aristotle
11 - Adam Smith
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مبنای نظام سیاسی بایستی صحیح باشد اینجاست که تا وقتی مبنای یک نظام سیاسی دینی نباشد نمیشود
صحبت از اخالق کرد و صحبت از بایدها و نبایدها کرد .من در خالل این  30سال که تاریخ عقاید اقتصادی درس
می دهم هر چقدر فکر میکنم می بینم این نعمتی را که شما دارید و من کمتر و شما بیشتر ،به این علّت که جوان
هستید و آن یک نظام دینی است این را دست کم نگیرید .شما با من ،همفکر شوید و این گونه بیاندیشید چگونه
می شود یک نظام سیاسی ایجاد کرد؟ آن نظر افالطون و نظر دیگر ارسطو و این هم آدام اسمیت بود ،دولت تاجر
خوبی نیست و تجار هم دولت مردان خوبی نیستند ،چه کنیم؟ سخن چرچیل 12در مورد دموکراسی" ،دموکراسی
بدترین نظام سیاسی است امّا بهتر از آن ندیده ام" ،البته داریم ،حکومت دینی ،پیامبران برای چه آمدند؟ کسی که
اعتقاد به دین خدا دارداین گونه فکر میکند.
برگردیم به ارسطو ،ارسطو مجبور است که دفع مانع کند و عقل خود را به کار میاندازد ،دلیلی اقامه می
کند عین دلیلی که امروز اقامه میشود .اگر مالکیت خصوصی نباشد انگیزه نیست و رشد حاصل نمیشود ،انگیزه
برای فعالیت ،انگیزه برای کارایی و تمام مطالبی که شما در خرد خوانده اید .میبینیم عصارهی آنچه که در اقتصاد
خرد مطالعه میکنیم در اندیشه های ارسطو دیده میشود و آنچه که مطرح است انگیزه رفتار مصرف کننده و رفتار
تولید کننده براساس مطلوبیت ،یعنی انگیزه های مادی و رفاهی در افکار ارسطو میآید.
ارسطو بیان میکند که مشکل کار ،مالکیت خصوصی نیست که افالطون مخالف آن بود ،مسئله استفاده
صحیح و عقالیی از مالکیت خصوصی است که بدرستی انجام نمیشود .بنابراین افراد را به عقالنیت هدایت میکرد
نه حذف نهادی به عنوان مالکیت خصوصی .وی میگفت از مالکیت خصوصی به درستی بهره برداری کنیم .در این
وضعیت دیدگاه افالطون بر ارسطو حاکم است .جامعه را به حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تقسیم میکند.
حکومت شوندگان عبارت است از دهقانان ،صاحبان کسبه ،کارگران و بردگی هم طبعاً امری مورد تایید بوده است،
چرا که نظام تولید بایستی کارش را انجام دهد.
شاید ارسطو اولین فردی بود که آمد و فن تدبیر منزل را مطرح کرد که در اندیشهی تمام حکما و علمای
اسالمی در قرون وسطی بود و بحث مبادله را خیلی جدی مطرح کرد و ارزش مبادله و ارزش مصرف را از یکدیگر
تفکیک کرد .ارزش مبادله و ارزش مصرف همانیکه آدام اسمیت به صورت)  use valeuو ( exchang value
12 - Sir Winston Leonard SpencerChurchill
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مطرح کرد و همانیکه بعد ها مارکس مطرح کرد و از دل آن تئوری استثمار را درآورد و نظام سرمایه داری را نشان
داد که با بحران و فرو ریزی مواجه شده است.
ولی مفهوم همان مفهوم است میبینیم در تاریخ اندیشه ها مفاهیم شکل میگیرد و در طول زمان نتیجه
دیگری از آن گرفته میشود .چرا ما مسلمانان نمیتوانیم از همین ارزش مبادله و ارزش مصرف ،مفهومی در بیاوریم
که نظام ها را تحت تاثیر قرار دهد؟
استدالل دیگر ارسطو در مورد پول بود و عبارت "پول نازاست" یعنی پول نمیتواند تولید کند از ارسطو
است .چون پول نازاست پس ربا غیر طبیعی است چون دین نداشت که بگوید حرام است گفت غیر طبیعی است.
پس مفهوم پول به عنوان ابزار مبادله و ذخیرهی ارزش ،یعنی سرمایه را اولین بار ارسطو مطرح کرد.
این دو جریان فکری به عنوان دو غول اندیشه ها در قبل از میالد مسیح اینگونه آنالیز کردند .من در این
مدت گفتم که چطور اینها متاثر از عینیت بودند .چطور با کوشش های عقالنی خود توانستند در عینیت تاثیر
بگذارند و چطور کاوشهای عقلی یک فیلسوف مانند افالطون میآید و چون تالزم و تطابق و سازگاری با ترتیبات
عینی ندارد و میخواهد از طبقهی حاکم مالکیت را بگیرد .توسط شاگرد خودش باز به کمک استدالل عقلی و
بحث انگیزه ،اندیشه های افالطون فرو میریزد .همین دو مطلب شاید کافی باشد که ما جریان اندیشههای اقتصادی
را در حدود این سههزار سال تحلیل کنیم .امّا ما این بحث را گام به گام با یکدیگر میآییم و در هر جا ظاهر می
کنیم.
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بررسي تـحوالت روم باستـان
در روم باستان یک پدیدهی کامالً متفاوتی از اندیشه ها نسبت به یونان باستان است ،در روم باستان یک جریان
دیگری در حال اتفاق افتادن است و این جریان این بود که این روم از نظر جغرافیایی مرکز رفت و آمد ملل
مختلف بود و یک جریان در روم به وجود آمد که ما برویم یک حقوق مشترک بین المللی در بیاوریم یعنی از این
اقوام مختلف که سنت های مختلف و حقوق های مختلف دارند ،وجه مشترک را دربیاوریم .آن مفهومی که در
حقوق به نام "یوش جنتینوم" مطرح است در آنجا شکل گرفت .یعنی یک نوع حقوق مشترک بین الملل ،مبنا چه
بود؟ میگفتند حقوق مشترکی که به طور طبیعی وجود دارد (نه اینکه خواست خداست) ،بنابراین اولین اندیشه
های حقوق طبیعی به وجود آمد .این در یونان باستان نمی توانست شکل بگیرد چون ضرورت نداشت ،اینجا بود
که محل ارتباط اقوام مختلف بود با حقوق های مختلف ،میبینیم در روم به وجود آمد و همین است که میبینیم
قوانین طبیعی و حقوق روم چقدر در شکل گیری نظام حقوقی و در حقوق ملت ها تاثیر گذار بود.
خیلی از غربی ها کوشش میکنند ،که بگویند خیلی از احکام اسالمی تحت تاثیر حقوق روم بودهاست.
خیلی جریانات پیچیدهای است برای قدرت بزرگی که در آنجا به نام حقوق طبیعی به وجود آمد ،میبینیم این
اندیشهی حقوق طبیعی ،همان طور که بعداً خواهید دید میآید در افکار فیزیو کراتها ظاهر میشود میآید در افکار
آدام اسمیت ظاهر میشود و همین طور به صور مختلف خودش را ظاهر میکند .نکته جالب در حقوق طبیعی روم
این است که فرد گرایی محوریت پیدا میکند .یک فردگرایی در مقابل جامعه گرایی افالطون و این که هر فرد حق
دارد هر مالی را بدست آورد و با مال خودش هر کاری را انجام دهد ،جزء حقوق طبیعی اش به حساب میآید .فرد
حق تصرّف در مالش را دارد و هیچ چیز نباید مالکیت فرد را در واقع تهدید کند این حاصل چنین نظام حقوقی
طبیعی است .طبعاً وقتی یک نظام باشد در یک شهر و منطقه به نام روم که محل داد و ستد است ،بحث آزادی قرار
دادها مطرح می شود .که حاال هر دو نفری هر قرار دادی را با یکدیگر منعقد کردند باید به آن قرارداد احترام
بگذاریم برای اینکه آزاد بودند باهم به تفاهم برسند .دو نفر با یکدیگر توافق کردند و این توافق قابل احترام است.
این اندیشه را میبینیم که تا به امروز ادامه دارد .قابل احترام است مگر اینکه قانون خالفش را بگوید .پس اصل
آزادی قرار دادهاست .اختیار افراد در عقد قرار داد .هر دو انسانی که با هم توافق کردند ،اصل این است که این
توافق قابل احترام است .و حکومت باید از آن دفاع کند «البته به شرطها و شروطها» .بنابراین میبینیم خیلیها معتقد
هستند که از یک طرف مالکیت خصوصی و از طرف دیگر آزادی قراردادها ریشهی حقوقی نظام سرمایه داری
12
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است و کاپیتالیسم چیزی جز این نیست .ما بعدها خواهیم دید که چیزی فرا تر از این است ،یعنی اگر شما می
خواهید نظام سرمایه داری را بفهمید که بانک جهانی و صندوق بین الملل پول چیست ،این نظام چگونه دارد عمل
میکند و چگونه سرپاست .باید از اینجا شروع کنیم .امّا باید ببینیم که چه شد که نظام سرمایه داری این شد که االن
می بینیم.
اگر میگوییم نظام کمونیسم شکست خورد و نظام سرمایه داری هست و این نظام بنا بر استدالل
مدافعانش جاودانه است آیا به خاطر این مسائل مالکیت خصوصی و قراردادها است؟ آیا بخاطر فرد گرایی است که
مبنای لیبرالیسم می شود؟ آیا این مجموعه باعث بقای نظام سرمایه داری شده است که اندیشه هایش از روم آغاز
شد؟ باید این آزمون فرضیه ها را یک به یک آزمایش کنیم .امّا به چه دلیل این آزمایش ها را انجام دهیم؟ نه برای
اینکه بگوییم ساموئلسون 13درست گفته و یا کینز درست گفته یا مثالً آدام اسمیت درست گفته است .بلکه برای این
است که بگوییم اسالم در این میان کجا است ،تکلیف ما چه چیزی است ،دین ما چه می شود ،سابقهی 1400
سال چه می شود و این تمدّن عظیم توحیدی که ما به آن اعتقاد داریم چه می شود ،تمام این آنالیز ها بدین منظور
است ،این را فراموش نکنیم.

13 -Paul Anthony Samuelson
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تحوالت قرون وسطي و ظهور اندیشههای دیني در اقتصاد
امپراطوری روم حدود سال  300میالدی به روم شرقی و غربی تقسیم میشود .در واقع در زمان "کنستانتین "14بود
که وی مسیحیت را مذهب رسمی کرد .بعد روم غربی در  476میالدی منقرض شد .روم شرقی باقیماند که
امپراطوری "بیزانس "15میشود و این هم در سال  1453به دست حکومت عثمانی منقرض شد .فاصلهی بین
 1453- 476را قرون وسطی میگویند.
یعنی در حدود هزارسال ،بعضی تعریف دیگری میکنند ،امّا نوعاً تعریفی که پسندیده شده فاصله بین
امپراطوری روم غربی و امپراطوری روم شرقی در فاصله حدود هزار سال را قرون وسطی میگویند .قانون روم که
"ژوستنین "16امپراطوری روم شرقی در  529میالدی مدوّن کرد ،به نام قانون به اصطالح مدوّن روم می باشد.
شاید به خاطر نزدیکی آن به ظهور اسالم ( 610میالدی) باشد که بعضی از مغرب زمینی ها ریشه های
حقوق اسالم را در حقوق روم می خواهند ببینند ،البته امر باطلی است .اگر افرادی این مطلب را میگویند به خاطر
این نزدیکی هاست .نکته جالب این است که از سال  700میالدی تا سال  1200میالدی یعنی به مدت  5قرن
حاکمیت بالمنازع نظام اسالمی را در جهان شاهد هستیم .در این فاصله اسالم تا اسپانیا و جنوب فرانسه و از طرف
دیگر تا چین و هند گسترش یافت .حال میخواهیم بحث کنیم که در این دوران تئوریهای اقتصادی و نظریهها در
این هزار سال چه بوده است.
در مشرق زمین که حاکمیت اسالم بودهاست در این گستره خاص در اروپا حاکمیت از آن کلیسا بود و
اندیشمندان ،اندیشمندان اسکوالستیکی 17و اندیشمندانی بودند که مذهبی فکر میکردند .مهمترین کسی را که می
توان به عنوان اندیشمند آن دوره نام ببریم ،سن توماس 18بوده است .وی در سالهای  1274-1225میزیسته
است.

14 -Konstantin
15 - Bizans
 1617 -Scholasticism
18 - san tomas
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برای اینکه شما متوجه شوید که سن توماس چه زمانی بوده است این را در نظر بگیرید 1260 ،اولین
کالج آکسفورد( 19کالج مرتون)20یعنی حدود  180-170سال بعد از سوربون 21در فرانسه تاسیس شد و کمبریج

22

 300سال پس از آکسفورد تاسیس شد و این زمان در کشورهای اسالمی مقارن با زمان سهروردی ،مولوی و
سعدی است.
مرتون از رجال مذهبی انگلیس بود و کالج مرتون جزء کالج های مذهبی بود .نظام اجتماعی و اقتصادی در
قرون وسطی مبتنی بر فئودالیسم 23بود و کلیسا هم جنبه ملّی نداشت بلکه یک جریان جهانی مسیحیت بود یعنی
کلیسا نمی توانست ملّی بیاندیشد ،پس ما در قرون وسطی نمی توانیم صحبت از یک حکومت های ملّی کنیم .به
عبارتی مفهوم ملّت به معنای افرادی که در یک حکومتی هستند نبود ،مردم تحت حاکمیت کلیسا بودند و جهان
مسیحی فکر میکردند .زبان رسمی بین دانشمندان اروپایی التین بود و به همین دلیل میتوانستند با یکدیگر
مراودات علمی داشته باشند و باعث رشد علمی دانشمندان در اروپا شد .همان طور که در کشور های اسالمی زبان
عربی زبان رسمی علمی بود .24از دید فکری نظام مسیحیت محوریت داشت امّا نظام مسیحیت از نظر فکری به
اندیشههای استداللی مجهز میشد .طبعاً تعالیم ارسطو مبنای مسیحیت استداللی قرار میگیرد .بنابراین ارسطو مورد
توجه ویژه قرار گرفت .دقیقاً همین اتفاق در جهان اسالم رخ داد ،ارسطو محوریت پیدا میکند .ابن سینا ارسطو را
شرح می دهد ،فارابی و دیگران نیز به شرح ارسطو میپردازند.
در مغرب زمین اصحاب کلیسا روی ارسطو کار میکنند به همین خاطر اندیشههای دانشمندان اسالمی را
خیلی سریع و مشتاقانه ترجمه کرده و میخواندند ،چرا که کاشف از این بود که بهتر ارسطو را بفهمند و ارسطو را
بیاورند برای اینکه مسیحیت استداللی را عرضه کنند ،در مواردی که اندیشه های ارسطو زیر سوال میرفت سن
توماس از خود مسیحیت شواهدی در تایید افکار ارسطو میآورد .این دو الزوم و ملزوم یکدیگر بودند .و بدین

19- oxford
20 -Merton College
21 -sorbonne
22 -Cambridge
23 -Feudalism
 -24شما برای متوجه شدن شرایط اقتصادی اجتماعی آن زمان بایستی به مطالعه کتبی همچون قابوسنامه بپردازید .همچنین بایستی به مطالعه ی احادیث و
روایات بپردازید تا شیوه کسب و کار و تجارت را در یابید.
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ترتیب این ها جلو رفتند ،جالب است که دو مفهوم "قیمت عادالنه" و "منع ربا" در قرون وسطی در حوزه اقتصاد
شکل گرفت.
قیمت عادالنه
این پدیده برای اولین بار در افکار سن توماس ظاهر شد شبیه این را ما نزد دانشمندان مسلمان و جای دیگری
سراغ نداریم .شما دقت کنید آکسفورد از نظامیههای بغداد برگرفته شدهبود ،پس دانشگاههای کشورهای اسالمی
خیلی قبل تر از غربی ها بود .نوع بنا در آکسفورد اسالمی است.
در کشورهای اسالمی همزمان با سن توماس شیخ مفید ( 328هـ .ق –  1000میالدی) ،شیخ طوسی
( 1050میالدی ) ،عالمه حلّی ( 1200میالدی) ،خواجه نصیرالدین طوسی ( 1200میالدی) دارای رساله در تدبیر
منزل و اخالق ناصری  ،ابوعلی مسکویه ( 1000میالدی) دارای تهذیب االخالق  ،تدبیر منزل ،سیاست مدن،
زندگی می کنند اما در اندیشه های هیچ کدام از این ها بحث قیمت عادالنه و عدالت را نمی بینیم ،چرا؟
چون بحث عدالت شد من دو پاراگراف برای شما می خوانم از سخنان اردشیر موسس سلسله ساسانیان در
هنگام تاج گذاری .25توجه به بحث عدالت در این نوشتار حائز اهمیت است.
" خدا را ستایش میکنیم که نعمت خویش خاص ما کرد و موهبت و برکت خود به ماداد ستایش او می
گوییم که فضل عطای او میشناسیم و بخشش و مزیت او را سپاس میداریم بدانید که در راه اقامه عدل و بسط
فضیلت و استقرار آثار نیک و عمران شهرها ورافت به خلق خدا و ترمیم اقطار ملک و احیای آن قسمت ها که
ویران شده همیکوشیم خاطر آسودهدارید که قوی و ضعیف با دنی و شریف همگان را از عدالت بهره مند خواهیم
داشت و عدالت را رسمی پسندیده و آیینی متبع خواهم کرد و کردار ما گفتارمان را تایید خواهد کرد ان شاءاهلل
تعالی و سالم بر شما باد.
کینه توز هم دیگر نباشید تا دشمن غافلگیرتان نکند و احتکار نکنید تا دچار قحط نشوید پناهگاه رهگذران
باشید تا فردا به رستاخیز سیراب شوید به دنیا اعتماد نکنید که به هیچ کس پایدار نماند و غم آن نخورید که هرچه
خدا خواهد همان شود مع ذلک دنیا را رها نکنید که آخرت را جز به دنیا بدست نتوان آورد"
 .-25مروج الذهب جلد اول ابوالحسن علی ابن الحسین مسعودی مترجم ابوالقاسم پاینده صفحه 238
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بحثی که سن توماس در مورد قیمت عادالنه میکند و بیان میدارد که کاالها بایستی به ارزش دقیق
خودشان فروخته شوند و این ارزش تابعی است از زحمتی که تولیدکننده کشیده است ،یعنی تقریباً شبیه تئوری
ارزش کار مارکس ،میگوید ارزش آن کاال ،کار مجددی است که الزم است برای تولید آن کاال صرف شود .آیا
مارکس این مطلب را از سن توماس گرفته بود؟ تاریخ عقاید اقتصادی بایستی شما را به اینجا برساند ،چطور این
اندیشه در افکار دانشمندان مسلمان ظاهر نمیشود .اما در افکار سن توماس ظاهر میشود و بعد ها شبیه اش در
افکار مارکس ظاهر می گردد و مارکس نتیجهی دیگری میگیرد .پس از تعریف سن توماس از قیمت عادالنه ،او
بحث مزدعادالنه را مطرح میکند.
مزدعادالنه ،مزدی است که امکان زندگی برای کارگر و خانوادهاش را به گونهای فراهم میکند که بتواند
تولید کند .همین قانون بعد ها در افکار ریکاردو 26می آید ،در افکار مارکوس 27ظهور پیدا میکند و در افکار
اسمیت هم به نحوی هست.
محکومیت ربا
در افکار سن توماس ،البته نه به استناد سخن ارسطو که گفت پول نازا است ،این نکته موجود است که ،ربا نقض
عدالت است .نکته جالب این که دو استدالل در اقتصاد خرد میکنند و میگویند ربا جائز است ،اول اینکه شما از
پول استفاده کردید پس باید در قبال آن استفاده ربا بدهید .سن توماس در رد این استدالل می گوید بعضی از کاالها
هستند که خودشان با منافعشان یکی هستند ،مانند خانهی اجارهای ،امّا بعضی از کاال ها هستند که استفاده از آنها
متضمّن سود و بهره نیستند مانند نان .استدالل دیگری که در اقتصاد خرد مطرح می شود این است که ربا قیمت
زمانی است که آن پول در نزد شما بوده است .سن توماس در مورد این استدالل میگوید" ،زمان متعلق به خداست
و لذا نمی توانیم آنرا بفروشیم".
پس با یک دید دینی و ملهم از مسیحیت و تفکر ارسطو ،سن توماس برای دو مفهوم جدی قیمت عادالنه
و مزد عادالنه و منع ربا دالیل عقلی مطرح میکند .و نکته جالب این است که در همان دوران قرون وسطی رئیس

26 -David Ricardo27 -
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دانشگاه پاریس خالف نظر سن توماس بحث میکند و میگوید قیمت عادالنه آن نیست که متضمّن عدالت باشد
قیمت عادالنه قیمتی است که دولت تعیین کند .عدالت را در قدرت ظاهر میکند.
در این جا زمانی است که اندیشه های دینی وارد اقتصاد می شوند و از طریق یک فرایند استداللی جلو می
روند .این در حالی است که این پدیده در کشور های اسالمی هیچ گاه مشاهده نشد .این مطلب در فقه االقتصاد هم
متاثر از این است .میبینیم ما راجع به خیلی از مسائل نمیتوانیم مبنای استداللی که ناشی از عملکرد یک نظام باشد
بیاوریم .همه چیز به فرد منتهی میشود به عملکرد فرد بستگی دارد هیچ گاه در مورد کل این سیستم نمیتوانند نظر
بدهند .ممکن است این تکه ها اسالمی باشد امّا نظامی که شکل می دهند غیر اسالمی باشد ممکن است که تجار
همه اسالمی عمل کنند اما تجارت غیر اسالمی باشد .در مورد بانک هم همین طور است .ما به جای آنکه جزء جزء
بررسی کنیم ،باید بتوانیم در مورد کل بانک و ماهیت آن نظر بدهیم .این ها جایگاهش در اندیشه اقتصادی کجا
است؟ اقتصاددانان مسلمان در این جایگاه چگونه باید بیاندیشند؟ شما باید به دنبال مبناها بروید و در این موارد
جست و جو کنید و به دنبال مبناهای احکام اسالمی و تئوری های اقتصادی باشید .چون اگر ما این را مجموعه ای
از احکام بدانیم که میخواهند ناظر به رفتارهای ما باشند بایستی این مبنا ها را به یکدیگر پیوند بزنیم تا از این
پیوند از حوزه و دانشگاه به یک حقیقت برسیم.
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جمع بندی
تا اینجا که آمدیم این مطالب را دریافتیم ،جریانی که در روم باستان شکل گرفت .نظام طبیعی ،حقوق طبیعی روم
که به قرون وسطی آمد و خود را در نظام مسیحیت ظاهر کرد .در کشور های اسالمی دانشمندان بر روی نظریات
ارسطو بسیار کار کردند و پس از آن پیشگامان مسیحیت از آن استفاده بردند .مفهوم تدبیر منزل را از ارسطو گرفتند،
خواجه نصیرالدین طوسی و ....بر روی این مفهوم کار کردند .مفاهیمی که بتوان بعد ها علم اقتصاد را از آن در
بیاوریم که مبنای اسالمی باشد بدست نیامد ،که چرایی اش را نمیدانیم.
در مسیحیت با استفاده از نظریات ارسطو قیمت عادالنه را مطرح کردند ،حتّی ارسطو را توجیه مسیحی
کردند .ولی این زمینهی خیلی از تحوالت شد .نظام طبیعی و حقوق طبیعی روم آمد اندیشه های نظام طبیعی آدام
اسمیت را آورد که جلسه بعد انشاء اهلل تعالی بحث میکنیم که چطور این ها آمد دراندیشه های آدام اسمیت و
فیزیوکراتها قبل از آدام اسمیت ،فیزیوکرات ها کامال اقتصاددانان الهی بودند ،حتی قانونمندی اقتصاد را میگفتند
مشیت الهی است .این اندیشه های مسیحیت در قالب یک نظام کامال علمی به آدام اسمیت به ارث رسید و آدام
اسمیت دین را از اقتصاد بیرون برد.
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مقدمه
جلسه پیش بحث را تا قرون وسطی ادامه دادیم و شکل گیری اندیشهها را در قرون وسطی بررسی کردیم .در
خالل نکاتی که گفته شد به این نکته اشاره کردیم که هدفمان مروری بر تاریخ اندیشهها نیست .ما دو هدف داریم:
اول این فرضیه را آزمون کنیم که نظریه های اقتصادی تحت شرایطی متاثر از اوضاع و احوال اجتماعی به کمک
کاوشهای عقلی شکل میگیرند و جلو میروند (مستقل از کاوشهای عینی).
من در همین جا حاشیه ای میگویم ،در ریاضیات صرفا کاوشهای عقلی است که انجام میشود و اساسا
تابعی از شرایط عینی نیست و بخش ایدئولوژیک بسیار ضعیف است .ریاضیدان کاری به عینیت ندارد و صرفا
قانونمندیها را کشف میکند و اصال محدود در زمان و تاریخ نیست.
فرما 29چهارصد سال پیش قضیه ای را اثبات میکند و در حاشیه کتابش می نویسد « بدیهی است که می
دانیم» برای او این قضیه بدیهی بود .هیچ ریاضیدانی نیست که حداقل  7الی  8سال را درگیر این موضوع نشده
باشد .و نتوانستند این موضوع را اثبات کنند .کل اثبات جزئی قضیه حدود  1000صفحه است و والز 30به کمک
کشفیاتی جدید توانست این موضوع را اثبات کند .او  400سال قبل به این موضوع پی برده بود .این نشان از
قدرت عقل دارد .قضیههایی که صرفا در فضای مجرد ذهن انسان شکوفا میشود در اکثر موارد کاشف از واقعیات
عینی است در حالی که این ها متاثر از هم نبودند و این خیلی موضوع قابل توجهی است .قانونی در ریاضیات
کشف میشود و بعد ها در فیزیک در عینیت دیده میشود .گاهی هم ریاضیدانها برای توصیف آنچه که در عینیت
دیده اند مجبورند سال ها فکر کنند .این خیلی عجیب است که مغز ما قانونمندی جهان واقع را در درون خودش
دارد .به همین دلیل است که ریاضیدان ها چیزهایی را کشف میکنند که امروزه اصال در جهان عینی کاربرد ندارد و
بعد از سالها کاربرد آنها معلوم می شود و میتوان با آنها جهان عینی را تغییر داد .کامران وفا فیزیکدان معاصر به
قضیه ای رسید و آمد در ریاضی محض تا آنچه را که به آن رسیده اثبات کند و نتوانست چون فیزیک رشد سریعی
داشت دید خیلی عقب مانده است .تفسیر این پدیده ها توسط اعتقادات الهی ممکن است .اینکه بگوییم ما منعکس

 -28این جلسه دومین جلسه از سلسله جلسات بررسی تاریخ عقاید اقتصادی است که توسط آقای دکتر درخشان در تاریخ  88/8/2در دانشکده اقتصاد دانشگاه
امام صادق علیه السالم ارائه شده است.
29 - Pierre de Fermat
30-waals
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کننده طبیعت هستیم و تفکر ما نتیجه فعل و انفعاالت شیمایی ذهن ماست و ما همانند نمک طعام نتیجه یک سری
فرمولها هستیم ،اگر اینگونه است ما چطور میتوانیم در این فرمولها تصرف کنیم و چیزهای جدیدی بسازیم.
اندیشه های ما بسیار متاثر از آن چیزهایی است که در عینیت دیده میشود و بسیار متاثر است از قدرت
های فکری و در خیلی از موارد می تواند متاثر از باورها و نظام ایدئولوژیک ما باشد .این بند آخر بسیار ضعیف
شده و علت آن هم دلباختگی ما به جنبه های مادی است که ما را از معنویت و الهیت قضیه دور کرده و ما نقش
اعتقادات دینی را در شکل گیری اندیشههای اقتصادی وتنظیم امور نمیبینیم.
وقتی شما عاشق چیزی شدید دیگر نمیتوانید جدای از آن را ببینید .من که عاشق این روش از اقتصاد
شدهام دیگر نمیتوانم غیر از آن را ببینم و لذا عینیت و ذهنیت بسیار تاثیر گذارند و ایدئولوژی هم تاثیرگذار است.
اما در مارکسیسم تاثیر این ایدئولوژی را در اندیشه میبینیم هر چند ایدئولوژی او اسالمی نیست .هرجا که اندیشه
اش اجازه نمیدهد وارد نمیشود .نه تنها در اندیشه های اقتصادی بلکه در همه چیز ،31حلقه مفقوده ،تاثیر اسالم در
اندیشه های اقتصادی است .ما میخواهیم بررسی کنیم که در طول تاریخ کجا به اندیشه الهی نزدیک شدیم و کجا
خارج شده ایم و االن کجا قرارداریم.
پس ما میخواهیم در خالل این بحث این را بدست بیاوریم و لذا هدفمان دو چیز است :یکی اینکه این
نظریهها پدیده هایی تاریخیاند و نبوده اند بوجود آمده اند و ازبین خواهند رفت .این تئوری های اقتصادی و
لیبرالیستی ناپایدارند و نظام سرمایه داری ناپایدار است .اینها پر از تناقض اند و ناپایدارند .و این اعتقاد ما است که
آنچه پایدار است اسالم است .ما اینگونه فکر میکنیم و معتقدیم .اگر نتوانستیم ثابت کنیم عقب نشینی نمیکنیم و
میگوییم من نتوانستم و بعدیها ثابت خواهند کرد .خواهیم دید که هر آنچه که بوجود آمده پایدار نخواهد بود.
دوم اینکه ثمره تاثیر عینیت و عقالنیت و از همه مهمتر ثمره ایدئولوژی را در اندیشه های اقتصادی ببینیم.
من قبال اینگونه فکر میکردم که اگر اقتصاد اسالمی میخواهیم ،باید آنچه درعینیت هست و آنچه را که عقل ما می

-31

مثال در کرولیین فوتوگرافی ،یک رشته ای خاصی از فوتوگرافی است که بعدا در پزشکی به کار رفت .زن و شوهر روسی بودند و شوهرش استاد فیزیک

نور بود ،برای سیستم جاسوسی روسیه صفحه هایی خاص را طراحی میکردند تا عکس برداری خاصی بکند .در خالل کار دیدند هاله ای از چیزی در یکی از
صفحات دیده میشود بعد فهمیدند که موجود زندهای به نام برگ روی آن افتاده است ابتدا گفتند این یک سری فعل و انفعاالت شیمیایی است و عایق هایی را
گذاشتند ولی دیدند که باز همان عکس روی فیلم افتاده است و گفتند به چیزی داریم میرسیم که فرای ماده است و آن سازمان آنها را تامین مالی نکرد و گفت
که ما مجهز به اندیشه ماتریالیستی هستیم و آن زن و شوهر ثروتشان را در این راه خرج کردند و به چیزیهایی هم رسیدند .مارکسیسیت حتی اجازه فکر کردن در

خارج از ماتریالیست را نمیدهد ولی این تاثیر گذاری را در اندیشه های اسالمی ندیده ایم.
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گوید و خدا به ما داده و آنچه را که التزامات وداللت های قلبی ما است را با هم هماهنگ کنیم تا به اقتصاد اسالمی
برسیم .اگر یکی از اینها دچار مشکل شود به اقتصاد اسالمی نمیرسیم .پس ما این دو بحث را مرتبا دنبال خواهیم
کرد.
اشاره ما به مارکسیسم از این جهت است که توانسته ایدئولوژی را به صورت کامل وشفاف در تئوری و
اندیشه ها ظاهر کند ،این یک تجربه خوب است تا ببینیم که چگونه میشود اینگونه بود ،نه اینکه از او کپی کرد اما
روش کارش را می توان استخراج کرد .هرکس که میخواهد اقتصاد اسالمی بخواند باید مارکسیسم بداند .او
توانسته بین ماتریالیست و دیالیکتیک رابطه برقرار کند و ماتریالیست دیالیکتیک را بوجود آورده و به کمک آن آمده
تاریخ را تفسیر کرده و به کمک هر دو اینها نظام های اقتصادی را تحلیل کرده و ثابت کرده نظام سرمایه داری از
بین خواهد رفت و کمونیسم پایدار است او می گوید چون ایدئولوژی اش جاوادنه است پس کمونیسم جاودانه
است و تناقضش هم از اینجا است و سقوط میکند.
چرا رسیدن به نظام الهی اینقدر مشکل است؟ زیرا گران است و قیمتش باالست .پیدا کردن ریگ و سنگ
در اطراف دانشگاه خیلی راحت تر است از پیدا کردن عقیق و فیروزه ،بهشت را ارزان به کسی نمیدهند و خیلی
قیمتش باالست .بنابراین اگر توانستیم این کار را بکینم ( به اقتصاد اسالمی برسیم) به آنچه میخواهیم رسیدهایم و
قیمت آن خیلی باالست .هر چیز شیطانی ارزان و سهل الوصول هست و همه زمینه ها برای آن کار فراهم است و
یار و همکار و همفکر بزودی پیدا میشود .وقتی شیطان میآید همه چیز مهیا میشود .زمینه ها هموار است .این
دنیا ،دنیای آماده برای کارهای خالف و شیطانی است .اما در کارهای الهی هزاران مشکل بوجود میآید .با هم
توافق میکنیم بعد به هم می زنیم ،یکی نیست ،یکی هست ،همین دانشگاه هم یک نمونه بارزش است .شما نگاه
کنید هرکسی برای خودش مسیری را رفته است .حاال اگر دانشگاهی بود که از اول به دنبال کارهای خالف بود
قشنگ باندها شکل میگرفت و هماهنگی انجام میشد .بین بچه های حزب اهلل بزودی اختالف میافتد اما بین
خالفکاران به سرعت با محوریت شیطان اتحاد بوجود میآید .این حلقه وصل آنها میشود ولی اگر مسلمین
بخواهند حلقه وصل پیدا کنند این قیمتش باالست .یک بحران کوچک در جامعه بوجود میآید این زمینه را آماده
می کند تا مسلمین و معتقدین از هم جدا شوند .همه اینها آزمایشات الهی است و اتحاد بین مسلمین ،گران قیمت
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است و خدا اتحاد را ارزان نمی دهد .ببینید 32من دارم نظر خودم را میگویم ،همین اتفاقی که در کشور ما افتاده به
نظر من یک آزمایش برای مردم این کشور بود .چه جور یک مرتبه جریانی آمد و انشقاق بوجود آورد این کار
شیطان است ،برای این که اتحاد مسلمین قیمت دارد ،مگر میشود همه زیر پرچم امام حسین علیه السالم سینه
بزنند؟! باید اختالف نظر بوجود بیاید! همین اآلن همه شما در دلتان نگرانی هایی دارید؛ برای این است که اتحاد
شما از بین برود.
ببینید خارجی ها چه بزن و بکوبی دارند ،از خوشحالی سر از پا نمیشناسند ،زیرا میبینند که آن بدنه واحد
دارد متزلزل می شود .زمانی که من در قم بودم فردی از علما گفت مشکل ما خدا و پیغمبر خداست .ما دوست
داریم کار خالف بکنیم و از زندگی بهره ببریم و اینها نمیگذارند.
لذاست که من عرض میکنم انعکاس ایدئولوژی اسالمی را در اندیشههای اقتصادی نمیبینیم زیرا اگر می
دیدیم که خیلی توفیق بزرگی بود .پس این هدف کاری ما در تمام این دوره است و شما باید تا آخر دوره پیگیر
این خط باشید .هرجا من نارسا هستم خودتان فکر کنید .با هم گروه تشکیل بدهید و در مورد این حرف های من
مباحثه کنید و این مباحثات برای شما خیر و برکتی دارد حقایقی را می فهیمد .کم کم به امید خدا با صفای قلبی که
دارید صاحب نظریه میشوید .اگر قلبتان پاک باشد برکت به سراغتان میآید و خدا به آن برکت میدهد .هرچه
قلبتان پاک تر ،برکت کارتان هم بیشتر خواهد بود .اگر قلبتان را پاک نکنید شیطان دو سه برابر برکت می دهد منتها
این برکت کوتاه مدت خواهد بود و با کله پایین می آیید ،یا این دنیا یا آن دنیا .کار خیر باشد خیلی زحمت دارد اما
اگر یک میلیمتر جلو بروید برکت سراغتان می آید .مهم نیست شما در کار علمی چقدر زحمت میکشید مهم
برکت علمی است.
در ادامه هم هرجا که بحث میکنم وضعیت فعلی ایران را در آن زمان بررسی میکنیم تا بفهمیم که چرا
اینطور شد .این کار را اولین بار من در ایران کردم شما اینها را مدون کنید و مطالعه کنید و انشا اهلل یک کتابی در
اندیشه های اقتصادی بنویسیم  30سال پیش این کار را کردم اما گردش ایام مرا غافل کرد و نتوانستم آن را تکمیل
-32

ببینید به قول یکی از دوستان در اوایل انقالب به بانک مرکزی رفته بود و ارزی خواسته بودند و قبول نکرده بود و فردا چند نفر آمدند و گفتند که چرا

این پول را ندادید .می گفت که گفتم ما کار کارشناسی کردیم و دیدیم این کار تورم زا است .آنها برگشتند و گفتند که کار کارشناسی مارشناسی نداریم ،ما انقالب
کردیم که کار کارشناسی بکنیم؟ شما جلوی انقالب ایستاده اید؟ .می گفت برگشتم گفتم که اوال ما اینجا مارشناسی نداریم و کارمان کارشناسی است ،ثانیا بعد از
انقالب شما به جایی رسیده اید چرا که اگر انقالب نشده بود جایگاه من باالتر از اینی بود که هست .این انقالب به شما خیلی چیزها داده و ما نظر کارشناسی
داریم
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کنم .در خالل بحث های من ببینید که در ایران چه خبر بود .ما میخواهیم بدانیم چرا کشور در بعد نظریهسازی
اینگونه شده و تفسیر کنید که چرا اینطور شد .من دیگر این بحث ها را در جلسات بعد تکرار نمیکنم .ما دو هدف
داشتیم و نکته سوم را هم اآلن گفتم که ببینید در هر بار در ایران چه خبر بوده و چرا اینطور بوده است.
در جلسه قبل تا قرون وسطی را بررسی کردیم .دیدیم که سالهای  1200اوج اندیشه های فلسفی و
اقتصادی قرون وسطی بود ،همان سالهایی که سن توماس بحث هایش را مطرح میکند و در این سالها سعدی و
مولوی در ایران بودند و به لحاظ غرب در سال  1260آکسفورد تاسیس شد و  100سال قبل از آن ،سوربن در
فرانسه و 300سال بعد هم کمبریج تاسیس گردید.
پس ببینید زمان تاسیس آکسفورد هم زمان مدرسه علمیه است .سن توماس در آن سالها از قیمت عادالنه

33

و مزد عادالنه صحبت میکند و اشاره کردیم که در بین متفکران ما هیچ کس در این مورد صحبت نکرده است.
این سوال مطرح شد که چرا متفکران اسالمی در این مورد صحبت نکردند؟ خودم نمی دانم 34این موضوع
نقطه عطف بحث ما است .گاهی اوقات عادالنه معادل طبیعی در ادبیات قرون وسطی ظاهر میشود .نقطه شروع
بحث ما در مغرب زمین است و در مشرق زمین کسی در این رابطه بحثی نکرده است.
فقها و فالسفه و حکمایی که در آن دوران بودند چه کسانی بودند؟ از فقهای بزرگ شیخ مفید :تولد338
قمری در حدود  910میالدی ،شیخ طوسی(شیخ الطائفه) :شاگرد شیخ مرتضی متولد 385قمری در حدود 960
میالدی شیخ طوسی موسس روش اجتهاد و استنباط بود و علم اصول را بنا کرد و استباط به روش فقه جعفری را
بنیان نهاد و زعامت فقه جعفری بعد از شیخ مفید و شیخ مرتضی به او رسید .طغرل بیک بعد از حمله به بغداد و
آتش زدن بزرگترین کتابخانه شیعی در آن زمان بزرگترین ضربه را به زحمات شیخ مفید و مرتضی و طوسی زد و
او بعد از این به نجف رفت و آنجا پایگاه مطالعات شیعی شد .عالمه حلی  1228میالدی در لبنان برابر 648
قمری ،از جمله بزرگان شیخ صدوق و دیگران را هم می توان نام برد ،اما ما به همین مقدار اکتفا میکنیم.
همزمان با سن توماس( 1200میالدی) این بزرگان را در اسالم داریم که عمدتا در فقه شیعه و اصول فقه و روش
استباط تمرکز کرده اند.

33 - justice price
 -34به یکی از بچه های دانشگاه امام صادق علیه السالم گفتم که رساله ات را در این زمینه بنویس ،اوضاع و احوال هم اقتضا نکرد که بنویسد.
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اما متفکران و حکما و فالسفه ای که در آن زمان بودند ،ابن سینا :حدود  910تا  1000میالدی ابونصر
فارابی وفات حدود  910میالدی مصادف با  339قمری،ابوعلی مسکویه :کتاب او «تهذیب االخالق» بود و دو
مبحث تدبیر منزل و سیاست مدن که همان کشورداری است و در این کتاب نیامده و به عهده خواجه نصیر گذاشته
میشود .خواجه نصیر :متولد  597قمری در طوس ،متوفای  675در بغداد مصادف با  1250میالدی بوده است
یکی از کارهای مهم خواجه نصیر این است که بحث تدبیر منزل را از رساله تدبیر منزل ابن سینا و سیاست مدن را
از بعضی رسائل ابونصر فارابی میگیرد و به طور سیستماتیک وارد مباحث اخالق میکند.
منظور از تدبیر منزل چه بود؟ تدبیر اموال و انواع صناعات (کار نه صنعت به معنی مصطلح امروزی) چه
کارهایی خوب و چه کارهایی بد هستند .در تمام این مطالعات معیار فقط مباحث اخالقی بود .در تمام مباحث
تدبیر منزل فقط اخالق معیار است .من در این کتابها به دقت مطالعه کردهام و آنچه دیدهام مالحظاتی صرفا اخالقی
است که نمیتواند مرجعی برای مطالعات امروزی قرار گیرد .تعلیم و تربیت فرزندان ،آداب سخن گفتن ،آداب
حرکت و سکون(نشست و برخاست) ،آداب طعام خوردن ،رعایت حقوق پدر و مادر ،آداب شرب و ...از جمله
مواردی است که به آنها اشاره شده است .یکی از کتاب های خوب در مورد نحوه زندگی اقتصادی آن زمان ها
کتاب قابوس نامه است .این کتاب خیلی قدیمی است .این کتاب در آن زمان خیلی مرجع دیگر کتب واقع میشد و
سعدی و ...به آن ارجاع داده اند .قسمتی دارد در مورد بردهداری و قسمتی دارد در مورد آداب شرب ،در ابتدا من
فکر کردم که منظورش روش آب خوردن است و اما بعد از خواندن دیدم که منظورش آداب شرابخواری است .و
ابتدا از شرابخواری فرزندش را نهی میکند و می گوید اگر من به تو بگویم نخور گوش نمیکنی و وضع جامعه
خراب است و شما را از راه به در میکنند .هرچه من بگویم نخور ،تو را دوستانت گمراه خواهند کرد پس به تو
میگویم چگونه درست شراب بخوری .اگر میخواهی بخوری بعد از غذا نخور ،شب نخور چون بدمستی میکنی
و همسایه ها میفهمند شراب خوردهای .ولی در پایان میگوید اگر نخوری بهتر است ،البته خودم تا  50سالگی
خوردم ولی ای کاش نمیخوردم .این یک الگوی تربیت است ،این صداقت در کالم یک استاد علم اخالق است که
موجب شد اسالم تا چین و فرانسه برود .میگوید این کار را نکن ولی اگر دوستان مجبورت کردند این کار را
درست انجام بده .چقدر زیبا دارد صحبت میکند و ما امروزه در قرن  21نمیتوانیم با صداقت در مورد ایدز
صحبت کنیم و بگوییم که چگونه خودت را از خطرات نگاه دار ،انگار که فقط جوانان هستند که این کارها را می
کنند.
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ما در تدبی ر منزل چیزی جز این ها را نداریم .من هیچگاه ندیدم که در مورد مباحث اقتصادی حرفی بزنند و
تحلیل های اقتصادی را ارائه بدهند و در مورد بازارها وتعادل آنها و علل وفور و کمیابی در آن صحبت کنند .مولوی
میگوید «خبرت هست که شکر ارزان شد» ولی هیچ متفکری نمیآید در مورد قیمت و تغییرات آن مثل سن توماس
بحث کند .من نمیدانم چرا اینگونه اند؟ در مذمت پول در آوردن بحث هایی نشده و فقط از شغل قصابی و غسال
بودن نهی شده است.
در گلستان هست که سعدی با تاجری در کیش مالقات میکند که تاجر اموالش و اسنادش را به او نشان می
دهد و سعدی میگوید که چندان ماخولیا گفت که به عبارت امروزی می شود حالم از حرفهایش به هم خورد و
گفتم دیگر صحبت نکن و گفت که یک کار دیگر است که باید انجام دهم تا بعد از آن در دکانی بنشینم .سعدی
میگوید گفت که گوگرد پارسی به هند ببرم و یک چیز هندی را به چین ببرم و کاسه چینی را به رم ببرم و چیزی
را از رم به فالن جا ببرم و سپس در دکان خویش بنشینم .او میخواسته در جهان سیر کند .این خودش همان
جهانی سازی است که در ذهن یک تاجر ساده جزیره کیش بوده است.
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در دانشگاه ناتینگهام انگلستان نقشه ای است که مسیر حرکت تجاری مسلمانان را با رنگ خاصی کشیده اند و دیدند که همه چیز در انحصار

مسلمین است و چگونه می خواهند غربی ها وارد شوند و اکثرا این مسیرها از راه دریاست که شما باید این نقشه را پیدا کنید.
کلیله و دمنه مقدمه ای دارد که از قول برزویه طبیب است .می گوید در زمان ساسانی بروزی طبیب را پیدا می کنند که اهل فن بود و هندی را می
دانست و او را حمایت مالی میکنند و می فرستند که به هند برود تا آن کتابی را که محتوی روش حکومت داری است بیاورد این کتاب به شدت
نگهداری میشده است .لذا به عنوان دانشجوی فلسفه به هند می رود و چند سال هم درس میخواند بدون اینکه بگوید نیت من از آمدن چیست و
سپس به فردی هندی اعتماد میکند و موضوع را به او میگوید او میگوید همان چند ماه اول فهمیدم که برای چه آمدهای من تعجب میکنم که چرا تا
بحال به من اطمینان نکردهای؟ کتاب را از او می گیرد و او هم کتاب را به او میدهد و به او می گوید اگر این کتاب را در دست تو ببینند تو را میکشند
و او کتاب را به زبان پهلوی ترجمه میکند تا آن را نفهمند و آن را از مرز رد میکند و به ایران میآورد .کشورها اینگونه دنیا را مدیریت میکرده اند.
چندسال پول میده ند به فردی و ممکن است موفق شود .اینگونه باید دنبال علم بود .آیا کسی حاضر است که دنبال این نقشه در ناتینگهام برود.
شرکت  bpکلی از اسناد نفت دوران مصدق را به دانشگاهی داده است .من همان موقع در لندن بودم و گفتم کل این مجموعه به فالن دانشگاه منتقل
شده و سریعا دانشجوی دکتری به آن دانشگاه بفرستید .همه گفتند درخشان چه میگوید؟ انگیزه نیست.
من در سال  1990گفتم که من معلم خوبی هستم و استعداد را تشخیص میدهم و رشد میدهم ،گفتم پول دو ساعت نفت را به من بدهید تا نیروی
علمی برای گاز قرن  21ایران را تامین کنم .تازه اصل پول را بعدا به شما برمیگردانم .نه اینکه به من بدهید ،این پول را تحت نظر شما در بورس لندن
سرمایه گذاری میکنم و با بهره اش  78دکتری تا سال  2000میالدی تربیت میکنم و آنها هم قبول کردند و من به ایران آمدم .آن موقع درآمد 2
ساعت نفت ما  2300000هزار دالر می شد .گفتم شرط دارد و باید افراد را خودم انتخاب کنم .استادان شریف و دانشکده فنی دانشگاه تهران ،ما می
خواهیم نوابغ را انتخاب کنیم .گفتند اینها بروند دیگر برنمیگردند و گفتم شما افرادی را میخواهید که برگردند و دکتری بگیرند و همان سال هم
بازنشسته باشند .آخر هم گفتم که اتفاقا کاری می کنم زرنگترین آنها برنگردند من آنها را می فرستم تا بعد از  15سال جزء هیئت مدیره شرکت شل
بشود .آن وقت او اطالعات جانبی دارد که یک مالقات  15دقیقه ای با او چند میلیون دالر میارزد .گفتند تو میخواهی مغزهای ما را از کشور خارج
بکنی .اتفاقا بروند در باالترین محافل تصمیم گیری انرژی دنیا قرار بگیرند و منبع خبری ما باشند به جای اینکه از رویترز و ...که یک مشت دروغگو
هستند اطالعات کسب کنیم .حقایق در این شوراهاست .این همان کاری است که انوشیروان در دوره ساسانی کرد .ما چند نفر نیروی ویژه در دنیا
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بنابراین اگر میخواهیم رشد کنیم خیلی کارها را باید انجام بدهیم ،که با آن شرح حال فرهنگ اسالمی ما
سازگار باشد .خواجه نظام الملک را نگاه کنید .نظامیههای بغداد چگونه رشد کردهاند .کتاب موقوفات ربع رشیدی را
ببینید ،تمام نقشهی دانشگاه ربع رشیدی ،تمامش را بدست آوردند .کوی چشم پزشکان مشخص شده و استادان
چشم پزشکی در انجا زندگی میکرده اند .بیست و سه استاد چشم پزشکی از چین آوردهبودند و در آنجا زندگی می
کردند .آدم متحیر است که در آن زمان از کجا این استادان را شناخته اند و برای آنها خانه ساخته اند .به چه زبانی
صحبت می کردهاند و دانشجویان چطور با آنها صحبت میکرده اند.
تاریخ میخوانیم تا این ها را بفهمیم که چه طور جامعه اسالمی را مدیریت میکردهاند .تازه موقوفات ،یعنی
محل تامین درآمدهای این دانشگاه خودش یک کتاب است ،حاال دانشگاه های ما همه فقیراند و نمیتوانند بورسیه
کنند و دانشجوی دکتری دنبال کار کردن میرود و جوانی اش را صرف این کار میکند .در حالی که میتوان دوره
دکتری یک دانشگاه را با فروختن سرقفلی یک مغازه  6متری در تمام مدت تامین کرد .بنابراین بحث های من نشان
دهنده این است که در آن زمان چگونه کار میکرده اند .اآلن ما که مشکالت توسعه فرهنگ اسالم را داریم برای این
است که سرمایه گذاری نمیکنیم.
همزمان با دیگر متفکرین افراد زیر وجود دارند :مولوی  604تا  672قمری ،سعدی متوفای  691قمری،
محی الدین عربی 560تا  638قمری دارنده کتاب فتوحات ،صدر الدین قونوی متوفای  673صاحب کتاب
مفاتیح الغیب ،شیخ شهاب الدین سهروردی  532تا  632قمری ،این ها را گفتم تا جو فقها و فالسفه و حکما در
ک شورهای اسالمی دست شما بیاید .کال ما مفاهیمی که در آن زمان در کلیسا شکل گرفت و مبنای تحلیل های
اقتصادی بود را در این زمان در کشورهای اسالمی نداریم .دلیلش را نمی دانم .این یک مطالعهی باز است.

داریم .دکتر سعیدی زمانی که در استفورد دکتری نفت درس می خواند من ابتدایی بودم ،می گفت در یک مقطعی من دیدم که چینی ها نیستند و نگو
همان موقعی بوده که در چین انقالبی رخ داده و ناگهان همه چینی ها محو شدند و رفتند بمب اتم چین را ساختند.
من خودم دانشگاه  lseلندن بودم و زبان بلد نبودم و با چینی ها و ژاپنی ها رفیق شده بودم .من نزدیک امتحانات روانی میشدم .بس که مطالعه می
کردم .درست موقع امتحانات اینها رفتند و گفتم چرا آمدید و گفتند به ما گفتند که بروید سر این کالسها و تمام مطالب آنها را به زبان چینی بنویسید و
برای ما بیاورید .من بعدها فهیمدم که چرا این کشورها رشد کردند .چند نفر از ما این کار را کرده اند؟ ما فرصت مطالعاتی می دهیم تا دانشجو

استراحت کند!
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حال شرایط مغرب زمین را بررسی میکنیم .قرون وسطی در مغرب چند اثر مثبت داشت .رشد دانشگاهها که به
صورت مذهبی شکل گرفتند و رشد کردند .درست است که با مسائل دینی شروع کردند اما  50یا  60سال بعد از
تاسیس مرتون(اولین دانشکده آکسفورد) کتابهای ریاضی مسلمانان را ترجمه میکردند .مرتون یک رهبر دینی بود
اما به مباحث دینی بسنده نبود و دانشگاه ها به معنی امروزی کم کم شکل گرفتند .نظامیه ها درکشورهای اسالمی
نتوانستند اینگونه رشد کنند زیرا انگیزههای سیاسی پشت سر تاسیس این مراکز بود .در بحبوحه اختالفات نظریات
بین فرق اسالمی ،برای تبلیغ یکی از فرق اسالمی شکل گرفتند و مثل اینها نبودند .اما دانشگاه ها آنظورکه در
مغرب زمین شکل گرفت در کشورهای اسالمی شکل نگرفت .دلیلش را درست نمیدانم و باید جستجو کرد و فقط
میدانیم که نظامیه ها با نیت تبلیغ یکی از فرق دینی شکل گرفت.
ادبیات در غرب بسیار رشد کرد .در کشورهای اسالمی ادبیات خیلی غنی بود ولی آنها ادبیاتی نداشتند.
معماری و ساختن کلیساهای عظیم رواج یافت و خود این موجب پیشرفت دانش معماری و ریاضیات گردید .ما تا
زمان صفویه که برابر  1500میالدی است ساختمان های عظیم کمتر داریم .البته در سوریه بوده ،اما بناهایی بوده
که از دوره یونان مانده بوده است .پس این اتفاقات خودش از عوامل رشد بود.
در کشورهای اسالمی دانشگاهها با این موضوع ساخته نشدند وعلوم اکثرا محصور در دربارها بوده است.
اکثر دانشمندان بزرگ وابسته به دربار بودند .نه اینکه جیرهخوار دربار باشند بلکه به دربار دعوت میشدند .ابن سینا
خودش در دربار بوده است گاهی دوتا لشکر می جنگید تا ابن سینا را به فالن دربار ببرند و حتی مدتی نخست
وزیر بود .بزرگترین کتابخانه های ما در دست دربار بودهاست و کتابخانه شخصی نداشتیم ،کتابخانه وابسته به
دانشگاه نداشتیم و در جنگها کتابخانه ها نابود میشدند .کتابهای دانشمندان ،تولید مجدد را در یک فضای علمی
نداشتند .تولید مجدد در فضای دانشگاهی اگر میتوانست اتفاق بیافتد ،باید بررسی کرد چرا دانشگاه های ما نوعا
منتسب به قدرت های سیاسی بوده و آثار آنانی که وابسته به دربار بوده اند مانده است ،چرا؟ آثار آنانی که وابسته
به دربار نبوده اند مثل آثار عرفا و نام اینها دیگر وجود ندارد .باید فکر کرد که چرا اینطور بوده؟
از نظر اجتماعی در قرون وسطی دو محور کلیسا و اقتصاد کشاورزی ستون نظام اجتماعی بود .زمین شده بود
منشاء ثروت ،هم برای کلیسا و هم برای لردها (لردهای فئودال).
36 - Renaissance
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نظام اجتماعی بر دو اساس کشاورزان و صاحبان صنایع دستی 37و فئودال ها بود .زمین منشا ثروت شده بود
و درآمد کلیسا عمدتا از صاحبان زمین بود.
در اینجا بین اروپا و کشورهای اسالمی تفاوت است .شما همواره باید مقایسه کنید .در کشورهای اسالمی
هزینه دستگاه و رهبران دینی فقط از کشاورزی نبود،از تجار بود .علت این است که شهرنشینی در کشورهای
اسالمی خیلی قبل تر از مغرب زمین رشد کرد و در قرون وسطی شهرها در آلمان و ...بوجود آمده است .در آنجا
شهری نبوده ،به صورت فئودالی بودند ،یک قصری بوده که در آن فئودالی زندگی میکرده و بقیه هم کشاورز بودند
و یا کار دستی میکردند ،مثل روستاهای خودمان .اما در کشورهای اسالمی شهرنشینی معنی داشت .درآمد دستگاه
حاکم عمدتا از تجارت و صاحبان کسب بود ،از کشاورزی هم بود ،اما زمین تنها منشا ثروت نبود .اما در غرب،
زمین هم برای لردها و هم برای کلیسا تنها منشا درآمد بود.
علت این را خیلی ها کمبود آب در مشرق زمین دانسته اند .مارکس در تحقیقات خودش میخواست شیوه
تولید آسیایی را مطالعه کند که نتوانست ،وقت نکرد و بعدا خانم لوزالوکزامبورگ در این زمینه مطالعه کرد و گفت
که کمبود آب موجب پیشرفت مشرق زمین در این زمینه شده است .در اروپا کمبود آب نبوده و هنوز هم نیست.
تجارت در آن زمان کال در اختیار مسلمین بود و از صفویه به بعد تجارت به مغرب زمین میرود .قبل از آن
تجارت کال در انحصار مسلمین بود .پس این تفاوت خیلی عمده است که چگونه در اندیشه ها ظاهر میشود .چرا
اندیشمندان اسالمی در این زمینه فکر نکرده اند؟ این جاست که تاثیر جهان عینی را بر اندیشه ها میبینیم .جهان
عینی در اندیشه ها و صحبت کردن خیلی موثر است.
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در سیبری  200کلمه وجود دارد که برف را توصیف میکند .در عربستان هم در مورد شتر انواع لغت وجود دارد و یا در ایران هم انواع اسامی در مورد

فرش وجود دارد .ما در مورد فرش انواع اصطالحات را داریم.
چرا فرش ایران رشد کرده و در دنیا بی رقیب است؟ زیرا آزادی رقابت و اظهار نظر در مورد انواع فرش در بازار وجود دارد .و کسی هم از این بررسی های
دقیق درمورد فرش ناراحت نمیشود و بافنده هم به نقدها پی میبرد و رشد می کند .زمانی که من در قم بودم می دیدم خانمی  3سال وقت میگذارد تا یک
زرونی ابریشمی ببافد و بفروشد .در سال  1360ما می خواستیم یک زرونیم را بخریم و بافنده گفت برویم مغازه و هرچه او گفت به همان قیمت شما بخرید.
وقتی رفتیم مغازه انواع و اقسام نقدها را به آن فرش کردند و آن خانم با کمال حوصله به نقدها گوش میکرد .نقد فرش باعث رشد شد.
بحث انتخابات کشور ما همه اش اقتصادی بود .آنوقت وزیر اقتصاد ما در هر دو دوره بدون مخالف رای میآرود و محل نزاع اقتصاد است و هیچ نقدی در مورد

وزیر اقتصاد وجود ندارد.
هرجا که بخواهد رشد کند باید آن را نقد کرد .اگر بخواهیم وزارتی رشد کند باید نقد شود .در اقتصاد ایران چون نقد وجود ندارد این وضعیت را داریم .نقد ،نقد
منتها نقد سازنده است که فرش ما را رشد داده .دانشگاه بخواهد رشد کند باید نقد شود.
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در این وضعیت زمین منشا ثروت شده بود .شهرها در ایران به علت وابستگی به تجارت رشد کردند و
تجارت جهان در دست اسالم بود .اما در مغرب زمین اینطور نبود .حتی در خود اسالم تجار و کسبه مورد احترام
اند اما در غرب فقط کشاورزی مورد احترام بود .زیرا شهری به آن معنا نبود .اما به موازات گذشت زمان شهرنشینی
در غرب هم بوجود آمد اما این شهرنشینی به حسب تاریخ جدای از کلیسا بوجود آمد و از بطن آن نبود .در اسالم
اینگونه نبود .تجار ما در بطن اسالم اند اصال رسول اکرم (ص) خودش تاجر بود .اما در مغرب اینگونه نبود و در
نتیجه شهرنشین ها سکوالر 39شدند.
در شهرنشینی موقعیت اجتماعی با تولد تعیین نمی شد .اما در نظام سرفها اینگونه نبود .میگفتند که فالنی
فرزند یک کشاورز است .در شهرها ثروت تعیین کننده موقعیت اجتماعی است اما در بین کشاورزها تولد معیار
موقعیت اجتماعی است .زیرا در دامن کلیسا بوجود نیامده اند .بورژواها 40همان شهرنشین ها هستند و بورژوازی
یعنی شهرنشینی و لذا نوعا سکوالر میشوند.
به موازات رشد سکوالرهای شهرنشین کلیسا تضعیف شد و قدرت لردها هم کمتر شد .زیرا متکی به
کشاورزها بودند .وجود این شهرنشین ها با گرایش های سکوالریسم روی اندیشههای دینی فشار آورد و دین
متناسب با خودش را خواستار شد .مثال با حرمت نرخ بهره مخالفت کرد و فشار آورد که یک جوری این را حالل
کنید .این فشار میتواند فشار فکری و استفاده از نفوذ مالی در روحانی کلیساها باشد .پس اولین اتفاق در مغرب
زمین افتاد.این اتفاقات هیچ کدام در کشورهای اسالمی رخ نداد .شکسته شدن اتحاد مسیحیت تحت حکومت
کلیسا این بزرگترین اتفاقی بود که افتاد.
انقالب دریانوردی و انقالب تجاری ،خود این ناشی از فشار طبقه سکوالر تاجرپیشه شهرنشین است طبقه
ای که دیگر تحت کنترل کلیسا نیست و خودش عامل تضعیف کلیسا و لردها است .این خودش به دنبال تسخیر
دنیا هست و انقالب دریانوردی شکل میگیرد ،انقالب دریانوردی هم انقالب تجاری را به دنبال دارد .بنیانگذاران
همین انقالب دریانوردی به لحاظ فرهنگی ،بیدین ها و سکوالرها بودند و خشن ترین رفتارها را موقع حمله به
جایی داشتند .یعنی رشد مغرب همه در پرتو بیدینی ،خشونت و رفتار غیرانسانی دریانوردان بوده است .وقتی به
هرجا میرسیدند کارشان فقط قتل عام بوده است ،فیلم هایی را که از این خشونت ها ساخته شده ببینید! هیچ گاه

39 - secular
40 -Bourgeoisie
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تجار ایران یا مسلمان خشونتی را که این دریانوردان داشتند نشان نمیدادند .زیرا اینها از دین بویی نبرده بودند و
غربیها با این خشونت توانستند انحصار تجارت را از مسلمانان بگیرند و به دنبال این انقالب تجاری تحولی بزرگ
در مسیحیت شکل گرفت و پروتستانیسم 41بوجود آمد .پروتست یعنی مخالفان .مارتین لوتر 42نتیجهی انقالب
تجاری و شهرنشینی است .او نتیجه شکسته شدن اتحاد مسیحیت تحت حکومت کلیسا بود .بعد از گذشت 200
سال 150 ،سال مارتین لوتر را داریم او از خال زاده نشد ،مارتین لوتر حاصل این نظام بود که بوجود آمد .بچه ها
همه پیغام من همین هاست ،ربط اینها را باید شما آزمون کنید ،نه اینکه حرف من درست است ،تحلیل من این
هست .بعد از این داستان ما یک انقالب به نام انقالب علمی داریم .بعد از این ها گالیله ،43نیوتن ،44کوپرنیک،45
دکارت ،46هاپس 47می باشند.
اینها از ناکجا آباد نیامدند .48اینها حاصل مسائل فوق بودند .اقتضای آن فضا این است که کسانی بیایند که
دگر اندیش فکر کنند .در فلسفه عقالنیت محور باشد ،تجربه گرایی محور باشد و آن اتفاق در ریاضیات و آن اتفاق
در نجوم افتاد .انقالب بعدی به نظر شما چه باید باشد؟ یک گروه بی ایمان خشن دریانورد تا تجار بزرگ که وقتی
به جایی می روند آنجا را تصرف می کردند ،کشتی های آنان دارای توپ بود ،تجار آنها با توپ بودند اما تجار
مسلمان اینگونه نبودند ،لذا پدر غرب و نظام سرمایه داری دزد و دزد دریایی و افراد بیفرهنگ هستند .این را تاریخ
دارد نشان می دهد .انقالب بعدی چه هست به نظر شما؟ شهرها مرتب در حال رشد است .به جای لردها ملت49ها
بوجود آمدند  .دولت های ملی .مفهوم ملت آنگونه شکل نگرفت که در دین ما هست .مفهوم ملت به عنوان یک
نظام حکومتی  -سیاسی که نظر به یک محدوده جغرافیایی دارد و قدرت را در دست می گیرد .با شکل گرفتن
دولت های ملی لردها در مقابل پادشاهان قدرتشان را کامال از دست دادند.

41 -Protestantism
42 -Martin Luther

- Galileo - Galilei

43

44 -Newton
45- Nicolaus Copernicus
46 -René Descartes
47 -Thomas Hobbes

 -48به قول انگلیسي ها این ها از  no whereنیامدند
49 - nation state
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این مجموعه از تحوالت را با تقریباتی می توان "رنسانس" نامید .رنسانس تعابیر خیلی مختلفی دارد .یکی
از تعابیر رنسانس به نظر من این است ،حاال خیلی وارد آن نمیشوم .به دنبال تمام این اتفاقات که رخ داد یکی از
ثمراتش در یک چیز ظاهر می شود و آن هنر است.
موسیقی خاص بوجود میآید ،موسیقی مخصوص ثروتمندان شهرنشین ،سمفونی هایی مخصوص متوملین
و تجار و شاهزادگان تا در آن مراسم برقصند آن هم رقصی که شایسته رفتار متوملین وابسته به دربار و دربار
وابسته به متوملین باشد .لباسهای اشرافی ،لباس خاص برای زنان و مردانشان بوجود آمد .نقاشی ها هم تغییر پیدا
کرد .موسیقی ،ظروف ،پارچه بافی ،مجسمه سازی ،همه تغییر کرد .هنر مخصوص طبقه اشراف بوجود آمد 50.هنر
هم که تولید میشود هنر مخصوص طبقه اشراف است.
پس ببینید بحث هنراز نوع خاص ،ثمره تمام اینها در هنر از نوع خاص ظاهر میشود و به این مجموعه می
گویند رنسانس ،که تحول هنر هم جزء آن است .بعضی ها فقط تحول در هنر را جزء رنسانس میبینند.
در جلسه بعد در مورد انقالب دریانوردی و تجاری بحث میکنیم که چگونه بوجود آمدند و چگونه اولین
نظریه های اقتصادی شکل گرفتند .نظریه پردازی ،درست این زمان اتفاق میافتد زیرا این نوع تجارت نظریه
مخصوص خودش را به لحاظ مناسبات اجتماعی به لحاظ فکر کردن می خواهد.
قدرت مالی حکم میکند که ای جوان تو این گونه فکر کن .چرا من نگران رشد بخش خصوصی
غیرمسلمان هستم ،با تکیه بر درآمدهای نفتی ،این بخش خصوصی دیر یا زود دیکته میکند که شما چگونه فکر
کنید .دلیل؟ خوب در تاریخ دیدهایم .تاریخ عقاید را بخوانید .نه برای این که قصه است برای اینکه ثمرهاش را

-50

ظروف ،ظروف كامال متفاوت اند .در همین موزههای ایران ظروفي كه از آن زمان مانده گران قیمت ترین ظروف دنیا است و مخصوص متوملین و

دربار ساخته شده است  .رضاشاه برای عروسي پسرش دوتا گلدان برای زیبایي دربارش از حاج حسین ملك قرض ميكند .بخش خصوصي حتي در ایران
به دربار قرض ميداد تا دربار برای جشن عروسي زیبا شود .دوتا گلدان قرض داد و توصیه كرد از او رسید بگیرند و خود شاه رسید نداد و قوه قضاییه
رسید داد و و بعد از عروسي هم برنگرداند تا اینکه موقع آمدن متفقین رفت و گلدانها را برداشت .این گلدانها اآلن در موزه حاج حسین ملك قرار دارند.
من آنها را دیده ام .حاج حسین ملك كتابخانه بزرگي داشت كه وقف آستان قدس كرد .ولیان در آن موقع مسئول آستان قدس بود .ما در زمان دانشجویي
این موضوعات را پیگیری مي كردیم ،او موقع انتقال این كتابها به آستان درصد زیادی از اینها را از طریق فرح كه قاچاقچي كتاب بود به خارج فرستادند.
در سال  1973كه درآمد نفتي باال رفت ،شاه به آكسفورد گفت كه من تعداد زیادی از كتابهای خطي ایران را كه آنجاست ميخواهم بخرم .كسي در
همان موقع گزارشي نوشت كه در سال  20000 ،1973جلد كتاب خطي فقط از شهر اصفهان خارج شده كه عمدتا دست فرح بوده است .گزراشي در
اروپا منتشر شد كه شما جلوی این 20هزار تا را بگیرید به جای اینکه پول هنگفتي به آنجا بدهید .البته نویسنده ی مقاله را پیدا كردند و پستهای بزرگي به
او دادند و دیگر از این حرفها نزد.
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همین امروز ببینید ،این بخش خصوصی این بانکهای خصوصی این وابستگان به درآمد نفتی و وارد کنندگان عمده
برای حفظ جریان سودشان باید به جوانان دیکته کنند که چگونه فکر کنند ،هر کسی مخالف این تفکر باشد باید
حذف شود ،چرا؟ چون باید این جریان تکاثر سود و تراکم ثروت حفظ شود.
پس مالحظه میکنید این بعد فرهنگی شکسته میشود ،اتحاد مسیحی تحت حکومت کلیسا شکسته میشود،
انقالب دریانوردی خیلی زیبا شکل میگیرد .من تفاسیری از علت این انقالب را خواهم گفت ،هنوز چیز زیادی
نمیدانیم.
من موزه دریانوردی لندن را دیدهام که بعد از این انقالب به دانشگاه ها دیکته میکنند که چگونه فکر کنند.
البته در انقالب علمی اتفاقاتی میافتد که جالب توجه است ،رفته رفته علم سعی میکند خودش را جدا کند .الیب
نیتز 51نمیرود حساب دیفرانسیل را کشف کند چون انقالب تجاری از او خواسته است .پس بیینید عینیت از
ذهنیت جدا شده است .کاوش های مستقل فکری جدا از عینیت دارد جلو می رود .و یا هاروی 52در مورد گردش
خون بوجود میآید که اصال ربطی به انقالب تجاری ندارد ،اما اثرش به اقتصاد میآید و اقتصاددان ها از این
گردش خون ایده میگیرند و مکتبی به نام فیزیوکراتها بوجود میآید و فیزیوکراتها هم آدام اسمیت را بوجود می
آورند .آنچه که هنوز دیده میشود ،این است که یک زنجیره دین و اعتقادات الهی در تمام این ها میآید .افرادی که
انقالب علمی میکنند افرادی هستند که توحیدی فکر میکنند ،جو غالب متعهدها هستند .این جو وجود دارد تا به
آدام اسمیت میرسد .او ضربه اصلی را به دین در اقتصاد وارد میکند و آن را حذف میکند و بعد از این ناظر یک
سری اندیشه های جدید در اقتصاد هستیم.

51 -Leibniz
52 -William Harvey
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مقدمه
در جلسات قبل دیدیم نقاط عطفی که میتوان در نظر داشت ،این تحوالت قرون وسطی بود که بحث کردیم،
تأثیرات مثبت قرون وسطی را در ابعاد مختلف و بویژه در شکلگیری اندیشههای اولیهی اقتصاد دیدیم .به موازات
این ،دو ،سه اتفاق افتاد .یکی انقالب دریانوردی بود و بعد انقالب علمی و بعد انقالب صنعتی و شکلگیری نظام
سرمایهداری ،عمدتاً با اندیشههای اسمیت .بنابراین اگر بخواهیم اندیشههای اسمیت را به نحو صحیحی درک کنیم
باید بدانیم که اسمیت حاصل این مجموعه است .و به موازات این بحثها هم دیدیم در کشورهای اسالمی چه
مسائلی بود .و امروز این بحث را به همین شیوه ادامه میدهیم .جلسهی پیش هم اشاره کردیم که به این مجموعه،
اصطالحاً رنسانس میگویند که البته یک واژهای تاحدی مبهم است که روی آن اختالف نظر هم هست .بعضیها
منحصر در هنر میکنند ولی بعضیها بدین صورت میگویند که بیان شد .در جلسات پیش یک معیار ارائه دادیم و
آن معیار این بود که اندیشه از یک سو حاصل تأثیرپذیری از محیط ،و از سوی دیگر حاصل کاوشهای ذهنی
اندیشمند است .این کاوشهای ذهنی اندیشمند در خیلی موارد میتواند محیط بیرونی را تحت تأثیر قرار دهد .اگر
معقتد باشیم که اندیشه ،حاصل محیط بیرونی است ،در آن صورت ما باید مواظب باشیم که در حوزهی دترمینیسم

54

تاریخی مارکسیسم نیافتیم .چون دترمینیسم تاریخی مارکسیسم در واقع همین است .بگو در چه محیطی هستی تا
بگویم چگونه فکر میکنی .یا بیان سادهی قضیه ،که بگو از کجا حقوق میگیری تا بگویم چگونه فکر میکنی .اگر
بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم این یک بحثی است که باید در جای دیگر به آن برسیم .اما قدر متیقن آن ،این است
که تأثیر دارد .من فکر میکنم ،مادامی که انسان مجهز به ایدئولوژیهای الهی نباشد ،یعنی به یک جایی وصل نباشد،
قطعاً تحت تأثیر محیط است .کسانی که دلباختهی ارزشهای الهی باشند ،دیگر دلباختهی محیط نیستند .مثل کسی
که فرض کنید یک همسر خوبی دارد ،چشمش دنبال اطراف نیست .این وصل به یک فضای پاک خانواده است.
بنابراین بایستی که وصل شویم به آن دیدگاههای الهی ،آن وقت تأثیرپذیری بسیار کم است و اگر هم باشد ،این
نشان دهندهی ،در نهایت ،تعارضات خواهد بود .انسان تحت تأثیر قرار میگیرد تا این تعارض را احساس کند یعنی
 -53این سخنرانی سومین جلسه از سلسله نشست های تاریخ عقاید اقتصادی است که در تاریخ  88/8/9در دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم
توسط جناب آقای دکتر درخشان ارائه شده است.
54 -Determinism
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اگر شما بخواهید بدانید با من حقیر در تعارض هستید ،باید اول در جریان اندیشههای من قرار بگیرید .یعنی من
اول باید بتوانم با شما رابطه ی فکری برقرار کنم .حاال اگر شما مجهز نباشید ،وصل نباشید به یک جای دیگر ،خیلی
راحت در چارچوب اندیشههای من قرار میگیرید .مثل بعضیها هستند که شخصیتشان ،شخصیت آخرین کسی
است که مالقات کردند .خب دیگر معلوم است که به هیچجا وصل نیست .حتی به یک اندیشهی شناخته شده هم
وصل نیست .این که میگویند مستقل فکر کنید ،از موضع استقالل فکری ،معنایش این است .به نظر من حاال کسی
به معنی واقعی میتواند مستقل فکر کند ،که فقط و فقط باید به اندیشههای الهی مجهز باشد .چرا که اگر در جایی
با یک استداللی مواجه شود و نتواند جواب دهد ،از اندیشههای الهیاش برنمیگردد .همانجا میایستد میگوید
نتوانستم جواب دهم .اما فکر میکنم اگر هم به عمر من کفاف نداد مهم نیست ،دیگران فکر میکنند ما مجهز بدان
اندیشه هستیم .یعنی به وحی اعتقاد داریم .این اعتقاد به وحی ،یعنی همین ،یعنی شما را میبرد در یک حوزهای
میگذارد ،محکم ایستادهای ،آن وقت میتوانید دیدگاههای فکری را از موضع استقالل فکری مالحظه کنید .منتها،
آن تکیهگاه استقالل وحی میشود .بنابراین ما در این جریان ،این را هم از این زاویه بحث کردیم ،همیشه در ذهنتان
باشد که چطور این اندیشهها متأثر از محیط بوده است .وقتی که من انشاءاهلل تعالی ،در امروز به اینجا برسم و
نشان دهم چطور اندیشهی آدام اسمیت شکل گرفت آن وقت میبینیم که اصالً ربطی به ما ندارد .به کشورهای
اسالمی ربطی ندارد .از یک جایی شروع کردند ،آمدند ،آمدند و به یک جایی رسیدند .این بحثها به ما چه ربطی
دارد .تا چه رسد به اینکه بگوییم این نظام سرمایهداری ،مثالً چند تا از پارامترهایش را حذف کنید ،با نظام اسالمی
هم ،سازگار است .چون اسالم هم سود را تأیید میکند و چه و چه .مثل این است که بگوییم بعضی حیوانات هم
چون دوپا دارند ،دو دست دارند ،دوتا چشم دارند ،خب حاال اگر بعضی از قسمتهایش را حذف کنیم دیگر آن
انسان همین حیوان است .منتها ،منهای فالن ویژگیهایش .خب اینها را که نمیشود اینطور بحث کرد .اینها مشکل
میشود .پس در خالل بحثی که ما میکنیم همیشه بدنبال آن مسایل باشید .به دنبال این سؤاالت باشید اینجاست که
ما میتوانیم متفکر بشویم .من از بعضی از شما ،خواهشهایی دارم و آن این است که در خالل این بحثهایی که
میکنیم ،جاهایی که به سؤاالتی میرسیم که نمیتوانیم پاسخ دهیم ،اینها را بنویسید .به طوری که در انتهای این
دوره ،همهی ما با یک سری سؤال مواجه باشیم که پاسخش را نمیدانیم .مثالً من یک بحثهایی میکنم به یک
جایی میرسیم که شما میگویید این قسمتش روشن نیست .آن را بنویسید .معیار اندازهگیری دانستههای ما سؤاالت
بدون پاسخ ما ا ست .االن اگر من به شما بگویم مثالً در اقتصادسنجی ،بفرمایید بدانم چند تا open problem
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میدانید؟ شما نگاه میکنید ،همه چیز برای شما حل شده است و هیچ مشکل خاصی ندارید! این معلوم است که
چیز زیادی نمیدانید .اگر بگویم در اقتصاد کالن چند تا  open problemهست که هنوز حل نشده است؟ در
این نظامهای اقتصادی یا اندیشههای اقتصادی چند تاست؟ در پول و بانک چطور؟ اگر بتوانید تعداد بیشتری را
احصاء کنید ،معلوم است که دانش شما بیشتر است .در این جلسات ،اگر ما بتوانیم در انتهای دوره خودمان را با
تعداد زیادی سؤال مواجه کنیم ،دورهی موفقی داشته ایم .این یک معیار موفقیت ماست یعنی کار کردهایم و
الزمهاش این است که با هم مباحثه کنید .حاال که وقت میگذارید ،این موقع شب میآیید یک وقتی هم بگذارید
دونفری ،سه نفری باهم مباحثه کنید .بنا راهم براین بگذارید که حرفهایی که ایشان میآید ،در این وقت شب
میگوید اینها چیست؟ یکبار باهم مرور کنید .مرور کنید ،دعوا کنید ،سؤال بنویسید ،بگویید معلوم نیست .تعداد
سؤاالت خیلی مهم است .و معیار دیگری که نشان دهندهی موفقیت ما در این دوره است ،اختالف نظرهایی است
که بین شما بیافتد .اگر همهی شما یک جور دربیایید و یک جور فکر کنید ،این نشان دهندهی آن است که من
موفق نبودهام .یک معلم موقعی موفق است که دانشجویان او وقتی که دوره تمام شد ،اختالف نظر داشته باشند.
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ظهور اصالح طلبيهای مذهبي
دوران قرون وسطی و انقالب دریانوردی خیلی همپوشانی دارند که از این دو ،تفکرات معارض در مذهبشان ایجاد
شد protest .یعنی مخالف ،پروتستان در برابر کاتولیک 55بوجود آمد .اینها بـاهم بودنـد .کـه البتـه در کنـار ایـن،
ثمرات قرون وسطی مسأله شهرنشینی ،پیدا شدن طبقه شهرنشین با ویژگیهای سکوالرش ،این مجموعـه زمینـه را
برای یک نوع پروتستانیزم آماده کرد.
لذا اولین پارامترهایی که ما میبینیم ،مخالفت هایی است که در دین رخ میدهد .پروتستانها بوجود میآیند.
خیلی مشکل است که ریشه این را ببریم به اینکه عدهای در دین مطالعه کردند و فهمیدند که کاتولیک کاستی هایی
دارد .اینگونه نیست بسیار متأثر از وقایعی بود که در عینیت اتفاق می افتاد بسیار متـاثر از بافـت اجتمـاعی و بافـت
سیاسی بوده است .بافت سیاسی این بود که قدرتها در فضاهای کشاورزی و فئودالها شکل گرفته بود و اینها عمدتاً
تأمین کننده کلیسا بودند .بنابراین رابطهی زیاد جالبی بین فئودالها و اصحاب کلیسا نبود.
با رشد شهرها زمینه برای حکومتهای ملی کمکم بوجود میآیـد .رشـد شهرنشـینی غیـر از محـیطهـای
اسالمی است .شهرنشین ها اغلب سکوالر بودند .چون خارج از این فضا به وجود آمدند و تعـین اجتمـاعی ایشـان
تابع ثروتی بود که در خالل زندگی کسب میکردند .اینها با دروس و تعالیم کلیسا کامالً متفاوتند .تغییری در بافـت
زندگی مردم رخ میدهد .این بافتها مطلقاً در کشورهای اسـالمی نمـیتوانـد بوجـود آیـد .چـون کلیسـا در حـول
کشاورزی شکل گرفت.
در کشورهای اسالمی درآمدهای مربوط به نظام اسالمی در حول تجار ،شهرنشینها و کسبه عمـدتاً شـکل
گرفت .البته کشاورزی هم بوده است .حتی رعایت ضوابط اسالمی و احکام اسالمی عمـدتاً در شـهرها بـا جـدیت
تعقیب میشد .در روستاهای دور کمرنگتر میشد .در احکام الهی ،برای اشخاص که کوچ میکنند ییالق و قشالق
دارند بعضی احکام قابل اغماض است .درحالی که برای شهرنشینها این طور نیست .لذا از همین نقطه شروع کار،
تفاوتی بین کشورهای اسالمی و کشورهای اروپایی است ،اروپا با آن کشاورزی عالی که شاید به دلیل این است که
کشورهای اروپایی با وفور آب مواجه بودند.

55 -Catholic
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دریانوردی هم یکی از تحوالتی است که اتفاق افتاد و ریشهاش را درست نمیدانـیم .جـز اینکـه مـوزهای
دریانوردی در لندن است ،البته کتابهای زیادی هم نوشتهاند .نظر متخصصان دریانوردی این است که از زمـانی کـه
تغییر در ساختار بادبانها رخ داده انقالب دریانوری رخ داده است .یعنی از زمانی که بادبانهای متحرک ساخته شدند.
چون قبل از آن بادبانها ثابت بوده است و حرکت فقط در جهت حرکت باد انجام میشده است .کسانی که در ایـن
زمینه فعال شدند ،نوعاً روستائیان و پیروان کلیسـاها یـا جـزء ابـواب جمعـی فئودالهـا باشـند نبودنـد .دریانوردهـا
شهرنشینها بودند و کارگرانی که در شهرها بودند و کسانی که عمدتاً سکوالر بودند ،این ها انقالب دریـانوردی را
به وجود آوردند .به طوری که در زمان کوتاهی که این کشتیهای تجاری تبدیل به کشتیهای جنگـی دارای تـوپ
شدند .در حالی که در تمام تاریخ اسالم مسلمانان دارای کشتیهای دارای ابزارات جنگی نبودند چـون بـا فرهنـگ
مسلمانان سازگار نیست .بنابراین با وجود این جریان ،اینها با یک حالت تهـاجمی کنتـرل کشـتیرانی را از مسـلمین
گرفتند .اینها با یکدیگر وارد یک جریان شدند .زندگی در شهرها ،بـه هرحـال بخصـوص اگـر سـکوالر باشـند در
شهرهای بزرگ به قیمت تضعیف فئودالیسم و کلیسای وابسته به فئودالیسم است.
تبعاً نیازمند به تغییر تفکر کاتولیک دارد .زمینههای پروتستانیزم تدریجاً شکل گرفت ،به همین دلیل اسـت
که ما میبینیم مارتین لوتر )1483-1546( ،سخنگوی این نهضت شد .او یک کشیش آلمانی بود و تبعاً مخالفتها را
با کلیسای کاتولیک آغاز کرد .نمیتوان گفت که او به علت مطالعه زیاد به این عمـل دسـت زد بلکـه ایـن حاصـل
دوران خودش بود و البته قبل از خود لوتر زمینههای نارضایتی در آلمان بود .شهرنشینهای آلمانی بسـیار ناراحـت
بودند که ثروت در حال انتقال به کلیساهای رم است .آلمان ها با آن حالت روحیهی بسـته خودشـان کـه بعـداً بـه
صورت ناسیونالیست ظاهر شد ،تبعاً زمینه مخالفت با کلیسای رم را داشتند .استدالل هایی میکردند که کشیشها با
پول کلیسا زندگی تجملی دارند .آنها مانند لُردها زندگی میکنند .ارتباطات فامیلی و خانوادگی بین کشیشها بسـیار
مهم شده است .یکی از بحثهای مهم مارتین لوتر این بود که چرا کشیشهای جوان به مسئولیت کلیساهای بزرگ
منصوب میشوند؟ و بعد سعی میکردند خط و ربط خانوادگی را پیدا کنند و اینها زمینهی اعتـراض مـیشـد .در
اینجا ما تفاوتی میبینیم بین آلمان و ایتالیا ،آلمانیها به این مسائل خیلـی حسـاس بودنـد .ایـن خـط و ربـطهـا را
جستجو میکردند .معتقد بودند که یک کشیش در میان طبقات محروم زندگی کند .کشیش اشرافی را نمیخواستند.
بحثهای اینها این بود .ایتالیاییها برعکس بیشتر دنبال هنر و نقاشی بودنـد .آلمـانیهـا اصـالً دنبـال ذوق هنـری
نبودند.
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خوب ،چنین وضعیتی برای یک نظام کاتولیک اشرافی قابل تأسف بود .به همین جهـت در دوران زنـدانی
خودش این دین را برای اولین بار به آلمانی ترجمه کرد که آن زمان قدغن بود که به زبان آلمانی ترجمه شود .چون
میگفتند هیچ کس به جز کشیشها این دین را و آن هم جز به زبان التین نمیتوانند بفهمند و بیاینـد ایـن دیـن را
ترجمه کنند.
خوب میبینید چنین فضایی را مارتین لوتر به وجود آورد .بـه مـوازات مـارتین لـوتر ،جـان کـالوین 56در
سوئیس یک جریان مشابهی را بوجود آورد که به آن "کالونیسیم" میگویند .کالوین میخواست که ژنو را بـه یـک
شهر مقدس و مرکز مقدس مسیحیت تبدیل کند .معروف است که مارتین لوتر و جان کالوین تقریبـاً در همـه چیـز
اندیشههایی شبیه هم داشتند اال در شرایط ورود به بهشت که اینها اختالفات شدید در این مسأله داشتند .خـوب در
این وضعیت کاتولیکها هم علیه مارتین لوتر و هم کالوین به شدت مخالفت مـیکردنـد .هرآنچـه توسـط ایـن دو
جریان نوشته میشد را احصاء کردند و گفتند خواندنش قدغن است و اگر این کتابهـا را نـزد کسـی پیـدا کنـیم،
مجازات شدیدی خواهد شد و هیچ کاتولیک واقعی نباید این کتابها را بخواند .این کتابها را لیست کردند و بـه
اینها  indexگفتند .این که در آخر کتابها  indexمینویسند این از همان زمان است یعنی فهرست کتـابهـای
ممنوعه .اسمش را  indexگذاشته بودند .حاال رسم شده که در آخر کتاب  indexمینویسند.
نتیجهی این جریانات این بود که اینها به کشورهای مختلف سرایت کرد و به انگلستان هم آمد و جـدایی
کلیسای انگلستان از رم در  1534اتفاق افتاد .خوب یک تحول خیلی مهمی بـود .نتـایج ایـن اصـالح طلبـیهـای
مذهبی که میتوانیم نام این جریانات بگذاریم چه شد؟
چندتا اتفاق افتاد یکپارچگی دینی از میان رفت ،آزادیهای شخصی بیشتر شد .آنطور فضا در انحصار
تعالیم کاتولیک ها نبود ولی یک پارامتر خیلی مهمی که اتفاق افتاد ،این بود که قدرت این پادشاهان در مقابل
فئودالها و در مقابل کلیسا افزایش پیدا کرد .کلیسا تقریباً به لحاظ قدرت سیاسی ،موقعیتش متزلزل شد .اینها یک
چنین تحوالتی بود که میتوانیم بگوییم نقطه شروع بسیار خوبی است که میتوان ترسیم کرد.

56 -John Calvin
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تاثیر انقالب دریانوردی بر شکل گیری اندیشه های اقتصادی
حاال این دریانوردی و سرمایه گذاریهای زیادی که در کشتیهایی که میتوانند بلندمدت روی آب حرکت کنند ،به
کجا رسید؟ اولین اثر رشد دریانوردی این بود که در  ،1492قارهی آمریکا کشف شد .خوب مالحظه میکنید که
چه تحوالتی اتفاق افتاده است .یعنی اینها از اروپا توانستند به آمریکا بروند هرچند فکر میکردند به هند رسیدند.
چون میخواستند به هند بروند و به همین دلیل به اولین جایی که رسیدند آنجا را گفتند  ،west indiaesفکر
میکردند به هند رسیدند و اینجا هند غربی است .و اینکه سرخپوستها را  Indianمیگویند ،فکر میکردند اینها
از هندند .بعدها فهمیدند یک قارهی جدیدی کشف شده و این هندوستان نیست .و این نشان دهندهی این است که
حرکت دریانوردی تا ک جا رفت که توانستند این قاره را کشف کنند .وقتی که این قاره کشف شد ،اینها دست
بومیهای منطقه ،حجم بسیاری طال دیدند .این طالها به اروپا برگشت خورد .این یک تحول بزرگی بود که به آن
میپردازیم .انتقال حجم وسیع طال از قارهی جدیدی که کشف شده به اروپا عمدتاً در دست پرتقالیها و
اسپانیاییها بود .اینها بودند که حرکت بزرگ دریانوردی را آغاز کردند .انگلیس و فرانسه نبودند .پرتقالیها بودند
به همین دلیل است که اولین جایی که در آمریکا کشف شد ،هنوز هم اسپانیایی صحبت میکنند .چون اینها فرهنگ
خودشان را آنجا بردند .مناطقی که در آمریکا ،اسپانیایی صحبت میکنند همان مناطقی است که ابتدا توسط اسپانیا
کشف شد.
دقت کنید همان زمان  1492تاریخ مهمی است .همان زمانی که آمریکا کشف شد ،مقارن است با زمانی
ال
که اسپانیا از دست مسلمین خارج شد .به طور کلی یعنی آن بخشهایی از اسپانیا که در تصرف مسلمین بود ،ک ً
آزاد شد که نشان دهندهی شکلگیری قدرت اسپانیاست که مسلمین را به طور کامل از اسپانیا خارج کردند .پس
ببینید که چه تحوالتی در قسمت کشورهای اسالمی دارد اتفاق میافتد یعنی قدرت مسلمین ،به تدریج کاهش
مییابد اما طرف دیگر ،قدرتش بیشتر میشود.
سؤ ال :چه طور شد که کلیسا با کشاورزان رابطه برقرار کرد اما نتوانست که با شهرنشینی رابطه به همان
شکل که با کشاورزان برقرار کرد ،ایجاد نماید؟ من فکر میکنم به خاطر بافت اجتماعی اروپا بود .عرض کردم که
در اروپا عمدتاً زندگی کشاورزی در حول فئودالها شکل گرفته بود اینها قصرهایی داشتند که هنوز هم هست هم
در انگلستان ،هم در آلمان ،هم در فرانسه ،قصرهای اشرافی دارند اما کوچک است مثالً میگویند این متعلق به
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فالنی (لرد) است و خیلی از مسئوالن سیاسی کشورها هنوز از خانوادههای آن زمان باقیماندهاند .مثالً چرچیل ،شما
نگاه میکنید میبینید که چرچیل از یکی از همین خانوادهها بود .چون نزدیک آکسفورد بود .قصر خانوادگیشان
باالتر از آکسفورد است و شما آنجا کامالً زندگی قرون وسطایی را میبینید .یک قصر از همان زمان دارند که تقریباً
مالک اکثر زمینهای کشاورزی همانجا بودهاست و اینها ارتباط نزدیکی با کلیسا دارند .شهر آکسفورد را که میبینید
اصالً آن زمان به این شکل نبوده فقط محل خرید و فروش گندم بوده است .گندم منطقه را در آنجا میآوردند و
مبادله میکردند و خود آکسفورد هم در لغت به معنی محل عبور گاوها است .دانشجویانی که مشتقات و مدیریت
ریسک را خواندهاند میدانند که بازارها را در اقتصاد مالی ،بعضی اوقات بولیش و بعضی اوقات برلیش میگویند.
بازار وقتی رو به تنزل است برلیش مارکت میگویند ،و وقتی بازار روبه ترقی است بولیش مارکت میگویند .به گاو
نر «بول» گویند ،بنابراین روی کتابهای مشتقات و مالی ،یک عکس گاو و یک عکس خرس انداختهاند .این تمثیلی
برای بازارهای رو به ترقی و بازارهای رو به تنزل قیمت است .گاو مظهر آکسفورد است .به همین خاطر شهرداری
مجسمه گاو را نصب کرده است.
اولین بار که در ایران در سال  1973قیمت نفت باال رفت و در آن زمان خیلی از ایرانیها به اروپا و
انگلستان رفتند و این کاخها همراه با زمینهای اطرافش را خریدند .کلیسا در ارتباط با این بافت کشاورزی و نظام
قدرت فئودالیسم شکل گرفت .در خارج از این نظام شهرها شکل گرفتند و به وجود آمدند .چون در خارج از این
سیستم بود ،به همین خاطر ،تحت تأثیر کلیسا قرار نگرفت .و اینها بیدین ) (Secularشدند .مانند اتحادیه اروپا،57
که وقتی "دوگل "58میخواست اتحادیه اروپا را تأسیس کند ،انگلیسیها را راه نداد .زیرا میگفت ،اینها حقهباز
هستند .وقتی دوگل فوت کرد ،انگلیسیها توانستند به این سیستم راه پیدا کنند .و هنوز هم انگلستان ،چوب آن
مدت را میخورد .من سر کالسهای اتحادیه اروپا رفتهام .میخواستم ببینم راجع به این موضوع ،چطوری درس
میدهند .آنها میگویند »European union is a no British institution«:اتحادیه اروپا ،یک نهاد
غیرانگلیسی است.
این ها میخواهند در همهی نهادها خودشان باشند و زیربنای آن را انگلیسی کنند .آنها خیلی تالش
میکنند تا اتحادیه اروپا را از این وضعیت خارج کنند .یکی از بحثهای  enlargeموقعی که من در مورد اتحادیه
57 -European Commission
58- de Gaulle
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اروپا ،تحقیق می کردم و حتی کتابی نیز در این مورد نوشتم و به وزارت امورخارجه دادم تا چاپ کنند و دیگر
حوصلهی آن پیدا نشد و خودم اتحادیه اروپا را در انگلیس درس میدادم .یکی ازدالیلی که  enlargeکردند ،این
یک سیاست انگلیسی است .از اول نتوانستند تأثیر بگذارند ،خواستند با بزرگ کردن ،آن را نابود کنند .چرا
میخواهند نابود کنند؟اوالً این نهاد انگلیسی نیست .دوم اینکه نمیخواهند در مقابل قدرت آمریکا ،قدرت دیگری
به وجود آید ،زیرا انگلیس پیش مرگ آمریکا در اروپاست .باالخره اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا ،قرار خواهد
گرفت .انگلستان چون در واقع ،آمریکاییهایی هستند که در اروپا زندگی میکنند .به خاطر همین پیش مرگ آمریکا
میشو ند .انگلستان ضربه اصلی را خواهد خورد ،به خاطر این است که نمایندهی آمریکا ،در اتحادیه اروپا است .در
آنجا انگلستان نابود میشود ،البته فرضیاتی هم هست که انگلستان با سیاستی که اتخاذ کرده است ممکن است به
حساب اتحادیه اروپا برسد .علیای حال انگستان نتوانست در اتحادیه اروپا حضور پیدا کند .به همین دلیل کلیسا
نتوانست به شهرها بیاید .و شهرها جدای از نفوذ کلیسا شکل گرفت و رشد کرد .از اینرو بیدین ( ،)Secularطبقه
دینی نبودند که از کاتولیکها ،پیروی کنند و آن زمینهی تحوالت اصالحات مذهبی را به وجود آورد .چنین چیزی
در کشورهای اسالمی نیست و ما نداریم.
این نتایج اصالح طلبی مسیحی بود .نکته مهم این است که اوج این حرکتهای دریانوردی و سکوالریسم
به اصالح طلبی مذهبی کشیده شد و از این طرف ،آمریکا را گرفتند و پیدا کردند و سرازیر شدن سیل طال از
آمریکا به اروپا و پیدا کردن فضای خیلی مناسب برای ماجراجویی و قارهای کشف شد.
در اوائل هرکسی محکوم به اعدام بود او را به آمریکا میفرستادند .زیرا میگفتند به جای اینکه او را بکشیم
او را به آمریکا میفرستیم .یا سرخپوستان او را میکشند و یا اگر نکشند ،این شخص ،سرخ پوستان را میکشد و
باالخره آنجا را آباد میکنند .اگر نگاه کنید ،تمام اجداد آمریکاییها همه یا آدمکش یا کسانی که به حبس ابد محکوم
بودند ،یا آدمهای خالف درجه یک بودند .زیرا اینها بودند که به آمریکا میرفتند و به آنها میگفتند زمین ،امکانات
و اسلحه و  ...داریم.
ماجراجویی خیلی تأثیرگذار است و این جمعیت باید راه طوالنی را برود و این خودش انگیزه برای رشد
اقتصادی است .چقدر باید کشتی بسازند ،چقدر باید ریسکپذیر باشند تا بتوانند این جمعیت را به آمریکا ،منتقل
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کنند .در  500سال قبل آن هم از طریق دریا که از هر  10کشتی 2 ،کشتی غرق میشد زیرا خطر دارد .درصورتی
که االن رفتن از انگلستان به آمریکا نیز دشواریهای خاص خودش را دارد.
ماجراجوییهای خیلی مهمی اتفاق افتاد که این ماجراجوییها ،بعداً نظام سرمایهداری را در فضای
ماجراجویی شکل میدهد .همین که قارهای کشف میشود و میگویند برویم .تازه وقتی آن جا رفتند ،آنجا باید
تحت قانون قرار بگیرد ،نظم میخواهد .جنگیدن با سرخ پوستان ،کار خیلی مهمی است .آماده ساختن برای
جنگیدن در کشور مبدأ ،رشد را به وجود میآورد ،زیرا آنها باید فکر کنند ،برنامهریزی کنند و کمکم میبینیم یک
سیستم قوی نظامی به وجود میآید .آن سیستم قوی نظامی است که مستعمرات را شروع میکند ،در همهجا در
ایران به خلیج فارس میآیند و آن جا را میگیرند.
اینها همه به ماجراجوییها برمیگردد .انقالب دریانوردی در کنار اصالحات مذهبی و کشف قاره آمریکا و
پیامدهای این کشف که به صورت حرکتهایی که در اروپا میشد که ویژهاش باید در آمریکا ظاهر شود و
کشتیهای بزرگ بسازند ،انتقال جمعیت بدهند ،آنجا را قانونمند کنند و چه طالیی که از آن طرف به اروپا منتقل
میشود.
به همین دلیل است که اولین تئوریهای اقتصادی راجع به تأثیر طال برروی قیمتها است .اگر حجم طال
روی قیمت ها تأثیرگذار است سازوکارش چیست؟ چگونه این را کنترل کنیم؟ بعداً خواهیم دید که همین اندیشه،
در اقتصاد اندیشه مرکانتلیسم است که معتقد بودند همین تجارت و مازاد تراز پرداختها است که عامل رشد است.
این اندیشه میگوید که اگر میخواهی رشد کنی تجارت باید رشد پیدا کند پس باید جلوی واردات را بگیری و
صادرات را بیشتر کنی که در این صورت تراز پرداختها مثبت میشود حجم طال در خزانه بیشتر میشود و
میبینیم که یک جریان خاصی بوجود آمد .اندیشهی حاکم برای نزدیک به  250سال شکل میگیرد .برای نزدیک
به  250سال اندیشهی حاکم بر تفکر متفکرین اجتماعی مازاد تراز پرداختها بود .برو و طال بیار .به نظر من این
اتفاق ،دقیقاً بر کشورهای مسلمان تأثیرگذار بود .در همین موقع نادرشاه به هند حمله کرد تا طالهایش را بیاورد.
من معتقدم که نادرشاه مشاورانی داشت که اخبار اروپا و غرب را دنبال میکردند و مجهز به این اندیشه بودند که
اگر می خواهی ایران پیشرفت کند باید طال بیاوری که بهترین جا هند است .این در همان موقعی است که در اروپا
بر سر هم میکوفتند که طالیشان را بیشتر کنند .بعداً خواهم گفت که کریمخان زند درست همزمان با استقالل
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آمریکا بود و من معتقدم که اینکه کریمخان زند اسم خودش را وکیل الرعایا گذاشت متأثر از همین تحوالت بود.
متأسفانه ما زندگی کریمخان زند را نمیشناسیم .خود من در مطالعات تاریخی خودم به یک چیز عجیبی برخوردم
که برای تربیت فرزند یکی از ایلخانها در زمان ایلخانیان ،معلم ریاضی از فرانسه دعوت کرده بودند .یعنی دقیقاً
دنیا را میشناختند و می دانستند که چه استادی را باید دقیقاً از کجای دنیا و چطوری به کشور آورد .اما درحالی
است که یکی از بزرگترین ریاضیدانان دنیا در همین ایران بود و من تأسف خوردم که چرا قدر عالمان ایرانی را
نمیدانستند؟ چطوری این استاد را می شناختند و به ایران آوردند؟ و به چه زبانی درس داد؟ پس ما تاریخ خودمان
را نمیدانیم .هنوز در دانشگاههای بزرگ برروی سریهای جمشید کاشانی که برای تقریب استفاده میشد ،دارند
کار میکنند .برای اینکه تأثیر بر کشورهای اسالمی را بدانید ،این کشف قاره آمریکا با جدا شدن کامل بخشهای
اسپانیا از دست مسلمین مساوی است.
سؤال :ببخشید استاد ،در زمان جدا شدن اسپانیا از دست مسلمین ،منابع علمی مسلمانان هم طبیعتاً به
دست اروپاییها میرسد آیا اندیشههای مسلمانان در زمینه تجارت برروی اندیشههای مرکانتلیسمها تأثیرگذار بوده
است؟ پاسخ :فکر نمیکنم تاجایی که من مطالعه کردهام ،نه.
از سال  1500میالدی تا  1750اندیشههای مرکانتلیسم 59در اروپا حاکم شد .هنگامی که مسلمانان
کاالهایی را برای تجارت به کشورهای دیگر میبردند ،در بسیاری از موارد در آن کشورها توقف نمیکردند و به
محض رسیدن به آن کشورها ،به حساب مالی خود رسیدگی میکردند و پس از کسب درآمد بالفاصله به کشور
خود باز میگشتند .یعنی تجارتی که مسلمانان انجام میدادند عمدتاً باعث انتقال فرهنگ اسالمی به کشورهای
مقصد نمیشد علی رغم اینکه کشورهای غربی به همراه کاالهای خود فرهنگ غرب را هم به راحتی به کشورهای
اسالمی و سایر کشورهای مقصد انتقال میدادند .یک نکتهی جالب این است که اکثر مسلمین وقتی تجارت
میرفتند با خانمهای خود میرفتند و خانمهای آنها عالقه داشتند که آن کشورها را ببینند و در این حالت
کشورهای ار وپایی که مقصد تجارت مسلمین بودند به خاطر اعتبار زیادی که مسلمین در آن دوران داشتند در
بسیاری از زمینه ها از مسلمین تقلید میکردند .مثالً در آن دوران بسیاری از اروپاییان عیناً مانند مسلمین لباس
میپوشیدند ،بسیاری از اروپاییان عمامههایی را برسر میگذاشتند که طبقات اشرافی آن زمان در کشورهای اسالمی

59 -Mercantilism
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از آن گونه عمامهها برسر میگذاشتند .یعنی اروپاییان و سایر کشورهایی که مقصد تجارت مسلمین بودند در
بسیاری از زمینهها از مسلمین تقلید میکردند ولی در زمینهی فرهنگ و ایدئولوژی هرگز از مسلمین تقلید
نمیکردند و در واقع مسلمین به دنبال انتقال فرهنگ و ایدئولوژی اسالمی خود نبودند .پس از گذشت زمان وقتی
اروپاییان به کشورهای پیشرفته تبدیل شدند ،دیگر در هیچ موردی از مسلمین تقلید نکردند .بنابراین ما اندیشهی
مرکانتلیسم را بوجود نیاوردیم .اندیشهی مرکانتلیسم عمدتاً در زمان انقالب دریانوردی ایجاد شد که ما مسلمانان
هیچ دخالتی در آن نداشتیم .زیرا انقالب دریانوردی توسط کسانی صورت گرفت که ماجراجو بودند و درحقیقت
انقالب دریانوردی به معنی انجام تجارت توسط ناوگان تجاری نیست بلکه در واقع آنچه که به عنوان انقالب
دریانوردی معروف است عبارت است از استفاده از دریاها و قوهی بحریه برای رفتن و تسخیر کردن بازارها ،
حضور در کشورها و حتی رفتن و کشف قارههای جدید در واقع این افرادی که به این کارها مشغول بودند بیشتر
ماجراجو بودند درحالی که هیچ وقت مسلمین ماجراجویی دریایی نداشتند و هیچ گاه از طریق قوهی بحریه به
جایی حملهی نظام نمیکردند و همیشه به طور مسالمتآمیز رفتار میکردند .درنتیجه وقتی که از سوی ماجراجویان
مورد هجوم قرار می گرفتند ،کاری از دستشان ساخته نبود .مثالً کشور پرتقال با ماجراجویی تمام آمد و در خلیج
فارس یک پایگاه نظامی تأسیس کرد و مسلمین هیچ عکسالعملی از خود نشان ندادند و جنگی اتفاق نیفتاد .پس
خیلی بعید است که بخواهیم بگوییم اندیشهی مرکانتلیسم را مسلمین بوجود آوردند .آنچه که از کشورهای اسالمی
به غرب رفت اندیشههای ارسطو بود .زیرا استدالل مکتب مسیحیت بر محور منطق ارسطو بود و اروپاییان برای
اینکه حرفهای ارسطو را بفهمند باید حرفهای ابونصر فارابی و ابنسینا را بخوانند یعنی باید اندیشههای
دانشمندان اسالمی را بفهمند تا بفهمند ارسطو چه گفته است از آن به بعد علم ریاضیات و پزشکی را از دانشمندان
مسلمان یاد گرفتند ،درحالی که به دنبال یادگیری و فهم آیین اسالم نبودند .پس با این اوصاف ما فهمیدیم که
انقالب دریانوردی سبب ایجاد اندیشههای مرکانتلیسم شد که این اندیشهها از سال  1500تا  1750ادامه داشت
که در سال  1750میالدی در آستانهی آدام اسمیت و شکلگیری نظام سرمایهداری میباشد .درست در همان بازهی
زمانی  1500 -1750در ایران ،صفویه حکومت میکردند و در ابتدای این بازهی زمانی ما دین را در ایران مبنای
سیاست قرار داده بودیم .درحالی که در اروپا اندیشههای مرکانتلیسم ،همزمان در یک فضای ضددینی رشد کرد.
ولی کشور ایران در آن دوران از لبنان فقهای شیعه را به ایران دعوت کرد .افرادی از قبیل محقق کرکی ،خانوادهی
شیخ بهایی جزء آن فقهای مدعو بودند که در دربار پادشاهان صفویه آمدند .در همان ابتدا هم پادشاهان صفویه به
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برخی از این فقها نظیر محقق کرکی میگفتند که پادشاه واقعی تو هستی و تویی که نائب امام زمان هستی و حاکم
و اقعی شما هستی .بحث نائب امام زمان از همان مواقع مطرح شد و در واقع پادشاهان صفوی به فقها میگفتند که
شما به ما بگویید که ما در حکومت چه کارهایی انجام دهیم .این بحث به معنی حاکمیت فقه شیعه بر نظام سیاسی
ایران بود .تا زمانی که حکومت به دست شاه سلطان حسین میرسد وضعیت حکومت به همین طریق بود ولی در
زمان شاه سلطان حسین ،او گفت من خودم فقیه میشوم که هم حاکم و هم فقیه باشم .بنابراین این وقایع هم زمان،
که در اروپا و ایران اتفاق افتاد را دیدیم که البته در آینده بیشتر آنها را بررسی خواهیم نمود .ما االن در بحث خود
بای د به بحث انقالب علمی برسیم و ببینیم داستان انقالب علمی چیست واین انقالب دریانوردی و علمی چگونه
منجر به ایجاد انقالب صنعتی شد که نهایتاً انقالب صنعتی باعث شکلگیری نظام سرمایهداری شد .ممکن است که
بعضیها تصور کنند که بحث انقالب علمی باید قبل از مرکانتلیسمها بیان شود ولی این بحث باید به موازات بحث
مرکانتلیسمها بیان شود .تحقیقات نشان میدهد که جریان مرکانتلیسمها پس از کشف قارهی آمریکا و ورود این
حجم عظیم طال از اروپا به آمریکا و خروج تعداد زیادی به آمریکا و مدیریت این نظام ورود و خروج  ،در این
دوران مباحث انقالب علمی مطرح نشد .من اندیشههای انقالب علمی را ندیدم.
بررسي تحوالت فکری ،سیاسي ،هنری
در این قسمت سیر مباحث ،مثل معادالت ریاضی نیست بلکه در یک جایی ختم میشود .در یک جایی خـودش را
به صورت ترکیبی ظاهر میکند .من گریزهایی میزنم تا شما ابعاد مسئله را بهتر ببینید .در این فضـا یـک تحـوالت
هنری هم اتفاق افتاده است .مثالً نقاش معروف لئوناردو داوینچی 60تابلوی مشهور ،شام آخر را در  1495میکشد.
این به لحاظ تطبیقی است که بدانید بزرگترین تابلوهایی که در تاریخ هست در چه زمانی کشیده شـده اسـت(.چند
دقیقه ضبط نشده است( طبقات شهریای که توجه آن چنانی به دین نداشتند.
تحوالت اقتصادی را گفتیم ،تحوالت هنری را گفتیم ،حاال بایـد ببینـیم کـه دو چیـز بـاقیمـیمانـد ،یکـی
تحوالت سیاسی و دیگری تحوالت فکری است .پس اگر بخواهید تاریخ اندیشه را مطالعه کنید باید همه جوانب را
باهم ببینید .من وزن بیشتری به تحوالت اقتصادی میدهم ،مثالً میگویم انقالب دریانوردی خیلـی مهـم بـود .ایـن
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انقالب دریایی بود که انقالب تجاری را بوجود آورد .انقالب تجاریای که اندیشههـای مرکانتیلیسـم را شـکل داد.
اینها خیلی تأثیر گذاشتند .اگر این طبقهی اشراف شهرنشین نبودند ،هنر اینقدر رشد نمیکرد .نقاشیها را برای چـه
کسی بکشند؟ موسیقی آنقدر رشد نمیکرد .این کاخها اصالً ساخته نمیشد .این لباسها به آن نحو بافته نمیشد .این
کاالهای لوکس به آن نحو تولید نمیشد که االن در موزههای بزرگ به عنوان یک چیز گرانبها حفظ میشـود .همـه
مربوط به آن زمان است ،برای طبقه شهرنشین مرفهی که با اعتقـادات مـذهبی بسـیار ضـعیف کـه هنـر ،موسـیقی،
هنرهای دستی ،نقاشی و  ...را شکل میدهد یا مثالً میبینید که یک زنی را کشیدهاست ،میفهمـیم کـه دختـر فـالن
شاهزاده است ،یا اصالً یک شاهزاده را کشیدهاست .و دیدن همان باعث میشود که در کشور ما هم عـین همـان را
کپیبرداری کنند .شما بروید در مکانهای قدیمی ایران که مربوط به  500سال پیش یا  400سال پیش اسـت نگـاه
کنید؛ در اصفهان هست ،در شیراز هست .مثالً سقف را نقاشی کردهاند و چهرهی یک دختر اروپایی را کشـیدهانـد.
حاال این چه ربطی دارد به این فضا؟ همین جوری کشیدهاند .یا اینکه میبینیم فتحعلی شاه را آنطـوری مـیکشـند.
یک آدم کمر باریک که اصالً فتحعلی شاه آنجوری نبوده است .درست مثل همین که نقاشان اروپایی یک شـازدهای
را میکشیدند ،یک دختری را میکشیدند .نقاشی برای این بود که اشراف لذت ببرند و ارضا شوند .البته آن که مـن
میگویم قبل از فتحعلی شاه بوده ولی ثمراتش آن موقعها هم بودهاست.
نقاشی یا در خدمت کلیسا بودهاست یا در خـدمت تجـار و اشـراف شهرنشـین ،یعنـی هنـر بـرای کلیسـا
بودهاست .هنر یا در خدمت کلیسا بود ،چون کلیسا پول داشت و میتوانست تأمین مالی کنـد؛ و یـا بـرای تجـار و
طبقات اعیان شهرنشین .همانطور که گفتیم اینها مثل توابـع ریاضـی نیسـت کـه ( ...و  f)f1 ،f2بلکـه بـا  f1شـروع
میشود و  f1و  f2همزمان اتفاق میافتد و بعد ادامه پیدا میکند و چندین چیز با همدیگر اتفاق میافتد .نمیخـواهم
بگویم که در این لحظه هیچ کس نیست که از دین صحبت کند ولی همانطور که خواهیم دید انقالب فکری شـروع
آن با متفکرین متأله بود .کمکم تفکر دینی از بین متفکران علوم اجتماعی خارج شد .شما نگاه میکنید دکارت دینی
فکر میکرد .اما کمکم از بین رفت .بعدها به هاپس میرسیم که با بیکن 61در انگلستان دست در دست هم داشـتند،
با دکارت هم دست در دست هم داشتند .از لحاظ تفکری مثل هم بودند .البته توماس هاپس شاگرد فرانسیس بیکن
بود ،که همه با هم میخواستند تفکر اسکوالستیکی را به زانو درآورند .دکارت در نفی خدا بحثی نکرد .امـا هـاپس
صراحتاً بحث خدا را به چالش کشید ،به همین دلیل از اینور و آنور فرار میکرد .یعنی اینگونه نیست که همه خدا
61 -Francis Bacon
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را نفی کنند .در بین متفکران و تجار هم همینطور تعلق به کلیسا کمکم از بین رفت .حتی االن در نظام آمریکا روی
پولش نوشته  In God we trustیعنی روی پول آمریکا شما که نگاه میکنید یـک سـمبل دینـی مـیبینیـد .پـس
اینگونه نیست که ما بگوییم وقتی که این جریانات به اینجا رسید ،کالً دین از بین رفت .بعد آن وقت ما باید بحـث
کنیم که چه اتفاقاتی افتاد .آنها را میرسیم.
اتفاق دیگری که در اینجا افتاد تحول در تفکر سیاسی بود .طبعاً یک چنین وضـعیتی نیازمنـد تحـوالت در
تفکر سیاسی است .اوج اندیشههای این جریان را ما میتوانیم در ماکیاول 62ببینیم .کتابی به نام شـاهزاده در 1532
نوشت .سی سال بعد از صفویه ،سی سال بعد از کشف آمریکا .ببینیـد کـه اندیشـهی سیاسـی چگونـه دارد شـکل
میگیرد که کتاب شاهزاده همان زمان دارد نوشته میشود .ماکیاول در کتاب شاهزاده اینطور میگویـد ":سیاسـت را
باید از دین جدا کرد .حاکم نبایستی به خدا و تعالیم کلیسا بیندیشـد ،بلکـه بایسـتی بـه قـدرت و حفـظ حکومـت
بیندیشد .از این رو ،حاکم میتواند دروغ بگوید ،قراردادها را یکطرفه نقض کند ،بدون اطالع قبلی به دشمنی حمله
کند و حاکم موفق باید قانون جنگل را رعایت کند .نه تعالیم حضرت مسیح (ع) را" دیگر چه چیـزی روشـنتـر از
این دین را از سیاست جدا میکند؟ میگوید« :حاکم موفق باید قانون جنگل را رعایت کند نه تعالیم حضرت مسیح
را» .خب این هم تحوالتی است که در زمینهی سیاست اتفاق میافتد .من هنوز فکر میکنم که ما ،قبل از اینکه وارد
بحث انقالب علمی شویم ،یک مقدار دیگر اندیشههای مرکانتیلیسم را باز کنیم ،تا جلسهی بعد بتوانیم وارد انقالب
علمی شویم .این ت فکر که بوجود آمد منبعث بود از همین جریان ،منبعث بود از انقالب دریانوردی و چیزی را کـه
در ذهن افراد آن زمان میآورد این بود که صادرات باید از واردات بیشتر باشد تا تراز پرداخـتهـا مثبـت شـود تـا
خزانه بیشتر از طال پر شود .پس معیار ثروت ،یعنی آن عامل ثروتمند شـدن یعنـی کسـب طالیـی بیشـتر از طریـق
تجارت .توسعهی اقتصادی یعنی کسب طالی بیشتر.
چه کسانی در اینجا متفکران اقتصادی بودند؟ هیچکس .ما متفکر اقتصادی نداریم .چرا؟ بـرای اینکـه ایـن
اندیشه متفکر اقتصادی نمیخواهد .وقتی که میگویی توسعهی اقتصادی یعنی طالی بیشتر ،پس این سیاسـتمداران
هستند که باید متکفل امور اقتصادی بشوند .بنابراین سیاستمداران و مدیران اجتماعی درست همانهـایی بودنـد کـه
آنالیز اقتصادی هم میکردند .دیگر طبقهی اقتصاددان نمیتوانست جدای از طبقهی سیاستمدار شکل بگیرد.

62 -Makiaveli
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با وجود این ما تحلیلهایی را در این دوره میبینیم .یکی از اولین تحقیقاتی که در ایـن زمینـه هسـت کـار
شخصی به نام مونکرتین 63است .این فرد در  1615کتابی بـه نـام رسـالهای دربـاره اقتصـاد سیاسـی مـینویسـد.
مونکرتین همزمان شاه عباس بود .این را به این دلیل میگویم تا اوضاع و احوال ایران را هم مدنظرتان باشـد .ایـن
فرد انگلیسی است اما اسم او فرانسوی است .کتابی درباره اقتصاد سیاسی مینویسد .شـاید بتـوانیم بگـوییم اولـین
باری که این اصطالح به کار رفت در این رساله مونکرتین بودهاست .در این رساله نوشـته مـیشـود کـه منظـور از
اقتصاد سیاسی ،دولت است .در واقع رسالهای مینویسد دربـارهی عملکـرد دولـت و اسـم آن را رسـالهای دربـاره
اقتصاد سیاسی میگذارد .پس ببینید که چطور تصور اولیه مطالعات اقتصادی این است که اقتصادسیاسی را اقتصـاد
دولت میدیدند .کتاب دیگری که در همان زمان نوشته میشود کتاب من بود .کـه توسـط تومـاس مـن 64در سـال
 1628نوشته میشود .اسم کتاب تأثیر تجارت خارجی بر خزانه انگلستان 65است ،خزانـه انگلسـتان یعنـی خزانـه
دولت ،دقت کنید که در آن موقع کلمه  Forraignرا اینگونه مینوشتند اما االن اینگونه  Foreignمینویسند.
در این فضای فکری ،مطالعات فکری جدای از دولت اصالً وجود نداشت .هر بحثی بود میآمد و دولـت
را مطالعه میکرد .با وجود این یک سری پیامدهایی برای تنظیم امور اقتصادی وجود داشت .خوب چـه چیزهـایی؟
اولین مسئله این بود که بایستی مصرف داخلی را کم کنیم تا جنس بیشتری را بتوانیم به خارج صادر کنـیم .تشـویق
به توسعه مصرف داخلی نیست .همه چیز در حول صادرات بیشتر است .بهره ( )rباید کم شود زیـرا هزینـه تولیـد
باید کم شود برای اینکه صادرات ارزانتر و بیشتر اتفاق بیافتد.
سؤال :مفهوم بهره چهزمانی وارد ادبیات اقتصادی میشود؟ دیگر من وارد این بحث نشـدم .آن در حـوزه
انقالب تجاری است و اینکه تجارت بدون بهره مشکل بود .هرچند که مارتین لوتر هم مخالف بهره بود .کالوین هم
مخالف بهره بود .کسی بهره را تأیید نمیکرد .تصوری که آن زمان بوجود آمد آنطور که من دیدم فشـاری بـود بـر
اصحاب کلیسا که قبول کنند که بهرهی کم اشکال ندارد .بهره اگر زیاد باشد اشکال دارد من یک کتابی دارم به اسم
در بهره ،66یادتان باشد برایتان بیاورم .این کتاب خیلی قدیمی است من از عتیقه فروشیهای لندن خریدم .این کتاب
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قسمتی از یک کتاب است که آنها تکهتکه کردهاند .مثل کتابهای قـدیمی ایرانـی .وقتـی اینهـا بـه خـارج مـیرود
جداجدا میشود .کتاب را نمیفروشند بلکه تکهتکه میفروشند .من میخواستم ببینم آن زمان در مورد بهره چگونـه
فکر میکرد ند که این بخش از کتاب را گرفتم .نوعاً گرایش به این بود که بهـرهی کـم اشـکال نـدارد و بـا تعـالیم
حضرت مسیح ناسازگار نیست .بهرهی زیاد که فشار بیاورد موجب بیعدالتی خواهد شد .داستان بهره خود مفصـل
است .بعضی از دانشجویان امام صادق (ع) هم در مورد تاریخ بهره مطالعه کردهاند .در دانشـکده اقتصـاد مطالعـاتی
شدهاست .من یادم هست میتوانید مراجعه کنید و ببینید سوابق امر چه بوده است .این نکته بسیار مهمی اسـت کـه
به آن اشاره شد.
جنگ بین کشورها بدلیل میل به صادرات بیشتر ،بین انگلستان و فرانسه ،فرانسـه مـیخواسـت صـادرات
شراب به انگلیس را بیشتر کند ،انگلستان میخواست صادرات گندم را به فرانسه بیشتر کند .اینهـا مرتـب بـاهم در
جنگ بودند .هرکس میخواست صادرات را بیشتر و واردات را کمتر کند .این جریان موجب شکلگیری نهادهـایی
در خارج از اروپا شد .مثالً کمپانی هند شرقی انگلیسیها در سال  1600مـیالدی بـه نـام English East India
 Companyتشکیل شد .این همزمان با شاه عباس اول ( )1589-1629بود .انگلیسیها ایـن کمپـانی را تأسـیس
کردند برای اینکه کنترل کنند و فضا ایجاد کنند برای اینکه صادرات و واردات را تحت کنترل بگیرند .هلندیهـا آن
موقع خیلی قوی بودند برای اینکه از انگلیسیها عقب نیفتند در سال  Dutch East India Company 1604را
درست کردند .میگویند هند شرقی بـرای انگلیسـیهـا بـوده؟خیر هلنـدیهـا هـم در  1604ایـن کـار را کردنـد.
فرانسویها هم در  1664به نام French East India Companyرا درست کردند.
سؤال :چرا همه یک اسم داشتند؟ برای اینکه جریان تجـارت از هندوسـتان بـه اروپـا بـود درنتیجـه آنهـا
میرفتند در شرق هندوستان و کنترل را دست میگرفتند .اینها آمدند در این مناطق فعال شدند .گاهی وقـتهـا بـه
مرکانتیلیسم ،کلبرتیسم هم میگویند زیرا  Colbertوزیر خزانهداری فرانسه بود .شاید درست ننوشته باشـم چـون
فرانسوی است.
چون تعالیم آنها بود که این اندیشه را شکل داد و میبینیم عمدتاً در زمان صفویه است .زمان شاه عباس و
وقتی که به سمت اواخر صفویه برویم .فعالیتها مرتب بیشتر میشود تا به زمان شـاه سـلطان حسـین صـفوی کـه
میرسیم ،میبینیم که تقریباً فعالیتها در اوج خودش است .به لحاظ تفکر ،ما در آن زمان عالمه مجلسی رحمـه اهلل
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علیه را داریم .عالمه مجلسی مصادف با تاریخهای میالدی  1627-1699بوده اسـت .بـه ایـن دلیـل بـه مـیالدی
مینویسم که شما بتوانید تطبیق بدهید .حضور اینها (اروپاییها) که کنترل کند جریان کاال را به اوج خودش رسـیده
بود .هم انگلیسیها هم هلندیها هم فرانسویها .در این فضا است که من فکر میکنم ما میتوانیم از انقالب علمی
صحبت کنیم .که شرح آن را جلسهی بعد خواهیم گفت.
انقالب علمی از سالهای  1500شروع میشود و تا به اواخر صفویه ادامه مییابـد .دوران نیوتـون ،الیـب
نیتز ،دوران ریاضیدان ها و بویژه فالسفه و نکتهی جالب این است که این فالسفه بـه سـمت اصـالت تجربـه میـل
می کنند و زمینه را برای اینکه اقتصاد به صورت یک علم تجربی مطرح شود فراهم میکنند .درنتیجه تجربـی شـدن
علم اقتصاد ریشهاش در افکار متفکران انقالب علمی میباشد و نکتهی جالب این است که فلسفه در آن زمان دقیقاً
به معنای مطالعات تجربی بود برعکس چیزی که االن ما فکر میکنیم که فلسفه دقت در ماهیت اشیاء و  ...میباشد.
آنها فلسفه را دقیقاً به معنای علوم تجربی میدانستند و به همین دلیل است که فرانسیس بیکن خودش را فیلسـوف
معرفی میکند.
برای مثال جایی به اسم رویال سوسایتی 67که به معنای جامعهی سلطنتی علم انگلستان بود درست کردنـد
که نیوتن دومین رئیس آن بود و قبل از آن شخصی به اسم کریستوفر رن 68رئیس آن بود که یک معمار بزرگ بود و
استاد معماری آکسفورد بود .او دو کار بزرگ انجام داده است که یکی کالج وادام 69و دیگری ساختن کلیسای بزرگ
سن پولز میباشد .کالج وادامها همان کالجی است که از خانم اشرف برای ساختن یـک کتابخانـه بـه اسـم او پـول
هنگفتی گرفته شد و از این طریق عالوه بر گرفتن پول هنگفت از او تعداد زیادی از کتابهای خطی ایران را به آنجـا
انتقال دادند .اولین کاری که در زمـان کریسـتوفر رن انجـام شـد چـاپ مجلـهی علمـی بـه نـام Philosophical
 transactionsبود که بحثهای آن از این قرار بود که اگر کسی کشف علمـی یـا اختراعـی داشـت توضـیحاتی
دربارهی کشف خود میداد و سؤال از او میشد و او پاسخ میداد و اگر میدیدند کارش مهم است نتایج تحقیق او
را در آن مجله چاپ میکردند.

67 - Royal Society
68 - Christopher Wren
69 - Wadham College
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نکتهی جالب د ر این است که فلسفه در آن زمان به معنای مطالعات علوم تجربی بوده است و هرچه ما بـه
زمان مرکانتلیسم نزدیک میشویم دیدگاهها به سمت علوم تجربی میرود که بعداً در کارهای سن توماس ،تومـاس
هاپس 70و  ...شروع به نفی خدا میشود .که شرح آن بعداً گفته خواهد شد .و این روند نفی خدا ادامه مـییابـد تـا
جایی که آدام اسمیت کالً خدا را نفی میکند و به جای خدا دست نامرئی و مکانیسم بازار را قرار میدهد.

70 -Hobbes
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مقدمه
جلسه پیش بحثی که داشتیم به آنجا رسید که انقالب دریانوردی را زمینه ساز اندیشه اقتصاد مرکانیلیسم دانستیم و
سپس دراین سیر بحثی ،به انقالب علمی میرسیم و من فکر میکنم بدون اینکه انقالب علمی را درک کنیم نمی
توانیم ریشه های این نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام سیاست در مغرب زمین و شیوه زندگی درمغرب زمین را
درک کنیم .سوسیالیسم هم عکس به این مجموعه العملی بود ،بنابراین ریشه های سوسیالیسم هم نهایتاً به اینجا
برمی گردد .درخالل بحث ها به این نکته اشاره کردیم که اوضاع و احوال در کشورهای اسالمی اساساً متفاوت بود
و سعی کردیم این نکته را روشن کنیم که در تحلیل تحول نظام ،در کشورهای اسالمی ما باید حتماً به این نکته
عنایت داشته باشیم که شکل گیری تمدن مغرب زمین به صورت نظام اقتصادی و سیاسی سازوکار کامالً متفاوتی
داشته با آنچه که جریانی بوده که در کشورهای مسلمان میگذشتهاست و درعین حال این پیام را داشتیم که همیشه
توجه کنیم شکل گیری اندیشه های اقتصادی و آنچه ما امروز به نام علم اقتصاد میشناسیم ،این مجموعهای است
حاصل یک جریان خیلی طوالنی مدت که این ثمرهاش یک درختی است که آن موقع کاشتهاند و این میوههایش
است .و برای ما که میخواهیم با این تئوری ها از موضع استقالل فکری و این استقالل مبتنی بر اعتقادات الهی
خودمان برخورد کنیم و اینها را آنالیز کنیم ،ما باید کالبدشکافی کنیم و ریشهها را خوب بفهمیم که از کجا نشأت
میگیرد بحث ها همه همین است والّا تاریخ که نمیخواهیم بگوییم.
در تحلیل این جریان رسیدیم به انقالب علمی و گفتیم که تا این انقالب علمی معلوم نشود آن شیوه تفکر
مغرب زمین معلوم نمیشود .روال کار ما مثل گذشته این خواهد بود که سعی میکنیم زمان ها را که بیان میکنیم
بگوییم درکشور ما هم چه اتفاقاتی افتاده که اوضاع و احوال هم تقریباً دستمان بیاید.
نکته جالب این است که این انقالب علمی درست از زمانی آغاز شد که در کشور ما صفویه شکل گرفت
و م وقعی انقالب علمی به ثمر رسید و زمینه را برای نظام سرمایه داری در اقتصاد و تفکر لیبرالیسم در نظام سیاسی
بناگذاشت که صفویه تمام شد .یعنی این دورهای که میتوانیم بگوییم دوران انقالب علمی و دوران شکل گیری
 -71این جلسه چهارمین جلسه از سلسله جلسات تاریخ عقاید اقتصادی است که در تاریخ  88/8/16توسط آقای دکتر درخشان در دانشکده اقتصاد دانشگاه امام
صادق علیه السالم ارائه شده است.
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اولین اندیشه های اقتصادی سرمایهداری است ،درست همزمان با صفویه اتفاق افتاد و این تقارن تاریخی خیلی
برای من جالب است مدتها هم آن موقع که حال و حوصله تحقیقات داشتیم دنبالش بودم .طبعاً ما چون در
کشورمان بس که بال سرمان آمده باید همیشه نگران باشیم که نکند نقشهای بودهاست ،رفتم تو نخ اینکه واقعاً این
صفویه داستانش چه بوده است به جاهای زیادی نرسیدیم اما نکته جالب این است که چنانچه در بحث های امروز
خواهم گفت به افرادی برخوردیم که هیچ تصور نمیکردیم اینها بتوانند در روابط بین الملل فعال باشند .ما تحقیق
مان را تا این جا جلو آوردیم حال دیگه شما خودتان انشاءاهلل جلو میبرید در خالل بحث معلوم میشود .یعنی می
خواهم این را عرض کنم که تاریخ صفویه برای ما چندان روشن نیست .بازهم انگلیسی ها بیشتر تاریخ صفویه را
نوشتهاند .ما ترجمه اش کردیم .همچنان که تاریخ افشاریه و زندیه هم روشن نیست و این صفویه و افشاریه و
زندیه برای ما خیلی مهم است .این تاریخ برای ما خیلی مهم است .چون زمان کریم خان همانطور که گفتیم
استقالل آمریکا بود و این دوران خیلی دوران مهمی است.
انقالب علمي
میتوانیم بگوییم که اتفاق مهمی که در دانش بشری افتاد و نمیتوانیم بگوییم این متأثر از دالیل خاص محیطی بود
بلکه متأثر از قدرت های فکری افراد بوده کاری است که کُپرنیک در نجوم انجام داد .خیلی ها برهمین باورند که
این بطالن هیئت بطلیموسی و تبدیل آن به هیئت کپرنیکی نقطه عطف بسیار مهمی بود.
کپرنیک همزمان با شاه طهماسب اول بود .حدود سال های  1540بود .مثالً ،برای اینکه یادآوری کرده باشم
که کپرنیک چه زمانی بود واین تحول بزرگی را که آورد و جهانبینی ها را تغییر داد که دنیا آنطور نیست که ما می
اندیشیم واین خیلی مهم است .االن برای ما خیلی ساده است که میگوییم هیئت بطلیموسی باطل شد و هیئت
کپرنیکی جایش را گرفت ولی برای آن موقع خیلی مسأله جدی بود .اندیشمندان در آن زمان واقف شدند که دنیا
آنچنان نیست که میاندیشیدند ،این جهان یکجور دیگر است.
معلوم شد که زمین مرکز عالم نیست ،خیلی اتفاق مهمی بود ،بلکه خورشید مرکز است ،آن هم نه مرکز کل
جهان ،این تحول ودیدگاه خیلی مهم بود که زمین مرکز عالم نیست .چرا این قدر مهم است؟ یک چنین آگاهی
های جدید باعث میشود که افراد آماده شوند در خیلی چیزها تجدیدنظر کنند .در خیلی از باورها زمینه تجدید نظر
آماده میشو د ،همچنین این مسئله روشن شد که مدار گردش زمین دایره نیست بیضی شکل است ،به این نکته
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رسیدند که کره آتش که تصور میکردند یک کره آتش بر باالی کره هوا وجود دارد ،میگفتند کره زمین بعد کره
هواست بعد کره آتش باالی سرآن ،فهمیدند که اینها حقیقت ندارد و چیزی به نام کره هوا نداریم بلکه هوا قسمتی
از خودِ زمین است .بواسطه اینکه از جنس خاصی است و سبکتر است باال رفته ولی کره هوایی کره زمین را احاطه
نکرده ،کره آتشی هم آن باال وجود ندارد ،طبایع چهارگانه راهم فهمیدند معنایی ندارد .بنابراین همین حد آگاهی که
در جهان بینی و نگرش به محیط خودشان بدست آوردند زمینه را برای پذیرش خیلی از نظریات جدید فراهم
کردند .بعدها می دانیم که کپلر و نیوتن این هیئت کپرنیکی را تکمیل کردند .این تحول مهم که اتفاق افتاد ،برای
اینکه بدانید چه خبر است در همین زمان ،که اندیشمندانی مثل اینها ،اینطور زمینه برای تغییر جهانبینیهارا فراهم
آوردند یکباردیگر یادآوری میکنم که "ماکیاول" کتاب "شاهزاده" را در  1532نوشت مارتین لوتر در سال های
 1540فعالیت های اصلی خودش را انجام داد ،آمریکا  1492کشف شد ،اسپانیا به طور کامل از دست مسلمین
درهمین سال خارج شد .در هلند لئوناردوداوینچی آن تابلوی معروف شام آخر را در سال  1500کشید .پس به
لحاظ هنر به لحاظ تحوالت مذهبی به لحاظ انقالب دریانوردی به لحاظ تحول در اندیشه های سیاسی ،همه اینها
همزمان باهم دارد اتفاق میافتد این چنین نیست که اینها در یک فضای دیگراتفاق بیافتد همزمان دارد این تحوالت
اتفاق میافتد و اینها باعث میشوند جهانبینیها عوض شود .زمینه برای تحوالت فکری کامالً آماده است ،قدرت
سیاسی هم بخاطر آن انقالب دریانوردی و کشف قاره آمریکا فراهم است .در نتیجه زمینههای سلطه مغرب زمین
دارد آماده میشود.
درست در همین زمان صفویه مبارزه اصلیاش را با فلسفه در کشور آغاز میکند .معتقدند آن برخوردی که
با مالصدرا شد که میگویند مالصدرا بعد از آن برخوردها آخرین فیلسوف بزرگی است که کشور دید .توجه صرفاً
روی مسأله فقه می آید و یک نوع مواجهه با فلسفه شکل میگیرد .درست همین زمان است که محقق کرکی
معروف به محقق ثانی که متوفای  1536است از لبنان به ایران میآید و شیخ االسالم دربار شاه اسماعیل صفوی
میشود .جریانی که بوجود میآید جریانی است که نامه های میرداماد و مالصدرا که احتماالً شما این نامه ها را
خواندهاید کاشف از چه مسائلی در آن زمان است که اینها در مسائل فلسفی در تنگنا هستند ،نمیتوانند بیاندیشند.
بنابراین ما یک دوران جدیدی را در کشور خودمان آغاز کردیم .من برمیگردم به اینجا که این داستان ،عالمت های
سئوال است که چرا در کشور ما این طور شد .دراینجا بحث عثمانیها خیلی مهم است .من در خالل بحثم اشاره
میکنم ،من ردّ پاهای اینها را پیداکردم یک جاهایی را برای شما میگویم.
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نیوتن همانطور که گفتم کار هیئت کپرنیکی را تکمیل کرد نیوتن متولد  1642وفاتش در  1728در 85
سالگی است که همزمان با شاه سلطان حسین صفوی بود .جلسه قبل برایتان گفتم که نیوتن دومین رئیس رویال
سوسایتی بود .اولین رئیس کریستوفر رن بود .نیوتن وقتی رئیس آنجا شد یک جایزه گذاشت برای کشف و ساختن
یک قطب نما که ویژگی های خاصی داشته باشد و در اقیانوس ها بتواند کشتی را به مسیرهایی هدایت کند که تا
آن زمان قطب نماهای معمولی نمیتوانستند.
به لحاظ ریاضی نمیدانم چه گونه بیان کنم ولی بلدم که بگویم نیوتن اعالم کرد که قطب نماهایی با ویژگی
های جدید برای دریانوردی بسازند و در سطح اروپا آگهی زدند که رویال سوسایتی چنین جایزه ای دارد .هنوز هم
در آن زمان میبینیم که این بحث قوای بحریه و قدرت یافتن در دریاها خیلی برای آنها مهم بود یعنی علم را می
خواستند در خدمت همان جریانات که در دریا بتوانند قدرتمند شوند .این داستان رویال سوسایتی را اگر دنبال کنید
این را میبینید که در چه زمینه هایی میخواهند دانش پیشرفت کند .علی ایّ حال نیوتن وقتی کارهای کپرنیک را
کامل کرد معلوم کرد که گردش ماه به دور زمین ،منشأش همانی است که اجسام را روی زمین به سمت مرکز زمین
میکشاند یعنی قوه جاذبه ،این کشف بزرگی بود که نیوتن کرد .در دیدها تغییر بوجود آمد .جمله معروفی نیوتن
دارد ":اجسام همه جاذب و مجذوب یکدیگرند" معموالً من دیدهام کشفیاتی که در علوم تجربی اتفاق میافتد و
ریاضیدانها یا فیزیکدانها به آن میرسند خیلی سریع روی فالسفه اثر میگذارد .ذهنیت فالسفه را سریعاً تغییر
میدهد و میبینیم سررشته بسیاری از اندیشه های فالسفه برمیگرد به کشفیاتی که در علوم تجربی اتفاق افتاده
است.
همین تحوالتی که گفتم زمین مرکز عالم نیست و  ...بویژه کار نیوتن که گردش ماه به گرد زمین همان
دالیلی را دارد که اجسام به روی زمین میافتند (جاذبه) ،بر اندیشههای حکما و فالسفه خیلی تأثیر گذاشت .بعدها
کانت 72و الپالس 73بحث کردند که اصالً کرهی زمین پارهای از خورشید بودهاست و بعد از میلیون ها سال کمکم
اوضاع برای حیات در کرهی زمین مهیا شد ،این دیگر خیلی دیدگاه فالسفه را تغییر داد.

72 -Immanuel Kant
73 -Laplace

56

تاریخ عقاید اقتصادی

دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق

علیه السالم

دکتر مسعود درخشان

فالسفه مجهز شدند به یک دیدگاه و آن دیدگاه این است که این عالم از روزهای نخستین آنچنان که امروز میبینیم
خلق نشدهاست  ،بلکه در آغاز امری ساده بوده است و در خالل زمان تنوع و اختالف بوجود آمد و از سادگی و
یکسانی بیرون آمده یعنی جریان از بسیط به پیچیدگی تبدیل شدهاست ،تحول دائمی و امور ثابت زیر سؤال رفتند و
کمکم میبینیم اندیشههایی در فلسفه بوجود میآید که بعدها به صورت خیلی رشد یافته در افکار هگل 74ظاهر می
شود" .شُدَن" از یک حالتی به حالت دیگر شدن ،چرا؟ برای اینکه زمینه ذهنیاش را دانشمندان علوم تجربی
گذاشتهاند دنیا این جوری نبودهاست ،همه چیز در حال شدن است .دیگر ما ،امر ثابت نداریم .مهم پیداکردن قوانین
تغییر و قوانین شدن است .پس این به نظرمیآید که مهمترین اتفاقی است که افتاد.
این جریان و اندیشه ،جریانی است که جدای از آن چیزی است که ماکیاول در بحث سیاست میگوید
خیلی مشکل است که ما مثالً بگوییم اندیشه های نیوتن به خاطر ...است .نه اینها نبوغهای شخصی است که
آمدهاست .در تاریخ همیشه افرادی ،دانشمدانی بودند که با قدرتهای فکری خودشان به نتایجی رسیده اند که البته
زمینههایش کمکم فراهم شدهاست و این باعث شده دیدگاههای حکما و فالسفه تغییر کند ،جهان بینیها تغییر کند
که ما در تاریخ همیشه دیدیم یک جریانی بودهاست .خوب حاال چنین کاری را که این دانشمندان کردند،
دانشمندان علوم پایه کردند ،اینها به نحوی باید بیاید در دانشمندان علوم انسانی خودش را ظاهر کند.
من مدلی دارم در ذهنم از تحوالت اندیشه ها این مدل را من کمکم ساختم ولی این ها در واقع سیاه قلم
آن است ،مثل خانه ای که معلوم می شود اینجا آشپزخانه این جا پذیرایی اینجا در ورودی است ،شما ها اگر
عالقهمند باشید میتوانید در هر قسمتش کار کنید .ما در علوم انسانی یک بعدی کار کردهایم ،رفتیم تاریخ هنر
خوانده ایم اما نفهمیدیم که این هنر چگونه به وجود آمد .هنر نقاشی های آن زمان چرا آنطور شد؟ چرا موسیقی آن
طور شد؟ ریشه اش در مرکانتلیسم است ،ریشه اش بر میگردد به اشرافیگری دوران انقالب دریانوردی و به
وجود آمدن شهرها ،چرا آن به وجود آمدهاست؟ این ها همه را در کنار هم باید دید .بنابر این من معتقدم این
انقالب علمی ،آن انقالب دریانوردی ،تحوالت در فئودالیسم و تحوالت در شهرنشینی همه را باید در کنار هم دید.
و اال تکه تکه نگاه کردن ما را به جایی نمیرساند ،منتهی مراتب من نمیخواهم دانشمندان علوم سیاسی ،یا

-

74 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه شناسی را تضعیف کنم آنها وقتی وارد یک حوزه میشوند میروند داخل آن
حوزه و عمیق میشوند من فکر میکنم اقتصاددانان خوب میتوانند رشتههای دیگر راهم آنالیز کنند چون دید کالن
دارند ولی اقتصاددانان نیازمند دانشمندان علوم سیاسی هستند که باهم بیایند ریشه ها را ببیند و باهم بحث کنند.
اینکه ما یک چند رشتهای و یک کارگروهی میخواهیم که برود و این مسائل را مدون بکند ،چرا من خودم
نتوانستم این اندیشه هایم را مدون بکنم ،برای اینکه به تنهایی نمیتوانم ،اگر به من بگویید بنویس ،نمینویسم می
گویم اینها دقیق نیست .دلم نمی آید اینها را مدون بکنم چون اینها کامل نیست برای اینکه کامل شود نیاز به تیم
داریم بنابراین باید اینطوری نگاه کرد.
سئوال :ولی مشخص نمیشود که کدام یک علت بقیه است یعنی شما فقط ارتباط بین این ها را که در یک
برهه ای باهم دیگر دارند اتفاق میافتند را بیان میکنید ولی اینکه واقعاً علت بعدی میشود و یا پایه و اساس این
ها چه میشود مشخص نیست؟
پاسخ :کامالً درست است ،مشخص نیست .اما یک چیزی از درونش میتوانیم در بیاوریم و آن این است
که کشفیاتی که دانشمندان علوم پایه مثل نیوتن ،کپرنیک ،کپلر یا بعدها گالیله کردند اینها بر اندیشه های فالسفه و
دانشمندان علوم اجتماعی خیلی تأثیرگذار است مثل اینکه اآلن برایتان گفتم که زمین مرکز عالم نیست ،اصالً زمین
پارهای از خورشید بوده و چندمیلیون سال طول کشیده تا شرایط حیات در آن آماده شدهاست ،این زمینی نیست که
امروز میبینید همه چیز در تغییراست .دانشمندان علوم اجتماعی بنابراین مجهز میشوند به دیدگاه تحول گرایی و
دیدگاه تغییر پس باید برویم قوانین تغییر را پیداکنیم ،یک فلسفه جدیدی به وجود میآید فالسفه جدید را
دانشمندان علوم اجتماعی با دیدگاه جدید به وجود میآورند که اوج آن هگل میشود ،اوج آن میشود همین
اقتصادی که دقایق دیگر خواهم گفت ،همین اندیشه را یک عدهای گرفتند و به کمک همین آمدند و اقتصاد را
آنالیز کردند و مواجه هستیم با یک مکتبی ولی اگر کسانی که معتقدند و باوری دارند که همه چیز ثابت است و
مثالً علوم اقتصادی هم چون علوم انسانی است پس قوانین آن یک قوانینی الهی باید باشد ،اتفاقاً هست یک دقیقه
دیگر خواهیم دید که این ریشه های اندیشه های الهی هنوز دراین ها هست اما میخواهند اینها را به کمک آنچه
دیگران در علوم تجربی کشف کرده اند این ها را غنی کنند ،این ها را کامل کنند ،به این ها یک رنگ و روی علمی
بدهند.
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سئوال  :ببخشید اگر کسی دیدگاه مخالف داشته باشد مثالً اینکه بگوید اول هنر به وجود می آید و بعد
براساس آن هنر یک فلسفههایی شکل میگیرد و بعد فلسفهها هستند که فلسفههای مضاعف را شکل میدهند و
بعد از آن فلسفه تقدم پیدا میکند بر آن علوم تجربی؟
پاسخ :اگر اینطور است پس ما باید چند چیز را تست کنیم باید تست کرد .ببینید من اینجا دارم تست
میکنم ،میگویم ببینید این زمین آن زمینی نیست که از روز اول بوده است بلکه چند میلیون سال طول کشیده تا به
این شکل درآمدهاست .همه چیز درحال شدن است .یک تحولی در دیدگاهها به وجود آورد بعد هم میگویم نمونه
اش  xو yو zبودند که اوج آن میشود هگل که فلسفه شدن را مطرح کرد .شما میفرمایید که نه این هنر بوده که
نیوتن از درون آن زاده شد ،قوه جاذبه عمومی ریشهاش در آن است ،کپلر از او بوده کپرنیک از او بوده ،انقالب
دریانوردی هم از آن بوده اینکه بادبان هارا این شکلی درست کرده از او بوده باید تست کنیم دیگر ،باید بیاییم یک
جریانی را پیداکنیم که تازه ببینیم چگونه به وجود آمدهاست و بعد تستش کنیم .خوب هم هست حاال باید تست
بشوند .االن این را که ما میگوییم یک چیزهایی داریم باید تست بکنیم ،تست هم داریم میکنیم داریم میگوییم که
اینطوری است.
سئوال :مثالً علم تجربی را بر اساس اندیشه های دکارت بررسی میکنند؟ استاد :براساس اندیشه های
دکارت و فرانسیس بیکن که خواهم گفت ،یعنی خود آنها به خاطر چه چیزی به وجود آمدند تحت تأثیر این
تحوالت بودندکه هم زمان آنها اتفاق افتاده است.
سئوال :پس شاید به خاطر این بوده که در تعامل طرفینی باهم بودهاند؟ استاد :تعامل طرفین قطعی است .اما
وقتی که من نگاه میکنم یک فرضیه در ذهنم شکل میگیرد مثل اینکه آن چیزی که نقش غالب دارد آن چیزی است
که در علوم تجربی کشف شده است .البته آن موقع نمیگفتند اینها علوم تجربی است مثالً در نجوم کشف شده
است ،دید را نسبت به دنیا تغییر داده است.
سئوال :استاد این حلقهی قدرت اقتصادی و حلقهی علمی حاال مثالً همان رویال سوسایتی اینها ارتباطی از
لحاظ تامین مالی باهم داشته اند یا نه؟ آیا حلقهای اقتصادی بین این دو وجود داشته یا نه؟ مثالً آن حلقه چه جور
عمل میکردهاست بعد رابطهاش با این حلقه علمی چگونه بودهاست و مثالً همین حلقه قدرت در عرصه سیاست
هم اندیشمندان آن دوره را ساپورت مالی میکرده که آن ها چگونه فکر بکنند یا نه؟
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استاد :درست نمیدانم فقط میدانم که مثالً رویال سوسایتی که به وجود میآید توصیههایی که به
دانشمندان میکند در جهت رفع نیازهای نظام های سیاسی یا نظام های اقتصادی است .میگوید قطب نمایی بساز
که بتواند این کار را انجام دهد و اگر اشتباه نکنم یادم رفتهاست قطبنماها که اولین بار ساخته شد دو تا قطبنما
ساخته شده در پاسخ به آن نیاز رویال سوسایتی که بعضی از آنها به اندازهی یک اتاق بزرگ بودهاست .این قطب
نماها که مثالً ساعت سازان سوئیسی و خیلی از کشورهای اروپایی دورهم جمع شدند توانستند آن قطبنمای
عظیم را بسازند که یکی از آنها مثل اینکه هنوز هست دریک موزهای هست .اما در خالل فاصله نه چندان طوالنی
یک کشف بزرگی در همین ساختن قطبنماها در این دانشفنی به وجود میآید که کالً آنها منتفی میشود و قدرت
حرکت در دریاها را چند برابر میکند اینها را یادم رفته است .ولی اشتباه نمیکنم خوب این نشان میدهد که پولی
که خرج میکردند برای منظور خاصی بودهاست .قدرت در دریاها را باالببرند تا اینجایش را ما میدانیم اما آن حلقه
ها و سازوکارها را باید بیشتر جستجو کرد .باید رفت در ریشه رویال سوساسیتی ،سوابقش را می شود نگاه کرد و
دید .من جلسه پیش گفتم در آن زمان رویال سوسایتی مجلهای چاپ کرد که نام آن philosophical
 transactionsبود.
تمامی شمارههای این مجله در "بودلین 75آکسفور" موجوداست و من در آن زمان از طریق یکی از
دوستانم ،توانستم به قسمت کتب خطی بودلین بروم و تمامی شمارهها را دیدم چون میخواستم اولین نشریه رویال
سوسایتی را ببینم و انسان میتواند یک سال وقت بگذارد و تمام این شمارهها را مطالعه کند تا ببیند بحثهای آنها
چیست؟ و سخنرانیهای انجام شده در دانشگاه حول چه محورهائی بودهاست؟ باید فرکانس این سخنرانی ها
معلوم شود و یک مدل از آن ها تهیه شود تا نکته آقای خسروجردی معلوم شود که این افراد جهت گیریها و
موضوعات مورد بحث شان چه بودهاست .احتماالً در اینترنت بتوان این مجله را پیدا کرد.
ما قبالً دیدیم که تا قرن 16منطق ارسطو در تحلیل های فلسفی اروپا حاکم بود ،اما این تحوالتی که به
وجود آمد تبعا در روش تفکر هم تغییر ایجاد کرد و دیگر منطق ارسطو تنها روش به کارگیری تعقل نبود و به
همین دلیل است که میبینیم دکارت رسالهای بهنام «رساله ای در شیوه درست به کاربردن عقل» مینویسد و
مقدمات هندسه دکارتی (مختصات کارتزینی) رابه وجود میآورد؛ محورهای مختصات را برای هندسه به وجود

75 -Bodleian
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نمیآورد بلکه شیوه درست به کاربردن عقل را میخواهد تبیین کند .بنابراین متوسل به شیوههایی شد که ریاضیات
جدیدی است که هندسه دکارتی لقب گرفت .ولی هدف او این بود که یک منطق جدید بیاورد و روش به کارگیری
صحیح عقل و استنباط درست را بدست بیاورد .لذا در قرن  17یعنی تقریباً سالهای  1600به بعد (یعنی زمان
نیوتن) میبینیم که ما دو متفکر بزرگ داریم که متأثر ازاین پیشرفت های بسیار بزرگ در علوم ،میخواهند در
مسائل فلسفی ،اجتماعی و منطق بیاندیشند ،یکی فرانسیس بیکن انگلیسی است که همزمان با شاه عباس است و در
سن  65سالگی و درسال  1625فوت میکند و دیگری دکارت فرانسوی است که همزمان با شاه عباس دوم بود و
در سن  54سالگی و در سال  1650فوت میکند ،علت مرگ دکارت نیز ذات الریه بود! چون افرادی مثل دکارت
از طرف نهادهایی مخصوصاً کلیسا ،مورد هجوم بودند و کلیسا نسبت به این افراد بسیار سخت گیر بود و آن موقع
دکارت در فرانسه تحت فشار کلیسا بود و در آن زمان بین دانشمندان و پاداشاهان مکاتبه بوده است و این سنت
مکاتبه تا زمان آدام اسمیت برقرار بود و خود آدام اسمیت معلم یکی از شاهزادههای انگلیسی شد و برای آنکه به او
آموزش دهد مسافرت کرد به فرانسه و سوئیس و با افکار دانشمندان آن زمان آشنا شد و تازه اقتصاددان شد آدام
اسمیت از ابتدا اقتصاددان نبود .به هرحال دکارت نیز با ملکه سوئد مکاتباتی داشت و وقتی ملکه سوئد از فشار
فرانسه و کلیسا به دکارت مطلع شد او را به سوئد دعوت کرد ولی متأسفانه زمان ورود دکارت به سوئد ،مصادف
با سرمای زمستان سوئد بود و فرانسه به سردی سوئد نیست ،وقتی دکارت به سوئد رفت ،ذات الریه گرفت و فوت
کرد.
به نظر میرسد که دکارت و بیکن ،تجدیدنظرکنندگان تحلیل های علمی و فلسفی و موسس تحلیل های
جدید بوده اند ،باوجود این که هرکدام روشی مخصوص به خود داشتند ،روش بیکن بیشتر مربوط به استخراج
کلیات از جزئیات و روش تجربه و استقرا بود اصطالحا بگوییم ) )deductionراروش خود قرارداده بود ،اما
روش دکارت بیشتر به علوم ریاضی و تعلقی مربوط میشد و خیلی به قیاس نزدیک میشد .ولی هر دو توانستند
یک جریان جدید را شکل بدهند که مخالف با جریان قبلی بود.از آن جایی که دیدگاههای متفاوتی داشتند بهتر
مورد قبول واقع شدند چون از دو زاویه نگاه میکردند واین دونفر در قرن  16واقعاً مسائل علمی و فلسفی را
متحول کردند.
نتیجهی این بحث ها این شد که تنها وسیلهای که انسان برای بدست آوردن معلومات دارد چیزی جز
حس و تجربه نیست و این مقدمهی تجربه گرائی است که تنها چیزی را که برای شناخت ناشناختهها به رسمیت
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می شناسد ،تجربه و حس است .در این مورد دانشمندان انگلیسی بادقت بیشتری جلو رفتند و این سیر را ادامه
دادند ،مثال بعد از بیکن در قرن  ،16جان الک 76در قرن  17و هیوم 77در قرن  18و جان استورات میل 78در قرن
 19ظاهر میشوند و این ها به طور پیوسته تفکر بیکن را کامل تر کردند واین سیر درخالل چند سده حدود 250
سال رشد کرد که درست همزمان با سلسله صفوی در ایران است .انقالب علمی اروپا درایران مقارن با صفویان
است.
پیش از بیکن و دکارت تحلیل ها اکثراً براساس منطق ارسطوئی بود .روش دکارت روش ریاضی است اما
چون به قیاس وصل میشود با ارسطو فصل مشترک پیدا میکند .به همین دلیل است که ما اآلن از دکارت بیش تر
به عنوان یک ریاضیدان نام میبریم تا یک موسس در منطق.
اگر ما بگوییم که فرانسیس بیکن بزرگترین اندیشمند قرن شانزدهم است شکی نیست اما توماس هاپس
شاگرد او بوده است و توماس هاپس واقعا کمک کرد که اندیشه های بیکن را بیاورد و در مقابل اندیشه های قرون
وسطی قرار دهد و آنها را به زانو درآورد ،خیلی توماس هاپس زحمت کشید اما هیچ وقت کسی نمیگوید در زمینه
تجربه گرایی توماس هاپس بزرگترین اندیشمند قرن شانزدهم است .برای اینکه شاگرد فرانسیس بیکن بوده است و
همچنان که اشاره خواهم کرد یک پدیده عجیب طول عمر او بوده است که  92سال عمر کردهاست .اما این خط را
انگلیسی ها خیلی خوب جلو آمدند و میبینیم با اینکه فیزیوکراسی در فرانسه شکل میگیرد اما به خاطر همین خط
فالسفه و تاثی ر فالسفه ،دستاورد مهم اقتصادی که در فرانسه اتفاق افتاد که فیزیوکراسی باشد ،آدام اسمیت انگلیسی
آورد درون سیستم خود انگلیسیها و نظام اقتصاد سرمایهداری را شکل داد و به ویژه اینکه آدام اسمیت خودش
یک فیلسوف بود .اینجا است که تاثیر فالسفه را قاطع باید بدانیم .بطالن هیئت بطلمیوسی تاثیری در شکل گیری
اقتصاد سرمایهداری ندارد بلکه این فالسفه هستند که میآیند و اندیشهها و جهانبینی آنها در تنظیمات نظریهپردازی
دانشمندان اقتصادی ،جامعه شناسی ،سیاستمداران و...ظهور پیدا می کند.
به دنبال این ها ما یک جریان خاصی را میبینیم از آن سئواالتی که دوست دارم  200سال عمر کنم تا
پاسخ آنرا ببینم نتوانستهام ،این جا عالمت سئوال برای من به وجود آوردهاست .بعضی از مسائل است که میتوانیم
76 - John Locke
77 - David Hume
78 - John Stuart Mill
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داخل سیستم بیاوریم ،یک مشکالتی است که نمیتوانیم توضیح دهیم و داخل مدل بیاوریم که باید این را بررسی
کنیم خیلی مشکل است .بنابراین آن تئوری و آن مدل ،مادامی که این را توضیح نداده چندان متقن نیست .من به
پدیده هایی دراین تحلیل برخوردم که نمیتوانم آنها را توضیح دهم .شما باید بتوانید آنها را توضیح دهید .یک
مورد را برای شما بحث میکنم .چندین مورد دیگر هم هست.
ما ریاضیدانانی داشتیم دراین برهه از زمان ،که در امور سیاسی بسیار فعال بودند و جهت گیری جغرافیای
سیاسی منطقه را میدادند.این خیلی پدیده عجیبی است .ریاضیدانانی که حضور نزدیک و فعال در امور سیاسی
داشتند .من برای اینکه بفهمم چطور حکومت صفویه آمد و اگر آمد چطور این جریان را گرفت و رفت به جایی که
شاه سلطان حسین صفوی ،کشور را به آن وضع کشاند .جاهایی که عالمت سئوال بود ،فکر کردم که از این کانال
باید جواب سئوال ها را پیدا کنم و برخوردم به این افراد ،یک عده کسانی هستند که در تاریخ اسم آنها نیست ولی
خیلی فعال بودند و نقش های مهمی داشتند .یکی از آنهایی که میتوان در تاریخ ردپایی از او بدست آورد "الیب
نیتز" است .حتماً کسانی دیگری نیز هستند .اینها چه ربطی داشتند با شکل گیری صفویه و جهت گیری صفویه
دراین جهت تا موقعی که صفویه برسد به شاه سلطان حسین و محمود افغان و داستانهای مربوطه و فرار کردن
مالصدرا که در نامه های میرداماد و قسمتهایی از آنها آمدهاست.
الیب نیتز ریاضی دان معروف ،متولد  ،1646وفات  ،1716برای اینکه تاریخ را در ایران داشته باشیم ،شاه
عباس  1587-1629سلطنت میکند .شاه سلطان حسین  1694-1722سلطنت میکند .این  1722خیلی بعدها
مورد استفاده خواهد بود .محمدباقر مجلسی  1627-1699زندگی می کند که اثر او بحاراالنوار است .اما دقیقاً
 1646مصادف میشود با شاه عباس دوم 1642-1666 ،حکومت شاه عباس دوم بودهاست .یک دایره المعارف
در زمان صفویه به انگلیسی نوشته شده که این اولین دایره المعارف علوم اجتماعی در دنیاست .داستان مستشرقینی
است که آن زمان آمدند به ایران و رفتند ،در دوران شاه سلطان حسین صفوی نوشته شده که یک جمله ای است که
راجع به شاه سلطان حسین اینگونه می نویسد :رژیم شاه سلطان حسین مشوق این بود که هر گروهی گروه دیگر را
تخطئه) )encourage people to denounce one anotherکند و این سیاست حکمفرمایی او بود .یعنی
نظام اجتماعی رابه یک نظام رودررویی گروهها تبدیل کرده بود .در سال  1722که محمود افغان حمله میکند .این
 1722را من در کتاب اقتصادسنجی نام بردهام .احتمال زیاد سالی است که "مری مَن" اولین کتابنامه رگرسیون
خطی را می نویسد .این دایره المعارف تاکنون به فارسی ترجمه نشده و خیلی خوب است اگر ترجمه شود .زیرا
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اولین دایره المعارفی است که در آن زمان نوشته شدهاست و نشان میدهد که در آن زمان چگونه مسائل را می
دیدند .این خیلی مهم است.
زمان الیب نیتز مصادف است با شاه عباس دوم ،جالب این است که وی کوشش زیادی در حل اختالف
کاتولیک ها و پروتستان ها میکند .در آن زمان لویی چهاردهم با پادشاه آلمان اختالف زیادی داشت و اینها آماده
جنگ بودند .الیب نیتز آلمانی بوده است ،یک تئوری میدهد و میگوید که ما باید لویی چهاردهم در فرانسه را
تشویق کنیم به جای نقشه کشیدن و جنگ با آلمان ها باید برود با عثمانی ها بجنگد و گفت پادشاهان فرانسه به
جای جنگ با مسیحیان آلمانی باید به دفع کفار بپردازند .خوب مشخص است که یک ریاضیدان معروف که کسی
فکر نمیکرد مشاور مقامات حکومتی شود و مقامات فرانسه را برای جنگ با عثمانی ها آن هم در غالب جهاد و
دفع کفار ترغیب کند.
آلمانیها هم دیدند که فکر خوبی است .خود آلمانیها هم ریشههای شدید مذهبی دارند که داستانهای
مارتین لوتر و  ...را دیدید .الینپ نیتز را به فرانسه میفرستند ،او چهار سال در فرانسه میماند و در دربار لویی
چهاردهم سعی میکند که او را قانع کند که علیه عثمانی ها حمله کند او نمیتواند و در آخر موفق نمیشود .اما او
موفق میشود انتگرال  differential calculusرا درست کند .حساب دیفرانسیل را الیب نیتز در چهارسالی که
در دربار فرانسه بوده مدوّن میکند ،هرچند که زمینه انتگرالها و حساب بی نهایت کوچکها (دیفرانسیل) توسط
دکارت و پاسکال 79گذاشته شده بود ،دکارت را که داستانش را گفتم پاسکال هم  1623-1662بود .پاسکال فقط
 39سال عمر کرد و ریاضیدانی خیلی قوی بود .مثلث نیوتن پاسکال را شنیدید ،چون دوجمله ای ها را که بسط
دادند و چندجملهای شد اگر به توان دوم برسانیم ضریب پیدا میکند آن ضریبها یک مثلثی شکل میدهد که به نام
مثلث پاسکال معروف است (مثلث ضرایب) بعدها روسها  70یا 80سال بعد یک رسالهای را از خیام که تنها رساله
موجود از خیام در دنیاست دانشگاه روسیه آن رساله ر ا علنی میکند که تا به حال هیچ کس از آن رساله خیام
اطالعی نداشت و در آن رساله خیام تمام آن ضرایب را در این مثلث گردآوری کرده بود .به همین دلیل به این
مثلث خیام -پاسکال میگویند .نمیدانیم که خیام از پاسکال گرفته یا نه؟ یا روسها چرا این رساله را علنی نکرده
بودند؟ روسها یک کتابی از مارکس داشتند که تا  45سال پیش هیچ کس نمیدانست مارکس این کتاب را نوشته

79 - Blaise Pascal
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است .بعداًروسها اعالم کردند که مارکس کتاب دیگری به نام «گروندریسه »80دارد یعنی «،»foundation
گروندریسة اقتصاد سیاسی که ترجمهاش به زبان انگلیسی میشود « Foundation of the political
 .»economyانگلیس ها گفتند باید این کتاب را به ما بدهید تا تأیید کنیم که این کار مارکس است یا نه؟ که بعد
کارشناسان آنها آمدند و گفتند نه این کار مارکس است .خوب روسیه این کارها را میکند .به هرحال این هم
داستان پاسکال است .هرآنچه برای ما مهم است این است که الیب نیتز یک چنین جریانی داشت .نامههایی که
الیب نیتز نوشته به پادشاهان اتریش ،سوئد و حتی پترکبیر در روسیه برای اینکه ما باید در سطح گستردهای ،خیلی
از کشورها را در آفریقا و آسیا مسیحی کنیم .نامه های او خیلی معروف است ،بنابراین مالحظه میکنید که یک
جریانی وجود دارد که شخص آن فیلسوف نیست و یک ریاضیدان است هرچند بااسپینوزا 81بحثهایی داشته است،
است ،الیب نیتز و اسپینوزا با یکدیگر همزمان بودند و همه در زمان شاه عباس دوم بودند .اما کسی نمیتواند
بگوید الیب نیتز مثل دکارت است هرچند دکارت هم یک ریاضیدان بود اما الیب نیتز یک ریاضیدان محض است
و مثل دکارت نیست ،کارهای خیلی عظیمی انجام داده ،یکی از بحثهای خیلی جدی در قرون وسطی این بود که در
نوک سوزن چند تا مالئکه جای میگیرند چون میگفتند مالئکه جایی را که نباید بگیریند که باهمین بحث های بی
نهایت کوچکها یکی از مسائلی که حل شد همین سئوال قرون وسطی بود ،وقتی شما بی نهایت کوچک میکنید
دیگر ،چند تا جا بگیرند ،مفهومی پیدا نمیکند .البته الیب نیتز به خاطراین مسئله حساب بی نهایت کوچک ها را
درست نکرد .اما زمانی که اینها را بحث میکرد شاید  100تا 200سال قبل تر از آن بحثها هم در آن طرف بود.
مسئله دیگری که ما در همین دوران میبینیم که آن طرف اتفاق میافتد که بسیارجالب است ،آیا اینها
تصادف است؟ «هاروی» که همزمان با شاه عباس بود در  1628فوت میکند ،گردش خون را کشف میکند،
گردش خون هیچ تأثیری بر دیدگاه فالسفه نداشت ،چون دیدگاه فالسفه ملهم بود از اندیشه کسانی که به جهان و
هیئت جهان میاندیشیدند .اما شاید  150سال بعد از هاروی میبینیم گردش خون مورد توجه کسانی قرارمیگیرد
که اولین اقتصاددانان هستند و آن جریان کاال دراقتصاد است .همان تابلوی اقتصادی 82این اسم یک کتابی است که
نوشته دکتر کِنِه 83است ،علت این هم این است که جدول گذاشته و یک گردش  net productرا گفته که خواهم
80 - grundrisse
81 - Baruch Spinoza
82 - Tableau économique
83 -François Quesnay
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گفت .ولی این متأثر از کشف هاروی بود .اگر هاروی نبود آیا این فکراصالً به سر دکتر کنه میرسید؟ و اقتصاد به
معنای فعلی بوجود میآمد؟ یا چندسال بعد بوجود میآمد؟
تابه حال یک جریانی در علوم طبیعی بوده و یک تأثیری بر جریان اندیشه های فلسفی ظهور تجربه گرایی
(الیب نیتزو  ...را هم در پرانتز میگذاریم که دلیل فعال بودنشان را نمیدانیم به کجا برمیگردد .برای چی آنها را
علیه عثمانی ها حرکت بدهد؟ هرچند صفویه را باالخره در مقابل عثمانی قرار دادند .آیا میتوانیم بگوییم کاری را
که نتوانستند لویی چهاردهم را ببرند علیه عثمانی ها انجام بدهد بعد حکومت صفویه را بردند؟ آیااین فرضیهها
اعتبار دارد یا نه؟)
بنابراین جدای ازاین جریانات حاال میرسیم به این که این کسانی که در فلسفه کار میکردند و عمدتاً
روشهای جدید گذاشتند چطور آثارشان باید بیاید در آن چیزی که هست .اگر مااین ها را بگوییم انقالب علمی
اثرش باید در مقطعی که به آن عصر روشن فکری یا تجدد و روشنگری میگویند ظاهر شود.
اتفاقی که افتاد در یک قرن بعد منتسکیو(84فوت  )1747همرمان با نادرشاه ،کتاب روح القوانین را نوشت.
شخص بعدی دیدرو

85

همزمان با شاهرخ شاه کتاب دایره المعارف  encyclopediaرا نوشت ،رسو

86

(فوت )1762همزمان با کریم خان زند ،کتاب امیل را نوشت ،ولتر )1764( 87همزمان با کریم خان زند ،کتاب
دیکسیونرفلسفی ،دقت کنید آدام اسمیت در سال  1776کتاب ثروت ملل را نوشت .ببینید چطور اینها تحت تاثیر
هستند ،میبینید بحث منتسکیو ،بحث رسو در کتاب امیل کال متفاوت از بحثهای فرانسیس بیکن است ،مفاهیم را
میگیرد و میآید و در جای دیگر ظاهر میکند ،دیگر وارد این بحثها نمیشوم از حوصله ما خارج است .حاال ما
باید ببینم چطور این مجموعه آمد در ثروت ملل ظاهر شد؟

84 - Montesquieu
85- Denis Diderot
86 -Rousseau
87 -Voltaire
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بررسي اندیشههای توماس هاپس
این هاپس را برایتان بگویم ،این هاپس ،درست است که فرانسیس بیکن و دکارت نقش تاثیر گذاری داشتند اما این
هاپس خیلی مهم است و ما معموال کمتر به آن توجه میکنیم ،حاال برایتان میگویم من بر روی هاپس توجه زیادی
دارم.
هاپس در  1588به دنیا آمد و در  1679در  92سالگی فوت کرد ،با بیکن و دکارت همکاری نزدیکی در
مبارزه با روش تفکر اسکوالستیک داشت .در  40سالگی شروع کرد به مطالعه ریاضی و در  50سالگی به فلسفه
عالقمند میشود و قبل از آن بیشتر به ادبیات و در اصطالح امروزی معارف کالسیک مشغول بوده است .چندین بار
از طرف حکومت کلیسا به بی دینی متهم میشود چون اینها معتقد به فرانسیس بیکن بودند ولی خودش یک
اندیشمند تجربه گرای انگلیسی بود ،و مجبور بود مسافرت بکند و از دست آنها فرار کند .اینطور که معلوم است
نوشته های وی تاثیر زیادی در روانشناسی و جامعه شناسی جدید دارد ،دو تا کتاب معروف دارد یکی به نام
"لویاتان" که نام یک اژدهایی است که در تورات از آن اسم برده شده و منظور هاپس آنالیز نظام حکومت و دولت
بوده و معتقد بوده که دولت باید چنان باشد که لویاتان در تورات است .و دیگری کتاب "اهل شهر" که منظور
همان سیاست مدن بود .اکثرا در آن دوران تحت تاثیر بیکن و دکارت تجربه گرا و آن چه که امروز ماتریالیست می
دانیم یعنی توجه به مادیگری بودند .روش استداللی هاپس البته به سمت دکارت بود چون به قیاس متوسل میشد
تا به استقرا ،ولی در اندیشه هایش جریان فلسفه را برد به سمت دور شدن از دین و در این زمینه نقش عمده ای
ایفا کرد که جریان اندیشه ها خودشان را از اعتقادات الهی و دین دور کنند.
در تعریف فلسفه میگوید "شناخت معلول به علت و شناخت علت به معلول به وسیله استدالل درست"
که آن استدالل درست بیشتر روش استقرای دکارتی است .روشی که دکارت روش درست بکار بردن عقل نام آن را
گذاشته است .یک کتاب کوچکی است که بهتر است آن را بخوانید روش درست بکار بردن عقل و درست
اندیشیدن یعنی چه؟ هاپس می گوید "جمع کردن معلومات یعنی دسته بندی معلومات و جدا کردن درست آنها از
هم ،اینکه چطور یک اطالعی را در کنار اطالع دیگر قرار دهیم و برای اینکه آن را بشناسیم چطور آن را تجزیه
کنیم" ،تجزیه اطالعات و ترکیب اطالعات و بنابراین نتیجه میگرفت که فلسفه یعنی تجزیه و ترکیب ،تجزیه
مطلب به چند موضوع و جمع کردن آنها برای رسیدن به یک آنالیز و این روش از روشهای افالطون ،ارسطو و ...
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متفاوت است .و میگوید تمام این مطالبی را که ما بحث میکنیم به امور مادی متعلق هستند و غیر از ماده هرچه
هست به فلسفه و علم مربوط نمیشود ،به دین و ایمان مربوط میشود چون ایمان استدالل عقلی نمیپذیرد ،چون
نیازی به تجزیه و ترکیب ندارد .پس ببینید فلسفه را در ماده میداند به همین دلیل فالسفه جمع میشدند و بحث
های فلسفی به معنای امروز نمیکردند و بحثهای علوم اجتماعی میکردند و آن را میگفتند فلسفه ،یعنی نجوم،
زیست شناسی و علم اشیا را فلسفه میگفتند .ببینید چه استدالل زیبایی میکند و میگوید این ماده میتواند آنچه
باشد که شما در اطرافتان میبینید ،جمادات ،نباتات ،حیوان و باالخره انسان .آنچه که مربوط به مطالعهی جمادات
است و بررسی آن هاست به لحاظ ویژگی های خاص آن ها حتی علوم ریاضی را هم شامل میشود .بنابراین علوم
ریاضی هم زیرپوشش فلسفه میرود چون مطالعه در ویژگی های اجسام است شکلشان ،فرمشان خواصی که به
لحاظ ظاهرشان دارند .تعدادشان ،کمیت شان ،شمارششان و غیره آنچه که مربوط به ابعاد دیگر آن هاست میشود
علوم طبیعی گیاه شناسی ،انسان شناسی ،حیوان شناسی مطالعهی گیاهان است والی آخر .اجتماع و اقوام و ملل هم
تحت شمول همین فلسفه قرارمیگیرند چون موجوداتی هستند که ما آنها را میبینیم آن ها مربوط به دین و ایمان
نمیشوند آن ها مربوط به فلسفه میشوند چون جامعه را ما میبینیم فرم بندی های اجتماعی را ما میبینیم پس در
یک کلمه اخالق و سیاست که قبالً میگفتند آن ها هم تحت شمول همین فلسفهی مبتنی بر تجربه گرایی میآید،
بنابراین اخالق امری مافوق تجربه نیست .اخالق به معنی روابط اجتماعی دریک نظام شهری یا یک روابط
شهرنشینی حتی روابط بین الملل ،این ها در حوزه مطالعات تجربی فلسفه است کاری به دین وایمان ندارد ،به دین
مربوط نمیشود .این رفتارهاست که باید مطالعه شان کنیم زمان شاه عباس دارد این بحث را میکند حواسمان جمع
باشد همزمان با فرانسیس بیکن است.
ببنید شروع بسم اهلل که آن ها می خواهند امپرسیسم و تجربه گرایی رابه وجود بیاورند میبینیم که توماس
هاپس تیشه به ریشه دین میزند .زمان نمیخواهد تا  200سال بعد یا  300سال بعد همان موقع توماس هاپس
ریشه را میزند  ،میگوید در "تمام این علوم اخالق ،سیاست ،مطالعات اجتماعی ،مطالعات مدنی ،مطالعات طبیعی
محور تجربه و حس است حاال میآید به بحث اخالق میگوید حسن و قبح ذاتی هم ما نداریم حسن و قبح امور
مربوط به سود و زیان آن هاست خوبی وبدی ،حسن وقبح (در اصطالح خودمان در نفس االمر) اصالً وجود ندارد،
این ها حقیقت ندارد این ها همگی به سود و زیان برمیگردد .سود و زیانی که قابل محاسبه و اندازه گیری است.
مبنای کارهای انسان و رفتار انسان یک ویژگیای است که او به نام خودخواهی میگوید ،چرا چون که هرکسی به
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دنبال منافع خودش هست همان  self interestکه بعدها در افکار آدام اسمیت ظاهرشد .این خودخواهی ،حتی
کسانی که دینداری میکنند و دیندار هستند اینها از ترس کیفر و عذاب است که معتقد به دین شدهاند پس دوباره
به همان خودخواهی بر میگردد و اینکه می خواهد یک نفعی گیرش بیاید پس بازهمان سود و زیان مبنای اخالق
میشود .میگوید حتی اگر کسی دلسوزی میکند و شفقتی دارد و محبتی به کسی که مثالً مریض است میکند این
ناشی از این است که فکر میکند اگر خودش هم مثل او بشود چه رنجی خواهد کشید .پس برای اینکه آن رنج را
نکشد به او محبت میکند چون تصور میکند خود او هم میتواند همان گونه بیچاره و بدبخت بشود .مثالً مریض
شود یا درمانده شود ،کمکی که به مسکین میکند باز بخاطر همان  self interestخودش هست همین بحث را از
فرد به جامعه میبرد ببینید فرانسیس بیکن این کار را نکرد ،دکارت هم نکرد .الیب نیتز و اینها نکردند ولی توماس
هاپس کرد.
توماس هاپس تقریباً مغفول است .توماس هاپس میگوید همین رامیشود به جامعه تسری داد چه طور؟
می گوید در جامعه هم همینطور است ،طبیعت انسان در جامعه یک ویژگی مدنی و اجتماعی نیست اصالً ،که انسان
موجودی اجتماعی باشد ،موجودی باشد که در کنار دیگران بتواند زندگی کند ،انسان این طوری نیست چون که
یک ویژگی دارد و او فقط به دنبال نفع و زیان خودش میگردد اگر همه چیز به حال طبیعی باشد انسان دشمن
انسان است .یک جمله معروفی دارد میگوید :انسان برای انسان گرگ است .یعنی اگر یک انسان مقابل انسان دیگر
قرار بگیرد میخواهند هم دیگر را تکه پاره کنند ،هر که نیرویش بیشتر باشد بیشتر پیش میرود و این یک حق
طبیعی است ،چون طبیعت انسان همینطور است و حق طبیعی است و میگوید ما این حق طبیعی را در همه ارکان
جامعه میبینیم هرکسی قدرت بیشتری داشته باشد نفوذ بیشتری دارد و کارش را بیشتر پیش میبرد .گاهی وقت ها
به زورِ سرپنجه است ،گاهی وقت ها به عضالت ،گاهی وقت ها به پول ،گاهی وقتها به ارتباطات است .ولی اگر
این طور شد امنیت به خطر میافتد .پس به نفع همه است باز میگوید ،به نفع ،پس به نفع همه است که از حق
طبیعی به آن آزادی طبیعی خودشان در درندگی صرف نظر کنند و به قانون احترام بگذارند پس یک قانون باید
باشد همین قانونی است که بعدها مارکس میگوید که این قانون توجیه گر همین درندگی است .آن قانون را
گذاشته اند تا خوب بدرند ببینید اندیشه ها از کجا شکل میگیرد به کجا سرازیر میشود ،حاال میگوید بازهم یک
رتبه پایین تر میآید چون هاپس تنها کسی است که در همان زمان فرانسیس بیکن آغاز کرد و این تاکجا جلو تر
رفت .بعد میگوید چون رعایت قوانین هم به طور طبیعی صورت نمیگیرد پس باید که مردم بیایند اجرای این
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قوانین را به یک نفر تفویذ کنند و آن فرد باید قدرت و اخیتار تام در حکومت داشته باشد و امنیت را باید به زور
نگه دارد و به زور به تحقق برساند نه با اخالق و تعالیم اخالقی ،بازور این امنیت را به وجود بیاورد .پس سود و
زیان مبنای اخالق میشود و زور و استبداد مبنای سیاسیت میشود .پس از نظر او یک حکومت استبدادی بهترین
حکومت است و میبینیم این دیدگاه که زمان  1620چقدر زیبا میآید  100سال دیگر در افکار فیزیوکرات ها و
 50سال بعد در افکار دیگران ظاهر میشود .بعد آن مبنا متحول میشود و میآید در افکار آدام اسمیت و دست
نامرئی و نظام طبیعی در اقتصاد میشود.
جمع بندی
بنابراین من درس را به همین جا تمام میکنم ،تنها دو تا نکته برای شما بگویم یک نکته این که من همیشه قصه
های ایران را هم گفته ام که در ایران چه خبر بود ،بد نیست به این نکته هم اشاره کنم وقتی که مستشرقین به ایران
آمدند و به دربار صفویه میرفتند دربار صفویه گفت خوب چرا ما یک عده ای را به غرب نفرستیم؟ چرا آنها بیایند
ببینند اینجا چه خبراست ،ما هم برویم ببینیم آنجا چه خبراست و اگر بشود این ها بروند تحصیل کنند و اولین
گروه اعزامی در زمان صفویه احتمال میدهم زمان شاه عباس باید بودهباشد .شاید شاه عباس دوم مطمئن نیستم.
می توانم نگاه کنم برایتان ،اولین گروه اعزامی به اروپا که اعزام دانشجو بوده ،اتفاق افتاد .و نکته جالب این است که
همراه این گروه یکی از متخصصان علوم دینی دربار را همراه کردند .گفتند بروند مواظب باشند نکند اینها آداب
احکام اسالمی را ،نماز و روزه را ترک کنند اگر موردی بود گزارش بدهند ما این ها را برگردانیم .بنابراین اولین
گروه اعزام شدند .دربین این ها یک نفر بود به اسم اروج بیک بیات ایشان میرود آنجا و برنمیگردد و جالب این
که اولین گروه که اعزام شدند برنگشت ،این برنگشت (نه همه) و این که برنگشت هیچ ،دین اسالم را رها کرد،
مسیحی شد .ببین ما در چه زمانی داریم بحث میکنیم یعنی ببینید چه جور تحت تأثیر این فضا قرار میگیرند .او
قدری هم باهوش بوده میرود در دربار پرتغالی ها و مشاور پادشاه پرتغال میشود مشاور سیاسی میشود و کتابی
درباره تاریخ پرتغال مینویسد .یعنی در اروپا یک شخصیت کامالً بین المللی سیاسی میشود بعدها یک انگلیسی
زندگی اروج بیک بیات را تدوین میکند و این کتاب را من در انگلیس دیده بودم و درایران هم ترجمه اش میکنند
وقبل از انقالب در سال  1338خورشیدی به چاپ میرسد و فقط هم یک بار چاپ میشود بنابراین وقتی نگاه
می کنیم به آن زمان برای این است که فقط به شما اشاره کرده باشم که چگونه تأثیر این مجموعه می توانسته تحول
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ایجاد کند در کشورهایی که از مشرق زمین میرفتند نمونه اش اولین تیم دانشجویان اعزامی است که زمان صفویه
انجام شد و اروج بیک بیات نمونه بارزش که حتی دین خودش را عوض کرد.
نکته ی دومی که میخواهم بگویم .مسئله خیلی عمیق خیلی پیچیده است که ما بتوانیم دقیقاً ریشه یابی
کنیم و اینهایی که این طور قدم به قدم آمدند جلو واین دیدگاه ها یکی در دیگری ظاهر شد و باالخره به این
ترتیباتی رسید که االن هست .ببینید در این جریان این جایگاه ما کجاست .جایگاه کشورهای اسالمی کجاست .به
نظرمن اولین کار انقالب فرهنگی میشود ،که ما برویم تمام آنها را با آرامش سر در بیاوریم .این کار یک شب و دو
شب ،کار یک فرد و دو فرد نیست .کار دپارتمان هاست که دراین زمینه یک نکته بگویم و آن این است که این
بحث ها از قصه های کپرنیک شروع میشود در افکار فالسفه ظاهر میشود و این افکار فالسفه یک جریان
روشنفکری را تأثیر میگذارند .هرچند که همین فالسفه در همان زمانها مثل توماس هاپس چون خیلی ها فکر
میکنند اینها همین جور منطقع میشود یعنی تمام میشود ،همان زمان فرانسیس بیکن توماس هاپس میگوید اآلن
وقتی همین قصه های توماس هاپس را برایتان گفتم شما میگویید همه اقتصاد سرمایه داری همین است ،هنوز هم
اخالق را همین جور انجام میدهند هنوز هم همین طور است .فوئر باخ 88در نفی مذهب چه طور بحث میکند؟
این ماتریالیست دقیقاً چندسال بعد حرف توماس هاپس را میزند؟  200سال بعد ،وقتی به مارکس رسیدم به شما
میگویم فوئرباخ را کنار هگل گذاشت ،شد ماتریالیست تاریخی این دو را ترکیب کرد شد ماتریالیست تاریخی،
فوئر باخ استداللش در نفی دین همین توماس هاپس است .اآلن نگاه کنید که چگونه به زیبایی بر اخالقیات خط
بطالن کشید ،اما زمان میخواهد تا اینها ظاهر شود.
این جریان یک پیام به ما دارد و آن پیام این است که حتی در افکار توماس هاپس اگر دقت کنید ،میگوید
این جریان طبیعی یا جریان ماده (ماتریالیسم) یک قانونی دارند و یک قانونی بر اینها حاکم است .از زمان کوپرنیک
و نیوتن ،بحث از این بود که یک قانون حاکم است .زمین ،این زمین نبوده است .چند میلیون سال طول کشیده تا
بوجود بیاید .یک قانونی حاکم است .هاپس میگوید که طبیعت انسان اینطوری است .انسان درنده است .همین
ویژگی درندگی است که میآید میگوید قانون بگذار و احترام به قانون بگذار ،چون درنده است .درست است که
بعدها به این اشکال میگیرند ،مثل مارکس که اشکال میگرفت ولی خودش میگوید به خاطراین قانون مندی

88- Ludwig Andreas Feuerbach
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طبیعت است که بشر این گونه خلق شده و ما این گونه هستیم .حاال نمیگوید خلق میگوید طبیعت ما را این گونه
رشد داده است .واین گونه ما تولید شده ایم .فعالً این است که ما درنده هستیم .همه اینها را میآورد در نظام
اجتماعی و می گوید که نظام دیکتاتوری باید باشد و یک پادشاه باید باشد .آن پادشاه هم خیلی باید قوی باشد .می
گوید آن اژدهای تورات قدیم باید همین دیکتاتور باشد .همین قدرت سلطه مطلقه پادشاه ،میگوید این خوب
است .پس اندیشه ها فعالً چیست؟ خوب دقت کنید.
این شاه کالم من است اندیشه ها این است «قانون مندی در طبیعت و اطاعت از آن قانون مندی» همین و
تبلور آن قانون مندی در مناسبات اجتماعی و تأسیس نهادهای اجتماعی برای جریان یافتن آن قانون مندی که در
طبیعت هست .همه این گونه فکر میکنند یک قانون مندی در طبیعت هست .این را ما باید در زندگی اجتماعی
خودمان تبلور بدهیم .قانون مندی را بفهمیم .تبلورش بدهیم .نهادسازی کنیم و میببینیم درست بعد از این داستانها،
این افکارها در «رُسو» و «منتسیکو» خودش را ظاهر میکند .برای اولین بار ،صحبت از حقوق طبیعی انسان هاست.
میگویند حقوق بشر ،حقوق انسانها .نه انسانی که الهی باشد .انسان بماهو انسان .انسان به عنوان موجود تجربی و
عینی که میبینیم .این حقوقی دارد .باید تعریف شود روح القوانین منتسکیو این ها را ظاهر میکند .اما در اقتصاد
اولین باری است که اندیشه های اقتصادی شکل میگیرد قبالً اندیشههای مرکانتیلیست متأثر از یک پدیدهی تجربی
بود که هر حکومتی خزانه اش بیشتر از طال و نقره پر باشد ،آن حکومت قوی تر است .پس برویم به سمت پرکردن
خزانه از طریق صادرات و تحدید واردات سیاسیت کولبرتیسم ،که در  250سال صفویه ،آن سیاست حاکم بود .اما
به تدریج این فکر ،او را باید به زمین بزند .حاال دقت کنید ،این فکر فالسفه و این نگرشی که به آن مجهز شدند،
باید بیاید بگوید که آقای وزیر خزانه داری فرانسه (کولبر) ،دست از این کارهایت بردار اقتصاد یک قانون طبیعی
باید داشته باشد .چرا؟ برای اینکه این قوانین طبیعی را ما باید بیاوریم ظاهر کنیم .حقوق طبیعی ،آزادی طبیعی
انسان ،این ها همه متأثر از یک جبرگرایی است که بر طبیعت حاکم است .همان طور که آب در  100درجه می
جوشد .یک جبرگرایی است ما باید بیائیم و این را بر اقتصاد حاکم کنیم .این اولین اندیشه های اقتصادی است .در
اینجا دیگر قیمت عادالنه ی «سن توماس» منتفی است .بحث قرون وسطی متوقف شد .این جریانات ،قرون وسطی
را دور زد .تمام شده است .االن صحبت از تحقق یک جبرگرایی است که برطبیعت حاکم است ،بیاوریم و در رفتار
اقتصادی حاکم کنیم و گروهی به نام «فیزیوکراتها» بوجود آمدند .علت نامگذاری شان ،این بودکه یک کتابی یکی از
متفکرین این گروه نوشت به نام «فیزیوکرات» که در سال  1767منتشر شد .این همزمان بود با دوران زندیه و
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افشاریه در ایران ،این به چه معناست؟ این کلمه یعنی «نیروهای طبیعت» مرکب از دو واژه است .یکی به معنی
طبیعت و دیگری یعنی قدرت و در کل یعنی «قدرت طبیعت» این کتاب را دکتر «کنه» نوشت« .فرانسوا کنه» که
خودش طرفدار دکارت بود و این اولین اندیشه های اقتصادی به معنای خاص است و خودشان را اقتصاددان
خواندند .گفتند ما اقتصاددان هستیم .پس مالحظه میکنید که چطور این اندیشه ها باهم ارتباط پیدا میکنند ،میآید
میگوید ما باید نیروهای طبیعت را بشناسیم و قدرت طبیعت را بفهمیم و این را ببریم در اقتصاد ظاهر کنیم و
جلسهی بعد خواهیم دید دراقتصاد ،کشاورزی محور میشود و در سیاست اصل ،حکومت پادشاهی سلطنتی می
شود نه انتخابی .ببینید که چطور اندیشه های فلسفی میآید یک فرم بندی اجتماعی را تحویل ما میدهد .که همین
اندیشه ها بود که آدام اسمیت با آنها آشنا شد و آدام اسمیت ایده های اولیه ی نظام بازار آزاد را (نه نظام بازار) که
همه چیز در آزاد بودنش هست را مطرح کرد .که این مبنای سرمایه داری میشود.
حاال به من بگوئید که این کجایش به ما مربوط میشود؟ اصالً این داستان ها چه ربطی به اقتصاد اسالمی
دارد؟ حاال ما اقتصاد را میخواهیم در این چارچوب اسالمیاش کنیم .این یک مقداری مشکل است .داستان از یک
جایی شروع شده و آمده به اینجا رسیده است و به یک سمتی هم میرود! ما بیخود خودمان را درگیر این جریانات
کردیم .شما هیچ نوع وجه تشابهی بین این جریانات نمیبینید .من که نمیبینم .هیچ چیزی نمیبینم .منتهی آمدند به
هم چسبانده اند ،منتهی اینقدر این ها به هم چسبیده که وقتی می خواهی جداکنی ،قبلی اش هم با او جدا میشود،
اآلن مشکل شده است اصالً هیچ جای دستی ما نداریم .بنابراین چه کار باید کرد؟ این را مجبور بودم من اآلن
بگویم چون جلسهی بعد که من فیزیوکراسی را درس بدهم ،نمیتوانستم این مقدمه را بگویم .من جلسهی بعد
مستقیماً از فیزیوکراتها آغاز میکنم .این ریشه مهم ترین بحث ما است .با صلواتی برمحمدو آل محمد جلسه رابه
پایان می بریم.
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مقدمه
راجع به ادامه بحث فکر میکردم بعضی دوستان هم با من مشورت هایی کردند و طبعاً آنچه مدنظر داریم و شما
هم همینطور ،این است که از این مطالب ما در جهت تأمل بیشتر در اقتصاداسالمی بهره بگیریم واال ،قصد ما
مروری بر تاریخ نیست .از این مرور میخواهیم یک راه کارهایی ،اگر توفیقات الهی نصیب بشود ،در مسائل اقتصاد
اسالمی ارائهکنیم .بعد صحبت هایی که میکردیم با برخی از دوستان این شد که کجای کار حائز اهمیت فراوان
است که باید تأمل بیشتری بشود و دقت بیشتر بشود و ما به این نتیجه رسیدیم که ریشه های اصلی که از همان
قرون وسطی شکل گرفت ،آنجا است که ما باید دقت خودمان را دو چندان کنیم و اال وقتی که بحث ها به مارکس
و ما بعد مارکس میرسد و یا به کینز برسد درست است که خیلی استفادهها میشود کرد .اما کسانی که بخواهند
خیلی عمیق بشوند و ریشهها را در اقتصاداسالمی و ریشهها را در شکل گیری اندیشههای اقتصادی پیدا کنند که از
آن بتوانند در تفکرات اقتصاد اسالمی بهره بجویند ریشهاش قرون وسطی است .بعد به من گفتند شما سریع از آنجا
رد شدید من هم قبول کردم و فکر کردم درست میگویند و البته قصد ما هم این بحث ها به این صورت نبود قصد
داشتم چند جلسه راجع به چند مطلب بحثی بگویم اما اآلن که عالقه شما را میبینم من فکر میکنم که اگر من
همین یکی دو نکته را روشن بکنم و درست روشن کنم ،وظیفه خودم را انجام دادهام ،آنجایی است که خیلی
مغفول ماندهاست .ممکن است بحث برای شما خسته کننده باشد اما به هر حال اگر بخواهید از تجربیات من بهره
بگیرید عرض من این است که ریشه اصلی همان جا است ،این است که من این جلسه را اختصاص دادهام به
همین بحث ،بحثی است که قبالً داشتیم این بار عمیق میشویم که بتوانیم از آن بهره بگیریم ،بعد دوباره فکر کردم
دیدم برای این کار که البته یک متن هم یک جایی خواندم و آن هم یک انگیزهای به من داد که بحث را به این
جهت سوق بدهم و دیدم که برای این کار بهتر است که اندیشه های متفکرین اسالمی را هم در این زمینه بیان کنم.
ببینید متفکرین اسالمی و متفکرین مغرب زمین در آن زمان چگونه میاندیشیدند و چطور اینها از هم جدا
شدند ،این بحث مشکلی هم هست یک مقداری قبالً من در این زمینه کار کرده بودم که هیچ گاه بیان نکرده بودم

 -89این جلسه پنجمین جلسه از سلسه نشستهای بررسی تاریخ عقاید اقتصادی میباشد که توسط جناب آقای دکتر درخشان در تاریخ  88/9/9در دانشکده
اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم ارائه شده است.

74

تاریخ عقاید اقتصادی

دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق

علیه السالم

دکتر مسعود درخشان

یا فرصتش نبوده تا بیان کنم ،البته خیلی وقتها من یکسری مطالب دارم میگذارم تا در فرصت مناسبش که
تحقیقاتم به یک جای منظم تری برسد بعد بیان میکنم .قصد هم نداشتم من این را امروز بیان کنم ولی به هر حال
برنامه این جور شد .من دو تا نکته ،خواندم در جایی برای شما تکرار میکنم که حساسیت مسئله را متوجه شوید.
این جدای بحث اصلی ماست و برای گفتن اینکه اهمیت بحثهای ما چقدر زیاد است و باید انسان چقدر در
اقتصاد عمیق شود تا بتواند یک  Contributionاندکی به تفکرات اقتصاد اسالمی بکند ،اقتصاد اسالمی کار
سادهای نیست .ببینید یک فقیه که میخواهد یک حکم را استنباط کند و به یک حکمی برسد او چقدر زحمت
میکشد تازه آخر سرهم با احتیاط میگوید که مثالً این را گفتیم ،شما میخواهید در اقتصاد اسالمی مثالً دست
آوردی داشته باشید به این سادگی نیست چیزی را میخواهید منسوب به خدا بکنید منسوب به دین بکنید ،اینکه
بازیچه نیست بعضی ها میگویند مثالً بانک ها را چرا هنوز اسالمی نکردید؟ مگر به همین سادگی است میخواهید
یک عملکردی را منسوب به دینمان کنید به این سادگی نیست کار خیلی مشکلی است ،عجله نکنید حتی اگر تمام
عمرتان را بگذارید تا گوشهای از مسائل روشن بشود و یک پرتویی بیافتد به دانش اقتصاد اسالمی برای ما کافی
است .تا اینکه شما بگویید که ما میخواهیم کل نظام اقتصاد کشور را بر اساس دین خودمان بنا کنیم مگر به این
سادگی است .حرف زیاد میشود زد ولی چگونه میشود آن را منسوب به دین کرد.
من میتوانم هرچه که می خواهم اینجا بگویم اما چگونه می توانیم بگوییم این همانی است که رسول اکرم
منظورش بوده است؟ دین منظورش بوده است؟ خیلی کار مشکلی است .یک چیز ساده ای که استنباط حکم شده
می بینیم که یک فقیه چقدر زحمت کشیده است ،اوالً چقدر درس خوانده که به آن مرحله رسیده و در استنباط آن
حکم چقدر زحمت کشیده تازه خیلی از فقها با آن کار کردهاند بنابراین کار سادهای نیست و من از دوستان و
کسانی که عالقمند به مسائل اسالمی هستند خواهش می کنم حداقل به عنوان شخصی که بیشتر از شما چندین
سال در این زمینه زحمت کشیدهاست ،هرچه به ذهنمان رسید منسوب به دین نکنیم ،ما میگوییم اقتصاد اسالمی
آخر این حرف بزرگی است هرچه در این زمینه به ذهنمان میرسد را منسوب به دین و پیغمبر خدا نکنیم و خیلی
با احتیاط صحبت کنیم دنیا هم به آخر نمیرسد مثالً من در یک جا خوانده ام که "اقتصاد سرمایه داری میتواند در
شکل گیری اقتصاد اسالمی کمک کند" ،یکی از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها این را بیان کرده بود که اقتصاد
سرمایه داری یا اقتصاد متعارف میتواند در تبیین ابعاد مختلف اقتصاد اسالمی به ما کمک کند بعد دو دلیل آورده
یکی اینکه در قرآن آیهای داریم که اگر فاسقی یک خبری آورد تحقیق کنید و بررسی کنید یعنی میتواند درست
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باشد ولو فاسق باشد یعنی ما میتوانیم از آنها استفاده کنیم .همین طور در فقه گفته شده رجوع به متخصص یک
حوزه میتواند حجت باشد ،خوب میتواند دیگر ،یعنی فرض بکنید که یکی از مراجع شیعی اگر بخواهد یک
حکمی را استنباط کند مثالً از آقای ساموئلسون نظر بخواهید یا به فریدمن 90بگوید نظر شما دراین باره چیست.
خوب مشخص است دیگر اینها مؤیداتی است که ما میتوانیم در حوزه اقتصاد استفاده کنیم از آنچه دیگران گفته
اند خیلی احتیاط کنید این را منسوب به اقتصاد اسالمی نکنید .حداقل بگویید میتوانیم مثالً اینها را مطالعه کنیم و
یک چیزی بفهمیم و دانش خود را باالتر ببریم بعد ببینیم که در دانش اقتصاد ا سالمی چه بکنیم بد نیست ،اما اینکه
میتوانیم این بحث خیلی سنگین است .استدالل سوم این بوده که خیلی از مطالب و نظریات که در مغرب زمین
مطرح است اینها اولین بار توسط دانشمندان اسالمی مطرح شده در دوران شکوفایی اسالم یعنی همان سالهایی که
ما بحث میکردیم بنابراین اینها از ترجمه منابع عربی دست پیدا کردند به این که مسلمانان چه گفتهاند به التین
ترجمه شده غرب به استفاده از این منابع توانسته که این ها را بسط بدهد و به مرور زمان کشورهای اسالمی عقب
مانده اند.
این مسئله این جا خیلی جدی است که ما مثالً فکر میکنیم که مبانی نظام سرمایه داری را متفکرین
اسالمی گفته اند .یعنی اگر که آنها توانستند در نظام استکبار جهانی پیشرفت کنند و نظام اقتصاد سرمایه داری در
این ابعاد بسازند ریشه اش را مسلمانان یاد داده اند ،این ها به عربی نوشته اند آنها به التین ترجمه کردند حاال آنها
خوب یاد گرفته اند جلو بروند ولی ما عقب مانده ایم؛ اینها عبارتُ اُخری یکدیگر هستند .شما ممکن است
بگویید که منظور نویسنده این نبوده است مثالً منظورش این بوده که فرض بکنید که در شکست نور یا مثالً در جبر
و مقابله کسی چیزی گفته و آنها یاد گرفته اند خوب البته درست است ولی بحث ما اقتصاد است این بحثی که من
دیدم در زمینه اقتصاد صحبت میکند .میگوید ما در اقتصاد اسالمی میتوانیم از آنها بهره بگیریم .یعنی اقتصاد
سرمایهداری ،دلیل آن این است که اصالً تمام اندیشه های اولیه را مسلمانان به آنها یاد داده اند حاال اگر مسلمانان
مبانی سرمایه داری را یاد آنها داده باشند اینکه مسائل خیلی جدی هستند این نشان می دهد خیلی باید کار کنیم ما
و مسئله خیلی به این سادگی نیست .وقتی من این ها را میخوانم متعجب میشوم یعنی ما واقعاً قبالً اینگونه فکر
نمیکردیم ،یعنی ما اوایل انقالب اصالً به این نحو فکر نمیکردیم؛ نمیدانم چه شده که این بحث ها بسیار ساده به
نظر یک عده میآید خیلی ساده به نظر یک عده ای میآید.
90 -Milton Friedman
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ال انجام داده بودم در اندیشه های متفکران
با توجه به این نکته هم بود که من خواستم که مطالعاتی را که قب ً
اسالمی و ریشه یابی خیلی از مطالب که زمان مناسبش هم نبوده که من االن مطرح کنم من مطرح می کنم و البته
خودم دوست داشتم که این مطالب را بعدها مدون کنم و بگویم .چون اینها حتماً باید به زبان خارجی ترجمه بشود
حاال اگر من توفیق انجام این کار را نداشتم شما ها این بحث من را ادامه بدهید چون بعضی از این مطالب که می
گویم اولین بار است که در دنیا مطرح میشود .هیچ یک از متفکرین اسالمی این مسائل را مطرح نکرده اند و در
مغرب زمین نیز به آن توجه نداشتهاند ،قبل از مغرب زمینی ها ما خیلی حرف ها زدهایم ولی مسئله خیلی ظریف
است ما به آن ها خیلی چیزها یاد داده ایم ولی این ها آن چیز هایی نیست که بر اساس آن اقتصاد سرمایه داری
بناشود .مسئله این است که میخواهیم نشان دهیم که ما در خیلی از مفاهیم جلوتر بودهایم ،یعنی دانشمندان اسالمی
خیلی از مغرب زمین در مفاهیم اولیهی اقتصاد جلوتر بودهاند و این مطلب را نه مغرب زمینی ها گفته اند و نه
مسلمانها! ولی این مسائل که ما در آن سردمدار بوده ایم مبانی سرمایه داری نیست همهی بحث من برای شما این
است که جایی که غرب و ما شروع کردیم و اندیشه ها مثل هم بود ما باید متوجه شویم که کجا این افتراق و
جدایی دانشمندان ظاهر شد همهی بحث ما در این حوزه است ،شاید در این جلسه بتوانیم به آن شکاف فکری
برسیم ،هرچند که یک کمی بحث خسته کننده میشود ولی ریشهای است.
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بررسي اندیشه متفکران اسالمي
من مدت ها به این فکر میکردم که دانشمندان اسالمی چه اندیشههایی را داشتند که ما بتوانیم آن ها را به عنوان
نقطه ی شروع دانش اقتصاد بنامیم؟ برای این منظور کارهای فارابی و خواجه نصیر را نگاه کردم و جلسات قبل
برای شما بیان کردم .این ها مسائل را تحت عنوان تدبیر منزل و تدبیر مدن بررسی میکرده اند .البته زیاد مطلب
نداریم و پیدا نکردم .بعد به دنبال پیدا کردن مطلبهای بیشتر رفتم و فهمیدم که باید کسانی این مباحث را خوب
مطرح کنند که نه تنها فقیه هستند بلکه فیلسوف نیز باشند و به عالوه با مسائل استداللی (ریاضیات) آشنا باشند و
در کنار این ها باید در کارهای سیاسی نیز دست داشته باشند که جامعه را احساس کرده باشند .من دنبال این
شخصیت ها رفتم؛ یک نفر را پیدا کردم که جمیع اینها در او بود؛ او خواجه نصیرالدین طوسی بود .وقتی به
کارهای او مراجعه کردم چیز زیادی دستگیرم نشد.
نفر دوم حایز این خصوصیات قطبالدین شیرازی بود .کارهای او خیلی مناسب و خوب بود ،من
اندیشههای قطب الدین شیرازی را که از شاگردان خواجه نصیرالدین بود ،شروع میکنم و شما را در عالمی میبرم
که متوجه شوید اندیشمندان اسالمی چگونه فکر میکرده اند .قبالً گفتیم که اوج اندیشه های قرون وسطی ،زمان
سن توماس بود که هم زمان با مولوی و سعدی است و از قیمت عادالنه در زمان سن توماس سخن به میان آمد؛ اما
متفکران اسالمی از قیمت عادالنه صحبت نکردند یک مدتی میخواستم تا این سوال را در ذهن خود جواب بدهید؛
این جلسه تا حدودی این سوال را جواب میدهیم .بعد از بیان اندیشه های قطب الدین ،بر میگردیم و اندیشه های
متفکران دوران مرکانیتلیسم را میگویم و ما میتوانیم ببینیم که این اندیشه ها کجا به هم نزدیک هستند و کجا این
دو اندیشه (قطبالدین و مرکانیتلیسم) از هم دور میشوند و نقطهی جدایی را بیان کنیم .سپس مطرح میکنیم که
چرا دور میشوند و اگر دور شدند چرا مرکانیلیسم رسید به آدام اسمیت؟! و بعد به این ترتیب اثبات کنیم که آنچه
متفکران اسالمی میگفتند ،محال است به آدام اسمیت منجر شود! در حالیکه بسیاری از متفکران امروز ما میگویند
بحث آدام اسمیت عرضه ،تقاضا و بازار است و قیمت در بازار است و همه این ها مورد تایید اسالم است و
بنابراین آدام اسمیت میتواند کال مورد تایید اسالم باشد .اگر هم صحبتی از خدا و پیامبر مطرح نکرده است ،چیز
بدی که بیان نکرده است ،اگر چیز بدی هم گفته آن را حذف میکنیم .اگر به این برسیم که آدام اسمیت غیر
اسالمی است ما ماموریت خودمان را انجام داده ایم و اگر هم به مارکس و کینز نرسیدیم مسئله ای نیست .من قبال
در قم این بحث را مطرح میکردم که عرضه و تقاضا هم اسالمی و غیر اسالمی دارد ،همه میگفتند چه طور
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میشود شما این حرف را میزنید؟ میخواهیم نشان دهیم عرضه و تقاضا اسالمی و غیر اسالمی دارد به شرط آنکه
با ما همراه باشند نه اینکه یک منحنی عرضه رسم کنند و بگویند شیب آن اینگونه است و این اسالم و غیر اسالم
ندارد .نه اینکه بگویند چه اکنون چه صدر اسالم پرتقال زیاد شود قیمتش کاهش مییابد ،اگر با ما همراه باشند
نشان میدهیم که عرضه و تقاضا اسالمی و غیر اسالمی دارد .نشان میدهیم آدام اسمیت به هیچ وجه اسالمی نیست
و هر آنچه بر آدام اسمیت استوار است و هر آنچه آدام اسمیت را تولید کرده است این ها با تعالیم دین ما متفاوت
است ،این را میخواهیم نشان دهیم آدام اسمیت با دین و توحید ما متفاوت و مخالف است .این یک طرح بحث
بود و موضوع برای شما کامال روشن شد ،اکنون بحث را آغاز میکنیم.
مروری اجمالي بر زندگي عالمه قطب الدین شیرازی
بهترین اقتصاددانان تاریخ ،ریاضیدان بودهاند ،پزشک بودهاند ،فیلسوف یا متخصص علوم تجربی بودهاند؛ همهیاین
ها در قطب الدین جمع است ،او پزشک ،ریاضیدان ،فیلسوف ،فقیه و اهل سیاست بود .این هر پنج در قطب الدین
شیرازی جمع است .شیخ قطبالدین محمودبن مسعودبن مصلح شیرازی کازرونی متولد  634بودهاست ،یعنی
تقریباً همان زمانی که مکتب اسکوالستیک در مغرب زمین در اوج بود .حدود  30سال قبل از سن توماس.
میتوانیم مسامحتاً بگوییم که معاصر سن توماس است و قطب الدین طبعاً همزمان سعدی و مولوی نیز میشود و
مولوی را نیز دیده است .قطب الدین علم طب را نزد پدرش یاد گرفته است ،در ده سالگی خرقهی تصوف را به
تبرک از دست پدرش پوشیده است ،بعد از مدتی هم رفت نزد نجیب الدین شیرازی که از مشایخ صوفی آن زمان
بود و لباس تصوف را بر تن کرد؛ بنابراین از کودکی در فضایی عرفانی و روحانی رشد کرد؛ در چهارده سالگی به
سبب نبوغ در همان بیمارستانی که پدرش بود طبابت میکرد و متخصص طب عمومی و چشم پزشکی بود؛ ده سال
در همان بیمارستان به طبابت ادامه داد .حدود  25سالگی عالقهمند به کارکردن با خواجه نصیرالدین طوسی شد؛ در
آن زمان خواجه نصیر الدین طوسی ،رصدخانهی مراغه را میساخت .آن زمان اوج جمع دانشمندان در مراغه بود.
قطب الدین به دلیل نبوغ او که مشهور بوده است شاگرد خاص خواجه نصیر میشود و خواجه نصیر به او علم
هیئت و شفای ابن سینا را درس میدهد و به خاطر نبوغش به گروه اصلی طراحان رصدخانه ملحق میشود .تسلط
قطب الدین به ریاضی و نجوم در مراغه شهره بوده است؛ چندین سال کار میکند و آن زیج ایلخانی را به نتایجش
میرساند .نکتهی جالبی که نشان دهندهی رشد کشورهای اسالمی است این است که خواجه نصیر وقتی کتاب زیج
را نوشت ،در آن جا  24نفر را نام برد به عنوان افرادی که بزرگترین خدمات را به او برای نوشتن این کتاب کرده
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بودند ولی اسم قطب الدین را ننوشت! و گفت که تو خوب بودی ولی نه در حد نوشتن اسمت در کتاب! (پس
سطح علمی در آن زمان خیلی باال بوده است) به این مدیریت دانش میگویند و ما اآلن شبیه آن را نداریم شاید به
همین دلیل قطب الدین مراغه را ترک کرد.
مسافرت های او به خراسان ،عجم ،اصفهان ،بغداد و رم شروع میشود و در آن جا با مولوی در سال 670
مالقاتی میکند و بعد از مدتی از طرف حکام آن جا به سمت قاضیالقضات سیواس و ملطیه انتخاب میشود؛ و از
آنجا به سفارت مصر میرود و یک فرد سیاسی هم بوده است و مدتی در مصر فعالیت سیاسی میکرده است و بعد
از آن رها میکند و در اواخر عمر به تبریز میرود و چهارده سال در آنجا به انزوا زندگی میکند و تألیف کتب
میکند .کتاب معروف ،دره التاج را در  695مینویسد و وفات او حدوداً  15-10سال بعد از این دوره بودهاست و
در تبریز هم دفن شده است .ما راجع به همچنین شخصی میخواهیم صحبت کنیم.
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مروری بر اندیشههای قطب الدین شیرازی
دره التاج را که نگاه میکنیم که نتیجه کار او است .من این را با دقت خواندم و این نکات را از آن استخراج کردم.
نتیجه کاری که ما به دنبال آن هستیم این کتاب است .در این جا بحث را به سه قسمت تحت عنوان حکمت بَدنی،
حکمت مَنزلی و حکمت مُدنی تقسیم میکند .حکمت منزلی که عمدتاً به تهذیب اخالق میگذرد ،حکمت منزلی یا
تدبیر منزل که امور مربوط به حقوق افرادی است که در یک منزل هستند اعم از پدر و فرزند ،زن و شوهر ،خواهر
و برادر ،اقوام ،غالمی اگر دارند و همسایگان ،حکمت مدنی که شیوه کشور داری است .یک چیزی به این ها اضافه
کنم و نکته ای از این ها استفاده کنم .بحث ما یک چیزی حدود  800سال پیش است .ببینید کلماتی که  800سال
پیش نوشته میشود ما چگونه درک میکنیم .این یک سرمایه است .در مغرب زمین اینطور است؟ شکسپیر که برای
 400سال قبل است را دیگر نمیتوانند بفهمند .من جمالتی که میخوانم قطبالدین شیرازی به همین کلمات
فارسی  800سال پیش نوشته حاال نکته اصلی بحث آغاز میشود.
قطب الدین شیرازی این طور میگوید ":در سیاست منزلی که عبارت است حُکم و مَعدِلت کردن در منزل
خود (عدل و دادگری کردن) و آن را حکمت منزلی میخوانند ".چنین تعریفی را در حکمت بدنی میآورد،
حکمت مدنی را هم شبیه این بیان میکند که از بحث های آن میگذرم .تعریف که میکند متدلوژی را ببینید
بالفاصله به یک حدیث ارجاع میکند .میگوید "بدان ،که اصل در حکمت بدنی و مدنی و منزلی آن حدیث است
که مصطفی فرمود علیهالسالم (نکته جالب این است که ما اآلن مینویسیم .مصطفی علیه السالم فرمود ولی روش
ایشان اینطور نیست ).اال کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" راع یعنی نگهبان و سرپرست و والی و امیر و حاکم
و رعیت یعنی قوم و جماعتی که راعی سرپرست آنها میباشد.
حاال اضافه میکند .جمالت را ببینید این نابغه  800سال پیش ایرانی چگونه مینویسد ":که این راعی
سلطان تنها نیست (یعنی فقط سلطان نیست که راعی است) بلکه سلطان راعی اعم است و مسئول از رعیت او .و
امیر هر شهری راعی آن( .امیر هر شهری حاکم آن شهر میشود) و شیخ هر قومی راعی ایشان (شیخ هر قومی هم
مسئول آنان) و مرد هر منزلی که رب المنزل خوانند راعی اهل منزل و غالم راعی است بر مال خواجه" (غالم را
هم میگوید راعی است) بنابراین برمیگردد به حدیث نبوی که میگوید اال کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.
پس استدالل قطب الدین شیرازی این حدیث نبوی است.
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" غالم راعی است بر مال خواجه و الی ذلک و هر یک از این ها مسئولند از رعیت او سپس بر هر کسی
واجب باشد خواه سلطان باشد ،خواه گدا ،خواه خداوند باشد خواه بنده ،که عدل کند از آنچه میان او و میان غیر
اوست از خیری و شری و بداند که او مسئول عنه است و مواخذ به ظلم و تعدی ای که کرده باشد".
پس مالحظه میکنید متولوژی چی شد .پس مبنای حکمتی که قطب الدین شیرازی در ذهنش بود اال کلکم
راع و کلکم مسئول و معنای راع را موسع کرده است از سلطان گرفته تا غالم میگوید که شما فرمانده و حاکم
هستید و همه شما مسئول ،مسئول زیردستان خودتان هستید .بعد جلوتر میآید باز دو مرتبه ببینید تکیه گاه موازین
اسالمی است دو مرتبه میگوید "قال اهلل التعالی :و نَضَعُ المَوازینَ القسطَ لیومِ القیامهِ فال تُظلَمُ نفسٌ شیئًا و اِن کان
مثقالَ حبهِ مِن خَردَلٍ اَتَینَا بِها و کَفی بِناحاسبین" (انبیاء .)47،و ترازوهای عدل را در روز رستاخیز مینهیم ،پس هیچ
کس اندک ستمی نمیبیند ،و اگر عملی هموزن دانه خردلی هم باشد آنرا میآوریم و کافی است که ما حسابرس
باشیم .مثال میآورد از سوره انبیاء ،دو مرتبه ببینید اینجا هم استناد به موازین شرعی است .میآید جلوتر و میگوید:
"و بدان که هر که در خانه و منزل تو بود هر یک را بر تو حقی است ".عین همین تعریف ها را برای سیاست
مدنی (کشورداری) هم میگوید" :در سیات مدنی که عبارت است از حکم و معدلت کردن در والیات و اجتماعات
و آن را حکمت مدنی میخوانند و آن مشتمل است بر سه مقدمه و سه باب"
چرا من اینها را با این دقت میگویم؟ چون بعداً میخواهم استدالل فیزیوکراتها را برای شما بگویم در
اینکه میگویند حکومت استبدادی بهترین حکومت است .نظام سیاسی فیزیوکراتها را میخواهم بگویم که چگونه با
نظام اقتصادی فیزیوکراسی یکدست میشود و آن اقتضای نظام اقتصادی فیزیوکراسی ،نظام سیاسی پادشاهی آن را
هم به شکل موروثی پیشنهاد میدهد .چون میخواهم ریشه آن را بیان کنم از این جا شروع کردم که قطب الدین
ریشه حکومت را در چه چیز میداند .ببینید بحث را از عدل آغاز میکند .و بحث را از مسئولیت و اینکه همه راعی
هستند ،از حدیث نبوی شروع میکند و ادامه میدهد تا زمانی که به سیاست مدن میرسد در فضیلت پادشاه
صحبت میکند استداللش را برایتان میخوانم که بعداً به استدالل دکتر کنه برسم .در اینکه چرا در آن زمان در
فرانسه اینها به دنبال حکومت پادشاهی بودند؟ دکتر کنهای که با آدام اسمیت همنشین بود و اندیشه های آدم
اسمیت بیشتر ملهم از همین اندیشه های فیزیوکراتهاست .این است که گفتم باید یک کمی صبر داشته باشید و اال
از شکل عرضه و تقاضا کسی نمیفهمد که اسالمی دارد یا خیر .اگر میخواهید ما را در همان عرضه و تقاضا نگه
دارید و به کنه مطلب و عمق آن وارد نشویم که ما هیچ مبنایی نداریم که به آن تمسک بکنیم .جای تفکر الهی در
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ریشه ها است نه در زوائد .در خودش که معلوم نیست که با قیافه و شیب منحنی عرضه و تقاضا که نمیشود
فهمید کدام اسالمی است کدام غیر اسالمی است .چون نداریم که روایت است شیب منحنی تقاضا این باشد ،بلکه
باید ریشه ها را بررسی کرد .سید جمالالدین اسدآبادی میگفت البانک ،مالبانک و ما ادرائک مالبانک که یعنی این
بانک را نمیفهید چیست .همان بود که بعد از آن مصطفی فاتح قبل از این که دانشگاه تهران تاسیس شود کتاب
بانکداری نوشت و در مقدمه کتاب نوشت من این رشته را بانکداری مینامم شاید خیلی ها هم خوششان نیاید
غافل از اینکه این کلمه االن جا افتاده و این مال مصطفی فاتح است .نوشته بود من جلد این کتاب را کاغذی
انتخاب کردم که ارزان باشد و مردم بتوانند بخرند .من معتقدم این کتاب را االن یک عده بخوانند متوجه میشوند
چه کالهی تا االن سر مملکت رفته است یعنی مصطفی فاتح کتاب بانکداری را برای تودههای مردم نوشت مطمئنم
االن اگر بخواهند در دانشگاه درس بدهند معادل دست کم یک واحد درسی است اگر دو واحد نباشد .معادل یک
واحد میتوانم بگویم هست آن زمان فقط برای مردم نوشت .و من سئوال میکنم من و شما برای مردم و آگاهی
عمومی دادن چه نوشتیم؟ مصطفی فاتح  80 ،70سال پیش به فکر مردم بود ولی من چه کردم برای مردم .همین
هایی را هم که نوشتیم درست آن را تولید نمیکنیم.
مقدمه اول :در فضیلت پادشاهي
" بدان که بر فضیلت پادشاهی دالیل نقلی و عقلی از قرآن و اخبار و آثار بسیار است و ما از هر نوعی بعضی را یاد
میکنیم اما از قرآن مجید ،و اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم ،و این آیت دلیل است بر فضیلت
پادشاهی از سه وجه .اول آن است که مراد از اولی االمر پادشاهان و علما اند که اهل علم و اهل قلمند .زیرا که امر
پادشاه به حکم سیف (شمشیر) و سیاست بود و امر عالم به حکم قلم و فتوا و این هر دو به یکدیگر بازبستهاند از
آن روی که تا فتوای اهل علم نباشد پادشاه سیاست نتواند کرد و تا سیاست پادشاه نباشد فتوای اهل علم به نفاذ
نرسد و چون این هر دو به یکدیگر متعلقند بل که به آن میماند که هر دو یک چیز است".
ببینید  800سال پیش اندیشه اینکه عالم و پادشاه بل یک چیز است ،این اندیشه اصیل اسالمی است از
افکار کسی که فقیه ،ریاضیدان ،فیلسوف ،اهل سیات و عارف است.
"الجرم حق سبحانه و تعالی هر دو را یک سلک کشید و گفت اولیاالمر منکم .و عدل سلطان فاضلتر
است از عبادت (حدیث نبوی میآورد) عدل یوم من سلطان عادل خیر من عباده ستین سنه ،روزی که سلطان عادل
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در عدل بگذراند بهتر است از عبادت  60ساله .برهان عقلی هم بر آن داللت دارد چه عدل هم عبادت است از آن
روی که ماموربه است چنانکه فرمود :ان اهلل یامر بالعدل؛ و چون مأموربه بود عبادت باشد لکن عدل عبادتی است
که نفع آن عام است چه نظام عالم به آن منوط است و نیابت و خالفتِ حق است و سبب صیانت خلق است از
هالک و تباه و موجب حفظ است و غیر اینها .از مصالحی که به عدل پادشاه منوط است در حصر و عقل نیاید و
اما عبادت شخص نفع آن بر وی مقصور است و هیچ از مصالح باقی بدان تعلق ندارد از اینجا الزم آید که عدل
پادشاه از عبادت بهتر باشد".
بعداً وقتی بررسی میکنیم استدالل سن توماس و استدالل کنه و فیزیوکراتها و استدالل متفکران مرکانتلیسم
در دفاع از سلطنت پادشاهی را ،میبینیم آنچه مفقود است تکیه بر معیارهای الهی و دینی است.
" و چون فضیلت پادشاهی معلوم شد بباید دانست که پادشاه را با جمله خلق در انسانیت برابر است پس
برگزیدن خدای تعالی پادشاه را از میان خلق و تخصیص او به پادشاهی و حکم و امر مطاع و تخصیص دیگران به
محکومی و مأموری جز محض عنایت حق سبحانه و تعالی نتواند بود و این نعمتی باشد کدام نعمت ماند که یک
روزهی او به  60سال عبادت ماند بلکه بیشتر ،پس حق چنین نعمتی بباید شناخت و نباید گذاشت که فوت شود و
شناختن این چنین حقی به قیام بُوَد به شکر آفریدگار ".سپس نتیجه گیری میکند " و طاعت و عبادت پاشاه را
ثواب بیشتر از ثواب و عبادت دیگران باشد چه عبادت او عدل است و همچنین عقاب معصیت پادشاه هم بر قدر
نعمت بود بر وی( .میگوید اگر معصیت هم بکند دو چندان مواخذه میشود) چه هرکس نعمت حق بر وی بیشتر
بود عقاب عصیان او بیشتر باشد .پس معلوم شد که پادشاه به طاعت و عبادت کردن و اجتناب و تحرّز از معاصی
نمودن اولی است بر دیگران".
من این سیر استداللی را در هیچ کتابی در این دوره ندیدم فقط قطب الدین است که دارد اینطور به این
دقت بحث میکند .حاال میرسد به قسمت اقتصاد .قبل از آن یک نکتهای است که این دیانت و شریعت و سیاست
که گاهی اوقات بحث است آن زمان هم بوده است.
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ركن سیم از باب دوم از قاعده چهارم از قطب سیم از قاطب
"در گذار دن کار بر وجه دیانت و شریعت و آن مشتمل بر دو فصل است ،فصل اول در بیان قاعده شریف که
مبنای ثبات دولت و ملک است در بیان آنکه جمع میان ملک و شرع ممکن است .بدان ،که شیطان را در این باب
وسوسه بسیار باشد از آن جمله گوید که شاید که از جهت مصلحت ملک مخالف شرع بیاید کرد ".یعنی سیات
اقتضا میکند که مخالف شرع عمل کنیم بنابراین جمع بین سیات و شریعت امکان پذیر نیست چرا؟ برای اینکه
شیطان میآید و میگوید از جهت مصلحت ملک مخالف شرع بیاید کرد" ،بلکه گوید جمع ،خود ممکن نیست
(میگوید اصالً جمع آن محال است) و دفع این وسوسه آن است (میخواهد بگوید جوابش را میخواهم بدهم
می گوید و دفع این وسوسه آن است) که ملک سلیمان عظیم تر از ملک جمله ملوک جهان بود مع هذا هیچ کاری
بغیر از شرع گذاردن او را ممکن نبودی زیرا که سلوک غیر طریق شرع منافی منصب نبوت است پس معلوم شد که
جمع ممکن است بل ،که واجب ".یعنی جمع شریعت و سیات ممکن است بلکه واجب است.
پس این دیدش نسبت به سیاست است که یادتان بماند وقتی به مرکانتلیسم و فیزیوکراسی رسیدیم ،ببینیم که
آنها چطور استدالل میکنند .مبنای استدالل قطب الدین شیرازی در باب حکومت پادشاهی یا ضرورت وجود
سلطان یک حدیث نبوی است که راعی و عدل و مسئولیت و وجوب بر رعایت حقوق رعیت .حاال حقوق رعیت
می شود دانشجویان در این دانشگاه ،یعنی هرآنچه مأموری برایشان هست را رعیت اصطالحاً میگویند .در هر جا
هم استدالل عقلی میکند و بعد از شریعت استدالل فقهی هم میآورد .اندیشه بر مبنای عدل استوار است .این را
یادتان باشد بعداً که رسیدیم میتوانیم مقایسه کنیم .در همین زمان که سن توماس در آنجا دارد حرفهای دیگری
میزند ،حاال بعد میرسیم و بحث میکنیم.
در مطالعاتی که من از این شخص کردم به نظرم رسید اولین کسی که بحث مطلوبیت را مطرح میکند در اقتصاد
قطب الدین شیرازی است و قبل از او هیچ کسی مطلوبیت را مطرح نکرده و اینکه اقتصاد را با این بحث آغاز
میکنند ریشه اش در حرفهای قطب الدین است و این را باید به جهانیان نشان دهیم که یک فقیه و فیلسوف و
عارف و ریاضیدان و پزشک ایرانی برای اولین بار اقتصاد را مطالعه کرده و آن هم از زاویه دید الهی به این مفهوم
نگاه می کند .آنچه مغرب زمین به آن رسیده ریشه اش را بعداً خواهم گفت که از دیدگاه الهی به بحث مطلوبیت
نگاه نکرده است .ببینید چقدر زیبا قطبالدین بحث میکند و از کجا شروع میکند و به مسئله مطلوبیت میرسد.
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مطلوبیت در اندیشههای قطب الدین شیرازی
" پس آفریدگار جل و علی از بهر آدمی چیزهایی آفرید که در بقای شخص ،آدمی بدان محتاج است از مأکول و
مشروب و ملبوس و مسکن و مأوی و امثال آن و همچنین چیزهایی که در بقای نوع بشر (جامعه) بدان محتاج
است و باری عَزَ شانه در هر چیز که آدمی در بقای شخص که بقای نوع بدان احتیاج دارد لذتی ودیعت نهاد".
ریشه را به خدا میرساند و این را یک مصلحت آفرینش میداند ببینید چقدر زیبا استدالل میآورد .نمیآید بگوید
انسان نیازهایی دارد ،میل دارد .آنچه که اآلن کتابها مینویسند ،میگوید این یک مصلحت الهی است.
"تا آدمی از بهر آن لذت تحمل مشقتی که در تحصیل آن چیز باشد به آسانی بکند برای آن لذت است که تحمل
آن مشقت تحصیل آن چیز را میکند ".این دقیقاً میبینید که همان مفهوم بیسیکی است که اآلن در اقتصاد داریم.
منتهی میبینید که قطب الدین شیرازی با چه دقتی این را میبرد بر مبانی الهی و از آنجا میآید به این نتیجه
میرسد ".تحمل مشتقی که در تحصیل آن چیز باشد به آسانی بکند تا آن مصلحت حاصل شود ".ببینید مصلحت
میداند .بعداً خواهیم دید که این مصلحت را عامل بقاء نظام میداند .این عامل بقاء نظام یک قانونمندی پیدا میکند
که بعداً خواهید دید .همان قانونمندی که بعداً مرکانتیلیست ها به آن گفتند حقوق طبیعی .این حقوق طبیعی بعداً
مبنای فردگرایی اقتصادی شد.
ریشه ها همه یکی است ،ما داریم ریشه ای را پیدا میکنیم که مشترکند و بگویم کجا از هم جدا میشوند
و چرا؟ آنجایی که جدا میشوند دیدگاه الهی حذف میشود و آنها جدا میشوند .دلیل آن را قبالً گفتم .اقتضای
اوضاع و احوال ،اقتضای دوران مرکانتلیستی بود که مفصل بحث کردم .پس از اینجا شروع کردم که بگویم چطور
دارند این ها جلو میآیند .در اینجا قطب الدین میگوید تا آن مصلحت حاصل شود .بعداً میگوید "آن مصلحت از
مقومات نظام است .نظامی که بر مبنای مصلحتی است که آن مصلحت را خدا خواسته است و این از جمله کرامت
آفریدگار است در حق بنی آدم پس معلوم شد که آفریدگار آدمی را در فطرت حاکم آفریده است هم بر نفس خود
و هم بر خارج از نفس".
حاال من در اینجا اینطور نوشتهام ،دقت شود که در این دیدگاه الهی لذت از ویژگی های مصرف کاال و خدمات
نیست " .بلکه ودیعه الهی است برای تحصیل مصلحتی که الزمه بقای شخص و بقای نوع بشر است و در دیدگاه
الهی بقای شخص هدفمند است بقای نوع بشر هدفمند است و همه چیز در آن راستا باید جلو برود ".بنابر این
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بحث لذت کاال و خدمات نیست که اقتصاد غرب مبتنی بر آن است .نگاه کنید  800سال پیش ،من در هیچ جا حتی
در مغرب زمین قدیمی تر از این ندیدم .که کسی این طور دقیق اقتصاد و مبنای اقتصاد را به لحاظ موازین الهی
آنالیز کند .این را باید به دنیا اعالم کنیم .دنیا نسبت به این مطلب نادان است و میگویند همچنین چیزی نیست.
حاال سیستم را خیلی عمیق ،در خالل یک صفحه فقط چنان عمیق وارد بحث میشود که به چه نتایجی میرسد.
" بدانید که آنچه آدمی محتاج است در بقای شخص یا نوع انسانی بر دو قسم است یکی مباحات که هنوز به هیچ
کس مختص نشده است چون آب و گیاه و هیزم و صیدبر و صیدبحر و هرچه بدین ماند و یکی آنچه به بعضی
اشخاص مختص شده باشد ".این تقسیم بندی را هم من هیچ جا ندیدم که به این زیبایی بیاید بحث کند.
"پس آنچه آدمی به آن نیاز دارد (که درست شروع اقتصاد خرد است که شما میخوانید) بر دو قسم است یکی
مباحات که مختص کسی نیست و دیگر آنکه مختص کسی است .اما در مباحات هیچ کس منازع و مخاصم نخواهد
بود زیرا که جمله خلق به نسبت با آن متساوی اند".
در اینجا ،بالفاصله مجددا حدیث نبوی میآورد" .چنانکه پیغمبر فرمود علیه السالم :الناس مشترکون فی الماء و
الکالء ".که البته در جامعهی صغیر جلد دوم صفحه  ،186این حدیث به نحوه دیگری نقل شده است ،که غیر از آن
چیزی است که قطب الدین میگوید المسلون شرکاء فی ثالثه فی الکالء و الماء و النار.
" و اما آنچه به بعضی اشخاص مختص شده باشد ،منازعت و مخاصمت در آن خواهد بود( .چرا که اگر این مال
من باشد و شما به آن عالقه داشته باشید ،نزاعی بین من و تو در میگیرد .دیگر جزء مباحات نیست ).زیرا که چون
این مطلوب از دیگری حاصل خواهد شد و هرچه مطلوب یک شخص بود از ضروریات در بقاء شخص و نوع،
مطلوب باقی اشخاص باشد".
این یک استداللی را در اینجا میآورد .این استدالل را دقیقاً بعداً متفکرین مرکانتلیسم استفاده میکنند ،و بعدا
آدام اسمیت استفاده میکند .میگوید اگر فرد به دنبال رفع نیاز خودش باشد .جامعه به نفع خودش میرسد ریشه
این استدالل را من امروز وقت ندارم به شما بگویم .تطابق و همسویی است .آدم اسمیت اینطور بحث میکند ،چرا؟
یک استدالل دارد .این استدالل که شاید بعداً خواهم گفت .دقیقاً استداللی است که قطب الدین  500سال قبل از
آدم اسمیت مطرح کرده بود.
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"و هرچه مطلوب یک شخص بود از ضروریات در بقاء شخص و نوع ،مطلوب باقی اشخاص باشد ".اینجا
دیگر بحث از آدام اسمیت عوض میشود .آنجا استدالل شبیه استدالل آدام اسمیت میشود ،یعنی آن استدالل شببیه
این میشود ،ولی حاال سیر بحث عوض میشود" .پس هر یک به طبع خواهان آن مطلوب باشند که در دست
دیگری است .بر وجهی که آن را از او بستاند .و از آنچه در دست اوست به آن دیگر ندهد .و این معنی موجب آن
بود که اگر واضعی (واضع یعنی حاکم به حکم ،بازدارنده) و مانعی حسی (یعنی یک چوبی که توی سر طرف
بزنی) یا شرعی (که بگوید از خدا بترس) یا عقلی" (که بگوید این منطقاً درست نیست ).ببینید چه استدالل قشنگی
است "و اگر واضعی و مانعی حسی و شرعی و عقلی نباشد ،آن چیز را به تعدی از آن شخص بستاند".
حضور ذهن دارید جلسهی پیش که از توماس هاپس بحث میکردم .توماس هاپس میگفت ،انسان ،در برابر
انسان گرگ است .هر انسانی میخواهد انسان دیگر را بدرد ،پس وجود یک قانون ضروری است 500 .سال قبل از
توماس هاپس ،میبینید استدالل را عیناً قطب الدین شیرازی دارد بیان میکند.
حاال قطب الدین شیرازی میآید جلوتر" ،بدانکه مانع حسی (اونی که تو سر میزند) ،یا سلطان و اعوان سلطان
باشد ،یا غیر سلطان و اعوان او .نشاید که غیر ایشان باشد زیرا که جمله خلق در آن واضع حسی مشترک باشند .از
آن جهت که هر یکی واضع نفس خویش باشد .و این سبب مقاتلت و مخاصمت شود و آن سبب فنای خلق .و
بدان سبب نظام عالم مختل گردد و مصالح فوت شود".
میگوید اگر این طور شد نظام عالم مختل میشود و مصالح فوت میشود .این نظام عالم همانی است که بعداً
غربی ها به آن میگویند ،قوانین طبیعی که بحث از قوانین طبیعی شروع میشود و میآید جلو .قوانین طبیعی میآید
در خالل  250تا  300سال منقلب میشود و میشود  individualismمستند آدام اسمیت و همهی بحث ما همین
است.
پس دوستان من رسوندم بحث را به جایی که شما ببینید ،اندیشه های نظم عالم و مصالح که ترجمه همان
چیزی است که آنها میگویند Naturallaw ،در ا فکار متفکرین اسالمی بوده است ،در مغرب زمین این مفهوم
قلب میشود ،حتی موقعی هم که به عنوان  Naturallawمیآید فاقد مبانی الهی است ،همانی هم که فاقد مبانی
الهی است قلب میشود ،متفاوت میشود به صورت دیگر میآید در افکار آدام اسمیت که نشان خواهم داد .از این
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رو ما می گوییم ،اندیشه ی آدام اسمیت الهی نیست .چون فاقد این ریشه است .درکش خوب مقداری نیاز به دقت
دارد.
" پس معلوم شد که نظام عالم صورت نبندد بی آنکه در میان خلق سلطانی باشد ،که مظلومان به جناب او پناه
آورند" وجود سلطان را به حسب استدالل عقلی مطرح میکند .پس وجود سلطان را یکی از مقومات این نظام عالم
میداند که مظلومان به جناب او پناه آورند" .چنانچه در الفاظ نبوی علیه السالم آمده است که «السلطان ظلاهلل فی
االرض یابی الیه کل مظلوم» سلطان عادل سایهای است که خدای تعالی بداده است در زمین که به آن سایه شود هر
مظلومی ،همچنانکه از رنج گرما با سایه شوند ،آن کسانی که گرما یابند و مظلومان به پادشاه .بدان که سلطان را از
بهر آن به سایه مانند کرد که حرارت و سوزش ظلم و تعدی ،عظیم تر از حرارت و تابش آفتاب است ،بلکه عظیم
تر از حرارت و تبش (گرما) آتش است .پس معلوم شد که نظام عالم (مرتب در یک صفحه  5بار میگوید نظام
عالم) بر سلطان موقوف است و باید که حکم آن سلطان بر همگان نافذ باشد .تا نظام عالم باقیبماند .پس حکم
حاکم یا بر نفس خود باشد یا بر غیر خود و آن غیر یا اهل خانهی او باشد یا اهل شهر و والیت او پس آدمی را سه
نوع از حکم ظاهر شد یکی بر نفس خود و آن را سیاست بدنی و حکمت بدنی خوانند که علم تهذیب اخالق
متکفل بیان آن است و دوم سیاست بر اهل خویش که آن را سیاست منزلی و حکمت منزلی خوانند و سیم بر اهل
شهر و والیت او و آن را سیاست مدنی خوانند که حاکم باید که حکم کردن را از احکم الحاکمین که آفریدگار
است بیاموزد".
اینجا دوباره ایدهی نظم  Natural orderرا قطب الدین شیرازی مطرح میکند "چنانکه پیش از این معلوم شد
که آفرینش افالک و عناصر و خلق انسان و بقیت حیوان بر وجه معدلت کرده است (معدلت همان عدل و داد
است) چه آفتاب را در فلک چهارم نهاد که میان افالک سبعه است تا اگر دورتر بودی حرارت آفتاب بر زمین وجه
مصلحت نبودی ،بلکه نضج میوهها (رسیدن میوهها) و آنچه بر نضج محتاج است حاصل نشدی (اگر خورشید
دورتر بود) و اگر نزدیک تر بودی ،نبات و حیوان نبودی ،بلکه همه سوخته شده بود .پس معدلت ،اقتضا کرد که در
میان باشد و حرارت او به اعتدال به این عالم سفلی میرسد و همچنین در فلک البروج برجی گرم و برجی سرد
آفرید تا حرارت و برودت در مجاورت یکدیگر ،به حال اعتدال بازآیند و الی آخر .همچنین باید که حاکم افعال و
اخالق او بر وجه اعتدال باشد تا مصحلت شخصی و مصحلت عامه عالم بر وجه انتظام باقی بماند ".خوب حاال
مالحظه کنید همه ما میدانیم که این تصور که خدا خورشید را در میان نهاد در عالم افالک سبعه بود در وسط نهاد،
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سه تا باال ،سه تا پایین .وسط باشد که نسوزند ،مثالً ما نسوزیم ،این باطل است .این که بروج هم نمیدونم در فلک
البروج برجی گرم و برجی سرد و حرارت و برودت مجاورت یکدیگر باشند ،عناصر اربعه را چنان آفرید که دو
عنصر گرم و دو عنصر سرد و خشک و دوتر که چون این چهار به هم مجتمع شوند .حرارت دو با برودت دومی
دیگر جور دربیاد .این همه باطل است .دنیا این جور نیست .من این را قبالً هم گفتم ،توی انقالب فکری گفتم که
وقتی معلوم شد ،خودش یک تأثیر در افکار فالسفه داشت اما متفکران اسالمی با اینکه دنیا این جور نبود ،دنیا را
این جور میدیدند ،چرا؟ برای اینکه میگفتند دنیا بر وجه عدالت آفریده شده ،این عدالت و این نظام عالم اساس
بینش اسالمی میشود .دنیا این طور نیست ،اما متفکرین اسالمی این طور میدیدند و میخواستند این طور ببینند،
همه چیز بر وجه اعتدال و معدلت و عدالت ،برای اینکه نظام عالم حفظ بشود .پادشاه باید باشد که نظام عالم حفظ
شود که عدالت بوجود بیاید و الی آخر.
درست بر اساس همین ،همین جهان بینی است که وارد اقتصاد میشود ،این جهان بینی الهی است .حاال که
البته ما فهمیدیم افالک سبعه نیست و خورشید هم اون باال وسط نیست ،تغییری در این بنیش ما ا الن نیست ،هنوز
ما میگوییم دنیا بر وجه عدالت ا ست ،هنوز هم همین را میگوییم .حتی این گردش زمین به دور خورشید اگر
دایره بود ،حساب همه رسیده بود ،این حتماً باید بیضی باشد .همه چیز بر اساس همین عدالت هست .خوب با
توجه به همهی اینها متفکران اسالمی با این دیدگاه وارد اقتصاد میشوند ،وارد مسایل سیاسی میشدند ، ،که میشد
سلطان عادل" ،س لطان عادلی که باید با عالم کنار هم باشند ،بل یکی است ،پادشاه بدون عالم نمیتواند سیاست
کند ،چون فتوا ندارد و عالم فتوایش بدون حاکم نافذ نیست" ،با این دید وارد سیاست میشدند .با این دید وارد
اقتصاد میشدند.
پس تا اینجای قضیه ما متوجه دو نکته شدیم ،یکی آنچه که بعدها گفتند  Natural lawحقوق طبیعی ،گاهی
وقتها میگفتند  the law of natureقوانین طبیعت ،قوانین طبیعت با حقوق طبیعی یکی است در آنچه مغرب
زمینی ها گفتهاند .در اندیشهی اسالمی این به صورت نظم عالم که بر اساس عدالت هست تعریف میشود .آنجا بر
اساس ( )Natural lawو ( )the law of natureوارد میشوند .اینجا همینطور است ،در افالک سبعه خورشید
در میانه است .پس همین وضعیت باید در اقتصاد بیاید.
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قیمت عادالنه یا روابط عادالنه
من قبالً یک سؤال کردم که چرا قیمت عادالنه مورد توجه متفکران ما نبود که شما عالقمند به فکر کردن بشوید
یکی از پاسخ ها همین است که با این جهانبینی ما به دنبال قیمت عادالنه نمیرویم ،ما به دنبال روابط عادالنه
خواهیم بود قیمت ثمرهی آن خواهد بود ،ریشه نیست .چون مسأله خیلی جدی است گفتم بروید و فکر کنید و من
ایده در ذهن شما نگذارم .من االن اینطور بیان میکنم .چه نیازی است که ما به دنبال قیمت عادالنه که سن توماس
دنبال آن بود برویم؟ ما به دنبال روابط عادالنه هستیم .قیمت ثمرهی آن است و به طور طبیعی بدست میآید.
حال روابط عادالنه و روابطی که بر اساس نظمی که قطب الدین شیرازی بر اساس احادیث نبوی و آیات
قرآنی بدست آورد چیست؟ و چه اتفاقی میافتد؟ من چندتایی را بدست آوردم و اشارتاً به شما میگوییم ،بیشتر از
این هم ندارد ،التبه همهی آن را برای شما نمیخوانم .اول از واجبات در کسب و کار صبحت میکند که در واقع
روابط انسانی مبتنی بر موازین اسالمی است پس آنچه که متفکرین اسالمی به دنبال آن هستند روابط اسالمی است
نه قیمت اسالمی .میگوید رابطه را درست کنید .اول از واجبات شروع میکند و تمام میشود و بعد میگوید این
واجبات بود اما فضائل و نوافل حال فضائل چیست؟
"اول آن است که به اندک سودی راضی باشی و دوم آنکه کاالی درویشان و پیر زنان و عاجزان به جهت
خوشدلی ایشان گرانتر خرد و به ایشان ارزانتر فروشد ".نمیگوید قیمت عادالنه چیست؟ قیمت عادالنه تعریف
نمی شود در موازین اسالمی حاال اینجا یک مطلب خوبی دارد که من خیلی تعجب کردم ،میگوید که "و به
توانگران ،به زیادت از آن که ارزد بفروشد" مثالً اگر یک کاالیی  500تومان میارزد تا یک توانگری آمد بگوید آن
را  1200تومان میفروشم .در حالی که این را اجحاف میدانند که اینگونه فروش داشته باشیم ولی ایشان میگوید
که این اجحاف نیست و میگوید که "به توانگران به زیادت از آنکه ارزد بفروشد" .این طور قطب الدین شیرازی
از احکام و روح اسالم برداشت کرده است" .و سیم آنکه دربها سِتُدَن مسامحه کند به مهلت دادن نسیه فروختن و
کم گرفتن " یعنی اینکه پولی را فوری نخواهد و بگوید پول را بده ،بگوید حاال بگیر و برو و بعداً بیا پولش را
حساب کن .یعنی در پول گرفتن عجله نکند .او رابطه را تقویت میکند .این تقویت روابط انسانی است .قیمت فرع
بر روابط است.
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چون به دنبال دستمزد میگشتند و میخواستند ببینند که متفکرین اسالمی چگونه دستمزد را مطالعه
میکردند؟ شما می دانید که دستمزدها همانطور که در فقه خوانده اید در باب اجاره میآید ولی ما دستمزد نداریم.
 Wagesنداریم .این را به اصطالح  rentباید گفت .این درباب اجاره میآید" .فرمود که اجارت بر دو قسمت
است :یکی اجارت عمل و دوم اجارت منفعت .اما اجارت عمل در انواع پیشهها است چون خیاطی و حدادی و
صباغی و امثال اینها" .یعنی میگوییم این را بدوز یا این را حدادی کن ،آهنگری کن ،این را رنگرزی کن" .و در
این قسم اجرت به عمل واجب میشود ".اگر کارش را کرد باید پولش را بدهی .حاال بحث عدالت را مطرح
میکند و میگوید که عدالت کجاست "و اما واجب از عدل در این باب آنست که به آنچه داند در عمل تقصیر و
خیانت نکند به آنچه داند .هرچه میداند درست به کار گیرد و به وعدهی دروغ به امروز و فردا حواله کردن هم
حرام است باید که وعده ندهد و خالف وعده نکند ".یعنی اگر طرف خیاط است نهایت دانش خودش را به کار
برد این لباس را درست بدوزد .اگر آهنگر است نهایت دانش خودش را به کار برد و تقصیر و خیانت نکند.
" این اجرت بر دو قسم است یکی اجیر عام ،چنانکه غسال و صباغ و  ...که عملشان عام مشترک است میان کسان
و در این قسم اجرت به عمل مستحق شود و جز در اتالف عمل اوضامن به عین نباشد و قسم دوم اجیر خاص
است .چنانچه کسی خود را به مشاهده(یعنی کسی بگوید حقوق من را ماهیانه بده ،شهریه بده) به اجرتی معین به
مزد دهد و بر این قسم اجرت به تسلیم نفس متعین شود و بر او هیچ ضمان نباشد و اجرت نیز باید که بیش از حق
نستاند ".اینجا یک جملهی خاصی است که باید تامل کرد" .و اجرت بیش از حق نستاند" اجرت حق چیست؟
یعنی من برای آ قای نعمتی یک ماه کار کنم .یعنی مثالً یک ترم بیام و درس بدهم .این یک نوع مشاوره است .من
اجیر خاص هستم چون نرفته ام سر هر چهارراهی بزنند که من می توانم یک ترم تاریخ عقاید اقتصادی با این
موضوعات تدریس کنم این کار را دیگری نمی تواند انجام دهد پس من اجیر خاص هستم ،میآیم پیش آقای
نعمتی میگویم که به اجرتی معین به مزد دهم " .ودر این قسم اجرت به تسلیم نفس متعین شود بر او هیچ ضمان
نباشد ،حاال اجرت را بیش از حق نستاند یعنی چه؟ این تعریف نشده است محل سؤال است .در اندیشه ها میبینیم
که قیمت تعریف نشده است در امورات دیگر روابط تعریف شده است قیمت را به حال طرفین گذاشتهاند این جا
من اجیر خاص هستم و اجرت بیش از حق نستاند به چه معنا است؟ این تعریف نشده است و محل سئوال است
در اندیشهها میبینیم قیمت تعریف نشده است فقط روابط تعریف شدهاند .قیمت را به حال طرفین گذاشتهاند اما
در اینجا طرفینی نیست بلکه به عهده من گذاشتهاند برای اینکه نمیتواند با من چانه بزند چون من اجیر خاص
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هستم نمیتواند بگوید تونیستی کس دیگری بیاید .این جا طرفین به یک قیمتی میرسند طرفین با هم توافق
میکنند و تراضی طرفین صورت میگیرد .اسالم به روابط اهمیت میدهد ولی به اینجا که میرسد میگوید بیش از
حق نستاند ،یعنی من بیش از حق نستانم .چون اجیر خاص هستم من این را تبیین میکنم .من را مسئول میگذارد
و می گوید زیاد نخواه ،چون من انحصار دارم ،من دانشی دارم که اجیر خاص هستم و دانش من را ده نفر ندارند
شاید هیچ کس هم نداشته باشد.
بالفاصله اضافه میکند "و اما فضل و احسان احتیاط است در کار و میان درویش و توانگر برابر داشتن
عدل است و جانب درویش بیش از توانگر رعایت کردن فضل است" عدل یعنی همه را مثل هم بدانم یعنی اینکه
همانطور که از آقای نعمتی بیش از حق نستانم از دانشگاه خارجی هم بیش از حق نستانم ،اما احسان چیز دیگری
است باید رعایت حال آقای نعمتی را بکنم .این دیدگاهی است که ما در اندیشههای اسالمی داریم.
یک دید هم دیدگاه اسالمی در کسب و کار دارد .این چنین میگوید که "طالب مجرب باید که زیادت از
تحصیل مقدار قوت ضروری به کار دنیا مشغول نباشد چه آنکه اگر به دو روز کار کردن قوت یک هفته حاصل
شود در هفته زیادت از دو روز کار دنیا نکند و باقی به حق متوجه باشد .و اما هر پیشه که موجب ارتکاب یا
وساطت چیزی حرام یا زینت دنیایی باشد بیآنکه متضمن مصلحت اخروی بود یا مستلزم امر دینی اشتغاال جایز
نیست همچون زرگری و یا دیبابافی (پارچههای ابریشمی) یا نقاشی و امثال اینها که این همه دوست داشتهی
صادقان نبودهاست" بعد اضافه میکند به اجاره منفعت و کرا دادن که منظور همان کرایه دادن زمینها ،خانهها،
باغها ،اسب و امثال اینها که خود شرایط دارد.
پس این اندیشه متفکران اسالمی بود در همان زمانی که سن توماس در قرون وسطی آن صحبت ها را کرد
و مرکانتلیسم بود .من خواست بگویم بهترین متفکری که من توانستم جستجو کنم ایشان است .ایشان فقیه،
ریاضیدان ،پزشک ،سیاستمدار و عارف است .وقتی من میگویم ایشان اینگونه میاندیشد دقیقترین بیان را از آن
دیدگاه داشتیم.
دیدگاه ایشان را نسبت به قانون طبیعیت متوجه شدیم و آن چیزی است که نظام عالم مبتنی بر آن است
یعنی عدالت ،مسئول بودن و همه چیز بر میگردد به آن راع و مسئول بودن ،همه چیز برمیگردد به همان ابواب
جمعی خودمان ،در هرجایی نفوذ داریم مراقب حقوق آنها باید باشیم .بر اساس آن دیدگاه قانون طبیعت ،آنها
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آمدند و آن حکومت را گفتند .همین ها کفایت میکند فقط خواهش میکنم که اینها یادمان بماند که زمانی که
وارد آن بحث ها شدیم ببینیم متفکران اسالمی چگونه میاندیشیدند .ما به فیزویکراسی رسیده بودیم و درآستانه این
بودیم که ریشههای آدام اسمیت را بیان کنیم ،اینرا گفتم که متوجه شویم که کجای این جریان الهی نیست .حاال
بحث را از آن قسمت شروع میکنم.
تبیین جدایي اندیشه های دیني از اقتصاد
مرکانلیسم همانطور که میدانید از زمان صفویه در مغرب زمین آغاز شد .ریشه آن انقالب دریانوردی بود و رشد
تجارت که به آن انقالب تجاری میگویند ظهور طبقهای به نام طبقه تجار را به همراه داشت .توفیق این طبقه تجار
کنترل دولتها در مبادالت بود .در معامالت داخلی تعیین قیمت ،محدودیت واردات ،کوشش برای باال بردن
صادرات وهم زمان با کشف قاره آمریکا در  1500میالدی بود .و هم زمان با جریان انتقال حجم عظیمی طال به
اروپا بود .و جریان انتقال طال از مرزهای اروپایی به یکدیگر و مخالفت با صدور طال ،این اوضاع و احوال اقتصادی
آن زمان بود که در جلسات پیش برای شما بیان کردم .تبعا یک سلسله اعتراضاتی به این سیستم به وجود میآید.
تعارض بین دولت و تجار است .تجاری که میخواهند تجارت کنند و سود ببرند و دولت هایی که معتقدند تراز
مثبت پرداختها عامل رشد است ،خزانه ها باید پر باشد و واردات را محدود میکردند .تبعا صادرات یک کشور
محدود میشود .در معامالت داخلی دولت ها بر قیمتها اظهار نظر میکردند که قیمت از این حد باالتر نرود .ولی
نکته جالب این است که همه موافق بودند که مزدها پایین باشد .چون اگر مزدها باال رود صادرات با مشکل مواجه
میشود .اما اگر در داخل قیمت بعضی از کاالها باال رفت برود باال و دولت نباید جلوی آن را بگیرد .این فلسفهای
بود که بر این سیستم حاکم بود اما به هرحال تجار مخالفت میکردند و آزادی میخواستند .دویست و پنجاه سال
یا حداقل میتوانیم بگوییم صد سال پس از کنترلهای شدید دولتی و ظهور دولتهای ملی و ارتش های مستقل
باعث شد که نسبت به این نظام فکری در دوران مرکانتلیسم عکس العمل به وجود بیاید.
تکیه گاه این ها همان قانون طبیعی قرون وسطی بود و زیبایی کار در این است که این مفهوم را منقلب
کردند ب ه طوریکه مفهوم متحول شده به آدام اسمیت رسید و او نظام سرمایه داری را بنا کرد .همه بحث من این
است .اگر ما بخواهیم ریشه اقتصاد اسالمی را بفهمیم که از کجا با مغرب زمین اختالف به وجود آمد ،ریشههایش
همین تفکر قطب الدین شیرازی و مفهوم قانون طبیعی بود که گفتم .خود ارسطو و متفکران قرون وسطی متاثر از
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ارسطو این ها همه از این مفهوم قانون طبیعی برای حقانیت وضع موجود استفاده کردند .ارسطو هم با تکیه بر
همین قانون طبیعی میگفت که بردهداری الزم است .قرون وسطی و مکتب اسکوالستیک ( اصحاب مدرسه)
میخواست ثابت کند این حقوق طبیعی که بر مقدرات اقتصادی و سیاسی حاکم است باید تحت حاکمیت و قواعد
کلیسا باشد .حاال تجار میخواستند از حاکمیت کلیسا بیرون بیایند ،چون کلیسا با نرخ بهره مخالفت میکرد،
میخواستند از حاکمیت دولت ها هم بیرون بیاییند پس باید در خود مفهوم قانون طبیعی یک تصرفی انجام دهند و
این اقدامات توسط یک عده از متفکران انجام شد .ببینید آن موقع چه کار مشکلی انجام شد .همان قاعده ای که
مبنای حاکمیت کلیسا بود و مبنای حاکمیت یک حکومت استبدادی بود برای تنظیم مقدرات اقتصادی و سیاسی و
بعد هم همان حکمت و فلسفه عامل خروج از تعالیم کلیسا و گرفتن آزادی از حکومتها میشود و این چیزی
است که اتفاق افتاد .بر اساس تعالیم قرون وسطی گرفتن بهره گناه بود چون خالف آن قانون طبیعی عمل میکرد.
اما می بینید که این تصور تغییر پیدا کرد و به این نتیجه رسیدند که اگر فرد به دنبال مادیات باشد نه تنها فرد به
لحاظ اخالقی کار درستی انجام داده است بلکه برای رشد و توسعه جامعه ضروری است که این فرد به هر نحو
ممکن به دنبال مادیات برود .در اندیشه های قرون وسطی یک قانون طبیعی و یک حقوق و قوانین الهی داشتیم.
سن توماس ودیگران سعی میکردند که این دو تا را یکی بکنند .در تعالیم اسالمی هم ما اینها را جدا از هم
نداشتیم برای اینکه متفکران ما نرفتند که بحث قانون طبیعی را از ارسطو بگیرند ،اگر این مفهوم قانون طبیعی را از
ارسطو گرفتند و قبول کردند ،به استناد آیات الهی این را بردند تحت قاعده عدالت ،عدل و معدلت .آن بحث هایی
که در اف کار قطب الدین شیرازی گفتم .این تعارض و دوگانگی بین قانون طبیعی و الهی به وجود نیامد .اآلن اگر
مشاهده می کنید که اقتصاد اسالمی با اقتصاد مغرب زمین دارای تناقض است برای این است که ما در اقتصاد
اسالمی همین قانون الهی را گرفتیم ،در اقتصاد مغرب زمین آن قانون الهی از قانون طبیعی جدا شد ،قانون الهی به
دست فراموشی سپرده شد ،قانون طبیعی آمد و به اصالت فرد تبدیل شد و ما االن شاهد یک تعارض هستیم .خیلی
ها می گویند نه این تعارض نیست .این یک علم است و اسالم که با علم مخالفت نمیکند؛ چه تعارضی است؟
ریشهها را که نگاه کنید این طور نیست ما باید این تحوالت را مثل کودک که جنین است و بزرگ میشود ما باید
همه را ببینیم که این اندیشه ها چگونه شکل گرفتند .دیدگاه قرون وسطی در خصوص تجارت و بازگانی چه بود؟
دیدگاه قرون وسطی همین دیدگاه قطب الدین شیرازی بود دیدیم که نسبت به بازار روی خوشی ندارد و میگوید
اگر دو روز کار کردی همین کافی است و برو به خدا و دینت برس .دیدگاه قرون وسطی هم همین بود چون
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میگفت که انگیزه فعالیتهای اقتصادی عمدتا میل به کسب سود است .زیرا میل به کسب سود هم با قوانین طبیعی
هم با قوانین الهی در تعارض است .بنابراین کوشش کلیسای آن زمان این بود که معیارهای اخالقی را بر مقدرات
بازار حاکم کند .اما در فرایند تحوالت مغرب زمین عکس این اتفاق افتاد یعنی این کلیسا و تعالیم اخالقی و الهی
بود که به کنار رفت .بنابراین ما تقریبا دویست سال یا دویست و پنجاه سال بعد از سنتوماس و قطب الدین
شیرازی ،یعنی در نیمه دوم قرن شانزدهم میبینیم یک تعبیر آزادمنشانه از قوانین طبیعی به ویژه در انگلستان اتفاق
میافتد و در این دکترین قانون طبیعی صحبت از آزادی های فردی و دنباله روی از منافع اقتصادی میشود.
برای اینکه این مطالب روشن شود رفتم و به دقت منابع را نگاه کردم که از چه زمانی اندیشه منفعت در
افکار اسکوالستیک ظاهر شد .یعنی بعد از سنتوماس از چه زمانی ما اندیشه منفعت جویی را ناظر هستیم .دو –
سه تا کتاب هست که انشاء اهلل بعدها به فارسی ترجمه کنند و جالب است که یکی از این کتابها هم نویسندهاش
معلوم نیست یک کتاب جامعی است بهنام discourse of the commen view of this real of england
که این کتاب در  1549نوشته شده است .یعنی پنجاه سال بعد از کشف قاره آمریکا ،یعنی پنجاه سال پس از شروع
صفویه زمان شاه عباس در اروپا نوشته شده است .در این کتاب ما برای اولین بار با انگیزه منفعت مواجه هستیم.
قدیمی ترین اسنادی که ما در مغرب زمین داریم که انگیزه منفعت را در مفاهیم آورده است همین کتاب است و
قبل از آن هیچ چیز نداریم .بعد میرسد به جایی و جمالتی بیان میشود که میبینیم جمالت آدام اسمیت است هر
چند که آدام اسمیت حدود سیصد سال بعد از او بود .منفعت را عامل تحرک فعالیتهای اقتصادی انسان میداند .و
این در یک فضای الهی وارد میشود و بعد کمکم آن بعد الهی محو میشود و منفعت و سود به عنوان انگیزه برای
فعالیت های اقتصادی میماند .سپس میرسد به اینجا که اگر هرکسی به دنبال این هدف باشد جمع بهرهمند
میشود.
در این جلسه افکار اندیشمندان اسالمی را گفتیم .تا اینجا به نظر میآید که اینها همسو هستند اولین
آثاری که هست حدود بیش از دویست سال بعد از سنتوماس در شروع صفویه و در اوج انقالب دریانوردی و
ظهور طبقه تجار میبینیم که اندیشمندان اقتصادی و فالسفه هرچند متاله و هرچند که خودشان از ارباب کلیسا
بودند صحبت از نفع و منفعت به عنوان انگیزه حرکت انسان میکنند ،بلکه خوب است چون با قوانین طبیعی
سازگار است .بک جمله برای شما میگویم جلسه را تمام میکنیم راجع به آن فکر کنید .این مفهوم حقوق طبیعی
در دوران اسکوالستیک یعنی در عهد حاکمیت کلیسا یعنی در دورانی که الهی میاندیشیدند یک معنی داشت و آن
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معنی این بود که با تهذیب نفس و اطاعت از قوانین الهی میتوان قوانین طبیعی را شناخت و اجرا کرد .همان که
قطب الدین شیرازی میگوید نظم عالم ،نظم عالمی که بر اساس عدالت است ،عدالتی که دین میگوید و مسئولیت
هایی که دین به افراد تحمیل می کند .این مفهوم به این مفهوم که تمایل انسان به آنچه دوست دارد به عنوان محور
برای تعریف حقوق یا قوانین طبیعی تبدیل میشود ببینید کامالفرق کرد یکی میگوید تهذیب نفس و اطاعت از
تعالیم الهی برای این که قوانین طبیعی را بتواند درک و اجرا کند تعبیر دوم که سیصد یا چهارصد سال بعد اتفاق
میافتد می گوید محوریت در تعریف حقوق طبیعی تمایل انسان است به آنچه دوست دارد .آنچه که انسان دوست
دارد طبیعی است ،طبیعی آن چیزی است که انسان میخواهد و بعد اثبات اینکه اگر انسان به دنبال هرچه که
بخواهد برود جامعه بهرهمند میشود و اقتصاد رشد میکند و این قوانین طبیعی این معنا را پیدا میکند .همه بحث
این است تا موقعی که قوانین طبیعی در مفهوم اسکوالستیک خودش است فردگرایی اقتصادی به تحقق نمیرسد و
آدام اسمیت نمیتواند خلق شود .زمانی که قوانین طبیعی مفهوم شخصی میگیرد و آن چیزی حقوق طبیعی است
که انسان میخواهد و انسان به آن میل میکند آن زمان اقتصاد بر اساس محوریت فرد میشود .همان چیزی که شما
در اقتصاد خرد میخوانید میگویید یک فردی را تصور کنید که تشنه است و در بیابان افتاده است و جواهر
همراهش است ،یک نفر با یک مشک آب میآید چه مقدار برای اولین لیوان آب پرداخت میکند؟ میگویید یک
الماس بزرگ ،لیوان دوم الماس الماس کوچک تر ،لیوان پنجم میگوید بیا این سکه را بگیر و برو آب نمیخواهم،
بعد شما نتیجه میگیرید مطلوبیت نهایی نزولی است .این میشود اقتصادی که بر فردگرایی استوار است .این رابه
عنوان قانون مینویسید و بر اساس این استنتاج میکنید .اقتصاد کالن که میآید میگویند مبانی خرد آن را نگاه کن
که چیست چون فردگرایی هنوز مبنا است .فرد گرایی که اساس آدام اسمیت است و تا اآلن آمده و همه ما درگیر
آن هستیم .ریشهاش در آنجا است که میگوید قوانین طبیعی بر اساس رفتار فرد تعیین میشود همه بحث اینجا
است ما باید متوجه شویم این قوانین طبیعی که بر اساس فرد میخواهد تعریف شود فرد آزاد غیر مقید غیر الهی که
فقط بر روی غریزه خودش عکس العمل نشان میدهد این فرد میشود مبنای این نظام شما نگویید این نظام را من
حفظ میکنم و این فرد رامسلمان میکنم بعد میگوییم رفتار فرد مصرف کننده مسلمان بعد میگویید اقتصاد خرد
اسالمی این نمی شود این نظام بر اساس این مفهوم شکل گرفته است .همه بحث من اینجا است اگر میخواهید در
این راه پیش بروید باید با هم مباحثه کنید و اال شنیدن اینها ممکن است یک مقدار جالب باشد و برای یک سری
هم خسته کننده باشد باید با هم بحث کنید .ببینید توماس هاپس حرف این را میزند این میگوید قانون خدا می
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آید مسائل را حل میکند اما او میگوید نه قانون انسان مسائل را حل میکند .قانون کدام انسان؟ انسان هایی که
حاکم اند .چگونه به حکومت رسیدند؟ انسان هایی که منافع آن طبقه تجار در مرکانتلسیم یا صنعت گر بعد از
انقالب صنعتی را تامین کردند .این چگونه میخواهد این ویژگی انسان را حل کند؟ اختالف میشود بین یک
دیدگاه الهی و یک دیدگاه غیر الهی ،اختالف میشود بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد غیر اسالمی ،اختالف میشود
بین نظام سیاسی اسالمی و نظام سیاسی غیر اسالمی همه با هم هستند کدام حکومت میخواهد بیاید این را حل
کند؟ حکومت انتخابی؟ چه کسی انتخاب کرده است؟ کسانی که بیش تر پول خرج کردهاند؟ صاحبان ثروت؟
هرکسی توانست ثروت بیش تری بگذارد برای اینکه بعدا آن رئیس جمهور بتواند منافع او را تامین کند یا اینکه
یک حکومت مبنی بر تعالیم الهی؟ این جا است که ریشه والیت فقیه این مساله بزرگ است این مساله را شما کم
نگیرید این یک نظام سیا سی خاصی است .این است که دنیا از این مساله نگران است این است که سعی میکنند
این مساله را چنان مطرح کنند که ما بگوییم این چیز عقب افتاده ای است و ما برویم مثل غربی ها عمل کنیم نه آن
سیستم همان سیستمی است که گفتم آن چگونه میخواهد متکفل بحث معدلت و عدالت و جلوگیری از تعدی
شود .قطب الدین شیرازی وقتی نگاه میکنیم واقعا جز مساله یک سلطانی که در کنارش یک عالم باشد هیچ چیز
نمیتوانست ببیند و تازه میگفت این سلطان نعمت دارد و معصیتش دو چندان حساب خواهد شد زمانی که نگاه
میکنیم اینها عقب افتاده فکر نمیکردند این نظام حکومت پادشاهی که قطب الدین صحبت میکند واقعا پیشرفته
است خود آن به هزارتا از این جمهوری های دنیا میارزد کمی شما فکر کنید این اندیشه ها افتخار بشریت است.
مغرب زمین چه چیز را توصیه میکند همین حکومت استبدادی که فیزیوکراتها پنجاه سال قبل از آدام اسمیت
مطرح کردند جلسه بعد خواهم گفت .بعد شما میبینید اینها راجع به این ها چه گونه میتوانستند فکر کنند چاره
ای نداشتند چون فاقد آن اندیشه الهی بودند .با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه را به پایان میبریم.
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مقدمه:
در این جلسه من سعی میکنم برخی نکاتی که در جلسات قبل مطرح کردیم را یک جمعبندی کنیم و برخی نکات
جدید را حضورتان مطرح کنیم .ما در پنج جلسه گذشته کوشش میکردیم که ریشه ها و چگونگی شکل گیری
نظام اقتصاد سرمایه داری را روشن کنیم و این که تعالیم دینی و به ویژه تعالیم مسیحیت چه نقشی در نظریه
پردازی اقتصاد سرمایه داری ایفا کرده است و همینطور به این نکته هم بپردازیم که چطور این مسئله ،یعنی تعالیم
دینی چگونه از نظریه پردازی اقتصاد سرمایه داری یا به عبارتی از نظریه پردازی در اقتصاد جدید حذف شده
است؟ کوشش ما این بود .در واقع این اولین بحث از آن مباحث ده گانه بود که قرار بود با شما مطرح کنیم .به
همین دلیل بحث را در قرون وسطی متمرکز کردیم چون ریشه ها برای آن جا است .به موازات این بررسی سعی
کردیم اوضاع و احوال تفکر اسالمی را در همین بازه زمانی نشان دهیم بعد چند تا نکته مطرح کردیم من این نکات
را فهرست وار عرض میکنم و بعد یک مروری میکنیم که در پاسخش چگونه وارد بحث شدیم و اگر نکاتی هم
مغفول مانده این جلسه به آن میرسیم.
جمع بندی جلسات گذشته
اولین نکته این بود که ما بایستی ببینیم که ارتباط یا آن درجه نفوذ تعایم دینی در دیدگاههای اقتصادی مغرب زمین
چگونه بوده است .آن ارتباط و نفوذ تعالیم دینی در دیدگاههای اقتصادی مغرب زمین این را باید آنالیز کنیم ،تست
کنیم( .در ضمن این نکته را هم بگویم ،که آنچه را این جلسه میگویم در واقع یک نوع نگاهی به کل پنج جلسه
گذشته است می توانید بعدها برای خودتان این را برنامه کاری بگذارید البته کسانی که بیش تر توجه به مسائل
فلسفی دارند اگر در تیم تان بیایند بهتر است و با یک تیمی که عالقه مندان به مسائل فلسفی هستند کار کنید ،یک
سری منابع من در این جا گفتم آن منابع را بیش تر نگاه کنید ،مطالبی هست که برای اولین بار در دنیا شما مطرح
خواهید کرد چون این نحونگرش به این مسائل کمتر به آن توجه شده است و میتواند نوآوری در سطح جهانی به
ویژه برای کشورهای اسالمی باشد ،این است که بعدها روی این ها اگر عالقهمند بودید میشود کارکرد).
 -91این جلسه ششمین جلسه و آخرین جلسه از جلسات پیرامون شکل گیری نظام اقتصاد سرمایه داری و جدایی اندیشههایی دینی از اقتصاد میباشد .که در
تاریخ  88/9/21در دانشگاه امام صادق علیه السالم برگزار شد.
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در بحث هایمان دیدیم که اوالً این ارتباط و میزان نفوذ به قدری سطحی بود ،یعنی نفوذ تعالیم دینی در
دیدگاههای اقتصادی مغرب زمین به قدری سطحی بود که با ظهور طبقه تجار که ناشی از آن انقالب دریانوردی
بود که بعداً ب ه انقالب تجاری معروف شد با ظهور این طبقه تجار این ارتباط گسسته شد و سپس با حضور آدام
اسمیت کال محو شد ،اول گسست سپس محو شد ،این جا شما باید این مسئله را با کشورهای اسالمی نگاه کنید یا
درجه تأثیر اسالم در دیدگاه اقتصادی مقایسه کنید ،هیچ گاه چنین اتفاقی در کشورهای اسالمی نمی توانست بیافتد
چون طبقه تجار یکی از پایه های اصلی در روابط اجتماعی در چارچوب نظام اسالمی است.
برعکس مغرب زمین که برای شما توضیح دادم که چگونه انقالب دریانوردی و ظهور آن طبقه تجار یک
قشر سکوالر تولید کرد و آن قشر سکوالر بود که کوشید و آن رابطه ضعیفی که بین دین و تفکر اسالمی در مغرب
زمین بود آن را گسست و از بین برد ،تضعیف کرد و نظریه پردازان هم آن را به کلی محو کردند .این در کشورهای
اسالمی مطلقاً نمیتوانست اتفاق بیافتد و اتفاق هم نیافتاد ،این به خاطر بافت دو نظام دینی مسیحیت و اسالم است،
این یک نکته است که باید به آن توجه کنید.
نکته دیگری که بحث کردیم این بود که چنین رابطه ای بین تعالیم دینی و تفکر اقتصادی در مغرب زمین
اقتضا میکرد موضوعاتی در حوزه اقتصاد مطرح شود که از یک مقوله خاصی باشد که ما در کشورهای اسالمی و
در بین متفکرین اسالمی نداشتیم ،ریشه اش را باید در این جا جستجو کرد .من همیشه بحث میکردم مثالً عمیق
ترین مسئله ای که در قرون وسطی در حوزه اقتصاد مطرح شد ،بحث قیمت عادالنه بود که سن توماس خیلی عمیق
وارد این بحث شده بحث ما این است که قیمت عادالنه در کشورهای اسالمی هیچ وقت مطرح نشد .دلیل این امر
را باید در یک چیز جست و جو کرد و آن این است که در کشورهای اسالمی و حوزه تفکر اسالمی اصل با رابطه
است ،قیمت حاصل رابطه است ،قیمت خودش نمیتواند موضوع بحث متفکر اسالمی باشد ،متفکرین اسالمی به
ثمرات نگاه نمیکنند به ریشه ها نگاه میکنند .چون اسالم برخالف مسیحیت از موضع ضعف وارد روابط اجتماعی
نشد .دوستان من ،این نکات در بین متفکران مغفول است ،کمتر به آن توجه شده است ،ما باید به این ها توجه
کنیم .اسالم از موضع قدرت آمده است .اسالم نظام را شکل داد ،در نظام حل نشد ،نظام را ساخت ،اسالم نگران
تعریف رابطه نیست ،اسالم مجموعه ای از روابط است یعنی ما زمانی که میگوییم نظام اسالمی است یعنی روابط
اسالمی است ثمرات حاصل روابط هستند و این خیلی مهم است ،رابطه مهم است.
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ببینید اگر داشته باشیم  y=2xو  x=3را در رابطه بگذاریم  y=6میشود ،حال اگر همان  x=3را در این
رابطه  y=2x3بگذاریم  x ،y=54که همان بود ،پس چرا یک بار  y=6را به ما میدهد و یک بار  y=54را به ما
می دهد .این همان است ،رابطه فرق کرد .ببینید این ساده ترین نحو بیان تاثیر رابطه در ثمرات است .این همان
انسان است در یک رابطه اسالمی که میافتد میبینیم چه آثاری از خودش بروز میدهد ،رابطه در ثمرات تاثیر
میگذارد ،آنچه که اسالم بحث دارد نه  3و نه  54است اسالم روی رابطه بحث دارد ،رابطه اسالمی است ،اصال
مجموعه احکام را که نگاه کنید روابط انسان را با خودش ،با اشیا و سایرین نشان میدهد همه رابطه است .تمام فقه
را نگاه کنید بحث روابط است همه آن بر روی رابطه ساخته میشود .نظام ا سالمی یعنی نظام مبتنی بر روابط
اسالمی ،آن وقت این نیروها در این روابط بیافتند آثارش غیر قابل تصور است ،یک پتانسیل الهی خواهد داشت.
پس به همین دلیل بود که بحث قیمت مطرح نمیشد اگه یادتان باشد زمانی که من از عالمه قطب الدین شیرازی
صحبت کردم ،توجهشما را جلب کردم که این متفکر که همان زمان سن توماس بود در تمام بحث هایش که برایتان
قرائت میکردم توجهش را بر روابط اسالمی میآورد ،عدالت همزاد میباشد با روابط اسالمی ،با احکام ،اصال
استنباط حکم به چه معنا ا ست ،یعنی رابطه من با شما ،رابطه دولت با ملت رابطه نهاد با افراد بر اساس آن چه که
خداوند میخواهد ،حال چگونه متوجه شویم که خدا چه میخواهد؟ فقه و اصول برای همین است که متوجه
شویم که خداوند چه میخواهد ،به حکم میخواهیم برسیم ،به احکام الهی برسیم ،بنابراین ماهیت همان رابطه دین
و تفکر اقتصادی اقتضا می کرد که مسائل در قرون وسطی از یک سنخ خاص باشد به همین دلیل این مسائل خیلی
زود فراموش شد ،این بحث قیمت عادالنه که زمان سن توماس مطرح شد خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد
و نتوانست مبنای نظریه پردازی در اقتصاد سرمایه داری قرار بگیرد.
علت اینکه اآلن ما زیاد توجه داریم به قیمت عادالنه که آن ها چگونه فکر میکنند به خاطر تعالیم اسالم
است که هرکجا اسم عدالت میآید چشم ما تیز میشود ،گوش ما تیز میشود و توجه ما جلب میشود که رابطه
دارد یا ندارد اما برای خودشان چندان جالب نیست ،قیمت عادالنه جایگاهی در تفکر اقتصاد سرمایه داری نداشته و
هیچ وقت هم نداشته است .تاریخ هم نشان داد که آن اندیشه های قرون وسطی در قیمت عادالنه زود به دست
فراموشی سپرده شد .شما ممکن است در این جا سئوال کنید چرا این رابطه ضعیف بود ،چرا در قرون وسطی رابطه
ب ین تعالیم الهی و تفکر اقتصادی ضعیف بود؟ چرا به همین ها بسنده شد ،پاسخ آن در فقدان متدلوژی حاکم در
استنباطات دین مسیحیت است .این متدلوژی ضعیف بود ،در فقه شیعه یک متدلوژی هست که مبتنی بر علم اصول
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است و ریشهی طوالنی دارد حتی در مقایسه با اهل سنت اصالً قابل مقایسه نیست ،بنابراین ریشه اش را باید در
ماهیت دین مسیحیت جست و جو کرد ،که از انسجام درونی در استنباط برخوردار نیست ،به همین دلیل است که
تمام کوششی که اینها کردند این بود که مسیحیت را با تعالیم افالطون و یا سپس ارسطو سازگار کنند ،خواستند
یک سازگاری بین این ها به وجود آورند ،این ها که مثل ما قرآن و سنت ندارند ،منابع فقهی ندارند ،علم اصول
ندارند ،رجال و درایه و روش سنجش این اقوال که چگونه باید این ها را با هم سنجید تا بتوان به استنباط رسید
این ها بیش تر ناشی از این است.
نکته دومی که در این رابطه بحث کردیم این بود که ما در قرون وسطی شاهد یک پدیده ای بودیم به نام
شکل گیری خودگرایی یا اصالت فرد ( ،)individualismشکل گیری این فرد گرایی به عنوان مبنای نظریه پردای
اقتصادی به ویژه در افکار آدام اسمیت و پیگیری نفع شخصی به عنوان محرک فعالیت ها ،چرا این به وجود
آمد؟چرا فرد گرایی به عنوان مبنا مطرح شد؟ چرا نفع شخصی به عنوان محرک مطرح شد؟ قبال نبود؟ عرض
می کنم نه ،در تمام افکار سن توماس نگاه کنید چیزی به عنوان نفع شخصی به عنوان محرک نیست در تمام افکار
آن زمان نگاه کنید چیزی به عنوان فردگرایی و فرد به عنوان مبنا ،اصال در کار نیست این به وجود آمد ،سؤال ما این
است چرا به وجود آمد؟ جایگاه دین در این جا کجا بو و اگر به وجود آمد چه دالیلی داشت ،چگونه متحول شد
چون اگر این را بفهمیم اساس نظام ا قتصاد سرمایهداری را درک کرده ایم این هم نکته ای بودکه جلسات پیش
عرض کردیم.
در تحلیل این نکته به چند مورد اشاره کردیم ،اول این بود که در افکار متفکران اولیه مسیحیت در قرون
وسطی ما مالحظه میکنیم که محدودیت های اخالقی بر رفتار اقتصادی بار میشود .پس یک محدودیت های
اخالقی ( )moral restraintsداریم که این بار میشود بر رفتار اقتصادی این در تعالیم حکمای قرون وسطی در
تعالیم مغرب زمین کامالً دیده میشود .در همه جا معیار این است که جنبه اخالقی رابطه باید در نظر گرفته شود.
در مشرق زمین در کشورهای اسالمی درست است که اخالق جایگاه ویژهای دارد اما تازه در یک رتبه دیگری قرار
میگیرد ،اصل همان استنباط احکام است ،ممکن است که ما در استنباط یک حکمی هیچ نتوانیم به دلیلش پی
ببریم ،آیا این دلیل اخالقی است ،عقلی است؟ آیا به ثمراتش نگاه میکنند؟ بلکه صرفاً این منطق اصولیین است،
این علم اصول چنان است که میگوید اگر از آن جا شروع کنید ما به این حکم میرسیم علی القاعده هیچ معیاری
نباید در آن دخالت کند ،حتی معیارهای شخصی نباید دخالت کند این باید به طور پاک و خالص به حکم خدا
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دسترسی پیدا کند ،وقتی که ما این را از یک مجموعه حذف کنیم تبعاً یا باید استدالل های عقلی بیاید یا مالحظات
اخالقی ،چیز دیگری نیست و اتفاقاً هر دو در مغرب زمین اتفاق افتاد ،اول مالحظات اخالقی بود چون این
مالحظات اخالقی از دین مسیحیت گرفته میشد به طور طبیعی یک مقدار محدودیت هایی داشت این حذف شد
عقلی شد و کار به این جایی رسید که ما اآلن یک اقتصاد اثباتی ) )Positive Economicsداریم ،ریشهاش این
گونه است .شما ممکن است نتیجه بگیرید که تمام مشکالت ما در کشورهای اسالمی این علم اصول است ،این
مشکل ساز است ،بله چون این علم اصول نمیگذارد شما خطا کنید ،احساس شخصی معیارها و ترجیحات
شخصی وسط بیابد .این یک ثروت عظیمی است .اگر ما همین را نداشتیم اتفاقی میافتاد که در قرون وسطی در
دین مسیحیت افتاد ،تحمیل مالحظات اخالقی کنار رفتن مالحظات اخالقی ،تعقل گرایی صرف ،که میشود
همین Positive Economicsکه اآلن با آن مواجه هستیم ،حاال اگر اقتصاد اسالمی را بخواهیم بنا کنیم اصالً
نمیتوانیم این اقتصاد اسالمی را بر اساس وارد کردن مفاهیم اسالمی در چارچوب همین اقتصاد اثباتی بیاوریم،
اصالً جور درنمیآید ،این ریشهاش یک جای دیگر است ،این از یک جای دیگر تغذیه فکری میشود اصالً با هم
سازگاری ندارند ،برای مثال شما نگاه کنید یک اتومبیل متعارف را نگاه کنید بنزین میآید در سیلندرها محترق
میشود .سوپاپ ها را حرکت میدهد ،انرژی شیمایی میآید تبدیل میشود به انرژی مکانیکی چرخ ها را
میچرخاند و ماشین حرکت میکند ،حاال اگر ما این را با استفاده از انرژی خورشیدی حرکت دهیم دیگر نیازی به
سیلندر ندارد ،چون بنزین نیست که بخواهد محترق شود ،حاال اگر بخواهیم این اتومبیلی که با انرژی خورشیدی
حرکت میکند را دست یک مکانیک بدهیم که متخصص اتومبیل های معمولی است و بگوییم این خوب کار
نمیکند ،ابتدا به دنبال سوپاپ ها و سرسیلندر میچرخد ،این ها دو چیز مختلف اند آن تبدیل انرژی شیمایی به
مکانیکی است ،اما انرژی خورشیدی نیازی به این تبدیالت ندارد ،ما میخواهیم اقتصاد سرمایه داری را تبدیل به
اقتصاد اسالمی کنیم ،در اقتصاد سرمایه داری دنبال زکات و نبودن نرخ بهره میگردیم .میبینیم جور در نمیآید،
میگوییم خودمان درست میکنیم و آنجا قرار میدهیم ،مانند این که طرف بگوید دوتا سیلندر این طرف و آن
طرف میگذاریم ،نه ،این مبناها فرق می کند دو تا اتومبیل هستند با دو تا مبنا ،ولی قیافه هر دو اتومبیل است اما این
مکانیک است که میفهم د این موتور غیر آن موتور است این مبناها متفاوت است ،بنابراین توجهتان را به اینها
جلب کنید.

103

تاریخ عقاید اقتصادی

دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق

علیه السالم

دکتر مسعود درخشان

آنچه در آنجا ثروت است در اینجا فقر است ،آنچه در آنجا رشد است در این جا عقب افتادگی است ،حتی
میتواند اینگونه باشد ،استنتاجات متفاوت است ،در جمع  24و  12باید مبناها ،را مدنظر گرفت در غیر این صورت
یکی جمع میکند و میگوید  36یکی دیگر میگوید  .144در این جا نیز انیگونه است شما نمیتوانید بر مبنای
سرمایه داری بخواهید الهی جمع کنید ،نمیتوانید بگویید این بانک ها و بورس ها که داریم این نظام تخصیص
اعتبارات که بر مبنای تکاثر سرمایه است این ها جمع میشود در سیستمی که شما بر مبنای آن میخواهید عدالت
را بر مبنای اسالمی تعریف کنید ،این ها با هم قابل جمع نیست بانک که بر این نحو است که مبنای آن تکاثر
سرمایه است این بانک با آن عدالت قابل جمع نیست ،مگر اینکه عدالت را تقلیل دهید به پرداخت های انتقالی
عدالت که نمیتواند این باشد.
بنابراین ،در قرون وسطی ،نکته مهم این جا است که اول موازین اخالقی را بر روابط اقتصادی تحمیل
کردند و از آن نظریه در آوردند .در این حالت قوانین الهی را مترادف میگرفتند با همین  ،Natural lawاین همان
مفهومی است که از زمان ارسطو هم بوده است اما قوانین طبیعی را میگفتند همان قوانین طبیعی است بنابراین یک
وفاقی به وجود میآورند بین تعالیم مسیحیت و آنچه ارسطو گفته بود ،آنچه خدا میگوید همان قوانین طبیعی است
بنابراین چون در اینجا منطقی که ما در شیعه داریم وجود نداشت میبینیم که همین تصور که  Devon lawهمان
 Natural lawاست پس نتیجه میگرفتند که  Natural lawرا میشود با عقل فهمید پس تعارضی بین Devon
 lawو عقل نیست پس آنچه که عقل حکم میکند همان است که خدا حکم میکند پس نیازی به دین خاصی که
خداوند گفته نداریم عقل داریم خدا را میخواهیم چه کار کنیم؟
بنابراین به همین دلیل است که من زمانی که این ها را مدون میکردم آن موقع ها به این نتیجه رسیدم که
نخستین کسی که میتوانیم بگوییم فیلسوف اسکوالستیک است کسی بود به نام اسکات ارجین ،اسکات در واقع
یک لقب دینی بود مانند حجه االسالم ،اسکات در واقع میتوانیم بگوییم که اولین متفکر قرن نهم میالدی است ،و
این تقریبا زمان  800میالدی است که حدود قرن سوم هجری میشود ،نکته جالب این است در کارهای ایشان که
نگاه کنیم بحثش این است که دین مسیحیت هیچ تعارضی با فلسفه و حکمت ندارد ،دقیقا منطبق بر افکار ارسطو و
افالطون است و جمله معروفی دارد ،حکم خدا آن است که عقل به آن حکم میکند ،شما ممکن است بگویید ما
هم داریم "کل ما حکم به العقل حکم به الشرع" بله ،مثال دو تا ماشین است و هر دو آینه دارند ،نه اینگونه نیست،
خیلی فرق میکند ،جریان طبیعی این بینش یعنی آن موتور اصلی که همان روش استنباط احکام خدا است را ما
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برداریم ،جریان طبیعی آنچه که در مغرب زمین اتفاق افتاد این بود که محدودیت های اخالقی را که بارشده بود بر
این روابط اگر کم کم باید برداشته شود ،چون این محدودیت های اخالقی به هر حال منبعث از تعالیم مسیحیت
است ،اصل بهره گناه است ،این فریاد حکمای قرون وسطی بود این یک بار اخالقی بر روابط اقتصادی میآورد اما
چنانکه دیدیم ظهور طبقه مرکانتلیسم و طبقه تجار که هیچ گرایش دینی نداشتند اقتضا میکرد که این باید از بین
برود و دیدید که با تکیه بر همین قانون طبیعی کمکم رسیدند به اینکه محدودیت های اخالقی صورت کامل شده
اش همان تمایالت انسانی است ،این تمایالت انسانی طبیعی است و آنچه که طبیعی است با آنچه که خدا میگوید
یکی است .دقیقا با توجه به همین قوانین طبیعی بود که میگفتند تمایالت انسانی باید در راوبط باشد و نتیجه
میگرفتند جمله ای را که اآلن هم در کتاب ها میبینیم ،باید اجازه داد که منافع شخصی آزادانه عمل کند ،عملکرد
آزادانه نفع شخصی به عنوان محرک فعالیت های اقتصادی ،اگر قوانین الهی صرفا با اخالق تایید شود این قطعا به
فردگرایی بدون مالحظات اخالقی تبدیل خواهد شد ،با وجود این هنوز تحت همان قوانین طبیعی مطرح میشود.
به هر حال این ها ملهم به افکار افالطون و ارسطو بودهاند در آن چهارچوب باید تعقل میکردند و قانون
طبیعی جایگاه داشت .بعدها کمکم دیدیم که این فردگرایی مطرح میشود ولی در زمان آدام اسمیت قوانین طبیعی
حذف میشود و دیگر صحبت از قوانین طبیعی نیست بلکه صحبت از دست نامرئی است که در بازار و آن هم
بازار رقابتی می تواند آن تعادل را به وجود آورد ،تعادلی که همیشه مترادف بود با مصداقی از عدالت ،در طول این
سالیان سال همیشه تعادل با عدالت یک نوع تشابهی پیدا کرده بود ،حتی در افکار آدام اسمیت میبینیم همیشه
صحبت از تعادل است ،اگر رها کنی به تعادل میرسیم اگر محدودیت های اخالقی را بردارید و تمایالت انسانی
بگذارید ،و تمایالت انسانی عملکرد آزاد نفع شخصی را به عنوان محرک نتیجه بدهد ،نظام به تعادل میرسد.
بنابراین تعادل که مصداق عدالت بود به تحقق میرسد این همیشه بوده حتی کینز هم که بعدا آمد و
صحبت از عدم تعادل کرد میبینیم زود جایگاهش را از دست میدهد اآلن صحبت از تعادل عمومی است و همیشه
صحبت از این است که اگر ما در مسائل فلسفی چیزی را توصیه میکنیم مانند نفع شخصی و تمایالت انسانی،
مطمئن باشید این شما را به تعادل میرساند به تعادلی که رشد را به وجود میآورد .هیچ تئوری اقتصادی نیست که
بگوید اگر این کار را بکنید به عدم تعادل میرسید حتی اگر شما ثابت کنید عدم تعادل به رشد میرسد .همیشه
صحبت از تعادل است این در تاریخ بشر همیشه بوده است .در جلسات پیش هم برای شما بیان کردم قطب الدین
شیرازی هم دیدگاه هایش در مورد جهان متفاوت بوده است و اشتباهات عمده داشت یادتان هست برایتان
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میخواندم؛ اما چنان این اشتباهات خودش را دقیق کرده بود که دنیا در یک نظمی است .میگفت خورشید حتما
باید آنجا باشد و میگفت خدا اگر خورشید را کمی این طرف تر اگر در میانه نبود ما میسوختیم یا سرد میشدیم
همه چیز از بین میرفت نظم عالم به هم میخورد یک تعادل .بنابراین این ها هم که از این راه رفتند باز هدفشان
همان تعادل است.
شما هم ممکن است این جا بگویید من زیاد دارم به فقه شیعه توجه میکنم بله من اعتقادم این است که
اگر ما میخواهیم روی اقتصاد برویم این را من همیشه گفتم در اقتصاد اول باید اقتصاد الهی صحبت کرد یعنی
تعالیم مسیحیت را باید گرفت باید چنان صحبت کرد که با آن ها سازگار باشد منتهی کاستی دارند ،کاستی آن
همین منطق اصولی است نمیتواند به استنباط حکم برسد من روی این خیلی تاکید دارم اآلن شما متوجه شدید
زمانی که من میگویم اقتصاد اسالمی در نهایت فقه شیعه را مبنا دارم چون که در فقه شیعه است که ما این منطق را
داریم شما میگویید اهل سنت ولی میگویم اتفاقا چون این ها در این قسمت ضعیف هستند به اشتباه میروند به
خطا میروند لغزش دارند لغزش هایشان را هم دیدید مانند قیاس؛ استنباطاتی که میکنند در خیلی از مفاهیمی که
در مسائل اقتصادی است اما فقه شیعه میگوید نمیتوانم و متوقف میشود بحث قیاسی که آن طرف است این
سمت اصال اجازه نمیدهند ،بنابراین من اآلن خیلی باز صحبت کردم مالحظه میکنید که علت اینکه قرون وسطی
در رابطه دین و اقتصاد به سرعت تسلیم شد فقدان یک منطق استنباط در دین مسیحیت بود .این کلیات را من
جلسات قبل برای شما گفتم حاال بیایید یک مقداری در فرصتی که باقی است مطلب را راجع به این ها کمی باز
کنیم.
ببینید من به شما گفتم نفوذ مسیحیت در تفکر اقتصادی قرون وسطی بسیار ضعیف بود چرا؟ رابطه دین و
تفکر اقتصادی ضعیف بود .چرا این طور بود؟ چون از ریشهها است باید بتوانیم هرجا این چرا را مطرح کنیم در
این جا شما میگویید چرا ضعیف بود عرض میکنم منشا تاریخی دارد .در اسالم ضعیف نبود خیلی قوی بود چرا؟
ریشه این را اآلن عرض میکنم.
ببینید مسیحیت زمانی که شکل گرفت ،بعد از حضرت عیسی مسیح ،مسیحیت بر عکس اسالم در ورطه
فراموشی بود .در همان صدر اسالم ،اسالم در قدرت بود و مسیحیت در انزوا قرار گرفت و به سرعت دیدگاههای
خاص و فرقههای خاص در مسیحیت به وجود آمد .همانطور که میدانید یکی از مذاهبی که به وجود آمد مذهب
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آریوس بود که در قلمرو مسیحیت بود اما اعتقاد داشت خدا فرزندی ندارد .خب ببینید کال یک انشعابی از
مسیحیت بود .یک فرقه دیگر همین مانیها بودند ،یک دین ایرانی که این برای آن طرف بهوجود آمد چرا؟ چون
زردتشت ،بودا و مسیحیت را تلفیق میکرد .دین مانی تلفیقی از این ها بود خب خیلی پیروان زیادی داشت و فرقه
های دیگر و اآلن هم آنچه ما از مانی داریم در واقع در متون مسیحیت است .یعنی ما باید برای درک مانی بیش تر
به متون مسیحیت مراجعه کنیم .آنهم اول در کتابخانههایش و بیشتر جنبههای تاریخی را به عنوان یکی از
فرقههای اصلی انشعاب در مسیحیت باید نگاه کنید .اطالعاتی راجع به دین مانی ایرانی پیدا کنید .بنابراین اتفاقی که
در خالل چند سده اول مسیحیت افتاد این بود که بیایند و بنشینند و مسیحیت را از این جریان منزه کنند و کسانی
که این کا را کردند همانطور که میدانید این ها را آباء دین مسیح میگویند که معروف ترین آنها آگوستین 92است
که واقعا سعی کردند دین مسیح را منزه کنند آگوستین که هم زمان با بهرام گور پادشاه ساسانی میشد .البته
همانطور که میدانید آگوستین لقب پاپ گرفت "سنت"،چند نفر هستند که لقب پاپ دارند در مسیحیت یکی
همین آگوستین است نکته جالب در مورد آگوستین این است که عالوه بر آن دیدگاه دینیاش یک فیلسوف هم بود
و معتقد بود که دلیل وجود انسان چیزی جز تفکر نیست چون فکر میکنم هستم وجود را با تفکر ثابت میکرد.
شما اآلن بال فاصله میگویید این حرف دکارت است چون فکر میکنم پس هستم .دکارت به همه چیز شک میکرد
جز به اینکه من فکر میکنم ،دقیقا همینطور است .این همان حرف آگوستین است که بیش از دوهزارسال قبل از
دکارت بوده است به هر حال از این مسائل بگذریم ،هنوز من به این سئوال پاسخ ندادهام که چرا در قرون وسطی
این رابطه ضعیف بود یک علتش در این است که مسیحیت در شروع کار قوی نبود این فرقه ها به وجود آمد دوم
اینکه شما اگر تاریخ را مالحظه کنید چند قرن بعد از ظهور حضرت عیسی مسیح میتوانیم بگوییم تمام کشورهای
جهان در دست ایران یعنی حکومت ساسانی و رم بود ،البته غیر از هندوستان و چین کشورهای حوزه مدیترانه که
آن زمان دریای سفید می گفتند یعنی جنوب اروپا ،غرب اروپا و شمال آفریقا ،آسیای صغیر اطراف سوریه تمام این
ها در دست رمی ها بود این طرف هم که دست ایرانی ها بود ،میماند شمال اروپا و شمال آسیا این ها نه دست
ایرانی هابود نه دست رمیان این ها دست قبایل وحشی بود که رمی ها به این ها بَربَر میگفتند .بربر در اروپا همان
ها هستند که بعدا به عنوان ژرمن ها معروف شدند .این ها هم که این طرف بودند در شمال آسیا زردپوستها و
مغول ها بودند .بنابراین بعد از چند سده حکومت رم مورد هجوم همین بربرها قرار گرفت این نکته خیلی مهم

92 -Augustinus
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است و به همین دلیل بود که رم تفکیک شده به دو قسمت رم غربی و شرقی ،رم شرقی به مرکز قسطنطنیه یا
استانبول امروزی ،رم غربی هم به مرکزیت رم قدیم  .به هرحال همانطور که میدانید رم غربی در قرن پنجم میالدی
منقرض شد.
وقتی که رم منقرض شد دویست سال بعد تمام این کشورها تحت حکومت اسالمی بود آن طرف قضیه
چه طور بود؟ حمالت ژرمن ها یابربر ها به اروپا ،آن طرف کسانی که بیدین بودند حمله کردند این طرف یک
دین به وجود آمد یعنی یک نظام منسجم دینی و یک تمدن اسالمی به وجود آمد .آن طرف یک عده وحشی حمله
کردند به اروپا؛ این عمل دو ثمره داشت .ژرمن ها وقتی آمدند به اروپا هر چند که مسیحیت را پذیرفتند و کلیسا را
هم محترم شمردند اما کلیسای ضربه خورده از حمله بربرها و ژرمن ها؛ به همین دلیل فرهنگ کلیسا این بود که در
کار سیاست دخالت نکند و این یک فرهنگ شد و دین مسیحیت از دخالت در سیاست به طور کلی جدا شد بر
عکس این سمت قضیه سیاست عین دیانت بود حکومت ها همه حکومت های اسالمی بودند ببینید چگونه دو
نظام به وجود آمد هر دو قبال دنیا را داشتند اما در فاصله چند صدسال یک حکومت تبدیل شد به حکومتی که
کلیسا ودین در انزوا است و فقط به اخالق میپردازد و یک طرف قضیه دین شد ابزار و ساختار حکومت این
طرف رشد تفکر آن طرف اصال خبری نبود .قرونوسطی هم همین تعریف را میکنند قرون وسطی چه تاریخی
است از سقوط رم غربی توسط بربرها (ژرمنها) تا  1900همان زمان ها که صحبتش را کردیم و خب در این قرون
وسطی کلیسایی را شاهد هستیم که ضربه خورده از حمالت بربرها (ژرمن) ها بود .از کسانی که اصال مسیحی
نبودند این طرف نظامی است که بر اساس اسالم شکل گرفته این است که من عرض میکنم نفوذ مسیحیت در
تفکر اقتصادی قرون وسطی به لحاظ این ریشه های تاریخی بسیار ضعیف است محرومیت و فقر دانش دینی در
مغرب زمین آن قدر ضعیف بود که حتی بعد از  300- 200سال یعنی در قرن هشتم میالدی ،اگر مثال ما قرن پنجم
میالدی را شروع قرون وسطی بدانیم در قرن هشتم میالدی که شارل کبیر تقریبا حاکم بر کل اروپا بود .شارل
می خواست مکتب و مدرسه درست کند در کل اروپا گشت و فقط چندتا معلم پیدا کرد که بتوانند این ها مدرسه
ای را تاسیس کنند خودش تازه در سن کهولت شروع کرد به خواندن و نوشتن که یاد بگیرد .یعنی اوضاع اروپا در
قرون وسطی در قرن هشتم این بود که اصال کسی نبود که بشود به کمک او اصال مدرسهای را دایر کرد و در قرن
نهم هم همین که گفتم اسکات ارژین که در واقع انگلیسی بود که میتوانیم بگوییم در این صد سال معروف ترینش
همین بود در قرن  10میالدی یعنی سال های  900میالدی که اوج اندیشه های اسالمی بود بزرگترین متفکر قرون
108

تاریخ عقاید اقتصادی

دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق

علیه السالم

دکتر مسعود درخشان

وسطی "ژروه" فرانسوی بود .او پاپ شد و لقب سیلوستر گرفت یکی از القاب مشهور مسحیت است نکته جالب
این است که این شخص که بزرگ ترین متفکر قرن  10میالدی در اروپا در قرون وسطی بود که پاپ شد
وسیلوستر هم شد به اسپانیا رفت و نزد حکمای مسلمان درس خواند و به زبان عربی درس خواند .ریاضیات و
هیئت را در پیش متفکران اسالمی که در اسپانیا تدریس میکردند یاد گرفت بعدا که به فرنسه برگشت گفت تنها
راه نجات مسیحیت دانستن زبان عربی است و تمام به اصطالح طالب و محصلین مسیحیت باید بروند و زبان
عربی یاد بگیرند که بتوانند حکمت و فلسفه را مستقیما به زبان عربی یاد بگیرند ترجمه کفایت نمیکند و این ها
همه باید بروند در منطقه اسپانیا درس بخوانند و سیل هجوم طالب از فرانسه و به تبع آن از انگلستان و جاهای
دیگر به اسپانیا از زمان همین پاپ سیلوستر آغاز شد .البته ترجمه این ها تا قرن  14ادامه داشت یعنی 500-400
سال بعد از این ژرمن ها جریان ترجمه هم داشت ماخیلی باید روی این قسمت کار کنیم .این قسمت یکی از
قسمت های مغفول تمدن اسالمی است که باید کار شود چگونه پاپ بزرگ قرون وسطی در مدارس اسالمی درس
خواند و در مورد کتابخانه بدلین آکسفورد یک نمایشگاه بود من میدیدم کتاب های داستان که مینوشتند لباسی که
دانشمندان اروپایی تن میکردند همین لباسی بوده که در مشرق زمین رسم بوده است دقیقا شما نگاه کنید میگویید
این مسلمان است در واقع این مسلمان نیست و یک مسیحی است منتها به لباس مسلمان ها راه میرفتند زبان عربی
می دانستند و تکیه گاهشان کتاب های مسلمان ها بود در یک چنین وضعیتی طبعا آنها که نمیتوانستند بیایند به
روایات معصومین ما یا احادیث نبوی تکیه کنند بنابراین از منطق استنباط احکام اسالمی دور بودند هیچ عالقه ای
انداشتند بنابراین آنچه از ما گرفتند همان دستگاه تحلیل فلسفی بوده یعنی مالحظه میکنید علیرغم این کار ،نفوذ
مسیحیت در افکار اقتصادی ضعیف بود و به همان بحث محدودیت های اخالقی محدود میشد که در چهارچوب
افکار افالطون و ارسطو که آنها را از زبان دانشمندان اسالمی شنیده بودند در همان چهارچوب بودند.
بنابراین در واقع حتی زمانی که ما بزرگترین حکیم قرون وسطی را که همان سن توماس هست که در
 1200میالدی که در همان زمان مولوی و سعدی و قطب الدین شیرازی است  70-60سال قبل تر مالحظه میکنیم
تمام این ها بزرگترین متفکر قرون وسطی که سن توماس است وقتی به زندگی او نگاه میکنید تعجب میکنید و
متوجه می شوید چرا مسیحسیت نفوذش در اقتصاد ضعیف بود شما حتما خوانده اید یا جلسات قبل برایتان گفتم
که سن توماس از یک خانواده ی اشراف درباری بود ،خانوادهاش بزرگ ترین مانعش بودند این را جلسات اول
برایتان گفتم این ها مانع شده بودند و حتی وقتی این تصمیم میگیرد برود کلیسا و درس بخواند خانواده اش او را
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در یکی از مقر های اشرافی خودشان محبوس کردند و معروف است که یک شرایطی را هم آنجا برای او فراهم
آوردند که ذهن او از دین خدا و پیامبر خدا دور باشد و معروف است که سن توماس از آن منطقه فرار میکند و به
یکی از کلیساها میرود آنجا به صورتی پنهان میشود مدتها آنجا درس میخواند و البته من که میگویم قصد
توهین ندارم ولی برای اینکه شما یادتان نرود یک لقبی داشت به نام گاو زبان بسته که کامال نشان میدهد که چه
قدر سطح اخالق در مدارس دینی پایین بود شما همان لقب هایی که در مدارس اسالمی به هم میدهند را نگاه
کنید .این به خاطر این بود که حرف نمیزد و سکوت اختیار میکرد و در همان مدرسه دینی به گاو زبان بسته
معروف بود و معروف است که یک بار استادش سر کالس گفت این گاو زبان بسته روزی نعرهاش جهان را
متعجب خواهد کرد .همان زمانی است که مولوی  ،عطار را مالقات می کند و ببینید عطار راجع به مولوی چه می
گوید .مولوی وقتی که با پدرش به خاطر حمله مغولها فرار کردند آمدند ایران که از ایران بروند آسیای صغیر و در
قونیه متمرکز شدند 8- 7سالش بود ،وقتی که عطار مولوی را دید گفت من در این کودک آتشی میبینم که جهانیان
را میسوزاند .سوز عشقی در این کودک میبینم که جهانیان را خواهد سوزاند و همین طور هم شد ،جهان را به
آتش عشق کشید .همان زمان تعبیری که در آن طرف بود گاو زبان بسته بود؟
این نشان میدهد دو تمدن مختلف ما داریم .ما راجع به دو تمدن مختلف داریم صحبت میکنیم .تازه این
بزرگترین متفکر قرون وسطی بود .این فرد که خیلی هم طبعا مورد احترام ما هست،چرا نباشد یک شخصی با این
درجه از مبانی روحی که پشت کرد به آن زندگی اشرافی و رفت به دنبال آنچه وجدان پاکش داللت میکرد .سن
توماس قبل از سن  50سالگی  20جلد کتاب نوشته بود .بنابراین تنها کاری که سن توماس کرد این بود که فلسفه
ارسطو را با مسیحیت سازگار کرد و از افالطون هم البته بهره گرفت و کارهای سن توماس یعنی همین تلفیق400 ،
سال در اروپا کتاب درسی بود.
نکته جالبی که در کارهای سن توماس من نگاه میکردم ،آنجایی که من میگشتم به دنبال اینکه او در زمینه
های سیاسی چه گفته است ،او در جایی میگوید تخلف از اوامر دولت با اجازه اصحاب کلیسا بالمانع است .ببینید
آنجایی هم که میخواهد وارد سیاست بشود میگوید کسی نمیتواند علیه حاکم جائر اقدام کند مگر به اجازه
اصحاب کلیسا ،این نشان میدهد که هنوز چقدر از کلیسا میترسند .چون مسیحیت در آن زمان مورد هجوم ژرمن
ها قرار گرفته بود.
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این درست متفاوت است با آنچه در کشورهای اسالمی هست که نظام سیاسی اسالم در همان صدر اسالم
برپا شد و پادشاهان باید حمایت شدید میکردند و این را در اندیشه های قطب الدین هم میبینید که چطور
شریعت و سیاست را میخواهد با همدیگر نزدیک کند و به وحدت برساند که جلسات پیش گفتیم.
بنابراین میبینیم کلیسا مانع از هرگونه انقالب اجتماعی علیه دولت ها میشود و او در چنین وضعیتی برای
اولین بار قیمت عادالنه را مطرح میکند .پس اگر ما میگوییم مسیحیت در اقتصاد و اسالم در اقتصاد ،راجع به دو
تا مبحث صحبت میکنیم .مسیحیت ضعیف در حوزه تفکر اقتصادی و در نتیجه تفکر اقتصادی در چارچوب
اندیشه های ارسطو شکل گرفت .این طرف اسالم قوی بود .اسالم قوی ،نه به خاطر قدرت نظامهای سیاسی بلکه
به خاطر قدرت استنباط احکام .درست است که فقه شیعه خیلی قوی تر از فقه اهل سنت است اما آن طرف هم بی
حساب و کتاب نیست .شما نگاه کنید اهل سنت هم احکامشان بیحساب و کتاب که نیست .دقتهای فقه شیعه
است که به اهل سنت اشکال میکند .اما خوب آنها را نگاه کنید در مقابل مسیحیت اصال قابل مقایسه نیست.
متفکران بزرگی که در حوزه اهل سنت کار کردند کم نیستند .اینها را مقایسه کنید مثال با افرادی که سه دهه قبل از
آنها در مسیحیت بودند چهار پنج تن از آنها را عرض کردم ،اسامی آنها را با سوابق و پیشینههایشان عرض کردم.
حاال برگردیم به اینکه همین ارتباط نزدیک چگونه شکسته شد .به طوریکه ما آدام اسمیت را داریم و این
اقتصادی که االن شما میخوانید .ببینید من سعی کردم برای این دوره از ریشه ها شروع کنم .از این دیگر نمیتوان
عمیق تر بشویم .ببینید همین رابطه ضعیف مسیحیت و تفکر اقتصادی چرا گسست؟ چرا به این روز در آمد که آدام
اسمیت از آن درآمد که االن در کل نظام اقتصاد سرمایه داری یک کلمه نه از خدا هست نه از تعالیم الهی .چرا
اینطور شد؟ خوب برگردیم به همان دیدگاه قرون وسطی ،از همان افرادی که نام بردم ،ارژین ،سن توماس و ...
اندیشه ها چه بود؟ اندیشه آنها این بود که چون انگیزه فعالیتهای اقتصادی عمدتا میل به کسب سود است پس با
قوانین الهی منافات دارد .این اندیشه حاکم بود .بنابراین کلیسا کوشش میکرد تا این معیارهای اخالقی بیاید بر
عملکرد بازار بار شود که بازار وحشی نشود ،طغیان نکند ،بازار را کنترل کند .شبیه این را ما دقیقا در اصفهان داریم.
جلسه پیش من برایتان گفتم راجع به قطب الدین شیرازی که چطور فعالیتهای اقتصادی را ترویج میکرد.
من جمله ای را برایتان میخوانم که جلسه پیش نخواندم .قطب الدین میگوید " :و تا میسر شود که پیشه و معامله
در غیر بازار کند .به بازار رغبت نباید نمود که در خبر است که بدترین مواضع بازارهاست و بدترین مردم کسانی
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که اول در آنجا روند و آخر بیرون آیند .اگر به دو روز کار کردن قوت یک هفته حاصل شود در هفته زیادت از دو
روز کار دنیا نکند و باقی به حق متوجه باشد ".بعد هم میگوید":و هر پیشه که موجب ارتکاب یا وساطت چیزی
حرام و یا زینت دنیایی باشد نباید انجام داد ،همچون زرگری ،دیبا بافی ،نقاشی ،فراشی ،داللی و امثالهم ،که این
همه دوست داشته صالحان نبوده است".
من گاهی وقتها راجع به اینها فکر میکنم ،وقتی که من چند سال پیش کارهای همین قطب الدین
شیرازی را میخواندم و مدون میکردم ،ناراحت میشدم ،االن هم من مطمئنم که خیلی از شما ناراحت شدید .چه
میگوید این قطب الدین شیرازی؟ بدترین مواضع بازارها ست .من خودم در معامالت بورس  800صفحه کتاب
نوشتم 5 ،سال وقت گذاشتم! اما یک حقایق بزرگی درون این مطالب هست. .دوستان یک کم فکر کنید .ما اصال
چیزی به نام نفع شخصی به عنوان محرک برای فعالیتهای اقتصادی در هیچ یک از ادیان الهی نداریم .این دین
مسیحیت ،آنچه در تعالیم اسالمی آمده هم هیچ مطلبی در این مورد نیست .اگر هم االن برخی اندیشمندان مسلمان
حرفهایی را میزنند اینها تحت تاثیر همین جو قرار گرفته اند .یک طوری میخواهند جورش کنند .دین خدا با این
که صبح نفر اول بروی بازار و نفر آخر بیایی سازگار نیست .نفع شخصی محرک نیست .اصال هرجایی که نفع
شخصی محرک بود آن ثمره ،خیری برای آدم و آدمیان نداشت .هر جا که محرک خدا بود ،خدمت به خدا بود،
برای خدا بود ،اجرای فرامین خدا بود ،ثمرات داشت .تاریخ را ورق بزنید ،نگاه کنید.
شما بالفاصله میگویید ای بابا چه حرفهایی میزنید ،این همه رشد که پیدا شده در دنیا همه از همین نفع
شخصی بوده است .میگویم همین که از نفع شخصی بوده االن نگاه کنید همین کنفرانسی که در دانمارک اتفاق
افتاده ماندهاند ،دنیا دارد نابود می شود .حاال به مرحلهای رسیده اند که دنیا دارد نابود میشود .یعنی همین پیگیری
نفع شخصی دارد منجر میشود به نابودی دنیا و ماندهاند و میگویند که مثل اینکه نمیشود کاری کرد .فقر را نگاه
کنید  ،میلیاردها نفر در دنیا در فقرند .آنهایی هم که علی الظاهر در فقر نیستند ،در فقرند .فقر روحی ،فقر نبودن یک
رابطه درست اجتماعی ،فقر نداشتن محیطی که آرام بگیرند .آرامش نیست ،شما به این تراکمی که در این جوامع
شهرنشین میبینید می گویید رشد؟ آرامشش کو؟ شما ببینید در همین شهر تهران میزان قرص آرام بخشی که مردم
مصرف میکنند میزانش چند تن است؟ کیلو هم نمیگویم ،چند تن مردم قرص آرام بخش مصرف میکنند؟ شما
برگردید به گذشته ،مردم قرص آرام بخش مصرف میکردند؟ آن آرامشی که بر دلها بود االن آن آرامش کجاست؟
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بنابراین همانطور که گفتم در خیلی از موارد شما فقر میبینید که عین ثروت است و در خیلی از موارد
شما ثروت می بینید که عین فقر است .اینها را ساده نگیرید ،همین حرفهایی که من االن از همین آقای قطب الدین
شیرازی کازرونی خواندم را ساده نگیرید.
بنابراین در آن زمان همان اندک نفوذ مسیحیت در اقتصاد بود .میبینیم معیارهای خیلی مهمی هست .سن
توماس میگفت انگیزه فعالیت اقتصادی که برای کسب سود باشد هم با قوانین طبیعی و هم با قوانین الهی منافات
دارد .اگر به انسان بگویند انگیزهات از فعالیت اقتصادی چیست بگوید کسب سود ،این را نمیپذیرفتند .میگفتند
این با تعالیم حضرت عیسی مسیح (ع) سازگار نیست .تو تمام جوانی و زندگی ات را برای کسب سود بگذاری؟
سوال دانشجویان :شما نقش یهود را در این ماجرا نادیده گرفته اید؟
پاسخ :درست است به علت اینکه ما در قرون وسطی هستیم و کلیسا و مسیحیت حاکم است و یهود در انزواست.
سوال دانشجویان :یکی از راههای نفوذی که یهودیان داشتند و بهره را هم همینطور کم کم جا انداختند این بود که
چون کلیساها در دوره ای وضعیت مالی خوبی نداشتند مجبور شدند از سرمایه داران یهودی وام بگیرند .کسانی که
صاحبان منابع مالی بودند ظاهرا در آن دوران یهودیها بودند و کم کم در آن دوره آنها توانستند با فشارهای اقتصادی
کلیسا را مجبور به پذیرش برخی مفاهیم بکنند و در فضای کلیسا نفوذ کردند؟
پاسخ :هر چه بود تا این زمان که ما داریم بحث میکنیم نبود .یعنی تا  1200میالدی که زمان سن توماس است ما
چنین چیزی را در تاریخ نداریم .اینها با قدرت ربا را تحریم میکردند .و بعد از ظهور طبقه تجار است که میگوییم
مرکانتلیسم یعنی از  1500میالدی که قاره آمریکا کشف شد .جلسات اول برایتان گفتم همه از آن زمان شروع شد.
پروتستانیسم و اینکه باید تا حدی به سمت ربا رفت و نیز تجدید نظرها در معیارهای مسیحیت به خاطر ضرورت
طبقه جدید تاجر است که نیاز دارد با ربا کار کند .یک ضرورت اجتماعی است تا یک اتفاقی که در یک کلیسا به
خاطر کمبود منابع مالی افتاده باشد .خیلی مشکل است این فرضیه را قبول کردن نمیگویم که من نظر شما را نمی
پذیرم فقط عرض میکنم که به این فرضیه من هم یک توجهی بکنید.
ببینید در جلسات اول گفتم عینیت در ذهنیت تاثیرگذار است .وقتی که این دریانوردی بوجود آمد آن قاره
آمریکا کشف شد و آن سیل خروشان طال به اروپا شکل گرفت طبقه مرکانتلیسم به وجود آمد و تفکر ذخایر پر از
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طال و نقره شکل گرفت ،این بر اندیشه ها فشار میآورد .زمانی که آمریکا کشف شد یعنی  300سال بعد از سن
توماس ،ما میبینیم که در این اندیشهی قوانین طبیعی تجدید نظر میشود و عمدتا در انگلستان است .خیلی جالب
است از قرن  5تا قرن  16یعنی  1000سال قرون وسطی هیچ متفکری از آزادی فرد برای دنباله روی از منافع
اقتصادی صحبت نمیکرد و این را در انگلستان برای اولین بار مطرح کردند .در هیچ کاری در کشورهای اسالمی
هم ما چنین چیزی نداریم .شما در اندیشه همه متفکران اسالمی میببینید چیزی به این مفهوم وجود ندارد .این با
هیچ معیاری از موازین اخالق اسالمی و تعالیم دین ما سازگاری ندارد .آزادی فرد برای دنباله روی از منافع
اقتصادی هیچ جا ما نداریم .این از قرن  16یعنی  1550 ،1540ما اسنادی که داریم از آن زمان است ،یعنی شروع
مرکانتلیسم و کشف قاره امریکا یعنی زمان صفویه ما شروع میشود .اما نکته جالب ببینید چقدر زیبا اندیشه ها
شکل گرفت .آن فشار عینیت دارد شکل میگیرد .پروتستان هم هنوز بوجود نیامده است در همین دوره هاست که
پروتستانیسم بوجود میآید.
اما همین آزادی فرد برای دنباله روی از منافع شخصی در چارچوب همین قوانین طبیعی شکل میگیرد.
این را از دست نمیدهند .این نکته جالبی است .چارچوب تحلیلی که بر اساس همین چارچوب سن توماس می
گفت اخذ ربا حرام است در همین چارچوب میگویند اخذ ربا باعث رشد است! آن موقع میگفتند بر اساس همین
قوانین طبیعی ربا حرام است و حاال میگویند بر اساس همین قوانین طبیعی اخذ ربا باعث رشد است؟ ببینید ما این
را در تاریخ دیدیم من نگران هستم خیلی از اتفاقات برای انقالب اسالمی بیافتد در همین چهارچوب محتوا را
عوض میکنند و جامعه به همراه آن میآید .تمام اندیشمندان با آن آمدند.
ما که االن از دور نگاه میکنیم میگوییم عجب چه طور شد؟ من االن جمالتی را برایتان میخوانم که ما
االن متحیریم چطور اینها مطرح شد و چطور پذیرفته شد .اینهاست که واقعا باید روی آن کار شود .خوب فشارهای
عینی هم البته بوده است مثال وقتی دولتها رشد میکردند در دوره مرکانتلیسم اینها میآمدند امتیازات انحصاری را
به برخی از شرکتها و برخی افراد میدادند .این را فراموش نکنید که کمپانی هند شرقی در  1600میالدی تاسیس
شد .انحصار کامل تجارت ،این دوره تفکر مرکانتلیسمی تفکری است که امتیاز انحصاری به افراد میداد ،به طوری
که شاید حتی بتوانیم دوره مرکانتلیسم را یک اتحادی بین دولتها و منافع تجار بدانیم .بین دولتها و منافع تجار واقعا
اتحاد بوجود آورد منتها توجیه این مساله باز از همین نظریه حقوق طبیعی یا قوانین طبیعی است ،که اوال عملکرد
آزادانه نیروها را اجازه میداد و ثانیا میگفت آثار مثبت دارد .قدیمی ترین متنی که وجود دارد و شاید قدیمی تر از
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این پیدا نشود کتابی است به نام ،discourse of the commen view of this real of england ،این
قدیمیترین کتابی است که وجود دارد .یعنی مطالعهای در رفاه عمومی منطقه ای که پادشاهی در آن حکومت
میکرد ،مثال میگویند قلمرو پادشاهان ،خطه مثال ممالک محبوسه .هنوز کسی نمیداند نویسنده این کتاب کیست؟
اما یکی از استادان تاریخ دانشگاه کمبریج به نام خانم المون این کتاب را در  1929در انتشارات دانشگاه کمبریج به
چاپ رسانده است .این خانم معتقد است که این کتاب در  1549نوشته شده است .اسم نویسنده معلوم نیست.
اختالف نظر وجود دارد این کتاب اولین منبعی است که در آن صحبت از منافع و نفع شخصی به نام محرک شده
است .نفع شخصی به عنوان محرک از آدام اسمیت نیست .آدام اسمیت نیامد یک مرتبه از خأل مثال با چتر از آسمان
بیاید ،همه دارند صحبت از دین و خدا و مسیحیت میکنند بگوید نه ،نفع شخصی ،این ریشه در  1549دارد .آدام
اسمیت  1776این حرفهایش را زد 200 .سال فاصله است .ریشه این صحبت ها  200سال قبل از آدام اسمیت
است .جمالت کلیدیاش را من یادداشت کردم شما با مالحظه این جمالت کلیدی متوجه میشوید که این اولین
جایی است که ما یک جریانی را به این صورت میبینیم.بیان میکندکه هرکس به دنبال نفع شخصی است .جمله
کلیدی دیگری که شاید قوی تر از آن جمله باشد این است ببینید این خیلی قوی است ،میگوید انسانها به جایی
میروند که منافع بیشترشان را آنجا ببینند هیچ صحبتی از اخالقیات دیگر نیست .دارد کم کم حذف میشود .این
قدیمیترین مدارکی است که وجود دارد.
سوال :در مورد اینکه اینها وقتی دیدند اخالقیات نمیتواند جامعه را مدیریت کند رفتند سراغ نفع شخصی برای
مدیریت جامعه؟
جواب :نه  ،ما باید همان زمان را مراجعه کنیم .ما باید گام به گام جلو برویم .ما االن سال  1500هستیم .سال 1540
هستیم .دقیقا ببینید در این  Discourseاین جمله نوشته شده ،اسناد تاریخی روش تحقیق ،حاال آن آقا گفته خوب
اشتباه کرده گفته است.
من یک دفعه در یک جلسه ای گفتم که ما چیزی به نام مارکت سیستم نداریم چون مارکت institution
است سیستم نیست اما اگر بگوییم  free market systemآن گاه سیستم معنی دارد .سیستم بنا دارد ،هـدف دارد
ایدئولوژیک دارد اینها را که نمیشود انسان برای خودش جعل صفت کند .بعد شنیدم یکی از اسـاتید سـر کـالس
فتوکپی گرفتهاند از کتابها گفته نگاه کنید به انگلیسی نوشته است  Market systemبعد یکی از دانشجویان اومـد
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پیش من گفت استادمون گفته اینجا نوشته  Market systemگفتم خـوب نویسـندهاش نمیفهمـد ،بـه انگلیسـی
نوشته؟ خوب خیلیها هم هستند به انگلیسی اراجیف مینویسند .هر کسی به انگلیسی چیزی نوشت که این به این
معنا نیست که میفهمد .یکی از فامیلهای ما قدیما رفته بود شهرهای زیارتی (مثل کربال) میگفت چرا همـه مـردم
به قرآن صحبت میکنند؟ ( چون مردم عربی صحبت میکردند) اون استاد هم فکر میکند هر چه به انگلیسی اسـت
درست است .آن شخص هم نمیفهمد که اینگونه نوشته است و آنهایی که ترجمه میکنند باید پـاورقی بنویسـند و
بنویسند که این شخص اشتباه کرده است .این دانشمند خارجی اشتباه کرده هرکسی کـه در خـارج درس داده مـثال
لندن ،آکسفورد ،هاروارد این معلوم نیست که سواد داشته باشند.
آنچه که ما میبینیم ظهور یک طبقه تجار مرکانتلیسم است .قاره آمریکا کشف شده عزیزمان من 50 ،سـال
بعدش میبینم در کتاب  Discourceاینگونه بحث میکند .این نه به خاطر اینکه یک عده ای نشسته باشند طراحی
کرده باشند بگویند ما اخالق را حذف میکنیم چونکه نمیتوانیم به کمک اخالقیات مدیریت کنیمProfit; interest .

این را ما میگذاریم که بتوانیم مدیریت کنیم .چنین نیروی عاقله ای حاکم بر جامعه نبود هیچ وقت کسـی طراحـی
نکرده است.
اینها یک جریانی است به قولی این پروسه مثل طاق پارچه است همین که بازش میکنیم این خـودش بـاز
میشود ،طراحی نمیکند .حاال نکته جالب این است که در همین کتاب مـا رابطـه نفـع شخصـی و نفـع جمعـی را
میبینیم یعنی میگوید نه تنها نفع شخصی مالک است ،اگر کسی به دنبال نفع شخصی باشد نفع جمعی هـم تـأمین
میشود .چنین حرفی که آدام اسمیت  200سال بعد ثابت کرد .استدالل آدام اسمیت همین بود .که اگر همه افراد بـه
دنبال نفع شخصی خودشان بروند جامعه بهره مند میشود .همین را در این کتاب  Discourceبـیش از  200سـال
قبل از آدام اسمیت نوشته است .این چیزهایی است که در فارسی هنوز نگفته اند در خارج هم راجع به ایـن بحـث
ها به آن صورت اصال کار نمیکنند .ببینید برایتان میخوانم:
What is profitable to one make the profitable to another there fore that is profitable to one and so to
another many be profit to all and so to the commen well.

دقیقا گویا آدام اسمیت در ثروت ملل حرف میزند .یـک نویسـنده مجهـولی در کتـاب 250 Discource
سال قبل از آدام اسمیت عین این استدالل را دارد مطرح میکند .با وجود این میبینیم که در همین کتـاب علـیرغم
اینکه نفع شخصی را محرک میداند علیرغم اینکه سود را محرک میداند ،علیرغم اینکه پیگیری نفع شخصـی را
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با نفع اجتماعی منتج میداند اما در بعضی موارد تفکر مرکانتلیسمی حـاکم اسـت چـه میگویـد؛ میگویـد "آزادی
نیروهای بازار در تجارت خارجی ممنوع است" .به تجارت خارجی که میرسد میگوید نـه" ،زیـرا تـراز تجـارت
منفی خواهد شد" .صفحه  63این کتاب ایـن را بحـث میکنـد .در همـین صـفحه  63اینطـور میخـوانیم "نبایـد
کاالهایی که در داخل تولید میشود وارد کنیم" .مانع میشود؛ اقتضای عینیت است .خوب وقتی که شما این جریان
را نگاه میکنید با آنچه در شروع قرون وسطی بود ،یعنی دوران مسیحیت چون قبل از آن که در آن  500سـال قبـل
از قرون وسطی  1000مشکل بود .اصال مسیحیت در انزوا بود پنهان بود .آنجا هم که شکل گرفتند باالخره ریختنـد
ژرمن ها همه را نابود کردند .پس وقتی که میگوییم مسیحیت یعنی شروع قرون وسطی که ایـن متفکـران بوجـود
آمدند مدرسه درست کردند نشستند فکر کردند کتاب نوشتند .قبل از قرون وسطی سن توما س و ژروه ما متفکری
در مسیحیت نداریم .آگوستین یک زمانی آمد که حدود پادشاهان ساسانی بوده اما کال اتفاقات زیادی افتاد.
بنابراین میبینیم آنچه که در قرن  16دارد اتفاق میافتد بی اعتبار شدن یک نظریه جامعه اجتماعی مبتنی بر
دین بود .این از بین رفت یعنی درست همان دین سست ،همان مسیحیت ضعیفی کـه آمـد بـه اقتصـاد خـودش را
متصل کرد همین مسیحیت ضعیف در نهایت یک نظریه اجتماعی مبتنی بر دین بود .سن توماس میگفت نمیشـود
قیام کرد بر علیه دولت مگر به اجازه ما ،این حرفی داشت ،اینها همه فرو ریخت روابـط اجتمـاعی مبتنـی بـر دیـن
مسیحیت در حوزه اقتصاد مسائل همه با هم فرو ریخت آنچه ماند  Profitبود که اگر فرد به دنبالش بـرود جامعـه
هم برایش بهتر میشود نکته جالب اینکه همه در چارچوب قانون طبیعت اتفاق افتاد .در  1604چارچوب را عوض
نکردند که جامعه نگران نشود چارچوب همان چارچوب ارسطویی است .قوانین طبیعی را از ارسطو گرفتنـد .سـن
توماس بحث آن را دارد .همه بحث آن را دارند .تطابق دین با احکام الهی طبیعـی ،ایـن را حفـظ کردنـد .در 1604
یعنی  50سال بعد از این کتاب ،پارلمان انگلیس برای اولین بار آمد اعطای حقـوق انحصـاری بـه افـراد را خـالف
حقوق طبیعی دانست .در صفحه  218مجله مشروح مذاکرات مجلس انگلیس از آن زمان تا االن مشروح مـذاکرات
پارلمان انگلیس وجود دارد به نام  Common Jornalsمجله مجلس .دو مجله  21مـاه مـی  ، 1604صـفحه 218
این جمله را میبینیم .این خالف حقوق طبیعی است ، .و خالف آزادی های انگلیسی هاست که بیایید این تجـارت
خارجی را در دست افراد محدودی متمرکز کنید.93

93 It

is against the natural rights and against of the subjects of englands to restraint in to the hand to
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قانون ضد انحصار اما بحث آن این است کـه ایـن خـالف قـانون طبیعـت اسـت نمیگویـد خـالف دیـن
مسیحیت است .نمیگوید خالف قوانین اقتصادی است .میگوید خالف حقوق طبیعـی اسـت .ایـن چهـارچوب از
همان زمان ماند ،اینها همه باعث شد که نظریه پیگیری منافع شخصی یک مبنایی برای نظریه پردازی های اجتماعی
شود در  1650همینطور که جلو میآئیم یکی از روحانیون معروف انگلیسی به نام جوزف لی این طور مینویسـد.
از روحانیون بسیار بزرگ انگلیسی بود « .هر انسانی در پرتو قوانین طبیعت و تعقل آن کاری را میکند کـه بهتـرین
امتیاز را برای او دارد ».این یک اصل غیر قابل انکار است .این فرو ریختن کل نظام دین است هیچ نیازی نداریم که
ببینیم خدا چه میگوید .نه اسم مسیح است نه قوانین الهی ،بعد از این در صفحه بعد اینطور مینویسد میگوید این
انطباق منافع فرد و جمع هم هست «.اگر افراد تحت همین قاعده رشد کنند ،مزیتی برای عموم میباشد .هـر نفعـی
که ما برای خودمان بدست آوریم این تبدیل میشود به یک نفع اجتماعی».
خوب " این استدالل کال خاتمه دین است در اقتصاد ولی جلـو میآیـد حـاال در همـین جـا نمیایسـتد ادامـهاش
میدهد .ادامهاش چیست؟ ادامه جریان فکری چیست؟ طبعا این میآید در ذهنیت قانونگـذاران .قـانون گـذار چـه
میگوید؟ هر قانون گذاری و تنظیمی که مخالف جریان طبیعی پیگیری و دنبالهروی نفع شخصی باشد هم غیر موثر
است و هم مخرب است .نه تنها غیر موثر است مخرب هم هست .زیرا که اگر انسان به دنبال نفـع شخصـی خـود
برود با قوانین عمومی طبیعی و طبیعت انسان هم سو است .اصال جهان بینیها کال" متحول شده اسـت .در «1664
توماس من» وقتی که میگفتند معامالت طال ممنوع او بحثش این بود که هرگونه وضع قوانین در این خصوص نـه
فقط موثر نیست بلکه مخرب هم هست عین جمله اوست .این اندیشه ها در اواخر قرن  17یعنـی حـدود سـالهای
 1670-1690میآید به صورت خیلی جامع و کاملی در افکار دو متفکر بزرگ ،که اتفاقا هر دو هم انگلیسی هستند
« ویلیام پتی »94که برای اولین بار مفهوم فردگرایی اقتصادی را مطرح کرد و «جان الک» ویلیام پتی برای اولـین بـار
مفهوم  lesse ferرا مطرح کرد این بحث  lesse ferرا که منصوب به آدام اسمیت میکنند از اندیشه های ویلیـام
پتی است .او اولین بار این را مطرح کرد .نکته جالب ویلیام پتی ایـن اسـت کـه میگفـت مـن در اقتصـاد ریاضـی
میاندیشم .خیلی جالب است نکات جالبی ویلیام پتی میگوید که از بحث هایش میگذریم .البته ویلیام پتـی روال
ک ارش خیلی شبیه قطب الدین شیرازی است .اوال طبیب بود ریاضیدان بود فیلسوف بود و در اقتصاد بحث داشـت.
مثالهایی که میزند درست مثل مثالهای قطب الدین شیرازی است .قطب الدین شیرازی مرتب مثـال از بـدن انسـان
94 -william petty
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میزند و آن نظم طبیعی را میخواهد الهام بگیرد ،در اقتصاد در علوم سیاسی ،در زمینههای مختلف ویلیام پتی هـم
همینطور بود و خیلی جالب است که اینها را آدم با همدیگر مقایسه بکند .خود وایت هد 95یک کتاب خوبی دارد.
وایت هد ریاضیدان معروف و فیلسوف بزرگی است .کتابی دارد به نام علوم و دنیـای جدیـد .ایـن کتـاب قـدیمی
است .در سال  1935ن وشته شده است اما کتاب خوبی است .فراموش نکنید ویلیـام پتـی یـک کتـاب دارد بـه نـام
ریاضیات سیاسی این کتاب خیلی جالب است .طبیب بوده کتابی دارد به نام ریاضیات سیاسی و این زمانی است که
ما تقریبا رسیدیم به دورانی که میگویند به اصطالح قرن نوابغ همه نوابغ در آن دوران بودند .یعنی مرتب اکتشافات
علمی می شد و یک جریانی شکل گرفت به نام مکانیسم ماتریالیستی یعنی آن جبری که در طبیعـت مـیبینیم .ایـن
بحث آمد یعنی آنچه اینگونه تولید شد به این جا رسیدیم و دین محو شد .یک چیز دیگـر نیـز بـه جـایش آمـد و
آن Sicientific philosophy of determinisemبعدها مارکس را بدبخت کرد .این خیلی مهم است.
وایت هد در کتابش راجع به این مقوالت خوب صحبت کرده است .وایت هد خیلـی قـوی اسـت1935 .
کتابش را نوشت  science & the modern worldاین بحث ماتریالیسم مکانیستی را در آن جا بحث کرده ،مـا
در زمانی صحبت میکنیم که نیوتن کتابش را در 1687نوشته است.اینها همه تحت تـاثیر اندیشـه هـای دانشـمندان
علوم طبیعی هستند .بنابراین اینها همه باعث شد که یک جهـان بینـی مکانیسـتی از کـل جهـان ترسـیم شـود .کـه
دانشمندان علوم اجتماعی شروع کردند برای کشف مجموعه ای از قوانین که بتوانند این نظم اجتمـاعی را توضـیح
بدهند .درست موقعی که دانشمندان علوم فیزیکی میخواهند توضیح دهند این جریان بوجود آمد .فرامـوش نکنیـد
که تو همین کتاب  discourceهم (  )1540در صفحات  98تا  100از تشـابه عملکـرد اقتصـاد و مکانیسـم یـک
ساعت صحبت میکند یعنی این اندیشه همیشه بوده است که انسانها میخواستند از این نظمی که در طبیعت هست
الهام بگیرند .این حوزه علوم اجتماعی را آنالیز کنند اما وقتی که کار به اینجا میرسد کـه نیـوتن ایـن بحـث هـا را
میکند و دین کال حذف شده بحث ها از نوعی است که آن عصر روشن فکری و ظهور آن افـرادی کـه نـام بـردم
مونتسکیو و غیره ،ز مینه برای آدام اسمیت و بعد تحوالتی که ما بعـد از آن داریـم .ایـن دسـتگاه تحلیلـی قـوی بـا
کارهای جانالک هم تقویت میشود و همه این اندیشه ها میآید در افکار اسمیت و به صورت بازار آزاد و lesse
 ferو دست نامرئی و نفع شخصی به عنوان محرک که منجر به تخصیص بهینه منابع میشود .این داستان ایـن بـود
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که دین در مغرب زمین چگونه در تفکرات نقش داشت چگونه حذف شود و چگونه آدام اسمیت بوجود آمد سه تا
سوال مطرح میشود که ان شاءاهلل در آینده آنها را بحث کنیم.
انقالب صنعتي ،آدام اسمیت و اشتباه بزرگ ماركس
انقالب صنعتی داستانش چه شد؟ ما هیچ وقت صحبت از انقالب صنعتی نکردیم .آیا آدام اسمیت حاصل انقالب
صنعتی است یا حاصل این مجموعه از تفکرات است که گفتیم؟ اگر بگوئید حاصل انقالب صنعتی است یک قصه
دارد اگر بگوئید حاصل این مجموعه است یک داستان دیگر است مارکس میگوید آدام اسمیت حاصل انقالب
صنعتی است .مطالعاتی که من کردم چنین چیزی را نشان نمیدهد .آدام اسمیت حاصل انقالب صنعتی نیست.
انقالب صنعتی بعد از آدام اسمیت اتفاق افتاد .تمام پدیده هایی که ما امروز میگوئیم انقالب صنعتی از آنجا رشد
کرد بعد از کتاب ثروت ملل بود .تازه خود کتاب ثروت ملل ریشهاش در کتاب تئوری احساسات اخالقی است که
حدود  20سال قبلش بود 16-17 .سال قبلش بود .ریشه آن در درسهای اخالقی است که آدام اسمیت در گالسکو
میداد یعنی  20سال عقب بروید .جزوه های آدام اسمیت و درس نامه های آدام اسمیت در دانشگاه گالسکو یک
مقداریش مانده .اندیشههای آدام اسمیت از آنجاست .که البته شما االن میگوئید چرا از آنجا ،از کتاب
discourceدر سال  1540شروع میشود به افکار ویلیام پتی میرسد البته ما هر آنچه آدام اسمیت مدون کرد
درست است که از آنجا نشأت گرفت اما بعدها تدوینش با آدام اسمیت بود که با آن ظرافت تدوین کرد و اینطور
هم مطرح کرد 10 .سال کارکرد روی آن کتاب اما بحث من این است که آدام اسمیت محصول انقالب صنعتی
نیست چون انقالب صنعتی بعدش اتفاق افتاده است اندیشه های آدام اسمیت اصال برگرفته از انقالب صنعتی
نیست .مارکس در اینجا کامال اشتباه میکند .خیلی من فکر کردم راجع به این که چرا مارکس چنین اشتباهی کرده
است .چون او تاریخ را دقیق خواند اما اینجا این را آورد؟ من با یکی از مارکس شناسان انگلیسی که آن موقع کار
میکردم این بحث را که مطرح کردیم ،شاید مارکس میخواست یک مجموعه کامال منسجمی بوجود آورد که همه
چیز را توضیح بدهد و ل ذا بهترین راه این بود که بگوید آدام اسمیت محصول انقالب صنعتی است .انقالب صنعتی
که ماشینیسم منبع استثمار میشود .برای اینکه نیروی کار مبادله میشود چرا برای اینکه صاحب سرمایه غیر صاحب
کار است و بتواند استثمار را از آن نتیجه بگیرد پس باید آدام اسمیت را میآورد نماینده این مکتب میکرد .اگر آدام
اسمیت را میخواست ببرد مثل من از این جاهایی که بر میخورد به قطب الدین شیرازی ما ،از آن زمان
میخواست بگیرد بیاید جلو .دیگه وقت نمیکرد بحث زیبای استثمار خودش را مطرح کند .بنابراین یک لحظه
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غفلت کرد او را نماینده سرمایه داری دانست اما باالخره دنیا به این کاستی جدی مارکس آگاه میشود و مارکس در
اینجا کال اشتباه جدی کرده ،اگر ما آدام اسمیت را هنوز به عنوان متفکر اقتصاد سرمایه داری بدانیم که این داستان
نفع شخصی و  profitو این قصه ها آنگاه این سوال هست که انقالب صنعتی را جایگاهش را کجا ببینیم و
مارکسیست داستانش چه میشود .و این جدایی کار از سرمایه و ظهور ماشینیسم داستانش چه میشود .این
نهادهای سرمایه داری که دیگر به خاطر نفع شخصی صرف نیست به خاطر اقتضای نظام تولید ماشینیسم است،
نظام تولید صنعتی است هر آنچه در قرون وسطی گفتیم نظام تولید صنعتی نبوده دوستان ،تولید صنعتی نداشتیم،
تجارت بوده به اصطالح مارکس یک دوران سرمایه داری تجاری است نه سرمایه داری صنعتی ،آن وقت اگر ما
قبول کنیم سرمایه داری صنعتی را به عنوان وجه مشخصه اقتصاد امروز اندیشه های آدام اسمیت کجا میرود؟ چه
طور ما هنوز تکیه بر اندیشه های آدام اسمیت داریم و واقعا هم همین طور است؛ در تمام نظریه پردازی ها اندیشه
های آدام اسمیت و نفع شخصی و فردگرایی مهم است .حتی در بحث های کالن اول میروند micro
 foundationآن را پیدا میکنند .میگویند یک فرد به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت است .از این شروع میکنند،
بهینه سازی ها را انجام میدهند .دیگر اینها حوزه های تخصصی شما هاست .این سواالتی است که باید در شکل
گیری تاریخ اندیشه های اقتصادی در آنالیزش به دقت بررسی شود.

121

تاریخ عقاید اقتصادی

دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق

علیه السالم

دکتر مسعود درخشان

ان شاءاهلل که همیشه در پناه امیرالمومنین باشید دلتان از دین خدا از فقه و اصول من االن نه کاری به فقها
دارم نه فقه نه کاری به اصولیین ،اما فهمیدم درک کردم االن ریشه ها را من در اینجا دیدم .برای شماها شاید خیلی
عجیب باشد .االن شما ها هم باید فلسفه بخوانید هم تاریخ هم ریاضیات هم اقتصاد جدید هم تاریخ اندیشه ها را
بخوانید هم از فقها بهره مند شوید .چرا شما نیایید و تحولی به وجود آورید؟
اقتصاد اسالمی جدای از این چهارچوب فقه ما نمیتواند شکل بگیرد .شما باید این را درک کنید باید قول
معصوم را بفهمید چه هست باید بفهمید وقتی که میگوئید این کالم کالم وحی است یعنی چه؟ ایـن کـالم وحـی
داللت بر چه میکند .اینها را همه را باید بفهمیم .بعضی ها صحبت از اسالم و مسلمین میکردند این مفهوم نـدارد.
من یک صحبتی را گوش میکردم میگفت از اسالم دموکراسی در نمیآید ولی مسلمانان میتوانند یـک حکومـت
دموکراسی داشته باشند .این ریشه در کجا است؟ و مسائلی از این نوع .من دلم میخواست هم سـن شـما بـودم و
وقت خودم را به بطالت نمیگذراندم ،وقت ما به بطالت گذشت شما وقتتان را به بطالت نگذرانیـد ،خـدمت کنیـد،
این سرمایه ها را از دست ندهید .انشاءاهلل تعالی همه شما موفق باشید و اگر شما را خسته کردیم ما را میبخشید و
انشاء اهلل که توفیقات الهی همیشه برای شما باشد .صلواتی بر محمد و آل محمد
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