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 1جلسه اول

 چیست؟تاریخ عقاید اقتصادی از مطالعه  هدف

تعهد  اسالمی باشد، ماهمه چیز برای اقتصادو  ا در قالب این مفاهیم بیاندیشیدمن این است که شم فلسفه کار 

 نیم کجا به، باید ببیحتی، معادالت دیفرانسیل .کنیمبرای دینمان استفاده  رایم خوانها که میهمه این چیز ریمدا

این و اگر  این تمرینی باشد که مستقل فکر کنیم خواهیم صاحب نظر باشیم وما می کندمیاقتصاداسالمی کمک 

اندیشه ها چه مطالعه ن کار . بحث را از این جا شروع می کنیم که ایباشد تحت تاثیر این جوها قرار نمی گیرید

 است.هم ها خیلی می اینمطالعه  برسیم کهتوانیم به این نتیجه کنم چند دلیل است که ما میکر می؟ فدای دارفایده

یعنی ، امور تاریخی ای اقتصادی از امور تاریخی هستنده؟ اندیشهشودید دید که اندیشه چگونه تولید میبا 

امّا نظریات پدیده،دین خدا پدیده تاریخی نیست،بود، مثل دین خدا نیست م نخواهندآمدند و بعداً ه، بوجود نبودند

شکل اندیشه های اقتصادی و تحت چه شرایطی چگونه  بفهمیم کهکند کمک مینکته این  .های تاریخی هستند

م که شویاند آگاه میشکل گرفته یع و احوالاوضا چهها در شویم این اندیشهوقتی که ما متوجه می گرفته است.

یک ها هم اینو تبعاً  ها هم در شرایطی شکل گرفته انداین ،ها وحی منزل نیستنداین ،یی که االن هستندهااندیشه

 .موقع نخواهند بود

و  ،کردیم موضع گیری در جهت یک تئوری که ، اعتقاداتمان را صدمه بزنیم بخاطر ایننکند ما دین خدا را  

. شما تشریف ببرید کتابخانه، نظریه استا استگونه نیست. آنچه که میراینکنیم این تئوری ازلی است. نه، فکر می

دام چه اندازه مقاله چاپ ، ببینید چه اندازه مجله و در هر کانددر مجله علمی کنار هم گذاشتهببینید چقی خودتان 

و آن  های دنیاوند در بهترین دانشگاهها پرفسور ش بعضیاست ، سه تا از این مقاله ها باعث شده . دوشده است

آیند و از بین میپس ببینید این نظریات بوجود میرود آنها را بخواند. اجر و قربی داشتند االن کسی نمی موقع چه

 هایتئوری یک از ت شما هستم دلبستگی به هیچکه من در خدماالن درک این حقیقت مهم است. ببینید  .روند

ستم در یک شرایط خاصی شکل گرفته کامالً آگاه ه ص جدی است.ئ، چون می دانم اینها دارای نقااقتصادی ندارم

. چون می دانم که در اقتصاد اعتقاد ندارم نیز نهادی. به هیچ ترتیب د رفتنیک شرایط خاصی از بین خواه در و

                                                
علیه اقتصاد دانشگاه امام صادق معارف اسالمی و در دانشکده  25/7/1388شنبه  در تاریخاست که اولین جلسه از سلسله جلسات تاریخ عقاید اقتصادی این  - 1 

 برگزار شده است. السالم
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، 4، سوسیالیسم3، کمونیسم2ها، کاپیتالیسم"ایسم" . به ایند رفتنخواهها به طور موقتی شکل گرفته و از بین این

 یط خاصی شکل گرفته و از بین خواهند رفت.شرادانم که در یک دارم چون میاعتقاد ن ،5ناسیونالیسم

ه چ بهگویید خواهم از بین برود. شما میو نمی همین، .به چه چیزی اعتقاد دارم؟ دینم را دوست دارم  

دیگر بحث این گونه صحبت ها نیست،  جاگویم نه اینمی؟ به اینجا رسیدی نفکر کردت با آیا؟گوییدلیل این را می

یرمذهبی از های غهای مذهبی از دیدگاهکه دیدگاه ست اج. اینایمان دارم دین تحقانی به من بحث اعتقاد است.

 .کنیمخواهیم نگاه ز این زاویه می. و ابراین موضع ما این استشوند. بناهم جدا می

ها در شرایطی به شویم اینه متوجه میکاین است  هاتحلیل تاریخ شکل گیری اندیشه درکاولین اثر  پس  

سری نظریات که مبنای قوی  به کمک یک .روندتحول شدند و در شرایطی از بین میدر شرایطی م وجود آمدند،

به خاطر تعلق خاطری که به بعضی از خودمان  . نکند مادین خدا را در جامعه مستقر کنیم توانیمما نمی دنندار

، یمتوانم بگویترین پیامی است که من میاین مهم .سست شود نشویم برای اینکه اعتقاداتما یابزارنظریات داریم 

که هر قسمت از تاریخ اندیشه ها را  ،پس برای تحقق این هدف .ها از این نظر مفید استاندیشهتاریخ که مطالعه 

؟ چگونه از بین گونه رشد کرد؟ چداعث شکل گیری اش شکه چه چیزی ب دنبال اینکنید بروید به می شما مطالعه

؟ و تحت چه هند رفتاها تحت چه شرایطی از بین خواند اینهایی هستند که هنوز از بین نرفته؟ و اگر تئوریرفت

. کامالً ست. اصالً این طور نیاند تکاملسیر که اینها  گویید؟ شما نهای دیگر مبدّل خواهند شدتئوری شرایطی به

نیست، ریاضیات  مثل ریاضیاتاصالً اینها  د کهینیبی اندیشه های اقتصادی میکند. شما در مطالعهمسیرها تغییر می

، در حالی که در اقتصاد این طور اضیات نقیض قسمت قبلی اش نیستی. هر قسمت راست روی هم ساخته شده

ن زندگی بودند و حضور مارکس باعث شد نیمی از مردم جها 6از مردم جهان پیرو مارکس نیست. شما ببینید نیمی

ای که قبالً می گفتند ما پیرو مارکس هستیم  . و عدهبه راحتی واژگون شدمارکسیسم ، بگیردشان تحت تاثیر قرار 

وقت خود را صرف  که ردیمک چه اشتباهیگوید ب که . امّا در ریاضیات هیچ کس نیستمگویند اشتباه کردیاالن می 

امّا اقتصاد این گونه  خواندیم. ریاضیات این طور نیست، را هایکالرادچه نیازی بود که ، اصالً ی کردیماعداد اعشار

                                                
2 - Capitalism 

3 - Communism 

4 - Socialism 

5 -Nationalism  

6 - Karl Heinrich Marx (May 5, 1818 – March 14, 1883) 
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ه بگوید این نظریات مهم ای بابت این نظریات قیام کردند و کشته شدند حتّی االن هیچ کس نیست کاست چه عده

سازی پیش میر به سمت خصوصی. االن ما داریم بدون فککه هست ،همین طور استنکند االن هم . استبوده

اصالً ما فکر کرده  های خصوصی،این قضیه پیش آمد، یک مرتبه بانکچرا  .ه همین است. اصالً انگار تنها رارویم

گفتند ع که میآن موق در یک کشور اسالمی به وجود بیاید؟ این نظریه از کجا آمد؟ایم چطور یک بانک خصوصی 

همه افرادی بودند که کامال اساسی را نوشتند هایی که قانون. آنای بوددولتی باشند مبتنی بر چه نظریهها همه بانک

نمی گوییم بایستی بانک خصوصی رشد کند.کنیم و میود آمد چرا فکر نمیمسائل دور بودند؟ این چطور به وجاز 

 ؟ و چگونه به جامعه تحمیل شد ؟ها چگونه شکل گرفتیشهاین اند چه؟دانیم این بانک خصوصی اصال یعنی 

کند؟ ؟ چطور با این سرعت دارد رشد میزی است که االن به وجود آمده است، این بورس چه چیهابورس 

یا ثابت شد که نیاز به بورس ا آهای کشور ممعه در حال توسعه مبتنی بر ویژگی؟ یک جااست هایش چه بودهتئوری

بورس؟ ثابت کنید این نظریه چطور در جامعه ما شکل  از این نوع؟ همه چیز ما درست شده بود اال این ؟دارد

نیاز به بازار  هاشود که ما در بورسیا االن چه قدر این نظریه دارد تقویت می وگرفت که ما نیاز به بورس داریم؟ 

دانستم این کتاب مشتقات را نوشتم چون میل پیش یعنی همین معامالت مشتقات. چرا من هفت سا ؟داریمکاغذی 

این قضیه در کشور  چگونهکار کنیم. راجع به آن  و در ایران بخوانیم .آیدرز دانش مالی است و به سمت ما میاین م

کارشناسان گیرد. وقتی با شکل می خودش دارد مانده است ولیاش باقیهم مباحث فقهیهنوز  ؟آیدما به وجود می

د به هر نحو ممکن بر که باییه یک مانعی است ق. انگار فتوای یک فگیریم، فتوایش را میگویندکنیم میمی صحبت

کنیم. مشکلی نیست چگونه حلش می د. یعنی حلشنگیرانعی است که فتوایش را میطرف شود انگار که اسالم م

 ، فتوایش را هم داریم.بیفتد جااسالمی و نقد در جامعه های مغرب زمین بدون مدّعاه تئوریآن گونه ک کنیم؟می

چه چیزی ها بورس یع به مسئلهراجببینم اسالم : ی باقری بگویدست که به قول حاج آقاا کمتر اقتصاددانی 

 ند که فقیه نسبت به آن مرددچیز حق می دانند و اگر می ببینرا یک  ؟ آنکنندها چه میلی اکثر اقتصاددانوگوید می

غ فقها به یک نحو مسئله را حل رویم به سراو دوم میفقیه به دانش امروز مجهز نیست  کهاین اولگویند میاست 

 است. ترقویی های موجود از اعتقاد به اصل دین ما یعنی اعتقاد به تئور کنیم.می

ی این جزوه، جزوهشد، اسم ر حوزه تدریس میرسی بود که دد ،یکی از دانشجویان جزوه ای را به من داد 

بردم. این ها خیلی لذّت می کردموقتی من این را نگاه می .این را اخیراً به من دادند ،بود 1362بود برای سال  اقتصاد
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نام این  ،ست که االن بگویما یتر چقدر به جا. دیدم یک تیتر دارد و آن تزدمکردم و همین گونه ورق میمی را نگاه

، اصل مان و مبنای تنظیماتمانمبنای اندیشه هایشود ما مسلمانیم، پس وحی برای ما می تیتر، اصالت وحی )چرا که

، االن "7کینزاصالت وحی و تقلید از  "، این است. امّا عنوان است و باید دید خدا چه گفته است برای ما وحی

ترین متفکّر اقتصاد مالی  )ایشان بزرگ 8رابرت مرتونید از ، اصالت وحی و االن بگوییم، تقلجایش همین جاست

به وحی  گوییم ما معتقددر نظر می و کنیماز او داریم تقلید میواقعاً ر عمل ( د، نوبل اقتصاد را هم دارددنیا است

بینیم داریم و میمیکتابی بر  ؟مکنی. می گویند حلش کنید چه کار می، بیکاری هستهستیم. االن ببینید تورم

 .حق است آننی در واقع اعتقاد داریم به آنکه، اند یعآمریکایی و انگلیسی چه گفته اقتصاددانان

ه روند شکل گیری نظریات با مطالع ؟ یعنی شما باید چه بکنید؟کندمیکار حاال تاریخ عقاید اقتصادی چه   

 .فلسفه جلساتی که با هم خواهیم داشتشود میاین  گذرا هستند. بعداً مغبون نشویم. شویم که اینها امورمتوجه می

عاً این طب وجود دارد. های اقتصادیطالعه تحوالت اندیشهاست که در اهمیت م ایمسئلهترین این به نظر من مهم

ی این ناشی از یک مجموعهگوییم نظام سرمایه داری ها، وقتی میی نظامنزدیکی دارد با مطالعهمطالعه ارتباط 

گوییم سوسیالیسم . وقتی میاندلید کردهست که اقتصاددانان تویی اهاتئورییک سری از یعنی ناشی از  فکری است.

 ؟ بحثی است که به آن خواهیم رسید.انده. چرا آنها این گونه اندیشیداستناشی از اندیشه های گروهی بوده 

های اقتصادی زمینه الزم است یشهاند. بنابراین مطالعه تاریخ ود این نظام حاصل این تفکرات استامّا خ 

ما را ها شکل گرفتند و این نظام ها زندگی همه . چطور نظامها را متوجه شویممبرای این که ما شکل گیری نظا

یست امّا کاشف از بعضی حقایق اند که خوب ننوشتهجمالتی خارجی . بعضی از دانشمندان دهددارد شکل می

دانند. اما مردم نمی نداهددانان درست مانند پیامبران بر زندگی مردم تاثیر گذاشتی از اقتصاگویند که برخمی، است

ده . اینکه مردم چگونه زندگی کنند بدین وابسته بوزندگی نیمی از مردم جهان اثر گذاشت، مارکس بر مارکسمثالً 

 . اندیشیده استکه فرد چگونه می

در  .قبالَََ سازمان برنامه نبوده استبوده است،  از هرکسیمن و شما تا به االن بیش تاثیر کینز بر زندگی  

. اشت همه به خاطر تعالیم کینز است، قبالً دولت اینگونه در فعالیت ها حضور ندگذشته بودجه ها به این گونه نبود

                                                
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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شود زندگی مردم شکل بگیرد و به یک نحو خاص این اندیشه ها باعث می .ها نقش مهمّی داشتندس اقتصاددانپ

جوامع مختلف را  گیی زندکند که شیوه و نحوهاریخ عقاید اقتصادی به ما کمک می. بنابراین مطالعه تشکل بگیرد

 .درک کنیم

طرز تفکر یک انسان از  ناشیهمه گیرد که آیا نظریات اقتصادی این سوال در ذهن همه شما شکل می طبعاً 

به من بگو منبع "که می گوید:  ؟ آیا حرف مارکستده اسوه زندگی او نبوحآیا تفکر یک انسان ناشی از ناست؟ 

 ؟ آیا فردی که در یک نظام خلق شده و دربایستی بپذیریم "کنیونه فکر میمدت از کجاست تا به تو بگویم چگدرآ

پس  ر می تواند آن نظام را تغییر دهد؟؟ پس چطوآیا فکرش متاثر از آن نظام نیست ،آن جایگاه و روابط قرار گرفته

، چطور توانست نظام را های بعضی ها تغییر کرد؟ اگر فرد مخلوق نظام استیشهگوییم نظام ها به خاطر اندچرا می

 بایستی به آن رسید.ی خود مطالعه ؟ این بحث ها خیلی جدی است که درتغییر دهد
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 9ونـطالــافهای بررسي اندیشه

خواهم جایگاه می. امّا االن که که نبایستی خیلی به گذشته رفت دم. من معتقد بواآلن بحث را از کجا انتخاب کنیم

 . به گذشته بروم . طبعاً باید از افالطون آغاز کنم. این را مشخص کنم، مجبور هستم

افالطون از  ،شاید در بین متون .استزیسته سال قبل از میالد مسیح می 400 الی 350در حدود  افالطون 

. کتاب آل را تصور کندی ایدهو یک جامعه از منشا دولت های شهری سخن بگویدت اولین کسانی است که توانس

  و کاشف از این دو دیدگاه است.ا "قوانین"و تا حدی کتاب  "جمهوری"

. علت واسطه همین تقسیم کار توضیح داد ها را به. منشا شهر و دولتافالطون تقسیم کار را مطرح کرد 

. این های بشری دانستنیازتعدد  ،و از سوی دیگر وی طبیعی در مهارت انسان هاتساتقسیم کار را از یک سو عدم 

. افالطون با این دیدگاه توجه خود را به آنالیز اقتصادی در اختیار داریم ترین تحلیل است که ما در رابطه باقدیمی

بردگان ": گویدشوند. میمی حاال بردگان توجیه ،هستنددر این ساختار بردگان  .کندجتماعی معطوف میساختار ا

 ".باید باشند تا کارهای پست را انجام دهند

طبعاً باید کارهای تقسیم کرد.  کار را به دو دسته کارهای پست و کارهای عالی )پسندیده( افالطون نبنابرای 

باید  ،ای پست هست، چون بردگان جایگاه خوبی ندارند. پس مادامی که کارهکندپست را مترادف با بردگان 

باید توجیه بشوند. برای  تصادی ذهن افالطون را شکل می دهد. بردگان. اینجاست که وضعیت اقبردگان هم باشند

، دفاع، مدیریت شهرهاکارهای پست مانند تولیدات و کارهای عالی مانند کارهای پست هستند.  اینکه متکفل انجام

وظایف خود را انجام دهند عدهمتکفل کارهای عالی هستند بتوانند که برای اینکه افرادی  است. یدنجنگ و قضاوت

دهد که افالطون را نشان می . این اوضاعیکه کارهای سخت را انجام دهند ،ای باید به عنوان برده حضور پیدا کنند

به کاوش  این جاست که افالطون شروع. بردتاثیر عینیت را بر ذهنیت می ساس این اوضاع باید فکر کند یعنیبر ا

 ی مدیران جامعه موفقیت پیدا کنند. او معتقد بود برای اینکه طبقهکند چرا که او فیلسوف بودودش میهای ذهنی خ

. این جاست که دیدگاه یک متفکر فقط باید به منافع عموم فکر کنند. ستی تحت تاثیر منافع شخصی نباشنداینها بای

، منافع شخصی خود را مبنا ر باید به فکر منافع عامّه باشنددیگ ،جامعه . رهبرانخواهد حق را از باطل تمییز دهدیم

چه کار کنیم که مدیران جامعه تحت تاثیر منافع شخصی  این اتفاق روی دهد؟قرار ندهند. حاال چه کار کنیم که 

                                                
9 -Plato 
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باشند به ی چیز . چون اگر مالکا بگیریم. نباید مالک چیزی باشندباید مالکیت خصوصی را از آنه ؟قرار نگیرند

ی حاکم برای طبقه یک سوسیالیسمبینیم افالطون صحبت از بنابراین می ،خواهنداند، بیشتر میدنبال منافع شخصی

 .ک سیستم آریستوکراسی به وجود آمد، یوکراسیکستیآر میک مالکیت اشتراکی و به اصطالح یک کمونیس ،کندمی

وقتی  به ویژه طبع انسانطبع انسان نمی پسندد.  که حاصل فکر یک فیلسوف است، را ومیمالکیت عم  

یدا کرد، قدرت اقتصادی ی قدرت سیاسی و اجتماعی پ. این طبع انسان است که وقتخواهدقدرتمند شد بیشتر می

نباید های یک فیلسوف مبنای . مبنای عینی نداشت ،، این نباید. امّا از نظر او نباید اینگونه باشدخواهدبیشتری می

نیت حاصل عقل ماست مانند و یک ذهنیت داریم. ذه کند. ببینید ما یک عینیتتایید نمی را ارد و عینیتعینی ند

ها دانش فنّی )تکنولوژی( این یت آن چیزی است که در جامعه است، روابط اجتماعی وضعیت تولید، عینافالطون

بینیم . میباید با یکدیگر سازگار شودت که . یک ذهنیت است و یک عینیی چیزهایی است که در عینیت استههم

حکمران ی رود که طبقهت او به سمتی میکند امّا ذهنیداری است می آید توجیه عینی میهافالطون آنجایی که برد

 توان در جامعه پیاده سازی کند.ا این را نمیمّنباید مالکیت خصوصی داشته باشد ا

الطون التزامات قلبی نداشت و . افت، ما التزامات قلبی داریمدر دیدگاه اسالمی، عالوه بر عینیت و ذهنی  

بینید دنبال آن وقتی شما یک روایت و آیه قرآن می .حث شده استگوید که در قرآن و یا احادیث این گونه بنمی

 اسالمی دردانید. فرق اقتصاددان اسالمی و غیررست و حق مید بلکه آن را دنیستید که در مورد آن کنکاش کنی

 .د نسبت به اینکه آن حاصل وحی استهمین است .یعنی ایمان داشته باش

حاال اگر کسی بگوید . و اقامه قسط جزو ارکان ماست دالت، قسط، عآیداالن آنچه که از دین بدست می 

مکن است ناظر یعنی در زمان تحقق رشد اقتصادی ما م ،برای تحقق عدالت بایستی رشد اقتصادی به وجود آورد

پذیرم . اصالً نمیکنمروم و فکر میکنم و سپس میی. من گوش معدالتی باشیم. این را برای من ثابت کنیدیبه ب

کند تزامات قلبی من چیز دیگری حکم میکند امّا ال. استدالل عقلی میالتزامات قلبی من چیز دیگری است چرا که

کنم و دهد تا آخر عمر فکر میکنم جواب نمیفکر می. دوباره گیریمکنم جواب نمیتنها فکر می پذیرم ون نمیم

ا حق آن است که دین من به من نتوانستم این مسئله را جواب دهم اما ام ،گویم مُردمفهمم میمسئله را نمیجواب 

 ،به ایشان که دوست او هستم می گویم من که از دنیا رفتم نتوانستم آن را ثابت کنم تو آن را ثابت کن .گفته است
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 قطعاً جواب خواهد داد .سپاردی میبه بعد ،تواندکند امّا نمیا بگذار او هم عمر خود را صرف میه عمر خود ریقب

 .این التزام قلبی من است

دان ما در این مسیر چرا اقتصاد دیک به هزار سال کار فقاهت داریم،ببینید ما که وحی و ائمه اطهار و نز 

. بحث من در را عقالً در این مسیر اثبات کند مسئله تارود این موضوع نمی و چرا او به دنبال کند؟حرکت نمی

عقلی خود را به آن سو هدایت کنیم. های ش یر رهنمود کرده باید تمام کاواینجاست که اگر دین خدا به یک مس

بر اساس نی شود، اقتصاد اسالمی یعاقتصاد غیر اسالمی مشخص می می وتصاد اسالکه فرق بین اقجا است این 

ا م ،ش خودت را در این مسیر انجام بدهو غایت کوشکند، عقالً در آن مسیر حرکت کن آنچه که وحی داللت می

 .گوییمبه این اقتصاد اسالمی می

د. عینیت با هم سازگاری پیدا کننها بایستی این .التزامات قلبی پس ما سه موضوع داریم عینیت، ذهنیت و 

برویم و همه با هم در پرتوی آنچه که ما قلباً  نیتو به دنبال عقال اش را کشف کنیممندیرا باید ببینیم و قانون 

گیری نکنیم، ی نه اینکه ما اندازهنظام اسالم .اگر این کار را بکنیم نظام اسالمی داریم .تالش کنیم معتقد به آن هستیم

پارامترها را  ،کنیماندازه گیری می ،ریمدااقتصاد سنجی  نیست ما؟ چرا قتصاد اسالمی نیستااقتصاد سنجی در 

  شود؟ در زمانی که آن داللت خاصی بکند.ا قلب در چه زمانی هماهنگ میاینکه مانعی ندارد امّ ،زنیمتخمین می

ت خودش را . عقالنیمشاهده کرد و بردگی را توجیه کرددر اینجا عینیت را  ، افالطونافالطونبر گردیم به  

الکیت اشتراکی . مو بایستی به منافع عمومی فکر کند ید باید از منافع شخصی منزه باشدگومی دید و به طبقه حاکم

دست  بهکسی که قدرت را  ین که با طبع انسان سازگار نیست.غافل از ا ،را نتیجه گرفت برای طبقات حکمران

واهد احکام اسالمی را خگیرد و میی که قدرت را برای خدا در دست میکس شود، مگرگیرد زیاده طلب میمی

شاگردش ارسطو نظریاتش  ، بنابراین نظر او با اشکال مواجه شد و دیری نپایید کهد. اینها زیاده طلب نیستندپیاده کن

 .را رد کرد
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 10وـارسطهای بررسي اندیشه

در کتاب  .، ارسطو اقتصاددان تحلیلی خوبی بودکندسال پس از افالطون ظهور می 60 – 50در حدود ارسطو 

افالطون از نظر امّا اشکال کار  .کندتمرکز خود را روی دولت معطوف می مانند افالطون ، او"سیاست و اخالق"

افتد برای یک عقل ارسطو بکار می ی حاکم نفی کرد،وصی را برای طبقه، افالطون مالکیت خصارسطو این بود که

. از ، داستان افالطون و ارسطو نیستگویمدرسی را که من برای شما می .ین مانع را در عینیت از بین ببرداکه  ،چیز

الب را به یکدیگر ، این مطاسالمی و یک حکومت اسالمی داریم جا من به امروز مراجعه می کنم که اقتصادآن 

ای از چه استفاده االنببینید ی افالطون را باید ببینید و شما نظریه .ی این ها به هم متصل اندهمه بایستی وصل کرد.

امور بر در صورتی که  ،طوارس د چرا ارسطو این گونه می اندیشید؟گویم به این فکر کنی. من میآن باید بکنید

 .بیندمانعی در جریان تنظیم امور می ،افالطون باشد ایده آلیسماساس 

به زیاده خواهی آنکه قدرت حاکم ؟ در جهت رفع مانع برای به کار برد امّا در چه جهتی ش رافکر  

 و هزاردو ،های افالطونی قدرت حاکم نباشد. همان دید گاهزیاده خواهمانعی در برابر  خودش برسد و

بینیم یک ایده آلیسم در افکار . دوباره میشودای ظاهر میبه گونه 11ام اسمیتآدهای سال بعد در اندیشهچهارصد

در  "تجار هم دولت مردان خوبی نیستند ،اجر خوبی نیستدولت ت"می گوید:  تآدام اسمی. شودهر میاسمیت ظا

 همان ذهنی گرایی است. انعکاسی از اندیشه های افالطونی، بینیم، باز میاین وضعیت

همان سوالی که برای  مردان خوبی نیستند. حال چه کنیم؟ دولت تاجر خوبی نیست و تجار هم دولت 

و تاریخ اندیشه های اقتصادی را مستقل فکر کنید گویم که من می. این ون بود برای آدام اسمیت مطرح استافالط

ید آقای افالطون و ارسطو چه کنیم؟ آقای . باید پرسبتوانید این سواالت را جواب دهیدبخوانید برای این است که 

درست  .دولت مردان زیاده خواهی نکنید ،م؟ بگوییم درس اخالق به دولت مردان بدهیم؟ برویآدام اسمیت چه کنیم

دراکوال را مثل این است که ، ک تاجر را گذاشتند وزیر بازرگانیی)زیر شدید و... است که قبالً تاجر بودید و االن و

 (بگذاری رئیس بانک خون.

                                                
10- Aristotle 

11 -  Adam Smith 
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شود ای یک نظام سیاسی دینی نباشد نمیاینجاست که تا وقتی مبن نای نظام سیاسی بایستی صحیح باشدمب 

سال که تاریخ عقاید اقتصادی درس  30. من در خالل این ها کردبایدها و نباید صحبت از و الق کردصحبت از اخ

به این علّت که جوان  ،بیشتراین نعمتی را که شما دارید و من کمتر و شما می بینم  کنممی دهم هر چقدر فکر می

 گونه بیاندیشید چگونهفکر شوید و این هم من،. شما با هستید و آن یک نظام دینی است این را دست کم نگیرید

دولت تاجر  ،این هم آدام اسمیت بودآن نظر افالطون و نظر دیگر ارسطو و  ؟می شود یک نظام سیاسی ایجاد کرد

دموکراسی "، در مورد دموکراسی 12سخن چرچیل؟ خوبی نیست و تجار هم دولت مردان خوبی نیستند، چه کنیم

؟ کسی که بران برای چه آمدند، پیام، حکومت دینی، البته داریم"ماه سیاسی است امّا بهتر از آن ندیدبدترین نظام 

 کند. به دین خدا دارداین گونه فکر می اعتقاد

دلیلی اقامه می ،اندازدعقل خود را به کار میو ه دفع مانع کند ور است کارسطو مجب ،برگردیم به ارسطو 

انگیزه  شود،نیست و رشد حاصل نمیالکیت خصوصی نباشد انگیزه . اگر مشودعین دلیلی که امروز اقامه میکند 

آنچه که در اقتصاد ی بینیم عصاره. میمطالبی که شما در خرد خوانده اید، انگیزه برای کارایی و تمام لیتبرای فعا

فتار ه و رو آنچه که مطرح است انگیزه رفتار مصرف کنند شوددر اندیشه های ارسطو دیده میکنیم خرد مطالعه می

 . آیدرفاهی در افکار ارسطو می ، یعنی انگیزه های مادی وتولید کننده براساس مطلوبیت

مسئله استفاده  ،مالکیت خصوصی نیست که افالطون مخالف آن بود ،کند که مشکل کارارسطو بیان می 

کرد النیت هدایت میبه عق . بنابراین افراد راشودوصی است که بدرستی انجام نمیخصاز مالکیت  عقالییصحیح و 

درستی بهره برداری کنیم. در این ه خصوصی ب مالکیتگفت از وی می .نه حذف نهادی به عنوان مالکیت خصوصی

کند. ان و حکومت شوندگان تقسیم میمت کنندگو. جامعه را به حکسطو حاکم استدیدگاه افالطون بر اروضعیت 

 ،و بردگی هم طبعاً امری مورد تایید بوده است، کارگران بان کسبهارت است از دهقانان، صاححکومت شوندگان عب

 .هدچرا که نظام تولید بایستی کارش را انجام د

و علمای  ی تمام حکمارح کرد که در اندیشهشاید ارسطو اولین فردی بود که آمد و فن تدبیر منزل را مط  

دیگر ز یکو ارزش مبادله و ارزش مصرف را ارد مبادله را خیلی جدی مطرح کبحث اسالمی در قرون وسطی بود و 

 exchang value )و ( use valeuبه صورت همانیکه آدام اسمیت. ارزش مبادله و ارزش مصرف تفکیک کرد

                                                
12 -  Sir Winston Leonard SpencerChurchill  



 دکتر مسعود درخشان            علیه السالم        تاریخ عقاید اقتصادی           دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 

11 

 

مطرح کرد و همانیکه بعد ها مارکس مطرح کرد و از دل آن تئوری استثمار را درآورد و نظام سرمایه داری را نشان 

 .مواجه شده است ریزی و فرود که با بحران دا

گیرد و در طول زمان نتیجه ر تاریخ اندیشه ها مفاهیم شکل میبینیم دولی مفهوم همان مفهوم است می 

مفهومی در بیاوریم  ،از همین ارزش مبادله و ارزش مصرف توانیممسلمانان نمی شود. چرا ماری از آن گرفته میدیگ

  که نظام ها را تحت تاثیر قرار دهد؟

تواند تولید کند از ارسطو مییعنی پول ن "ستاپول ناز"پول بود و عبارت  الل دیگر ارسطو در موردتدسا 

 .است. چون پول نازاست پس ربا غیر طبیعی است چون دین نداشت که بگوید حرام است گفت غیر طبیعی است

 .بار ارسطو مطرح کردایه را اولین یعنی سرم ،ی ارزشبه عنوان ابزار مبادله و ذخیرهپس مفهوم پول 

. من در این میالد مسیح اینگونه آنالیز کردنداین دو جریان فکری به عنوان دو غول اندیشه ها در قبل از  

های عقالنی خود توانستند در عینیت تاثیر ثر از عینیت بودند. چطور با کوشش مدت گفتم که چطور اینها متا

تالزم و تطابق و سازگاری با ترتیبات  آید و چوند افالطون مینبگذارند و چطور کاوشهای عقلی یک فیلسوف مان

باز به کمک استدالل عقلی و . توسط شاگرد خودش ی حاکم مالکیت را بگیرداز طبقه خواهدمیو  عینی ندارد

ی های اقتصادان اندیشه. همین دو مطلب شاید کافی باشد که ما جریریزدنگیزه، اندیشه های افالطون فرو میبحث ا

جا ظاهر میآییم و در هر گام با یکدیگر می امّا ما این بحث را گام بهتحلیل کنیم. هزار سال حدود این سه را در

 .کنیم
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 انـتم باسرو حوالتتـبررسي 

، در روم باستان یک جریان است یونان باستاننسبت به  ی کامالً متفاوتی از اندیشه هاهاستان یک پدیدروم بدر 

ملل ن این بود که این روم از نظر جغرافیایی مرکز رفت و آمد است و این جریاافتادن دیگری در حال اتفاق 

و یک جریان در روم به وجود آمد که ما برویم یک حقوق مشترک بین المللی در بیاوریم یعنی از این  مختلف بود

. آن مفهومی که در ق های مختلف دارند، وجه مشترک را دربیاوریمای مختلف و حقواقوام مختلف که سنت ه

، مبنا چه عنی یک نوع حقوق مشترک بین الملل. یمطرح است در آنجا شکل گرفت "یوش جنتینوم"نام حقوق به 

، بنابراین اولین اندیشه نه اینکه خواست خداست() به طور طبیعی وجود داردقوق مشترکی که حگفتند ؟ میبود

، اینجا بود داشتاین در یونان باستان نمی توانست شکل بگیرد چون ضرورت ن .حقوق طبیعی به وجود آمدهای 

بینیم میهمین است که روم به وجود آمد و  بینیم درمختلف بود با حقوق های مختلف، میوام که محل ارتباط اق

 تاثیر گذار بود.ت ها در شکل گیری نظام حقوقی و در حقوق مل قوانین طبیعی و حقوق روم چقدر

 است.تحت تاثیر حقوق روم بوده خیلی از احکام اسالمی بگویند ، کهکنندش میخیلی از غربی ها کوش 

 اینبینیم می است برای قدرت بزرگی که در آنجا به نام حقوق طبیعی به وجود آمد،ای خیلی جریانات پیچیده

آید در افکار ود میشظاهر می فیزیو کراتهاآید در افکار دید میهمان طور که بعداً خواهید ، وق طبیعیی حقاندیشه

وم نکته جالب در حقوق طبیعی ر .کندمختلف خودش را ظاهر می شود و همین طور به صورت ظاهر میآدام اسمی

ق که هر فرد ح در مقابل جامعه گرایی افالطون و این گرایی. یک فردکندفرد گرایی محوریت پیدا میاین است که 

. فرد آیدجزء حقوق طبیعی اش به حساب می ،ال خودش هر کاری را انجام دهدو با مدارد هر مالی را بدست آورد 

حاصل چنین نظام حقوقی  این مالکیت فرد را در واقع تهدید کندحق تصرّف در مالش را دارد و هیچ چیز نباید 

نام روم که محل داد و ستد است، بحث آزادی قرار به . طبعاً وقتی یک نظام باشد در یک شهر و منطقه طبیعی است

احترام به آن قرارداد  . که حاال هر دو نفری هر قرار دادی را با یکدیگر منعقد کردند بایددادها مطرح می شود

 .با یکدیگر توافق کردند و این توافق قابل احترام است ر. دو نفکه آزاد بودند باهم به تفاهم برسندبگذاریم برای این

مگر اینکه قانون خالفش را بگوید. پس اصل  . قابل احترام استبینیم که تا به امروز ادامه دارداین اندیشه را می

 این است که این اصل ،. هر دو انسانی که با هم توافق کردندآزادی قرار دادهاست. اختیار افراد در عقد قرار داد

ها معتقد خیلیبینیم یاین م. بنابر«البته به شرطها و شروطها»ع کند دفا از آن . و حکومت بایدقابل احترام است توافق

ی حقوقی نظام سرمایه داری شهری از یک طرف مالکیت خصوصی و از طرف دیگر آزادی قراردادهاهستند که 
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، یعنی اگر شما میچیزی فرا تر از این است ما بعدها خواهیم دید که .چیزی جز این نیست کاپیتالیسم و است

، این نظام چگونه دارد عمل ستک جهانی و صندوق بین الملل پول چیواهید نظام سرمایه داری را بفهمید که بانخ

امّا باید ببینیم که چه شد که نظام سرمایه داری این شد که االن  .باید از اینجا شروع کنیم .د و چگونه سرپاستنکمی

 .ینیممی ب

و این نظام بنا بر استدالل  نظام سرمایه داری هست شکست خورد و کمونیسمگوییم نظام اگر می 

که  ؟ آیا بخاطر فرد گرایی استستا جاودانه است آیا به خاطر این مسائل مالکیت خصوصی و قراردادهامدافعانش 

ه هایش از روم آغاز آیا این مجموعه باعث بقای نظام سرمایه داری شده است که اندیش ؟مبنای لیبرالیسم می شود

نه برای  ؟لیل این آزمایش ها را انجام دهیمامّا به چه د ضیه ها را یک به یک آزمایش کنیم.د این آزمون فربای شد؟

 برای این بلکه .درست گفته یا مثالً آدام اسمیت درست گفته است کینزدرست گفته و یا  13ساموئلسون بگوییم اینکه

 1400ی سابقه ،دین ما چه می شود ،تکلیف ما چه چیزی است ،تجا اسکه بگوییم اسالم در این میان کاست 

م این آنالیز ها بدین منظور تما ،به آن اعتقاد داریم چه می شود دی که مایسال چه می شود و این تمدّن عظیم توح

 . است، این را فراموش نکنیم

 

  

                                                
13 - Paul Anthony Samuelson 
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 های دیني در اقتصادو ظهور اندیشه قرون وسطيتحوالت 

بود  "14کنستانتین". در واقع در زمان شودو غربی تقسیم می شرقیمیالدی به روم  300امپراطوری روم حدود سال 

ماند که باقی. روم شرقی میالدی منقرض شد 476در  . بعد روم غربیمذهب رسمی کردرا مسیحیت  وی که

ی بین . فاصلهبه دست حکومت عثمانی منقرض شد 1453شود و این هم در سال می "15بیزانس"امپراطوری 

 گویند.می را قرون وسطی 1453- 476

امّا نوعاً تعریفی که پسندیده شده فاصله بین  کنند،هزارسال، بعضی تعریف دیگری مییعنی در حدود  

. قانون روم که گوینده حدود هزار سال را قرون وسطی میطوری روم شرقی در فاصلامپراطوری روم غربی و امپرا

 .می باشدم قانون به اصطالح مدوّن روم به نا ،میالدی مدوّن کرد 529امپراطوری روم شرقی در  "16ژوستنین"

ز مغرب زمینی ها ریشه های میالدی( باشد که بعضی ا 610سالم )به ظهور ا آن شاید به خاطر نزدیکی 

گویند به خاطر . اگر افرادی این مطلب را میباطلی استالبته امر  ،را در حقوق روم می خواهند ببینندحقوق اسالم 

قرن  5میالدی یعنی به مدت  1200میالدی تا سال  700کته جالب این است که از سال ن این نزدیکی هاست.

در این فاصله اسالم تا اسپانیا و جنوب فرانسه و از طرف  .در جهان شاهد هستیمحاکمیت بالمنازع نظام اسالمی را 

ها در اقتصادی و نظریه هایدر این دوران تئوریخواهیم بحث کنیم که چین و هند گسترش یافت. حال میتا دیگر 

 چه بوده است.این هزار سال 

یت از آن کلیسا بود و اروپا حاکم است در این گستره خاص درمشرق زمین که حاکمیت اسالم بوده در 

ترین کسی را که می. مهمکردندیکه مذهبی فکر مبودند و اندیشمندانی  17کیاسکوالستی، اندیشمندان اندیشمندان

زیسته می 1274-1225وی در سالهای  بوده است.18سن توماس نوان اندیشمند آن دوره نام ببریم، توان به ع

 است.

                                                
14 -Konstantin  

15 - Bizans 

16 -  

17 - Scholasticism 

18 - san tomas 
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اولین  1260این را در نظر بگیرید،  ید که سن توماس چه زمانی بوده استبرای اینکه شما متوجه شو 

 22کمبریجو در فرانسه تاسیس شد  21سوربون سال بعد از 180-170 یعنی حدود(20)کالج مرتون 19آکسفوردکالج 

مولوی و  ،با زمان سهروردیدر کشورهای اسالمی مقارن  این زمان کسفورد تاسیس شد وآسال پس از  300

 سعدی است.

نظام اجتماعی و اقتصادی در مرتون از رجال مذهبی انگلیس بود و کالج مرتون جزء کالج های مذهبی بود.  

بود و کلیسا هم جنبه ملّی نداشت بلکه یک جریان جهانی مسیحیت بود یعنی  23فئودالیسمقرون وسطی مبتنی بر 

. به ت از یک حکومت های ملّی کنیمصحب پس ما در قرون وسطی نمی توانیم ،بیاندیشدکلیسا نمی توانست ملّی 

، مردم تحت حاکمیت کلیسا بودند و جهان رادی که در یک حکومتی هستند نبودافعبارتی مفهوم ملّت به معنای 

توانستند با یکدیگر و به همین دلیل میان اروپایی التین بود دکردند. زبان رسمی بین دانشمنفکر می یمسیح

همان طور که در کشور های اسالمی زبان . اعث رشد علمی دانشمندان در اروپا شدو ب مراودات علمی داشته باشند

 امّا نظام مسیحیت از نظر فکری به ید فکری نظام مسیحیت محوریت داشتاز د .24عربی زبان رسمی علمی بود

سطو مورد ار بنابراین د.یرگمیقرار مبنای مسیحیت استداللی . طبعاً تعالیم ارسطو شدهای استداللی مجهز میاندیشه

. ابن سینا ارسطو را کند، ارسطو محوریت پیدا میهمین اتفاق در جهان اسالم رخ داد. دقیقاً توجه ویژه قرار گرفت

 .پردازنددیگران نیز به شرح ارسطو می ، فارابی وشرح می دهد

نشمندان اسالمی را های داکنند به همین خاطر اندیشهین اصحاب کلیسا روی ارسطو کار میدر مغرب زم 

بهتر ارسطو را بفهمند و ارسطو را که بود  از اینکه کاشف  چرا ،خواندندو می هخیلی سریع و مشتاقانه ترجمه کرد

رفت سن که اندیشه های ارسطو زیر سوال می، در مواردی که مسیحیت استداللی را عرضه کنندبیاورند برای این

این دو الزوم و ملزوم یکدیگر بودند. و بدین  .آورددر تایید افکار ارسطو می یمسیحیت شواهدخود توماس از 

                                                
19- oxford  

20 - Merton College 

21 -sorbonne  

22 -Cambridge  

23 -Feudalism  

ن بایستی به مطالعه ی احادیث و نی. همچدشما برای متوجه شدن شرایط اقتصادی اجتماعی آن زمان بایستی به مطالعه کتبی همچون قابوسنامه بپردازی -24 

 .روایات بپردازید تا شیوه کسب و کار و تجارت را در یابید

http://maps.google.com/maps/place?hl=en&rlz=1W1ADSA_en&oq=kambri&um=1&ie=UTF-8&q=cambridge&fb=1&ftid=0x89e370a5cb30cc5f:0xc53a8e6489686c87&ei=ad6DS8PKMseOjAf6otyJAg&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CAcQ8gEwAA
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ون وسطی در حوزه اقتصاد در قر "منع ربا"و  "قیمت عادالنه"جالب است که دو مفهوم  ها جلو رفتند، ترتیب این

  شکل گرفت.

 قیمت عادالنه

مسلمان و جای دیگری انشمندان این را ما نزد دیه ظاهر شد شباین پدیده برای اولین بار در افکار سن توماس  

های کشورهای اسالمی پس دانشگاه بود،شده برگرفتههای بغداد از نظامیهسراغ نداریم. شما دقت کنید آکسفورد 

 خیلی قبل تر از غربی ها بود. نوع بنا در آکسفورد اسالمی است. 

، شیخ طوسی میالدی( 1000 –ق . هـ 328شیخ مفید )در کشورهای اسالمی همزمان با سن توماس  

میالدی( دارای رساله در تدبیر  1200خواجه نصیرالدین طوسی )یالدی(، م 1200میالدی (، عالمه حلّی ) 1050)

، سیاست مدن، ق ، تدبیر منزلمیالدی( دارای تهذیب االخال 1000منزل و اخالق ناصری ، ابوعلی مسکویه )

 چرا؟ ،عدالت را نمی بینیم هیچ کدام از این ها بحث قیمت عادالنه ودر اندیشه های زندگی می کنند اما 

در موسس سلسله ساسانیان سخنان اردشیر  دو پاراگراف برای شما می خوانم از چون بحث عدالت شد من 

 .لت در این نوشتار حائز اهمیت است. توجه به بحث عدا25هنگام تاج گذاری

و برکت خود به ماداد ستایش او میکنیم که نعمت خویش خاص ما کرد و موهبت خدا را ستایش می " 

داریم بدانید که در راه اقامه عدل و بسط سیم و بخشش و مزیت او را سپاس میشناگوییم که فضل عطای او می

ها که  یای آن قسمتفضیلت و استقرار آثار نیک و عمران شهرها ورافت به خلق خدا و ترمیم اقطار ملک و اح

دارید که قوی و ضعیف با دنی و شریف همگان را از عدالت بهره مند خواهیم کوشیم خاطر آسودهویران شده همی

داشت و عدالت را رسمی پسندیده و آیینی متبع خواهم کرد و کردار ما گفتارمان را تایید خواهد کرد ان شاءاهلل 

 الی و سالم بر شما باد. تع

دیگر نباشید تا دشمن غافلگیرتان نکند و احتکار نکنید تا دچار قحط نشوید پناهگاه رهگذران کینه توز هم 

به دنیا اعتماد نکنید که به هیچ کس پایدار نماند و غم آن نخورید که هرچه  ویدشباشید تا فردا به رستاخیز سیراب 

 "بدست نتوان آورد خدا خواهد همان شود مع ذلک دنیا را رها نکنید که آخرت را جز به دنیا

                                                
 238 ابوالقاسم پاینده صفحه . مروج الذهب جلد اول ابوالحسن علی ابن الحسین مسعودی مترجم- 25
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دارد که کاالها بایستی به ارزش دقیق کند و بیان مین توماس در مورد قیمت عادالنه میس بحثی که 

ریباً شبیه تئوری یعنی تق ،خودشان فروخته شوند و این ارزش تابعی است از زحمتی که تولیدکننده کشیده است

. آیا برای تولید آن کاال صرف شود است الزمه ست کا یکار مجدد ،گوید ارزش آن کاال، میارزش کار مارکس

این ، چطور ید اقتصادی بایستی شما را به اینجا برساند؟ تاریخ عقان مطلب را از سن توماس گرفته بودمارکس ای

شود و بعد ها شبیه اش در در افکار سن توماس ظاهر می مااشود. ر دانشمندان مسلمان ظاهر نمیاندیشه در افکا

او  ،گیرد. پس از تعریف سن توماس از قیمت عادالنهی دیگری میارکس ظاهر می گردد و مارکس نتیجهافکار م

 .کندعادالنه را مطرح میبحث مزد

 دکند که بتوانراهم میای فبه گونه را اشمکان زندگی برای کارگر و خانوادهمزدی است که ا عادالنه،مزد 

کند و در افکار ظهور پیدا می 27مارکوس در افکار ،می آید 26ریکاردو افکار تولید کند. همین قانون بعد ها در

 اسمیت هم به نحوی هست.

 محکومیت ربا

ربا نقض  ،، این نکته موجود است کهاستا پول نازگفت نه به استناد سخن ارسطو که ،البته در افکار سن توماس 

شما از  اول اینکه ،گویند ربا جائز استکنند و میمیدر اقتصاد خرد  استدالل دو . نکته جالب این کهعدالت است

 هامی گوید بعضی از کاالدر رد این استدالل . سن توماس ید در قبال آن استفاده ربا بدهیدپول استفاده کردید پس با

ها کاال ها هستند که استفاده از آن امّا بعضی از ای،اجارهی مانند خانه ند،ستهد که خودشان با منافعشان یکی هستن

مطرح می شود این است که ربا قیمت  استدالل دیگری که در اقتصاد خرد .مّن سود و بهره نیستند مانند نانمتض

زمان متعلق به خداست " گوید،س در مورد این استدالل میسن توما .زمانی است که آن پول در نزد شما بوده است

 ."بفروشیمو لذا نمی توانیم آنرا 

عادالنه دو مفهوم جدی قیمت برای سن توماس  ،پس با یک دید دینی و ملهم از مسیحیت و تفکر ارسطو 

است که در همان دوران قرون وسطی رئیس  نو نکته جالب ای کند.با دالیل عقلی مطرح میو مزد عادالنه و منع ر

                                                
26 -David Ricardo  -  

27 - 
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 ه آن نیست که متضمّن عدالت باشدت عادالنقیم گویدمی وکند بحث میخالف نظر سن توماس دانشگاه پاریس 

 .کندن کند. عدالت را در قدرت ظاهر مینه قیمتی است که دولت تعییمت عادالیق

یک فرایند استداللی جلو می در این جا زمانی است که اندیشه های دینی وارد اقتصاد می شوند و از طریق 

قه االقتصاد هم . این مطلب در فی هیچ گاه مشاهده نشداسالم. این در حالی است که این پدیده در کشور های روند

توانیم مبنای استداللی که ناشی از عملکرد یک نظام باشد یم ما راجع به خیلی از مسائل نمیبین. میمتاثر از این است

توانند نظر میدر مورد کل این سیستم نبه عملکرد فرد بستگی دارد هیچ گاه شود یاوریم. همه چیز به فرد منتهی میب

ممکن است که تجار ند غیر اسالمی باشد هاین تکه ها اسالمی باشد امّا نظامی که شکل می دکن است مم بدهند.

ما به جای آنکه جزء جزء  .در مورد بانک هم همین طور است .کنند اما تجارت غیر اسالمی باشد همه اسالمی عمل

قتصادی کجا ش در اندیشه اها جایگاه نایاهیت آن نظر بدهیم. باید بتوانیم در مورد کل بانک و م ،بررسی کنیم

در این موارد  و شما باید به دنبال مبناها بروید ؟این جایگاه چگونه باید بیاندیشنددر  است؟ اقتصاددانان مسلمان

ه ای مجموعچون اگر ما این را  جست و جو کنید و به دنبال مبناهای احکام اسالمی و تئوری های اقتصادی باشید.

باشند بایستی این مبنا ها را به یکدیگر پیوند بزنیم تا از این  خواهند ناظر به رفتارهای ماکه می از احکام بدانیم

 پیوند از حوزه و دانشگاه به یک حقیقت برسیم. 
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 جمع بندی

، حقوق طبیعی روم طبیعی. نظام جریانی که در روم باستان شکل گرفت، یم این مطالب را دریافتیمتا اینجا که آمد

 ی نظریات. در کشور های اسالمی دانشمندان بر روخود را در نظام مسیحیت ظاهر کرد که به قرون وسطی آمد و

 ،م تدبیر منزل را از ارسطو گرفتند. مفهوامان مسیحیت از آن استفاده بردندارسطو بسیار کار کردند و پس از آن پیشگ

علم اقتصاد را از آن در اهیمی که بتوان بعد ها مفبر روی این مفهوم کار کردند.  خواجه نصیرالدین طوسی و....

 . دانیمیامد، که چرایی اش را نمیکه مبنای اسالمی باشد بدست ن بیاوریم

حتّی ارسطو را توجیه مسیحی  ،در مسیحیت با استفاده از نظریات ارسطو قیمت عادالنه را مطرح کردند 

 منظام طبیعی و حقوق طبیعی روم آمد اندیشه های نظام طبیعی آدا .تحوالت شداز خیلی  ینهمیولی این ز .ندکرد

کنیم که چطور این ها آمد دراندیشه های آدام اسمیت و اهلل تعالی بحث می ءاسمیت را آورد که جلسه بعد انشا

گفتند دی اقتصاد را مینمتی قانونح ،قبل از آدام اسمیت، فیزیوکرات ها کامال اقتصاددانان الهی بودند فیزیوکراتها

د و آدام این اندیشه های مسیحیت در قالب یک نظام کامال علمی به آدام اسمیت به ارث رسی .مشیت الهی است

  .بیرون برد اسمیت دین را از اقتصاد
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  28جلسه دوم

 مقدمه

در  وسطی بررسی کردیم.ها را در قرون ی ادامه دادیم و شکل گیری اندیشهجلسه پیش بحث را تا قرون وسط

 ها نیست. ما دو هدف داریم:که هدفمان مروری بر تاریخ اندیشهخالل نکاتی که گفته شد به این نکته اشاره کردیم 

احوال اجتماعی به کمک  و این فرضیه را آزمون کنیم که نظریه های اقتصادی تحت شرایطی متاثر از اوضاع اول

 )مستقل از کاوشهای عینی(.روند میو جلو  گیرندهای عقلی شکل میکاوش

شود و اساسا در ریاضیات صرفا کاوشهای عقلی است که انجام می ،گویمدر همین جا حاشیه ای می من

به عینیت ندارد و صرفا ریاضیدان کاری  .و بخش ایدئولوژیک بسیار ضعیف است تابعی از شرایط عینی نیست

 در زمان و تاریخ نیست.کند و اصال محدود را کشف می اهقانونمندی

بدیهی است که می » نویسد کند و در حاشیه کتابش میسال پیش قضیه ای را اثبات می چهارصد 29افرم  

شده ن سال را درگیر این موضوع 8الی  7برای او این قضیه بدیهی بود. هیچ ریاضیدانی نیست که حداقل « دانیم

به کمک  30والزصفحه است و  1000و نتوانستند این موضوع را اثبات کنند. کل اثبات جزئی قضیه حدود  .باشد

این نشان از سال قبل به این موضوع پی برده بود.  400کشفیاتی جدید توانست این موضوع را اثبات کند. او 

در اکثر موارد کاشف از واقعیات  شوددر فضای مجرد ذهن انسان شکوفا میهایی که صرفا قدرت عقل دارد. قضیه

ی است. قانونی در ریاضیات متاثر از هم نبودند و این خیلی موضوع قابل توجهها عینی است در حالی که این 

یف آنچه که در عینیت صها برای توشود. گاهی هم ریاضیدانشود و بعد ها در فیزیک در عینیت دیده میکشف می

عجیب است که مغز ما قانونمندی جهان واقع را در درون خودش  ینند. این خیلها فکر ک دیده اند مجبورند سال

کنند که امروزه اصال در جهان عینی کاربرد ندارد و ها چیزهایی را کشف می دارد. به همین دلیل است که ریاضیدان

کامران وفا فیزیکدان معاصر به توان با آنها جهان عینی را تغییر داد. شود و می بعد از سالها کاربرد آنها معلوم می

قضیه ای رسید و آمد در ریاضی محض تا آنچه را که به آن رسیده اثبات کند و نتوانست چون فیزیک رشد سریعی 

دات الهی ممکن است. اینکه بگوییم ما منعکس اتفسیر این پدیده ها توسط اعتق ت دید خیلی عقب مانده است.شدا

                                                
دانشگاه  دانشکده اقتصاد در 88/8/2آقای دکتر درخشان در تاریخ این جلسه دومین جلسه از سلسله جلسات بررسی تاریخ عقاید اقتصادی است که توسط  - 28

 .امام صادق علیه السالم ارائه شده است

29 - Pierre de Fermat 

30-waals 
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یجه فعل و انفعاالت شیمایی ذهن ماست و ما همانند نمک طعام نتیجه یک سری کننده طبیعت هستیم و تفکر ما نت

 توانیم در این فرمولها تصرف کنیم و چیزهای جدیدی بسازیم.فرمولها هستیم، اگر اینگونه است ما چطور می

 قدرتشود و بسیار متاثر است از چیزهایی است که در عینیت دیده میهای ما بسیار متاثر از آن  هاندیش

باورها و نظام ایدئولوژیک ما باشد. این بند آخر بسیار ضعیف  زتواند متاثر ا های فکری و در خیلی از موارد می

از معنویت و الهیت قضیه دور کرده و ما نقش را هم دلباختگی ما به جنبه های مادی است که ما  آن شده و علت

 بینیم.تنظیم امور نمیهای اقتصادی وگیری اندیشه اعتقادات دینی را در شکل

توانید جدای از آن را ببینید. من که عاشق این روش از اقتصاد وقتی شما عاشق چیزی شدید دیگر نمی  

 توانم غیر از آن را ببینم و لذا عینیت و ذهنیت بسیار تاثیر گذارند و ایدئولوژی هم تاثیرگذار است.ام دیگر نمیشده

ست. هرجا که اندیشه بینیم هر چند ایدئولوژی او اسالمی نیلوژی را در اندیشه میر این ایدئواما در مارکسیسم تاثی

تاثیر اسالم در  ،حلقه مفقوده، 31زهای اقتصادی بلکه در همه چی هشود. نه تنها در اندیشدهد وارد نمیاش اجازه نمی

نزدیک شدیم و کجا به اندیشه الهی خواهیم بررسی کنیم که در طول تاریخ کجا اندیشه های اقتصادی است. ما می

  خارج شده ایم و االن کجا قرارداریم.

یکی اینکه این : خواهیم در خالل این بحث این را بدست بیاوریم و لذا هدفمان دو چیز استپس ما می

دی و اند و نبوده اند بوجود آمده اند و ازبین خواهند رفت. این تئوری های اقتصاها پدیده هایی تاریخینظریه

ست که ا ناپایدارند و نظام سرمایه داری ناپایدار است. اینها پر از تناقض اند و ناپایدارند. و این اعتقاد ما لیبرالیستی

کنیم و اگر نتوانستیم ثابت کنیم عقب نشینی نمی. کنیم و معتقدیمونه فکر میگآنچه پایدار است اسالم است. ما این

 .ثابت خواهند کرد. خواهیم دید که هر آنچه که بوجود آمده پایدار نخواهد بودها گوییم من نتوانستم و بعدیمی

 تر ثمره ایدئولوژی را در اندیشه های اقتصادی ببینیم.ثمره تاثیر عینیت و عقالنیت و از همه مهم دوم اینکه

آنچه را که عقل ما می ه درعینیت هست وچباید آن ،خواهیمکردم که اگر اقتصاد اسالمی میمن قبال اینگونه فکر می

                                                
ی بودند و شوهرش استاد فیزیک سمثال در کرولیین فوتوگرافی، یک رشته ای خاصی از فوتوگرافی است که بعدا در پزشکی به کار رفت. زن و شوهر رو  - 31

ر یکی از در خالل کار دیدند هاله ای از چیزی د .کردند تا عکس برداری خاصی بکندمیبرای سیستم جاسوسی روسیه صفحه هایی خاص را طراحی  ،نور بود

هایی را  و انفعاالت شیمیایی است و عایق لای به نام برگ روی آن افتاده است ابتدا گفتند این یک سری فعشود بعد فهمیدند که موجود زندهصفحات دیده می

سازمان آنها را تامین مالی نکرد و گفت رسیم که فرای ماده است و آن گذاشتند ولی دیدند که باز همان عکس روی فیلم افتاده است و گفتند به چیزی داریم می

اجازه فکر کردن در 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 

 .یده ایمدهد ولی این تاثیر گذاری را در اندیشه های اسالمی ندریالیست را نمیتخارج از ما
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وداللت های قلبی ما است را با هم هماهنگ کنیم تا به اقتصاد اسالمی  وید و خدا به ما داده و آنچه را که التزاماتگ

پس ما این دو بحث را مرتبا دنبال خواهیم  رسیم.به اقتصاد اسالمی نمی دچار مشکل شودبرسیم. اگر یکی از اینها 

 کرد.

مارکسیسم از این جهت است که توانسته ایدئولوژی را به صورت کامل وشفاف در تئوری و اشاره ما به 

نه اینکه از او کپی کرد اما  ،شود اینگونه بوده خوب است تا ببینیم که چگونه میاندیشه ها ظاهر کند، این یک تجرب

باید مارکسیسم بداند. او خواهد اقتصاد اسالمی بخواند توان استخراج کرد. هرکس که می میرا روش کارش 

کند و ماتریالیست دیالیکتیک را بوجود آورده و به کمک آن آمده  توانسته بین ماتریالیست و دیالیکتیک رابطه برقرار

رمایه داری از سهای اقتصادی را تحلیل کرده و ثابت کرده نظام  تاریخ را تفسیر کرده و به کمک هر دو اینها نظام

گوید چون ایدئولوژی اش جاوادنه است پس کمونیسم جاودانه  و میاسم پایدار است بین خواهد رفت و کمونی

 کند. است و تناقضش هم از اینجا است و سقوط می

نظام الهی اینقدر مشکل است؟ زیرا گران است و قیمتش باالست. پیدا کردن ریگ و سنگ رسیدن به چرا 

دهند و خیلی بهشت را ارزان به کسی نمی، قیق و فیروزهدر اطراف دانشگاه خیلی راحت تر است از پیدا کردن ع

ایم و خواهیم رسیدهنچه میآبه ) به اقتصاد اسالمی برسیم( بکینم را بنابراین اگر توانستیم این کار  .قیمتش باالست

 نی ارزان و سهل الوصول هست و همه زمینه ها برای آن کار فراهم است واقیمت آن خیلی باالست. هر چیز شیط

شود. زمینه ها هموار است. این آید همه چیز مهیا میمی شود. وقتی شیطانهمفکر بزودی پیدا می و یار و همکار

با هم  آید.ارهای الهی هزاران مشکل بوجود میدنیای آماده برای کارهای خالف و شیطانی است. اما در ک ،دنیا

مین دانشگاه هم یک نمونه بارزش است. شما نگاه ه ،یکی هست، کنیم بعد به هم می زنیم، یکی نیستتوافق می

حاال اگر دانشگاهی بود که از اول به دنبال کارهای خالف بود  فته است.رکنید هرکسی برای خودش مسیری را 

افتد اما بین شد. بین بچه های حزب اهلل بزودی اختالف میگرفت و هماهنگی انجام میمیشکل  اقشنگ بانده

لمین سشود ولی اگر مآید. این حلقه وصل آنها میبا محوریت شیطان اتحاد بوجود میخالفکاران به سرعت 

آید این زمینه را آماده یک بحران کوچک در جامعه بوجود می بخواهند حلقه وصل پیدا کنند این قیمتش باالست.

گران قیمت  ،ین مسلمینکند تا مسلمین و معتقدین از هم جدا شوند. همه اینها آزمایشات الهی است و اتحاد ب می
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همین اتفاقی که در کشور ما افتاده به  ،مگویمن دارم نظر خودم را می 32دهد. ببینید ارزان نمیاتحاد را است و خدا 

این کار  نظر من یک آزمایش برای مردم این کشور بود. چه جور یک مرتبه جریانی آمد و انشقاق بوجود آورد

سینه  علیه السالم شود همه زیر پرچم امام حسینمسلمین قیمت دارد، مگر میشیطان است، برای این که اتحاد 

بزنند؟! باید اختالف نظر بوجود بیاید! همین اآلن همه شما در دلتان نگرانی هایی دارید؛ برای این است که اتحاد 

 شما از بین برود.

بینند که آن بدنه واحد سند، زیرا میشناسر از پا نمیاز خوشحالی ببینید خارجی ها چه بزن و بکوبی دارند، 

دارد متزلزل می شود. زمانی که من در قم بودم فردی از علما گفت مشکل ما خدا و پیغمبر خداست. ما دوست 

 گذارند.و اینها نمی بهره ببریمداریم کار خالف بکنیم و از زندگی 

بینیم زیرا اگر میهای اقتصادی نمیس ایدئولوژی اسالمی را در اندیشهکنم انعکالذاست که من عرض می

ست و شما باید تا آخر دوره پیگیر ادر تمام این دوره  ام که خیلی توفیق بزرگی بود. پس این هدف کاری مدیدی

هرجا من نارسا هستم خودتان فکر کنید. با هم گروه تشکیل بدهید و در مورد این حرف های من  این خط باشید.

ت برای شما خیر و برکتی دارد حقایقی را می فهیمد. کم کم به امید خدا با صفای قلبی که مباحثه کنید و این مباحثا

دهد. هرچه یآید و خدا به آن برکت متان پاک باشد برکت به سراغتان میشوید. اگر قلبصاحب نظریه می ریددا

دهد منتها  ن دو سه برابر برکت میرا پاک نکنید شیطا برکت کارتان هم بیشتر خواهد بود. اگر قلبتان ،تر قلبتان پاک

لی زحمت دارد اما این برکت کوتاه مدت خواهد بود و با کله پایین می آیید، یا این دنیا یا آن دنیا. کار خیر باشد خی

مهم  دکشیست شما در کار علمی چقدر زحمت میمهم نی. جلو بروید برکت سراغتان می آید اگر یک میلیمتر

 برکت علمی است.

یم که چرا مکنیم تا بفهبررسی میکنم وضعیت فعلی ایران را در آن زمان ادامه هم هرجا که بحث میر د

هلل یک کتابی در ا مدون کنید و مطالعه کنید و انشارا اینطور شد. این کار را اولین بار من در ایران کردم شما اینها 

کردم اما گردش ایام مرا غافل کرد و نتوانستم آن را تکمیل را سال پیش این کار  30اندیشه های اقتصادی بنویسیم 

                                                
آمدند و گفتند که چرا  رو ارزی خواسته بودند و قبول نکرده بود و فردا چند نف یل انقالب به بانک مرکزی رفته بوداببینید به قول یکی از دوستان در او - 32

داریم، ما انقالب نتند که کار کارشناسی مارشناسی گفت که گفتم ما کار کارشناسی کردیم و دیدیم این کار تورم زا است. آنها برگشتند و گفاین پول را ندادید. می

اسی است، ثانیا بعد از کردیم که کار کارشناسی بکنیم؟ شما جلوی انقالب ایستاده اید؟. می گفت برگشتم گفتم که اوال ما اینجا مارشناسی نداریم و کارمان کارشن

ب به شما خیلی چیزها داده و ما نظر کارشناسی من باالتر از اینی بود که هست. این انقال انقالب شما به جایی رسیده اید چرا که اگر انقالب نشده بود جایگاه

 داریم
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سازی نظریه بعد خواهیم بدانیم چرا کشور درما می .کنم. در خالل بحث های من ببینید که در ایران چه خبر بود

هدف کنم. ما دو در جلسات بعد تکرار نمی را من دیگر این بحث ها اینگونه شده و تفسیر کنید که چرا اینطور شد.

 .خبر بوده و چرا اینطور بوده است داشتیم و نکته سوم را هم اآلن گفتم که ببینید در هر بار در ایران چه

اوج اندیشه های فلسفی و  1200 هایبررسی کردیم. دیدیم که سالرا در جلسه قبل تا قرون وسطی 

ها سعدی و لکند و در این ساهایش را مطرح می توماس بحث هایی که سناقتصادی قرون وسطی بود، همان سال

سوربن در  از آن، قبلسال  100آکسفورد تاسیس شد و  1260مولوی در ایران بودند و به لحاظ غرب در سال 

 سال بعد هم کمبریج تاسیس گردید. 300فرانسه و

 33سن توماس در آن سالها از قیمت عادالنه .استمدرسه علمیه هم زمان آکسفورد تاسیس  پس ببینید زمان

 .رده استکس در این مورد صحبت نک کند و اشاره کردیم که در بین متفکران ما هیچو مزد عادالنه صحبت می

این موضوع  34دانم این سوال مطرح شد که چرا متفکران اسالمی در این مورد صحبت نکردند؟ خودم نمی  

نقطه شروع  شود.ت عادالنه معادل طبیعی در ادبیات قرون وسطی ظاهر میوقااگاهی  .نقطه عطف بحث ما است

 .کسی در این رابطه بحثی نکرده استبحث ما در مغرب زمین است و در مشرق زمین 

 338تولد :مفیدشیخ  از فقهای بزرگ؟ انی بودندسفقها و فالسفه و حکمایی که در آن دوران بودند چه ک

 960در حدود  قمری 385متولد شاگرد شیخ مرتضی :شیخ طوسی)شیخ الطائفه(، میالدی 910در حدود  قمری

شیخ طوسی موسس روش اجتهاد و استنباط بود و علم اصول را بنا کرد و استباط به روش فقه جعفری را  میالدی

غداد و طغرل بیک بعد از حمله به ب یخ مفید و شیخ مرتضی به او رسید.شبنیان نهاد و زعامت فقه جعفری بعد از 

به زحمات شیخ مفید و مرتضی و طوسی زد و  را ضربه ینآتش زدن بزرگترین کتابخانه شیعی در آن زمان بزرگتر

 648 برابر میالدی در لبنان 1228عالمه حلی  او بعد از این به نجف رفت و آنجا پایگاه مطالعات شیعی شد.

 کنیم.اما ما به همین مقدار اکتفا می ،م بردتوان نا شیخ صدوق و دیگران را هم می ، از جمله بزرگانیقمر

میالدی( این بزرگان را در اسالم داریم که عمدتا در فقه شیعه و اصول فقه و روش 1200 زمان با سن توماس)هم

 استباط تمرکز کرده اند.

                                                
33 - justice price 

 های دانشگاه امام صادق علیه السالم گفتم که رساله ات را در این زمینه بنویس، اوضاع و احوال هم اقتضا نکرد که بنویسد.به یکی از بچه  - 34



 دکتر مسعود درخشان            علیه السالم        تاریخ عقاید اقتصادی           دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 

25 

 

ابونصر  میالدی 1000تا  910حدود  :ابن سینا، کران و حکما و فالسفه ای که در آن زمان بودندتفاما م

بود و دو « تهذیب االخالق»کتاب او : ابوعلی مسکویه،قمری 339میالدی مصادف با  910وفات حدود  فارابی

مبحث تدبیر منزل و سیاست مدن که همان کشورداری است و در این کتاب نیامده و به عهده خواجه نصیر گذاشته 

بوده است  میالدی 1250 در بغداد مصادف با 675متوفای ، قمری در طوس 597متولد : خواجه نصیر شود.می

بحث تدبیر منزل را از رساله تدبیر منزل ابن سینا و سیاست مدن را این است که یکی از کارهای مهم خواجه نصیر 

 کند.از بعضی رسائل ابونصر فارابی میگیرد و به طور سیستماتیک وارد مباحث اخالق می

)کار نه صنعت به معنی مصطلح امروزی( چه  موال و انواع صناعاتمنظور از تدبیر منزل چه بود؟ تدبیر ا

بد هستند. در تمام این مطالعات معیار فقط مباحث اخالقی بود. در تمام مباحث چه کارهایی کارهایی خوب و 

خالقی ام مالحظاتی صرفا اام و آنچه دیدهکرده هتدبیر منزل فقط اخالق معیار است. من در این کتابها به دقت مطالع

آداب ، آداب سخن گفتن ،تواند مرجعی برای مطالعات امروزی قرار گیرد. تعلیم و تربیت فرزندانمیناست که 

از جمله  و...آداب شرب ، رعایت حقوق پدر و مادر ،آداب طعام خوردن ،حرکت و سکون)نشست و برخاست(

ها  مورد نحوه زندگی اقتصادی آن زمانهای خوب در  یکی از کتاب .ها اشاره شده استاست که به آن مواردی

شد و این کتاب خیلی قدیمی است. این کتاب در آن زمان خیلی مرجع دیگر کتب واقع می کتاب قابوس نامه است.

دارد در مورد آداب شرب، در ابتدا من  داری و قسمتیاند. قسمتی دارد در مورد برده سعدی و... به آن ارجاع داده

خواری است. و روش آب خوردن است و اما بعد از خواندن دیدم که منظورش آداب شرابفکر کردم که منظورش 

کنی و وضع جامعه گوید اگر من به تو بگویم نخور گوش نمی کند و میخواری فرزندش را نهی میابتدا از شراب

 اهند کرد پس به تورا دوستانت گمراه خو تو ،کنند. هرچه من بگویم نخورخراب است و شما را از راه به در می

کنی خواهی بخوری بعد از غذا نخور، شب نخور چون بدمستی میگویم چگونه درست شراب بخوری. اگر میمی

سالگی  50گوید اگر نخوری بهتر است، البته خودم تا ای. ولی در پایان میفهمند شراب خوردهو همسایه ها می

تربیت است، این صداقت در کالم یک استاد علم اخالق است که خوردم. این یک الگوی کاش نمی خوردم ولی ای

نکن ولی اگر دوستان مجبورت کردند این کار را  را گوید این کارموجب شد اسالم تا چین و فرانسه برود. می

توانیم با صداقت در مورد ایدز نمی 21و ما امروزه در قرن  کنددرست انجام بده. چقدر زیبا دارد صحبت می

انگار که فقط جوانان هستند که این کارها را می ،از خطرات نگاه دارخودت را کنیم و بگوییم که چگونه صحبت 

 کنند.
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ر منزل چیزی جز این ها را نداریم. من هیچگاه ندیدم که در مورد مباحث اقتصادی حرفی بزنند و یما در تدب

مولوی  آنها و علل وفور و کمیابی در آن صحبت کنند.های اقتصادی را ارائه بدهند و در مورد بازارها وتعادل  تحلیل

آید در مورد قیمت و تغییرات آن مثل سن توماس ولی هیچ متفکری نمی« خبرت هست که شکر ارزان شد»گوید می

مت پول در آوردن بحث هایی نشده و فقط از شغل قصابی و غسال ذدر م دانم چرا اینگونه اند؟کند. من نمی بحث

 است. بودن نهی شده

کند که تاجر اموالش و اسنادش را به او نشان میسعدی با تاجری در کیش مالقات می در گلستان هست که

حالم از حرفهایش به هم خورد و  می شود گوید که چندان ماخولیا گفت که به عبارت امروزیدهد و سعدی می

تا بعد از آن در دکانی بنشینم. سعدی گفتم دیگر صحبت نکن و گفت که یک کار دیگر است که باید انجام دهم 

پارسی به هند ببرم و یک چیز هندی را به چین ببرم و کاسه چینی را به رم ببرم و چیزی  گوید گفت که گوگردمی

این خودش همان  .خواسته در جهان سیر کندسپس در دکان خویش بنشینم. او می ببرم و را از رم به فالن جا

 35.است یک تاجر ساده جزیره کیش بوده جهانی سازی است که در ذهن

                                                
ند و دیدند که همه چیز در انحصار ه ااست که مسیر حرکت تجاری مسلمانان را با رنگ خاصی کشید ای ناتینگهام انگلستان نقشهدر دانشگاه  - 35

 ست که شما باید این نقشه را پیدا کنید. اثرا این مسیرها از راه دریکند غربی ها وارد شوند و اهخوا مسلمین است و چگونه می

کنند که اهل فن بود و هندی را می گوید در زمان ساسانی بروزی طبیب را پیدا می طبیب است. می هکه از قول برزویکلیله و دمنه مقدمه ای دارد 

فرستند که به هند برود تا آن کتابی را که محتوی روش حکومت داری است بیاورد این کتاب به شدت کنند و میدانست و او را حمایت مالی می

خواند بدون اینکه بگوید نیت من از آمدن چیست و عنوان دانشجوی فلسفه به هند می رود و چند سال هم درس می شده است. لذا بهنگهداری می

کنم که چرا تا ای من تعجب میماه اول فهمیدم که برای چه آمده گوید همان چندگوید او میکند و موضوع را به او میسپس به فردی هندی اعتماد می

د تو را میکشند نگوید اگر این کتاب را در دست تو ببین دهد و به او میگیرد و او هم کتاب را به او می ای؟ کتاب را از او میردهبحال به من اطمینان نک

رده اند. کآورد. کشورها اینگونه دنیا را مدیریت میکند و به ایران میکند تا آن را نفهمند و آن را از مرز رد میو او کتاب را به زبان پهلوی ترجمه می

 ند به فردی و ممکن است موفق شود. اینگونه باید دنبال علم بود. آیا کسی حاضر است که دنبال این نقشه در ناتینگهام برود.هدچندسال پول می

دانشگاه منتقل کلی از اسناد نفت دوران مصدق را به دانشگاهی داده است. من همان موقع در لندن بودم و گفتم کل این مجموعه به فالن   bp شرکت

 گوید؟ انگیزه نیست.شده و سریعا دانشجوی دکتری به آن دانشگاه بفرستید. همه گفتند درخشان چه می

دهم، گفتم پول دو ساعت نفت را به من بدهید تا نیروی دهم و رشد میگفتم که من معلم خوبی هستم و استعداد را تشخیص می 1990من در سال  

این پول را تحت نظر شما در بورس لندن  ،گردانم. نه اینکه به من بدهید. تازه اصل پول را بعدا به شما برمیمایران را تامین کن 21علمی برای گاز قرن 

 2. آن موقع درآمد مکنم و آنها هم قبول کردند و من به ایران آمدتربیت می میالدی 2000دکتری تا سال  78کنم و با بهره اش سرمایه گذاری می

شد. گفتم شرط دارد و باید افراد را خودم انتخاب کنم. استادان شریف و دانشکده فنی دانشگاه تهران، ما میهزار دالر می 2300000نفت ما ساعت 

ال هم خواهید که برگردند و دکتری بگیرند و همان سگردند و گفتم شما افرادی را میخواهیم نوابغ را انتخاب کنیم. گفتند اینها بروند دیگر برنمی

هیئت مدیره شرکت شل  ءسال جز 15د من آنها را می فرستم تا بعد از نبرنگرد آنهاکنم زرنگترین  بازنشسته باشند. آخر هم گفتم که اتفاقا کاری می

ما را از کشور خارج خواهی مغزهای گفتند تو می ارزد.دقیقه ای با او چند میلیون دالر می  15دارد که یک مالقاتاطالعات جانبی بشود. آن وقت او 

باالترین محافل تصمیم گیری انرژی دنیا قرار بگیرند و منبع خبری ما باشند به جای اینکه از رویترز و... که یک مشت دروغگو  بکنی. اتفاقا بروند در

 دنیا چند نفر نیروی ویژه در ساسانی کرد. ما هستند اطالعات کسب کنیم. حقایق در این شوراهاست. این همان کاری است که انوشیروان در دوره
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که با آن شرح حال فرهنگ اسالمی ما  ،خواهیم رشد کنیم خیلی کارها را باید انجام بدهیمبنابراین اگر می 

اند. کتاب موقوفات ربع رشیدی را های بغداد چگونه رشد کردهرا نگاه کنید. نظامیه. خواجه نظام الملک باشد سازگار

کوی چشم پزشکان مشخص شده و استادان ند. تمامش را بدست آورد، ربع رشیدی ی دانشگاهنقشهببینید، تمام 

نجا زندگی میآبودند و در استاد چشم پزشکی از چین آورده سهو بیست کرده اند. چشم پزشکی در انجا زندگی می

برای آنها خانه ساخته اند. به چه زبانی کردند. آدم متحیر است که در آن زمان از کجا این استادان را شناخته اند و 

 .کرده اندآنها صحبت می د و دانشجویان چطور باانکرده صحبت می

اند. تازه موقوفات، یعنی کردهجامعه اسالمی را مدیریت می طورها را بفهمیم که چه  خوانیم تا اینتاریخ می

توانند بورسیه شگاه های ما همه فقیراند و نمیمحل تامین درآمدهای این دانشگاه خودش یک کتاب است، حاال دان

توان دوره میکه حالی  در د.نکرود و جوانی اش را صرف این کار میکار کردن میدنبال انشجوی دکتری کنند و د

متری در تمام مدت تامین کرد. بنابراین بحث های من نشان  6با فروختن سرقفلی یک مغازه  دکتری یک دانشگاه را

اسالم را داریم برای این گ وسعه فرهنت تکرده اند. اآلن ما که مشکالاست که در آن زمان چگونه کار می دهنده این

 کنیم. است که سرمایه گذاری نمی

، قمری 691متوفای  سعدی، قمری 672تا  604مولوی  همزمان با دیگر متفکرین افراد زیر وجود دارند:

کتاب صاحب  673متوفای  صدر الدین قونوی، اب فتوحاتدارنده کت قمری 638تا  560محی الدین عربی

جو فقها و فالسفه و حکما در  ها را گفتم تا این، قمری 632تا  532شیخ شهاب الدین سهروردی ، مفاتیح الغیب

های  شورهای اسالمی دست شما بیاید. کال ما مفاهیمی که در آن زمان در کلیسا شکل گرفت و مبنای تحلیلک

 باز است. یهعدانم. این یک مطال در این زمان در کشورهای اسالمی نداریم. دلیلش را نمی اقتصادی بود را

  

                                                                                                                                                            
گفت در یک مقطعی من دیدم که چینی ها نیستند و نگو  خواند من ابتدایی بودم، می دکتر سعیدی زمانی که در استفورد دکتری نفت درس می داریم.

 ند.همان موقعی بوده که در چین انقالبی رخ داده و ناگهان همه چینی ها محو شدند و رفتند بمب اتم چین را ساخت

شدم. بس که مطالعه میلندن بودم و زبان بلد نبودم و با چینی ها و ژاپنی ها رفیق شده بودم. من نزدیک امتحانات روانی می lseشگاه من خودم دان

به زبان چینی بنویسید و 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 

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  برای ما بیاورید.

 !استراحت کند
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 36آثار قرون وسطي بر مغرب زمین و به وجود آمدن رنسانس

ها که به رشد دانشگاه. وسطی در مغرب چند اثر مثبت داشت قرون کنیم.را بررسی می مغرب زمین حال شرایط

سال بعد از  60یا  50 رشد کردند. درست است که با مسائل دینی شروع کردند اماصورت مذهبی شکل گرفتند و 

مرتون یک رهبر دینی بود  کردند.میهای ریاضی مسلمانان را ترجمه )اولین دانشکده آکسفورد( کتابمرتونتاسیس 

درکشورهای اسالمی  اه کم شکل گرفتند. نظامیه اما به مباحث دینی بسنده نبود و دانشگاه ها به معنی امروزی کم

تاسیس این مراکز بود. در بحبوحه اختالفات نظریات  های سیاسی پشت سرهوانستند اینگونه رشد کنند زیرا انگیزنت

برای تبلیغ یکی از فرق اسالمی شکل گرفتند و مثل اینها نبودند. اما دانشگاه ها آنظورکه در  ،بین فرق اسالمی

دانم و باید جستجو کرد و فقط دلیلش را درست نمی .گرفتنمغرب زمین شکل گرفت در کشورهای اسالمی شکل 

 دانیم که نظامیه ها با نیت تبلیغ یکی از فرق دینی شکل گرفت. می

 نداشتند. ت خیلی غنی بود ولی آنها ادبیاتیرب بسیار رشد کرد. در کشورهای اسالمی ادبیاادبیات در غ  

ساختن کلیساهای عظیم رواج یافت و خود این موجب پیشرفت دانش معماری و ریاضیات گردید. ما تا و معماری 

اما بناهایی بوده  ،ه بودهمیالدی است ساختمان های عظیم کمتر داریم. البته در سوری 1500برابر  هزمان صفویه ک

 بود. پس این اتفاقات خودش از عوامل رشد .ه استکه از دوره یونان مانده بود

 ها با این موضوع ساخته نشدند وعلوم اکثرا محصور در دربارها بوده است.در کشورهای اسالمی دانشگاه

شدند. ابن سینا دعوت میبه دربار خوار دربار باشند بلکه ه به دربار بودند. نه اینکه جیرهاکثر دانشمندان بزرگ وابست

ابن سینا را به فالن دربار ببرند و حتی مدتی نخست  جنگید تا دوتا لشکر می یخودش در دربار بوده است گاه

است و کتابخانه شخصی نداشتیم، کتابخانه وابسته به دست دربار بوده وزیر بود. بزرگترین کتابخانه های ما در

تولید مجدد را در یک فضای علمی  ،های دانشمندانشدند. کتابشگاه نداشتیم و در جنگها کتابخانه ها نابود میدان

باید بررسی کرد چرا دانشگاه های ما نوعا  ،توانست اتفاق بیافتداهی اگر میگنداشتند. تولید مجدد در فضای دانش

چرا؟ آثار آنانی که وابسته  است، به دربار بوده اند مانده منتسب به قدرت های سیاسی بوده و 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 

 )لردهای فئودال(. هم برای کلیسا و هم برای لردها ت،ثرو ءمنشا

                                                
36 - Renaissance 
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بود. زمین منشا ثروت شده بود ها و فئودال  37کشاورزان و صاحبان صنایع دستی نظام اجتماعی بر دو اساس

 صاحبان زمین بود. ا عمدتا ازسدرآمد کلی و

باید مقایسه کنید. در کشورهای اسالمی  وارهدر اینجا بین اروپا و کشورهای اسالمی تفاوت است. شما هم

از تجار بود. علت این است که شهرنشینی در کشورهای ،هزینه دستگاه و رهبران دینی فقط از کشاورزی نبود

نجا آآلمان و... بوجود آمده است. در ها در شهرقرون وسطی در تر از مغرب زمین رشد کرد و  اسالمی خیلی قبل

کرده و بقیه هم کشاورز بودند لی بودند، یک قصری بوده که در آن فئودالی زندگی میشهری نبوده، به صورت فئودا

 ردند، مثل روستاهای خودمان. اما در کشورهای اسالمی شهرنشینی معنی داشت. درآمد دستگاهکدستی می و یا کار

اما زمین تنها منشا ثروت نبود. اما در غرب،  ،از کشاورزی هم بود، عمدتا از تجارت و صاحبان کسب بود حاکم

 زمین هم برای لردها و هم برای کلیسا تنها منشا درآمد بود. 

خواست شیوه در تحقیقات خودش می سمارک علت این را خیلی ها کمبود آب در مشرق زمین دانسته اند.

در این زمینه مطالعه کرد و گفت  زامبورگخانم لوزالوکوقت نکرد و بعدا  ،که نتوانست تولید آسیایی را مطالعه کند

موجب پیشرفت مشرق زمین در این زمینه شده است. در اروپا کمبود آب نبوده و هنوز هم نیست. آب که کمبود 

رود. قبل از آن تجارت در آن زمان کال در اختیار مسلمین بود و از صفویه به بعد تجارت به مغرب زمین می

شود. چرا ن بود. پس این تفاوت خیلی عمده است که چگونه در اندیشه ها ظاهر میتجارت کال در انحصار مسلمی

بینیم. جهان یر جهان عینی را بر اندیشه ها میاندیشمندان اسالمی در این زمینه فکر نکرده اند؟ این جاست که تاث

 38 .عینی در اندیشه ها و صحبت کردن خیلی موثر است

                                                
37 - serf 

عربستان هم در مورد شتر انواع لغت وجود دارد و یا در ایران هم انواع اسامی در مورد کند. در برف را توصیف میکه کلمه وجود دارد  200در سیبری  - 38

 فرش وجود دارد. ما در مورد فرش انواع اصطالحات را داریم.

از این بررسی های  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

گذارد تا یک سال وقت می 3زمانی که من در قم بودم می دیدم خانمی  برد و رشد می کند.شود و بافنده هم به نقدها پی میدقیق درمورد فرش ناراحت نمی

و هرچه او گفت به همان قیمت شما بخرید. خواستیم یک زرونیم را بخریم و بافنده گفت برویم مغازه  ما می 1360زرونی ابریشمی ببافد و بفروشد. در سال 

 کرد. نقد فرش باعث رشد شد. وقتی رفتیم مغازه انواع و اقسام نقدها را به آن فرش کردند و آن خانم با کمال حوصله به نقدها گوش می

آرود و محل نزاع اقتصاد است و هیچ نقدی در مورد بحث انتخابات کشور ما همه اش اقتصادی بود. آنوقت وزیر اقتصاد ما در هر دو دوره بدون مخالف رای می

 .وزیر اقتصاد وجود ندارد
 نقد، عیت را داریم. نقدهرجا 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 وض

 داده. دانشگاه بخواهد رشد کند باید نقد شود.منتها نقد سازنده است که فرش ما را رشد 
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شده بود. شهرها در ایران به علت وابستگی به تجارت رشد کردند و  منشا ثروت در این وضعیت زمین

تجارت جهان در دست اسالم بود. اما در مغرب زمین اینطور نبود. حتی در خود اسالم تجار و کسبه مورد احترام 

شهرنشینی ن معنا نبود. اما به موازات گذشت زمان آاند اما در غرب فقط کشاورزی مورد احترام بود. زیرا شهری به 

در غرب هم بوجود آمد اما این شهرنشینی به حسب تاریخ جدای از کلیسا بوجود آمد و از بطن آن نبود. در اسالم 

خودش تاجر بود. اما در مغرب اینگونه نبود و در  )ص( ما در بطن اسالم اند اصال رسول اکرم تجار اینگونه نبود.

 شدند. 39ها سکوالر نتیجه شهرنشین

ی نگفتند که فالاینگونه نبود. می سرفهاشد. اما در نظام  موقعیت اجتماعی با تولد تعیین نمیدر شهرنشینی 

فرزند یک کشاورز است. در شهرها ثروت تعیین کننده موقعیت اجتماعی است اما در بین کشاورزها تولد معیار 

 بورژوازیهمان شهرنشین ها هستند و  40بورژواها اند. موقعیت اجتماعی است. زیرا در دامن کلیسا بوجود نیامده

 شوند.میسکوالر یعنی شهرنشینی و لذا نوعا 

به موازات رشد سکوالرهای شهرنشین کلیسا تضعیف شد و قدرت لردها هم کمتر شد. زیرا متکی به 

های دینی فشار آورد و دین های سکوالریسم روی اندیشه ها با گرایش کشاورزها بودند. وجود این شهرنشین

جوری این را حالل  تناسب با خودش را خواستار شد. مثال با حرمت نرخ بهره مخالفت کرد و فشار آورد که یکم

روحانی کلیساها باشد. پس اولین اتفاق در مغرب  تواند فشار فکری و استفاده از نفوذ مالی درکنید. این فشار می

شکسته شدن اتحاد مسیحیت تحت حکومت  .رخ نداد کدام در کشورهای اسالمی زمین افتاد.این اتفاقات هیچ

 ن بزرگترین اتفاقی بود که افتاد.ای کلیسا

خود این ناشی از فشار طبقه سکوالر تاجرپیشه شهرنشین است طبقه  ،انقالب دریانوردی و انقالب تجاری 

دنبال تسخیر  ست. این خودش بهاای که دیگر تحت کنترل کلیسا نیست و خودش عامل تضعیف کلیسا و لردها 

گیرد، انقالب دریانوردی هم انقالب تجاری را به دنبال دارد. بنیانگذاران دنیا هست و انقالب دریانوردی شکل می

ها و سکوالرها بودند و خشن ترین رفتارها را موقع حمله به  ندیب دریانوردی به لحاظ فرهنگی، بیهمین انقال

. وقتی به است دینی، خشونت و رفتار غیرانسانی دریانوردان بودهبی همه در پرتو جایی داشتند. یعنی رشد مغرب

گاه  ها ساخته شده ببینید! هیچ ، فیلم هایی را که از این خشونتاست رسیدند کارشان فقط قتل عام بودههرجا می

                                                
39 - secular 

40 -Bourgeoisie 
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ویی نبرده بودند و ین بدادند. زیرا اینها از دتجار ایران یا مسلمان خشونتی را که این دریانوردان داشتند نشان نمی

ها با این خشونت توانستند انحصار تجارت را از مسلمانان بگیرند و به دنبال این انقالب تجاری تحولی بزرگ غربی

ی انقالب نتیجه 42مارتین لوترپروتست یعنی مخالفان.  .بوجود آمد 41و پروتستانیسمدر مسیحیت شکل گرفت 

 200بعد از گذشت  .او نتیجه شکسته شدن اتحاد مسیحیت تحت حکومت کلیسا بود .تجاری و شهرنشینی است

مارتین لوتر را داریم او از خال زاده نشد، مارتین لوتر حاصل این نظام بود که بوجود آمد. بچه ها  سال 150سال، 

حلیل من این ت ،است همه پیغام من همین هاست، ربط اینها را باید شما آزمون کنید، نه اینکه حرف من درست

، 45، کوپرنیک44، نیوتن43گالیلهها  بعد از این .داریم هست. بعد از این داستان ما یک انقالب به نام انقالب علمی

  می باشند. 47هاپس، 46دکارت

ضای آن فضا این است که کسانی بیایند که ت. اقمسائل فوق بودند . اینها حاصل48اینها از ناکجا آباد نیامدند

در فلسفه عقالنیت محور باشد، تجربه گرایی محور باشد و آن اتفاق در ریاضیات و آن اتفاق  فکر کنند.دگر اندیش 

در نجوم افتاد. انقالب بعدی به نظر شما چه باید باشد؟ یک گروه بی ایمان خشن دریانورد تا تجار بزرگ که وقتی 

وپ بود، تجار آنها با توپ بودند اما تجار کردند، کشتی های آنان دارای ت روند آنجا را تصرف می به جایی می

فرهنگ هستند. این را تاریخ دریایی و افراد بی مسلمان اینگونه نبودند، لذا پدر غرب و نظام سرمایه داری دزد و دزد

 ها49ملتبه جای لردها  ت.هست به نظر شما؟ شهرها مرتب در حال رشد اس چهانقالب بعدی  دهد. دارد نشان می

. دولت های ملی. مفهوم ملت آنگونه شکل نگرفت که در دین ما هست. مفهوم ملت به عنوان یک بوجود آمدند

گیرد. با شکل گرفتن  سیاسی که نظر به یک محدوده جغرافیایی دارد و قدرت را در دست می -نظام حکومتی 

 لردها در مقابل پادشاهان قدرتشان را کامال از دست دادند.دولت های ملی 

                                                
41 -Protestantism  

42 - Martin Luther 

43 - Galileo -  Galilei 

44 - Newton 

45- Nicolaus Copernicus  

46 -René Descartes 

47 -Thomas Hobbes 

 نیامدند no whereها از  به قول انگلیسي ها این - 48

49 - nation state 
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یکی  .نامید. رنسانس تعابیر خیلی مختلفی دارد "رنسانس"توان  از تحوالت را با تقریباتی میاین مجموعه 

یکی از  که رخ داداتفاقات  به دنبال تمام این .شومنمی آن ، حاال خیلی وارداین است از تعابیر رنسانس به نظر من

 است. هنر و آن شود ثمراتش در یک چیز ظاهر می

 نشین، سمفونی هایی مخصوص متوملینآید، موسیقی مخصوص ثروتمندان شهرموسیقی خاص بوجود می

شایسته رفتار متوملین وابسته به دربار و دربار که شاهزادگان تا در آن مراسم برقصند آن هم رقصی  و تجار و

تغییر پیدا  خاص برای زنان و مردانشان بوجود آمد. نقاشی ها هم های اشرافی، لباس. لباسباشد وابسته به متوملین

هنر  50کرد. موسیقی، ظروف، پارچه بافی، مجسمه سازی، همه تغییر کرد. هنر مخصوص طبقه اشراف بوجود آمد.

 شود هنر مخصوص طبقه اشراف است.هم که تولید می

شود و به این مجموعه میاینها در هنر از نوع خاص ظاهر میپس ببینید بحث هنراز نوع خاص، ثمره تمام 

 بینند.رنسانس می ءها فقط تحول در هنر را جزآن است. بعضی  ءکه تحول هنر هم جز ،نسگویند رنسا

و چگونه اولین  دبوجود آمدنچگونه کنیم که در جلسه بعد در مورد انقالب دریانوردی و تجاری بحث می

 نظریه تجارتافتد زیرا این نوع درست این زمان اتفاق می ،نظریه های اقتصادی شکل گرفتند. نظریه پردازی

 .می خواهد مخصوص خودش را به لحاظ مناسبات اجتماعی به لحاظ فکر کردن

گونه فکر کن. چرا من نگران رشد بخش خصوصی  کند که ای جوان تو اینقدرت مالی حکم می

ر کند که شما چگونه فکغیرمسلمان هستم، با تکیه بر درآمدهای نفتی، این بخش خصوصی دیر یا زود دیکته می

 را اشاین که قصه است برای اینکه ثمره ایم. تاریخ عقاید را بخوانید. نه براید. دلیل؟ خوب در تاریخ دیدهکنی

                                                
وف دنیا است و مخصوص متوملین و رهای ایران ظروفي كه از آن زمان مانده گران قیمت ترین ظظروف، ظروف كامال متفاوت اند. در همین موزه  - 50

حتي در ایران كند. بخش خصوصي . رضاشاه برای عروسي پسرش دوتا گلدان برای زیبایي دربارش از حاج حسین ملك قرض مياست دربار ساخته شده

رسید نداد و قوه قضاییه  اهش رسید بگیرند و خوداز او داد و توصیه كرد  ضداد تا دربار برای جشن عروسي زیبا شود. دوتا گلدان قربه دربار قرض مي

در موزه حاج حسین ملك قرار دارند. رسید داد و و بعد از عروسي هم برنگرداند تا اینکه موقع آمدن متفقین رفت و گلدانها را برداشت. این گلدانها اآلن 

در آن موقع مسئول آستان قدس بود. ما در زمان دانشجویي  ولیانمن آنها را دیده ام. حاج حسین ملك كتابخانه بزرگي داشت كه وقف آستان قدس كرد. 

ي كتاب بود به خارج فرستادند. چاقچاز طریق فرح كه قاقال این كتابها به آستان درصد زیادی از اینها را تكردیم، او موقع ان این موضوعات را پیگیری مي

خواهم بخرم. كسي در كه درآمد نفتي باال رفت، شاه به آكسفورد گفت كه من تعداد زیادی از كتابهای خطي ایران را كه آنجاست مي 1973در سال 

. گزراشي در است رج شده كه عمدتا دست فرح بودهجلد كتاب خطي فقط از شهر اصفهان خا 20000 ،1973همان موقع گزارشي نوشت كه در سال 

مقاله را پیدا كردند و پستهای بزرگي به  ی لبته نویسندهاهزار تا را بگیرید به جای اینکه پول هنگفتي به آنجا بدهید.  20اروپا منتشر شد كه شما جلوی این

 .او دادند و دیگر از این حرفها نزد
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های خصوصی این وابستگان به درآمد نفتی و وارد کنندگان عمده ببینید، این بخش خصوصی این بانک همین امروز

باشد باید  فکر کنند، هر کسی مخالف این تفکر برای حفظ جریان سودشان باید به جوانان دیکته کنند که چگونه

 حذف شود، چرا؟ چون باید این جریان تکاثر سود و تراکم ثروت حفظ شود. 

شود، اتحاد مسیحی تحت حکومت کلیسا شکسته میشود، کنید این بعد فرهنگی شکسته میپس مالحظه می

دی ین انقالب را خواهم گفت، هنوز چیز زیایرد. من تفاسیری از علت اگانقالب دریانوردی خیلی زیبا شکل می

 دانیم.نمی

ونه فکر کنند. گکنند که چام که بعد از این انقالب به دانشگاه ها دیکته میمن موزه دریانوردی لندن را دیده

 الیبکند خودش را جدا کند. افتد که جالب توجه است، رفته رفته علم سعی میمیالبته در انقالب علمی اتفاقاتی 

. پس بیینید عینیت از است رود حساب دیفرانسیل را کشف کند چون انقالب تجاری از او خواستهنمی 51زتنی

در مورد گردش  52هارویرود. و یا  های مستقل فکری جدا از عینیت دارد جلو می . کاوشاست هنیت جدا شدهذ

ها از این  آید و اقتصادداناما اثرش به اقتصاد می ،آید که اصال ربطی به انقالب تجاری نداردخون بوجود می

د میوآید و فیزیوکراتها هم آدام اسمیت را بوجبوجود می فیزیوکراتهاگیرند و مکتبی به نام گردش خون ایده می

که آید. افرادی ها می این است که یک زنجیره دین و اعتقادات الهی در تمام این ،شودند. آنچه که هنوز دیده میرآو

و وجود دارد تا به کنند، جو غالب متعهدها هستند. این جکنند افرادی هستند که توحیدی فکر میانقالب علمی می

کند و بعد از این ناظر یک کند و آن را حذف میرسد. او ضربه اصلی را به دین در اقتصاد وارد میآدام اسمیت می

 سری اندیشه های جدید در اقتصاد هستیم.

  

                                                
51 -Leibniz 

52 -William Harvey 

http://wsclick.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.philosophypages.com%2Fph%2Fleib.htm&0=&1=0&4=67.63.50.255&5=81.12.20.180&9=b7abbe2bd5bc476685d2df5c27b5ca01&10=1&11=speedbit.aff07&13=search&14=239138&15=main-title&17=16&18=15&19=0&20=1&21=15&22=MUIrFxgTKLI%3D&40=O%2BRSBH2gr0nT%2F3Jo4ZCBuA%3D%3D&_IceUrl=true
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 53جلسه سوم

 مقدمه

نظر داشت، این تحوالت قرون وسطی بود که بحث کردیم،  توان دردر جلسات قبل دیدیم نقاط عطفی که می

ی اقتصاد دیدیم. به موازات های اولیهگیری اندیشهتأثیرات مثبت قرون وسطی را در ابعاد مختلف و بویژه در شکل

گیری نظام بعد انقالب علمی و بعد انقالب صنعتی و شکلسه اتفاق افتاد. یکی انقالب دریانوردی بود و  ،این، دو

به نحو صحیحی درک کنیم  های اسمیت راهای اسمیت. بنابراین اگر بخواهیم اندیشهداری، عمدتاً با اندیشهسرمایه

ها هم دیدیم در کشورهای اسالمی چه باید بدانیم که اسمیت حاصل این مجموعه است. و به موازات این بحث

ی پیش هم اشاره کردیم که به این مجموعه، دهیم. جلسهبود. و امروز این بحث را به همین شیوه ادامه می مسائلی

ها ای تاحدی مبهم است که روی آن اختالف نظر هم هست. بعضیگویند که البته یک واژهاصطالحاً رنسانس می

در جلسات پیش یک معیار ارائه دادیم و  .گویند که بیان شدمی ها بدین صورتکنند ولی بعضیمنحصر در هنر می

های ذهنی کاوشاز سوی دیگر حاصل ، و حاصل تأثیرپذیری از محیطاز یک سو آن معیار این بود که اندیشه 

تواند محیط بیرونی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر های ذهنی اندیشمند در خیلی موارد می. این کاوشاستاندیشمند 

 54دترمینیسمی معقتد باشیم که اندیشه، حاصل محیط بیرونی است، در آن صورت ما باید مواظب باشیم که در حوزه

ین است. بگو در چه محیطی هستی تا تاریخی مارکسیسم نیافتیم. چون دترمینیسم تاریخی مارکسیسم در واقع هم

کنی. اگر گیری تا بگویم چگونه فکر میی قضیه، که بگو از کجا حقوق میکنی. یا بیان سادهبگویم چگونه فکر می

بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم این یک بحثی است که باید در جای دیگر به آن برسیم. اما قدر متیقن آن، این است 

، دهای الهی نباشد، یعنی به یک جایی وصل نباشکنم، مادامی که انسان مجهز به ایدئولوژیفکر میکه تأثیر دارد. من 

ی محیط نیستند. مثل کسی های الهی باشند، دیگر دلباختهی ارزش. کسانی که دلباختهاستقطعاً تحت تأثیر محیط 

یک فضای پاک خانواده است. که فرض کنید یک همسر خوبی دارد، چشمش دنبال اطراف نیست. این وصل به 

های الهی، آن وقت تأثیرپذیری بسیار کم است و اگر هم باشد، این بنابراین بایستی که وصل شویم به آن دیدگاه

گیرد تا این تعارض را احساس کند یعنی ی، در نهایت، تعارضات خواهد بود. انسان تحت تأثیر قرار مینشان دهنده

                                                
در دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم  88/8/9این سخنرانی سومین جلسه از سلسله نشست های تاریخ عقاید اقتصادی است که در تاریخ  - 53

 توسط جناب آقای دکتر درخشان ارائه شده است.

54 - Determinism 
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یعنی من  .های من قرار بگیریدن حقیر در تعارض هستید، باید اول در جریان اندیشهاگر شما بخواهید بدانید با م

ی فکری برقرار کنم. حاال اگر شما مجهز نباشید، وصل نباشید به یک جای دیگر، خیلی اول باید بتوانم با شما رابطه

شخصیت آخرین کسی  ها هستند که شخصیتشان،گیرید. مثل بعضیهای من قرار میراحت در چارچوب اندیشه

ی شناخته شده هم جا وصل نیست. حتی به یک اندیشهاست که مالقات کردند. خب دیگر معلوم است که به هیچ

حاال کسی به نظر من گویند مستقل فکر کنید، از موضع استقالل فکری، معنایش این است. وصل نیست. این که می

های الهی مجهز باشد. چرا که اگر در جایی و فقط باید به اندیشهکه فقط  تواند مستقل فکر کند،به معنی واقعی می

گوید ایستد میگردد. همانجا میاش برنمیهای الهیبا یک استداللی مواجه شود و نتواند جواب دهد، از اندیشه

جهز بدان کنند ما مکنم اگر هم به عمر من کفاف نداد مهم نیست، دیگران فکر مینتوانستم جواب دهم. اما فکر می

ای برد در یک حوزهاندیشه هستیم. یعنی به وحی اعتقاد داریم. این اعتقاد به وحی، یعنی همین، یعنی شما را می

. منتها، دهای فکری را از موضع استقالل فکری مالحظه کنیتوانید دیدگاهای، آن وقت میگذارد، محکم ایستادهمی

ما در این جریان، این را هم از این زاویه بحث کردیم، همیشه در ذهنتان  شود. بنابراینگاه استقالل وحی میآن تکیه

شاءاهلل تعالی، در امروز به اینجا برسم و ها متأثر از محیط بوده است. وقتی که من انباشد که چطور این اندیشه

د. به کشورهای بینیم که اصالً ربطی به ما نداری آدام اسمیت شکل گرفت آن وقت مینشان دهم چطور اندیشه

به ما چه ربطی ها این بحثاسالمی ربطی ندارد. از یک جایی شروع کردند، آمدند، آمدند و به یک جایی رسیدند. 

 یداری، مثالً چند تا از پارامترهایش را حذف کنید، با نظام اسالمدارد. تا چه رسد به اینکه بگوییم این نظام سرمایه

کند و چه و چه. مثل این است که بگوییم بعضی حیوانات هم د را تأیید میسازگار است. چون اسالم هم سو ،هم

هایش را حذف کنیم دیگر آن چون دوپا دارند، دو دست دارند، دوتا چشم دارند، خب حاال اگر بعضی از قسمت

ینها مشکل طور بحث کرد. اشود اینهایش. خب اینها را که نمیانسان همین حیوان است. منتها، منهای فالن ویژگی

کنیم همیشه بدنبال آن مسایل باشید. به دنبال این سؤاالت باشید اینجاست که شود. پس در خالل بحثی که ما میمی

هایی که هایی دارم و آن این است که در خالل این بحثتوانیم متفکر بشویم. من از بعضی از شما، خواهشما می

. به طوری که در انتهای این دتوانیم پاسخ دهیم، اینها را بنویسینمیرسیم که کنیم، جاهایی که به سؤاالتی میمی

کنم به یک هایی میدانیم. مثالً من یک بحثی ما با یک سری سؤال مواجه باشیم که پاسخش را نمیدوره، همه

ی ما سؤاالت هاگیری دانستهمعیار اندازه .روشن نیست. آن را بنویسیداین قسمتش گویید رسیم که شما میجایی می

 open problemست. االن اگر من به شما بگویم مثالً در اقتصادسنجی، بفرمایید بدانم چند تا ا بدون پاسخ ما
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حل شده است و هیچ مشکل خاصی ندارید! این معلوم است که برای شما کنید، همه چیز دانید؟ شما نگاه میمی

هست که هنوز حل نشده است؟ در  open problemتا  ددانید. اگر بگویم در اقتصاد کالن چنچیز زیادی نمی

اگر بتوانید تعداد بیشتری را  ر؟ادی چند تاست؟ در پول و بانک چطوهای اقتصهای اقتصادی یا اندیشهاین نظام

با خودمان را  احصاء کنید، معلوم است که دانش شما بیشتر است. در این جلسات، اگر ما بتوانیم در انتهای دوره

ایم و . این یک معیار موفقیت ماست یعنی کار کردهداشته ایمی موفقی ، دورهیادی سؤال مواجه کنیمتعداد ز

آیید یک وقتی هم بگذارید گذارید، این موقع شب میاش این است که با هم مباحثه کنید. حاال که وقت میالزمه

آید، در این وقت شب هایی که ایشان میدونفری، سه نفری باهم مباحثه کنید. بنا راهم براین بگذارید که حرف

. مرور کنید، دعوا کنید، سؤال بنویسید، بگویید معلوم نیست. تعداد دمرور کنیباهم اینها چیست؟ یکبار گوید می

ی موفقیت ما در این دوره است، اختالف نظرهایی است سؤاالت خیلی مهم است. و معیار دیگری که نشان دهنده

ی آن است که من ید، این نشان دهندهی شما یک جور دربیایید و یک جور فکر کنکه بین شما بیافتد. اگر همه

 وقتی که دوره تمام شد، اختالف نظر داشته باشند. او ام. یک معلم موقعی موفق است که دانشجویانموفق نبوده
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های مذهبيظهور اصالح طلبي  

کرات معارض در مذهبشان ایجاد پوشانی دارند که از این دو، تفدوران قرون وسطی و انقالب دریانوردی خیلی هم

اینها بـاهم بودنـد. کـه البتـه در کنـار ایـن،  .بوجود آمد 55در برابر کاتولیک پروتستان ،یعنی مخالف protestشد. 

این مجموعـه زمینـه را  ،های سکوالرشثمرات قرون وسطی مسأله شهرنشینی، پیدا شدن طبقه شهرنشین با ویژگی

 برای یک نوع پروتستانیزم آماده کرد. 

آیند. دهد. پروتستانها بوجود میبینیم، مخالفت هایی است که در دین رخ میلذا اولین پارامترهایی که ما می

هایی ای در دین مطالعه کردند و فهمیدند که کاتولیک کاستی این را ببریم به اینکه عدهه خیلی مشکل است که ریش

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 

 زیاد جالبی بین فئودالها و اصحاب کلیسا نبود.  یکلیسا بودند. بنابراین رابطهه تأمین کنند

هـای آیـد. رشـد شهرنشـینی غیـر از محـیطکم بوجود میکم ملیهای با رشد شهرها زمینه برای حکومت

ن اجتمـاعی ایشـان ج از این فضا به وجود آمدند و تعـیچون خار .اسالمی است. شهرنشین ها اغلب سکوالر بودند

 کردند. اینها با دروس و تعالیم کلیسا کامالً متفاوتند. تغییری در بافـتزندگی کسب میتابع ثروتی بود که در خالل 

توانـد بوجـود آیـد. چـون کلیسـا در حـول دهد. این بافتها مطلقاً در کشورهای اسـالمی نمـیزندگی مردم رخ می

 کشاورزی شکل گرفت. 

ها و کسبه عمـدتاً شـکل ، شهرنشیندر کشورهای اسالمی درآمدهای مربوط به نظام اسالمی در حول تجار

گرفت. البته کشاورزی هم بوده است. حتی رعایت ضوابط اسالمی و احکام اسالمی عمـدتاً در شـهرها بـا جـدیت 

کنند ییالق و قشالق حکام الهی، برای اشخاص که کوچ میشد. در اتر میشد. در روستاهای دور کمرنگتعقیب می

ها این طور نیست. لذا از همین نقطه شروع کار، ت. درحالی که برای شهرنشیندارند بعضی احکام قابل اغماض اس

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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ای مـوزهدانـیم. جـز اینکـه اش را درست نمید و ریشهدریانوردی هم یکی از تحوالتی است که اتفاق افتا

نظر متخصصان دریانوردی این است که از زمـانی کـه  اند.لبته کتابهای زیادی هم نوشتهادریانوردی در لندن است، 

 تغییر در ساختار بادبانها رخ داده انقالب دریانوری رخ داده است. یعنی از زمانی که بادبانهای متحرک ساخته شدند.

شده است. کسانی که در ایـن و حرکت فقط در جهت حرکت باد انجام می چون قبل از آن بادبانها ثابت بوده است

زمینه فعال شدند، نوعاً روستائیان و پیروان کلیسـاها یـا جـزء ابـواب جمعـی فئودالهـا باشـند نبودنـد. دریانوردهـا 

ه عمدتاً سکوالر بودند، این ها انقالب دریـانوردی را ها بودند و کارگرانی که در شهرها بودند و کسانی کشهرنشین

های جنگـی دارای تـوپ های تجاری تبدیل به کشتیبه وجود آوردند. به طوری که در زمان کوتاهی که این کشتی

های دارای ابزارات جنگی نبودند چـون بـا فرهنـگ شدند. در حالی که در تمام تاریخ اسالم مسلمانان دارای کشتی

سازگار نیست. بنابراین با وجود این جریان، اینها با یک حالت تهـاجمی کنتـرل کشـتیرانی را از مسـلمین مسلمانان 

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

های پروتستانیزم تدریجاً شکل گرفت، به همین دلیل اسـت تبعاً نیازمند به تغییر تفکر کاتولیک دارد. زمینه 

( سخنگوی این نهضت شد. او یک کشیش آلمانی بود و تبعاً مخالفتها را 1483-1546) مارتین لوتر،بینیم که ما می

زیاد به این عمـل دسـت زد بلکـه ایـن حاصـل  هت مطالعتوان گفت که او به علبا کلیسای کاتولیک آغاز کرد. نمی

بسـیار ناراحـت  های آلمانیهای نارضایتی در آلمان بود. شهرنشیندوران خودش بود و البته قبل از خود لوتر زمینه

خودشـان کـه بعـداً بـه  هی بسـتاست. آلمان ها با آن حالت روحیه بودند که ثروت در حال انتقال به کلیساهای رم

ها با کردند که کشیشمخالفت با کلیسای رم را داشتند. استدالل هایی می هناسیونالیست ظاهر شد، تبعاً زمینصورت 

ها بسـیار کنند. ارتباطات فامیلی و خانوادگی بین کشیشپول کلیسا زندگی تجملی دارند. آنها مانند لُردها زندگی می

یت کلیساهای بزرگ های جوان به مسئولهای مهم مارتین لوتر این بود که چرا کشیشمهم شده است. یکی از بحث

شـد. در ی اعتـراض مـیها زمینهکردند خط و ربط خانوادگی را پیدا کنند و اینشوند؟ و بعد سعی میمنصوب می

هـا را ها به این مسائل خیلـی حسـاس بودنـد. ایـن خـط و ربـطبینیم بین آلمان و ایتالیا، آلمانیاینجا ما تفاوتی می

خواستند. شیش در میان طبقات محروم زندگی کند. کشیش اشرافی را نمیکردند. معتقد بودند که یک کجستجو می

هـا اصـالً دنبـال ذوق هنـری تر دنبال هنر و نقاشی بودنـد. آلمـانیها برعکس بیشهای اینها این بود. ایتالیاییبحث

 نبودند. 
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ن زنـدانی خوب، چنین وضعیتی برای یک نظام کاتولیک اشرافی قابل تأسف بود. به همین جهـت در دورا

خودش این دین را برای اولین بار به آلمانی ترجمه کرد که آن زمان قدغن بود که به زبان آلمانی ترجمه شود. چون 

توانند بفهمند و بیاینـد ایـن دیـن را و آن هم جز به زبان التین نمیرا  ها این دینگفتند هیچ کس به جز کشیشمی

 ترجمه کنند.

در  56جـان کـالوینمارتین لوتر به وجود آورد. بـه مـوازات مـارتین لـوتر، بینید چنین فضایی را خوب می

خواست که ژنو را بـه یـک گویند. کالوین میمی "کالونیسیم"سوئیس یک جریان مشابهی را بوجود آورد که به آن 

یـز شهر مقدس و مرکز مقدس مسیحیت تبدیل کند. معروف است که مارتین لوتر و جان کالوین تقریبـاً در همـه چ

هایی شبیه هم داشتند اال در شرایط ورود به بهشت که اینها اختالفات شدید در این مسأله داشتند. خـوب در اندیشه

کردنـد. هرآنچـه توسـط ایـن دو ها هم علیه مارتین لوتر و هم کالوین به شدت مخالفت مـیاین وضعیت کاتولیک

هـا را نـزد کسـی پیـدا کنـیم، است و اگر این کتاب شد را احصاء کردند و گفتند خواندنش قدغنجریان نوشته می

ها را لیست کردند و بـه ها را بخواند. این کتابمجازات شدیدی خواهد شد و هیچ کاتولیک واقعی نباید این کتاب

هـای نویسند این از همان زمان است یعنی فهرست کتـابمی indexها گفتند. این که در آخر کتاب indexها این

 نویسند. می indexگذاشته بودند. حاال رسم شده که در آخر کتاب  indexمش را ممنوعه. اس

ها به کشورهای مختلف سرایت کرد و به انگلستان هم آمد و جـدایی ی این جریانات این بود که ایننتیجه

هـای اتفاق افتاد. خوب یک تحول خیلی مهمی بـود. نتـایج ایـن اصـالح طلبـی 1534کلیسای انگلستان از رم در 

 این جریانات بگذاریم چه شد؟نام توانیم مذهبی که می

طور فضا در انحصار آن .تر شدهای شخصی بیشچندتا اتفاق افتاد یکپارچگی دینی از میان رفت، آزادی 

ها نبود ولی یک پارامتر خیلی مهمی که اتفاق افتاد، این بود که قدرت این پادشاهان در مقابل تعالیم کاتولیک

ها یک . کلیسا تقریباً به لحاظ قدرت سیاسی، موقعیتش متزلزل شد. اینافزایش پیدا کرد ها و در مقابل کلیسافئودال

 .توان ترسیم کردانیم بگوییم نقطه شروع بسیار خوبی است که میتوچنین تحوالتی بود که می

 

  

                                                
56 -John Calvin  
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 تاثیر انقالب دریانوردی بر شکل گیری اندیشه های اقتصادی

توانند بلندمدت روی آب حرکت کنند، به هایی که میهای زیادی که در کشتیحاال این دریانوردی و سرمایه گذاری

کنید که ی آمریکا کشف شد. خوب مالحظه می، قاره1492اثر رشد دریانوردی این بود که در کجا رسید؟ اولین 

کردند به هند رسیدند. چه تحوالتی اتفاق افتاده است. یعنی اینها از اروپا توانستند به آمریکا بروند هرچند فکر می

، فکر west indiaesآنجا را گفتند  خواستند به هند بروند و به همین دلیل به اولین جایی که رسیدندچون می

ها کردند اینگویند، فکر میمی Indianها را پوستکردند به هند رسیدند و اینجا هند غربی است. و اینکه سرخمی

ی این است که دهنده ی جدیدی کشف شده و این هندوستان نیست. و این نشاناز هندند. بعدها فهمیدند یک قاره

ها دست جا رفت که توانستند این قاره را کشف کنند. وقتی که این قاره کشف شد، اینحرکت دریانوردی تا ک

این یک تحول بزرگی بود که به آن  .های منطقه، حجم بسیاری طال دیدند. این طالها به اروپا برگشت خوردبومی

ها و ست پرتقالیی جدیدی که کشف شده به اروپا عمدتاً در دپردازیم. انتقال حجم وسیع طال از قارهمی

ها بودند ها بودند که حرکت بزرگ دریانوردی را آغاز کردند. انگلیس و فرانسه نبودند. پرتقالیها بود. ایناسپانیایی

کنند. چون اینها فرهنگ صحبت می به همین دلیل است که اولین جایی که در آمریکا کشف شد، هنوز هم اسپانیایی

کنند همان مناطقی است که ابتدا توسط اسپانیا که در آمریکا، اسپانیایی صحبت میخودشان را آنجا بردند. مناطقی 

 کشف شد.

د، مقارن است با زمانی آمریکا کشف شتاریخ مهمی است. همان زمانی که  1492دقت کنید همان زمان  

مسلمین بود، کاًل هایی از اسپانیا که در تصرف که اسپانیا از دست مسلمین خارج شد. به طور کلی یعنی آن بخش

کامل از اسپانیا خارج کردند. پس  به طور قدرت اسپانیاست که مسلمین را گیریی شکلاد شد که نشان دهندهآز

افتد یعنی قدرت مسلمین، به تدریج کاهش ببینید که چه تحوالتی در قسمت کشورهای اسالمی دارد اتفاق می

 شود.تر مییابد اما طرف دیگر، قدرتش بیشمی

ال: چه طور شد که کلیسا با کشاورزان رابطه برقرار کرد اما نتوانست که با شهرنشینی رابطه به همان سؤ

کنم به خاطر بافت اجتماعی اروپا بود. عرض کردم که شکل که با کشاورزان برقرار کرد، ایجاد نماید؟ من فکر می

اینها قصرهایی داشتند که هنوز هم هست هم ها شکل گرفته بود در اروپا عمدتاً زندگی کشاورزی در حول فئودال

گویند این متعلق به در انگلستان، هم در آلمان، هم در فرانسه، قصرهای اشرافی دارند اما کوچک است مثالً می



 دکتر مسعود درخشان            علیه السالم        تاریخ عقاید اقتصادی           دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 

41 

 

شما  ،چرچیلاند. مثالً ماندههای آن زمان باقینوز از خانوادهفالنی )لرد( است و خیلی از مسئوالن سیاسی کشورها ه

شان ها بود. چون نزدیک آکسفورد بود. قصر خانوادگیبینید که چرچیل از یکی از همین خانوادهکنید مینگاه می

بینید. یک قصر از همان زمان دارند که تقریباً کامالً زندگی قرون وسطایی را میشما آنجا باالتر از آکسفورد است و 

بینید باط نزدیکی با کلیسا دارند. شهر آکسفورد را که میاست و اینها ارتهای کشاورزی همانجا بودهثر زمینمالک اک

آوردند و اصالً آن زمان به این شکل نبوده فقط محل خرید و فروش گندم بوده است. گندم منطقه را در آنجا می

که مشتقات و مدیریت  دانشجویانیست. ا کردند و خود آکسفورد هم در لغت به معنی محل عبور گاوهامبادله می

. گویندمی دانند که بازارها را در اقتصاد مالی، بعضی اوقات بولیش و بعضی اوقات برلیشاند میرا خوانده ریسک

. به گاو گویندمی و وقتی بازار روبه ترقی است بولیش مارکت ،گویندمی به تنزل است برلیش مارکت بازار وقتی رو

اند. این تمثیلی یک عکس گاو و یک عکس خرس انداختهگویند، بنابراین روی کتابهای مشتقات و مالی، « بول»نر 

به تنزل قیمت است. گاو مظهر آکسفورد است. به همین خاطر شهرداری  به ترقی و بازارهای رو برای بازارهای رو

 مجسمه گاو را نصب کرده است. 

ها به اروپا و قیمت نفت باال رفت و در آن زمان خیلی از ایرانی 1973اولین بار که در ایران در سال 

های اطرافش را خریدند. کلیسا در ارتباط با این بافت کشاورزی و نظام انگلستان رفتند و این کاخها همراه با زمین

قدرت فئودالیسم شکل گرفت. در خارج از این نظام شهرها شکل گرفتند و به وجود آمدند. چون در خارج از این 

، 57شدند. مانند اتحادیه اروپا (Secular)دین سا قرار نگرفت. و اینها بیسیستم بود، به همین خاطر، تحت تأثیر کلی

باز گفت، اینها حقهها را راه نداد. زیرا میاروپا را تأسیس کند، انگلیسی اتحادیهخواست می "58دوگل"که وقتی 

انگلستان، چوب آن ها توانستند به این سیستم راه پیدا کنند. و هنوز هم هستند. وقتی دوگل فوت کرد، انگلیسی

خواستم ببینم راجع به این موضوع، چطوری درس ام. میخورد. من سر کالسهای اتحادیه اروپا رفتهمدت را می

اتحادیه اروپا، یک نهاد « European union is a no British institution»:گویندها میآن دهند.می

 غیرانگلیسی است. 

ها خیلی تالش خودشان باشند و زیربنای آن را انگلیسی کنند. آن ی نهادهاخواهند در همهاین ها می

موقعی که من در مورد اتحادیه  enlargeهای کنند تا اتحادیه اروپا را از این وضعیت خارج کنند. یکی از بحثمی

                                                
57 -European Commission 

58- de Gaulle 
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و دیگر کردم و حتی کتابی نیز در این مورد نوشتم و به وزارت امورخارجه دادم تا چاپ کنند اروپا، تحقیق می

کردند، این  enlargeدادم. یکی ازدالیلی که ی آن پیدا نشد و خودم اتحادیه اروپا را در انگلیس درس میحوصله

یک سیاست انگلیسی است. از اول نتوانستند تأثیر بگذارند، خواستند با بزرگ کردن، آن را نابود کنند. چرا 

خواهند در مقابل قدرت آمریکا، قدرت دیگری نمی دوم اینکه خواهند نابود کنند؟اوالً این نهاد انگلیسی نیست.می

به وجود آید، زیرا انگلیس پیش مرگ آمریکا در اروپاست. باالخره اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا، قرار خواهد 

یکا کنند. به خاطر همین پیش مرگ آمرهایی هستند که در اروپا زندگی میگرفت. انگلستان چون در واقع، آمریکایی

ی آمریکا، در اتحادیه اروپا است. در ند. انگلستان ضربه اصلی را خواهد خورد، به خاطر این است که نمایندهوشمی

شود، البته فرضیاتی هم هست که انگلستان با سیاستی که اتخاذ کرده است ممکن است به جا انگلستان نابود میآن

نتوانست در اتحادیه اروپا حضور پیدا کند. به همین دلیل کلیسا حال انگستان  ایحساب اتحادیه اروپا برسد. علی

(، طبقه Secularدین )رو بینتوانست به شهرها بیاید. و شهرها جدای از نفوذ کلیسا شکل گرفت و رشد کرد. از این

نین چیزی ی تحوالت اصالحات مذهبی را به وجود آورد. چها، پیروی کنند و آن زمینهدینی نبودند که از کاتولیک

 در کشورهای اسالمی نیست و ما نداریم.

های دریانوردی و سکوالریسم این نتایج اصالح طلبی مسیحی بود. نکته مهم این است که اوج این حرکت

به اصالح طلبی مذهبی کشیده شد و از این طرف، آمریکا را گرفتند و پیدا کردند و سرازیر شدن سیل طال از 

 ای کشف شد. کردن فضای خیلی مناسب برای ماجراجویی و قارهآمریکا به اروپا و پیدا 

گفتند به جای اینکه او را بکشیم فرستادند. زیرا میدر اوائل هرکسی محکوم به اعدام بود او را به آمریکا می

د و کشکشند و یا اگر نکشند، این شخص، سرخ پوستان را میپوستان او را میفرستیم. یا سرخاو را به آمریکا می

کش یا کسانی که به حبس ابد محکوم ها همه یا آدمکنند. اگر نگاه کنید، تمام اجداد آمریکاییباالخره آنجا را آباد می

گفتند زمین، امکانات ها میرفتند و به آن. زیرا اینها بودند که به آمریکا میبودند های خالف درجه یکبودند، یا آدم

 و اسلحه و ... داریم. 

ماجراجویی خیلی تأثیرگذار است و این جمعیت باید راه طوالنی را برود و این خودش انگیزه برای رشد 

پذیر باشند تا بتوانند این جمعیت را به آمریکا، منتقل اقتصادی است. چقدر باید کشتی بسازند، چقدر باید ریسک
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شد زیرا خطر دارد. درصورتی شتی غرق میک 2کشتی،  10هم از طریق دریا که از هر  سال قبل آن 500کنند. در 

 های خاص خودش را دارد. که االن رفتن از انگلستان به آمریکا نیز دشواری

داری را در فضای ها، بعداً نظام سرمایههای خیلی مهمی اتفاق افتاد که این ماجراجوییماجراجویی

برویم. تازه وقتی آن جا رفتند، آنجا باید  گویندشود و میای کشف میدهد. همین که قارهماجراجویی شکل می

آماده ساختن برای سرخ پوستان، کار خیلی مهمی است. خواهد. جنگیدن با تحت قانون قرار بگیرد، نظم می

بینیم یک کم میریزی کنند و کمها باید فکر کنند، برنامهآورد، زیرا آنجنگیدن در کشور مبدأ، رشد را به وجود می

جا در کند، در همهآید. آن سیستم قوی نظامی است که مستعمرات را شروع میمی به وجود میسیستم قوی نظا

 .گیرندآیند و آن جا را میایران به خلیج فارس می

گردد. انقالب دریانوردی در کنار اصالحات مذهبی و کشف قاره آمریکا و ها برمیاینها همه به ماجراجویی

اش باید در آمریکا ظاهر شود و شد که ویژههایی که در اروپا میرکته به صورت حکپیامدهای این کشف 

انتقال جمعیت بدهند، آنجا را قانونمند کنند و چه طالیی که از آن طرف به اروپا منتقل  ،های بزرگ بسازندکشتی

 شود. می

اگر حجم طال  .ستا هاهای اقتصادی راجع به تأثیر طال برروی قیمتبه همین دلیل است که اولین تئوری

ها تأثیرگذار است سازوکارش چیست؟ چگونه این را کنترل کنیم؟ بعداً خواهیم دید که همین اندیشه، روی قیمت

ست که عامل رشد است. ا هااست که معتقد بودند همین تجارت و مازاد تراز پرداخت مرکانتلیسمدر اقتصاد اندیشه 

ی تجارت باید رشد پیدا کند پس باید جلوی واردات را بگیری و خواهی رشد کنگوید که اگر میاین اندیشه می

شود و شود حجم طال در خزانه بیشتر میها مثبت میصادرات را بیشتر کنی که در این صورت تراز پرداخت

برای نزدیک  .گیردسال شکل می 250ی حاکم برای نزدیک به اندیشه .بینیم که یک جریان خاصی بوجود آمدمی

ها بود. برو و طال بیار. به نظر من این ی حاکم بر تفکر متفکرین اجتماعی مازاد تراز پرداختسال اندیشه 250به 

اتفاق، دقیقاً بر کشورهای مسلمان تأثیرگذار بود. در همین موقع نادرشاه به هند حمله کرد تا طالهایش را بیاورد. 

کردند و مجهز به این اندیشه بودند که غرب را دنبال می من معتقدم که نادرشاه مشاورانی داشت که اخبار اروپا و

خواهی ایران پیشرفت کند باید طال بیاوری که بهترین جا هند است. این در همان موقعی است که در اروپا اگر می

خان زند درست همزمان با استقالل کوفتند که طالیشان را بیشتر کنند. بعداً خواهم گفت که کریمبر سر هم می
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خان زند اسم خودش را وکیل الرعایا گذاشت متأثر از همین تحوالت بود. مریکا بود و من معتقدم که اینکه کریمآ

شناسیم. خود من در مطالعات تاریخی خودم به یک چیز عجیبی برخوردم خان زند را نمیمتأسفانه ما زندگی کریم

معلم ریاضی از فرانسه دعوت کرده بودند. یعنی دقیقاً  ها در زمان ایلخانیان،که برای تربیت فرزند یکی از ایلخان

دانستند که چه استادی را باید دقیقاً از کجای دنیا و چطوری به کشور آورد. اما درحالی شناختند و میدنیا را می

ا عالمان ایرانی رچرا قدر  ایران بود و من تأسف خوردم که است که یکی از بزرگترین ریاضیدانان دنیا در همین

شناختند و به ایران آوردند؟ و به چه زبانی درس داد؟ پس ما تاریخ خودمان چطوری این استاد را می دانستند؟نمی

شد، دارند های جمشید کاشانی که برای تقریب استفاده میهای بزرگ برروی سریدانیم. هنوز در دانشگاهرا نمی

های این کشف قاره آمریکا با جدا شدن کامل بخش ،ا بدانیدکنند. برای اینکه تأثیر بر کشورهای اسالمی رکار می

 . مساوی است اسپانیا از دست مسلمین

سؤال: ببخشید استاد، در زمان جدا شدن اسپانیا از دست مسلمین، منابع علمی مسلمانان هم طبیعتاً به  

ها تأثیرگذار بوده های مرکانتلیسمهای مسلمانان در زمینه تجارت برروی اندیشهرسد آیا اندیشهها میدست اروپایی

 ام، نه.کنم تاجایی که من مطالعه کردهاست؟ پاسخ: فکر نمی

در اروپا حاکم شد. هنگامی که مسلمانان  59های مرکانتلیسماندیشه 1750میالدی تا  1500از سال 

کردند و به توقف نمی بردند، در بسیاری از موارد در آن کشورهاکاالهایی را برای تجارت به کشورهای دیگر می

کردند و پس از کسب درآمد بالفاصله به کشور محض رسیدن به آن کشورها، به حساب مالی خود رسیدگی می

دادند عمدتاً باعث انتقال فرهنگ اسالمی به کشورهای گشتند. یعنی تجارتی که مسلمانان انجام میخود باز می

مراه کاالهای خود فرهنگ غرب را هم به راحتی به کشورهای شد علی رغم اینکه کشورهای غربی به همقصد نمی

ی جالب این است که اکثر مسلمین وقتی تجارت دادند. یک نکتهاسالمی و سایر کشورهای مقصد انتقال می

های آنها عالقه داشتند که آن کشورها را ببینند و در این حالت رفتند و خانمهای خود میرفتند با خانممی

وپایی که مقصد تجارت مسلمین بودند به خاطر اعتبار زیادی که مسلمین در آن دوران داشتند در کشورهای ار

کردند. مثالً در آن دوران بسیاری از اروپاییان عیناً مانند مسلمین لباس بسیاری از زمینه ها از مسلمین تقلید می

ه طبقات اشرافی آن زمان در کشورهای اسالمی گذاشتند کهایی را برسر میپوشیدند، بسیاری از اروپاییان عمامهمی

                                                
59 -Mercantilism 
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گذاشتند. یعنی اروپاییان و سایر کشورهایی که مقصد تجارت مسلمین بودند در ها برسر میاز آن گونه عمامه

ی فرهنگ و ایدئولوژی هرگز از مسلمین تقلید کردند ولی در زمینهها از مسلمین تقلید میبسیاری از زمینه

مسلمین به دنبال انتقال فرهنگ و ایدئولوژی اسالمی خود نبودند. پس از گذشت زمان وقتی  کردند و در واقعنمی

ی اروپاییان به کشورهای پیشرفته تبدیل شدند، دیگر در هیچ موردی از مسلمین تقلید نکردند. بنابراین ما اندیشه

ب دریانوردی ایجاد شد که ما مسلمانان ی مرکانتلیسم عمدتاً در زمان انقالمرکانتلیسم را بوجود نیاوردیم. اندیشه

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 

،  برای رفتن و تسخیر کردن بازارها ی بحریهاز استفاده از دریاها و قوهست ادریانوردی معروف است عبارت 

های جدید در واقع این افرادی که به این کارها مشغول بودند بیشتر حضور در کشورها و حتی رفتن و کشف قاره

ی بحریه به ماجراجو بودند درحالی که هیچ وقت مسلمین ماجراجویی دریایی نداشتند و هیچ گاه از طریق قوه

کردند. درنتیجه وقتی که از سوی ماجراجویان آمیز رفتار میکردند و همیشه به طور مسالمتی نظام نمیجایی حمله

گرفتند، کاری از دستشان ساخته نبود. مثالً کشور پرتقال با ماجراجویی تمام آمد و در خلیج مورد هجوم قرار می

العملی از خود نشان ندادند و جنگی اتفاق نیفتاد. پس ین هیچ عکسفارس یک پایگاه نظامی تأسیس کرد و مسلم

ی مرکانتلیسم را مسلمین بوجود آوردند. آنچه که از کشورهای اسالمی خیلی بعید است که بخواهیم بگوییم اندیشه

برای های ارسطو بود. زیرا استدالل مکتب مسیحیت بر محور منطق ارسطو بود و اروپاییان به غرب رفت اندیشه

های سینا را بخوانند یعنی باید اندیشههای ابونصر فارابی و ابنهای ارسطو را بفهمند باید حرفاینکه حرف

دانشمندان اسالمی را بفهمند تا بفهمند ارسطو چه گفته است از آن به بعد علم ریاضیات و پزشکی را از دانشمندان 

فهم آیین اسالم نبودند. پس با این اوصاف ما فهمیدیم که  درحالی که به دنبال یادگیری و ،مسلمان یاد گرفتند

ادامه داشت  1750تا  1500ها از سال های مرکانتلیسم شد که این اندیشهانقالب دریانوردی سبب ایجاد اندیشه

ی باشد. درست در همان بازهداری میگیری نظام سرمایهی آدام اسمیت و شکلمیالدی در آستانه 1750که در سال 

ی زمانی ما دین را در ایران مبنای کردند و در ابتدای این بازهدر ایران، صفویه حکومت می  1500-1750زمانی 

های مرکانتلیسم، همزمان در یک فضای ضددینی رشد کرد. سیاست قرار داده بودیم. درحالی که در اروپا اندیشه

ی ت کرد. افرادی از قبیل محقق کرکی، خانوادهران دعوولی کشور ایران در آن دوران از لبنان فقهای شیعه را به ای

آن فقهای مدعو بودند که در دربار پادشاهان صفویه آمدند. در همان ابتدا هم پادشاهان صفویه به  شیخ بهایی جزء
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گفتند که پادشاه واقعی تو هستی و تویی که نائب امام زمان هستی و حاکم برخی از این فقها نظیر محقق کرکی می

گفتند که اقعی شما هستی. بحث نائب امام زمان از همان مواقع مطرح شد و در واقع پادشاهان صفوی به فقها میو

شما به ما بگویید که ما در حکومت چه کارهایی انجام دهیم. این بحث به معنی حاکمیت فقه شیعه بر نظام سیاسی 

سد وضعیت حکومت به همین طریق بود ولی در رایران بود. تا زمانی که حکومت به دست شاه سلطان حسین می

 ،. بنابراین این وقایع هم زمانباشم شوم که هم حاکم و هم فقیهزمان شاه سلطان حسین، او گفت من خودم فقیه می

که در اروپا و ایران اتفاق افتاد را دیدیم که البته در آینده بیشتر آنها را بررسی خواهیم نمود. ما االن در بحث خود 

د به بحث انقالب علمی برسیم و ببینیم داستان انقالب علمی چیست واین انقالب دریانوردی و علمی چگونه بای

داری شد. ممکن است که گیری نظام سرمایهمنجر به ایجاد انقالب صنعتی شد که نهایتاً انقالب صنعتی باعث شکل

ها بیان شود ولی این بحث باید به موازات بحث ها تصور کنند که بحث انقالب علمی باید قبل از مرکانتلیسمبعضی

ی آمریکا و ورود این ها پس از کشف قارهدهد که جریان مرکانتلیسمها بیان شود. تحقیقات نشان میمرکانتلیسم

در این  ،حجم عظیم طال از اروپا به آمریکا و خروج تعداد زیادی به آمریکا و مدیریت این نظام ورود و خروج 

 های انقالب علمی را ندیدم.انقالب علمی مطرح نشد. من اندیشه دوران مباحث

 بررسي تحوالت فکری، سیاسي، هنری 

شود. در یک جایی خـودش را در این قسمت سیر مباحث، مثل معادالت ریاضی نیست بلکه در یک جایی ختم می

بهتر ببینید. در این فضـا یـک تحـوالت زنم تا شما ابعاد مسئله را کند. من گریزهایی میبه صورت ترکیبی ظاهر می

کشد. می 1495تابلوی مشهور، شام آخر را در  60هنری هم اتفاق افتاده است. مثالً نقاش معروف لئوناردو داوینچی

.)چند خ هست در چه زمانی کشیده شـده اسـتاین به لحاظ تطبیقی است که بدانید بزرگترین تابلوهایی که در تاری

 ای که توجه آن چنانی به دین نداشتند.بقات شهریط )دقیقه ضبط نشده است

مانـد، یکـی مـیرا گفتیم، حاال بایـد ببینـیم کـه دو چیـز بـاقی اقتصادی را گفتیم، تحوالت هنری تحوالت

مه جوانب را تحوالت سیاسی و دیگری تحوالت فکری است. پس اگر بخواهید تاریخ اندیشه را مطالعه کنید باید ه

گویم انقالب دریانوردی خیلـی مهـم بـود. ایـن دهم، مثالً میبیشتری به تحوالت اقتصادی می باهم ببینید. من وزن

                                                

60 -Leonardo Davinchi  
 

http://wsclick.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fencyclopedia2.thefreedictionary.com%2FLeonardo%2BDavinchi&0=&1=0&4=67.63.50.255&5=81.12.20.180&9=512adc9a0a434e468bfddf5c27b5ca01&10=1&11=speedbit.aff07&13=search&14=239138&15=main-title&17=2&18=2&19=0&20=0&21=2&22=QtdO%2B%2Fshwg8%3D&40=WiOwlbs3FPzauOXl4kjQXg%3D%3D&_IceUrl=true
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هـای مرکانتیلیسـم را شـکل داد. ای که اندیشهانقالب دریایی بود که انقالب تجاری را بوجود آورد. انقالب تجاری

ها را برای چـه کرد. نقاشیقدر رشد نمیی اشراف شهرنشین نبودند، هنر ایناینها خیلی تأثیر گذاشتند. اگر این طبقه

شد. این شد. این لباسها به آن نحو بافته نمیکرد. این کاخها اصالً ساخته نمیکسی بکشند؟ موسیقی آنقدر رشد نمی

شـود. همـه های بزرگ به عنوان یک چیز گرانبها حفظ میشد که االن در موزهکاالهای لوکس به آن نحو تولید نمی

ر، موسـیقی، زمان است، برای طبقه شهرنشین مرفهی که با اعتقـادات مـذهبی بسـیار ضـعیف کـه هنـمربوط به آن 

فهمـیم کـه دختـر فـالن است، میبینید که یک زنی را کشیدهالً مییا مثدهد شکل میرا و ...  هنرهای دستی، نقاشی

که در کشور ما هم عـین همـان را شود است. و دیدن همان باعث میرا کشیدهده ازهشااست، یا اصالً یک ده ازهشا

سال پیش اسـت نگـاه  400سال پیش یا  500برداری کنند. شما بروید در مکانهای قدیمی ایران که مربوط به کپی

انـد. ی یک دختر اروپایی را کشـیدهاند و چهرهکنید؛ در اصفهان هست، در شیراز هست. مثالً سقف را نقاشی کرده

کشـند. بینیم فتحعلی شاه را آنطـوری مـیاند. یا اینکه مین فضا؟ همین جوری کشیدهحاال این چه ربطی دارد به ای

ای یک آدم کمر باریک که اصالً فتحعلی شاه آنجوری نبوده است. درست مثل همین که نقاشان اروپایی یک شـازده

شوند. البته آن که مـن  کشیدند. نقاشی برای این بود که اشراف لذت ببرند و ارضاکشیدند، یک دختری را میرا می

  است.ها هم بودهده ولی ثمراتش آن موقعگویم قبل از فتحعلی شاه بومی

یعنـی هنـر بـرای کلیسـا  ،یا در خـدمت تجـار و اشـراف شهرنشـین استنقاشی یا در خدمت کلیسا بوده

توانست تأمین مالی کنـد؛ و یـا بـرای تجـار و . هنر یا در خدمت کلیسا بود، چون کلیسا پول داشت و میاستبوده

شـروع  1fبلکـه بـا  f(2f ،1fطور که گفتیم اینها مثل توابـع ریاضـی نیسـت کـه )... و طبقات اعیان شهرنشین. همان

خـواهم افتد. نمیچندین چیز با همدیگر اتفاق می کند وافتد و بعد ادامه پیدا میهمزمان اتفاق می 2fو  1fشود و می

بگویم که در این لحظه هیچ کس نیست که از دین صحبت کند ولی همانطور که خواهیم دید انقالب فکری شـروع 

دینی  دکارتکنید کم تفکر دینی از بین متفکران علوم اجتماعی خارج شد. شما نگاه میآن با متفکرین متأله بود. کم

در انگلستان دست در دست هم داشـتند،  61بیکنرسیم که با می پسهاکم از بین رفت. بعدها به د. اما کمکرفکر می

شاگرد فرانسیس بیکن  پسها توماسبا دکارت هم دست در دست هم داشتند. از لحاظ تفکری مثل هم بودند. البته 

 پسدکارت در نفی خدا بحثی نکرد. امـا هـا را به زانو درآورند. اسکوالستیکیخواستند تفکر بود، که همه با هم می

کرد. یعنی اینگونه نیست که همه خدا ور فرار میور و آنصراحتاً بحث خدا را به چالش کشید، به همین دلیل از این

                                                
61 -Francis Bacon 
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کم از بین رفت. حتی االن در نظام آمریکا روی طور تعلق به کلیسا کمتجار هم همین ورا نفی کنند. در بین متفکران 

بینیـد. پـس کنید یـک سـمبل دینـی مـییعنی روی پول آمریکا شما که نگاه می In God we trustنوشته پولش 

اینگونه نیست که ما بگوییم وقتی که این جریانات به اینجا رسید، کالً دین از بین رفت. بعد آن وقت ما باید بحـث 

 رسیم.کنیم که چه اتفاقاتی افتاد. آنها را می

اتفاق دیگری که در اینجا افتاد تحول در تفکر سیاسی بود. طبعاً یک چنین وضـعیتی نیازمنـد تحـوالت در 

 1532ببینیم. کتابی به نام شـاهزاده در  62ماکیاولتوانیم در های این جریان را ما میتفکر سیاسی است. اوج اندیشه

ی سیاسـی چگونـه دارد شـکل یـد کـه اندیشـهنوشت. سی سال بعد از صفویه، سی سال بعد از کشف آمریکا. ببین

سیاسـت را  "گویـد:شود. ماکیاول در کتاب شاهزاده اینطور میکه کتاب شاهزاده همان زمان دارد نوشته می گیردمی

باید از دین جدا کرد. حاکم نبایستی به خدا و تعالیم کلیسا بیندیشـد، بلکـه بایسـتی بـه قـدرت و حفـظ حکومـت 

تواند دروغ بگوید، قراردادها را یکطرفه نقض کند، بدون اطالع قبلی به دشمنی حمله حاکم میبیندیشد. از این رو، 

تـر از دیگر چه چیـزی روشـن "کند و حاکم موفق باید قانون جنگل را رعایت کند. نه تعالیم حضرت مسیح )ع( را

ایت کند نه تعالیم حضرت مسیح حاکم موفق باید قانون جنگل را رع»گوید: کند؟ میاین دین را از سیاست جدا می

کنم که ما، قبل از اینکه وارد افتد. من هنوز فکر میی سیاست اتفاق میخب این هم تحوالتی است که در زمینه«. را

ی بعد بتوانیم وارد انقالب های مرکانتیلیسم را باز کنیم، تا جلسهبحث انقالب علمی شویم، یک مقدار دیگر اندیشه

فکر که بوجود آمد منبعث بود از همین جریان، منبعث بود از انقالب دریانوردی و چیزی را کـه علمی شویم. این ت

هـا مثبـت شـود تـا واردات بیشتر باشد تا تراز پرداخـت آورد این بود که صادرات باید ازدر ذهن افراد آن زمان می

عنـی کسـب طالیـی بیشـتر از طریـق خزانه بیشتر از طال پر شود. پس معیار ثروت، یعنی آن عامل ثروتمند شـدن ی

 ی اقتصادی یعنی کسب طالی بیشتر. تجارت. توسعه

چه کسانی در اینجا متفکران اقتصادی بودند؟ هیچکس. ما متفکر اقتصادی نداریم. چرا؟ بـرای اینکـه ایـن 

اسـتمداران ی اقتصادی یعنی طالی بیشتر، پس این سیگویی توسعهخواهد. وقتی که میاندیشه متفکر اقتصادی نمی

کـه  نـدهستند که باید متکفل امور اقتصادی بشوند. بنابراین سیاستمداران و مدیران اجتماعی درست همانهـایی بود

 ی سیاستمدار شکل بگیرد. توانست جدای از طبقهان نمیدی اقتصادکردند. دیگر طبقهآنالیز اقتصادی هم می

                                                
62 -Makiaveli 
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یم. یکی از اولین تحقیقاتی که در ایـن زمینـه هسـت کـار بینهایی را در این دوره میبا وجود این ما تحلیل

 .نویسـدی دربـاره اقتصـاد سیاسـی مـیاکتابی بـه نـام رسـاله 1615این فرد در  .است 63شخصی به نام مونکرتین

گویم تا اوضاع و احوال ایران را هم مدنظرتان باشـد. ایـن مونکرتین همزمان شاه عباس بود. این را به این دلیل می

نویسد. شـاید بتـوانیم بگـوییم اولـین . کتابی درباره اقتصاد سیاسی میاما اسم او فرانسوی استفرد انگلیسی است 

ود کـه منظـور از شـاست. در این رساله نوشـته مـیین بودهرفت در این رساله مونکرت باری که این اصطالح به کار

ای دربـاره عملکـرد دولـت و اسـم آن را رسـاله ینویسد دربـارهای می. در واقع رسالهاست دولت اقتصاد سیاسی،

را اقتصـاد  اقتصادسیاسیگذارد. پس ببینید که چطور تصور اولیه مطالعات اقتصادی این است که اقتصاد سیاسی می

در سـال  64تومـاس مـنشود کتاب من بود. کـه توسـط دیدند. کتاب دیگری که در همان زمان نوشته میمیدولت 

، خزانـه انگلسـتان یعنـی خزانـه است 65ر تجارت خارجی بر خزانه انگلستانشود. اسم کتاب تأثینوشته می 1628

 نویسند.می Foreignاینگونه  نوشتند اما االنرا اینگونه می Forraignدقت کنید که در آن موقع کلمه  ،دولت

آمد و دولـت مطالعات فکری جدای از دولت اصالً وجود نداشت. هر بحثی بود می ،در این فضای فکری 

کرد. با وجود این یک سری پیامدهایی برای تنظیم امور اقتصادی وجود داشت. خوب چـه چیزهـایی؟ را مطالعه می

را کم کنیم تا جنس بیشتری را بتوانیم به خارج صادر کنـیم. تشـویق اولین مسئله این بود که بایستی مصرف داخلی 

( باید کم شود زیـرا هزینـه تولیـد r. بهره )است به توسعه مصرف داخلی نیست. همه چیز در حول صادرات بیشتر

 بیشتر اتفاق بیافتد.  تر وبرای اینکه صادرات ارزانباید کم شود 

شود؟ دیگر من وارد این بحث نشـدم. آن در حـوزه وارد ادبیات اقتصادی می زمانیسؤال: مفهوم بهره چه 

انقالب تجاری است و اینکه تجارت بدون بهره مشکل بود. هرچند که مارتین لوتر هم مخالف بهره بود. کالوین هم 

فشـاری بـود بـر طور که من دیدم کرد. تصوری که آن زمان بوجود آمد آنمخالف بهره بود. کسی بهره را تأیید نمی

کم اشکال ندارد. بهره اگر زیاد باشد اشکال دارد من یک کتابی دارم به اسم  یبهرهکه اصحاب کلیسا که قبول کنند 

های لندن خریدم. این کتاب ، یادتان باشد برایتان بیاورم. این کتاب خیلی قدیمی است من از عتیقه فروشی66در بهره

                                                
63 - Mont Chrétien  

64 - Thomas Mun 

65 - England's Treasure by Forraign trade 

66 -On Interest 
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رود های قـدیمی ایرانـی. وقتـی اینهـا بـه خـارج مـیاند. مثل کتابتکه کردهقسمتی از یک کتاب است که آنها تکه

خواستم ببینم آن زمان در مورد بهره چگونـه فروشند. من میتکه میفروشند بلکه تکهشود. کتاب را نمیجداجدا می

دارد و بـا تعـالیم کـم اشـکال نـ یند که این بخش از کتاب را گرفتم. نوعاً گرایش به این بود که بهـرهردکفکر می

عدالتی خواهد شد. داستان بهره خود مفصـل زیاد که فشار بیاورد موجب بی یحضرت مسیح ناسازگار نیست. بهره

در دانشـکده اقتصـاد مطالعـاتی  اند.مطالعه کردهدر مورد تاریخ بهره است. بعضی از دانشجویان امام صادق )ع( هم 

کنید و ببینید سوابق امر چه بوده است. این نکته بسیار مهمی اسـت کـه توانید مراجعه ست میهاست. من یادم شده

 به آن اشاره شد.

خواسـت صـادرات بین انگلستان و فرانسه، فرانسـه مـی جنگ بین کشورها بدلیل میل به صادرات بیشتر، 

ا مرتـب بـاهم در خواست صادرات گندم را به فرانسه بیشتر کند. اینهـشراب به انگلیس را بیشتر کند، انگلستان می

گیری نهادهـایی خواست صادرات را بیشتر و واردات را کمتر کند. این جریان موجب شکلجنگ بودند. هرکس می

 English East Indiaمـیالدی بـه نـام 1600ها در سال در خارج از اروپا شد. مثالً کمپانی هند شرقی انگلیسی

Company  .ها ایـن کمپـانی را تأسـیس . انگلیسیبود (1589-1629این همزمان با شاه عباس اول )تشکیل شد

هـا آن کردند برای اینکه کنترل کنند و فضا ایجاد کنند برای اینکه صادرات و واردات را تحت کنترل بگیرند. هلندی

را  Dutch East India Company 1604ها عقب نیفتند در سال موقع خیلی قوی بودند برای اینکه از انگلیسی

ایـن کـار را کردنـد.  1604هـا هـم در خیر هلنـدی؟هـا بـودهند هند شرقی بـرای انگلیسـیگویمی .کردنددرست 

 را درست کردند. French East India Companyبه نام 1664ها هم در فرانسوی

درنتیجـه آنهـا بـود سؤال: چرا همه یک اسم داشتند؟ برای اینکه جریان تجـارت از هندوسـتان بـه اروپـا  

هـا بـه گرفتند. اینها آمدند در این مناطق فعال شدند. گاهی وقـتدر شرق هندوستان و کنترل را دست می رفتندمی

رست ننوشته باشـم چـون داری فرانسه بود. شاید دوزیر خزانه Colbertگویند زیرا مرکانتیلیسم، کلبرتیسم هم می

 فرانسوی است.

بینیم عمدتاً در زمان صفویه است. زمان شاه عباس و میچون تعالیم آنها بود که این اندیشه را شکل داد و  

کـه  شود تا به زمان شـاه سـلطان حسـین صـفویها مرتب بیشتر میوقتی که به سمت اواخر صفویه برویم. فعالیت

ها در اوج خودش است. به لحاظ تفکر، ما در آن زمان عالمه مجلسی رحمـه اهلل بینیم که تقریباً فعالیترسیم، میمی
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بوده اسـت. بـه ایـن دلیـل بـه مـیالدی  1627-1699ه را داریم. عالمه مجلسی مصادف با تاریخهای میالدی علی

ها( که کنترل کند جریان کاال را به اوج خودش رسـیده نویسم که شما بتوانید تطبیق بدهید. حضور اینها )اروپاییمی

توانیم از انقالب علمی کنم ما میت که من فکر میها. در این فضا اسها هم فرانسویها هم هلندیبود. هم انگلیسی

 ی بعد خواهیم گفت.صحبت کنیم. که شرح آن را جلسه

الیـب  ،یابـد. دوران نیوتـونشود و تا به اواخر صفویه ادامه میشروع می1500 انقالب علمی از سالهای  

فالسفه بـه سـمت اصـالت تجربـه میـل ی جالب این است که این ها و بویژه فالسفه و نکته داننیتز، دوران ریاضی

کنند. درنتیجه تجربـی شـدن کنند و زمینه را برای اینکه اقتصاد به صورت یک علم تجربی مطرح شود فراهم میمی

ی جالب این است که فلسفه در آن زمان دقیقاً باشد و نکتهاش در افکار متفکران انقالب علمی میعلم اقتصاد ریشه

باشد. کنیم که فلسفه دقت در ماهیت اشیاء و ... میی بود برعکس چیزی که االن ما فکر میبه معنای مطالعات تجرب

خودش را فیلسـوف  فرانسیس بیکندانستند و به همین دلیل است که آنها فلسفه را دقیقاً به معنای علوم تجربی می

 کند.معرفی می

سلطنتی علم انگلستان بود درست کردنـد ی که به معنای جامعه 67رویال سوسایتیبرای مثال جایی به اسم 

رئیس آن بود که یک معمار بزرگ بود و  68کریستوفر رنکه نیوتن دومین رئیس آن بود و قبل از آن شخصی به اسم 

و دیگری ساختن کلیسای بزرگ  69وادامکار بزرگ انجام داده است که یکی کالج  دواستاد معماری آکسفورد بود. او 

ها همان کالجی است که از خانم اشرف برای ساختن یـک کتابخانـه بـه اسـم او پـول وادام باشد. کالجمی سن پولز

هنگفتی گرفته شد و از این طریق عالوه بر گرفتن پول هنگفت از او تعداد زیادی از کتابهای خطی ایران را به آنجـا 

 Philosophicalبـه نـامی علمـی نجـام شـد چـاپ مجلـهانتقال دادند. اولین کاری که در زمـان کریسـتوفر رن ا

transactions های آن از این قرار بود که اگر کسی کشف علمـی یـا اختراعـی داشـت توضـیحاتی بود که بحث

دیدند کارش مهم است نتایج تحقیق او داد و اگر میشد و او پاسخ میداد و سؤال از او میی کشف خود میدرباره

 کردند.را در آن مجله چاپ می

                                                
67 - Royal Society 

68 - Christopher Wren  

69 - Wadham College 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren
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ر این است که فلسفه در آن زمان به معنای مطالعات علوم تجربی بوده است و هرچه ما بـه ی جالب دنکته

رود که بعداً در کارهای سن توماس، تومـاس ها به سمت علوم تجربی میشویم دیدگاهزمان مرکانتلیسم نزدیک می

یابـد تـا د نفی خدا ادامه مـیشود. که شرح آن بعداً گفته خواهد شد. و این رونو ... شروع به نفی خدا می 70هاپس

 دهد. کند و به جای خدا دست نامرئی و مکانیسم بازار را قرار میجایی که آدام اسمیت کالً خدا را نفی می

 

  

                                                
70 -Hobbes 
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 71جلسه چهارم

 مقدمه

اندیشه اقتصاد مرکانیلیسم دانستیم و  جلسه پیش بحثی که داشتیم به آنجا رسید که انقالب دریانوردی را زمینه ساز

نکه انقالب علمی را درک کنیم نمیکنم بدون ایرسیم و من فکر میبه انقالب علمی می ،دراین سیر بحثیسپس 

توانیم ریشه های این نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام سیاست در مغرب زمین و شیوه زندگی درمغرب زمین را 

یالیسم هم نهایتاً به اینجا شه های سوسبنابراین ری ،العملی بودبه این مجموعه درک کنیم. سوسیالیسم هم عکس 

گردد. درخالل بحث ها به این نکته اشاره کردیم که اوضاع و احوال در کشورهای اسالمی اساساً متفاوت بود برمی

و سعی کردیم این نکته را روشن کنیم که در تحلیل تحول نظام، در کشورهای اسالمی ما باید حتماً به این نکته 

م که شکل گیری تمدن مغرب زمین به صورت نظام اقتصادی و سیاسی سازوکار کامالً متفاوتی عنایت داشته باشی

است و درعین حال این پیام را داشتیم که همیشه گذشتهمان میداشته با آنچه که جریانی بوده که در کشورهای مسل

ای است شناسیم، این مجموعهمیه ما امروز به نام علم اقتصاد توجه کنیم شکل گیری اندیشه های اقتصادی و آنچ

هایش اند و این میوهش یک درختی است که آن موقع کاشتهایان خیلی طوالنی مدت که این ثمرهحاصل یک جر

این تئوری ها از موضع استقالل فکری و این استقالل مبتنی بر اعتقادات الهی  خواهیم با. و برای ما که میاست

را خوب بفهمیم که از کجا نشأت ها ما باید کالبدشکافی کنیم و ریشه آنالیز کنیم،خودمان برخورد کنیم و اینها را 

 خواهیم بگوییم. همه همین است والّا تاریخ که نمیگیرد بحث ها می

ن شیوه تفکر در تحلیل این جریان رسیدیم به انقالب علمی و گفتیم که تا این انقالب علمی معلوم نشود آ

کنیم کنیم زمان ها را که بیان میل گذشته این خواهد بود که سعی میشود. روال کار ما مثمغرب زمین معلوم نمی

 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  

وقعی انقالب علمی به ثمر رسید و زمینه را برای نظام سرمایه داری در اقتصاد و تفکر لیبرالیسم در نظام سیاسی و م

توانیم بگوییم دوران انقالب علمی و دوران شکل گیری ای که مییعنی این دورهبناگذاشت که صفویه تمام شد. 

                                                
توسط آقای دکتر درخشان در دانشکده اقتصاد دانشگاه امام  88/8/16این جلسه چهارمین جلسه از سلسله جلسات تاریخ عقاید اقتصادی است که در تاریخ  -71 

 صادق علیه السالم ارائه شده است.
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با صفویه اتفاق افتاد و این تقارن تاریخی خیلی درست همزمان  ،داری استاولین اندیشه های اقتصادی سرمایه

طبعاً ما چون در وصله تحقیقات داشتیم دنبالش بودم. برای من جالب است مدتها هم آن موقع که حال و ح

اقعاً این رفتم تو نخ اینکه و ،استای بودههمیشه نگران باشیم که نکند نقشه کشورمان بس که بال سرمان آمده باید

است به جاهای زیادی نرسیدیم اما نکته جالب این است که چنانچه در بحث های امروز ش چه بودهصفویه داستان

بین الملل فعال باشند. ما تحقیق کردیم اینها بتوانند در روابطافرادی برخوردیم که هیچ تصور نمیخواهم گفت به 

شود. یعنی میبرید در خالل بحث معلوم مییگه شما خودتان انشاءاهلل جلو میمان را تا این جا جلو آوردیم حال د

یه را خواهم این را عرض کنم که تاریخ صفویه برای ما چندان روشن نیست. بازهم انگلیسی ها بیشتر تاریخ صفو

اش کردیم. همچنان که تاریخ افشاریه و زندیه هم روشن نیست و این صفویه و افشاریه و اند. ما ترجمهنوشته

مهم است. این تاریخ برای ما خیلی مهم است. چون زمان کریم خان همانطور که گفتیم زندیه برای ما خیلی 

 استقالل آمریکا بود و این دوران خیلی دوران مهمی است.

 انقالب علمي

توانیم بگوییم این متأثر از دالیل خاص محیطی بود همی که در دانش بشری افتاد و نمیتوانیم بگوییم که اتفاق ممی

از قدرت های فکری افراد بوده کاری است که کُپرنیک در نجوم انجام داد. خیلی ها برهمین باورند که  بلکه متأثر

 این بطالن هیئت بطلیموسی و تبدیل آن به هیئت کپرنیکی نقطه عطف بسیار مهمی بود. 

مثالً، برای اینکه یادآوری کرده باشم بود.  1540کپرنیک همزمان با شاه طهماسب اول بود. حدود سال های 

داد که دنیا آنطور نیست که ما میکه کپرنیک چه زمانی بود واین تحول بزرگی را که آورد و جهانبینی ها را تغییر 

گوییم هیئت بطلیموسی باطل شد و هیئت الن برای ما خیلی ساده است که میاندیشیم واین خیلی مهم است. ا

شدند که دنیا  ولی برای آن موقع خیلی مسأله جدی بود. اندیشمندان در آن زمان واقف کپرنیکی جایش را گرفت

 این جهان یکجور دیگر است. ،اندیشیدندآنچنان نیست که می

معلوم شد که زمین مرکز عالم نیست، خیلی اتفاق مهمی بود، بلکه خورشید مرکز است، آن هم نه مرکز کل 

یک چنین آگاهی  بود که زمین مرکز عالم نیست. چرا این قدر مهم است؟ جهان، این تحول ودیدگاه خیلی مهم

در خیلی از باورها زمینه تجدید نظر  .در خیلی چیزها تجدیدنظر کنندآماده شوند شود که افراد های جدید باعث می

ته نک د، همچنین این مسئله روشن شد که مدار گردش زمین دایره نیست بیضی شکل است، به اینشوآماده می
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گفتند کره زمین بعد کره بر باالی کره هوا وجود دارد، می کردند یک کره آتشرسیدند که کره آتش که تصور می

و چیزی به نام کره هوا نداریم بلکه هوا قسمتی  داردهواست بعد کره آتش باالی سرآن، فهمیدند که اینها حقیقت ن

و سبکتر است باال رفته ولی کره هوایی کره زمین را احاطه از خودِ زمین است. بواسطه اینکه از جنس خاصی است 

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 

این تحول مهم که اتفاق افتاد، برای  ین هیئت کپرنیکی را تکمیل کردند.نیوتن ا و دند. بعدها می دانیم که کپلرکر

اهم هارا فربینینطور زمینه برای تغییر جهانای ،اینکه بدانید چه خبر است در همین زمان، که اندیشمندانی مثل اینها

نوشت مارتین لوتر در سال های  1532را در  "شاهزاده"کتاب  "ماکیاول"کنم که آوردند یکباردیگر یادآوری می

کشف شد، اسپانیا به طور کامل از دست مسلمین  1492فعالیت های اصلی خودش را انجام داد، آمریکا  1540

کشید. پس به  1500در سال را آخر درهمین سال خارج شد. در هلند لئوناردوداوینچی آن تابلوی معروف شام 

اینها لحاظ تحوالت مذهبی به لحاظ انقالب دریانوردی به لحاظ تحول در اندیشه های سیاسی، همه لحاظ هنر به 

همزمان دارد این تحوالت این چنین نیست که اینها در یک فضای دیگراتفاق بیافتد  دافتهمزمان باهم دارد اتفاق می

رای تحوالت فکری کامالً آماده است، قدرت ها عوض شود. زمینه ببینیشوند جهانافتد و اینها باعث میاتفاق می

ای سلطه مغرب زمین همریکا فراهم است. در نتیجه زمینهسیاسی هم بخاطر آن انقالب دریانوردی و کشف قاره آ

 شود. دارد آماده می

کند. معتقدند آن برخوردی که اش را با فلسفه در کشور آغاز میهمین زمان صفویه مبارزه اصلی درست در

گویند مالصدرا بعد از آن برخوردها آخرین فیلسوف بزرگی است که کشور دید. توجه صرفاً شد که می صدرابا مال

. درست همین زمان است که محقق کرکی گیردشکل می روی مسأله فقه می آید و یک نوع مواجهه با فلسفه

آید و شیخ االسالم دربار شاه اسماعیل صفوی از لبنان به ایران میاست  1536معروف به محقق ثانی که متوفای 

ماالً شما این نامه ها را آید جریانی است که نامه های میرداماد و مالصدرا که احتشود. جریانی که بوجود میمی

توانند بیاندیشند. مسائل فلسفی در تنگنا هستند، نمیاید کاشف از چه مسائلی در آن زمان است که اینها در خوانده

گردم به اینجا که این داستان، عالمت های کشور خودمان آغاز کردیم. من برمیاین ما یک دوران جدیدی را در ربناب

اشاره در خالل بحثم ها خیلی مهم است. من دراینجا بحث عثمانیما این طور شد.  سئوال است که چرا در کشور

 گویم. ا میداکردم یک جاهایی را برای شممن ردّ پاهای اینها را پی ،کنممی
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 85در  1728وفاتش در  1642 نیوتن همانطور که گفتم کار هیئت کپرنیکی را تکمیل کرد نیوتن متولد

دومین رئیس رویال نیوتن سالگی است که همزمان با شاه سلطان حسین صفوی بود. جلسه قبل برایتان گفتم که 

جا شد یک جایزه گذاشت برای کشف و ساختن سوسایتی بود. اولین رئیس کریستوفر رن بود. نیوتن وقتی رئیس آن

ا د کشتی را به مسیرهایی هدایت کند که تتوانیک قطب نما که ویژگی های خاصی داشته باشد و در اقیانوس ها ب

 توانستند. آن زمان قطب نماهای معمولی نمی

طب نماهایی با ویژگی قنیوتن اعالم کرد که بیان کنم ولی بلدم که بگویم  دانم چه گونهبه لحاظ ریاضی نمی

ای دارد. هنوز هم  های جدید برای دریانوردی بسازند و در سطح اروپا آگهی زدند که رویال سوسایتی چنین جایزه

رای آنها مهم بود یعنی علم را میبینیم که این بحث قوای بحریه و قدرت یافتن در دریاها خیلی بدر آن زمان می

یتی را اگر دنبال کنید این داستان رویال سوسا .دریا بتوانند قدرتمند شوند درخواستند در خدمت همان جریانات که 

خواهند دانش پیشرفت کند. علی ایّ حال نیوتن وقتی کارهای کپرنیک را چه زمینه هایی می بینید که دراین را می

به سمت مرکز زمین  را روی زمینکامل کرد معلوم کرد که گردش ماه به دور زمین، منشأش همانی است که اجسام 

نیوتن جمله معروفی  .این کشف بزرگی بود که نیوتن کرد. در دیدها تغییر بوجود آمد ،کشاند یعنی قوه جاذبهمی

 و افتدفیاتی که در علوم تجربی اتفاق میام کشمعموالً من دیده "مجذوب یکدیگرنداجسام همه جاذب و  ":دارد

ذهنیت فالسفه را سریعاً تغییر گذارد. سند خیلی سریع روی فالسفه اثر میرها به آن میها یا فیزیکدانریاضیدان

ی که در علوم تجربی اتفاق افتادهگرد به کشفیاتسیاری از اندیشه های فالسفه برمیبینیم سررشته بدهد و میمی

 است. 

رد زمین همان نیوتن که گردش ماه به گ همین تحوالتی که گفتم زمین مرکز عالم نیست و ... بویژه کار

بعدها  .خیلی تأثیر گذاشتهای حکما و فالسفه بر اندیشهافتند )جاذبه(، را دارد که اجسام به روی زمین میدالیلی 

کم است و بعد از میلیون ها سال کمای از خورشید بودهی زمین پارهبحث کردند که اصالً کره 73الپالس و 72کانت

 شد، این دیگر خیلی دیدگاه فالسفه را تغییر داد. زمین مهیا ی اوضاع برای حیات در کره

                                                

72 -Immanuel Kant 

 

73 -Laplace 

http://wsclick.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.knowledgerush.com%2Fkr%2Fbiography%2F289%2FImmanuel_Kant%2F&0=&1=0&4=67.63.50.255&5=81.12.20.180&9=cdc9b9e4a54d42b3a94cdf5c27b5ca01&10=1&11=speedbit.aff07&13=search&14=239138&15=main-title&17=8&18=8&19=0&20=0&21=8&22=dTIR%2Fn6wPFE%3D&40=Krj1J0hWxJwD%2B5TYEDi9gg%3D%3D&_IceUrl=true
http://wsclick.infospace.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http%3A%2F%2Fwww.karnikan.com%2FLaplaceTransformation.htm&0=&1=0&4=67.63.50.255&5=81.12.20.180&9=ce76bacc5e454b69bec3df5c27b5ca01&10=1&11=speedbit.aff07&13=search&14=239138&15=main-title&17=6&18=6&19=0&20=0&21=6&22=%2F%2Fpea1zRseU%3D&40=kucPwh0tKqmQgXmA8xRJwQ%3D%3D&_IceUrl=true
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بینیم وزهای نخستین آنچنان که امروز میاین عالم از ر ک دیدگاه و آن دیدگاه این است کهفالسفه مجهز شدند به ی

، بلکه در آغاز امری ساده بوده است و در خالل زمان تنوع و اختالف بوجود آمد و از سادگی و استخلق نشده

ثابت زیر سؤال رفتند و  ، تحول دائمی و اموراستتبدیل شده بیرون آمده یعنی جریان از بسیط به پیچیدگییکسانی 

ظاهر می 74هگلآید که بعدها به صورت خیلی رشد یافته در افکار ایی در فلسفه بوجود میهبینیم اندیشهکم میکم

را دانشمندان علوم تجربی  اشه زمینه ذهنی، چرا؟ برای اینکیک حالتی به حالت دیگر شدن از "شُدَن". شود

مهم پیداکردن قوانین  .امر ثابت نداریم ،دیگر ما، همه چیز در حال شدن است. استاند دنیا این جوری نبودهگذاشته

 ترین اتفاقی است که افتاد.آید که مهمقوانین شدن است. پس این به نظرمیتغییر و 

گوید است که ماکیاول در بحث سیاست می ه جدای از آن چیزیاین جریان و اندیشه، جریانی است ک 

های شخصی است که نبوغنه اینها  .. استوییم اندیشه های نیوتن به خاطر..خیلی مشکل است که ما مثالً بگ

نتایجی رسیده اند که البته با قدرتهای فکری خودشان به  که تاریخ همیشه افرادی، دانشمدانی بودند . دراستآمده

ها تغییر کند ا و فالسفه تغییر کند، جهان بینیهای حکماین باعث شده دیدگاه است وکم فراهم شدههایش کمینهزم

است. خوب حاال چنین کاری را که این دانشمندان کردند، ریانی بودهکه ما در تاریخ همیشه دیدیم یک ج

 دانشمندان علوم انسانی خودش را ظاهر کند.دانشمندان علوم پایه کردند، اینها به نحوی باید بیاید در 

در واقع سیاه قلم  کم ساختم ولی این هاها این مدل را من کممن مدلی دارم در ذهنم از تحوالت اندیشه  

ها اگر  شود اینجا آشپزخانه این جا پذیرایی اینجا در ورودی است، شمامثل خانه ای که معلوم می ،آن است

رفتیم تاریخ هنر  ،ایمدر علوم انسانی یک بعدی کار کردهکنید. ما  قسمتش کار هر ید درتوانمند باشید میعالقه

ایم اما نفهمیدیم که این هنر چگونه به وجود آمد. هنر نقاشی های آن زمان چرا آنطور شد؟ چرا موسیقی آن ندهخوا

ران انقالب دریانوردی و به گری دوگردد به اشرافیریشه اش بر می ،طور شد؟ ریشه اش در مرکانتلیسم است

بنابر این من معتقدم این  .است؟ این ها همه را در کنار هم باید دیدآمدن شهرها، چرا آن به وجود آمدهوجود 

انقالب علمی، آن انقالب دریانوردی، تحوالت در فئودالیسم و تحوالت در شهرنشینی همه را باید در کنار هم دید. 

یا  ،خواهم دانشمندان علوم سیاسیرساند، منتهی مراتب من نمیرا به جایی نمی تکه نگاه کردن ماو اال تکه 

                                                

74 -Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
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روند داخل آن شوند میآنها وقتی وارد یک حوزه میتضعیف کنم دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه شناسی را 

کالن کنند چون دید های دیگر راهم آنالیز توانند رشتهکنم اقتصاددانان خوب میشوند من فکر میحوزه و عمیق می

ولی اقتصاددانان نیازمند دانشمندان علوم سیاسی هستند که باهم بیایند ریشه ها را ببیند و باهم بحث کنند.  دارند

خواهیم که برود و این مسائل را مدون بکند، چرا من خودم ای و یک کارگروهی میاینکه ما یک چند رشته

نویسم میبه من بگویید بنویس، نمی توانم، اگربرای اینکه به تنهایی نمی نتوانستم این اندیشه هایم را مدون بکنم،

گویم اینها دقیق نیست. دلم نمی آید اینها را مدون بکنم چون اینها کامل نیست برای اینکه کامل شود نیاز به تیم 

  بنابراین باید اینطوری نگاه کرد.داریم 

در یک  که ه است یعنی شما فقط ارتباط بین این ها راشود که کدام یک علت بقیسئوال: ولی مشخص نمی

د و یا پایه و اساس این شوید ولی اینکه واقعاً علت بعدی میکنافتند را بیان میرهه ای باهم دیگر دارند اتفاق میب

 شود مشخص نیست؟ ها چه می

بیاوریم و آن این است  توانیم دراما یک چیزی از درونش می .مشخص نیست ،پاسخ: کامالً درست است

پایه مثل نیوتن، کپرنیک، کپلر یا بعدها گالیله کردند اینها بر اندیشه های فالسفه و  کشفیاتی که دانشمندان علوم که

زمین  مثل اینکه اآلن برایتان گفتم که زمین مرکز عالم نیست، اصالًخیلی تأثیرگذار است دانشمندان علوم اجتماعی 

است، این زمینی نیست که ه تا شرایط حیات در آن آماده شدهه و چندمیلیون سال طول کشیدای از خورشید بودپاره

د به دیدگاه تحول گرایی و نشون علوم اجتماعی بنابراین مجهز میبینید همه چیز در تغییراست. دانشمنداامروز می

 را آید فالسفه جدیدوجود میه دیدگاه تغییر پس باید برویم قوانین تغییر را پیداکنیم، یک فلسفه جدیدی ب

شود همین ، اوج آن میشودند که اوج آن هگل میورآتماعی با دیدگاه جدید به وجود میدانشمندان علوم اج

ای گرفتند و به کمک همین آمدند و اقتصاد را واهم گفت، همین اندیشه را یک عدهاقتصادی که دقایق دیگر خ

باوری دارند که همه چیز ثابت است و  ند وبی ولی اگر کسانی که معتقدیک مکت آنالیز کردند و مواجه هستیم با

مثالً علوم اقتصادی هم چون علوم انسانی است پس قوانین آن یک قوانینی الهی باید باشد، اتفاقاً هست یک دقیقه 

ه به کمک آنچخواهند اینها را ی الهی هنوز دراین ها هست اما میدیگر خواهیم دید که این ریشه های اندیشه ها

اند این ها را غنی کنند، این ها را کامل کنند، به این ها یک رنگ و روی علمی دیگران در علوم تجربی کشف کرده

 بدهند. 
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ید و بعد سئوال : ببخشید اگر کسی دیدگاه مخالف داشته باشد مثالً اینکه بگوید اول هنر به وجود می آ

و  دهندف را شکل میعهای مضاها هستند که فلسفهو بعد فلسفه ردگیهایی شکل میبراساس آن هنر یک فلسفه

 کند بر آن علوم تجربی؟ بعد از آن فلسفه تقدم پیدا می

من اینجا دارم تست  یدببین .تست کنیم باید تست کرد باید چند چیز را پاسخ: اگر اینطور است پس ما

میلیون سال طول کشیده تا به  اول بوده است بلکه چند گویم ببینید این زمین آن زمینی نیست که از روزکنم، میمی

گویم نمونه هم می ها به وجود آورد بعددیدگاه همه چیز درحال شدن است. یک تحولی در است.این شکل درآمده

فرمایید که نه این هنر بوده که ه فلسفه شدن را مطرح کرد. شما میشود هگل ککه اوج آن می بودند zو yو xاش 

انقالب  ،هکپرنیک از او بود اش در آن است، کپلر از او بوده، قوه جاذبه عمومی ریشهاز درون آن زاده شدنیوتن 

دریانوردی هم از آن بوده اینکه بادبان هارا این شکلی درست کرده از او بوده باید تست کنیم دیگر، باید بیاییم یک 

تست خوب هم هست حاال باید  .و بعد تستش کنیم استجریانی را پیداکنیم که تازه ببینیم چگونه به وجود آمده

گوییم که کنیم داریم میباید تست بکنیم، تست هم داریم میگوییم یک چیزهایی داریم بشوند. االن این را که ما می

 اینطوری است.

 استاد: براساس اندیشه های ؟کننداساس اندیشه های دکارت بررسی می سئوال: مثالً علم تجربی را بر

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.

اما  .استاد: تعامل طرفین قطعی است ؟اندده که در تعامل طرفینی باهم بودهسئوال: پس شاید به خاطر این بو

گیرد مثل اینکه آن چیزی که نقش غالب دارد آن چیزی است کنم یک فرضیه در ذهنم شکل میوقتی که من نگاه می

گفتند اینها علوم تجربی است مثالً در نجوم کشف شده کشف شده است. البته آن موقع نمی که در علوم تجربی

 دید را نسبت به دنیا تغییر داده است. ،است

علمی حاال مثالً همان رویال سوسایتی اینها ارتباطی از  یقدرت اقتصادی و حلقه یاین حلقه سئوال: استاد  

نه؟ مثالً آن حلقه چه جور ای اقتصادی بین این دو وجود داشته یا نه؟ آیا حلقه لحاظ تامین مالی باهم داشته اند یا

مثالً همین حلقه قدرت در عرصه سیاست  و استاش با این حلقه علمی چگونه بودهاست بعد رابطهکردهعمل می

 نه؟ کرده که آن ها چگونه فکر بکنند یامندان آن دوره را ساپورت مالی میهم اندیش
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هایی که به آید توصیهالً رویال سوسایتی که به وجود میدانم که مثدانم فقط میاستاد: درست نمی

گوید قطب نمایی بساز های اقتصادی است. میا نظام کند در جهت رفع نیازهای نظام های سیاسی یدانشمندان می

 نماکه اولین بار ساخته شد دو تا قطبنماها است قطباگر اشتباه نکنم یادم رفته که بتواند این کار را انجام دهد و

قطباست. این ی یک اتاق بزرگ بودهسایتی که بعضی از آنها به اندازهساخته شده در پاسخ به آن نیاز رویال سو

نمای دورهم جمع شدند توانستند آن قطب نماها که مثالً ساعت سازان سوئیسی و خیلی از کشورهای اروپایی

 ای هست. اما در خالل فاصله نه چندان طوالنیها مثل اینکه هنوز هست دریک موزهعظیم را بسازند که یکی از آن

 شود و قدرتد که کالً آنها منتفی میآیوجود میفنی به نماها در این دانشیک کشف بزرگی در همین ساختن قطب

دهد که پولی کنم خوب این نشان میا یادم رفته است. ولی اشتباه نمیکند اینها رحرکت در دریاها را چند برابر می

قه دانیم اما آن حلا باالببرند تا اینجایش را ما میقدرت در دریاها ر است.کردند برای منظور خاصی بودهکه خرج می

 و باید رفت در ریشه رویال سوساسیتی، سوابقش را می شود نگاه کرد .باید بیشتر جستجو کرد ها و سازوکارها را

 philosophicalای چاپ کرد که نام آن م در آن زمان رویال سوسایتی مجلهمن جلسه پیش گفت .دید

transactions  .بود 

طریق یکی از  وجوداست و من در آن زمان ازم "آکسفور 75بودلین"های این مجله در تمامی شماره

خواستم اولین نشریه رویال ها را دیدم چون میب خطی بودلین بروم و تمامی شمارهدوستانم، توانستم به قسمت کت

ها های آنها را مطالعه کند تا ببیند بحثسال وقت بگذارد و تمام این شمارهتواند یک ببینم و انسان می را سوسایتی

است؟ باید فرکانس این سخنرانی ها در دانشگاه حول چه محورهائی بودههای انجام شده و سخنرانیچیست؟ 

و  هامعلوم شود که این افراد جهت گیریمعلوم شود و یک مدل از آن ها تهیه شود تا نکته آقای خسروجردی 

 پیدا کرد.است. احتماالً در اینترنت بتوان این مجله را موضوعات مورد بحث شان چه بوده

منطق ارسطو در تحلیل های فلسفی اروپا حاکم بود، اما این تحوالتی که به  16ما قبالً دیدیم که تا قرن

ل نبود و به وجود آمد تبعا در روش تفکر هم تغییر ایجاد کرد و دیگر منطق ارسطو تنها روش به کارگیری تعق

نویسد و می« به کاربردن عقل رساله ای در شیوه درست»نام ای بهبینیم دکارت رسالههمین دلیل است که می

ختصات را برای هندسه به وجود آورد؛ محورهای مکارتزینی( رابه وجود می مقدمات هندسه دکارتی )مختصات

                                                
75 -Bodleian 
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هایی شد که ریاضیات ن متوسل به شیوهخواهد تبیین کند. بنابرایشیوه درست به کاربردن عقل را می آورد بلکهنمی

که هندسه دکارتی لقب گرفت. ولی هدف او این بود که یک منطق جدید بیاورد و روش به کارگیری  جدیدی است

به بعد )یعنی زمان  1600یعنی تقریباً سالهای  17صحیح عقل و استنباط درست را بدست بیاورد. لذا در قرن 

خواهند در بزرگ در علوم، می شرفت های بسیاربینیم که ما دو متفکر بزرگ داریم که متأثر ازاین پینیوتن( می

مسائل فلسفی، اجتماعی و منطق بیاندیشند، یکی فرانسیس بیکن انگلیسی است که همزمان با شاه عباس است و در 

کند و دیگری دکارت فرانسوی است که همزمان با شاه عباس دوم بود و فوت می 1625سالگی و درسال  65سن 

کند، علت مرگ دکارت نیز ذات الریه بود! چون افرادی مثل دکارت فوت می 1650سالگی و در سال  54در سن 

از طرف نهادهایی مخصوصاً کلیسا، مورد هجوم بودند و کلیسا نسبت به این افراد بسیار سخت گیر بود و آن موقع 

سنت  دکارت در فرانسه تحت فشار کلیسا بود و در آن زمان بین دانشمندان و پاداشاهان مکاتبه بوده است و این

های انگلیسی شد و برای آنکه به او آدام اسمیت معلم یکی از شاهزاده مکاتبه تا زمان آدام اسمیت برقرار بود و خود

آموزش دهد مسافرت کرد به فرانسه و سوئیس و با افکار دانشمندان آن زمان آشنا شد و تازه اقتصاددان شد آدام 

رت نیز با ملکه سوئد مکاتباتی داشت و وقتی ملکه سوئد از فشار اسمیت از ابتدا اقتصاددان نبود. به هرحال دکا

فرانسه و کلیسا به دکارت مطلع شد او را به سوئد دعوت کرد ولی متأسفانه زمان ورود دکارت به سوئد، مصادف 

، ذات الریه گرفت و فوت قتی دکارت به سوئد رفتی سوئد نیست، ودبا سرمای زمستان سوئد بود و فرانسه به سر

 کرد. 

لسفی و موسس تحلیل های کنندگان تحلیل های علمی و فنظرسد که دکارت و بیکن، تجدیدربه نظر می

اند، باوجود این که هرکدام روشی مخصوص به خود داشتند، روش بیکن بیشتر مربوط به استخراج جدید بوده

اروش خود قرارداده بود، اما ر( (deduction اصطالحا بگوییمبود کلیات از جزئیات و روش تجربه و استقرا 

دو توانستند  شد. ولی هرشد و خیلی به قیاس نزدیک میبه علوم ریاضی و تعلقی مربوط می روش دکارت بیشتر

های متفاوتی داشتند بهتر ن قبلی بود.از آن جایی که دیدگاهیک جریان جدید را شکل بدهند که مخالف با جریا

واقعاً مسائل علمی و فلسفی را  16کردند واین دونفر در قرن زاویه نگاه میقع شدند چون از دو قبول وا مورد

 متحول کردند.

جز  ای که انسان برای بدست آوردن معلومات دارد چیزیاین بحث ها این شد که تنها وسیلهی نتیجه 

ها به رسمیت هچیزی را که برای شناخت ناشناخت ی تجربه گرائی است که تنهاحس و تجربه نیست و این مقدمه
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شناسد، تجربه و حس است. در این مورد دانشمندان انگلیسی بادقت بیشتری جلو رفتند و این سیر را ادامه می

در قرن  78جان استورات میلو  18در قرن  77هیومو  17 در قرن 76جان الک، 16دادند، مثال بعد از بیکن در قرن 

 250 کن را کامل تر کردند واین سیر درخالل چند سده حدودشوند و این ها به طور پیوسته تفکر بیظاهر می 19

وپا درایران مقارن با صفویان انقالب علمی ار. سال رشد کرد که درست همزمان با سلسله صفوی در ایران است

 است. 

یاضی است اما پیش از بیکن و دکارت تحلیل ها اکثراً براساس منطق ارسطوئی بود. روش دکارت روش ر

دکارت بیش تر  کند. به همین دلیل است که ما اآلن ازشود با ارسطو فصل مشترک پیدا میوصل می چون به قیاس

 بریم تا یک موسس در منطق.به عنوان یک ریاضیدان نام می

اگر ما بگوییم که فرانسیس بیکن بزرگترین اندیشمند قرن شانزدهم است شکی نیست اما توماس هاپس  

هاپس واقعا کمک کرد که اندیشه های بیکن را بیاورد و در مقابل اندیشه های قرون شاگرد او بوده است و توماس 

گوید در زمینه س زحمت کشید اما هیچ وقت کسی نمیوسطی قرار دهد و آنها را به زانو درآورد، خیلی توماس هاپ

برای اینکه شاگرد فرانسیس بیکن بوده است و  .تجربه گرایی توماس هاپس بزرگترین اندیشمند قرن شانزدهم است

است. اما این خط را سال عمر کرده 92طول عمر او بوده است که  بکه اشاره خواهم کرد یک پدیده عجی همچنان

گیرد اما به خاطر همین خط نکه فیزیوکراسی در فرانسه شکل میبینیم با ایلیسی ها خیلی خوب جلو آمدند و میانگ

یسی آدام اسمیت انگل ،ر فالسفه، دستاورد مهم اقتصادی که در فرانسه اتفاق افتاد که فیزیوکراسی باشدفالسفه و تاثی

داری را شکل داد و به ویژه اینکه آدام اسمیت خودش ها و نظام اقتصاد سرمایهآورد درون سیستم خود انگلیسی

اثیری در شکل گیری بطالن هیئت بطلمیوسی تیک فیلسوف بود. اینجا است که تاثیر فالسفه را قاطع باید بدانیم. 

پردازی بینی آنها در تنظیمات نظریهها و جهانآیند و اندیشهارد بلکه این فالسفه هستند که میداری نداقتصاد سرمایه

 دانشمندان اقتصادی، جامعه شناسی، سیاستمداران و...ظهور پیدا می کند. 

کنم تا سال عمر  200بینیم از آن سئواالتی که دوست دارم اصی را میبه دنبال این ها ما یک جریان خ

توانیم است. بعضی از مسائل است که میمت سئوال برای من به وجود آوردهام، این جا عالپاسخ آنرا ببینم نتوانسته

                                                
76 - John Locke 

77 - David Hume 

78 - John Stuart Mill 
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سی توانیم توضیح دهیم و داخل مدل بیاوریم که باید این را برربیاوریم، یک مشکالتی است که نمی داخل سیستم

چندان متقن نیست. من به  هبنابراین آن تئوری و آن مدل، مادامی که این را توضیح نداد .کنیم خیلی مشکل است

هید. یک توانم آنها را توضیح دهم. شما باید بتوانید آنها را توضیح دهایی دراین تحلیل برخوردم که نمیپدیده 

 ت. کنم. چندین مورد دیگر هم هسمورد را برای شما بحث می

گیری جغرافیای فعال بودند و جهت  ما ریاضیدانانی داشتیم دراین برهه از زمان، که در امور سیاسی بسیار

دانانی که حضور نزدیک و فعال در امور سیاسی این خیلی پدیده عجیبی است. ریاضی.دادندسیاسی منطقه را می

چطور این جریان را گرفت و رفت به جایی که اگر آمد  داشتند. من برای اینکه بفهمم چطور حکومت صفویه آمد و

به آن وضع کشاند. جاهایی که عالمت سئوال بود، فکر کردم که از این کانال  شاه سلطان حسین صفوی، کشور را

باید جواب سئوال ها را پیدا کنم و برخوردم به این افراد، یک عده کسانی هستند که در تاریخ اسم آنها نیست ولی 

 الیب"تاریخ ردپایی از او بدست آورد  در توانهمی داشتند. یکی از آنهایی که مید و نقش های مخیلی فعال بودن

اینها چه ربطی داشتند با شکل گیری صفویه و جهت گیری صفویه  .است. حتماً کسانی دیگری نیز هستند "نیتز

کردن  نهای مربوطه و فرارمحمود افغان و داستا دراین جهت تا موقعی که صفویه برسد به شاه سلطان حسین و

 است. یرداماد و قسمتهایی از آنها آمدهکه در نامه های م مالصدرا

، برای اینکه تاریخ را در ایران داشته باشیم، شاه 1716، وفات 1646نیتز ریاضی دان معروف، متولد  بالی

خیلی بعدها  1722کند. این سلطنت می 1694-1722کند. شاه سلطان حسین سلطنت می 1587-1629 عباس

زندگی می کند که اثر او بحاراالنوار است. اما دقیقاً  1627-1699بود. محمدباقر مجلسی  مورد استفاده خواهد

است. یک دایره المعارف حکومت شاه عباس دوم بوده 1642-1666 ،شود با شاه عباس دوممصادف می 1646

ایره المعارف علوم اجتماعی در دنیاست. داستان مستشرقینی در زمان صفویه به انگلیسی نوشته شده که این اولین د

دوران شاه سلطان حسین صفوی نوشته شده که یک جمله ای است که  به ایران و رفتند، در داست که آن زمان آمدن

که هر گروهی گروه دیگر را  رژیم شاه سلطان حسین مشوق این بوده سلطان حسین اینگونه می نویسد: راجع به شا

( کند و این سیاست حکمفرمایی او بود. یعنی (encourage people to denounce one anotherهتخطئ

کند. این که محمود افغان حمله می 1722بود. در سال  ها تبدیل کردهنظام اجتماعی رابه یک نظام رودررویی گروه

ولین کتابنامه رگرسیون ا "مری مَن"ام. احتمال زیاد سالی است که من در کتاب اقتصادسنجی نام برده را 1722

نویسد. این دایره المعارف تاکنون به فارسی ترجمه نشده و خیلی خوب است اگر ترجمه شود. زیرا خطی را می
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که در آن زمان چگونه مسائل را میدهد است و نشان میرفی است که در آن زمان نوشته شدهاولین دایره المعا

 دیدند. این خیلی مهم است.

الف نیتز مصادف است با شاه عباس دوم، جالب این است که وی کوشش زیادی در حل اخت بن الیزما

نها آماده با پادشاه آلمان اختالف زیادی داشت و ایچهاردهم  کند. در آن زمان لوییکاتولیک ها و پروتستان ها می

در فرانسه را  چهاردهمباید لویی  گوید که مادهد و مینیتز آلمانی بوده است، یک تئوری می الیبجنگ بودند. 

تشویق کنیم به جای نقشه کشیدن و جنگ با آلمان ها باید برود با عثمانی ها بجنگد و گفت پادشاهان فرانسه به 

دان معروف که کسی دازند. خوب مشخص است که یک ریاضیجای جنگ با مسیحیان آلمانی باید به دفع کفار بپر

ا آن هم در غالب جهاد و تی شود و مقامات فرانسه را برای جنگ با عثمانی هکرد مشاور مقامات حکومفکر نمی

 .ترغیب کنددفع کفار 

های های شدید مذهبی دارند که داستانها هم ریشهها هم دیدند که فکر خوبی است. خود آلمانیآلمانی

و در دربار لویی  مانددر فرانسه میسال  چهارفرستند، او مارتین لوتر و ... را دیدید. الینپ نیتز را به فرانسه می

شود. اما او تواند و در آخر موفق نمیعلیه عثمانی ها حمله کند او نمی کند که او را قانع کند کهچهاردهم سعی می

نیتز در چهارسالی که  برا درست کند. حساب دیفرانسیل را الی differential calculusشود انتگرال موفق می

ها و حساب بی نهایت کوچکها )دیفرانسیل( توسط کند، هرچند که زمینه انتگرالبوده مدوّن میبار فرانسه در در

بود. پاسکال فقط  1623-1662گذاشته شده بود، دکارت را که داستانش را گفتم پاسکال هم  79پاسکالدکارت و 

ای ها را که بسط وجمله مثلث نیوتن پاسکال را شنیدید، چون د .خیلی قوی بود یسال عمر کرد و ریاضیدان 39

دهد که به نام ن ضریبها یک مثلثی شکل میآکند می ای شد اگر به توان دوم برسانیم ضریب پیدادادند و چندجمله

ای را از خیام که تنها رساله یک رساله بعدسال  80یا 70مثلث پاسکال معروف است )مثلث ضرایب( بعدها روسها 

به حال هیچ کس از آن رساله خیام  کند که تاروسیه آن رساله ر ا علنی می شگاهموجود از خیام در دنیاست دان

لیل به این ضرایب را در این مثلث گردآوری کرده بود. به همین د نآاطالعی نداشت و در آن رساله خیام تمام 

اله را علنی نکرده دانیم که خیام از پاسکال گرفته یا نه؟ یا روسها چرا این رسگویند. نمیپاسکال می -مثلث خیام

دانست مارکس این کتاب را نوشته سال پیش هیچ کس نمی 45بودند؟ روسها یک کتابی از مارکس داشتند که تا 

                                                
79 - Blaise Pascal  
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 ،«foundation»دارد یعنی « 80ریسهگروند»است. بعداًروسها اعالم کردند که مارکس کتاب دیگری به نام 

 Foundation of the political» شودمی انگلیسی اش به زبانریسة اقتصاد سیاسی که ترجمهگروند

economy». که بعد  ؟نه انگلیس ها گفتند باید این کتاب را به ما بدهید تا تأیید کنیم که این کار مارکس است یا

کند. به هرحال این هم خوب روسیه این کارها را می .کارشناسان آنها آمدند و گفتند نه این کار مارکس است

هایی که یک چنین جریانی داشت. نامه زنیت ب. هرآنچه برای ما مهم است این است که الیاست داستان پاسکال

ای، خیلی رای اینکه ما باید در سطح گستردهسوئد و حتی پترکبیر در روسیه ب ،نوشته به پادشاهان اتریش زنیت بالی

کنید که یک بنابراین مالحظه میعروف است، از کشورها را در آفریقا و آسیا مسیحی کنیم. نامه های او خیلی م

هایی داشته است، بحث 81اسپینوزاجریانی وجود دارد که شخص آن فیلسوف نیست و یک ریاضیدان است هرچند با

تواند اما کسی نمی .زمان بودند و همه در زمان شاه عباس دوم بودندنیتز و اسپینوزا با یکدیگر هم بیاست، ال

یک ریاضیدان محض است  زنیت بد دکارت هم یک ریاضیدان بود اما الیمثل دکارت است هرچن زنیت ببگوید الی

ر و مثل دکارت نیست، کارهای خیلی عظیمی انجام داده، یکی از بحثهای خیلی جدی در قرون وسطی این بود که د

ی بی مالئکه جایی را که نباید بگیریند که باهمین بحث ها گفتندگیرند چون مینوک سوزن چند تا مالئکه جای می

کنید بود، وقتی شما بی نهایت کوچک می نهایت کوچکها یکی از مسائلی که حل شد همین سئوال قرون وسطی

به خاطراین مسئله حساب بی نهایت کوچک ها را  الیب نیتزکند. البته تا جا بگیرند، مفهومی پیدا نمی چند، دیگر

 سال قبل تر از آن بحثها هم در آن طرف بود.  200تا 100کرد شاید اما زمانی که اینها را بحث می .درست نکرد

افتد که بسیارجالب است، آیا اینها بینیم که آن طرف اتفاق میله دیگری که ما در همین دوران میمسئ

کند، کند، گردش خون را کشف میفوت می 1628 در زمان با شاه عباس بودکه هم« هاروی»تصادف است؟ 

کسانی که به جهان و گردش خون هیچ تأثیری بر دیدگاه فالسفه نداشت، چون دیدگاه فالسفه ملهم بود از اندیشه 

گیرد گردش خون مورد توجه کسانی قرارمیبینیم سال بعد از هاروی می 150اندیشیدند. اما شاید هیئت جهان می

این اسم یک کتابی است که  82است. همان تابلوی اقتصادی که اولین اقتصاددانان هستند و آن جریان کاال دراقتصاد

را گفته که خواهم   net productعلت این هم این است که جدول گذاشته و یک گردش ،است 83کِنِهنوشته دکتر 

                                                
80 - grundrisse 

81 - Baruch Spinoza 

82 - Tableau économique 

83 -François Quesnay 
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رسید؟ و اقتصاد به این فکراصالً به سر دکتر کنه می گفت. ولی این متأثر از کشف هاروی بود. اگر هاروی نبود آیا

 آمد؟ آمد؟ یا چندسال بعد بوجود مید میی فعلی بوجومعنا

تابه حال یک جریانی در علوم طبیعی بوده و یک تأثیری بر جریان اندیشه های فلسفی ظهور تجربه گرایی 

گردد. برای چی آنها را دانیم به کجا برمیریم که دلیل فعال بودنشان را نمیگذانیتزو ... را هم در پرانتز می الیب)

توانیم بگوییم کاری را دادند. آیا می مقابل عثمانی قرار علیه عثمانی ها حرکت بدهد؟ هرچند صفویه را باالخره در

ها مت صفویه را بردند؟ آیااین فرضیهکه نتوانستند لویی چهاردهم را ببرند علیه عثمانی ها انجام بدهد بعد حکو

 اعتبار دارد یا نه؟(

کردند و عمدتاً که این کسانی که در فلسفه کار میرسیم به این حاال می راین جدای ازاین جریاناتبناب

روشهای جدید گذاشتند چطور آثارشان باید بیاید در آن چیزی که هست. اگر مااین ها را بگوییم انقالب علمی 

 گویند ظاهر شود. روشن فکری یا تجدد و روشنگری می اثرش باید در مقطعی که به آن عصر

( همرمان با نادرشاه، کتاب روح القوانین را نوشت. 1747)فوت 84منتسکیوافتاد در یک قرن بعد اتفاقی که 

 86رسو، را نوشت encyclopediaهمزمان با شاهرخ شاه کتاب دایره المعارف  85دیدروشخص بعدی 

کتاب  ،( همزمان با کریم خان زند1764) 87ولتر( همزمان با کریم خان زند، کتاب امیل را نوشت، 1762)فوت

چطور اینها تحت تاثیر  کتاب ثروت ملل را نوشت. ببینید 1776ونرفلسفی، دقت کنید آدام اسمیت در سال یکسید

فرانسیس بیکن است، مفاهیم را  منتسکیو، بحث رسو در کتاب امیل کال متفاوت از بحثهایبحث  بینیدهستند، می

شوم از حوصله ما خارج است. حاال ما این بحثها نمی کند، دیگر واردآید و در جای دیگر ظاهر میگیرد و میمی

 باید ببینم چطور این مجموعه آمد در ثروت ملل ظاهر شد؟

  

                                                
84 - Montesquieu 

85- Denis Diderot  

86 -Rousseau 

87 -Voltaire 
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 های توماس هاپسبررسي اندیشه

این هاپس را برایتان بگویم، این هاپس، درست است که فرانسیس بیکن و دکارت نقش تاثیر گذاری داشتند اما این 

گویم من بر روی هاپس توجه زیادی کنیم، حاال برایتان میعموال کمتر به آن توجه میو ما م هاپس خیلی مهم است

 دارم.

سالگی فوت کرد، با بیکن و دکارت همکاری نزدیکی در  92در  1679به دنیا آمد و در  1588هاپس در 

سالگی به فلسفه  50در و سالگی شروع کرد به مطالعه ریاضی  40در  داشت. مبارزه با روش تفکر اسکوالستیک

شود و قبل از آن بیشتر به ادبیات و در اصطالح امروزی معارف کالسیک مشغول بوده است. چندین بار عالقمند می

شود چون اینها معتقد به فرانسیس بیکن بودند ولی خودش یک حکومت کلیسا به بی دینی متهم می از طرف

اینطور که معلوم است   .فرار کنداز دست آنها افرت بکند و اندیشمند تجربه گرای انگلیسی بود، و مجبور بود مس

شناسی جدید دارد، دو تا کتاب معروف دارد یکی به نام  هنوشته های وی تاثیر زیادی در روانشناسی و جامع

که نام یک اژدهایی است که در تورات از آن اسم برده شده و منظور هاپس آنالیز نظام حکومت و دولت  "لویاتان"

که منظور  "اهل شهر"و دیگری کتاب  در تورات است.و معتقد بوده که دولت باید چنان باشد که لویاتان  بوده

و آن چه که امروز ماتریالیست می همان سیاست مدن بود. اکثرا در آن دوران تحت تاثیر بیکن و دکارت تجربه گرا

شد دکارت بود چون به قیاس متوسل می سمت . روش استداللی هاپس البته بهبودند دانیم یعنی توجه به مادیگری

نقش عمده ای  زمینه ولی در اندیشه هایش جریان فلسفه را برد به سمت دور شدن از دین و در این، تا به استقرا

 ایفا کرد که جریان اندیشه ها خودشان را از اعتقادات الهی و دین دور کنند.

 "شناخت علت به معلول به وسیله استدالل درستشناخت معلول به علت و "گوید در تعریف فلسفه می

بردن عقل نام آن را که آن استدالل درست بیشتر روش استقرای دکارتی است. روشی که دکارت روش درست بکار 

و درست  بخوانید روش درست بکار بردن عقل یک کتاب کوچکی است که بهتر است آن را گذاشته است.

جمع کردن معلومات یعنی دسته بندی معلومات و جدا کردن درست آنها از "؟ هاپس می گوید هاندیشیدن یعنی چ

هم، اینکه چطور یک اطالعی را در کنار اطالع دیگر قرار دهیم و برای اینکه آن را بشناسیم چطور آن را تجزیه 

تجزیه ، گرفت که فلسفه یعنی تجزیه و ترکیبکیب اطالعات و بنابراین نتیجه می، تجزیه اطالعات و تر"کنیم

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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چه کنیم به امور مادی متعلق هستند و غیر از ماده هرتمام این مطالبی را که ما بحث میگوید . و میاست متفاوت

پذیرد، چون قلی نمیشود چون ایمان استدالل عمربوط می شود، به دین و ایمانهست به فلسفه و علم مربوط نمی

حث شدند و بداند به همین دلیل فالسفه جمع می. پس ببینید فلسفه را در ماده مینیازی به تجزیه و ترکیب ندارد

گفتند فلسفه، یعنی نجوم، کردند و آن را میکردند و بحثهای علوم اجتماعی میهای فلسفی به معنای امروز نمی

آنچه تواند گوید این ماده میکند و میند. ببینید چه استدالل زیبایی میگفتزیست شناسی و علم اشیا را فلسفه می

ی جمادات آنچه که مربوط به مطالعه بینید، جمادات، نباتات، حیوان و باالخره انسان.باشد که شما در اطرافتان می

بنابراین علوم  .شودها حتی علوم ریاضی را هم شامل می است و بررسی آن هاست به لحاظ ویژگی های خاص آن

رود چون مطالعه در ویژگی های اجسام است شکلشان، فرمشان خواصی که به میزیرپوشش فلسفه ریاضی هم 

شود مربوط به ابعاد دیگر آن هاست می شمارششان و غیره آنچه که ،کمیت شان ،تعدادشان .لحاظ ظاهرشان دارند

ل هم ی گیاهان است والی آخر. اجتماع و اقوام و ملمطالعه ه شناسی، انسان شناسی، حیوان شناسیعلوم طبیعی گیا

آن ها مربوط به دین و ایمان  بینیمموجوداتی هستند که ما آنها را میگیرند چون تحت شمول همین فلسفه قرارمی

بینیم پس در بندی های اجتماعی را ما می م فرمبینیشوند چون جامعه را ما میشوند آن ها مربوط به فلسفه مینمی

 ،آیدمی ی مبتنی بر تجربه گراییا هم تحت شمول همین فلسفهگفتند آن هکلمه اخالق و سیاست که قبالً می یک

اخالق به معنی روابط اجتماعی دریک نظام شهری یا یک روابط  .بنابراین اخالق امری مافوق تجربه نیست

به دین  ،لملل، این ها در حوزه مطالعات تجربی فلسفه است کاری به دین وایمان نداردشهرنشینی حتی روابط بین ا

کند حواسمان جمع مان شاه عباس دارد این بحث را میشود. این رفتارهاست که باید مطالعه شان کنیم زمربوط نمی

 باشد همزمان با فرانسیس بیکن است. 

توماس  بینیم کهند میوجود بیاور هرسیسم و تجربه گرایی رابببنید شروع بسم اهلل که آن ها می خواهند امپ

 هاپس سال بعد همان موقع توماس 300سال بعد یا  200خواهد تا زند. زمان نمیهاپس تیشه به ریشه دین می

یعی تمام این علوم اخالق، سیاست، مطالعات اجتماعی، مطالعات مدنی، مطالعات طب"گوید در زند ، میریشه را می

گوید حسن و قبح ذاتی هم ما نداریم حسن و قبح امور ث اخالق میآید به بحمحور تجربه و حس است حاال می

 ،مربوط به سود و زیان آن هاست خوبی وبدی، حسن وقبح )در اصطالح خودمان در نفس االمر( اصالً وجود ندارد

 .زیانی که قابل محاسبه و اندازه گیری استسود و  .گردداین ها همگی به سود و زیان برمی این ها حقیقت ندارد

چرا چون که هرکسی به  ،گویدای است که او به نام خودخواهی میای انسان و رفتار انسان یک ویژگیمبنای کاره
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دخواهی، حتی این خو .که بعدها در افکار آدام اسمیت ظاهرشد self interestدنبال منافع خودش هست همان 

س دوباره اند پو عذاب است که معتقد به دین شدهنند و دیندار هستند اینها از ترس کیفر ککسانی که دینداری می

زهمان سود و زیان مبنای اخالق خواهد یک نفعی گیرش بیاید پس باگردد و اینکه می به همان خودخواهی بر می

کند این  مریض است میبتی به کسی که مثالًکند و شفقتی دارد و محگوید حتی اگر کسی دلسوزی میمی .شودمی

که آن رنج را پس برای این .کند اگر خودش هم مثل او بشود چه رنجی خواهد کشیدست که فکر میناشی از این ا

تواند همان گونه بیچاره و بدبخت بشود. مثالً مریض کند خود او هم میکند چون تصور مینکشد به او محبت می

همین بحث را از  خودش هست self interestکند باز بخاطر همان ن میرمانده شود، کمکی که به مسکیشود یا د

توماس  ولینیتز و اینها نکردند الیب برد ببینید فرانسیس بیکن این کار را نکرد، دکارت هم نکرد. فرد به جامعه می

 هاپس کرد.

داد چه طور؟ ود به جامعه تسری شگوید همین رامیقریباً مغفول است. توماس هاپس میتوماس هاپس ت

گوید در جامعه هم همینطور است، طبیعت انسان در جامعه یک ویژگی مدنی و اجتماعی نیست اصالً، که انسان می

موجودی اجتماعی باشد، موجودی باشد که در کنار دیگران بتواند زندگی کند، انسان این طوری نیست چون که 

گردد اگر همه چیز به حال طبیعی باشد انسان دشمن میفقط به دنبال نفع و زیان خودش  اویک ویژگی دارد و 

انسان برای انسان گرگ است. یعنی اگر یک انسان مقابل انسان دیگر  :گویدسان است. یک جمله معروفی دارد میان

رود و این یک حق نیرویش بیشتر باشد بیشتر پیش می که خواهند هم دیگر را تکه پاره کنند، هربگیرد می قرار

طبیعی را در همه ارکان  گوید ما این حقطبیعی است و می است، چون طبیعت انسان همینطور است و حقطبیعی 

برد. گاهی وقت ها تری دارد و کارش را بیشتر پیش میبینیم هرکسی قدرت بیشتری داشته باشد نفوذ بیشجامعه می

. ولی اگر است ی وقتها به ارتباطاتبه زورِ سرپنجه است، گاهی وقت ها به عضالت، گاهی وقت ها به پول، گاه

گوید، به نفع، پس به نفع همه است که از حق افتد. پس به نفع همه است باز میطور شد امنیت به خطر میاین 

طبیعی به آن آزادی طبیعی خودشان در درندگی صرف نظر کنند و به قانون احترام بگذارند پس یک قانون باید 

گوید که این قانون توجیه گر همین درندگی است. آن قانون را ها مارکس میین قانونی است که بعدباشد هم

گوید بازهم یک شود، حاال میگیرد به کجا سرازیر میببینید اندیشه ها از کجا شکل می گذاشته اند تا خوب بدرند

ین تاکجا جلو تر ا آغاز کرد وچون هاپس تنها کسی است که در همان زمان فرانسیس بیکن د آیمیرتبه پایین تر 

گیرد پس باید که مردم بیایند اجرای این قوانین هم به طور طبیعی صورت نمیگوید چون رعایت بعد می .رفت
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فرد باید قدرت و اخیتار تام در حکومت داشته باشد و امنیت را باید به زور  آنقوانین را به یک نفر تفویذ کنند و 

د. پس سود و به وجود بیاور اخالق و تعالیم اخالقی، بازور این امنیت را ابه زور به تحقق برساند نه ب و نگه دارد

استبدادی بهترین  شود. پس از نظر او یک حکومتو زور و استبداد مبنای سیاسیت میشود زیان مبنای اخالق می

وکرات ها و دیگر در افکار فیزی سال 100آید چقدر زیبا می 1620یدگاه که زمان بینیم این دحکومت است و می

آید در افکار آدام اسمیت و دست شود و میبعد آن مبنا متحول می .شودظاهر می سال بعد در افکار دیگران 50

 شود.امرئی و نظام طبیعی در اقتصاد مین

 جمع بندی

همیشه قصه  کنم، تنها دو تا نکته برای شما بگویم یک نکته این که منین من درس را به همین جا تمام میبنابرا 

ایران ام که در ایران چه خبر بود، بد نیست به این نکته هم اشاره کنم وقتی که مستشرقین به های ایران را هم گفته

رفتند دربار صفویه گفت خوب چرا ما یک عده ای را به غرب نفرستیم؟ چرا آنها بیایند آمدند و به دربار صفویه می

م ببینیم آنجا چه خبراست و اگر بشود این ها بروند تحصیل کنند و اولین یو، ما هم برچه خبراستاینجا ببینند 

شاید شاه عباس دوم مطمئن نیستم.  .باشددهم زمان شاه عباس باید بودهاعزامی در زمان صفویه احتمال می گروه

و نکته جالب این است که  می توانم نگاه کنم برایتان، اولین گروه اعزامی به اروپا که اعزام دانشجو بوده، اتفاق افتاد.

گفتند بروند مواظب باشند نکند اینها آداب  .همراه این گروه یکی از متخصصان علوم دینی دربار را همراه کردند

احکام اسالمی را، نماز و روزه را ترک کنند اگر موردی بود گزارش بدهند ما این ها را برگردانیم. بنابراین اولین 

گردد و جالب این آنجا و برنمیرود ن میاین ها یک نفر بود به اسم اروج بیک بیات ایشدربین ا .گروه اعزام شدند

که اولین گروه که اعزام شدند برنگشت، این برنگشت )نه همه( و این که برنگشت هیچ، دین اسالم را رها کرد، 

 اوگیرند. می این فضا قرار کنیم یعنی ببینید چه جور تحت تأثیرچه زمانی داریم بحث می مسیحی شد. ببین ما در

و کتابی  شودشود مشاور سیاسی میالی ها و مشاور پادشاه پرتغال میرود در دربار پرتغقدری هم باهوش بوده می

شود بعدها یک انگلیسی خصیت کامالً بین المللی سیاسی مینویسد. یعنی در اروپا یک شدرباره تاریخ پرتغال می

کنند ران هم ترجمه اش میکند و این کتاب را من در انگلیس دیده بودم و دراین میزندگی اروج بیک بیات را تدوی

شود بنابراین وقتی نگاه رسد و فقط هم یک بار چاپ میخورشیدی به چاپ می 1338ب در سال وقبل از انقال

تحول عه می توانسته کنیم به آن زمان برای این است که فقط به شما اشاره کرده باشم که چگونه تأثیر این مجمومی
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رفتند نمونه اش اولین تیم دانشجویان اعزامی است که زمان صفویه مین میایجاد کند در کشورهایی که از مشرق ز

 انجام شد و اروج بیک بیات نمونه بارزش که حتی دین خودش را عوض کرد.

نیم دقیقاً ریشه یابی اخیلی پیچیده است که ما بتو خواهم بگویم. مسئله خیلی عمیقدومی که می ی نکته 

د و باالخره به این شکنیم و اینهایی که این طور قدم به قدم آمدند جلو واین دیدگاه ها یکی در دیگری ظاهر 

به  .جایگاه کشورهای اسالمی کجاست .جایگاه ما کجاستن یدر این جریان ا یدترتیباتی رسید که االن هست. ببین

 این کار یک شب و دو .که ما برویم تمام آنها را با آرامش سر در بیاوریم ،شودمیلین کار انقالب فرهنگی اونظرمن 

م و آن این است که این ویکار دپارتمان هاست که دراین زمینه یک نکته بگ .فرد نیست شب، کار یک فرد و دو

ه یک جریان شود و این افکار فالسفشود در افکار فالسفه ظاهر میحث ها از قصه های کپرنیک شروع میب

ل توماس هاپس چون خیلی ها فکر ن زمانها مثاهرچند که همین فالسفه در هم .گذارندروشنفکری را تأثیر می

گوید اآلن زمان فرانسیس بیکن توماس هاپس میشود، همان شود یعنی تمام میکنند اینها همین جور منطقع میمی

گویید همه اقتصاد سرمایه داری همین است، هنوز هم ن گفتم شما میاتیس را براوقتی همین قصه های توماس هاپ

کند؟ در نفی مذهب چه طور بحث می 88ر باخفوئ .دهند هنوز هم همین طور استرا همین جور انجام می اخالق

رسیدم به شما ، وقتی به مارکس سال بعد 200زند؟ می ااین ماتریالیست دقیقاً چندسال بعد حرف توماس هاپس ر

شد ماتریالیست تاریخی این دو را ترکیب کرد شد ماتریالیست تاریخی،  ،گویم فوئرباخ را کنار هگل گذاشتمی

قیات خط نفی دین همین توماس هاپس است. اآلن نگاه کنید که چگونه به زیبایی بر اخال فوئر باخ استداللش در

 د.خواهد تا اینها ظاهر شوبطالن کشید، اما زمان می

گوید ر دقت کنید، میاین جریان یک پیام به ما دارد و آن پیام این است که حتی در افکار توماس هاپس اگ 

این جریان طبیعی یا جریان ماده )ماتریالیسم( یک قانونی دارند و یک قانونی بر اینها حاکم است. از زمان کوپرنیک 

زمین، این زمین نبوده است. چند میلیون سال طول کشیده تا و نیوتن، بحث از این بود که یک قانون حاکم است. 

ست. همین گوید که طبیعت انسان اینطوری است. انسان درنده ات. هاپس میبوجود بیاید. یک قانونی حاکم اس

ست است که گوید قانون بگذار و احترام به قانون بگذار، چون درنده است. درآید میویژگی درندگی است که می

گوید به خاطراین قانون مندی گرفت ولی خودش میگیرند، مثل مارکس که اشکال میه این اشکال میبعدها ب

                                                
88- Ludwig Andreas Feuerbach  
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گوید طبیعت ما را این گونه گوید خلق میه و ما این گونه هستیم. حاال نمیطبیعت است که بشر این گونه خلق شد

آورد در نظام ه هستیم. همه اینها را میما درندرشد داده است. واین گونه ما تولید شده ایم. فعالً این است که 

گوید که نظام دیکتاتوری باید باشد و یک پادشاه باید باشد. آن پادشاه هم خیلی باید قوی باشد. میاجتماعی و می

گوید این خوب همین قدرت سلطه مطلقه پادشاه، میگوید آن اژدهای تورات قدیم باید همین دیکتاتور باشد. 

 فعالً چیست؟ خوب دقت کنید. است. پس اندیشه ها

 همین و« قانون مندی در طبیعت و اطاعت از آن قانون مندی»این شاه کالم من است اندیشه ها این است  

 تبلور آن قانون مندی در مناسبات اجتماعی و تأسیس نهادهای اجتماعی برای جریان یافتن آن قانون مندی که در

یک قانون مندی در طبیعت هست. این را ما باید در زندگی اجتماعی کنند طبیعت هست. همه این گونه فکر می

ببینیم درست بعد از این داستانها، می خودمان تبلور بدهیم. قانون مندی را بفهمیم. تبلورش بدهیم. نهادسازی کنیم و

ی انسان هاست. بت از حقوق طبیعکند. برای اولین بار، صحخودش را ظاهر می« منتسیکو»و « سورُ »این افکارها در 

عنوان موجود تجربی و  حقوق انسانها. نه انسانی که الهی باشد. انسان بماهو انسان. انسان به، گویند حقوق بشرمی

کند. اما در اقتصاد وانین منتسکیو این ها را ظاهر میبینیم. این حقوقی دارد. باید تعریف شود روح القعینی که می

ی تجربی ی مرکانتیلیست متأثر از یک پدیدههاگیرد قبالً اندیشهاقتصادی شکل میست که اندیشه های اولین باری ا

باشد، آن حکومت قوی تر است. پس برویم به سمت پرکردن  بود که هر حکومتی خزانه اش بیشتر از طال و نقره پر

ت حاکم بود. اما آن سیاس ،سال صفویه 250که در  ،رتیسمبکولخزانه از طریق صادرات و تحدید واردات سیاسیت 

باید به زمین بزند. حاال دقت کنید، این فکر فالسفه و این نگرشی که به آن مجهز شدند،  به تدریج این فکر، او را

ر(، دست از این کارهایت بردار اقتصاد یک قانون طبیعی قای وزیر خزانه داری فرانسه )کولبباید بیاید بگوید که آ

ه این قوانین طبیعی را ما باید بیاوریم ظاهر کنیم. حقوق طبیعی، آزادی طبیعی باید داشته باشد. چرا؟ برای اینک

درجه می 100انسان، این ها همه متأثر از یک جبرگرایی است که بر طبیعت حاکم است. همان طور که آب در 

اقتصادی است. در است ما باید بیائیم و این را بر اقتصاد حاکم کنیم. این اولین اندیشه های  یجوشد. یک جبرگرای

منتفی است. بحث قرون وسطی متوقف شد. این جریانات، قرون وسطی « سن توماس»اینجا دیگر قیمت عادالنه ی 

را دور زد. تمام شده است. االن صحبت از تحقق یک جبرگرایی است که برطبیعت حاکم است، بیاوریم و در رفتار 

بوجود آمدند. علت نامگذاری شان، این بودکه یک کتابی یکی از  «فیزیوکراتها»اقتصادی حاکم کنیم و گروهی به نام 

منتشر شد. این همزمان بود با دوران زندیه و  1767که در سال « فیزیوکرات»متفکرین این گروه نوشت به نام 
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مرکب از دو واژه است. یکی به معنی « نیروهای طبیعت»افشاریه در ایران، این به چه معناست؟ این کلمه یعنی 

که « فرانسوا کنه»نوشت. « کنه»این کتاب را دکتر « قدرت طبیعت»بیعت و دیگری یعنی قدرت و در کل یعنی ط

خودش طرفدار دکارت بود و این اولین اندیشه های اقتصادی به معنای خاص است و خودشان را اقتصاددان 

آید کنند، میشه ها باهم ارتباط پیدا مین اندیکنید که چطور ایا اقتصاددان هستیم. پس مالحظه میخواندند. گفتند م

بریم در اقتصاد ظاهر کنیم و باید نیروهای طبیعت را بشناسیم و قدرت طبیعت را بفهمیم و این را ب گوید مامی

ست اصل، حکومت پادشاهی سلطنتی می شود و در سیامحور میکشاورزی  ،ی بعد خواهیم دید دراقتصادجلسه

دهد. که همین فرم بندی اجتماعی را تحویل ما میآید یک ه چطور اندیشه های فلسفی مینید کشود نه انتخابی. ببی

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 

 شود.یکه این مبنای سرمایه داری م .همه چیز در آزاد بودنش هست را مطرح کرد

المی اس استان ها چه ربطی به اقتصادشود؟ اصالً این دئید که این کجایش به ما مربوط میبه من بگو حاال 

اش کنیم. این یک مقداری مشکل است. داستان از یک خواهیم در این چارچوب اسالمیدارد؟ حاال ما اقتصاد را می

رود! ما بیخود خودمان را درگیر این جریانات سمتی هم میجا رسیده است و به یک جایی شروع شده و آمده به این

بینم. منتهی آمدند به بینم. هیچ چیزی نمیبینید. من که نمیوجه تشابهی بین این جریانات نمیکردیم. شما هیچ نوع 

شود، یجداکنی، قبلی اش هم با او جدا مهم چسبانده اند، منتهی اینقدر این ها به هم چسبیده که وقتی می خواهی 

بور بودم من اآلن اآلن مشکل شده است اصالً هیچ جای دستی ما نداریم. بنابراین چه کار باید کرد؟ این را مج

ی بعد ستم این مقدمه را بگویم. من جلسهتوانمن فیزیوکراسی را درس بدهم، نمی ی بعد کهبگویم چون جلسه

صلواتی برمحمدو آل محمد جلسه رابه  ین بحث ما است. باکنم. این ریشه مهم ترمستقیماً از فیزیوکراتها آغاز می

 پایان می بریم. 
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 89جلسه پنجم

 مقدمه

 نظر داریم و شماشورت هایی کردند و طبعاً آنچه مدکردم بعضی دوستان هم با من مراجع به ادامه بحث فکر می

می بهره بگیریم واال، قصد ما اسالما در جهت تأمل بیشتر در اقتصاد هم همینطور، این است که از این مطالب

، در مسائل اقتصاد توفیقات الهی نصیب بشود اگر خواهیم یک راه کارهایی،ی بر تاریخ نیست. از این مرور میمرور

کردیم با برخی از دوستان این شد که کجای کار حائز اهمیت فراوان . بعد صحبت هایی که میکنیماسالمی ارائه

بشود و دقت بیشتر بشود و ما به این نتیجه رسیدیم که ریشه های اصلی که از همان است که باید تأمل بیشتری 

ث ها به مارکس است که ما باید دقت خودمان را دو چندان کنیم و اال وقتی که بح قرون وسطی شکل گرفت، آنجا

کسانی که بخواهند  اما .شود کردها میدرست است که خیلی استفاده رسد و یا به کینز برسدو ما بعد مارکس می

های اقتصادی پیدا کنند که از ها را در شکل گیری اندیشهشهاسالمی و ریها را در اقتصادیق بشوند و ریشهخیلی عم

اش قرون وسطی است. بعد به من گفتند شما سریع از آنجا اقتصاد اسالمی بهره بجویند ریشه آن بتوانند در تفکرات

گویند و البته قصد ما هم این بحث ها به این صورت نبود قصد کردم درست می هم قبول کردم و فکررد شدید من 

کنم که اگر من بینم من فکر میویم اما اآلن که عالقه شما را میداشتم چند جلسه راجع به چند مطلب بحثی بگ

که خیلی  ام، آنجایی است، وظیفه خودم را انجام دادهه را روشن بکنم و درست روشن کنمهمین یکی دو نکت

بحث برای شما خسته کننده باشد اما به هر حال اگر بخواهید از تجربیات من بهره است ممکن  است.مغفول مانده

ام به ت که من این جلسه را اختصاص دادهست، این اسا بگیرید عرض من این است که ریشه اصلی همان جا

که بتوانیم از آن بهره بگیریم، بعد دوباره فکر کردم  شویمهمین بحث، بحثی است که قبالً داشتیم این بار عمیق می

ای به من داد که بحث را به این ک جایی خواندم و آن هم یک انگیزهدیدم برای این کار که البته یک متن هم ی

 جهت سوق بدهم و دیدم که برای این کار بهتر است که اندیشه های متفکرین اسالمی را هم در این زمینه بیان کنم.

اندیشیدند و چطور اینها از هم جدا ن مغرب زمین در آن زمان چگونه میینید متفکرین اسالمی و متفکریبب

شدند، این بحث مشکلی هم هست یک مقداری قبالً من در این زمینه کار کرده بودم که هیچ گاه بیان نکرده بودم 
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گذارم تا در فرصت مناسبش که رم میها من یکسری مطالب داوده تا بیان کنم، البته خیلی وقتیا فرصتش نب

کنم. قصد هم نداشتم من این را امروز بیان کنم ولی به هر حال ک جای منظم تری برسد بعد بیان میتحقیقاتم به ی

کنم که حساسیت مسئله را متوجه شوید. واندم در جایی برای شما تکرار میبرنامه این جور شد. من دو تا نکته، خ

در های ما چقدر زیاد است و باید انسان چقدر است و برای گفتن اینکه اهمیت بحثماین جدای بحث اصلی 

اندکی به تفکرات اقتصاد اسالمی بکند، اقتصاد اسالمی کار  Contributionعمیق شود تا بتواند یک اقتصاد 

چقدر زحمت به یک حکمی برسد او خواهد یک حکم را استنباط کند و ای نیست. ببینید یک فقیه که میهساد

خواهید در اقتصاد اسالمی مثالً دست د که مثالً این را گفتیم، شما میگویکشد تازه آخر سرهم با احتیاط میمی

د، اینکه خواهید منسوب به خدا بکنید منسوب به دین بکنیآوردی داشته باشید به این سادگی نیست چیزی را می

خواهید کردید؟ مگر به همین سادگی است میا چرا هنوز اسالمی نگویند مثالً بانک ها ربازیچه نیست بعضی ها می

یک عملکردی را منسوب به دینمان کنید به این سادگی نیست کار خیلی مشکلی است، عجله نکنید حتی اگر تمام 

 از مسائل روشن بشود و یک پرتویی بیافتد به دانش اقتصاد اسالمی برای ما کافی ایعمرتان را بگذارید تا گوشه

ر به این خواهیم کل نظام اقتصاد کشور را بر اساس دین خودمان بنا کنیم مگت. تا اینکه شما بگویید که ما میاس

 شود آن را منسوب به دین کرد.ولی چگونه میشود زد سادگی است. حرف زیاد می

که رسول اکرم  تتوانم هرچه که می خواهم اینجا بگویم اما چگونه می توانیم بگوییم این همانی اسمن می

ز ساده ای که استنباط حکم شده خیلی کار مشکلی است. یک چی منظورش بوده است؟ دین منظورش بوده است؟

بینیم که یک فقیه چقدر زحمت کشیده است، اوالً چقدر درس خوانده که به آن مرحله رسیده و در استنباط آن می

ای نیست و من از دوستان و اند بنابراین کار سادهدهازه خیلی از فقها با آن کار کرحکم چقدر زحمت کشیده ت

دین حداقل به عنوان شخصی که بیشتر از شما چن سائل اسالمی هستند خواهش می کنمکسانی که عالقمند به م

گوییم اقتصاد اسالمی رسید منسوب به دین نکنیم، ما می هرچه به ذهنمان است،سال در این زمینه زحمت کشیده

رسد را منسوب به دین و پیغمبر خدا نکنیم و خیلی این زمینه به ذهنمان می زرگی است هرچه درآخر این حرف ب

تواند در اقتصاد سرمایه داری می"ده ام که رسد مثالً من در یک جا خوانبا احتیاط صحبت کنیم دنیا هم به آخر نمی

ها این را بیان کرده بود که اقتصاد یکی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه ،"شکل گیری اقتصاد اسالمی کمک کند

رده تواند در تبیین ابعاد مختلف اقتصاد اسالمی به ما کمک کند بعد دو دلیل آوسرمایه داری یا اقتصاد متعارف می

تواند درست تحقیق کنید و بررسی کنید یعنی میای داریم که اگر فاسقی یک خبری آورد یکی اینکه در قرآن آیه
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ته شده رجوع به متخصص یک توانیم از آنها استفاده کنیم. همین طور در فقه گفد یعنی ما میباشد ولو فاسق باش

تواند دیگر، یعنی فرض بکنید که یکی از مراجع شیعی اگر بخواهد یک تواند حجت باشد، خوب میحوزه می

شما دراین باره چیست.  بگوید نظر 90حکمی را استنباط کند مثالً از آقای ساموئلسون نظر بخواهید یا به فریدمن

توانیم در حوزه اقتصاد استفاده کنیم از آنچه دیگران گفته دیگر اینها مؤیداتی است که ما میخوب مشخص است 

توانیم مثالً اینها را مطالعه کنیم و د اسالمی نکنید. حداقل بگویید میاند خیلی احتیاط کنید این را منسوب به اقتصا

چه بکنیم بد نیست، اما اینکه  د را باالتر ببریم بعد ببینیم که در دانش اقتصاد ا سالمییک چیزی بفهمیم و دانش خو

توانیم این بحث خیلی سنگین است. استدالل سوم این بوده که خیلی از مطالب و نظریات که در مغرب زمین می

یعنی همان سالهایی که  ممطرح است اینها اولین بار توسط دانشمندان اسالمی مطرح شده در دوران شکوفایی اسال

اند به التین ردند به این که مسلمانان چه گفتهکردیم بنابراین اینها از ترجمه منابع عربی دست پیدا کما بحث می

ترجمه شده غرب به استفاده از این منابع توانسته که این ها را بسط بدهد و به مرور زمان کشورهای اسالمی عقب 

 مانده اند. 

کنیم که مبانی نظام سرمایه داری را متفکرین خیلی جدی است که ما مثالً فکر مین جا این مسئله ای

اسالمی گفته اند. یعنی اگر که آنها توانستند در نظام استکبار جهانی پیشرفت کنند و نظام اقتصاد سرمایه داری در 

اند آنها به التین ترجمه کردند حاال آنها  این ابعاد بسازند ریشه اش را مسلمانان یاد داده اند، این ها به عربی نوشته

شما ممکن است  ها عبارتُ اُخری یکدیگر هستند.این جلو بروند ولی ما عقب مانده ایم؛ خوب یاد گرفته اند

بگویید که منظور نویسنده این نبوده است مثالً منظورش این بوده که فرض بکنید که در شکست نور یا مثالً در جبر 

چیزی گفته و آنها یاد گرفته اند خوب البته درست است ولی بحث ما اقتصاد است این بحثی که من  کسیو مقابله 

یعنی اقتصاد  .بهره بگیریم توانیم از آنهاگوید ما در اقتصاد اسالمی میکند. مییدیدم در زمینه اقتصاد صحبت م

مسلمانان به آنها یاد داده اند حاال اگر مسلمانان دلیل آن این است که اصالً تمام اندیشه های اولیه را  ،داریسرمایه

مبانی سرمایه داری را یاد آنها داده باشند اینکه مسائل خیلی جدی هستند این نشان می دهد خیلی باید کار کنیم ما 

کر ما واقعاً قبالً اینگونه فشوم یعنی خوانم متعجب میمن این ها را می و مسئله خیلی به این سادگی نیست. وقتی

دانم چه شده که این بحث ها بسیار ساده به کردیم؛ نمیانقالب اصالً به این نحو فکر نمی کردیم، یعنی ما اوایلنمی

 آید.د خیلی ساده به نظر یک عده ای میآیک عده مینظر ی

                                                
90 -Milton Friedman  
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ای متفکران با توجه به این نکته هم بود که من خواستم که مطالعاتی را که قباًل انجام داده بودم در اندیشه ه

اسالمی و ریشه یابی خیلی از مطالب که زمان مناسبش هم نبوده که من االن مطرح کنم من مطرح می کنم و البته 

ان خارجی ترجمه بشود . چون اینها حتماً باید به زبخودم دوست داشتم که این مطالب را بعدها مدون کنم و بگویم

هید چون بعضی از این مطالب که میما ها این بحث من را ادامه بدحاال اگر من توفیق انجام این کار را نداشتم ش

شود. هیچ یک از متفکرین اسالمی این مسائل را مطرح نکرده اند و در گویم اولین بار است که در دنیا مطرح می

ظریف  ایم ولی مسئله خیلیاند، قبل از مغرب زمینی ها ما خیلی حرف ها زدهمغرب زمین نیز به آن توجه نداشته

است ما به آن ها خیلی چیزها یاد داده ایم ولی این ها آن چیز هایی نیست که بر اساس آن اقتصاد سرمایه داری 

ایم، یعنی دانشمندان اسالمی ما در خیلی از مفاهیم جلوتر بودهخواهیم نشان دهیم که ئله این است که میبناشود. مس

اند و این مطلب را نه مغرب زمینی ها گفته اند و نه جلوتر بوده ی اقتصادخیلی از مغرب زمین در مفاهیم اولیه

ی بحث من برای شما این ها! ولی این مسائل که ما در آن سردمدار بوده ایم مبانی سرمایه داری نیست همهمسلمان

اق و است که جایی که غرب و ما شروع کردیم و اندیشه ها مثل هم بود ما باید متوجه شویم که کجا این افتر

ی بحث ما در این حوزه است، شاید در این جلسه بتوانیم به آن شکاف فکری جدایی دانشمندان ظاهر شد همه

 ای است. شود ولی ریشهک کمی بحث خسته کننده میبرسیم، هرچند که ی
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 بررسي اندیشه متفکران اسالمي 

هایی را داشتند که ما بتوانیم آن ها را به عنوان اندیشهکردم که دانشمندان اسالمی چه من مدت ها به این فکر می

ی شروع دانش اقتصاد بنامیم؟ برای این منظور کارهای فارابی و خواجه نصیر را نگاه کردم و جلسات قبل نقطه

 ه زیاد مطلبالبتکرده اند. و تدبیر مدن بررسی می برای شما بیان کردم. این ها مسائل را تحت عنوان تدبیر منزل

های بیشتر رفتم و فهمیدم که باید کسانی این مباحث را خوب نداریم و پیدا نکردم. بعد به دنبال پیدا کردن مطلب

مطرح کنند که نه تنها فقیه هستند بلکه فیلسوف نیز باشند و به عالوه با مسائل استداللی )ریاضیات( آشنا باشند و 

اشته باشند که جامعه را احساس کرده باشند. من دنبال این در کنار این ها باید در کارهای سیاسی نیز دست د

وقتی به  .شخصیت ها رفتم؛ یک نفر را پیدا کردم که جمیع اینها در او بود؛ او خواجه نصیرالدین طوسی بود

 کارهای او مراجعه کردم چیز زیادی دستگیرم نشد.

الدین شیرازی بود. کارهای او خیلی مناسب و خوب بود، من نفر دوم حایز این خصوصیات قطب

برم کنم و شما را در عالمی میهای قطب الدین شیرازی را که از شاگردان خواجه نصیرالدین بود، شروع میاندیشه

وج اندیشه های قرون وسطی، زمان کرده اند. قبالً گفتیم که اکه متوجه شوید اندیشمندان اسالمی چگونه فکر می

سن توماس بود که هم زمان با مولوی و سعدی است و از قیمت عادالنه در زمان سن توماس سخن به میان آمد؛ اما 

ذهن خود جواب بدهید؛ در خواستم تا این سوال را متفکران اسالمی از قیمت عادالنه صحبت نکردند یک مدتی می

گردیم و اندیشه های دهیم. بعد از بیان اندیشه های قطب الدین، بر میرا جواب میاین جلسه تا حدودی این سوال 

توانیم ببینیم که این اندیشه ها کجا به هم نزدیک هستند و کجا این گویم و ما میمتفکران دوران مرکانیتلیسم را می

کنیم که بیان کنیم. سپس مطرح میی جدایی را شوند و نقطههم دور میالدین و مرکانیتلیسم( از دو اندیشه )قطب

چه د به این ترتیب اثبات کنیم که آنشوند و اگر دور شدند چرا مرکانیلیسم رسید به آدام اسمیت؟! و بعچرا دور می

گویند امروز ما میر حالیکه بسیاری از متفکران ال است به آدام اسمیت منجر شود! دگفتند، محمتفکران اسالمی می

م است و رضه، تقاضا و بازار است و قیمت در بازار است و همه این ها مورد تایید اسالبحث آدام اسمیت ع

تواند کال مورد تایید اسالم باشد. اگر هم صحبتی از خدا و پیامبر مطرح نکرده است، چیز بنابراین آدام اسمیت می

برسیم که آدام اسمیت غیر  کنیم. اگر به اینگفته آن را حذف میبدی که بیان نکرده است، اگر چیز بدی هم 

ن قبال اسالمی است ما ماموریت خودمان را انجام داده ایم و اگر هم به مارکس و کینز نرسیدیم مسئله ای نیست. م

گفتند چه طور سالمی و غیر اسالمی دارد، همه میکردم که عرضه و تقاضا هم ادر قم این بحث را مطرح می
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خواهیم نشان دهیم عرضه و تقاضا اسالمی و غیر اسالمی دارد به شرط آنکه زنید؟ میشود شما این حرف را میمی

با ما همراه باشند نه اینکه یک منحنی عرضه رسم کنند و بگویند شیب آن اینگونه است و این اسالم و غیر اسالم 

ا ما همراه باشند ، اگر بیابدزیاد شود قیمتش کاهش میندارد. نه اینکه بگویند چه اکنون چه صدر اسالم پرتقال 

دهیم آدام اسمیت به هیچ وجه اسالمی نیست المی و غیر اسالمی دارد. نشان میدهیم که عرضه و تقاضا اسنشان می

ت و هر آنچه بر آدام اسمیت استوار است و هر آنچه آدام اسمیت را تولید کرده است این ها با تعالیم دین ما متفاو

آدام اسمیت با دین و توحید ما متفاوت و مخالف است. این یک طرح بحث خواهیم نشان دهیم است، این را می

 کنیم. روشن شد، اکنون بحث را آغاز میبود و موضوع برای شما کامال

 عالمه قطب الدین شیرازیبر زندگي  ياجمالمروری 

این ید؛ همهانبی بودهفیلسوف یا متخصص علوم تجراند، پزشک بوده اند،بهترین اقتصاددانان تاریخ، ریاضیدان بوده

بود. این هر پنج در قطب الدین و اهل سیاست فقیه  است، او پزشک، ریاضیدان، فیلسوف، ها در قطب الدین جمع

است، یعنی بوده 634ح شیرازی کازرونی متولد بن مصلمسعود الدین محمودبنزی جمع است. شیخ قطبشیرا

 سال قبل از سن توماس. 30در اوج بود. حدود تقریباً همان زمانی که مکتب اسکوالستیک در مغرب زمین 

شود و زمان سعدی و مولوی نیز میمتوانیم مسامحتاً بگوییم که معاصر سن توماس است و قطب الدین طبعاً همی

ی تصوف را به گرفته است، در ده سالگی خرقه مولوی را نیز دیده است. قطب الدین علم طب را نزد پدرش یاد

تبرک از دست پدرش پوشیده است، بعد از مدتی هم رفت نزد نجیب الدین شیرازی که از مشایخ صوفی آن زمان 

وحانی رشد کرد؛ در چهارده سالگی به بود و لباس تصوف را بر تن کرد؛ بنابراین از کودکی در فضایی عرفانی و ر

کرد و متخصص طب عمومی و چشم پزشکی بود؛ ده سال یمارستانی که پدرش بود طبابت میبدر همان  سبب نبوغ

مند به کارکردن با خواجه نصیرالدین طوسی شد؛ در سالگی عالقه 25در همان بیمارستان به طبابت ادامه داد. حدود 

انشمندان در مراغه بود. ساخت. آن زمان اوج جمع دی مراغه را میآن زمان خواجه نصیر الدین طوسی، رصدخانه

شود و خواجه نصیر به او علم قطب الدین به دلیل نبوغ او که مشهور بوده است شاگرد خاص خواجه نصیر می

شود. تسلط دهد و به خاطر نبوغش به گروه اصلی طراحان رصدخانه ملحق میهیئت و شفای ابن سینا را درس می

کند و آن زیج ایلخانی را به نتایجش وده است؛ چندین سال کار میشهره بقطب الدین به ریاضی و نجوم در مراغه 

ی رشد کشورهای اسالمی است این است که خواجه نصیر وقتی کتاب زیج ی جالبی که نشان دهندهرساند. نکتهمی

کرده  نفر را نام برد به عنوان افرادی که بزرگترین خدمات را به او برای نوشتن این کتاب 24را نوشت، در آن جا 
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پس )بودند ولی اسم قطب الدین را ننوشت! و گفت که تو خوب بودی ولی نه در حد نوشتن اسمت در کتاب! 

گویند و ما اآلن شبیه آن را نداریم شاید به خیلی باال بوده است( به این مدیریت دانش میدر آن زمان سطح علمی 

 همین دلیل قطب الدین مراغه را ترک کرد. 

 670شود و در آن جا با مولوی در سال ه خراسان، عجم، اصفهان، بغداد و رم شروع میمسافرت های او ب

شود؛ و از انتخاب می سیواس و ملطیهالقضات کند و بعد از مدتی از طرف حکام آن جا به سمت قاضیمالقاتی می

کرده است و بعد میرود و یک فرد سیاسی هم بوده است و مدتی در مصر فعالیت سیاسی آنجا به سفارت مصر می

کند و تألیف کتب ود و چهارده سال در آنجا به انزوا زندگی میرمی کند و در اواخر عمر به تبریزاز آن رها می

است و سال بعد از این دوره بوده 15-10 نویسد و وفات او حدوداً می 695کند. کتاب معروف، دره التاج را در می

 خواهیم صحبت کنیم. به همچنین شخصی می در تبریز هم دفن شده است. ما راجع
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 رازییهای قطب الدین شمروری بر اندیشه

من این را با دقت خواندم و این نکات را از آن استخراج کردم.  کنیم که نتیجه کار او است.دره التاج را که نگاه می

قسمت تحت عنوان حکمت بَدنی،  در این جا بحث را به سه نتیجه کاری که ما به دنبال آن هستیم این کتاب است.

گذرد، حکمت منزلی یا کند. حکمت منزلی که عمدتاً به تهذیب اخالق میحکمت مَنزلی و حکمت مُدنی تقسیم می

زند، زن و شوهر، خواهر تدبیر منزل که امور مربوط به حقوق افرادی است که در یک منزل هستند اعم از پدر و فر

ند و همسایگان، حکمت مدنی که شیوه کشور داری است. یک چیزی به این ها اضافه اقوام، غالمی اگر دار و برادر،

سال  800سال پیش است. ببینید کلماتی که  800کنم و نکته ای از این ها استفاده کنم. بحث ما یک چیزی حدود 

سپیر که برای است؟ شک در مغرب زمین اینطور .کنیم. این یک سرمایه استشود ما چگونه درک میپیش نوشته می

الدین شیرازی به همین کلمات خوانم قطبتوانند بفهمند. من جمالتی که میسال قبل است را دیگر نمی 400

 شود.حاال نکته اصلی بحث آغاز میسال پیش نوشته  800فارسی 

 در سیاست منزلی که عبارت است حُکم و مَعدِلت کردن در منزل "گوید:قطب الدین شیرازی این طور می 

آورد، نی میچنین تعریفی را در حکمت بد "نند.خواخود )عدل و دادگری کردن( و آن را حکمت منزلی می

متدلوژی را ببینید  کند. تعریف که میگذرمکند که از بحث های آن میکمت مدنی را هم شبیه این بیان میح

نی و مدنی و منزلی آن حدیث است بدان، که اصل در حکمت بد"گوید می .کندارجاع میبه یک حدیث بالفاصله 

نویسیم. مصطفی علیه السالم فرمود ولی روش السالم )نکته جالب این است که ما اآلن میکه مصطفی فرمود علیه

راع یعنی نگهبان و سرپرست و والی و امیر و حاکم  "ن رعیتهاال کلکم راع و کلکم مسئول ع ایشان اینطور نیست.(

 باشد.که راعی سرپرست آنها می و رعیت یعنی قوم و جماعتی

که این راعی  "نویسد:سال پیش ایرانی چگونه می 800کند. جمالت را ببینید این نابغه حاال اضافه می

سلطان تنها نیست )یعنی فقط سلطان نیست که راعی است( بلکه سلطان راعی اعم است و مسئول از رعیت او. و 

شود( و شیخ هر قومی راعی ایشان )شیخ هر قومی هم میحاکم آن شهر امیر هر شهری راعی آن. )امیر هر شهری 

)غالم را  "مسئول آنان( و مرد هر منزلی که رب المنزل خوانند راعی اهل منزل و غالم راعی است بر مال خواجه

یته. گوید اال کلکم راع و کلکم مسئول عن رعگردد به حدیث نبوی که میگوید راعی است( بنابراین برمیهم می

 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 

  "و شری و بداند که او مسئول عنه است و مواخذ به ظلم و تعدی ای که کرده باشد. اوست از خیری

کنید متولوژی چی شد. پس مبنای حکمتی که قطب الدین شیرازی در ذهنش بود اال کلکم پس مالحظه می

و حاکم  گوید که شما فرماندهراع و کلکم مسئول و معنای راع را موسع کرده است از سلطان گرفته تا غالم می

آید باز دو مرتبه ببینید تکیه گاه موازین هستید و همه شما مسئول، مسئول زیردستان خودتان هستید. بعد جلوتر می

ن کان ا و اِشیئً نفسٌ مُظلَفال تُ القیامهِ  لیومِ القسطَ وازینَالمَ عُضَقال اهلل التعالی: و نَ"گوید اسالمی است دو مرتبه می

نهیم، پس هیچ عدل را در روز رستاخیز میترازوهای و  (.47،انبیاء) "ناحاسبینفی بِها و کَا بِینَ اَتَ لٍردَن خَمِ حبهِ مثقالَ

آوریم و کافی است که ما حسابرس می وزن دانه خردلی هم باشد آنرا، و اگر عملی همبیندکس اندک ستمی نمی

گوید: آید جلوتر و میاستناد به موازین شرعی است. می ، دو مرتبه ببینید اینجا همآورد از سوره انبیاءمثال می باشیم.

عین همین تعریف ها را برای سیاست  "و بدان که هر که در خانه و منزل تو بود هر یک را بر تو حقی است."

در والیات و اجتماعات  بارت است از حکم و معدلت کردندر سیات مدنی که ع"گوید: مدنی )کشورداری( هم می

 "خوانند و آن مشتمل است بر سه مقدمه و سه بابمدنی می و آن را حکمت

خواهم استدالل فیزیوکراتها را برای شما بگویم در گویم؟ چون بعداً میچرا من اینها را با این دقت می

خواهم بگویم که چگونه با گویند حکومت استبدادی بهترین حکومت است. نظام سیاسی فیزیوکراتها را میاینکه می

شود و آن اقتضای نظام اقتصادی فیزیوکراسی، نظام سیاسی پادشاهی آن را اقتصادی فیزیوکراسی یکدست مینظام 

خواهم ریشه آن را بیان کنم از این جا شروع کردم که قطب الدین دهد. چون میهم به شکل موروثی پیشنهاد می

ند. و بحث را از مسئولیت و اینکه همه راعی کداند. ببینید بحث را از عدل آغاز میریشه حکومت را در چه چیز می

رسد در فضیلت پادشاه دهد تا زمانی که به سیاست مدن میکند و ادامه میهستند، از حدیث نبوی شروع می

خوانم که بعداً به استدالل دکتر کنه برسم. در اینکه چرا در آن زمان در کند استداللش را برایتان میصحبت می

م اسمیت همنشین بود و اندیشه های آدم اای که با آدل حکومت پادشاهی بودند؟ دکتر کنهنبافرانسه اینها به د

اسمیت بیشتر ملهم از همین اندیشه های فیزیوکراتهاست. این است که گفتم باید یک کمی صبر داشته باشید و اال 

را در همان عرضه و تقاضا نگه  خواهید مافهمد که اسالمی دارد یا خیر. اگر میاز شکل عرضه و تقاضا کسی نمی

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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شود ریشه ها است نه در زوائد. در خودش که معلوم نیست که با قیافه و شیب منحنی عرضه و تقاضا که نمی

اسالمی است. چون نداریم که روایت است شیب منحنی تقاضا این باشد، بلکه  فهمید کدام اسالمی است کدام غیر

ادرائک مالبانک که یعنی این  گفت البانک، مالبانک و ماالدین اسدآبادی میباید ریشه ها را بررسی کرد. سید جمال

ن تاسیس شود کتاب فهید چیست. همان بود که بعد از آن مصطفی فاتح قبل از این که دانشگاه تهرابانک را نمی

نامم شاید خیلی ها هم خوششان نیاید بانکداری نوشت و در مقدمه کتاب نوشت من این رشته را بانکداری می

غافل از اینکه این کلمه االن جا افتاده و این مال مصطفی فاتح است. نوشته بود من جلد این کتاب را کاغذی 

شوند ند. من معتقدم این کتاب را االن یک عده بخوانند متوجه میانتخاب کردم که ارزان باشد و مردم بتوانند بخر

های مردم نوشت مطمئنم فاتح کتاب بانکداری را برای تودهچه کالهی تا االن سر مملکت رفته است یعنی مصطفی 

االن اگر بخواهند در دانشگاه درس بدهند معادل دست کم یک واحد درسی است اگر دو واحد نباشد. معادل یک 

کنم من و شما برای مردم و آگاهی توانم بگویم هست آن زمان فقط برای مردم نوشت. و من سئوال میاحد میو

سال پیش به فکر مردم بود ولی من چه کردم برای مردم. همین  80، 70عمومی دادن چه نوشتیم؟ مصطفی فاتح 

 کنیم.هایی را هم که نوشتیم درست آن را تولید نمی

 لت پادشاهيمقدمه اول: در فضی

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  "

و این آیت دلیل است بر فضیلت  اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم،و اطیعوا اهلل و کنیم اما از قرآن مجید، می

االمر پادشاهان و علما اند که اهل علم و اهل قلمند. زیرا که امر د از اولیپادشاهی از سه وجه. اول آن است که مرا

اند از و این هر دو به یکدیگر بازبسته پادشاه به حکم سیف )شمشیر( و سیاست بود و امر عالم به حکم قلم و فتوا

فتوای اهل علم به نفاذ  آن روی که تا فتوای اهل علم نباشد پادشاه سیاست نتواند کرد و تا سیاست پادشاه نباشد

 "ماند که هر دو یک چیز است.نرسد و چون این هر دو به یکدیگر متعلقند بل که به آن می

سال پیش اندیشه اینکه عالم و پادشاه بل یک چیز است، این اندیشه اصیل اسالمی است از  800ببینید 

 افکار کسی که فقیه، ریاضیدان، فیلسوف، اهل سیات و عارف است.

تر االمر منکم. و عدل سلطان فاضلجرم حق سبحانه و تعالی هر دو را یک سلک کشید و گفت اولیال"

آورد( عدل یوم من سلطان عادل خیر من عباده ستین سنه، روزی که سلطان عادل است از عبادت )حدیث نبوی می
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چه عدل هم عبادت است از آن ساله. برهان عقلی هم بر آن داللت دارد  60در عدل بگذراند بهتر است از عبادت 

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 

نها. از مصالحی که به عدل پادشاه منوط است در حصر و عقل نیاید و هالک و تباه و موجب حفظ است و غیر ای

ق ندارد از اینجا الزم آید که عدل لاما عبادت شخص نفع آن بر وی مقصور است و هیچ از مصالح باقی بدان تع

 "پادشاه از عبادت بهتر باشد.

ا و استدالل متفکران مرکانتلیسم کنیم استدالل سن توماس و استدالل کنه و فیزیوکراتهبعداً وقتی بررسی می

 بینیم آنچه مفقود است تکیه بر معیارهای الهی و دینی است. در دفاع از سلطنت پادشاهی را، می

و چون فضیلت پادشاهی معلوم شد بباید دانست که پادشاه را با جمله خلق در انسانیت برابر است پس "

یص او به پادشاهی و حکم و امر مطاع و تخصیص دیگران به برگزیدن خدای تعالی پادشاه را از میان خلق و تخص

محکومی و مأموری جز محض عنایت حق سبحانه و تعالی نتواند بود و این نعمتی باشد کدام نعمت ماند که یک 

سال عبادت ماند بلکه بیشتر، پس حق چنین نعمتی بباید شناخت و نباید گذاشت که فوت شود و  60او به  یروزه

و طاعت و عبادت پاشاه را  "کند سپس نتیجه گیری می "کر آفریدگار.ن چنین حقی به قیام بُوَد به ششناختن ای

ثواب بیشتر از ثواب و عبادت دیگران باشد چه عبادت او عدل است و همچنین عقاب معصیت پادشاه هم بر قدر 

هرکس نعمت حق بر وی بیشتر  شود( چهگوید اگر معصیت هم بکند دو چندان مواخذه مینعمت بود بر وی. )می

از معاصی  زبود عقاب عصیان او بیشتر باشد. پس معلوم شد که پادشاه به طاعت و عبادت کردن و اجتناب و تحرّ

 "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 

ای است که این دیانت و شریعت و سیاست رسد به قسمت اقتصاد. قبل از آن یک نکتهکند. حاال میدقت بحث می

 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

دن کار بر وجه دیانت و شریعت و آن مشتمل بر دو فصل است، فصل اول در بیان قاعده شریف که ر گذارد"

مبنای ثبات دولت و ملک است در بیان آنکه جمع میان ملک و شرع ممکن است. بدان، که شیطان را در این باب 

یعنی سیات  "د کرد.وسوسه بسیار باشد از آن جمله گوید که شاید که از جهت مصلحت ملک مخالف شرع بیای

خالف شرع عمل کنیم بنابراین جمع بین سیات و شریعت امکان پذیر نیست چرا؟ برای اینکه مکند که اقتضا می

بلکه گوید جمع، خود ممکن نیست "، دگوید از جهت مصلحت ملک مخالف شرع بیاید کرمیو آید شیطان می

خواهم بدهم خواهد بگوید جوابش را میاست )می گوید اصالً جمع آن محال است( و دفع این وسوسه آن)می

گوید و دفع این وسوسه آن است( که ملک سلیمان عظیم تر از ملک جمله ملوک جهان بود مع هذا هیچ کاری می

بغیر از شرع گذاردن او را ممکن نبودی زیرا که سلوک غیر طریق شرع منافی منصب نبوت است پس معلوم شد که 

 یعنی جمع شریعت و سیات ممکن است بلکه واجب است. "واجب. جمع ممکن است بل، که

پس این دیدش نسبت به سیاست است که یادتان بماند وقتی به مرکانتلیسم و فیزیوکراسی رسیدیم، ببینیم که 

کنند. مبنای استدالل قطب الدین شیرازی در باب حکومت پادشاهی یا ضرورت وجود آنها چطور استدالل می

نبوی است که راعی و عدل و مسئولیت و وجوب بر رعایت حقوق رعیت. حاال حقوق رعیت  سلطان یک حدیث

گویند. در هر جا شود دانشجویان در این دانشگاه، یعنی هرآنچه مأموری برایشان هست را رعیت اصطالحاً میمی

دل استوار است. این را آورد. اندیشه بر مبنای عکند و بعد از شریعت استدالل فقهی هم میهم استدالل عقلی می

توانیم مقایسه کنیم. در همین زمان که سن توماس در آنجا دارد حرفهای دیگری یادتان باشد بعداً که رسیدیم می

 کنیم.رسیم و بحث میزند، حاال بعد میمی

تصاد کند در اقدر مطالعاتی که من از این شخص کردم به نظرم رسید اولین کسی که بحث مطلوبیت را مطرح می

قطب الدین شیرازی است و قبل از او هیچ کسی مطلوبیت را مطرح نکرده و اینکه اقتصاد را با این بحث آغاز 

اش در حرفهای قطب الدین است و این را باید به جهانیان نشان دهیم که یک فقیه و فیلسوف و کنند ریشهمی

العه کرده و آن هم از زاویه دید الهی به این مفهوم عارف و ریاضیدان و پزشک ایرانی برای اولین بار اقتصاد را مط

کند. آنچه مغرب زمین به آن رسیده ریشه اش را بعداً خواهم گفت که از دیدگاه الهی به بحث مطلوبیت نگاه می

 رسد. کند و به مسئله مطلوبیت میکند و از کجا شروع میالدین بحث مینگاه نکرده است. ببینید چقدر زیبا قطب
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 شیرازی قطب الدین هایوبیت در اندیشهمطل

پس آفریدگار جل و علی از بهر آدمی چیزهایی آفرید که در بقای شخص، آدمی بدان محتاج است از مأکول و "

وی و امثال آن و همچنین چیزهایی که در بقای نوع بشر )جامعه( بدان محتاج أمشروب و ملبوس و مسکن و م

 "که آدمی در بقای شخص که بقای نوع بدان احتیاج دارد لذتی ودیعت نهاد.است و باری عَزَ شانه در هر چیز 

آید بگوید آورد. نمیمیاستدالل داند ببینید چقدر زیبا رساند و این را یک مصلحت آفرینش میریشه را به خدا می

 لهی است.گوید این یک مصلحت انویسند، میانسان نیازهایی دارد، میل دارد. آنچه که اآلن کتابها می

تا آدمی از بهر آن لذت تحمل مشقتی که در تحصیل آن چیز باشد به آسانی بکند برای آن لذت است که تحمل "

بینید که همان مفهوم بیسیکی است که اآلن در اقتصاد داریم. این دقیقاً می "کند.آن مشقت تحصیل آن چیز را می

آید به این نتیجه نجا میبرد بر مبانی الهی و از آن را میبینید که قطب الدین شیرازی با چه دقتی ایمنتهی می

ببینید مصلحت  "تحمل مشتقی که در تحصیل آن چیز باشد به آسانی بکند تا آن مصلحت حاصل شود. "رسد.می

کند داند. این عامل بقاء نظام یک قانونمندی پیدا میداند. بعداً خواهیم دید که این مصلحت را عامل بقاء نظام میمی

که بعداً خواهید دید. همان قانونمندی که بعداً مرکانتیلیست ها به آن گفتند حقوق طبیعی. این حقوق طبیعی بعداً 

 مبنای فردگرایی اقتصادی شد.

شوند کنیم که مشترکند و بگویم کجا از هم جدا میریشه ها همه یکی است، ما داریم ریشه ای را پیدا می

شوند. دلیل آن را قبالً گفتم. اقتضای شود و آنها جدا میوند دیدگاه الهی حذف میشو چرا؟ آنجایی که جدا می

اوضاع و احوال، اقتضای دوران مرکانتلیستی بود که مفصل بحث کردم. پس از اینجا شروع کردم که بگویم چطور 

آن مصلحت از "گوید میگوید تا آن مصلحت حاصل شود. بعداً آیند. در اینجا قطب الدین میدارند این ها جلو می

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.

دقت شود که در این دیدگاه الهی لذت از ویژگی های مصرف کاال و خدمات  ،امطور نوشتهحاال من در اینجا این

بلکه ودیعه الهی است برای تحصیل مصلحتی که الزمه بقای شخص و بقای نوع بشر است و در دیدگاه "نیست. 

 بنابر این "الهی بقای شخص هدفمند است بقای نوع بشر هدفمند است و همه چیز در آن راستا باید جلو برود.
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سال پیش، من در هیچ جا حتی  800نگاه کنید  ت که اقتصاد غرب مبتنی بر آن است.بحث لذت کاال و خدمات نیس

تصاد را به لحاظ موازین الهی در مغرب زمین قدیمی تر از این ندیدم. که کسی این طور دقیق اقتصاد و مبنای اق

گویند همچنین چیزی نیست. این مطلب نادان است و میکند. این را باید به دنیا اعالم کنیم. دنیا نسبت به آنالیز 

 .رسدشود که به چه نتایجی میحاال سیستم را خیلی عمیق، در خالل یک صفحه فقط چنان عمیق وارد بحث می

بدانید که آنچه آدمی محتاج است در بقای شخص یا نوع انسانی بر دو قسم است یکی مباحات که هنوز به هیچ "

چون آب و گیاه و هیزم و صیدبر و صیدبحر و هرچه بدین ماند و یکی آنچه به بعضی  کس مختص نشده است

 این تقسیم بندی را هم من هیچ جا ندیدم که به این زیبایی بیاید بحث کند.  "اشخاص مختص شده باشد.

ت یکی بر دو قسم اس خوانید(ست که شما میکه درست شروع اقتصاد خرد ا)پس آنچه آدمی به آن نیاز دارد "

اما در مباحات هیچ کس منازع و مخاصم نخواهد نیست و دیگر آنکه مختص کسی است.  مباحات که مختص کسی

 "بود زیرا که جمله خلق به نسبت با آن متساوی اند.

چنانکه پیغمبر فرمود علیه السالم: الناس مشترکون فی الماء و "آورد. در اینجا، بالفاصله مجددا حدیث نبوی می 

، این حدیث به نحوه دیگری نقل شده است، که غیر از آن 186صغیر جلد دوم صفحه  یکه البته در جامعه ".الکالء

 گوید المسلون شرکاء فی ثالثه فی الکالء و الماء و النار. چیزی است که قطب الدین می

ه اگر این مال و اما آنچه به بعضی اشخاص مختص شده باشد، منازعت و مخاصمت در آن خواهد بود. )چرا ک"

گیرد. دیگر جزء مباحات نیست.( زیرا که چون می من باشد و شما به آن عالقه داشته باشید، نزاعی بین من و تو در

این مطلوب از دیگری حاصل خواهد شد و هرچه مطلوب یک شخص بود از ضروریات در بقاء شخص و نوع، 

  "مطلوب باقی اشخاص باشد.

د، و بعدا کننمتفکرین مرکانتلیسم استفاده می آورد. این استدالل را دقیقاً بعداًا میاین یک استداللی را در اینج

رسد ریشه گوید اگر فرد به دنبال رفع نیاز خودش باشد. جامعه به نفع خودش میکند. میآدام اسمیت استفاده می

کند، چرا؟ اسمیت اینطور بحث میبگویم. تطابق و همسویی است. آدم  روز وقت ندارم به شمااین استدالل را من ام

سال قبل از  500یک استدالل دارد. این استدالل که شاید بعداً خواهم گفت. دقیقاً استداللی است که قطب الدین 

 آدم اسمیت مطرح کرده بود. 
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اینجا  "و نوع، مطلوب باقی اشخاص باشد. و هرچه مطلوب یک شخص بود از ضروریات در بقاء شخص"

شود، یعنی آن استدالل شببیه م اسمیت میاشود. آنجا استدالل شبیه استدالل آدم اسمیت عوض میاددیگر بحث از آ

دست پس هر یک به طبع خواهان آن مطلوب باشند که در "شود. شود، ولی حاال سیر بحث عوض میاین می

هد. و این معنی موجب آن ر ندبر وجهی که آن را از او بستاند. و از آنچه در دست اوست به آن دیگدیگری است. 

که اگر واضعی )واضع یعنی حاکم به حکم، بازدارنده( و مانعی حسی )یعنی یک چوبی که توی سر طرف  بود

)که بگوید این منطقاً درست نیست.( ببینید چه استدالل قشنگی  "بزنی( یا شرعی )که بگوید از خدا بترس( یا عقلی

 "عقلی نباشد، آن چیز را به تعدی از آن شخص بستاند.و اگر واضعی و مانعی حسی و شرعی و "است 

در برابر گفت، انسان، کردم. توماس هاپس میی پیش که از توماس هاپس بحث میهحضور ذهن دارید جلس 

سال قبل از  500، پس وجود یک قانون ضروری است. بدردانسان دیگر را خواهد گرگ است. هر انسانی میانسان 

 کند. بینید استدالل را عیناً قطب الدین شیرازی دارد بیان میتوماس هاپس، می

زند(، یا سلطان و اعوان سلطان بدانکه مانع حسی )اونی که تو سر می"آید جلوتر، حاال قطب الدین شیرازی می

باشد، یا غیر سلطان و اعوان او. نشاید که غیر ایشان باشد زیرا که جمله خلق در آن واضع حسی مشترک باشند. از 

ت و مخاصمت شود و آن سبب فنای خلق. و آن جهت که هر یکی واضع نفس خویش باشد. و این سبب مقاتل

 . "بدان سبب نظام عالم مختل گردد و مصالح فوت شود

شود. این نظام عالم همانی است که بعداً شود و مصالح فوت میشد نظام عالم مختل میاگر این طور  گویدمی

آید می قوانین طبیعیآید جلو. میشود و شروع می قوانین طبیعیکه بحث از  قوانین طبیعیگویند، غربی ها به آن می

ی بحث ما همین مستند آدام اسمیت و همه individualismشود شود و میسال منقلب می 300تا  250در خالل 

 است.

پس دوستان من رسوندم بحث را به جایی که شما ببینید، اندیشه های نظم عالم و مصالح که ترجمه همان  

در ا فکار متفکرین اسالمی بوده است، در مغرب زمین این مفهوم  Naturallawگویند، چیزی است که آنها می

آید فاقد مبانی الهی است، همانی هم که فاقد مبانی می Naturallawشود، حتی موقعی هم که به عنوان قلب می

اد. از این آید در افکار آدام اسمیت که نشان خواهم دشود به صورت دیگر میشود، متفاوت میالهی است قلب می
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گوییم، اندیشه ی آدام اسمیت الهی نیست. چون فاقد این ریشه است. درکش خوب مقداری نیاز به دقت رو ما می

 دارد.

پس معلوم شد که نظام عالم صورت نبندد بی آنکه در میان خلق سلطانی باشد، که مظلومان به جناب او پناه "

کند. پس وجود سلطان را یکی از مقومات این نظام عالم ح میوجود سلطان را به حسب استدالل عقلی مطر "آورند

اهلل فی السلطان ظل»چنانچه در الفاظ نبوی علیه السالم آمده است که "داند که مظلومان به جناب او پناه آورند. می

ه شود هر است که خدای تعالی بداده است در زمین که به آن سای ایسلطان عادل سایه« االرض یابی الیه کل مظلوم

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 

گوید نظام بار می 5شد که نظام عالم )مرتب در یک صفحه  تر از حرارت و تبش )گرما( آتش است. پس معلوم

بماند. پس حکم ان نافذ باشد. تا نظام عالم باقیعالم( بر سلطان موقوف است و باید که حکم آن سلطان بر همگ

ه ی او باشد یا اهل شهر و والیت او پس آدمی را سحاکم یا بر نفس خود باشد یا بر غیر خود و آن غیر یا اهل خانه

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 

ا از احکم الحاکمین که آفریدگار شهر و والیت او و آن را سیاست مدنی خوانند که حاکم باید که حکم کردن ر

 ."است بیاموزد

چنانکه پیش از این معلوم شد "کند را قطب الدین شیرازی مطرح می Natural orderی نظم اینجا دوباره ایده

که آفرینش افالک و عناصر و خلق انسان و بقیت حیوان بر وجه معدلت کرده است )معدلت همان عدل و داد 

فلک چهارم نهاد که میان افالک سبعه است تا اگر دورتر بودی حرارت آفتاب بر زمین وجه است( چه آفتاب را در 

محتاج است حاصل نشدی )اگر خورشید  جضنها( و آنچه بر ها )رسیدن میوهمیوه جضنمصلحت نبودی، بلکه 

، اقتضا کرد که در دورتر بود( و اگر نزدیک تر بودی، نبات و حیوان نبودی، بلکه همه سوخته شده بود. پس معدلت

رسد و همچنین در فلک البروج برجی گرم و برجی سرد میان باشد و حرارت او به اعتدال به این عالم سفلی می

همچنین باید که حاکم افعال و  حال اعتدال بازآیند و الی آخر.آفرید تا حرارت و برودت در مجاورت یکدیگر، به 

خوب حاال  "خصی و مصحلت عامه عالم بر وجه انتظام باقی بماند.اخالق او بر وجه اعتدال باشد تا مصحلت ش

دانیم که این تصور که خدا خورشید را در میان نهاد در عالم افالک سبعه بود در وسط نهاد، مالحظه کنید همه ما می
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دونم در فلک میست. این که بروج هم نزند، مثالً ما نسوزیم، این باطل اسه تا باال، سه تا پایین. وسط باشد که نسو

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 

. من این را قبالً هم گفتم، توی انقالب فکری گفتم که دیگر جور دربیاد. این همه باطل است. دنیا این جور نیست

وقتی معلوم شد، خودش یک تأثیر در افکار فالسفه داشت اما متفکران اسالمی با اینکه دنیا این جور نبود، دنیا را 

ساس گفتند دنیا بر وجه عدالت آفریده شده، این عدالت و این نظام عالم ادیدند، چرا؟ برای اینکه میاین جور می

خواستند این طور ببینند، دیدند و میشود. دنیا این طور نیست، اما متفکرین اسالمی این طور میبینش اسالمی می

همه چیز بر وجه اعتدال و معدلت و عدالت، برای اینکه نظام عالم حفظ بشود. پادشاه باید باشد که نظام عالم حفظ 

 عدالت بوجود بیاید و الی آخر. شود که

شود، این جهان بینی الهی است. حاال که درست بر اساس همین، همین جهان بینی است که وارد اقتصاد می 

البته ما فهمیدیم افالک سبعه نیست و خورشید هم اون باال وسط نیست، تغییری در این بنیش ما ا الن نیست، هنوز 

م. حتی این گردش زمین به دور خورشید اگر گوییگوییم دنیا بر وجه عدالت ا ست، هنوز هم همین را میما می

ن عدالت هست. خوب با دایره بود، حساب همه رسیده بود، این حتماً باید بیضی باشد. همه چیز بر اساس همی

شد شدند، ، که میشوند، وارد مسایل سیاسی میی اینها متفکران اسالمی با این دیدگاه وارد اقتصاد میتوجه به همه

تواند سیاست لطان عادلی که باید با عالم کنار هم باشند، بل یکی است، پادشاه بدون عالم نمیس"سلطان عادل، 

شدند. با این دید وارد ، با این دید وارد سیاست می"کند، چون فتوا ندارد و عالم فتوایش بدون حاکم نافذ نیست

 شدند.اقتصاد می

حقوق طبیعی، گاهی  Natural lawکه بعدها گفتند پس تا اینجای قضیه ما متوجه دو نکته شدیم، یکی آنچه 

قوانین طبیعت، قوانین طبیعت با حقوق طبیعی یکی است در آنچه مغرب  the law of natureگفتند ها میوقت

شود. آنجا بر ی اسالمی این به صورت نظم عالم که بر اساس عدالت هست تعریف میاند. در اندیشهزمینی ها گفته

شوند. اینجا همینطور است، در افالک سبعه خورشید ( وارد میthe law of nature( و )Natural lawاساس )

 در میانه است. پس همین وضعیت باید در اقتصاد بیاید.
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 قیمت عادالنه یا روابط عادالنه

ن بشوید من قبالً یک سؤال کردم که چرا قیمت عادالنه مورد توجه متفکران ما نبود که شما عالقمند به فکر کرد 

رویم، ما به دنبال روابط عادالنه بینی ما به دنبال قیمت عادالنه نمیبا این جهانیکی از پاسخ ها همین است که 

. چون مسأله خیلی جدی است گفتم بروید و فکر کنید و من ریشه نیست، ی آن خواهد بودخواهیم بود قیمت ثمره

کنم. چه نیازی است که ما به دنبال قیمت عادالنه که سن توماس یایده در ذهن شما نگذارم. من االن اینطور بیان م

 آید.ی آن است و به طور طبیعی بدست میدنبال آن بود برویم؟ ما به دنبال روابط عادالنه هستیم. قیمت ثمره

حال روابط عادالنه و روابطی که بر اساس نظمی که قطب الدین شیرازی بر اساس احادیث نبوی و آیات   

گوییم، بیشتر از افتد؟ من چندتایی را بدست آوردم و اشارتاً به شما میی بدست آورد چیست؟ و چه اتفاقی میقرآن

کند که در واقع خوانم. اول از واجبات در کسب و کار صبحت میی آن را برای شما نمیالتبه همه این هم ندارد،

کرین اسالمی به دنبال آن هستند روابط اسالمی است روابط انسانی مبتنی بر موازین اسالمی است پس آنچه که متف

گوید این شود و بعد میکند و تمام میگوید رابطه را درست کنید. اول از واجبات شروع مینه قیمت اسالمی. می

 واجبات بود اما فضائل و نوافل حال فضائل چیست؟ 

ن و پیر زنان و عاجزان به جهت اول آن است که به اندک سودی راضی باشی و دوم آنکه کاالی درویشا"

گوید قیمت عادالنه چیست؟ قیمت عادالنه تعریف نمی "تر فروشد.تر خرد و به ایشان ارزانایشان گرانخوشدلی 

و به "گوید که شود در موازین اسالمی حاال اینجا یک مطلب خوبی دارد که من خیلی تعجب کردم، مینمی

گری آمد بگوید آن ارزد تا یک توانتومان می 500مثالً اگر یک کاالیی  "فروشدتوانگران، به زیادت از آن که ارزد ب

گوید دانند که اینگونه فروش داشته باشیم ولی ایشان میدر حالی که این را اجحاف می فروشم.تومان می 1200را 

ر قطب الدین شیرازی . این طو"به توانگران به زیادت از آنکه ارزد بفروشد"گوید که که این اجحاف نیست و می

و سیم آنکه دربها سِتُدَن مسامحه کند به مهلت دادن نسیه فروختن و "از احکام و روح اسالم برداشت کرده است. 

یعنی اینکه پولی را فوری نخواهد و بگوید پول را بده، بگوید حاال بگیر و برو و بعداً بیا پولش را  "کم گرفتن 

کند. این تقویت روابط انسانی است. قیمت فرع نکند. او رابطه را تقویت می حساب کن. یعنی در پول گرفتن عجله

 بر روابط است.



 دکتر مسعود درخشان            علیه السالم        تاریخ عقاید اقتصادی           دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 

92 

 

د که متفکرین اسالمی چگونه دستمزد را مطالعه نخواستند ببینگشتند و میچون به دنبال دستمزد می

د ولی ما دستمزد نداریم. آیدانید که دستمزدها همانطور که در فقه خوانده اید در باب اجاره میکردند؟ شما میمی

Wages   نداریم. این را به اصطالحrent فرمود که اجارت بر دو قسمت "آید. باید گفت. این درباب اجاره می

ست چون خیاطی و حدادی و ا هااست: یکی اجارت عمل و دوم اجارت منفعت. اما اجارت عمل در انواع پیشه

و در "را بدوز یا این را حدادی کن، آهنگری کن، این را رنگرزی کن. گوییم این . یعنی می"صباغی و امثال اینها

اگر کارش را کرد باید پولش را بدهی. حاال بحث عدالت را مطرح  "شود.این قسم اجرت به عمل واجب می

و اما واجب از عدل در این باب آنست که به آنچه داند در عمل تقصیر و "گوید که عدالت کجاست کند و میمی

ی دروغ به امروز و فردا حواله کردن هم داند درست به کار گیرد و به وعدهنت نکند به آنچه داند. هرچه میخیا

یعنی اگر طرف خیاط است نهایت دانش خودش را به کار  "حرام است باید که وعده ندهد و خالف وعده نکند.

 کار برد و تقصیر و خیانت نکند. برد این لباس را درست بدوزد. اگر آهنگر است نهایت دانش خودش را به

این اجرت بر دو قسم است یکی اجیر عام، چنانکه غسال و صباغ و ... که عملشان عام مشترک است میان کسان " 

در اتالف عمل اوضامن به عین نباشد و قسم دوم اجیر خاص  و در این قسم اجرت به عمل مستحق شود و جز

نی کسی بگوید حقوق من را ماهیانه بده، شهریه بده( به اجرتی معین به است. چنانچه کسی خود را به مشاهده)یع

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 

؟ اجرت حق چیست "و اجرت بیش از حق نستاند"ی خاصی است که باید تامل کرد. اینجا یک جمله "نستاند.

این یک نوع مشاوره است. من  نی مثالً یک ترم بیام و درس بدهم.یعنی من برای آ قای نعمتی یک ماه کار کنم. یع

راهی بزنند که من می توانم یک ترم تاریخ عقاید اقتصادی با این ص هستم چون نرفته ام سر هر چهاراجیر خا

آیم پیش آقای پس من اجیر خاص هستم، میجام دهد را دیگری نمی تواند انکار موضوعات تدریس کنم این 

ودر این قسم اجرت به تسلیم نفس متعین شود بر او هیچ ضمان  "گویم که به اجرتی معین به مزد دهم. می نعمتی

بینیم ت محل سؤال است. در اندیشه ها مینباشد، حاال اجرت را بیش از حق نستاند یعنی چه؟ این تعریف نشده اس

اند این جا مت را به حال طرفین گذاشتهاست در امورات دیگر روابط تعریف شده است قی که قیمت تعریف نشده

اجرت بیش از حق نستاند به چه معنا است؟ این تعریف نشده است و محل سئوال است من اجیر خاص هستم و 

اند اما گذاشتهین اند. قیمت را به حال طرفبینیم قیمت تعریف نشده است فقط روابط تعریف شدهها میدر اندیشه

تواند با من چانه بزند چون من اجیر خاص اند برای اینکه نمیدر اینجا طرفینی نیست بلکه به عهده من گذاشته
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رسند طرفین با هم توافق تواند بگوید تونیستی کس دیگری بیاید. این جا طرفین به یک قیمتی میهستم نمی

گوید بیش از رسد میدهد ولی به اینجا که میبه روابط اهمیت می گیرد. اسالمکنند و تراضی طرفین صورت میمی

گذارد کنم. من را مسئول میحق نستاند، یعنی من بیش از حق نستانم. چون اجیر خاص هستم من این را تبیین می

ارند گوید زیاد نخواه، چون من انحصار دارم، من دانشی دارم که اجیر خاص هستم و دانش من را ده نفر ندو می

 شاید هیچ کس هم نداشته باشد.

و اما فضل و احسان احتیاط است در کار و میان درویش و توانگر برابر داشتن "کند بالفاصله اضافه می

عدل یعنی همه را مثل هم بدانم یعنی اینکه  "است ویش بیش از توانگر رعایت کردن فضلعدل است و جانب در

همانطور که از آقای نعمتی بیش از حق نستانم از دانشگاه خارجی هم بیش از حق نستانم، اما احسان چیز دیگری 

 های اسالمی داریم.است باید رعایت حال آقای نعمتی را بکنم. این دیدگاهی است که ما در اندیشه

طالب مجرب باید که زیادت از "گوید که می در کسب و کار دارد. این چنین مییک دید هم دیدگاه اسال

تحصیل مقدار قوت ضروری به کار دنیا مشغول نباشد چه آنکه اگر به دو روز کار کردن قوت یک هفته حاصل 

کاب یا شود در هفته زیادت از دو روز کار دنیا نکند و باقی به حق متوجه باشد. و اما هر پیشه که موجب ارت

آنکه متضمن مصلحت اخروی بود یا مستلزم امر دینی اشتغاال جایز وساطت چیزی حرام یا زینت دنیایی باشد بی

ی ها که این همه دوست داشتههای ابریشمی( یا نقاشی و امثال ایننیست همچون زرگری و یا دیبابافی )پارچه

ها، ها، خانهکرا دادن که منظور همان کرایه دادن زمینکند به اجاره منفعت و بعد اضافه می "استصادقان نبوده

 ها که خود شرایط دارد.ها، اسب و امثال اینباغ

پس این اندیشه متفکران اسالمی بود در همان زمانی که سن توماس در قرون وسطی آن صحبت ها را کرد 

نم ایشان است. ایشان فقیه، و مرکانتلیسم بود. من خواست بگویم بهترین متفکری که من توانستم جستجو ک

ترین بیان را از آن اندیشد دقیقگویم ایشان اینگونه میریاضیدان، پزشک، سیاستمدار و عارف است. وقتی من می

 دیدگاه داشتیم.

دیدگاه ایشان را نسبت به قانون طبیعیت متوجه شدیم و آن چیزی است که نظام عالم مبتنی بر آن است 

گردد به همان ابواب همه چیز برمی ،گردد به آن راع و مسئول بودنو همه چیز بر می یعنی عدالت، مسئول بودن

ها آن ،جمعی خودمان، در هرجایی نفوذ داریم مراقب حقوق آنها باید باشیم. بر اساس آن دیدگاه قانون طبیعت
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ان بماند که زمانی که ها یادمکنم که اینکند فقط خواهش میآمدند و آن حکومت را گفتند. همین ها کفایت می

اندیشیدند. ما به فیزویکراسی رسیده بودیم و درآستانه این وارد آن بحث ها شدیم ببینیم متفکران اسالمی چگونه می

را گفتم که متوجه شویم که کجای این جریان الهی نیست. حاال های آدام اسمیت را بیان کنیم، اینبودیم که ریشه

 کنم.بحث را از آن قسمت شروع می

  ی دیني از اقتصادها تبیین جدایي اندیشه

مان صفویه در مغرب زمین آغاز شد. ریشه آن انقالب دریانوردی بود و رشد نید از زدامرکانلیسم همانطور که می

. توفیق این طبقه تجار را به همراه داشت ای به نام طبقه تجارگویند ظهور طبقهتجارت که به آن انقالب تجاری می

، کوشش برای باال بردن اخلی تعیین قیمت، محدودیت وارداتالت دها در مبادالت بود. در معامدولت کنترل

میالدی بود. و هم زمان با جریان انتقال حجم عظیمی طال به  1500ت وهم زمان با کشف قاره آمریکا در اصادر

ا صدور طال، این اوضاع و احوال اقتصادی اروپا بود. و جریان انتقال طال از مرزهای اروپایی به یکدیگر و مخالفت ب

آید. آن زمان بود که در جلسات پیش برای شما بیان کردم. تبعا یک سلسله اعتراضاتی به این سیستم به وجود می

ند تجارت کنند و سود ببرند و دولت هایی که معتقدند تراز هخواتعارض بین دولت و تجار است. تجاری که می

کردند. تبعا صادرات یک کشور د پر باشد و واردات را محدود مییارشد است، خزانه ها با عامل همثبت پرداخت

کردند که قیمت از این حد باالتر نرود. ولی ها اظهار نظر میر معامالت داخلی دولت ها بر قیمتشود. دمحدود می

اال رود صادرات با مشکل مواجه نکته جالب این است که همه موافق بودند که مزدها پایین باشد. چون اگر مزدها ب

ای اید جلوی آن را بگیرد. این فلسفهشود. اما اگر در داخل قیمت بعضی از کاالها باال رفت برود باال و دولت نبمی

خواستند. دویست و پنجاه سال کردند و آزادی میبود که بر این سیستم حاکم بود اما به هرحال تجار مخالفت می

های ملی و ارتش های مستقل های شدید دولتی و ظهور دولتنترلبگوییم صد سال پس از کتوانیم یا حداقل می

 باعث شد که نسبت به این نظام فکری در دوران مرکانتلیسم عکس العمل به وجود بیاید.

ها همان قانون طبیعی قرون وسطی بود و زیبایی کار در این است که این مفهوم را منقلب تکیه گاه این

همه بحث من این  .ه طوریکه مفهوم متحول شده به آدام اسمیت رسید و او نظام سرمایه داری را بنا کردکردند ب

هایش اگر ما بخواهیم ریشه اقتصاد اسالمی را بفهمیم که از کجا با مغرب زمین اختالف به وجود آمد، ریشه است.

ود ارسطو و متفکران قرون وسطی متاثر از همین تفکر قطب الدین شیرازی و مفهوم قانون طبیعی بود که گفتم. خ



 دکتر مسعود درخشان            علیه السالم        تاریخ عقاید اقتصادی           دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 

95 

 

ارسطو این ها همه از این مفهوم قانون طبیعی برای حقانیت وضع موجود استفاده کردند. ارسطو هم با تکیه بر 

داری الزم است. قرون وسطی و مکتب اسکوالستیک ) اصحاب مدرسه( گفت که بردههمین قانون طبیعی می

یعی که بر مقدرات اقتصادی و سیاسی حاکم است باید تحت حاکمیت و قواعد خواست ثابت کند این حقوق طبمی

 کرد،کلیسا با نرخ بهره مخالفت میخواستند از حاکمیت کلیسا بیرون بیایند، چون کلیسا باشد. حاال تجار می

جام دهند و خواستند از حاکمیت دولت ها هم بیرون بیاییند پس باید در خود مفهوم قانون طبیعی یک تصرفی انمی

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 

شود و این چیزی ها میا و گرفتن آزادی از حکومتبعد هم همان حکمت و فلسفه عامل خروج از تعالیم کلیس

کرد. است که اتفاق افتاد. بر اساس تعالیم قرون وسطی گرفتن بهره گناه بود چون خالف آن قانون طبیعی عمل می

بینید که این تصور تغییر پیدا کرد و به این نتیجه رسیدند که اگر فرد به دنبال مادیات باشد نه تنها فرد به اما می

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. 

ها را جدا از هم الیم اسالمی هم ما اینکردند که این دو تا را یکی بکنند. در تعسن توماس ودیگران سعی می

نداشتیم برای اینکه متفکران ما نرفتند که بحث قانون طبیعی را از ارسطو بگیرند، اگر این مفهوم قانون طبیعی را از 

. آن بحث هایی ند تحت قاعده عدالت، عدل و معدلتارسطو گرفتند و قبول کردند، به استناد آیات الهی این را برد

گر کار قطب الدین شیرازی گفتم. این تعارض و دوگانگی بین قانون طبیعی و الهی به وجود نیامد. اآلن اکه در اف

کنید که اقتصاد اسالمی با اقتصاد مغرب زمین دارای تناقض است برای این است که ما در اقتصاد مشاهده می

هی از قانون طبیعی جدا شد، قانون الهی به اسالمی همین قانون الهی را گرفتیم، در اقتصاد مغرب زمین آن قانون ال

شد، قانون طبیعی آمد و به اصالت فرد تبدیل شد و ما االن شاهد یک تعارض هستیم. خیلی دست فراموشی سپرده

کند؛ چه تعارضی است؟ گویند نه این تعارض نیست. این یک علم است و اسالم که با علم مخالفت نمیها می

شود ما باید این طور نیست ما باید این تحوالت را مثل کودک که جنین است و بزرگ می ها را که نگاه کنیدریشه

همه را ببینیم که این اندیشه ها چگونه شکل گرفتند. دیدگاه قرون وسطی در خصوص تجارت و بازگانی چه بود؟ 

گوید می شی ندارد ودیدگاه قرون وسطی همین دیدگاه قطب الدین شیرازی بود دیدیم که نسبت به بازار روی خو

کردی همین کافی است و برو به خدا و دینت برس. دیدگاه قرون وسطی هم همین بود چون  رروز کا اگر دو
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های اقتصادی عمدتا میل به کسب سود است. زیرا میل به کسب سود هم با قوانین طبیعی گفت که انگیزه فعالیتمی

ش کلیسای آن زمان این بود که معیارهای اخالقی را بر مقدرات هم با قوانین الهی در تعارض است. بنابراین کوش

بازار حاکم کند. اما در فرایند تحوالت مغرب زمین عکس این اتفاق افتاد یعنی این کلیسا و تعالیم اخالقی و الهی 

دین توماس و قطب البود که به کنار رفت. بنابراین ما تقریبا دویست سال یا دویست و پنجاه سال بعد از سن

بینیم یک تعبیر آزادمنشانه از قوانین طبیعی به ویژه در انگلستان اتفاق شیرازی، یعنی در نیمه دوم قرن شانزدهم می

 شود. افتد و در این دکترین قانون طبیعی صحبت از آزادی های فردی و دنباله روی از منافع اقتصادی میمی

ابع را نگاه کردم که از چه زمانی اندیشه منفعت در مطالب روشن شود رفتم و به دقت من برای اینکه این

 –ه زمانی ما اندیشه منفعت جویی را ناظر هستیم. دو از چ توماسافکار اسکوالستیک ظاهر شد. یعنی بعد از سن

اش ها هم نویسندهه یکی از این کتابسه تا کتاب هست که انشاء اهلل بعدها به فارسی ترجمه کنند و جالب است ک

 discourse of the commen view of this real of englandنام نیست یک کتاب جامعی است بهم معلو

نوشته شده است. یعنی پنجاه سال بعد از کشف قاره آمریکا، یعنی پنجاه سال پس از شروع  1549که این کتاب در 

با انگیزه منفعت مواجه هستیم.  صفویه زمان شاه عباس در اروپا نوشته شده است. در این کتاب ما برای اولین بار

قدیمی ترین اسنادی که ما در مغرب زمین داریم که انگیزه منفعت را در مفاهیم آورده است همین کتاب است و 

بینیم جمالت آدام اسمیت است هر شود که میرسد به جایی و جمالتی بیان میقبل از آن هیچ چیز نداریم. بعد می

داند. و های اقتصادی انسان مید سال بعد از او بود. منفعت را عامل تحرک فعالیتچند که آدام اسمیت حدود سیص

ای شود و منفعت و سود به عنوان انگیزه برکم آن بعد الهی محو میشود و بعد کماین در یک فضای الهی وارد می

مند باشد جمع بهرهرسد به اینجا که اگر هرکسی به دنبال این هدف سپس می ماند.فعالیت های اقتصادی می

 شود.می

ها همسو هستند اولین آید که ایندر این جلسه افکار اندیشمندان اسالمی را گفتیم. تا اینجا به نظر می

توماس در شروع صفویه و در اوج انقالب دریانوردی و آثاری که هست حدود بیش از دویست سال بعد از سن

صادی و فالسفه هرچند متاله و هرچند که خودشان از ارباب کلیسا بینیم که اندیشمندان اقتظهور طبقه تجار می

کنند، بلکه خوب است چون با قوانین طبیعی بودند صحبت از نفع و منفعت به عنوان انگیزه حرکت انسان می

کنیم راجع به آن فکر کنید. این مفهوم حقوق طبیعی گویم جلسه را تمام میسازگار است. بک جمله برای شما می

اندیشیدند یک معنی داشت و آن دوران اسکوالستیک یعنی در عهد حاکمیت کلیسا یعنی در دورانی که الهی می در
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توان قوانین طبیعی را شناخت و اجرا کرد. همان که معنی این بود که با تهذیب نفس و اطاعت از قوانین الهی می

و مسئولیت  گویددالت است، عدالتی که دین میگوید نظم عالم، نظم عالمی که بر اساس عقطب الدین شیرازی می

کند. این مفهوم به این مفهوم که تمایل انسان به آنچه دوست دارد به عنوان محور تحمیل می هایی که دین به افراد

گوید تهذیب نفس و اطاعت از ببینید کامالفرق کرد یکی میشود تبدیل میبرای تعریف حقوق یا قوانین طبیعی 

برای این که قوانین طبیعی را بتواند درک و اجرا کند تعبیر دوم که سیصد یا چهارصد سال بعد اتفاق  تعالیم الهی

گوید محوریت در تعریف حقوق طبیعی تمایل انسان است به آنچه دوست دارد. آنچه که انسان دوست افتد میمی

نکه اگر انسان به دنبال هرچه که خواهد و بعد اثبات ایدارد طبیعی است، طبیعی آن چیزی است که انسان می

کند. همه بحث کند و این قوانین طبیعی این معنا را پیدا میشود و اقتصاد رشد میمند میبخواهد برود جامعه بهره

رسد و این است تا موقعی که قوانین طبیعی در مفهوم اسکوالستیک خودش است فردگرایی اقتصادی به تحقق نمی

چیزی حقوق طبیعی است گیرد و آن لق شود. زمانی که قوانین طبیعی مفهوم شخصی میتواند خآدام اسمیت نمی

شود. همان چیزی که شما کند آن زمان اقتصاد بر اساس محوریت فرد میخواهد و انسان به آن میل میکه انسان می

فتاده است و جواهر گویید یک فردی را تصور کنید که تشنه است و در بیابان اخوانید میدر اقتصاد خرد می

گویید یک کند؟ میآید چه مقدار برای اولین لیوان آب پرداخت میهمراهش است، یک نفر با یک مشک آب می

خواهم، گوید بیا این سکه را بگیر و برو آب نمیالماس بزرگ، لیوان دوم الماس الماس کوچک تر، لیوان پنجم می

ه بر فردگرایی استوار است. این رابشود اقتصادی که ی است. این میگیرید مطلوبیت نهایی نزولبعد شما نتیجه می

گویند مبانی خرد آن را نگاه کن آید مید. اقتصاد کالن که مییکننویسید و بر اساس این استنتاج میعنوان قانون می

همه ما درگیر که چیست چون فردگرایی هنوز مبنا است. فرد گرایی که اساس آدام اسمیت است و تا اآلن آمده و 

جا شود همه بحث اینگوید قوانین طبیعی بر اساس رفتار فرد تعیین میاش در آنجا است که میآن هستیم. ریشه

خواهد تعریف شود فرد آزاد غیر مقید غیر الهی که است ما باید متوجه شویم این قوانین طبیعی که بر اساس فرد می

شود مبنای این نظام شما نگویید این نظام را من دهد این فرد میفقط بر روی غریزه خودش عکس العمل نشان می

گویید اقتصاد خرد گوییم رفتار فرد مصرف کننده مسلمان بعد میکنم بعد میکنم و این فرد رامسلمان میفظ میح

هید در خواجا است اگر میشود این نظام بر اساس این مفهوم شکل گرفته است. همه بحث من ایناسالمی این نمی

ها ممکن است یک مقدار جالب باشد و برای یک سری این راه پیش بروید باید با هم مباحثه کنید و اال شنیدن این

گوید قانون خدا می زند این میببینید توماس هاپس حرف این را میهم خسته کننده باشد باید با هم بحث کنید. 
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 قانون کدام انسان؟ انسان هایی کهکند. انسان مسائل را حل می گوید نه قانونکند اما او میآید مسائل را حل می

انسان هایی که منافع آن طبقه تجار در مرکانتلسیم یا صنعت گر بعد از   حاکم اند. چگونه به حکومت رسیدند؟

شود بین یک ژگی انسان را حل کند؟ اختالف میخواهد این ویانقالب صنعتی را تامین کردند. این چگونه می

شود شود بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد غیر اسالمی، اختالف میاختالف می دگاه الهی و یک دیدگاه غیر الهی،دی

بیاید این را حل  خواهدبا هم هستند کدام حکومت می بین نظام سیاسی اسالمی و نظام سیاسی غیر اسالمی همه

اند؟ صاحبان ثروت؟ تر پول خرج کردهکند؟ حکومت انتخابی؟ چه کسی انتخاب کرده است؟ کسانی که بیش 

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 

کنند سی خاصی است. این است که دنیا از این مساله نگران است این است که سعی مینگیرید این یک نظام سیا

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 

وگیری از تعدی خواهد متکفل بحث معدلت و عدالت و جلسیستم همان سیستمی است که گفتم آن چگونه می

کنیم واقعا جز مساله یک سلطانی که در کنارش یک عالم باشد هیچ چیز شود. قطب الدین شیرازی وقتی نگاه می

گفت این سلطان نعمت دارد و معصیتش دو چندان حساب خواهد شد زمانی که نگاه توانست ببیند و تازه مینمی

فته کند واقعا پیشرم حکومت پادشاهی که قطب الدین صحبت میردند این نظاکها عقب افتاده فکر نمیکنیم اینمی

ارزد کمی شما فکر کنید این اندیشه ها افتخار بشریت است. جمهوری های دنیا می است خود آن به هزارتا از این

ها پنجاه سال قبل از آدام اسمیت کند همین حکومت استبدادی که فیزیوکراتمغرب زمین چه چیز را توصیه می

ر کنند چاره توانستند فکاین ها چه گونه میها راجع به بینید اینح کردند جلسه بعد خواهم گفت. بعد شما میمطر

 .بریمجلسه را به پایان می صلواتی بر محمد و آل محمدبا  ای نداشتند چون فاقد آن اندیشه الهی بودند.
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 91ششمجلسه  

 مقدمه:

بندی کنیم و برخی نکات در جلسات قبل مطرح کردیم را یک جمع کنم برخی نکاتی کهدر این جلسه من سعی می

کردیم که ریشه ها و چگونگی شکل گیری جدید را حضورتان مطرح کنیم. ما در پنج جلسه گذشته کوشش می

نظام اقتصاد سرمایه داری را روشن کنیم و این که تعالیم دینی و به ویژه تعالیم مسیحیت چه نقشی در نظریه 

داری ایفا کرده است و همینطور به این نکته هم بپردازیم که چطور این مسئله، یعنی تعالیم  تصاد سرمایهپردازی اق

دینی چگونه از نظریه پردازی اقتصاد سرمایه داری یا به عبارتی از نظریه پردازی در اقتصاد جدید حذف شده 

کنیم. به بود که قرار بود با شما مطرح  نهاست؟ کوشش ما این بود. در واقع این اولین بحث از آن مباحث ده گا

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 

کنیم که در پاسخش چگونه وارد بحث شدیم و اگر نکاتی هم کنم و بعد یک مروری مییرا فهرست وار عرض م

 رسیم.مغفول مانده این جلسه به آن می

 جلسات گذشتهجمع بندی 

های اقتصادی مغرب زمین اولین نکته این بود که ما بایستی ببینیم که ارتباط یا آن درجه نفوذ تعایم دینی در دیدگاه

چگونه بوده است. آن ارتباط و نفوذ تعالیم دینی در دیدگاههای اقتصادی مغرب زمین این را باید آنالیز کنیم، تست 

گویم در واقع یک نوع نگاهی به کل پنج جلسه را این جلسه می کنیم. )در ضمن این نکته را هم بگویم، که آنچه

توانید بعدها برای خودتان این را برنامه کاری بگذارید البته کسانی که بیش تر توجه به مسائل گذشته است می

ید، یک فلسفی دارند اگر در تیم تان بیایند بهتر است و با یک تیمی که عالقه مندان به مسائل فلسفی هستند کار کن

سری منابع من در این جا گفتم آن منابع را بیش تر نگاه کنید، مطالبی هست که برای اولین بار در دنیا شما مطرح 

تواند نوآوری در سطح جهانی به تر به آن توجه شده است و میچون این نحونگرش به این مسائل کمخواهید کرد 

 شود کارکرد.(مند بودید میا روی این ها اگر عالقهویژه برای کشورهای اسالمی باشد، این است که بعده

                                                
باشد. که در هایی دینی از اقتصاد میاین جلسه ششمین جلسه و آخرین جلسه از جلسات پیرامون شکل گیری نظام اقتصاد سرمایه داری و جدایی اندیشه - 91

 صادق علیه السالم برگزار شد. در دانشگاه امام 21/9/88تاریخ 
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هایمان دیدیم که اوالً این ارتباط و میزان نفوذ به قدری سطحی بود، یعنی نفوذ تعالیم دینی در در بحث

دیدگاههای اقتصادی مغرب زمین به قدری سطحی بود که با ظهور طبقه تجار که ناشی از آن انقالب دریانوردی 

ه انقالب تجاری معروف شد با ظهور این طبقه تجار این ارتباط گسسته شد و سپس با حضور آدام بود که بعداً ب

اسمیت کال محو شد، اول گسست سپس محو شد، این جا شما باید این مسئله را با کشورهای اسالمی نگاه کنید یا 

شورهای اسالمی نمی توانست بیافتد درجه تأثیر اسالم در دیدگاه اقتصادی مقایسه کنید، هیچ گاه چنین اتفاقی در ک

 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 

بطه ضعیفی که بین دین و تفکر اسالمی در مغرب قشر سکوالر تولید کرد و آن قشر سکوالر بود که کوشید و آن را

ین در کشورهای زمین بود آن را گسست و از بین برد، تضعیف کرد و نظریه پردازان هم آن را به کلی محو کردند. ا

توانست اتفاق بیافتد و اتفاق هم نیافتاد، این به خاطر بافت دو نظام دینی مسیحیت و اسالم است، اسالمی مطلقاً نمی

 یک نکته است که باید به آن توجه کنید. این

نکته دیگری که بحث کردیم این بود که چنین رابطه ای بین تعالیم دینی و تفکر اقتصادی در مغرب زمین 

از یک مقوله خاصی باشد که ما در کشورهای اسالمی و که کرد موضوعاتی در حوزه اقتصاد مطرح شود اقتضا می

کردم مثالً عمیق نداشتیم، ریشه اش را باید در این جا جستجو کرد. من همیشه بحث میدر بین متفکرین اسالمی 

ای که در قرون وسطی در حوزه اقتصاد مطرح شد، بحث قیمت عادالنه بود که سن توماس خیلی عمیق ترین مسئله

د. دلیل این امر وارد این بحث شده بحث ما این است که قیمت عادالنه در کشورهای اسالمی هیچ وقت مطرح نش

را باید در یک چیز جست و جو کرد و آن این است که در کشورهای اسالمی و حوزه تفکر اسالمی اصل با رابطه 

تواند موضوع بحث متفکر اسالمی باشد، متفکرین اسالمی به است، قیمت حاصل رابطه است، قیمت خودش نمی

سالم برخالف مسیحیت از موضع ضعف وارد روابط اجتماعی کنند. چون اکنند به ریشه ها نگاه میثمرات نگاه نمی

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 

گوییم نظام اسالمی است یعنی روابط ابطه نیست، اسالم مجموعه ای از روابط است یعنی ما زمانی که میتعریف ر

 اسالمی است ثمرات حاصل روابط هستند و این خیلی مهم است، رابطه مهم است.
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را در این  x=3شود، حال اگر همان می y=6را در رابطه بگذاریم  x=3و  x2=yببینید اگر داشته باشیم 

را به ما  y=54دهد و یک بار را به ما می y=6که همان بود، پس چرا یک بار  y ،x=54بگذاریم  3x2=yابطه ر

دهد. این همان است، رابطه فرق کرد. ببینید این ساده ترین نحو بیان تاثیر رابطه در ثمرات است. این همان می

دهد، رابطه در ثمرات تاثیر از خودش بروز می بینیم چه آثاریافتد میانسان است در یک رابطه اسالمی که می

است اسالم روی رابطه بحث دارد، رابطه اسالمی است، اصال  54و نه  3گذارد، آنچه که اسالم بحث دارد نه می

دهد همه رابطه است. تمام فقه مجموعه احکام را که نگاه کنید روابط انسان را با خودش، با اشیا و سایرین نشان می

شود. نظام ا سالمی یعنی نظام مبتنی بر روابط کنید بحث روابط است همه آن بر روی رابطه ساخته میرا نگاه 

اسالمی، آن وقت این نیروها در این روابط بیافتند آثارش غیر قابل تصور است، یک پتانسیل الهی خواهد داشت. 

که من از عالمه قطب الدین شیرازی  شد اگه یادتان باشد زمانیپس به همین دلیل بود که بحث قیمت مطرح نمی

شما را جلب کردم که این متفکر که همان زمان سن توماس بود در تمام بحث هایش که برایتان صحبت کردم، توجه

باشد با روابط اسالمی، با احکام، اصال آورد، عدالت همزاد میکردم توجهش را بر روابط اسالمی میقرائت می

ست، یعنی رابطه من با شما، رابطه دولت با ملت رابطه نهاد با افراد بر اساس آن چه که استنباط حکم به چه معنا ا

خواهد؟ فقه و اصول برای همین است که متوجه خواهد، حال چگونه متوجه شویم که خدا چه میخداوند می

اهیت همان رابطه دین خواهیم برسیم، به احکام الهی برسیم، بنابراین مخواهد، به حکم میشویم که خداوند چه می

کرد که مسائل در قرون وسطی از یک سنخ خاص باشد به همین دلیل این مسائل خیلی و تفکر اقتصادی اقتضا می

زود فراموش شد، این بحث قیمت عادالنه که زمان سن توماس مطرح شد خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد 

 داری قرار بگیرد. و نتوانست مبنای نظریه پردازی در اقتصاد سرمایه

کنند به خاطر تعالیم اسالم علت اینکه اآلن ما زیاد توجه داریم به قیمت عادالنه که آن ها چگونه فکر می

شود که رابطه شود و توجه ما جلب میشود، گوش ما تیز میآید چشم ما تیز میاست که هرکجا اسم عدالت می

ست، قیمت عادالنه جایگاهی در تفکر اقتصاد سرمایه داری نداشته و دارد یا ندارد اما برای خودشان چندان جالب نی

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 

ین تعالیم الهی و تفکر اقتصادی ضعیف بود؟ چرا به همین ها بسنده شد، پاسخ آن در فقدان متدلوژی حاکم در ب

استنباطات دین مسیحیت است. این متدلوژی ضعیف بود، در فقه شیعه یک متدلوژی هست که مبتنی بر علم اصول 
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قایسه نیست، بنابراین ریشه اش را باید در طوالنی دارد حتی در مقایسه با اهل سنت اصالً قابل م یاست و ریشه

، به همین دلیل است که ماهیت دین مسیحیت جست و جو کرد، که از انسجام درونی در استنباط برخوردار نیست

ها کردند این بود که مسیحیت را با تعالیم افالطون و یا سپس ارسطو سازگار کنند، خواستند تمام کوششی که این

ها به وجود آورند، این ها که مثل ما قرآن و سنت ندارند، منابع فقهی ندارند، علم اصول  یک سازگاری بین این

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.

ن بود که ما در قرون وسطی شاهد یک پدیده ای بودیم به نام نکته دومی که در این رابطه بحث کردیم ای 

(، شکل گیری این فرد گرایی به عنوان مبنای نظریه پردای individualismشکل گیری خودگرایی یا اصالت فرد )

اقتصادی به ویژه در افکار آدام اسمیت و پیگیری نفع شخصی به عنوان محرک فعالیت ها، چرا این به وجود 

فرد گرایی به عنوان مبنا مطرح شد؟ چرا نفع شخصی به عنوان محرک مطرح شد؟ قبال نبود؟ عرض آمد؟چرا 

کنم نه، در تمام افکار سن توماس نگاه کنید چیزی به عنوان نفع شخصی به عنوان محرک نیست در تمام افکار می

ر نیست این به وجود آمد، سؤال ما این آن زمان نگاه کنید چیزی به عنوان فردگرایی و فرد به عنوان مبنا، اصال در کا

است چرا به وجود آمد؟ جایگاه دین در این جا کجا بو و اگر به وجود آمد چه دالیلی داشت، چگونه متحول شد 

داری را درک کرده ایم این هم نکته ای بودکه جلسات پیش چون اگر این را بفهمیم اساس نظام ا قتصاد سرمایه

 عرض کردیم.

نکته به چند مورد اشاره کردیم، اول این بود که در افکار متفکران اولیه مسیحیت در قرون  در تحلیل این

پس یک محدودیت های  شود.کنیم که محدودیت های اخالقی بر رفتار اقتصادی بار میوسطی ما مالحظه می

حکمای قرون وسطی در  شود بر رفتار اقتصادی این در تعالیم( داریم که این بار میmoral restraintsاخالقی )

شود. در همه جا معیار این است که جنبه اخالقی رابطه باید در نظر گرفته شود. تعالیم مغرب زمین کامالً دیده می

ای دارد اما تازه در یک رتبه دیگری قرار در مشرق زمین در کشورهای اسالمی درست است که اخالق جایگاه ویژه

است، ممکن است که ما در استنباط یک حکمی هیچ نتوانیم به دلیلش پی  گیرد، اصل همان استنباط احکاممی

، است کنند؟ بلکه صرفاً این منطق اصولیینببریم، آیا این دلیل اخالقی است، عقلی است؟ آیا به ثمراتش نگاه می

هیچ معیاری  رسیم علی القاعدهگوید اگر از آن جا شروع کنید ما به این حکم میاین علم اصول چنان است که می

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 

رب زمین اتفاق افتاد، اول مالحظات اخالقی بود چون این اخالقی، چیز دیگری نیست و اتفاقاً هر دو در مغ

شد به طور طبیعی یک مقدار محدودیت هایی داشت این حذف شد مالحظات اخالقی از دین مسیحیت گرفته می

اش این ( داریم، ریشه(Positive Economicsعقلی شد و کار به این جایی رسید که ما اآلن یک اقتصاد اثباتی 

ممکن است نتیجه بگیرید که تمام مشکالت ما در کشورهای اسالمی این علم اصول است، این  گونه است. شما

گذارد شما خطا کنید، احساس شخصی معیارها و ترجیحات مشکل ساز است، بله چون این علم اصول نمی

ن وسطی در د که در قرواافتاگر ما همین را نداشتیم اتفاقی می شخصی وسط بیابد. این یک ثروت عظیمی است.

شود دین مسیحیت افتاد، تحمیل مالحظات اخالقی کنار رفتن مالحظات اخالقی، تعقل گرایی صرف، که می

که اآلن با آن مواجه هستیم، حاال اگر اقتصاد اسالمی را بخواهیم بنا کنیم اصالً  Positive Economicsهمین

اسالمی در چارچوب همین اقتصاد اثباتی بیاوریم،  توانیم این اقتصاد اسالمی را بر اساس وارد کردن مفاهیمنمی

شود اصالً با هم اش یک جای دیگر است، این از یک جای دیگر تغذیه فکری میآید، این ریشهاصالً جور درنمی

آید در سیلندرها محترق سازگاری ندارند، برای مثال شما نگاه کنید یک اتومبیل متعارف را نگاه کنید بنزین می

شود به انرژی مکانیکی چرخ ها را آید تبدیل میدهد، انرژی شیمایی میوپاپ ها را حرکت میس. شودمی

کند، حاال اگر ما این را با استفاده از انرژی خورشیدی حرکت دهیم دیگر نیازی به چرخاند و ماشین حرکت میمی

اتومبیلی که با انرژی خورشیدی  سیلندر ندارد، چون بنزین نیست که بخواهد محترق شود، حاال اگر بخواهیم این

کند را دست یک مکانیک بدهیم که متخصص اتومبیل های معمولی است و بگوییم این خوب کار حرکت می

چرخد، این ها دو چیز مختلف اند آن تبدیل انرژی شیمایی به کند، ابتدا به دنبال سوپاپ ها و سرسیلندر مینمی

خواهیم اقتصاد سرمایه داری را تبدیل به به این تبدیالت ندارد، ما می مکانیکی است، اما انرژی خورشیدی نیازی

آید، بینیم جور در نمیمی .گردیممیو نبودن نرخ بهره اقتصاد اسالمی کنیم، در اقتصاد سرمایه داری دنبال زکات 

دهیم، مانند این که طرف بگوید دوتا سیلندر این طرف و آن کنیم و آنجا قرار میگوییم خودمان درست میمی

کند دو تا اتومبیل هستند با دو تا مبنا، ولی قیافه هر دو اتومبیل است اما این گذاریم، نه، این مبناها فرق میطرف می

د این موتور غیر آن موتور است این مبناها متفاوت است، بنابراین توجهتان را به اینها فهممکانیک است که می

  جلب کنید.
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آنچه در آنجا ثروت است در اینجا فقر است، آنچه در آنجا رشد است در این جا عقب افتادگی است، حتی 

را مدنظر گرفت در غیر این صورت  باید مبناها، 12و  24تواند اینگونه باشد، استنتاجات متفاوت است، در جمع می

توانید بر مبنای . در این جا نیز انیگونه است شما نمی144گوید یکی دیگر می 36گوید کند و مییکی جمع می

توانید بگویید این بانک ها و بورس ها که داریم این نظام تخصیص سرمایه داری بخواهید الهی جمع کنید، نمی

خواهید عدالت شود در سیستمی که شما بر مبنای آن میسرمایه است این ها جمع می اعتبارات که بر مبنای تکاثر

را بر مبنای اسالمی تعریف کنید، این ها با هم قابل جمع نیست بانک که بر این نحو است که مبنای آن تکاثر 

داخت های انتقالی سرمایه است این بانک با آن عدالت قابل جمع نیست، مگر اینکه عدالت را تقلیل دهید به پر

 تواند این باشد.عدالت که نمی

تحمیل  بنابراین، در قرون وسطی، نکته مهم این جا است که اول موازین اخالقی را بر روابط اقتصادی 

، این همان Natural lawگرفتند با همین در این حالت قوانین الهی را مترادف می .و از آن نظریه در آوردند کردند

گفتند همان قوانین طبیعی است بنابراین یک از زمان ارسطو هم بوده است اما قوانین طبیعی را می مفهومی است که

گوید همان قوانین طبیعی است آورند بین تعالیم مسیحیت و آنچه ارسطو گفته بود، آنچه خدا میوفاقی به وجود می

همان  Devon lawینیم که همین تصور که ببنابراین چون در اینجا منطقی که ما در شیعه داریم وجود نداشت می

Natural law گرفتند که است پس نتیجه میNatural law شود با عقل فهمید پس تعارضی بینرا میDevon 

law کند پس نیازی به دین خاصی که کند همان است که خدا حکم میو عقل نیست پس آنچه که عقل حکم می

 خواهیم چه کار کنیم؟میخداوند گفته نداریم عقل داریم خدا را 

کردم آن موقع ها به این نتیجه رسیدم که بنابراین به همین دلیل است که من زمانی که این ها را مدون می

، اسکات در واقع اسکات ارجینتوانیم بگوییم فیلسوف اسکوالستیک است کسی بود به نام نخستین کسی که می

توانیم بگوییم که اولین متفکر قرن نهم میالدی است، و در واقع مییک لقب دینی بود مانند حجه االسالم، اسکات 

شود، نکته جالب این است در کارهای ایشان که میالدی است که حدود قرن سوم هجری می 800این تقریبا زمان 

و  نگاه کنیم بحثش این است که دین مسیحیت هیچ تعارضی با فلسفه و حکمت ندارد، دقیقا منطبق بر افکار ارسطو

کند، شما ممکن است بگویید ما افالطون است و جمله معروفی دارد، حکم خدا آن است که عقل به آن حکم می

بله، مثال دو تا ماشین است و هر دو آینه دارند، نه اینگونه نیست،  "کل ما حکم به العقل حکم به الشرع"هم داریم 

اصلی که همان روش استنباط احکام خدا است را ما کند، جریان طبیعی این بینش یعنی آن موتور خیلی فرق می
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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 

آورد اما بهره گناه است، این فریاد حکمای قرون وسطی بود این یک بار اخالقی بر روابط اقتصادی میاست، اصل 

کرد که این باید از بین چنانکه دیدیم ظهور طبقه مرکانتلیسم و طبقه تجار که هیچ گرایش دینی نداشتند اقتضا می

اینکه محدودیت های اخالقی صورت کامل شده کم رسیدند به با تکیه بر همین قانون طبیعی کم برود و دیدید که

گوید اش همان تمایالت انسانی است، این تمایالت انسانی طبیعی است و آنچه که طبیعی است با آنچه که خدا می

گفتند تمایالت انسانی باید در راوبط باشد و نتیجه توجه به همین قوانین طبیعی بود که میدقیقا با  یکی است.

بینیم، باید اجازه داد که منافع شخصی آزادانه عمل کند، عملکرد ای را که اآلن هم در کتاب ها میگرفتند جمله می

آزادانه نفع شخصی به عنوان محرک فعالیت های اقتصادی، اگر قوانین الهی صرفا با اخالق تایید شود این قطعا به 

 شود.همان قوانین طبیعی مطرح می تحتفردگرایی بدون مالحظات اخالقی تبدیل خواهد شد، با وجود این هنوز 

کردند و قانون اند در آن چهارچوب باید تعقل میم به افکار افالطون و ارسطو بودهبه هر حال این ها مله

شود ولی در زمان آدام اسمیت قوانین طبیعی کم دیدیم که این فردگرایی مطرح میی جایگاه داشت. بعدها کمطبیع

از قوانین طبیعی نیست بلکه صحبت از دست نامرئی است که در بازار و آن هم شود و دیگر صحبت حذف می

تواند آن تعادل را به وجود آورد، تعادلی که همیشه مترادف بود با مصداقی از عدالت، در طول این بازار رقابتی می

بینیم همیشه میت میسالیان سال همیشه تعادل با عدالت یک نوع تشابهی پیدا کرده بود، حتی در افکار آدام اس

رسیم اگر محدودیت های اخالقی را بردارید و تمایالت انسانی صحبت از تعادل است، اگر رها کنی به تعادل می

 رسد.بگذارید، و تمایالت انسانی عملکرد آزاد نفع شخصی را به عنوان محرک نتیجه بدهد، نظام به تعادل می

رسد این همیشه بوده حتی کینز هم که بعدا آمد و ق میبنابراین تعادل که مصداق عدالت بود به تحق

دهد اآلن صحبت از تعادل عمومی است و همیشه بینیم زود جایگاهش را از دست میصحبت از عدم تعادل کرد می

کنیم مانند نفع شخصی و تمایالت انسانی، صحبت از این است که اگر ما در مسائل فلسفی چیزی را توصیه می

آورد. هیچ تئوری اقتصادی نیست که رساند به تعادلی که رشد را به وجود میین شما را به تعادل میمطمئن باشید ا

همیشه  .رسدرسید حتی اگر شما ثابت کنید عدم تعادل به رشد میبگوید اگر این کار را بکنید به عدم تعادل می

کردم قطب الدین هم برای شما بیان صحبت از تعادل است این در تاریخ بشر همیشه بوده است. در جلسات پیش 

هایش در مورد جهان متفاوت بوده است و اشتباهات عمده داشت یادتان هست برایتان شیرازی هم دیدگاه
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گفت خورشید حتما خواندم؛ اما چنان این اشتباهات خودش را دقیق کرده بود که دنیا در یک نظمی است. میمی

شدیم سوختیم یا سرد میشید را کمی این طرف تر اگر در میانه نبود ما میگفت خدا اگر خورباید آنجا باشد و می

خورد یک تعادل. بنابراین این ها هم که از این راه رفتند باز هدفشان رفت نظم عالم به هم میهمه چیز از بین می

 همان تعادل است.

بله من اعتقادم این است که کنم شما هم ممکن است این جا بگویید من زیاد دارم به فقه شیعه توجه می

خواهیم روی اقتصاد برویم این را من همیشه گفتم در اقتصاد اول باید اقتصاد الهی صحبت کرد یعنی اگر ما می

تعالیم مسیحیت را باید گرفت باید چنان صحبت کرد که با آن ها سازگار باشد منتهی کاستی دارند، کاستی آن 

استنباط حکم برسد من روی این خیلی تاکید دارم اآلن شما متوجه شدید  تواند بههمین منطق اصولی است نمی

گویم اقتصاد اسالمی در نهایت فقه شیعه را مبنا دارم چون که در فقه شیعه است که ما این منطق را زمانی که من می

روند به تباه میگویم اتفاقا چون این ها در این قسمت ضعیف هستند به اشگویید اهل سنت ولی میداریم شما می

کنند در خیلی از مفاهیمی که قیاس؛ استنباطاتی که می روند لغزش دارند لغزش هایشان را هم دیدید مانندخطا می

شود بحث قیاسی که آن طرف است این توانم و متوقف میگوید نمیدر مسائل اقتصادی است اما فقه شیعه می

کنید که علت اینکه قرون وسطی صحبت کردم مالحظه میخیلی باز دهند، بنابراین من اآلن سمت اصال اجازه نمی

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. 

من به شما گفتم نفوذ مسیحیت در تفکر اقتصادی قرون وسطی بسیار ضعیف بود چرا؟ رابطه دین و ببینید 

ها است باید بتوانیم هرجا این چرا را مطرح کنیم در ن از ریشهتفکر اقتصادی ضعیف بود. چرا این طور بود؟ چو

ضعیف نبود خیلی قوی بود چرا؟  کنم منشا تاریخی دارد. در اسالمگویید چرا ضعیف بود عرض میاین جا شما می

 کنم.ریشه این را اآلن عرض می

ببینید مسیحیت زمانی که شکل گرفت، بعد از حضرت عیسی مسیح، مسیحیت بر عکس اسالم در ورطه 

های و به سرعت دیدگاهفراموشی بود. در همان صدر اسالم، اسالم در قدرت بود و مسیحیت در انزوا قرار گرفت 

دانید یکی از مذاهبی که به وجود آمد مذهب خاص در مسیحیت به وجود آمد. همانطور که میهای خاص و فرقه
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بود که در قلمرو مسیحیت بود اما اعتقاد داشت خدا فرزندی ندارد. خب ببینید کال یک انشعابی از  آریوس

وجود آمد چرا؟ چون ها بودند، یک دین ایرانی که این برای آن طرف بهمسیحیت بود. یک فرقه دیگر همین مانی

کرد. دین مانی تلفیقی از این ها بود خب خیلی پیروان زیادی داشت و فرقه زردتشت، بودا و مسیحیت را تلفیق می

های دیگر و اآلن هم آنچه ما از مانی داریم در واقع در متون مسیحیت است. یعنی ما باید برای درک مانی بیش تر 

های تاریخی را به عنوان یکی از تر جنبههایش و بیشم اول در کتابخانههبه متون مسیحیت مراجعه کنیم. آن

های اصلی انشعاب در مسیحیت باید نگاه کنید. اطالعاتی راجع به دین مانی ایرانی پیدا کنید. بنابراین اتفاقی که فرقه

جریان منزه کنند و کسانی  در خالل چند سده اول مسیحیت افتاد این بود که بیایند و بنشینند و مسیحیت را از این

است  92آگوستینگویند که معروف ترین آنها دانید این ها را آباء دین مسیح میکه این کا را کردند همانطور که می

شد. البته که واقعا سعی کردند دین مسیح را منزه کنند آگوستین که هم زمان با بهرام گور پادشاه ساسانی می

،چند نفر هستند که لقب پاپ دارند در مسیحیت یکی "سنت"لقب پاپ گرفت  دانید آگوستینهمانطور که می

اش یک فیلسوف هم بود دینی همین آگوستین است نکته جالب در مورد آگوستین این است که عالوه بر آن دیدگاه

کرد. کنم هستم وجود را با تفکر ثابت میو معتقد بود که دلیل وجود انسان چیزی جز تفکر نیست چون فکر می

کرد کنم پس هستم. دکارت به همه چیز شک میگویید این حرف دکارت است چون فکر میشما اآلن بال فاصله می

طور است. این همان حرف آگوستین است که بیش از دوهزارسال قبل از کنم، دقیقا همینکه من فکر میجز به این

ام که چرا در قرون وسطی به این سئوال پاسخ نداده دکارت بوده است به هر حال از این مسائل بگذریم، هنوز من

این رابطه ضعیف بود یک علتش در این است که مسیحیت در شروع کار قوی نبود این فرقه ها به وجود آمد دوم 

توانیم بگوییم تمام کشورهای اینکه شما اگر تاریخ را مالحظه کنید چند قرن بعد از ظهور حضرت عیسی مسیح می

ایران یعنی حکومت ساسانی و رم بود، البته غیر از هندوستان و چین کشورهای حوزه مدیترانه که  جهان در دست

گفتند یعنی جنوب اروپا، غرب اروپا و شمال آفریقا، آسیای صغیر اطراف سوریه تمام این آن زمان دریای سفید می

اروپا و شمال آسیا این ها نه دست  ماند شمالها در دست رمی ها بود این طرف هم که دست ایرانی ها بود، می

گفتند. بربر در اروپا همان ایرانی هابود نه دست رمیان این ها دست قبایل وحشی بود که رمی ها به این ها بَربَر می

ها و ها هستند که بعدا به عنوان ژرمن ها معروف شدند. این ها هم که این طرف بودند در شمال آسیا زردپوست

نابراین بعد از چند سده حکومت رم مورد هجوم همین بربرها قرار گرفت این نکته خیلی مهم مغول ها بودند. ب

                                                
92 -Augustinus 
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یا  نیهطقسطناست و به همین دلیل بود که رم تفکیک شده به دو قسمت رم غربی و شرقی، رم شرقی به مرکز 

غربی در قرن پنجم میالدی دانید رم استانبول امروزی، رم غربی هم به مرکزیت رم قدیم . به هرحال همانطور که می

 منقرض شد.

وقتی که رم منقرض شد دویست سال بعد تمام این کشورها تحت حکومت اسالمی بود آن طرف قضیه 

دین بودند حمله کردند این طرف یک ، آن طرف کسانی که بیچه طور بود؟ حمالت ژرمن ها یابربر ها به اروپا

یک تمدن اسالمی به وجود آمد. آن طرف یک عده وحشی حمله دین به وجود آمد یعنی یک نظام منسجم دینی و 

کردند به اروپا؛ این عمل دو ثمره داشت. ژرمن ها وقتی آمدند به اروپا هر چند که مسیحیت را پذیرفتند و کلیسا را 

ه در هم محترم شمردند اما کلیسای ضربه خورده از حمله بربرها و ژرمن ها؛ به همین دلیل فرهنگ کلیسا این بود ک

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 

ومت تبدیل شد به حکومتی که سال یک حکا را داشتند اما در فاصله چند صدنظام به وجود آمد هر دو قبال دنی

پردازد و یک طرف قضیه دین شد ابزار و ساختار حکومت این کلیسا ودین در انزوا است و فقط به اخالق می

کنند قرون وسطی چه تاریخی وسطی هم همین تعریف را میطرف رشد تفکر آن طرف اصال خبری نبود. قرون

همان زمان ها که صحبتش را کردیم و خب در این قرون  1900 ها( تااست از سقوط رم غربی توسط بربرها )ژرمن

وسطی کلیسایی را شاهد هستیم که ضربه خورده از حمالت بربرها )ژرمن( ها بود. از کسانی که اصال مسیحی 

کنم نفوذ مسیحیت در نبودند این طرف نظامی است که بر اساس اسالم شکل گرفته این است که من عرض می

ون وسطی به لحاظ این ریشه های تاریخی بسیار ضعیف است محرومیت و فقر دانش دینی در تفکر اقتصادی قر

سال یعنی در قرن هشتم میالدی، اگر مثال ما قرن پنجم  300- 200مغرب زمین آن قدر ضعیف بود که حتی بعد از 

کل اروپا بود. شارل میالدی را شروع قرون وسطی بدانیم در قرن هشتم میالدی که شارل کبیر تقریبا حاکم بر 

خواست مکتب و مدرسه درست کند در کل اروپا گشت و فقط چندتا معلم پیدا کرد که بتوانند این ها مدرسه می

ای را تاسیس کنند خودش تازه در سن کهولت شروع کرد به خواندن و نوشتن که یاد بگیرد. یعنی اوضاع اروپا در 

ای را دایر کرد و در قرن ود که بشود به کمک او اصال مدرسهی نبقرون وسطی در قرن هشتم این بود که اصال کس

توانیم بگوییم در این صد سال معروف ترینش نهم هم همین که گفتم اسکات ارژین که در واقع انگلیسی بود که می

رون میالدی که اوج اندیشه های اسالمی بود بزرگترین متفکر ق 900میالدی یعنی سال های  10همین بود در قرن 
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فرانسوی بود. او پاپ شد و لقب سیلوستر گرفت یکی از القاب مشهور مسحیت است نکته جالب  "ژروه"وسطی 

میالدی در اروپا در قرون وسطی بود که پاپ شد  10این است که این شخص که بزرگ ترین متفکر قرن 

بی درس خواند. ریاضیات و وسیلوستر هم شد به اسپانیا رفت و نزد حکمای مسلمان درس خواند و به زبان عر

کردند یاد گرفت بعدا که به فرنسه برگشت گفت تنها هیئت را در پیش متفکران اسالمی که در اسپانیا تدریس می

راه نجات مسیحیت دانستن زبان عربی است و تمام به اصطالح طالب و محصلین مسیحیت باید بروند و زبان 

کند و این ها بگیرند ترجمه کفایت نمی را مستقیما به زبان عربی یاد بگیرند که بتوانند حکمت و فلسفه عربی یاد

همه باید بروند در منطقه اسپانیا درس بخوانند و سیل هجوم طالب از فرانسه و به تبع آن از انگلستان و جاهای 

 500-400یعنی  ادامه داشت 14البته ترجمه این ها تا قرن  .دیگر به اسپانیا از زمان همین پاپ سیلوستر آغاز شد

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 

نوشتند لباسی که دیدم کتاب های داستان که مین مینمایشگاه بود م آکسفورد یک خواند و در مورد کتابخانه بدلین

گویید کردند همین لباسی بوده که در مشرق زمین رسم بوده است دقیقا شما نگاه کنید میدانشمندان اروپایی تن می

رفتند زبان عربی این مسلمان است در واقع این مسلمان نیست و یک مسیحی است منتها به لباس مسلمان ها راه می

توانستند بیایند به دانستند و تکیه گاهشان کتاب های مسلمان ها بود در یک چنین وضعیتی طبعا آنها که نمیمی

روایات معصومین ما یا احادیث نبوی تکیه کنند بنابراین از منطق استنباط احکام اسالمی دور بودند هیچ عالقه ای 

نفوذ  ،رغم این کارکنید علیفی بوده یعنی مالحظه میفلس انداشتند بنابراین آنچه از ما گرفتند همان دستگاه تحلیل

شد که در چهارچوب به همان بحث محدودیت های اخالقی محدود میو مسیحیت در افکار اقتصادی ضعیف بود 

 افکار افالطون و ارسطو که آنها را از زبان دانشمندان اسالمی شنیده بودند در همان چهارچوب بودند.

حتی زمانی که ما بزرگترین حکیم قرون وسطی را که همان سن توماس هست که در  واقع بنابراین در 

کنیم سال قبل تر مالحظه می 70-60میالدی که در همان زمان مولوی و سعدی و قطب الدین شیرازی است  1200

کنید و یکنید تعجب متمام این ها بزرگترین متفکر قرون وسطی که سن توماس است وقتی به زندگی او نگاه می

شوید چرا مسیحسیت نفوذش در اقتصاد ضعیف بود شما حتما خوانده اید یا جلسات قبل برایتان گفتم متوجه می

اش بزرگ ترین مانعش بودند این را جلسات اول خانواده ،اشراف درباری بود ی انوادهکه سن توماس از یک خ

گیرد برود کلیسا و درس بخواند خانواده اش او را م میبرایتان گفتم این ها مانع شده بودند و حتی وقتی این تصمی



 دکتر مسعود درخشان            علیه السالم        تاریخ عقاید اقتصادی           دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 

110 

 

ای او فراهم در یکی از مقر های اشرافی خودشان محبوس کردند و معروف است که یک شرایطی را هم آنجا بر

کند و به از دین خدا و پیامبر خدا دور باشد و معروف است که سن توماس از آن منطقه فرار می آوردند که ذهن او

گویم قصد خواند و البته من که میها آنجا درس میشود مدتآنجا به صورتی پنهان می رودلیساها مییکی از ک

دهد که چه توهین ندارم ولی برای اینکه شما یادتان نرود یک لقبی داشت به نام گاو زبان بسته که کامال نشان می

دهند را نگاه ر مدارس اسالمی به هم میقدر سطح اخالق در مدارس دینی پایین بود شما همان لقب هایی که د

زبان بسته  کرد و در همان مدرسه دینی به گاوزد و سکوت اختیار میاین به خاطر این بود که حرف نمی .کنید

اش جهان را معروف بود و معروف است که یک بار استادش سر کالس گفت این گاو زبان بسته روزی نعره

 ببینید عطار راجع به مولوی چه می مولوی ، عطار را مالقات می کند وت که همان زمانی اس متعجب خواهد کرد.

وقتی که با پدرش به خاطر حمله مغولها فرار کردند آمدند ایران که از ایران بروند آسیای صغیر و در  گوید. مولوی

بینم که جهانیان میدید گفت من در این کودک آتشی  ، وقتی که عطار مولوی راسالش بود 8- 7قونیه متمرکز شدند

بینم که جهانیان را خواهد سوزاند و همین طور هم شد، جهان را به سوزاند. سوز عشقی در این کودک میرا می

 ؟بود همان زمان تعبیری که در آن طرف بود گاو زبان بسته آتش عشق کشید.

ین کنیم. تازه ابه دو تمدن مختلف داریم صحبت می دهد دو تمدن مختلف ما داریم. ما راجعاین نشان می

،چرا نباشد یک شخصی با این سته ه خیلی هم طبعا مورد احترام ما. این فرد کبزرگترین متفکر قرون وسطی بود

کرد. سن دنبال آنچه وجدان پاکش داللت می درجه از مبانی روحی که پشت کرد به آن زندگی اشرافی و رفت به

سن توماس کرد این بود که فلسفه  بنابراین تنها کاری که جلد کتاب نوشته بود. 20سالگی  50ن توماس قبل از س

 400یق، لفرا با مسیحیت سازگار کرد و از افالطون هم البته بهره گرفت و کارهای سن توماس یعنی همین ت ارسطو

 سال در اروپا کتاب درسی بود.

 گشتم به دنبال اینکه او در زمینهآنجایی که من می کردم،میه در کارهای سن توماس من نگاه نکته جالبی ک

ت. ببینید گوید تخلف از اوامر دولت با اجازه اصحاب کلیسا بالمانع اسهای سیاسی چه گفته است، او در جایی می

 ام کند مگر به اجازهتواند علیه حاکم جائر اقدگوید کسی نمیخواهد وارد سیاست بشود میآنجایی هم که می

مورد هجوم ژرمن در آن زمان چون مسیحیت  ترسند.دهد که هنوز چقدر از کلیسا میاین نشان می ،اصحاب کلیسا

 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 

نید که چطور بیا در اندیشه های قطب الدین هم میرکردند و این د و پادشاهان باید حمایت شدید میبرپا ش

 خواهد با همدیگر نزدیک کند و به وحدت برساند که جلسات پیش گفتیم.شریعت و سیاست را می

شود و او در چنین وضعیتی برای انقالب اجتماعی علیه دولت ها می بینیم کلیسا مانع از هرگونهبنابراین می

صاد، راجع به دو گوییم مسیحیت در اقتصاد و اسالم در اقتکند. پس اگر ما میطرح میلین بار قیمت عادالنه را ماو

کنیم. مسیحیت ضعیف در حوزه تفکر اقتصادی و در نتیجه تفکر اقتصادی در چارچوب تا مبحث صحبت می

ی بلکه نه به خاطر قدرت نظامهای سیاس ،این طرف اسالم قوی بود. اسالم قوی اندیشه های ارسطو شکل گرفت.

ا آن طرف هم بی . درست است که فقه شیعه خیلی قوی تر از فقه اهل سنت است امحکامبه خاطر قدرت استنباط ا

دقتهای فقه شیعه  حساب و کتاب که نیست.امشان بیشما نگاه کنید اهل سنت هم احک .حساب و کتاب نیست

مقابل مسیحیت اصال قابل مقایسه نیست.  کند. اما خوب آنها را نگاه کنید دراشکال می به اهل سنتاست که 

سه کنید مثال با افرادی که سه دهه قبل از یمقااینها را بزرگی که در حوزه اهل سنت کار کردند کم نیستند.  متفکران

 هایشان عرض کردم.ابق و پیشینهوعرض کردم، اسامی آنها را با سچهار پنج تن از آنها را  آنها در مسیحیت بودند

یم و این به طوریکه ما آدام اسمیت را دار برگردیم به اینکه همین ارتباط نزدیک چگونه شکسته شد.حاال 

توان شه ها شروع کنم. از این دیگر نمیببینید من سعی کردم برای این دوره از ری خوانید.اقتصادی که االن شما می

چرا به این روز در آمد که آدام  چرا گسست؟ببینید همین رابطه ضعیف مسیحیت و تفکر اقتصادی  عمیق تر بشویم.

داری یک کلمه نه از خدا هست نه از تعالیم الهی. چرا  ه االن در کل نظام اقتصاد سرمایهاسمیت از آن درآمد ک

... و اینطور شد؟ خوب برگردیم به همان دیدگاه قرون وسطی، از همان افرادی که نام بردم، ارژین، سن توماس 

با  مدتا میل به کسب سود است پس؟ اندیشه آنها این بود که چون انگیزه فعالیتهای اقتصادی عاندیشه ها چه بود

کرد تا این معیارهای اخالقی بیاید بر این کلیسا کوشش میقوانین الهی منافات دارد. این اندیشه حاکم بود. بنابر

 ین را ما دقیقا در اصفهان داریم.ل کند. شبیه ابازار را کنتر طغیان نکند، که بازار وحشی نشود،بار شود عملکرد بازار 

کرد. ر فعالیتهای اقتصادی را ترویج میجلسه پیش من برایتان گفتم راجع به قطب الدین شیرازی که چطو

له و تا میسر شود که پیشه و معام "گوید: جلسه پیش نخواندم. قطب الدین می خوانم کهمن جمله ای را برایتان می

و بدترین مردم کسانی  رهاستترین مواضع بازادبت نباید نمود که در خبر است که بغکند. به بازار ردر غیر بازار 



 دکتر مسعود درخشان            علیه السالم        تاریخ عقاید اقتصادی           دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 

112 

 

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 

پیشه که موجب ارتکاب یا وساطت چیزی  و هر"گوید:بعد هم می "روز کار دنیا نکند و باقی به حق متوجه باشد.

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.

لدین ای همین قطب اکنم، وقتی که من چند سال پیش کارهها راجع به اینها فکر میمن گاهی وقت

خیلی از شما ناراحت شدید. چه  شدم، االن هم من مطمئنم کهکردم، ناراحت میخواندم و مدون میمی شیرازی را

صفحه کتاب  800من خودم در معامالت بورس  .ست گوید این قطب الدین شیرازی؟ بدترین مواضع بازارهامی

اصال ما  .یک کم فکر کنید.دوستان هست.  رون این مطالبداما یک حقایق بزرگی  سال وقت گذاشتم! 5نوشتم، 

این دین  محرک برای فعالیتهای اقتصادی در هیچ یک از ادیان الهی نداریم. چیزی به نام نفع شخصی به عنوان

اندیشمندان مسلمان مسیحیت، آنچه در تعالیم اسالمی آمده هم هیچ مطلبی در این مورد نیست. اگر هم االن برخی 

دین خدا با این  د جورش کنند.خواهنیک طوری می اینها تحت تاثیر همین جو قرار گرفته اند.زنند حرفهایی را می

هرجایی که نفع که صبح نفر اول بروی بازار و نفر آخر بیایی سازگار نیست. نفع شخصی محرک نیست. اصال 

مت به خدا بود، خیری برای آدم و آدمیان نداشت. هر جا که محرک خدا بود، خد، ثمرهشخصی محرک بود آن 

 برای خدا بود، اجرای فرامین خدا بود، ثمرات داشت. تاریخ را ورق بزنید، نگاه کنید.

د، این همه رشد که پیدا شده در دنیا همه از همین نفع یزنگویید ای بابا چه حرفهایی میشما بالفاصله می

مین کنفرانسی که در دانمارک اتفاق ه کنید هگویم همین که از نفع شخصی بوده االن نگامی شخصی بوده است.

ین پیگیری شود. یعنی همرسیده اند که دنیا دارد نابود میای حاال به مرحله. دنیا دارد نابود می شود ،اندافتاده مانده

فقر را نگاه  گویند که مثل اینکه نمیشود کاری کرد.اند و میشود به نابودی دنیا و ماندهنفع شخصی دارد منجر می

، میلیاردها نفر در دنیا در فقرند. آنهایی هم که علی الظاهر در فقر نیستند، در فقرند. فقر روحی، فقر نبودن یک کنید

اکمی که در این جوامع ، شما به این ترآرامش نیسترابطه درست اجتماعی، فقر نداشتن محیطی که آرام بگیرند. 

ببینید در همین شهر تهران میزان قرص آرام بخشی که مردم بینید می گویید رشد؟ آرامشش کو؟ شما شهرنشین می

کنند؟ شما ند تن مردم قرص آرام بخش مصرف میگویم، چمیزانش چند تن است؟ کیلو هم نمی کنندصرف میم

 کردند؟ آن آرامشی که بر دلها بود االن آن آرامش کجاست؟ذشته، مردم قرص آرام بخش مصرف میبرگردید به گ
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و در خیلی از موارد  بینید که عین ثروت استفتم در خیلی از موارد شما فقر میطور که گبنابراین همان

بینید که عین فقر است. اینها را ساده نگیرید، همین حرفهایی که من االن از همین آقای قطب الدین شما ثروت می

 شیرازی کازرونی خواندم را ساده نگیرید.

. سن بینیم معیارهای خیلی مهمی هستمسیحیت در اقتصاد بود. می ک نفوذبنابراین در آن زمان همان اند

منافات  قوانین الهیو هم با  قوانین طبیعیگفت انگیزه فعالیت اقتصادی که برای کسب سود باشد هم با توماس می

گفتند می. پذیرفتندچیست بگوید کسب سود، این را نمی ات از فعالیت اقتصادیارد. اگر به انسان بگویند انگیزهد

 ؟زندگی ات را برای کسب سود بگذاریتو تمام جوانی و  .)ع( سازگار نیست این با تعالیم حضرت عیسی مسیح

  سوال دانشجویان: شما نقش یهود را در این ماجرا نادیده گرفته اید؟

 انزواست.است به علت اینکه ما در قرون وسطی هستیم و کلیسا و مسیحیت حاکم است و یهود در  پاسخ: درست

سوال دانشجویان: یکی از راههای نفوذی که یهودیان داشتند و بهره را هم همینطور کم کم جا انداختند این بود که 

عیت مالی خوبی نداشتند مجبور شدند از سرمایه داران یهودی وام بگیرند. کسانی که ضچون کلیساها در دوره ای و

یهودیها بودند و کم کم در آن دوره آنها توانستند با فشارهای اقتصادی صاحبان منابع مالی بودند ظاهرا در آن دوران 

 کلیسا را مجبور به پذیرش برخی مفاهیم بکنند و در فضای کلیسا نفوذ کردند؟

میالدی که زمان سن توماس است ما  1200کنیم نبود. یعنی تا تا این زمان که ما داریم بحث می پاسخ: هر چه بود

گوییم ر طبقه تجار است که میکردند. و بعد از ظهو. اینها با قدرت ربا را تحریم میریخ نداریمچنین چیزی را در تا

جلسات اول برایتان گفتم همه از آن زمان شروع شد.  میالدی که قاره آمریکا کشف شد. 1500یعنی از  سملیمرکانت

ر معیارهای مسیحیت به خاطر ضرورت پروتستانیسم و اینکه باید تا حدی به سمت ربا رفت و نیز تجدید نظرها د

. یک ضرورت اجتماعی است تا یک اتفاقی که در یک کلیسا به رد با ربا کار کندطبقه جدید تاجر است که نیاز دا

گویم که من نظر شما را نمیاست این فرضیه را قبول کردن نمی خاطر کمبود منابع مالی افتاده باشد. خیلی مشکل

 ه به این فرضیه من هم یک توجهی بکنید.کنم کپذیرم فقط عرض می

قتی که این دریانوردی بوجود آمد آن قاره ببینید در جلسات اول گفتم عینیت در ذهنیت تاثیرگذار است. و

تفکر ذخایر پر از  وبه وجود آمد م لیسطبقه مرکانت شکل گرفت اروپا به مریکا کشف شد و آن سیل خروشان طالآ
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سال بعد از سن  300مریکا کشف شد یعنی آزمانی که  آورد.بر اندیشه ها فشار میاین ، شکل گرفت طال و نقره

. خیلی جالب و عمدتا در انگلستان است شودتجدید نظر می قوانین طبیعی یبینیم که در این اندیشهما می ،استوم

ه روی از منافع لسال قرون وسطی هیچ متفکری از آزادی فرد برای دنبا 1000یعنی  16تا قرن  5است از قرن 

د و این را در انگلستان برای اولین بار مطرح کردند. در هیچ کاری در کشورهای اسالمی رکاقتصادی صحبت نمی

ببینید چیزی به این مفهوم وجود ندارد. این با می ما در اندیشه همه متفکران اسالمیهم ما چنین چیزی نداریم. ش

تعالیم دین ما سازگاری ندارد. آزادی فرد برای دنباله روی از منافع هیچ معیاری از موازین اخالق اسالمی و 

یعنی شروع  است، یم از آن زمانما اسنادی که دار 1550، 1540یعنی  16اقتصادی هیچ جا ما نداریم. این از قرن 

اندیشه ها  اما نکته جالب ببینید چقدر زیبا شود.ریکا یعنی زمان صفویه ما شروع میم و کشف قاره امسیلمرکانت

ت که جود نیامده است در همین دوره هاسگیرد. پروتستان هم هنوز بوگرفت. آن فشار عینیت دارد شکل میشکل 

 آید. تستانیسم بوجود میپرو

گیرد. شکل می قوانین طبیعیاما همین آزادی فرد برای دنباله روی از منافع شخصی در چارچوب همین 

میسن توماس حلیلی که بر اساس همین چارچوب نکته جالبی است. چارچوب تدهند. این این را از دست نمی

گفتند بر اساس همین رشد است! آن موقع می گویند اخذ ربا باعثربا حرام است در همین چارچوب می اخذ گفت

ید ما این ببین ا باعث رشد است؟اخذ رب قوانین طبیعیگویند بر اساس همین ربا حرام است و حاال می قوانین طبیعی

را در تاریخ دیدیم من نگران هستم خیلی از اتفاقات برای انقالب اسالمی بیافتد در همین چهارچوب محتوا را 

 آید. تمام اندیشمندان با آن آمدند.و جامعه به همراه آن می نندکیعوض م

خوانم که ما یان مرا برایت گوییم عجب چه طور شد؟ من االن جمالتیکنیم میما که االن از دور نگاه می

متحیریم چطور اینها مطرح شد و چطور پذیرفته شد. اینهاست که واقعا باید روی آن کار شود. خوب فشارهای  االن

 آمدند امتیازات انحصاری رام اینها میلیسکردند در دوره مرکانتوده است مثال وقتی دولتها رشد میعینی هم البته ب

دی تاسیس میال 1600. این را فراموش نکنید که کمپانی هند شرقی در دادندیم به برخی از شرکتها و برخی افراد

، به طوری دادمی به افرادتفکری است که امتیاز انحصاری  سمیلیاین دوره تفکر مرکانت ،شد. انحصار کامل تجارت

ن دولتها و منافع تجار واقعا بدانیم. بیدولتها و منافع تجار سم را یک اتحادی بین لیشاید حتی بتوانیم دوره مرکانت که

عملکرد  اوال اتحاد بوجود آورد منتها توجیه این مساله باز از همین نظریه حقوق طبیعی یا قوانین طبیعی است، که

گفت آثار مثبت دارد. قدیمی ترین متنی که وجود دارد و شاید قدیمی تر از داد و ثانیا میآزادانه نیروها را اجازه می



 دکتر مسعود درخشان            علیه السالم        تاریخ عقاید اقتصادی           دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 

115 

 

این  ،discourse of the commen view of this real of england ،کتابی است به ناماین پیدا نشود 

منطقه ای که پادشاهی در آن حکومت ای در رفاه عمومی است که وجود دارد. یعنی مطالعهترین کتابی قدیمی

نویسنده این کتاب کیست؟ داند . هنوز کسی نمی، خطه مثال ممالک محبوسهقلمرو پادشاهان گویندمیمثال ، کردمی

در انتشارات دانشگاه کمبریج به  1929اما یکی از استادان تاریخ دانشگاه کمبریج به نام خانم المون این کتاب را در 

نوشته شده است. اسم نویسنده معلوم نیست.  1549چاپ رسانده است. این خانم معتقد است که این کتاب در 

شده بعی است که در آن صحبت از منافع و نفع شخصی به نام محرک ولین مناختالف نظر وجود دارد این کتاب ا

است. نفع شخصی به عنوان محرک از آدام اسمیت نیست. آدام اسمیت نیامد یک مرتبه از خأل مثال با چتر از آسمان 

دارد. آدام  1549نفع شخصی، این ریشه در  ،کنند بگوید نهبیاید، همه دارند صحبت از دین و خدا و مسیحیت می

سال قبل از آدام اسمیت  200سال فاصله است. ریشه این صحبت ها  200این حرفهایش را زد.  1776اسمیت 

شوید که این اولین اش را من یادداشت کردم شما با مالحظه این جمالت کلیدی متوجه میاست. جمالت کلیدی

جمله  که هرکس به دنبال نفع شخصی است.کندبیان میبینیم.جایی است که ما یک جریانی را به این صورت می

گوید انسانها به جایی می ،ببینید این خیلی قوی است قوی تر از آن جمله باشد این است کلیدی دیگری که شاید

شود. این از اخالقیات دیگر نیست. دارد کم کم حذف می یروند که منافع بیشترشان را آنجا ببینند هیچ صحبتمی

 کی است که وجود دارد.ترین مدارقدیمی

تواند جامعه را مدیریت کند رفتند سراغ نفع شخصی برای در مورد اینکه اینها وقتی دیدند اخالقیات نمی سوال: 

 مدیریت جامعه؟

 1540هستیم. سال  1500، ما باید همان زمان را مراجعه کنیم. ما باید گام به گام جلو برویم. ما االن سال جواب: نه

این جمله نوشته شده، اسناد تاریخی روش تحقیق، حاال آن آقا گفته خوب  Discourseهستیم. دقیقا ببینید در این 

 اشتباه کرده گفته است.

 institutionما چیزی به نام مارکت سیستم نداریم چون مارکت که  من یک دفعه در یک جلسه ای گفتم

هـدف دارد  ،آن گاه سیستم معنی دارد. سیستم بنا دارد free market systemاست سیستم نیست اما اگر بگوییم 

کـالس شود انسان برای خودش جعل صفت کند. بعد شنیدم یکی از اسـاتید سـر ایدئولوژیک دارد اینها را که نمی

بعد یکی از دانشجویان اومـد  Market systemگفته نگاه کنید به انگلیسی نوشته است  اند از کتابهای گرفتهفتوکپ
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بـه انگلیسـی  ،فهمـداش نمیگفتم خـوب نویسـنده Market systemپیش من گفت استادمون گفته اینجا نوشته 

نویسند. هر کسی به انگلیسی چیزی نوشت که این به این ها هم هستند به انگلیسی اراجیف میخوب خیلی ؟نوشته

گفت چرا همـه مـردم های ما قدیما رفته بود شهرهای زیارتی )مثل کربال( مییکی از فامیل فهمد.معنا نیست که می

کند هر چه به انگلیسی اسـت تاد هم فکر میاون اسکردند( ) چون مردم عربی صحبت می ؟کنندبه قرآن صحبت می

و کنند باید پـاورقی بنویسـند مه میفهمد که اینگونه نوشته است و آنهایی که ترجدرست است. آن شخص هم نمی

کسی کـه در خـارج درس داده مـثال ین دانشمند خارجی اشتباه کرده هربنویسند که این شخص اشتباه کرده است. ا

 علوم نیست که سواد داشته باشند.این م هاروارد ،آکسفورد ،لندن

سـال  50سم است. قاره آمریکا کشف شده عزیزمان من، بینیم ظهور یک طبقه تجار مرکانتلییآنچه که ما م 

کند. این نه به خاطر اینکه یک عده ای نشسته باشند طراحی اینگونه بحث می Discourceبینم در کتاب بعدش می

 Profit; interestتوانیم به کمک اخالقیات مدیریت کنیم. کنیم چونکه نمیق را حذف میکرده باشند بگویند ما اخال

کسـی طراحـی  ای حاکم بر جامعه نبود هیچ وقت گذاریم که بتوانیم مدیریت کنیم. چنین نیروی عاقلهاین را ما می

 نکرده است.

کنیم این خـودش بـاز بازش میاینها یک جریانی است به قولی این پروسه مثل طاق پارچه است همین که 

کند. حاال نکته جالب این است که در همین کتاب مـا رابطـه نفـع شخصـی و نفـع جمعـی را شود، طراحی نمیمی

اگر کسی به دنبال نفع شخصی باشد نفع جمعی هـم تـأمین  ،گوید نه تنها نفع شخصی مالک استبینیم یعنی میمی

ل بعد ثابت کرد. استدالل آدام اسمیت همین بود. که اگر همه افراد بـه سا 200شود. چنین حرفی که آدام اسمیت می

سـال  200بـیش از  Discourceشود. همین را در این کتاب دنبال نفع شخصی خودشان بروند جامعه بهره مند می

بحـث این چیزهایی است که در فارسی هنوز نگفته اند در خارج هم راجع به ایـن  قبل از آدام اسمیت نوشته است.

 خوانم:کنند. ببینید برایتان میها به آن صورت اصال کار نمی

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. 

 Discource 250زند. یـک نویسـنده مجهـولی در کتـاب آدام اسمیت در ثروت ملل حرف می گویادقیقا 

م رغبینیم که در همین کتـاب علـیمی با وجود این کند.می عین این استدالل را دارد مطرحسال قبل از آدام اسمیت 

نکه پیگیری نفع شخصـی را م ایرغداند، علیینکه سود را محرک میم ارغداند علینفع شخصی را محرک می اینکه
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آزادی "گویـد گویـد؛ مییسمی حـاکم اسـت چـه میاما در بعضی موارد تفکر مرکانتلداند منتج میبا نفع اجتماعی 

زیـرا تـراز تجـارت "نـه،  گویدرسد میه تجارت خارجی که می. ب"نیروهای بازار در تجارت خارجی ممنوع است

نبایـد "خـوانیم طـور میاین 63کنـد. در همـین صـفحه این کتاب ایـن را بحـث می 63. صفحه "منفی خواهد شد

شود؛ اقتضای عینیت است. خوب وقتی که شما این جریان . مانع می"شود وارد کنیمکاالهایی که در داخل تولید می

سـال قبـل  500آن که در آن  یعنی دوران مسیحیت چون قبل از کنید با آنچه در شروع قرون وسطی بود،را نگاه می

مسیحیت در انزوا بود پنهان بود. آنجا هم که شکل گرفتند باالخره ریختنـد  مشکل بود. اصال 1000از قرون وسطی 

گوییم مسیحیت یعنی شروع قرون وسطی که ایـن متفکـران بوجـود ژرمن ها همه را نابود کردند. پس وقتی که می

ما متفکری سن توما س و ژروه کردند کتاب نوشتند. قبل از قرون وسطی آمدند مدرسه درست کردند نشستند فکر 

 .اتفاقات زیادی افتاد کالآگوستین یک زمانی آمد که حدود پادشاهان ساسانی بوده اما  در مسیحیت نداریم.

نی بر افتد بی اعتبار شدن یک نظریه جامعه اجتماعی مبتدارد اتفاق می 16بینیم آنچه که در قرن بنابراین می 

همان مسیحیت ضعیفی کـه آمـد بـه اقتصـاد خـودش را  ،دین بود. این از بین رفت یعنی درست همان دین سست

شـود نمی گفتتنی بر دین بود. سن توماس میهمین مسیحیت ضعیف در نهایت یک نظریه اجتماعی مبمتصل کرد 

رو ریخت روابـط اجتمـاعی مبتنـی بـر دیـن قیام کرد بر علیه دولت مگر به اجازه ما، این حرفی داشت، اینها همه ف

بود که اگر فرد به دنبالش بـرود جامعـه  Profitمسیحیت در حوزه اقتصاد مسائل همه با هم فرو ریخت آنچه ماند 

چارچوب را عوض  1604اتفاق افتاد. در  قانون طبیعتشود نکته جالب اینکه همه در چارچوب هم برایش بهتر می

را از ارسطو گرفتنـد. سـن  قوانین طبیعیشود چارچوب همان چارچوب ارسطویی است. نکردند که جامعه نگران ن

 1604توماس بحث آن را دارد. همه بحث آن را دارند. تطابق دین با احکام الهی طبیعـی، ایـن را حفـظ کردنـد. در 

برای اولین بار آمد اعطای حقـوق انحصـاری بـه افـراد را خـالف  بعد از این کتاب، پارلمان انگلیسسال  50یعنی 

مـذاکرات از آن زمان تا االن مشروح  جله مشروح مذاکرات مجلس انگلیسم 218در صفحه دانست.  حقوق طبیعی

 218، صـفحه  1604مـاه مـی  21دو مجله مجله مجلس.  Common Jornalsوجود دارد به نام  پارلمان انگلیس

که بیایید این تجـارت  خالف آزادی های انگلیسی هاست ، و خالف حقوق طبیعی است.این  بینیم.این جمله را می

  .93خارجی را در دست افراد محدودی متمرکز کنید

                                                
93 It is against the natural rights and against of the subjects of englands to restraint in to the hand to 

some few - 
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گویـد خـالف دیـن نمیایـن خـالف قـانون طبیعـت اسـت قانون ضد انحصار اما بحث آن این است کـه 

گوید خالف حقوق طبیعـی اسـت. ایـن چهـارچوب از میگوید خالف قوانین اقتصادی است. مسیحیت است. نمی

پردازی های اجتماعی  همان زمان ماند، اینها همه باعث شد که نظریه پیگیری منافع شخصی یک مبنایی برای نظریه

نویسـد. آئیم یکی از روحانیون معروف انگلیسی به نام جوزف لی این طور میطور که جلو میهمین 1650شود در 

کند کـه بهتـرین انین طبیعت و تعقل آن کاری را میهر انسانی در پرتو قو» بسیار بزرگ انگلیسی بود. از روحانیون 

این یک اصل غیر قابل انکار است. این فرو ریختن کل نظام دین است هیچ نیازی نداریم که  «امتیاز را برای او دارد.

گوید این نویسد میاز این در صفحه بعد اینطور می بعد ،قوانین الهیگوید. نه اسم مسیح است نه ببینیم خدا چه می

باشد. هـر نفعـی اگر افراد تحت همین قاعده رشد کنند، مزیتی برای عموم می» انطباق منافع فرد و جمع هم هست.

 «.شود به یک نفع اجتماعیکه ما برای خودمان بدست آوریم این تبدیل می

اش ایسـتد ادامـهآیـد حـاال در همـین جـا نمیصاد ولی جلـو میخاتمه دین است در اقتاین استدالل کال  "خوب 

قانونگـذاران. قـانون گـذار چـه  آید در ذهنیتادامه جریان فکری چیست؟ طبعا این می اش چیست؟دهد. ادامهمی

روی نفع شخصی باشد هم غیر موثر هر قانون گذاری و تنظیمی که مخالف جریان طبیعی پیگیری و دنباله گوید؟می

و هم مخرب است. نه تنها غیر موثر است مخرب هم هست. زیرا که اگر انسان به دنبال نفـع شخصـی خـود است 

» 1664متحول شده اسـت. در  "ها کالبرود با قوانین عمومی طبیعی و طبیعت انسان هم سو است. اصال جهان بینی

نه وضع قوانین در این خصوص نـه گفتند معامالت طال ممنوع او بحثش این بود که هرگووقتی که می« توماس من

یعنـی حـدود سـالهای  17فقط موثر نیست بلکه مخرب هم هست عین جمله اوست. این اندیشه ها در اواخر قرن 

که اتفاقا هر دو هم انگلیسی هستند  ،آید به صورت خیلی جامع و کاملی در افکار دو متفکر بزرگمی 1690-1670

ویلیام پتی برای اولـین بـار « جان الک» و را مطرح کردفردگرایی اقتصادی فهوم که برای اولین بار م« 94ویلیام پتی» 

کنند از اندیشه های ویلیـام را که منصوب به آدام اسمیت می lesse ferرا مطرح کرد این بحث  lesse ferمفهوم 

گفـت مـن در اقتصـاد ریاضـی پتی است. او اولین بار این را مطرح کرد. نکته جالب ویلیام پتی ایـن اسـت کـه می

گذریم. البته ویلیام پتـی روال گوید که از بحث هایش میاندیشم. خیلی جالب است نکات جالبی ویلیام پتی میمی

ارش خیلی شبیه قطب الدین شیرازی است. اوال طبیب بود ریاضیدان بود فیلسوف بود و در اقتصاد بحث داشـت. ک

زند درست مثل مثالهای قطب الدین شیرازی است. قطب الدین شیرازی مرتب مثـال از بـدن انسـان مثالهایی که می

                                                
94 -william petty 
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های مختلف ویلیام پتی هـم وم سیاسی، در زمینهاقتصاد در عل خواهد الهام بگیرد، درزند و آن نظم طبیعی را میمی

یک کتاب خوبی دارد.  95طور بود و خیلی جالب است که اینها را آدم با همدیگر مقایسه بکند. خود وایت هدهمین

وایت هد ریاضیدان معروف و فیلسوف بزرگی است. کتابی دارد به نام علوم و دنیـای جدیـد. ایـن کتـاب قـدیمی 

وشته شده است اما کتاب خوبی است. فراموش نکنید ویلیـام پتـی یـک کتـاب دارد بـه نـام ن 1935است. در سال 

ریاضیات سیاسی این کتاب خیلی جالب است. طبیب بوده کتابی دارد به نام ریاضیات سیاسی و این زمانی است که 

بودند. یعنی مرتب اکتشافات گویند به اصطالح قرن نوابغ همه نوابغ در آن دوران ما تقریبا رسیدیم به دورانی که می

بینیم. ایـن شد و یک جریانی شکل گرفت به نام مکانیسم ماتریالیستی یعنی آن جبری که در طبیعـت مـیعلمی می

یـز بـه جـایش آمـد و یک چیز دیگـر ن بحث آمد یعنی آنچه اینگونه تولید شد به این جا رسیدیم و دین محو شد.

 را بدبخت کرد. این خیلی مهم است.بعدها مارکس  Sicientific philosophy of determinisemآن

 1935وایت هد در کتابش راجع به این مقوالت خوب صحبت کرده است. وایت هد خیلـی قـوی اسـت. 

این بحث ماتریالیسم مکانیستی را در آن جا بحث کرده، مـا  science & the modern worldکتابش را نوشت 

نوشته است.اینها همه تحت تـاثیر اندیشـه هـای دانشـمندان 1687در کتابش را کنیم که نیوتن در زمانی صحبت می

علوم طبیعی هستند. بنابراین اینها همه باعث شد که یک جهـان بینـی مکانیسـتی از کـل جهـان ترسـیم شـود. کـه 

وضـیح دانشمندان علوم اجتماعی شروع کردند برای کشف مجموعه ای از قوانین که بتوانند این نظم اجتمـاعی را ت

فرامـوش نکنیـد  خواهند توضیح دهند این جریان بوجود آمد.بدهند. درست موقعی که دانشمندان علوم فیزیکی می

از تشـابه عملکـرد اقتصـاد و مکانیسـم یـک  100تا  98در صفحات  (1540هم )  discourceکه تو همین کتاب 

خواستند از این نظمی که در طبیعت هست میبوده است که انسانها همیشه یعنی این اندیشه کند صحبت میساعت 

ایـن بحـث هـا را  رسد کـه نیـوتنالهام بگیرند. این حوزه علوم اجتماعی را آنالیز کنند اما وقتی که کار به اینجا می

حذف شده بحث ها از نوعی است که آن عصر روشن فکری و ظهور آن افـرادی کـه نـام بـردم  کند و دین کالمی

مینه برای آدام اسمیت و بعد تحوالتی که ما بعـد از آن داریـم. ایـن دسـتگاه تحلیلـی قـوی بـا غیره، زو و سکیمونت

 lesseآید در افکار اسمیت و به صورت بازار آزاد و شود و همه این اندیشه ها میالک هم تقویت میکارهای جان

fer  شود. این داستان ایـن بـود میو دست نامرئی و نفع شخصی به عنوان محرک که منجر به تخصیص بهینه منابع

                                                
95 - white head 
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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 

 در آینده آنها را بحث کنیم. هللشود که ان شاءاسوال مطرح می

 انقالب صنعتي، آدام اسمیت و اشتباه بزرگ ماركس

آیا آدام اسمیت حاصل انقالب  یچ وقت صحبت از انقالب صنعتی نکردیم.انقالب صنعتی داستانش چه شد؟ ما ه

صنعتی است یا حاصل این مجموعه از تفکرات است که گفتیم؟ اگر بگوئید حاصل انقالب صنعتی است یک قصه 

گوید آدام اسمیت حاصل انقالب دارد اگر بگوئید حاصل این مجموعه است یک داستان دیگر است مارکس می

دهد. آدام اسمیت حاصل انقالب صنعتی نیست. ت. مطالعاتی که من کردم چنین چیزی را نشان نمیصنعتی اس

گوئیم انقالب صنعتی از آنجا رشد انقالب صنعتی بعد از آدام اسمیت اتفاق افتاد. تمام پدیده هایی که ما امروز می

تاب تئوری احساسات اخالقی است که اش در ککرد بعد از کتاب ثروت ملل بود. تازه خود کتاب ثروت ملل ریشه

سال قبلش بود. ریشه آن در درسهای اخالقی است که آدام اسمیت در گالسکو  16-17سال قبلش بود.  20حدود 

جزوه های آدام اسمیت و درس نامه های آدام اسمیت در دانشگاه گالسکو یک  بروید.عقب سال  20داد یعنی می

 گوئید چرا از آنجا، از کتابسمیت از آنجاست. که البته شما االن میهای آدام امقداریش مانده. اندیشه

discource رسد البته ما هر آنچه آدام اسمیت مدون کرد شود به افکار ویلیام پتی میشروع می 1540در سال

طور درست است که از آنجا نشأت گرفت اما بعدها تدوینش با آدام اسمیت بود که با آن ظرافت تدوین کرد و این

سال کارکرد روی آن کتاب اما بحث من این است که آدام اسمیت محصول انقالب صنعتی  10هم مطرح کرد. 

نیست چون انقالب صنعتی بعدش اتفاق افتاده است اندیشه های آدام اسمیت اصال برگرفته از انقالب صنعتی 

این که چرا مارکس چنین اشتباهی کرده  کند. خیلی من فکر کردم راجع بهنیست. مارکس در اینجا کامال اشتباه می

است. چون او تاریخ را دقیق خواند اما اینجا این را آورد؟ من با یکی از مارکس شناسان انگلیسی که آن موقع کار 

خواست یک مجموعه کامال منسجمی بوجود آورد که همه کردم این بحث را که مطرح کردیم، شاید مارکس میمی

ذا بهترین راه این بود که بگوید آدام اسمیت محصول انقالب صنعتی است. انقالب صنعتی چیز را توضیح بدهد و ل

صاحب غیر شود چرا برای اینکه صاحب سرمایه شود. برای اینکه نیروی کار مبادله میکه ماشینیسم منبع استثمار می

کرد. اگر آدام رد نماینده این مکتب میآوکار است و بتواند استثمار را از آن نتیجه بگیرد پس باید آدام اسمیت را می

از آن زمان  خورد به قطب الدین شیرازی ما،خواست ببرد مثل من از این جاهایی که بر میاسمیت را می

کرد بحث زیبای استثمار خودش را مطرح کند. بنابراین یک لحظه خواست بگیرد بیاید جلو. دیگه وقت نمیمی
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شود و مارکس در داری دانست اما باالخره دنیا به این کاستی جدی مارکس آگاه می غفلت کرد او را نماینده سرمایه

مایه داری بدانیم که این داستان اینجا کال اشتباه جدی کرده، اگر ما آدام اسمیت را هنوز به عنوان متفکر اقتصاد سر

اهش را کجا ببینیم و و این قصه ها آنگاه این سوال هست که انقالب صنعتی را جایگ profitفع شخصی و ن

. این شوده و ظهور ماشینیسم داستانش چه میو این جدایی کار از سرمای شود.مارکسیست داستانش چه می

نهادهای سرمایه داری که دیگر به خاطر نفع شخصی صرف نیست به خاطر اقتضای نظام تولید ماشینیسم است، 

ظام تولید صنعتی نبوده دوستان، تولید صنعتی نداشتیم، نظام تولید صنعتی است هر آنچه در قرون وسطی گفتیم ن

تجارت بوده به اصطالح مارکس یک دوران سرمایه داری تجاری است نه سرمایه داری صنعتی، آن وقت اگر ما 

چه  رود؟قبول کنیم سرمایه داری صنعتی را به عنوان وجه مشخصه اقتصاد امروز اندیشه های آدام اسمیت کجا می

تکیه بر اندیشه های آدام اسمیت داریم و واقعا هم همین طور است؛ در تمام نظریه پردازی ها اندیشه  طور ما هنوز

 microروندایی مهم است. حتی در بحث های کالن اول میهای آدام اسمیت و نفع شخصی و فردگر

foundation  کنند، از این شروع می گویند یک فرد به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت است.. میکنندمیآن را پیدا

این سواالتی است که باید در شکل  دهند. دیگر اینها حوزه های تخصصی شما هاست.بهینه سازی ها را انجام می

 گیری تاریخ اندیشه های اقتصادی در آنالیزش به دقت بررسی شود. 
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اصول من االن نه کاری به فقها که همیشه در پناه امیرالمومنین باشید دلتان از دین خدا از فقه و  ان شاءاهلل

اما فهمیدم درک کردم االن ریشه ها را من در اینجا دیدم. برای شماها شاید خیلی  کاری به اصولیین،دارم نه فقه نه 

االن شما ها هم باید فلسفه بخوانید هم تاریخ هم ریاضیات هم اقتصاد جدید هم تاریخ اندیشه ها را  عجیب باشد.

 چرا شما نیایید و تحولی به وجود آورید؟ بهره مند شوید. بخوانید هم از فقها

تواند شکل بگیرد. شما باید این را درک کنید باید قول فقه ما نمی قتصاد اسالمی جدای از این چهارچوبا

گوئید این کالم کالم وحی است یعنی چه؟ ایـن کـالم وحـی معصوم را بفهمید چه هست باید بفهمید وقتی که می

 کردند این مفهوم نـدارد.بعضی ها صحبت از اسالم و مسلمین می کند. اینها را همه را باید بفهمیم.ه میداللت بر چ

توانند یـک حکومـت آید ولی مسلمانان میگفت از اسالم دموکراسی در نمیکردم میمن یک صحبتی را گوش می

بـودم و  خواست هم سـن شـمامین دلم این ریشه در کجا است؟ و مسائلی از این نوع. م دموکراسی داشته باشند.

ذراندم، وقت ما به بطالت گذشت شما وقتتان را به بطالت نگذرانیـد، خـدمت کنیـد، گوقت خودم را به بطالت نمی

بخشید و یاین سرمایه ها را از دست ندهید. انشاءاهلل تعالی همه شما موفق باشید و اگر شما را خسته کردیم ما را م

 قات الهی همیشه برای شما باشد. صلواتی بر محمد و آل محمدء اهلل که توفیانشا
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