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 .1مقدمه
امروزه علم اقتصاد نوعاً به منزهه اخها

از علوم اجتماعی و با رویکرد

ت ربهگرا

ناخته می ود .در این راستا استفاده از تحلیل محض عقلی و روش غیر ت ربی ناخت
پدیدهها اقتصاد مورد تشکیک است .این در حاهی است که بررسی نظریات اقتصاد و
پیشرفت آن طی دو قرن گذ ته ،نشان از تأثیر مشرب فلسفی و بنیان معرفت ناسی آن بر
اندیشه اقتصاد دارد .اینکه آیا اصوالً میتوان از طیف مبانی فلسفی دانش اقتصاد ،زوایا
جدید از علم اقتصاد را کشف و به ر د آن کمک کرد؟ پاسخ رویکردها متفاوت و
متناقضی است .در طیف ت ربهگرایی به دهیل ماهیت ت ربی ،این زمینه فکر موضوعیتی
ندارد .در نگاه مدافعین اثرپذیر علم اقتصاد از فلسفه ،یک طیف ،امکان پیشرفت دانش
اقتصاد را در تسمیهگرایی قابل تحقق میداند (غنینژاد /1911 ،طبیبیان و همکاران ،1932 ،به
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نقل از توکلی و قاسمی اصل ،1931 ،ص .)1طیف دیگر تأثیرپذیر فلسفه ذاتگرا در علم
اقتصاد و بهویژه اقتصاد اسالمی را مورد قبول میداند (سوزنچی.)1931 ،
چنانچه رویکرد مدافعین اثرپذیر علم اقتصاد از اندیشه فلسفی را بپذیریم ،این سؤال
اهمیت دارد که چگونه میتوان در بررسی پدیدهها اقتصاد متأثر از مشربها فکر و
فلسفی به نقد اندیشه اقتصاد سرمایهدار در حوزه ارزشها ذهنی و عینی و نتایج آن در
اهگو ر د اقتصاد پرداخت؟ مقاهه حاضر در نقد اقتصاد متعارف در حوزهها مذکور،
مشرب فلسفی نو صدرایی را در مقابل پارادایم فلسفی اقتصاد متعارف قرار میدهد .در این
میان ،گذار از فلسفه اسالمی محض برا

رسیدن به فلسفه مضاف علم اقتصاد اسالمی

تالش پر چاهشی است که این مقاهه به دنبال آن است.
یکی از زمینه ها تأثیرپذیر اقتصاد از مشرب فلسفی مرتبط ،در مفهوم بنیادین «ارزش
اقتصاد » نهفته است .ارزشها ذهنی و ارزشها عینی دو مقوهه از ارزشگذار انسان
اقتصاد

به محیط اجتماعی پیرامون است که اقتصاددانان قرن نوزدهم و بیستم متأثر از

مکتب فلسفی ،به آن پرداختهاند .در قلمرو اقتصاد« ،ارزشها

ذهنی» بر رجحانها

مصرفکننده و دیدگاهها مبتنی بر مطلوبیت تکیه دارد« .ارزشها عینی» معطوف تمرکز
بر رایط توهید و تئور

ارزش نیرو

کار است .پویایی و حرکت متغیرها

مرتبط با

ارزشها «ذهنی» و «عینی»  ،از مباحث مهم و م ادالت بسیار در نظریات اقتصاد است.
این پویایی در ارزش که بهصورت نرخ در قاهب تغییرات زمانی مطرح می ود ،مستلزم
توجه به دو پشتوانه ریاضی و فلسفی است.
پشتوانه ریاضی به عنوان مقدمها

برا

توصیف و تبیین متغیرها

حرکت ،ضرورت مییابد .پشتوانه فلسفی نیز برا

ر د و معادالت

تبیین مقوهه عقلی حرکت اهمیت

مییابد .اینکه ارزشها ذهنی ،آیا بهصورت پویا در قاهب زمان ا در تعریف فلسفی آن ا
امکان حضور دارند؟ چگونه تعریف می وند؟ منشأ پویایی خود را از ک ا دریافت
میکنند؟ و چگونه ارزشها

ذهنی و عینی در کنار هم مسیر حرکت بهینه را مشخص

میکنند؟ از منظر فلسفی حاو نکات ظریف و عمیقی است.
در ابتدا مقاهه باید اثبات کند که از فلسفه محض امکان دریافت پارادایمها اقتصاد
وجود دارد .در ادامه پارادایم اندیشه اقتصاد متعارف از دیدگاهها اصاهت وجود ذهنی و
عینی فلسفه غرب باید تبیین ود .دیدگاه فلسفه اسالمی از مفهوم وجود ،تمایز وجود عینی
حرکت در علم اقتصاد با پارادایم فلسفی اقتصاد اسالمی ا با فرض حضور و عدم حضور
مفهوم پول ا باید پرداخ ته ود .تمام مراحل فوق در بخش دوم تا چهارم مقاهه ارائه
می ود .در انتها نتی ه میگیرد که پدیدهها

ذهنی ارزش در قاهب حرکت ،واجد ر د

نبوده و مردود خواهند بود.

 .2ادبیات موضوع
 .1-2رابطه فلسفه اسالمی و اقتصاد از فلسفه محض تا فلسفه مضاف
امروزه اثبات ناسازگار اندیشهها متعارف در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با آموزهها
اسالمی د وار نیست .یک راه ت ربه ده برا

پاسخگویی و یا حل این ناسازگار  ،به

اصول فقهی مرتبط باز میگردد .این راه میتواند چارهجو

بخشی از نیازها

کاربرد

علم اقتصاد با د وهی تضمینی برا پویایی این علم نیست .در بهترین حاهت ،افق کارکرد
فقه اقتصاد

دریافتکننده دانش متعارف و حداکثر چارهجویی

رعی تناقضات با
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دینی است .ضرور

آموزهها

است مشابه زمینهها

فکر

و فلسفی اقتصاد متعارف،

اقتصاد با گرایش اسالمی نیز با ابزار علمی یکسان و همسنخ قد علم کند .ورود در این
عرصه به منزهه استفاده از انبا ت چند قرن دانش عقلی مسلمانان است .در این راستا سؤال
بسیار مهم این است که:
● آیا میتوان از فلسفه محض برا علم اقتصاد مدد جست؟ آیا در سپهر باالتر از فقه
اقتصاد

با تکیه بر مبانی فلسفی اسالمی مضاف ،گسترش دانش اقتصاد اسالمی حاصل

خواهد د؟
فلسفه در مفهوم عام به فلسفه نظر با طبقهبند فلسفه اوهی (وجود ناسی) ،فلسفه
وسطی (ریاضیات) و فلسفه اخر

(طبیعت ناسی) و در ادامه فلسفه عملی که امل

«فلسفه اخالق»« ،تدبیر منزل» و «سیاست مُدن» است ،تقسیم می ود .در این راستا «فلسفه
فصلنام
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اوهی» به معنی علمی است که از کل هستی بحث میکند و سایر حیثیات و ویژگیها را
موجود نیست و وهمی و غیر حقیقی هستند ،است .توجه به حقیقت وجود ،از علم
حضور

و بدیهیات عقلی آغا ز و به استدالل عقلی و اصول موضوعه بر پایه بدیهیات

من ر میگردد .امروزه «فلسفه اوهی» با حداقل رابطه بینر تها با سایر علوم ا بهویژه علوم
انسانی ا در مقابل علم ا با روش اثبات ت ربی ا قرار میگیرد .اهقا بنبست در عرصه
وجود ناسی ،فلسفه را به معنی درک ماهیت وجود ،از تأثیرگذار بر سایر علوم بازدا ته
و آنچه جا

فلسفه وجود ناختی را گرفته است ،سلسله مباحث حسی ،قرارداد

تکیه گاه مشاهده ت ربی و یا روایت آمار

و تاریخی است .در این میان ،روش عقلی

محض فلسفی کمترین همپو انی را با رویکرد ت ربهگرا
امروز مبانی و روشها

با

علم دارد .با این همه علوم

حاکم بر روش علمی خود را تحت عنوان «فلسفه آن علم»

دریافت میکنند که تحت اصطالح فلسفه علم به موضوع آن علم خاص میپردازد؛ حاصل
آنکه نگاه ت ربهگرا به علم« ،فلسفه مضاف» یا فلسفه علم خاص را پس از کلگیر آن
علم مورد مطاهعه قرار میدهد و رابطه پیشین میان «فلسفه مضاف» و «فلسفه اوهی» را
برنمیتابد.

چنانچه علم اقتصاد بخواهد فلسفه مضاف خود را به عنوان سلسلهمراتب پیشینی ا به
جا رابطه پسین ا به فلسفه اوهی ارتباط دهد باید به تبیین وجود ناسی در بررسی امور
خاص آن علم بپردازد .اگر بتوان بیانی از وجود ناسی انسان اقتصاد ارائه نمود ،میتوان
به تحلیل عقلی علم اقتصاد و تفسیر و نقد پدیدهها مورد تنازع علم اقتصاد با پارادایم
اسالمی امیدوار بود .با عبور از نگاه کگرایی در علم ،اثبات مسائل دانش اقتصاد در این
نگرش معطوف استدالل برخاسته از بدیهیات عقلی خواهد بود .در این مسیر ،هر قیاس و
برهان مقدماتی دارد و مقدمات ،مقدمات دیگر دارند و این سلسله به اصول موضوعها
ختم می ود که تکلیف آن باید در «فلسفه اوهی» تعیین ود (سوزنچی ،1931 ،ص.)10
از مفهوم «وجود» فلسفه محض تا فلسفه مضاف علم اقتصاد ،باید دانست که «وجود و
هستی» یک امر بدیهی است .بدون نیاز به حد وسط ،خودبسنده ،غیر قابل انکار و
خودتوضیح که از طریق علم حضور

درک یکسان از آن حاصل ده است .قابل

درکبودن «وجود» این سؤال را ای اد میکند آنچه ادراک می ود یک مفهوم دارد یا مفاهیم
موضوعات مورد مناقشه مکاتب فلسفی است .قابل تقسیمبودن ،یقینیبودن عدم تشکیک در
وجود مصادیق متفاوت و برهان خلف در عدم و نیستی ،ا تراک معنو «وجود» را اثبات
میکند.
ادراک خارج از ذهن و از سؤال چیستی یء ،ماهیت گفته می ود .امر کامالً ذهنی با
مصادیق فراوان ذهن در مقابل وجود خارجی است .اینکه اصاهت با «وجود» است یا با
«ماهیت» ،مورد مناقشه مکاتب فکر است که آثار آن میتواند در علم اقتصاد مبدأ منازعه
در خصوص اهمیت بخشی به مصادیق وجود ذهنی و وجود عینی با د .مقاهه حاضر مطابق
آرا

فلسفی نو صدرایی ،اصاهت وجود را به دالیل چهارگانه* میپذیرد .امکان

* .دالیل چهارگانه .1:اصاهت با وجود است چون ماهیت اعتبار خود را از وجود میگیرد و در سایه وجاود
ماهیت کل میگیرد .0 .ماهیتها خاستگاه کثرت و اخاتالفاناد و وجاود خاساتگاه وحادت .9.منشاأ
آثاربودن یک یء با وجود خارجی اتفاق میافتد مانند علیت و حرکت درحاهیکه ماهیت از این آثار باه
دور است .4 .ماهیت فی حد ذاته به صفات مختلف (تقدم و تاأخر ،ادت و ضاعف ،علات و معلاول)
نسبتش مساو است؛ درحاهیکه نسبت وجود با صفات مذکور اینگونه نیست.
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«وجود ناسی مضاف» از فلسفه محض در حوزه علم اقتصاد نیازمند یک حلقه واسط برا
گذار از بحث عام فلسفی به یک حوزه خاص علمی است.
اقتصاددانانی هستند که ذاتگرایی فلسفه محض را در دانش اقتصاد غیر قابل کاربست
میدانند .برخی حامیان اندیشه اقتصاد سرمایهدار  ،منحصراً تسمیه گرایی ا به معنی تبیین
چگونگی و علل تغییر رفتارها و کارکردها ا را مشخصه و عامل تحقق و تحرک دانش
اقتصاد خواندهاند (توکلی و قاسمی اصل ،1931 ،ص)1؛ در نتی ه با اهزام به ذاتگرایی فلسفه
محض ،امکان دستیابی به دانش اقتصاد وجود ندارد .نتی ه نهایی آنکه با فلسفه اسالمی
نمیتوان اقتصاد اسالمی را استنتاج نمود .مقاهه توکلی و قاسمی اصل ( )1931با تبیین یوه
فرضیها و استنتاجی به عدم منافات در نگاه تسمیهگرا یا ذاتگرا در روش ناسی اقتصاد
اسالمی تأکید میکنند؛ بنابراین دیدگاه اقتصاددانانی نظیر طبیبیان ( )1932و غنینژاد ()1911
36
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /محمدمهدی مجاهدی مؤخر

فصلنام

و نیز سایر اندیشمندان خارجی دیدگاه تسمیهگرایی و ر د دانش اقتصاد نا ی از فهم
نادرست تقابل ذاتگرایی و تسمیهگرایی و تعمیم حکم ذاتگرایی افالطونی به همه
اندیشهها ذاتگراست (همان ،ص)03؛ هذا چنانچه بتوان معقوالت ثانو را با احاطه کامل
بر روابط منطقی برقرار کرد ،امکان بهدستآوردن قضایا
خواهد

بدیهی در علم اقتصاد حاصل

د .ازآن اکه ساختار بدیهیات مورد قبول هر ذهن عقلگراست؛ در نتی ه

استدالالت بعد بر پایه اصول موضوعه بدیهی است.

*

●مفاهیم فلسفی مضاف در علم اقتصاد چیست و چگونه طبقهبند می وند؟
انسان اقتصاد

برا کشف پدیدهها پیرامون و ارتباط ماهیتها خارجی و ذهنی

ضمن درک حسی و ت ربی نیازمند ادراک عقالئی است .تحلیل پدیدهها اقتصاد نیازمند
حد واسط است .مهم آن است که حد واسط تفکر اقتصاد

از پدیدهها

خارجی چه

دریافت کرده و چگونه تعقل میکند .اینکه چگونه دانش اقتصاد این پدیدهها را طبقهبند
میکند در دستهبند زیر قابل تحلیل است:
* .در این رابطه ک به اینکه آیا وجود ذهنی از وجود عینی خارجی حکایت میکند و یا یک اوهام است
در فلسفه محض با همین اصول موضوعه بدیهی دارا پاسخ اسات و ایان مقاهاه م اال پاساخ باه ایان
کگرایی نیست.

 .1پدیده ها اقتصاد عینی و مشهود :انسان در ادراک و تفسیر پدیدهها اقتصاد
از مشاهده و درک حضور

پی به مفهوم خارجی میبرد؛ بهطور مثال انسان

اقتصاد فعاهیت توهید را به کل حضور درک و نیرو کار ،ابزار توهید ،تابع
توهید ،ضایعات توهید و مواد اوهیه را با حد واسط ،استنتاج میکند.
 .0توهید مفاهیم ذهنی از مصادیق پدیدهها
مفهوم پدیده خارجی در زوایا

اقتصاد

خارجی :ذهن با تغییر در

ذهنی با حد واسط خود آن پدیده را ت میع،

تقسیم و یا رابطه علّی و معلوهی برقرار میکند .مثل جمعیت ،خانوار ،بیکار ،
تقسیم کار اجتماعی ،پسانداز و سرمایه گذار  .ذهن در مقدمه و یا در تکمیل
یافتهها ،بر امر حقیقی تکیه میکند و به تناسب مصداق ذهنی میپروراند.
 .9وجود کامالً ذهنی بدون وجود خارجی :که به دهیل علم حضور افراد مفهوم آن
به عنوان امر بدیهی ،یکسان تصور می ود .برخی از مصادیق این نوع از «وجود»
امل مطلوبیت و هذت ،ا باعپذیر در مصرف ،ارزش سایها کاال و خدمات
حضور حد واسط ،الزم است یک معیار ارزشگذار
بیناالذهانی با د.

نیز واسطه مفاهمه

*

 .4پدیدهها اقتصاد خارجی که جعل حقیقت هستند و تفکر اقتصاد به ا تباه یا
بیدهیل آنها را به عنوان یک ماهیت ذهنی غیر مشهود یا امر مشهود پذیرفته است.
تناقضات و تعارضات مکاتب اقتصاد در توجیه و یا عدم توجیه این جعلیات
چاهش جد

علم اقتصاد و محور م ادالت است .نمونه بارز آن بهره پوهی و

ریشهها موجد بهره پوهی و «خلق پول از هیچ» است؛ اهبته این موضوع در حال
حاضر یک ادعاست و باید مقاهه با پارادایم فلسفی خود آن را در صفحات آتی رد
کند.

* .پول معیار سن ش ارزش کاال و خدمات برا ارزشگذار زوایا کامالً ذهنی است که بدون آن امکان
بیان انتخاب و مطلوبیت ذهنی امکانپذیر نیست.
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است .با اینکه درک یکسان است وهی ارزشگذار

متفاوت است؛ هذا ضمن
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 .0پویایی متغیرها اقتصاد حائز تقسیمبند م زایی است .مفاهیم انتزاعی اقتصاد
کالن اعم از اقتصاد ر د و اقتصاد پوهی و نیز مفاهیم اقتصاد خرد در حوزه
مطلوبیت ذهنی در بُعد حرکت و زمان مفاهیم ذهنی جدید را میسازند .ر د
جمعیت ،ر د پول ،تورم ،کشش بین زمانی مطلوبیت حاصل از مصرف ،رجحان
زمانی مصرف ،رجحان نقدینگی از این دسته هستند.
با توجه به تقسیمبند فوق ،مسئله مورد بررسی ،حرکت و سکون وجودها ذهنی و
عینی متناسب با طبقهبند مذکور است؛ اینکه آیا ارزشها ذهنی با تکیه بر ماهیت معین
و یا غیر مشهود در خارج امکان ر د پویا دارند؟ سؤاهی است که دنبال می ود.

 .2-2پارادایمهای فلسفی «ارزشهای پویای ذهنی و عینی» در اندیشه
اقتصادی متعارف
38
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نظام اقتصاد

هر جامعه متأثر از پارادایم فکر با منشأ اندیشه دینی و یا فلسفی است.

ظهور نیوتن و توفیقات و کامیابیها

گفتآور نیوتنی در کنار تردیدها در باب آموزهها

کلیسایی به پیدایش و تثبیت فلسفه قرن هفدهم و ه دهم میالد من ر د .اندیشهها
فرانسیس بیکن ) ،(Francis Baconجان الک ) (John Lockeو دیوید هیوم )(David Hume

در تثبیت روش ها ت ربی نگاه عقلی در حوزه علوم انسانی را به یوها ت ربهگرا سوق
داد .روشها کامالً ت رید اقتصاددانان سوسیاهیست با تکیه بر اندیشه فلسفی مارکسیسم
و سوسیاهیسم تخیلی ،منطق تحلیل تاریخی اقتصاددانان مکتب تاریخی و نیز یوه استقرایی
اقتصاد نهاد  ،ردپا منطق و فلسفه را در تحلیل و پاسخ به مسائل اقتصاد آ کار میکند
(نماز  ،1930 ،ص.)1
جورج بارکلی ) (George Berkeleyبرهانی را اقامه میکند که در آن فقط امور ذهنی
میتوانند وجود دا ته با ند (راسل ،1932 ،ص .)130فلسفه «درد» و «هذت» جرمی بنتهام

) (Jeremy Benthamاساس کلگیر

تابع مطلوبیت* را فراهم میآورد (تفضلی،1930 ،

* .اثبات وجود تابع مطلوبیت از طریق تحلیل آناهیز حقیقی قابل دستیابی است؛ اهبته هستند اقتصاددانانی که
از طریق رجحانها آ کار ده مسئله مطلوبیت را دنبال میکنند.

ص .)33نوعاً فیلسوفان ت ربهگرا فلسفه نظر

ان من ر به اصاهت «ذهن» در مقابل اصاهت

«عین» است (همان ،ص .)323اینکه چگونه ارزشها ذهنی و عینی در طول زمان در کنار
هم ر د میکنند و بر هم تأثیر و تأثر دارند را از منظر فلسفی باید به کانت ارجاع داد .توجه
و به مفهوم زمان و مکان منحصربه فرد است .از نظر او از نگاه به دنیا خارج فقط ماده
احساس می ود و دستگاه ذهن این ماده را در زمان و مکان تنظیم میکند .در نهایت
تصوراتی که ما به واسطه آنها میفهمیم ،از طریق ت ربه فراهم می ود (راسل،1932 ،
ص .)310همین نگاه به مفهوم زمان و مکان در نگرش برگسون ) (Henri Bergsonبا

اختالفاتی مشاهده می ود* (همان ،ص .)1203سهم اقتصاددانانی که به تبیین اقتصاد
ارزشها

ذهنی پرداختند ،بیشتر تحت تأثیر اندیشهها

بنتهام ،بارکلی ،جان الک و هیوم

بودند .ارزشها ذهنی بر رجحانها مصرفکننده و دیدگاهها مبتنی بر مطلوبیت نهایی
کاهشی ،نرخ تنزیل اجتماعی و تعادل تکیه نمود که به اندیشه اقتصاددانان نئوکالسیک
منتسب می ود .در این زمینه اقتصاددانانی نظیر استانلی جونز) ، (S.Jevonsهئون واهراس (L.

زمینه بحث کردهاند.
ارزشها عینی و قابل مشاهده معطوف تمرکز بر رایط توهید و تئور ارزش نیرو
کار د که بیشتر تحت نفوذ فیلسوفان و اقتصاددانان کالسیک نظیر آدام اسمیت در قرن
ه دهم ،دیوید ریکاردو و کارل مارکس قرن نوزدهم سارافا در دهه  1312میالد

قرار

گرفت .در اندیشه آدام اسمیت به عنوان یک فیلسوف اخالقی آنچه ارزش ای اد میکند
محصول تقسیم کار اجتماعی است (روناهد میک[ ،بیتا] ،ص .)11ارزش صفتی است که به
کاال داده می ود و سرچشمه اصلی این ارزش کار است که در کاال متبلور ده است
(همان ،ص .)32نقش پول به منزهه مقیاس ارزش و وسیله مبادهه آن را نه مقیاسی که ذاتاً
دارا ارزش است بلکه معیار که به منزهه سن ش به مثابه وزن ،طول و متر است ،معرفی
میکند (همان ،ص.)30
* .برا گریز از مباحث صرف فلسفی به ناچار به اختصار پرداخته ده است .برا مطاهعه بیشتر به منبع و
مأخذ مراجعه ود.
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) ،Walrasکارل منگر ) (C. Mengerو آهفرد مار ال ) (Alfred Marshallبه تفصیل در این

39

در مسلک فلسفی مارکس در تحلیل قوانین دیاهکتیک تاریخی ،علیرغم نگاه رادیکال در
تخیلی ،ریکاردو و فلسفه

حرکت به سمت کمونیسم ،ملهم از اندیشه سوسیاهیستها

«ایدهآهیستی هگل» ) (W.hegelاست (تفضلی ،1910 ،ص .)013اندیشه مارکس (1311م) در
بیان تحلیل ماد تکامل تاریخی انسان ،منبعث از اندیشه اههی و ایدهآهیستی هگل از مفهوم
زمان و جریان تکاملی روح و تقابل آن با متضادش ماده نشئت میگیرد (راسل،1932 ،

ص .)340بخش نخست کتاب سرمایه مارکس (1313م) ،به بیان مفهوم ارزش و زمان و
عوامل دوگانه کاال و پول اختصاص دارد .در بیان مارکس (مارکس ،1901 ،ص )13بیان
می ود اگر ارزش مصرفی کاال کنار گذارده ود آنچه میماند ارزش کار است .زمان کار
اجتماعاً الزم برا

ای اد ارزش مصرفی اهمیت دارد (همان ،ص .)32گذار از ارزش ،از

کل عام به کل پول را نیز نا ی از ریشه کاالیی پول میداند (همان ،ص .)120در این
40
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راستا عامل زمان و حرکت در تعیین ارزشها

ایستا نقشآفرینی میکند ،بدون آنکه

بهصراحت در موضوع زمان و مباد فلسفی حرکت وارد ود.
دستاورد دیگر در مفهوم ارزشها ذهنی به عینی زیمل ) (Semmel, 1978, p.220به
تعیین مالک ارزش پول به عنوان ابداع اجتماعی برا
ارزش ها

ارزشگذار

کاالها میپردازد.

پوهی به مدد انتزاع ذهنی و درک مشترک و یکسان از قرارداد اجتماعی پول

برقرار می ود.
در اقتصاد ر د ،پویایی ها

ر د و تعیین مسیر حرکت بهینه مستلزم پویایی و ر د

ارزش ها ذهنی و عینی است .تأکید بر استدالل نیمه ت رید در ادبیات ر د به جا
دیدگاه عقلی و فلسفی و توجه به پویاییها ارزش ذهنی و عینی با رویکرد ریاضیات،
زمینهها جدید از قواعد علوم انسانی را آ کار میکند .نمود این مسئله تا آن است که
در بعضی از ادبیات ر د اقتصاد که در زمینه پویاییها

ارزشها

ذهنی و عینی در

اقتصاد بحث میکند ،به جا بیان نظریه اقتصاد از واژه کشف استفاده میکند.

*

در اقتصاد ر د ،تعیین مسیر حرکت بهینه مستلزم ر د ارزشها ذهنی و عینی است.
قاهب حرکت پویا

سیستم در ارزشها

عینی در متغیرها

ر د نیرو

کار و نرخ

*. “Economic Growth- A Critical Review and Summary of Modern Theories of
Economic Growth”, Harcourt Publishers, p.6.

دستمزد ،نرخ انبا ت سرمایه و نرخ سود و ر د جمعیت آ کار می ود .در مقوهه
ارزشها ذهنی ،پدیدههایی مانند نرخ رجحان زمانی ،مطلوبیت نهایی مصرف در دو نقطه
از زمان ،نرخ بهره درونزمانی و بین زمانی مصرف ،رجحان نقدینگی و نرخ بهره پوهی ،بیان
می ود.

 .3-2پارادایم فلسفی اقتصاد اسالمی از پویاییهای «ارزشهای ذهنی و
عینی»
آغاز ورود به تحلیل ارزش ها عینی و ذهنی اقتصاد در فلسافه اساالمی تشاریح مسائله
«وجود» است .نسبت وجود عینی و ذهنی و نیز اصاهت این دو مفهوم ،نقشی مهام در فهام
متغیرها اقتصاد و موضوعات چاهش برانگیز مکاتب فکر علم اقتصاد دارد .عقل و ذهن
عقلی چنانچه نتواند بهدرستی نسبت وجود ذهنی و عینی را تعیاین نمایاد ،مرتکاب ناوعی
انحراف از موضوع پویایی ارزشها ذهنی و عینی خواهد د« .وجود ذهنی» آثار «وجود»
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خارجی را ندارد؛ وهی آثار دیگر مثل آگاهی و علم بر ماهیت آن ایء را باه دنباال دارد
مساو به صفات علّی و معلاوهی دارد .در «وجاود ذهنای» فقاط مفهاوم و علامیاافتن باه
موصوف ارتکاز می ود و آنچه صفت برا وجود خارجی است در ذهن جاا نماییاباد.
وجه تمایز دیگر عدم امکان «حرکت» است .تشریح «حرکت» در مقوهه فلسافی بارا بیاان
خصوصیت ارزشها پویا ذهنی و عینی در علم اقتصاد بسیار ضرور است.
هر پدیده زمانمند و واجد حرکت ،برا وجودیافتن مسبوق به «توان و قوه» است .هر
پدیده زمانمند دارا موضوع (مادها ) است که بار قوه وجود آن را حمل میکند و از
پذیرش فعلیت ابایی ندارد (طباطبایی ،1939 ،ص .)099حرکت به معنی خروج از قوه و
فعلیتیافتن است *.این تغییر چنانچه آنی با د و دفعتاً برقرار با د ،اندازه حرکت یا مقدار
حرکت بی معنی خواهد بود؛ بنابراین حرکت خروج تدری ی یء از قوه به فعل است؛

* .معلم اول (ارسطو) در تعریف حرکت آورده است حرکت کمال اول اسات بارا آنچاه بااهقوه اسات و
استقرار کمال دوم (طباطبایی ،1939 ،ص.)091
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(طباطبایی ،1939 ،ص« .)41وجود ذهنی» برا ای اد تصور نیاز به تقدّم علت ندارد و نسابت

بهنحو که پذیرش فعلیت از یک توان و قوه ،یک فعلیت کنار گذارده ده و فعلیت
جدید اخذ ود .حرکت امر ممتد ،متصل و پیوسته است .این وصول و اتصال توأمان
مفهوم تدریج و پویایی حرکت را دارد .این پویایی به مفهوم تصور ذهنی که همه اجزا
حرکت را در ذهن به هم متصل میکند نیست بلکه به منزهه پیوستگی و اتصال خارجی
متحرک است .این اتصال و پیوستگی اثباتکننده پویایی محرک در کنار متحرک است.
پس مطابق معنی فلسفی از زمان و حرکت هر آنچه در دنیا

واقع به عنوان وجود

خارجی مشهود است ،برا ای اد دن نیاز به توان و قوها دارد تا به تدریج و متصل و
پیوسته وجود پیدا کند .در هر حرکتی ،یء از حاهتی که هماکنون در آن است باید خارج
ود و به تدریج به حاهتی که بدان میتواند برسد ،باید دست یابد .این زوال و حدوث
مستمراً ماهیت و طبیعت حرکت را تشکیل میدهد .زمان موهود حرکت است و هرچه که
42
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از حرکت نشانی نبا د زمان نیز در آن راه ندارد .حرکت به معنی تغییر از قوه به فعل است
نه از فعل به فعل؛ ازاین رو هر حادث زمانی از جمله مفاهیمی که در اقتصاد در مقوهه ر د
و نرخ قرار می گیرند باید مسبوق به توانی برا حرکت با ند .پدیدهها مختلف زمانی
مسبوق به یک ماده هستند .این ماده میتواند «در آن واحد» صرفاً یک صورت فعلی دا ته
با د .حرکت در ا یا ،موجودات و متغیرهایی امکانپذیر است که از همه جهت باهفعل
نبا د؛ یعنی در آنها فقدانها و زمینهها به فعلیتنرسیدها وجود دارد که جنبه باهقوه در
آنهاست و حرکتپذیرند .متغیر که هیچ جنبه باهقوها ندارد و سراپا فعلیت و تحصیل
محض است ،حرکت برا او قابل تصور نیست؛ چراکه حرکت یعنی خروج قوه به فعل و
وقتی قوه ا نبا د خروج از قوه معنی نخواهد دا ت .نتی ه فلسفی موضوع این است که
در عاهم اگر نشانها از حرکت قطعی وجود دارد؛ یعنی فعلیت محض نیست بلکه مسیر
است از قوه و فعل.
حرکت مرکب از سکونها بسیار نیست .حرکت نا ی از برهمنهادن و به همپیوستن
قطعات بی حرکت نیست بلکه یکپارچه و متصل است .حرکت از اجزا متصل و یکپارچه
حاصل می ود و نه از اجزا منفصل و در کنار هم نهاده ده .هیچ امر ممتد از اجزا
بیامتداد ساخته نمی ود .در این راستا فاعل حرکت برا ای اد حرکت نمیتواند سکون
دا ته با د .محرک باید خود متحرک با د؛ چراکه اوالً؛ اگر سکون در مقابل حرکت یک

نقصان تلقی ود ،علت از معلول نمیتواند ضعیفتر با د .قدرت فاعل بر معلول قو تر
است؛ پس اگر حرکت تدری ی را موضوع برتر

و مزیت برا

خصیت معلول قرار

دهیم باید فاعل حرکت سکون ندا ته با د .ثانیاً؛ چنانچه فاعل حرکت ساکن با د در
جزء جزء حرکت تدری ی ماده دخاهت ندا ته و تمام اجرا

حرکت نسبت به فاعل

علیاهسویه خواهد بود .در عدم حضور فاعل معلول میتواند از بین برود .امتدادداربودن
حرکت ،جسم و زمان نشان میدهد این امور در ذات خود ممتد هستند و امتداد الزمه
هویت و حقیقت آنهاست* (همان ،ص.)049
مالصدرا در نوآور

برجسته خود و در نزاعی عمیق با اندیشه فلسفی متقدمین،

محال انگا تن حرکت در جوهر و حصر وقوع آن در اعراض را رد میکند .از نظر و
پذیرش دیدگاه صرف حرکت در اعراض به منزهه رد تحول و حرکت خواهد بود (سروش،

 ،1913ص .)19و حرکت را امر سیال که در خود جوهر ذاتی و قائم به خود یء است
جست و میکند .در این بیان حرکت در جوهر خود تغییر ای اد میکند .مالصدرا برا بیان
است که یء متحرک دمادم تغییر میکند و هویتش دگرگون می ود؛ وهی این هویتها
نوین به دهیل اتصال و پیوستگی وجود

یک هویت خصی واحد را تشکیل میدهد

(همان ،ص . )13برهان دوم آن است که تمایز صفات مختلف یک وجود از هم به دهیل تعدد
ظروف و صفات نیست بلکه از درون وجود و مساوقت با وحدت نتی ه می ود (همان،

ص .)02برهان سوم اینکه زمانبند و مکانبند ا یا نوعی امتداد در هستی آنهاست و
تقدم و تأخر در زمان نه از عرض و صفت یک یء بلکه از ذات و جوهر یء است.
بهطور خالصه ،حرکت ا در مفهوم عام آن و از جمله ارزشها

ذهنی و عینی

اقتصاد ا چند مؤهفه دارد :اول؛ از باهقوه به باهفعل تبدیل ود ،دوم؛ تدری اً ای اد ود،
سوم؛ پیوسته و متصل با د و چهارم اینکه مستمراً زوال و حدوث اتفاق بیفتد (همان،

ص )12؛ همچنین برا

هر حرکتی ش امر الزم است :مبدأ ،منتها ،متحرک ،محرک و

* .این موضوع دقیقاً در نقطه مقابل فلسفه دئیسمی اقتصاد متعارف غارب ،در خصاوص فقادان فاعلیات و
نقش عامل طبیعی است.
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حرکت جوهر سه برهان اقامه میکند .اول اینکه حرکت جوهر مدعا نهاییاش آن
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کیفیت حرکت (طباطبایی ،1939 ،ص .)001حرکت بنا بر ناخت فوق در پدیدههایی بروز
میکند که به فعلیت کامل نرسیدهاند و جنبها از باهقوهبودن در آنها هست .پدیدها که
سراسر فعلیت و تحصیل و دارایی محض است در آن حرکتی نیست .در مقابل هر حرکتی
که در جهان خارج مشاهده می ود در نهاد خود ترکیبی از قوه و فعلیت را دارد و آمیزها
از توان و عمل است (سروش ،1913 ،ص.)11

 .4-2نقش ادراکات اعتباری در مقوله حرکت ارزشهای ذهنی و عینی
ادراکات اعتبار

در مقابل ادراکات حقیقی و انکشافات و انعکاسات ذهنی

امل

فرضهایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی آنها را ساخته و جنبه وضعی،
قرارداد

و فرضی دارد (طباطبایی و مطهر  ،1913 ،ص .)193تمام اصول و مبانی عقلی

می تواند برا سازگار انسان با محیط زندگی او به امور اعتبار دست یازد .احتیاجات
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فصلنام

زندگی اجتماعی رابطه تابعیت و متبوعیتی با عقل و ادراکات عقلی دارد (همان ،ص.)142

تقسیم بند اعتباریات قبل از اجتماع و پس از اجتماع از ابداعات عالمه طباطبایی در حوزه
ادراکات اعتبار است که در حوزه علوم انسانی و بهویژه اقتصاد به عنوان پارادایم محور
تحلیلها نظر میتواند با د.
مفاهیم اعتبار ازآن اکه فرضی و قرارداد هستند و مابازا خارجی ندارند پس باید
در اذهان با یک قدرت خالقه مخصوص این معانی را وضع و خلق کنند (همان ،ص)112؛
درحاهیکه قوه مدرک از خود چنین قدرتی ندارد که از پیش خود تصویر

بسازد چه

مصداق خارجی دا ته با د و چه ندا ته با د .مادامیکه قوه مدرک با واقعیت خارجی
اتصال وجود پیدا نکند نمیتواند تصویر بسازد؛ بنابراین فعاهیت ذهن عبارت است از:
انواع تصرفات بر تصورات (خارجی) (همان)؛ در نتی ه هریک از معانی وهمی (اعتبار ) بر
رو حقیقتی استوار است (همان ،ص.)111
فعاهیت ذهنی ،مستلزم استفاده از اطالعات قبلی برا ت زیه و تحلیل و ترکیب مسئله
م هول است .این اطالعات به فهم و کشف جدید میان امد (همان ،ص .)110ذهن برا
این کشف نیازمند حد واسط است .به بیانی میان ی دن یک مفهوم مستقل برا کشف
حقیقت خارجی الزم است (همان ،ص .)111میان طبیعت انسانی از یکسو و خواص و آثار

طبیعی و تکوینی از طرف دیگر یک سلسله ادراکات و افکار میان ی است که طبیعت
نخست آنها را ساخته و به دستیار
(همان ،ص .)113قوا

آنها خواص و آثار خود را بروز و ظهور میدهد

فعالِ انسانی به حسب تکوین و طبیعت احساساتی درونی ای اد

میکنند که ان امدادن آن به ناچار صورت ادراکی احساسی خود را هم به فعل و هم به ماده
و هم به خود انسان میدهد (همان ،ص .)139اعتباریاتی که الزمه فعاهیت قوا فعالِ انسان
است و به آن اعتباریات عملی گفته می ود از جهت ثبات و تغییر و بقا و زوال تابع
احساسات درونی هستند و این احساسات ا عمومی و یا خصوصی ا قابل تغییرند.
اعتباریات عملی که به دو دسته عمومی ثابت و غیر متغیر و اعتباریات خصوصی تقسیم
می ود به ترتیب ثابت و متغیرند (همان ،ص .)130اعتباریات عملی ثابت چون
حکایت کننده قرارداد و سبک اجتماعی هستند بدون تغییرند وهی اعتباریات عملی متغیر
قابل تغییرند.
احساسات ،هی انات تخیالت و توهمات نا ی از یک پدیده اعتبار ده اجتماعی آیا
استوارند واجد تغییرند؛ هیکن تداوم تدری ی و پیوسته و متصل که مبدأ و مقصد دا ته
با د در امور احساسی و ذهنی قابل پذیرش نیست (همان ،ص.)112-103

 .3معرفی معادالت حرکت ارزشهای پویای اقتصادی
معادهه حرکت متغیرها ر د اقتصاد نقشی بسزا در ادبیات علم اقتصااد ایفاا نماودهاناد.
اهگوها ر د بهینه ،تفسیر از کارایی بین زمانی در ر اد اقتصااد هار جامعاه دارد .در
ادبیات ر د ،یا به دنبال کارایی در زمان ناپیوسته است یا به دنبال مسیر ر د بهینه در زماان
پیوسااته .اهگااو نساالهااا هاامپااوش بااا آثااار آهااه (1341م) ( ،)Allais. Mساموئلساان

(1303م)( )Samuelson. Pو دیاموند (1310م)) (Diamond, Peterمطرح می ود و اهگو
ر د پویا بهینه با مقاهه مشهور فرانک رمز (1303م) ( )Ramsey, F.Pدر خصوص معادهه
حرکت مصرف و پسانداز معرفی میگردد.
در اهگو نسلها همپوش رط بهینه یا کارایی پویا از برابر ر د جمعیت و عامل
تنزیل ذهنی با نرخ بازدهی سرمایه سرانه برقرار می ود؛ بهطور که:
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موجد حرکت هستند؟ از دیدگاه عالمه طباطبایی ،امور اعتبار

که رو

امور حقیقی
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()1

T 1

]) U  (1   ) 1 u (c 20 )   (1  R)  t 1 [u (c1t )  (1   ) 1 u (c 2t 1
t 0

s.t
K t  F ( K t , Lt )  K t 1  N t c1t  N t 1 c 2t
) 1  f (k *)  (1  R)(1  n
در طیف اهگوها

ر د درونزا (ر د بازمان پیوسته) دو منشأ ر د بهینه را میتوان

ارائه کرد .ر د بهینه با منشأ مصرف و ر د بهینه با منشأ انبا ت.
در اهگو بهینهیابی پویا پیوسته با منشأ مصرف ،معادهه حرکت پسانداز و مصرف
«رمز » برا مطاهعه تخصیص بین زمانی منابع برا پاسخ به سؤال میزان پسانداز الزم
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یک جامعه مطرح می ود .ر د جمعیت در طول زمان و عرضه بیکشش نیرو

کار،

اقتصاد را به سمت بهینهیابی حاصل از حداکثرکردن مقید مطلوبیت مصرف (سرانه) خانوار
رهنمون خواهد کرد .بهطور که:
()9



u   u (ct )e  t dt

Max

0

s.t
dkt
 f (kt )  ct  nkt
dt
در نهایت حل مسئله بهینهساز به دست خواهد داد:
()4
dct
dt
])  (ct )[ f (kt )    n
ct
معادهه حرکت مصرف در رابطه باال امل متغیرها ذهنی ( امل نرخ رجحان زمانی

) ct u(ct
 و کشش بین زمانی مصرف
) u(ct

 )  و متغیرها

ر د جمعیت  nو نرخ بازدهی سرمایه )  ) f (kاست.

عینی ر د ( امل نرخ

در دیدگاه تکمیلی ،اهگو ر د پویاا پیوساته ،اوزاوا (1313م) نارخ رجحاان زماانی
تابعی از مطلوبیت و سطح مصرف است؛ بهطور که:
t



  ( u ( cv ) dv

dt

0



 u(ct )e
0

در طیف اهگوها پویا ر د با منشأ انبا ت ،قضیه ترن پایک یا گذرگاه که بیانگر افق
برنامه ریز

بلندمدت مسیر ر د

است که از طریق انبا ت بهینه موجود

سرمایه ،به

دنبال حداکثرساختن تابع مطلوبیت اجتماعی به عنوان تابعی از مصرف سرانه است .در این
راستا تنزیل انتگرال تابع رفاه اجتماعی ،اقتصاد را از قاعده طالیی ر د متوازن فلپس دور
خو اهد نمود .رویکردها متقدّم در خصوص ر د با منشأ انبا ت موجود سرمایه را در
مقاالت ون نیومن ) (Von Neumannاینادا ) ، (Inadaمک کینز ) ، (Mckenzieنیکایدو
) (Nikaidoو ساموئلسن (1312م) میتوان دریافت کرد (به نقل از

Henry
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).)Y.Wan,Jr(1971

حرکت و زمان را آ کار میکند .در بستر خلق اعتبار امروز نیاز به پشتوانهدا تن پول و
اعتبار نیست .کارکرد اقتصاد
صرفاً الزم است برا

پول و اعتبار میتواند در قاهب اعتبار محض کل یابد.

ارزش پیداکردن پول و اعتبار ا به عنوان وسیله مبادهه ذاتاً بدون

ارزش ا دو خاصیت برا پول وجود دا ته با د :اول اینکه مبادالت جار را تسهیل کند
و دوم امکان مبادالت آتی را فراهم نماید.

*

ورود پول به مدل بین نسلی میزان بهینه پول در اقتصاد ثابت و ارزش پول با ر د
جمعیت افزایش مییابد  .اقتصاد پوهی با تخصیص بهینه مصرف بین نسلی من ر به تورم
* .نمونه سادها از اهگوها «نسلها تداخلی» منسوب به ساموئلسن (1303م) این دو ارط را بارآورده
میسازد .برا مطاهعه بیشتر رجوع ود به:
Samuelson, Paul A.; ”An Exact Consumption Loan Model of Interest with or without
the Social Contrivance of Money”, Journal of Political Economy; 1958.
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پویاییها

ارزش در اقتصاد متعارف با وجود پول نیز دامنه وسیعتر

از موضوع

منفی برابر ر د جمعیت خواهد د و نرخ بهره بهینه بین صفر تا حداکثر نرخ بهره
بیوهوژیک (ر د جمعیت) خواهد بود؛ بهطور که:
()0

Max

) u (c1t , c2t 1

s.t
Pt (1  c1t )  M td , Pt 1c2t 1  M td
Pt 1
) L(1  g t
P
) (1  n) 
, gt  1  t
Pt 1 t
) L(1  g t 1
Pt 1

 (1 

در اهگوها ر د درونزا با فرض وجود پول در تابع مطلوبیت پول بدهی و کارایی بین
زمانی را دنبال می کند .این زمینه فکر در بدو امر ،در پژوهش و دستاوردها سیدراسکی

( )Sidrauski, M, 1967از بسط اهگو
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ر د بهینه رمز

با واردکردن پول ،مطرح د.

بهطور مشخص خانوار نمونه مطلوبیت طول عمر خود را حداکثر میکند:
()1


U   [u (ct )  v(mt )]e  t dt
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0

s.t
dat
 rat  ct  (r   )mt
dt
با حل مسئله برا رسیدن به معادهه حرکت بهینه خواهیم دا ت:
) vm  t ( r  

َ ()1

uc  t
vm
 r 
uc

و میتوان نو ت:
()1

,

̇
̇
̇

()3

)

()3

)

)

)

)

)

بنابراین معادهه زیر حاصل رفتار بهینه خانوار نمونه خواهد بود:
()12

)

بنابراین رابطه ( )12نشان میدهد نرخ بهره درون و برونزمانی (Intertemporal and

) Interatemporalاندازه گیر

ده در هر نقطه از زمان در صورت رفتارها بهینه خانوار،

با نرخ بهره بازار برابر می ود .در بخش رفتارها بنگاه نیز ،نرخ بازدهی این بخش برابر با
نرخ بهره بازار است .به همین منظور هم خانوار و هم بنگاه بهطور مستمر برا برابر تمام
نرخ بهرهها رفتار ان را تعدیل میکنند .این برابر

توسط قاعده کینز )(Keynes’s Rule

)
)

()10

)
̇

̇

̇ ) ̇

)
)

 .4تحلیل ارزشهای پویای اقتصادی بر اساس پارادایم فلسفه
اسالمی
ا اره د که «وجود» یک امر بدیهی بدون نیاز به تعریف است و «ماهیت» به معنی چیاز
که در خارج در هستی وجود دارد و در ذهن رسوخ میکند .ماهیاات مایتواناد عاالوه بار
وجود خارجی وجود صرفاً ذهنی را هم دربردا ته با د و دانسته د که انسان در مواجهاه
با پدیده ها حسی ،خیاهی و تعقلی نیازمند یک افکار میان ی و واسط برا درک صحیح و
تحلیل درست جهان خارج است .بحث د که ذهن با تغییر در مفهاوم پدیاده خاارجی در
زوایا ذهنی آن پدیده جزئی و یا کلی را ت میع و یا تقسیم میکناد و یاا ر اد مایدهاد.
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خاصیت این کل از تغییر مفاهیم وجود خارج از ذهن ،کل گیر روابط علّی و معلاوهی
برا تحلیل پدیده ها اقتصاد است؛ همچنین بیان گردید که وجود کامالً ذهنی باه دهیال
علم حضور مفهوم آن یکسان درک می ود؛ اهبته مفاهمه بیناالذهانی از ارزشگذار این
درک یکسان نیازمند معیار سن شی ا به نام پول ا است که باید قرارداد ود.
حرکت و زمان مند

ش امر الزم دارد :مبدأ ،منتها ،متحرک ،محرک و کیفیت حرکت.

حرکت بنا بر ناخت فوق در پدیدههایی بروز میکند که به فعلیت کامل نرسیدهاند و
جنبها از باهقوهبودن در آنها هست .پدیدها که سراسر فعلیت و تحصیل و دارایی محض
است در آن حرکتی نیست .در مقابل هر حرکتی که در جهان خارج مشاهده می ود در
نهاد خود ترکیبی از قوه و فعلیت را دارد و آمیزها از توان و عمل است.
اعتباریات در علم اقتصاد به معنی پردازش ذهن متفکر اندیشمند اقتصاد و استفاده از
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حد واسط و میان ی برا

تحلیل پدیدهها

اقتصاد

است .توابع توهید ،مطلوبیت و

انتزاعیات در اقتصاد کالن و خرد دامنه گسترده از این حد واسط فهم ،تفکر و تعقل
اقتصاد را تشکیل میدهد.
با استناد به مباحث فوق:
چنانچه حد واسط قوه فعال انسان اقتصاد معطوف به امر متعین خارجی مشهود با د
قابلیت حرکت دارد و چنانچه حد واسط میان ی معطوف به زوایا ذهنی انسان اقتصاد
با د قابلیت حرکت نخواهد دا ت؛ در نتی ه:
 .1نرخ رجحان زمانی به عنوان پارامتر برونزا و ذهنی برا وزندهی کمتر باه مصاارف
آینده رسمیت مییابد .از بُعد ریاضی نرخ رجحان زمانی تضمینکننده یکتایی در جواب
بهینه است .عامل دیگر که در ادبیات ر د نقش پویا در ارزش ذهنی ایفا مایکناد ،نارخ
هموارکنندگی مصرف (نسبت مشتق دوم مطلوبیت باه مشاتق اول مطلوبیات حاصال از
مصرف) است که کشش بین زمانی مصرف در دو نقطه از زمان را مشاخص ماینمایاد.
این دو نرخ به عنوان یکی از ریشهها ذهنی نرخ بهره ،محور اندیشه مدافعین بهره نیاز
هست .صبر و انتظار که افراد برا امساک از مصرف امروز تحمال مایکنناد یکای از
دالیل توجیهکننده این دو ریشه ذهنی بهره اسات .ذات وجاود ایان دو مفهاوم صارفاً

ذهنی و بدون مابازا بیرونی خارجی برا انسان اقتصاد است با تعریف ارائه اده از
ویژگی وجود ذهنی ،از نسبت آن با زمان و نوع تصور واقعیت ذهنای ،قابلیات حرکات
ندارد .صورت ذهنی قابلیت حرکت ندارد که بخواهد به فعلیتی درآید .رجحان زماانی و
مطلوبیت نهایی کاهشی ا به عنوان ریشهها ذهنی نرخ بهاره در معادهاه ر اد ا تمامااً
محصول ذهن است و فعلیتی بر آن قابال تصاور نیسات .مقوهاه حرکات ا کاه تبادیل
تدری ی از قوه به فعل هست ا در مورد نرخ رجحاان زماانی و نارخ مطلوبیات نهاایی
کاهشی قابل پذیرش نیست؛ چراکه آنی است نه تدری ی .آنی اسات چاون باا مصارف
کاال یکباره تحقق مییابد ،آنی است چون با تغییر ترجیحات هحظها مطلوبیت عاوض
می ود و همچنین م دداً آنی است چون مصرف تدری ی به مطلوبیت تادری ی من ار
نمی ود .اگر رفتار مطلوبیت و رجحان مرتبط با آن مبتنی بر رفتار و فعل انسانی اسات
که تغییر از قوه به فعل را در ذات خود برقرار میکند ،کماکان این ایراد باه قاوت خاود
باقی است که این رفتار حرکتی مبتنی بر فعلیت محض است؛ حرکات ایان ارزشهاا
و فعلیت نوسانی را جانشین حرکت تدری ی میکند.
 .0ر د مصرف سرانه ،نرخ بهره واقعی (نرخ بازدهی سرمایه) و ر د جمعیات متغیرهاا
مشهود محسوب می وند .در نهایت ر اد مصارف بهیناه محصاول برآیناد متغیرهاا
حرکتی ذهنی و عینای اسات .باه دهیال آنکاه بیاانکنناده واقعیتای در جهاان خاارج و
حکایت کنناده از قاوه فعلای انساان اقتصااد اسات قابلیات حرکات خواهاد دا ات.
درعینحال نمیتوان بهدقت به این سؤال پاسخ داد که اگر هادف از حرکات متغیرهاا
پویا اقتصاد  ،ر د بهینه مصرف و پسانداز با د .ابتدا و انتها حرکات ک اسات و
آینده مسیر حرکت ر د اقتصاد چیست؟

*

* .هرچند اقتصاددانان مطرح کالسیک در این زمینه بحث دارند وهی این از معادهه حرکت استخراج
نمی ود .آدام اسمیت ،ژان باتیست سه و باستیا اقتصاددانان خوشبین و دسته بدبینها مثل رابرت ماهتوس،

دیوید ریکاردو ،مارکس و جان استوارت میل هستند .دسته خوشبینها به پیرو از عقاید آدام اسمیت
عقیده دا تند اصاهت فرد و نظامها اقتصاد یا جریان طبیعی اقتصاد ،موجب رفاه و خو بختی جامعه
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 .9هدف ر د اقتصاد بهینه درنهایت به سکون در وضعیت پایا میان امد و درنهایات باا
فرض رایط پایا ر د مصرف صفر مساو با

f (kt )  

خواهد بود؛ هرچناد از

بعد ریاضی معادهه حرکت صحیح است* ،ا اکاالت وارده چندگاناها باه ایان معادهاه
حرکت از منظر فلسفی و عقلی وارد است :اول اینکه چگونه پارامترها نارخ باا منشاأ
ذهنی (غیر قابل حرکت) و منشأ عینی و خارجی (دارا آثار واجد حرکت معطاوف باه
فعل انسان) کنار هم معادهه حرکت را میسازد و مسیر بهینه را برقرار میکند؟ دوم اینکه
در وضعیت پایا چگونه نرخها ذهنی و عینی ارزش با هم برابر می ود و این برابار
میان زوایا ذهنی با ارزش پویا عینی و مشهود با چه معیار ارزشگذار بیناالذهانی
برقرار می ود؟
 .4اتصاهی و ممتدبودن و پیوستگی حرکت در مدلها ر د اقتصااد بارا تبیاین فاعال
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حرکت م هول است **.در مقابل ر د اقتصاد باید پیوساتگی ،اتصاال و امتاداد را در
عامل جمعیت و ر د آن امکان جست و کند ***.عامل ر اد جمعیات هماواره ویژگای
خواهد د و دسته بدبینها ضمن قبول همان قواعد ،اجرا آزاد همان قوانین مکشوفه را موجب فقر و بر
اثر آن ،سران امی وم و آیندها تاریک برا جامعه انسانی پیشبینی میکردند.
* .معموالً مدلساز ریاضی در علم اقتصاد اندیشهها فکر در قاهب ریاضی تبیین می ود؛ بهطور نمونه


با تنزیل جمعیتی در تابع هدف  u  u (c )e( n )t dtمقصود آن است که ریشه بهره و بازدهی سارمایه
 t
0

را به رجحان زمانی ارتباط دهد؛ درحاهی که در رویکردها معمول این ریشه بازدهی سرمایه به جمعیات
مرتبط می ود.
** .چنانکه در متن مقاهه نیز ا اره د ،در بعضی از اهگوها ر د به جا بیاان نظریاه اقتصااد از واژه
کشف استفاده ده است که نشاندهنده اهمیت رسیدن به یک قاعده کلی در مفهوم حرکت و زمان است
که یا بهطور ضمنی مفاهیم عقلی و فلسفی را در حوزه اقتصاد به عنوان یک حقیقت واحد پذیرفته اسات
و یا توجه خود را معطوف عامل انسانی ر د اقتصاد کرده است بهطور که به تعاادلهاایی کاه در آن
متغیرها اقتصاد باید با ر د جمعیت برابر با د. .اینکه این کشف یک ا اتراک در دریافات حقیقات
فلسفی است و یا نشاندهنده توجه به عامل انسانی در ر د اقتصاد است ،مستلزم تحقیق مستقل خواهد
بود.
*** .رویکرد کامالً متضاد در اهمیتدادن به نقش عامل جمعیت در اهگوها ر د پویا در اقتصاد غرب

تبدیل پیوسته و متصال قاوه باه فعال را در نهااد خاود دارد .ارزشهاا اقتصااد در
اوهویتبخشیدن به معیار کار به عنوان قوه و تاوان باه فعلیاترسایده در طاول زماان و
متبلور ده در کار ،باید مبذول کار به عنوان تبلور فعلیت عملکرد انسانی با د.
 .0ورود پول در تابع مطلوبیت به منزهه نگهدار پول و کسب مطلوبیت به عنوان ماهیت
صرفاً ذهنی بدون مابهازا بیرونی است  .این مطلوبیت ذهنی به رجحان نقدینگی برا
نگهدار پول بدون کارکرد مبادالتی آن تعریف می ود .در این منطق فرد دارنده پول
برا دا تن بدون کارکرد مبادالتی و صرفاً کنز پوهی پادا ی بهصورت بهره پوهی ،به
عنوان نرخی قابل محاسبه در طول زمان (نرخ بهره بینزمانی) و بهره پوهی در یک زمان
(درونزمانی) دریافت کند .غیر از دهیل ذهنیبودن معیار ادراک اعتبار
مطلوبیت پول ،دهیل بهره پوهی در مقوهه ادراکات اعتبار

در تابع

نیز قابل نقد است :در

حقیقت ،ادراکات اعتبار به عنوان قرارداد که معیار سن ش ارزش در جامعه هستند،
نباید تغییر کنند؛ همانگونه که یک متر تعریف مشخص قرارداد دها دارد ،پول هم به
معیار ارزش یکسانبودن دچار خد ه میگردد .باید ر د پوهی ثابت و با منشأ امر
متعین خارجی باهقوه دارا حرکت با د .در مقابل ر د پول اعتبار با منشأ بدهی،
قابل پذیرش نیست .چون نه قوها به فعلیت رسیده است و نه تدریج و نه اتصال و
پیوستگی برقرار است و نه انتهایی برا آن میتوان قائل بود .نتی ه ر د پوهی با منشأ
بدهی جعل بهره پوهی و رجحان نقدینگی است که آثار فلسفی حرکت و زمان را در
خود ندارد و چون جعل است در حوزه اقتصاد نتایج مذمومی در ناکارایی ،بیکار و
توزیع نابرابر ثروت ای اد میکند *.میتوان اثبات کرد چنانچه پول به امر باهقوه متحرک
را میتوان در اندیشه فکر «ارو ،داسگوپتا و ماهر» ( )0229مشاهده نمود .در ایان مقاهاه معیاار خااهص
پس اناداز و ارزش جمعیتای را از طریاق تاابع مطلاوبیتی کاه ساطح جمعیات نیاز جزئای از آن اسات:
dt

( v  )t



 V (t )   N (v)u (cv )eتبیین میکند.
t

* .زمینهها جعلی در خلق اعتبار و آثار آن بر بیکار و ناکارایی اقتصااد و نیاز توزیاع ناابرابر ثاروت و
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متصل ود بدون افزایش ح م آن ارزش پول بیشتر خواهد د؛ هذا رجحان و یا
نقدینگی به عنوان ریشه ذهنی بهره و ماهیت ذهنی صرفاً در ذهن امکان ر د دارد.
مطابق استدالل ر د ذهنی واجد آثار خارجی نیست؛ بنابراین نمیتواند باعث ر د و
نمو اقتصاد با د .مطلوبیت نهایی پول در دو زمان که به کشش مطلوبیت پول در دو
نقطه از زمان به دهیل ماهیت ذهنی آن و ر د ذهنی نمیتواند واجد حرکت و
ارزشها پویا اقتصاد با د.

جمعبندی و نتیجهگیری
معادهه حرکت در پویاییها

اقتصاد مستلزم حرکت تدری ی مادها

است که فعلیت

توهید پیداکرده است .مبنا و زیربنا حرکت مستلزم تکیه بر امر باهقوها است که بتواند
امکان حرکت دا ته با د .وجود ذهنی در حوزه اقتصاد (مانند مطلوبیت نهایی مصرف در
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دونقطه از زمان (نرخ هموار کنندگی مصرف) ،نرخ بهره درون زمانی و بین زمانی مصرف،
رجحان نقدینگی و نرخ بهره پوهی) ،به دهیل عدم امکان خروج قوه به فعل و نیز تدری ی و
اتصاهی بودن حرکت ،قابلیت پدیده زمانمند بودن در علم اقتصاد را ندارند.
تقدم انسان به عنوان فاعل حرکت مستلزم اهزام همراهی محرک در طول حرکت اتصاهی
همراه با متحرک است؛ در نتی ه محور حرکت و ر د اقتصاد انسان است که هم قوه و
توان برا پیشرفت دارد و هم آن را به فعلیت میرساند و هم در کنار متحرک خود دارا
حرکت است؛ ازاینرو معادهه حرکت در طول و بستر زمان کل نمیگیرد مگر با حرکت و
ر د عامل انسان در بستر زمان؛ در نتی ه توجه به معادهه حرکت اقتصاد منبعث از اندیشه
فلسفی مضاف در اقتصاد ر د مستلزم پرداختن به عامل پویایی حرکت با محوریت انسان
به عنوان عامل فعال در امر اقتصاد است که همه متغیرها خارجی با محوریت او فعاهیت
میکنند؛ ازاینرو سطح و ر د جمعیت موجد ر د اقتصاد است.
توجه به سطح و ر د جمعیت و برقرار

محدودیت بر عامل پول و اعتبار با نگاه

اقتصاد متأثر از اندیشه فلسفه اسالمی به حذف متغیرها ذهنی بهره و آثار مترتب بر آن
میان امد.
درآمد در مقاهه مستقلی امکان بحث خواهد دا ت.

وجود ذهنی یعنی پذیرش تصور آنی و رفتار اقتصاد مبتنی بر آن است .عدم تدریج و
اتصال یعنی عدم وجود حرکت و عدم پذیرش زمان به مفهوم فلسفی آن ،حتی اگر در
معادهه ریاضی حرکت امکان دا ته با د؛ هیکن امکان منطقی نخواهد دا ت .آنچه نمود غیر
منطقی این موضوع را آ کارتر میسازد ،برابر و تأثیرگذار عامل ذهنی ارزش است که
پویایی و امکان حرکت را به هحاظ منطق فلسفه مضاف گفته ده در مقاهه ،ندارد.
ارائه توجیه علمی برا ارزش ها ذهنی پویا در اقتصاد در تنظیم معادالت پویا ر د
اقتصاد  ،به عنوان کارکرد رفتار اقتصاد قابل قبول است؛ وهی بررسی ریشهها تحلیل
ورود اینگونه ارزشها با بدیهیات عقلی پایهگذار

ده قابل پذیرش نیست.

آنچه در نگرش اقتصاد متعارف از منظر بینش و مشرب فلسفی در مقوهه ر د و حرکت
ارزشها ذهنی و عینی مشاهده می ود تناقض در مفهوم حرکت و عامل زمان در ترسیم
چگونگی پویایی ارزشها ذهنی و عینی در اقتصاد متعارف غرب است .بهطور مشخص
فرآیند ر د و حرکت ارزش ها ذهنی و عینی در کنار هم در ادبیات ر د اقتصاد که با
فلسفی رو نی ا بهجز موارد مورد ا اره ا ندارد؛ هرچند در استفاده از ظرایف ریاضی در
بیان تئور و ترسیم معادالت کار بسیار عمیقی ان ام ده است.
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