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خلق آثار فاخر و طراحی تابلوهای ماندگار هرچند وابســتگی غیرقابل انکاری
به ذهن و ذوق خالق اثر دارد ،اما بدون یاری اراده برتر و گوشــه چشم یار همیشه
مهربــان ،هیچ اثری مانــدگار نخواهد ماند و در دل تاریخ ثبت نخواهد شــد .در
این میان ،حســن توجه و مساعدت عزیزان همراه و دوستان و همکاران شفیق در
پیدایی اثری جاودان که از اشــکاالت و نقایص کمتری برخوردار باشد ،بدون شک
از اهمیت واالیی برخوردار اســت؛ بهویژه آنکه شرکتکنندگان در جشن باشکوه
ژرفنگری در مرزهای دانش ،از علم ،ذوق و استعداد وافری برخوردار باشند و با
«اثر» بتوانند همذاتپنداری منحصربهفردی برقرار کنند.
ِ
کتــاب با عنوان «زیباییشناســی علم اقتصاد» را که حاصل ســالها مطالعه و
پژوهشم است و به حول و قوه الهی سرانجام توانستهام آن را برای چاپ آماده کنم،
پیش از چاپ ،جهت مالحظه تعدای از اســتادان گرانسنگ عرضه داشتم .استادان
بزرگوار تصدیق فرمودند کــه روش مطالعه و پژوهش در این کتاب کامال بدیع و
تازه بوده و تاکنون از طرف اندیشــمندی بررسی نشده و پای کمتر متفکر اقتصادی
به عرصههای تحلیلی و مرزهای کنکاشــی در این کتاب رســیده است .لذا ،آنها با
بزرگواری منحصربهفردی که در ذات علمای ایرانی-اسالمی بهوفور یافت میشود،
بر من منت گذاشتند و با بزرگواری ،یادگاری ارزشمند از خویش در کتاب برجای
گذاشــتند که آنها را بر اساس حروف الفبا به نظر خوانندگان میرسانم .از تکتک
این بزرگواران سپاسگزاری کرده و بهرسم ادب و احترام دستشان را میبوسم.
علیرضا رحیمی بروجردی
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بسمه تعالی
دکتر رحیمی بروجردی زحمت زیادی برای نوشــتن کتاب «زیباییشناســی علم
اقتصاد» کشیدهاند .خواندن این کتاب بر دانش خواننده میافزاید و وقتی که صرف
خواندن آن شود ،هدر نرفته است.
1
ابراهیم شیبانی
***
به نام خالق قلم
یکــی از نکات قابل توجــه در ارزیابی نقش پژوهــش در چگونگی تاثیرگذاری
بر ارتقای کیفیت و ژرفنگری ســطح علمی دانشپژوهــان در محافل آکادمیک،
ازجمله دانشکدههای اقتصاد ،تمرکز بر گسترش مرزهای دانش ،بهویژه پرداختن به
موضوعات جدید و بدیع است؛ اما باید انگاشت آنچه را که امروزه در دانشگاههای
ما ،بهویژه در دانشــکدههای اقتصاد و علیالخصــوص در دوره دکترا ،به آن توجه
نمیشــود ،تمرکز بر روی مرزهای دانش و آشــنایی دانشجویان با پایههای نظری
مباحث اقتصادی اســت .تسلط بر روی صرفا مدلهای بعضا پیچیده نئو-کالسیک
بدون توجه به اینکه بنیانهای تئوریک آنها چیســت و تا چه اندازه قوی هســتند،
درنهایــت راه بهجایــی نخواهد برد .نتیجه این نوع نگاه چیــزی جز دنبالهروی از
روشهای موجود ،که در بسیاری از موارد ممکن است ما را به نتایج ناقص یا غلط
رهنمون کند ،یا اینکه در بهترین شرایط ،نگاهی موردی 2به موضوع ارائه دهد ،چیز
دیگری بهدست نخواهد داد .برای رهایی از این سیکل معیوب و رسیدن به مرزهای
دانش و بسط و گسترش آن باید بهصورت ریشهای به مباحث اقتصادی نظر افکنده
شود که به اعتقاد اینجانب ،این تنها راهِ رسیدن به دستاوردهای جدید بوده و باید
توسو سوق داد.
دانشجویان دوره دکترا را در فرایند یادگیری و پژوهش به این سم 
مطالعه کتاب «زیباییشناسی علم اقتصاد» که توسط محقق اندیشمند و پر تالش
جناب آقای دکتر رحیمی بروجردی اســتادتمام دانشــکده اقتصاد دانشگاه تهران
 -1دکتر ابراهیم شــیبانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد -دانشــگاه تهران ،رئیس کل اسبق بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران و از دوســتان و همکاران بسیار عزیزم است .او در حالیکه شاعری فرهیخته و تواناست،
توانسته علم اقتصاد را بهصورت کاربردی در صحنه عمل آزمون کند.
2- Ad Hoc

 -1دکتر ابراهیم گرجی استادتمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از محققان برجسته و اندیشمندان توانای دانشکده
اقتصاد بوده که دارای تالیفات متعددی در اقتصاد کالن و تاریخ عقاید اقتصادی اســت .دکتر گرجی از دوستان و
همکاران فهیم و دلسوزم در دانشکده اقتصاد است که در ارتقای سطح علمی دانشکده اقتصاد ،بهویژه دورة دکترا
طی سالیان پیشین ،نقش بسیار ارزشمند و تاثیرگذاری ایفا کرده است.
 -2دکتر ابوالقاســم توحیدینیا از اعضای جوان هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه تهران است که برخی از
پیشنهادهای او برایم بسیار مفید بود.

11

نگاه هفت اقتصاددان ایرانی به کتاب زیباییشناسی علم اقتصاد

بهرشــته تحریر درآمده است ،میتواند کمک شایانی به پویندگان این روش و نگاه
علمی کرده ،که از یکســو بر اهمیت توجه به بنیانهای تاریخی-فلسفی و نظری
مبانی علم اقتصاد تاکید کرده و از دیگرســو ،نقش واقعی دانشجویان و محققان را
در فرایند پژوهش و یادگیری این قبیل موضوعات و توجه واقعی به مرزهای دانش
به آنها گوشزد میکند.
1
ابراهیم گرجی
***
باسمه تعالی
قلم شیوای استاد گرانقدر ،دیدگاههای اقتصادی متعارف را با رویکرد زیباییشناختی
خاص خود بهســطور آورده و محمل مناسبی را برای عالقهمندان به آشنایی با این
دیدگاه و البته مشتاقان طرحی نو در این حوزه یا منتقدان این دیدگاه و بهخصوص
از منظر شرقی و باالخص از منظر دینی فراهم آورده است.
2
ابوالقاسم توحیدینیا
***
بسمه تعالی
در ایــن کتاب برای اولین مرتبه موضوع هولوگــرام (تمامنگاری) اقتصادی جهان
مطرح شــده اســت .این طرح نو با الهام از اثر معروف نویسنده آمریکایی ،به نام
«مایکل تالبوت» ،در کتاب برجســته خود بهنام «جهان هولوگرافیک» انجام شــده
است .جناب آقای دکتر رحیمی بروجردی ،که صاحب کتب مختلفی در زمینههای
اقتصادی و اجتماعی هستند ،در این کتاب سعی کردهاند که سیر تاریخ اندیشههای
اقتصادی را در مفهوم هولوگرام اقتصادی احصاء و تحلیل کنند.
با تقدیر و تشــکر از کار ارزشمند ایشان که راه را برای تحقیقات آینده در این
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زمینه میگشاید ،باید خاطرنشان کرد که این موضوع همانطور که ایشان در صفحه
 16بیان کردهاند:
«در این کتاب در تالش هســتم که نشــان دهم نظریههای اقتصادی از دیرباز
تاکنون از پیوســتگی غیرقابل تفکیکی برخوردارند ...تمامی اندیشــه و نظریههای
اقتصادی که از بدو تولد آدم تاکنون توسط «انسان اقتصادی» تفکر ،طراحی و تبیین
شدهاند ،در یک مجموعه مدون در قالب الگوی هولوگرافیک ،بهصورت هولوگرام
(تمامنگار) توســط نظم هستی در جهان بهتصویر کشیده شدهاند ».نیاز به تحقیق و
تتبع عمیقتری دارد.
البته ناگفته عیان است که اثر گرانسنگ آقای دکتر رحیمی بروجردی راه را برای
محققان آینده روشــن و باز کرده که برای نظریههای اقتصادی این پیوستگی را به
عمق و دقت تبیین کنند.
اینجانب مطالعه این کتاب را به کلیه پژوهشگران علم اقتصاد علیالخصوص در
زمینه تاریخ عقاید اقتصــادی توصیه کرده و برای آقای دکتر رحیمی بروجردی از
خداوند متعال آرزوی توفیقات بیشتری را دارم.
1
جعفر عبادی
***
باسمه تعالی
تو آن جمعی که عین وحدت آمد
کسی این سر شناسد کو گذر کرد

تـو آن واحــد که عین کثرت آمد
ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد

شیخ محمود شبستری ( 687-720ه.ق)

هرچند شناخت «جزء» ،که ویژگی دانش در قرون اخیر است ،از آنچنان اعتباری
برخــوردار بوده که نافی آن صرفا از منزلت خویش میکاهد ،لیکن «اجزا» موضوع
شناخت در کالبد و سیســتم و «کل» است که بهدلیل تدارک نظامی از عوامل علّی
 -1دکتر جعفر عبادی از دوستان بسیار دوستداشتنی و از همکاران بسیار عزیز و ارزشمندی است که بنا به اصرار،
از ذکر منصبهای او خودداری میکنم.

 -1دکتر حسن سبحانی استادتمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است .او با اخالقی خوش و رویی گشاده همواره
دوست و یاوری مهربان برایم در دانشکده اقتصاد بوده است.
3- Normative Economics

2- Positive Economics
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و گســترانیدن قلمروی از آغاز تا فرجام ،دوران طوالنی حیات یک معرفت بشری
را با تمامی دقایق و آنات و شــیوهها و افتوخیزهای آن متجلی میسازد و زیبایی
متکاملشدن دانش را روایت میکند.
از ســوی دیگر ترسیم این واقعیت ،بهدلیل عمق تاریخی و گستره معرفتهای
ذیمدخل در آن کاری صعب و پیچیده اســت که معمار آن لزوما باید از عالقه و
اســتعداد و فرصت کافی برای احراز توانمندی به ســاماندهی آن برخوردار شده
باشد.دکتر رحیمی بروجردی در تالیف کتاب «زیباییشناسی علم اقتصاد» نشان داده
اســت که هم آن نسبتهای کل و جزء با هم را میشناسد و هم این قابلیت انجام
کار علمی دشوار را به ظرفیتهای معرفتی خویش افزوده است.
1
حسن سبحانی
***
به نام آفریننده خرد
زمانیکه واژه «زیباییشناسی علم اقتصاد» را از جناب آقای دکتر رحیمی بروجردی
شــنیدم ،تعجب کردم با اینکه رجاء واثق داشتم ،ایشــان همیشه نوآوریهایی در
صحنه علم از خویش بروز میدهد؛ اما با اینهمه این واژه پیشتر به گوشم نرسیده
بود .کتاب ایشان را که مالحظه کردم ،متوجه معانی ژرف آن شدم و دانستم که این
استاد ارجمند ،توانسته یکبار دیگر بر نوآوریهای علم اقتصاد بیافزاید.
ما بهطور کلی اقتصاد را به دو روش اقتصاد اثباتی 2و اقتصاد هنجاری 3بررســی
میکنیم .در اقتصــاد اثباتی ،اقتصاددانان بهدنبال کشــف نظریههای اقتصادی بوده
کــه در مجموع حاصل تتبعات آنها ،علم اقتصاد را تشــکیل میدهد که مورد قبول
اقتصاددانان است .در اقتصاد هنجاری اما ،سالیق و بایدها و نبایدها بررسی شده و
اتفاقا همین امر اســت که اقتصاددانان در خصوص موضوعات مختلف با یکدیگر
اتفاق نظر ندارند .این تفاوت در سلیقه بهعلت درک انتخابهای مختلف از اقتصاد
هنجاری نشات میگیرد .برای مثال ،کاهش تقاضای کل در میان روشهای مختلف
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اقتصادی بهمثابه یکی از روشهای مؤثر برای مبارزه با تورم مدنظر اکثر اقتصاددانان
است؛ اما اینکه چه روشی باید در کدامین بخش از اقتصاد برای کاهش تقاضا مورد
اســتفاده قرار گیرد (در مخــارج اداری ،در کمک به فقرا ،در هزینههای دفاعی ،در
بهداشت عمومی ،در آموزشهای درســی و...؟) ،اقتصاددانان در انتخاب روش با
یکدیگر تفاوت دارند.
چرا اقتصاددانان متفاوت فکر میکنند؟ چرا مطلوبیت آنها یکی نیست؟
جناب آقای دکتر رحیمی بروجردی در این اث ِر باارزش به ریشه اقتصاد هنجاری
میرود و انتخابهای مختلف را برای انســان اقتصادی ناشــی از فلسفه ،ادبیات،
فرهنگ و سایر معرفتهای بشری برمیشمارد.
اســتاد دانشــمند دکتر رحیمی بروجردی کتابهای متعدد و زیادی را بهرشته
تحریر درآورده اســت که هرکدام نوآوری مخصــوص بهخود را دارد؛ ولی کتاب
«زیباییشناســی علم اقتصاد» ،اثری است که به خواننده معلومات تازه و بیشتری را
ارزانی میبخشد و از این ِ
گل خوشبو ،عطر دلانگیزی بهمشام میرسد که رایحه آن
خواننده را به مستی میکشاند.
موفقیت جناب آقای دکتر رحیمی بروجردی را از درگاه احدیت خواهانم.
1
حمید دیهیم
***
به نام خداوند جان و خرد
خوشــحالم که بار دیگر شاهد خلق اثری بدیع و عظیم از دکتر رحیمی بروجردی
یشناسی علم اقتصاد» مرا در ابتدا کنجکاو کرد و برایم جدید
هســتم .عنوان «زیبای 
و حاوی نکات تاملانگیز بود ،زیراکه اقتصاد اساســا مظاهر مادی زندگی انسان را
مورد توجه قرار میدهد ولیکن ادامه عنوان کتاب« :نگرشی زیباییشناسانه به تطور
اندیشهها و رفتار انسان اقتصادی از یونان باستان تا عصر جدید» شناسایی موضوع
کتاب را برایم آسانتر و یادآوری کرد که وجود ،هستی و آفرینندگی آنها در منتهای
 -1دکتر حمید دیهیم دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ،رئیس انجمن اقتصاددانان ایران ،رئیس انجمن ادبی
و هنری صایب و از دوستان و همکاران بسیار ارزشمند و نازنین من در دانشکده اقتصاد است .گشادهرویی این استاد
نازنین ،فرهیختگی وی را دوچندان کرده است.
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 -1دکتر علیاکبر نیکواقبال دانشــیار دانشــگاه تهران ،از دوستان بسیار عزیز و همکاران قدیمی و باوفای من در
دانشکده اقتصاد است که با ُحسن ُخلق و چهرهای گشاده ،سراسر انرژی مثبت و پویایی بوده و اطرافیان خود را از
چنین موهبتهایی در همهحال بینصیب نمیگذارد.

نگاه هفت اقتصاددان ایرانی به کتاب زیباییشناسی علم اقتصاد

زیبایی بلکه خود زیبایی است (خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد) و انسان
مظهر و جانشین آفریدگار زیبایی در این کره خاکی است .به این ترتیب ،اندیشه و
رفتار انسان حتی در بُعد «انسان اقتصادی» تمام وجوه و ابعاد انسان ،یعنی هولوگرام
(تمامنگاری) فکری انسان ،را نمایان میسازد .جریانهای تاریخی ،بهویژه در عصر
جدید ،از فلســفه و علم گرفته تا فرهنگ ،هنر ،سیاست و اجتماع در حال تکامل و
تحقق وجود خود انسان یا آفریدگار یا خود هستی هستند.
به شما دوست دانشمند تبریک میگویم که دری تاریخی و تازه برای شناخت
زیبایی در فکر و رفتار «انسان اقتصادی» و خارج شدن از یا تامل بیشتر در «جهالت
تخصص» ،که دنیای ما را در حال پرکردن است ،باز کردید .شاد و سالمت باشید.
1
علیاکبر نیکواقبال
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کتاب «زیباییشناسی علم اقتصاد» یا «نگرشی زیباییشناسانه بهتطور اندیشهها
و رفتار انســان اقتصادی از یونان باستان تا عصر جدید» در هشت فصل بهقرار زیر
تالیف شده است:
 -1کلیات؛  -2عصر سیاسی-اجتماعی یونان باستان؛  -3عصر امپراطوری روم؛ -4
دوران تاریکی در اروپا؛  -5قرون وسطی در اروپا؛  -6رنسانس؛  -7مکاتب ادبی-هنری
اومانیستی و بورژوازی؛  -8مکاتب فلسفی-سیاسی اومانیستی عصر جدید.
از آنجا که «علم اقتصاد»« ،علم انتخاب» است ،در طراحی نوشتههای کتاب تالش
داشتهام که ضمن بررسی «تفکر انسان اقتصادی» طی دورههای زمانی مختلف« ،انتخاب
اقتصادی» او را در رفتارها و نگرشها در قالب «کلیتی هولوگرافیک» در نظم اقتصادی
جهان معلوم ساخته و ضمن بررسی بسیار اجمالی رویدادهای تاریخی و نگرشهای
فلســفی؛ نگاهی «زیباییشناسانه» در بررسی اندیشهها و رفتار انسان اقتصادی نیز ارائه
داده تا «رضایتمندی» او را طی زمانهای مختلف از «انتخاب اقتصادی» خویش آشکار
سازم .به این منظور ،خواننده خوشذوق را در سرزمین تاریخ و فلسفه با نوای دلنشین
شعر و ادبیات همآوا کردهام و افزون براین ،نقش اسطورهها ،تاریخ گذشته و سیر تفکر و
فلسفه و تاثیرات اندیشههای کهن را در تطور علم اقتصاد بهنظاره نشستهام .پس ،در حد
بضاعت و فضای اختصاص یافته برای کتاب ،رد پای رفتارها و اندیشه انسان اقتصادی
را در کوشش ذهنی ادیبان و نویسندگان درکنار نگرشهای فلسفی در فضایی که تمامی
از تفکر «اومانیسم» نشات گرفتهاند ،بهتصویر قلم کشیدهام.
در همین رابطه ،چند نکته را باید پیشاپیش ذکر کنم:
این کتاب را با ســبک و ســیاق معمولی که برای تحریر کتاب «تاریخ اندیشه
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اقتصادی» در میان نویسندگان رواج دارد ،ننوشتهام و بنابراین ،خواننده نباید بهدنبال
مطالبی باشد که بهطور معمول در کتابهای درسی مربوط به تاریخ تفکر اقتصادی
برای دانشجویان نوشته میشود .پس این کتاب« ،تاریخ اندیشه اقتصادی» نیست.
ســعی کردهام در این تحقیق مفصل ،در البهالی رویدادهای تاریخی و اندیشههای
فلســفی از نگاه زیباییشناسانه با نمایانکردن هولوگرام اقتصاد و الگوی هولوگرافیک
اقتصاد در اندیشههای ادبی-تاریخی-فلسفی و هنری بهدنبال رفتارها و اندیشههای انسان
اقتصادی باشم که هرکدام بهطور قطع در تطور علم اقتصاد تاثیر بسزایی داشتهاند .بنابراین،
ِ
مختلف نحلههای اقتصادی نیست ،بلکه اندیشهها و
این کتاب دربرگیرنده نظریههای
رفتاری را در حوزههای مختلف بررسی میکند که بر تطور علم اقتصاد طی زمان تاثیر
گذاشتهاند .اعتقاد دارم که علم اقتصادی که امروزه در دانشگاههای دنیا تدریس میشود،
حاصل همین رفتارها و اندیشههای تاریخی-فلسفی-ادبی و هنری هولوگرامگونه است.
بنابراین ،جای خالی این تحقیق را در میان انبوه کتابهای اقتصادی خالی میدیدم و از
سالیان بسیار دوری که تحریر این کتاب را آغاز کردهام ،آرزوی بهسرانجام رساندن آنرا
داشتهام و اکنون خوشحالم که آرزوی دیرینهام تحقق یافته است.
هرچند که وقت زیادی برای دستهبندی مطالب کتاب صرف شده است و سعی
وافر داشــتهام که موضوع مهمی از قلم نیفتد ،اما واقعا اگر مبنا را بر شــرح مفصل
مطالب میگذاشــتم و رفتار و اندیشه انســان اقتصادی را در تکتک رویدادهای
ِ
فلسفی شــرق و غرب بررسی میکردم ،حجم کتاب بایستی دهها
تاریخی و افکار
برابر وضع موجود میشد و البته مطالعه همین مقدار هم شاید از حوصله برخی از
خوانندگان خارج باشــد .بنابراین ،فرض را بر این گذاشتهام که این کتاب میتواند
مبنای شروع تحقیق مفصلی باشــد که پژوهشگران و نویسندگان عالقهمند به این
ســبک از تحقیــق در آینده دنبال کرده و در خصوص تکتــک موارد ،به نگارش
کتابهای جامعی همت گمارند .این موضوع را نهتنها در بررســی آرای فالسفه و
نویســندگان باید دید ،بلکه تاثیری که هرکدام از مکاتب هنری و فرهنگی بر تطور
علم اقتصاد داشته اســت و از همه مهمتر ،تاثیر «اسطورههای شرق» در تطور علم
اقتصــاد که همگی جا دارد در کتابهایی جداگانه و با نگاهی موشــکافانه بهغور
گذاشــته شــوند .خواننده تیزبین تصدیق میکند که نادیدهگرفتهشدن این مطالب

 -1خواننده عالقهمند میتواند برای آشنایی با «اسطورههای شرق» به تاریخ تمدن (مشرق زمین) اثر ویل دورانت
یا خرده اوســتا (چاپ راستی ،)1352 ،گنج شایگان (ســیدمحمدعلی جمالزاده ،)1376 ،کارنامة اردشیر بابکان
(محمدجواد مشــکور ،تبریز  1329یا مهری باقری  ،)1378یادگار زریران (ماهیار نوایی ،)1387 ،داســتانهای
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و کتابهای بیشماری از این سنخ مراجعه کند.
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بهویژه تاثیر «اسطورههای شــرق» بر تطور علم اقتصاد دلیل بر بیاعتنایی نویسنده
نبوده است ،بلکه از یکسو هدف نویسنده در این کتاب ،نگاهی زیباییشناسانه به
تطور علم اقتصاد در غرب بوده و از سوی دیگر ،پرداختن به این موضوعات ،حجم
کتاب را چند برابر وضعیت موجود میکرد 1.امیدوارم که در آینده بتوانم این مطالب
را در کتابهای دیگری مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار دهم.
در بررســی آرای برخی از فالسفه ،شعرا و نویســندگان ،خواننده تیزبین ممکن
است فکر کند که موضوع اصلی کتاب نادیده گرفته شده و تاکید بر ارائه افکار و آثار
غیراقتصادی آنها شده است .غرض نویسنده آن بوده است که در حد امکان و بهصورت
اجمال ،خواننده را با ســیر تاریخی تفکر و البته آرای نویســندگان آشنا سازد تا از این
رهگذر بتواند افکار اقتصادی آنها را عیان ســازد .هرچند که پرداختن به آثار کامل این
افراد از حوصله کتاب حاضر خارج است ،اما امیدوارم همین مقدار اندک توانسته باشد،
آشنایی مختصری از روندهای تاریخی و سیر افکار اندیشمندان طی زمان ارائه دهد.
علت شروع پژوهش از یونان باستان این بوده است که باور تفکر یا هولوگرام
اومانیســم در رفتارها و اندیشــههای اقتصادی در همین دوره در سرزمین فکری
«انســان اقتصادی» پیدا شده و هولوگرام فکری ســایر اندیشمندان در حوزههای
مختلف معرفت بشــری را شکل داد .تاثیر حوزههای فکری و هنری بر تحول علم
اقتصاد ،همگی در دایره هولوگرام فکری اومانیســتی بوده و نقش انسان اقتصادی
بهمثابه فعال ما یشــاء در آنها غیرقابل انکار اســت .هولوگرام فکری اومانیسم در
«رنســانس» یکبار دیگر نمایان شــد که از آن به «تفکر عصر جدید» یاد کردهام.
هولوگرام فکری عصر جدید اعم از فلسفه ،شعر ،موسیقی ،نقاشی ،مجسمهسازی،
معماری ،آداب و معاشــرت و ...در حوزههای علوم بشــری ازجمله علم اقتصاد
نمایان شــد و در حالیکه در تمامی رشتههای علمی تاثیر میگذارد ،سمتوسوی
هرکدام را در الگوی هولوگرافیک اقتصاد با خود همآوا و همجهت میکند .الگوی
هولوگرافیک اقتصاد در این تحقیق که بر مبنای نگاه زیباییشناســانه و پرداختن به
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هولوگرامهای فکری هنری-فلســفی و تاریخی نمایش داده شده است ،میخواهد
نشــان دهد که چگونــه میتواند به «رضایتمندی» و نیازهــای هر دوره از زمان
خویش ،پاسخ شایستهای دهد.
در پایان ،ضمن سپاسگزاری ،شایسته است از دوستان و اندیشمندانیکه مرا در
به سرانجام رساندن این اثر ،یاری كردند؛ بهویژه از استادان گرانسنگ جنابان آقایان
دکتر حسن سبحانی ،دکتر ابراهیم شــیبانی ،دکتر علیاکبر نیکواقبال ،دکتر ابراهیم
گرجی ،دکتر جعفر عبادی ،دکتر حمید دیهیم ،دکتر ابوالقاســم توحیدینیا و دکتر
محمود مشهدی احمد تشکر و قدردانی کنم .بدیهی است که خلق آثار فاخر بدون
یاری اراده برتر و گوشه چشم یاران همیشه مهربان ،امکانپذیر نخواهد بود.
افزونبراین ،بر خود الزم میدانم که از حســن ظن مســئولین محترم انتشارات
دنیای اقتصاد ،بهویژه دوست جوان و اندیشمند جناب آقای احسان برین دانشجوی
دکتــرای اقتصاد که با دقت نظر فراوان متن را خواندند و از آغاز تا پایان چاپ این
اثر با دلسوزی همراهی مطمئن برایم بودند و همچنین جناب آقای علیرضا بختیاری
ریاســت محترم شــرکت «دنیای اقتصاد تابان» که با ســخاوت و خورشیدصفتی،
سرمایهگذاری شایستهای را برای خلق این اثر در طبق اخالص و مروت قرار دادند
و درنهایت از ســرور اندیشمند و گرانمایه جناب آقای محمود صدری مدیر محترم
انتشــارات دنیای اقتصاد ،که با گشادهرویی و روحیهای آکادمیک پذیرفتند تا این اثر
بهنحو مطلوبی بهزیور طبع آراسته شود ،تشکر و سپاسگزاری کنم .بدون شک ،حسن
توجه و مســاعدت تمامی این بزرگواران در پیدایی اثری جاودان که از اشکاالت و
نقایص کمتری برخوردار باشــد ،از اهمیت بســزایی برخوردار است؛ بهویژه آنکه
شرکتکنندگان در این جشن باشکوه برای ژرفنگری در مرزهای دانش ،خالصانه و
خورشیدصفتانه هرچه داشتند ،در طبق اخالص و بزرگواری نهادند.
امیدوارم حاصل تالشهای همه کســانیکه در راه اعتالی علم در این سرزمین
به فعالیت و ممارســت مشــغول هســتند ،مورد رضایت حــق تعالی و حضرت
بقیها .ّ..االعظم (عج) قرار گیرد.
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
استاد تمام دانشکده اقتصاد -دانشگاه تهران1393 -
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در ابتدا الزم بهذکر اســت که این فصل میتواند بهعنوان «نتیجهگیری» کتاب نیز
دیده شــود و خواننده با مطالعه این فصــل میتواند تصویری کلی از مطالب کتاب
بهدست آورد (بههمین دلیل است که فصلی را با عنوان نتیجهگیری در کتاب اضافه
نکردم) .پژوهش پیرامون زیباییشناسی «سیر تفکر» را باید از دل تاریخ بیرون آورد
و بههمیــن معنی ،پیداکردن ردپاهایی را که هرکدام توانســتند در تطور علم اقتصاد
و اندیشــه و رفتار «انســان اقتصادی» مفید واقع شــوند .درواقع« ،تفکر» و بهدنبال
آن «انتخابی» که صورت میگیرد ،به قدمت پیشــینه «انســان اقتصادی» و اندیشــه
آدمی سابقه داشــته و زوایای پیدا و پنهان آن ،ریشه در تاریخ بشریت دارد .بررسی
تاریخی نشان میدهد که تقابل میان اندیشههای مختلف اعم از بشری یا ماورایی و
«انتخابهای» متفاوتشان ،یکی از عوامل جدایی انسانها از یکدیگر بوده و بخشی از
نزاع میان آنها را شکل داده است .افزون براین ،تاثیر تفکر پیشینیان و انتخابهایشان
در تطور علمی در رنسانس و پیدایی علوم جدید ازجمله علم اقتصاد و سایر علوم
اجتماعی ،رفتاری و انســانی کامال آشکار و غیرقابل اجتناب بوده که توسط «انسان
اقتصادی» در کلیتی هولوگرافیک صورت میگرفته است؛ اما چنین تحولی در علم،
ریشه در تاریخ بشریت دارد و از زمانی آغاز شد که بشر پا بهعرصه گیتی گذاشت.
ســاختار و مطالب متنوع این کتاب حول سه محور نگارش یافته است که عبارتند
از« :انسان اقتصادی»؛ «زیباییشناسی» و «ادراک هولوگرافیک اقتصاد» .در این فصل
ضمن رمزگشایی اجمالی این سه محور به معرفی کلی کتاب نیز پرداخته خواهد شد.

 -2انسان اقتصادی
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انســان اقتصادی 1با تولد آدم متولد شد و قدمتی بهاندازه شناختی دارد که انسان از
خلقت خویش دارد .در مرتبه نخست ،انسان بهدنبال رفع حوائج مادی و ترجیحات
مــادی خویش بود تا برای ادامــه حیات زنده مانده و قادر بــه حرکت و فعالیت
باشــد .حس کنجکاوی ،زیادهخواهی و فرصتطلبی انســان او را بر آنمیداشت
که برای حداکثرســازی منافع مادی خویش به ابزار اطالعات کامل دست پیدا کرده
و با اســتفاده از تجربیات خویش و گذشــتگان ،عادتها و رسوم درکنار باورها و
اندیشــههایی که طی دوران مختلف برایش حاصل شــده و همچنین بهرهگیری از
منطق عقالیی و یافتن شــناخت کامل از شــرایط پیرامونی طی دورههای مختلف
زمانی ،کمترین اشتباهات را در تصمیمسازیهای و انتخابهای اقتصادی خویش
داشــته باشــد .اما چگونگی انتخابی بهینه و رفع حوائج مادی همه مطلوبیتی نبوده
اســت که انســانهای اقتصادی بهدنبال ارضای آن بودهاند؛ بلکــه افراد و جوامع
مختلــف ،طی تمامی دوران تاریخ ،مطلوبیتهای غیرمادی متفاوتی نیز داشــتهاند
که حتی حاضرند برای بهدســت آوردن آنها از بخشــی یا حتی تمامی درآمدهای
خویش صرفنظر کرده یا هزینه بهدســت آوردن آنها کنند .متاسفانه اکثر مطالعات
اقتصادی« ،انســان اقتصادی» را صرفا از تحوالت اندیشــه از رنسانس به بعد دیده
است .در این مطالعات« ،انسان اقتصادی» دوره مرکانتالیسم با رهبریت «ویلیام پتی»
که برخی او را پدر علم اقتصاد میدانند ،بهدنبال زراندوزی بود و ســپس انســان
اقتصادی فیزیوکراتها بهدنبال حداکثرسازی سود مادی و لذتی بود که ریشه آنرا
در نظام و قدرت طبیعت و بدون دخالت دولت جســتجو میکرد .کالســیکها با
تبعیت از فیزیوکراتها ،اصل لذتجویی و توجه به نفع شــخصی را که سابقهای
چند هزار ســاله داشت ،محرک فعالیتهای «انســان اقتصادی» دانستند و اسمیت
با طراحی نظام اقتصاد آزاد بیان داشــت که تحقق منافع شــخصی میتواند ،منافع
جامعه را محقق سازد .حداکثرسازی منافع شخصی همراه با کار یا هزینه کمتر برای
لذتجویی و رضایتمندی بیشــتر و اضافی کــه از منطق عقالیی پیروی میکند،

1- economic man

1- Marginalism
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ِ
اقتصادی مکتب مارژینالیسم 1یا «نهاییگرایی» بود که بر مطلوبیت
استدالل انســان
نهایی کاال توسط مصرفکننده تاکید داشت .در ادامه ،انسان اقتصادی نئو-کالسیک
با بیان تز «مطلوبیت نهایی» ،همچنان بر حداکثرسازی منافع شخصی و لذتجویی
تاکید داشت .اندیشه «انســان اقتصادی» کالسیکها و نئو-کالسیکها از  1776تا
نیمه دهه  ،1930بر اذهان اقتصاددانان حاکم بود اما حاصل این اندیشه نتوانست بر
بحرانهــای دهه  1920و  1930میالدی در آمریکا و اروپا فایق آید؛ تا اینکه «جان
مینارد کینز» ( )1883 -1946در  1936با نگارش کتاب «نظریه عمومی اشتغال ،بهره
و پول» نشان داد که نوســانات اقتصادی نمیتوانند توسط نیروهای حاکم بر بازار
اصالح شوند و دخالت دولت برای رسیدن به تعادل و اشتغال کامل الزم است .اما
«انسان اقتصادی» کینز هم نتوانست بر مشکالت اقتصادی فایق آید و بحث پیرامون
اقتصاد بازار غیرمتمرکز ،شرایط اشتغال کامل ،شرایط رقابتی بازارها ،رشد اقتصادی،
تورم ،رکود ،نقش قیمت و دســتمزد در تعدیل بازارها ،بهینهکردن رفتار بنگاهها و
مصرفکنندگان ،چســبندگی یا انعطاف قیمتها ،نقش اثرات ثروت و نرخ بهره بر
روی مصرف و سرمایهگذاری و بسیاری دیگر از موضوعات مهم اقتصادی در مکاتب
مختلف اقتصادی تاکنون ادامه داشــته و «انسان اقتصادی» همچنان بهدنبال بهترین
و مناســبترین «انتخاب» و سیاست برای فایقآمدن بر مشکالت اقتصادی پیشرو
و افزایش رفاه مصرفکننده بوده اســت .در اکثر مکاتب اقتصادی پس از رنسانس،
«انســان اقتصادی» با اســتفاده از ابزار عقالنیت ،توجه شدید به منفعت شخصی و
اصل خودخواهی ،فردگرایی و لذتجویی ،فعالیتهای خویش را جهتدهی کرده
و بهدنبال حداکثرسازی منافع شخصی است .اما درواقع ،آنچه مکاتب اقتصادی پس
از رنسانس بر آن پافشاری میکنند ،بخش کوچکی از تفکر انسان اقتصادی از بدو
خلقت تاکنون بوده است .درمجموع ،یکی از موضوعات مهمی که ما در این کتاب
بهدنبال آن هستیم ،نشاندادن این واقعیت است که نخست ،آنچه مکاتب اقتصادی
پس از رنسانس ادعا کردهاند ،ریشه در «تفکر و اندیشهای کهن» و بهعبارتی ،تاریخ
بشــریت دارد که «انتخابهای اقتصادی انسان اقتصادی» را متجلی ساخته است و
دوم« ،انسان اقتصادی» از دیرباز تاکنون ،فقط به دنبال لذتجویی و منافع شخصی
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نبوده ،بلکه انتخابها و مطلوبیتهای خویش را در حوزههای دیگر نیز جســتجو
میکرده است .در این نگرش« ،انسان اقتصادی» فقط محدود به نگرشهای مکاتب
اقتصادی پس از رنســانس نشده ،بلکه باید انگیزهها و محرکهای حرکت او را در
اندیشــهها و مؤلفههایی جستجو کرد که حداقل در غرب ،ریشهای چند هزار ساله
دارد .بدیهی است که همین نگرش را در شرق نیز میتوان بررسی کرد.
مطالعات تاریخی بهروشــنی نشــان میدهند که تقابل میان اندیشهها در طول
تاریخ منشا اقتصادی داشــته و درواقع« ،انتخاب اقتصادی» و انگیزههای اقتصادی
«انسان اقتصادی» در بهکرسی نشــاندن رفتار یا تفکری خاص ،نقش مهمی را ایفا
کرده است« .ویل دورانت» این موضوع مهم را بهقرار زیر خالصه میکند:
«فرومهای سیاســی ،نهادهای دینی و خالقیت فرهنگــی همه در واقعیتهای
اقتصادی منشــا دارنــد ...اگر یونانیها بر تنگــه «داردانل» تســلط اقتصادی پیدا
نمیکردند ،هرگز کســی ســخن از «آگاممنون» و «اخلیس» و «هکتور» نمیشنید؛
این جاهطلبی اقتصادی بود که هزار کشــتی بهسوی «ایلیون» روانه کرد نه رخسار
«هلن» ...پول اتحادیه «دلوســی» پارتنون را بنا کرد؛ خزانــه مصر «کلئوپاترا» ،روم
تحلیلرفته «آوگوستوس» را جان تازه بخشید ،برای «ویرژیل» مقرری ساالنه درست
کرد و «هوراس» را به نانپارهای رســاند .جنگهــای صلیبی مانند جنگهای روم
با ایران ،کوشــشهایی بود که غرب برای تســلطیافتن بر راههای بازرگانی شرق
میکرد .کشف آمریکا درنتیجه شکســت جنگهای صلیبی بود .بانکداری خاندان
«مدیچی» هزینههای نهضت رنســانس در فلورانــس را تامین میکرد .بازرگانی و
صنعت شــهر «نورنبرگ» به «دورر» امکان رشد را داد .انقالب فرانسه نهبدان سبب
رخ داد که «ولتر» طنزهای جانانه مینوشــت و «روســو» داســتانهای پراحساس
میآفرید ،بلکه بدان ســبب بهوجود آمد که طبقات بورژوا بهحد رهبری اقتصادی
رســیده بودند ،برای سرمایهگذاری و بازرگانی آزادی عمل قانونی میخواستند ،در
اشــتیاق قبول اجتماعی بودند و شور قدرت سیاسی در سرشان بود ...بانکداران که
روند کشاورزی و صنعت را تعقیب میکنند ،در راس هرم اقتصادی قرار میگیرند؛
آنها ســرمایهها را به بانکها میخواننــد و جریان آنها را هدایت میکنند؛ پولهای
ما را در دو راه بــهکار میاندازند :وام و بهره و تعهدات بازرگانی را قبضه میکنند
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و گاه به اســتقبال مخاطره میروند تا ســودهای سرشــار بهچنگ آرند .از خاندان
«مدیچی» در فلورانس و «فوگرها» در آوگسبورگ تا «روتشیلدهای» پاریس و لندن
و «مورگانهای» نیویورک ،بانکداران همیشــه در جلسات هیئت حاکمه نشستهاند،
مخــارج جنگها و پاپها را تامین کردهاند و گاه نیز آتش انقالبی را برافروختهاند.
شــاید یک راز قدرت ایشــان آن باشــد که درنتیجه مطالعه بر نوسانات قیمتها،
دریافتهاند که تاریخ زیر و باال دارد و پول آخرین چیزی اســت که مرد عاقل برای
روز مبادای خود ذخیره میکند .تجربه گذشــته جای شکی باقی نمیگذارد که هر
نظــام اقتصادی بــرای برانگیختن افراد و گروهها به کار و تولیــد ،باید دیر یا زود
بهشکلی از انگیزه سودخواهی متکی شود .عواملی مانند بردگی ،نظارت دستگاههای
پلیســی ،یا شور و شوق ایدئولوژیکی ،اگر به جانشینی انگیزه سودخواهی برگزیده
شــوند ،کمحاصل یا پرهزینه یا بیدوام و زودگذر از آب درمیآیند ...پس از آنکه
نظم سیاســی امپراطور روم باختری درهم ریخت ( 476میالدی) ،تا چند قرن فقر
و تهیدستی سایه گسترد ،ســپس اندکاندک تمرکز ثروت تازهای آغاز شد؛ اینبار
سلسه مراتب کلیسای کاتولیک از بخشی از این تمرکز ثروت برخوردار بود .نهضت
اصالح دینی از لحاظی توزیع مجدد این ثروت بود ،و ضبط اموال و عواید کلیسا و
تخصیص آنها به امور غیرروحانی ،صورت گرفت .در انقالب فرانسه کوششهای
خشــونتآمیزی که برای توزیع مجدد ثروت انجام گرفت در روستاها با «شورش
ژاکری» که روستاییان بر ضد اشراف در  1358برپا کردند ،و در شهرها با کشتارهای
دســتهجمعی همراه بود ،و حاصل عمده آن انتقال مال و امتیاز از طبقه اشــراف به
1
طبقه بورژوا بود».
انگیزههای اقتصادی و حتی غیراقتصادی در طول تاریخ ،محرکی برای پیداکردن
بهترین انتخاب ،روش یا مناسبترین نظام اقتصادی برای افزایش منفعت اقتصادی
بوده است .برای اینمنظور ،عوامل متنوعی در یافتن روش یا نظام اقتصادی بهیاری
«انسان اقتصادی» آمده و او سعی کرده است در قالبها و صورتهای مختلف اعم
از ادبیات ،شــعر و هنر تا فلسفه و سیاست و روندهای تاریخی و حتی تمسک به
اســطورهها و از دریچه تلفیق تخیل و تعقل ،بهترین شیوه رفتار و اندیشه اقتصادی

را که متضمن باالترین منفعت ،رفاه یا حتی ســعادت «انســان اقتصادی» باشد ،از
«الگوی هولوگرافیک هســتی» استخراج کرده و آنرا بهکرسی عمل یا نظر بنشاند.
مطالعه کوشــشها و مجاهدتهای «انســان اقتصادی» طی تاریخ برای پیداکردن
مناسبترین رفتار و اندیشه اقتصادی که در البهالی صفحات تاریخ ،سطور اوراق
فلســفی و حتی صورتبندیهای مختلف مکاتب هنری نهفته است ،ضمن داشتن
اهمیت و جذابیت فــراوان در تطور علم اقتصاد ،کمتر بهصورت یکجا و در قالب
مجموعهای واحد در معرض مطالعه گذاشته شده است .لذا ،نویسنده سعی کرده در
حد بضاعت و امکان ،با ارائه نگاهی زیباییشناسانه ،رفتارها و اندیشههای مختلف
«انسان اقتصادی» را از البهالی تاریخ و فلسفه و هنر استخراج کرده و آنرا در قالب
کتاب حاضر در معرض نقد و مطالعه قرار دهد.
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در این کتاب ،نگاههای متفاوت اما همسو با «زیباییشناسی» ارائه دادهام که عبارتند از:
 -3-1با نگاه زیباییشناسانه ،میتوان شناخت بهتری از فضاها ،شرایط و اوضاع
پیرامونی پیدا کرد که این امر ،فهم و نگرش ما را نسبت به موضوعات مورد مطالعه
تغییر داده و در جهت درست و واقعی اصالح میکند .زیباییشناسی به ما میآموزد
که چگونه میتوان با نظمی منطقی و هماهنگ و از طریق درکنار گذاشــتن اجزای
مختلف معرفت بشــری (برای مثال ،هنر ،ادبیات ،فلســفه و ،)...به کلیت موضوع
مورد مطالعه (در اینجا ،اقتصاد) دســت پیدا کرد .بنابراین ،نگاه زیباییشناســانه را
هم میتوان در علوم طبیعی بهکار برد و هم در علوم اجتماعی و انســانی از جمله
اقتصاد؛ در این کتاب ،نگاه زیباییشناســانه از طریق امتزاج تعقل (اقتصاد) و تخیل
(هنر ،فلسفه ،ادبیات و )...و بهعبارت دیگر ،کاربرد هنر ،اخالق ،ادبیات و فلسفه در
مولفهها و نظریههای اقتصادی ارائه شده است.
 -3-2بهنظر من ،زیباییشناســی در اقتصاد عبارتســت از اثری که هرکدام از
نحلهها یا نگرشهای اقتصادی بر رفتار «انســان اقتصادی» برجای گذاشــته که به
جابجایــی یا تغییــر در رفتارهای مصرفی ،تولیدی ،تجــاری و ...فرد یا بنگاههای
اقتصادی منجر میشود.
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 -3-3زمانیکــه از زیباییشناســی در این کتاب ســخن میگویــم ،منظورم
«رضایتمندی» یا حس خوبی اســت که افراد یا بنگاههــای اقتصادی از عملکرد
مولفههای اقتصادی دریافت میکنند .در اینجاســت که بهجرات میتوانم بگویم که
کاربرد نگرشهای اقتصادی توانسته زیباییشناسی اقتصادی را عینیت ببخشد.
 -3-4چون اعتقاد دارم که نگرشها و مکاتب اقتصادی (برای مثال :کالسیک،
نئو-کالسیک ،کینزین ،پولیون ،نهادگرایی و )...در مجموع از کلیتی هولوگرافیک در
نظم اقتصادی جهان برخوردارند و این کلیت از راه هنر ،فلســفه ،ادبیات ،تاریخ و
دیگر مولفههای معرفت بشــری تقویت شده یا نظام یافته است ،هر جزء یا بخشی
از نگــرش بهتنهایی نمایانگر کلیت بوده و بنابراین نهتنها از نظم زیباییشــناختی
برخوردار اســت ،بلکــه میتواند هرکدام در شــرایط مخصــوص بهخود حس
رضایتمندی فردی یا جمعی ایجاد کرده و آنرا در رفتار «انسان اقتصادی» نمایان
ســازد .پس ،هرکدام از نگرشهای اقتصادی که بتوانند انتقالدهنده چنین حســی
باشند ،بیانگر عینیتیافتن زیباییشناسی در علم اقتصاد است.
بنابرایــن ،هدف مــن در این کتاب برقــراری رابطه میان «تفکــر» و «انتخاب
اقتصادی» در دورههای مختلف زمانی از دریچه پنجره زیباییشناســانه است .آنچه
اصرار بر آن داشتهام ،القای این نکته است که نمیتوان رفتار و نگرش اقتصادی را
خارج از رفتارهای اجتماعی و حتی روانی و تمایل به حس درونی و ذهنی زیبایی
که در همه حال در انســان طبیعی وجود دارد و او ســعی کرده آنرا توسط فلسفه،
هنر ،شــعر و ادبیات و سایر مقوالت علوم انسانی و اجتماعی عرضه کند ،جستجو
کرد .از طرفی ،در هر مرحله از مراحل زندگی آدمی و رفتارهای اقتصادی او ،نوعی
از حس یا درک زیبایی در ذهن وی پدیدار میشــود که البته بهمثابه عاملی مستقل
از رفتارهــای اقتصادی خارج از ذهن پدیدار شــده و متعاقبا نگرشها ،تصمیمات
و رفتارهــای اقتصادی او را متاثر و جهتدار ســاخته و «انتخاب» او را در حوزه
اقتصادی میســر میسازد .بنابراین« ،انسان اقتصادی» در فرایند ژرفنگری در تفکر
اقتصادی که با نگاه زیباییشناســانه بهدست میآورد ،نهتنها حس بهتری نسبت به
زندگی پیدا میکند ،بلکه معنی و مفهوم انتخابهای اقتصادی و رفتارهای خویش
را در محیط پیرامونی بهتر میتواند درک کند.

 -4ادراک هولوگرافیک اقتصاد
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منظور از «الگوی هولوگرافیک» 1چیست؟ این الگو نشان میدهد که هر جزء کوچک
و حتی هر ذرهای از آن ،تمام ویژگیها و اطالعات کل را در برداشته و حاوی تمامی
محتوای کل در هر جزءاست .از این منظر ،کل جهان و تمامی اجزای آن که تاریخ
و اندیشه آدمی را در بر میگیرد ،مثل «هولوگرام»( 2تمامنگار) است؛ یعنی ،هر ذره
آن ،همه جهان را در خود دارد .از آنجا که من در این کتاب نگاهی زیباییشناسانه
به تطور علم اقتصاد داشتهام و سعی دارم که تلفیق «عقالنیت» و «تخیل» را در کنار
تاثیر تاریخ ،فرهنگ ،ادبیات ،شعر ،هنر و سایر فعالیتهای ذهنی و شهود هنری در
پیدایی رفتار و اندیشههای اقتصادی بررسی کنم ،استفاده از الگوی هولوگرافیک در
علم اقتصاد را بهترین روش دریافتم که درواقع ،این الگو نهتنها حاوی زیباییشناسی
است ،بلکه دید جامعی نسبت به نظریهها و جهان اقتصادی ارائه میدهد .بنابراین،
بهرهبــردن از «ادراک هولوگرافیک» برای توضیح رفتارها و اندیشــههای اقتصادی
بهمعنای بازکردن آغوشی گشاده بر مناظر متنوع و نامتناهی تاریخ ،فرهنگ ،ادبیات،
احساسات و شهود ذهنی و هنری و همچنین واقعیت جوامعی است که طی دوران
مختلــف در تطور و تکامل علــم اقتصاد نقش داشــتهاند .از منظر هولوگرافیکی،
واقعیتهای عینی و اقتصادی ،محصول تصویری است از منظری خاص که بر ذهن
نظریهپرداز اقتصادی افتاده و در حالیکه سعی در نمایانکردن چهره واقعیت دارد،
همزمان میپذیرد که چهرههای واقعیت نامحدود بوده و بســته به کیفیت موجهای
تداخلی که بر ذهن تابانده میشوند ،آن را میسازند .درمجموع ،اعتقاد دارم که یک
کلیت هولوگرافیک در نظم اقتصادی جهان وجود دارد که غیرقابل تجزیه بوده و هر
جزء ناچیز از رفتار و اندیشههای اقتصادی در دوران مختلف تاریخی بیانگر همین
کلیت هولوگرافیکی است که از دیرباز در رویههای «انسان اقتصادی» وجود داشته
و در هر دوره ،شکل خاصی از آن بهمنصه ظهور رسیده است .اصوال هر اندیشه یا
نظریهای خواه علمی یا به اصطالح غیرعلمی ،از کیفیت غیرفیزیکی برخوردار بوده
و هولوگرامگونه است .در بهترین حالت ،نظریهپرداز بتواند آنرا بهصورت سهبعدی
در فضای موضوع آن تحقیق و علم بهتصویر کشــیده و ســپس توسط پدیدههای
2- Hologram

1- Holographic pattern

29

فصل اول :کلیات

پیرامونی تبیین کند .هولوگرام اندیشــه همیشــه پابرجاست حتی اگر پس از مدتی
غیرکاربردی بودن آن توســط تخمینهای کاربردی آشــکار شود ولی در مجموع
میتوان گفت که «جابجا شــدن» هولوگرام نظریه قدیمی با نظریه جدید را که آن
نیز هولوگرامگونه ظاهر میشــود ،میتوان در دنیای موازی هولوگرامهای اندیشه
توضیح داد .منظور من از دنیای موازی هولوگرامهای اندیشه این است که میتوان
برای توضیح پدیدههای پیرامونی در زمانهای مختلف متوسل به چندین هولوگرام
نظریه شد که اصطالحا گفته میشود یکی توسط دیگری ابطال شده است ،اما این
ابطالپذیــری بهصورت قراردادی و با توجه به علم محدود بشــر بوده و آن نظریه
بهاصطالح ابطالشده هنوز در الگوی هولوگرافیک اندیشه بشری پابرجاست.
در این کتاب در تالش هســتم که نشــان دهم نظریههــای اقتصادی از دیرباز
تاکنون از پیوســتگی غیرقابل تفکیکی برخوردارند .بهعبارت دیگر ،تمامی اندیشه
و نظریههای اقتصادی که از بدو تولد آدم تاکنون توســط «انسان اقتصادی» تفکر،
طراحی و تبیین شــدهاند ،در یک مجموعه مــدون در قالب الگوی هولوگرافیک،
بهصورت هولوگرام (تمامنگار) توسط نظم هستی در جهان بهتصویر کشیده شدهاند.
حال اگر این مجموعه عظیم را به هزاران هزار تکه کنیم و اشعه لیزر را به هر جزء
(که احتماال فکر کنیم هر تکه نظریه واحدی را نیز در خود جای داده است) بتابانیم،
خواهیــم دید که آن جزء بســیار کوچک ،کل مجموعه یــا نمایی کامل از تصویر
کتــاب اقتصادی را بهمعرض نمایش ما میگذارد .یعنی ،هر جزء از نظریه اقتصادی
میتواند تصویر کاملی از تفکر اقتصادی را برایمان حاصل کند .بههمین دلیل است
که «دکتر سایمون» در تشریح هولوگرام معتقد است که ذهن هولوگرافیک میتواند»
هر تفکری را که تاکنون شــکل گرفته ،یا در آینده شــکل خواهد گرفت ،در خود
داشــته باشد»« .دکتر دیوید سایمون» مدیر بخش پزشکی «مرکز چوپرا برای بهبود»
و نویســنده کتاب «خرد بهبود» مینویســد« :تصویر تمامنگار (هولوگرام) ،تصویر
ســهبعدی است که از فیلم دو بُعدی حاصل میشود .ویژگی منحصر بهفرد تصویر
تمامنگار (هولوگرام) آن اســت که از هر ذره فیلم ،میتوان عکس سهبعدی کامل
را پدیــد آورد .کل در هر ذره موجود اســت و از همینرو به آن تصویر تمامنگار
(هولوگرام) میگویند .بههمین ترتیب ،تمامی جنبههای کیهان در یکایک ما موجود

اســت .نیروهایی که ماده را در سراسر کیهان تشکیل میدهند ،در یکایک اتمهای
بدن ما یافت میشــوند .ذهن میتواند هر تفکری را که تاکنون شکل گرفته ،یا در
آینده شکل خواهد گرفت ،در خود داشته باشد .درک این حقیقت ،دریچه زندگی را
بهروی ما میگشاید و ما را بهسوی آزادی نامحدود هدایت میکند .تجربهکردن این
حقیقت ،مبنای خرد حقیقی اســت» .1جالب است که این نظریه در اندیشه عرفانی
«موالنا» موج میزند ،آنجا که میفرماید:
عاش ِق خویش است و عشق خویش جو
عاش ِق کل است و خود کل است او
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بهطور خالصه ،ادراک هولوگرافیک اقتصاد که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته،
بر مبنای موارد زیر استوار است:
الــف -من نظریههای اقتصادی را بهطور عموم بهصــورت «هولوگرام» میبینم و
بهطورکلی اعتقاد دارم که تمامی نگرشها ،مکاتب و نحلههای اقتصادی (یا سیاســی،
فلسفی ،ادبی و هنری) ،هرکدام بهتنهایی از هولوگرام مخصوص بهخود تشکیل شدهاند
و همیشــه ماندگارند که در این کتاب ،از هرکــدام به «هولوگرام فکری» یا «هولوگرام
اندیشــه» یاد کردهام .یعنی ،نظریههای اقتصادی دو بُ ِ
عدی از پیش طراحیشده (دارای
طول یا محور  yو عرض یا محور  )xتوســط نظم اقتصادی حاکم بر جهان هســتی،
توســط نورهای مختلف اعم از تاریخ ،فرهنگ یا حتی احساس و تخیل که از بیرون
بر آن تابیده میشــود ،دارای عمق شده و بهصورت ســهبعدی در عالم مادی توسط
نظریهپرداز اقتصادی بهصورت کامال «مرئی» ظهور پیدا میکنند .هرچند فرضیه «الگوی
هولوگرافیک اقتصاد» و «هولوگرام اندیشه اقتصادی» در این کتاب رمزگشایی شده است،
اما با نگاهی عمیق میتوان دریافت که اتفاقا اندیشه هولوگرافیک بودن نظریهها مورد
تایید شماری از فالسفه و اقتصاددانان نیز قرار گرفته است ،هرچند آنان بهصراحت از
«الگوی هولوگرافیک»« ،هولوگرام فکری» یا «هولوگرام اندیشه» سخنی بهمیان نیاوردهاند،
اما ساختار نظریهها و استداللهای آنان ،نشانهای از تایید این فرضیه است که هر نظریه
اقتصادی« ،برچسب هولوگرام» مخصوص بهخویش را داراست و باید آنها را بهصورت
هولوگرام و در فضایی سهبعدی تحلیل و بررسی کرد .ازجمله فالسفهای که قایل به این
 -1فورد ،دبی ،نیمة تاریک وجود ،ترجمة فرناز فرود ،ص 40

2- Holton, Gerald, p. 24, 1973
3- empirical data
5- Viskovatoff, Alex, pp. 394-415, September 2003

1- Themata
4- intuition
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نظریه است« ،جرالد هولتون» بوده که بهاصرار محور  zرا در فضای دو بُعدی  xو  yاضافه
میکند .او معتقد اســت که بسیاری از تحلیلها و نظریههای علمی الزاما در دنیای دو
بُ ِ
عدی مشاهدات بیرونی و استدالل منطقی حاصل نمیشوند و باید ابعاد دیگری ازجمله
دریافتهای شهودی را برای کسب تصویری واضح و تحلیلی کاملتر به آنها اضافه کرد.
بهعبارت دیگر ،اگر روشهای حاصل از مشاهده ،منطق و عقلگرایی نتیجهای را در علم
برایمان حاصل کردند ،اما همزمان نتیجه بهدستآمده از لحاظ آرای «شهودی» یا «تجربه
شهودی و درونی» برای محقق و عالم پژوهشگر ،اقناعکننده نبود ،باید چه کرد؟ آیا نباید
بُعد ســومی را که «هولتون» از آن به «تماتا» 1یاد میکند ،بهفضای دو بُعدی تحلیل که
اکثر علما از آن بهره میجویند ،اضافه کرد؟ 2از اینرو «الکس ویسکوواتوف» اقتصاددان
نهادگرا با استفاده از نظریه «هولتون»« ،جریان اصلی اقتصاد» و بهطور کلی «اقتصاد نئو-
کالسیک» را که به اعتقاد وی از متدولوژی «جان استوارت میل» بهره جسته و تا به امروز
از این روش اســتفاده میکند ،زیر سوال میبرد .او معتقد است که «جریان اصلی علم
اقتصاد» و اقتصاد نئو-کالســیک فقط با استفاده از روش قیاسی و عقالنیت میخواهد
فرضیههای خود را بهکرسی ادعا بنشاند ،در حالیکه در بسیاری از تحلیلهای اقتصادی
باید محورهای دیگری ازجمله «تماتا» را اضافه کرد و آن هنگامی است که مشاهدات
تجربه بیرونی یا عقالنیت قیاسی بهدرستی نتوانند تصویر واضحی از واقعیت موضوع
را ارائه بدهند .یعنی« ،تماتا» عبارت اســت از آرا و دریافتهای شهودی که عالم را در
جریان تحقیق تحت تاثیر قرار میدهد« .ویسکوواتوف» میپرسد که حال اگر «اطالعات
تجربی» 3با «تماتا» ناسازگاری نشان دادند ،اقتصاددان باید کدامین را بر دیگری ترجیح
دهد؟ آرای شهودی یا تجربه بیرونی؟ او ادعا میکند که مواقع ثبتشده بسیاری وجود
دارد که اقتصاددان ،شــهود درونی 4خویش را بر تجربه بیرونی یا متدولوژی عقالنیت
ارجحیت داده اســت 5.تمامی این موارد و مواردی از این دســت که در آرای برخی از
اقتصاددانــان وجود دارند ،بر کلیتی هولوگرافیک اذعان دارند که بنا بر آن ،موضوعات
اقتصادی باید در دنیایی سهبعدی نگریسته و تحلیل شوند و این همان دغدغه کلی من در
این کتاب بوده که اعتقاد دارم تبیین و قوام هر نظریه اقتصادی با استفاده از دریافتهای
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درونی صورت گرفته است که این دریافتها شامل فلسفه ،ادبیات ،شعر و هنر درکنار
اسطورهسازی و تاریخ و مواردی دیگر که در کتاب به آنها اشاره شده ،میشود.
از این منظر ،هر نظریه اقتصادی« ،برچســب هولوگرام» مخصوص بهخویش را
داراست که از یکسو منحصر بهفرد و غیرقابل تقلید بوده و از سوی دیگر پیوستگی
و وحدت انکارناپذیری با کلیتی هولوگرافیک در نظم اقتصادی جهان برقرار کرده
است .بنابراین ،هر نظریه در حالیکه جزء کوچکی از کلیت علم اقتصاد را تشکیل
میدهــد ،اما خود تمام مشــخصات ،اطالعات و ویژگیهای «کل» را داراســت و
بهعبــارت دیگر ،محتــوی کل در هر جزء از نظریههای اقتصادی وجود داشــته و
بدینسان «الگوی هولوگرافیک اقتصاد» را تشکیل میدهد .این ادعا البته فقط برای
علم اقتصاد صادق نیست ،بلکه کل جهان را دربرمیگیرد؛ از اینروست که «بوهم»
ادعا میکند« ،کل جهان ،خود یک هولوگرام است».1
چراکــه هر ذره آن تمام جهان را در برگرفته و درهمتنیدگی کل اجزای جهان
و تمامی نظریههایی که بهگونهای درصدد تبیین و توضیح آنند ،ادغام کل عالم را در
بــر دارد« .این ایده که آگاهی و زندگی و بهواقع همه چیزها (ازجمله علم اقتصاد)،
مجموعههای در خود پوشیده سرتاسر عالمند ،یکسویه شگفتانگیز دیگر نیز دارد:
همانطور که هر بخش از یک هولوگرام مشتمل بر تصویر کل آن است ،هر بخش
از عالم (و از جمله هر بخش از علم اقتصاد) نیز کل آنرا در خود پوشانده است...
زیرا در اصل ،تمام گذشته و پیامدهای تمام آینده نیز در هر قلمروی کوچک زمان
و فضا پوشــانده شده است .هر ســلول بدن ما بهواقع تمام عالم کیهانی را در خود
پوشــانده اســت و همین در مورد هر برگ گیاه ،هر قطره باران و هر ذره غبار نیز
صادق است که بدینسان ،معنای جدیدی به شعر معروف «ویلیام بلیک» میبخشد:
جهان را ذره شن دیدن و بهشت را در یک ُگل خودرو

بــینهــایت را در کـف دست خود نــگهداشتــن
و ابدیت را در یک ساعت

2

 -1تالبوت ،مایکل ،جهان هولوگرافیک ،ترجمه داریوش مهرجویی ،ص 41
 -2همان ،،صص 67 -68
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اگر این نظریه را بپذیریم که هر ســلول بــدن ما ،عالم کیهانی را در خود جای
داده اســت ،بنابراین ،آنچه در پیرامون مادی ما رخ میدهد ،در نظم اقتصادی جهان
مســتتر بوده و «دستی نامرئی» در خلق ،پیدایی ،ثبوت و به تعادل رساندن آن بهکار
نرفته ،بلکه آنچه هست کامال «مرئی» بوده و در نظم مستتر و حتی نامستتر اقتصادی
عالم هســتی در قالب «الگویی هولوگرافیک» طراحی شــده است .یعنی« ،الگوی
هولوگرافیک اقتصادی» نهتنها علل رفتار و اندیشه اقتصادی را نمایان میکند ،بلکه
واقعیتهای آنســوی نظریه دو بُعدی را که ممکن است برای نظریهپردازانی مثل
«آدام اســمیت» نامعلوم باشد و بهناچار «دست نامرئی» را در برقراری تعادل دخیل
میســازد ،بهصورت سهبعدی آشــکار کرده چراکه عمق و درون نظریه دو بُعدی
توسط نورهای مختلف اعم از تاریخ ،فرهنگ یا حتی احساس و تخیل که از بیرون
بر آن تابیده میشود ،نمایان میشود.
ب -نظریههای اقتصادی هرکدام بهشــیوه و روش خود بهدنبال برقراری «نظم» و
«تعادل» هستند و درواقع ،میتوان گفت که چنین نظمی از نظم مستتر در عالم هستی
نشات گرفته اســت .نظم و تعادل اقتصادی از نگاه زیباییشناسانه را نمیتوان خارج
از نظم حاکم بر عالم هســتی جســتجو کرد و بنابراین ،یکبار دیگر در اینجا ادراک
هولوگرافیک در تبیین نظریههای اقتصادی حاکم است .همانطور که به ادعای بسیاری
از فیزیکدانان ازجمله «بوهم» ،نظم موجود در عالم هستی از لحاظ هولوگرافیک ،نظمی
سازمانیافته بوده و بهتعبیر بوهم «از آنجا که هرچه در عالم است ،از بافت یکپارچه نظم
مستتر تشکیل شده اســت ...هرچه در جهان وجود دارد جزئی از یک پیوستار است.
برخالف جداگانگی ظاهری چیزها در سطح نظم نامستتر ،هر چیز ،گستره یکپارچه هر
چیز دیگر اســت و درنهایت حتی نظمهای مستتر و نامستتر در هم آمیخته میشوند...
چیزها میتوانند بخشی از یک کل تقسیمنشده باشند و کماکان کیفیات یگانه خود را
نیز حفظ کنند ...درواقع ،بوهم بر این باور بود که گرایش کمابیش فراگی ِر ما به پاره پاره
کردن جهان و نادیده گرفتن همبســتگی ماهوی همه چیزها را میباید دلیل بسیاری از
مشکالتمان دانست ،نهتنها در حیطه علوم که در زندگی و در جامعه نیز ...شاید ورای
این نظم مستتر ،نظمهای حتی به خواب ندیدهای هم وجود داشته باشد ،یعنی بینهایت
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مراحل تحول و پیشرفت» 1.پس ،استفاده از الگوی هولوگرافیک در تشریح نظم حاکم بر
نظریههای اقتصادی از یکسو میتواند به تحول و پیشرفت علم اقتصاد مدد رساند و از
سوی دیگر ،همبستگی ماهوی میان نظمهای پیشنهادی هر نظریه اقتصادی را خاطرنشان
ساخته تا مسیر تعادل اقتصادی در کل هموار شده و مشکالت اقتصادی نتوانند عاملی
برای بینظمی شوند .از اینرو اعتقاد دارم که نمیتوان نظریههای اقتصادی را جدا از هم
دانست و آنها را تکهتکه کرد؛ بلکه اگر علم اقتصاد بهمثابه الگویی هولوگرافیک نگریسته
شــود ،نظمی مستتر در تمامی اجزای نظریههای اقتصادی وجود داشته که درنهایت به
جامعیت علم اقتصاد منجر میشــود و همانطور که «بوهم» میگفت« :تکهتکه کردن
جهان به بخشهای مجزا نهتنها راه به جایی نمیبرد بلکه ممکن است مایه انهدام خود
ما شود» 2.بهعبارت دیگر ،نادیدهگرفتن نظم اقتصادی بهصورت الگویی هولوگرافیک،
به خدشهدارشــدن علم اقتصاد منجر خواهد شد و از آنجا که بهتعبیر «مانتگیو اولمان»
روانشــناس و مؤسس آزمایشگاه رؤیا در مرکز پزشکی ابنمیمون که میگوید« :همه
آدمیان در نظمی هولوگرافیک ماهیتا همبسته هماند» 3نمیتوان نظمهای جداگانه برای
هریک از نظریههای اقتصادی جستجو کرد.
پ -هرچند هر نظریه اقتصادی جزئی از کل را نشان میدهد اما بر اساس «الگوی
هولوگرافیک اقتصاد» نمیتوان ادعا کرد که هر نظریه «بهطور مطلق» صحیح است و بهتر
آنست که بگوییم هر نظریه نزدیک به حقیقت بوده و بهتعبیر «بوهم»« ،حکم نقشههای
محــدودی را دارند که ما جهت تعیین حد و حــدود مناطقی که هم بینهایتند و هم
تقســیمناپذیر ،آنها را بهکار میبریم» 4.همزمان این الگو توضیح میدهد که نظریه هر
نظریهپردازی الهامگرفته از کوشش ذهنی اوست و بههمین دلیل است که دو اقتصاددان
حتی در شــرایط یکسان به خلق نظریههای متفاوت مبادرت میورزند؛ نظریههایی که
حاصل خلق ذهنی نظریهپرداز اســت« .تالبوت» این موضــوع را در تبیین نظریههای
فیزیکدانان مثال میزند و میگوید ...« :آنها معتقدند که فیزیکدانان بهجای کشف ذرات
اتمی ،شــاید دارند واقعا آنها را خلق میکنند .آنها کشف اخیر یک ذره زیراتمی بهنام
 -1همان ،صص 63-69
 -2همان ،ص 66
 -3همان ،ص 80
 -4همان ،ص 71

 -1همان ،صص 192-193
 -3همان ،ص 196
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«آنومالون» را شــاهد میآورند که مختصات آن از یک آزمایشــگاه به آزمایشگاه دیگر
فرق میکند .تصور کنید اتومبیلی دارید که بســته به اینکه چه کســی آنرا میراند به
رنگ و شکل و شمایل مختلف درآید .این نکتهای بسیار غیرعادی است و ظاهرا نشان
میدهد که واقعیت وجودی آنومالون بســته به این اســت که چه کسی آنرا کشف یا
خلق میکند .مشابه همین را میتوان در ذره زیراتمی دیگری پیدا کرد 1.»...اصطالح «از
یکسو و از دیگر سو» 2که میان بسیاری از نظریهپردازان اقتصادی در تبیین نظریههای
اقتصادی رایج اســت ،داللت بر نگاه چندسویه و خلق نظریههای اقتصادیای را دارد
که در ظاهر با یکدیگر شــباهت دارند اما درواقع ،مختصــات آن متفاوت بوده و هر
نظریهپرداز با توجه به ادراک هولوگرافیک خویش ،خلق متفاوتی از آن دارد .اما همزمان
همه نظریههــای اقتصادی بر مبنای الگوی هولوگرافیک از درون بههم پیوســتهاند و
کلیتی واحد را نشانه میگیرند .آنجا که تالبوت معتقد است« :بهنظر میآید که ما بهنحو
دیگری هم عمیقا از درون بههم پیوستهایم ،موقعیتی که در جهان هولوگرافیک چندان
هم غریب نیســت .افزون بر آن ،این درونپیوندها حتی وقتی هم از آنها آگاهانه خبر
نداریم متجلی میشوند» 3نظریههای اقتصادی در کلیتی هولوگرافیک نهتنها بر مبنای تفکر
فلسفی اومانیسم با یکدیگر وحدت دارند ،بلکه در رسیدن به اهداف تعادلی در وحدتی
الجرم قرار دارند .نظریههای اقتصادی در طیف وسیعی از مکاتب اقتصادی بهطور عموم
بهدنبال کاهش تورم ،کاهش بیکاری ،رونق اقتصادی ،افزایش رشــد اقتصادی ،افزایش
سرمایهگذاری ،رشد تجارت خارجی ،ایجاد امنیت اقتصادی و موضوعات خرد و کالنی
از این قبیل هستند که نمایانگر وحدت نظری میان آنهاست؛ هرچند که هرکدام بهطور
جداگانه روشهای متفاوتی را برای رسیدن به اهداف باال پیشنهاد میکنند ،اما در کلیتی
هولوگرافیک با یکدیگر در وحدت بهسر میبرند.
ت -در این کتاب از نگاه زیباییشناسانه نشان خواهم داد که چگونه «آگاهی» جوامع
در رفتار و اندیشــههای اقتصادی طی زمان تغییر کرده و درواقع ،بسیاری از مؤلفههای
آگاهی که توســط اسطورها ،ادبیات ،هنر ،فرهنگ و ...در جوامع مختلف که بهصورت
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل شــکل میگیرند ،تطور اندیشههای اقتصادی را دامن

