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نگاه فلسفی به نوسان قیمتها از دیدگاه ابنخلدون



بیتردید ابنخلدون یکی از متفکران بزرگ جهان اسالم و بلکه کل جهان است.
اندیشههای بی بدیع و خالق و مبتکرانۀ وی در تاریخ جامعهشناسی ،فلسفۀ تاریخ،
دولت وحکومت ،نسبت به متفکران پیش از وی قابل قیاس نمیباشد ،به حق میتوان
وی را پایهگذار و مؤسس جامعهشناسی نوین و فیلسوف تاریخ نامید .آنچه در این
مقاله مشاهده مینمایید ،تفکر و اندیشۀ وی در باب فلسفۀ نوسان قیمتهاست.
نویسنده تالش کرده تا دیدگاه این متفکر را در این زمینه تبیین کند.
قیمت ،درآمد ،رفاه ،احتکار ،رونق بازار ،سخاوت
طرح مسئله

ابنخلدون در کتاب مقدمه به فلسفه و علل باال رفتن و پایین آمدن قیمتها و پیشرفت
شهرها و سرزمینها و واماندگی آنها میپردازد و به خوبی به تبیین وتشریح موجبات آنها

پی میبرد :در فصل  11از کتاب چهارم مقدمه:
تفاضل االمصار و المدن فی کثرة الرفه الهلها و نفاق االسواق انما هو فی تفاضل
عمرانها فی الکثرة و القلـة »...
برتری شهرهای کوچک و بزرگ بر یکدیگر به رفاه مردم و رونق و رواج بازار و
عمران و آبادانی آنها مربوط است.

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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میگویدکه افراد به تنهایی قادر به تحصیل و فراهم آوردن معاش و رفع نیازهای
خویش نمیباشند .از این رو ناچار در زندگی و معیشت نیازمند مساعدت و یاری
یکدیگرند .او برای مثال یادآور میشود:
دانۀ گندم از خوشه چیده میشود تا زمانیکه آمادة مصرف گردد ،نیازمند تعاون و
همکاری دستهجمعی یا جداگانۀ اصناف گوناگون است از قبیل آهنگر و درودگر و
دامدار و شخم زن و دروگر .دیگر پیشهوران ،چون دانۀ گندم ،مراحل یاد شده را پشت
سرگذاشتند و برای بهره برداری آماده شدند .پاسخگوی نیاز افراد بسیاری فزون از فراهم
کنندگان واقع خواهد شد ،بنابراین پس از اجتماع و گرد آمدن افراد و همیاری آنان
فرآورده بیش از نیاز ضروری آنها خواهد بود و نیاز ایشان به مقداری کمتر رفع خواهد
شد ،و مازاد به ناچار در رفاه و رفع نیازمندی دیگران بهمصرف خواهد رسید و برای
بازاریابی و کسب درآمد تهیهکنندگان به بازار شهرها و کشورهای دیگر سرازیر میشود.
از این رو بازارداران وسوداگران بر درآمدهای فزون از نیاز ضروری دست مییابند و به
رفاه و تجملگرایی رومیآورند و همانگونه که در باب پنجم راجع به کسب روزی
(الکسب والرزق) یادآوری شد،کسبها وپیشهها بهای اعمال وکوششهای انسانهاست
و هنگامیکه کوششها و فعالیتها راه زیادتی و فزونی در پیش گرفتند ،بهای آن
فعالیتها و کوششها نیز رشد کرده افزایش مییابد و معیشت مردم رشد میکند و سطح
آن باال میرود.
این فزونیابیها و فزونخواهی در پوشاک و مسکن به زیباسازی ظروف و وسائل
خانه میانجامد ،وزندگی مرفه وخدمتکار و مرکوب هرچه بیشتر و بهتر را میطلبد و
همین امر تهیهکنندگان وسائل رفاهی جامعه را به ابتکار و مهارت وامیدارد ،تا در
فرآوردههای خود نهایت دقت و ظرافت و مهارت را به کار گیرند ،از این رو بازار کار و
حرفهها رونق مییابد و درآمد و هزینه در شهرها افزون میشود و رفاه و آسایش به
کارورزان و پیشهوران رو میآورد و این امری است پویا و ناایستا.
هر پیشرفتی پیشرفت دیگری را در پی دارد و کسبها و پیشهها به سوی رواج و
درخشندگی میشتابند و اثر و الزمۀ این امر رفاه و آسایش آشکار است ،صنایع هرچه
بیشتر رونق و درخشندگی مییابند و قیمت آنها رو به افزایش میگذارد و کار و کسب و
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بازار پررونق میگردد که با وضع اولیۀ معیشت کامالً متفاوت است .هر شهری که عمران
و آبادانی و کار در آن بیشتر باشد مردم آن شهر از آسایش و رفاه بیشتری نسبت به شهر
یا شهرهایی که چنین موقعیتی ندارند برخوردارند.
ابنخلدون از این پس به ذکر مصادیق نظریات خویش میپردازد و میگوید :قاضی و
بازرگان و صنعتگر و بازاری و امیر و حکمران و پلیس یک شهر پیشرفته و پررفاه یا
متمدن با همگنان خویش در شهرها و جاهای دیگر از لحاظ درآمد و موقعیت متفاوت
است .وضع یک قاضی در شهر فاس(یکی از شهرهای مراکش) به مراتب بهتر است از
وضع قاضی دیگر در شهرهای دیگر و وضع بازرگان صنعتگر و ...نیز به همین گونه است.
سپس ابنخلدون نتیجهگیری کرده میگوید :بازارها با هم فرق دارند و درآمد و هزینه
در آنها متفاوت است .درآمد هرکدام از نامبردگان کفاف هزینههای آنها را در شهرهای
خود دارد تا به روستاها برسیم که کار و فعالیت مردمش پاسخگوی نیازهایشان نیست از
این رو بر آنها نمیتوان نام شهر اطالق کرد ،و مردم آنها به شهرها نیازمندند و ساکنانشان
نسبتاً تهیدست و محتاج و مستمندند.
ابنخلدون بحث را به آنجا میکشاند که میگوید :مردم از شهرهای کمدرآمد و
روستاها به شهرهای آباد و پررونق میروند ،تودة مردم میانگارند این امر معلول دست و
دلبازی سکنۀ شهرهای آباد و پررونق است که چنین کشش و جذبهای را به وجود آورده
است ،در صورتی که چنین نیست بلکه این امر مولود رونق و رواج بازار کار و رفاه مردم
آن شهرهاست .ابنخلدون به ذکر نکاتی درباره دخل و خرج یا درآمد و هزینه میپردازد
و چنین میآورد:
اما حال الدخل و الخرج فمتکافی فی جمع االمصار و متی عظم الدخل عظم الخرج
و بالعکس ،و متی عظم الدخل و الخرج اتسعت احوال الساکن و وسع المصر .کل
شیء یبلغک مثل هذا فال تنکره واعتبره بکثرة العمران و مایکون عنه من کثرة
المکاسبـة التی یسهل بسببها البذل و االیثار علی مبتغیه (همان ،ص .)822

وضع دخل و خرج در تمام شهرها متناسب با وضع آنهاست ،هرگاه درآمد فزونی
گرفت هزینه هم افزوده میشود و بعکس ،چون دخل و خرج راه زیادت گرفت ،زندگی
و معیشت ساکنان آن شهر و خود شهر توسعه مییابد.
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اینگونه مطالب را که گفته شد منکر مشو و آن را معلول پیشرفت تمدن و عمران و
کثرت درآمد و رونق پیشه و کار بدان و بذل و بخشش کسانی را که در این وضعیت
قرار دارند به همین امر مربوط بهشمار:
و مثله بشأن الحیوانات العجم مع بیوت المدینه الواحده کیف یختلف احوالها فی
هجرانها او غشیانها فان بیوت اهل النعم و الثروه و المواید الخصبته منها تکثر بساحتها
واقنیتها بنثر المحبوب و سواقط الفتات فیزدحم علیها غواشی النمل والخشاش و
یحلق فوقها عصاعب الطیور حتی تروح بطانا "و تمتلی شبعاً و ریا" و بیوت اهل
الخصاصه والفقراء الکاسدة ارزاقهم الیسری بساحتها دبیب والیلحق بجوها
طائروالتأوی الی زوایابیوتهم فارة والهرة  ،...واعتبر و غاشیـة االناسی بغاشیـة العجم
من الحیوانات (همان ،ص .)822

حیوانات و پرندگان و حشرات هم در خانههای یک شهر چنیناند و وضع آنها در آمد
و شد بدان خانهها به اینگونه است :خانههای ثروتمندان و افراد مرفهای که مساحت بسیار
دارند و در حیاط و پیشخوان آنها دانهها و بازمانده سفرهها ریخته شده ،مورچگان بدانها
هجوم میآورند و بر آنها دستههای پرندگان حلقه میزنند و سیر و سیراب باز میگردند
ولی در خانه تهیدستان و مستمندان که روزی اندک دارند ،هیچ جانوری گرد نمیآید و
در فضای آنها پرندهای پرواز نمیکند و به گوشهها وزوایای خانه آنها موش وگربهای
پناه نمیگیرد.
نقش بازار دررفع نیازمندیها

ابنخلدون در فصل  18از کتاب چهارم مقدمه یادآور میشود:
اعلم أن االسواق کلها تشتمل علی حاجات الناس فمنها الضروری و هی األقوات من
الحنطـة و ما فی معناها  ...و منها الحاجی والکمالی مثل االدم و الفواکه و المالبس و
الماعون و المراکب و سائر المصانع المبانی (...ص .)822

باید دانست بازارها رافع نیازمندیهای مردمند ،اعم از نیازمندیهای ضروری و الزم
مانند مواد غذایی از قبیل گندم و جو و نظایر آن مثل باقال و نخود و دانه خُلر ،و دیگر
حبوب و چاشنیهای اغذیه مانند پیاز و سیر و غیره غیرضروری که در مرحله تفننی قرار
دارند مثل خورشها و میوهها و انواع پوشیدنیها و اثاث و ابزار خانه و مرکوبها.
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سپس میافزاید:
فاذا استجر المصر و کثر ساکنه رخصت اسعار الضروری من القوت و ما فی معنا و
غلت اسعار الکمالی من األدم و الفواکه مایتبعها واذا قل ساکن المصر و ضعف
عمرانه کان األمر بالعکس(همانجا).

هنگامیکه شهر توسعه یابد و ساکنان شهر افزون شوند بهای مواد ضروری از قبیل
اغذیه و نظایر آنها ارزان میشود و بهای اشیای تفننی و تکاملی چون خورشها و میوهها
گران میشود ،و چون جمعیت یک شهر کاهش یابد و عمران و آبادیاش دستخوش
ضعف گردد قضیه برعکس خواهد بود .ابنخلدون علت این امر را چنین یاد میکند:
والسبب فی ذلک ان الحبوب من ضرورات القوت فتتوفر الدواعی علی اتخاذها
اذکل احد الیهمل قوت نفسه و ال قوت منزله لشهره او سنته فیهم اتخاذها اهل المصر
أج مع او األکثر منهم فی ذلک المصر او فیما قرب منه و البد من ذلک و کل متخذ
لقوته فتفضل عنه و عن اهل بیته فضلـة کبیرة تسد خلـة کثیر من اهل المصر فتفضل
االقوات عن اهل المصر من غیرشک ،فترخص أسعارها فی الغالب اال ما یصیبها فی
بعض السنین من اآلفات المساویـة و لوال احتکارالناس لها لما یتوقع من تلک اآلفات
لبذلت دون ثمن و العوض لکثرتها بکثرة العمران(همانجا).

علت این است که حبوب از مواد غذایی ضروری است ،از این رو برای تولید آنها
کوشش بسیار بهکار میرود و چون هیچکس از تهیۀ مواد غذایی ماهانه یا ساالنۀ خود و
خانوادهاش غافل نیست لذا مردم به طور عموم یا اکثر در آن شهر یا نواحی نزدیک به آن
برای تولید آنها به تکاپو میافتند و ناگزیرند اینگونه نیازمندیهای خود را فراهم سازند
و چون همۀ مردم در تهیۀ آنها میکوشند مواد غذایی بهدست آمده ،به مقدار بسیاری
بیش از نیازمندی ایشان و خانواده آنان خواهد بود ،بنابراین مواد فراهم آمده زیاد میآید
و نیاز بسیاری از مردم آن شهر را برطرف میکند و بیشک مواد غذایی بسیاری افزون بر
نیاز مردم گرد میآید و اغلب بهای آنها کاهش مییابد مگر اینکه در بعضی سالها
زراعت دچار آسیبهای آسمانی گردد و اگر به علت بیم از اینگونه آفتزدگیها ،مواد
غذایی را احتکار نمیکردند در نتیجه فراوانی آنها به سبب پیشرفت عمران و آبادانی،
رایگان و بالعوض در دسترس مردم قرار میگرفتند ،اما دیگر لوازم غیرضروری زندگی
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مانند خورشها و میوهها و نظایر آنها چون مورد نیاز همگان نیستند ،مردم بطور کلی یا
اکثریت در بدست آوردن آنها تالش نمیکنند و تودة مردم بدانها عنایتی ندارند.
همینکه شهرعمران و آبادانیاش فزون یافت ،عادات و رسوم تجملگرایی و
ثروتمندی بیش از حد رواج مییابد ،آنوقت اینگونه لوازم و تفننی طالبان فراوانی
خواهد داشت و طبقات مختلف اجتماع آنها را به نسبت رفاه و آسایش خود به کار گرفته
بدانها نیاز پیدا خواهد کرد ولی مقدار موجود این لوازم تفننی در برابر نیاز مردم بی
اندازه اندک خواهد بود و خریداران آنها به طور روزافزون زیاد میگردند در صورتی
که لوازم تفننی و تکاملی به همان میزان نخست کمیاب برجامیماند .از این رو خواستاران
آنها برای بهدست آوردنشان ازدحام میکنند و توانگران و خوشگذرانان بهای آنها را
بیش از اندازه گران میپردازند چون خود را نیازمند به آنها احساس میکنند و بدین سبب
اینگونه لوازم چنانکه میبینیم گران میشود(همانجا).
پس از این ابنخلدون به دستمزد و هزینۀ زیاد تهیۀ این لوازم در بازار کار شهرها
میپردازد و میگوید(همانجا).
گرانی دستمزدها برای تهیه اینگونه لوازم سه علت دارد:
 .1نیاز فراوان مردم به این لوازم که از آبادانی و عمران و توانگری و تجملخواهی مایه
دارد؛
 .8مهم شمردن پیشهوران و صنعتگران کار خود را عزیز داشتن خویش به علت سهولت
معاش در شهر و ارزانی و فراوانی ارزاق ضروری و عمومی؛
 .3فزونی ثروتمندان آسایشطلب و نیاز بسیار آنان به استفاده از خدمات دیگران و بهره
وری از مهارت صنعتگران ،از این رو رقابت و همچشمیآنان با یکدیگر سبب میشود
تا مزدهای گزاف و بیش از ارزش حقیقی کار بپردازند و درنتیجه کارگران و هنرمندان
و پیشهوران ارجمند میگردند و کار ایشان گران میشود و این امر هزینۀ زندگی مردم
شهر را بیش از پیش افزایش میبخشد.
ابنخلدون بازار شهرهای کوچک را مورد بررسی قرارمیدهد و میگوید :به علت
رکود بازار ،قوت و روزی مردم بهقدر نیاز فراهم نمیشود و هر کسی سعی بر آن دارد
تا هر چه بیشتر ارزاق را ذخیره کند لذا ارزاق عمومیکمیاب میشود و بهای آنها فزونی
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مییابد و بازار کساد و بیرونق میشود و مراتع و وسائل کسب روزی مردم بهسبب
نداشتن خواهان بیاستفاده میماند و تباه میگردند.
ابنخلدون در بارة بازار یا داد و ستد امالک میگوید:
ان تأثل العقار و الضیاع الهل االمصار و المدن ال یکون دفعـة واحدة وال فی عصر
واحد (...همانجا).

فزونی ملک برای مردم شهرهای کوچک و بزرگ بیکاری روی نمیدهد ،زیرا
هیچیک از آنها هرچند در نهایت رفاه باشند ،تا بدان حد ثروت ندارند که بتوانند امالکی
بدست آورند که بهای آنها بیش از حد عادی باشد ،بلکه آنها را بهتدریج از نیاکان و
خویشاوندان به ارث میبرند به گونهای که رفته رفته امالک اعضای خاندان به یک تن
میرسد و بدینسان ،یک نفر صاحب امالک و اراضی فراوان میشود ،یا اینکه بر اثر
نوسان بازار مالک چنین امالکی میگردد.
ابنخلدون سخن را بدانجا میکشاند که میگوید:
فأن العقارفی آخر الدوله و اول االخری عند فناء الحامیـة و حرق السیاح و تداعی
المصر إلی الخراب تقل الغبطه به لقلـة المنفعـة فیها بتالشی األحوال فترخص قیمتها و
تتملک باألثمان الیسیرة و تتخطی بالمیراث الی ملک آخر و قد إستجد المصر شبابه
باستنحال الدولـة الثانیـة (همانجا).

بهای امالک در پایان دوران یک دولت و آغاز یک دولت دیگر تنزل مییابد زیرا
نیروی نگهداری و نگهبانی ملک از بین میرود و به مرزها خلل میرسد و شهر ویران می
گردد و بازار امالک کساد و بیرونق میشود ،زیرا وضع به هم خورده و بهرهوری از
امالک کاهش میپذیرد ،از این رو بهای آنها نقصان یافته ارزان میشود و با بهای اندک
تملک میگردند و از راه ارث به دیگری میرسند و هنگامیکه دولت جدید عظمت می
یابد و نظم و آرامش برقرار میشود اوضاع بهبود مییابد ،شهرها برنایی خود را از
سرمیگیرند و خرید امالک و اراضی مورد عالقۀ ثروتمندان واقع میشود .چون در این
هنگام بهرهوری و سودآوری امالک فزونی میگیرند و بهای آنها افزایش مییابند ،و
اهمیتی را حائز میشوند که از پیش نداشتند این است معنی نوسان امالک.
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باز میگوید:
و لیس ذلک بسعیه واکتسابه اذ قدرته تعجز عن مثل ذلک (همان ،ص.)898

پربهایی امالک از کار و کوشش و تالش شخص مایه نمیگیرد ،چون بهدست آوردن
چنین ثروتی از راه کار وکوشش میسر نیست.
ابنخلدون میافزاید:
فقد یحصل ذلک منه للقلیل أو النادر بحوالۀ األسواق و حصول الکثرة البالغــة

منه و العالی فی جنسه و قیمته فی المصر اال أن ذلک اذا حصل ربما امتدت
الیه اعین األمراء والوالة واغتضبوه فالغالب او أرادوه علی بیعـة منهم و نالت
اصحابه منه مضار و معاطب(همانجا).
گاهی به ندرت از راه تحوالت و نوسانات بازار ممکن است کسانی به ثروتی کالن
دست یابند و از گرانی بهای امالک و محصوالت آنها در شهر ،استفاده فراوان ببرند ولی
اگر چنین رویداد ،بسا دیدگان امراء و اولیاء و فرمانروایان بدان ثروت دوخته شود و غالباً
آن امالک را بغضب از چنگ صاحبانش بیرون میآورند یا آنان را به فروختن امالک و
داراییشان بخویشتن مجبور میسازند که در نتیجه زیانها و نگونبختیهای عظیمی به
ایشان روی میآورد.
اثر باج وخراج بر بازار

باج و خراجی که بهنام سلطان در بازارها و دروازههای شهر بر ارزاق عمومی وضع می
شود و منافعی را که باجگیران برخود میگیرند ،بر قیمت مواد غذایی اثر میگذارند و
قیمت آنها را افزایش میدهد و فروشندگان آنچه پرداختهاند روی جنس میکشند و به
همین سبب قیمت مواد غذایی در شهرها گرانتر از بادیه است ،زیرا باج و خراج و دیگر
تکالیفی که مأموران بر مردم تحمیل میکنند در میان بادیهنشینان اندک است یا به کلی
وجود ندارد ولی در شهرها به ویژه در آخرین مراحل دولتها اینگونه مالیاتها روز
افزون است (همان ،ص.)829
تأثیر کار و هزینه بر مواد غذایی

بعـضی اوقـات کـار و تـالش و هزینههایی که برای تحصیل مواد غذایی بهعمل میآید بر
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بهای آنها میافزاید ابنخلدون مثالی از محیط زندگی خویش در این باره آورده،
میگوید :در اندلس چون مسیحیان ،مسلمانان را از اراضی حاصلخیز آن دیار راندند،
مسلمانان ناچار به کنارة دریا و بالد و نواحی ناسازگار آن پناه بردند و درآنجا گیاه و
زراعت به خوبی بدست نمیآمد و مسیحیان شهرهای خوش آب و هوا را از تصرف آنها
خارج ساختند از اینرو ناگزیر شدند برای کشاورزی ،گاوهای مخصوص زراعت را
کرایه کنند و با ممارست به اصالح گیاهان و حاصلخیز کردن زمینها بپردازند و در این
راه سعی و کوشش فراوان مبذول دارند و نیز با تحمل رنج فراوان به کارهای پرارزش
زراعی و تهیۀ کود دست یازند و در راه کشاورزی مخارج خطیری را متحمل شوند ،این
هزینهها و کار و تالش بسیار آنان بر بهای محصوالت کشاورزی تأثیر فراوان بخشید و به
همین سبب از هنگامیکه مسیحیان ،مسلمانان اندلس را به مهاجرت به این نواحی
مجبورکردند و سواحل و نواحی اطراف آن به مسلمانان اختصاص یافت ،کشور اندلس
دچار گرانی ارزاق شد ،و مردم وقتی دیدند سرزمین ایشان به گرانی ارزاق مبتال شده
است ،گمان کردند علت آن کمیمواد غذایی و حبوب در آن ناحیه است در صورتی که
چنین نیست و مردم اندلس چنانکه میدانیم نسبت به مردم آن ناحیه کشاورزتر و در این
امر از دیگران بصیرترند و کمتر فردی از سلطان گرفته تا بازاری در این سرزمین یافته می
شود که دارای کشتزار و زمین مزروعی کوچکی برای کشاورزی نباشد مگر گروه
اندکی از صنعتگران و پیشهوران یا غریبانی که از شهرهای دیگر آمده از قبیل مزدوران
جنگجو که فاقد زمین مزروعی میباشند ،از همین رو است که سلطان به اینگونه
جنگجویان جیره یا حقوق جنسی اختصاص میدهد یعنی مواد غذایی و علوفۀ آنان را به
مزارع حواله میدهد بنابراین علت گرانی همان است که گفته آمد .برعکس بربرها چون
در سرزمینهای حاصلخیز و آبادان به سر میبرند همه آن سختیها و تالشها و هزینه
های سنگین یاد شده در آنان دور میشود (همانجا).
نتیجه

این بود شمهای از آرای بدیع یک دانشمند اسالمیقرن  2-9هجری ،گرچه امروز با
پیشرفت علم اقتصاد اینگونه نظریات تازگی ندارند ،ولی این امر از اهمیت و ارجمندی
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مقام ابنخلدون دانشمند برجستۀ جهان اسالم در روزگاران خود نمیکاهد بلکه بهسبب
نوآوری و طرح مطالب تازه ،پیوسته در آسمان دانش بشری میدرخشد.
منابع
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