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  شناسى اقتصاد اسالمى روش
  محمد انس زرقا: نويسنده

  ١نيا اصغر هادوى ان، علىناصر جهاني: مترجمان
  چكيده

  اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش است كه تجزيه و تحليل اقتصادى تا چه حد از
  .پذيرد هاى خود محقّقان متأثّر بوده و اين تأثيرپذيرى از كدامين مسيرها صورت مى ارزش

  جايگاه يكى از علوم( چيستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در مؤلّف پس از پرداختن
  ور اقتصاددان و بخش اثباتى آن كه هاى ارزشى انديشه ها، داورى فرض را، پيش) اجتماعى

  با توجه به اين سه جزء، چهار مسير براى امكان. داند پردازد، مى به وصف واقعيت مى
  :وسيله مؤلّف معرّفى شده است هاى اقتصادى به ها در تحليل ورود ارزش

  ها؛ فرض انتخاب پيش. 1
  انتخاب موضوعات براى تحليل؛. 2
  انتخاب متغيرّهاى مناسب براى مطالعه؛. 3
  .ها و معيارها براى تأييد و آزمون انتخاب روش. 4

  اى ـ تطبيقى بين اقتصاد اسالمى و اقتصاد متعارف روش مؤلّف در اين مقاله، مقايسه
  ها در اقتصاد اسالمى، نتيجه هايى از ورود ارزش سبب پس از ذكر نمونهاست؛ به همين 

  دست آمده هاى به ارزش: آيد دست مى گيرد كه اقتصاد اسالمى از چهار جزء اساسى به مى

                                                 
 . اعضاى هيأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى1
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  از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضاياى اثباتى كه از طريق علم اقتصاد سنّتى وارد علم
  ضاياى اثباتى كه از طريق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاداقتصاد اسالمى خواهد شد؛ ق

  شود، و روابطى كه مسلمانان و ديگران ممكن است از طريق مشاهدات، اسالمى مى
  .تحليل و تجزيه كشف كنند

  هاى ترين دستاورد مؤلّف در اين مقاله، اين فرضيه است كه اقتصاد اسالمى، پديده مهم
  كند و محدود  اعم از اسالمى يا غيراسالمى مطالعه مىاقتصادى را در سراسر جامعه بشرى
  .ى مطلوب اسالمى نيست به مطالعه و تحليل روابط در جامعه

  شناسى اهّمّيت روش
  .شناسى روشن و ساده اهّمّيت دارد شّكى نيست آه براى تدوين علم اقتصاد اسالمى، تبيين روش

  هاى گوناگون هر چه آه هستند، نداريم، ديدگاهشناسى نيازى  اگرچه به توافق بر روى همه ابعاد روش
  شناسى در شكل جديدش موضوع روش. بايد منطقى بوده، به روشنى و سادگى تبيين شده باشند

  تبيين جديدى از اقتصاد اسالمى. شود خاستگاه تحقيق آنونى است آه به اقتصاد اسالمى محدود مى
  تر تبيين ساده از درباره اهّمّيت توسعه بيش. وسيله اقتصاددانان و فقيهان در حال انجام است به

  براى تمرآز مباحث، من به بررسى دو مجموعه. شناسى اقتصاد اسالمى، جاى شبهه نيست روش
  .پردازم ها مى اصلى از پرسش

  ها مهم بوده، به تجزيه و تحليل اقتصادى ارتباط دارد؟ تا چه حد تجزيه و تا چه اندازه ارزش. ١
  شود؟ از طريق آدام مسيرها، اين هاى خود محّققان متأّثر مى  واقع از ارزشتحليل اقتصادى در

  يابند؟ ها به تجزيه و تحليل اقتصادى راه مى ارزش
  رابطه بين اقتصاد اسالمى و اقتصاد متعارف چيست؟. ٢

  )تجربى(اجزاى يك علم 
  :آيد ا مىج مقصود از علم چيست؟ علم چند تعريف دارد؟ يك تعريف ساده و منطقى در اين

  آند؛ نتايجى آه بتواند مندى از معرفت است آه نتايج آّلى را ترسيم مى علم هر ساختار نظام
  مورد تأييد و آزمون قرار) مانند تجزيه و تحليل منطقى يا مشاهده تجربى(وسيله هر روش منطقى  به
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  هاى خاص يا تعميمعلم به طور آّلى، شامل . در اين معنا، اقتصاد به طور آشكار علم است. گيرد
  طور هايى از علم هستند آه به اين موارد جنبه. شود هاى عمومى يا مشاهدات يا قوانين مى گرايش

  فرد ناآشنا با علم آشاورزى ممكن است بتواند. شوند ها آشنا مى معمول افراد با مطالعه آن علم، با آن
  او علم آشاورزى را با روابط. ه تمرآز يابددرباره اثر آودها بر توليد، يا اثر آب بر رشد گياهان و غير
  تواند علم اقتصاد نيز براى چنين فردى مى. معروف بين متغّيرها در زمينه آشاورزى پيوند خواهد داد

  اين افراد اغلب علم خاصى را. بر مطالعه روابطى از قبيل اثر قيمت بر مقدار تقاضا داللت داشته باشد
  بخشى از هر علم از جمله اقتصاد، شامل. نگرند پردازد، مى ها مى به آناز طريق امور آّلى آه اين علم 

  .آند ها را آشف يا تحليل مى هايى است آه اين علم، آن قوانين يا آّلّيات يا روابط بين عّلت و معلول
  .دهند ها مواردى هستند آه علم خاص را تشكيل مى براى غيرمتخّصص، اين

  ويژه منظور آشف روابط بين متغّيرها، به  خاّصى سرانجام بههاى دانشمندان در هر زمينه آوشش
  رابطه بين متغّيرها، وصف واقعّيت، شناخت. ها درباره آن علم خاص است ها و معلول بين عّلت

  درباره مقوالت و واحدهايى آه با هم ارتباط دارند، و ديگر موارد آه از اجزاى علم هستند، جنبه
  با وجود اين، علم فقط ترآيبى از اين روابط. ستاورد آن علم هستندبنيادين و شايد آشكارترين د

  .العاده مهم هستند شناسى فوق تر آشكار بوده؛ ولى براى مبحث روش علم اجزاى ديگرى دارد آه آم. نيست
  شناسى، از سه جزء ويژه اقتصاد آالسيك و علوم اجتماعى ديگر براى مبحث روش اقتصاد، به

  :اساسى تشكيل شده است
  اى هستند آه در آن علم، مورد آزمون يا تأييد قرار زمينه هاى پيش  انديشه:ها فرض پيش. ١

  .شوند ها، اصول موضوعه براى تحليل علمى رفتارى فرض مى فرض اين پيش. گيرند نمى
  هاى ارزشى است آه دانشمند بايد در دوره تحقيق علمى  ماهّيت داورىدومين جزء مهّم علم،. ٢

  پيش از. طرفانه باشد اصوًال، تجزيه و تحليل علمى هر موضوع اصلى بايد آامًال بى.  آندخود اّتخاذ
  ها چگونه دوره تحقيق يا در دوران تحقيق نبايد موضعگيرى پيشينى اّتخاذ شود؛ بنابراين، ارزش

  طور ها در فرايند تحليل علمى به تواند وارد تجزيه و تحليل علمى شود؟ اّما در حقيقت ارزش مى
  .شوند ناپذيرى وارد مى اجتناب

   بخش اثباتى آن است آه واقعّيت را وصف آرده، روابط عّلت و معلولى را آهجزء سوم علم،. ٣
  دهد؛ بنابراين در هر علم اجتماعى، سه جزء آنند، ارائه مى دانشمندان در آن زمينه خاص آشف مى

   تجزيه و تحليل نبوده و اصوًالزمينه آه خود بخشى از ها يا فروض پيش فرض پيش: وجود دارد
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  گذارند، و روابط اثباتى آه اين علم طور قطع بر فرايند تحليل اثر مى ها آه به پذير نيستند؛ ارزش آزمون
  .آند اش آشف مى خاص در دوره توسعه

  قضاياى ارزشى در برابر قضاياى اثباتى
  بعاد اثباتى و ارزشى هر قضيهشناسى علمى، درباره تمايز بين ا العاده مهّم روش يك جنبه فوق

  اى است آه در آن، به ترجيحى، تفاوت قضيه ارزشى و اثباتى چيست؟ قضيه ارزشى، قضيه. است
  ها بايد بيكارى در آشورى را طور نمونه، اگر سياستگذاران بگويند آن شود؛ به تصريح يا اشاره مى
  »الف«شود آه براى فرد  ار مىمفهوم ارزش، زمانى آشك. اى ترجيحى است محو آنند، اين، قضيه

  اگر بگويم آه داشتن نرخ. متفاوت باشد» ب«ترجيحى تبيين شود آه با ترجيح مورد نظر براى فرد 
  هاى اى مبتنى بر ارزش اى ارزشى يا گزاره بااليى از رشد مطلوب است، باز هم در حال ساختن گزاره

  ها ها را بر پرتقال اگر بگويم سيب.  رد شودتواند اثبات يا گزاره ارزشى نمى. صريح يا تلويحى هستم
  فرد ممكن. اين يك ترجيح است. اى نيست آه بتوان آن را اثبات يا رد آرد دهم، اين قضيه ترجيح مى

  هاى خود، مرحله ها در ترجيح امرى بر بديل اين نوع گزاره. است با آن موافق يا مخالف باشد
  .شوند ؛ به همين سبب قضاياى دستورى ناميده مىآنند مخصوصى از عمل يا سياست را تجويز مى

  .شوند طور آشكار از نوع ديگرى از قضايا آه قضاياى اثباتى نام دارند، متمايز مى قضاياى ارزشى به
  تر، تقاضا براى آاال طور نمونه، اگر اظهار شود قيمت پايين آند؛ به گزاره اثباتى، واقعيت را وصف مى

  .آند اى اثباتى است آه واقعّيت را تبيين مى دهد، اين گزاره افزايش مى) طبا فرض ثبات بقيه شراي(را 
  اگر بگويم اآنون در آره ماه مردم زندگى. گويد آه آيا اين واقعيت مطلوب است يا نه اين قضيه نمى

  طور آشكار نادرست است؛ زيرا روشن است آه هيچ فردى در اى اثباتى و به آنند، اين گزاره، قضيه مى
  توانند با تحليل منطقى يا مشاهده يا گاهى از طريق تجربه هاى اثباتى مى گزاره. آند ا زندگى نمىج آن

  جاى ابزار ترجيح آسى آه آن را ايجاد ها اين است آه به ويژگى اصلى آن. اثبات يا ابطال شوند
  هاى آن است آ روش جايگزين براى نگرش به چنين انديشه. آند آند، واقعيت را وصف مى مى

  .است» چه هست«؛ اّما قضاياى اثباتى، درباره »چه بايد باشد«قضاياى ارزشى، درباره : بگويم
  ها نقش ارزش

  :شوند، عبارتند از ها وارد تحليل اقتصادى مى ها، ارزش مسيرهاى گوناگونى آه از طريق آن
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  فرض؛ انتخاب پيش. ١
  انتخاب موضوعات براى تحليل؛. ٢
  گذارند و شمارى آه بر هر پديده اقتصادى تأثير مى ميان متغّيرهاى بىانتخاب متغّيرهايى از . ٣

  شايستگى مطالعه را دارند؛
  .ها ها و معيارهايى براى آزمون و تأييد فرضّيه انتخاب روش. ۴

  ها يا فروض پيشين، فرض انتخاب پيش: شود هايى از اين چهار جزء اشاره مى جا به نمونه در اين
  سازى منابع طبيعى آه امروزه اغلب از آن در اقتصاد ور نمونه، پرسش از تهىط نخستين جزء است؛ به

  آيا منابع طبيعى براى زندگى بشر آافى و مناسب هستند؟ براى. شود، در نظر بگيريد بحث مى
  فرض وجود دارد آه با توّجه به نرخ رشد جمعّيت، آند، اين پيش محّققى آه به اين پرسش توّجه مى

  بسيارى از پژوهشگران غربى درباره اين موضوع. تواند آافى باشد فى است يا مىمنابع موجود آا
  وسيله پروردگار عالم و حكيم خلق آه به يك فرض ضمنى دارند آه جهان پديد آمده است؛ اّما نه اين

  با اين. هيچ قدرت مطلقى در پشت خلقت اين جهان و تعيين منابع موجود آن نيست. شده باشد
  ها به سراغ اين پرسش بروند آه آيا اين منابع خاص آافى  آامًال ممكن است آه آنفرض ذهنى پيش

  اگر به اين نتيجه برسند آه اين منابع در حال آاهش و آمبود هستند، ممكن است. هستند يا نه
  گونه تفسير آنند آه يا در رفتارهاى انسان اشتباهى وجود داشته يا مقدار اصلى آن منابع از آغاز اين
  .ست نبوده استدر

  آند، با صراحت با محّقق ديگرى آه ممكن است مسلمان باشد و درباره همين پديده تحقيق مى
  گيرد آه سنجيده و  است، اشيايى را دربرمى جهان و زمين آه آفريده الّله: آند فرض آغاز مى اين پيش

  او زمين را طورى: ايدفرم دانيم آه خداوند در قرآن آشكارا مى افزون بر اين مى. متناسب هستند
  فرض ذهنى، هر با اين پيش. چه براى زندگى خوب انسان ضرورت دارد، در آن هست آفريده آه هر آن

  تواند به رفتار انسان نسبت داده شود؛ نوع ناآافى بودن منابعى آه ممكن است يافت شوند، فقط مى
  در. تفاده مسرفانه يا اتراف منابع باشدبردارى افراطى، اس سبب بهره تواند به طور نمونه آمبودها مى به

  مسلمانان هرگز اين تلّقى را ندارند. وجوى رفتار انسان خواهند بود اين مثال، سياستگذاران در جست
  هاى فرض آه چگونه پيش اى است از اين اين نمونه. آه مقدار اصلى آن منبع ممكن است آافى نباشد
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  أثير گذارد؛ سپس بايد به بررسى چگونگى انتخابتواند بر عمل يا تحقيق علمى ت معّين مى
  هاى مربوط به اين فرض پيش. شوند موضوعاتى پرداخت آه در هر تحقيق اقتصادى مهم شمرده مى

  نگرش او به انسان، زندگى، معنادارى. اندازهاى عمومى محّقق است زمينه خاص، بخشى از چشم
  ها بر تحقيق روشى آه در آن، ارزش: وداگر گفته ش. حيات بشرى و غيره نادرست نخواهد بود

  طور هايى در بخشى از محّققان است؛ به فرض گذارد، از طريق وجود چنين پيش اقتصادى اثر مى
  گردد آه با نمونه، ساختار اصلى اين نظرّيه اقتصاد متعارف به يك جنبه از رفتار اقتصادى بازمى

  .شود گيرنده تحريك مى طلبى تصميم خودخواهى و نفع
  جريان اصلى تحليل اقتصادى تا حّد فراوانى در اين مسير توسعه يافته است؛ اّما انواع ديگر رفتار

  نظر از هرگونه منافع ماّدى، شود، چطور؟ صرف اقتصادى آه با سود يا ضرر شخصى تحريك نمى
  عالىتوانند با مالحظات اخالقى، با مالحظات معنوى و با شوق دستيابى به اهداف مت ها مى انسان

  اند؛ زيرا اين طور معمول اقتصاددانان بررسى نكرده اين نوع از رفتارهاى اقتصادى را به. تحريك شوند
  اين نگرش آه انسان موجودى خودخواه است آه. موضوع براى اقتصاددانان نئوآالسيك جاذبه ندارد

  اى آه با دوستانه ر نوعاى آه رفتا گونه رود، بسيار غالب شد؛ به دنبال بهبود منفعت خود مى دائم به
  طور عمده به فراموشى سپرده شد؛ البّته شود، به هايى غير از منافع شخصى تحريك مى پاداش

  توانند يافت شوند؛ اّما ساختار اصلى اى نيستند و استثناها همواره مى اقتصاددانان تافته جدابافته
  هاى گوناگون تواند در محيط  مىرفتار نوعدوستانه. نظرّيه اقتصادى، آشكارا در همين مسير است

  اين. زندگى پديدار شود؛ براى نمونه، تأسيس اوقاف، اهداى خون، توزيع آاال و خدمات در خانواده
  موارد و بسيارى ديگر از رفتارهاى انسان، ابعاد مهم رفتار اقتصادى هستند آه اغلب با مالحظاتى غير

  .شوند گيرنده تحريك مى از منفعت شخصى تصميم
  دوستانه برجستگى ندارد؟ اين آه بشر اساسا خودخواه در نظر ا در تحليل اقتصادى، رفتار نوعچر

  پردازان براى بحث و صرف وقت درباره ابعاد غيرخودخواهانه اهّمّيتى قائل آه نظرّيه گرفته شده و اين
  موضوعاتآه چگونه انتخاب  اى بود براى اين اين نمونه. اند، تعبيرى از ارزش ضمنى است نشده

  طور ها به در تحليل نهايى، گزيرى از اين واقعّيت نيست آه ارزش. دارند هاى خاّصى را اظهار مى ارزش
  انتخاب هر موضوع بر نوعى اعتقاد داللت دارد آه اين موضوع براى. گذارند قطع بر علم تأثير مى
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  عه، تحقيق، نوشتن و تعليمبا صرف منابع در مطال. طريقى داراى اهّمّيت است آسى مفيد بوده يا به
  توانست در تحقيقات ديگر صرف شود، مورد استفاده اين موضوعات خاص، وقت و منابعى آه مى

  بايد خاطرنشان آرد حّتى اگر زمان مساوى براى همه موضوعات تخصيص داده شود،. گيرد قرار مى
  .ترند مطابق يك نظام ارزشى برخى از آن موضوعات بسيار مهم

  شوند، انتخاب ها به تحليل اقتصادى راه يافته، معّرفى مى وسيله آن ارزش  آه بهسومين مسير
  هاى اجتماعى عموما پيچيده هستند؛ واقعّيت. گذارد متغّيرهايى است آه بر پديده اقتصادى اثر مى

  طور نمونه بر پديده خاص رشد اقتصادى، احتماًال اند؛ به يعنى از متغّيرهاى بسيارى ترآيب يافته
  پردازند ها، به انتخاب متغّيرهايى مى نظر از تورش ها، صرف همه تئورى. گذارند ها متغّير تأثير مىصد

  هاى خاّصى از واقعّيت مورد استفاده توانند در ساختن مدل اين متغّيرها مى. ترند آه از ديگران مهم
  رها حتمى و غيرقابلشود، فرايند انتخاب متغّي آار برده مى نظر از تئورى آه به صرف. قرار گيرند

  در مثال رشد اقتصادى، تأثير. پذيرد ها تأثير مى اجتناب بوده و انتخاب متغيرها از ارزش
  طور آامل بررسى شده است؛ اّما وسيله اقتصاددانان به گذارى و چگونگى اثرش بر رشد به سرمايه

  اى از اقتصاددانان هدر نگاه عّد. گذارند برخى متغّيرهاى ديگر وجود دارند آه بر رشد اثر مى
  طور نمونه، گونار ميردال، دو عامل را ذآر العاده مهم هستند؛ به اين متغّيرها فوق) غيرآالسيك(

  هاى فشار ها گروه يكى از آن. آند آه به نظر او، بر توسعه در سراسر جهان سوم مؤّثر است مى
  ّيت موجود را بهبود يا تغييرگيرند؛ تالشى آه وضع اجتماعى هستند آه جلو هرگونه تالشى را مى

  مطابق ديدگاه ميردال، مخالفت با هرگونه بهبود. افزايد ها مى دهد و وضعّيتى آه بر منابع آن مى
  متغّير. ها، در آشورهاى بسيارى مانع بنيادينى براى رشد اقتصادى است وسيله اين گروه اجتماعى به

  ر است، وجود فساد در بخش عمومى دراى و بر رشد مؤّث هاى توسعه مهّم ديگرى آه بر تالش
  ها نقش آه موافق گونار ميردال باشيم يا نباشيم، ارزش نظر از اين صرف. بسيارى از آشورها است

  اند، هاى درسى رايج آه به رشد اقتصادى پرداخته تر آتاب بيش. اساسى در انتخاب متغّيرها دارند
  .اند پردازد، هرگز اشاره نكرده  ميردال به آن مىهاى خودشان، به متغّيرى آه دليل مجموعه ارزش به

  ها و گذارد، انتخاب روش ها بر تحليل اقتصادى اثر مى وسيله آن ارزش چهارمين مسيرى آه به
  طور نمونه، اآنون در ميان اقتصاددانان رسم است آه تا ها است؛ به معيارها براى آزمون و تأييد فرضّيه

  .آنند شان استفاده مى جسته، از تحليل آمارى براى آزمون فرضيهسازى توّسل  حّد امكان به آّمى
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  دانند، اين فرايند را آسان دستيابى به رايانه حّتى براى آسانى آه فروض اساسى اين روش را نمى
  هاى خاّصى بوده و از متغّيرهايى آه سازى، مّتكى بر ارزش تأآيد شديد بر آّمى. ساخته است

  اى از واقعّيت شكل آند؛ در نتيجه در طول زمان تصوير تحريف شده  مىپذير نيستند، غفلت آمّيت
  سبب غفلت از قلمروهاى خاص، شود؛ تصويرى آه ممكن است درست باشد؛ اّما به گرفته مى

  ها و تر مطالعات مربوط به مهاجرت نيروى آار درباره هزينه طور نمونه، بيش تحريف شده است؛ به
  .آنند؛ زيرا اين موارد براى مقدارى آردن آسان هستند  بحث مىهايى منافع پولى چنين تصميم

  هاى آّمى به قيمت از دست دادن شيفتگى به روش. هاى ديگر به حاشيه رانده شده است جنبه
  حاصل اين شيفتگى،. شوند متغّيرهاى ديگرى است آه اگر چه غيرآّمى هستند، مهم شمرده مى

  بردارى از اين مقاله با بهره. دهد قعّيت را ارائه مىالگويى است آه تصويرى تحريف شده از وا
  دهد آه غفلت از برخى متغّيرهاى مهم، هاى آّمى مخالف نيست؛ ولى به اين حقيقت توّجه مى روش

  آورد؛ ها مشكل يا خيلى گران است، تحريف از واقعّيت را پديد مى صرفا به اين دليل آه آّمى آردن آن
  :شوند ها وارد فرايند تحليل اقتصادى مى وسيله ارزش وجود دارد آه بهدر نتيجه، چهار مسير اساسى 

  ها؛ فرض انتخاب پيش. ١
  انتخاب موضوعات براى تحليل؛. ٢
  انتخاب متغّيرهاى مناسب براى مطالعه؛. ٣
  .ها و معيارها براى تأييد و آزمون انتخاب روش. ۴

  دهند آه با احتمال ّيتى را مىها با هر تورشى آه داشته باشند، نگرش خاصى از واقع ارزش
  اى از شود؛ زيرا سياستگذاران در صدد انتخاب مرحله هاى معّينى از عمل مى بسيارى سبب جريان

  هنگام مطالعه واقعّيتى آه در اقتصاد خاص خود. عمل هستند آه شناخت موجود را ترسيم آند
  ترى ها آشنايى بيش برند آه با آن آار مى طور طبيعى متغّيرهايى را به وجود دارد، سياستگذاران به

  طور متعارف غفلت شده است، ها به هاى اقتصادى از آن متغّيرهايى آه در تحليل. داشته باشند
  هاى پيشينى فقط احتماًال مورد توّجه فراوانى قرار نخواهند گرفت؛ بنابراين، تأثيرگذارى ارزش

  ست اقتصادى و درك واقعّيتموضوع آآادميك نيست؛ بلكه دستاوردهاى مهّمى براى سيا
  .اقتصادى دارد

  توانند تحت عنوان قضاياى هنجارى يا ارزشى قرار ها همگى مى طور خالصه، فروض و ارزش به
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  جنبه اثباتى علم، متأثـّر از واقعّيت عينى. داده شوند؛ چه اين قضايا صريح باشند و چه غيرصريح
  :گيرد نشأت مىاست؛ بنابراين، درك ما از واقعّيت از دو عامل 

  اجزاى واقعّيت؛. أ
  .ها استفاده آنيم طور قطع الزم است در مرحله تحليل از آن هايى آه به ارزش. ب

  با ترآيب اين دو جزء قضاياى اثباتى، يك تحليل اقتصادى يا روابط سببى و مسّببى
  .آيد به دست مى

  رابطه اقتصاد اسالمى با اقتصاد متعارف
  آه در تحليل اقتصاد ها بايد در تحليل اقتصادى وارد شوند و اين تشخيص اين نكته آه ارزش

  آه اقتصاددانان براى انجام چنين سبب آن اند، امر مهّمى است؛ البّته نه به ها وارد شده آالسيك نيز آن
  براى مسلمانان، يگانه منبع. چينى آنند؛ بلكه به اين دليل آه اين آار گزيرناپذير است آارى زمينه

   است؛ در نتيجه در فرايند تحليل اقتصادآله و عليه اهللا صلى، هدايت االهى از طريق قرآن و سّنت پيامبر ها ارزش
  با اّتخاذ چنين روشى تعّجب. هاى مورد نياز بايد از اين دو منبع استخراج شوند اسالمى همه ارزش

  اقتصاد متعارف تأثيرهاى ديگرى آه بر  هاى اسالمى و ارزش نبايد آرد آه با جايگزين آردن ارزش
  اند، اقتصاد نوى به دست آيد آه با اقتصاد متعارف لزوما يا آامًال مخالف يا از آن متفاوت داشته
  دست هايى را آه در فرايند تحليل اقتصادى هستند، به آه اگر تمام ارزش تر اين توضيح بيش. باشد

  اى تحليلى را بيابيم، به دستاوردىهاى اسالمى جايگزين آنيم و پيامده ها را با ارزش آورده، آن
  .شود خواهيم رسيد آه اقتصاد اسالمى ناميده مى

  رابطه اقتصاد اسالمى با قرآن و سّنت
  نخستين مورد اين است: آورد قرآن و سّنت سه مقّدمه اساسى را براى اقتصاد اسالمى فراهم مى
   اسالمى آه بر پايه قرآن و سّنتآه پايه نظام اقتصاد اسالمى از قرآن و سّنت و فقه و ديگر علوم

  هاى مورد دومين مورد آن است آه اين دو، يگانه منبع معتبر براى ارزش. شود استوارند، استخراج مى
  در قرآن و سّنت، نوع ديگرى از اّطالعات وجود دارد آه همچون. نياز در تحليل اقتصادى هستند

   بلكه به برخى متغّيرها يا روابط مهّمقضايايى ارزشى آه درباره حالل و حرام هستند، نيست؛
  :پردازد؛ براى نمونه اقتصادى مى
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  چه را دارند؛ اّما آن و اگر خدا روزى بندگانش را وسعت دهد، مسّلما در زمين سر به عصيان برمى
  بندگانش آگاِه] حال[به راستى آه او به . فرستد  فرومى]آه مصلحت است[اى  بخواهد به اندازه

  ١.بينا است
  ٢.نياز پندارد آه خود را بى آند، همين حقا آه انسان سرآشى مى

  نظر به. دهد اين دو آيه، يك اثر از افزايش اساسى در ثروت و درآمد را بر رفتار انسانى نشان مى
  ، همين معناىآله و عليه اهللا صلىامبر چند حديث معتبر از پي. رسد آه اقتصاددانان به اين اثر توّجه آرده باشند نمى

  نيازى آند به طغيان ضّد ديگران آند آه انسان هر زمان ثروتمند شود و احساس بى عام را ارائه مى
  رابطه دقيقى بين ثروت. تواند با عوامل ديگرى تعديل شود يابد؛ البّته اين گرايش مى گرايش مى

  اين رابطه آشكارا در قرآن و سّنت بيان شده. جود داردتر و درآمد باالتر، و گرايش به طغيان و بيش
  :نمونه ديگرى از قضاياى اثباتى اقتصاد آه در قرآن و سّنت بدان پرداخته شده، عبارت است از. است

  هاى نشاندار و  از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سيم و اسب]ى گوناگون[ها  دوستِى خواستنى
  ]آه حال آن[و .  اين جمله، مايه تمّتع زندگى دنيا است]اّما[براى مردم آراسته شده؛ ] ها[ها و آشتزار  دام

  ٣.فرجام نيكو نزد خدا است
  ٤.به راستى انسان سخت شيفته مال است

  مجّسمناپذير به ثروت است،  ها، بشر را موجودى آه دارنده عشقى قوى و سيرى در اين آيه
  .آنند، موافقت دارد طور معمول اقتصاددانان در اين زمينه فرض مى چه به اين فرضّيه با آن. آند مى

   همين انديشه را در بسيارى از احاديث معتبر و معروف تأآيد آرد آه اگر انسانى دو وادىآله و عليه اهللا صلىپيامبر 
  تواند نامحدود طلبى انسان مى نابراين، ثروتجويد؛ ب پر از طال داشته باشد، هنوز وادى سومى را مى

  آه چيز ديگرى مانند نظام اعتقادى يا قانون معنوى وارد صحنه شود آه اين تمايل را باشد، مگر اين
  هاى آند آه اعتقاد به پاداش در اين زمينه، قرآن به اين رابطه نامرئى، اّما معّين اشاره مى. تعديل آند

  ها دو آند؛ بنابراين، در اين سوره تر ثروت را تعديل مى ه تمايل بيشگرانه ب آخرت، گرايش طغيان
  تمايل نامحدود انسان به ثروت، و امكان تعديل اين تمايل، زمانى آه انسان: رابطه مطرح هستند

  .هاى آخرتى آگاه شود ها و تنبيه تشخيص دهد و از پاداش
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  :گويد حديثى آه از مسلم نقل شده است، مى
  .وضعّيت بدترى دارند، نظر آنيد و به آنانى آه وضعّيت مساعدترى دارند، ننگريدبه آسانى آه 

  .هاى االهى داريد ترى درباره نعمت با انجام چنين عملى، شما احتماًال احساس نارضايتى آم
  ىهاى اعطا شده از سو در ما گرايشى وجود دارد آه نعمت: گويد  در اين روايت مىآله و عليه اهللا صلىپيامبر 

  زمان آه اين گرايش، نشانه مهّمى از احساس افراد منفعل است آن. دهد ارزش جلوه مى خداوند را آم
  به عبارت ديگر، سطوح رفاهى آه انسان از مقدار. آنند سطح زندگى خود را با ديگران مقايسه مى

  ن مقايسهآند، با روشى مرتبط است آه او خودش را با ديگرا معّينى از ثروت يا آاال احساس مى
  اين امر آشكارا نشان از وابستگى متقابل بين سطح رضايت فرد و موقعّيت نسبى او دارد؛. آند مى

  شمار ديگرى وجود دارد؛ اّما هاى بى نمونه. آند البّته هنگامى آه خود را بين همتايانش تصّور مى
  ستند؛ قضايايى آه بهنكته مهم اين اصل است آه قرآن و سّنت نيز داراى قضاياى اثباتى معّينى ه

  .دهند آه در گستره اقتصاد قرار دارند روابط يا به متغّيرهايى توّجه مى
  آه با وجود آن. طور خالصه، علم اقتصاد سّنتى شامل تعداد بسيارى از قضاياى اثباتى است به

  ديگر،از سوى . ها، جزئى از اين پارادايم هستند، تبيين ساده و روشنى از آن نشده است نقش ارزش
  آنند آه ما هايى را معّرفى مى دهند، بلكه به ما ارزش فقط به ما نظام اقتصادى ارائه مى قرآن و سّنت نه

  افزون بر اين، برخى از قضاياى اثباتى اقتصاد را به ما ارائه. حتما در تحليل خود به آن نياز داريم
  .شود ىبدين ترتيب، اقتصاد اسالمى نيز از اين اجزا تشكيل م. دهند مى
  دست آمده از قرآن، سّنت و منابع مرتبط با آن؛ هاى به ارزش. ١
  قضاياى اثباتى آه از طريق علم اقتصاد سّنتى وارد علم اقتصاد اسالمى خواهد شد؛. ٢
  شود؛ قضاياى اثباتى آه از طريق قرآن و سّنت وارد علم اقتصاد اسالمى مى. ٣
  ز طريق مشاهدات، تحليل و تجزيه آشف آنند؛روابطى آه مسلمانان و ديگران ممكن است ا. ۴

  آزمونتنها مشاهده،  شود آه اين علم نه گونه از اقتصاد متعارف متمايز مى بنابراين، اقتصاد اسالمى اين
  .نيز دارد) وحى(پذيرد، بلكه منبع اضافى ديگرى از شناخت  صورت منبع شناخت مى و تجربه را به

  اين شناخت از دو نوع تشكيل شده. آيد دست مى  بهوحى شناختى است آه از قرآن و سّنت
  آند آه براى درك ما ها است، و نوع ديگر قضاياى اثباتى را به ما ارائه مى يك نوع درباره ارزش: است

  هاى بين اقتصاد اسالمى و منظور تنظيم دقيق ارتباط افزون بر اين، به. از روابط اقتصادى مهم هستند
   شناخت قرآن و سّنت نياز داريم، بلكه به شناخت علوم اسالمى ديگر از قبيلتنها به قرآن و سّنت، نه
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  .دهد اين علوم ما را در درك قرآن و سّنت يارى مى. تفسير، فقه، اصول فقه، و غيره نيز احتياج داريم
  گستره اقتصاد اسالمى

  المى چيست؟گستره اقتصاد اس: هاى ذيل را مالحظه آنيد براى بحث درباره اين موضوع، پرسش
  آيا گستره آن به مطالعه و تحليل روابط در جامعه آرمانى اسالمى محدود است يا به همه جوامع

  نظر خواهد داشت؟) چه درون و چه بيرون از فضاى اسالمى(اقتصادى هر جا آه باشند 
  هاى اقتصادى را در سراسر نظر من، يگانه پاسخ درست اين است آه اقتصاد اسالمى، پديده به
  .تواند از سوى قرآن و سّنت پشتيبانى شود اين بحث مى. آند امعه بشرى اعمّ از اسالمى يا غيراسالمى مطالعه مىج

  آند آه به رفتار مسلمانان محدود نشده اين دو منبع، توّجه ما را به روابط و متغّيرهايى جلب مى
  ها به مقدار بسيار زياد ثروت، طور نمونه، تمايل انسان ها ارتباط دارد؛ به و با رفتار تمام انسان

  من قاطعانه اعالم. صورت گرايش عمومى بشر آه به مسلمانان منحصر نيست، بيان شده است به
  آنم آه موضوع اقتصاد اسالمى به جامعه اسالمى محدود نيست؛ بلكه شامل همه رفتار مى

  شمول بى از هدف جهانچنين نگرشى، بازتا. شود اقتصادى، اعّم از موافق يا مخالف با اسالم مى
  .دهد جاى تبيينى است آه اقتصاد اسالمى را به مسلمانان اختصاص مى اسالم درباره تبيين جهان در مقياسى بزرگ به

  هاى بالقّوه به اقتصاد اسالمى انواع آمك
  : آنندتوانند به اقتصاد اسالمى آمك جدّى دستاورد مباحث پيشين اين است آه امروزه سه گروه از متخّصصان مى

  متخّصصان شريعت به شرط داشتن آشنايى با علم اقتصاد؛. ١
  متخّصصان اقتصاد آه با شريعت آشنايى دارند؛. ٢
  .اين گروه در حال حاضر بسيار آمياب هستند. آسانى آه در هر دو رشته تخّصص دارند. ٣
  شود يا به مىها اصول جديدى آشف  هاى ارزشى در گستره نظام اقتصاد اسالمى آه از آن آمك. أ

  طور عمده با ها به اين نوع از آمك. دهد شود، پاسخ مى هاى نوى آه به اين نظام مربوط مى پرسش
  .متخّصصان گروه اّول متناسب است

  ها ها و قضاياى اثباتى مربوط به اقتصاد اسالمى آه در قرآن و سّنت به آن فرض آشف پيش. ب
  هاى مرسوم در فقه اسالمى مشكل است؛ زيرا تالشها  انجام اين دسته از آمك. اشاره شده است

  تواند از طريق ها مى اى از اين آمك نظر من، نمونه به. پردازد طور معمول به چنين موضوعاتى نمى به
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  آنندگان در بررسى بسيارى از قوانين شريعت استخراج شود آه درباره بازار اسالمى و وظايف شرآت
  ام آه ام، به اين نتيجه رسيده  بررسى اين موضوع انجام دادهپس از تالشى آه من براى. آن است

  فرض اثباتى است آه اين يك پيش. گيرد فرض مى نابرابرى بين خريداران و فروشندگان را پيش
  طور صريح فرض هاى بازار رقابتى آه به اين امر با مدل. آند بسيارى از مقّررات شريعت را تبيين مى

  .ن اطّالعات آامل دارند و اطّالعات آزادانه در دسترس است، آامالً تفاوت داردآنندگا آند همه مشارآت مى
  برخى. دست آمده است وران در طول اعصار به وسيله انديشه آشف قضاياى اثباتى اقتصاد به. ج

  طور نمونه به(خلدون استخراج شود؛  تواند از آتاب ابن هاى مشهور در اين دسته از آمك مى از نمونه
  نمونه ديگر، تحليل مقريزى). ها  عوامل مؤثر بر رشد بلندمّدت اقتصادى و انحطاط جامعهدرباره

  هاى ارزشى با وجود اين، ما بايد مطالعات مربوط به دسته سوم را از آمك. درباره توّرم است
  هاى اين آمك.  متمايز آنيماالموال و ابوعبيد در الخراجوران مسلمانى چون ابو يوسف در  انديشه

  ها بر قرآن و سّنت مبتنى هستند، و با نظام گيرند و خيلى مهّمند؛ زيرا آن رزشى در دسته اّول قرار مىا
  هايى از خلدون و مقريزى آه نمونه هاى ابن ها بايد آشكارا از آمك آن. اقتصاد اسالمى ارتباط دارند

  .دسته سوم هستند، متمايز شوند
  هاى اثباتى فرض اقتصادى و تحليل پيامدهاى پيشهاى نظام  تحليل اقتصادى برخى از بخش. د

  .اسالمى درباره حيات اقتصادى
  طور آامل از تحليل مدرن آگاه وسيله اقتصاددانان گروه دوم آه به تواند به ها مى اين دسته از آمك
  مراين ا. وسيله اقتصاددانان غيرمسلمانان پديد آيد تواند به همچنين اين دسته مى. هستند، تحّقق يابد

  ١.در حقيقت اآنون اّتفاق افتاده است
  ها نوشت پى
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