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 : اسالمي كردن علم اقتصاد
  *مفهوم و روش

  **محمد انس الزرقا: تاليف
  ***منصور زراء نژاد: ترجمه

  چكيده
يا امكان دارد علم اقتصادي كه بتوان آن را به صفت اسالمي وصف كرد، پديد آيد و آ

هاي اقتصادي جهانشمول و دربرگيرندة  آيا اين به معناي انكار وجود قوانين و سنّت
هاي عميق  كوشد به اين دو سؤال، پاسخ هاي اجتماعي مختلف نيست؟ مقاله حاضر مي نظام

  :به صورت ذيل بدهد

                                                 
االقتصاد : عه الملك عبدالعزيزدر مجلّة جام» المفهوم و المنهج:  علم االقتصادميةتحقيق اسال« اين مقاله، تحت عنوان  *

شايان ذكر است ترجمة اين مقاله در دو .  به چاپ رسيده است40  ـ 3، ص )م1990( هـ 1410، 2اسالمي، مجلد  
چه از  به معناي آن(در شمارة اول، پس از تعريف علم و عناصر اصلي آن، ارتباط ميان اسالم : شود شماره ارائه مي

و علم اقتصاد بيان خواهد شد و با تلفيق مقوالت ) شود   استنباط ميامبر اكرمقرآن كريم و سنّت شريف پي
هاي ارزشي آن، علم اقتصاد اسالمي و عناصر  وصفي و ارزشي اسالم به مقوالت وصفي علم اقتصاد و پيش فرض

ان علم اقتصاد اسالمي خاتمة اين بخش نيز به تحليل رابطه مي. شود آن، تعريف، و رابطة آن با اقتصاد اثباتي تبيين مي
  .ها اختصاص دارد و تاريخي اقتصادي مسلمانان و نيز تاريخ تفكّر اقتصادي بين آن

در شمارة دوم پس از بيان رابطة فقه و علم  اقتصاد اثباتي، و تفكيك وظايف هريك از اين دو و نقد نظر شهيد 
  . علم اقتصاد معرّفي خواهد شداهللا صدر دربارة علم اقتصاد اسالمي، راهكارهاي اسالمي كردن آيت

  استاد اقتصادـ مركز مطالعات اقتصاد اسالمي ـ دانشكدة اقتصاد و علوم اداري  دانشگاه الملك عبدالعزيز ـ  جده **
  . استاديار گروه اقتصاد،  دانشكدة اقتصاد و علوم اجتماعي،  دانشگاه شهيدچمران،  اهواز***
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م اين كه هر علم، عموماً به وسيلة مقوالت وصفي خود يعني قوانيني كه به رغ.  أ
ها  به ويژه علوم اجتماعي و از جملة آن(شود، هر علم  يابد، متمايز مي ها دست مي بدان

هاي از پيش تعيين شده است كه هيچ  هاي اساسي متّكي بر ارزش داراي جنبه) اقتصاد
   .ها را ندارد محقّقي توان گريز از آن

ها هستند، بسياري از  با وجود اين كه نصوص شريعت اسالمي اساساً منشأ ارزش. ب
  . شوند اين نصوص شامل مقوالت وصفي در بارة زندگي اقتصادي نيز مي

هاي اسالمي  با ارزش) ذكر شده در أ(هاي مورد استناد علم اقتصاد  چه ارزش چنان
كه تا كنون به دست آمده است، جايگزين شوند و نيز به مقوالت وصفي علم اقتصاد 

  . توان علم اقتصاد اسالمي را پديد آورد افزوده شود مي) ب(مقوالت ياد شده در 
پردازد و طرح عملي  مقالة حاضر به بررسي رابطه ميان علم اقتصاد اسالمي و فقه نيز مي

  .كند براي اسالمي كردن علم اقتصاد را پيشنهاد مي
، مقوالت ارزشي، مقوالت اقتصادي، مقوالت وصفي، اقتصاد اسالمي :واژگان كليدي
  .روش اقتصاد اسالمي

 مقدمه.  1

 سؤاالت اساسي.  1 ـ 1
هدف اين بحث بررسي معنا و روش اسالمي كردن علم اقتصاد به طور خاص و علوم اجتماعي 

ي، هاي اسالم  سؤاالت اصلي در اين بحث، يعني بازسازي علم اقتصاد بر پايه*.به طور عام است
  : عبارتند از

  و دين اسالم وجود دارد؟) كالسيك اثباتي(اي ميان علم اقتصاد  چه رابطه: سؤال اول
  اي ميان علم اقتصاد اسالمي و فقه اسالمي وجود دارد؟ چه رابطه: سوال دوم

دربارة پرسش اول، اغلب محقّقان اقتصاد اسالمي تاكنون بر اين باورند كه نظام اقتصادي از علم 
كند؛ اما  كنند كه اسالم، نظام اقتصادي متمايزي را ارائه مي آنان به حق تاكيد مي. اد متمايز استاقتص

اين چنين تفكّري، در . كند هاي اقتصادي تفاوت نمي به طور معمول معتقدند كه علم اقتصاد با نظام

                                                 
  . مراجعه شودالمعهد العالمي االسالمي كتاب  براي اطّالع از اسالميت معرفت به *
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ان دليل صورت صحت، مستلزم اين قول است كه تحقّق علم اقتصاد اسالمي ممكن نيست؛ به هم
به عبارت ديگر، عدم امكان . كه امكان تحقّق رياضيات اسالمي و فيزيك اتمي اسالمي وجود ندارد

تحقّق علم اقتصاد اسالمي به سبب تعارض اسالم و علم اقتصاد نيست؛ بلكه به اين دليل است كه 
يي است كه در ها ها اهداف متفاوتي دارد و علم اقتصاد، جهانشمول و مجرّد از ارزش هر يك از آن

  . شود يك نظام با نظام ديگر متفاوت مي
همچنين اين تفكّر، مستلزم آن است كه بگوييم مقوالت علم اقتصاد متعارف بايد در اقتصاد 

هاي  فيزيك در تمام كشورها و نظام) براي مثال(اسالمي پذيرفته شوند؛ همان گونه كه مقوالت علم 
  . اجتماعي صحيح و پذيرفته شده است

ــر، علــم .  مقابــل تفكّــر يــاد شــده، انديــشة ديگــري نيــز وجــود دارد در بــر اســاس ايــن تفكّ
اقتــصاد چيــزي جــز بازتــاب تمــدن معينــي نيــست؛ بنــابراين، امكــان نــدارد مقــوالتي صــحيح و  

هـاي اجتمـاعي گونـاگون صـادق باشـند؛ از ايـن رو، اگـر                  عام وجود داشـته باشـند كـه در نظـام          
ي داشـته باشـيم، بايـد علـم اقتـصاد متعـارف را كنـار بگـذاريم و                   بخواهيم اقتصاد اسـالمي حقيقـ     

  . علم اقتصاد اسالمي را از نقطة صفر بنا كنيم
شود و بخشي ديگر را از دست  هر يك از اين دو طرز تفكّر، بخشي از حقيقت را شامل مي

  . اين موضوع در بخش دوم و سوم از اين بحث توضيح داده خواهد شد. دهد مي 
اي بر اين باورند كه اقتصاد اسالمي، يكي از فروع فقه معامالت است و  ؤال دوم، عدهدر بارة س

هاي مستقلّي تدوين شوند،  هاي فقهي استخراج و به صورت بحث احكام اقتصادي از كتاب«اگر 
در مقابل، » )85ص : تا شوقي، بي(شود  شود كه بدان اقتصاد اسالمي گفته مي علمي حاصل مي

اين ارتباط به روشني در . اعتقاد دارند كه ارتباطي قوي ميان فقه و اقتصاد وجود دارداي ديگر  عده
  .  توضيح داده خواهد شد6 ـ 4 تا 4 ـ 4هاي  قسمت

  اهميت موضوع.  2 ـ 1
اين نوع از مباحث روشي دربارة اقتصاد و ساير علوم اجتماعي، مشابهت بسياري با اصول فقه 

توان اين بحث را  در اين صورت مي. بحث به روش علم معروف استامروزه اين . براي فقه دارد
تأكيد دوباره در خصوص اهميت . ارائه كرد» برخي از اصول علم اقتصاد اسالمي«تحت عنوان 

اين اهميت از . توجه به روش در هر تالش علمي براي اسالمي كردن هر كدام از علوم الزم نيست
نسجام الزم خود را از دست ندهند يا در جهات متناقض با هاي فكري، ا آن جهت است كه تالش
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توان انتظار داشت  چگونه مي. ديگر سير نكنند يا در تناقض با روش صحيح اسالمي قرار نگيرند يك
كه علم اقتصاد اسالمي يا ساير علوم اجتماعي اسالمي توسعه يابند بدون آن كه پاسخ سؤاالت 

  . داده شود) گويم يكسان نمي(لم به روشني اصلي روش شناسانه مرتبط با اصول ع

  روش نگارش .  3 ـ 1
برخواننده پوشيده نيست كه نگارنده، از قديم دربارة روش شناسي، انديشيده؛ مطالعه كرده؛ 

بحث حاضر فقط بخش اندكي . ها و شواهد همت گماشته است مطلب نوشته و به جمع آوري مثال
گويم؛ بلكه  هايم نمي را براي اقناع خواننده دربارة صحت يافتهاين . است از آن چه در اختيار دارم

ام؛ با وجود  براي اين است كه تأكيد كنم بدون آمادگي و انديشة قبلي به اين موضوع مهم نپرداخته
اين، به طور كامل از بحث رضايت ندارم و شايد نقدهاي خوانندگان مرا در تصحيح و تكميل 

  . بحث در آينده ياري كند
نُمود،  تر شده است كه موضوع بحث، از آن چه در وهلة اول مي ر هر حال، اعتقادم بيشد

هاي تعبير، مشكل بزرگي است كه مجال سوء تفاهم  دشوارتر است و اختالف اصطالحات و روش
از جمله ادلّة اين سوء تفاهم اين است كه ممكن است . گذارد را حتّي در صورت اتّفاق نظر، باز مي

به نظر . وگو مفهومي را بيان كند كه چه بسا براي طرف ديگر شناخته شده نباشد گفتيك طرف 
رسد بهترين روش براي باز گفتن روشن نظريات اين باشد كه خود را به ارائة يك يا چند مثال  مي

تمام تالش خود را براي تحقّق آن به كار . التزام به اين شرط دشوار است. براي هر نظريه ملزم كنم
   .شود، به اين شرط ملتزم باشد ام و اميد است هر يك از نويسندگان كه به عرصة اين بحث وارد مي تهبس

  ساختار بحث.  4 ـ 1
در بخش دوم، از تعريف علم و مقومات آن، نوع علم، عناصر اساسي آن، مسلّمات و پيش 

وم به ارائة تصويري از در بخش س. كنم ها با علم بحث مي هاي ارتباط ارزش هاي آن و نيز راه فرض
پردازم؛ سپس در بخش چهارم، مقّومات علم اقتصاد  امكان ارتباط اسالم و علم اقتصاد اثباتي مي

اسالمي و ارتباط آن با فقه اسالمي، با اقتصاد وضعي و نيز با برخي از معارف ديگر را مورد بحث 
  . كند را بررسي ميبخش پنجم، برنامة عملي اسالمي كردن علم اقتصاد . دهم قرار مي

  تعريف علم و عناصر اصلي تشكيل دهندة آن .  2
  هاي ارزشي هاي وصفي و گزاره گزاره.  1 ـ 2
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، عبارت از تمييز ]يا عناصر اصلي تشكيل دهندة آن[نقطة آغاز بحث در بارة علم و مقومات، 
زد؛ مانند گزارة پردا گزارة وصفي به وصف واقعيت معين مي. هاي وصفي و ارزشي است بين گزاره

بر روي سطح «يا گزارة » دهد افزايش نزوالت آسماني، توليد محصوالت زراعي را افزايش مي«
دهند، به  چه هست خبر مي هاي وصفي از آن جا كه گزاره از آن. »مريخ، نوعي حيات وجود دارد

  .هاي خبري نيز موسومند گزاره
چه بايد باشد، خبر  ها از آن اين گزاره. دارندهاي ارزشي قرار  هاي وصفي، گزاره در مقابل گزاره

اين نوع . »راستگويي واجب است«يا » تنهايي، بهتر از دوست بد داشتن است«: دهند؛ مانند مي
بر حالت ممكن ديگري ) مانند تنهايي و راستگويي(ها بر تفضيل حالت ممكن الوقوعي  گزاره

  . داللت دارند) مانند دوست بد و دروغگويي(
ــزا ــت         رهدر گ ــي مطابق ــواب، يعن ــا ص ــدق ي ــال ص ــم احتم ــري، ه ــا خب ــفي ي ــاي وص ه

ــن          ــود دارد؛ از اي ــع وج ــا واق ــت ب ــي مخالف ــا، يعن ــا خط ــذب ي ــال ك ــم احتم ــع، و ه ــا واق ب
ــزاره  ــن گ ــون اي ــزاره     رو، آزم ــا گ ــت؛ ام ــذير اس ــان پ ــا امك ــحت و خط ــث ص ــا از حي ــاي  ه ه

ــي     ــين نم ــع مع ــف واق ــه وص ــي، ب ــالتي    ارزش ــرجيح ح ــه از ت ــد؛ بلك ــر   پردازن ــري ب ــا ام  ي
ــي    ــت م ــري حكاي ــر ديگ ــا ام ــت ي ــزاره    حال ــوع گ ــن ن ــن رو، در اي ــد؛ از اي ــال   كنن ــا، احتم ه

ــا رد آن     ــول ي ــال قب ــا احتم ــي رود؛ ام ــذب نم ــا ك ــدق ي ــست  ص ــا ه ــزاره . ه ــين گ ــايي  چن ه
ــا ارزش  ــسويي ب ــورت هم ــي    در ص ــه م ــا پذيرفت ــول م ــورد قب ــاي م ــان  ه ــوند و چن ــا   ش ــه ب چ

   *.شوند شند، رد ميهاي ياد شده مخالفت داشته با ارزش
هاي  هاي االهي در آفرينش و جامعه به گزاره شود كه از سنّت چه اشاره رفت، آشكار مي از آن

و قواعد ) هر شريعت(شود؛ اما در هر جامعه احكام آمرانه شريعت  وصفي يا خبري تعبير مي
ربي مانند فيزيك، شوند؛ از اين رو، مضمون علوم تج هاي ارزشي بيان مي اخالقي به وسيلة گزاره

هاي وصفي تناسب دارد؛ اما مضمون علوم ديني و قواعد اخالقي  زراعت و پزشكي اغلب با گزاره
   **.هاي ارزشي مناسبت دارد اغلب با گزاره

                                                 
از به كار بردن اصطالح اثباتي پرهيز .  نيز موسومند(positive) به گزاره هاي اثباتي (descriptive) گزاره هاي وصفي  *

شود كه معرفت را فقط بر تجربة  شده است؛ زيرا اين اصطالح در بارة يك مكتب فلسفي منكر غيب نيز اطالق مي
  . موسومند(normative)گزاره هاي ارزشي نيز به گزاره هاي هنجاري . داند  متّكي  ميمادي

همچنين، احكام . اين يادآوري الزم است كه حتّي علوم تجربي نيز بايد بر برخي از پايه هاي ارزشي استوار باشند **
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  تعريف علم و معرّفي عناصر اصلي  تشكيل دهندة آن.  2 ـ 2
بي كه آن را با تصور اسالمي شوم؛ بلكه به تعريفي تقري جا، در تعريف دقيق علم، عميق نمي اين

نخست، الزم است ميان علم و . بينم، بسنده خواهم كرد و با تعدادي از تعاريف جديد سازگار مي
اي از حقايق است؛ اما علم، جزئي از معرفت  معرفت، عبارت از مجموعه. معرفت تفاوت قائل شد

ين عمومي قابل بررسي و آزمون ها و قوان است كه حقايق آن و نتايج بحث در آن به صورت فرضيه
 اين تعريف، شامل علوم تجربي مانند فيزيك *.به وسيلة منطق يا تجربه يا استقرا تنظيم شده باشند

شود كه  مالحظه مي. شود مي... و علوم اجتماعي مانند اقتصاد و نيز شامل نحو، رياضيات و فقه و
رفت يقيني مطابق با واقع نيست؛ بلكه در قرآن كريم و احاديث شريف فقط شامل مع» علم«مفهوم 

شود؛ از اين رو، عالمان دين بر تسمية فقه به علم فقه اتّفاق نظر دارند؛  ظنّ راجح را نيز شامل مي
همچنين، عالمان دين بر وجوب عمل به . حال آن كه اكثر احكام فقه، بر ادلة ظنّي استوار است

داند و آن  ريعت، تبعيت از ظنّ غير راجح را مذموم مياقتضاي ادلة ظنّي راجح متّفق هستند؛ اما ش
  :گويد محمد بن اسماعيل امير صنعان مي. نامد را علم نمي

. ها ترديد بين دو طرف يك امر است ظن، لفظ مشترك بين معاني متعددي است كه از جملة آن
 ديگر ظن، از معاني. عمل به ظن بدين معنا حرام است و در قرآن و حديث نكوهيده شده است

شود و اكثر احكام شريعت مبتني  به اين ظن تعبداً عمل مي«. آن است) و غير يقيني(طرف راحج 
تر  ؛ بنابراين، با وجود اين كه قسمت بيش) به نقل از الصنعاني51القاسي، ص (» بر چنين ظني است

 اين ادله بر مشاهده، محتواي علوم اجتماعي از جمله اقتصاد بر پاية ادلّة ظنّي راجح استوار است و
به معناي شرعي، ترديدي وجود » علم«استنتاج و استقرا اتّكا دارند، در تسمية علوم ياد شده به 

  . ندارد
مقومات علم يا عناصر تشكيل دهندة علم كدامند؟ مناسب است در اين بحث، عناصر علم را به 

  . سه دسته تقسيم كنيم
  عنصر اول

ايــن پــيش . هــا هــستند  يــا بــه اختــصار، فــرض(presumption)هــا  عنــصر اول، پــيش فــرض

                                                                                                                        
  .شرعي ارزشي نيز احياناً بر مسائل اثباتي مبتني هستند

  .Funk & Wagnalls المعارف اكسفورد و ةهاي ذكر شده در دائر فتعري:  مقايسه كنيد *
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ــارت از فروضــي ضــمني  فــرض ــشأ آن هــا عب ــد كــه من ــه جهــان هــستي و   ان هــا نگــرش عــام ب
ــسان   ــه ان ــين ب ــاعي(همچن ــوم اجتم ــز   . اســت) در عل ــم ني ــسفي عل ــاني فل ــه مب ــروض ب ــن ف اي

ن امـر اسـت     اعتقـاد بـه ايـ     ) مقـدم بـر هـر بحـث       (مثال اين فروض در زمينـة فيزيـك،         . موسومند
فـرض مـشابه در     . كه جهان و ماده تابع قـوانين ثابـت اسـت و ايـن قواعـد قابـل كـشف هـستند                     

علوم اجتماعي، اعتقـاد بـه ايـن امـر اسـت كـه رفتـار انـسان تاحـدودي پيوسـتگي و ثبـات را در                     
... هــايي وصــفي دربــارة انــسان يــا جامعــه يــا  هــا در حقيقــت، عبــارت از گــزاره فــرض. بــردارد

رونـد و بـه صـورت ضـمني يـا صـريح، اسـاس بنـاي علـم را             قاط آغاز به شـمار مـي      هستند كه ن  
  .دهند تشكيل مي

  عنصر دوم
در . علـم بايـد بـه احكـام ارزشـي اسـتناد كنـد           . انـد   يكي ديگر از عناصر علم، احكـام ارزشـي        

  . شوند ترين احكام ارزشي تبيين مي  مهم4 ـ  2قسمت 
  عنصر سوم

في علـم اسـت كـه مجموعـة حقـايق و فرضـيات و               يكي ديگـر از عناصـر علـم، بخـش وصـ           
مقـوم سـوم بـه ايـن اعتبـار          . رود  نظريات عمومي و قوانين متعلّق به موضـوع علـم بـه شـمار مـي               

گيـرد؛ زيـرا ايـن     تـر مـورد توجـه قـرار مـي      كه هدف مستقيم علم اسـت، بـه طـور معمـول بـيش            
           ل بـه ذهـن متبـادر    جنبة وصـفي علـم اسـت كـه هنگـام بحـث از هـر يـك از علـوم در وهلـة او

اين جنبـة وصـفي علـم و فقـط همـين جنبـه اسـت كـه بـه طـور معمـول بـه تجربـه و                             . شود  مي
  .آيد، نه عنصر اول آزمون درمي

تصور علمي از علوم كه كم يا بيش بر اين عناصر سه گانه استوار نباشد، دشوار است؛ اما 
تر و در  انند فيزيك و زراعت، كمروشن است كه نقش عنصر اول و دوم در علوم مادي تجربي، م

اين نقش در علوم . تر است علوم اجتماعي مانند اقتصاد، علوم تربيتي و به ويژه جامعه شناسي بيش
شود و در علمي همانند فقه كه اساساً ارزشي است،  تر مي تر و بيش شناسي بيش انساني مانند روان
  ). 1 ـ 4 ـ 4قسمت : ك.ر(رسد  به حداكثر خود مي

ديگر ظاهر نمي شوند؛  ه طور معمول، عناصر سه گانة علم به صورت متمايز و منفصل از يكب
شود؛ البتّه محتواي هر  بلكه اغلب محتواي علم يا عنصر سوم علم است كه بر عناصر ديگر مقدم مي

ر ت جا كه بيش از آن. علم، به صورت ضمني يا صريح، عناصر اول و دوم آن علم را نيز در بر دارد
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متخصصان به دو عنصر نخست حتّي در محافل اقتصادي خود اصوالً توجهي ندارند و به نقش اين 
 دو در محتواي علم و سير تاريخي آن واقف نيستند، به ارائة چند مثال توضيحي در دو قسمت 

  .پردازيم  مي4 ـ 2 و 3 ـ 2

  ها بر علم هايي از تأثير پيش فرض نمونه.  3 ـ 2
ــار فــرضتــرين وظــ از مهــم هــا آن اســت كــه عــالم، بــراي تفــسير ظــاهر متــون،   ايف يــا آث

كنـد؛ بـه طـور مثـال، بـراي تفـسير وقـايع سـيره نبـوي،                    هـا اسـتخراج مـي       فرضيات الزم را از آن    
مستشرقان غير مسلمان، هـر تفـسير متّكـي بـر وحـي يـا بـر نبـوت را انكـار و خـود را محـدود                            

ــد؛ ســپس مطالعــة خــود  در فرضــيات ديگــري مــي ــرار    و رابطــهكنن ــان حقــايق برق اي را كــه مي
  . كنند سازند، بر اساس اين فرضيات تنظيم مي مي

كــساني كــه وحــي و . نظيــر ايــن مــسأله، در تفــسير تــشابه ظــاهري بــين اديــان وجــود دارد 
كننـد، تـشابه برخـي از متـون دينـي             نبوت را انكار و انكار اين امور را فـرض اساسـي اتّخـاذ مـي               

كننـد؛    اتّفـاق و تـصادف يـا احتمـال نقـل يكـي از منـابع از ديگـري تفـسير مـي                      ديگر را به      با يك 
شـود و ايـن تـشابه را بـر            اما كسي كـه بـه وحـي معتقـد باشـد، بـه تفـسير ديگـري متوسـل مـي                     

  . كند اساس وحدت مصدر اديان تفسير مي
تر به  شود، اين است كه مستشرقان يا محقّقان اديان كم ها مشاهده مي چه در اين مثال آن
چه را كه به اسم علم  كنند؛ با وجود اين، تفسير خود از حقايق يا آن هاي خود تصريح مي  فرض

هاي اقتصادي كه  هاي فرض ترين نمونه از مهم. آورند ها پديد مي كنند، با تكيه بر آن فرض ارائه مي
ان و داراي آثار عملي عميق بر مقومات و نظريات علم است؛ فروض مرتبط با فطرت انس

  .هاي  او است انگيزه

 *هاي پذيرفته شده متّكي است هايي از علم كه بر ارزش جنبه.  4 ـ 2 
  انتخاب قضايايي كه بحث خواهد شد. أ

تري  يابد، منابع كم كه منابع انساني و مالي بسياري براي مطالعة نظريه معين تخصيص مي وقتي

                                                 
. ها استوارند شود، جنبه هاي ديگري نيز وجود دارند كه بر پاية ارزش چه در بندهاي أ، ب و ج ذكر مي غير از آن *

ي، تمييز نامبرده برخي از جنبه هاي مرتبط با اقتصاد مانند تعريف مشكل اقتصاد.  80 ـ Samuels, pp. 475: ك.ر
  .ها را ذكر كرده است اهداف از ابزار، تعريف توليد و هزينه، مفهوم ثروت، مفهوم حاكميت مصرف كننده و مانند آن
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منابع تخصيص (همچنين، اين موضوع در مورد «. ماند براي مطالعه و بررسي نظريات ديگر باقي مي
ها و  آموزش دانشمندان جديد و وقتي كه به كالس درس، و صفحاتي كه در كتاب) داده شده به

هاي  حتّي اگر براي نظريات گوناگون، زمان. شود نيز صادق است مجالت علمي اختصاص داده مي
هاي اقتصادي دال بر تأثير    از مثال*.»تگذاري معيني اس مساوي تخصيص يابد، باز به معناي ارزش

ها بر انتخاب قضايا براي بحث مورد اهتمام نظريات اقتصادي متعارف به بررسي و تجزيه و  ارزش
تحليل رفتار اقتصادي مبتني بر خودخواهي شديد و كمي توجه اين نظريات به تجزيه و تحليل 

  ). به بعد1 ـ 4مثال ب در قسمت : ك.ر( است هاي اخالقي رفتار اقتصادي مبتني بر ايثار و انگيزه
  ها  انتخاب متغيرها و فرض. ب

يابيم كه اين پديده با تغيير  اي همچون رشد اقتصادي را مطالعه كنيم، درمي اگر بخواهيم پديده
به عبارتي ديگر، اين مطالعه تحت تاثير متغيرهاي .  شود زمان و مكان به مقدار فراواني متفاوت مي

اي بيش از وجود  تواند ادلّه ها نمي بدون تحليل نظري قبلي، تحليل كمي آماري داده. ي استفراوان
توان به تمييز اسباب از نتايج پرداخت؛ از  با تحليل كمي نمي. هاي معين ارائه دهد ارتباط ميان پديده

وانين عمومي حاكم هاي كمي آماري به تنهايي قادر به شناخت و تبيين ق اين رو، با استفاده از روش
هاي كمي بر  ها نخواهيم بود، مگر آن كه تحليل بر رفتار متغيرهاي اقتصادي و اسباب و نتايج آن

 اين توجيه نظري قوي كه اساس پيشرفت علمي و موضع **.متّكي باشند» يك توجيه نظري قوي«
 منشأ اين توجيه، آيد؟ هاي كمي و آماري است، از كجا مي ها و آزمون اتّكاي تجزيه و تحليل

مرحلة اول، عبارت از ارائة : ها را در دو مرحله خالصه كرد توان آن هاي فكري است كه مي تالش
اين متغيرها . ها بر پديدة  اقتصادي مورد بحث قابل تصور باشد ن متغيرهايي است كه امكان تأثير آ

، و مرحلة دوم دسته بندي اين اند ها غير اقتصادي به طور معمول بسيار زيادند و برخي از آن
  :متغيرها در سه طبقة ذيل است

  .ـ متغيرهاي غير مرتبط با پديده
 . گذارند؛ ولي از آن متاثّر نمي شوند  كه بر پديدة مورد بررسي تاثير مي(exogenous)ـ متغيرهاي برونزا 

                                                 
* Robert, p. 54 . ،همچنينLindbeck دهد با اين تفاوت   همين طرز تفكر را مورد تاكيد قرار مي12 تا 9 در صفحات

  .B.Ward, p.193: ك.ر. داند زشي يا شخصي در علم اقتصاد ميكه وي، انتخاب قضايا براي بحث را جنبه ار
** IAdelmanمباحث مرتبط با اين .  دهد  در مطالعة خود در مورد رشد اقتصادي، همين ديدگاه را مورد تأكيد قرار مي

  . مطالعه كنيد2 ـ Henderson & Quanat, pp.1 و 20 ـ Samuelson, pp. 319موضوع را در 
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رند و هم از آن و نيز گذا  كه هم بر پديدة مورد بررسي اثر مي(endogenous)ـ متغيرهاي درونزا 
اين متغيرهاي درونزا هستند كه به طور معمول براي تفسير . پذيرند از متغيرهاي برونزا تأثير مي

 . شود هاي فراواني مي ها تالش اند و شناخت روند آن ها كه برگزيده شده تعدادي از آن

ديگر تاثير   بر يكجا كه متغيرهاي اجتماعي و رواني به طور عام با هم مرتبطند و از آن
بندي شود، بسيار  گذارند، فهرست متغيرهايي كه در بررسي هر پديدة معين بايد شناسايي و دسته مي

طوالني است و عمالً براي هر محقّق در علوم اجتماعي، امكان ارائه و دسته بندي تمام متغيرهاي 
تري از اين متغيرها   است كه تعداد بيشافتد، اين چه همواره اتّفاق مي آن. مرتبط و مؤثّر وجود ندارد

شوند و در مركز  شود و فقط برخي از اين متغيرهاي درونزا و برونزا انتخاب مي ناديده گرفته مي
  . گيرند توجه قرار مي

به عبارت ديگر، ناديده انگاشتن تعداد فراواني از متغيرهاي (مرحلة انتخاب برخي از متغيرها 
ها و مشكالت سؤاالتي كه  غيرها براي تمهيد مقدمات الزم براي بررسي آن، دسته بندي مت)ديگر

ها  از ميان فهرست سؤاالت بي شماري كه امكان طرح آن(ها پاسخ دهيم  كنيم تا به آن اختيار مي
، همگي تا حدود فراواني از تصورات پيشين محقّقان و دانشمندان دربارة طبيعت )وجود دارد

. پذيرد ها براي اين موضوعات قائلند، تأثير مي نسان و ميزان اهميتي كه آنجامعه، هدف زندگي ا
هاي ضمني و صريحي كه محقّقان و  همچنين اين مرحله از انتخاب به طور طبيعي از پيش فرض

يابد، تأثير  ها هيچ علمي قوام نمي كنند و بدون آن ها تكيه مي هاي خود بر آن دانشمندان در بحث
  *.پذيرد مي
  هاي بحث و استدالل و آزمون مورد قبول انتخاب روش. ج

 هر روش بحث نظري يا تطبيقي  اغلب از تصور قبلي معيني به جهان كه سبب اهميت قائل 
هاي كمي آماري در  كاربرد روش. گذرد شود، مي شدن براي برخي امور در مقايسه با امور ديگر مي

شود، مثال خوبي براي اين گونه  تر مي وز بيشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كه روز به ر بحث
ها، به رغم ارزش غير قابل انكارشان، به مفاهيم روشني كه قياس آماري  اين روش. ها است انتخاب

دهد؛ حتّي اگر چنين مفاهيمي، اهميت و  ها امري ساده و بي تكلّف است، اهميت بسياري مي آن

                                                 
اقتصادي، بالضروه بيان كلّي و تفصيلي از واقعيات فراواني است كه در » نظريه«كند كه  حق، تاكيد ميهيكس به . ر.ج *

شود و فقط روابط ميان همان عناصر، مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار  ها فقط بر عناصر قبلي تكيه مي آن
  .گيرند مي
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هايي كه به خوبي تأثير  از مثال. ق اساسي قاصر باشندداللت محدودي داشته يا از دستيابي به حقاي
) مبتني بر اقتصاد سنجي(هاي كمي متعدد  توان به تجزيه و تحليل دهند مي روش بحث را نشان مي

در اين . در مورد مهاجرت مغزها از كشورهاي در حال رشد به كشورهاي صنعتي اشاره كرد
هاي اقتصادي، مانند هزينة سفر بين كشور مقصد و ها براي تفسير پديدة مهاجرت از متغير روش

اين . شود استفاده مي... مبدا، متوسط درآمد فرد مهاجر در كشور مبدأ در مقايسه با كشور مقصد و
تري وجود دارند كه به دليل  گونه متغيرها به سهولت قابل اندازه گيري هستند؛ اما متغيرهاي مهم

شوند؛ براي نمونه  هاي مهاجرت ناديده گرفته مي است، در مدلها مشكل  گيري آن كه اندازه آن
مانند درجه (و عوامل شخصي مهم ) مانند فساد و ظلم(توان از عوامل اجتماعي فرار مغزها  مي

  .نام برد) احساس تعلّق فرد به وطن خود و احساس مسؤوليت فرد به كشورش

  تحليل ارتباط ميان اسالم و علم اقتصاد.  3
به معناي قرآن كريم و سنّت شريف (ه از نمودار سادة ذيل، تشخيص رابطه ميان اسالم با استفاد

در نمودار ذيل، . و علم اقتصاد، به آساني امكان پذير است) شود ها اقتباس مي نبوي و آن چه از آن
تر، نشان دهندة مقوالت علم اقتصاد   دهندة مقوالت اسالمي و دايره كوچك تر، نشان دايرة بزرگ

و مقوالت ) باالي خط(ست؛ همچنين هر دو دايره را با خط افقي كه فاصل بين مقوالت ارزشي ا
  .است تقسيم كرديم) زير خط(وصفي 

  

  
. دهد كه از يك تا شش، شماره گذاري شده است اين نمودار، وجود شش قسمت را نشان مي

 اسالمي و  در برگيرندة مقوالت وصفي2 شامل مقوالت ارزشي اسالمي، قسمت 1قسمت 
 ، مقوالت ارزشي مورد تاكيد اسالم 3قسمت .  مشترك بين اسالم و اقتصاد است4 و 3هاي  قسمت

 مشتمل بر مقوالت وصفي اسالمي است كه از مقوالت 4و علم اقتصاد را در بردارد و قسمت 
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، شامل مقوالت ارزشي اقتصادي است كه در 5قسمت . روند وصفي علم اقتصاد نيز به شمار مي
اين . ها از نصوص شرعي نيست ها نصوص شرعي وارد نشده است و امكان استنتاج آن ورد آنم

  . گيرد  مقوالت وصفي علم اقتصاد را در بر مي6قسمت . شود مقوالت فقط به علم اقتصاد مربوط مي
ها ما به ازاي  اين تقسيم ششگانه از مقوالت، تصوري است و امكان دارد هر يك از قسمت

ها دست كم يك  قيقي نداشته باشند؛ از اين رو الزم است براي هر كدام از اين قسمتواقعي و ح
هاي واقعي  ها  از عناصر واقعي خالي نيست، و مثال مثال بزنيم تا تأكيد كنيم كه هيچ يك از آن

  .پردازيم ها مي در ادامة بحث به ذكر اين مثال. دارند

  ) 3و1هاي  قسمت(مقوالت ارزشي اسالمي .  يكم
ــيش ــر و       ب ــام ام ــرا تم ــستند؛ زي ــي ه ــوالت ارزش ــنّت، مق ــرآن و س ــرعي ق ــصوص ش ــر ن ت

ــي ــاي اســالم  نه ــر وجــوب، اســتحباب، كراهــت و تحــريم  (ه ــشتمل ب ــزاره) م ــاي  همگــي گ ه
هـستند؛  ) 1قـسمت   (برخـي از ايـن مقـوالت ارزشـي غيـر اقتـصادي              . رونـد   ارزشي به شمار مـي    

ــصعر خــدك للنــاس و ال تمــش فــي ا ”: ماننــد و رويــت ): 18): 31(لقمــان  (“الرض مرحــاًوال تُ
ــردم  ــر[را از م ــه تكب ــوالت   ]ب ــر، از مق ــضي ديگ ــرو، و بع ــان راه م ــين خرام ــردان و در زم  برمگ

يــا ايهــا الــذين آمنــوا اتقــوا اهللا و ذروا مــا بقــي مــن  ”: ؛ ماننــد)3قــسمت (انــد  ارزشــي اقتــصادي
ــا ــره (“الرب ــان آورده ): 278): 2(بق ــه ايم ــساني ك ــر اي ك ــد، اگ ــد  اي ــد، از خداون ــع مؤمني ــه واق  ب

.  زكــات بدهيــد): 110): 2(بقــره  (“.آتــوا الزكــاه”و نيــز . بترســيد و باقيمانــدة ربــا را رهــا كنيــد
 3ممكـن اسـت بـه قـسمت         . گيرنـد   تمام احكام نظام اقتصادي اسـالم در ايـن قـسمت قـرار مـي              

ت اســالمي و از ديــد علــم اقتــصاد مــدرن بنگــريم و ايــن ســؤال را مطــرح كنــيم كــه آيــا مقــوال 
رسـد كـه      در وهلـة اول بـه نظـر مـي         . ارزشي وجود دارند كه مورد قبول اقتصاد دانـان نيـز باشـند            

عمــالً چنــين مقــوالتي وجــود نــدارد؛ زيــرا علــم اقتــصاد مــدرن، پيوســته بــراي رهــايي خــود از 
هـايي از    گفتـه شـد، جنبـه   4 ـ  2ها كوشيده است؛ امـا چنـان كـه پـيش از ايـن در مبحـث        ارزش
تـوان بـه      هـا مـي     هـاي قبلـي متّكـي هـستند و از جملـه ايـن جنبـه                  اقتصاد ضرورتاً بـه ارزش     علم

كـه  ) تـرين هزينـه     تـرين محـصول بـا كـم         بـيش (توليد بهينـه    . انتخاب موضوعات بحث اشاره كرد    
ــشان     از مهــم ــرجيح ارزشــي را ن ــوعي ت ــه طــور ضــمني، ن ــصاددانان اســت، ب ــرين اهــداف اقت ت

كنـد    طابقـت دارد؛ زيـرا اسـالم از هـدر دادن و اسـراف نهـي مـي                 اين هـدف بـا اسـالم م       . دهد  مي
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ــا  ). و بهينــه نبــودن توليــد يكــي از مــصاديق اســراف اســت ( همچنــين، موضــوع توليــد بهينــه ب
  . كند هدف حفظ اموال كه از اهداف پنجگانة اصلي اسالم است، مطابقت مي

اقتــصاددانان بــه تــوان بــه شــدت عالقــة  بــراي ارائــة مثــال روش ديگــري در ايــن بــاره مــي
رشـد  . اشـاره كـرد   ) بـه معنـاي افـزايش متوسـط درآمـد افـراد           (تجزيه و تحليـل رشـد اقتـصادي         

اقتصادي با اهتمام اسالم بـه مبـارزه بـا فقـر و تـرجيح رزق فـراوان بـه فقـر و نـداري همـاهنگي                           
 از مقـوالت يـاد شـده، خـالي از مـصداق             3شـود كـه قـسمت         كامل دارد؛ بنـابراين، مالحظـه مـي       

ست؛ خــواه از ديــد اســالم بــدان نگريــسته شــود، و خــواه از نظــر علــم اقتــصاد مــدرن مــورد نيــ
  . توجه قرار گيرد

  )4 و 2هاي  قسمت(مقوالت وصفي اسالمي . دوم
. پردازند اين مقوالت به وصف واقعيت، بيان ارتباط ميان متغيرها و دسته بندي حقايق معينّي مي

  :به شرح ذيل هستند) 2 قسمت(هاي مقوالت غير اقتصادي  مثال
  :خداوند متعالي در بارة عسل فرمود. أ

  .شفاء مردم در عسل است). 69): 16(نحل (فيه شفاء للناس 
. پردازد ها مي اين گزارة وصفي به وصف ارتباط ميان مصرف عسل و شفاي بعضي از بيماري

  . اين گزاره از موضوعات علم طب است
  :خداوند متعالي فرمود. ب

 فراموش يا خطايي ]فرماني را[اگر ! خدايا). 286): 2(بقره (تواخذنا ان نسينا أو أخطانا ربنا ال 
  .كرديم، ما را مؤاخذه نكن

ها  تواند از آن  اين آيه بر اين داللت دارد كه بعضي از انواع فراموشي ارادي است و انسان مي
ي وصفي و مربوط به علم ا اين مقوله، مقوله. جلوگيري كند، وگرنه لزومي به استغفار نبود

  . شناسي است روان
  : فرمود166): 2(خداوند متعالي در سوره بقره . ج

  . ازپيروان تبرّي جويند]گمراه[گاه كه پيشوايان  آن....  اذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا
  : آمده است دربارة صالح75): 7(و در سورة اعراف 

ورزيدند، به   كه استكبار مي]عاد[بزرگان قوم ....  للذين استضعفواقال المأل الذين استكبروا من قومه
  ... .مؤمنان مستضعف گفتند
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در قرآن، چند بار از آنان به . ها در جامعه نفوذ دارد منظور از مأل طبقة اشرافند كه قول آن 
دربارة خداوند متعالي . صورت طبقة بازدارندة مردم از پذيرش دعوت پيامبران نام برده شده است

  : فرموده است67): 33(ها در سورة احزاب  آن
ما از پيشوايان و ! و گويند پروردگارا. و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و كبراءنا فاضلونا السبيل

  .گاه ما را به گمراهي كشاندند ترانمان اطاعت كرديم؛ آن بزرگ
ردم در مواجهه با مواضع يا اين گونه از آيات تاكيد دارد كه هنگام تجزيه و تحليل واكنش م

اين مقولة وصفي در محدودة . ها را به دو دستة پيرو و رهبر طبقه بندي كرد افكار جديد، بايد آن
زير (هايي از مقوالت اسالمي وصفي مرتبط با اقتصاد  اكنون به ذكر مثال. علم جامعه شناسي است

  :پردازيم به شرح ذيل مي) 4مجموعة
  : فرمود6 و 7): 96(در سوره علق . 1

گمان انسان سر به طغيان برآورد از اين كه خود  چنين نيست؛ بي. كال ان االنسان ليطغي، ان راه استغني
  .نياز ببيند را بي

  : فرمود27):42(شوري  و نيز در سورة
و اگر خداوند روزي را بر همة بندگانش گسترده . و لو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا في االرض

  .كردند  روي زمين فتنه و فساد ميداشت، در مي
در . كنند متعددي وجود دارند كه بين غني و طغيان رابطه برقرار مي همچنين، احاديث نبوي

  :يكي از اين احاديث آمده است
  *. ...فقر منسياً او غني مطغياً... هل تنظرون اال... با دروا باالعمال

ري كه سبب فراموشي است يا غنايي كه باعث آيا به جز فق. ... به اعمال صالحه مبادرت ورزيد
  .بينيد طغيان است، چيزي مي

ها، مقوالت وصفي اقتصادي هستند كه افزايش ثروت را با ميل به طغيان ارتباط   اين گزاره
  . جا كه اطّالع دارم، مورد توجه اقتصاددانان نبوده است اين ارتباط تا آن. دهند مي

  :فرمود) 15 و 14): 3((مران خداوند متعالي در سورة آل ع. ب
ها از جمله زنان و فرزندان و مال هنگفت اعم از زر و سيم و اسبان نشاندار و  عشق به خواستني

                                                 
 نيز آن را رياض الصالحينه حديث حسن است، و در  اين حديث را ترمذي روايت كرده و در مورد آن گفته است ك *

  ).115الصاخ، ص : ك.ر(نقل كرده است 
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ها بهرة زندگي دنيا، و نيك سرانجامي  چارپايان و كشتزاران، در چشم مردم آراسته شده است؛ اين
؟ براي پرهيزگاران نزد پروردگارشان ها آگاهتان كنم بگو آيا به بهتر از اين. نزد خداوند است

هايي پاكيزه  ها جاري است، جاودانه در آنند و جفت هايي است كه جويباران از فرودست آن بوستان
  .برند؛ و خداوند بر بندگان بينا است دارند و از خشنودي خداوند بهره مي

 از اين است كه انسان به لة اول، عبارت مقو. شوند در اين آيات كريم، دو مقوله وصفي مشاهده مي
  :در همين معنا، اين حديث صحيح نيز وارد شده است. طور نامحدود ثروت را دوست دارد

  *...لو ان البن ادم واديين من المال الحب ان يكون معهما ثالث
  .اگر فرزند آدم، به اندازة دو وادي مال داشته باشد، دوست دارد بر اين دو، وادي سومي افزوده شود

. دهد ة دوم اين است كه ايمان به پاداش خداوند در آخرت، ثروت دوستي انسان را كاهش ميمقول
  . مقولة اول مورد اشارة اقتصاد دانان نيز بوده است

  :فرمايد خداوند متعالي مي. ج
و ال تمدن عينيك ) 32):4(نساء (و اسالواهللا من فضله ... و ال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم علي بعض

و چيزي را كه خداوند بدان بعضي از شما را بر ديگران ). 131):20(طه ( ما متعنا به ازوجاً منهم الي
و هر چه خواهيد از فضل االهي بخواهيد، و خداوند از همه چيز ... برتري بخشيده است، آرزو نكنيد

  .آگاه است
  :فرمايد  در اين باره ميهمچنين پيامبر

 است بنگريد، و به باالتر از خود نگاه نكنيد؛ ] جهت سطح زندگياز[تر از شما  به كسي كه پايين
  ).به روايت مسلم(تر است  كه نعمت خدا را كوچك نشماريد، شايسته كار براي آن زيرا اين

چه نزد  شود، اين است كه تقاضاي افراد براي كاالها، از آن چه از دو آية شريفه استنباط مي آن
شود كه رضايت خاطر مصرف كننده از  يرد و از حديث نبوي نتيجه ميپذ بينند، تاثير مي ديگران مي

در اين . گيرد اش، اثر مي چه دارد، در اثر مقايسة خود با ديگران، يا به عبارتي وضعيت نسبي آن
اند كه بر ارتباط متقابل مصرف كنندگان و تاثير  خصوص، نصوص شرعي فراوان ديگري وارد شده

ديگر و نيز شدت تاثير عوامل خارجي و اجتماعي بر كلّ اين امور  كها از ي توابع مطلوبيت آن
  . داللت دارند

چنين نصوصي با دو فرض اساسي نظرية رفتار مصرف كننده و نظرية اقتصاد رفاه تناقص 

                                                 
  . روايت كرده است) 4289، حديث 435، ص 2ج(اين حديث را ابن ماجه در سنن خود  *
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توابع . 2هاي مصرف كنندگان، متغيرهاي برونزا هستند؛  سليقه. 1: اين دو فرض عبارتند از. دارند
  .ديگر مستقلند نندگان از يكمطلوبيت مصرف ك

  :بيان فرمود) 37):47((خداوند تبارك و تعالي در سوره محمد . د
  .و ان تومنوا و تتقوا يوتكم اجوركم و اليسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم و يخرج اضغاثكم... 

  .چه بر طلب اموالتان اسرار ورزيده شود، حقد و كينه مخفي شما ظاهر خواهد شد چنان
  :مچنين فرموده

): 2(بقره . ( ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو]و نيز[. عفو پيشه كن). 199):7(اعراف ... . ( خذ العفو
  . چه افزون بر نياز است پرسند كه چه چيزي ببخشند، بگو آن و از تو مي). 29

 از مردم توان چه مي آن: لة وصفي به صورت اين گزاره قابل تبيين است در آيات ياد شده، مقو
اي كه اگر از آن حدود تجاوز كنيم،  به صورت رايگان گرفت، داراي حدود معيني است؛ به گونه

  . شود ها مي هاي پنهان آن سبب بروز و ظهور كينه

  )6زير مجموعه (مقوالت وصفي علم اقتصاد . سوم
اري در اگر چه مشهور است كه اقتصاد دانان اختالف نظر فراوان دارند، مقوالت وصفي بسي

اي از اين مقوالت ذكر  نمونه. شود كه ميان اقتصاددانان محلّ اجماع است علم اقتصاد يافت مي
هاي غربي است،  اي از ارزش شود تا خطاي برخي كه معتقدند اقتصاد مدرن فقط مجموعه مي

  :آشكار شود
ود با افزايش ش مبني بر اين كه نسبت درآمدي كه صرف غذا مي) آماردان آلماني(قانون انگل . أ

  . يابد درآمد كاهش مي
هاي داراي مازاد، برابر با كسري موازنه پرداخت  مجموع مازاد موازنه پرداخت دولت. ب
  . هاي داراي كسري است دولت
  . ارزش پول يعني قدرت خريد پول، با پشتوانه طالي آن ارتباط ندارد. ج
به ( را به مقادير مساوي افزايش دهيم اگر به كارگيري يك نهادة توليد: قانون بازده نزولي. د

  .يابد مقدار توليد با سرعتي كاهنده افزايش مي) شرط ثبات ساير نهادهاي توليد
  توضيح تكميلي

ذكري نكرديم تا نمودار مورد استفاده و به تبع آن » ها پيش فرض«در اين بررسي به عمد، از 
  . بحث پيچيده نشود
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هـا را در شـكل        تـرين راه آن اسـت كـه آن          ، سـاده  هـا در بحـث      براي وارد كردن پـيش فـرض      
هــاي بــاال در شــكل  اي كــه قــسمت توضــيحي خــود بــا مقــوالت ارزشــي ادغــام كنــيم؛ بــه گونــه

ــسمت (توضــيحي  ــرض ) 5 و 3 و 1ق ــي و ف ــوالت ارزش ــامل مق ــسمت  ش ــوند و ق ــا ش ــاي  ه ه
 3وعــة بــراي مقــوالت وصــفي بــاقي بماننــد؛ بنــابراين، زيــر مجم) 6 و 4 و 2قــسمت (پــايين آن 

هــا  هــاي مــشترك ميــان اســالم و علــم اقتــصاد را كــه مثــال آن مقــوالت ارزشــي و پــيش فــرض
هـا و پـيش        شـامل ارزش   5 و   1هـاي     تر ذكر شد، در بـر خواهـد گرفـت؛ امـا زيـر مجموعـه                 پيش
  . شود هاي مختص به اسالم يا علم اقتصاد مي فرض

  دو نتيجه دربارة ارتباط اسالم با علم اقتصاد.  چهارم
  :شود ايج مباحث پيشين در دو نتيجه خالصه مينت

  نتيجة اول
اسالم در اصل، دين هـدايت اسـت و هـدف اوليـة آن، ارائـه مقـوالت ارزشـي يعنـي احكـام                        
شرعي امر و نهـي كننـده يـا احكـام شـرعي حـاكي از تـرجيح ارزشـي حـالتي بـر حالـت ديگـر                            

هــاي وصــفي مربــوط بــه   و مقولــهاســت؛ امــا افــزون بــر آن، اســالم مــا را بــه برخــي از متغيرهــا
ايــن امــر، تــأثير . كنــد شناســي آگــاه مــي بعــضي از علــوم ماننــد اقتــصاد، جامعــه شناســي و روان

بــسيار مهمــي در اســالمي كــردن علــوم اجتمــاعي و انــساني و جلــوگيري از لغــزش و انحــراف  
  . اين علوم دارد

ــيو    « ــاعي و ش ــوم اجتم ــراف عل ــبب انح ــه س ــد ك ــود دارن ــسياري وج ــل ب ــات عوام ع نظري
هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي، كثـرت مقـوالت             پديـده «كثـرت عوامـل مـؤثّر بـر         . »شود  متناقض مي 

هاي مـذكور، نيـاز مبـرم بـه ناديـده گـرفتن عوامـل فـروان و تمركـز بـر                        وصفي محتمل در پديده   
ــتن      ــاه داش ــت نگ ــان ثاب ــدم امك ــز ع ــردازي و ني ــه پ ــل در نظري ــداد محــدودي از عوام روي تع

جتمــاعي يــا تبعيــت انــسان از تجربــة آزمايــشگاهي، از جملــه عوامــل مــذكور برخــي از عوامــل ا
اگــر فكــر و نظــر انـسان مــسلمان در شــناخت قــوانين خلقـت و جهــان و فهــم روابــط   «. هـستند 

بــه ايـن ترتيـب معرفــت   . دارد ، وحـي او را از انحــراف بـاز مـي   ... موجـود دچـار انحــراف شـود   
 و تجربـي اسـتقرايي را كنـار مـصادر معرفـت             اسالمي، بـه طـور همزمـان، منـابع معرفـت عقلـي            

ــتنباطي وجــود   ــي اس ــه از وحــي(كلّ ــي ) برگرفت ــار م ــه ك ــرد  ب ــي(ب ــليمان، ب ــا ابوس ؛ »)16ص : ت
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ــار         ــات و رفت ــؤثّر در حي ــاي م ــل و متغيره ــي از عوام ــارة برخ ــريعت درب ــه ش ــابراين، تنبي بن
متــي در قي اقتــصادي و فــراهم ســاختن برخــي مقــوالت وصــفي بــراي مــا، كمــك فكــري گــران 

رود؛ بـا وجـود ايـن، مـشاهده           جهت اسـالمي كـردن علـم اقتـصاد و سـاير علـوم بـه شـمار مـي                   
هــاي معاصــر در زمينــة اســالمي بــودن اقتــصاد و ســاير علــوم، جنبــه  شــود كــه اكثــر نوشــته مــي

هـا    در ايـن آثـار، چيـزي جـز مقـوالت ارزشـي و بررسـي آن                . گيرنـد   وصفي اسالم را ناديـده مـي      
  *.شود ديده نمي

  جة دومنتي
در نتيجة دوم، مواردي وجود داردكه هم از نظر اسالم و هم از نظر علم اقتصاد داراي اهميت 

  ).4 و3هاي  زير مجموعه(است 
چه گذشت، در بخش چهارم به تبيين چگونگي تلفيق بين اسالم و علم اقتصاد و نيز  در پرتو آن

 . پردازيم فرآيند اسالمي شدن علم اقتصاد مي

   اقتصاد اسالمي و دامنة آنمقومات علم
  رابطه ميان اقتصاد اسالمي و اقتصاد متعارف.  1 ـ 4

نتيجة نهايي تلفيق بين علم اقتصاد و اسالم، علم اقتصاد اسالمي خواهد بود كه شامل مقوالت 
  : ذيل است

تر آمد، اين  همان طور كه پيش: هاي اسالمي  يعني مقوالت ارزشي و فرض3زير مجموعة . 1
  است؛ ) ها يا مذهب به ترجيح بعضي(موعه، شامل احكام و قواعد نظام اقتصادي اسالمي زير مج
   يعني مقوالت وصفي اسالمي متعلّق به اقتصاد؛4زير مجموعة . 2
 . يعني مقوالت وصفي اقتصادي6زير مجموعة . 3

، يعني مقوالت ارزشي و فروض خاص اقتصاد جديد كه 5به عبارتي ديگر، زير مجموعة 
 جايگزين 3شود و به جاي آن، زير مجموعة   اسالمي ندارند، از علم اقتصاد اسالمي استثنا مياساس

                                                 
سوي به » نحو صياغه اسالميه لعلم االجتماع« از موارد استثنايي شايسته ذكر، بحث استاد محمدالمبارك تحت عنوان  *

وي در اين بحث تاكيد . روش اسالمي جامعه شناسي است كه به سمينار تعليم اسالمي در مكّة مكرّمه ارائه شد
ها را  هاي متعدي از آن اجتماعي را به ما معرّفي، سپس مثال) قوانين و مقوالت(ها  كند كه اسالم تعدادي از سنّت مي

  ).22ـ 15ص (كند  ذكر مي
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  : ايجاد كند6رود كه اين جايگزيني دو نوع تغيير در محتواي زير مجموعه  انتظار مي. شود مي
افزودن مقوالت جديد . 2 است، و 5ها زير مجموعة  تعديل يا تصحيح مقوالتي كه اساس آن. 1
با استفاده از زير . تر مورد تأكيد قرار گرفته باشند اكيد بر مقوالتي از اين زير مجموعه كه كميا ت

هاي اسالمي بلكه ممكن است جايگزيني مزبور به برنامة جديد  ها و فرض ، يعني ارزش3مجموعة 
  .اي براي تحقيق و تعديل گسترده در تعداد فراواني از مقوالت علم بينجامد و گسترده

  هايي از تعديل مقوالت نمونه.  1 ـ 1 ـ 4
  برخي از منابع طبيعي.  أ

مناسب است كه براي تعديل احتمالي كه در بعضي از مقوالت، مثالي كه اكنون محل بحث و 
در مورد . پذيري برخي منابع طبيعي است اين مثال، همان احتمال پايان. جدل است، آورده شود

ا اين است كه جهان بدون علّت و تصادفي يا در نتيجة ه چگونگي آفرينش جهان، پيش فرض غربي
با توجه به اين پيش فرض، بعيد نيست كه مقدار . تعامل نيروهاي كور طبيعت كور پديد آمده است

برخي از منابع طبيعي، با حيات با كرامت بشري متناسب نباشد؛ بنابراين، هنگام بحث از كميابي و 
هاي قابل توجه كه بر پيش فرض مذكور مبتني است،  ز فرضيهاحتمال پايان پذيري منابع، يكي ا

دربارة اين . عبارت از فرضية تناقض احتمالي ميان مقدار منابع موجود و نيازهاي انساني است
ها و مطالعات آماري بسياري انتشار يافته است؛ اما طبيعت موضوع، محدوديت تجربه  فرضيه، كتاب

 علّت دشوار بودن تخمين مقدار منابع قابل اكتشاف در آينده و به(در آن و ظنّي بودن مشاهدات 
همگي بر اين امر داللت دارند كه رد اين فرضيه از طريق قانع ) منابع كشف شده در حال معاصر

هايي استوار است كه  كننده امكان ندارد؛ بنابراين، دليل قبول يا رد اين فرضيه فقط بر پيش فرض
  . ريح يا ضمني پذيرفته استها را به طور ص محقّق آن

؛ ما هر چيز را به )49):54(قمر (انا كل شيء خلقناه بقدر اگر از آيات قرآن آغاز كنيم؛ مانند 
؛ و به راستي كه فرزندان آدم را گرامي )70):17(اسراء (و لقد كرمنا بني آدم ، »اندازه آفريديم

؛ و به راستي كه به )10):7(اعراف ... (و لقد مكناكم في االرض و جعلنا لكم فيها معايش، »داشتيم
 و ان من شي اال عندنا ،»ها پديد آورديم شما در زمين تمكّن داديم و برايتان در آن زيست مايه

هايش نزد ما  كه گنجينه ؛ و هيچ چيز نيست، مگر آن)21):15(حجر (خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم 
بقره  (ً.و هو الذي خلق لكم ما في االرض جميعا» آوريم مياست، و جز به اندازه معين از آن پديد ن
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، به اين پيش فرض ».چه در زمين است، همه را براي شما آفريد ؛ او كسي است كه آن)29):2(
 و منابع طبيعي *چه در آن است، به وسيلة خداوند براي انسان تسخير رسيم كه زمين و آن مي

حساب نيست، و  ندازة معيني آفريده شده است و بيموجود در زمين به صورت حساب شده و به ا
خداوند با توجه به مدت زماني كه براي وجود بشر بر روي زمين مقدر شده، منابع طبيعي را تقدير 

هاي انساني و  تناقضي كه ممكن است بين خواسته. و براي حيات كريمانه انساني آفريده است
ط ناشي از سوء تصرّف انسان و انحراف او از روش توليد مقادير موجود منابع طبيعي پديد آيد، فق

هايي كه از اين  و مصرف تعيين شده به وسيلة خداوند است؛ در نتيجه، برنامه تحقيق و فرضيه
هاي معين در رفتار  شوند، بر روي مطالعه روابط احتمالي ميان انحراف فرض ناشي مي پيش

  . شود ال منابع طبيعي متمركز مياقتصادي ـ  اجتماعي انسان و آثار آن بر زو
 به هر حال، در مثالي كه به تفصيل مطرح شد، مجال بحث و اختالف نظر وجود دارد؛ ولي 

اكنون اجازه . غرض از مطرح كردن اين مثال، توضيح انديشة مذكور، نه اثبات مضمون مثال است
شود، ما را  نساني مربوط ميدهيد فرض كنيم مطالعة آن دسته از نصوص قرآن و سنّت كه به رفتار ا

.  به فرض اساسي متفاوتي راهنمايي كند كه از وجود دو نيروي مؤثّر در رفتار انساني حكايت دارد
اي براي اداي  انگيزة خودخواهي و انگيزة دگرخواهي يا ايثار كه انگيزه: اين دو نيرو عبارتند از

شود كه علم  فرض جديد، مشاهده ميدر پرتو اين . واجب بدون توجه به نفع شخصي انسان است
اقتصاد كالسيك اثباتي در تحليل رفتارهاي اقتصادي مبتني بر انگيزة خودخواهي بسيار توسعه 

هاي  هاي ناشي از انگيزه يعني اقدام(يافته؛ اما در تحليل رفتارهاي اقتصادي مبتني بر ديگرخواهي 
  . به صورت جدي عقب افتاده است) اخالقي

اين . جه اقتصاد اثباتي به رفتار مبتني بر ايثار، موضعگيري ارزشي پنهان باشدشايد عدم تو
كه بر مبناي آن تالش هر فرد براي (» دست نامرئي«موضعگيري با ستايش اقتصاد اثباتي از اصل 

، سازگارتر است و با عبور كردن از )انجامد رفاه شخصي به رفاه اجتماعي به طور غير مستقيم مي
با اين توجيه كه رفتار مبتني بر ايثار رفتاري است كه در زندگي واقعي كم اهميت فرض پيشين 

  . است، سازگاري چنداني ندارد
به هر حال، تفسير ما از موضع اقتصاد اثباتي هر چه باشد، تالش ما براي تصحيح اين موضع به 

                                                 
  ).به انگليسي (26، صرسالة الفاروقير مفهوم تسخير را د: ك.ر *
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م، مستلزم برنامة تحقيق اي اي سازگار با فرض جديدي كه آن را نسبت به رفتار انساني پذيرفته گونه
اي است كه بتواند نظريات ما را دربارة رفتار مصرف كننده، رفتار توليد كننده، عوامل  نظري گسترده

  . مؤثّر در تعادل بازار و مانند آن تعديل كند
  افزودن مقوالت جديد . ج

  :آوريم مي) 6(جا مثالي براي افزودن مقوالت جديد به گروه  در اين
  : كند كه فرمود   روايت ميهريره از پيامبرمسلم از ابو 

  عليكم؛... انظروا الي من اسفل منكم، و ال تنظروا الي من هو فوقكم، فهو اجدد اال تزدروا نعمه اهللا 
. هايي كه باالتر از شما قرار دارند، ننگريد به آنان كه پايين تر از شما هستند، نگاه كنيد و به آن

) يا به تعبير اقتصاد دانان، مطلوبيت(ف اين است كه سطح رضايت هاي حديث شري ازجمله داللت
مقدار معيني از كاالهاي مصرفي باشد، از ) براي مثال(تواند  حاصل از نعمت معين براي فرد كه مي

  . پذيرد تصور آن فرد از وضعيت نسبي خويش در مقايسه با وضعيت ديگران تاثير مي
اين متغير، . ر توضيحي اضافي در تابع مطلوبيت فردي وارد كنيمدارد كه متغي اين امر ما را وامي

وضعيت نسبي مصرف كننده است كه به متغير متعارف اين تابع، يعني مقدار كاالها و خدمات، 
از افزودن متغير وضعيت نسبي مصرف كننده نتايج تحليلي فراواني به دست خواهد . شود افزوده مي

  . ها نيست اختن به آنجا مجال پرد آمد كه در اين

  رابطه ميان علم اقتصاد اسالمي و تاريخ اقتصادي مسلمانان.  2 ـ 4
مطالعة تاريخ اقتصادي مسلمانان از زمان بعثت تاكنون بي شك شناخت ما از نظام اقتصادي 

. بخشد كوشند، عمق مي اسالم را وقتي مسلمانان در تطبيق آن نظام در مواجه با وقايع جديد مي
، مادامي )مانند احكام پول رايج و ارتباطشان با ربا(، شناخت ما از احكام فقهي اقتصادي همچنين

آگاهي ) مثالً پول مورد استفاده به وسيلة مسلمانان(كه از تاريخ اقتصادي موضوعات آن احكام 
 اسالمي، نداشته باشيم، كامل نخواهد بود؛ اما نبايد وقايع تاريخ اقتصادي مسلمانان را با علم اقتصاد

چنين اشتباهي در بسياري از موارد . چه از جنبه ارزشي آن و چه از جنبه وصفي آن، اشتباه گرفت
هاي  هاي مالي مسلمانان در كتاب ها و اقدام يكي از مصاديق آن، وصف ديوان. پذيرد صورت مي

اي كه اساس  يحال آن كه بايد آشكارا بين مباد. مالية عمومي در اسالم به نظام مالي اسالمي است
اگر مبادي مزبور به شرع متكّي باشند، جزئي از نظام مالي . هاي معيني هستند ، تمييز قائل شد اقدام

چه  المال زكات از بيت المال عمومي؛ اما چنان دهند؛ همانند اصل تفكيك بيت اسالمي را تشكيل مي
شوند و   در دايرة مباحات واقع ميهاي صرفاً اجرايي و اداري باشند، به شرع مستند نباشند يا اقدم
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اين نظام مالي نظامي است كه مسلمانان آن را به كار گرفته اند، نه نظام مالي اسالمي؛ البتّه دورة 
اي از تاريخ اقتصادي مسلمانان داللت ارزشي وتشريعي دارد و آن دوره، دورة نبوي است كه  ويژه

  پيامبر نيز مورد توجه است به دليل قولپس از آن، دورة خلفاي راشدين . دورة تشريع است
  * :كه فرمود

و از [بر شما باد پيروي ازسنّت من و سنّت خلفاي هدايتگر و هدايت شده، مصرّانه به آن بچسبيد 
  .]آن جدا نشويد

   *. اين موضوع در اصول فقه شناخته شده است و به تفصيل نيازي ندارد

 و تاريخ تفكّر اقتصادي بين ارتباط ميان علم اقتصاد اسالمي.  3 ـ 4
  مسلمانان

ها در  ها يا برخي از آن اند كه همة آن هاي فكري  ارزشمندي كرده برخي از پيشينيان ما مشاركت
ها در حوزة  بي شك تحقيق و تدريس اين گونه مشاركت. گيرند حوزة علم اقتصاد جديد قرار مي

اند؛ به ويژه آن كه   از تاريخ تفكّر اقتصاديها جزئي تاريخ تفكّر اقتصادي الزم است؛ زيرا كه اين
حقّ ما . ورزند ها تجاهل مي ها يا آگاهي ندارند يا نسبت بدان اقتصاددانان غربي از اين مشاركت

ها را به صورت جزئي از ميراث فرهنگ تمدن خود گرامي داريم؛ اما آيا اين  است كه اين مشاركت
هاي مذكور  قتصادي ارزش ديگري نيز دارد؟ آيا مشاركتها خارج از حوزة تاريخ تفكّر ا مشاركت

هاي فكري براي اسالمي كردن اقتصاد دارد؟ آيا تحليل  اي در حوزة تالش ارزش اسالمي ويژه
تر است  تر يا درست مقريزي در بارة اثر حجم پول بر سطح قيمت به ضرورت اسالمي) براي مثال(

توان همين  شود؟ به همين ترتيب، مي ين باره ارائه مياز تحليلي كه به وسيلة  غير مسلمانان در ا
  . هاي اقتصادي و اجتماعي ابن خلدون نيز مطرح كرد سؤال را دربارة تحليل

هاي  بعضي از مشاركت. كند بحث پيشين، راه را براي پاسخ واضح به چنين سؤاالتي هموار مي
اي در تالش براي  هميت ويژهاقتصادي متفكّران مسلمان ارزشمند و داراي سند شرعي است و ا

. وصفي هستند) هاي ابن خلدون و اكثر تحليل(ها  له اسالمي كردن اقتصاد دارد؛ اما برخي از اين مقو

                                                 
، تحقيق، مصطفي سنن ابن ماجه: ك.ر. اند و نقل به مضمون است حديث را ترمذي و احمد بن ماجه ذكر كرده *

  .35 و 34االعظمي، ح 
 از ديدگاه اهل سنّت افزون بر قرآن، سيرة خلفا راشدين نيز مصدر تشريع است؛ حال آن كه شيعه، پس از قرآن، فقط *

  ).مترجم(داند  را مصدر تشريع مي) ع(سيرة معصومان
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كنيم و  هاي وصفي علم اقتصاد به صورت تحليلي برخورد مي ها، همانند گزاره با اين گونه گزاره
تر  ها درست اند، در مقايسه با ديگر گزاره ها را به سبب اين كه به وسيلة مسلمانان مطرح شده آن

هاي اسالمي متّكي و با  ها ديگر بر فرض اي كه اين گزاره انگاريم؛ اما بايد افزود كه به اندازه نمي
 . تري دارند ها مزيت بيش بيني اسالمي سازگاري داشته باشند، نسبت به ديگر گزاره جهان
 




