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  يروش فلسفة علم اقتصاد اسالم
  
  

  20/4/1387 :تاريخ تأييد  10/12/1386 :تاريخ دريافت
  *سيدحسين ميرمعزي ______________________________________________________________

  

  چكيده
 ي بـرا ي آن، دو روش عقلـ لي مـسا انيـ  و بي فلسفة علم اقتـصاد اسـالم   في مقاله پس از تعر    نيدر ا 

  : شده استي علم معرفني ايستي چنييتب
 با علـم اقتـصاد متعـارف مـورد          سهي در مقا  ي اقتصاد اسالم   روش، علم  نيدر ا : يقيروش تطب . 1

 موضـوع مـستحدث مالحظـه     كصـورت يـ    علم اقتـصاد متعـارف بـه      . ردگي يمطالعه قرار م  
   موضع اسالم در برابر آن روشن شود؛دي كه باشود يم

 اقتـصاد   في اهـداف و وظـا     ايـ  ي علم هاي هي روش، مطالعه را از نظر     نيدر ا : يروش استقالل . 2
 ي نظام و جامعة اسـالم     ي اسالم برا  عتي و اهداف شر   يبلكه از مبان  . مكني ي آغاز نم  متعارف

  .مكني ي مفي را تعري شروع كرده و براساس آن علم اقتصاد اسالميدر بعد اقتصاد
صـورت نمونـه طـرح و نقـد       چپـرا بـه  ةيـ  روش دوم نظري أنس زرقـا و بـرا    ةي روش اول، نظر   يبرا
 اسـالم، و  دگاهيـ  و با شروع از مفهـوم سـعادت فـرد و جامعـه از د       ياست و سپس به روش استقالل      شده
 ي مفهوم از سعادت است، علـم اقتـصاد اسـالم          ني كه سازگار با ا    ي جامعة اسالم  ي اهداف اقتصاد  نييتب
  : شده استفين تعريچن

 و بـارور كـردن      ي اقتصاد تاي از دانش است كه به تحقق عدالت و امني           اسالمي رشته  اقتصاد«
 اسـالم،   عتي از راه تخـصيص و توزيـع منـابع كميـاب در چـارچوب شـر                عـت ي طب ياستعدادها
  »كند كمك مي

                                                      
 Email: Mir_Qom@Yahoo.com   .ي اسالم شهي  پژوهشگاه فرهنگ و اند اريدانش* 
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  : علم عبارتند ازني اهاي فهي كه وظمي گرفتجهي نتو
  ؛)ها ها، بازارها و دولت ها، بنگاه مطالعة رفتار واقعي افراد، گروه(شناخت وضع موجود . 1
  ؛)انجامد يحقق اهداف متبيين نوعي از رفتار كه به ت(شناخت وضع مطلوب . 2
  .ارائة راهبرد حركت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب. 3

 اهداف نظـام    ،ي روش استقالل  ،يقي روش علم اقتصاد، روش تطب     ،ياقتصاد اسالم  :واژگان كليدي 
  . سعادت فرد،ياقتصاد

  JEL: B4 يبند طبقه

  مقدمه
 چيستي علم اقتـصاد     اي از فلسفة علم است كه به بحث درباره        فلسفه علم اقتصاد، شاخه   

ها طور مثال؛ وقتي به علم اقتصاد متعارف در جايگاه ابزاري براي تحليل پديده            به. پردازدمي
و رفتارهاي اقتصادي بنگريم و از آن براي چنـين مقـصودي اسـتفاده كنـيم در دايـره علـم                     

اشيم كـه   ايم؛ اما وقتي بخواهيم به خود علم اقتصاد بنگريم و در صدد ب            اقتصاد حركت كرده  
هاي فلسفي براي   بررسي. شودصورت حقيقي بشناسيم، فلسفه علم اقتصاد متولد مي       آن را به  

  *.علم اقتصاد به منزله خودشناسي براي انسان است
  :شمارد، براي فلسفة علم شش موضوع برميفلسفة علم اقتصادهوزمن در مقدمة كتاب 

  اهداف علم چيست؟. 1
 توضيح علمي چيست؟. 2
 شوند؟ها مرتبط ميها با قانون علمي و قانون علمي چيست و چگونه نظريهنظريه. 3
 يابند؟ها ارتباط ميهاي نظري با مشاهدهچگونه فرضيه. 4
 كند؟هاي علمي را اثبات يا ابطال ميها و نظريهچگونه يك آزمون، قانون. 5
  ).Hauzman: 4-6(ست؟ ها مشابه اآيا جواب پنج پرسش پيشين براي همة علوم در همة زمان. 6

گفتـه بـه ارتبـاط بـين        هاي پـيش  هاي فلسفة علم افزون بر بحث     بچتل در توضيح بحث   
  :گويدهاي علوم گوناگون نيز اشاره كرده، مينظريه

هـاي علمـي اختـصاص دارد و        اي است كه به تجزيه و تحليل موضـوع        فلسفة علم عرصه  «
ك توضيح علمي چيـست؟ تـا چـه حـد           ي: هايي از اين قبيل پاسخ دهد     كوشد به پرسش   مي

                                                      
 .ميني. نوشته پيرو وفلسفه و اقتصادمستفاد از فصل نخست كتاب  *
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هاي علمي چگونه   صورت علمي ادعا كرد كه چيزي راست يا دروغ است؟ نظريه          توان به مي
هاي قـديم و جديـد وجـود دارد؟ چـه     كنند؟ چه ارتباطي بين نظريهدر طول زمان تغيير مي  

 وجـود   هـاي علمـي،   هاي گوناگون بررسي  يافته در زمينه  ارتباطي بين ادعاهاي نظري توسعه    
  ).Bechtel, 1988: 4(» ؟دارد يا بايد داشته باشد

هـا،  رسد در فلسفة علم و به تبع آن در فلسفه علم اقتصاد، بايد به اين پرسـش                نظر مي به
گانـه  هاي شش پرسش. كند افزود هاي ديگري كه پاسخ آنها چيستي علم را تبيين مي         پرسش
هاي يك علم با هم و با علوم ديگر         ظريهگفته فقط درباره اهداف، روش علم و ارتباط ن        پيش
تواند در فلـسفه علـم      در حالي كه موضوع، مسايل، مبادي تصوريه و تصديقيه نيز مي          . است

كنـد و ثانيـاً     مورد بحث قرار گيرد زيرا اوالً تبيين اين امور به تبيين چيستي علم كمـك مـي                
  .رشتة ديگري براي بحث درباره اين امور تعريف نشده است

شود و نيازي بـه طـرح آن         است گفته شود اين امور در مقدمة هر علم مطرح مي           ممكن
طور معمول در مقدمـة هـر علـم    اما اين مطلب درست نيست؛ زيرا به    . در فلسفه علم نيست   

آيد و مجـالي بـراي بحـث        هايي كه درباره اين امور صورت گرفته مي       هاي بحث فقط نتيجه 
  .ها نيستدرباره اين بحث

كنـد و  هايي كه به تبيين چيستي علم اقتـصاد كمـك مـي   توان گفت بحث اس مي بر اين اس  
تعريف، هدف، موضـوع، مـسايل،   : بايد در فلسفه علم اقتصاد مورد بحث قرار گيرد عبارتند از   

  ).رابطه علم اقتصاد با علوم ديگر(مبادي تصوريه و تصديقيه، قلمرو و روش و جايگاه 
علـم  ... ه روشي بايد اهداف، موضوع و مسايل و         اكنون جاي اين پرسش است كه به چ       

  به عبارت ديگر روش فلسفه علم اقتصاد چيست؟. اقتصاد را تبيين كرد
 ثـروت ملـل   شود با كتاب    صورت مقوله تاريخي بنگريم كه ادعا مي      اگر به علم اقتصاد به    

آدام اســميت متولــد شــد و تــاكنون در حــال تحــول و تطــور اســت، در ايــن صــورت در 
شود و بايد   پرسيده مي ... شده پيشين از چيستي هدف، موضوع، مسائل و         هاي مطرح  پرسش

در ايـن   . گفته را بيـابيم   هاي پيش به روش تاريخي اين مقوله را مطالعه كنيم و پاسخ پرسش          
هـاي عقلـي    ؛ زيرا ايـن نـام بـا روش        اي نيست چنين مطالعه صورت نام فلسفة علم مناسب      

  . نام آن را تاريخ علم بگذاريمست و بهتر امطالعه تناسب دارد
بررسـي  » آنچه بايـد باشـد   «اما اگر به روش عقلي مسايل فلسفة علم اقتصاد را به عنوان             

هدف يا موضوع علم اقتصاد چه بايد باشد؟        : شوندهاي پيشين چنين مطرح مي    كنيم، پرسش 
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توان نام چنـين  مي... علم اقتصاد چه روشي را بايد براي دستيابي به هدف خود برگزيند؟ و        
در اين صورت طرح فلـسفة علـم اقتـصاد اسـالمي در     . اي را فلسفة علم اقتصاد نهاد     مطالعه

  .پذير استمند امكانجايگاه دانش نظام
منظور از فلسفة علم اقتصاد اسالمي در مقاله، دانشي است كه دربارة علـم اقتـصاد                

روش عقلـي چيـستي علـم       شـود بـه     در اين دانش كوشيده مي    . كنداسالمي مطالعه مي  
هاي مضاف به علـوم مطـرح       هايي كه در فلسفه   اقتصاد اسالمي تبيين شده و به پرسش      

بر اين اساس در فلسفة علـم اقتـصاد اسـالمي مـسايل ذيـل               . شود، پاسخ داده شود   مي
  :شودمطرح مي

 چيستي و ماهيت علم اقتصاد اسالمي؛. 1

 موضوع و مسايل آن؛. 2

 آن؛هاي ها و وظيفههدف. 3

 قلمرو و گسترة آن؛. 4

 مباني و مبادي آن؛. 5

 روش و ساختار آن؛. 6

 .هاي ديگررابطة آن با علوم و دانش. 7

ترديد تا وقتي نتوانيم به     بي. ضرورت پرداختن به اين موضوع بر اهل فن پوشيده نيست         
ين توانيم مدعي وجود چن   هاي مطرح در فلسفة علم اقتصاد اسالمي پاسخ دهيم، نمي         پرسش

توانيم آن را در مجامع علمي و دانشگاهي داخل و خارج كشور مطرح و              علمي باشيم و نمي   
ها زيربناي هر پژوهش بنيـادي در ايـن علـم اسـت و              پاسخ به اين پرسش   . از آن دفاع كنيم   

  .كار وجاهت علمي ندارداندازي رشتة آموزشي در اين عرصه پيش از اين راه
صورت دانشي جديد    اسالمي زماني كه روشمند باشد به      با وجود اين فلسفة علم اقتصاد     

مقالة حاضـر بـه ايـن       . رو تبيين روش فلسفة اين علم ضرورت دارد       از اين . قابل طرح است  
» روش فلسفة علم اقتصاد اسالمي    «بنابراين، مسئله اصلي در مقاله پرسش از        . پردازدمهم مي 
  :تاي كه در مقام اثبات آن هستيم چنين اسفرضيه. است

  .»مسايل فلسفة علم اقتصاد اسالمي بايد به روش استقاللي مورد بررسي قرار گيرد«
  .اثبات اين فرضيه به روش تحليل عقلي خواهد بود
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  بررسي ادبيات موضوع
بـاره نوشـته شـده مـورد        هاي متعددي كه در اين    روش فلسفة علم اقتصاد در ضمن كتاب      

در مقدمه مقاله در تعريف فلـسفة علـم اقتـصاد           ها  برخي از اين كتاب   . بحث قرار گرفته است   
يـك مقالـه هـم      » روش فلسفة علـم اقتـصاد اسـالمي       «اما دربارة   . استمورد استناد قرار گرفته   

صـورت دانـشي    به» فلسفة علم اقتصاد اسالمي   «طور كلي، در ادبيات اقتصاد اسالمي       به. نيافتيم
البته محققان اقتصاد اسـالمي     . ستصورت بسيار ضعيفي مطرح شده ا     مستقل مطرح نشده يا به    

را در  ) هـا   ها و وظيفـه     مانند تعريف، موضوع، هدف   (برخي مسايل فلسفة علم اقتصاد اسالمي       
اند؛ اما بر نظر خود استدالل نكرده و روش خود          هاي خود بررسي كرده   ها و مقاله  ابتداي كتاب 

 علـم اقتـصاد را تعريـف        اقتصادناطور مثال، شهيد صدر در كتاب       به. اندرا اعالم و اثبات نكرده    
كنـد كـه اسـالم علـم        كند و اثبات مـي    كرده و فرق آن را با مكتب يا مذهب اقتصادي بيان مي           

اقتصاد ندارد؛ اما بر اينكه چرا چنين تعريفي از علم اقتصاد را برگزيده است، هيچ علتـي اقامـه       
 را به بررسي تعريـف و       اداقتص آيندة علم همچنين محمدعمر چپرا فصل چهارم كتاب       . كندنمي

وظايف علم اقتصاد اسالمي اختصاص داده است اما روش خـود را در ايـن بررسـي اعـالم و               
شناسـي علـم    روش«أنس زرقا در دو مقالـة خـود تحـت عنـوان              همچنين   .اثبات نكرده است  

علم اقتصاد اسالمي را تعريف كـرده و روش آن  » كردن علم اقتصاد  اسالمي«و  » اقتصاد اسالمي 
  .كنددو مقاله را طرح و اثبات نميكند اما روش خود در اين را بيان مي

انـد؛ يعنـي بـدون      گرفتـه   بقية نويسندگان و محققان اقتصاد اسالمي نيز اين رويه را پيش          
اي براي بررسي مسايل فلسفة علم اقتصاد اسالمي به اعالم نظر در      اعالم و اثبات روش ويژه    

ه اين بدان معنا نيـست كـه ايـن افـراد بـراي ارائـة نظرهـاي خـود                     البت *.اندباره پرداخته اين
صـورت صـريح اعـالم و اثبـات     اند؛ بلكه بدين معنا است كه روش خود را به  روش بوده  بي

  .پيشينه استرسد موضوع اين مقاله بكر و بينظر ميبنابراين به. اندنكرده

  چارچوب نظري
گر آن است كه دو روش عقلي براي بررسـي          مطالعة ميداني ادبيات اقتصاد اسالمي نشان     

يكي روش تطبيقي و ديگري روش      . گانة فلسفة علم اقتصاد اسالمي وجود دارد      مسايل شش 
                                                      

درباره اقتصاد اسالمي نوشته شده است به اين مطلب پي          هايي كه   با نگاهي اجمالي به فصل نخست كتاب       *
 .ها نيست خواهيم برد و نيازي به بيان ليست مفصل اين كتاب
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اي بـراي  دو روش را تبيين كرده و پس از ذكـر نمونـه     در اين مقاله هر يك از اين      . استقاللي
قص است و روش    هر يك و نقد و بررسي آن، نشان خواهيم داد كه روش تطبيقي روشي نا              

سپس به روش استقاللي، با شروع از مفهوم سعادت فرد و جامعـه از          . استقاللي ترجيح دارد  
  .هاي آن را بيان خواهيم كردديدگاه اسالم علم اقتصاد اسالمي را تعريف و وظيفه

  هاي در بررسي مسايل فلسفة علم اقتصاد اسالمي روش
وران سـالمي دو روش در بـين انديـشه        گانة فلسفة علم اقتـصاد ا     در بررسي مسايل شش   

  .استهايي شدهاسالمي وجود دارد كه سرچشمه اختالف
روش نخست، روشي تطبيقي در مقايسه بـا علـم اقتـصاد متعـارف اسـت و روش دوم،               

دو در ادامـه هـر يـك از ايـن         . هاي مكتب اسالم اسـت    روشي استقاللي و با توجه به آموزه      
  .روش را توضيح خواهيم داد

  طبيقيروش ت

در روش تطبيقي، علم اقتصاد اسالمي در مقايسه با علم اقتصاد متعـارف مـورد مطالعـه                 
شـود كـه بايـد      علم اقتصاد متعارف در جايگاه موضوع مستحدث مالحظه مي        . گيردقرار مي 

سازي كارگيري اين روش به اسالمي    معمول به طور  به. موضع اسالم در برابر آن روشن شود      
علم اقتصاد متعارف براساس جريان غالب، علم اثباتي است         . انجامد مي علم اقتصاد متعارف  
پرسـش از اينجـا آغـاز       . اي دارد ها، قلمرو، مبادي و روش و جايگاه ويژه         كه موضوع، هدف  

  هاي اسالمي سازگار است؟ها و ارزششود كه آيا علم اقتصاد متعارف با بينشمي
آن است كه مسايل و قـوانين موجـود         چگونه بايد به اين پرسش پاسخ داد؟ يك راه          

داري هـاي مكتـب سـرمايه     ها و ارزش  آيا اين قانون بر بينش    . در اين علم را بررسي كرد     
هـاي علـوم طبيعـي مـستقل از         هاي جهاني است و همچـون قـانون       مبتني است يا قانون   

ها چگونه و از چه     ها و ارزش  ها مكتبي است؟ در صورت نخست بينش      ها و ارزش  بينش
اند و آيـا تبـديل آنهـا بـه          هاي علم اقتصاد متعارف اثر گذارده     هايي بر مسايل و قانون    هرا

طور كلي مسايل   اسالمي چه تأثيري بر موضوع، اهداف، روش و به        هاي   ها و ارزش  بينش
  فلسفة علم خواهد داشت؟
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هـاي ايـن علـم بـر     رسد كه قـانون در اين روش پژوهشگر پس از آنكه به اين نتيجه مي   
گردد كـه   دنبال ساختن بديلي براي آن مي     داري است، به  هاي مكتب سرمايه  ها و ارزش  شبين

وي اين كار را با تجزيه و تحليـل مـسايل           . ها و احكام شريعت اسالم سازگار باشد      با آموزه 
كند و پس از تشخيص عنصرهاي ناسازگار با شريعت اسـالم      علم اقتصاد متعارف شروع مي    

  .يابداي سازگار با آن به علم اقتصاد اسالمي دست ميكردن عنصرهو جايگزين
بـاره دو مقالـة     أنس زرقـا در ايـن      .اين همان روشي است كه أنس زرقا انجام داده است         

» شناسي علم اقتصاد اسـالمي روش«در مقالة نخست تحت عنوان . مرتبط به هم نوشته است   
  :كنددو پرسش را مطرح مي

ـ به تجزيه و تحليل اقتصادى ارتباط دار      ند و   ا  ها مهم  تا چه اندازه ارزش   . 1 د؟ تـا چـه حـد       ن
ايـن  شـود؟    د محققـان متـأثّر مـى      هـاى خـو    تجزيه و تحليل اقتصادى در واقع از ارزش       

 يابند؟ مى   به تجزيه و تحليل اقتصادى راهاز كدام مسيرهاها  ارزش
 اقتصاد متعارف چيست؟علم  اقتصاد اسالمى و  علمرابطه بين. 2

  :گويددو پرسش ابتدا علم را تعريف كرده و ميايندر پاسخ به 
 هـايي يجـه ؛ نت انجامـد مـي ى   كلـ  هاييجهنتبه  مندى از معرفت است كه       علم هر ساختار نظام   

ـ   يـا  مانند تجزيه و تحليل منطقـى يـا مـشاهده         (وسيله هر روش منطقى     بتواند به  كه ) ه تجرب
  . شودو آزموناثبات 

  :ويدگسپس دربارة اجزاي علم اقتصاد مي
 از سـه جـزء اساسـى         علم اجتمـاعى ديگـر      هر اقتصاد كالسيك و  علم  ويژه   اقتصاد، به علم  

 :تشكيل شده است

يـك كوشـش علمـي      هستند كه در    درباره واقعيت    شينيپيهاي  اينها عقيده : ها فرض پيش. 1
 اصول  صورت به تحليل علمى هدايت  ها، براى    فرض اين پيش . شوند  اثبات نمي آزمون يا   
 ؛شوند مىتلقي موضوعه 

 بايد در دوره تحقيق     ورانديشههاى ارزشى است كه      ت داورى دومين جزء مهم علم، ماهي    . 2
  ؛علمى خود اتخاذ كند

 علـت و  هـاي ابطـه ت را وصـف كـرده، ر  علم، بخش اثباتى آن است كه واقعي      جزء سوم   . 3
  .دهد كنند، ارائه مى  خاص كشف مىباره در آن وران انديشهمعلولى را كه

 و  شـود   كه در آن، به ترجيحى، تصريح يا اشاره مى         داند مي اى  قضيه  را قضيه ارزشى  وي
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سپس چهار راه را براي ورود      . پردازندقضاياي اثباتي را قضايايي كه به توصيف واقعيت مي        
 :كندها در علم اقتصاد بيان ميارزش

 ها؛ فرض انتخاب پيش. 1

  براى تحليل؛ها انتخاب موضوع. 2

 رهاى مناسب براى مطالعه؛متغيانتخاب . 3

 .ها و معيارها براى تأييد و آزمون انتخاب روش. 4

وي پس از بيان اين مطالب در پاسخ به پرسش نخست، زمينه را براي پاسخ پرسش دوم           
 به اين نتيجـه  هاي رسيده از پيامبر   ها و روايت  فراهم كرده و با بررسي اجمالي برخي آيه       

يكـي قـضاياي ارزشـي كـه        : دو گونه مطالب بيان شـده اسـت       رسد كه در قرآن و سنت       مي
هاي االهي هستند و ديگر قضاياي اثبـاتي كـه بـه برخـي متغيرهـا و                 ها و حرام  دربارة حالل 

ها موارد ذيل ها و روايتزرقا براي قضاياي اثباتي در آيه     . پردازدهاي اقتصادي مهم مي   رابطه
  :كندصورت نمونه ذكر ميرا به

دارنـد؛   زمين سر به عصيان برمى در مسلمطوربهوزى بندگانش را وسعت دهد،   و اگر خدا ر   
 بـه   ويبـه راسـتى كـه       . فرستد مى فرو]  كه مصلحت است  [اى   چه را بخواهد به اندازه    آنا  ام
  ).27 ،)42(شورى  (است بندگانش آگاهِ بينا]  حال[

 ).7 و 6 ،)96(لق ع( نياز پندارد كه خود را بى  كند، همين  كه انسان سركشى مىحقاً

هاى  سيم و اسب   و راوان از زر  از زنان و پسران و اموال ف      ]  ى گوناگون [ها   دوستىِ خواستنى 
جمله، مايه تمتّـع زنـدگى      اين  ] اام[براى مردم آراسته شده؛     ] ها [ها و كشتزار   نشاندار و دام  
 ).14 ،)3(عمران آل( فرجام نيكو نزد خدا است]  حال آنكه[دنيا است و 

  ).8 ،)100(عاديات ( راستى انسان سخت شيفته مال استه ب
  :گويدبندي نهايي ميوي در جمع

بـا وجـود    . از قضاياى اثبـاتى اسـت     تى شامل تعداد بسيارى     طور خالصه، علم اقتصاد سن     به
ـ            كه نقش ارزش  نآ . شده اسـت ها، جزئى از اين پارادايم هستند، تبيين ساده و روشنى از آن ن

ا دهنـد، بلكـه بـه مـ        فقط به مـا نظـام اقتـصادى ارائـه مـى             ت نه و سن از سوى ديگر، قرآن     
افـزون بـر ايـن،      .  در تحليل خود به آن نياز داريم       كنند كه ما حتماً    فى مى هايى را معر   ارزش

مى نيـز  اقتصاد اسالعلم بدين ترتيب، . دهند برخى از قضاياى اثباتى اقتصاد را به ما ارائه مى      
 :شود از اين اجزا تشكيل مى
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 ت و منابع مرتبط با آن؛دست آمده از قرآن، سن هاى به رزشا. 1
 تى وارد علم اقتصاد اسالمى خواهد شد؛ علم اقتصاد سنراهاى اثباتى كه از ه هقضي. 2
 شود؛ ت وارد علم اقتصاد اسالمى مى قرآن و سنراهاى اثباتى كه از ه هقضي. 3
 .، تحليل و تجزيه كشف كنندهاه مشاهدهراى كه مسلمانان و ديگران ممكن است از هاي هرابط. 4

تنهـا   شود كه اين علم نـه      گونه از اقتصاد متعارف متمايز مى      اقتصاد اسالمى اين  علم  بنابراين،  
پذيرد، بلكه منبع اضـافى ديگـرى از         صورت منبع شناخت مى    مشاهده، آزمون و تجربه را به     

 .نيز دارد) وحى(شناخت 
ايـن شـناخت از دو نـوع تـشكيل          . آيد دست مى   به توحى شناختى است كه از قرآن و سن       

كنـد   ست، و نوع ديگر قضاياى اثباتى را به ما ارائه مـى           ها نوع درباره ارزش  يك  : شده است 
منظـور تنظـيم دقيـق        ايـن، بـه    افـزون بـر   . ابط اقتصادى مهم هستند   كه براى درك ما از رو     

ت نياز داريـم،    ناخت قرآن و سن   تنها به ش    اقتصاد اسالمى و قرآن و سنت، نه       علمهاى   ارتباط
.  و غيره نيز احتيـاج داريـم      تفسير، فقه، اصول فقه    مانندبلكه به شناخت علوم اسالمى ديگر       

  .دهد ت يارى مىقرآن و سناين علوم ما را در درك 
ايـن مطالـب را بـا       » كردن علم اقتـصاد   اسالمي«أنس زرقا در مقالة ديگري تحت عنوان        

با استفاده از يك نمودار گويا رابطة اسالم و علم اقتصاد متعـارف             تفصيل بيشتر بيان كرده و      
  :دهدرا چنين نشان مي

  
گذاري شـده   ه از يك تا شش، شماره     دهد ك   اين نمودار، وجود شش قسمت را نشان مي       

هـاي  هاي ارزشي اسالمي، قـسمت دوم در برگيرنـدة مقولـه          قسمت يك شامل مقوله   . است
سـوم،  قـسمت  . مشترك بين اسالم و اقتصاد است چهار  وهاي سه وصفي اسالمي و قسمت  

چهار مـشتمل بـر      ارزشي مورد تاكيد اسالم و علم اقتصاد را در بردارد و قسمت              هايمقوله
. رونـد   شـمار مـي    هاي وصفي علم اقتصاد نيز به     است كه از مقوله    وصفي اسالمي    هايمقوله

ارد هـا نـصوص شـرعي و     ه آن هاي ارزشي اقتصادي است كه دربار     پنج، شامل مقوله  قسمت  
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 فقط به علم اقتـصاد      هااين مقوله . نشده است و امكان استنتاج آنها از نصوص شرعي نيست         
  .گيرد  وصفي علم اقتصاد را در برميهايشش مقولهقسمت . شود مربوط مي

  :گويدوي در نتيجه گيري نهايي مي
مي خواهـد بـود كـه شـامل          اسـال  نتيجة نهايي تلفيق بين علم اقتصاد و اسالم، علم اقتـصاد          

  : ذيل استهايمقوله
طـور كـه    همـان : هـاي اسـالمي     فـرض پـيش  ارزشـي و     هايسه يعني مقوله  زيرمجموعة  . 1

يا مذهب به   (مجموعه، شامل احكام و قواعد نظام اقتصادي اسالمي         آمد، اين زير   تر  پيش
  است؛) ها  برخيترجيح 

  ق به اقتصاد؛متعلهاي وصفي اسالمي چهار يعني مقولهمجموعة زير. 2
 . وصفي اقتصاديهايشش يعني مقولهمجموعة زير. 3

 ارزشي و فروض خاص اقتـصاد جديـد         هايپنج، يعني مقوله  به عبارتي ديگر، زيرمجموعة     
مجموعـة  شود و به جاي آن، زير        استثنا مي  كه اساس اسالمي ندارند، از علم اقتصاد اسالمي       

زيني دو نـوع تغييـر در محتـواي         ن جـايگ  رود كـه ايـ      انتظـار مـي   . شـود    جـايگزين مـي    سه
  :شش پديد آوردمجموعه زير

 هـاي  بـا افـزودن مقولـه    اسـت پنجمجموعة هايي كه اساس آنها زير   تعديل يا تصحيح مقوله   
بـا  .  گرفته باشـند   تر مورد تأكيد قرار   جموعه كه كم  مهايي از اين زير   مقوله جديد يا تاكيد بر   

مي بلكه ممكن است جايگزيني هاي اسال ا و فرضه ، يعني ارزشسهمجموعة استفاده از زير
اي براي تحقيق و تعديل گسترده در تعـداد فراوانـي از               به برنامة جديد و گسترده     گفتهپيش
  . علم بينجامدهايمقوله

شود أنس زرقا با تجزيه و تحليل قضاياي علـم اقتـصاد متعـارف و               كه مشاهده مي    چنان
سو و بـا بررسـي مطـالبي كـه در دو منبـع              ز يك تشخيص مسايل ارزشي آن از غيرارزشي ا      

اساسي اسالم يعني قرآن و سنت آمده است از سوي ديگر، در يك مطالعة تطبيقـي بـه ايـن            
هاي اثباتي و ارزشي مستفاد از قرآن و سـنت و             توان با واردكردن قضيه   رسد كه مي  نتيجه مي 

  .ي دست يافتهاي ارزشي علم اقتصاد متعارف به علم اقتصاد اسالم حذف قضيه
اين امر باعـث    . در اين روش نقطة عزيمت، مسايل و قضاياي علم اقتصاد متعارف است           

شود كه پژوهشگر از دريچة مسايل علم اقتـصاد متعـارف وارد مبـاني بينـشي و ارزشـي          مي
دسته از مبـاني بينـشي و ارزشـي كـه در مـسايل تـأثير             رو گسترة ديد وي به آن     از اين . شود

ها در اهداف علم اقتصاد و روش و        ها و ارزش  شود و تأثير بينش   صور مي گذارده است، مح  
  .رسد نظر ميبر اين اساس اين روش ناقص به. بيندتر ميرنگقلمرو آن را كم
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هاي موجود در علم، اهداف و غايـات، موضـوع و         در روش تطبيقي بايد افزون بر قانون      
ش اين علم در يك مطالعة تطبيقي مـورد         قلمرو، مباني و مبادي، وظايف و جايگاه و نيز رو         

  .ها در اين امور نيز مالحظه شودها و ارزشبررسي قرار گيرد و تأثير بينش
هاي علم اقتصاد متعارف محصور كرده هيچ بحثي از اثبـاتي           زرقا چون خود را در قانون     

لـم  گويي اين امر مسلم فرض شده كـه ع        . بودن علم اقتصاد اسالمي نكرده است     يا هنجاري 
همچنـين دربـارة نقـش      . اقتصاد اسالمي همچون علم اقتصاد متعارف يك علم اثباتي اسـت          

هـاي مهـم علـم اقتـصاد        هاي مادي كه يكي از تفـاوت      هاي مجرد و ارتباط آن با علت      علت
علـت ايـن امـر آن اسـت         . اسالمي با علم اقتصاد متعارف است حرفي به ميان نيامده اسـت           

هاي مادي است و زرقا نيز در صدد بوده جا پاي هاي علم اقتصاد متعارف دربارة علت   قانون
هـاي مجـرد و     در نتيجـه از علـت     . هـا بيابـد     هاي اسالمي را در اين قـانون      ها و ارزش  بينش
  .هاي مادي غافل شده استهاي حاكم بر آنها و ارتباط آنها با علت قانون

هاي ارزشي  رسد عدم تفكيك بين انواع قضيهر مينظمهمترين اشكالي كه در كالم وي به
  :اندهاي ارزشي دو گونه قضيه. و اثباتي است

  ؛)بايدهاي پيش از تحليل علمي(بيني خاص  هاي ارزشي مبتني بر يك نوع جهان قضيه. أ
  ).بايدهاي پس از تحليل علمي(هاي علمي هاي ارزشي مبتني بر تحليل قضيه. ب
  : نوعندهاي اثباتي نيز سه  قضيه
  بيني؛گر جهان قضاياي اثباتي بيان. أ

  .هاي االهيگر سنتقضاياي اثباتي بيان. ب
  هاي اثباتي علمي قضيه. ج
ها با كلمة  اين قضيه. كنند بيني نوع نگرش به جهان و انسان را بيان مي       هاي اثباتي جهان    قضيه

انسان موجـودي خودخـواه     «يا  » خدا هست «هايي مانند   گزاره. شوند  بيان مي » است«يا  » هست«
  .اند بيني اينها از سنخ قضاياي جهان» گرايش انسان به ثروت نامحدود است«يا » است

سنت االهـي   . اند  هاي االهي ناميده شده      در قرآن، سنت    هاي جاري در عالم تكوين    قانون
ديل قطعي و غيرقابل تغيير و تبـ       كند كه   يك رابطة علي و معلولي را در عالم تكوين بيان مي          

اگر انسان احـساس  :  سورة علق يك سنت االهي است   7 و   6طور مثال مضمون آية     به. است
همچنـين  . نيـازي علـت طغيـان اسـت         يعني احـساس بـي    . نيازي كند طغيان خواهد كرد      بي

هاي آسـمان      سورة اعراف يك سنت االهي است كه تقوا باعث نزول بركت           96مضمون آية   
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طـور مثـال حـضرت     بـه . ها بيان شـده اسـت      در روايت  ها  برخي از اين سنت   . و زمين است  
  :فرمايد  ميعلي

رفـتن  عدالت باعث چند برابر شدن بركات است و ظهور جنايت در جامعـه باعـث از بـين                 
  ).257 و 256، 1: 1416شهري،  ريمحمدي(بركات است 

تـصادي در   رابطة بين دو رفتار يا دو متغير اق        گر وجود   هاي اثباتي علم اقتصاد، بيان      قضيه
افزايش تقاضا با فرض ثبات عرضه باعـث تـورم          «هايي مانند   طور مثال قضيه  به. واقع هستند 

  .اندجزو قضاياي اثباتي علم اقتصاد» گذاري باعث رشد استسرمايه«يا » است
طور هاي ارزشي و اثباتي تفكيك دقيقي صورت نگرفته است؛ به      در مقاله بين انواع قضيه    

هـاي االهـي بـا      گـر سـنت   هـاي بيـان     بيني يا قـضيه   گر جهان   ي اثباتي بيان  ها  مثال، گاه قضيه  
  .هاي اثباتي علم اقتصاد خلط شده است قضيه

  روش استقاللي

  تعريف روش

هاي در اين روش، مطالعه را از نظريه      . كلي متفاوت است  گفته به اين روش با روش پيش    
بلكه از مباني و اهداف شـريعت       . كنيمعلمي يا اهداف و وظايف اقتصاد متعارف شروع نمي        

اسالم براي نظام و جامعة اسالمي در بعد اقتصادي شروع كرده و براساس آن علـم اقتـصاد                  
بر اساس اين ابتدا بايد بـه اسـتنباط مبـاني و اهـداف اقتـصادي                . كنيماسالمي را تعريف مي   

سـالمي را   سـپس براسـاس آن اهـداف، علـم اقتـصاد ا           . اسالم براي جامعة اسالمي بپردازيم    
شده در فلسفة علـم پاسـخ       هاي مطرح پرسش تعريف و وظايف آن را تعيين كنيم و به ديگر         

در بحث آينده مطالـب وي      . صورت ناقص پيموده است   محمدعمر چپرا اين راه را به     . دهيم
  .را طرح و نقد خواهيم كرد

  نظرية چپرا

. نگردگاه علمي مستقل مي    به علم اقتصاد اسالمي در جاي      آيندة علم اقتصاد  چپرا در كتاب    
 براساس آن، علم اقتصاد اسالمي را       كند و رو از هدف غايي مقاصد الشريعه شروع مي       از اين 

  .كندتعريف كرده و وظايف آن را بيان مي
هـدف  كه   است   بر اين باور  ده و   كر هدف غايي مقاصد شريعت را رفاه بشر معرفي          وي
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» هرچه در رفاه بشر نقش دارد نافع است«. داقتصاد نيز بايد همان هدف مقاصد شريعت باش     
  .»در رفاه بشر مؤثر نيست نافع نيستهر چه «و 

سپس مقاصد شريعت را از قول غزالي و شاطبي حفظ دين، نفـس، عقـل، نـسل و مـال            
اسـتفاده شـود   » ساختنغني«از تعبير » حفظ«ة جاي كلمهكند كه بد ميپيشنهااست و  شمرده  

  .دكن اين امور كه داللت بر بهبود مستمر
 در توجيه ترتيبي كه غزالي و شاطبي براي پنج هـدف شـريعت يعنـي حفـظ ديـن،                    وي

كند و  نفس، عقل، نسل و مال، به اهميت نقش هر يك از اين امور در رفاه بشر استدالل مي                 
 را توليـد  بينـي جهـان نـوعي   قـرار دارد زيـرا       نخستة  دهد كه دين در رتب    چنين توضيح مي  

 و طرز   ي و هايها و ترجيح  خصيت كامل انسان، رفتار، روش زندگي، سليقه      كند كه بر ش    مي
  .هاي ديگر و منابع و محيط زيست مؤثر است با انسانيبرخورد و

علت اينكه مال در آخر قرار داده شده اين است كه تا انسان براي عملكـرد بـا نـشاط و                     
ها در يك ة انسان رفاه براي همتواند به تحققة بازارها خود را اصالح نكند، مال نمي     منصفان

  .دكنروش عادالنه كمك 
 هـدف   ويعقل و نسل مربوط به خود انسان است كه رفاه           سه هدف مياني يعني نفس،      

اين سه هدف نيازهاي مادي، اخالقي، روحي و فكري نسل حاضـر و             . اصلي شريعت است  
  .گيرد را در بر مييندهآ

  :كندچنين تعريف ميبر اين اساس چپرا علم اقتصاد اسالمي را 
 نـوعي تخـصيص و      راهاي از دانش است كه به تحقـق رفـاه بـشر از              اقتصاد اسالمي رشته  «

 بـدون اينكـه آزادي      ،كند  كمك مي , توزيع منابع كمياب كه با مقاصد شريعت سازگار است        
هـاي اقتـصاد كـالن و زيـست محيطـي       عدم تعـادل باعثجهت محدود كند يا    فردي را بي  

  .» بافت اخالقي جامعه را تضعيف كندهمبستگي اجتماعي و خانوادگي يامستمر شود يا 
. كنـد تري از وظايف علم اقتصاد كالسيك ترسيم مي       براي آن وظايف بسيار گسترده    وي  

  :اين وظايف عبارتند از بنا به باور وي
  ها؛ بازارها و دولت،ها بنگاه،هامطالعة رفتار واقعي افراد و گروه. 1
  انجامد؛مي از رفتار كه به تحقق اهداف تبيين نوعي. 2
ـ هاي گوناگون اقتـصادي بـه     املكه چرا ع   توضيح اين مطلب  . 3 اي كـه هـست رفتـار         هگون

  اي كه بايد رفتار كنند؛ گونه كنند نه به مي
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  راهبردي كه بتواند تـا     ، اقتصادي و سياسي   ،ل اجتماعي د عملي براي تحو   ارائة يك راهبر  . 4
ار همة بازيگران بازار كه در تخصيص و توزيع منابع مؤثرنـد             رفت ،جايي كه ممكن است   

  .را به آنچه كه براي تحقق اهداف الزم است نزديك كند
 بايد از هدف غايي مقاصد      .رسد چپرا راه منطقي و قابل دفاعي را پيموده است         نظر مي به

اف آن  رو، اهـد  از اين . شريعت شروع كرد زيرا دانش اسالمي بايد در خدمت شريعت باشد          
  .بايد در جهت هدف غايي شريعت باشد

با اين وجود جاي اين پرسش است كه مقصود از رفاه بشر چيست؟ آيـا مقـصود رفـاه                   
بشر در اين دنيا است؟ يا رفاه بشر در دنيا و آخرت؟ چه نسبتي بين مفهوم رفاه و سـعادت                    

  .برقرار است؟ متأسفانه كالم چپرا از اين جهت مبهم است
 خود چپرا است و غزالـي و        دنيايي بشر از ابتكارهاي   قاصد شريعت به رفاه     دادن م ارتباط

د بحث مصلحت و مراتب آن شـده        شاطبي به مناسبت بحث استصالح و مصالح مرسله وار        
 صـورت مقاصـد الـشريعه     گانه را به  فقيهان اين امور پنج   . نداباره رفاه بشر مطلبي نگفته    و در 

 عبوديت و سعادت دنيا     رسيدن انسان به مقام    امورذكر كردند و هدف شريعت از حفظ اين         
 ميزان نقش آنها در رسـيدن       علت و ترتيبي كه براي اين پنج امر ذكر شده به            و آخرت است  

هـاي اسـالمي در حـوزة اقتـصاد را           بـسياري از احكـام و آمـوزه        .به آن هدف متعالي است    
قدر توسعه دهيم كه بـا       را آن  توان با هدف رفاه دنيايي توجيه كرد مگر آنكه مفهوم رفاه           نمي

  .مفهوم سعادت دنيا و آخرت مساوي شود
اشكال ديگر آن است كه هدف غايي مقاصد شريعت هدف غـايي هـر دانـش اسـالمي                  

صورت هدف علـم اقتـصاد اسـالمي معرفـي          توان آن را به   قدر عام است كه نمي      است و آن  
 روابط اقتصادي چه هدفي را      بايد ديد هدف غايي مقاصد شريعت در حوزة رفتارها و         . كرد

  .تواند هدف علم اقتصاد باشداقتضا دارد؟ آن هدف مي
هاي مربوط به فلسفة علم اقتصاد اسالمي       اشكال سوم آن است كه براي پاسخ به پرسش        

شـناختي و   شناختي، جهـان  بايد مباني خداشناختي، انسان   . فقط مالحظة اهداف كافي نيست    
تـوان بـه چيـستي علـم اقتـصاد           در غير اين صـورت نمـي       .شناختي نيز مالحظه شود   جامعه

طور مثال، بعد مجرد انسان و جهـان و نقـش خداونـد در ادارة               به. گونه كه هست پي برد     آن
. كنـد كلي دگرگـون مـي  هاي االهي چهرة علم اقتصاد را بهاين جهان و تقدير روزي و سنت 

  .اين مطالب فقط با درك اهداف قابل درك نيست
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  تارنظرية مخ

بهتر آن است كه از مباني بينشي دربارة انسان و جهان شروع كنيم و براساس آن مفهـوم                  
زيـرا رسـيدن انـسان بـه سـعادت دنيـا و       . سعادت دنيا و آخرت فرد و جامعه را تبيين كنيم         

آخرت در چارچوب نظام علت و معلولي مادي و مجرد، هـدف غـايي شـريعت و ارسـال                   
هاي اقتصادي الزم براي رسيدن بـه   پس از آن بايد زمينه. ا است هكردن كتاب پيامبران و نازل  

بدين . صورت هدف علم اقتصاد بيان كنيماين هدف غايي را بررسي كرده و تحقق آنها را به    
تـوانيم بـه همـه      ترتيب براساس اهـداف اقتـصادي و مبـاني بينـشي از ديـدگاه اسـالم مـي                 

در ادامه مفهوم سعادت فرد     . ن بدهيم هاي مطرح در فلسفة علم پاسخ مستدل و روش         پرسش
كنـيم و سـخن از      و جامعه را تعريف كرده و علم اقتصاد اسالمي را براساس آن تعريف مي             

  .گذاريممي اي ديگر وا علم را به مقالههمباني و ديگر مسايل فلسف

  سعادت فرد
ه زيرا غريـزه حـب ذات، غريـز       .  هميشه در پي لذت و دوري از درد و رنج است            انسان

اين غريزه بـا اسـتفاده از عقـل و انديـشه،            انسان بر پاية    . اساسي در نهاد و نهان انسان است      
رود و هر چيزي را براي خود درد و اَلَم پندارد،  آنچه را لذت براي خود بداند، در پي آن مي 

هـايي   طور طبيعي هميشه در صدد انتخاب امـور و راه  انسان به. به شدت از آن گريزان است    
هـا مـشترك      در اين غريزه، همـه انـسان      . اي كسب لذت بيشتر و پرهيز از درد و اَلَم است          بر

  :نويسد باره مي  در اينفيلسوف و فقيه برجسته، سيدمحمدباقر صدر. هستند
تمـام  . شناسـيم  اي نمـي  تـر از آن، غريـزه   اي اسـت كـه فراگيرتـر و مقـدم       ذات، غريزه   حب
طوري كه دربردارنـده غريـزة زنـدگي          ي از آن هستند؛ به    هاي  هاي انساني فروع و شعبه     غريزه

انسان لذت و سعادت را براي نفسش دوسـت دارد          (انسان است؛ بنابراين، حب ذات انسان       
باعث حركت وي براي زندگي، برآوردن نيازهاي غـذايي         ) و از ألَم و شقاوت گريزان است      

قي در تمام ابعـاد زنـدگي بـشر          ذات، امر طبيعي حقي     ؛ در نتيجه حب   ...شود    اش مي   و مادي 
 لـذت و تنفـر از       ما از آن به حـب     . كند  وجود دارد و با انگشتان خويش، بشر را هدايت مي         

  ).33 و 32: 1413صدر، (كنيم  درد تعبير مي
كردن رنج  كردن لذت و كمينه   انسان براساس اين ويژگي ذاتي سعادت خود را در بيشينه         

برخـورداري از بيـشترين لـذت و        «هـا   د همـة انـسان    زتوان گفت سعادت ن     پس مي . بيندمي
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هـا چهـار قاعـدة عقلـي مـورد          هـا و رنـج    دربارة ترجيح لذت  همچنين  . است» كمترين رنج 
  :ها استهمة انسان اتفاق

   دارد؛ لذت پايدار بر نايايدار ترجيح. 1
  لذت از نظر كمي بيشتر بر لذت كمتر ترجيح دارد؛. 2
  في برتر بر لذت كمتر متعالي ترجيح دارد؛تر و از نظر كيلذت متعالي. 3
  *.لذت پايدار، متعالي و بيشتر آينده بر لذت فاني، پست و كمتر حال ترجيح دارد. 4

رو نيـاز بـه اسـتدالل نداشـته و          هاي بديهي عقلي هستند از اين       اين چهار قاعده از قضيه    
 بينـشي در تـشخيص      هـاي اختالف. هستند) با هر بينش و ارزش    (ها  مورد اتفاق همة انسان   

در . شـود ها از جهت كيفي و پايداري يـا ناپايـداري آنهـا ظـاهر مـي               ها و مرتبة آن   نوع لذت 
هـا  بـا ايـن قاعـده     » ترين رنج  بيشترين لذت با كم   «سعادت به مفهوم    : توان گفت  حقيقت مى 

هاى متفاوت فقط در تفسير لذت و رنـج برتـر و             بينى مكاتب است و جهان     مورد قبول همه  
  .دارتر اختالف دارندپاي

و دو مرحله از    ) روح و جسم  (بر پاية مباني اعتقادي اسالم، انسان دو بعد مادي و مجرد            
و كـردار ايـن جهـانى وي در سرنوشـت آن            . دارد) دنياي موقت و آخـرت پايـدار      (حيات  
  *.گذارد اش تأثير مى جهانى

اي تمام اعمال بـه     بر. هيچ رفتار كوچك و بزرگ از ديده حسابرس حقيقي پنهان نيست          
  .شود حسب ارزش آن، پاداش و كيفر در نظر گرفته مي

هاى بدنى، روحـى، دنيـوى و اخـروى تقـسيم            ها را به لذت    توان لذت  بر اين اساس، مى   
  :فرمايد هاى جهان آخرت تصريح كرده، مى قرآن كريم بارها به لذت. كرد

  ).43 ،)71(زخرف (» وفيها ما تشتهيه االنفس و تلّذ االَعين«
  .»برد، موجود است ها از آن لذت مى خواهد و چشم ها مى آنچه دل) بهشت(و در آن «

  :فرمايد و نيز مى
  ).32، )17(سجده (»  اعين جزاء بما كانوا يعملونةفال تعلم نفس ما اخفى لهم من قر«

                                                      
 ).200ـ187: 1376مصباح يزدي، : (ك.جهت آشنايي بيشتر با اين بحث، ر *
 .)40،  )40(غـافر   ( نَّةَ يرْزقُونَ فِيها بغَيرِ حِـسابٍ      وهو مؤْمِنٌ فَأُولئِك يدخُلُونَ الْج      منْ عمِلَ صالِحاً مِن ذكرٍ أَو أُنثَى       *

شود  ايمان داشته باشد، داخل بهشت مي  در حالي كه    ) چه مرد باشد يا زن    (هر كس كار شايسته انجام دهد       
 .يابد حساب روزي مي و آنجا بي
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ـ هاى مهمى داند چه پاداش هيچ كس نمى«  بـراى آنهـا   ـهـا اسـت      روشـنى چـشم    كه مايه 
 .»دادند اين پاداش كارهايى است كه انجام مى. نهفته شده است) نانمؤم(

گيرنـد؛ بـراى مثـال،       ها در تزاحم بـا يكـديگر قـرار مـى           در بسيارى از موردها اين لذت     
گـاه  . سـازد  هـاى روحـى و اخـروى محـروم مـى      هاى مادى و دنيوى انسان را از لذت   لذت

هاى برتر  در اين دنيا انسان را از لذتبخش    فرح  خوردن يك غذاى لذيذ يا ديدن يك منظره       
 .دارد جهان آخرت باز مى

شناسد و بـا دسـتورهايش،     اسالم گرايش فطرى به لذت و فرار از رنج را به رسميت مى            
 .كند هاى برتر و پايدارتر راهنمايى مى انسان را سمت لذت

كـردن  كمينـه هاى مـادى و      كردن لذت توانيم هدف غايى را، بيشينه     بر اين اساس، ما نمى    
از ديـدگاه اسـالم،     . هاى اين دنيا بدانيم و از اثرهاي كردار در جهان ديگر چشم پوشـيم              رنج

اش بيـشينه شـود؛ و چـون         هاي دنيوى و اخروى   مند است كه سرجمع لذت     انسانى سعادت 
 در مقـام تـزاحم،      **هاى دنيوى بيـشتر، برتـر و پايـدارتر اسـت،           هاى اخروى از لذت    لذت

هـاي اخـروى انـسان آسـيب وارد         كه به لـذت     هاي دنيوى، چنان  نابراين، لذت ب. ترجيح دارد 
  .تواند در سعادت انسان تأثير مثبت داشته باشد شود و مى نكند، مجاز شمرده مى

. نتيجه آنكه، حيات آخرتـي انـسان، جـاودان و در ادامـه زنـدگي دنيـايي وي اسـت                   
 بيـشتر و پايـدارتر، و گريـزان         هاي  انسان عاقلي بر پايه غريزه حب ذات در پي لذت           هر
رنج و درد زندگي دنيايي و آخرتي خود بايد باشد؛ بنـابراين، سـعادت، برخـورداري                  از
اي است كه شامل زنـدگي دنيـا            لذت بيشتر و پايدار و دوري از رنج و الم در زندگي             از
  .شود آخرت مي  و

  سعادت جامعه
منـد اسـت، كـه در آن         ايى سعادت  جامعه: توان گفت  بينى اسالم، وقتى مى    س جهان براسا

هاى الزمِ حركت همة افراد به سوى سعادت خود به مفهوم پيشين وجود               زمينه  جامعه، همه 
 سعادتمند از ديدگاه اسالم در بعدهاي فرهنگى، سياسى، اجتماعى و          يك جامعه . داشته باشد 

  .هايى متعدد دارد اقتصادى ويژگى
                                                      

 ).87، )17(اعلى  (والĤْخِرَةُ خَيرٌ وأَبقَى **
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  اهداف اقتصادي
هـا بـه    هاي اقتصادي الزم براي رسيدن انسان     شود كه زمينه  ا استنباط مي  هها و روايت  از آيه 

. عدالت، امنيت و بـارور كـردن اسـتعدادهاي طبيعـت          : سعادت به معناي پيشين سه چيز است      
  :كنند  اموري را كه همة مردم به آن نياز دارند را چنين بيان ميروايتي، امام صادق در

: 1416شـهري،   محمـدي ري   (نَّاس طُرّاً إِلَيها الْـأَمنُ و الْعـدلُ و الْخِـصب          ثلَاثَةُ أَشْياء يحتَاج ال   
  ).20855 ح ،4

  .امنيت، عدالت و سرسبزي: همة مردم به سه چيز نيازمند هستند
  .شود طور قطع شامل عرصه اقتصادي نيز مي  اطالق دارد و بهفرمايش امام صادق

علـت آن اسـت كـه ايـن امـور           ه چيز نياز دارنـد، بـه      به يقين، اينكه همه مردم به اين س       
  .پذير استزيرا نياز در جهت هدف تفسير. است) رفاه عمومي(ساز زندگي گوارا  زمينه

اي از بـارور كـردن      تـوان گفـت سرسـبزي جلـوه        ديگر مي  هايتها و رواي  به قرينة آيه  
 كردن زمينم را به آبادو، خداوند متعال مردراز اين. عدادهاي طبيعت و جهان مادي است    است

  :فرمايد فراخوانده، و مى
» وفيهاالذي ه رَكممتَعاسضِ و11، )61(هود (» أَنشَأَكم مِنَ الْأَر.( 
 .»است كه شما را از زمين آفريد وآبادى آن را به شما واگذاشت) خدايى(او «

  :فرمايد  اين آيه مى درباره حضرت امير
فرمـان داده   ) زمـين (م كرده است كه مردم را بـه آبـادكردن           پس خداوند سبحان به ما اعال     «

ها و امثال آنكه  آيد مانند حبوب و ميوه است تا اين آبادانى، به سبب آنچه از زمين بيرون مى      
» خداونــد بــراى تــأمين زنــدگانى بــشر قــرار داده اســت، زنــدگانى آنــان را قــوام بخــشد 

 ).341 ،6: 1367 و حرعاملي، 65، 13: 1408طبرسي،  نوري(

  تعريف علم اقتصاد اسالمي
  :بر اين اساس علم اقتصاد اسالمي را بايد چنين تعريف كرد

اي از دانش است كه به تحقـق عـدالت و امنيـت اقتـصادي و بـارور                  رشتهاقتصاد اسالمي   «
يـاب در چـارچوب شـريعت        تخصيص و توزيع منـابع كم      كردن استعدادهاي طبيعت از راه    

 .»كند  كمك مياسالم،

اي كـه چپـرا بـراي علـم اقتـصاد اسـالمي             اس اين تعريف نيز وظـايف چهارگانـه       براس
البته دربارة وظايف جاي اين مالحظه است كه وظيفـة سـوم در             . شمارد، صحيح است   برمي
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زيرا تبيين غيـر از توصـيف       . شود و وظيفة مستقلي نيست    ضمن وظيفة اول و دوم انجام مي      
ود خود بـه خـود تفاوتهـا و علـت آنهـا نيـز               اگر وضعيت موجود و مطلوب تبيين ش      . است

هـاي  توان وظيفة سوم را حـذف كـرد و قايـل بـه وظيفـه              بر اين اساس مي   . شودروشن مي 
  .گانه براي علم اقتصاد اسالمي شد سه

  گيريبندي و نتيجهجمع
. روش تطبيقي و روش استقاللي    : براي مطالعة مسايل فلسفة علم دو روش متصور است        

طبيقي پژوهشگر با مطالعة علم اقتـصاد متعـارف و تـشخيص عنـصرهاي              در روش مطالعة ت   
سـازي علـم اقتـصاد متعـارف        غيراسالمي و تبديل آن به عنصرهاي اسالمي بـراي اسـالمي          

در روش استقاللي پژوهشگر از مباني و اهداف شريعت شروع كرده و با استدالل           . كوشد مي
هـاي مطـرح در فلـسفة علـم          موضوع عقلي به تعريف علم اقتصاد، اهداف، وظايف و ديگر        

هاي در اين مقاله با ترجيح روش دوم، مفهوم سعادت فرد و جامعه تعريف و زمينه              . رسدمي
هـا هـدف    تحقق اين زمينه  . اقتصادي الزم براي تحقق سعادت فرد و جامعة انساني بيان شد          

د اسـالمي   سپس براساس اين اهـداف، علـم اقتـصا        . دهندعلم اقتصاد اسالمي را تشكيل مي     
  .هاي آن بيان شدتعريف و وظيفه

هاي پيش روشن شد، كه در اين نگاه علم اقتـصاد اسـالمي يـك دانـش اثبـاتي                   از بحث 
ـ نيست كه فقط به تبيين واقع موجود بپردازد؛ بلكه دانشي اثباتي  هنجاري است كـه تبيـين    

الزم است با ايـن     . ددهواقع را به منظور تغيير آن به سمت اهداف موردنظر اسالم انجام مي            
صـورت صـريح تعيـين      تلقي از علم اقتصاد اسالمي موضوع، روش و جايگاه اين علم را به            

چنـدان    در اين صورت در آينـدة نـه       . كرد و براساس آن به مطالعة مسايل اين علم پرداخت         
دور شاهد تولد دانشي خواهيم بود كه قادر است با تبيين وضع موجود و مطلـوب، راهبـرد                  

به سمت وضع مطلوب را ارائه كرده و جامعة اسالمي را در جهت اهداف اقتصادي               حركت  
  .مورد نظر آن سوق دهد
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