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محمدجواد توکلی

چکیده
در اقتصاد متعارف مناقشاتي پيرامون تفكيك اقتصاد هنجاري و اثباتي وجود دارد .در اين مقاله هه هرر هي
اين ؤال ميپردازيم ك آيا در اقتصاد ا المي نيز ميتوان تفكيك مشاههي انجام داد و در صورت امكهان،
راهط هين آن دو چيست؟ هنا ه فرضي مقال  ،اقتصاد ا المي را مهيتهوان دانشهي تركيبهي از دو هدنه نرهري
پيو ت اقتصاد ا المي اثباتي و هنجاري دانست.
يافت هاي اين پژوهش ك ه روش تحليلي امان يافت  ،نشان ميدهد اقتصهاد ا هالمي چنهونني هاماندهي
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(اقتصاد ا المي هنجاري) را هر پاي واقعيتهاي اقتصادي (اقتصاد ا المي اثباتي) تجزي و تحليل مهيكنهد.
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فعاليت هاي اقتصادي ه منرور د تياهي ه اهداف نرام اقتصادي ا الم و حل مشهكالت اقتصهادي پهيش رو
هر اين ا اس اقتصاد ا المي هنجهاري ،عههد دار ارزيهاهي وضهعيتهها و توصهي هارتارها و يا هتههاي
اقتصادي ا ت؛ اقتصاد ا المي اثباتي نيز ه تبيين و پيشهيني اقتصادي ميپهردازد .در علهل ،نهوعي رفهت و
هرگشت هين اقتصاد ا المي هنجاري و اثباتي وجود دارد .اقتصهاد ا هالمي هنجهاري هها تعيهين هارتارهاي
نهادي زمين تحليل عللي را فراهم ميكند .تحليهلههاي اقتصهاد ا هالمي اثبهاتي مهيتوانهد مباحها اقتصهاد
هنجاري در حوز منطقةالفراغ را ههبود هخشد.
واژگان کلیدی :اقتصاد ا المي ،ماهيت اقتصاد ا المي ،اقتصاد ا هالمي اثبهاتي ،اقتصهاد ا هالمي هنجهاري،
مكتب اقتصادي ا الم ،علم اقتصاد ا المي.
طبقهبندی .Z12 ، P4، NO: JEL

* .این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی «مبانی فلسفی و روششناسی اقتصاد» مورد حمایت مالی پژوهشگاا
حوز و دانشاا میباشد.
** .عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.1

Email: tavakoli@iki.ac.ir.

مقدمه
هرچند محققان اقتصاد اسالمی تالشهاي زیادي جهت متمایزنمودن اقتصاد اسالمی از
اقتصاد متعارف نمود اند؛ هنوز ابهاماتی در این زمینه وجود دارد .یكی از ابهامات موجود
بیان نسبت میان تقسیم بندي متداول اثباتی و هنجاري در اقتصاد متعارف با اقتصاد اسالمی
است .در این زمینه این سؤال قابل طرح است كه آیا میتوان مطالعات اقتصاد اسالمی را نیز
در قالببندي مشابهی ریخت و در آن صورت چه رابطهاي بین اجزاي آن وجود دارد؟
فرضیه این مقاله این است كه اقتصاد اسالمی قابل تفكیك به دو بدنه نظري بههمپیوسته
اقتصاد اسالمی اثباتی و هنجاري است .در این راستا ،اقتصاد اسالمی هنجاري عالو بر
ارزیابی وضعیت حاصل از رفتارها و كاركردهاي اقتصادي در فرآیند تخصیص منابع به
نیازها ،بایدها و نبایدهاي ساختاري و سیاستی اقتصاد را نیز تعیین میكند و اقتصاد اثباتی
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اسالمی به تبیین و پیشبینی رفتارها و كاركردهاي اقتصادي میپردازد.
براي بررسی فرضیه فوق با استفاد از روش تحلیلی ابتدا به ارزیابی تفكیكهاي
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مطرحشد در اقتصاد متعارف میپردازیم .در ادامه امكانپذیري این تفكیك در حوز اقتصاد
اسالمی و رابطه آن با برخی از تقسیمبندي هاي رایج همچون تفكیك میان مذهب و علم
اقتصاد اسالمی و همچنین ارتباط بین آنها را تجزیه و تحلیل میكنیم.

پیشینه تحقیق
هرچند در اقتصاد متعارف بحثهاي پردامنهاي در مورد امكان تفكیك بین اقتصاد اثباتی و
هنجاري طرح شد  ،تحلیل مشابهی در مورد امكان یا عدم امكان چنین تفكیكی در اقتصاد
اسالمی ارائه شد است .در این زمینه بهطور عمد مباحث در راستاي تفكیك شهید صدر

بین مذهب و علم اقتصاد اسالمی مطرح شد كه در ادامه بهاختصار برخی از تحقیقات
انجامشد در این زمینه را مرور میكنیم:
.2

شهید صدر (2088ق) با تفكیك میان مذهب و علم اقتصاد ،این دیدگا را گسترش

داد كه اقتصاد اسالمی هویتی مذهبی دارد؛ هرچند امكان تحقق علم اقتصاد اسالمی نیز
وجود دارد (صدر2088 ،ق ،ص.)330-338

.1

انس زرقا ( )2301اقتصاد اسالمی را داري هویتی اثباتی هنجاري دانسته و بر

وجود علم اقتصاد اسالمی استدالل مینماید .به نظر او ،اقتصاد اسالمی از جهات زیادي
متأثر از ارزشها میشود و به همین خاطر دانش اثباتی محض نیست.
.3

میرمعزي ( )2300دیدگا شهید صدر در مورد علمنبودن اقتصاد اسالمی را مورد

نقد قرار میدهد .به نظر او ،تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادي و علم اقتصادي
نیازمند اصالح و تكمیل است؛ وي معتقد به وجود مذهب ،نظام اقتصادي و علم اقتصاد
اسالمی است.
.0

صالح (2021ق ،ص )11و الفنجري (2021ق ،صص 20و  )10بین مذهب و نظام

اقتصادي اسالمی تفكیك كرد و قائل شدند كه اسالم داراي مذهب اقتصادي ثابت است؛
ولی نظام اقتصادي ثابت ندارد و ابراهیم و قحف (2018ق ،ص )10به این نتیجه رسید اند كه
اسالم داراي نظام اقتصادي ثابت است.
.0

بختیاري ( ) 2311ضمن انتقاد از تفكیك اقتصاد اثباتی و هنجاري ،تفكیك شهید

اسالمی را زیربناي علم اقتصاد اسالمی می داند .به نظر او ،مكتب اقتصادي اسالم باید علم
اقتصاد اسالمی را هدایت نمود و جهت دهد.
در مباحث طرحشد در زمینه تفكیك مذهب و علم اقتصاد اسالمی ،اشار چندانی به
رابطه این تقسیمبندي با تفكیك متعارف بین اقتصاد اثباتی و هنجاري نشد است .در این
مقاله ضمن نسبتسنجی بین این دو دستهبندي ،تفكیك میان اقتصاد اسالمی هنجاري و
اثباتی را پیشنهاد كرد و روابط بین این دو جزء تحلیل خواهد شد .در این بررسی به نقش
رفت و برگشتی بین اقتصاد اسالمی هنجاري و اثباتی توجه میشود.

دوگان اقتصاد اثباتی ـ هنجاری
تفكیك اقتصاد اثباتی و هنجاري قدمتی  208ساله دارد و به اقتصاددانانی همچون ناسو

سینیور و جان استوارت میل برمیگردد .در اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم ،این تمایز همرا با
تمایز پوزیتویستی بین هستها (واقعیتها) و بایدها (ارزشها) شكل حادتري به خود
گرفت .در دهه  2138اقتصاد رفا جدید مطرح شد تا نوعی اقتصاد هنجاري ارائه دهد كه
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صدر بین مكتب و علم اقتصاد را نیز متناظر با همین تقسیمبندي میداند .وي سیستم ارزشی
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ادعا میشد فاقد ارزش داوري خاص است .نتیجه این وضعیت ،گسترش بیش از حد
اقتصاد اثباتی بود تا جایی كه حتی اقتصاد رفا نیز هویتی اثباتی یافت .گذشته از آنكه ادعا
میشد اقتصاددان در سیاستگذاري نیز جهتگیري ارزشی ندارد و ارزشها را
سیاستمداران تعیین میكنند (بالگ ،2308 ،ص.)218

اشکاالت تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری
تفكیك اقتصاد اثباتی و هنجاري عمدتاً در پی تالش اقتصاددانان براي تبعیت از علوم
تجربی همچون فیزیك و ارائه هویت علمی به دانش اقتصاد در قالب ارائه قوانین
جهانشمول اثباتی مطرح شد .تمایل به تبدیل اقتصاد به دانشی مشتمل بر قوانین
جهانشمول عمدتاً از اواخر قرن نوزدهم میالدي و همزمان با گسترش اقتصاد نئوكالسیك
آغاز شد.
8

اقتصاددانان متعارف با استفاد از این تفكیك ادعا كردند كه مسائل واقعیت و ارزش نه
تنها قابل تفكیكاند؛ بلكه از یكدیار مستقل نیز میباشند .پاسخ به هیچ مسئله مربوط به
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واقعیت به ارزش و بایدها مربوط نیست و برعكس .بر اساس این دیدگا  ،علم اقتصاد
اثباتی باید فارغ از ارزش باشد و در واقع فارغ از ارزش نیز هست .در مقابل ،اقتصاد
هنجاري شامل پژوهشهایی میشود كه به بررسی ارزشها و خطمشیها میپردازد .اقتصاد
هنجاري شامل كاربرد اقتصاد اثباتی در بیان مسائلی میباشد كه جنبه ارزیابیگرایانه دارند
(رك :هاسمن و مكفرسون ،1886 ،ص.)116
برخی از اقتصاددانان همچون میردال در مورد امكان تمایز میان اقتصاد اثباتی و هنجاري
تردید كردند .میردال ( ،2160ص )16-13معتقد است در اقتصاد هیچ اظهار نظر مبتنی بر امور
واقعی نداریم كه از نظر اخالقی بیطرف باشد .بالگ این ادعا را با ذكر مثالی نقد میكند.
به نظر او وقتی میگوییم كشش تقاضاي واردات اتومبیل در سال  ،2111بهطور نمونه
حدود  2/3است؛ این رقم صرفنظر از خواسته من یا شما صادق یا كاذب است؛ این یك
گزار اقتصاد اثباتی است كه عینیت آن به ارزشهاي دلخوا من و شما بستای ندارد (بالگ،

 ،2308ص.)208

یكی از اشكاالت عمد طرحشد در مورد تمایز اقتصاد اثباتی گ هنجاري ،ناظر بر قطع
ارتباط میان گزار هاي اثباتی و هنجاري بر اساس دیدگا هیوم مبنی بر جدایی بایدها از
هستها ،میباشد .ادعاي هیوم از این جهت نقد شد كه بایدها شدیداً تحت تأثیر هستها
قرار دارند؛ بهطور نمونه ارزشمنددانستن رشد اقتصادي ،تحت تأثیر گزار هاي اثباتی قرار
دارد .اگر نتایج مطالعات نشان دهد كه چنین رشدي وضعیت یكچهارم افراد جامعه را بدتر
میكند ،این گزار اثباتی ممكن است ارزش داوري ما مبنی بر خوببودن رشد را با تردید
مواجه سازد (همان ،ص.)210
البته در مورد تفكیك اقتصاد اثباتی و هنجاري ابهامات مفهومی نیز وجود دارد .در
ادبیات اقتصادي ،معانی متفاوتی براي واژ هاي اثباتی و هنجاري (دستوري) معرفی شد
است .واژ اثباتی ( )Positiveدر معانی مختلفی از جمله توصیفی ،توضیحی و تشریحی،
پیشبینیپذیر ،غیر ارزشی ،عملی ،آزمونپذیر ،قابل مشاهد  ،غیر فرضی ،غیر متافیزیكی،
قابل ارزیابی و امر مسلم و غیر شرطی آمد است .واژ هنجاري ( )Normativeنیز به
استاندارد ،رؤیتناپذیر و مشاهد ناپذیر ،غیر مطمئن ،آزمونناپذیر و ارزشی و فرمانی آمد
است (زریباف ،2312 ،ص.)101

مكالپ در ضمن تجزیه و تحلیل مفهومی اقتصاد اثباتی و هنجاري ،گزار هنجاري را
به معناي گزار مشتمل بر قضاوت ارزشی میداند .قضاوت ارزشی میتواند حاكی از
ارزشگذاري مردم گ مردم تورم را بر بیكاري ترجیح میدهند گ و یا ارزشگذاري كلی
باشد گ كنترل تورم بر بیكاري اولویت دارد گ (مكالپ ،2302 ،ص.)226-220
اگر تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاري را ناظر به تمایز هست و باید بدانیم ،اقتصاد اثباتی
تنها به بیان واقعیتها میپردازد و اقتصاد هنجاري ،تنها مشتمل بر ارزش داوري است.
پذیرش این تفكیك به معناي عدم وجود رابطه بین گزار هاي اثباتی و ارزشی نیست .عالو
بر آنكه ارزش داوري  ،تنها مشتمل بر پذیرش برخی اهداف مانند ارزشمندي مهار تورم یا
رتبهبندي آنها مانند اولویت مهار تورم بر بیكاري نیست؛ بلكه ارزش داوري ممكن است در
مورد نهادها و ساختارهاي نهادي مانند بهتربودن تخصیص بازاري نسبت به دولتی و
همچنین سیاستها نیز صورت گیرد .البته ارزش داوري در مورد نهادها و ساختارها ممكن
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معناي متفاوتی از جمله قانونی ،اخالقی ،ابزاري ،تجویزي ،قواعد ارزشی و معیارهاي
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است به ارزش داوري در مورد اهداف برگردد؛ بهطور نمونه بهتربودن تخصیص بازاري
نسبت به دولتی بدین معناست كه این تخصیص ،اهداف مطلوب از جمله رفا را بهتر تأمین
میكند .در اینجا ارزش داوري پذیرفتهشد خوببودن رفا است و خوببودن نوع
تخصیص از نوع خوب ابزاري است.

سهگان اقتصاد اثباتی ،هنجاری و کاربردی
جان نویل كینز ) ،)2101-2001( (John Neville Keynesاقتصاد را به سه بخش اقتصاد
اثباتی (مطالعه ماهیت فعالیتهاي اقتصادي و چاونای كاركرد آن) ،اقتصاد
هنجاري)( (Normative economyمطالعه وضعیتی كه باید تحقق یابد) و اقتصاد كاربردي
) (Applied economicsیا هنر اقتصادي تقسیم كرد .از نظر او ،هنر اقتصادي درسهاي
اقتصاد اثباتی را براي تحقق اهداف هنجاري مشخصشد در اقتصاد هنجاري به كار
10

میگیرد و سیاستگذاري نوعی هنر است ). (Colander, 1992, p.192
جدول  :2تمایز اقتصاد اثباتی ،هنجاري و كاربردي
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نوع
اقتصاد اثباتی
اقتصاد هنجاري
اقتصاد كاربردي

مثال
افزایش حجم پول موجب تورم میشود.
افزایش رفا جامعه خوب است .مهار تورم بر مهار بیكاري
اولویت دارد .تخصیص بازاري بهتر از تخصیص دولتی است.
براي كنترل تورم باید حجم پول را كنترل نمود.

اشکاالت تمایز اقتصاد اثباتی ،هنجاری و کاربردی
هرچند تفكیك اقتصاد اثباتی ،هنجاري و كاربردي از جهت تمییز بین ارزش داوري و
توصیه سیاستی مفید است؛ ولی این دو هر دو هویتی ارزیابانه و توصیهگرانه دارند؛
همانگونه كه در اقتصاد هنجاري ارزشداوري میكنیم ،در اقتصاد كاربردي نیز همینگونه
است .البته آنچه كینز را به این تفكیك واداشته این است كه هناام توصیه سیاست ،انسان
مجبور میشود از یافتههاي سایر علوم از جمله جامعهشناسی و روانشناسی استفاد كند و
در این صورت توصیهها صرفاً توصیههاي علمی و اثباتی نخواهد بود.

از نظر مكالپ ،تقسیمبندي كینز دچار برخی ابهامات مفهومی است .به نظر او ،واژ
اقتصاد كاربردي ) (Practicalبا ابهاماتی روبروست .به نظر او استفاد از واژ تجویزي
) (Prescriptiveنیز نمیتواند كمكی به بهبود آن نماید؛ زیرا اگر تجویز مربوط به
استانداردها باشد ،در این صورت تجویزي هممعناي هنجاري ) (Normativeخواهد بود و
اگر تجویز مربوط به كار باشد ،معادل كاربردي (عملی) میشود .مكالپ ترجیح میدهد به
جاي عملی از واژ ابزاري ) (Instrumentalاستفاد نماید .به نظر او ،براي اقتصاد هنجاري
نیز بهتر است از واژ اقتصاد ارزیابانه ) (Evaluativeاستفاد شود ( Machlup, 1978,

.)p.429

از ناا مكالپ تمایز اقتصاد هنجاري و عملی عمدتاً با توجه به متعلق تجویز و
ارزشگذاري ترسیم شد است .در اقتصاد هنجاري ،معیارها و استانداردهاي ارزشی تجویز
میشوند و در اقتصاد عملی ،یك رفتار یا عمل تجویز می شود .بر این اساس ،گزار هاي
اقتصاد هنجاري از سنخ گزار هاي ارزشی بود و گزار هاي اقتصاد عملی از سنخ توصیه
چاونای دستیابی به اهداف و ارزشها را مشخص میكند.
هاسمن و مكفرسون ( ) 1886در تعریف اقتصاد اثباتی و هنجاري بیان دیاري دارند كه
میتواند به فهم بهتر این تقسیمبندي كمك نماید .به نظر آنها« ،اقتصاد اثباتی به تبیین و
پیشبینی پدید هاي اقتصادي و اقتصاد هنجاري به ارزیابی سیاستها ،اقدامات و
وضعیتهاي اقتصادي از نقطهنظر معیارهاي اخالقی میپردازد»

& (Hausman

) .McPherson, 2006, p.60بر اساس این تعریف ،اقتصاد هنجاري هویتی ارزیابانه دارد كه
عالو بر تعیین معیارهاي ارزشی ،اقدام به قضاوت ارزشی هم در مورد وضعیتهاي
اقتصادي میكند و هم سیاستها و اقدامات را ارزیابی مینماید .در این مفهوم ،اقتصاد
هنجاري بهگونهاي شامل اقتصاد عملی یا كاربردي هم میشود؛ چراكه به بررسی سیاستها
و اقدامات نیز می پردازد .با این وجود ،اقتصاد عملی یا كاربردي هویتی تدبیري دارد كه به
توصیه سیاست و اقدام میپردازد و این كاركرد را نمیتوان از اقتصاد هنجاري انتظار
داشت.
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عمل خاص (براي دستیابی به یك هدف یا ارزش) میباشند .بر این اساس ،اقتصاد عملی
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تمایز اقتصاد اثباتی ـ هنجاری و گزاره اثباتی ـ هنجاری
یكی از مشكالت در تعریف اقتصاد اثباتی و هنجاري یكیانااشتن آن دو با گزار هاي
اثباتی و هنجاري است؛ این در حالی است كه اقتصاد اثباتی به عنوان یك بدنه نظري
میتواند مشتمل بر گزار اثباتی و هنجاري اقتصادي باشد؛ همانگونه كه اقتصاد هنجاري
هم میتواند مشتمل بر هر دو باشد .هاسمن و مكفرسون به صورت ضمنی به این مسئله
اشار كرد اند كه در اقتصاد اثباتی ،عقالنیت به عنوان یك گزار هنجاري در نظریه و فرآیند
استدالل به كار میرود ).(Hausman & McPherson, 2006, p.60
جدول  :1بازتعریف اقتصاد اثباتی ،هنجار ي و كاركردي

انواع
اقتصاد اثباتی
12

اقتصاد هنجاري

كاركرد

گزار خروجی

ارائه قوانین اقتصادي آنچه هست یا نیست.
ارزشگذاري و
ارزشداوري

آنچه مطلوب است .آنچه براي دستیابی به وضع
مطلوب باید انجام داد.
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در واقع تفكیك اقتصاد اثباتی و هنجاري تفكیك گزار اي نیست؛ بلكه تفكیك مرتبط با
كاركرد آنها و گزار خروجی می باشد .اقتصاد اثباتی از نظر كاركردي به دنبال ارائه قوانین
رفتار عامالن اقتصادي و نظام اقتصادي است و خروجی آن گزار اثباتی است .اقتصاد
اثباتی ممكن است از گزار هاي ه نجاري نیز به عنوان ورودي در ساخت نظریه استفاد
نماید؛ ولی هدف آن ارائه گزار هاي اثباتی ناظر به قوانین اقتصادي است .اقتصاد هنجاري
به دنبال ارزیابی موقعیتها ،ساختارها ،سیاستها و اقدامات اقتصادي و توصیه به آنهاست.
در اقتصاد هنجاري نیز از گزار هاي اثباتی در بدنه نظریات استفاد میشود.

عدم برابری تفکیك اقتصاد هنجاری اثباتی با ادعای اقتصاد عاری
از ارزش
تفكیك اقتصاد اثباتی و هنجاري گا به معناي پذیرش عدم ارتباط ارزشها و هستها و یا
عدم تأثیرپذیري مباحث علمی از مباحث ارزشی گرفته میشود ) (Boland, 2012فریدمن

( )2103اثرناپذیري علم اقتصاد از ارزشها را اینگونه بیان میكند :تفاوت بین سیاستهاي

اقتصادي بین شهروندان  Tعمدتاً متأثر از پیشبینیهاي متفاوت افراد در مورد نتایج
اقتصادي تصمیمهایشان است؛ نه اینكه نتیجه تفاوت اساسی در ارزشهاي پایهشان باشد
).(Friedman, 1953, p.3

پذیرش اثرپذیري تحلیل اثباتی از ارزشها به مفهوم رد تفكیك اقتصاد اثباتی و هنجاري
نیست .ما ممكن است این تفكیك را بپذیریم و درعینحال معتقد باشیم پیشفرضهاي
ارزشی در هر دو حوز وجود دارند .در اقتصاد اثباتی كه به تبیین و پیشبینی واقعیت
اقتصادي میپردازد ،عمالً ارزش هاي محقق در تعیین موضوع و انتخاب نظریه و همچنین
چارچوب نهادي اثرگذار بر تحلیل اثباتی مؤثر است .در اقتصاد هنجاري نیز ارزشها محور
بحث و تحلیل است و بر مبناي آن توصیه ساختار و سیاست صورت میگیرد.
هاسمن و مكفرسون ( ،)1886ضمن واردكردن تفكیك اقتصاد اثباتی و هنجاري در
تحلیل خود ،از اثرپذیري اقتصاد اثباتی از ارزشها دفاع میكنند .به نظر آنها ،عقالنیت به
شكل یك اسب تروا تعهدات اخالقی را مخفیانه وارد دژ اقتصاد اثباتی میكند .در اقتصاد
هناام ورود در مباحث اقتصاد رفا  ،رویكردي هنجاري نسبت به عقالنیت اتخاذ میشود.
در ابتدا عنوان میشود كه افراد عقالیی تصمیم میگیرند؛ بدین معنا كه ترجیحات آنها كامل
و انتقالی است و در انتخابها تنها منافع خود را در نظر میگیرند .فرض میشود كه این
افراد از اطالعات كافی برخوردارند و تصمیماتی میگیرند كه موجب بهبود رفا خویش
میشود .این ادعا را میتوان با استخراج منحنیهاي بیتفاوتی و تولید یكسان و در نتیجه
منحنیهاي عرضه و تقاضا و همچنین پذیرش این ادعا كه عرضه همیشه تقاضاي خود را
ایجاد میكند ،تأیید نمود .هناامی كه تمامی افراد بر اساس عقالنیت اقتصادي به دنبال
بیشینهنمودن منافع خود باشند ،این اقدام با توجه به كاركرد خودتنظیمگري دست نامرئی
بازار موجب تحقق منافع جمع میشود .در اقتصاد خرد و رفا تحقق منافع جمع را با
استفاد از مفاهیمی چون اضافهرفا مصرفكنند و تولیدكنند نشان میدهند .در این راستا
ادعا میشود كه نتیجه این سیستم انتخاب عقالیی آن است كه اضافه رفا كل بیشینه
میشود .این بدان معناست كه عقالنی عملكردن عامالن اقتصادي مطلوب است
).(Hausman & McPherson, 2006, p. 67
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خرد ،آغاز تحلیل رفتاري با بیانی توصیفی از عقالنیت آغاز میشود؛ ولی در نهایت و
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تحلیل مكالپ از  21كانال ورود ارزشها در اقتصاد نیز بیانار اثرپذیري اقتصاد اثباتی
از ارزشهاست .از نظر او ،ارزشهاي تصمیمگیرندگان اقتصادي و سیاسی ،ارزشهاي
مشتریان اقتصاددانان و ارزش هاي خود اقتصاددانان بر نظریات اقتصادي اثر میگذارند
(مكالپ ،2302 ،ص.)212-218
جدول : 3چاونای ورود ارزشها در تحلیل اقتصادي از ناا مكالپ
 .2در مدلهاي اقتصادي فرض میشود تصمیمگیرندگان خرد اقتصادي (خانوارها و مدیران شركتها) از

ویژگیهاي ارزشی خاصی از جهت سلیقه ،ترجیحات ،مطلوبیتها و چاونای واكنش به تغییر در
فرصتها برخوردارند.
 .1رفتار افراد به عنوان تصمیمگیرندگان خرد سیاسی گ فردي یا گروهی گ تابع ارزشهاي خاصی میباشد.
 .3رفتار گرو هاي اجتماعی (مبلغان ،مدیران ،احزاب و  )...تابع ارزشهاي خاصی است.
 .0هنجارهاي قانونی و اخالقی ارزشهایی هستند كه بر رفتار افراد تأثیر میگذارند.
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 .0رفتار دولت (مسئوالن اجرایی و قانوناذاران) تحت تأثیر ارزشهاي خاص خود است.
 .6ارزشهاي مورد قبول متقاضیان تحلیلهاي اقتصادي بر تحلیلها و سیاستهاي پیشنهادي اقتصاددانان
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مؤثر است.
 .1اقتصاددانان در ترسیم تابع رفا اجتماعی كه مبناي سیاستگذاري است ،ارزشهاي سمبلیك ملت،
جامعه جهانی و یا جوامع محلی را مفروض میگیرند.
 .0ارزشهاي اقتصاددان به عنوان یك تحلیلگر در انتخاب موضوع تحقیق ،مسائل مورد تحلیل و
فرضیههاي مورد آزمون مؤثرند.
 .1ارزشهاي اقتصاددان بهعنوان یك تحلیلگر در انتخاب تكنیكها و روشهاي تحلیل ،چاونای وزن-
دهی به شواهد مؤثر است.
 28ارزشهاي اقتصاددان بهعنوان یك تحلیلگر در انتخاب اصطالحات ،پذیرش داد هاي آماري و
انداز گیري شاخصها مانند محاسبه شاخص تولید ملی بر حسب قیمت بازاري با مفروضگرفتن
توزیع درآمد مؤثر است.
 .22ارزشهاي اقتصاددان به عنوان مشاور در جایازینی قضاوتهاي ارزشی خود به جاي ارزشهاي
واقعی جامعه مؤثر است.
 .21ارزشهاي اقتصاددان بهعنوان یك مشاور ،در استفاد وي از داد هاي نامناسب یا ساختای ،كاربرد
روشهاي محاسباتی ناقص و دادن شواهد غلط مؤثر است (مكالپ ،2302 ،ص.)212-218

بررسی تفکیكهای ارائهشده از اقتصاد اسالمی
در فضاي مطالعات اقتصاد اسالمی ،تفكیك شهید صدر بین مكتب و علم اقتصاد اسالمی به
صورت گسترد مورد بحث قرار گرفته است .برخی از محققان اقتصاد اسالمی تفكیكهاي
دیاري ارائه نمود اند كه بدان اشار میشود.

تفکیك مکتب و علم اقتصاد اسالمی
شهید صدر در كتاب اقتصادنا بین مكتب (مذهب) و علم اقتصاد اسالمی تفكیك مینماید.
در بسیاري از آثار فارسی ،مكتب اقتصادي به عنوان معادل مذهب اقتصادي انتخاب شد
است كه به صورت كامل گویاي منظور شهید صدر نیست .براي فهم منظور شهید صدر از
مذهب اقتصادي ،از طرفی باید تقابل این مفهوم با علم اقتصاد و از طرف دیار مصادیقی
كه ایشان از هركدام از این دو مفهوم ارائه مینماید را مورد توجه قرار دهیم .ایشان مذهب
اقتصادي را در مقابل علم اقتصاد قرار میدهد و مذهب اقتصادي را به عنوان روش مورد
اقتصادي مبتنی بر ارزش عدالت قلمداد مینماید (صدر2088 ،ق ،ص.)301-311
مذهب اقتصادي براي یك جامعه روشی است كه جامعه تبعیت از آن را در زندگی
اقتصادي جهت حل مشكالت عملی خود برمیگزیند .علم اقتصاد نیز علمی است كه به
تبیین زندگی اقتصادي ،پدید ها و رویدادهاي آن ،رابطه بین این پدید ها و رویدادها با
اسباب و عوامل ایجادكنند آن میپردازد (همان ،ص.)311

در مقابل ،ایشان علم اقتصاد را حاكی از نظریات تبیینكنند رویدادها و پدید هاي
اقتصادي ،نظریات حاكی از علل و عوامل پدید هاي اقتصادي و قوانین اقتصادي همچون
قوانین عرضه و تقاضا میدانند (همان ،ص .)301-311شهید صدر تمایز مذهب و علم اقتصاد
را در كاركرد آن دو میبیند؛ وي مذهب را متكفل ارائه روش و طریق و علم را در پی تبیین
واقعیت میداند (همان ،ص.)310

شهید صدر مذهب اقتصادي را از قانون مدنی نیز متمایز میداند .به نظر ایشان ،قانون
مدنی می تواند مبتنی بر اصول مذهب اقتصادي باشد .به صورت نمونه ،اصل آزادي
مالكیت ،آزادي تصرف و آزادي سرمایه گذاري از جمله نظریات اساسی مذهب اقتصادي
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پذیرش در زندگی اقتصادي ،روش حل مشكالت اقتصادي و قواعد اساسی در زندگی
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سرمایهداري است .این اصول منشأ قانوناذاري اقتصادي بر اساس اصل آزادي میشود
(همان ،ص)300؛ به همین خاطر شهید صدر اقدام برخی از محققان اقتصاد اسالمی در
معرفی برخی احكام شرعی در زمینه خرید و فروش ،اجار  ،شركت و مانند آن به عنوان
مذهب اقتصادي اسالم را مورد سرزنش قرار میدهد .البته ایشان این دو را منفصل از
یكدیار نمی داند .به نظر ایشان ،مذهب اقتصادي با نظریات و قواعدش زیربنایی براي ایجاد
قانون بر روي آن ایجاد مینماید (همان ،ص.)300

به نظر شهید صدر ،مذهب و قانون دو الیه از بناي نظري را شكل میدهند؛ بهگونهاي
كه مذهب زیربنا و قانون روبناست .در واقع قانون در پرتو نظریات و مفاهیم اساسی مذهب
شكل میگیرد (همان ،ص .)306وي به ذكر نمونهاي از مذهب اقتصادي سرمایهداري بازار
آزاد میپردازد .در مثال ایشان ،نظریه التزام در حقوق غرب مبتنی بر اصول اقتصاد بازار آزاد
16

است .اصل حاكمیت اراد در نظریه التزام مبتنی بر این است كه سرمایهداري بازار آزاد،
آزادي را میپذیرد .بر این اساس اراد هر فرد به تنهایی منشأ تمامی التزامات و حقوق

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /محمدجواد توکلی

شخصیاش میباشد و هیچ كسی در خارج از این محدود حقی نسبت به فرد ندارد (همان،

ص .)360در این راستا ،قانون مدنی اجاز هر نوع معاملهاي حتی قرض ربوي و اجار در
استخراج نفت و مانند آن را میدهد (همان ،ص .)361بر این اساس شهید صدر معتقد است
كه میتوان با مطالعه قانون مدنی به زیربناي آن در مذهب اقتصادي دست یافت (همان،
ص.)361

مراد شهید صدر از مذهب و علم اقتصاد اسالمی
با توجه به تقابلی كه شهید صدر بین مذهب اقتصادي و علم اقتصاد ایجاد میكند و
همچنین مذهب اقتصادي را با عدالت به عنوان یك مفهوم ارزشی پیوند میزند ،تحلیل
ایشان تداعیگر تفكیك اقتصاد هنجاري و اثباتی است؛ بااینحال این دو اصطالح كامالً بر
یكدیار تطبیق نمیكنند (توكلی ،2316 ،ص.)110-112
در بیان شهید صدر علم به معناي تبیین واقعیت و مشتمل به قوانین علمی و مذهب به
معناي شیو مورد پذیرش براي حل مشكالت اقتصادي در چارچوب ارزش عدالت آمد
است .مذهب اقتصادي به مفهوم بایدها و نبایدهاي اقتصادي و توصیههاي ساختاري و

سیاستی نیز میباشد .این مفهوم به صورت خاص در قالب بحث شهید صدر از منطقةالفراغ

و ضرورت قانوناذاري در آن مطرح شد است .مفهوم علم اقتصاد در كاربردهاي شهید
صدر شباهت زیادي به اقتصاد اثباتی دارد؛ ولی تناظر یك به یكی بین مذهب اقتصادي و
اقتصاد هنجاري وجود ندارد .این دو از این جهت شبیهاند كه هر دو متضمن ارزشگذاري
میباشند؛ در اقتصاد هنجاري ،ارزشگذاري ركن اساسی است و در مذهب اقتصادي نیز
ارزش عدالت محور تحلیل است؛ بااینحال مصادیقی كه شهید صدر از مباحث مذهب
اقتصادي ارائه میدهند؛ همچون مالكیت خصوصی ،آزادي اقتصادي ،لغو بهر و ملیكردن
ابزار تولید ،اموري هستند كه در مكاتب اقتصادي به عنوان ساختارهاي نهادي نظام
اقتصادي پذیرفته میشوند یا رد میشوند .بحث از این ساختارها معموالً در اقتصاد هنجاري
صورت نمی گیرد؛ هرچند كه تعیین این ساختارها در مكاتب اقتصادي را نیز میتوان نوعی
ارزش داوري یا توصیه ارزشی قلمداد كرد.
همانگونه كه در ادامه میآید مباحث مذهب اقتصادي در تعبیر شهید صدر را میتوان به
میشوند .این ساختارها از آن جهت كه توصیه میشوند به حوز اقتصاد هنجاري تعلق
دارند؛ بهطور نمونه ایشان «برنامهریزي مركزي» را یكی از اصول مذهبی اقتصاد
سوسیالیستی میداند؛ چراكه این روش از سوي سوسیالیستها براي ساماندادن تولید مورد
قبول قرار گرفته و تجویز شد است (صدر2088 ،ق ،ص .)311در مقابل ،شهید صدر ،نظریه
دستمزدهاي آهنین ریكاردو را نظریهاي نمیداند كه به دنبال ارائه روش تعیین دستمزد
باشد؛ بلكه آن را بیانار چاونای تعیین دستمزد در عمل میداند (همان ،ص .)308تفكیك
ایجادشد در قالب این دو مثال حاكی از تفكیك بین گزار هاي ارزشداورانه و فاقد ارزش
داوري است؛ كه اولی میگوید چاونه باید عمل كنیم و دومی میگوید واقعیت چاونه
است.
شهید صدر عدالت را فارق مذهب و علم اقتصادي میداند و معتقد است چون مذهب
مرتبط با اندیشه عدالت است از فضاي علم خارج است؛ زیرا عدالت ناظر به ارزیابی است
(همان ،ص .)302این امر نیز حاكی از قرابت مفهومی مذهب اقتصادي و اقتصاد هنجاري
است؛ چراكه با نوعی ارزش گذاري همرا است .ایشان اصل مالكیت خصوصی ،آزادي
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اقتصادي ،الغاي بهر و ملیكردن ابزار تولید را از جمله اصول مذهب اقتصادي میداند؛
چون همه این اصول را مرتبط با اندیشه عدالت میبینند؛ ولی قانون عرضه و تقاضا و قانون
دستمزدهاي آهنین چون نظر به عدالت یا عدم عدالت ندارند و تنها واقعیت را توصیف
میكنند ،صبغه علمی و نه مذهبی دارند (همان ،ص)301؛ ازاینرو اصول مذهب اقتصادي
ناظر بر ساختارهاي مطلوب میباشند؛ ساختارهایی كه مطلوب میشماریم (هنجاري).
به نظر شهید صدر ،وظیفه مذهب اقتصادي ارائه را حل براي مشكالت زندگی اقتصادي
در چارچوب ارزش عدالت و به بیانی دیار در چارچوب حالل و حرام ،به عنوان
ارزش هاي مورد پذیرش اسالم است .حالل و حرام در تمامی فعالیتهاي بشر ،در رفتار
مصرف كنند و تولیدكنند  ،خریدار و فروشند  ،موجر و مستأجر مطرح است .هر رفتاري
یا حالل است و یا حرام و در نتیجه عادالنه است یا ظالمانه (همان ،ص.)303
18

از ناا شهید صدر مذهب اقتصادي بیانار روشهاي مورد پذیرش جامعه در راستاي
تحقق عدالت است و علم اقتصاد بیانار واقعیتهاي اقتصادي است .به نظر میرسد ،مراد
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شهید صدر از روش ،عمدتاً ساختارهاي نهادي مطلوب همچون ساختار حقوق مالكیت
است كه جامعه آن را میپذیرد و در چارچوب آن رفتار مینماید .البته واژ روش در بیان
ایشان میتواند سیاست ها و اقدامات اقتصادي را نیز شامل شود؛ آنچه ما در ادامه با عنوان
تدابیر سیاستی یاد میكنیم.
شهید صدر در بخشی از كتاب اقتصادنا ،ابعاد عملی و توصیهاي مكتب اقتصادي اسالم
(اقتصاد هنجاري اسالمی) را برجسته مینماید .از نظر ایشان ،مكتب اقتصادي اسالم از این
جهت شبیه مكتب اقتصادي سرمایهداري است كه به دنبال تغییر واقعیت و نه صرفاً تبیین
آن است؛ ازاینرو وظیفه اقتصاد اسالمی (هنجاري) كشف وضعیت مطلوب زندگی
اقتصادي بر اساس شریعت اسالمی است (همان ،ص.)332

رابطه مذهب و علم اقتصاد اسالمی
شهید صدر تعامل مذهب و علم اقتصاد اسالمی را عمدتاً از ناحیه مذهب به سمت علم
میداند .به نظر ایشان ،مذهب اقتصادي اسالم میتواند به عنوان چارچوب تحلیلهاي علمی

در اقتصاد اسالمی پذیرفته شود .این بدین معناست كه رفتارها در چارچوب مذهب
اقتصادي مطلوب شكل گرفته و مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار میگیرند.
در بیان شهید صدر تحلیلی نسبت به تأثیر گزار هاي علم اقتصاد اسالمی بر مذهب
اقتصاد اسالمی ارائه نشد است .با این وجود میتوان نظریه «منطقة الفراغ في التشريع
االقتصادي» ایشان را كانال تأثیر علم اقتصاد اسالمی بر مذهب اقتصاد اسالمی دانست (همان،

ص . )088در ناا ایشان ،مذهب اقتصادي اسالم داري دو بخش ثابت و متغیر است؛
منطقةالفراغ حوز قابل تغییر مذهب اقتصادي اسالم است كه پُركردن آن به دولت یا ولیامر
واگذار شد است؛ وي این كار را در راستاي تحقق اهداف اسالمی و شرایط موجود انجام
میدهد .در این چارچوب ،یافتههاي علم اقتصاد اسالمی میتواند نشان دهد كه ساختار
طراحیشد در ناحیه منطقةالفراغ  ،مانند ساختار بانكی ،خوب طراحی نشد است و از نظر
هدف عدالت یا رعایت ضوابط فقهی كاركرد مناسبی ندارد و باید بازطراحی شود.

رویکرد هنجاری ـ اثباتی نسبت به اقتصاد اسالمی
اسالمی ،اقتصاد اسالمی را داراي ماهیتی اثباتی گ هنجاري میدانند .به نظر آنها در اقتصاد
اسالمی هم با گزار هاي هنجاري همچون «مالكیت در كادر محدود» و هم با گزار هاي
اثباتی همچون رابطه بین «تقوي و پیشرفت اقتصادي» روبرو هستیم (زرقا .)2301 ،در این
تفكیك به تمایز میان اقتصاد هنجاري گ اثباتی و گزار هاي هنجاري و اثباتی توجه نشد
است.
میرمعزي ( )2303بر وجود اقتصاد اثباتی اسالمی ،یا علم اقتصاد اسالمی ،دو دلیل اقامه
میكند .2« :وجود قوانین علمی ویژ اي كه نصوص علمی بر آن داللت دارند .1 .مبانی
هستیشناسانه و معرفتشناسانه ویژ اي كه نصوص اعتقادي بر آن داللت میكنند»
(میرمعزي ،2303 ،ص.)282

انس زرقا ( )2301علم اقتصاد را متشكل از سه جزء پیشفرضها ،داوريهاي ارزشی و
بخش اثباتی در وصف واقعیت میداند (زرقا ،2301 ،ص .)223وي گزار هاي ارزشی را
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معادل قضایاي هنجاري میداند (همان ،ص .)226زرقا اقتصاد اسالمی را متشكل از چهار
جزء زیر میداند:
 .2ارزشهاي بهدستآمد از قرآن ،سنت و منابع مرتبط با آن.
 .1قضایاي اثباتی كه از طریق علم اقتصاد متعارف وارد علم اقتصاد اسالمی خواهد شد.
 .3قضایاي اثباتی كه از طریق قرآن و سنت وارد علم اقتصاد اسالمی میشود.
 .0روابطی كه مسلمانان و دیاران ممكن است از طریق مشاهدات ،تحلیل و تجزیه كشف
كنند (همان ،ص.)211

هرچند انس زرقا هویت اثباتی گ هنجاري اقتصاد اسالمی را میپذیرد و اقتصاد اسالمی
را داراي هویتی جهانشمول دانسته و مینویسد:
موضوع اقتصاد اسالمی به جامعگه اسگالمی محگدود نیسگت؛ بلكگه شگامل همگه رفتارهگاي
اقتصادي ،اعم از موافق یا مخالف بگا اسگالم مگی شگود .چنگین نارشگی ،بازتگابی از هگدف
20

جهان شمول اسالم دربار تبیین جهان در مقیاسی بزرگ به جگاي تبیینگی اسگت كگه اقتصگاد
اسالمی را به مسلمانان اختصاص میدهد (همان ،ص.)213
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اتخاذ رویكرد هنجاري گ اثباتی به اقتصاد اسالمی گامی روبه جلو است .البته این
رویكرد از چند جهت با كاستی روبروست :اول ،در این رویكرد سیاستهاي اقتصاد
اسالمی (بُعد تجویزي اقتصاد اسالمی هنجاري) مورد توجه قرار نارفته است؛ دوم ،ارتباط
بین اقتصاد هنجاري و اثباتی اسالمی مشخص نیست؛ سوم ،در این مباحث به تفكیك
گزار هاي ارزشی حاكی از معیارهاي ارزشی (مانند عدالت) و گزار هاي ارزشی حاكی از
ساختارهاي مطلوب (مانند ساختار مطلوب حقوق مالكیت) توجه نشد است.

از تعریف اقتصاد اسالمی تا اجزای آن
پیش از بررسی امكان تمایز بین اقتصاد اسالمی اثباتی و هنجاري ،داشتن برداشتی كلی از
تعریف اقتصاد اسالمی ضروري است .برخی از متفكران مسلمان ،اقتصاد اسالمی را
عهد دار مطالعه ،استخراج و بهكارگیري گزار ها و اصول اسالمی در اقتصاد میدانند.
گروهی نیز اقتصاد اسالمی را مطالعهاي در زمینه چاونای دستیابی به اهداف اسالمی در
اقتصاد همانند فالح و مقاصد شریعت میدانند .اقتصاد اسالمی به عنوان مطالعهاي پیرامون
مشكالت اقتصادي و را هاي حل آن در اسالم نیز در نظر گرفته شد است .برخی نیز

اقتصاد اسالمی را به عنوان مطالعه رفتار انسان مسلمان در انتخاب و تصمیمگیري قلمداد
كرد اند ).(Furqani, 2015, pp.1-24

تعاریف اقتصاد اسالمی از جهت موضوع مقاله در سه گرو جاي میگیرند:
الف) برخی از تعاریف ،بُعد هنجاري اقتصاد اسالمی را برجسته كرد اند؛ براي نمونه
شهید صدر (2088ق) اقتصاد اسالمی را راهی میداند كه «اسالم مایل است در زندگی
اقتصادي در راستاي تحقق عدالت دنبال شود» .چپرا ( )1888نیز اقتصاد اسالمی را دانشی
قلمداد میكند كه به تح قق خوشبختی انسان از طریق تخصیص و توزیع منابع كمیاب به
شكلی هماهنگ با مقاصد شریعت و بدون ایجاد محدودیت غیر ضروري براي آزادي افراد،
بدون ایجاد عدم تعادلهاي مستمر اقتصاد كالن و اكولوژیكی و بدون تضعیف خانواد
كمك میكند.
ب) دسته دوم تعاریفی است كه در آن بُعد اثباتی اقتصاد اسالمی مورد تأكید قرار گرفته
است؛ براي نمونه نقوي ( )2110اقتصاد اسالمی را عهد دار مطالعه رفتار مسلمان نمونه در
ج) در برخی تعاریف به هر دو بُ عد اثباتی و هنجاري اقتصاد اسالمی توجه شد است.
تسخیري ( ،)2116اقتصاد اسالمی را دانشی می داند كه به بررسی تجویزهاي اسالم در زمینه
رفتار فردي و اجتماعی در عرصه اقتصاد و قوانین اسالمی در این زمینه میپردازد .از نظر
حنیف ( ،)2111اقتصاد اسالمی رویكردي در تفسیر و حل مشكالت اقتصادي انسان بر پایه
ارزشها ،هنجارها؛ قوانین و نهادهاي برخواسته و استخراجشد از منابع معرفتی در اسالم،
میباشد .زبیر حسن ( )2110نیز اقتصاد اسالمی را بخشی از دكترین اجتماعی اسالم میداند
كه « به بررسی مشكالت انتخاب در مواجهه با عدم اطمینان و كمیابی منابع با هدف تقویت
فالح در یك چارچوب كلگرایانه میپردازد» (.)Ibid

رویكرد سوم از این جهت مزیت دارد كه به كاركردهاي ضروري اقتصاد اسالمی ،از
جمله ارزشداوري ،تجویز سیاست و تبیین و پیشبینی توجه میكند؛ بر اساس این
رویكرد ،اقتصاد اسالمی چاونای ساماندهی فعالیتهاي اقتصادي به منظور دستیابی به
اهداف نظام اقتصادي اسالم و حل مشكالت اقتصادي پیش رو را بر پایه واقعیتهاي
اقتصادي تجزیه و تحلیل میكند.؛ از اینرو یكی از خروجیهاي اصلی اقتصاد اسالمی
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ارزیابی وضعیتهاي اقتصادي و ارائه توصیه براي سازماندهی آن در جهت تحقق اهداف
نظام اقتصادي اسالم است .خروجی دوم اقتصاد اسالمی شامل تحلیل واقعیتهاي اقتصادي
است؛ همانگونه كه در ادامه می آید ،از این دو بخش با عنوان اقتصاد اسالمی هنجاري و
اثباتی یاد میشود.

ساختار دوگانه اقتصاد اسالمی
ساختار اقتصاد اسالمی را میتوان با پذیرش تفكیك میان اقتصاد هنجاري و اثباتی اسالمی
و تعیین كاركردهاي هر یك تبیین نمود.

اقتصاد هنجاری و اثباتی اسالمی
اقتصاد هنجاري و اثباتی اسالمی از این جهت قابل تفكیكاند كه هریك كاركرد متفاوتی
22

دارند .اقتصاد هنجاري اسالمی عالو بر ترسیم وضعیتهاي مطلوب و ارزیابی وضعیت
موجود ،حاوي توصیههایی براي دستیابی به وضعیت مطلوب است .این توصیهها میتواند
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ناظر به ساختارها و یا سیاستهاي اقتصادي باشد .باید مشخص كنیم كه اقتصاد جامعه
اسالمی را با چه ساختاري میخواهیم ادار كنیم؟ آیا از ساختار بازاري استفاد میكنیم و
یا ساختاري دولتی را تجویز میكنیم .در درون این ساختار چه سیاستهاي اقتصادي
میخواهیم پیاد كنیم؟
در مقابل ،اقتصاد اثباتی به تبیین رفتارهاي عامالن اقتصادي و كاركرد نظام اقتصادي
میپردازد .این تحلیل رفتاري و كاركردي جدا از مباحث اقتصاد هنجاري نیست .تحلیل
مزبور حداقل وابسته به ساختارها و سیاستهاي اقتصادي است كه در جامعه ایجاد و اجرا
میشود.
جدول  :3ساختار دوگانه اقتصاد اسالمی

نوع
اقتصاد اسالمی اثباتی

هدف
توصیف ،تبیین و پیشبینی

اقتصاد اسالمی هنجاري ارزیابی و ارزشداوري و توصیه ساختار و سیاست اقتصادي

در اقتصاد اسالمی هنجاري تفكیك بین توصیههاي ساختاري و سیاستی ضروري است.
توصیهها گاهی از نوع ساختارهاي پیشنهادي و گا از سنخ سیاستهاي اقتصادي پیشنهادي
در دل ساختارهاست؛ بهطور نمونه سیاست تغییر نرخ ذخیر قانونی سپرد ها در چارچوب
یك ساختار مالی تعریف میشود كه در آن ،بانك به عنوان یك نهاد خلق پول پذیرفته شد
است .اگر ما خلق پول را از نظام بانكی حذف كنیم ،سیاست تغییر نرخ ذخیر قانونی براي
كنترل نقدینای مفهومی نخواهد داشت.

کارکرد اقتصاد هنجاری و اثباتی اسالمی
هر یك از دو حوز نظري اقتصاد هنجاري و اثباتی اسالمی كاركردهاي مختص به خود
دارند كه به تبیین آنها میپردازیم:
کارکردهای اقتصاد هنجاری اسالمی
الف) تعیین خطوط کلی نظام اقتصادی اسالمی :اقتصاد هنجاري اسالمی باید خطوط كلی
حقوق مالكیت و درجه آزادي (آزادي مطلق ،آزادي در كادر محدود) ،ساختار توزیع و
بازتوزیع درآمد و ثروت ،ساختار مدیریت اقتصاد (بازاري ،دولتی ،مختلط) میشود .در هر
جامعه اي شكلی از این ساختارها وجود دارد و افراد در درون این ساختارها رفتار میكنند.
ب) تعیین سیاستهای اقتصادی :اقتصاد هنجاري اسالمی باید سیاستهاي اقتصادي
به منظور بهبود عملكرد نظام اقتصادي را نیز پیشنهاد كند؛ بهطور نمونه پاسخ به اینكه در
یك نظام بانكی بدون ربا چه سیاستهاي پولی باید اجرا شود ،قاعدتاً خروجی اقتصاد
هنجاري اسالمی است.
ج) ارزشداوری نسبت کارکرد نظام اقتصادی اسالمی :اقتصاد هنجاري اسالمی
مسئولیت ارزشداوري در مورد كاركرد ساختار ،سیاستها و رفتارهاي اقتصادي را نیز بر
عهد دارد .اینكه آیا نتایج اجراي یك الاوي توسعه بازارمحور با ارزشهاي اسالمی
سازگار است ،بر عهد اقتصاد هنجاري اسالمی است؛ بهطور نمونه ممكن است سؤال شود
كه آیا نتایج حاصل از اجراي یك الاوي تأمین اجتماعی دولتی مناسب است؟ در اقتصاد
متعارف بهطور عمد از ابزارهاي تحلیلی همچون بهینه پرتو و مفاهیمی همچون اضافه رفا
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مصرف كنند و تولیدكنند براي ارزیابی ارزشی استفاد میشود .این ابزارها با
محدودیتهاي خاص خود روبرو هستند.
کارکردهای اقتصاد اثباتی اسالمی
الف) تبیین قانونمندیهای رفتار عامالن اقتصادی :اقتصاد اثباتی اسالمی عنوان میكند كه
افراد در ساختار اقتصادي قالببنديشد بر اساس خطوط كلی نظام اقتصادي اسالم چاونه
رفتار میكنند .این تحلیل رفتاري ممكن است بیانار ضعفهاي رفتاري نیز باشد كه زمینه
را براي اصالح ساختار اقتصادي و یا سیاستگذاري در اقتصاد اسالمی هنجاري فراهم كند.
ب) تبیین کارکرد نظام اقتصادی :اقتصاد اثباتی اسالمی به تبیین كاركرد نظام اقتصادي
اسالم با توجه به ساختارهاي مطلوب و قواعد رفتاري میپردازد؛ بهطور نمونه در اقتصاد
اسالمی اثباتی بحث می شود كه خروجی كاركردي یك نظام بانكی بدون ربا با توجه به
24

رفتار فعاالن بانكی چه خواهد بود؛ مثالً عنوان میشود كه در این نظام كارایی و عدالت به
نحو بهتري نسبت به یك نظام بانكی ربوي تأمین میشود.
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بُعد تأسیسی و کشفی اقتصاد اسالمی هنجاری
تفكیك شهید صدر بین بخش ثابت و متغیر مذهب اقتصادي و معرفی منطقةالفراغ در زمینه
بخش متغیر ،زمینهساز تفكیك بین دو بخش كشفی و تأسیسی اقتصاد اسالمی هنجاري
میشود .بخش ثابت اقتصاد هنجاري اسالمی با استفاد از روش كشفی از منابع دینی
استخراج میشود .براي این بخش قوانین ثابت و غیر قابل تغییري وضع شد است؛ اما
بخش متغیر اقتصاد هنجاري اسالمی ،بخش خالی یا منطقةالفراغ قانوناذاري اقتصادي در
مذهب اقتصادي است كه دولت یا ولیامر عهد دار پُركردن آن بر اساس اقتضائات اهداف
عمومی اقتصاد اسالمی و شرایط زمانی است (صدر2088 ،ق ،ص.)088

پُركردن ناحیه خالی توسط دولت یا ولیامر ظاهراً به معناي اقدام دولت به وضع قوانین
اقتصادي (تشریع اقتصادي) است .این برداشت با عبارت «منطقةالفراغفيالتشريعاالقتصادي»
سازگار است؛ این منطقه حیطه اي است كه در آن تشریع اقتصادي صورت نارفته و تشریع
اقتصادي در مورد آن به دولت یا ولی امر واگذار شد است .این تفسیر با این اشكال مواجه
است كه شهید صدر بین مذهب اقتصادي و قوانین اقتصادي تفكیك میكند و چون

منطقةالفراغ در ارتباط با مذهب اقتصادي معرفی شد  ،فروكاستن احكام این ناحیه به احكام
حقوقی با رویكرد شهید صدر سازگار نیست .بنا به احتمال دیار ،مراد ایشان از تشریع
اقتصادي ،تدوین اصول ناظر بر قانوناذاري اقتصادي و ایجاد ساختارهاي جدید است؛
بهطور نمونه تدوین اصول حاكم بر نظام بانكی و یا ساختار بانكی میتواند بخشی از
تشریع اقتصادي در منطقةالفراغ باشد.
از ناا شهید صدر تحقق اهداف اقتصاد اسالمی در گرو داشتن هر دو بعد ثابت و متغیر
مذهب اقتصادي اسالم است .به نظر ایشان قانوناذاريهایی كه پیامبر اعظم ،6به عنوان
ولیامر ،در منطقةالفراغ مذهب انجام دادند ،احكام دائمی نیستند؛ چون این احكام از

پیامبر 6به مثابه مبلغ احكام عمومی ثابت اسالم صادر نشد اند؛ بلكه این احكام به این
اعتبار كه ایشان حاكم و ولی مسلمانان است ،صادر شد است .مشاهد اقدامات پیامبر6
در این زمینه میتواند به ما در چاونای پُركردن منطقةالفراغ كمك نماید .با بررسی سیر
ایشان در این زمینه میتوان متوجه شد كه ایشان در سیاستهاي اقتصادي خود چه اهداف
این نكته شهید صدر ناظر به امكان استفاد از سیر نبوي براي یافتن روش براي
پُركردن منطقةالفراغ است .عالو بر اینكه ایشان به تدوین سیاست اقتصادي نیز اشار
میكنند .این بدین معناست كه تدوین سیاستهاي اقتصادي بخشی از مذهب اقتصادي
است؛ به بیان دیار سیاست اقتصادي بخش متغیر مذهب اقتصادي است؛ بخشی كه حاكی
از اقدامات الزم براي دستیابی به اهداف اقتصادي اسالم است.
شهید صدر بُعد دیاري از منطقةالفراغ را به تطبیق احكام بر واقعیت مرتبط میكنند .به
نظر ایشان « مذهب اقتصادي در اسالم ارتباط كاملی با نظام حكم در مجال تطبیق دارد .نبود
حاكم یا دستاا حكومتی برخوردار از اختیارات پیامبر 6به عنوان حاكم نه پیامبر،6
مانع از پُركردن منطقةالفراغ مذهب اقتصادي بر اساس اقتضائات شرایط زمانی میشود .در
چنین شرایطی اجراي مذهب اقتصادي به صورت كامل امكانپذیر نیست و نمیتوان از
نتایج آن بهر مند شد و به تحقق اهداف آن دست یافت (همان).
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رابطه اقتصاد اسالمی هنجاری و اثباتی
بین نظر یات اقتصاد اسالمی اثباتی و هنجاري تعامل دوطرفه است .تحلیلهاي اقتصاد اثباتی
به یافتههاي اقتصاد هنجاري وابسته است .شكلگیري اقتصاد هنجاري به مفهوم یك اقتصاد
ارزیابانه و توصیهگرانه نیز وابسته به داشتن تحلیلهاي اقتصاد اسالمی اثباتی است.
شکل  :1رابطه اقتصاد هنجاری و اثباتی اسالمی

اقتصاد هنجاري
اسالمي
(ارزشداوري ،توصي

ارتار ،توصي يا ت)

اقتصاد اثباتي
اسالمي
(تبيين و پيشهيني)
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وابستگی تحلیل اثباتی به تدابیر ساختاری اقتصاد اسالمی هنجاری
هناامی كه به توصیف ،تبیین یا پیشبینی رفتارها و كاركردهاي اقتصادي میپردازیم عمالً
مجبوریم ساختارها را پیشفرض بایریم .این همان نكتهاي است كه شهید صدر از آن با
عنوان وابستای تحلیل علمی اقتصاد به تحلیل مذهبی اشار مینماید؛ هرچند شهید صدر

(2012ق ،ص )200-212تحلیلهاي علم اقتصاد اسالمی را مشروط به تحقق مكتب اقتصاد
اسالمی میداند؛ ولی امكان تحلیلهاي علمی بر فرض تحقق مذهب اقتصادي اسالمی در
جامعه را نیز ممكن میدانند .در این صورت ،تحلیلهاي علمی بنا به فرض تحقق مذهب
اقتصادي اسالم ارائه میشود.
از نظر شهید صدر حتی تحلیل هاي اثباتی در اقتصاد متعارف نیز به ساختار نهادي حاكم
یا پذیرفتهشد وابسته است .قوانینی همچون قانون عرضه و تقاضا و دستمزدهاي آهنین در
یك جامعه سرمایهداري كه اصول اقتصاد سرمایه داري هنجاري بر آن تطبیق شد  ،از نظر
علمی درست و بر واقعیت تطبیق میكند .این قوانین علمی مشروط به چارچوب مذهبی
معین میباشند و در چارچوب دیار درست نمیباشند (صدر2088 ،ق ،ص.)301

وهذاالفصلالحاسمبينالبحثالمذهبيوالبحثالعلمياليمنععناتّخاذالمذهبإطاراًللبحث
الطلب أوقانوناالجورالحديديللعمّال،فإنّ
العلميفيبعضاألحيان،كمافيقوانينالعرضو  
أمثالهذهالقوانينإنّماتصدقعلميّاًوتنطبقعلىالواقعالذيتفسّرهفيمجتمعرأسمالييطبّق
الرأسماليّةالمذهبيّة،فهيقوانينعلميّةضمنإطارمذهبيمعيّن،وليستعلميّةوالصحيحةضمن
إطارآخر،كماأوضحناذلكبكلّتفصيلفيبحثسابقمنهذاالكتاب .
تفكيك قطعي بين مباحث مكتبي و علمي مانع از آننميشود كه مكتب را در پارهاي موارد
چارچوبيبرايبحثعلميبدانيم؛همانگونهكهدرقوانينعرضهوتقاضاياقانوندستمزدهاي

آهنينكارگرانچنيناست.چنينقوانينيزمانيازنظرعلميصادقبودهوبرواقعيتجامعه
سرمايهداري مورد تبيين تطبيق ميكنند كه مكتب سرمايهداري در آن اجرايي شده باشند .اين

قوانين،قوانينعلميدرچارچوبمكتبمعينيميباشندودرچارچوبديگرعلميوصحيح

(همان) .

نيستند؛همانطوركهماايننكتهراباتفصيلدرمباحثپيشينكتابتوضيحداديم

مراد شهید صدر از تأثیرپذیري گزار هاي علمی از مذهب اقتصادي ،تأثیرپذیري تحلیل
علمی از ساختارهاي نهادي پذیرفته شد است .هناامی كه ساختار نهادي بازار آزاد
همین چارچوب نهادي تحلیل میشود و قوانینی همچون عرضه و تقاضا ارائه میشود.

وابستگی اقتصاد هنجاری به اقتصاد اثباتی
یافتههاي اقتصاد اثباتی میتواند در تحلیل هاي اقتصاد هنجاري اثرگذار باشد .اگر یافتههاي
اقتصاد اثباتی اسالمی حاكی از اثر مناسب وضع مالیات حكومتی بر كارایی و توزیع درآمد
باشد ،توصیههاي سیاستی نیز از این یافتهها اثر میپذیرد.
اثرپذیري اقتصاد هنجاري از یافتههاي اقتصاد اثباتی را میتوان در حوز منطقةالفراغ

مكتب اقتصادي و یا بخش تدوین سیاستهاي اقتصادي در نظر گرفت .تأثیر یافتههاي
اثباتی بر بخش ثابت مكتب اقتصادي اسالمی محل تأمل است .البته ممكن است یافتههاي
اثباتی در مورد عملكرد نظام بانكی بدون ربا ،براي نمونه باعث شود كه ما از الاوي
بانكداري جامع به سمت الاوي بانكداري مبتنی بر اید تفكیك برویم .در این صورت
یافتههاي اقتصاد اثباتی اسالمی ،توصیههاي ساختاري در اقتصاد هنجاري اسالمی را
تحتالشعاع قرار میدهد.
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نقش اقتصاد اثباتی در تأیید ادعاهای اقتصاد هنجاری
اقتصاد اثباتی میتواند در خدمت اثبات ادعاهاي صورتگرفته در اقتصاد هنجاري قرار
گیرد؛ براي نمونه تحلیلهاي اقتصادي میتوانند براي تأیید ادعاي اقتصاد هنجاري
سرمایهداري مبنی بر مطلوببودن ساختار اقتصاد بازار آزاد استفاد شوند .در اقتصاد خرد
آنگونه كه هاسمن و مكفرسون ( )2306بیان میكنند ،فرض میشود افراد با داشتن
اطالعات كامل ،انتخابی عقالیی دارند و ازاینرو انتخاب آنها بهترین گزینه است .این
تحلیل زمینه استدالل بر بهینه پارتوبودن تعادل در شرایط بازار رقابتی آزاد و بیشینهشدن
اضافه رفا كل را فراهم میكند؛ همچنین استدالل میشود كه دخالت دولت در قالب وضع
مالیات و مانند آن باعث كاهش اضافه رفا كل میشود .در ادامه ادعا میشود كه تعادل
كامالً رقابتی از نظر اخالقی مطلوب است (هاسمن و مكفرسون ،2306 ،ص .)11-10این
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تحلیلهاي اثباتی در مجموع ،مطلوب بودن نظام اقتصاد بازار آزاد و سیاست عدم مداخله در
بازار را توجیه میكنند.
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اقتصاد اثباتی اسالمی نیز میتواند در خدمت بررسی ادعاهاي مطرحشد در اقتصاد
هنجاري اسالمی قرار گیرد .شهید صدر این كاركرد را در قالب نظریه بانكداري بدون ربا
بیان میكند .از نظر ایشان ،محقق اقتصاد اسالمی میتواند این تحلیل علمی را ارائه دهد كه
در جامعه اسالمی ،مصالح تاجران ،صاحبان سرمایه و بانكداران همجهت است .بانك بدون
ربا با اموال مشتریانش تجارت كرد و سپس سود را بین خود و آنها بر اساس نسبت از
پیش معیّنشد توزیع میكند .در این مسیر سرنوشت بانك به میزان سود تجاري كه كسب
میكند و نه بهر گر خورد است .پدید هماهنای منافع بانك و تاجران ،پدید اي عینی
است كه محقق اقتصاد اسالمی آن را از لغو نظام ربوي در بانكهاي جامعه اسالمی استنتاج
میكند (صدر2088 ،ق ،ص .)333مشخص است كه این تحلیل علمی تأییدكنند مطلوب-
بودن نظام بانكداري بدون رباست.
همچنین شهید صدر عنوان میدارد كه محقق اقتصاد اسالمی میتواند استدالل كند كه
ممنوعشدن ربا و كنز در جامعه اسالمی سبب میشود كه سرمایهها به طمع دریافت بهر
ربوي راكد نشود و جامعه از منافع این ثروتها بهر مند شود؛ درحالیكه در یك نظام
سرمایهداري مبتنی بر ربا ،برخی سرمایهها به طمع دریافت ربا از تولید و مصرف بیرون

كشید شد و پسانداز میشوند؛ پدید اي كه موجب ركورد در بسیاري از فعالیتهاي
تولیدي میشود (همان ،ص)330-333؛ همین تحلیل علمی نیز میتواند در خدمت تأیید
گزار هاي هنجاري اقتصاد اسالمی از جمله ممنوعیت ربا قرار گیرد.

سیر شکلگیری اجزای اقتصاد اسالمی
هرچند نظریهپرداز اقتصاد اسالمی میتواند در هریك از حوز هاي هنجاري و اثباتی به
نظریهپردازي بپردازد ،نوعی ترتب منطقی بین این حوز ها وجود دارد .در عمل ،مباحث
اقتصاد اسالمی هنجاري ساختاري از جهت رتبی مقدم بر مباحث دیار است و مباحث
اقتصاد اسالمی اثباتی پس از آن شكل میگیرد .این دو مبحث زمینه مباحث اقتصاد اسالمی
هنجاري ارزیابانه و توصیههاي سیاستی را فراهم میآورد .سیر مزبور را میتوان به شرح
زیر توضیح داد:
الف) ترسیم ساختارهای اقتصاد اسالمی :در این مرحله ساختارهاي نهادي مطلوب
گیرد ،تعیین و توصیه میشود .ساختار نهادي مزبور ناظر به ساختارهاي نهادي مورد قبول
اسالم (شیو مطلوب ساماندهی حقوق مالكیت ،مكانیزم تخصیص منابع و شیو توزیع و
بازتوزیع درآمد و ثروت) جهت تخصیص منابع به نیازها ،توزیع محصول بین عوامل تولید
و بازتوزیع ثروت در جامعه میباشد .این نوع مباحث شباهت زیادي به آنچه شهید صدر از
آن با عنوان مذهب اقتصادي یاد میكند ،دارد.
ب) تحلیل علمی رفتارهای اقتصادی در چارچوب ساختار :در ادامه رفتار افراد در
چارچوب ساختار نهادي مطلوب به یكی از دو روش قیاسی یا استقرایی مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگیرد .اقتصاد اثباتی اسالمی رسالت تبیین و پیشبینی رفتارها در چارچوب
ساختار نهادي پذیرفتهشد را بر عهد دارد .در اقتصاد اسالمی اثباتی این امر بررسی
می شود كه افراد در ساختار نهادي مطلوب اسالم چاونه رفتار خواهند كرد؛ مصرفكنند
چاونه انتخاب خواهد كرد؟ تولیدكنند چه میكند؟ و در نهایت نظام اقتصادي چاونه
عمل خواهد نمود؟
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نظام اقتصادي اسالم كه باید در جامعه ایجاد شود و رفتارهاي اقتصادي در درون آن شكل
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شكل  :1مراحل تدوین نظریات اقتصاد اسالمی

تر يم ارتارهاي
اقتصاد ا المي

تحليل عللي رفتارها
در چارچوب ارتار

ارزياهي نتايج
رفتارهاي
اقتصادي

توصي
يا تهاي
اقتصادي

ج) ارزیابی نتایج رفتارهای اقتصادی و کارکرد نظام اقتصادی :پس از تحلیل اثباتی
نوبت به ارزیابی وضعیت حاصل از رفتار افراد در ساختار نهادي مطلوب اسالم با استناد به
معیارهاي ارزشی اقتصاد اسالمی از جمله عدالت میرسد .این تحلیل مرتبط با اقتصاد
هنجاري اسالمی است كه عهد دار ارزیابی وضعیت حاصل از رفتار افراد در چارچوب این
ساختار نهادي و میزان موفقیت سیستم در دستیابی به اهداف خود گ مشتمل بر رشد،
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عدالت و امنیت اقتصادي گ و حل مشكالت اقتصادي است.
د) توصیه سیاستهای اقتصاد اسالمی :این بحث متأخر از مباحث سهگانه فوق است
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و ناظر بر بررسی چاونای بهبود كاركرد نظام اقتصادي و رفتارهاي اقتصادي مردم در
چارچوب ساختار نهادي مطلوب است .اقتصاد هنجاري اسالمی از تحلیلهاي اقتصاد اثباتی
براي طراحی سیاستهاي اقتصادي بهر میگیرد؛ در واقع سیاستهاي مزبور براي بهبود
عملكرد نظام اقتصادي اسالمی و تسهیل دستیابی به اهداف اقتصادي و جلوگیري از بروز
مشكالت اقتصادي شكل میگیرد.

نتیجهگیری
تفكیك بین اقتصاد اثباتی و هنجاري و تفكیكهاي مشابه آن در اقتصاد متعارف از دیرباز
مورد نقد و بررسی اقتصاددانان و فیلسوفان اقتصادي قرار داشته است .در این مقاله ضمن
تجزیه و تحلیل امكانپذیري این تفكیك در اقتصاد متعارف ،بررسی امكان استفاد از
تفكیكی مشابه در اقتصاد اسالمی نیز طرح شد .محققان اقتصاد اسالمی از تفكیكهاي
مشابهی همچون تمایز بین مذهب و علم اقتصاد اسالمی استفاد كرد اند.
یافتههاي مقاله حاكی از امكان تفكیك میان اقتصاد اسالمی هنجاري و اثباتی و وجود
نوعی تعامل بین آن دو است .اقتصاد هنجاري اسالمی به ارزیابی موقعیتها و نتایج

اقتصادي در چارچوب ارزشهاي اسالمی و توصیه ساختارها و سیاستهاي اقتصادي
میپردازد .اقتصاد اسالمی اثباتی عمدتاً به تبیین و پیشبینی پدید هاي اقتصادي در
چارچوب ساختارهاي نهادي موجود یا مفروض میپردازد .یافتههاي اقتصاد اثباتی اسالمی
میتواند در خدمت پُركردن منطقةالفراغ اقتصاد هنجاري (مكتب اقتصادي) و همچنین تأیید
توصیههاي ساختاري و سیاستی آن قرار گیرد.
وابستای تحلیل اثباتی به ساختارهاي پیشنهادي اقتصاد هنجاري از جمله مهمترین نقاط
اتصال اقتصاد اسالمی اثباتی و هنجاري است .عالو بر اینكه یافتههاي اقتصاد اثباتی
اسالمی میتواند در خدمت تكمیل منطقةالفراغ اقتصاد هنجاري اسالمی و تدوین
سیاستهاي اقتصاد اسالمی باشد.
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