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 مقدمه -1
پردازی اقتصادی آن است که چرا شناختی در قلمرو نظریهیکی از مساائل اسااسای روش   

لط در تولید و بیان نظریات اقتصادی است؟ به منطق و زبان ریاضیات به عنوان روش مس

صورت طبیعی سؤاالت دیگری متعاقب این سؤال اساسی قابل طرح است؛ مثالً آیا باید و 

از منظر مبانی  هکنیاوجو کرد؟ نهایتاً توان راهی را برای رهایی از ریاضاایات جسااتیا می

 اقتصادی قرار داد؟ پردازانتوان پیش روی نظریهاسالمی، چه راه متفاوتی را می

فرضایۀ اسااسای که این مقاله در صادد نمایاندن آن اساات، عبارت از این است که ربط     

عنوان موضاوع علم اقتصااد، تلقی نموده و روشی   وثیقی بین آنچه که اقتصااد متعارف، به 

پردازی پیرامون آن انتخاب کرده وجود دارد. بنابراین اگر روش و منطق کاه برای نظریاه  

پردازی در اقتصااااد وجود داشاااته باشاااد، منطقاً باید مرتبط با تلقی رای نظریهدیگری ب

 دیگری از موضوع علم اقتصاد باشد.

 علم« موضوع» -2

های آن علم ها، مسائل و نظریهمنظور از موضاوع هر علمی، واقعیتی اسات که همۀ گزاره  

ای از اریِ مجموعهگذ(. از سوی دیگر برای نام1، 2، ج4933بر مدار آن اسات؛ ممطهری،  

شناسی و... سه مالک و ها به نام یک علم خاص نظیر فیزیک، اقتصاد، شیمی، رواننظریه

منظور از روش، طُرق دستیابی به «. موضوع»و « غایت»، «روش»معیار قابل تصاور است   

هاست. از آن جهت که ها و در نتیجه نظریات و نیز طرق رد و تأیید نظریهمفاهیم و گزاره

تواند های تجربی ااا عموماً بین چند علم مشترک است، روش نمیها ااا نظیر روشوشر

نوعی به فایدۀ بنیادی یا کاربردی اشاره عامل تمایز علوم از یکدیگر باشد. غایت هم که به

ای از نظریات در چارچوب یک علم باشااد، بخش مجموعهتواند مالک انسااجامدارد، نمی

که در دین علم دارای یک هدف واحد است. بنابراین اااا چنانزیرا معلوم است که گاه چن

بین اندیشمندان اسالمی نیز مشهور است اااا مالک تمایز علوم از یکدیگر موضوع خاص 

(. با توجه به 1 ،2ج، و 4، ج4933و مطهری، 22ق، 4446هر علم اسات ممکارم شیرازی،  

ها بر مفاهیم و گزاره ای ازگیری مجموعهشااود که پیش از شااکلاین مقدمات روشاان می

وجود داشته باشد؛ زیرا « شناختی»محور موضاوع، باید در مورد ماهیت خود  موضوع یک  

ساات که برای «هادانش»وجوی مجهول مطلق باشااد. همین تواند در جسااتانسااان نمی

به ، 4منونکه فرض خواهد بود. چنانو پیش« اصاااول متعارفه»صاااورت مرحلۀ بعدی به
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خواهى به دانى چیساات، چگونه مىامرى که اصااالً نمى ۀدربارید  گوىمن گزارش افالطو

یک صااورت این سااخن به( 931، 4912مافالطون، تحقیق بپردازى و بدانى که چیسات؟  

لب ط»گاهى از آن به و  شاناختى نزد دانشمندان مسلمان تقریر یافته است معرفت ۀقاعد

 (. 441، 4962نانی، مابراهیمی دیشود تعبیر مى« مجهول مطلق محال است

 تناسب روش با موضوع علم -3

ا وش روجود دانشی دیگر ا یعنی  ضرورتدر بیانِ منون گویاى « چگونه»توجه به تعبیر 

شاااناختى مهمى به همین دلیل اصااال روش موضاااوع هر علم اسااات. شاااناختبرای 

 هاىشگردد  تصور فرد از آنچه در طلب آنست، در برگرفتن ابزارها و روبندى مىصاورت 

(. بنابراین هر تصوری از 42ااا44، 4939مقراملکی، دارد وصول به مطلوب، نقش راهبردى

خاصاای برای « روش»عالوۀ ای را بههر علمی، اصااول موضااوعۀ وی ه« واقعیت موضااوعِ»

ساازد. استاد شهید مطهری به طرز  معین می« واقعیت»دساتیابی به احوال و عوارض آن  

پردازی (. بنابراین نظریه413، 4912کرده است ممطهری، گویایی به این موضاوع اشااره   

عیین گرایی، به تشناختی نظیر تجربهدر قلمرو هر علمی نظیر اقتصااد با هر پارادایم روش 

و تعریف موضوع آن وابسته است. این همان چیزی است که نورمن بلیکی به نقل از راجر 

(. این حوزۀ 22، 4934اسااات مبلیکی،  گرایان نیز الزم دانساااتهتریگ حتی برای تجربه

معرفتی ااا یعنی شناخت موضوع هر علم و ملحقات آن، نظیر روش ااا همان چیزی است 

 شاااود کهتعبیر می« پارادیم»و یا « فلسااافۀ علوم»یا « مبانی علوم»که از آن به عنوان 

 آفرینی کند.  آن علم نقش« هستۀ سخت»تواند به صورت می

با « هفلسف»ترین وظیفۀ که از منظر عالمه طباطبایی نیز مهم نکتۀ درخور توجه آن است

همۀ منزلت آن در فرهنگ اسااالمی در همین حوزۀ معرفتی ااااا یعنی موضااوع علوم و  

 آنکه بدون اقتصاددان فوق، مطلب براساس(. 93، 4933ملحقات آن ااا است مطباطبایی، 

 کی بپردازد، استدالل به داقتصا علم «موضوع» وجود عدم ای وجود مورد در تا باشد ملزم

 یبرا را مبنا آن با متناساب  روش ساپس  و دهدیم قرار مبنا مورد نیا در را خاص یۀنظر

 اقتصاددان اما. داد خواهد انجام را کار دو هر نیا او یبرا فلسفه. ندیگزیبرم یپردازهینظر

 به یابیدسات  تا اااا موضاوع  یمنطق لوازم و حاالت روشامند  اسااتخراج به صاورت  هر در

 تأمل به یاقتصاددان اگر البته. پردازدیم ااا یزندگ یاقتصاد اتیواقع نییتب یبرا یاتینظر

 مورد در یپردازهینظر روش ای اقتصاد علم «موضوع» وجود تیفیک ای وجود اصل مورد در

حال مسئلۀ اساسی  .است یفلسف یپردازهینظر حال در زین او صاورت  نیا در بپردازد، آن



...تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد 

در مورد مطالب فوق « عمل»و « نظریه»شود آن است که اقتصاددانان در  که باید روشن

میز و اند  مالک تاند؟ به عبارت دیگر، به این سؤاالت چگونه پاسخ گفتهچگونه اندیشایده 

 «موضوع»و« روش»، «غایت»تشاخی  علم اقتصاد از غیر علم اقتصاد از میان سه مالک  

« روش»نهایتاً اینکه چه نساابتی بین  علم اقتصاااد چیساات؟ و« موضااوع»کدام اساات؟ 

 علم اقتصاد وجود دارد؟« موضوع»و

 گرید علوم از اقتصاد علم زیتما مالک -4

مروری بر تعریف اقتصاددانان از اقتصاد ااا که هدف آن تعیین مرز علم اقتصاد از غیر علم 

اند. کردهآن تعریف « موضوع»دهد که آنان علم اقتصاد را بر مدار اقتصاد است ا نشان می

تر دهد که هر اندازه از گذشته به دوران معاصر نزدیکالبته مطالعات انجام شده نشان می

شااویم، در تعاریف علم اقتصاااد و همچنین در محتوای دانش اقتصاااد، موضااوع علم   می

ا یک ب« موضوع علم اقتصاد»شاود. نهایتاً  تر میاقتصااد به رفتار اقتصاادیِ انساان نزدیک   

ود شتعریف می« نظریۀ انتخاب عُقالیی»در چارچوب « انسان عقالنی»الگوی سازی، ساده

، تر از همههای اقتصادی و مهمفرض بنیادی را برای تئوریتا نقش اصول موضوعه و پیش

 را برای تولید نظریات اقتصادی، ایفاء کند.« روش قیاسای و ریاضی »مبنایی برای انتخاب 
د. شااقدیم( اقتصاااد به هنر مدیریت خانواده اطالق می ترین تعاریف مدر یوناندر قدیمی

داند و میملل « ثروت»اما آدام اسااامیت درکتاب ثروت ملل، اقتصااااد را علمی در بارۀ 

 ،4تیاسااماساات م« مردم و دولت»طور همزمان محصااول دهد که ثروت، بهتوضاایم می

ۀ طلبانار منفعتدانیم که اسامیت همۀ ثروت ملل را محصول رفت (. البته می493 ،4116

. تر شدداند. در قرن نوزدهم، این تعریف ثروت پایه، از چند طریق دقیقفردی انساان می 

 داریِهای اصاالی سرمایهداد و وی گیگونه که انقالب صانعتی در انگلساتان رم می  همان

در حال افزایش این « ثروت »شااد، علم اقتصاااد به پ وهش دربارۀ صاانعتی آشااکارتر می

ه عنوان علمی بود کگوید در این دوران، اقتصاد سیاسی بهمی ستیت پیبداخت. دوران پر

های اول قرن نوزدهم داد. در دههرا مورد مطالعه قرار می« ثروت»تولید، توزیع و مصرف 

صااورت فلساافی، در چارچوب مبنای آدام اساامیت صااورت مطالعۀ اقتصاااد ساایاساای به

فیلساااوف و یا حتی فیلساااوف اخالقی بود. پذیرفت؛ فردی که بیش از همه چیز یک می

جان استوارت میل ا که گویی متأثر از مبانی فلسفی اسمیت بوده است ا اقتصاد سیاسی 

های اجتماعیِ برآمده از عملکرد نوع بشر در قلمرو کند که  بر پدیدهگونه تعریف میرا این
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. او این موضوع را (929، 4344، 4تولید ثروت، و نه هیچ موضاوع دیگر، حاکم است ممیل 

کرد. شاید این نگاه میل نقطۀ آغاز روشنی بود برای های انسان تفسیر میمرتبط با انگیزه

تغییر موضاوع علم اقتصااد از ثروت به رفتار انسانی. از نگاه میل، انباشت ثروت وابسته به   

قوانینی نظیر قاانون باازدهی نزولی اسااات. بنابراین روش میل یک روش قیاس منطقی   

های پیشینی شکل گرفته است. در هر صورت تا این مرحله، اسات زیرا مبتنی بر دانساته  

عمومااً ثروت در ساااطم ملی مورد بحد بوده اسااات؛ اما در قرن نوزدهم تعاریفی نیز با  

عناصاار فردگرایانه از ثروت شااکل گرفت. برای مثال چنانچه ثروت از مبادله تولید شااود، 

 2یواتل چاردیریک جامعه موضوع دانش اقتصاد خواهد بود.  ارتباط اقتصادی بین افراد در

ام تغییر ن« علم مبادله و معامله»( این پیشاانهاد را مطرح کرد که علم اقتصاااد به 4392م

دهد. عنصر فردگرایانۀ اقتصاد در اواخر قرن نوزدهم ااا آنگاه که اقتصاد سیاسی از تعاریف 

ها شکل گرفت اااا بیش از پیش وت انساان علم اقتصااد بر پایۀ رفتار انساانی به جای ثر  

های عملی انسااان اقتصااادی  مطرح شااد. کارل منگر، علم اقتصاااد را مربوط به فعالیت 

سازی رفتار انسان ای به انگیزۀ اقتصادی(. در حالی که اشااره 41، 4314، 9داند ممنگرمی

ر انگیزۀ کناد. اماا اقتصاااادداناانی نظیر ویلیاام اساااتاانلی جونز و آلفرد مارشاااال ب      نمی

های اقتصادی تمرکز کردند. در این دوران تئوری دهی پدیدهشاناختی افراد در شکل روان

ها و هم عنوان توضاایم چگونگی انتخابآفرینی مفهوم مطلوبیت، هم بهاقتصااادی با نقش

« محاساابۀ درد و لذت»عنوان معیاری برای رفاه، ساار برآورد. جونر، علم اقتصاااد را به به

عنوان یک معیار برای (. باا این تمرکز بر مطلوبیت، چه به 14، 4314، 4جونزتعریف کرد م

وارد موضااوع علم اقتصاااد و « فردگرایی»رفاه یا چارچوبی برای تفکر دربارۀ انتخاب افراد، 

زمینۀ تعریف علم اقتصاد از مدار تعریف آن خارج شاد. این تغییر اساسی به پس « ثروت»

 تصاداق»مارشال در کتاب اصول اقتصاد سیاسی نوشت   توساط آلفرد مارشال تبدیل شد. 

. ستا یاقتصاد یزندگ قلمرو در یانسان نوع مورد در مطالعه کی اقتصاد، علم ای یاسیسا 

 میتوض را است درآمد کساب  با مرتبط که یاجتماع و یفرد عمل از یبخشا  اقتصااد  علم

 علم موضااوع انسااان، وردم در مطالعه از یبخشاا عنوانبه ثروت ۀمطالع نیبنابرا دهد؛یم
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شود، (. در این تعریف یک تغییر اساسی مشاهده می4، 4331، 4ممارشال «اسات  اقتصااد 

تعریف شده و مترادف یا به جای اقتصاد سیاسی « مطالعۀ انساان »به « علم اقتصااد »زیرا 

ه گیری فردی بگونه که تصمیمکند همانبه کار رفته اسات. کوت ویکسال اساتدالل می   

یت خانواده و ملت قرار گرفت، واژۀ اقتصااااد سااایاسااای دیگر نامناساااب بود  جای مدیر

عنوان (. بر همین اسااس بود که آلفرد مارشاال علم اقتصاد را به  214، 4314، 2مویکسال 

اقتصاااد »های اقتصااادی که در مفهوم ها و توصاایهیک رشااتۀ علمی که متمایز از ارزش

رایج علم اقتصاد براساس نظر رابینز در  مندرج بود، مطرح نمود.اما شاید تعریف« سیاسی

گونه شااکل گرفته باشااد. رابینز علم اقتصاااد را این« ماهیت و معنای علم اقتصاااد»کتاب 

 نابعم نیب ارتباط مدار بر را یانسااان رفتار که اساات یعلم اقتصاااد علم»کند  تعریف می

رابینز ادعا  «.دهدیم رقرا مطالعه مورد شوند، هم نِیگزیجا توانندیم که یاهداف و ابیکم

ست دبندی نظرات اقتصاددانان در مورد رشتۀ علمی آنها بهکند که این تعریف از جمعمی

(.ممکن اسات تعریف رابینز در مورد علم اقتصااد درست   42، 4392، 9آمده اسات مرابینز 

باشااد اما از تعریف او تفاساایر متفاوتی صااورت گرفته اساات. برای مثال به ارتباط بین    

ند کند که انتخاب در یک فراییابی و انتخاب توجه شود. ایدۀ کمیابی داللت بر این میکم

پذیرد، موضوعی که در علم اقتصاد معاصر یک رویکرد ساازی عقالنی صاورت می  ماکزیمم

عمومی اساات. حتی منتقدین به عقالنیت که به عقالنیت محدود به جای عقالنیت جامع 

، براساس رویکرد رابیتزی 4311تا  4361های ورند. در سالو مطلق قائلند نیز بر همین با

، در (4316م 4در مورد علم اقتصااد، متون اقتصاادی تغییرات اسااسای یافت. ساموئلسون    

است.  ارائه نکرده« موضوع»اولین چاپ کتاب علم اقتصاد تعریفی از علم اقتصاد بر مبنای 

 پاسخ« برای چه کسی»و « چگونه»، «چه»بیان او این اسات که علم اقتصااد به سؤاالت   

دهد. این تعریف به طور ضااامنی، هم موضاااوع کمیابی را در خود داراسااات و هم به می

مساائلۀ تولید و توزیع ثروت توجه دارد. البته تمرکز ساااموئلسااون به جای سااطم رفتار  

صفحه کتاب چاپ  611صفحه از  41فردی بر سطم اجتماعی است مبررسی رفتار فردی 

 4316خود اختصااص داده است(. ساموئلسون در چاپ دهم کتابش در سال   را به 4343

تری بر مبنای سه سؤال مذکور ارائه نمود و انتخاب فردی و اجتماعیِ یک تعریف گسترده
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 در جامعه و فرد انتخاب یچگونگ اقتصاد علم»هر دو را مورد توجه قرار داد و نوشات که   

 هچ کند، استفاده پول از چه حال کند؛یم مطالعه را متعدد اهداف و ابیکم منابع ارتباط

 اال؛ک دیتول یبرا منابع یریکارگبه چه باشد؛ مطرح کاالها مصرف موضاوع  چه حال نکند؛

 با صورت هر در. یاجتماع یهاگروه ای افراد نیب چه و باشاد  مطرح ندهیآ و حال نیب چه

 اختصاااص مختلف اهداف نیب ابیکم منابع فائده، ااااا نهیهز لیتحل و هیتجز زمیمکان

 علم»(. فریدمن تعریف دیگری از علم اقتصاد ارائه کرد  9، 4316مسااموئلسون،   «ابدییم

 یاقتصاااد مسااائل و مشااکالت در جامعه کی خاص مسااائل حل یچگونگ همان اقتصاااد

 اهداف نیتأم یبرا ابیکم منابع که دیآیم وجودبه یزمان یاقتصاااد ۀمساائل کی. اساات

ای به (. در این تعریف هیچ اشااااره6، 4362، 4مفریدمن «شاااودیم رفتهگ کاربه متعدد

ساازی نشاده است. البته بر اساس مقالۀ مهم فریدمن مدر سال   عقالنیت یا رفتار ماکزیمم

شااده شااکل   ( و در چارچوب متدولوژی فریدمن، علم اقتصاااد با رفتار مشاااهده  4329

، ه است.استیگلر بسیار متفاوت از فریدمنگیرد، با قطع نظر از اینکه علت رفتار چه بودمی

 اقتصاد علم»سازی را به کمیابی منابع در تعریف علم اقتصاد افزوده است  فرایند ماکزیمم

 مطالعه بیرق اهداف انیم در را ابیکم منابع اختصاااص بر حاکم اصااول که اسات  یعلم

، 2رماستیگل «شاوند یم انتخاب اهداف تحقق یسااز ممیماکز با هانهیگز که آنگاه کند،یم

مبانی تجربه و »ساااازی تحات قیود معین، هساااتۀ مرکزی کتاب  (.مااکزیمم 42، 4342

محور ( است که در حقیقت یک تعریف موضوع4341ساموئلسون م« های اقتصادیتحلیل

 ظرن به گریدباشد. از سوی از اقتصاد ااا که موضوع آن رفتار اقتصادی انسان است، ااا می 

 را کیوماتیآکس کردیرو کی آنها. داشتند بر گرید یبرخ و ارو کنت ار یینها گام رساد یم

 اداقتصاا علم بر حاکم کردیرو تنها که یکردیرو دند؛یبرگز یاقتصاااد یهایتئور یبرا

 یبرا را یمرکز ۀهست نقش خرد اقتصاد که است یحال در نیا. است خرد اقتصااد   هیوبه

 انتخاب کرد،یرو نیا براساس .(421ااا424 ،4324، 9اروم کندیم فاءیا اقتصاد دانش ۀهم

 ریساااا و بودجه خط کی به دیمق تیمطلوب تابع یساااازممیماکز براسااااس یعقالن

البته مفهوم عقالنیت از مفهوم  .شااد قلمداد اقتصاااد علم موضااوع عنوانبه هاتیمحدود

یا  ها براساس عقالنیت،ساازی سالطۀ بیشتری پیدا کرد. برای نمونه نظریۀ بازی  ماکزیمم
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های درسی اقتصادی شکل گرفته است. در کتاب چارچوبمفهوم انتخاب عُقالیی در این 

 4.نیز تعاریف مختلفی از اقتصاد که همگی ناظر به موضوع آن است، ارائه شده است.

 روش متناسب با موضوع علم اقتصاد متعارف -5
اد به روش قیاسی دهد که در اقتصپردازی در اقتصاد نشان میاندک توجه به روش نظریه

شود؛ هرچند نظریات نهایتاً به پردازی میمعقلیِ محض( و در اوج آن روش ریاضی، نظریه

شااوند. روش قیاساای به این نحو اساات که یک قیاایۀ کلیه   داوری تجربه گذاشااته می

که در روش اسااتقرائی، گیری قیاس اساات. چناننقطۀ آغاز شااکل« اصاال اولیه»عنوان به

شاود. قییۀ کلیۀ مذکور یا باید بدیهی باشد،  واقعیات خارجی آغاز مینظریه از مشااهدۀ  

یعنی نیاز به اساتدالل نداشته باشد، یا اینکه باید با ارجاع به یک قییۀ کلیۀ دیگر، نهایتاً  

به بدیهیات منتهی گردد. بنابراین در استدالل قیاسی دو عنصر اساسی وجود دارد  قییه 

خراج قیاایای بعدی از قیاایای نخستین؛ که ریاضیات،   یا قیاایای آغازین و منطق اسات  

 ۀهم که است آن اسات  تیاهم حائز آنچه اماهای قیاسای اسات.   منطق اصالی اساتدالل  

 نینخساات اتیهیبد به یاساایق صااورتبه را خود یهااسااتدالل ۀهم ارجاع امکان علوم،

چند  یاسااایقدر علوم  اولیه و اصاااول یمبادبه همین دلیل در یک نگاه کلی،  .نادارند 

 یرورض ینسبت بوده و یهیخود بدخودبه هستند که ایاییمتعارفه  قی اصول اا 4 انددسته

های آن، آغازین همۀ اسااتدالل که نقطۀ فلساافۀ اسااالمی مدعی اساات د.نکن یم یانرا ب

 یعامه دارند، ول یتهستند که مقبول یقیاصول موضوعه  حقا اااا2قیاایای بدیهی است. 

بنابراین با اینکه بدیهی نیسااتند، بدیهی انگاشااته  .یسااتآنها ن بداهت اصااول متعارفه در

 را برساااند یزیچ یتماه یا یاتاساات که تات یایهقیاا یف،  تعریفتعار ااااا9شااوند.می

 اقتصاددانان یاسیق یکردرو در« قیایای اولیه»(. روشن است که 423، 4921مسایاسای،   

نیست که در نتیجه، انتساب از نوع اصول متعارفه  ی ااااقتصاد ااا یعنی خصوصیات انسان

تر اساات که از نوع تعاریف و البته روشاان خصااوصاایات آن بدان بدیهی و ضااروری باشااد

ای اساات که در میان اقتصاااددانان  محض هم نیساات. بنابراین از نوع اصااول موضااوعه 

مقبولیت عامه یافته اساات. اما و در هر صااورت در روش قیاساای که همان روش ریاضاای 

صورت منطقی از اصول متعارفه یا اصول موضوعه و یا تعاریف ها باید بهاسات، تمام گزاره 

صااورت منطقی و با ها و نظریات بهکه در اقتصاااد خرد همۀ گزارهاسااتخراج شااوند؛ چنان

                                                 
 سیمور( و 4، 4936ی م تفیل(، 94 ،9334ی م هارو(، 3، 4931م  کوانت و هندرسونبرای نمونه مراجعه شود به   4

 .(21، 4934م پسیلیف و
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منطق ریاضای از اصاول موضوعۀ آن، یعنی خصوصیات انسان عقالنی اقتصادی، استخراج   

خوبی روشاان اساات که علم  (. به3، 4931و لفت ویچ،  21، 4931مطبیبیان،  شااودمی

انسان اقتصادی »اقتصااد یک علم قیاسای اسات و خصاوصایات موضوع آن، یعنی کنش     

های قیاسی اقتصادی را ایفاء و فروض بنیادین تئوری« اصاول موضاوعه  »، نقش «عقالنی

 یبرا «الزم شرط» از کند،یم «اساتدالل » یاسا یق روش با که یعلم هر اسااسااً  کند. می

 اتیاضیر یریکارگبه یبرا «یکاف شرط» اما شود؛یم برخوردار یاضیر منطق از اساتفاده 

شاید یکی از دالیلی . است آن موضوع بودن ریپذتیکم ،یاسیق علم کی در اساتدالل،  در

طور خاص فلسفۀ اسالمی ااا با اینکه یک دانش قیاسی است طور مطلق و بهبهکه فلسفه 

پردازی خود استفاده کند، آن باشد که همۀ موضوعات یها نتوانسته از ابزار ریاضی در نظر

« وعموض»شناختی ترین خصوصیت روشپذیر نیستند. در هر صورت مهمفلسافی کمیت 

. پذیر اسااتالعاده کمیت، که فوق«کنش انسااان اقتصااادی عقالنی »علم اقتصاااد، یعنی 

قابل « منفعت »اساات که هدف او کسااب حد اکثر  « فردی»انسااان اقتصااادی عقالئی،  

کننده( از طریق اسااتفاده از محاساابه مسااود برای تولیدکننده و مطلوبیت برای مصاارف 

باشد. وی برای تحقق این هدف، از امکانات می« پذیرشمارش»کاالها و خدمات اقتصادی 

عالوه فردی پذیری نظیر درآمد و قیمت نیز برخوردار اسااات. بههای کمیتو محادودیت 

بل مقایساااۀ معینی برای تحقق اهداف مذکور روبروسااات که های قااسااات که با گزینه

 تر ازکند. مهم« محاسبه»ها را برای تحقق آن، تواند میزان اثرگذاری هر یک از گزینهمی

تمام محاسااابات مورد »همه، وی از قدرت عقالنی کامل و نیز اطالعات کامل برای انجام 

اسااات. وی در نهایت، انتخابی را انجام برخوردار « رفتار»در فرایند انتخاب بهترین « نیاز

پذیر نیست. یعنی هر انتخاب دیگری غیر از آن، وضعیت وی دهد که بهتر از آن امکانمی

دهد که گویی انسااان اقتصااادی کند. مجموعۀ خصااوصاایات مذکور نشااان میرا بدتر می

 زند.خود را رقم می« زندگی اقتصادی»است که « دانیریاضی»عقالنی، 

 اساسی این است که چرا واقعاً در اقتصاد چنین اتفاقی افتاده است؟ حال سؤال

ی پایه و مبنای اساسی حاکمیت دکارت ۀفلسفکه معتقد است  (.21، 4912یرو و مینی مپ 

ان عنوروش قیاسای و ریاضای بوده و تعریف خصاوصایات انسان عقالنی و اقتصادی را به    

 یدکارت نیآئ» ادی فراهم کرده است های متعارف اقتصا مهمترین آکسایوم آن در تئوری 

 دوار دو نیا دست به و افتی گساترش  انگلساتان  در ومیه و الک آثار طرق از فرانساه  از

 .«کرد نییتع حاضر عصر تا را آن نهاد و تیماه و دیگرد اقتصاد
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که در  یزهایی. چآمدیدسااات مبود که از حس به یزهاییقبال از دکارت دانش همان چ 

 ،ساااکنند یناگر مثل زم یا کردندیحرکت م ید،مثل خورشاا رساایدندیحرکت به نظر م

ا ج ینبنابرا ؛قابل اعتمادند یرغ یاربساا اسکرد که حو یادآوریپس ساااکنند. اما دکارت 

 یزچشک کند. او با شک در همه یحواس آدم یشناخت هاییامدر همۀ پ انساان دارد که 

 روش»که برآن شااد  وبرآمد  قینیی هایگاهیهدانش بر تک گذارییانبن یوجودر جساات

 یک ت بهیاضیار ،گونه که مکرر گفته شد. اما همانکندیم ینمطلوب را تأم ینا «یاضیر

ست. بودن آن وابسته ا یقینیبه  یاضای بودن اساتنتاجات ر  یقینیدارد که  یازآغاز ن ۀنقط

ا را فکر م یۀولکه مواد ا یمبرخوردار یقینی یهااز دانسااته یبرخ ازبود که ما  قائلدکارت 

 از همانرا  یماست که مفاه یدستگاه نظر یک یاسی،. اساتدالل و اساتنباط ق  ساازند یم

 فرضیشپ ترینمهم .راندیاثبات به جلو م یسوو آنها را به دوزدیم یکدیگربه مواد اولیه 

د ممت یتکم یااا دارا یانسان هاییتواقع یااا حت یتیبود که هر واقع یندکارت ا یاساس

 ینو هم گیردیقرار م یاضیر یهاموضاوع استدالل  ها،یتهمۀ واقع ییگو ینبنابرااسات.  

در دانش اقتصاااد را  «یانسااان اقتصاااد » هاییشااهر ینیمیرو و پ یرنگاه بود که به تعب

و  هایاسبا ق یشکه تمام رفتارها یانساااان (.93، 4912مپیرو و مینی،  سااااخته اسااات

 و شناخته یدهفهم یاضیر یهاو استدالل هاسیاو با ق گیردیشکل م یاضای محاسابات ر 

 یلمحصول تبد صرفاًرا  یقینحواس شک کرده بود و  هاییافته ۀ. دکارت در همشاود یم

ن از آ یمنطق یایو اساتنتاج قیا  یهندسا  یمبه مفاه یو انساان  یعیطب هاییتواقع ۀهم

ز ا یتماعسابب شاد تا دانشمندان علوم اج   یدکارت یشاناخت معرفت یکرد. رودانسات یم

که در مورد ماصول موضوعه( را  ی، اصولهای اجتماعیواقعیت یینتب یبرا ،جمله اقتصااد 

خود انتخاب  یاساایق یهااسااتدالل ۀشااروع هم ۀعنوان نقطباور دارند به «بشاار یعتطب»

که در دوران  یانسان (.44مهمان،  کنند یدادست پ یسودمند یایکنند تا بتوانند به قیاا 

آغاز  ۀعنوان نقطآن توساااط دکارت به یو اسااااسااا یهاول یمعرف ،بمعاصااار و مدرن غر

 در یافت،و... ادامه  یکنکانت، ب یوم،ه یلۀ بنتام،و به وسااا یرفتصاااورت پذ یساااماوماان 

اقتصاد قرار گرفت و  دانشموضاوع   ی،و انساان عقالن  یانساان اقتصااد   یمچارچوب مفاه

شر ب یتاز ماه یقو یاضایاتی ر یانب یککه  ی ااااانتخاب عقالن یۀدر چارچوب نظر یتاًنها

ز ا پردازی اقتصاد متعارف قرار گرفت. انسانِ معرفی شدهمفروض اساسی نظریهاااا  اسات 

عنوان موضااوع شااناخت، یک انسااان عنوان فاعلِ شااناخت و چه بهسااوی دکارت، چه به

 اقتصاااد دانش با که یکساان  ۀهم بر. دان اسات ریاضایاتی و در نقطۀ اوج آن یک ریاضای  



  413                     4934/ زمستان 4/ شماره دوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

 یهااسااتدالل از یامجموعه دانش نیا که اساات روشاان دارند، ییابتدا ییآشاانا متعارف

 یاداقتص انسانم=  دانیاضیر انسان کی رفتار که است( اقتصاددانم=  دانیاضیر یانسان

ترین وی گی رویکرد ریاضاای، . مهمکندیم نییتب یاقتصاااد موضااوعات در را( یعقالن و

و که خصاوصایات انساانِ موضاوع علم اقتصاد را     قیاسای بودن آن اسات. یعنی از آن سا   

ردازی پشناسیم، همان خصوصیات را نقطۀ آغاز یا اصل موضوعه برای نظریهپیشاپیش می

 زا اقتصاد علم «روش» گفت توانیم نیبنابرا. با روش منطقی و ریاضای قرار خواهیم داد 

 شدهیاقتصاد سانان ا یدکارت ۀفلسف یمبنا بر اا  آن «موضوع» که شد یاتیاضیر سو آن

 .آورد وجودبه زین را خودش متناسب روش موضوع، یعنی بود؛

 علم اقتصاد اسالمی« موضوع» -6

های بینی روشمند رفتارها و کنشمعنای توصیف، تبیین و پیشبا این مفروض که علم به

 هایی در قلمرو زندگی فردی و اجتماعیواقعی و عینی انسان به منظور کنترل و یا تجویز

انساان اسات، برای هر علمی از جمله اقتصااد و اقتصاد اسالمی نیز چنین مسئولیتی در    

خورد. بر این اساس، در مورد علم اقتصاد اسالمی دو نوع قلمرو زندگی اقتصاادی رقم می 

رویکرد شاکل گرفته است مجالب توجه آن است که هر دو رویکرد بر اساس دو نوع نگاه  

صاد اسالمی شکل گرفته است(. رویکرد نخست بر آن است علم اقت« موضاوع »متفاوت به 

ش کن»به اسالمیت و مسلمان بودن موضوع آن یعنی « علم اقتصاد»که مالک اساالمیت  

وسیلۀ شود. بنابراین آنگاه که رفتار واقعی انسان مسلمان بهمربوط می« انساان اقتصاادی  

صاااد شااود، علم اقتنی میبیمتدولوژی و نظریات اقتصاااد متعارف توصاایف، تبیین و پیش

مطلق انساااان »گاه که رفتار آید.رویکرد دوم بر آن اسااات که آنوجود میاساااالمی باه 

شود، علم اقتصاد اسالمی شکل در چارچوب مبانی و معارف اسالمی تبیین می« اقتصادی

را گردد، زیگیرد. بنابراین اسااالمیت علم اقتصاااد به اسااالمیت منابع شااناخت باز می می

اقتصاااد اسااالمی با اقتصاااد متعارف متفاوت نخواهد بود. بر این اساااس، تنها « موضااوع»

تفاوت اقتصااااد اساااالمی با اقتصااااد متعارف در این خواهد بود که اقتصااااد متعارف در 

پردازی پیرامون کنش انسااان اقتصااادی از همۀ منابع معتبر شااناخت یعنی عقل،  نظریه

د شااهید صاادر در میان قائالن به رویکرد شااایکند. تجربه، شااهود و وحی اسااتفاده نمی

نخسات از شاهرت و اثرگذاری بیشاتری در قلمرو اقتصااد اسالمی برخوردار باشد. شهید     

از  اکنوناقتصاد، معتقد است که هم« علم»و « مکتب»صادر با تفکیک مشاهور خود بین  

صاد تزیرا مکتب اق منظر اساالمی، امکان دساتیابی به مکتب اقتصااد اسالمی وجود دارد،   



...تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد 

طور خاص احکام سااازگار بین معارف اسااالمی و بهو اسااالمی با یافتن روابط ساایسااتمی 

؛ اما امکان دساتیابی به علم اقتصااد اسالمی وجود   فقهی اقتصاادی قابل دساتیابی اسات   

آید که با عمل و رفتار جامعۀ اسالمی گاه به وجود میندارد، زیرا علم اقتصااد اساالمی آن  

ها، احکام و اخالق اسالمی در قلمرو مکتب اقتصادی اسالم، زمینۀ براسااس باورها، ارزش 

بینی رفتارهای اقتصاااادی فرد و مطالعات علمی متجربی( برای توصااایف، تبیین و پیش

(. براساس این رویکرد، روشن 991-994ق، 4413شود مصدر، جامعۀ مسالمان فراهم می 

ر هم رفتار اقتصادی مسلمانان براباسات که علم اقتصاد اسالمی با علم اقتصاد با موضوع ف 

های اسااات. بنابراین علم اقتصااااد اساااالمی هیچ مسااائولیتی برای فهم رفتار و واقعیت 

ها بر عهده ندارد. احمد شوقی دنیا نیز بر آن است که اقتصادی سایر جوامع و سایر انسان

ی اسالمرویکرد رایج میان پ وهشاگران اقتصااد اسالمی، آن است که موضوع علم اقتصاد   

(. منذر کهف و سید 492، 4932اسات مشوقی دنیا،  « رفتار اقتصاادی انساان مسالمان   »

رفتارهای انساان مسلمان در  »را « علم اقتصااد اساالمی  »حساین میرمعزی نیز موضاوع   

(. براسااااس این 1، 4936؛ میرمعزی، 462، 4932دانند مکهف، می« جاامعۀ اساااالمی 

ترین مهم .4وجود آمده استرو اقتصاد اسالمی بهای در قلمرویکرد ادبیات گساتردۀ علمی 

دسااتاورد مثبت رویکرد مورد بررساای که علم اقتصاااد اسااالمی را فقط برابر با علمی با   

موضاوع رفتار اقتصاادی انسان و جامعۀ مسلمان اااا و نه یک علم اسالمی در مورد رفتار   

ند و یا باید مثل هر تواداند، آن است که جامعۀ اسالمی میاقتصادی مطلق انسان اااا می

جاامعۀ دیگری، علمی مخصاااوص برای فهم واقعیت زندگی خود و ناظر به نیازهای خود  

گاه که وی ه آنداشته باشد؛ بنابراین منطقی و مفید نیست تا از یک علم واحد جهانی ا به

 دانیم آن علم، نظیر علم اقتصاااد کنونی، برآمده از نیازها و اقتیااائات جامعه و فرهنگمی

سازی علم خاص غرب کنونی اسات اااا ساخن گفته شود. از سوی دیگر به دلیل مرتبط  

اقتصااد با شرایط، نیازها و اقتیائات جامعۀ اسالمی تولید علم اقتصاد با این رویکرد، برای  

جامعۀ اساااالمی مفیدتر خواهد شاااد. اما همین رویکرد، با مشاااکالت و اشاااکاالت تیل 

 روبروست  

دهد اااا روش که مقاالت مورد بررساای نیز نشااان میی اااا چنانالف( در چنین رویکرد

شاااود و فقط پذیرفته می« دانش متعارف اقتصااااد»های پردازی و تا حدی تئورینظریه

                                                 
 ،ج ؛(96ا49، مص .ب ؛(494ا419، مص .الف/4939 ،یرمعزیم ؛(21ا21، مص . 4932 ،ینیحس  نمونه یبرا 4

 .(26ا23مص .  ،4933 ،یرجائو 494ص ،4931 فرج، پور ؛(44ا44 ، مص .4934 نظرپور،(؛ 91ا3مص .
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از انسان غربی با انسان اسالمی مانسان مورد تأیید اسالم( جابجا « موضاوع علم اقتصااد  »

ای توانند به چنین نتیجهمبنا نمی رسااد اکثر قائالن و عامالن به اینشااود. به نظر میمی

 ملتزم باشند.

ب( براسااس این رویکرد هیچ شناخت معتبر اسالمی در مورد انسان و جامعۀ غیراسالمی  

امکان تحقق ندارد. در چنین صاورتی یا باید وجود چنین شناختی را از پایه منکر شد یا  

نها وافی به مقصود دانست. ها و علوم غیراسالمی متعارف را برای شناخت آکه شناختآن

های عالوه مبانی اعتبار دانشپیداسااات که شااا ق نخسااات، معقول و مقبول نیسااات. به

ا شاناسانۀ اسالمی ر تواند اشاکاالت معرفت غیراساالمیِ متعارف نیز با دالیل مختلف، نمی 

گو باشد. واقعیت آن است که نظام واقعیِ سبب و مسببی حاکم بر عالم و آدم و نیز پاسخ

کند ا برای وجود داشتن گسترۀ هستی عالم و آدم اا که معارف اسالمی آن را نمایان می 

ها و جوامع ماند. انسااانو نیز اثر گذاری، منتظر و مشااروط به ایمان و کفر انسااان نمی 

دون کنند که بغیرمسالمان نیز تحت تأثیر واقعیاتی، زیسات دنیوی خود را به سامان می  

و یا به دلیل « بینندنمی»های شاااناختیبه دلیل محدودیت آن واقعیاات را یاا  « وحی»

انگارند؛ اما و در هر صاااورت، آنها واقعاً وجود دارند و بر عالم و می« ندیده»فقادان ایمان 

آدم مکاافر و مومن( اثرگذارند. علم اساااالمی مسااائولیت نمایاندن چنین واقعیاتی را در  

که به دلیل همین ده دارد. ضمن آنزندگی انسان اااا و نه فقط انسان مسلمان اااا بر عه

 های متعارف اساساً قابل شناخت نیست. در دانش« همه انسان»های شناختی محدودیت

ج( یکی از نتاایج غیرمعقول و غیرمقبول این رویکرد آن اسااات که مالکی برای حقانیت  

خود  امعماند، زیرا باید پذیرفت که علم اقتصااااد غربی برای جوها و علوم باقی نمینظریه

های جداً متفاوت، علم تر از آن، به تعداد جوامع و فرهنگآنها معقول و درست است. مهم

ناپذیر وجود خواهد داشاات. از آن سااو که گستره و ضیق متفاوت  معقول و البته مقایساه 

شمار میل ها و جوامع نیز نسابی اسات، تعدد و تنوع علوم به ساامت بی  محدودۀ فرهنگ

ناپذیر معارف اساالمی ناسااازگار است،  ع ضامن آنکه با حقانیت رقیب کند. این موضاو می

که واقعیت و تفااهم را در جامعۀ جهانی منتفی خواهد کرد، درحالی « مفااهماه  »زمیناۀ  

 دهد.دیگر خبر میهای جوامع مختلف از یکخارجی از امکان و نیز وقوع شناخت

اسالمی را با اسالم و معارف  علم اقتصااد « ارتباط شاناختیِ »د( چنین رویکردی اسااسااً   

 ماند. بهره خواهدکند و بنابراین علم اقتصاد از ظرفیت معرفتی اسالم بیاسالمی قطع می
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هاااا( براسااس چنین رویکردی، علم اقتصااد اساالمی در بهترین وضعیت نیز فقط برای    

 یچجوامع اساالمی مفید خواهد بود؛ بنابراین منطقی است که جوامع غیراسالمی از آن ه 

 ای نبرند.بهره

وی ه قرآن کریم ااا که مملو رسد چنین رویکردی با متن نصوص دینی ااا بهو( به نظر می

ها و جوامع غیرمؤمن به خدا را توضااایم هایی اسااات که واقعیت زندگی انسااااناز گزاره

منطقاً به دلیل برخورداری از « وحی»دهد، ناساااازگار اسااات. واقعیت آن اسااات که می

در  هاست ومشترک همۀ انسان« فطرت»ت، شاناختی است که مبتنی بر  نهایظرفیت بی

 همین عرصه نیز تواناتر خواهد بود.

تار بینی رفکاه فقط تبیین و پیش جاای آن تر آن اسااات کاه باه  بناابراین بهتر و منطقی 

بینی موضوع علم اقتصاد اسالمی قلمداد گردد، تبیین و پیش« انسان مسلمان»اقتصاادی  

با استفاده از همۀ منابع معتبر اسالمیِ شناخت، موضوع « مطلق انساان »ی رفتار اقتصااد 

اقتصاد اسالمی قلمداد گردد، که در این صورت علم اقتصاد اسالمی برابر با علم حقیقی و 

 دهد،که رفتار انسان مسلمان را توضیم میکامل اقتصااد خواهد بود. علمی که ضامن آن  

 به»که انس زرقاء با صراحت نوشته است ازد؛ چنانسخود را محدود و منحصر در آن نمی

 و یاسالم از اعم ،یبشر ۀجامع سراسر در را یاقتصاد یهادهیپد ،یاسالم اقتصاد من نظر

« ودش یبانیپشت سانت  و قرآن یساو  از تواندیم بحد نیا. کندیم مطالعه ،یراساالم یغ

 یاسالم شناخت است، تیپراهم که آنچه یریگجهینت نیا براساس(. 429، 4932مزرقاء، 

 .است یاسالم ۀفلسف ۀفیوظ که است اقتصاد علم «موضوع» از ینیشیپ

 علم اقتصاد« روش»و « موضوع» فلسفۀ اسالمی و  -7

هر علمی و در « موضوع»براسااس نظریۀ عالمه طباطبایی و شهید مطهری، اثبات وجود  

ه و مفروضات اساسی نتیجه شناسایی اولین مالزمات منطقی موضوع ااا که اصول موضوع

 4ساازد اااا برعهدۀ فلسفه است. بنابراین سؤالی که باید به فلسفۀ اسالمی هر علمی را می

عرضاه شاود آن اسات که آیاخصوصیات انسان اقتصادی عقالنی ممفروض در علم اقتصاد    

که اقتصاد متعارف برای شناخت او « روشای »دارد؟ بر فرض وجود، آیا « وجود»متعارف( 

                                                 
 می، حکمت صدرایی است،ترین و نیز مکتب مسلط فعلی در فلسفۀ اسالو نیز آخرین و کامل از آن جهت که قله 4

 منظور از فلسفۀ اسالمی در این مقاله، فلسفۀ صدرایی است. 
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شی عقالنی است؟ بدیهی است در صورت منفی بودن پاسخ به سؤال نخست، برگزیده، رو

 رسد.  نوبت به طرح سؤال دوم نمی

 و رورتیص» ییصادرا  حکمت نگاه در انساان  یاسااسا   ی گیو که اسات  آن بر مقاله نیا

 ۀهم از استفاده با «مطلق کمال یساو  به انساان  ریپذتیریمد و یوجود مساتمر  شادن 

شااناختی، بر مبانی و اصااول عام این مبنای انسااان .اوساات بر مؤثر یهساات یهاتیظرف

زیرا هر چیزِ موجود، از  شاناختی که انساان نیز بخشای از آن است، استوار است.   هساتی 

های عام وجود برخوردار است. بنابراین هر توضیحی در مورد هستی انسان ااا مثل وی گی

مالزمات منطقی قوانین عام الگوی انسااان اقتصااادی عقالنی ااااا باید تمام اقتیااائات و  

ی آن شناختنخستین اصل هستیشناختی را تأمین کند.از منظر حکمت صدرایی، هستی

« وجود»معنای منشئیت آثار مبه معنای حد و مرز بین موجودات( با اسات که اصاالت به  

های (. بر این اساااس، همۀ تفاوت422، 4934اساات و نه با ماهیت مموسااوی خمینی،  

گردد. اصاال ها و جوامع انسااانی به یک امرِ وجودی در آنها باز میانسااان مشااهود در بین

تری برای بحد ماست ااا اصل تشکیک وجود است مطباطبائی،  دوم ااا که مبنای روشن

ها و جوامع انسااانی به های موجودات از جمله انسااان(. بر این اساااس، تفاوت41، 4962

دت وجود، مرتبط اساات. حرکت  تفاوت در شاادت و میزان برخورداری از سااطم و شاا  

(. بر اساس این اصل، حرکت و تغییر 211شناختی است مهمان،جوهری اصل سوم هستی

عنوان مشاهودترین خصوصیت حیات دنیوی و حیات انسانی در این دنیا فقط در قلمرو  به

عوارض، ظواهر و نمودها نیسات، بلکه تات، جوهر و تمام هستی همۀ موجودات متغیر از  

باشاد. این اصل  ساان، در حال حرکت و تغییر وجودیِ پیوساته از قوه به فعل می  جمله ان

اساسی اااا که در ماهیت خود تمام مالزمات منطقی دو اصل پیشین را داراست اااا پایۀ 

ترین مختصۀ عنوان مهمها، بهگیری ایدۀ صایرورت مساتمر وجودی انساان   اصالی شاکل  

علی و معلولی حاکم است. هیچ سطم  آدمی اسات. از سوی دیگر بر سرتاسر هستی نظام 

تا  (.426وجودی و امری که قبالً وجود نداشته، بدون علت شکل نگرفته است مهمان، ص

دو علتی « عمل»و « علم»اینکه ساالساالۀ علل به خداوند منتهی گردد برخوردار شااود.   

هسااتند که انسااان را از یک سااطم وجودی به سااطم دیگر وجود منتقل خواهند کرد.   

جود به خداوند، وجوب بالذات اسااات و به علتی نیاز ندارد که محمول را به او نسااابت و

نسابت دهد، اما موجودات تمامی عوالم، یا بدون واساطه و یا باواسطه عین فقر و ربط به   
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پیداسااات که علت غائی  (.11، الف/4913 ،ینیخم تعالی هساااتند مموساااویتات باری

 تواند باشد.  و آدم، جز کمال و کامل مطلق نمیعنوان هدف خلق مدام عالم آفرینش، به

گاه مشاهدۀ توحید ربوبی خلق مدام و صایرورت مستمر وجودی عالم و آدم بهترین جلوه 

عنوان تفاوت اصلی نگاه اسالم به نقش خدای کریم در تداوم جهان ااا در مقایسه با ااا به

ر عالم اااا است. دئیسم بعنوان مبنایی برای انکار ربوبیت الهی دررویکرد دئیساتی اااا به 

خالف مارکسااایسااام نیازی ندارد تا خالقیت نخساااتین خداوند را انکار کند، اما ربوبیت 

 کندمخاطر ضارورت عدم محدودیت برای آزادی مطلق انسان انکار می مساتمر الهی را به 

(. اما صیرورت مستمر عالم، گواه سام یدئ ۀواژ لیت ،کایتانیبر المعارف دائرۀرجوع شاود به    

 درپیروشانی اسات که اگر خلق نخساتین به خالق نیازمند اسات، صیرورت وجودی پی    

ی برای شناختعالم و آدم نیز به خالق وابسته است. توحید ربوبی بهترین استدالل هستی

شناسی اسالمی است؛ زیرا تغییر مستمر وجودی انسان، در بستری که مدام تحت معرفت

آید، محال اسااات توساااط عقل آدمی قابل ود میوجتاأثیر عوامال ماادی و فراماادی به    

ه گرای غربی که تا حوادث ببینی و مدیریت باشاد. البته روشن است که عقل تجربه پیش

عالوه اساااساااً برای عوامل فرامادی تواند دربارۀ آن اظهار نظر کند و بهوقوع نپیوندد، نمی

ردار اساات. همین بارتری برخوموجودیتی قائل نیساات، از این جهت از وضااعیت اسااف  

آفرینی ربوبیات الهی را عالوه بر تکوین عالم برای مدیریت  هااسااات کاه نقش  ضااارورت

تشاریعی حیات متغیر فردی و اجتماعی انسان اااا که همیشه در چالش بین پیشرفت و  

برای خلق « خالق»ساااازد. در یک کالم، اگر وجود انحطاط قرار دارد اااااا حکیمانه می

برای خلق صیرورت وجودی مستمر عالم و آدم « رب»وجود نخستین عقالً ضرورت دارد، 

نیز عقالً ضاارورت دارد؛ زیرا بر خالف مبانی دئیسااتی هنوز خلق عالم و آدم پایان نیافته  

 واحد اااا جهان4 داشت بیان فشارده  بسایار  اىگونهبه بتوان شااید  ترتیب این به اسات. 

 حال در لحظه هر جهان معجزۀ .است مدام کنش یک آن اجزاى تمام و اااا جهان2.است

 از جهان .دارد مقصااود و مبدأ .اساات دارجهت (فرآیندممدام  کنش اااا این9.اساات وقوع

 شاارایط و خیزدبرمى پدیده نهاد از اااا حرکت4.بالدمى فرا او سااوى به و تراویده خداوند

 بر ا وجود6.است فرآیند یک پدیده هر اا شخصیت 2.کندمى حرکت آمادۀ را نهاد بیرون،

 .است قدمم ماهیت

تفاوت انساا  در فلسافۀ اساالمی با انساا  در ا گوی انساا  اقتصادی       -7-1

 عقالنی
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در  «انسان»در چارچوب نظری فلسفۀ اسالمی با « انساان »گفته، بر اسااس مطالب پیش  

اختی شنشناختی و معرفتهای اساسی هستیالگوی انسان اقتصادی عقالنی دارای تفاوت

 تیل است 

 شناختیهای هستیتفاوت -7-1-1

 های اساسی این دو رویکرد عبارتند از  تفاوت« واقعیت انسان»در نوع نگاه به 

، ماهیت خاص تیّهو ،ممکنات ریسا برخالف انساان یکم؛ در چارچوب حکمت صادرایی،  

 و جوهرى حرکت مقتیاااى به عتیطب ظرف  در بلکه ندارد؛ ثابتى وجودى ۀمرتب و ثابت

ه ب گرید ۀمرتب به اىمرتبه از و بوده حرکت در دائم ورطبه بدن با اشگانگىی و اتحاد

 زا و گرددمى منقلب اىتازه ءشى به آنات از آنى هر در و شاود مى منتقلپایان سامت بی 

که . چنان(944و949، 3، ج4963مالصدرا، م شودمى انتزاع خاصاى  تیماه اشمرتبه هر

ترین عنصری که انسان را از اساسی»روشانی نوشاته است    اساتاد محمد تقی جعفری به 

ترین مخت  آدمی است. اگر عمر است که ناب« باید بشود»کند عنصر غیرانسان جدا می

اش باشاد، هیچ روزی فرا نخواهد رساید   جهان هساتی میلیاردها میلیارد برابر عمر واقعی 

که یک جزء از این جهان مغیر انساان( یا کل مجموع هساتی، آگاهانه و از روی احساس   

(. این در حالی 92، 2291مجعفری،  «داشااته باشااد« باید بشااوم»آزادی، جریانی به نام 

و  ، نهاییهای انساااان اقتصاااادی بیش از حد معینی گیویات و صاااخصاااواسااات که 

که حکیم سابزواری نیز گفته اسات  نفس انسان دارای مراتب   . چنانناپذیر اسات انعطاف

رسااد، مرتبۀ ای که میی ندارد. به هر مرتبهشااماری اساات و در تکامل خود حد نهایتبی

، 4912 ،یساابزوار« متواند ساااکن شااود و آرام گیرد باالتری وجود دارد؛ پس نفس نمی

تر از همه آنکه، از منظر اساتاد شاهید مطهری اااا با استناد به آراء مالصدرا ا   (. مهم21

 4919شااود،ممطهری،یتفاوت اساااسای انسااان و حیوان تلقی م « تغییر مساتمر انسااان »

 234، 4924(. مقصاد این تحول هم کمال انساان و انساان کامل است؛ ممطهری،    942،

که براساااس الگوی انسااان اقتصااادی عقالنی، انسااان دارای خصااوصاایت  (.درحالی232و

 ای است.یافتهشده و پایانتعیین

فرافرهنگی و  ،«انسان واحد جهانی»دوم؛ براسااس الگوی انساان اقتصاادی عقالنی، یک    

که براسااس حکمت صادرائی، انسان به دلیل قدرت ایجاد   فراتاریخی وجود دارد، درحالی

شاود. نتیجۀ اسااسی این رویکرد    تبدیل می« شامار انساان  بی»تغییر مساتمر، منطقاً به  

های اساسی افراد انسانی در مرتبه و درجۀ شدن است؛ فلسافی به حقیقت انساان، تفاوت  
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 تفاوتی که براساااس کند.به شاادت از یکدیگر متمایز می افراد انسااانی راهایی که تفاوت

ممطهری،  کند،متمایز تبدیل می «نوع»انساااانی را به یک « فرد» نظریۀ مالصااادرا هر

4919 ،246.) 

ر ، ب«جامعه»و « فرد»مذکور در « تنوعِ»و « تغییر»ساوم؛ براساس نظریۀ اسالمی فطرت،  

از منظر حیرت  خورد.تاتی مشترک انسانی رقم می« شاتگرای»و « هاداشته»بستری از 

 پردازی کردهنظریه« فطرت»عنوان یک فیلسااوف صاادرایی که در قلمرو خمینی مبهامام 

در آن متفق باشند و هیچ  یبشر ۀامورى است که جمیع سلسل ،مقصود از فطریاتاست( 

ویت و دَت و تمدن، بَثیرى نکند. وحشااایأعاادتى و ماذهبى و محیطى و اخالقى در آن ت  

ا امور فطریه ر ،بشرى ۀهاى سلسلبندیحیاریت، علم و جهل و ایمان و کفر و سایر طبقه 

ات اشتباه درتغییر ندهد و آنچه اختالف بین آنهاسات، در اصال امر فطرى نیسات، بلکه    

 .(33، 4911موسوی خمینی، در مصداق است م

 و در مورد مصادیق گرایشات فطری نوشته است 

ید دانساات که عشااق به کمال مطلق که از آن منشااعب شااود عشااق به علم مطلق و  با»

و حیات مطلقه و ارادۀ مطلقه و غیر تلک، از اوصااااف جمال و جالل، در  قادرت مطلقاه  

دیگر، در اصاال این فطرت ممتار  ۀاى از طایفو هیچ طایفهفطرت تمام عائلۀ بشاار اساات 

 (.31همان، ...« مباشندمدارج و مراتب فرق داشته  نیستند، گرچه در

 یلمی، طلبیقتعبارتند از  حق یفطر یشاتگراالبته در یک نگاه اجمالی، مصاادیق اصلی  

، به پرسااتش یلمی، دوسااتیباییز ی،ورزعشااقی، طلبلذت ی،طلبمنفعتی، به جاودانگ

و  4931 و4911ینیخم موساااویمی حب به فیاااائل اخالق ی،خواهیآزاد ی،طلبقدرت

 بدیهی است که این تعداد به معنای استقراء تام نیست.البته . (4911 ی،مطهر یمرتی

گونه که از حیارت امام خمینی نقل شاد، همۀ گرایشات مذکور، از عشق به کمال   همان

 «کمال و کامل مطلق»شوند، و امام در نامۀ تاریخی خود به گورباچف، مطلق منشعب می

 دانسته است « خدای متعال»را دقیقاً برابر با 

دانید که خواهد و شااما خوب مىطور مطلق مىدر فطرت خود هر کمالى را به انسااان»

دل نبسته  ،خواهد قدرت مطلق جهان باشاد و به هیچ قدرتى که ناق  اسات  انساان مى 

است. اگر عالم را در اختیار داشته باشد و گفته شود جهان دیگرى هم هست، فطرتاً مایل 

باشد. انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود  تهشاسات آن جهان را هم در اختیار دا 

علوم دیگرى هم هست، فطرتاً مایل است آن علوم را هم بیاموزد. پس قدرت مطلق و علم 



  431                     4934/ زمستان 4/ شماره دوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

مطلق باایاد بااشاااد تا آدمى دل به آن ببندد. آن خداوند متعال اسااات که همه به آن    

تا فانى در خدا  ،دبرساا« حق مطلق»خواهد به متوجهیم، گرچه خود ندانیم. انسااان مى

 (.229/ب، 4913 مموسوی خمینی،.« شود

گرایش »بر اساااس مطالب مذکور، روشاان اساات که انسااان اقتصااادی عقالنی، تحقق    

داند؛ به همین دلیل اسااات را تنها هدف رفتارهای آدمی می« طلبیطلبی و منفعتلذت

 خواهد رفت.« سمت خدا»که زندگی چنین انسانی به سختی به 

که انساااان دارای گرایشاااات متعدد و نیز قوا و ابعاد وجودی متعددی وجود آن چهارم؛ با

ناپذیری دارد. در فلسااافۀ اسااات، اما مجموع موجودیت انساااانی یک هویت واحد تجزیه

اسااالمی شااناخت حقیقی وحدانیت و عینیت صاافات و اسااماء متکثر و متعدد خداوند ا 

وجودی « متکثر»ابعاد « وحدت»نظیر اصال شاناخت خداوند اااا از راه شناخت و درک   

 نفس و تات انسانی دانسته شده است. 

پنجم؛ براساااس نظریۀ اصااالت توأمان جامعه و فرد، جامعه نیز مثل فرد، دارای اصااالت و 

که منطبق با نظریۀ عالمه طباطبایی فرد ( چنان99ااا 29،  4923هستی است. ممطهری،

بالطبع مدنی کند. از نظر ایشان، یجامعه را در راساتای تحقق اهداف خویش استخدام م 

که نظریۀ بودن آدمی به همین معناساات. بنابراین فرد  آزاد از تأثیرات اجتماعی اااا چنان

 ندارد.« واقعیت خارجی»انسان عقالنی مبتنی بر آن است ا 

 شناختیهای معرفتتفاوت -7-1-2

ل حداق« هاانسان وتتفا»مند یکم؛ براسااس نظریات برآمده از فلسفۀ اسالمی، فهم روش 

واحد جهانی « انسان»حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین یک « هاانسان شاباهت »به اندازۀ 

شف و تواند کاشود، اساساً نمیبندی میکه در قالب الگوی انسان عقالنی اقتصادی صورت

 باشد. « هاواقعیت انسان»حاکی از 

فرد و جامعه، « تغییرات»مند ، فهم روشدوم؛ بر اسااس نظریات برآمده از فلسفۀ اسالمی 

ها حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین برابرانگاری همۀ انساااان« ثابتات مشاااترک»بیش از 

با الگوی انساااان اقتصاااادی عقالنی، با « تاریخ» و نیز همۀ« جوامع»های همۀ انساااان

 سازگار نیست.  « واقعیات»این

وسایلۀ الگوی انساان اقتصادی   توان بهرا نمی تأثیر متقابل فرد و جامعه« واقعیت »ساوم؛  

عقالنی توضاایم داد زیرا این الگو اساااساااً همۀ رفتار انسااان را فقط در چارچوب تحقق   
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های فردی و در یک فیاااای بریدۀ از جامعه حاداکثری عقالنی مناافع فردی با داشاااته  

 دهد .توضیم می

یک تبیین « لذائذ مادی منافع و»چهاارم؛ تبیین انساااان و رفتارهایش فقط بر اسااااس  

واقعی نیساات، زیرا واقعیت انسااان، دارای گرایشااات متعدد تاتی و فطری اااا در نتیجه  

اهداف متعدد و البته مرتبط اااااا اساات که انساااان تاتاً به دنبال تحقق حداکثری همۀ  

آنهاساات. بر اساااس وحدت و عینیت همۀ ابعاد وجودی انسااان، گویی گرایشااات متعدد  

صورت جمع در کنار یکدیگر قرار داشته باشند، بهصاورت حاصلِ نکه بهانساانی به جای ای 

اند؛ بنابراین صاافر شاادن یا صاافر انگاشااتن هر یک از ضاارب در هم تنیده شاادهحاصاالِ

گرایشاات تاتی به معنای صافر انگاشاتن انسانیت است. به عبارت دیگر در این صورت از    

وسیلۀ الگوی انسان اقتصادی به شاود. بر این اسااس، فرض آنکه  انساان ساخن گفته نمی  

اقعی شود نیز وبُعد اقتصاادی انسان و رفتارهایش توضیم داده می « واقعیت»عقالنی فقط 

 ناپذیر اساات. بنابراین بُعد رفتارپذیر نیساات، زیرا واقعیت انسااان یک کل تجزیه و امکان

نوان عکه بهشود توضیم داده می« واقعی»صورت اقتصاادی انساان نیز تنها در صورتی به  

 های انسانی دیده شود. معلول و محصول همۀ گرایشات و انگیزه

 علم اقتصاد« موضوع»متناسب با نگرش فلسفه اسالمی در بارۀ  «روش» -7-2

مرتبط با « شااناختیمعرفت»و « شااناختیهسااتی»نگرش فلساافۀ اسااالمی به مبانی  

 دارد قتصاد در پی ا« شناسیروش»اقتصاد، الزامات تیل را در قلمرو « موضوع»

فرد و جامعه در یک فرایند تأثیر متقابل، « صاایرورت»و « تغییر»سااو که یکم؛ از آن

ساختن »ریزی برای در همۀ ابعاد زندگی اسات، برنامه « انساان »خصاوصایت اصالی   

ممکن و در نتیجاه معقول خواهد بود. به نظر  « بینی آیناده پیش»بیش از « آیناده 

عنوان مبانی اهمیت وی ۀ جهت توان بهن مقاله را میهای ایرساااد که اساااتداللمی

در اقتصاد « سازینظام»در اقتصااد اسالمی و نیز اهمیت وی ۀ  « هنجاری و ارزشای »

 اسالمی قلمداد نمود.

مورد « نمونه»ترین اسااتدالل برای اعتبار روش تجربی، شااباهت  گمان مهمدوم؛ بی

ینی علمی اساات. زیرا همۀ فایدۀ بمورد توصاایف، تبیین و پیش« جامعه»پ وهش با 

توان به مجموعۀ را می« موارد اندک»های علمی آن اساات که نتیجۀ مطالعۀ پ وهش

علوم « موضااوعات »بساایار بزرو و پرشاامار تعمیم داد. از آن جهت که مصااادیق   

هستند، بنابراین روش تجربی در قلمرو علوم « حداکثری»طبیعی از منظر شاباهت،  
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های این مقاله در داکثری برخوردار اسات. اما با توجه به استدالل طبیعی از اعتبار ح

فرد و جامعه در طول زمان، تعمیم « تغییر»در یک عصر و نیز « هاتنوع انسان»مورد 

« حال»و یا « حال و آینده»برای « گذشاااته»شاااده در نتایج مطالعات تجربی انجام

شاااده در مورد بخشااای از انجامعالوۀ تعمیم نتایج مطالعات تجربی به« آینده»برای 

اعتبار مورد باور امروز جامعۀ علمی ها، از ها برای جمعیت بیشااتری از انسااانانسااان

توان اساااتداللی برای تردیدهای مشاااهود در برخوردار نخواهاد بود. این مبنا را می 

ادبیاات اقتصااااد اساااالمی، در مورد میزان اعتبار مطالعات تجربی قلمداد نمود. اما  

فرد و « تفاوت»و « تغییر»ات تجربی باه هادف  نماایاندن کمیت و کیفیت    مطاالعا  

های فطری، از اهمیت و اعتبار الزم جاامعه بر بساااتری از مشاااترکات و شاااباهت  

توان نتایج مطالعات در یک کشور برخوردار خواهد بود. در این صاورت است که نمی 

قلمرو جوامع مشااابه را در مورد کشااورهای دیگر تعمیم داد؛ ضاامن آنکه تعمیم در 

 یکدیگر، اعتبار خواهد داشت.

های متعارف در مورد تردید در سااوم؛ براساااس نتایج این مقاله، عالوه بر اسااتدالل  

های دیگری نیز اقامه شاااد، زیرا اعتبار نظریۀ برآمده از مطالعات تجربی، اساااتدالل

ویکرد بنابراین رگذشته، حال و آینده و نیز جوامع مختلف با یکدیگر شباهتی ندارند. 

پوزیتیویساااتی فریدمن برای تولید نظریه از ظرفیت الزم برخوردار نیسااات. نتیجۀ 

ی اباید از مجموعه« پردازینظریه»طبیعی این وضعیت، عبارت از این خواهد بود که 

در مورد انساااان « فروض بنیادی»یا اصاااول موضاااوعه و « های پیشااایندانش»از 

« مبناگروی»شناختی را باید استداللی برای روش اقتصادی شروع شود. این ضرورت

که گاه « اصااولی»و « مبانی»حاکم بر ادبیات اقتصاااد اسااالمی به حساااب آورد.   

تفاوت اقتصاااد اسااالمی و اقتصاااد متعارف قلمداد   « تنها»و یا شاااید « ترینمهم»

است که نظریات علمی « عقلی»شاود. بر این اسااس، اقتصاد اسالمی یک دانش   می

هساتی انساان و هستی مرتبط با   »های اولیه در مورد صاورت منطقی از آکسایوم  به

 شود.تولید می« انسان

آدمی، موضاااوع حائز « عقل»های چهاارم؛ در این چارچوب نظری، توجه به توانایی 

در قلمرو زندگی انسانی ما با دو نوع از عقالنیت روبرو هستیم   اهمیت دیگری اسات. 

عقالنیت شااناختی مربوط به این اساات که   4یت عملی.عقالنیت شااناختی و عقالن

                                                 
4 Epistemic or theoretical rationality and practical rationality 



...تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد 

عاقالنه اساات که به چه چیزی باور داشااته باشاایم و عقالنیت عملی آن اساات که   

 و عاقالنه اساات چه کاری را انجام دهیم یا عالقه داشااته باشاایم که انجام دهیم ممل

دند. (. اماا عقالنیت علمی و عملی هر دو به اساااتدالل نیازمن 9، 2114، 4 راولیناگ 

وظیفۀ عقالنیت علمی، اسااتدالل برای تولید باور درساات اساات اما وظیفۀ عقالنیت  

عملی، اساتدالل برای تشاخی  بهترین عمل برای نیل به اهداف است. پیداست که   

ااا یعنی در محل بحد ما اقتصاددان ا « فاعل شناخت»عقالنیت شناختی مربوط به 

 عنی کنش انسان اقتصادی ا است.ا ی« موضوع شناخت»و عقالنیت عملی مربوط به 

تمر تغییرات مساا »گفته، وظیفۀ علم اقتصاااد تبیین عقالنی  براساااس مطالب پیش 

ر تدر قلمرو زندگی فردی و اجتماعی و نیز مهم« های اقتصادیتفاوت»و « اقتصاادی 

 مذکور است.« هایتبیین»با توجه به « ی اقتصادیهاتجویزها و توصیه»از آن، ارائۀ 

بندی دنیای درونِ در حال تغییرِ مساتمرِ افراد  انسانی در  ای مذکور با دساته هتبیین

راین پذیر است. بنابانجام« تغییر مساتمر »یک فرایند تأثیر متقابل با جامعۀ در حال 

« متن»موضاوع علم اقتصااد، کنش یک انسان اقتصادی است که در تأثیر متقابل با   

پایان اساات؛ لذا فرد عقالنیِ به ساامت بییک زندگی ساایال اجتماعی در حال تغییر 

پندارد ااا اساساً گونه که الگوی انسان اقتصادی عقالنی میشده از جامعه ااا آنایزوله

قابل فهم نیساات. زیرا فردی که فقط با محاساابات عقالنی ریاضاای، رفتار خود را به  

 ندارد. از آن ساااو که تغییرات فردی مذکور در« وجود خارجی»کند، سااااماان می 

ارتباط متقابل با جامعۀ در حال تغییر به سامت انحطاط یا پیشاارفت است، بنابراین  

بندی ریاضیاتی یک روابط خاص عقالنی، مثل الگوی انسان اقتصادی عقالنی، صورت

های هاا و رفتاارهاای هماۀ افراد را در همۀ جوامع و در همۀ دوران    تواناد کنش نمی

ز منطق ریاضای اصرار وجود داشته باشد، باید  تاریخی تبیین نماید. اگر بر اساتفاده ا 

 قدرت تبیین همۀ این پیوندها را داشته باشد. 

پنجم؛ براسااس رساالتی که برای علم اقتصاد تعریف شد، کار اصلی اقتصاددان ارائۀ   

مبتنی  و« عقالنی»هایی که قاعدتاً باید به صورتی های اقتصادی است؛ توصیهتوصیه

ها تسیاس« بهترین»د. منظور از عقالنی بودن آن است که های مذکور باشا بر تبیین

برای سااااختن آیندۀ زندگی جوامعی که هر یک متفاوت از حال و گذشاااتۀ خود و 

 ها ودیگرانناد، بااشاااد. با توجه به آکسااایوماتیک بودن علم اقتصااااد، تمام تبیین   

                                                 
1 Mele & Rawling 
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حل تا مراآغاز و « فروض بنیادین»تجویزهای علم اقتصاد با یک محاسبات عقالنی از 

 یابد.  میپایانی کار ادامه 

 آن د،ینمایم جلب خود به را توجه یجد صورتبه که یامسائله  نیترمهم شاشام؛  

 و فرد راتییتغ و هاکنش بر مؤثر عوامل که نشااود توجه اگر یحت اااا ایآ که اساات

 تیعقالن ۀعهد از یرسااالت نیچن انجام اااا سااتین یماد عوامل به محدود جامعه،

 مشااکل حل یبرا یانسااان جوامع رساادیم نظر به اساات؟ یبرآمدن یآدم یشااناخت

. است برده پناه اوسات،  خود ۀسااخت  که... و نهادها ها،ارزش به خود، یعقالن یناتوان

 ۀمسئل اما. ساازد یم رالزمیغ را محاسابات  از یاریبسا  انجام که یینهادها و هاارزش

 را یاجتماع ینهادها و هاارزش الزامات دیبا یآدم عقل چرا که اسااات آن ترمهم

 ثار به گذشااتگان از یخیتار ۀتجرب کی ندیفرا در که یینهادها و هاارزش رد؟یبپذ

 هدیرس ارث به یاجتماع یهاارزش از دیتقل طرد و نقد با ینید یمبان. اسات  دهیرسا 

 خالف بر اااا که را یوح ،یبشر عقل یهاییناتوانا از قیعم درک با و گذشاتگان،  از

 د،کنیم یبانیپشت آن یمحتوا و اصل از یعقالن لیدال ا یاجتماع یهاارزش و سنن

 .دینمایم قلمداد یبشر عقل یهاییناتوانا ۀکنندجبران

عقالنیت »در قلمرو « انسان اقتصادی»البته مسئلۀ ناتوانی در تحقق عقالنیت کامل برای 

ه به موجودیت آشاکارتر اسات. انسان اقتصادی عقالنی، فردی است که بدون توج  « عمل

جامعه، برای هدف معینِ حداکثرسااازی منفعت مادی ممطلوبیت در مصاارف و سااود در  

ها و منافع، بهترین رفتار را از میان همۀ تولیاد( باایاد باا انجام محاسااابات کاملِ هزینه    

 4هربرت ساااایمون« عقالنیت محدود »گزیناد. بر اسااااس نظریاۀ   هاای ممکن بر گزیناه 

 های تیل روبروست عقالنی بر انجام چنینی کاری، با محدودیت، انسان اقتصادی (2111م

کند؛ ب( توانایی محدود الف( دانش محادود در مورد دنیاایی کاه در آن زندگی می   

برای اسااتحصااال همین دانش محدود؛ ج( توانایی محدود برای اسااتخراج پیامدهای 

ها؛ هاااااا( توانایی اطمینانیشااادن بر نااعمال و رفتار؛ د( توانایی محدود برای چیره

، 2111های رقیب مسایمون، ها و خواساته محدود برای داوری کردن در مورد گزینه

22.) 

                                                 
1 Simon 



...تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد 

عنوان یک را به 4کنندگیکنندگی و راضااای( قاانع 4322بر همین اسااااس، ساااایمون م

بنابر مبنای  ابداع کرد. 2«ساااازیبهینه»گیری به جای جاانشاااین در فرآیناد تصااامیم  

کنندگی تصامیم، کارگزار اقتصادی در یک لحظه از زمان، یک رفتار و عمل بالقوه را  قانع

شده مورد  سازیدهد. وی این عمل را براساس یک تابع هدف سادهمورد بررسای قرار می 

گذاری حاصله دو نوع ارزش« پیامدهای»دهد. در این بررسای  ارزیابی و سانجش قرار می 

های مکرر در مورد این عمل و کننده هسات و یا نیست. در بررسی خواهد شاد  یا راضای  

ۀ پذیرد. این محاسبکند، میرفتار، کارگزار همان اوّلین وضعیتی که او را راضی و قانع می

ک یکننده و ساده دارای کاربردهای قابل قبولی است. یک بازیگر شطرنج وقتی که راضای 

پذیرد بدون آنکه کند، او این گزینه را مییااباد تاا رقیب خود را مات می   ای را میگزیناه 

های دیگر نیز به همین نتیجه به نحو بهتری منجر بررسااای کرده بااشاااد کاه آیا گزینه  

 شوند یا نه؟ و...می

قتصادی عقالنی، برای انساان ا « انتخاب عاقالنه»در هر صاورت، پیداسات که محدودیت   

 معرفی شده از سوی فلسفۀ اسالمی« انسان»قابل مقایسه با صعوبت انتخاب عاقالنه برای 

نیسات. انساان مذکور مساافری اسات که با صیرورت مستمر در تعامل متقابل با زندگی     

های پایان در حال انتخاباجتماعی که خود در حال تغییر مسااتمر اساات، به ساامت بی 

در هر تصااامیمی بااید تأثیر هر وضاااعیت جامعه را بر هر یک از  عااقالناه اسااات. وی   

های خود را برای جامعه در همۀ های خود ارزیابی کند و سااپس آثار همۀ انتخابانتخاب

تصاامیم را اتخات کند. براساااس مبنای « بهترین»گاه ها و ابعاد در نظر بگیرد و آنعرصااه

فتار و در هر موضوعی صورت پذیرد. اگر مذکور، این اتفاق باید مکرر و مساتمر برای هر ر 

ها هم باشاااد، با توجه به اینکه ای و در طول زمانها، بین دورهیابیقرار باشاااد این بهینه

گیری عاقالنه، عقالً محال چیز از جمله خود او در آینده تغییر کرده اساات، تصاامیم همه

نتیجه چه خواهد شد. اسات  اگر آثار اخروی رفتار هم مورد نظر باشاد، معلوم اساات که   

ترین دفاع عقالنی از ضاارورت وحی را جبران همین ناتوانی عقل بشااری مبانی دینی مهم

 داند.  در اتخات تصمیمات درست می

                                                 
4 Satisfying  
2 Optimization 
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 شااناخت فاعل که داشاات را یبندجمع نیا توانیم قساامت، نیا یینها ۀجینت عنوانبه

 یاسالم معتبر منابع ۀهم از استفاده با( یاقتصاد انسانم شناخت موضوع و( اقتصااددان م

 .  باشند دواریام «نهیبه یهاانتخاب» اتخات یبرا توانندیم( یوح و تجربه عقل،م شناخت

 گیرینتیجه -8

در این مقاله نشاان داده شاد که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنهاست. به عالوه فروض   

ع آن علم است. مقاله پردازی در هر علمی برآمده از ماهیت موضااوبنیادین و روش نظریه

 «انساان اقتصادی عقالنی »توانسات نشاان دهد که موضاوع علم اقتصااد متعارف، کنش     

ی پردازهای علم اقتصاد به عالوۀ روش متعارف نظریهاست. بر همین اساس، فروض تئوری

در آن اااا که یک روش عقلی قیاسای و ریاضای اسات اااا برآمده از خصاوصیات انسان     

مقاله تالش شااد تا از منظر فلساافۀ اسااالمی، انسااان  این  در  اقتصااادی عقالنی اساات.

اقتصاااادی عقالنی مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی نشاااان داد که از منظر فلسااافۀ  

« رتغیی»ناپذیر است ا ترین خصوصیت انسان اا که ابعاد وجودی وی تجزیه اسالمی، مهم

. است« تغییر»ۀ در حال نهایت، در یک ارتباط دوساویه با جامع مساتمر فرد به ساوی بی  

بنابراین ممکن اساات که در یک گذرگاهی و در یک جامعۀ خاصاای، انسااان به انسااان    

تواند چنین اعتقادی که برای جامعۀ غربی امروز، میاقتصاادی عقالنی تبدیل شود. چنان 

وجود داشاته باشاد. براساس این دیدگاه اساساً از آن جهت که واقعیت فرد و جامعه یک   

یاال و متنوع و برسااااختاه در یاک فرایناد تأثیر متقابل اسااات، از منظر     واقعیات سااا 

ها در همۀ جوامع را با روشاای شااناخت که برای  توان همۀ انسااانشااناختی نمیروش

های یکی از مقاطع تاریخی حیات بشر آن هم در یکی از جوامع مناسب شاناخت انساان  

گوی انسااان اقتصااادی عقالنی ها با الکه اگر اصاارار شااود تا همۀ انساااناساات. ضاامن آن

ها باید به چنین همۀ انسااان« واقعیت»معنای آن اساات که قبالً توضاایم داده شااود، به 

ایم و آن شااناختی منتقل شاادهانسااانی تبدیل شااود. در این صااورت به الزمۀ دیگر روش

در قلمرو فروض رویکرد  را باید سااااخت. امکان مناقشاااه« انساااان و جاامعاه  »اینکاه  

که ماهیت غیرثابت و را در اقتصااااد اساااالمی فراهم نموده اسااات؛ چنان  «مبنااگروی »

سااختنی فرد و جامعه رویکرد هنجاری و ارزشای را در قلمرو اقصاااد اسالمی سبب شده   

اسات. همین خصوصیت فرد و جامعه، ناتوانی عقل بشر برای شناخت آن و در نتیجه نیاز  

را ایفاء « کمک»ها و نهادها نقش زشساازد. در یک نگاه، ار را آشاکار می « کمک»به یک 

 کند.های عقل بشر را جبران میکنند، اما براساس مبانی دینی، وحی، ناتواناییمی
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