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چکیده
در این مقاله از رهگذر بررسی تناسب «موضوع» و «روش» در علم اقتصاد متعارف ،برای
نظریهپردازی در اقتصاد اسالمی از منظر فلسفی راهی نشان داده شده است .برای نیل به این
مقصود ،با نشان دادن جایگاه «موضوع» هر علم ،نظر اقتصاددانان در مورد موضوع علم اقتصاد
بررسی شده است .در این مقاله نشان میدهیم که «موضوع» علم اقتصاد« ،کنش انسانِ
اقتصادیِ عقالنی» است .بنابراین همۀ مسائل ،نظریات و مکاتب اقتصادی باید منطقاً بر
«محور» آن باشد؛ سپس با نمایاندن ربط بین روش متعارف نظریهپردازی ،یعنی روش ریاضی
و «موضوع علم» اقتصاد متعارف ،ماهیت موضوع علم اقتصاد ،در چارچوب فلسفۀ اسالمی
مجدداً بازخوانی شده است .نتیجه اساسی این مقاله آن است که رویکرد اسالمی به اقتصاد
عالوه بر «تبیین» ،دارای «روشی» هنجاری ،توصیهای و تجویزی نیز هست؛ این رویکرد ،ناشی
از دیدگاه اسالمی در قلمرو «موضوع» علم اقتصاد است.
واژههای کلیدی :موضوع علم اقتصاد ،روش ،روش اقتصاد متعارف ،موضوع اقتصاد اسالمی،

روش اقتصاد اسالمی.
طبقه بندی .B59 ،B41 ،A12 :JEL
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 -1مقدمه
یکی از مساائل اسااسای روششناختی در قلمرو نظریهپردازی اقتصادی آن است که چرا
منطق و زبان ریاضیات به عنوان روش مسلط در تولید و بیان نظریات اقتصادی است؟ به
صورت طبیعی سؤاالت دیگری متعاقب این سؤال اساسی قابل طرح است؛ مثالً آیا باید و
یا میتوان راهی را برای رهایی از ریاضاایات جسااتوجو کرد؟ نهایتاً اینکه از منظر مبانی
اسالمی ،چه راه متفاوتی را میتوان پیش روی نظریهپردازان اقتصادی قرار داد؟
فرضایۀ اسااسای که این مقاله در صادد نمایاندن آن اساات ،عبارت از این است که ربط
وثیقی بین آنچه که اقتصااد متعارف ،بهعنوان موضاوع علم اقتصااد ،تلقی نموده و روشی
کاه برای نظریاه پردازی پیرامون آن انتخاب کرده وجود دارد .بنابراین اگر روش و منطق
دیگری برای نظریهپردازی در اقتصااااد وجود داشاااته باشاااد ،منطقاً باید مرتبط با تلقی
دیگری از موضوع علم اقتصاد باشد.

« -2موضوع» علم
منظور از موضاوع هر علمی ،واقعیتی اسات که همۀ گزارهها ،مسائل و نظریههای آن علم
بر مدار آن اسات؛ ممطهری ،4933 ،ج .)1 ،2از سوی دیگر برای نامگذاریِ مجموعهای از
نظریهها به نام یک علم خاص نظیر فیزیک ،اقتصاد ،شیمی ،روانشناسی و ...سه مالک و
معیار قابل تصاور است «روش»« ،غایت» و «موضوع» .منظور از روش ،طُرق دستیابی به
مفاهیم و گزارهها و در نتیجه نظریات و نیز طرق رد و تأیید نظریههاست .از آن جهت که
روشها ااا نظیر روشهای تجربی ااا عموماً بین چند علم مشترک است ،روش نمیتواند
عامل تمایز علوم از یکدیگر باشد .غایت هم که به نوعی به فایدۀ بنیادی یا کاربردی اشاره
دارد ،نمیتواند مالک انسااجامبخش مجموعهای از نظریات در چارچوب یک علم باشااد،
زیرا معلوم است که گاه چندین علم دارای یک هدف واحد است .بنابراین اا ا چنانکه در
بین اندیشمندان اسالمی نیز مشهور است اااا مالک تمایز علوم از یکدیگر موضوع خاص
هر علم اسات ممکارم شیرازی4446 ،ق22 ،و مطهری ،4933 ،ج ،4و ج .)1 ،2با توجه به
این مقدمات روشاان میشااود که پیش از شااکلگیری مجموعهای از مفاهیم و گزارهها بر
محور موضاوع ،باید در مورد ماهیت خود موضوع یک «شناختی» وجود داشته باشد؛ زیرا
انسااان نمیتواند در جسااتوجوی مجهول مطلق باشااد .همین «دانشها»ساات که برای
مرحلۀ بعدی بهصاااورت «اصاااول متعارفه» و پیشفرض خواهد بود .چنانکه منون ،4به
Menon
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گزارش افالطون مىگوید دربارۀ امرى که اصااالً نمى دانى چیساات ،چگونه مى خواهى به
تحقیق بپردازى و بدانى که چیسات؟ مافالطون )931 ،4912 ،این سااخن بهصااورت یک
قاعدۀ معرفتشاناختى نزد دانشمندان مسلمان تقریر یافته است و گاهى از آن به «طلب
مجهول مطلق محال است» تعبیر مىشود مابراهیمی دینانی.)441 ،4962 ،
 -3تناسب روش با موضوع علم
توجه به تعبیر «چگونه» در بیانِ منون گویاى ضرورت وجود دانشی دیگر ا یعنی روش ا
برای شاااناخت موضاااوع هر علم اسااات .به همین دلیل اصااال روش شاااناختى مهمى
صاورتبندى مى گردد تصور فرد از آنچه در طلب آنست ،در برگرفتن ابزارها و روشهاى
وصول به مطلوب ،نقش راهبردى دارد مقراملکی44 ،4939،ااا .)42بنابراین هر تصوری از
«واقعیت موضااوعِ» هر علمی ،اصااول موضااوعۀ وی های را بهعالوۀ «روش» خاصاای برای
دساتیابی به احوال و عوارض آن «واقعیت» معین میساازد .استاد شهید مطهری به طرز
گویایی به این موضاوع اشااره کرده است ممطهری .)413 ،4912 ،بنابراین نظریهپردازی
در قلمرو هر علمی نظیر اقتصااد با هر پارادایم روششناختی نظیر تجربهگرایی ،به تعیین
و تعریف موضوع آن وابسته است .این همان چیزی است که نورمن بلیکی به نقل از راجر
تریگ حتی برای تجربهگرایان نیز الزم دانساااته اسااات مبلیکی .)22 ،4934 ،این حوزۀ
معرفتی اا یعنی شناخت موضوع هر علم و ملحقات آن ،نظیر روش اا همان چیزی است
که از آن به عنوان «مبانی علوم» یا «فلسااافۀ علوم» و یا «پارادیم» تعبیر میشاااود که
میتواند به صورت «هستۀ سخت» آن علم نقشآفرینی کند.
نکتۀ درخور توجه آن است که از منظر عالمه طباطبایی نیز مهمترین وظیفۀ «فلسفه» با
همۀ منزلت آن در فرهنگ اسااالمی در همین حوزۀ معرفتی ااااا یعنی موضااوع علوم و
ملحقات آن ا ا است مطباطبایی .)93 ،4933 ،براساس مطلب فوق ،اقتصاددان بدون آنکه
ملزم باشد تا در مورد وجود یا عدم وجود «موضوع» علم اقتصاد به استدالل بپردازد ،یک
نظریۀ خاص را در این مورد مبنا قرار میدهد و ساپس روش متناساب با آن مبنا را برای
نظریهپردازی برمیگزیند .فلسفه برای او این هر دو کار را انجام خواهد داد .اما اقتصاددان
در هر صاورت به اسااتخراج روشامند حاالت و لوازم منطقی موضاوع اااا تا دساتیابی به
نظریاتی برای تبیین واقعیات اقتصادی زندگی ااا میپردازد .البته اگر اقتصاددانی به تأمل
در مورد اصل وجود یا کیفیت وجود «موضوع» علم اقتصاد یا روش نظریهپردازی در مورد
آن بپردازد ،در این صاورت او نیز در حال نظریهپردازی فلسفی است .حال مسئلۀ اساسی
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که باید روشن شود آن است که اقتصاددانان در «نظریه» و «عمل» در مورد مطالب فوق
چگونه اندیشایدهاند؟ به عبارت دیگر ،به این سؤاالت چگونه پاسخ گفتهاند مالک تمیز و
تشاخی علم اقتصاد از غیر علم اقتصاد از میان سه مالک «غایت»« ،روش» و«موضوع»
کدام اساات؟ «موضااوع» علم اقتصاااد چیساات؟ و نهایتاً اینکه چه نساابتی بین «روش»
و«موضوع» علم اقتصاد وجود دارد؟
 -4مالک تمایز علم اقتصاد از علوم دیگر
مروری بر تعریف اقتصاددانان از اقتصاد ا ا که هدف آن تعیین مرز علم اقتصاد از غیر علم
اقتصاد است ا نشان میدهد که آنان علم اقتصاد را بر مدار «موضوع» آن تعریف کردهاند.
البته مطالعات انجام شده نشان میدهد که هر اندازه از گذشته به دوران معاصر نزدیکتر
میشااویم ،در تعاریف علم اقتصاااد و همچنین در محتوای دانش اقتصاااد ،موضااوع علم
اقتصااد به رفتار اقتصاادیِ انساان نزدیکتر میشاود .نهایتاً «موضوع علم اقتصاد» با یک
سادهسازی ،الگوی «انسان عقالنی» در چارچوب «نظریۀ انتخاب عُقالیی» تعریف میشود
تا نقش اصول موضوعه و پیشفرض بنیادی را برای تئوریهای اقتصادی و مهمتر از همه،
مبنایی برای انتخاب «روش قیاسای و ریاضی» را برای تولید نظریات اقتصادی ،ایفاء کند.
در قدیمیترین تعاریف مدر یونان قدیم) اقتصاااد به هنر مدیریت خانواده اطالق میشااد.
اما آدام اسااامیت درکتاب ثروت ملل ،اقتصااااد را علمی در بارۀ «ثروت» ملل میداند و
توضاایم میدهد که ثروت ،بهطور همزمان محصااول «مردم و دولت» اساات ماساامیت،4
 .)493 ،4116البته میدانیم که اسامیت همۀ ثروت ملل را محصول رفتار منفعتطلبانۀ
فردی انساان میداند .در قرن نوزدهم ،این تعریف ثروت پایه ،از چند طریق دقیقتر شد.
همانگونه که انقالب صانعتی در انگلساتان رم میداد و وی گیهای اصاالی سرمایهداریِ
صاانعتی آشااکارتر میشااد ،علم اقتصاااد به پ وهش دربارۀ «ثروت» در حال افزایش این
دوران پرداخت .بیپ تیست میگوید در این دوران ،اقتصاد سیاسی بهعنوان علمی بود که
تولید ،توزیع و مصرف «ثروت» را مورد مطالعه قرار میداد .در دهههای اول قرن نوزدهم
مطالعۀ اقتصاااد ساایاساای بهصااورت فلساافی ،در چارچوب مبنای آدام اساامیت صااورت
میپذیرفت؛ فردی که بیش از همه چیز یک فیلساااوف و یا حتی فیلساااوف اخالقی بود.
جان استوارت میل ا که گویی متأثر از مبانی فلسفی اسمیت بوده است ا اقتصاد سیاسی
را اینگونه تعریف میکند که بر پدیدههای اجتماعیِ برآمده از عملکرد نوع بشر در قلمرو
Adam Smith
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تولید ثروت ،و نه هیچ موضاوع دیگر ،حاکم است ممیل .)929 ،4344 ،4او این موضوع را
مرتبط با انگیزههای انسان تفسیر میکرد .شاید این نگاه میل نقطۀ آغاز روشنی بود برای
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
اسات زیرا مبتنی بر دانساتههای پیشینی شکل گرفته است .در هر صورت تا این مرحله،
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،
ارتباط اقتصادی بین افراد در یک جامعه موضوع دانش اقتصاد خواهد بود .ریچارد واتلی2
م )4392این پیشاانهاد را مطرح کرد که علم اقتصاااد به «علم مبادله و معامله» تغییر نام
دهد .عنصر فردگرایانۀ اقتصاد در اواخر قرن نوزدهم ا ا آنگاه که اقتصاد سیاسی از تعاریف
علم اقتصااد بر پایۀ رفتار انساانی به جای ثروت انساان ها شکل گرفت اااا بیش از پیش
مطرح شااد .کارل منگر ،علم اقتصاااد را مربوط به فعالیتهای عملی انسااان اقتصااادی
میداند ممنگر .)41 ،4314 ،9در حالی که اشاارهای به انگیزۀ اقتصادیسازی رفتار انسان
نمیکناد .اماا اقتصاااادداناانی نظیر ویلیاام اساااتاانلی جونز و آلفرد مارشاااال بر انگیزۀ
روانشاناختی افراد در شکلدهی پدیدههای اقتصادی تمرکز کردند .در این دوران تئوری
اقتصااادی با نقشآفرینی مفهوم مطلوبیت ،هم بهعنوان توضاایم چگونگی انتخابها و هم
بهعنوان معیاری برای رفاه ،ساار برآورد .جونر ،علم اقتصاااد را به «محاساابۀ درد و لذت»
تعریف کرد مجونز .)14 ،4314 ،4باا این تمرکز بر مطلوبیت ،چه بهعنوان یک معیار برای
رفاه یا چارچوبی برای تفکر دربارۀ انتخاب افراد« ،فردگرایی» وارد موضااوع علم اقتصاااد و
«ثروت» از مدار تعریف آن خارج شاد .این تغییر اساسی به پسزمینۀ تعریف علم اقتصاد
توساط آلفرد مارشال تبدیل شد .مارشال در کتاب اصول اقتصاد سیاسی نوشت «اقتصاد
سایاسی یا علم اقتصاد ،یک مطالعه در مورد نوع انسانی در قلمرو زندگی اقتصادی است.
علم اقتصااد بخشای از عمل فردی و اجتماعی که مرتبط با کساب درآمد است را توضیم
میدهد؛ بنابراین مطالعۀ ثروت بهعنوان بخش ای از مطالعه در مورد انسااان ،موضااوع علم
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اقتصااد اسات» ممارشال .)4 ،4331 ،4در این تعریف یک تغییر اساسی مشاهده میشود،
زیرا «علم اقتصااد» به «مطالعۀ انساان» تعریف شده و مترادف یا به جای اقتصاد سیاسی
به کار رفته اسات .کوت ویکسال اساتدالل میکند همانگونه که تصمیمگیری فردی به
جای مدیریت خانواده و ملت قرار گرفت ،واژۀ اقتصااااد سااایاسااای دیگر نامناساااب بود
مویکسال .)214 ،4314 ،2بر همین اسااس بود که آلفرد مارشاال علم اقتصاد را بهعنوان
یک رشااتۀ علمی که متمایز از ارزشها و توصاایههای اقتصااادی که در مفهوم «اقتصاااد
سیاسی» مندرج بود ،مطرح نمود.اما شاید تعریف رایج علم اقتصاد براساس نظر رابینز در
کتاب «ماهیت و معنای علم اقتصاااد» شااکل گرفته باشااد .رابینز علم اقتصاااد را اینگونه
تعریف میکند «علم اقتصاااد علمی اساات که رفتار انسااانی را بر مدار ارتباط بین منابع
کمیاب و اهدافی که میتوانند جایگزینِ هم شوند ،مورد مطالعه قرار میدهد ».رابینز ادعا
میکند که این تعریف از جمعبندی نظرات اقتصاددانان در مورد رشتۀ علمی آنها بهدست
آمده اسات مرابینز.)42 ،4392 ،9ممکن اسات تعریف رابینز در مورد علم اقتصااد درست
باشااد اما از تعریف او تفاساایر متفاوتی صااورت گرفته اساات .برای مثال به ارتباط بین
کمیابی و انتخاب توجه شود .ایدۀ کمیابی داللت بر این میکند که انتخاب در یک فرایند
ماکزیممساازی عقالنی صاورت میپذیرد ،موضوعی که در علم اقتصاد معاصر یک رویکرد
عمومی اساات .حتی منتقدین به عقالنیت که به عقالنیت محدود به جای عقالنیت جامع
و مطلق قائلند نیز بر همین باورند .در سالهای  4361تا  ،4311براساس رویکرد رابیتزی
در مورد علم اقتصااد ،متون اقتصاادی تغییرات اسااسای یافت .ساموئلسون 4م ،)4316در
اولین چاپ کتاب علم اقتصاد تعریفی از علم اقتصاد بر مبنای «موضوع» ارائه نکرده است.
بیان او این اسات که علم اقتصااد به سؤاالت «چه»« ،چگونه» و «برای چه کسی» پاسخ
میدهد .این تعریف به طور ضااامنی ،هم موضاااوع کمیابی را در خود داراسااات و هم به
مساائلۀ تولید و توزیع ثروت توجه دارد .البته تمرکز ساااموئلسااون به جای سااطم رفتار
فردی بر سطم اجتماعی است مبررسی رفتار فردی  41صفحه از  611صفحه کتاب چاپ
 4343را به خود اختصااص داده است) .ساموئلسون در چاپ دهم کتابش در سال 4316
یک تعریف گستردهتری بر مبنای سه سؤال مذکور ارائه نمود و انتخاب فردی و اجتماعیِ
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هر دو را مورد توجه قرار داد و نوشات که «علم اقتصاد چگونگی انتخاب فرد و جامعه در
ارتباط منابع کمیاب و اهداف متعدد را مطالعه میکند؛ حال چه از پول استفاده کند ،چه
نکند؛ حال چه موضاوع مصرف کاالها مطرح باشد؛ چه بهکارگیری منابع برای تولید کاال؛
چه بین حال و آینده مطرح باشاد و چه بین افراد یا گروههای اجتماعی .در هر صورت با
مکانیزم تجزیه و تحلیل هزینه ااااا فائده ،منابع کمیاب بین اهداف مختلف اختصاااص
مییابد» مسااموئلسون .)9 ،4316 ،فریدمن تعریف دیگری از علم اقتصاد ارائه کرد «علم
اقتصاااد همان چگونگی حل مسااائل خاص یک جامعه در مشااکالت و مسااائل اقتصااادی
اساات .یک مساائلۀ اقتصااادی زمانی بهوجود میآید که منابع کمیاب برای تأمین اهداف
متعدد بهکار گرفته میشاااود» مفریدمن .)6 ،4362 ،4در این تعریف هیچ اشاااارهای به
عقالنیت یا رفتار ماکزیممساازی نشاده است .البته بر اساس مقالۀ مهم فریدمن مدر سال
 )4329و در چارچوب متدولوژی فریدمن ،علم اقتصاااد با رفتار مشاااهدهشااده شااکل
میگیرد ،با قطع نظر از اینکه علت رفتار چه بوده است.استیگلر بسیار متفاوت از فریدمن،
فرایند ماکزیممسازی را به کمیابی منابع در تعریف علم اقتصاد افزوده است «علم اقتصاد
علمی اسات که اصااول حاکم بر اختصاااص منابع کمیاب را در میان اهداف رقیب مطالعه
میکند ،آنگاه که گزینهها با ماکزیممساازی تحقق اهداف انتخاب میشاوند» ماستیگلر،2
.)42 ،4342مااکزیممساااازی تحات قیود معین ،هساااتۀ مرکزی کتاب «مبانی تجربه و
تحلیلهای اقتصادی» ساموئلسون م )4341است که در حقیقت یک تعریف موضوعمحور
از اقتصاد ااا که موضوع آن رفتار اقتصادی انسان است ،ااا میباشد .از سوی دیگر به نظر
میرساد گام نهایی را کنت ارو و برخی دیگر بر داشتند .آنها یک رویکرد آکسیوماتیک را
برای تئوریهای اقتصااادی برگزیدند؛ رویکردی که تنها رویکرد حاکم بر علم اقتصاااد
بهوی ه اقتصااد خرد است .این در حالی است که اقتصاد خرد نقش هستۀ مرکزی را برای
همۀ دانش اقتصاد ایفاء میکند مارو424 ،4324 ،9ااا .)421براساس این رویکرد ،انتخاب
عقالنی براسااااس ماکزیممساااازی تابع مطلوبیت مقید به یک خط بودجه و ساااایر
محدودیتها بهعنوان موضااوع علم اقتصاااد قلمداد شااد .البته مفهوم عقالنیت از مفهوم
ماکزیممساازی سالطۀ بیشتری پیدا کرد .برای نمونه نظریۀ بازیها براساس عقالنیت ،یا
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مفهوم انتخاب عُقالیی در این چارچوب شکل گرفته است .در کتابهای درسی اقتصادی
نیز تعاریف مختلفی از اقتصاد که همگی ناظر به موضوع آن است ،ارائه شده است4..

 -5روش متناسب با موضوع علم اقتصاد متعارف
اندک توجه به روش نظریهپردازی در اقتصاد نشان میدهد که در اقتصاد به روش قیاسی
معقلیِ محض) و در اوج آن روش ریاضی ،نظریهپردازی میشود؛ هرچند نظریات نهایتاً به
داوری تجربه گذاشااته میشااوند .روش قیاساای به این نحو اساات که یک قیاایۀ کلیه
بهعنوان «اصاال اولیه» نقطۀ آغاز شااکلگیری قیاس اساات .چنانکه در روش اسااتقرائی،
نظریه از مشااهدۀ واقعیات خارجی آغاز می شاود .قییۀ کلیۀ مذکور یا باید بدیهی باشد،
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
یا قیاایای آغازین و منطق اساتخراج قیاایای بعدی از قیاایای نخستین؛ که ریاضیات،
منطق اصالی اساتداللهای قیاسای اسات .اما آنچه حائز اهمیت اسات آن است که همۀ
علوم ،امکان ارجاع همۀ اسااتداللهای خود را بهصااورت قیاساای به بدیهیات نخسااتین
نادارند .به همین دلیل در یک نگاه کلی ،مبادی و اصاااول اولیه در علوم قیاسااای چند
دستهاند 4اا اصول متعارفه قیایایی هستند که خودبهخود بدیهی بوده و نسبتی ضروری
را بیان می کنند .فلساافۀ اسااالمی مدعی اساات که نقطۀ آغازین همۀ اسااتداللهای آن،
قیاایای بدیهی است2.اااا اصول موضوعه حقایقی هستند که مقبولیت عامه دارند ،ولی
بداهت اصااول متعارفه در آنها نیساات .بنابراین با اینکه بدیهی نیسااتند ،بدیهی انگاشااته
میشااوند9.اااا تعاریف تعریف ،قیاایهای اساات که تاتیات یا ماهیت چیزی را برساااند
مسایاسای .)423 ،4921 ،روشن است که «قیایای اولیه» در رویکرد قیاسی اقتصاددانان
ا ا یعنی خصوصیات انسان اقتصادی ا ا از نوع اصول متعارفه نیست که در نتیجه ،انتساب
خصااوصاایات آن بدان بدیهی و ضااروری باشااد و البته روشاانتر اساات که از نوع تعاریف
محض هم نیساات .بنابراین از نوع اصااول موضااوعهای اساات که در میان اقتصاااددانان
مقبولیت عامه یافته اساات .اما و در هر صااورت در روش قیاساای که همان روش ریاضاای
اسات ،تمام گزارهها باید بهصورت منطقی از اصول متعارفه یا اصول موضوعه و یا تعاریف
اسااتخراج شااوند؛ چنانکه در اقتصاااد خرد همۀ گزارهها و نظریات بهصااورت منطقی و با
 4برای نمونه مراجعه شود به هندرسون و کوانت م  ،)3 ،4931هاروی م  ،)94 ،4933تفیلی م  )4 ،4936و موریس
و فیلیپس م.)21 ،4934
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منطق ریاضای از اصاول موضوعۀ آن ،یعنی خصوصیات انسان عقالنی اقتصادی ،استخراج
میشااود مطبیبیان 21 ،4931 ،و لفت ویچ .)3 ،4931 ،بهخوبی روشاان اساات که علم
اقتصااد یک علم قیاسای اسات و خصاوصایات موضوع آن ،یعنی کنش«انسان اقتصادی
عقالنی» ،نقش «اصاول موضاوعه» و فروض بنیادین تئوریهای قیاسی اقتصادی را ایفاء
میکند .اسااسااً هر علمی که با روش قیاسای «اساتدالل» میکند ،از «شرط الزم» برای
اساتفاده از منطق ریاضی برخوردار میشود؛ اما «شرط کافی» برای بهکارگیری ریاضیات
در اساتدالل ،در یک علم قیاسی ،کمیتپذیر بودن موضوع آن است .شاید یکی از دالیلی
که فلسفه بهطور مطلق و بهطور خاص فلسفۀ اسالمی ااا با اینکه یک دانش قیاسی است
ا نتوانسته از ابزار ریاضی در نظریهپردازی خود استفاده کند ،آن باشد که همۀ موضوعات
فلسافی کمیتپذیر نیستند .در هر صورت مهمترین خصوصیت روششناختی «موضوع»
علم اقتصاااد ،یعنی «کنش انسااان اقتصااادی عقالنی» ،که فوقالعاده کمیتپذیر اساات.
انسااان اقتصااادی عقالئی« ،فردی» اساات که هدف او کسااب حد اکثر «منفعت» قابل
محاساابه مسااود برای تولیدکننده و مطلوبیت برای مصاارفکننده) از طریق اسااتفاده از
کاالها و خدمات اقتصادی «شمارشپذیر» میباشد .وی برای تحقق این هدف ،از امکانات
و محادودیتهای کمیتپذیری نظیر درآمد و قیمت نیز برخوردار اسااات .بهعالوه فردی
اسااات که با گزینههای قابل مقایساااۀ معینی برای تحقق اهداف مذکور روبروسااات که
میتواند میزان اثرگذاری هر یک از گزینهها را برای تحقق آن« ،محاسبه» کند .مهمتر از
همه ،وی از قدرت عقالنی کامل و نیز اطالعات کامل برای انجام «تمام محاسااابات مورد
نیاز» در فرایند انتخاب بهترین «رفتار» برخوردار اسااات .وی در نهایت ،انتخابی را انجام
میدهد که بهتر از آن امکانپذیر نیست .یعنی هر انتخاب دیگری غیر از آن ،وضعیت وی
را بدتر میکند .مجموعۀ خصااوصاایات مذکور نشااان میدهد که گویی انسااان اقتصااادی
عقالنی« ،ریاضیدانی» است که «زندگی اقتصادی» خود را رقم میزند.
حال سؤال اساسی این است که چرا واقعاً در اقتصاد چنین اتفاقی افتاده است؟
پیرو و مینی م .)21 ،4912معتقد است که فلسفۀ دکارتی پایه و مبنای اساسی حاکمیت
روش قیاسای و ریاضای بوده و تعریف خصاوصایات انسان عقالنی و اقتصادی را بهعنوان
مهمترین آکسایوم آن در تئوریهای متعارف اقتصاادی فراهم کرده است «آئین دکارتی
از فرانساه از طرق آثار الک و هیوم در انگلساتان گساترش یافت و به دست این دو وارد
اقتصاد گردید و ماهیت و نهاد آن را تا عصر حاضر تعیین کرد».

تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد...

قبال از دکارت دانش همان چیزهایی بود که از حس بهدسااات میآمد .چیزهایی که در
حرکت به نظر میرساایدند مثل خورشااید ،حرکت میکردند یا اگر مثل زمین ساااکنند،
پس ساااکنند .اما دکارت یادآوری کرد که حواس بساایار غیر قابل اعتمادند؛ بنابراین جا
دارد که انساان در همۀ پیامهای شناختی حواس آدمی شک کند .او با شک در همهچیز
در جسااتوجوی بنیانگذاری دانش بر تکیهگاههای یقینی برآمد و برآن شااد که «روش
ریاضی» این مطلوب را تأمین میکند .اما همانگونه که مکرر گفته شد ،ریاضیات به یک
نقطۀ آغاز نیاز دارد که یقینی بودن اساتنتاجات ریاضای به یقینی بودن آن وابسته است.
دکارت قائل بود که ما از برخی از دانسااتههای یقینی برخورداریم که مواد اولیۀ فکر ما را
میساازند .اساتدالل و اساتنباط قیاسی ،یک دستگاه نظری است که مفاهیم را از همان
مواد اولیه به یکدیگر میدوزد و آنها را بهسوی اثبات به جلو میراند .مهمترین پیشفرض
اساسی دکارت این بود که هر واقعیتی ا ا حتی واقعیتهای انسانی ا ا دارای کمیت ممتد
اسات .بنابراین گویی همۀ واقعیتها ،موضاوع استداللهای ریاضی قرار میگیرد و همین
نگاه بود که به تعبیر پیرو و مینی ریشااههای «انسااان اقتصااادی» در دانش اقتصاااد را
سااااخته اسااات مپیرو و مینی .)93 ،4912 ،انساااانی که تمام رفتارهایش با قیاسها و
محاسابات ریاضای شکل میگیرد و با قیاسها و استداللهای ریاضی فهمیده و شناخته
میشاود .دکارت در همۀ یافتههای حواس شک کرده بود و یقین را صرفاً محصول تبدیل
همۀ واقعیتهای طبیعی و انساانی به مفاهیم هندسای و اساتنتاج قیایای منطقی از آن
میدانسات .رویکرد معرفتشاناختی دکارتی سابب شاد تا دانشمندان علوم اجتماعی از
جمله اقتصااد ،برای تبیین واقعیتهای اجتماعی ،اصولی ماصول موضوعه) را که در مورد
«طبیعت بشاار» باور دارند بهعنوان نقطۀ شااروع همۀ اسااتداللهای قیاساای خود انتخاب
کنند تا بتوانند به قیاایای سودمندی دست پیدا کنند مهمان .)44 ،انسانی که در دوران
معاصااار و مدرن غرب ،معرفی اولیه و اسااااسا ای آن توساااط دکارت بهعنوان نقطۀ آغاز
اوماانیسااام صاااورت پذیرفت و به وسااایلۀ بنتام ،هیوم ،کانت ،بیکن و ...ادامه یافت ،در
چارچوب مفاهیم انساان اقتصاادی و انساان عقالنی ،موضاوع دانش اقتصاد قرار گرفت و
نهایتاً در چارچوب نظریۀ انتخاب عقالنی اااا که یک بیان ریاضایاتی قوی از ماهیت بشر
اسات اااا مفروض اساسی نظریهپردازی اقتصاد متعارف قرار گرفت .انسانِ معرفی شده از
سااوی دکارت ،چه بهعنوان فاعلِ شااناخت و چه بهعنوان موضااوع شااناخت ،یک انسااان
ریاضایاتی و در نقطۀ اوج آن یک ریاضایدان اسات .بر همۀ کساانی که با دانش اقتصاااد
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متعارف آشاانایی ابتدایی دارند ،روشاان اساات که این دانش مجموعهای از اسااتداللهای
انسانی ریاضیدان م= اقتصاددان) است که رفتار یک انسان ریاضیدان م= انسان اقتصادی
و عقالنی) را در موضااوعات اقتصااادی تبیین میکند .مهمترین وی گی رویکرد ریاضاای،
قیاسای بودن آن اسات .یعنی از آن ساو که خصاوصایات انساانِ موضاوع علم اقتصاد را
پیشاپیش میشناسیم ،همان خصوصیات را نقطۀ آغاز یا اصل موضوعه برای نظریهپردازی
با روش منطقی و ریاضای قرار خواهیم داد .بنابراین میتوان گفت «روش» علم اقتصاد از
آن سو ریاضیاتی شد که «موضوع» آن اا بر مبنای فلسفۀ دکارتی ا انسان اقتصادیشده
بود؛ یعنی موضوع ،روش متناسب خودش را نیز بهوجود آورد.

« -6موضوع» علم اقتصاد اسالمی
با این مفروض که علم بهمعنای توصیف ،تبیین و پیشبینی روشمند رفتارها و کنشهای
واقعی و عینی انسان به منظور کنترل و یا تجویزهایی در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی
انساان اسات ،برای هر علمی از جمله اقتصااد و اقتصاد اسالمی نیز چنین مسئولیتی در
قلمرو زندگی اقتصاادی رقم می خورد .بر این اساس ،در مورد علم اقتصاد اسالمی دو نوع
رویکرد شاکل گرفته است مجالب توجه آن است که هر دو رویکرد بر اساس دو نوع نگاه
متفاوت به «موضاوع» علم اقتصاد اسالمی شکل گرفته است) .رویکرد نخست بر آن است
که مالک اساالمیت «علم اقتصاد» به اسالمیت و مسلمان بودن موضوع آن یعنی «کنش
انساان اقتصاادی» مربوط میشود .بنابراین آنگاه که رفتار واقعی انسان مسلمان بهوسیلۀ
متدولوژی و نظریات اقتصاااد متعارف توصاایف ،تبیین و پیشبینی میشااود ،علم اقتصاااد
اساااالمی باهوجود میآید.رویکرد دوم بر آن اسااات که آنگاه که رفتار «مطلق انساااان
اقتصادی» در چارچوب مبانی و معارف اسالمی تبیین میشود ،علم اقتصاد اسالمی شکل
میگیرد .بنابراین اسااالمیت علم اقتصاااد به اسااالمیت منابع شااناخت باز میگردد ،زیرا
«موضااوع» اقتصاااد اسااالمی با اقتصاااد متعارف متفاوت نخواهد بود .بر این اساااس ،تنها
تفاوت اقتصااااد اساااالمی با اقتصااااد متعارف در این خواهد بود که اقتصااااد متعارف در
نظریهپردازی پیرامون کنش انسااان اقتصااادی از همۀ منابع معتبر شااناخت یعنی عقل،
تجربه ،شااهود و وحی اسااتفاده نمیکند .شاااید شااهید صاادر در میان قائالن به رویکرد
نخسات از شاهرت و اثرگذاری بیشاتری در قلمرو اقتصااد اسالمی برخوردار باشد .شهید
صادر با تفکیک مشاهور خود بین«مکتب» و «علم» اقتصاد ،معتقد است که هماکنون از
منظر اساالمی ،امکان دساتیابی به مکتب اقتصااد اسالمی وجود دارد ،زیرا مکتب اقتصاد
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اسااالمی با یافتن روابط ساایسااتمی و سااازگار بین معارف اسااالمی و بهطور خاص احکام
فقهی اقتصاادی قابل دساتیابی اسات؛ اما امکان دساتیابی به علم اقتصااد اسالمی وجود
ندارد ،زیرا علم اقتصااد اساالمی آنگاه به وجود میآید که با عمل و رفتار جامعۀ اسالمی
براسااس باورها ،ارزش ها ،احکام و اخالق اسالمی در قلمرو مکتب اقتصادی اسالم ،زمینۀ
مطالعات علمی متجربی) برای توصااایف ،تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصاااادی فرد و
جامعۀ مسالمان فراهم میشود مصدر4413 ،ق .)991-994 ،براساس این رویکرد ،روشن
اسات که علم اقتصاد اسالمی با علم اقتصاد با موضوع فهم رفتار اقتصادی مسلمانان برابر
اسااات .بنابراین علم اقتصااااد اساااالمی هیچ مسااائولیتی برای فهم رفتار و واقعیتهای
اقتصادی سایر جوامع و سایر انسانها بر عهده ندارد .احمد شوقی دنیا نیز بر آن است که
رویکرد رایج میان پ وهشاگران اقتصااد اسالمی ،آن است که موضوع علم اقتصاد اسالمی
«رفتار اقتصاادی انساان مسالمان» اسات مشوقی دنیا .)492 ،4932 ،منذر کهف و سید
حساین میرمعزی نیز موضاوع «علم اقتصااد اساالمی» را «رفتارهای انساان مسلمان در
جاامعۀ اساااالمی» می دانند مکهف462 ،4932 ،؛ میرمعزی .)1 ،4936 ،براسااااس این
رویکرد ادبیات گساتردۀ علمیای در قلمرو اقتصاد اسالمی بهوجود آمده است .4مهمترین
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
اقتصادی مطلق انسان اااا میداند ،آن است که جامعۀ اسالمی میتواند و یا باید مثل هر
جاامعۀ دیگری ،علمی مخصاااوص برای فهم واقعیت زندگی خود و ناظر به نیازهای خود
داشته باشد؛ بنابراین منطقی و مفید نیست تا از یک علم واحد جهانی ا بهوی ه آنگاه که
میدانیم آن علم ،نظیر علم اقتصاااد کنونی ،برآمده از نیازها و اقتیااائات جامعه و فرهنگ
خاص غرب کنونی اسات اااا ساخن گفته شود .از سوی دیگر به دلیل مرتبطسازی علم
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
الف) در چنین رویکردی اااا چنانکه مقاالت مورد بررساای نیز نشااان میدهد اااا روش
نظریهپردازی و تا حدی تئوریهای «دانش متعارف اقتصااااد» پذیرفته میشاااود و فقط
 4برای نمونه حسینی ،4932 ،مص 21 .ا)21؛ میرمعزی/4939 ،الف ،مص 419.ا)494؛ ب ،مص 49.ا)96؛ ج،
مص 3.ا)91؛ نظرپور ،4934 ،مص 44 .ا)44؛ پور فرج ،4931 ،ص494و رجائی ،4933 ،مص 23 .ا.)26
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«موضاوع علم اقتصااد» از انسان غربی با انسان اسالمی مانسان مورد تأیید اسالم) جابجا
میشااود .به نظر میرسااد اکثر قائالن و عامالن به این مبنا نمیتوانند به چنین نتیجهای
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
آنکه شناختها و علوم غیراسالمی متعارف را برای شناخت آ نها وافی به مقصود دانست.
پیداسااات که شا اق نخسااات ،معقول و مقبول نیسااات .بهعالوه مبانی اعتبار دانشهای
غیراساالمیِ متعارف نیز با دالیل مختلف ،نمیتواند اشاکاالت معرفتشاناسانۀ اسالمی را
پاسخ گو باشد .واقعیت آن است که نظام واقعیِ سبب و مسببی حاکم بر عالم و آدم و نیز
گسترۀ هستی عالم و آدم اا که معارف اسالمی آن را نمایان میکند ا برای وجود داشتن
و نیز اثر گذاری ،منتظر و مشااروط به ایمان و کفر انسااان نمیماند .انسااانها و جوامع
غیرمسالمان نیز تحت تأثیر واقعیاتی ،زیسات دنیوی خود را به سامان میکنند که بدون
«وحی» آن واقعیاات را یاا به دلیل محدودیتهای شاااناختی«نمیبینند» و یا به دلیل
فقادان ایمان«ندیده» می انگارند؛ اما و در هر صاااورت ،آنها واقعاً وجود دارند و بر عالم و
آدم مکاافر و مومن) اثرگذارند .علم اساااالمی مسااائولیت نمایاندن چنین واقعیاتی را در
زندگی انسان اااا و نه فقط انسان مسلمان اااا بر عهده دارد .ضمن آنکه به دلیل همین
محدودیتهای شناختی «همه انسان» در دانشهای متعارف اساساً قابل شناخت نیست.
ج) یکی از نتاایج غیرمعقول و غیرمقبول این رویکرد آن اسااات که مالکی برای حقانیت
نظریهها و علوم باقی نمیماند ،زیرا باید پذیرفت که علم اقتصااااد غربی برای جوامع خود
آنها معقول و درست است .مهمتر از آن ،به تعداد جوامع و فرهنگهای جداً متفاوت ،علم
متفاوت معقول و البته مقایساه ناپذیر وجود خواهد داشاات .از آن سااو که گستره و ضیق
محدودۀ فرهنگها و جوامع نیز نسابی اسات ،تعدد و تنوع علوم به ساامت بیشمار میل
میکند .این موضاوع ضامن آنکه با حقانیت رقیبناپذیر معارف اساالمی ناسااازگار است،
زمیناۀ «مفااهماه» و تفااهم را در جامعۀ جهانی منتفی خواهد کرد ،درحالیکه واقعیت
خارجی از امکان و نیز وقوع شناختهای جوامع مختلف از یکدیگر خبر میدهد.
د) چنین رویکردی اسااسااً «ارتباط شاناختیِ» علم اقتصااد اسالمی را با اسالم و معارف
اسالمی قطع میکند و بنابراین علم اقتصاد از ظرفیت معرفتی اسالم بیبهره خواهد ماند.
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هاااا) براسااس چنین رویکردی ،علم اقتصااد اساالمی در بهترین وضعیت نیز فقط برای
جوامع اساالمی مفید خواهد بود؛ بنابراین منطقی است که جوامع غیراسالمی از آن هیچ
بهرهای نبرند.
و) به نظر میرسد چنین رویکردی با متن نصوص دینی ا ا بهوی ه قرآن کریم ا ا که مملو
از گزارههایی اسااات که واقعیت زندگی انساااانها و جوامع غیرمؤمن به خدا را توضااایم
میدهد ،ناساااازگار اسااات .واقعیت آن اسااات که «وحی» منطقاً به دلیل برخورداری از
ظرفیت بینهایت ،شاناختی است که مبتنی بر «فطرت» مشترک همۀ انسانهاست و در
همین عرصه نیز تواناتر خواهد بود.
بناابراین بهتر و منطقیتر آن اسااات کاه باهجاای آنکاه فقط تبیین و پیشبینی رفتار
اقتصاادی «انسان مسلمان» موضوع علم اقتصاد اسالمی قلمداد گردد ،تبیین و پیشبینی
رفتار اقتصاادی «مطلق انساان» با استفاده از همۀ منابع معتبر اسالمیِ شناخت ،موضوع
اقتصاد اسالمی قلمداد گردد ،که در این صورت علم اقتصاد اسالمی برابر با علم حقیقی و
کامل اقتصااد خواهد بود .علمی که ضامن آنکه رفتار انسان مسلمان را توضیم میدهد،
خود را محدود و منحصر در آن نمیسازد؛ چنانکه انس زرقاء با صراحت نوشته است «به
نظر من اقتصاد اسالمی ،پدیدههای اقتصادی را در سراسر جامعۀ بشری ،اعم از اسالمی و
غیراساالمی ،مطالعه میکند .این بحد میتواند از ساوی قرآن و سانت پشتیبانی شود»
مزرقاء .)429 ،4932 ،براساس این نتیجهگیری آنچه که پراهمیت است ،شناخت اسالمی
پیشینی از «موضوع» علم اقتصاد است که وظیفۀ فلسفۀ اسالمی است.

 -7فلسفۀ اسالمی و « موضوع» و «روش» علم اقتصاد
براسااس نظریۀ عالمه طباطبایی و شهید مطهری ،اثبات وجود «موضوع» هر علمی و در
نتیجه شناسایی اولین مالزمات منطقی موضوع ااا که اصول موضوعه و مفروضات اساسی
هر علمی را میساازد اااا برعهدۀ فلسفه است .بنابراین سؤالی که باید به فلسفۀ اسالمی4
عرضاه شاود آن اسات که آیاخصوصیات انسان اقتصادی عقالنی ممفروض در علم اقتصاد
متعارف) «وجود» دارد؟ بر فرض وجود ،آیا «روشای» که اقتصاد متعارف برای شناخت او

 4از آن جهت که قله و نیز آخرین و کامل ترین و نیز مکتب مسلط فعلی در فلسفۀ اسالمی ،حکمت صدرایی است،
منظور از فلسفۀ اسالمی در این مقاله ،فلسفۀ صدرایی است.
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برگزیده ،رو شی عقالنی است؟ بدیهی است در صورت منفی بودن پاسخ به سؤال نخست،
نوبت به طرح سؤال دوم نمیرسد.
این مقاله بر آن اسات که وی گی اسااسای انساان در نگاه حکمت صادرایی «صیرورت و
شادن مساتمر وجودی و مدیریتپذیر انساان به ساوی کمال مطلق» با استفاده از همۀ
ظرفیتهای هسااتی مؤثر بر اوساات .این مبنای انسااانشااناختی ،بر مبانی و اصااول عام
هساتیشاناختی که انساان نیز بخشای از آن است ،استوار است .زیرا هر چیزِ موجود ،از
وی گیهای عام وجود برخوردار است .بنابراین هر توضیحی در مورد هستی انسان ا ا مثل
الگوی انسااان اقتصااادی عقالنی ااا ا باید تمام اقتیااائات و مالزمات منطقی قوانین عام
هستیشناختی را تأمین کند.از منظر حکمت صدرایی ،نخستین اصل هستیشناختی آن
اسات که اصاالت بهمعنای منشئیت آثار مبه معنای حد و مرز بین موجودات) با «وجود»
اساات و نه با ماهیت مموسااوی خمینی .)422 ،4934 ،بر این اساااس ،همۀ تفاوتهای
مشااهود در بین انسااانها و جوامع انسااانی به یک امرِ وجودی در آنها باز میگردد .اصاال
دوم ااا که مبنای روشنتری برای بحد ماست ااا اصل تشکیک وجود است مطباطبائی،
 .)41 ،4962بر این اساااس ،تفاوتهای موجودات از جمله انسااانها و جوامع انسااانی به
تفاوت در شاادت و میزان برخورداری از سااطم و شاادت وجود ،مرتبط اساات .حرکت
جوهری اصل سوم هستیشناختی است مهمان .)211،بر اساس این اصل ،حرکت و تغییر
بهعنوان مشاهودترین خصوصیت حیات دنیوی و حیات انسانی در این دنیا فقط در قلمرو
عوارض ،ظواهر و نمودها نیسات ،بلکه تات ،جوهر و تمام هستی همۀ موجودات متغیر از
جمله انساان ،در حال حرکت و تغییر وجودیِ پیوساته از قوه به فعل میباشاد .این اصل
اساسی اااا که در ماهیت خود تمام مالزمات منطقی دو اصل پیشین را داراست اااا پایۀ
اصالی شاکلگیری ایدۀ صایرورت مساتمر وجودی انساانها ،بهعنوان مهمترین مختصۀ
آدمی اسات .از سوی دیگر بر سرتاسر هستی نظام علی و معلولی حاکم است .هیچ سطم
وجودی و امری که قبالً وجود نداشته ،بدون علت شکل نگرفته است مهمان ،ص .)426تا
اینکه ساالساالۀ علل به خداوند منتهی گردد برخوردار شااود« .علم» و «عمل» دو علتی
هسااتند که انسااان را از یک سااطم وجودی به سااطم دیگر وجود منتقل خواهند کرد.
نسااابت وجود به خداوند ،وجوب بالذات اسااات و به علتی نیاز ندارد که محمول را به او
نسابت دهد ،اما موجودات تمامی عوالم ،یا بدون واساطه و یا باواسطه عین فقر و ربط به
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تات باریتعالی هساااتند مموساااوی خمینی/4913 ،الف .)11 ،پیداسااات که علت غائی
آفرینش ،بهعنوان هدف خلق مدام عالم و آدم ،جز کمال و کامل مطلق نمیتواند باشد.
خلق مدام و صایرورت مستمر وجودی عالم و آدم بهترین جلوهگاه مشاهدۀ توحید ربوبی
ااا بهعنوان تفاوت اصلی نگاه اسالم به نقش خدای کریم در تداوم جهان ااا در مقایسه با
رویکرد دئیساتی اااا بهعنوان مبنایی برای انکار ربوبیت الهی درعالم اااا است .دئیسم بر
خالف مارکسااایسااام نیازی ندارد تا خالقیت نخساااتین خداوند را انکار کند ،اما ربوبیت
مساتمر الهی را بهخاطر ضارورت عدم محدودیت برای آزادی مطلق انسان انکار میکندم
رجوع شاود به دائرۀ المعارف بریتانیکا ،تیل واژۀ دئیسام) .اما صیرورت مستمر عالم ،گواه
روشانی اسات که اگر خلق نخساتین به خالق نیازمند اسات ،صیرورت وجودی پیدرپی
عالم و آدم نیز به خالق وابسته است .توحید ربوبی بهترین استدالل هستیشناختی برای
معرفت شناسی اسالمی است؛ زیرا تغییر مستمر وجودی انسان ،در بستری که مدام تحت
تاأثیر عوامال ماادی و فراماادی بهوجود میآید ،محال اسااات توساااط عقل آدمی قابل
پیشبینی و مدیریت باشاد .البته روشن است که عقل تجربهگرای غربی که تا حوادث به
وقوع نپیوندد ،نمیتواند دربارۀ آن اظهار نظر کند و بهعالوه اساااس ااً برای عوامل فرامادی
موجودیتی قائل نیساات ،از این جهت از وضااعیت اساافبارتری برخوردار اساات .همین
ضااارورتهااسااات کاه نقشآفرینی ربوبیات الهی را عالوه بر تکوین عالم برای مدیریت
تشاریعی حیات متغیر فردی و اجتماعی انسان اااا که همیشه در چالش بین پیشرفت و
انحطاط قرار دارد اااااا حکیمانه میساااازد .در یک کالم ،اگر وجود «خالق» برای خلق
نخستین عقالً ضرورت دارد ،وجود «رب» برای خلق صیرورت وجودی مستمر عالم و آدم
نیز عقالً ضاارورت دارد؛ زیرا بر خالف مبانی دئیسااتی هنوز خلق عالم و آدم پایان نیافته
اسات .به این ترتیب شااید بتوان بهگونهاى بسایار فشارده بیان داشت 4اااا جهان واحد
است2.اااا جهان و تمام اجزاى آن یک کنش مدام است .معجزۀ جهان هر لحظه در حال
وقوع اساات9.اااا این کنش مدام مفرآیند) جهتدار اساات .مبدأ و مقصااود دارد .جهان از
خداوند تراویده و به سااوى او فرا مىبالد4.اااا حرکت از نهاد پدیده برمىخیزد و شاارایط
بیرون ،نهاد را آمادۀ حرکت مىکند2.اا شخصیت هر پدیده یک فرآیند است6.ا وجود بر
ماهیت مقدم است.
 -1-7تفاوت انساا در فلسافۀ اساالمی با انساا در ا گوی انساا اقتصادی
عقالنی
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بر اسااس مطالب پیشگفته« ،انساان» در چارچوب نظری فلسفۀ اسالمی با «انسان» در
الگوی انسان اقتصادی عقالنی دارای تفاوتهای اساسی هستیشناختی و معرفتشناختی
تیل است
 -1-1-7تفاوتهای هستیشناختی
در نوع نگاه به «واقعیت انسان» تفاوتهای اساسی این دو رویکرد عبارتند از
یکم؛ در چارچوب حکمت صادرایی ،انساان برخالف سایر ممکنات ،هویّت خاص ،ماهیت
ثابت و مرتبۀ وجودى ثابتى ندارد؛ بلکه در ظرف طبیعت به مقتیاااى حرکت جوهرى و
اتحاد و یگانگى اش با بدن بهطور دائم در حرکت بوده و از مرتبه اى به مرتبۀ دیگر به
سامت بیپایان منتقل مىشاود و در هر آنى از آنات به شىء تازهاى منقلب مىگردد و از
هر مرتبه اش ماهیت خاصاى انتزاع مى شود ممالصدرا ،4963 ،ج949 ،3و .)944چنانکه
اساتاد محمد تقی جعفری بهروشانی نوشاته است «اساسیترین عنصری که انسان را از
غیرانسان جدا میکند عنصر «باید بشود» است که نابترین مخت آدمی است .اگر عمر
جهان هساتی میلیاردها میلیارد برابر عمر واقعیاش باشاد ،هیچ روزی فرا نخواهد رساید
که یک جزء از این جهان مغیر انساان) یا کل مجموع هساتی ،آگاهانه و از روی احساس
آزادی ،جریانی به نام «باید بشااوم» داشااته باشااد» مجعفری .)92 ،2291 ،این در حالی
اسااات که خصاااوصا ایات و وی گیهای انساااان اقتصاااادی بیش از حد معین ،نهایی و
انعطافناپذیر اسات .چنانکه حکیم سابزواری نیز گفته اسات نفس انسان دارای مراتب
بیشااماری اساات و در تکامل خود حد نهایتی ندارد .به هر مرتبهای که میرسااد ،مرتبۀ
باالتری وجود دارد؛ پس نفس نمیتواند ساااکن شااود و آرام گیرد» مساابزواری،4912 ،
 .)21مهم تر از همه آنکه ،از منظر اساتاد شاهید مطهری اااا با استناد به آراء مالصدرا ا
«تغییر مساتمر انسااان» تفاوت اساااسای انسااان و حیوان تلقی میشااود،ممطهری4919،
 .)942،مقصاد این تحول هم کمال انساان و انساان کامل است؛ ممطهری234 ،4924 ،
و.)232درحالیکه براساااس الگوی انسااان اقتصااادی عقالنی ،انسااان دارای خصااوصاایت
تعیینشده و پایانیافتهای است.
دوم؛ براسااس الگوی انساان اقتصاادی عقالنی ،یک «انسان واحد جهانی» ،فرافرهنگی و
فراتاریخی وجود دارد ،درحالیکه براسااس حکمت صادرائی ،انسان به دلیل قدرت ایجاد
تغییر مساتمر ،منطقاً به «بیشامار انساان» تبدیل میشاود .نتیجۀ اسااسی این رویکرد
فلسافی به حقیقت انساان ،تفاوتهای اساسی افراد انسانی در مرتبه و درجۀ شدن است؛

تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد...

تفاوتهایی که افراد انسااانی را به شاادت از یکدیگر متمایز میکند .تفاوتی که براساااس
نظریۀ مالصااادرا هر« فرد» انساااانی را به یک «نوع» متمایز تبدیل میکند ،ممطهری،
.)246 ،4919
ساوم؛ براساس نظریۀ اسالمی فطرت« ،تغییر» و «تنوعِ» مذکور در «فرد» و «جامعه» ،بر
بستری از «داشتهها» و «گرایشات» تاتی مشترک انسانی رقم میخورد .از منظر حیرت
امام خمینی مبهعنوان یک فیلسااوف صاادرایی که در قلمرو «فطرت» نظریهپردازی کرده
است) مقصود از فطریات ،امورى است که جمیع سلسلۀ بشری در آن متفق باشند و هیچ
عاادتى و ماذهبى و محیطى و اخالقى در آن تأثیرى نکند .وحشااایت و تمدن ،بَدَویت و
حیاریت ،علم و جهل و ایمان و کفر و سایر طبقهبندیهاى سلسلۀ بشرى ،امور فطریه را
تغییر ندهد و آنچه اختالف بین آنهاسات ،در اصال امر فطرى نیسات ،بلکه در اشتباهات
در مصداق است مموسوی خمینی.)33 ،4911 ،
و در مورد مصادیق گرایشات فطری نوشته است
«باید دانساات که عشااق به کمال مطلق که از آن منشااعب شااود عشااق به علم مطلق و
قادرت مطلقاه و حیات مطلقه و ارادۀ مطلقه و غیر تلک ،از اوصااااف جمال و جالل ،در
فطرت تمام عائلۀ بشاار اساات و هیچ طایفهاى از طایفۀ دیگر ،در اصاال این فطرت ممتار
نیستند ،گرچه در مدارج و مراتب فرق داشته باشند »...مهمان.)31 ،
البته در یک نگاه اجمالی ،مصاادیق اصلی گرایشات فطری عبارتند از حقیقتطلبی ،میل
به جاودانگی ،منفعتطلبی ،لذتطلبی ،عشااقورزی ،زیباییدوسااتی ،میل به پرسااتش،
قدرتطلبی ،آزادیخواهی ،حب به فیاااائل اخالقی مموساااوی خمینی4911و  4931و
مرتیی مطهری .)4911 ،البته بدیهی است که این تعداد به معنای استقراء تام نیست.
همان گونه که از حیارت امام خمینی نقل شاد ،همۀ گرایشات مذکور ،از عشق به کمال
مطلق منشعب میشوند ،و امام در نامۀ تاریخی خود به گورباچف« ،کمال و کامل مطلق»
را دقیقاً برابر با «خدای متعال» دانسته است
«انسااان در فطرت خود هر کمالى را بهطور مطلق مى خواهد و شااما خوب مى دانید که
انساان مى خواهد قدرت مطلق جهان باشاد و به هیچ قدرتى که ناق اسات ،دل نبسته
است .اگر عالم را در اختیار داشته باشد و گفته شود جهان دیگرى هم هست ،فطرتاً مایل
اسات آن جهان را هم در اختیار داشته باشد .انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود
علوم دیگرى هم هست ،فطرتاً مایل است آن علوم را هم بیاموزد .پس قدرت مطلق و علم
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مطلق باایاد بااشاااد تا آدمى دل به آن ببندد .آن خداوند متعال اسااات که همه به آن
متوجهیم ،گرچه خود ندانیم .انسااان مى خواهد به «حق مطلق» برسااد ،تا فانى در خدا
شود ».مموسوی خمینی/4913 ،ب.)229 ،
بر اساااس مطالب مذکور ،روشاان اساات که انسااان اقتصااادی عقالنی ،تحقق«گرایش
لذتطلبی و منفعتطلبی» را تنها هدف رفتارهای آدمی میداند؛ به همین دلیل اسااات
که زندگی چنین انسانی به سختی به «سمت خدا» خواهد رفت.
چهارم؛ با وجود آنکه انساااان دارای گرایشاااات متعدد و نیز قوا و ابعاد وجودی متعددی
اسااات ،اما مجموع موجودیت انساااانی یک هویت واحد تجزیهناپذیری دارد .در فلسااافۀ
اسااالمی شااناخت حقیقی وحدانیت و عینیت صاافات و اسااماء متکثر و متعدد خداوند ا
نظیر اصال شاناخت خداوند اااا از راه شناخت و درک «وحدت» ابعاد «متکثر» وجودی
نفس و تات انسانی دانسته شده است.
پنجم؛ براساااس نظریۀ اصااالت توأمان جامعه و فرد ،جامعه نیز مثل فرد ،دارای اصااالت و
هستی است .ممطهری29 ، 4923،ااا  )99چنانکه منطبق با نظریۀ عالمه طباطبایی فرد
جامعه را در راساتای تحقق اهداف خویش استخدام میکند .از نظر ایشان ،بالطبع مدنی
بودن آدمی به همین معناساات .بنابراین فرد آزاد از تأثیرات اجتماعی اااا چنانکه نظریۀ
انسان عقالنی مبتنی بر آن است ا «واقعیت خارجی» ندارد.
 -2-1-7تفاوتهای معرفتشناختی
یکم؛ براسااس نظریات برآمده از فلسفۀ اسالمی ،فهم روشمند «تفاوت انسانها» حداقل
به اندازۀ «شاباهت انسانها» حائز اهمیت خواهد بود .بنابراین یک «انسان» واحد جهانی
که در قالب الگوی انسان عقالنی اقتصادی صورتبندی میشود ،اساساً نمیتواند کاشف و
حاکی از «واقعیت انسانها» باشد.
دوم؛ بر اسااس نظریات برآمده از فلسفۀ اسالمی ،فهم روشمند «تغییرات» فرد و جامعه،
بیش از «ثابتات مشاااترک» انساااانها حائز اهمیت خواهد بود .بنابراین برابرانگاری همۀ
انساااانهای همۀ «جوامع» و نیز همۀ «تاریخ» با الگوی انساااان اقتصاااادی عقالنی ،با
این«واقعیات» سازگار نیست.
ساوم؛ «واقعیت» تأثیر متقابل فرد و جامعه را نمیتوان بهوسایلۀ الگوی انساان اقتصادی
عقالنی توضاایم داد زیرا این الگو اساااساااً همۀ رفتار انسااان را فقط در چارچوب تحقق

تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد...

حاداکثری عقالنی مناافع فردی با داشاااتههای فردی و در یک فیاااای بریدۀ از جامعه
توضیم میدهد .
چهاارم؛ تبیین انساااان و رفتارهایش فقط بر اسااااس «منافع و لذائذ مادی» یک تبیین
واقعی نیساات ،زیرا واقعیت انسااان ،دارای گرایشااات متعدد تاتی و فطری اااا در نتیجه
اهداف متعدد و البته مرتبط اااا ا اساات که انساااان تاتاً به دنبال تحقق حداکثری همۀ
آنهاساات .بر اساااس وحدت و عینیت همۀ ابعاد وجودی انسااان ،گویی گرایشااات متعدد
انساانی به جای اینکه بهصاورت حاصلِجمع در کنار یکدیگر قرار داشته باشند ،بهصورت
حاص الِضاارب در هم تنیده شاادهاند؛ بنابراین صاافر شاادن یا صاافر انگاشااتن هر یک از
گرایشاات تاتی به معنای صافر انگاشاتن انسانیت است .به عبارت دیگر در این صورت از
انساان ساخن گفته نمیشاود .بر این اسااس ،فرض آنکه بهوسیلۀ الگوی انسان اقتصادی
عقالنی فقط «واقعیت» بُعد اقتصاادی انسان و رفتارهایش توضیم داده میشود نیز واقعی
و امکانپذیر نیساات ،زیرا واقعیت انسااان یک کل تجزیهناپذیر اساات .بنابراین بُعد رفتار
اقتصاادی انساان نیز تنها در صورتی بهصورت «واقعی» توضیم داده میشود که بهعنوان
معلول و محصول همۀ گرایشات و انگیزههای انسانی دیده شود.
« -2-7روش» متناسب با نگرش فلسفه اسالمی در بارۀ «موضوع» علم اقتصاد
نگرش فلساافۀ اسااالمی به مبانی «هسااتیشااناختی» و «معرفتشااناختی» مرتبط با
«موضوع» اقتصاد ،الزامات تیل را در قلمرو «روششناسی» اقتصاد در پی دارد
یکم؛ از آنسااو که «تغییر» و «صاایرورت» فرد و جامعه در یک فرایند تأثیر متقابل،
خصاوصایت اصالی«انساان» در همۀ ابعاد زندگی اسات ،برنامهریزی برای «ساختن
آیناده» بیش از «پیشبینی آیناده» ممکن و در نتیجاه معقول خواهد بود .به نظر
میرساااد که اساااتداللهای این مقاله را میتوان بهعنوان مبانی اهمیت وی ۀ جهت
«هنجاری و ارزشای» در اقتصااد اسالمی و نیز اهمیت وی ۀ «نظامسازی» در اقتصاد
اسالمی قلمداد نمود.
دوم؛ بیگمان مهمترین اسااتدالل برای اعتبار روش تجربی ،شااباهت «نمونه» مورد
پ وهش با «جامعه» مورد توصاایف ،تبیین و پیشبینی علمی اساات .زیرا همۀ فایدۀ
پ وهشهای علمی آن اساات که نتیجۀ مطالعۀ «موارد اندک» را میتوان به مجموعۀ
بساایار بزرو و پرشاامار تعمیم داد .از آن جهت که مصااادیق «موضااوعات» علوم
طبیعی از منظر شاباهت« ،حداکثری» هستند ،بنابراین روش تجربی در قلمرو علوم
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طبیعی از اعتبار حداکثری برخوردار اسات .اما با توجه به استداللهای این مقاله در
مورد «تنوع انسانها» در یک عصر و نیز «تغییر» فرد و جامعه در طول زمان ،تعمیم
نتایج مطالعات تجربی انجامشاااده در «گذشاااته» برای «حال و آینده» و یا «حال»
برای «آینده» بهعالوۀ تعمیم نتایج مطالعات تجربی انجامشاااده در مورد بخشااای از
انسااانها برای جمعیت بیشااتری از انسااانها ،از اعتبار مورد باور امروز جامعۀ علمی
برخوردار نخواهاد بود .این مبنا را میتوان اساااتداللی برای تردیدهای مشاااهود در
ادبیاات اقتصااااد اساااالمی ،در مورد میزان اعتبار مطالعات تجربی قلمداد نمود .اما
مطاالعاات تجربی باه هادف نماایاندن کمیت و کیفیت «تغییر» و «تفاوت» فرد و
جاامعه بر بساااتری از مشاااترکات و شاااباهت های فطری ،از اهمیت و اعتبار الزم
برخوردار خواهد بود .در این صاورت است که نمیتوان نتایج مطالعات در یک کشور
را در مورد کشااورهای دیگر تعمیم داد؛ ضاامن آنکه تعمیم در قلمرو جوامع مشااابه
یکدیگر ،اعتبار خواهد داشت.
سااوم؛ براساااس نتایج این مقاله ،عالوه بر اسااتداللهای متعارف در مورد تردید در
اعتبار نظریۀ برآمده از مطالعات تجربی ،اساااتداللهای دیگری نیز اقامه شاااد ،زیرا
گذشته ،حال و آینده و نیز جوامع مختلف با یکدیگر شباهتی ندارند .بنابراین رویکرد
پوزیتیویساااتی فریدمن برای تولید نظریه از ظرفیت الزم برخوردار نیسااات .نتیجۀ
طبیعی این وضعیت ،عبارت از این خواهد بود که «نظریهپردازی» باید از مجموعهای
از «دانشهای پیشاااین» یا اصاااول موضاااوعه و «فروض بنیادی» در مورد انساااان
اقتصادی شروع شود .این ضرورت روششناختی را باید استداللی برای «مبناگروی»
حاکم بر ادبیات اقتصاااد اسااالمی به حساااب آورد« .مبانی» و «اصااولی» که گاه
«مهمترین» و یا شاااید «تنها» تفاوت اقتصاااد اسااالمی و اقتصاااد متعارف قلمداد
میشاود .بر این اسااس ،اقتصاد اسالمی یک دانش «عقلی» است که نظریات علمی
بهصاورت منطقی از آکسایومهای اولیه در مورد «هساتی انساان و هستی مرتبط با
انسان» تولید میشود.
چهاارم؛ در این چارچوب نظری ،توجه به تواناییهای «عقل» آدمی ،موضاااوع حائز
اهمیت دیگری اسات .در قلمرو زندگی انسانی ما با دو نوع از عقالنیت روبرو هستیم
عقالنیت شااناختی و عقالنیت عملی 4.عقالنیت شااناختی مربوط به این اساات که
Epistemic or theoretical rationality and practical rationality
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عاقالنه اساات که به چه چیزی باور داشااته باشاایم و عقالنیت عملی آن اساات که
عاقالنه اساات چه کاری را انجام دهیم یا عالقه داشااته باشاایم که انجام دهیم ممل و
راولیناگ  .)9 ،2114 ،4اماا عقالنیت علمی و عملی هر دو به اساااتدالل نیازمندند.
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
عقالنیت شناختی مربوط به «فاعل شناخت» ااا یعنی در محل بحد ما اقتصاددان ا
و عقالنیت عملی مربوط به «موضوع شناخت» ا یعنی کنش انسان اقتصادی ا است.
براساااس مطالب پیشگفته ،وظیفۀ علم اقتصاااد تبیین عقالنی «تغییرات مسااتمر
اقتصاادی» و «تفاوتهای اقتصادی» در قلمرو زندگی فردی و اجتماعی و نیز مهمتر
از آن ،ارائۀ «تجویزها و توصیههای اقتصادی» با توجه به «تبیینهای» مذکور است.
تبیینهای مذکور با دساتهبندی دنیای درونِ در حال تغییرِ مساتمرِ افراد انسانی در
یک فرایند تأثیر متقابل با جامعۀ در حال «تغییر مساتمر» انجامپذیر است .بنابراین
موضاوع علم اقتصااد ،کنش یک انسان اقتصادی است که در تأثیر متقابل با «متن»
یک زندگی ساایال اجتماعی در حال تغییر به ساامت بیپایان اساات؛ لذا فرد عقالنیِ
ایزولهشده از جامعه ا ا آنگونه که الگوی انسان اقتصادی عقالنی میپندارد ا ا اساساً
قابل فهم نیساات .زیرا فردی که فقط با محاساابات عقالنی ریاضاای ،رفتار خود را به
سااااماان میکند« ،وجود خارجی» ندارد .از آن ساااو که تغییرات فردی مذکور در
ارتباط متقابل با جامعۀ در حال تغییر به سامت انحطاط یا پیشاارفت است ،بنابراین
صورتبندی ریاضیاتی یک روابط خاص عقالنی ،مثل الگوی انسان اقتصادی عقالنی،
نمیتواناد کنش هاا و رفتاارهاای هماۀ افراد را در همۀ جوامع و در همۀ دورانهای
تاریخی تبیین نماید .اگر بر اساتفاده از منطق ریاضای اصرار وجود داشته باشد ،باید
قدرت تبیین همۀ این پیوندها را داشته باشد.
پنجم؛ براسااس رساالتی که برای علم اقتصاد تعریف شد ،کار اصلی اقتصاددان ارائۀ
توصیههای اقتصادی است؛ توصیههایی که قاعدتاً باید به صورتی «عقالنی» و مبتنی
بر تبیینهای مذکور باشاد .منظور از عقالنی بودن آن است که «بهترین» سیاستها
برای سااااختن آیندۀ زندگی جوامعی که هر یک متفاوت از حال و گذشاااتۀ خود و
دیگرانناد ،بااشاااد .با توجه به آکسااایوماتیک بودن علم اقتصااااد ،تمام تبیینها و
Mele & Rawling
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تجویزهای علم اقتصاد با یک محاسبات عقالنی از «فروض بنیادین» آغاز و تا مراحل
پایانی کار ادامه مییابد.
شاشام؛ مهمترین مسائلهای که بهصورت جدی توجه را به خود جلب مینماید ،آن
اساات که آیا اااا حتی اگر توجه نشااود که عوامل مؤثر بر کنشها و تغییرات فرد و
جامعه ،محدود به عوامل مادی نیساات اااا انجام چنین رسااالتی از عهدۀ عقالنیت
شااناختی آدمی برآمدنی اساات؟ به نظر میرسااد جوامع انسااانی برای حل مشااکل
ناتوانی عقالنی خود ،به ارزشها ،نهادها و ...که سااختۀ خود اوسات ،پناه برده است.
ارزشها و نهادهایی که انجام بسایاری از محاسابات را غیرالزم میساازد .اما مسئلۀ
مهمتر آن اسااات که چرا عقل آدمی باید الزامات ارزشها و نهادهای اجتماعی را
بپذیرد؟ ارزشها و نهادهایی که در فرایند یک تجربۀ تاریخی از گذشااتگان به ارث
رسایده اسات .مبانی دینی با نقد و طرد تقلید از ارزشهای اجتماعی به ارث رسیده
از گذشاتگان ،و با درک عمیق از ناتواناییهای عقل بشری ،وحی را که اااا بر خالف
سنن و ارزشهای اجتماعی ا دالیل عقالنی از اصل و محتوای آن پشتیبانی میکند،
جبرانکنندۀ ناتواناییهای عقل بشری قلمداد مینماید.
البته مسئلۀ ناتوانی در تحقق عقالنیت کامل برای «انسان اقتصادی» در قلمرو «عقالنیت
عمل» آشاکارتر اسات .انسان اقتصادی عقالنی ،فردی است که بدون توجه به موجودیت
جامعه ،برای هدف معینِ حداکثرسااازی منفعت مادی ممطلوبیت در مصاارف و سااود در
تولیاد) باایاد باا انجام محاسااابات کاملِ هزینهها و منافع ،بهترین رفتار را از میان همۀ
گزیناههاای ممکن برگزیناد .بر اسااااس نظریاۀ «عقالنیت محدود» هربرت ساااایمون4
م ،)2111انسان اقتصادی عقالنی بر انجام چنینی کاری ،با محدودیتهای تیل روبروست
الف) دانش محادود در مورد دنیاایی کاه در آن زندگی می کند؛ ب) توانایی محدود
برای اسااتحصااال همین دانش محدود؛ ج) توانایی محدود برای اسااتخراج پیامدهای
اعمال و رفتار؛ د) توانایی محدود برای چیرهشااادن بر نااطمینانیها؛ هاااااا) توانایی
محدود برای داوری کردن در مورد گزینهها و خواساته های رقیب مسایمون،2111 ،
.)22
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بر همین اسااااس ،ساااایمون م )4322قاانعکنندگی و راضااایکنندگی 4را بهعنوان یک
جاانشاااین در فرآیناد تصااامیمگیری به جای «بهینهساااازی» 2ابداع کرد .بنابر مبنای
قانعکنندگی تصامیم ،کارگزار اقتصادی در یک لحظه از زمان ،یک رفتار و عمل بالقوه را
مورد بررسای قرار میدهد .وی این عمل را براساس یک تابع هدف سادهسازی شده مورد
ارزیابی و سانجش قرار میدهد .در این بررسای «پیامدهای» حاصله دو نوع ارزشگذاری
خواهد شاد یا راضایکننده هسات و یا نیست .در بررسیهای مکرر در مورد این عمل و
رفتار ،کارگزار همان اوّلین وضعیتی که او را راضی و قانع میکند ،میپذیرد .این محاسبۀ
راضایکننده و ساده دارای کاربردهای قابل قبولی است .یک بازیگر شطرنج وقتی که یک
گزیناهای را مییااباد تاا رقیب خود را مات میکند ،او این گزینه را میپذیرد بدون آنکه
بررسااای کرده بااشاااد کاه آیا گزینه های دیگر نیز به همین نتیجه به نحو بهتری منجر
میشوند یا نه؟ و...
در هر صاورت ،پیداسات که محدودیت «انتخاب عاقالنه» برای انساان اقتصادی عقالنی،
قابل مقایسه با صعوبت انتخاب عاقالنه برای «انسان» معرفی شده از سوی فلسفۀ اسالمی
نیسات .انساان مذکور مساافری اسات که با صیرورت مستمر در تعامل متقابل با زندگی
اجتماعی که خود در حال تغییر مسااتمر اساات ،به ساامت بیپایان در حال انتخابهای
عااقالناه اسااات .وی در هر تصااامیمی بااید تأثیر هر وضاااعیت جامعه را بر هر یک از
انتخابهای خود ارزیابی کند و سااپس آثار همۀ انتخابهای خود را برای جامعه در همۀ
عرصااهها و ابعاد در نظر بگیرد و آنگاه «بهترین» تصاامیم را اتخات کند .براساااس مبنای
مذکور ،این اتفاق باید مکرر و مساتمر برای هر رفتار و در هر موضوعی صورت پذیرد .اگر
قرار باشاااد این بهینهیابیها ،بین دورهای و در طول زمانها هم باشاااد ،با توجه به اینکه
همهچیز از جمله خود او در آینده تغییر کرده اساات ،تصاامیمگیری عاقالنه ،عقالً محال
اسات اگر آثار اخروی رفتار هم مورد نظر باشاد ،معلوم اساات که نتیجه چه خواهد شد.
مبانی دینی مهمترین دفاع عقالنی از ضاارورت وحی را جبران همین ناتوانی عقل بشااری
در اتخات تصمیمات درست میداند.

Satisfying
Optimization

4
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بهعنوان نتیجۀ نهایی این قساامت ،میتوان این جمعبندی را داشاات که فاعل شااناخت
ماقتصااددان) و موضوع شناخت مانسان اقتصادی) با استفاده از همۀ منابع معتبر اسالمی
شناخت معقل ،تجربه و وحی) میتوانند برای اتخات «انتخابهای بهینه» امیدوار باشند.

 -8نتیجهگیری
در این مقاله نشاان داده شاد که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنهاست .به عالوه فروض
بنیادین و روش نظریهپردازی در هر علمی برآمده از ماهیت موضااو ع آن علم است .مقاله
توانسات نشاان دهد که موضاوع علم اقتصااد متعارف ،کنش «انساان اقتصادی عقالنی»
است .بر همین اساس ،فروض تئوریهای علم اقتصاد به عالوۀ روش متعارف نظریهپردازی
در آن اااا که یک روش عقلی قیاسای و ریاضای اسات اااا برآمده از خصاوصیات انسان
اقتصااادی عقالنی اساات .در این مقاله تالش شااد تا از منظر فلساافۀ اسااالمی ،انسااان
اقتصاااادی عقالنی مورد ارزیابی قرار گیرد .این ارزیابی نشاااان داد که از منظر فلسااافۀ
اسالمی ،مهمترین خصوصیت انسان اا که ابعاد وجودی وی تجزیهناپذیر است ا «تغییر»
مساتمر فرد به ساوی بینهایت ،در یک ارتباط دوساویه با جامعۀ در حال «تغییر» است.
بنابراین ممکن اساات که در یک گذرگاهی و در یک جامعۀ خاصاای ،انسااان به انسااان
اقتصاادی عقالنی تبدیل شود .چنانکه برای جامعۀ غربی امروز ،میتواند چنین اعتقادی
وجود داشاته باشاد .براساس این دیدگاه اساساً از آن جهت که واقعیت فرد و جامعه یک
واقعیات سااایاال و متنوع و برسااااختاه در یاک فرایناد تأثیر متقابل اسااات ،از منظر
روششااناختی نمیتوان همۀ انسااانها در همۀ جوامع را با روشاای شااناخت که برای
شاناخت انساان های یکی از مقاطع تاریخی حیات بشر آن هم در یکی از جوامع مناسب
اساات .ضاامن آنکه اگر اصاارار شااود تا همۀ انسااانها با الگوی انسااان اقتصااادی عقالنی
توضاایم داده شااود ،بهمعنای آن اساات که قبالً «واقعیت» همۀ انسااانها باید به چنین
انسااانی تبدیل شااود .در این صااورت به الزمۀ دیگر روششااناختی منتقل شاادهایم و آن
اینکاه «انساااان و جاامعاه» را باید سااااخت .امکان مناقشاااه در قلمرو فروض رویکرد
«مبنااگروی» را در اقتصااااد اساااالمی فراهم نموده اسااات؛ چنانکه ماهیت غیرثابت و
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
به یک «کمک» را آشاکار میساازد .در یک نگاه ،ارزشها و نهادها نقش «کمک» را ایفاء
میکنند ،اما براساس مبانی دینی ،وحی ،ناتواناییهای عقل بشر را جبران میکند.
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 .9بلیکی ،نورمن م .)4934پارادایمهای تحقیق در علوم انسانی .ترجمۀ سید حمیدرضا
حسینی .قم پ وهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .4پور فرج ،علیرضا م .)4931طراحی مدل علمی براساس مبانی و پارادایمهای اقتصاد
اسالمی .فصلنامۀ اقتصاد اسالمی.429-441 ،92 ،
 .2تفیلی ،فریدون م .)4936اقتصاد کالن .تهران نی.
 .6جعفری ،محمد تقی م .)2291ترجمه و تفساایر نهج البالغه .ج  .4تهران .دفتر نشاار
فرهنگ اسالمی.
 .1رجایی ،سید کاظم م .)4933تقاضای سازگار با مبانی و ارزشهای اسالمی .فصلنامۀ
اقتصاد اسالمی.23-26 ،41 ،
 .3زرقاء ،انس م .)4932روش شناسی علم اقتصاد اسالمی .ترجمۀ ناصر جهانیان و
علیاصغر هادوینیا .فصلنامۀ اقتصاد اسالمی.449-424 ،41 ،
 .3سیاسی ،علیاکبر م .)4921منطق و فلسفه .تهران طبع و نشر کتابهای درسی
ایران.
 .41شوقی دنیا ،احمد م .)4932نظریهپردازی در اقتصاد اسالمی .ترجمۀ خداداد جاللی.
فصلنامۀ اقتصاد اسالمی.494-446 ،42 ،
 .44صدر ،سید محمد باقر م4413ق) .اقتصادنا .قم المجمع العالمی للشهید صدر.
 .42طباطبایی ،سااید محمد حسااین م .)4962نهایۀ الحکمه .قم جامعۀ مدرسااین حوزۀ
علمیۀ قم.
 .49طباطبایی ،سید محمدحسین م .)4933اصول فلسفه و روش رئالیسم .جلد  .4صدرا.
 .44طبیبیان ،محمد م .)4931اقتصاد خرد پیشرفته .تهران پیشرو.
 .42فرامرز قراملکى ،احد م .)4939اصول و فنون پ وهش .قم مؤسسۀ حوزه و دانشگاه.
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 .46کهف ،منذر م .)4932علم اقتصاد اسالمی ،تعریف و روش .ترجمۀ سید حسین
میرمعزی .فصلنامۀ اقتصاد اسالمی.421-436 ،29 ،
 .41لفت ویچ ،ریچارد م .)4931سیستم قیمتها .ترجمۀ میرنظام سجادی .تهران
دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .43مطهری ،مرتیی م .)4924سیری در نهج البالغه .تهران صدرا.
 .43مطهری ،مرتیی م .)4923جامعه و تاریخ .قم انتشارات اسالمی.
 .21مطهری ،مرتیی م .)4966تکامل اجتماعی انسان .تهران صدرا.
 .24مطهری ،مرتیی م .)4911فطرت .تهران صدرا. .
 .22مطهری ،مرتیی م .)4912آزادی معنوی .تهران صدرا.
 .29مطهری ،مرتیی م .)4919گفتارهای معنوی .تهران صدرا.
 .24مطهری ،مرتیی م .)4912مجموعه آثار شهید مطهرى .ج  .6تهران صدرا.
 .22مطهری ،مرتیی م .)4934انسان کامل .تهران صدرا.
 .26مطهری ،مرتیی م .)4933اصول فلسفه و روش رئالیسم .جلد 4و2و .9تهران صدرا.
 .21مکارم شیرازی ،ناصر م4446ق) .انوار االصول .الجزء االول .قم نسل جوان.
 .23مالصدرا ،صدرالمتألهین م .)4963اسفار اربعه .قم مصطفوى.
 .23موسوی خمینی ،روح اهلل م .)4911شرح حدید جنود عقل و جهل .تهران مؤسسۀ
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .91موسوی خمینی ،روح اهلل م/4913الف) .الطلب و االراده .تهران مؤسسۀ تنظیم و نشر
آثار امام خمینی.
 .94موسوی خمینی ،روح اهلل م/4913ب) .صحیفۀ امام خمینی .جلد  .22تهران مؤسسۀ
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .92موسوی خمینی ،روح اهلل م .)4934تقریرات فلسفه امام خمینی .تهران مؤسسۀ
تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .99موسوی خمینی ،روح اهلل م .)4931توحید از دیدگاه امام خمینی .جلد  .2تهران
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .94موریس و فیلیپس م .)4934تحلیل اقتصادی .ج  .4ترجمۀ دکتر کمیجانی .تهران
دانشگاه تهران.

...تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد

 نظریۀ رفتار تولیدکننده و تقاضااای کار در.)الف/4939 سااید حسااین م، میرمعزی.92
.419-494 ،49 ، فصلنامۀ اقتصاد اسالمی.اقتصاد اسالمی
 فصلنامۀ. عرضۀ نیروی کار در اقتصاد اسالمی.)ب/4939 سید حسین م، میرمعزی.96
.44-93 ،44 ،اقتصاد اسالمی
 تعادل در بازار کار و استخراج عرضۀ کل در.)ج/4939 سید حسین م، میرمعزی.91
.3-91 ،42 ، فصلنامۀ اقتصاد اسالمی.اقتصاد اسالمی
 فصلنامۀ اقتصاد. موضوع علم اقتصاد اسالمی.)4936 سید حسین م، میرمعزی.93
.1-92 ،23 ،اسالمی
 آزمونهای تجربی در اقتصاد و کاربرد آن در اقتصاد.)4934 محمدتقی م، نظرپور.93
.44-44 ،1 ، فصلنامۀ اقتصاد اسالمی.اسالمی
 تهران. ترجمه محمد باقر نوبخت و فرید نوبخت،) اقتصاد جدید4933 جک م، هاروی.41
.کمیل
 ترجمۀ مرتیی قرهباغیان و جمشید. اقتصاد خرد.)4931 هندرسون و کوانت م.44
. تهران دفتر نشر فرهنگ اسالمی.پ ویان
 تهران. ترجمۀ مرتیی نصرت و حسین راغفر.) فلسفه و اقتصاد4912 مینی و پیرو م.42
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