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 1يشناختي اقتصاد اسالممعرفت يمبانپژوهشي در تعيين حدود و مرزهاي 

   tavakoli@iki.ac.irآموزشي و پژوهشي امام خميني مؤسسه / استاديار گروه اقتصاد  توكلي محمدجواد

 43/43/3131ـ پذيرش:  31/40/3131دريافت: 

 دهيچک

ط حصوول، منواب  ي، شرايستيبه هم پيوسته در مورد چ سؤالبه چهار  بايد به طور عمدهمي يشناسي اقتصاد اسالممعرفت

اقتصواد  يمعرفوت شوناخت يمبوا حدود و مرزهواي ها سؤالن يپاسخ دهد. پاسخ به ا ياقتصاد اسالم يهاشناختو اعتبار 

 يمبوا ايون حودود و همينوين تبيوين  مودن جهت روشون يدهد. اقتصاددا ان مسلمان تالش چندا يرا شکل م ياسالم

معرفوت  يسوتيدر حوزه چ يو علم اقتصاد اسالمان مذهب يک ميتفک يا د. حتا جام  دادهي اقتصاد اسالم يشناختمعرفت

 يمبوا بوه بررسوي حودود و مرزهواي  يلين مقاله، با استفاده از روش تحليروبرو است. در ا يز با ابهاماتي  ياقتصاد اسالم

د اقتصوا شوناختيمبوا ي معرفت ق،يه تحقي. بنا به فرضپردازيم ي و طرح مبا ي قابل ارائه مياقتصاد اسالم يشناختمعرفت

حوزه ماهيت معرفت اقتصاد اسوالمي، هويوت ارزشوي  ن، موالال اسوالمي بوودن، خصواي   شتهحداقل به  ياسالم

هاي تحقيوق، بنا بوه يافتوه ها با واقعيت تعلق دار د.شناخت گرايي، مناب  شناخت و  سبتها،  سبت با  امساختاري شناخت

هواي هاي علمي  ن وابسته به گزارهگزاره بودنار بوده و اسالميبها در اقتصاد اسالمي هويتي ترکيبي دار د، ارزششناخت

گيري مذهب اقتصادي اسالم شرط خوارجي  وداردو ولوي تحقوق علوم مذهب اقتصادي اسالم است. بر اين اساس، شکل

اقتصاد اسالمي وابسته به تحقق )عملي/فرضي(ساختارهاي  هادي مذهب اقتصادي اسالم در جامعوه اسوت. دسوتيابي بوه 

اسوت. و بوارخره، اقتصواد  منقوول يعقل، حس و وحوي وابسته به استفاده از هر سه منب  اقتصاد اسالم يهاگزاره بکهش

شناختي مزبوور باشد. مبا ي معرفتگرايي اصالحي و مبناگروي مياسالمي از حيث صدق و توجيه به ترتيب مبتني بر واق 

 دهد.ثير قرار ميأاقتصاد اسالمي را تحت ت شناسي اقتصاد اسالمي و هم محتواي  ظرياتهم روش

 .شناختيمبا ي معرفت ،ي، اقتصاد، اقتصاد اسالميشناسها: معرفتدواژهيکل

  .JEL: B41، C1 ،P4ي بندطبقه
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 مقدمه

ت معرفوت يول ماهيوه و تحليواسوت کوه بوه تجز ياز فلسفه اقتصواد اسوالم يبخش ياقتصاد اسالم يشناسمعرفت

اقتصواددا ان  يتلقوبوه ارزيوابي  ينيبه صوورت پسو توا دميل ين تحليا پردازد.يو اعتبار  ن مط مناب  ي، شراياقتصاد

را  يح  سبت به معرفت اقتصواد اسوالميکرد صحيرو ينيشيپ به شکلي ايو  بپردازدي مسلمان از معرفت اقتصاد اسالم

چوه  يدر دا و  اقتصواد اسوالم اسوت کوه مسألهن يا يبررس ين تالش علميهدف از ا ،د. در هر دو حالتيان  مايب

 د بشود.يا بايشده  يبه عنوان معرفت و شناخت معتبر تلق يزيچ

اقتصاددا ان مسلمان  سبت به معرفت اقتصواد  يها در حوزه تلقاز دوگان يبرخي اقتصاد اسالم يشناسدر معرفت

ات يودر ادب ياسوالمک موذهب و علوم اقتصواد يوتفک يت معرفت اقتصاد اسوالميمطرح است. در حوزه ماه ياسالم

 ياز جملوه وابسوت  يط حصوول معرفوت اقتصواد اسوالميز در موورد شورايو  يياست. ادعاهامطرح  ياقتصاد اسالم

بوه طوور  ينه مناب  معرفوت اقتصواد اسوالميشده است. در زم بياندر جامعه  ياسالم يهاها به تحقق ارزششناخت

اسوت. در موورد  شوده  ي اه تجربوه در اقتصواد اسوالميرد جادر مو يل چندا ياست و تحل يعمده تمرکز بر مناب   قل

از جملوه  ياسوالم يشناسوعام مطرح شده در معرفت يهاليجز تحل يل خاصيتحل يز ي اعتبار معرفت اقتصاد اسالم

 خورد. يبه چشم  م يه معرفت اقتصادينه توجيدر زم ينه صدق و مبناگرويدر زميي گراواق 

ت، يومذکور در قالب ماه ين مبا يي، به تبياقتصاد اسالم يشناختمعرفت يمبا  يستيچن يين مقاله پس از تبيدر ا

اقتصواد  يشوناختمعرفت يه مقالوه، مبوا يم. بنا به فرضيپردازيم يط تحقق، مناب ، و اعتبار معرفت اقتصاد اسالميشرا

 ي، وابسوت يت موذهبيممعرفوت، اسوال يبوار، ارزشيب معرفتويوعموده ترک يمبنوا 8در قالب  توانميرا  ياسالم

 ان کرد.يب يو مبناگرو ياصالح ييگرامناب  شناخت، واق  يي، تکثرگراييگرابه  ام يمعرفت، عدم وابست  يساختار

 پيشينه بحث

شناسي اقتصاد در زمينه مبا ي معرفت شناسي اقتصاد اسالمي مطالعه چندا ي صورت   رفته است. برخي از مباحث معرفت

 کنيم.شناسي اقتصاد اسالمي مطرح شده است. در ادامه به برخي از اين مباحث اشاره ميمباحث روشاسالمي در ضمن 

 ياسوالم يشناسوکسوب معرفوت و ارزش معرفوت در معرفت ي( به صورت گذرا بوه ابزارهوا3188)يجابر يعل

 است. داده  يبر اقتصاد اسالم يق خاصيتطب ليوو پرداخته

ر يثأبور تو سخن گفته است. وي يشناسبر روش ياقتصاد يشناسمعرفت يارگذتأثيراز  (3133) يسويمحمود ع

و بودون کنودمي تأکيد يشناخت در اقتصاد اسالم يهابر تنوع روش ياسالم   رجام  تيعقال  يشناختيفرض هست

در مورد محصوور  بوودن  ي کاتوي به شود. البته  ياقتصاد اسالم يشناسوارد مباحث معرفت يکه به صورت اساسن 

 است.اشاره  موده به حس و تجربه  يمناب  شناخت اقتصاد اسالم

گوذرا  يبوه شوکل ياسوالم اقتصواد يشناسو نه معرفتيدر زم يشناسمسأله( به طور عمده به 3133دادگر) داهللي

 .   مايدطرفداري مي متعادل يشناسمعرفتشده است. وي از  وعي پرداخته و وارد مباحث  ن  

 دهنوده  شوان يهوا هيو ظر: ديگويم سخن ياسالم اقتصاد در هي ظر دسته سه وجود از (3133وضلو)ين عيسح



  19شناختي اقتصاد اسالمي پژوهشي در تعيين حدود و مرزهاي مباني معرفت

 و ياسوالم جامعوه اقتصواد در موجوود تيوضوع کننودهنييتب يهاهيو ظر ،ياسالم جامعه در اقتصاد مطلوب تيوضع

 . مطلوب تيموقع جهت در ياقتصاد يرهايمتغ رو د ردهندهييتغ يهاهي ظر

پرداختوه و ضومن رد  يمنواب  شوناخت در اقتصواد اسوالم يويگرابه طور عمده به کثرت (3133پور )صا   ميمر

 د.ي ماياستدرل م يدر اقتصاد اسالم ييگرا، بر اعتبار ذاتيستيناليکرد  وميرو

نبو ، چهوار محوور موضووع، م را قابل استناد به ياقتصاد اسالم بودني( بحث از مالال اسالم3134) ي تا يعيرف

 د.ي مايت ميبودن منب  شناخت را تقويغايت و پژوهش ر دا سته و مالال اسالم

گروه تعاريف  اظر به اصوول، اهوداف،  چهار در ها را،  نيف اقتصاد اسالميتعار يدر ضمن بررس (5431) يفرقا 

 دهد.کارهاي اقتصادي اسالم و همينين رفتارشناسي ا سان مسلمان جاي ميراه

از  ي،مقوارت متعودد(ق 3044) صودر دي، بجز  ثوار شوهيک مذهب)مکتب( و علم اقتصاد اسالميتفکنه يدر زم

 ،(3033) فنجوري ،(3033) صوالح ،(3181 ،3181) يرمعوزيم ،(3185)زرقوا (، ا وس3188)ي ظور يهاجمله  وشوته

   خورد.يبه چشم م( ق 3054) قحف و ابراهيم

در عدم طرح کامول حودود  يم تا خالء مطالعات قبليکنيتالش من يشين مقاله ضمن استفاده از مطالعات پيدر ا

ط، يت، شورايوچهوار بعود ماه مزبور را در يم و محدوده مبا يرا پر کن ياقتصاد اسالمي شناختمعرفت يمبا ي و مرزها

از حودود و  يک سوو در ارائوه طورح کوامليومقالوه از  يم.  و ورييمشخ   ما يمناب  و اعتبار معرفت اقتصاد اسالم

مزبوور از جملوه  ين مبوا ييد در تبيجد يکردي ر ارائه رويد يو از سو ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت يمبا ي مرزها

و  يشناسول ارتبواط معرفتيوو تحل يمعرفوت اقتصواد اسوالم يسواختار يوابست  ،ياصالح ييگراواق  يطرح مبنا

 است. ياقتصاد اسالم يشناسروش

 ياقتصاد اسالم ياختشنمعرفت يمبان يستيچ

ن يتور ياهيواز پا ي، حواکياقتصواد اسوالم يفلسوف ياز مبوا  يکويبه عنووان  ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت يمبا 

( يفي)توصويخبر يهوامزبور مشتمل بور گزاره ياست. مبا  يمعتبر در اقتصاد اسالم يهاشناخت نهيها در زمبرداشت

بوه  يوه وروديو در سوازدمي را روشون يها در اقتصواد اسوالمشوناختط، منواب  و اعتبوار يت، شورايواست کوه ماه

 (.3183، يد)رال: توکلي يبه حساب م يدر اقتصاد اسالم يپردازهي ظر

ن رشوته اسوت و  واظر يخاص ا يم، توجه ما به مبا ييگويسخن م ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت ياز مبا  يوقت

اقتصواد  يشناسومعرفت يمبوا  ي(. البته گاه33-31، ص 3181زاده، نيست)رال: حسي  يشناختعام معرفت يبه مبا 

 ياژهيوجلووه و ياست که با توجه به اقتضائات خاص اقتصاد اسالم يعام اسالم يشناسمعرفت ي، همان مبا ياسالم

ز از يمتموا ياوهيبه شو يو اقتصاد اسالم يدر مطالعات اقتصاد ييگراو  اواق  ييگراواق  يبه طور  مو ه، دعوا ابد.ييم

بوودن  يدمن در موورد عودم لوزوم واقعويا ه فريابزارگرا يهادگاهياست. طرح د افتهيبسط  عام يشناسمباحث معرفت

 يهوااز جلوه ي، حواکيات اقتصواديو اه خطابه و اقنواع در  ظرينه جايدر زم يکالسکل خاص مکيا تحليفروض و 

 قتصاد است.در ا ييگراو  اواق  ييگراواق  ياز دعوا يخاص
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 ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت يبحث از مبان هايزمينه

محووري در زمينوه چيسوتي، شورايط حصوول،  سوؤالشناختي اقتصاد اسالمي مستلزم توجه به چهار تعيين مبا ي معرفت

ها حودود و مرزهواي مبوا ي معرفوت شوناختي سوؤالباشد. پاسخ به ايون هاي اقتصاد اسالمي ميمناب  و اعتبار شناخت

ها قابول طورح اسوت سوؤالاز  ايمجموعههاي چهارگا ه مورد اشاره  مايد. در هريک از حوزهاقتصاد اسالمي را معين مي

در  تووانميهاي عمده در اين زمينوه را سؤال. شودميشناختي اقتصاد اسالمي مبا ي معرفت اعث تبيينکه پاسخ به  ن ب

بعودي بوه حووزه شورايط  سؤالاول به حوزه ماهيت معرفت اقتصاد اسالمي، دو  سؤال. سه مطرح  مودزير  سؤال 8قالب 

  خر به حوزه اعتبار معرفت اقتصاد اسالمي اختصاص دارد: سؤالبه حوزه مناب  شناخت و دو  بعدي سؤالتحقق  ن، 

 ار د؟د يبيا ترکي ي، هنجارياثبات يتيهو ياقتصاد اسالم يهاا گزارهي 

 ا د؟بارارزش يها در اقتصاد اسالما شناختي 

 ست؟يچ يها در اقتصاد اسالمبودن شناخت يمالال اسالم

 باشد؟ياسالم م ياقتصاد هميون تحقق مذهب ينيع يوابسته به شرط يا تحقق علم اقتصاد اسالمي 

 است؟ ييگرارش  اميمشروط به پذ يا تحقق اقتصاد اسالمي 

 کدامند؟ يدر اقتصاد اسالممناب  تحقق شناخت 

 ت باشند؟يکننده واقعد منعکسيبا ياقتصاد اسالم يهاا گزارهي 

 است؟ يا ا سجام گروي يمبناگرو يات اقتصاد اسالميمالال اعتبار  ظر

هاي عموده زمينوه کنودو ولويرا مونعکس  مي اقتصواد اسوالمي شناختيمعرفت ياهابهام بار، تماميهاي سؤالهرچند 

هاي  مايند. در ادامه بوه تبيوين عرصوهچيستي، شرايط، مناب  و اعتبار شناخت در اقتصاد اسالمي را منعکس ميمرتبط با 

مبوا ي در هريوک از کامول مبا ي مربوط به هريک را ارائه  ماييم. البته تبيين م کنيهشت گا ه فوق پرداخته و تالش مي

 .شودميباشد که به تحقيقات بعدي واگذار و تفصيلي مي  يازمند   ارش مقارت مستقل ،هشت گا ه هايزمينهاين 
 ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت يمبان يحدود و مرزها: 1 جدول

 قابل طرح يهاعرصه ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت يمبان يحوزه ها

 يمعرفت اقتصاد اسالم يستيچ

 هات گزارهيهو

 شناخت يبارارزش

 بودن ياسالممالک 

 يط تحقق معرفت اقتصاد اسالميشرا
 تحقق ينيط عيشرا

 ييگرارابطه با نام

 منابع شناخت يمنابع معرفت اقتصاد اسالم

 ياعتبار معرفت اقتصاد اسالم
 تيها با واقعرابطه شناخت

 گريکديو  يها با مباننسبت شناخت

 يت معرفت اقتصاد اسالميماه

ف يوتعر« بواور صوادق موجوه»و بوه عنووان  يامعرفت به صورت عمده به شوکل گوزاره ،يشناختدر مباحث معرفت
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شناسوان معرفت .رودمويز بوه کوار يو، و مهوارت  1يي شونا ي، معرفت در معنا5يار از معرفت گزارهي. البته غشودمي

قات و يتصودک معرفوت بوه تصوورات و يوگرفتوه و از تفک يمسلمان به طور عمده معرفت را به مفهوم مطلق  گواه

 (.31-11، ص3181زاده، نيند)رال: حسيگويسخن م يو حضور ين معرفت حصوليهمين

م بود بال طورح اختالفوات موجوود در موورد ييگويسخن م يت معرفت اقتصاد اسالمينه ماهيکه در زم يهن ام

دگاه يود ديوبانوه ين زميواسوت. در ا يها در اقتصواد اسوالمت شوناختين هوييمو بلکه هدف تبيستيف معرفت  يتعر

 بودنيهوا بوا ارزش و موالال اسوالمن گزارهي،  سبت ايدر اقتصاد اسالم يمعرفت يهادر مورد ا واع گزاره يمشخص

 م. يداشته باش يها در اقتصاد اسالمهي ظر

   يب معرفتيترک

ک يواسوت. در  يدر اقتصاد اسالم يمعرفت يهاک گزارهيتفک ي، چ و  يف اقتصاد اسالمياز  کات مهم در تعر يکي

)صودر، ا د سوبت داده شده يطه مذهب و علم اقتصاد اسالميبه دو ح ياقتصاد اسالم يهامشهور، گزاره يم بنديتقس

مطورح شوده  اقتصاد اسالمي يو ارزش يوصف يهاک گزارهيز هما ند تفکي  ي ريد يهايبندميق، ص(. تقس 3044

، ييمبنوا يهواگزاره يشونهاديب پيوهوا و ارائوه ترککيفکن تيوا ي(. در ادامه بوه بررسو1ق، ص  3034است)زرقا، 

 م.يپردازيم ياستيو س ي، اثباتيساختار

 يز مذهب و علم اقتصاد اسالميتما

 ود. اگفتوهن مذهب و علوم اقتصواد سوخن يک بيد صدر به طور معمول از تفکيت از شهياقتصاددا ان مسلمان به تبع

اش عملوي که جامعه  ن را براي ز دگي اقتصادي و حول مشوکالت»  دا درا روشي مي مذهب اقتصاديصدر، شهيد 

و تبيوين رابطوه بوين  ها و رويودادهاي  نوبه تبيين ز دگي اقتصادي، پديده»علم اقتصاد به  ظر ايشان، «. گزيندبرمي

 (.133 صق، 3044، )صدر «پردازدها و رويدادها با اسباب و عوامل ايجادکننده  ن مياين پديده

 (. به  ظور1ق، ص  3034است)زرقا،  يدر اقتصاد اسالم يو وصف يارزش يهاک گزارهيمزبور مشابه تفکک يتفک

مذهب اقتصاد هويتي ارزشي دارد و در صدد ارزيابي ميوزان تحقوق عودالت اسوت. در مقابول،  يهاشهيد صدر، گزاره

شوان، يتبيوين واقعيوت اسوت. بوه  ظور ا گذاري تنها بود بالعلم اقتصاد، هويتي اثباتي دارد و بدون ارزش يهاگزاره

«. در ز دگي اقتصادي است که به ا ديشه عدالت اقتصادي مورتبط اسوت مشتمل بر قواعد اساسي يمذهب اقتصاد»

گيري در مقابل، علم مشتمل بر  ظرياتي است که بد بال تبيين واقعيت ز دگي اقتصوادي اسوت، بودون اينکوه جهوت

 (.183عدالت داشته باشد)همان، ص فکري پيشيني و يا توجهي به ارزش 

کردن ابزار توليد متعلق بوه موذهب اقتصواد به  ظر شهيد صدر، مباحث مربوط به  زادي اقتصادي، لغو بهره و ملي

مباحثي هميون قا ون عرضه و تقاضوا، يوا قوا ون  ا د. در مقابل،شه عدالت مرتبطين مباحث با ا ديچرا که ا وباشديم

بوه علوم اقتصواد تعلوق بووده و هاي اقتصوادي  گوذاري پديودهکه بد بال ارزش ا دقوا ين علمي ،دستمزدهاي  هنين
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ز ودگي  يافتن راه حول بوراي مشوکالترا هدف مذهب اقتصادي تر،صورت واضح به ايشان (.185 ، صدار د)همان

 (.181)همان، ص دا دمياقتصادي در راستاي تحقق عدالت 

دا ود يسالمي را کشف مسير ز دگي واقعي و قوا ين  ن در جامعوه اسوالمي موظيفه علمي اقتصاد ا شهيد صدر،

داده شوده اسوت. در ايون چوارچوب، کارشوناس اقتصواد اسوالمي،  اسالم بر  ن کوامال تطبيوق يکه مذهب اقتصاد

جامعوه گيرد و سپس بد بال تبيوين اسالم را به عنوان قواعد ثابتي براي جامعه در  ظر مي يهاي مذهب اقتصادگزاره

 (.115-113هاي اقتصادي است)همان، ص و ايجاد ارتباط بين پديده

و کارکرد علم اقتصاد اسوالمي کشوف عينيوت ز ودگي شودمياما کارکرد علمي اقتصاد اسالمي پس از اين ظاهر 

، واقعي و قوا ين در جامعه اسالمي است که مذهب اسالم به صورت کامل بر  ن تطبيوق داده شوده اسوت. از ايون رو

اي که قصد تبيين  ن و ايجواد ارتبواط پرداز علمي، مذهب اقتصادي اسالم را به عنوان قاعده ثابتي براي جامعه ظريه

گيرد. از اين جهت اقتصاد اسالمي شوبيه اقتصواد سياسوي ا ديشومندان اقتصواد هاي  ن را دارد، در  ظر ميبين پديده

ها شان اقدام به تبيوين واقعيوت در چوارچوب ايون ديودگاهيمذهب هايها پس از ترسيم ديدگاهداري استو  نسرمايه

پرداز د.  تيجه مطالعوه ها بر  ن تطبيق داده شده، مياي که اين ديدگاه موده و به بررسي ماهيت قوا يني که بر جامعه

 ها علم اقتصاد سياسي است)همان(. ن

 يز مذهب و علم اقتصاد اسالميف تمايباز تعر

 يزيداردو تموا يو اثبوات يان اقتصاد هنجواريز ميبه تما يادين مذهب و علم اقتصاد شباهت زيب د صدريک شهيتفک

ک اقتصواد يوتفک. گورددبرمي ميول اسوتوارت جوان و سوينيور،  اسو هميون اقتصاددا ا ي به ساله، 314 قدمتي که با

 (هواارزش) بايودها و( هواواقعيت)هاهسوت بوين پوزيتويسوتي تمايز  وزدهم،با قرن دوم  يمه اواخر در يهنجار-ياثبات

 فاقود شودمي ادعوا کوه دهود ارائوه دسوتوري  وعي اقتصاد تا شد مطرح جديد رفاه اقتصاد 3314 دهه همراه شد. در

بود تا جوايي کوه حتوي اقتصواد رفواه  يوز  اثباتي اقتصاد حد از بي  گسترش وضعيت، اين  تيجه. است داوريارزش

 را هواارزش و  دارد ارزشي گيري جهت اقتصاددان گذاري،سياست در شدمي ادعا که ن از گذشته. هويتي اثباتي يافت

   (.334ص ،3184 بالگ،) کنندمي تعيين سياستمداران

(، با اضافه کردن بخ  جديدي به دوگان فوق، اقتصواد را بوه سوه بخو  اقتصواد 3303-3815) 0جان  ويل کينز

هاي اقتصادي و چ و  ي کارکرد  ن(، اقتصاد دستوري )مطالعه وضعيتي کوه بايود تحقوق اثباتي ) مطالعه ماهيت فعاليت

شوده در اقتصواد اثبواتي را هاي  موختهرسد. از  ظر او، هنر اقتصادي د( تقسيم  مويابد( و اقتصاد کاربردي )هنر اقتصادي

 .(335، ص 3335)کلندر، گيردبراي تحقق اهداف هنجاري مشخ  شده در اقتصاد دستوري به کار مي

مفهوم اقتصاد اثباتي قابل تطبيق استو چرا که ايشان علم اقتصاد را تنها حاکي از  رتعريف شهيد صدر از علم اقتصاد ب

 گورفتن  ظر در بدون را اقتصادي ز دگي واقعيت که است اي ظريه هر شامل علم»دا د: مي داوريها بدون ارزشواقعيت

. اما در مورد مفهوم مذهب اقتصادي (183 ص ق،3044صدر،) « مايدمي تبيين عدالت واري ارزش يا و پيشين ديدگاهي
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از يک جهت شبيه اقتصواد هنجواري ، دکنميارائه د صدر ابهاماتي وجود دارد. مذهب اقتصادي، بر اساس تعريفي که شهي

 مايد. اما از اين جهوت کوه موذهب گذاري توليد، توزي  و مصرف بر اساس هنجار عدالت مياستو چرا که اقدام به ارزش

 . شودمياقتصادي بد بال ارائه روش حل مشکالت اقتصادي است، به اقتصاد کاربردي يا سياستي جان  ويل کينز  زديک 

 ي هواد يهواچارچوب يشان از موذهب اقتصواديافت که مراد ايدر توانميد صدر يدگاه شهيدر دشتر يمل بأبا ت

 يهميون عرضه و تقاضا وابسته به وجود ساختار  هواد ين علميشان، قوا ياست. به  ظر ا يرگذار بر رفتار اقتصاديثأت

قوا ون عرضوه و تقاضوا و قووا يني هميوون »سوت: ير جوامو  الزاموا صوادق  ياست و  سوبت بوه سوا يدارهيسرما

داري بور  ن تطبيوق شوده، از  ظور اقتصاد سورمايه يداري که اصول مذهبدستمزدهاي  هنين در يک جامعه سرمايه

و در  باشوندميمعوين  کند. اين قووا ين علموي مشوروط بوه چوارچوب موذهبيعلمي درست و بر واقعيت تطبيق مي

   (.185 ص، همان« )باشندميچارچوب دي ر درست  

در کوادر محودود، و  يت مخوتلط،  زاديهميون مالک ياسالم شامل اصول يمذهب اقتصاد ي هاد يهاارچوبچ

حول مشوکالت  يدهند که اسالم بورايرا شکل م ي هاد ياز ساختارها ين اصول بخشي. اباشدمي يتکافل اجتماع

جوه يو در  ت شوو دميثر أشوو د، رفتارهوا از  ن متو ياتيون ساختارها در جامعوه عمليدهد. اگر ايشنهاد ميپ ياقتصاد

 ياسوالم بورا يشونهادي مود. به طور  مو ه، چوارچوب پ ياقتصاد يگذاراستيدر همان چارچوب اقدام به س توانمي

ل يورد. بوا تحليگيدر قالب  ن شکل مام برقرار شود، رفتارها ن  ظيفاقد ربا است. اگر ا ي،  ظام ماليپول حل مشکالت

ر ييوتغ يبورا ين که مجواليد، عالوه بر ايبدون ربا را بهبود بخش داريبا ک ياجرائ يهامدل توانمي ي مزبورهارفتار

 .شودميز فراهم ي  يعامالن اقتصادرفتارهاي 

د يجوا کوه در   واه شوهسوت؟ از  نيچ اقتصاد اسالمي يعلم يهان ابهام وجود دارد که کارکرد گزارهينجا ايدر ا

 يهاافتوهيا يمطرح است که   سؤالن ياست، ا يمذهب يهاگزاره ينيمنوط به تحقق ع يعلم يهاگزارهصدر، صدق 

ا يون،  يدار ود. همينو يحيا تصوحيو  يليتکم يا کارکردين است و يشيپ يعمل يهاق کننده گزارهيتنها تصد يعلم

ت يونيبا ع يچ ارتباطياست، ه يحل مشکالت اقتصاد يبرا ييراهبردها ياسالم که حاو يمذهب اقتصاد يهاگزاره

و  ين مذهب و علوم اقتصواد اسوالميبا توجه به رابطه ب توانميها را سؤالن ي دارد؟ ا يعلم يهاا گزارهيو  ياقتصاد

 پاسخ داد. ياسالم يا کاربردي يزين اقتصاد تجويهمين

 ياسالم يزيو تجو ي، اثباتيز اقتصاد هنجاريامکان تما

اگر تمايز شهيد صدر بين مذهب و علم اقتصاد اسالمي را با افزودن اقتصاد اسالمي تجويزي )يا کاربردي( تکميل کنويم، 

هاي هنجاري، کوه در بيوان هاي هنجاري، اثباتي و تجويزي خواهد بود. گزارهاقتصاد اسالمي مشتمل بر ترکيبي از گزاره

ها) ما ند عدالت اجتماعي( و ساختارهاي  هادي پذيرفته شوده  ر ارزشدهند، بيا شهيد صدر مذهب اقتصادي را شکل مي

هواي اقتصواد اسوالمي اثبواتي، براي مديريت اقتصاد جامعه)ما ند مالکيت مختلط،  زادي در کوادر محودود( اسوت. گزاره

همينين تحليول هايي هستند که به تجزيه و تحليل رفتار عامالن اقتصادي در چارچوب  هادي مطلوب و موجود و گزاره
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هاي اقتصاد هنجاري و اثباتي اسالمي، پردازد. اقتصاد سياستي اسالمي با توجه به رهيافتاثباتي کارکرد  ظام اقتصادي مي

در صدد اثرگذاري بر متغيرهاي اقتصادي به منظور اصالح رفتار عامالن اقتصادي و بهبود عملکرد  ظام اقتصادي اسوت. 

 کنيم.گرايي اصالحي ياد ميي مبتني بر مبنايي است که در ادامه از  ن با عنوان واق کارکرد اقتصاد سياستي اسالم
 يزيو تجو ي، اثباتيهنجار يگستره اقتصاد اسالم: 1 شکل

 

 

 

 

 

 معرفت يبارارزش

ت يورا تقو ياقتصواد هايهيو ظر ييخنثواارزش يدر اقتصواد متعوارف، ادعوا يو هنجوار يک اقتصاد اثباتيرو د تفک

هوا در اقتصواد اثبواتي، ثير ارزشأ( ضومن تشوکيک در موورد ميوزان تو3311فريدمن) .(330ص  ،3184 کرد)بالگ،

هواي متفواوت افوراد در موورد بينيثر از پي أهاي اقتصادي بين شهرو دان عمدتا متوتفاوت بين سياست»معتقدست 

، ص 3311)فريدمن، شان باشودهاي پايهتفاوت اساسي در ارزش هايشان استو  ه اينکه  تيجه تايج اقتصادي تصميم

کند که پيشرفت اقتصاد حاصل پيشرفت در علم اقتصاد اثباتي و  وه پيشورفت در دعواهواي ادعا مي . فريدمن حتي(1

هنجاري است. به  ظر او،  ظريه علم اقتصاد اثباتي با ارائوه جعبوه ابوزاري از  ظريوات علموي، زمينوه هنور هنجواري 

ها در اجورا ثابوت شود، ايون  مايد. بوه مووازات اينکوه کوارايي برخوي سياسوتگذاري اقتصادي را فراهم ميسياست

 .(313، ص 5430)ايمت، گيردگذاران قرار ميها به عنوان ابزارهاي اوليه مورد استفاده سياستسياست

اقتصواددا ان موورد  يو حت يقتصادلسوفان اياز ف ياقتصاد توسط برخ ييخنثامطرح شده در مورد ارزش يادعاها

وي  دهود.ها بر  ظريات اقتصوادي ارائوه ميتاثير ارزشهاي زمينهگا ه از  35فهرستي  رپر گرفته است. مک قد قرا

هواي ارزش هواي مشوتريان اقتصواددا ان، وگير دگان اقتصادي و سياسي، ارزشهاي تصميماز ارزش ايمجموعهبه 

 ،3183 رپ،موک) دهودقورار مي توأثير پردازي را تحوت  مايود کوه چ وو  ي  ظريوهخود اقتصواددا ان اشواره مي

 داد: ير جايدر سه دسته ز توانميرپ را مورد اشاره مک گا ه35 . موارد(333و334 ص

: هنجارهوا( بور رفتوار يو اجتمواع يفورد يهوا)ارزشتوأثير به واسوطه  يل اقتصاديها در تحل)الف( ورود ارزش

 (،0تا  3)موارد  ير دگان اقتصاديگميتصم

 (،1)مورد  ياقتصاد يهاليان تحليمورد قبول متقاض يهااز کا ال ارزش يل اقتصاديها در تحل)ب( ورود ارزش

ا يوگر ليومورد قبول خود اقتصادددا ان به عنووان تحل يهاق ارزشياز طر يل اقتصاديها در تحل)ج( ورود ارزش

 .(35تا  1اقناع کننده )موارد 
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 الپمک نگاه از ياقتصاد ليتحل در هاارزش ورود يچگونگ  :2 جدول

 ،ترجيحات سليقه، جهت از خاصي ارزشي هايويژگي از( هاشركت مديران و خانوارها) اقتصادي خرد گيرندگانتصميم شودمي فرض اقتصادي هايمدل در. 1
 .اندمندبهره هافرصت در تغيير به واكنش چگونگي و هامطلوبيت

 .باشدمي خاصي هايارزش تابع  ،(گروهي چه فردي، چه)سياسي خرد گيرندگانتصميم عنوان به افراد رفتار.2
 .است خاصي هايارزش تابع...(احزاب، مدارس، مديران مبلغان،) اجتماعي هايگروه رفتار. 3
 .گذارندمي  تأثير افراد رفتار بر كه هستند هاييارزش اخالقي و قانوني هنجارهاي. 4
 .است خود خاص هايارزش تأثير تحت(  قانونگذاران و اجرايي مسئوالن) دولت رفتار.5
 است مؤثر اقتصاددانان پيشنهادي هايسياست و هاتحليل بر اقتصادي هايتحليل متقاضيان قبول مورد هايارزش. 6
 .گيرندمي مفروض را محلي جوامع يا و جهاني جامعه ملت، سمبليک هايارزش است، گذاريسياست مبناي كه اجتماعي رفاه تابع ترسيم در اقتصاددانان. 7
 .اندمؤثر آزمون مورد هايفرضيه و تحليل مورد مسائل تحقيق، موضوع انتخاب در گرتحليل يک عنوان به اقتصاددان هايارزش. 8
 .است مؤثر شواهد به دهي وزن چگونگي تحليل، هايروش و هاتکنيک انتخاب در گرتحليل يک عنوان به اقتصاددان هايارزش. 9

 بر ملي توليد شاخص محاسبه مانند) هاشاخص گيرياندازه و آماري هايداده پذيرش اصطالحات، انتخاب در گرتحليل يک عنوان به اقتصاددان هايارزش 11
 .است مؤثر( درآمد توزيع گرفتن مفروض با بازاري قيمت حسب

 .است مؤثر جامعه واقعي هايارزش جاي به خود ارزشي هايقضاوت نييجايگز در مشاور عنوان به اقتصاددان هايارزش. 11
 .است مؤثر غلط شواهد دادنو  ناقص، محاسباتي هايروش كاربرد ساختگي، يا نامناسب هايداده از وي استفاده در مشارور، يک عنوان به اقتصاددان هايارزش.12

 يسير و بازنوييتغ ي، با اندك171-171، ص 1383الپ، منبع: مک

ل يوو چورا کوه اقتصواددا ان بوه تحلکندميجاد  يا يل اثباتيتحل يبرا يد بتوان گفت که دسته اول، مشکل چندا يشا

دسوته دوم و سووم بوه  يد. ولو شوو يداورر ارزشيوکوه درگنيپردازد،  ه ايم ير دگان اقتصاديگميتصم يهاارزش

 ز د.يم يداورکه در  ن اقتصاددان دست به ارزش دنکنمياشاره  ييهامقوله

ن يوين تبيو، ارائوه داده اسوتو اياقتصاد يهاليها در تحلورود ارزش ياز چ و   ين جامعييرپ تبهرچند مک

سواس   يوه در اداموه بوا اسوتفاده از دهد. بور ايرا  شان  مي اقتصاد يهاليها در تحلمند ارزشورود  ظام يچ و  

 يارزشو يبوا فورض قبوول مبوا  ياقتصاد اثبات يهاليتحل م،يکنياد مي يبندد صدر با عنوان اثرچارچوبيدگاه شهيد

در کوادر  ي)ما نود  زاد ي هواد يسواختارها يرش ارزشومند بوودن برخوين پذي)مثال ارزشمند بودن عدالت( و همين

 .دگير ها قرار ميارزش تأثيرتحت محدود( 

هوواي اقتصوواد اثبوواتي، فوورض عقال يووت اسووت. هرچنوود هوواي ورود ارزش در تحليليکووي دي وور از کا ال

 مايند، ولي اين مفهوم هوويتي هنجواري دارد و حواکي از اقتصاددا ان اين فرض را در قالبي اثباتي مطرح مي

داوري ارزش مشخصات مطلوب عامل اقتصادي است. به بيان دي ر، فرضي هميون عقال يت حاکي از  ووعي

)رال: هاسومن و است مؤثردر مورد رفتار مطلوب عامل اقتصادي است که هم در اقتصاد اثباتي و هم دستوري 

. طرح مفهومي متفاوت از عقال يت در اقتصواد اسوالمي و ترکيوب  ن بوا اخوالق، (13، ص 5441سن، فرمک

 . مايدهاي متفاوتي را وارد اقتصاد اسالمي اثباتي ميارزش

به عنووان عامول اثرگوذار  يو فکر يبه ابعاد روح ياقتصاد اسالم يد صدر در مورد چارچوب مذهبيل شهيدر تحل

اد يو يا فرهنو  جامعوه اسوالمياز  ن به عنوان  هاد اخالق  توانميکه  يااشاره شده استو مقوله يبر رفتار اقتصاد

 سد:ي وينه مين زميدر ا يکرد. و
ز اضـافه يـرا ن يجامعه اسالم يعموم يگر حالت روانيان ديا به بيو  يو فکر يبه موارد فوق عنصر روح
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ن و يدرجـه معـ يو روان ين حالت روحيا يدارد. برا ياقتصاد يبر زندگ ياديزتأثير ن عنصر يد. ايينما

م و بـر اسـاس آن يريفرض بگشيم آن را پيتوانمين يشيوجود ندارد؛ ما به شکل پ يا شکل مشخصي

 (.334، ص ق1411صدر، م)يبنا نهات مختلف را ينظر

را مفوروض  هاي اسالميشدن ارزشرزمه تحليل شهيد صدر اين است که در اقتصاد اسالمي اثباتي وجود و  هادينه

)به خصوص به مفهووم  مشابه رويکرد اقتصاددا ان در فرض گرفتن عقال يت اقتصادي ،گيريم. اين رويکرد ارزشيمي

شده در اقتصاد متعارف است. بر اين اساس، تحليول کوارکرد  ظوام وان ارزش  هادينهسازي  ف  شخصي( به عنبيشينه

داوري پيشين در اقتصاد اسالمي هنجاري و سپس مفوروض گورفتن  هادينوه شودن اقتصادي اسالم وابسته به ارزش

اص در قالوب ها به اين گو ه به طور خوها در جامعه اسالمي )حداقل در سطحي مطلوب( است. ورود ارزش ن ارزش

  مايد. بازار رقابت کامل( ظهور مي  ل )مشابه مدلهاي اثباتي ايدهمدل

مزبوور گواه در  يهواليردو بلکوه تحليوگيصرف ا جوام  م ياثبات يتنها با هدف بررسي ها در اقتصاد اثباتليتحل

رد. يوگيد قبول قرار ممور ي هاد يساختارها ين به خصوص در مورد کار مديشيپ يستميس يادعاها يابيخدمت ارز

 ظوام  يسوتميس يادعاهوا تأييود يدر اقتصواد خورد بورا ياثبوات يهالي( استفاده از تحل3181فرسون)هاسمن ومک

کوه افوراد عقاليوي  شوودميعلم اقتصاد فورض  يهالي، در تحل  هادهند. به  ظر يرا مورد اشاره قرار م يدارهيسرما

   هوابوراي  xدهند، که حقيقتا ترجيح مي yرا بر  xرو زما ي مثال کنند، داراي اطالعات کامل هستند واز اينعمل مي

بهتر باشد. اين تحليل زمينه استدرل بر بهينه پارتو بودن تعادل در شرايط بازار رقابتي  زاد و بيشينه شدن اضافه رفواه 

)هاسومن و  که تعوادل کوامال رقوابتي از  ظور اخالقوي مطلووب اسوت شودميايد. در ادامه ادعا  مافراد را فراهم مي

وضوعيت بوازاري و  جهت حفظ ييهااستيشنهاد سيساز پنهيزم ييهالين تحليچن (.33-30 ص، 3181فرسون، مک

 .هاي  ن در جامعه استتالش براي  هادينه کردن ارزش

 يت مذهبياسالم

ن يواسوت. ا يمعرفوت اقتصواد بودنياسوالم ن مالالييتع ياقتصاد اسالم يشناسم در معرفتمه يهاسؤالاز  يکي

از  ي اشو بوودنيا اسوالميو؟  شوودمي يه اقتصواديک  ظري دا ستن مياسالباعث  يزيمطرح است که چه چ سؤال

 دارد؟  يات اقتصادي ظر يشه در محتوايا ريمناب  و روش شناخت است و 
 يبودن اقتصاد اسالمي: مالک اسالم3جدول

 يف اقتصاد اسالميتعر مالک

 پردازد مي يدانشي كه به مطالعه رفتار انسان مسلمان / جامعه اسالم بودن موضوع ياسالم

 )عقل و نقل( گرفته شده است  يمنابع اسالماز كه  يدانش بودن منبعاسالمي

 .كه پژوهشگر آن مسلمان است يدانش مسلمان بودن پژوهشگر

 .پردازددانشي كه به تبيين اهداف نظام اقتصادي اسالم از جمله فالح مي -؛است فالح كه هدف آن يدانش بودن هدفياسالم

 .دانشي كه بيانگر اصول و ضوابط اسالمي فعاليت اقتصادي است بودن ضوابط و اصولياسالم

 .دهدرا ارائه مي )برگرفته از منابع اسالمي( هاي آنحلراه دانشي كه رويکرد اسالم در تحليل مشکالت اقتصادي و بودن راهکارهاياسالم

 .نمايددانشي كه ديدگاه اسالم در مورد حقوق مالکيت، تخصيص منابع، توزيع درآمد و بازتوزيع ثروت را بيان مي هابودن ساختارياسالم
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وضوع، منب ، غايت و پژوهش ر قابول بر مدار چهار مقوله م به اسالم را يات اقتصادي( ا تساب  ظر3134) ي تا  يعيرف

مناب  کامل شناخت يعني عقل و  قل بوا تفسوير  يوت اهلل  دا د. او با تقويت مالال منب  شناخت و پذيرشيح ميتوض

 ظر دگاه صورفيون ديوا (. 3134 تا ي، )رفيعي دا دجوادي  ملي، اقتصاد اسالمي را دا شي بر مده از مناب  اسالمي مي

 .کندميارائه   ياقتصاد اسالم ي ظر ياز محتوا ي، تصور کاملبودنيطرح  سبت به مالال اسالماز اشکارت قابل 

بوه  کوه کنودمياشواره  ييکردهوايدر ضمن بررسي تعاريف ارائه شده از اقتصاد اسالمي، بوه رو ،(5431) يفرقا 

عاريف  واظر بوه اصوول، اهوداف، گروه ت چهار را در تعاريف مزبوري ز توجه دار د. وي  ياقتصاد اسالم ي ظر يمحتوا

وجوه تموايز اقتصواد  دهد. بر اين اساس،کارهاي اقتصادي اسالم و همينين رفتارشناسي ا سان مسلمان جاي ميراه

اسالمي از اقتصاد متعارف در چند جهت در  ظر گرفته شده است: الف( اصول و ضووابط فعاليوت اقتصوادي اسوالمي 

هوا حلفوالح(و ج( مشوکالت اقتصوادي و راهما نود هودف کنود )الم معين مياستو ب( اهداف  ظام اقتصادي را اس

 .  (54-8، ص 5431)فرقا ي، برگرفته از مناب  اسالمي استو و د( ا سان مورد مطالعه مسلمان است

کوه  ن را  يکورديداردو رو يات اقتصواد اسوالميو ظر يم محتووايترسودر زمينه  يترکرد کامليد صدر رويشه

 يارائه خطووط موذهب اقتصواد يبه طور عمده در پ يد صدر، اقتصاد اسالميم. در   اه شهي اميم يت مذهبياسالم

 اقتصوادي ز ودگي را در  ن از تبعيوت اسوالم کوه اسوتي روش» اسالم  يشان، مذهب اقتصادياسالم است. از  ظر ا

ابود )هموان، يت دسوت در چارچوب ارزش عدال ي(، تا به حل مشکالت اقتصاد138 ، صق3044 صدر،)«گزيندبرمي

 ، صاسوت )هموان يسوتيالياقتصواد سوس يمذهب يهاشهياز ا د يکي يمرکز يزيرشان، بر امهيبه  ظر ا .(181ص 

 ،شوانيبه  ظور ا .(181بحث کرد)همان، ص  يا  اعادر ه بودن از   اه اقتصاد اسالميد در مورد عادر ه ي( که با133

در چوارچوب  ي،  ظارت بر بازار و محودود سواختن  زاديبازار يحفظ  زادجاد و ياسالم از ضرورت ا يمذهب اقتصاد

 د)همان(.ي مايدفاع م يعدالت اسالم

در رويکرد شهيد صدر  سبت به اقتصاد اسالمي، اسالمي بودن مذهب اقتصاد اسالمي وابسته به منواب  اسوالمي 

اسالمي و مفاهيم ديني اسوت، اسوتناد  است. روش کشفي شهيد صدر که حاکي از استنباط مذهب اقتصادي از احکام

» مطرح اسوت کوه  سؤال مايد. به طور  مو ه، در مذهب اقتصادي اين هاي استنباط شده به دين را تضمين ميگزاره

 يازهوا بور اسواس اصول عودالت  توأمينکننده توزي  عادر ه کارهوا و بازار چ و ه بايد باشد؟  يا  زادي بازار تضمين

که بازار چ و ه بايد باشود و ميوزان  زادي  ن چقودر بايود باشود، (. اين351 صق، 3053)صدر، « باشد؟اجتماعي مي

 ن را با استفاده از روش کشفي بدست  ورد. اموا قضواوت  توانميهاي مذهب اقتصادي اسالم است که يکي از گزاره

ميوزان  اسوالم، توا چوه يب اقتصواداز اصول موذه يکيدر کادر محدود، به عنوان  يکه مثال اصل  زاددر مورد اين

 هاي علم اقتصاد اسالمي است. يازها و توزي  عادر ه کارها و خدمات است،  يازمند تحليل مينأکننده تتضمين

موذهب  شودناجرايي، را به به اسالم علم اقتصاد اسالمي هايد صدر استناد گزارهرسد که شهيبه  ظر مي

هن امي که اصول مذهب اقتصادي در جامعه اسالمي  ،دا د. از  ظر ايشاندر جامعه وابسته مي اسالم اقتصادي
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مطالعه روابط بين متغيرهاي اقتصادي  ،، در اين حالتيعملياتي شد، چه به صورت عيني و چه به صورت فرض

(. ايون 111-115 صق، 3044)صودر،  گيري علم اقتصاد اسالمي خواهود شوددر چنين ساختاري باعث شکل

از فروض اسالمي است که در اقتصاد اسوالمي در  متأثربدين معنا است که اسالمي بودن علم اقتصاد اسالمي 

مندي عدالت( و همينين ادعاهواي ارزشوي در موورد سواختار مطلووب )ما نود قالب مبا ي ارزشي )ما ند ارزش

 .شودمي زادي در کادر محدود( مطرح 

 يمط تحقق معرفت اقتصاد اساليشرا

 ياديوها توا حودود زدگاهيون ديوابراز شده است. ا يمختلف يهادگاهيد يط تحقق معرفت اقتصاد اسالمينه شرايدر زم

 اقتصواد علوم موضووع  يا که پرس  اين به پاسخ در د يا شوقياست.  ين موضوع علم اقتصاد اسالمييتع تأثيرتحت 

 بوه بنوا. کنودمي تفکيک رويکرد دو بين است، اسالمي جامعه در موجود اقتصادي پديده يا و اقتصادي پديده اسالمي

 ولوي. (3185د يوا، )شووقي است اسالمي جامعه در موجود اقتصادي پديده اسالمي اقتصاد علم موضوع رايج، رويکرد

 قورار قحوف منذر و زرقا ا س هميون اسالمي اقتصاد محققان دي راز برخي و شوقي د يا قبول مورد که دوم رويکرد

)ا وس زرقواء،   يسوت اسوالمي جامعوه بوه مخت  اش،جها ي هويت واسطه به اسالمي اقتصاد که است اين گرفته

 (.  351 ص، 3181و کهف، 351 ص، 3185

برخي از محققان اقتصاد اسالمي، امکان تحقق هر دو رويکرد فوق را با تمايز ميان علم اقتصواد اسوالمي 

 اسوت. ا سوا ي مطلق جامعوه اقتصاد اسالمي علم اين تفکيک، موضوعا د. بر اساس مطلق و مقيد مطرح کرده

 اقتصواد علوم موضووع. اسوت غيراسالمي بيان شده جامعه در اقتصادي رفتارهاي صحيح تبيين علم اين فايده

 اسوالم اقتصوادي  ظوام و موذهب  ن در کوه ايجامعه واست شده قلمداد اسالمي  يز جامعه اسالمي مشروط

 .(303 ص، 3181)ميرمعزي، است  يافته تحقق
 از يعلمـ يهاهيـنظر ،شـودمي نيـيتب و ريتفسـ مطلـوب تيوضع كه مشروط ياسالم اقتصاد علم در

 از و شـودمي سـاخته ياسـيق روش به ديآيم دستبه ياسالم يهاآموزه از كه يمسلّمات و مفروضات

 رايـز شود؛ استناد يتجرب يهاآزمون به آنها سقم و صحت اثبات يبرا كه ستين حيصح يمنطق جهت

 تيوضـع نيـيتب يبـرا بلکـه سـت؛ين موجـود تيوضع نييتب يبرا اتينظر نيا كه است نيا مفروض

 حيتوضـ يبرا قيطر نيا از آمده دستبه يعلم يهاهينظر) صدر ديشه يادعا نيا پس است؛ مطلوب

 بـا كـه يزمـان تـا رهايتفس گونهنيا يول ؛است ديمف ياسالم جامعه در ياقتصاد يزندگ قيحقا يبرخ

 عـام صورتبه ياسالم اقتصاد علم دمولّ تواندمين نشود آزمون يخارج واقع از شده يآورجمع تجارب

 صـورت فـروض براسـاس كه ييرهايتفس و يواقع يزندگ نيب موارد ياريبسدر  رايز شود؛ آن قيدق و

 ريتفسـ يبرا د،يآيم دستبه قيطر نيا از كه ياتينظر رايز ست؛ين درست( دارد وجود تفاوت رد،يگيم

 (.142-141 ص همان،) است ياسالم مطلوب تيوضع ريتفس يبرا بلکه ست؛ين موجود واقع

ن اسوت کوه يود ايومق يرش اقتصاد اسوالميا پذيو  يبه جامعه اسالم يکرد اختصاص اقتصاد اسالمياز لوازم رو يکي
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 تووانميد صودر يل شوهيواست. بوا دقوت در تحل يجامعه اسالم يريگمنوط به شکل يتحقق معرفت اقتصاد اسالم

قوت اشواره ين حقيوستو بلکه بوه اي  يو اقتصاد جامعه اسالم يک اقتصاد اسالميشان اساسا بد بال تفکيافت که ايدر

( صوادق ي)حداقل در قالوب مودل فرضو يمذهب اقتصاد يهمواره در بستر ساختارها ينيع يهاليد که تحلي مايم

 يو سواختارها يارزشو يبه مبا  يمعرفت اقتصاد اسالم يساختار يبا عنوان وابست  توانمي ن  دگاه که ازين ديا د. ا

 د.ي يق دارد که در ادامه مين دقيياز به تبياد کرد،  ي ياسالم ي هاد

 ياسالم يبه چارچوب نهاد يمعرفت اقتصاد اسالم يساختار يوابستگ

اسوالم در جامعوه  ي( مذهب اقتصوادي/فرضينيرا مشروط به تحقق )ع يعلم اقتصاد اسالم يريگشکل د صدر،يشه

داري کوه دا د. به  ظر ايشان، قوا يني هميون قا ون عرضه و تقاضا و دستمزدهاي  هنين در يک جامعوه سورمايهيم

 ين کنود. ايون قوواداري بر  ن تطبيق شده، از  ظر علمي درست و بر واقعيت تطبيق مياقتصاد سرمايه ياصول مذهب

 (.185 صق، 3044)صدر،  باشندميو در چارچوب دي ر درست   باشندميمعين  علمي مشروط به چارچوب مذهبي
 مـذهب كـه اسـت اسالمي جامعه در قوانين و واقعي زندگي عينيت كشف اسالمي اقتصاد علم كاركرد

 اقتصـادي مـذهب علمـي، پردازنظريه رو، اين از. است شده داده تطبيق آن بر كامل صورت به اسالم

 را آن هايپديـده بـين ارتباط ايجاد و آن تبيين قصد كه ايجامعه براي ثابتي قاعده عنوان به را اسالم

اسـالم را بـه عنـوان  يهاي مـذهب اقتصـادكارشناس اقتصاد اسالمي، گزاره گيرد...مي نظر در دارد،

آن اسـت، در نظـر  يهادهيـن پديبـجـاد ارتبـاط ين آن و اييكه بدنبال تب ياقواعد ثابتي براي جامعه

كند كـه پـس از داري عمل ميگيرد. در اينجا محقق اقتصاد اسالمي همانند دانشمند اقتصاد سرمايهمي

، اقدام به تبيين و تفسير واقعيت در چارچوب اين خطـوط نمـوده و بـه بررسـي يترسيم خطوط مذهب

يـن آن تطبيق شده، حاكم است. نتيجه ابر  ياي كه خطوط مذهبپردازد كه بر جامعهماهيت قوانيني مي

 (.332-331 ص)همان،  علم اقتصاد سياسي خواهد بود ،بررسي

از  يبور جامعوه حواک يق خطووط موذهب اقتصواديوبوه تطب يد صدر، مشروط بودن علم اقتصاد اسالميدر   اه شه

ت، و يولوه سواختار حقووق مالکشوده در جامعوه از جمرفتهيپذ ي هاد يبه ساختارها يرفتار يهايقا و مند يوابست 

ر ود. يپذياداره جامعوه م ياست که افراد جامعه برا ياوهياز ش يحاک د صدريان شهيکه به ب يياستو ساختارها ي زاد

ز بور  ن يو  يداورا ه مذهب اقتصاد اسوالمکرد ارزشين جهت رويز سازگار د و از اين ساختارها با اقتضائات عدالت  يا

گيورد، رفتارهواي موالال عمول قورار مي و شوودمي ي که ساختار  هادي بازار  زاد پذيرفتوهق شده است. هن اميتطب

و قوا يني هميون عرضوه و تقاضوا  شودميچارچوب  هادي تجزيه و تحليل  اينکنندگان در کنندگان و توليدمصرف

 دهند.يقرار م تأثيرهستند که رفتارها را تحت  ييها، چارچوبي هاد ي. ساختارهاشودميارائه 

 فوون  مو وه، طوور بوه. باشديم  يز اتريشي مکتب اقتصادا انمورد توجه  يعلم اقتصاد به ساختار  هاد يوابست 

، ص 5445)هالسومن، دا ديم  زاد مبادلوه امکوان و  زاد بوازار سواختار وجود بر متوقف را اقتصاد دا   تحقق ميزس،

xxiii) .قووا ين کشوف زمينوه ايجاد  تيجه در و اقتصادي عامالن تعامل زمينه  زاد بازار وجود هايک، و ميزس  ظر به 
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 هايقا و منودي کشوف متکفول دا و  يوک عنوان به اقتصاد ها، ن   اه در.  وردمي فراهم را تعامالت اين بر حاکم

 شوهيد. است پذيرامکان  زادا ه اقتصادي تعامالت و بازار وجود شرايط در تنها هاييقا و مندي چنين و استو اقتصادي

 شورايط بوه مشوروط را  ن بلکوه پنوداردو مي مطلوق را داريسورمايه اقتصواد در ادعا مورد اقتصادي قوا ين  يز صدر

 .  (510 ص ،ق3044،صدر) دا دمي  ن مکا ي و زما ي ابعاد با مرتبط و خاص فکري و اجتماعي

اقتصواد  ي هواد يا سواختارهايو) يخطوط مذهب اقتصاد اسالم ينيتحقق ع يبرا يد صدر، ضرورتيبه  ظر شه

در اقتصواد  يل علمويوفرض گرفت و بر اساس  ن تحل يپ توانمين ساختارها را يست. وجود اي( در جامعه  ياسالم

بور  يدر جامعوه اسوالم يم که  ظوام بوا کيکنيارائه  مود. به طور  مو ه،فرض م ياسيق-يرا به روش فرض ياسالم

ن يوم و ايپوردازيبر اقتصواد جامعوه م ين  ظام با کيچن تأثيرل ي. در ادامه به تحلکندمياربه و  ه ربا عمل اساس مض

 وجود دارد: يالت هماهن ير دگان تسهين مناف  با ک و گيب ين ساختاريم که در چنيکنيرا مطرح م يعلم يادعا
ها هماهنگ است. زيـرا بانـک در و صاحبان بانک گذارانسرمايهمنافع تجاري در جامعه اسالمي با منافع 

 بـه اقـدام مشـتريانش امـوال با بانک. نمايدجامعه اسالمي بر اساس مضاربه و نه بر اساس ربا عمل مي

. نمايـدمي توزيـع سـود از معين نسبت اساس بر هاآن و خود بين را آمده بدست سود و نمايدمي تجارت

 قـرض از حاصـل بهـره نرخ نه و آمده بدست تجاري سود ميزان اساس بر بانک مالي سرنوشت انتها در

 را آن محقـق كـه است عيني ايپديده ماهيتش به بنا تجارت، و بانک منافع بين هماهنگي. شودمي تعيين

 (.333نمايد )همان، ص مي گيرينتيجه اسالمي جامعه در ربوي بانکداري نظام الغاي نظر نقطه از

 ييگرابه نام يعدم وابستگ

 وژاد، يشود )غن ييگرارا کنار گذاشوت و طرفودار  وام ييگرارشد کرد که ذات يدا   اقتصاد هن ام ،يبرخبه اعتقاد 

 ياسوتنتاج-ياهيروش فرضو کورد، باعوث اسوتفاده ازير رويين تغيها، ا(. به  ظر  ن3184، و همکاران انيبيو طب3131

بوه  يويگران است که ذاتير مارال بالگ در ايبنا به تعب کرد در اقتصاديرو ن دوي(. تقابل ا51، ص3131 ژاد، يشد)غن

ر رفتارهوا و ييوو علول تغ ين چ وو  يويدر صودد تب ييگراو و  وامياقتصاد يهادهيت پديو ماه يستين چييد بال تب

 يبوه واسوطه مبتنو ين است که اقتصاد اسالميدگاه اين دياز لوازم ا يکي(.311، ص3183)بالگ،  باشدميکارکردها 

 امکان رشد و توسعه  دارد. ،ياسالم يشناسرش در معرفتيمورد پذ ييگرابودن بر ذات

علوم  يريگامکان شوکل ياسيق-ياهيفرض و به تب  روش ييگرارش  اميدگاه معتقد د بدون پذين ديطرفداران ا

ر يرا در جامعوه، از سوا يا سا  يهاتيفعال از يخاص يهاچرا که علم اقتصاد جنبه»بنام اقتصاد وجود  داشتو  يمستقل

 ينويمعنا دارد وگر وه بطوور ع ياهين ا تزاع تنها در حوزه تعقل فرضي. اکندميمنتزع  يها و از کل  سج اجتماعتيفعال

 هوا،(. بوه  ظور  ن18، ص3131 وژاد، ي)غن« ا ودکير قابل تفکي  غيهاتير فعاليا سان از سا ياقتصاد يهاتيفعال

ن يبوه رقابوت بو ين تفکر الزاما منتهيا ه( است، چرا که ايگراهي)تسم يستيناليتفکر  وم يج تبعيو تساهل از  تا ي زاد»

کوه در تفکور ... حوال  نشوودميدتر و بهتور يوجد يهاهيم و فرضويارائوه مفواه يق( بورايوافراد )اهول علوم و تحق

   .(51، ص3131 ژاد، ي)غن« ل وجود  داردو تساه ي زاد يبرا ييا ه( الزاما جايگرا)ذات يستيورساليو ي
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از محققان اقتصواد  يم. برخيداشته باش ييگراو  ام ييگرااز تقابل ذات يد برداشت مناسبين ادعا بايا يبررس يبرا

پور، اسوتدرل کنند)صوا   ياسوالم يشناسودر معرفت يويگراکورد ذاتيا د تا بر موجه بوودن روتالش کرده ياسالم

از جهوات  يويگراو ذات ييگرااست که استدرل مطرح شوده در موورد تقابول  وام ين در حالي(. ا81-33، ص 3133

منکور وجوود  ييگرا وام ان دارد.يوجر يکلو يهادر حوزه وجود ييگراو ذات ييگرا ام يمخدوش است. دعوا يمختلف

رش روش يا عودم پوذيورش يبوه پوذ يارتبواط ن دعوواياء است. ايذات اشمعتقد به امکان کشف  ييگراات و ذاتيکل

 يحتو توا ودمي ي، اقتصاد اسالمروايناز   دارد. ياقتصاد يهادهيپد ييا چراي يستيا تمرکز بر چيو  ياسيق-ياهيفرض

 د.ياستفاده  ما يپردازهي ظر يبرا ياسيق ياهيهميون روش فرض ييهااز روش ييگرارش ذاتيبا پذ

 ياقتصاد اسالم شناخت درمنابع 

 تکثر منابع شناخت

ي، تعيين منب  شناخت از اهميوت زيوادي برخووردار اسوت. در اقتصواد اسوالمي منواب  شناسدر مباحث معرفت

عقل و شهود محدود  يست. در کنار اين مناب ، ادله  قلي مشتمل بر قر ن مجيود و ، شناخت به حواس ظاهري

 يند. شهود کوه از  يز از جمله مناب  شناخت به حساب مي )ع(و امامان معصوم ص(اعظم) احاديث معتبر پيامبر

حس، عقل و ادله  قلي  يز به عنوان منبو   1، منب  علم حضوري است.شودمي ن با عنوان حس باطني  يز ياد 

 .شو دميعلوم حصولي قلمداد 

مه کوردن يلسوفان مسلمان بوا ضومياست، فشناسان مطرح ان معرفتيدر م يهرچند در مورد اعتبار حس، ابهامات

ا سوان، بوه  ين منب  معرفتيتر(. عقل به عنوان مهم11 ص، 3131زاده، ني)حس کننديعقل بدان، از اعتبار  ن دفاع م

منبو  درال  يها و عقول عملوستيها و  منب  درال هست ي. عقل  ظرشودميم يتقس يو عمل يدو قسم عقل  ظر

ل، حکوم يوا تحليف يها، تعرو ادراال  ن يم کليد. ا سان با استفاده از عقل دست به ا تزاع مفاهباشيها مديدها و  بايبا

(. در 18 ص، هموان) ابديياء دست مياز اش ياق و گستردهيق به شناخت عمين طريز د و از اياستدرل موا، يدر قضا

اسوت کوه  يبرهوان اسوتدرل» برهان استون  ن يها استدرل است که معتبرترن  نيترعقل، مهم يان کارکردهايم

 (.  13)همان، ص « باشد ينيقين  مقدمات  ن، يهم از  ظر محتوا و هم به لحاظ شکل و چ

و  يوحو ي. محتوواباشوندمي يدر اقتصاد اسوالم يو الهام از جمله مناب  اساس يدر کنار عقل، حس و شهود، وح

ن ادلوه يو. اعتبوار اگرفتوه اسوتقرار  يار محققان اقتصاد اسالميتث، در اخيقر ن و حد يعني، يالهام در قالب ادله  قل

در  يبا پشتوا ه برهان عقلو ان  يزامبر و اماميت پيا الهام و مرجعي يو الهام است. اعتبار وح يوابسته به اعتبار وح ي قل

 (.  330)همان، ص شودميعلم کالم اثبات 

 ياسالم اقتصاد در ينقل ادله از حاصل شناخت اعتبار:4 جدول

 ا امام؛يامبر يپ ياختصاص يا الهام به منزله ابزارهاي يب( قبول وح امبر و امام از راه عقل؛يت پيرش اعتبار مرجعيالف( پذ

 (115 ص، 1391زاده، ني)حس يل نقليد( استناد به دل ؛يمعصوم با حواس ظاهر يدن رفتارهايها و ددن گفتهيج( شن
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ک از يوطوه اعتبوار هرياست کوه ح يباق سؤالن يا ي، جايدر اقتصاد اسالم يمعرفترش مناب  مختلف يبا توجه به پذ

ت يومزبوور بوه ماه سوؤالکجاست. پاسخ به  يات اقتصاد اسالمي ظر يريگاز جمله حس و تجربه در شکل ن مناب يا

ر ييوه متکفول تغم کويبودا  يرا دا شو يها وابسته است. اگر اقتصاد اسوالمن  نيو رابطه ب ياقتصاد اسالم يهاگزاره

(، اسوتفاده از ياصوالح ييگراواقو  ياسوت)مبنا ياسالم يهال  ن در چارچوب ارزشي اسالم و تبد يت اقتصاديواقع

 است. ي ن ضرور يهاشکل دادن به گزاره يتمام مناب  شناخت برا

 ياعتبار معرفت اقتصاد اسالم

 يت )صودق( و چ وو  يوها بوا واقع سوبت شوناختله أ، بوا دو مسويها در اقتصواد اسوالمنه اعتبوار شوناختيدر زم

گرايي  ظريوات گرايي يوا  واواق واقو  د در موورديواول با مسوألهم. در مورد ياه( مواجهيها)توجبه شناخت ياعتباربخش

و  يهميوون مبنواگرو ييکردهوايان رويود از ميوز بايات مزبور  يه  ظريم. در مورد توجي،اظهار  ظر کنيقتصاد اسالما

 م.ييکرد مورد قبول را ا تخاب  ماي، رويوگرا سجام

 ياصالح ييگراواقع

 يهادگاهيوان ديوز ماصودق معرفوت و ا تخواب موالال مورد ن موض  در يياقتصاد تع يشناساز مباحث معرفت يکي

ه گرايي در ادبيات اقتصادي به طوور عموده بور محوور مقالوگرايي و  اواق است. دعواي واق  ييگراو  اواق  ييگراواق 

گرايوان گرايوان و  اواق ، تقابل واق ي. در مطالعات اقتصاد(3311)فريدمن، ميلتون فريدمن گسترش يافته است 3311

 )مکوي( يي مواکرد واق ياز يک سو و رو 3کالسکي(، و خطابي)مک1گرايي ابزاري)فريدمن(در قالب رويکردهاي  اواق 

گرا از لوزوم واقعوي بوودن . اقتصواددا ان واقو (5433)دييول،  استدا کرده يظهور پ 3)روسن( 8گرايي ا تقاديو واق 

گرايان ابزارگرا هميون ميلتون فريدمن اهميتي براي واقعوي کنند. در مقابل،  اواق فروض  ظريات اقتصادي دفاع مي

بوراي اقنواع اقتصاددا ان  گرايي خطابي، معتقدستي  اواق کالسکي  يز با دفاع از  وعبودن فروض قائل  يستند. مک

گير ود. در هاي تجريدي رياضي بووده و بودين خواطر از واقعيوت فاصوله ميمخاطبان خود مجبور به استفاده از مدل

هاي مختلوف از جملوه ايزولوه کوردن ترفنوداقتصاددا ان با اسوتفاده از  کالي مکي و تو ي روسن معتقد دمقابل، اوس

. دعوواي باشوندمي موايي  ظريوات خوود ه د بال بهبوود جنبوه واق هاي اقتصادي بها در مدلمتغيرها و بازتعريف  ن

هاي تجريودي، کواربرد بوي  از گرايان در اقتصاد باعث جلب توجه اقتصاددا ان به مشکالت مدلگرايان و  اواق واق 

و روسون، 3381کالسوکي،)رال: مکحد رياضيات در اقتصاد و همينين مطلق  بودن قوا ين اقتصوادي شوده اسوت

 .  (5443و مکي،  3333

کوه مطوابق بوا  دا ندميکنند و معرفتي را صادق گرايي دفاع ميفيلسوفان مسلمان به طور معمول از واق 

گرايا وه در از رويکردي واق  اقتصادنا(. شهيد صدر در کتاب 348 ، ص3133واق  باشد)گروهي از  ويسندگان، 

 اميم. بر اساس اين ديدگاه، اقتصاد اسالمي تنها حي ميگرايي اصالکه  ن را واق  کندمياقتصاد اسالمي دفاع 
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واقعيت اقتصادي را تغيير داده و به  کندميکننده واقعيت اقتصادي موجود  يستو بلکه تالش گر و تبيينروايت

 سمت وضعيت مطلوب بکشا د. 
 تبيـين و اسـت سـالم واقعيـت به آن تبديل و فاسد واقعيت تغيير جهت انقالبي اسالمي اقتصاد

 واقعيـت كشـف نه واقعيت تغيير دنبال به كه [جهت اين از اسالمي نيست. اقتصاد واقعيت عيني

 آن تبيـين نـه و واقعيـت تغييـر پي در كه است داريسرمايه اقتصاد مذهب شبيه ]است محتوم

 .(331 صق، 1411 صدر،) است

رات ييورا محصوول تغ يشه اقتصاديکه ا د دهدمي قرار يخيسم تارياليکرد ماتريدگاه را در مقابل روين ديد صدر ايشه

 دا د.يد ميتول يت ابزارهاير در مالکييو به صورت خاص تغ يت اقتصادينيع
 مرحلـه تـاريخي واقعيـت تفسـير دنبـال به نمايد،مي وضع را مزدوج مالکيت اصل اسالم كه هنگامي

 باشـد؛نمي نيـز تاريخ طبيعي قوانين نتايج كنندهمنعکس كه گونههمان نيست؛ انسان زندگي از معيني

 از وصـفي را آن و داردمـي عنـوان اشـتراكي مالکيـت اصـل از سـخن هنگام ماركسيسم كه گونهآن

 همان(.) داندمي آن از ممکن تفسير تنها و تاريخ از معيني مرحله از حتمي وضعيتي

 شوهيد  ظور بوه. است مارکسيستي مفهوم به  ن بودن علم  في معناي به اسالمي اقتصاد بودن علم  في ،بار بيان در

 بلکوه ودا د مي بشر تاريخ از معيني مرحله  تيجه را اقتصادي ا ديشه مارکسيستي اقتصاد هما ند ياسالم اقتصاد صدر،

 متوأثر را شوهيا د تحورت که مارکس خالف بر شانيا دي ر، بيان به. است واقعيت تغيير بد بال که دا ديم ايا ديشه

 جهوت بلکوه  يستو ا ديشه سمت به واقعيت سمت از گيريجهت معتقدست دا د،يم ديتول ابزار در ينيع تحورت از

 .  است واق  سمت به ا ديشه سمت از رييتغ

 يات اقتصواديوکارکرد  ظر ي ف يبه معنا يت اقتصادير واقعييدر تغ يد صدر بر کارکرد اقتصاد اسالميشه تأکيد

داشوته باشودو  ينوييتب يکوارکرد توا ودمي ي، علم اقتصواد اسوالمانشايست. به  ظر يت  يواقع ينيب ين و پييدر تب

 يواقعو يهادهيشود و پس از  ن محققان بتوا ند پد ياتياسالم در جامعه عمل يمشروط به   که اصول مذهب اقتصاد

در خودمت  وا ودتميمزبوور  ين علمويوي(. تب115ن عوام بز نود)همان، ص يرا ثبت  موده و دسوت بوه کشوف قووا 

 باشد. يت فاسد اقتصادير واقعييتغ يبرا ياقتصاد يهايگذاراستيس

 يمبناگرو

 مجموعوه مبنواگروي  ظريوه کننود. درمتفکران مسلمان در زمينه توجيه معرفت عمودتا از رويکورد مبنواگروي دفواع مي

و و توجيه باورهاي غيرپايه به صورت مسوتقيم يوا غيور دشوميبه دو دسته باورهاي پايه و غير پايه تقسيم  ا سان باورهاي

 در کوه   جوا از .(11 ص، 3180خسوروپناه،  ;30-31 ص، 3181)کشفي،  شودميمستقيم از طريق باورهاي پايه ا جام 

 و داراي ضورورت موجوه بايود خود پايه باورهاي گيرد،مي ا جام پايه باورهاي طريق از غيرپايه باورهاي توجيه مبناگروي،

هاي پايوه، هما نود بطوالن (. موجه بودن گزاره33 ص، 3183عارفي،  ;354 ص، 3135ور و مصباح، پ)علي باشند صدق
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 هوا بوديهي بووده و  يازمنود اسوتدرل  يسوتند. بوديهي بوودن برخوي ازاجتماع  قيضين، بدين خاطر است که ايون گزاره

   (.354 ص، 3135پور و مصباح، )علي ا دحضوري علم بر نيبدين خاطر است که مبت پايه، از جمله وجدا يات، هايگزاره

 هميوون يعلمو يهواگزاره هموه توانميا ين است که  يمطرح شده ا يکه در مورد مبناگرو ياز اشکارت يکي

ن مشوکل بوا عنووان يون ارجواع داد؟ از ايضويه هميون امتنواع اجتمواع  قيپا يهيبد يهارا به گزاره ياقتصاد اسالم

پوذير (. محققان فلسفه اسالمي در پاسخ به چال  ابتناء، بر امکان1 ص، 3184)عارفي،  اد شده استي «ابتناءچال  »

مودعاي خوود عمودتا بوه ذکور مثوال در  تأييدها براي  ن کنند.مي تأکيدهاي  ظري به بديهي برگردا دن گزاره بودن

، بوه «واجب الوجوود موجوود اسوت»به تبيين ارجاع قضيه  ظري  توانميجمله پرداز د. از  نحوزه الهيات و کالم مي

هاي بديهي اوليه و وجدا ي پايه جهت اثبوات ايون برها ي مشتمل بر گزاره هاي بديهي، اشاره کرد. در اين مثال،گزاره

 .(31-30 ص، 3184)عارفي،  قضيه  ظري اقامه شده است

با توجه به تفکيک مقوام توليود و توجيوه  ظريوات و از از طرفي  توانميچال  ابتنا در اقتصاد اسالمي را 

طرف دي ر با توجه به تمايز ا واع مبا ي بر طرف  مود. تاريخ علم حاکي از اين است که گاهي  ظريوات بودون 

مويالدي پوس از  3811دا شمند بلژيکي، در سال ، (Kekule)ککوله طور  مو ه،و به شو دمي ظم خاصي توليد 

 ص، 3135)اکاشا،  خواب ديد، موفق به کشف تصادفي هشت ضلعي بودن مولکول بنزن شدکه ماري را در  ن

(. در فلسفه اسالمي  اسازگاري بين مقام کشف و توجيه وجود  داردو هرچند ممکن است در کشوف يوک 330

اي جز موجه سازي  ن در ولي محققان پس از کشف يک  ظريه عمال چاره و ظريه شرايط توجيه حاصل  شود

 امعه علمي  دار د.ج

بور اسواس  است. ياقتصاد يپردازهيدر  ظر يفلسف يمبا  ي کته دوم در حل چال  ابتناء، توجه به تنوع کارکرد

 ک  مووديوه تفکيپا ييمبنا يهاگزاره يدهندگو جهت يدي، توليسازنهين سه کارکرد زميب توانمي يبندميک تقسي

ات يوجوه در  ظريد  تيودر تول ين  قشويضيهميون محال بودن اجتماع  قساز نهيزم يها(. گزاره3130، ي)رال: توکل

 يدهنده هما نود مبوا ه جهتيپا يهاکنند. گزارهيفراهم م يپردازهيورود به  ظر ينه را براي دار د و تنها زم ياقتصاد

سوتندو بلکوه يجوه  يد  تمول و يا ود، ولومؤثرند استنتاج يز هرچند در فر ي،  ( بودن ارزش رفاه يذات)ما ند يشناختارزش

دار ودو  يدهنودگز کارکرد جهتي،  ييگرا، ما ند واق يشناختمعرفت ي. مبا شو دميجه ي ت ييمحتوا يدهباعث جهت

، يت اقتصواديهميون فرض عقال  يشناختيهست يدارد . در مقابل، مبا  يشتر صبغه روشي  ها ب يدهندگجهت يول

ن عرضوه و ياقتصاد خرد از جملوه قووا  يهااز گزاره ياريدار د. بس يديتول يکارکرد يات اقتصادياز  ظر ياريدر بس

 استنتاج شده ا د. يت اقتصاديد عقال مول  يهستند که از مبنا ييهاتقاضا گزاره

 ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت يلوازم مبان

ها در اقتصواد اعتبوار شوناخت منواب  و، طيت، شورايچهار حوزه ماه در ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت يمبا  1جدول 

 دهد: ي، را به اختصار  شان مياسالم
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 ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت ي: مبان5 جدول

 .شودمي ياستيو س ي، هنجارياثبات يهادارد و شامل گزاره يبيترك يتيهو يها در اقتصاد اسالمشناخت يت معرفت اقتصاد اسالميماه

  .اند بارارزش يها در اقتصاد اسالمشناخت

اسالم  يرفته شده در مذهب اقتصاديپذ يمذهب يکردهايوابسته به رو ياقتصاد اسالم هايهينظر بودنياسالم

 .است

تحقق معرفت اقتصاد  طيشرا

 ياسالم

 يساختارها اسالم مشتمل بر يوابسته به تحقق مذهب اقتصاد يعلم اقتصاد اسالم هايهينظر يريگشکل

 است. ياسالم ينهاد

 ست.يوابسته ن ييگرارش ناميبه پذ ياقتصاد اسالم يريگشکل

 .باشندمي يمنابع اقتصاد اسالم منقول يعقل، حس و وح يمنابع معرفت اقتصاد

 است. يت فاسد اقتصادير واقعييبه دنبال تغ ياقتصاد اسالم ياعتبار معرفت اقتصاد

 .ت استيمطابقت با واقع يات اقتصاديمالک صدق نظر

 .است ياسالم يفلسف يها بر مبانآن ي، ابتنايات اقتصاد اسالميه نظريمالک توج

پردازي در اقتصاد اسالمي فر يند  ظريهدر ي تأثيرهاي قابل طرح در اين زمينه اين است که مبا ي مزبور چه سؤاليکي از 

شناسوي و محتوواي بور روش تأثيرشناختي اقتصاد اسالمي را از دو زاويه مبا ي معرفت تأثيرداشته باشد؟  توا دميدارد و يا 

شناسوي  ن را مبا ي معرفت شناختي اقتصاد اسوالمي بور روش تأثيرمورد توجه قرار داد.  توانمي ظريات اقتصاد اسالمي 

هواي اقتصواد گزاره وش متناسب با  ن د بال کرد. اگر هويت ترکيبويبا توجه به رابطه بين شناخت مورد  ظر و ر توانمي

شناسوي مناسوب بوراي اقتصواد ، روشدا سوتيمهاي هنجاري، اثباتي و سياستي شامل گزاره فتيم و  ن رارا پذيراسالمي 

 قياسي خواهد بود. -اياسالمي  يز روشي ترکيبي خواهد بود که مشتمل بر روش کشفي و روش فرضيه

. به طور  مو وه، اگور ست يز قابل طرح ا ياقتصاد اسالم هايهيبر  ظر ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت يمبا  تأثير

د هوم مشوتمل يبايم يات اقتصاد اسالمياست،  ظر يت فاسد اقتصاديبد بال اصالح واقع يم که اقتصاد اسالميريبپذ

د مشوتمل بور يوبايکننود و هوم م ينويب ينوده  ن را پين کنند و  ييت فاسد موجود را تبيباشند که واقع ياتيبر  ظر

ه بوازار رقابوت يورا در اقتصاد متعارف در قالوب  ظر مسألهن يباشند.  مو ه ا ي رما   ل ودهيت ايدر مورد وضع ياتي ظر

 يهامودل ين امر ضورورت طراحوي ل است. همدهيا يط ، عمال مدليبودن شرا يديم که به واسطه تجريکامل دار

 يهاسترش مودلو ضرورت گ يدر اقتصاد اسالم يسازمدل ي. چ و  سازدمي يرا ضرور يدر اقتصاد اسالم ينييتب

 است. ياصالح ييگرااز لوازم واق  يکي، يات اقتصاد اسالمي ل در  ظردهيا

 يريگجهينت

ها در اقتصواد ت شوناختيواز ماه ياست که حواک يخبر يهامشتمل بر گزاره يمعرفت شناختي اقتصاد اسالم يمبا 

اقتصواد  يشناسوو روش يريگشوکل يچ وو   توا دميمزبور  يمناب  و اعتبار  ن است. مبا  ،ط تحققي، شراياسالم

 شوده اسوت و در  ياقات پردامنهيتحق ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت ينه مبا يقرار دهد. در زم تأثيررا تحت  ياسالم

ات اقتصواد يوشوبرد  ظريبوه پ توا ودميوجود دارد که حول   هوا  ين محققان اقتصاد اسالميب يموارد اختالفات يبرخ

ز ي، تموايان مذهب و علم اقتصواد اسوالميک ميدر مورد تفک يبه اختالفات توانميد. از  ن جمله يکمک  ما ياسالم

 اشاره کرد. يو علم اقتصاد جامعه اسالم يعلم اقتصاد اسالم
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شناختي اقتصاد اسالمي بين چهار زمينوه ماهيوت، در اين مقاله براي تعيين حدود و مرزهاي مبا ي معرفت

ها در اقتصاد اسالمي تفکيک شد. تبيوين مبوا ي در ايون چهوار عرصوه مسوتلزم شناختشرايط، مناب  و اعتبار 

ت هشت گا ه در زمينه ماهيت معرفت اقتصاد اسالمي، هويت ارزشي  ن، مالال اسوالمي سؤارگويي به پاسخ

و اعتبوار  ها بوا واقعيوت سبت شوناخت ، مناب  شناخت،گراييها،  سبت با  امبودن، خصاي  ساختاري شناخت

هواي اقتصواد اسوالمي )دسوتوري، اثبواتي و باشد.  تايج تحقيق حواکي از ترکيبوي بوودن گزارهمي هاشناخت

باري معرفت اقتصاد اسالمي، وابست ي علم اقتصاد اسالمي به تحقق ساختار  هوادي مطلووب سياستي(، ارزش

ر مناب  شناخت )عقل، وحوي و تجربوه(، گرايي، تکثاسالم، عدم وابست ي تحقق اقتصاد اسالمي به پذيرش  ام

پردازي در اقتصواد باشد. مبا ي مزبور که به عنوان درييه ورود بوه  ظريوهگرايي اصالحي و مبناگروي ميواق 

دهد. يکي از  تايج مهم مبا ي مزبوور، لوزوم تمرکوز بور اقتصواد قرار مي تأثيررا تحت  د  ناسالمي، مسير تولي

تباط بين  ن و اقتصاد اسالمي هنجاري و اثباتي است کوه رزموه مبوا ي هميوون اسالمي تجويزي و ايجاد ار

گرايي اصالحي است. همينين توجه به وابست ي علم اقتصاد اسالمي به ساختار  هوادي ترکيب معرفتي و واق 

مي مطلوب اسالم، باعث تقويت جاي اه مباحث مرتبط به ساختار  ظام اقتصاد اسالمي در ادبيات اقتصواد اسوال

 اکنون به عنوان بحثي فرعي در  موزش و پژوه  اقتصاد اسالمي مطرح است.و بحثي که همشودمي

ز تحوت يورا   ياقتصواد اسوالم يشناختروش يکردهايرو توا دمي ياقتصاد اسالم يشناختمعرفت يمباحث مبا 

ات اقتصواد يو واه فوروض در  ظريجا نيويتع يبورا يالزامات ياصالح ييگراواق  يبه طور  مو ه، مبنا قرار دهد. تأثير

علوم  يسواختار يد. وابسوت يو مايم ايجوادرا  يات اقتصاد اسوالميدر  ظرال دهيفروض  ورود نه يدارد و زم ياسالم

قورار  توأثيرو فوروض  ن را تحوت  يعلم اقتصواد اسوالم يشناسز روشي  يبه مذهب اقتصاد اسالم ياقتصاد اسالم

 د.ي مايم يرا ضرور ياقتصاد اسالم يات اثباتيدر  ظر يدهد و ورود فروض  هاديم
  ____________________________________________ نوشتپي

 .باشدمورد حمایت مالی  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  می« شناسی اقتصادمبانی فلسفی و روش»مقاله برگرفته از طرح پژوهشی  این. 3

5. Knowing that 

1. Knowing by acquaintance 
0. John Neville Keynes 

شوود. یوابی یواد میی از شهود با عنووان درونشود. گاههای حضوری، شهود به عنوان ابزاری برای شناخت محسوب میدر مورد معرفت. 1
 (232ص.  ، 3131 ،)شریفی گویندعلم حضوری یا علم شهودی می ،آیدبه معرفتی که از راه شهود به دست می

1. Instrumentalism  

3. The rhetoric of economics 
8. Lawson’s critical realism 

رويکردي بدبينا ه است،  ينبکه به اقتصاد متعارف خوش يبرخالف مک وي  مايد.در اقتصاد دفاع مي يا تقاد ييگراواق  ي وعاز روسن  يتو . 3
. وي معتقد به امکان رف  اين مشکل و است يي شدهگراو صورت يددچار تجر، غلط هايفرضبه واسطه استفاده از  اقتصاد متعارفبه  ظر او،  دارد.

 گرايي در اقتصاد است. تقويت واق 
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