
 ۱۰۷ـ  ۷۷ص ، ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، ۱۳پياپي ، اولشماره ، مهفتسال    ________________ ________________________________    

  

  

  

  

  چیستی و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی

  
   Tavakoli@iki.ac.irخمینی استادیار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام/  جواد توکلیمحمد

  25/11/1394: پذیرشـ  15/07/1394: دریافت

  دهكيچ

دچار ابهامات مفهومی و کارکردي بسیاري است. این مقاله بـراي   »مبانی فلسفی«و  »مبانی«عنوان ، در ادبیات اقتصادي

. بنا به فرضـیه مقالـه، مبـانی    کند میرا بررسی اقتصاد و اقتصاد اسالمی  در فلسفی رفع این ابهام، چیستی و کارکرد مبانی

دهندگی نیز دارند و مبانی به عنوان تنها عامـل در تولیـد نظریـات اقتصـاد      فلسفی عالوه بر کارکرد تولیدي، کارکرد جهت

شفافیت مفهـومی  فقدان دهد  نشان میاست، که به روش تحلیلی سامان یافته ، هاي تحقیق کنند. یافته اسالمی عمل نمی

دن بحـث از مبـانی در   شـ و صـوري  ، گسسـت مبـانی و نظریـه    ۀاز جمله شـبه ، موجب بروز مشکالتی »بانیم« ةدر واژ

مبـانی  «و » مبـانی مولـد  «هـاي پـژوهش حـاکی از طـرح دو دیـدگاه       ه است. یافتهگردیدهایی از ادبیات اقتصادي  بخش

شناسی و کارکردشناسی مبـانی در   در مفهوماز رویکردي ترکیبی ، در ادبیات اقتصاد اسالمی است. در این مقاله» ساز زمینه

شـناختی   اقتصاد اسالمی، مبانی معرفت ۀگان کنیم. بر اساس این رویکرد، از میان مبانی فلسفی سه اقتصاد اسالمی دفاع می

شناختی کارکرد تولیدي دارند. البته پذیرش کـارکرد تولیـدي    شناختی و ارزش و مبانی هستی، دهندگی کارکرد جهت عمدتاً

  یند تولید دانش اقتصاد و اقتصاد اسالمی نیست.ابانی فلسفی به معناي تحمیل بار اضافی بر مبانی در فرم

  ، کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی.: مبانی، اقتصاد اسالمی، مبانی فلسفیها کلیدواژه

  .JEL :B5، B41، P4بندي  طبقه

    

Ma'rifat-e Eghtesad-e Islami _______________________ Vol.6. No.2, Spring & Summer 2015     
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  مقدمه

ها و مقاالت خود    ها، کتاب نامه بخشی از پایان، بسیاري از محققان اقتصاد اسالمی به طور معمول

ماهیـت و  ایـن زمینـۀ تبیـین    بهم در مـ یکی از نکات  دهند. هاي مبنایی اختصاص می را به بحث

  است. مبناي اقتصاد اسالمی کارکرد 

هـاي متفـاوتی    بنـدي  و در دسـته گوناگون را در اشکال  »مبانی« ةمحققان اقتصاد اسالمی واژ

ـ   کار می هلسفی، فقهی، و حقوقی اقتصاد اسالمی بهمچون مبانی ف مبـانی فلسـفی    ۀبرنـد. در زمین

اقتصاد اسالمی نیز از مفاهیم متعددي همچون مبانی بینشـی و مکتبـی اقتصـاد اسـالمی اسـتفاده      

سـازي در   تبیین مشخصی از کارکرد مبانی مزبور در نظریـه ، شود. در بسیاري از این کاربردها می

شود. همین ابهام موجب بروز مشکالتی همچون شکاف بـین مبـانی و    ائه نمیاسالمی ارتصاد اق

ن آمحـوري در ایـن زمینـه    هاي  الؤی از آثار اقتصاد اسالمی شده است. یکی از سخربنظریه در 

  ب اسالمیت نظریه خواهد شد؟موجاست که آیا اسالمی شدن مبانی 

کند. فهم درست از  ی را بررسی میاین مقاله مفهوم و کارکرد مبانیِ فلسفیِ اقتصاد اسالم

سـاز بهبـود نظریـات اقتصـاد      تواند زمینـه  ماهیت و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی می

  اسالمی باشد.

  تحقيقة پيشين

رت مطالعـات چنـدانی صـو   ، مفهوم و کارکرد مبانی فلسفی در نظریات اقتصاد اسالمیۀ در زمین

مبـانی فلسـفی مزبـور     بـه معرفـی برخـی از   ، زمینـه  شده در ایـن نگرفته است. بیشتر آثار منتشر

انـد   به برخی از آثاري که به صورت صریح یا ضمنی به این بحث پرداختـه ، اند. در ادامه پرداخته

  کنیم: اشاره می

هــاي اقتصــادي  ، در ضــمن تحلیــل نظــاماقتصــادنا) در کتــاب ق1400( شــهید صــدر ـــ

» هـاي فلسـفی   پایـه «ها با عنـوان   از مبانی فلسفی این نظام، داري و اسالمی سوسیالیستی، سرمایه

نمونه، ماتریالیسم تـاریخی را یکـی از مبـانی فلسـفی      ايکند. ایشان بر سس الفلسفیه) یاد می(األ

 .)68ـ53ص  ،ق1400 ،(صدر داند اقتصاد سوسیالیستی می

ـ  1371( مبانی اقتصـاد اسـالمی  نویسندگان کتاب  ـ ، »مبـانی « ةژتعریفـی از وا  ۀ) بـدون ارائ

انـد. یکـی از    در این کتاب ارائـه داده را اي از مباحث مبنایی و محتوایی اقتصاد اسالمی  مجموعه

، فصول این کتاب به معرفی مفاهیم مبنایی مکتب اقتصادي اسالم اختصاص یافته و در قالـب آن 
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رسـد   مـی  رویکرد اسالم نسبت به ثروت، آزادي اقتصادي و مانند آن بررسی شده است. به نظـر 

که برداشت این کتاب از مبانی اقتصاد اسالمی، کلیات مباحث اقتصاد اسالمی مشتمل بـر برخـی   

 .است مباحث مبنایی

بدون وارد شدن  بینی قرآن کریم فلسفه اقتصاد در پرتو جهان) در کتاب 1387( نیا هادوي ـ

مبـانی خداشـناختی،   ، بین چهـار گـروه   »مبانی اقتصاد اسالمی و کارکردهاي آن«بحث مفهوم  به

 .نموده استشناختی اقتصاد تفکیک  شناختی، و جامعه شناختی، انسان جهان

و کارکرد مبانی  ، بدون پرداختن به مفهومنظام اقتصادي اسالم) در کتاب 1390( میرمعزي ـ

» بینی جهان«، »شناسی معرفت«نظام اقتصادي اسالم، به بحث از مبانی بینشی مشتمل بر سه بحث 

بینـی را مشـتمل بـر     پرداختـه اسـت. وي جهـان   » هاي ارزشی حاکم بر نظام اقتصـادي  مفهوم«و 

شود و موضوع آن خدا، انسـان، جامعـه،    بیان می» نیست«و » هست«داند که با کلمه  قضایایی می

بینـی را در قالـب مبـانی     رو، وي مباحـث جهـان   ایـن دنیاي مـادي و جهـان اخـروي اسـت. از    

 ند.ک شناسی نظام اقتصادي اسالم معرفی می شناسی و جامعه انسان شناسی، خداشناسی، جهان

ارائـه  » مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی و کارکردهاي آن«در آثار مزبور، تحلیل عمیقی از مفهوم 

نشده است. این مقاله براي پر کردن این خأل، مفهوم و کارکرد مبانی فلسفی در اقتصـاد اسـالمی   

تبیـین دقیـق مفهـوم مبـانی فلسـفی در      ین مقاله به طور خـاص، در  کند. نوآوري ا را بررسی می

تفکیـک بـین دو رویکـرد    اقتصاد، بیان ابهامات مفهومی در بکارگیري مبانی در اقتصاد اسـالمی،  

شـناختی   شناختی، هستی گان مبانی معرفت ، تفکیک میان سه» دهنده مبانی جهت«و » لد مبانی مو«

  است. شناسی اقتصاد اسالمی رتباط بین مبانی فلسفی و روششناختی و همچنین ایجاد ا و ارزش

  پردازي اقتصاد اسالمي مباني در نظريهشناسي كاربرد  آسيب

کـارکرد مبـانی اقتصـاد    «و » ابهـام در مفهـوم  « ةمباحث مبانی اقتصاد اسالمی با دو آسـیب عمـد  

  شود: می ذکربرخی از ابهامات موجود در این زمینه ، روست. در ادامه هروب» اسالمی

  »مباني«مفاهيم متعدد  .الف

مفاهیم گوناگونی را به صورت صریح یـا ضـمنی قصـد    » مبانی«محققان اقتصاد اسالمی از واژة 

  پردازیم: می  آنها که در ادامه به اند؛  کرده

حاکی از کلیات اقتصاد است. براي نمونه، کتاب » مبانی اقتصاد«گاهی عنوان  . مبانی به مفهوم کلیات:1

۸۰      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

با نگرشی به اقتصاد ایران،  مبانی اقتصاد خردنوشته مسعود نیلی و همچنین کتاب  مبانی اقتصاد

 .)1390نوفرستی،  ؛1387به کلیات اقتصاد اختصاص دارد (نیلی،  ،محمد نوفرستینوشتۀ 

اشـاره  مطالعـاتی   ةمباحث اساسی در یـک حـوز  گاهی به  مبانی . مبانی به مفهوم مباحث اساسـی: 2

به طـرح مباحـث اساسـی و پایـه در اقتصـاد       مبانی اقتصاد اسالمینمونه، کتاب ي ا. بردارد

). در زبان عربـی از ایـن مفهـوم    3 ص ،1371 ،اسالمی پرداخته است (جمعی از نویسندگان

 ).1378 ،مقدم (مصباحی یاد شده است »اسس االقتصاد اسالمی«با عنوان 

شـود.   اسـتفاده مـی  » دالیل نظریه«از مبانی به عنوان جاها، در برخی  . مبانی به مفهوم دالیل نظریه:3

بـه دالیـل   ، آید به طور معمـول  نمونه، وقتی از مبانی فقهی یک نظریه سخن به میان می ايبر

 . کنیم آن اشاره می ةییدکنندأفقهی ت

به مبادي تصوري و تصدیقی یـک دانـش   گاهی مبانی  . مبانی به مفهوم مبادي تصوري و تصدیقی:4

اي . بـر اسـت مترتـب   هـا اموري هستند که مباحث علـم بـر آن  مبادي یک علم شود.  میگفته 

از جمله مبادي تصـدیقی عـام علـوم اسـت کـه بـدون       » محال بودن اجتماع نقیضین«نمونه، 

 هاي آن علم را پیش برد. یک از استدالل توان هیچ نمی، پذیرش آن

اي قلمداد شده است که  هاي پایه دیدگاهگاهی مبنا به عنوان  هاي پایه: . مبانی به مفهوم دیدگاه5

هـایی   اساس، مبانی شالوده این شود. بر اي از نظریات بر آن بنا می نظریۀ دیگر یا مجموعه

شـده   هاي پایه حاکی از برداشت پذیرفته شود. دیدگاه هستند که بر پایۀ آنها نظریه بنا می

پردازي تأثیرگـذار   ظریهنسبت به مقوالتی همچون انسان و جهان است که بر چگونگی ن

هاي پایـه   ، مبانی را به مفهوم دیدگاهاقتصادنادر کتاب  شهید صدررسد  است. به نظر می

گیـرد. وي بخشـی از کتـاب را بـه بررسـی مبـانی فلسـفی نظـام اقتصـادي           در نظر می

گرایـی فلسـفی و    )، از جملـه مـادي  النظریۀ علـی ضـوء األسـس الفلسـفیه    مارکسیستی(

 ) و فلسفۀ دیالیکتیکی اختصاص داده است.الفلسفیۀ/ المادیۀ التاریخیۀالمادیۀ تاریخی(

  مفاهيم مرتبط ومباني ميان تمايز نبود  .ب

اصـول  «، »مبانی اقتصـاد اسـالمی  «هاي متفاوتی همچون  در مباحث اقتصاد اسالمی، از واژه

تفکیک روشنی شود. در این کاربردها،  استفاده می» مبادي اقتصاد اسالمی«و » اقتصاد اسالمی

عـدالت  «شود. براي نمونه، محققان اقتصاد اسالمی گـاهی   نمی» مبادي«و » اصل«، »مبنا«بین 

در  شـهید صـدر  کنند.  را به عنوان یک مبنا و گاهی به عنوان یک اصل قلمداد می» اقتصادي
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االجتماعیـه)   العدالـۀ را از اصول اقتصاد اسـالمی (مبـدأ   » عدالت اجتماعی«، اقتصادناکتاب 

داند. ایشان آزادي در چارچوب محدود و مالکیت مختلط را به عنوان دو اصل دیگـر در   می

  ).303ق، ص 1400(صدر،  شمارد اقتصاد اسالمی برمی

را بـه عنـوان یکـی از اهـداف میـانی نظـام        »عدالت اقتصـادي «) 1390( ، میرمعزيدر مقابل

ه که از مبانی و اصـول راهبـردي   قلمداد نمود» امنیت اقتصادي«چون هماقتصادي در کنار هدفی 

گونـه   آن – میرمعـزي ). در تحلیل 172ص ، 1390، نظام اقتصادي اسالم متمایز است (میرمعزي

شناسـی و   شناسی، انسان شناسی، جامعه مبانی بینشی مشتمل بر مبانی معرفت - آید که در ادامه می

عملیاتی نظام اقتصـادي   استخراج هدف غایی (رفاه عمومی) و اهداف میانی و أمنش ،خداشناسی

اقتصـاد،   ةاصول راهبردي همانند حاکمیت مصالح فرد و جامعه در حـوز  شوند. میقلمداد اسالم 

  دهند.   دستیابی به اهداف را نشان میهاي  و مالکیت مختلط نیز راه

و  ،»محـدود چـارچوب  آزادي در «، »لطمالکیـت مخـت  « شهید صـدر شد،  بیان گونه که  همان

از ، میرمعـزي در مقابل، ده است. کررا به عنوان اصول اقتصاد اسالمی معرفی » عدالت اجتماعی«

سومی به عنوان یکـی از اهـداف    از به عنوان اصول راهبردي اقتصاد اسالمی و ،اولضوع دو مو

  اد کرده است.یمیانی نظام اقتصادي اسالم 

 ۀمسـئل  یشـناخت  معرفـت  و یشـناخت  یهسـت  يمباد لیتحل«اي با عنوان  در مقاله عادل پیغامی

گزینـی بـراي مفهـوم     به عنـوان جـاي   »مبادي« ة، از واژ»يمطهر یمرتض استاد ۀشیاند در عدالت

  ).183ص ، 1387، یغامی(پ ده استکراستفاده  »مبانی«

مشکل فوق ریشه در ابهامات موجود در ترسیم مرز میان مفاهیمی همچون مبانی، مبـادي، و  

گانۀ یک علم (رئوس ثمانیه) دارد. مبادي یک علم مشـتمل بـر مبـادي تصـوري و      اصول هشت

گانـۀ یـک علـم نیـز      تصدیقی اموري هستند که مباحث علم بر آنها مترتب است. اصول هشـت 

تعریـف  شود. این اصـول شـامل    مول، در آن علم از آنها بحث نمیاموري هستند که به طور مع

 دیگـر  میـان  در علـم  جایگـاه  ،ابواب و مباحث علم علم، مؤلف علم، فایدة ، علم موضوع ،علم

  ).2، ص 1363(خوانساري،  شوند می هاي تعلیم علم روشعلم و  مقصود و غرض علوم،
  مبانی و مفاهیم بدیل آن: 1جدول 

  اقسام  معنا  مفهوم

  مبادي تصوري (مانند تعریف موضوع علم و اجزاي آن) و مبادي تصدیقی (مانند اصل اجتماع نقیضین)  آنچه مباحث یک علم بر آن مبتنی است  مبادي 

رئوس 

  ثمانیه

هاي تعلیم  هدف، روشتعریف، موضوع، فایده، واضع، ابواب و مباحث، جایگاه در میان دیگر علوم،   پیش از ورود به یک علم الزم اطالعات 

  یک علم

  شناختی شناختی و ارزش شناختی، هستی مبانی معرفت  مباحث زیربنایی یک علم  مبانی

۸۲      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

ــین دو واژ ــانی« ةب ــادي«و  »مب ــم   »مب ــادي یــک عل ــادي وجــود دارد. مب ــایی زی تشــابه معن

مبـانی نیـز    قـرار گیـرد.  نظـر   طمـح علـم، بایـد م   آن ش از پرداختن بـه یه پک است ییها تشناخ

ها استوار است. برخی از مباحث مبادي بـه عنـوان مبنـا     هایی هستند که یک دانش بر آن شناخت

  گیرند. نیز قرار می
  . مبادي تصوري و تصدیقی علوم1شکل 

  

  

  

  

  

  

  تنوع در متعلق مباني .ج

  شود.     ها موجب خلط مباحث می واژه مبانی کاربردهاي متفاوتی دارد که عدم تفکیک بین آن

تـار  درمباحث  اقتصاد اسالمی گـاهی بـین مبـانی نظریـه و رف     :مبانی نظریه و مبانی رفتارتمایز . 1

به اموري همچون عقالنیت اقتصادي اشـاره دارد کـه نظریـه     شود. مبانی نظریه، تفکیک نمی

در مقابل، مبانی رفتار اقتصادي متغیرهایی هستند کـه رفتـار را     اقتصادي بر آن استوار است.

دهند. شاید مناسب باشد براي جلوگیري از خلـط بحـث از عنـوان     قرار می تحت تاثیر خود

  مبانی براي رفتار استفاده نکنیم و مبانی اثرگذار بر رفتار را عوامل اثرگذار بنامیم.

تواند بـه   پرداز می تفکیک میان مبانی نظریه و مبانی نظریه پرداز: . تمایز مبانی نظریه و مبانی نظریه2

اي اسـت کـه    هـاي پایـه   نگرش ،»مبانی نظریه«ند. مراد از کدو کاربرد متفاوت از مبانی اشاره 

اي اسـت کـه    هاي پایـه  نگرش »ازدپر مبانی نظریه« ،استوار شده است. در مقابل هانظریه بر آن

    پرداز به آنها اعتقاد دارد. نظریه

پرداز و نظریـه یکسـان نیسـت. حتـی      یهمبانی نظرگاهی مهم است که نظر این تفکیک از آن 

، ولـی در واقـع   ،نـد کهاي خود را پیش از نظریه بیان  پرداز ممکن است مبانی و دیدگاه نظریه

  .)2001(مکی،  مبانی مستتر دیگري استوار باشد ۀنظریه بر پای

، نبـود  یکی از مشکالت موجـود در ادبیـات اقتصـاد اسـالمی    . تمایز مبانی عام و مبانی خاص: 3

از مبـانی  ، فکیک میان مبانی عام و خاص اقتصاد اسالمی است. در بسیاري از آثار اقتصاديت



   ۸۳چيستي و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسالمي 

یاد شده است. در » مبانی اقتصاد اسالمی«هاي مطالعاتی با عنوان  عام و مشترك با سایر حوزه

  توجه چندانی به مبانی خاص اقتصاد اسالمی نشده است. ، این مطالعات

مشخصی از مـرز   تبیین، در برخی از مطالعات اقتصاد اسالمیلسفی: . تمایز مبانی فلسفی و غیرف4

در کنـار بحـث از مبـانی فلسـفی،     ، فلسفی نشده است. در این آثـار مبانی فلسفی و غیر میان

 خـورد  شناسی اقتصـاد اسـالمی بـه چشـم مـی      کالمی و جامعه مباحثی با عنوان مبانی فقهی،

  ).1390، میرمعزي؛ 1391موسویان و بهاري قراملکی، (

در زمینۀ تفکیک انواع مبـانی فلسـفی اقتصـاد اسـالمی نیـز نـوعی       . تمایز میان انواع مبانی فلسفی: 5

هـایی همچـون    بنـدي  خورد. در آثار اقتصاد اسالمی، از دسته تشتت و نبود انسجام به چشم می

مچنـین  تمایز مبانی فلسفی و مکتبی اقتصاد اسالمی، مبانی بینشی و مکتبی اقتصاد اسـالمی و ه 

شناسـی اقتصـاد اسـالمی     شناسـی، خداشناسـی، و جامعـه    شناسی، انسان معرفت ۀگان مبانی پنج

  ).1387نیا،  ؛ هادوي1390؛ میرمعزي، 1389؛ یوسفی، 1386(یوسفی،  استفاده شده است

و قایـل شـده   تفکیـک   اقتصـادي  نظـام  مکتبـی  و فلسـفی  مبانی ) بین1389( علی یوسفی احمد

 مبـانی «بـه نظـر او، مـراد از    . کرده اسـت  عنصر سوم نظام اقتصادي معرفی را به عنوان »اهداف«

 بـا  کـه  اسـت  قضـایایی  بـر  مشتمل و اقتصادي رفتار بر حاکم بینی جهان ،اقتصادي نظام» فلسفی

 .اسـت  آخـرت  و دنیـا  جامعـه،  انسان، خدا، آن موضوع و شود می بیان »نیست« یا »هست« ۀکلم

» شناسـی  جامعـه «، و »شناسی انسان« ،»خداشناسی«مبانی  ۀمقولسه وي مبانی فلسفی را در ضمن 

 دسـتوري  کلـی  قضایاي از اي مجموعه«اقتصادي نیز  نظام مکتبی دهد. به نظر او، مبانی می  جاي

  :که است )بایدي(

  .باشد اقتصادي حقوق و نظام زیربناي .1

  .باشد فلسفی مبانی از برگرفته. 2

 سـمت  بـه  حرکـت . 4. باشد ثرؤم آنها ارتباط چگونگی و اقتصادي نظام عناصر تعیین در. 3

 نظـام  کـه  اسـت  مقاصـدي «اقتصـادي   نظـام  کند. در تحلیل وي، اهـداف  سازي زمینه را اهداف

 بـه  و اسـت  اقتصـادي  نظام فلسفی مبانی از برگرفته و شده طراحی آن به رسیدن براي اقتصادي

، (یوسـفی  »باشـد  هماهنـگ  نظـام  در کننـدگان  شـرکت  اهداف با نظام اهداف باید، منطقی طور

شود. بـه نظـر    استخراج مبانی مکتبی می أمبانی فلسفی منش، ). در این تحلیل11- 10ص ، 1389

؛ بـا ایـن وجـود    شناختی است ارزش همان مبانی ارزشی یامبانی مکتبی  از ر ایشانورسد منظ می

 .استپذیرفته شده مبانی مکتبی و اهداف مشخص نیست که چه تمایزي میان 

۸۴      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

 اسالمی اقتصاد مکتبی و بینشی مبانی بندي تقسیم. 2 لکش

 

 

 

 

 

 

 

 

براي اشـاره بـه   » مبانی بینشی و ارزشی«، از عنوان اقتصاد علوينظام ) در کتاب 1386( یوسفی

نـوع   . وي مبانی بینشی و ارزشی نظام اقتصاد علوي را به مفهومکرده استمبانی فلسفی استفاده 

دنیا و آخرت  ۀشناسی، رابط هاي اساسی هستی، مانند خداشناسی، انسان به مقوله نگاه امام علی

اشاره بـه مبـانی ارزشـی، بحـث     ، با وجود ده است. در مباحث کتابکرشناسی قلمداد  و جامعه

  ).1386، (یوسفی نشده استباره  اینمستقلی در 

عالوه بر تفکیک میان مبانی بینشـی و مکتبـی اقتصـاد از تفکیـک     ) نیز 1387( نیا هادوي

گویـد.   شناسی اقتصاد سخن می شناسی و جامعه شناسی، انسان مبانی خداشناسی، جهانمیان 

سو، بین سه بحـث   ) نیز در تبیین مبانی بینشی نظام اقتصادي اسالم، از یک1390( میرمعزي

حاکم بر نظام اقتصادي تفکیـک قایـل شـده     هاي ارزشی بینی و مفهوم شناسی، جهان معرفت

گانـۀ   ). وي، از سوي دیگر، مبانی بینشی را در قالـب مبـانی پـنج   48، ص 1390(میرمعزي، 

شناسـی جـاي داده اسـت.     شناسی و جامعه شناسی، انسان شناسی، خداشناسی، جهان معرفت

بینـی قـرار    شناسـی را زیرمجموعـۀ جهـان    شناسی و جامعـه  ایشان مبانی خداشناسی، انسان

گیرد. او در مقدمۀ بخش مبانی  دهد، ولی هویت مستقلی براي مفاهیم ارزشی در نظر نمی می

الي مطالب مرتبط با مبـانی   هاي ارزشی در البه شود که مفهوم بینشی، این نکته را متذکر می

  ).59(همان، ص » شود گانه به تناسب هر بحث بیان می پنج

مبانی بینشی، اهداف کـالن نظـام اقتصـادي و اصـول      در این کتاب، در مقابل میرمعزي

کند شباهت زیادي بـه   یاد می» اهداف«دهد. آنچه وي از آن با عنوان  راهبردي آن را قرار می

مفاهیم ارزشی دارد؛ هرچند که وي اهداف را به عنـوان بخشـی از مبـانی در نظـر نگرفتـه      
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شناسی و تقلیـل   براي مبانی ارزشاست. الزمه این رویکرد در نظر نگرفتن هویت استقاللی 

  مباحث آن به سطح مفاهیم ارزشی است.

 مشتمل بر دو بحث شناسی باال، معرفی مبانی جامعه هاي بندي دسته یکی از نکات غامض در

 ةاسـت. اسـتفاده از واژ  » هـاي الهـی حـاکم بـر جوامـع انسـانی       سنت«و  »اصالت فرد و جامعه«

شـود؛   ب نوعی خلط بحث می، موجاز علوم اجتماعی است اي که ناظر به رشته، »شناسی جامعه«

هـاي الهـی بـه     و مباحـث سـنت   اسـت  زیرا مباحث اصالت فـرد و جامعـه مربـوط بـه فلسـفه     

هـاي   بنـدي  چنـین مبـاحثی در دسـته    ،آید گونه که در ادامه می شناسی مربوط است. همان جامعه

  گیرد. شناختی جاي می در قالب مبانی هستی، اقتصاد ۀمتعارف فلسف

شـناختی   شـناختی و ارزش  شناختی، هسـتی  ) از تفکیک بین مبانی معرفت1389( توکلی

هاي  شناختی ناظر به دیدگاه سخن به میان آورده است. بر اساس این برداشت، مبانی معرفت

شناختی حـاکی از   پرداز نسبت به معرفت (ماهیت، امکان، منابع،...) است. مبانی هستی نظریه

تواند شامل دیدگاه اثباتی او نسبت بـه   پرداز به هستی است که می ادین نظریههاي بنی دیدگاه

شـود کـه    به هستی شامل این می  انسان، خدا، جهان، جامعه و یا سایر موجودات باشد. نگاه

پذیرد؟ انسان را موجودي عقالیی قلمداد  داند یا ماورا را نیز می آیا هستی را سراسر ماده می

داند و یا نتیجۀ تکامـل؟   پندارد؟ جهان را مخلوق می عقالیی اخالقی میکند یا موجودي  می

هاي فراطبیعی نیز قایل اسـت؟ مبـانی    پذیرد و یا به سازوکار تنها سازوکارهاي طبیعی را می

پرداز نسبت به ارزش (ماهیـت، مصـادیق، ارزش    شناسی نیز به بررسی رویکرد نظریه ارزش

  پردازد. غایی و...) می

  در كاركرد مبانيابهام  .د

پردازي ارائه نشده اسـت. در   نظریه تلقی روشنی از کارکرد مبانی در، در مطالعات اقتصاد اسالمی

. سـت هاي مولّد نظریات اقتصـادي تلقـی شـده ا    آثار اقتصاد اسالمی، مبانی به عنوان گزاره بیشتر

 و اسـت  اقتصـادي  نظـام  هـر  زیربنـاي  فلسفی مبانی ستا معتقد )1378( میرمعزينمونه،  ايبر

الف). وي همچنین 1378، (میرمعزي دارد شان فلسفی مبانی در ریشه اقتصادي هاي نظام اختالف

ست اهداف نظام اقتصادي اسالم و اصول راهبردي آن به صورت منطقی از مبانی بینشـی  ا معتقد

  ).11ص ، ب1378، (میرمعزي شود آن استنتاج می

توجـه چنـدانی بـه آنچـه از آن بـا عنـوان کـارکرد        ، در تبیین کارکرد مبانی اقتصاد اسـالمی 

۸۶      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

تبیـین  ، نشـده اسـت. گذشـته از آن    کنـیم،  دهندگی محتوایی و روشی مبانی مزبور یاد می جهت

چگونگی اثرگذاري مبانی بر تولید دانش اقتصاد اسالمی، و تمایز کارکرد مبانی به عنوان فروض 

  مداقه و تحقیق است.نظریه و مبانی به عنوان دالیل یک نظریه نیازمند 

  نظريه گسست ميان مباني و .  ه

افتد کـه بـین    هنگامی اتفاق می، شکاف مبانی نظریه ۀوجود ابهامات مفهومی و کارکردي در زمین

یـک   ابتـداي اگر مباحث مبنـایی از  صورت، مبانی فلسفی و نظریه ارتباطی وجود ندارد. در این 

  شود. اقتصادي حذف شود، آسیبی به مباحث نظري وارد نمی ۀنظری

ـ مبـانی م ، د در واقـع وشـ  میآنچه به عنوان مبانی یک نظریه مطرح غالباً رسد  به نظر می ل وقب

که نتوانسته در قالب نظریه ظهور و بروز کند. در این حالت، نظریـه مبتنـی بـر     استپرداز  نظریه

  .کند ز آنها غفلت میاپرداز  مبانی خاص خود است که نظریه

  شناسي مباني فلسفي اقتصاد اسالمي چهار سطح تحليلي در مفهوم

آوریم، تفکیـک بـین چهـار     هنگامی که از مبانیِ فلسفیِ اقتصاد اقتصاد اسالمی سخن به میان می

انواع  )3الیه مبانی)، ( ) مفهوم مبانی فلسفی( مضاف2، (»مبانی«) مفهوم 1( ۀدر زمین سطح تحلیلی

بیان روشـنی از  ، ضروري است. در ادامه ) مفهوم اقتصاد اسالمی(متعلق مبانی)4نی فلسفی و (مبا

  شود: میاین مفاهیم ارائه 

  »مباني«شناسي  مفهوم. ۱

تواند معانی متعددي همچون فروض  می» مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی«در اصطالح  »مبانی« ةواژ

انگاره، دیـدگاه یـا    »مبنا«ن است که آها  ین برداشتقدر مشترك ا هاي پایه داشته باشد. و دیدگاه

  دهد. ثیر قرار میأاي است که نظریات اقتصاد اسالمی را تحت ت نظریه

» مبـانی « ةواژ ةکاربرد عمـد ، اما توان در درون یک علم نیز تصور کرد هرچند مبنا و بنا را می

تحـول   أشود و منش گرفته میها و نظریاتی است که از سایر علوم به عاریت  دیدگاهخصوص در 

شناسـی   در اواسط قرن نوزدهم در زیست داروینهنگامی که دیدگاه   ؛ مثالًشود در یک دانش می

شناسانه در بسیاري از علوم اجتماعی به عنوان یک مبنـا تلقـی بـه     این دیدگاه هستی ،مطرح شد

در قالـب  ، اقتصـاد دیـدگاه داروینـی در    سـاخت. هاي این علـوم را متحـول    و نظریه ،قبول شد

  و همچنین اقتصاد تکاملی ظهور کرد. هاي اقتصاد نهادي اندیشه
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  اليه مباني (فلسفي) شناسي مضاف مفهوم. ۲

أ عاریه گرفتـه شـده، منشـ   به  اگر معتقد باشیم که مبانی یک علم نظریاتی است که از سایر علوم

توان میان مبانی فلسفی، فقهـی،   می، اساس این آورد. بر تنوع مبانی را فراهم میۀ اقتباس مبانی زمین

نمونه، وقتـی   ايشناختی اقتصاد اسالمی تفکیک نمود. بر شناختی و روان الهیاتی، حقوقی، جامعه

، مـا بـه   یا خداشناختی) اقتصـاد متعـارف اسـت   یکی از مبانی الهیاتی (» مسدئی«شود که  گفته می

 ۀب تحـول در اندیشـ  موجـ افکنیم کـه   یدانش الهیات نظر م برگرفته از ۀبه عنوان اندیش» مسدئی«

  اقتصادي شده است.

خواهد بـود کـه    »یمبان«مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی به مفهوم  ، قاعدتاًمزبور ۀبا توجه به نکت

شـناختی و   شـناختی، هسـتی   از دانش فلسفه اقتباس شده است. بر همین منـوال، مبـانی معرفـت   

هـایی از   از بخـش  - به ترتیـب   - ي خواهند بود که ا هاي پایه شناختی اقتصادي نیز دیدگاه ارزش

  اند. شناسی اقتباس شده شناسی و ارزش شناسی، هستی فلسفه با عنوان دانش معرفت

بـه عنـوان   » دانـش فلسـفه  «کند که مراد از  تعبیر باال این سؤال را به ذهن متبادر می

اینکه آیـا مـراد از   تر  هاي مبنا از آن اقتباس شده چیست؟ مهم دانشی که برخی از گزاره

شده از فلسفۀ اسالمی است؟ و  هاي پایۀ برگرفته ، دیدگاه»مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی«

چیست؟ و چه چیزي فلسفۀ اسالمی را از غیر » فلسفۀ اسالمی«در این صورت، مراد از 

  سازد؟ آن متمایز می

کاربردهـاي نخسـتین،   تعابیر متفاوتی ارائه شده است. فلسفه در » فلسفه«تعریف  دربارة 

گرفت و مشتمل بـر   ویژه در دوران یونان باستان، بیشتر علوم رایج در آن زمان را دربر می به

شناسی: بحث از وجود بمـا هـو    طبیعیات، ریاضیات، الهیات (الهیات به معناي اعم یا هستی

یافتـه و  وجود؛ و الهیات به معناي اخص: معرفت خدا) بود. امروزه همۀ این علوم استقالل 

شناسـی) را بـراي فلسـفه     تنها الهیات (یا فلسفۀ اولی: بحث از وجود بما هو وجود و هستی

اند. الهیات به معناي عام (فلسفۀ اولی) از احکام عام وجود، که به وجـود خاصـی    واگذاشته

کنـد. البتـه برخـی از     اختصاص ندارد، همچون مباحث علیت و مراتـب وجـود بحـث مـی    

هـایی از   را همچنـان بخـش  » اخالق«و » شناسی معرفت«، »منطق«سه علم اندیشمندان غربی 

هـاي فلسـفی موجـب شـده اسـت برخـی از        شمارند. گستردگی و تنـوع دانـش   فلسفه می

 روي آورنـد » شناخت حقیقت اشـیا «به تعبیراتی کلی مانند » فلسفه«فیلسوفان براي تعریف 

  ).24-22، ص 1391(گروهی از نویسندگان، 

۸۸      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

  هاي اولیه فلسفه بندي متقسی .3 لکش

  

  

  

  

  

  

فلسـفه یـا   « سـینا  ابـن به هر دو بعد نظري و عملی فلسفه توجه شده اسـت.  ، اسالمی ۀدر فلسف

 نظـري ۀ فلسف غایت، او نظر به. اشیاست قیحقا از گاهیآ دنبال به که داند می دانشی را» حکمت

 نفـس  کمـال  کاربستنه ب و دانستن علمی ۀفلسف غایت و، )حقیقت شناخت( نفس کمال دانستن

 فیلسوف برداشت، این اساس ). بر44ص ، 1367، (خوانساري است )آن تحقق و خیر شناخت(

ـ  و تهـذیب  بـه  و باشد داشته کامل عنایت) کلی نحو به البته( خارجی حقایق تمام به باید  ۀتزکی

 حقـایق  بـه  معرفـت دار  عهـده  را فلسـفه  نیـز صدرالمتألهین . بپردازد خود در خیر تحقق و نفس

 تقلیـد  و گمـان  بـه  نـه ، برهـانی  تحقیق به آنها وجود به حکم و - هست که آنچنان – موجودات

 عمـل  مباشـرت  را عملـی  حکمت ةثمر نیز با تفکیک بین حکمت نظري و عملی، وي. داند می

  ).45ص  ،همان1367، (خوانساري داند می خیر

هاي مضاف  هاي اضافی و به صورت فلسفه گاه در ترکیب »فلسفه« ةباید توجه داشت که واژ

بسـته بـه    - هـاي مضـاف   رود. فلسفه اقتصاد) به کار می ۀاخالق، فلسف ۀدین، فلسف ۀ(مانند فلسف

شـوند.   غیر علوم تقسیم میۀ مضاف به علوم و به دو دسته فلسف - هانآ الیه ر از مضافومعناي منظ

این ترکیب به علمی درجه اول اشاره دارد کـه بـه بررسـی    الیه علمی از علوم نباشد،  اگر مضاف

عنایـت دارد.  دیـن)   ةدین: به معناي تفکر فلسفی دربـار  ۀالیه (مانند فلسف فلسفی (عقلی) مضاف

الیه فلسفه یکی از علوم باشد، ترکیبی از ایـن دسـت بـه علمـی درجـه دوم       که مضاف درصورتی

(گروهـی از   پـردازد  ی و روش آن علـم مـی  چـون مبـان  هماشاره دارد کـه بـه بررسـی امـوري     

  ).24- 23ص ، 1391، نویسندگان

اسـتفاده در  قابـل  تمرکز بر روش عقلی  ،مفهوم فلسفیبارة یکی از رویکردهاي قابل طرح در

هاي عقلـی هسـتند    ها یا نظریه فلسفه است. بر اساس این رویکرد، مبانی فلسفی یک علم، گزاره

رویکرد روشـی بـه فلسـفه بـا توجـه بـه        اگر شوند. پذیرفته می به عنوان مبنا، که در دانش دیگر
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(بدون توجه به جزئیات) ترکیـب  است که همان تحلیل حقایق اشیا به نحو کلی ، موضوع فلسفه

حقایق اشیا به نحو کلی اسـت   خصوصدر ی های ها و دیدگاه مبانی فلسفی یک علم، گزاره ،شود

معرفـت،  ة هاي مزبور ممکن است به حـوز  ها و دیدگاه شوند. گزاره که به روش عقلی تحلیل می

شـناختی،   موجـب تمـایز میـان مبـانی معرفـت     نظـر،  و از ایـن  د ریـ هستی و یـا ارزش تعلـق گ  

لی نسـبت  عقۀ جویان اساس، تحلیل حقیقت اینشناختی یک علم شوند. بر ی و ارزششناخت هستی

هستی (متشکل از خداوند، جهان و انسان) و ارزش، مبانی فلسفی یک علـم    ،به معرفت و دانش

  دهد. را تشکیل می

تبیین باال با این محدودیت مواجه است که برخی از مباحث مرتبط بـا مبـانی فلسـفی    

دانشی  شناختی شوند؛ مثالً، ممکن است مبانی انسان علوم الزاماً به روش عقلی بررسی نمی

شناسی تجربی، فلسفی یا دینی اقتباس شود. در نظریـات   همچون اقتصاد از مباحث انسان

هاي شناختی انسـان، کـه حاصـل مطالعـات      برخی از مکاتب اقتصادي، فرض محدودیت

نظر قرار گرفته اسـت.   شناسانه مطمح شناسانه یا انسان تجربی است، به عنوان مبناي هستی

اثبات مبانی فلسفی، به کارگیري روش عقلی لزومی ندارد، مگـر  این بدان معناست که در 

آنکه روش عقلی را در مقابل روش نقلی، یعنی روش متکی بر گزارش آرا دیگـران قـرار   

دهیم. گذشته از آن، برخی از مبانی فلسفی علوم در مطالعات اسالمی گاه بـا تمسـک بـه    

ساس، شاید بتوان به جاي روش عقلـی  ا این شود. بر هاي وحیانی مستدل می نقل و یا یافته

شده بر یـک مبنـا ممکـن اسـت از      از روش استداللی سخن به میان آورد. استدالل مطرح

تحلیل عقلی، تجربی و یا حتی نقلی گرفته شده باشد. با این تفسیر، مبـانی فلسـفی یـک    

ـ    شناسانه شناسانه، وجودشناسانه و ارزش هاي کلی معرفت دانش برداشت ه اي اسـت کـه ب

  شود. شیوة استداللی تأیید می

، بـا وجـود   شـناختی  در ضمن بحث از مبانی انسـان  ،مبانی تعلیم و تربیت اسالمیدر کتاب 

ها نیز سـخن بـه میـان     ییدي سایر روشأیید مبنا، از نقش تأتوجه به محوریت روش عقلی در ت

کـه بـر   ، یـت اسـالمی  شناختی تعلیم و ترب آمده است. به نظر نویسندگان این کتاب، مبانی انسان

که در آیات قـرآن کـریم    گردند؛ چنان یید میأهاي عقلی استوارند، گاه با شواهد تجربی نیز ت بنیان

(گروهـی از   بـاره آمـده اسـت    نیز نکـاتی درخـور توجـه در ایـن     و روایات پیشوایان معصوم

 را »مبانی«ه سازگار است ک» مبانی«). این برداشت با این تعریف از 164ص ، 1391، نویسندگان

). اثبـات  65ص همـان،  ( انـد  هاي دیگر دانسته هاي خبري بدیهی و یا اثبات شده در دانش گزاره

۹۰      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

یا از ترکیبـی   یک گزاره در علم دیگر، ممکن است با روشی غیر از روش عقلی صورت گیرد و

  عقلی استفاده شود.از روش عقلی و غیر

شود. ممکـن اسـت    مشخص نمی اقتباس آن أتوسط منش باید توجه داشت که نوع مبنا الزاماً

نمونـه،   ايمتعلـق بـه دانـش دیگـر باشـد. بـر      ، ولی در حقیقت، مبنایی از یک دانش گرفته شود

  سـبب، شناختی اسـت و بـه همـین     هرچند دیدگاهی زیست، تکامل انواعبارة در دارویندیدگاه 

 ولی این نظریه اساسـاً ، کرد یاد »شناختی دانشی همچون اقتصاد مبانی زیست«باید از آن با عنوان 

روابط میان وجودها در عالم مـادي ابـراز   بارة شناختی یا آنتولوژیک است که در دیدگاهی هستی

گیري و تکامل وجودها و ساختار علی آن  شکل ةشده است. این دیدگاه متضمن تحلیلی از شیو

  .است

  شناسي مباني فلسفي (انواع مباني فلسفي) سنخ. ۳

برگرفته از فلسفه و همچنین تعریف » هاي خبري پایه گزاره«ریف مبانیِ فلسفی به با توجه به تعا

بـارة  ال بعـدي قابـل طـرح در   ؤحقایق اشیا، سبارة به دانش متکفل مباحث استداللی در »فلسفه«

مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی ، بندي شناسی مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی است. در یک دسته سنخ

ذیـل  به صورت ، شناختی جاي گرفته شناختی و ارزش شناختی، هستی معرفت مبانی ۀدر سه دست

  شوند: تعریف می

 ةکننـد  که منعکساست  شناسی هاي خبري برگرفته از دانش معرفت گزاره شـناختی:  مبانی معرفت ـ

ها، شرایط تحقق شـناخت و منـابع شـناخت     ماهیت، سنخ گزارهبارة شده در رویکرد پذیرفته

 است.اقتصاد اسالمی 

 ةکننـد  کـه مـنعکس  است شناسی  هاي خبري برگرفته از دانش هستی گزاره شناختی: مبانی هستی ـ

(خداونـد، انسـان، دنیـا و     مشتمل بـر موجـودات  ، هستیخصوص شده  در  رویکرد پذیرفته

 ها و علل است. وکارازسآخرت)، 

 ةکننـد  کـه مـنعکس  است شناسی  هاي خبري برگرفته از دانش ارزش گزاره شناختی: مبانی ارزشـ 

هـا، و نظـام    مراتـب ارزش  همچون ماهیت ارزش، سلسـله هاي  زمینهشده در  رویکرد پذیرفته

 ارزشی مقبول در اقتصاد اسالمی است.

شناسـی (شـناخت    معرفـت  ةسه حـوز  - کم دست–بندي فوق، اصطالح فلسفی  بر اساس تقسیم

شناسی (شـناخت ماهیـت    شو ارز، شناسی (شناخت ماهیت وجودات) ماهیت شناخت)، هستی
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هـاي پایـه در ایـن     اند که دیدگاه برجسته شدهنظر گیرد. این سه حوزه از این  ارزش) را دربر می

 ۀدریچـ  ةکننـد  گیرد. سه مبناي مزبور از جهتی مـنعکس  ها قرار می سه حوزه مبناي تحول اندیشه

ز درون ایـن دریچـه   شـده ا  هاي وجودي مشاهده الیه ،هاي شناختی) شناسی: قالب نگاه (معرفت

شناسی: بایـدها   گذاري (ارزش ها) و همچنین چارچوب ارزش ها و نیست هست شناسی: (هستی

  .استو نبایدها) اقتصاد اسالمی 

شـناختی،   هاي مشابهی بـین مبـانی معرفـت    گونه که بیان شد، برخی از محققان تفکیک همان

ـ  شناختی و ارزش شناختی، الهیاتی، انسان هستی ، (گروهـی از نویسـندگان   ه داده انـد شناختی ارائ

شـناختی، الهیـاتی و    شـناختی، هسـتی   معرفـت   ). تفکیک مشابهی نیز بـین مبـانی  87ص ، 1391

ص ، 1393، (شریفی شناختی علوم انسانی مطرح شده است شناختی و ارزش شناختی، انسان دین

مبـانی الهیـاتی   شـده در قالـب    مباحـث مطـرح  ، در تفکیک پیشـنهادي ایـن مقالـه    ).356- 275

نگـاه   ۀگیرد که دریچ شناختی جاي می مبانی هستی شناختی در چارچوب و انسان شناختی) (دین

  ند.ک گذاري آنها را منعکس می پردازان نسبت به وجودات عالم و ساختار ارزش و نگرش نظریه

  شناسي متعلق مباني (اقتصاد اسالمي) مفهوم. ۴

یعنـی اقتصـاد اسـالمی    ، ، تعیین مفهـوم متعلـق آن  »انیمب«شناسی  آخرین مرحله در بحث مفهوم

نظریه، و یا تمایز پدیده و علم بیان شـد، مـراد    رفتار و تمایز مبانیبارة است. با توجه به آنچه در

در اصطالح مبانی فلسفی اقتصـاد اسـالمی، دانشـی اسـت کـه مشـتمل بـر        » اقتصاد اسالمی«از 

هـاي   اساس، مبانی فلسفی اقتصـاد اسـالمی گـزاره    این ها و نظریات است. بر اي از گزاره مجموعه

 ايگذارنـد. بـر   ثیر میأتولید دانش اقتصاد اسالمی ت ةاند که بر نحو خبري برگرفته از دانش فلسفه

به عنوان ، جاي مبناي تکامل انواعه پذیرش مبناي خلقت عالم ب ۀنمونه، اقتصاد اسالمی به واسط

اسـالمی را بـه    ۀر توصیف تحوالت رفتاري در جامعـ شناختی، نظریات خود د یک مبناي هستی

  دهد. ران اقتصاد نهادي و یا تکاملی سامان میاد هاي تکاملی طرف اي متفاوت از تحلیل گونه

اي از نظریات اقتصادي تلقـی کنـیم کـه از مکاتـب      اگر ما اقتصاد اسالمی را به عنوان مجموعه

شود، مبـانی فلسـفی اقتصـاد     لیسم متمایز میداري و سوسیا اقتصادي بدیل، همچون مکاتب سرمایه

هـاي متفـاوت از فلسـفه اسـالمی، از جملـه       هاي مبنـایی برگرفتـه از حـوزه    اسالمی ناظر به گزاره

پردازي در اقتصـاد   شناسی اسالمی است که چگونگی نظریه شناسی و ارزش شناسی، هستی معرفت

  دهد. ري را تحت تأثیر قرار میاسالمی به عنوان یک مکتب فکري متمایز از سایر مکاتب فک

۹۲      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

اختالفـات نظـري   ، و ماهیـت آن » اقتصاد اسالمی«مفهوم خصوص باید توجه داشت که در 

اي وجود دارد. با این حال، بحث از مبانی فلسفی اقتصاد اسـالمی وابسـتگی چنـدانی بـه      پردامنه

توانـد در تعیـین    یماهیت اقتصاد اسـالمی مـ  بارة در اوتاین مباحث ندارد. البته رویکردهاي متف

نمونه، اگر اقتصـاد اسـالمی را علـم نـدانیم و آن را      ايبر شد.ابو کارکرد آن موثر  »مبانی«مفهوم 

هـاي   مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی گـزاره  ،هاي اقتصاد هنجاري قلمداد کنیم تنها مشتمل بر گزاره

ـ      ةشیو ۀاي هستند که رویکرد اسالم در زمین خبري پایه ثیر قـرار  أتولیـد و یـا توزیـع را تحـت ت

 دهد. می

  »مباني فلسفي اقتصاد اسالمي«مفهوم . ۵

خبري (اثبـاتی یـا هنجـاري)     یهای ، مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی گزارهمزبوربا توجه به مباحث 

معرفـت، هسـتی و ارزش را   خصـوص  اسـالمی در   ۀشـده در فلسـف   هستند که دیدگاه پذیرفتـه 

پژوهشـگر اقتصـاد    ةشد بینی پذیرفته هاي بنیادي یا جهان ها باورداشت ین گزارهکنند. ا منعکس می

  د.ماین تحلیل او در اقتصاد اسالمی را تعیین می ةشیو کنند که ساختار اسالمی را منعکس می

    ياقتصاد و اقتصاد اسالم يفلسف يردشناسي مبانكاركرد در يكدو رو

ــات فلســف ــالمی   ۀدر ادبی ــور ضــمنی اقتصــاد و اقتصــاد اس ــه ط ــدي و ، ب ــارکرد تولی از دو ک

سخن بـه میـان آمـده اسـت. در کـارکرد تولیـدي، مبـانی فلسـفی          یفلسف یدهندگی مبان جهت

دهندگی نیز ناظر به نقش مبانی  ند. کارکرد جهتهستهاي اقتصادي  هاي خبري مولد گزاره گزاره

هـاي اقتصـادي    ي گزارهگیر ن فلسفی است که چگونگی شکلیادیبن يها دگاهیفلسفی به عنوان د

  دهد. یر قرار میثأرا تحت ت

  كاركرد توليدي .الف

هاي مولد است. از این رویکرد در برخـی   یکی از رویکردهاي مطرح در زمینۀ مبانی، رویکرد گزاره

) مبانی بینشی(مشتمل بـر  1390و  1378( میرمعزي،  از آثار اقتصاد اسالمی استفاده شده است؛ مثالً

شناسی) را منشـأ اسـتخراج    شناسی و جامعه شناسی، انسان شناسی، خداشناسی، جهان مبانی معرفت

داند. بـه نظـر    تبع آن، اصول راهبردي نظام اقتصادي اسالم می اهداف (غایی، میانی و عملیاتی) و به

  ).11ب، ص 1378(میرمعزي، » استاهداف نظام اقتصادي نتیجۀ مبانی فلسفی آن «او، 
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اي از قضایاي کلی دستوري هسـتند   )، اصول راهبردي مجموعه1390( میرمعزيدر نگاه 

که الف) مبتنی بر مبانی بینشی؛ ب) زیربناي اخالق و حقوق اقتصادي باشند؛ و ج) اجـزا و  

ن دیگـر،  کننـد. بـه بیـا    هاي ارتباط عناصر نظام اقتصادي در جهت اهداف را تعیین می شیوه

سـو، نتیجـۀ منطقـی مبـانی بینشـی شـمرده        اصول راهبردي، قواعدي کلی است که از یـک 

شود، و از سوي دیگر، در تعیین الگوهاي رفتـاري و کیفیـت برقـراري رابطـۀ مـردم بـا        می

هـا و   یکدیگر و دولت، نقش اساسی دارد. در حقیقت، این اصول روش دستیابی بـه هـدف  

). به 211، ص 1390(میرمعزي،  دهد نظام اقتصادي نشان می برخورد با مشکالت را در یک

شود و  ها موجب تفاوت در اصول راهبردي می تفاوت در مبانی بینشی و هدف«نظر ایشان، 

در نتیجه، الگوهاي رفتاري مردم و دولت و شیوة ارتباط آنها با یکدیگر براي حل مشکالت 

  (همان).» کند اقتصادي با هم تفاوت می

هـاي آن، مبتنـی بـر     داري متناسب با مبانی بینشی و هدف ، نظام سرمایهیرمعزيمبه نظر 

کننده، دولـت محـدود، آزادي، مالکیـت خصوصـی،      حاکمیت مصرف«شش اصل راهبردي 

است. در مقابل، نظام اقتصادي اسالم مبتنی بـر  » قواعد توزیع درآمد و ثروت، و تجویز بهره

معـه در حـوزة اقتصـاد، آزادي در چـارچوب     مصـالح فـرد و جا  «اصول راهبردي حاکمیت 

محدود، دولت مصالح، مالکیت مختلط، توزیع عادالنۀ ثروت و درآمد، تحریم ربا، و رقابت 

  ).542ـ540ص  ،است (همان» و تعاون در خیرات
  

 )1390(میرمعزي،  تفکیک مبانی، اهداف و اصول .4 لکش

  

  

  

  

  

  

  

ـ د از اسـالم  ياقتصـاد  نظـام شـناختی   مبانی انسان) 1381( میرمعزي بـا  را  ینـ یخم امـام  دگاهی

  :کند می یمعرفذیل  يها گزاره

۹۴      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

است و در هر بعد، مراتب  يو معنو یبعد جسمان يب شده و داراکیو بدن تر  انسان از روحـ 1

  .دارد يشمار یب

 .است ينامحدود و ابد يانسان موجودـ 2

 .مختار است يانسان مـوجودـ 3

 .ت داردیولئدهد، در برابر خداوند مس یانجام م هک یدر اعمال  انسانـ 4

 .مال، جمال و جالل مطلق استکبه  یابی به خدا و راه یکیسعادت انسان در نزدـ 5

 .رود یشمار م انسان به يار شناخت برایسه مع  ،یحس، عقل و وحـ 6

 :ازاست  اقتصاد عبارت ةـن نـگرش به انسان در حوزیج اینتا، میرمعزيبه نظر 

 .به اهداف باالتر است یابیدست ۀلیه وسکبل ،ستیاقتصاد هدف نالف. 

 .است يمعنو ياقتصاد یاسالم  اقتصاد  ب.

 .رود یشمار م به يدستور یاسالم نظام يج. نظام اقتصاد

  .)45، ص 1381(میرمعزي، د. رفتار عقالیی از ایـن دیـدگاه، رفتار مطابق با شریعت اسالم است 

فلسفۀ تعلـیم و تربیـت   رویکرد فوق مشابه رویکردي است که با وضوح بیشتري در کتاب 

هـایی   بنا به تعریف کتاب مزبور، مبانی تعلیم و تربیت اسـالمی، گـزاره   است. ارائه شده اسالمی

و براي تعیین اهداف، اصـول،  ، شوند گرفته می هایی دیگر وام یا از دانشو اند  که یا بدیهی ییخبر

(گروهـی از   آیند هاي تعلیم و تربیت اسالمی به کار می ها، مراحل، عوامل، موانع و روش ساخت

  ).65ص ، 1391، نویسندگان
  . رابطه مبانی، اهداف و اصول5شکل 

  

  

  

  

  

  

  

 أمنشـ  تواننـد  ها) می ها و نیست هاي خبري (هست ، مبانی به عنوان گزارهمزبوربر اساس رویکرد 

و تجـویزي   هـایی کلـی   ها و نبایدها) و اصول (گـزاره  هنجاري: بایدهاي  استنباط اهداف (گزاره
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، ). البته به نظر نویسندگان این کتاب67ص همان، دستیابی به اهداف) باشند ( بیانگر راهکارهاي

  ).212ص همان، ( »آن نیست ۀفلسف ةاهداف تعلیم و تربیت بر عهد ۀمشخص نمودن هم«

 )1391، روهی از نویسندگانگ( تفکیک مبانی، اهداف و اصول: 6 لکش

 

 

 

 

 

  

 
  1391گروهی از نویسندگان, : منبع

 

  کند: ) در بیانی مشابه رابطه مبانی را در قالب شکل زیر تصویر می1386نیا ( اصغر هادوي علی

 : تحلیل طولی مبانی فلسفی اقتصاد7شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  24، ص 1386نیا،  هادويمنبع: 

 بینیجهان

هاي سطح هست

 ایدئولوژي

 مبانی ارزشی اقتصاد مبانی فلسفی اقتصاد

 اقتصاد دستوري اقتصاد اثباتی

 رژیم اقتصادي ساختار اقتصادي

۹۶      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

بینی، ایدئولوژي، مبانی فلسفی اقتصاد، مبانی ارزشی اقتصاد، اقتصاد اثباتی،  در مدل مفهومی باال، جهان

هـاي سـطح اول    اقتصادي به ترتیب  به  منزلـه هسـت  صاد دستوري، ساختار اقتصادي  و رژیم تاق

هاي سـطح دوم، بایـدهاي    هاي کلی از مجموع جهان هستی)، بایدهاي سطح اول، هست (برداشت

هاي سطح چهارم و بایدهاي سـطح   هاي سطح سوم، بایدهاي سطح سوم، هست سطح دوم، هست

مات این مدل خارج کردن مبانی ).  یکی از ابها44- 25،ص 1386نیا،  چهارم تلقی شده اند (هادوي

  ارزشی اقتصاد از زمره مبانی فلسفی اقتصاد است که تبیین مشخصی براي آن ارائه نشده است.

  دهندگي كاركرد جهت .ب

آن » دهنـدگی  جهـت «یکی از کارکردهاي مغفول مبانی فلسفی اقتصاد و اقتصاد اسالمی، کارکرد 

به صورت ضمنی به ایـن  ، شناسی اقتصاد در ضمن بحث از چیستی هستی اوسکالی مکیاست. 

تعهـدات  «شناسـی اقتصـاد بـا عنـوان      کنـد. وي از مبـانی هسـتی    کارکرد مبانی فلسفی اشاره می

کند که چارچوب نگـاه اقتصـاددانان بـه     اقتصاد یاد می )Ontological commitment(»شناسانه هستی

  ).4، ص 2001مکی، ( دهد جهان را تغییر می

ــ   )Joseph Schumpeter ()1954( جـوزف شـومپیتر  و یا بـه تعبیـر   ـ   یشناخت تعهدات هستی

غیرقابل تغییـري هسـتند کـه مبنـاي توجیـه       اي اساسی و عمدتاً باورهاي پایه ،)vision(ها دیدگاه

ــته  ــاي وابسـ ــی ) Relative suppositions(ادعاهـ ــرار مـ ــد.  قـ ــتاین گیرنـ ــگ ویتگنشـ   لودویـ

)Ludwig Wittgenstein( هایمـان   داند که افکار روزمره و قضاوت ها را لوالهایی می فرض این پیش

، نشـتاین کویت(یابد اي هستند که افکار ما در آن جریان می و بستر رودخانه چرخند ن میآبر روي 

هـاي   فـرض  پـیش  ،جیمز بوکانـان انی همچون د. از نگاه اقتصاد)343ـ341و  99ـ97، ص 1969

 ةمرزهاي یک دانش یا حوز هایی هستند که ، دیدگاه)Ontological presuppositions(شناختی هستی

گزینـی رو بـه    هاي جـاي  پنجره، ها در واقع این دیدگاه نند. به نظر او،ک تحقیقاتی را مشخص می

 مستلزم آن است کـه بـه  ، اقتصاد ۀدر حرف ). عضویت در یک گفتمان18ص  (همان، دنیا هستند

  .)5، ص 2001(مکی،  تی مشترك آنان نگاه شودشناخ هستی ۀدریچ ۀدنیا از زاوی

، حـاکی  بوکانانشناختی به عنوان پنجرة نگاه به دنیا و یا درگاه آغازین توسط  تلقی مبانی هستی

از آن است که این فروض اساسی نحوة نگاه اقتصاددان به جهان و شیوة استدالل او را تحت تـأثیر  

ــی ــرار م ــاندهــد.  ق ــردي« بوکان ــاري ف ــت انتخــاب«، )Individual autonomy( »خودمخت  »عقالنی

)Rationality of choice(  همـاهنگی خودجـوش بـازار   «و)« Spontaneous market coordination(  را
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نگاه اقتصاددانان بـه جهـان    کند که چگونگی اقتصاد متعارف قلمداد می ۀشناسان سه فرض هستی

گـوي علمـی بخواهنـد    و یـک گفـت  در  کننـدگان  اگـر مشـارکت   ند. به نظر او،ک را مشخص می

  ).22ـ14ص ، 1991بوکانان، قرار گیرد، نباید از درگاه آغازین عدول کنند(طمح نظر تالششان م

شـناختی اشـاره    تعهـدات هسـتی  ) Implicitness(بودن به ضمنی ،بوکاناندر تبیین دیدگاه  مکی

(درگاهی کـه از آن بـه    شناختی خود هاي هستی دریچه، کند. به نظر او، اقتصاددانان به ندرت می

هـاي   بیـان صـریح ایـن امـور از جملـه دغدغـه       کننـد و اساسـاً   کنند) را معرفی می دنیا نگاه می

افـراد بـین   ، فراینـدي کـه طـی آن   «سـت کـه   ا معتقـد ، بوکانـان شود.  اقتصاددانان محسوب نمی

  ).18ص  (همان، »کنند، مرموز و رازآلود است ها(ي ممکن) انتخاب می دریچه

شـناختی   هـاي هسـتی   را بیـان صـریح دریچـه    ۀشناسـان  یکی از اهداف مطالعات هستی مکی

آشکارسـازي ایـن    ۀداند. به نظـر او، الزمـ   اقتصاددانان و همچنین شناخت فرایند انتخاب آن می

بـه   ،شناختی به جهـان نگـاه کنـیم    هاي هستی دریچه جاي اینکه از درونه ن است که بآفروض 

تا نسبت به نماید  میبه محققان دانش اقتصاد کمک بررسی یندازیم. این نظر ب ها خود این دریچه

کننـد، آگـاه باشـند. هـدف      شده بر آنچه در فضاي علمی دنبال می اي تحمیل پایههاي  محدودیت

، مستدل، و به بیان دیگـر  تر این است که به اقتصاددانان در انتخاب ساختارهاي کامالً بلندپروازانه

هایی که از خـالل آن   کنند، یا دریچه ارچوب ساختاري که در آن فعالیت میدر انتخاب معقول چ

بـه آنهـا کمـک کنـیم کـه نسـبت بـه آن         - کـم  دسـت –یـا   ،کمک کنـیم  کنند، به جهان نگاه می

انـد، دسـت و    هایی براي ساختارهایی که براي فعالیت پذیرفته ها آگاه باشند و استدالل چارچوب

 انتخاب باشد و یا به عنوان یـک فراینـد علمـی وابسـته بـه گذشـته      سر این امر از خواه پا کنند؛ 

)Path-dependent(  شـناختی   کـه سـاختارهاي هسـتی    سترو ازآنباشد. امکان انتخاب ساختارها

مـل  أآنها را تغییر داد. تغییر ساختارها ممکن است بـدون ت ، توان به دلخواه می یثابت نیستند؛ یعن

  .(همان)صورت گیرد

تحلیلی است که در ادبیـات   دهندگی مبانی فلسفی شبیه در تحلیل نقش جهت مزبوررویکرد 

پـارادایم یـک دانشـمند،     ،کـوهن یاد شـده اسـت. از نظـر    » پارادایم«از آن با عنوان ، علم ۀفلسف

، بینـد. بنـابراین   ند. او همه چیز را از درون عدسی پاردایم خود میک بینی او را مشخص می جهان

دهد، دانشمندان باید  وقتی پارادایم موجود در انقالبی علمی جاي خود را به پارادایمی جدید می

، رها کنند. در واقع ،بردند که براي معنادار ساختن جهان به کار میرا، چارچوب مفهومی قدیمی 

 در، کند که دانشـمندان پـیش و پـس از تغییـر پـارادایم      ادعا می، حتی به شکلی استعاري کوهن
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ن را نظریاتشـا که زبان مشترکی ندارند  هاکنند. در این دو جهان، آن هاي متفاوت زندگی می جهان
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  رويكرد تركيبي در كاركردشناسي مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسالمي

بـا برخـی   ، اقتصـاد و اقتصـاد اسـالمی    شده در ترسیم کارکرد مبانی فلسـفی  رویکردهاي معرفی

بـر نقـش   ، روست. در رویکرد تولیـدي، بـه طـور عمـده     هها و اشکاالت تحلیلی روب محدودیت

کید شده است. أاهداف اقتصادي ت همانند، اقتصاديۀ جزئی دیگر از نظری مستقیم مبانی در تولید

فلسـفی در تولیـد نظریـات     دهندگی مبانی توجه به کارکرد جهتفقدان عالوه بر ، در این تحلیل

ه است. این نکته را در ضمن توجـه  شدتوجه نهم نظریه  ۀنقش مبانی در تولید نتیجبه  اقتصادي،

  یم.کن بررسی میبه تنوع کارکردي مبانی فلسفی 

شـناختی   دهندگی فروض یا تعهدات هستی کارکرد جهتبارة ) در2001( مکی تحلیلی که از

توجـه بـه سـایر مبـانی     نبـود  شـناختی و   تمرکز بر مبانی هستی از جمله، نقل شد، با چند نقیصه

در نظـر نگـرفتن بعـد     ،شـناختی اقتصـاد   شـناختی و ارزش  از جمله مبانی معرفت، اقتصاد ۀفلسف

ـ  نبود و  شناختی مبانی هستی ةحتی در حوز، تولیدي مبانی فلسفی ثیر مبـانی فلسـفی   أتوجه بـه ت

  ست.رو هروب شناسی آن اقتصاد بر روش

  كاركردي مباني فلسفي تنوع

کارکرد مبانی در اقتصاد و اقتصاد اسـالمی، مبـانی   بارة بر خالف دو رویکرد حدي اول و دوم در

ــر ایــن  مزبــور عمــدتاً از دو کــارکرد تولیــدي و ، هریــک کــارکردي ترکیبــی دارنــد. عــالوه ب

  ند.  ک ر میبروز و ظهو اوتیهاي متف مبانی فلسفی نیز به گونه (روشی و محتوایی)دهندگی  جهت
  دهندگی مبانی فلسفی کارکرد تولیدي و جهت: 8شکل 
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 در به معناي قرار گرفتن مبنا به عنوان یکـی از ارکـان اسـتدالل    مبانی فلسفی کارکرد تولیدي

یک نظریه اقتصادي است. به طور نمونه، فرض عقالنیت اقتصـادي مولـد بسـیاري از نتـایج در     

  نظریات رفتار مصرف کننده و تولید کننده است.

ها  و گـاهی در   گاهی به صورت تغییر در محتواي گزاره فلسفی دهندگی مبانی کارکرد جهت

دهندگی محتوایی مبانی عمـدتا در قالـب    نماید. جهت پردازي ظهور می قالب تعیین روش نظریه

دهد. به طور نمونـه، پـذیرش    پردازي را تحت تاثیر قرار می شده فضاي نظریه هاي پذیرفته پاردایم

گرایی که در بسـیاري از مـوارد در    هاي مبتنی بر جمع فرض اتمیسم در اقتصاد، نظریات و گزاره

رانـد. همـین    کند و از دایره دانش اقتصاد بیرون می شود را فیلتر می شناسی ظاهر می دانش جامعه

دهی روشـی بـه ایـن     مساله در مورد فرض عقالنیت اقتصادي نیز صادق است. در مقابل، جهت

شود که دغدغه چندانی نسـبت   فریدمنی باعث می معنااست که پذیرش یک مبنا مانند ابزارگرایی

  به واقعی بودن فروض در نظریه نداشته باشیم.

نظر دهندگی مبانی فلسفی اقتصاد و اقتصاد اسالمی از آن  ترکیب دو کارکرد تولیدي و جهت

واسـطه در تولیـد نظریـات اقتصـادي      ةهم به عنوان گـزار ، دهد که برخی از مبانی مزبور رخ می

 ايکننـد. بـر   گیري نظریات اقتصادي را تعیین می روند و هم فضاي شکل لد) به کار می(مبانی مو

ثر در نظریـات  ؤهم به عنوان یکی از فـروض مـ  ، شناختی عقالنیت اقتصادي نمونه، مبناي هستی

دهد. این مبنـا   ثیر قرار میأاقتصاد خرد مطرح است و هم فضاي گفتمانی دانش اقتصاد را تحت ت

کنـد.   اقتصادي عمـل مـی  فکیک روش استداللی اقتصادي و غیرهاي ت ز مشخصهبه عنوان یکی ا

شـناختی و فـرض عقالنیـت اقتصـادي      نگاه خود را از فردگرایی روشدریچۀ وقتی اقتصاددانی 

مباحـث او در   ،دهـد  عقالنیت تغییـر مـی  نبود شناختی و فرض  گرایی روش افراد به سمت جمع

  شود. ارزیابی می، شناسی معهاز جمله جا، فضاي گفتمانی سایر علوم

کـارکرد  «مستقیم صـورت گیـرد.   تواند به دو صورت مستقیم و غیر یکارکرد تولیدي مبانی م

 ايزمانی است که مبانی فلسفی مولد یک گزاره یا اندیشه اقتصـادي شـوند. بـر   » تولیدي مستقیم

ایـن اسـت کـه     »عالم مرکب از دنیا و آخـرت اسـت  «شناختی که  این مبناي هستی ۀنمونه، الزم

گـذاري رفـاه    عـالوه بـر هـدف   ـ   و ـ مـثالً   باشـد  اهداف اقتصادي فراتر از اهداف این جهانی 

  نظر قرار گیرد.  بختی آنها در آخرت نیز مد ا، نیکشهروندان در دنی

دهد که یک مبنـاي فلسـفی    هنگامی رخ می» مستقیم یا ضمنیکارکرد تولیدي غیر«، در مقابل

مبنا به صـورت مسـتقیم مولـد    ، شود. در این حالت موجب استنتاج می به عنوان جزئی از نظریه
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ـ  ةبلکه بخشی از زنجیر؛ یک گزاره نیست ، فـرض عقالنیـت   ؛ مـثالً اقتصـادي اسـت   ۀیک نظری

بـین   ۀشود رابط موجب می، کننده رفتار مصرف ۀعامالن اقتصادي به عنوان یکی از مقدمات نظری

ا توجه به اقتضـائات عقالنیـت اقتصـادي بـه همـراه      تغییرات قیمت یک کاالي عادي و تقاضا ب

از قـانون تقاضـا   ، د و پس از استخراج منحنی تقاضـا واقتضائات فرض مطلوبیت نزولی تبیین ش

  سخن به میان آید.

ثیر مبانی بـر  أتمجراي از است اقتصادي ممکن  ۀاثرگذاري غیرمستقیم مبانی فلسفی بر اندیش

شـناختی و   اي عمودي بین مبـانی هسـتی   نمونه، ممکن است رابطه ايند. برکیکدیگر نیز ظهور 

، شـناختی  شناختی از طریق اثرگذاري بـر مبـانی ارزش   شناختی ترسیم کنیم و مبانی هستی ارزش

، پذیرش فناناپذیري انسان (بقاي روح)، مخلـوق  ؛ مثالًثیر قرار دهندأنظریات اقتصادي را تحت ت

ـ ، شناختی اسـالمی  الم آخرت به عنوان مبانی هستیبودن انسان و وجود روز حساب در ع  ۀزمین

، خـود  ۀد. پذیرش این ارزش به نوبآوربه عنوان ارزشی اقتصادي فراهم را » خیرخواهی«معرفی 

ـ    دده میثیر قرار أهاي اقتصاد رفاه را تحت ت سیاست مین أو ضرورت توجه به نقـش مـردم در ت

  ند.ک عدالت اجتماعی را پررنگ می

اند. برخـی از مبـانی فلسـفی نقشـی اساسـی در       قدرت تولیدي متفاوتحیث از د مبانی مول

فرض عقالنیت اقتصادي به عنوان محور اسـتنتاج در  اي مثال، هاي اقتصادي دارند. بر تولید نظریه

کنـد. در مقابـل، برخـی از فـروض کـارکرد تولیـدي        بسیاري از نظریات اقتصاد خرد عمل مـی 

شناختی  د فرض نزولی بودن مطلوبیت به عنوان یک فرض هستیهرچن ،مثالً؛ تري دارند ضعیف

مرکزي این نظریه محسـوب   ۀ این فرض هستاما  ،کننده دارد رفتار مصرف ۀثیر بسزایی در نظریأت

باشد که مبناي فلسفی وضوع حاکی از این م» دایماپار«به » مبانی فلسفی«شاید تعبیر از  شود. نمی

 هاي یک دانش عمل کند. ولید استداللباید به عنوان فرض محوري در ت 

  تمايز كاركردي انواع مباني فلسفي

 ۀاندیش برشناختی اقتصاد اسالمی کارکرد یکسانی  شناختی و ارزش شناختی، هستی مبانی معرفت

دهنـدگی   از این مبانی ممکن است یکی از کارکردهاي تولیـدي، جهـت  هریک  اقتصادي ندارند.

  د.نیا ترکیبی از این کارکردها را داشته باش دهندگی روشی و محتوایی و جهت

نقـش   شـناختی  و ارزش شـناختی  از میان مبانی فلسفی اقتصاد اسـالمی، مبـانی معرفـت   

دهنـد.   گیري تولید دانش را تغییر می چندانی در تولید نظریات اقتصادي ندارند و تنها جهت



   ۱۰۱چيستي و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسالمي 

پـردازي را معـین    شـناختی، مجـراي نظریـه    شناختی به عنوان فروض معرفـت  مبانی معرفت

نماید. براي نمونه، پذیرش این ادعا که معرفت اقتصـادي تنهـا شـامل قـوانین اقتصـادي       می

شناختی چگونگی تولید دانش اقتصاد را تحت تأثیر  شمول است، و یا فردگرایی روش جهان

مبـانی  دهـد، بـدون اینکـه بـه عنـوان گـزارة مولـد قـوانین اقتصـادي عمـل کنـد.             قرار می

کنند و به طور عمده بـه عنـوان مولّـد     تی نیز نگاهی ارزشی نظریه را معرفی میشناخ ارزش

  شوند. استنتاج ظاهر نمی

نگـاه اقتصـاددان بـه دنیـاي اقتصـادي را       ۀشناسی عالوه بر اینکه زاوی در مقابل، مبانی هستی

شناسـی   ستیمبانی ه .گیرند نظریات اقتصادي نیز قرار می مولّد هاي در میان گزاره ،کند می  روشن

. باشـند  که بیان خواهد شد، مولد نظریه می  اقتصاد متعارف همچون عقالنیت اقتصادي، همانگونه

هـاي مـوثر در    ،  بـه عنـوان بخشـی از گـزاره    گرایـی  شناختی همچون رفـاه  بناي ارزشمهرچند 

  .ندمولد استنتاج نیست در بسیاري از موارد ؛ ولیکنند عمل مییه دهی نظر شکل

پـردازي در زمینـۀ بهتـرین شـیوة      هنگامی که اقتصـاد اسـالمی در پـی نظریـه    رو،  از این

شناختی به طور عمده، ماهیت معرفت موردنظر  تخصیص منابع به نیازهاست، مبانی معرفت

شده نسبت بـه معرفـت و    کند. در چارچوب نگاه پذیرفته و منابع معتبر شناخت را معین می

هاي بیرونی (مشـتمل بـر    پرداز به واقعیت ه نظریهشناختی دریچۀ نگا منابع آن، فروض هستی

شناختی دیدگاه  هاي اقتصادي) و فروض ارزش اموري همچون عامالن اقتصادي، و سازوکار

شـده و   هـاي پذیرفتـه   پرداز (مشتمل بر اموري همچون ماهیـت ارزش، ارزش  ارزشی نظریه

-اي ن از روش فرضـیه در مواردي که اقتصاددانانماید.  مراتب ارزش) را مشخص می سلسله

همچون عقالنیـت اقتصـادي، زمینـه اسـتناج      شناختی فروض هستیکنند،  قیاسی استفاده می

، در ایـن راسـتا  . نمایند را فراهم میتولیدکننده و  کننده نظریه رفتار مصرفنظریاتی همچون 

قیـد  همراه بـا   وي نتیجه پذیرش عقالنیت ،کننده به تغییرات قیمت واکنش معکوس مصرف

  دودیت بودجه است.مح

شناسـی اقتصـاد    شـناختی، نقشـی اساسـی در روش    ویژه مبانی معرفـت  مبانی فلسفی، به

شده دربارة ماهیت اقتصاد اسـالمی   شناختی پذیرفته هاي معرفت کنند. دیدگاه اسالمی ایفا می

هاي مقبول براي تولید آن مؤثر است. براي نمونـه، اگـر    و منابع شناخت آن در تعیین روش

هـاي هنجـاري    دیدگاه را بپذیریم که اقتصاد اسالمی علم نیست و تنها مشتمل بر گزاره این

هایی  مکتبی است، روش تجربی در تولید اقتصاد اسالمی جایگاهی ندارد. در عوض، روش
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هاي هنجاري اقتصاد اسالمی از  براي استنباط گزاره شهید صدرمانند روش کشفی پیشنهادي 

  یابد. منابع دینی موضوعیت می

، شـناختی  برخی از محققان هنگام بحث از مبانی فلسفی علوم انسانی، عالوه بر مبانی معرفت

، شـناختی پیشـنهادي   از جملـه مبـانی روش   انـد.  شناختی نیز سخن به میان آورده از مبانی روش

آور نبـودن روش   پذیر نبودن حل مسائل تجربی با روش تعقلی محـض، یقـین   توان به امکان می

کنـار   بودن استناد به وحی (نقل وحی) به عنوان یک روش تحقیـق در علـوم در   پذیرفته تجربی،

روش تجربی و عقلی و قابل قبول نبودن نظریات علمی مخالف محتواي کتاب و سـنت اشـاره   

  .)1395، (جمعی از نویسندگان کرد

شناسـی   ، روششناختی ندانیم، بدون شک شناختی را بخشی از مبانی معرفت اگر مبانی روش

قرار دارد. به بیان دیگر، دیدگاه ما نسبت به معرفت و منابع آن، نقشـی  شناسی  معرفتثیر أتحت ت

شناسـی و   معرفـت اي عرضـی بـین    رابطـه ، ها دارد. در ایـن صـورت   محوري در ارزیابی روش

چگونگی تولیـد دانشـی همچـون اقتصـاد     ، وجود دارد و این دو به صورت طولیشناسی  روش

  کنند. یین میاسالمی را تع

  ظهور مباني فلسفي در نظريات اقتصادي

هـاي قیاسـی و    توان با تفکیـک میـان روش   ظهور مبانی فلسفی در نظریات اقتصادي را می

، مبـــانی »اي قیاســـی فرضـــیه«و یـــا روش » قیاســـی«اســـتقرایی توضـــیح داد. در روش 

ۀ نظریـه عمـل   هاي پای فرض شناختی به عنوان پیش شناختی و ارزش شناختی، هستی معرفت

 ،گیرنـد  کنند. هنگامی که این فروض پایه در کنار برخی فروض کمکی نظریه قـرار مـی   می

کننـده در اقتصـاد متعـارف،     شوند. براي نمونـه، در نظریـۀ رفتـار مصـرف     منشأ استنتاج می

انگاري رفاه اقتصادي  شناختی، عقالنیت اقتصادي و ارزش فروضی همچون فردگرایی روش

ها بـه همـراه برخـی     فرض شوند. در ادامه این پیش ی فلسفی نظریه پذیرفته میبه عنوان مبان

کننـده   فروض کمکی، همچون ثابت بودن سایر شرایط منشـأ تولیـد نظریـۀ رفتـار مصـرف     

شود که در آن مصرف تابعی از متغیرهایی همچون قیمت، درآمد، و سلیقه معرفـی شـده    می

(رابطۀ معکـوس تغییـرات قیمـت و تقاضـا) یـاد       »تقاضا«است. آنچه از آن با عنوان قانون 

شود، از فروضی مبنایی همچون عقالنیـت اقتصـادي و نزولـی بـودن مطلوبیـت نهـایی        می

  شود. استخراج می
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 کارکرد مبانی در روش قیاسی: 9 لکش

  

  

  

  

  

  

  

  

 تري در استنتاج دارند. در این روش، مبـانی  مستقیم، مبانی فلسفی کارکرد غیردر روش استقرایی

د. در ایـن روش،  زناسـ  تعمیم مشـاهدات را فـراهم مـی    ۀزمین، هاي پایه فلسفی به عنوان دیدگاه

شـده   شناختی است. رویکـرد پذیرفتـه   مبنایی معرفت، اعتبار و ارزش شناخت حاصل از استقراء

اقتصـاد اثبـاتی،    استقرائی شود. در نظریات شناختی مطرح می نسبت به علیت نیز در مبانی هستی

  ثر نیستند.ؤشناختی در استنتاج نظریه م مبانی ارزش، معمول به طور

استقرایی است.   اي از کاربرد روش رابطۀ بین تورم و بیکاري در اقتصاد کالن، نمونه

سـو، مبتنـی بـر پـذیرش اعتبـار اسـتقراء (مبـانی         تبیین رابطۀ تـورم و بیکـاري از یـک   

بین متغیرهـاي کـالن اقتصـادي    شناختی) و پذیرش وجود رابطۀ علی ـ معلومی   معرفت

ربـط زمینـۀ    شناختی) است. از سـوي دیگـر، پـذیرش مبـانی فلسـفی ذي      (مبناي هستی

کنـد. اقتصـاددان پـس از بررسـی      مشاهده و تجزیه و تحلیل مشـاهدات را فـراهم مـی   

هاي زمانی تورم و بیکاري، به وجود رابطـۀ معکـوس بـین ایـن دو متغیـر کـالن        سري

  کند. اقتصادي حکم می
 استقرایی روش در مبانی کارکرد: 10 لکش
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    ياسالم اثرگذاري مباني فلسفي در توليد نظريات اقتصاد ةداير

هاي مهم در مورد کارکرد مبانی فلسفی اقتصـاد اسـالمی، تعیـین دامنـه اثرگـذاري       یکی از سوال

یـن زمینـه ایـن    ها در نظریات اقتصاد اسالمی با توجه به کارکرد سایر عوامل موثر است. در ا آن

اي از فروض مبنـایی   به عنوان مجموعه فلسفی که آیا یک نظریه تنها از مبانیسوال مطرح است 

  پذیرد؟   تاثیر می

تمام بار تولید نظریه بـر دوش  ، ثرندؤی ماسالم هرچند مبانی فلسفی در تولید نظریات اقتصاد

شرایط عینی جامعه و همچنین امور دیگري همچون از ی اسالم مبانی آن نیست. نظریات اقتصاد

. اگر اقتصاددانی بـه دنبـال   پذیرند اثر میانجام شده نیز  مطالعاتة پرداز و گستر قدرت تفکر نظریه

با توجـه بـه    توان صرفاً ، این تحلیل را نمیجامعه اسالمی باشدگیري تورم در  لل شکلعتحلیل 

تجربی و همچنـین مهـارت در    ۀامنلل نیازمند مطالعات پردعمبانی فلسفی انجام داد. کشف این 

  هاست. تجزیه و تحلیل اطالعات و داده

  پردازي : نقش عوامل معرفتی و غیرمعرفتی در نظریه11 شکل

 

 

  

  

  

  

  

این برداشت که استفاده از مبـانی   ،علت تامه در تولید نظریه را ندارنداگر بپذیریم که مبانی نقش 

شـود،   ، با تردید مواجـه مـی  شود اقتصاد اسالمی می ۀموجب تولید نظری فلسفی اسالمی ضرورتاً

پـردازان نیازمنـد اسـتفاده از روش تجریـد      آنکه در بسیاري از نظریات اقتصـادي، نظریـه  ویژه  به

که واقعیت عینی اقتصادي بسیار پیچیده است و متغیرهـاي زیـادي   رو نند. ازآهستواقعیت عینی 

بسیاري از متغیرها را ثابـت  ، در آزمایشگاه ذهنی خود ،بر آن اثرگذار، اقتصاددانان به طور معمول

کنند. ظهور فرض ثبات سایر شـرایط در دو قـانون    بر این مبنا اقدام به استنتاج میو  فرض کرده

  تجرید در اقتصاد است. وسیع انتزاع و ةگستر اکی ازح ،»تقاضا«و  »عرضه«

 نظریه اقتصاد اسالمی

 شرایط عینی

 شرایط اقتصادي/اجتماعی....

 هاي معرفتیزمینه

 مبانی فلسفی،انباره معرفتی
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  گيري نتيجه

پـردازي   در نظریـه » مبـانی فلسـفی  «تبیین روشنی از مفهوم و کارکرد ، در ادبیات اقتصاد اسالمی

بروز مشکالتی همچون ابهام در مبانی نظریات، شکاف بین  موجب ارائه نشده است. این نقیصه

پردازي در اقتصـاد   کارکرد مبانی فلسفی در نظریهۀ بهام در زمیننظریه و مبانی فلسفی و همچنین ا

  اسالمی شده است.

پرداختـه  در اقتصـاد و اقتصـاد اسـالمی    » مبانی فلسفی«مفهوم و کارکرد به بررسی این مقاله 

هاي خبري (اثبـاتی یـا    اقتصادي گزاره ۀ. بر اساس نتایج این تحقیق، مبانی فلسفی یک نظریاست

معرفـت، هسـتی و   خصـوص  در ، شده در نظریـه  پذیرفتهاسالمی دیدگاه باشند که  میهنجاري) 

، »شـناختی  معرفـت «مبانی  با عنوان، به ترتیبهاي پایه،  . از این دیدگاهکنند ارزش را منعکس می

شـود. در ایـن تعریـف، مبـانی      اقتصـاد اسـالمی یـاد مـی    » شـناختی  ارزش«و » شـناختی  هستی«

شناختی مشـتمل   ها و مبانی ارزش ها و نیست هاي حاکی از هست ارهشناختی مشتمل برگز هستی

  .باشند میهاي حاکی از خوب و بد یا باید و نباید  بر گزاره

 تـوان بـین سـه کـارکرد     مـی ، مبانی فلسفی بر نظریات اقتصاد اسـالمی  يثیرگذارأت ۀدر زمین

د تولیـدي بـه   کـارکر  دهندگی روشـی تفکیـک نمـود.    دهندگی محتوایی و جهت تولیدي، جهت

دهندگی به معناي تـاثیر   معناي اثرگذاري مبانی در تولید نظریات اقتصاد اسالمی، و کارکرد جهت

دهـی   دهی محتوایی) و یا روش اسـتدالل(جهت  ها در جهت دادن به محتواي استدالل (جهت آن

شـناختی و   هسـتی ، شـناختی  معرفـت روشی) است. این کارکردهـا در مـورد هریـک از مبـانی     

  .یستشناختی اقتصاد اسالمی یکسان ن ارزش

اي دارد که تبیـین تمـامی    مباحث مرتبط با کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی دایره گسترده

پذیر نیست. یکی از مباحث قابل طـرح در مقـاالت بعـدي، بررسـی      ابعاد آن در یک مقاله امکان

اگـر اقتصـاد اسـالمی را    است.  نسبت مبانی فلسفی با مباحث اقتصاد اثباتی، هنجاري و تجویزي

ر هریک از نیم، نقش مبانی فلسفی دبدامباحث اقتصاد هنجاري، اثباتی و تجویزي حاوي دانشی 

شـناختی نقـش    نمونه، هرچنـد مبـانی ارزش   ايیکسان نخواهد بود. بر ،هاي مطالعاتی این حوزه

، اثبـاتی  اسـالمی  نقـش آن در اقتصـاد   ،اي در مباحث اقتصاد هنجاري و تجویزي دارنـد  برجسته

  است.   ترمحدود
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