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چكیده
اغلب محققان دانشگاهی اقتصاد اسالمی در جهان ،دانش آموختگان جریان اصلی علم اقتصاد هستتد هت
تحتتت تتت فرر رردیرایتتی روششتتداختی استتتا اا ایتت رو رردیرایتتی روششتتداختی آیاهانتت یتتا ناآیاهانتت در
پژوهشهای اقتصاد اسالمی ت فرریذار بوده استا نظر ب ای هت پترداخت بت روش تحقرت بتر ختود تحقرت
تق م رتبی دارد ،ت مل درباره تداسب و امکان ب هاربست رردیرایی روششداختی در مطالعات اقتصاد استالمی
اا یک سو ،و بررسی ظرررت و قابلرت دیگر مکاتب روششداسی برای حمل مفاهرم اقتصاد استالمی رتروری
استا ای ررورت برای تحقرقات اقتصاد اسالمی صورت یررت در حواههای علمر نرز مطرح استتا ایترا اا
سویی رق شرع ب طور سدتی درباره احکام رردی بحث میهد  ،و اا سوی دیگر شاه حضور مفاهرم هلتی و
جمعی در آمواههای سراسی ،اجتمتاعی و اقتصتادی استالم هستترما اا ایت رو هتاوش دربتاره روش شداستی
مداسبی ه بتوان جایگاه و نسبت ررد و جامع را رعایت هد  ،رروت داردا در ای مقال با توج ب قابلرتهتای
رویکرد واقع یرایی انتقادی ،مرزان ساایاری آن با روش شداسی اقتصاد اسالمی شهر سر محمت باقر صت ر،
ب روش تحلرلی نق و ارایابی میشودا مقال درباره ای مس ل نترج یرری میهد ه واقتعیرایتی انتقتادی اا
ای ظرررت برخوردار است ه مقوالت روش شداختی شهر صت ر هتم وتون اصتوك ،هشتو ،روبدتا و ایربدتا،
واقعی بودن ،اخالقی بودن ،عقر ه ،مفهوم ،و عاطف را توجر هد ا
واژگان کلیدی :روش شداسی ،هستی شداسی ،اقتصاد استالمی ،شتهر ستر محمت باقر صت ر ،واقتعیرایی
انتقادی
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مقدمه
در تبیین دشواری های تحقیق در اقتصاد اسالمی و حتی به بیراههه رفهتن بر هی او رویکردههای ن ،
میتوا به نبود یا کمبود مالحظات روششهنا تی و فلسهیی اقتصهاد اسهالمی اشهاره کهردب اله
محققا و مدرسا اقتصهاد اسهالمی در انها  ،دانهو نمو تگها شها ههای علهوم اقتصهادی او
دانشگاههایی هستند که رو یکرد فردگرایهی روششهنا تی در ننجها لبهه داردب محققها حووهههای
علمیه در ومینه اقتصاد اسالمی نیز علم اقتصاد متعارف را نزد استادا دانشگاه فرا میگیرندب بر ایهن
اساس نننا نیز در پژوهوهای اقتصهادی هود ،نا ودنگهاه تحهت تهأ یر فردگرایهی روششهنا تی
تحقیق میکنندب بدین شکل فردگرایی روششنا تی به تحقیقات اقتصاد ارتدوکس محدود نمیشود
و به حووه مطالعات اقتصاد اسالمی نیز سهرایت میکنهدب او ایهن رو یلهت او مالحظهات هسهتی-
شنا تی ،معرفتشنا تی و روششنا تی مطالعات اقتصاد اسالمی ،تأ یری منحرف کننده بر روش
نظریهپرداوی در این ومینه بجای میگذاردب
بر این اساس ،او نظر رتبی سزاوار است قبل او ن او تحقیق در اقتصاد اسالمی ،درباره تناس و
روامندی به کهار بسهتن فردگرایهی روششهنا تی در ایهن مطالعهات بحهد شهود و رفیهت دیگهر
رویکردهای روششنا تی در به دوش کشید بار معنایی نظریه و میاهیم اقتصاد اسهالمی واکهاوی
گرددب این پژوهو درصدد است با نقد و ارویابی روششناسی اقتصهادی شهنید صهدر -در کتها
گرانسنگ اقتصادنا -او دیدگاه واقع گرایی انتقادی ،گامی در راستای باوشناسی و باوساوی روشهای
پژوهو در اقتصاد اسالمی برداردب پیو او ن او بحد ،به طور مختصر رو یکرد واقعگرایی انتقهادی
معرفی میشودب
کتا امکان طبیعتگرایی ،)7212(1بیانیه کالسیک روی بسکار 2در علوم ااتماعی اسهت کهه
در ن  ،فلسیه رئالیستی علوم ااتماعی با عنوا طبیعتگرایهی انتقهادی ارائهه شهده اسهتب نهونوری
عمده بسکار ،استوار سا تن فلسیه علم ود ،شامل مباحد معرفهتشناسهی و روششناسهی ،بهر
ایستارهای روشن و محکم هستیشنا تی اسهت (توحیهدی نسه  ،7929،ص )2-71ب او معتقهد
است که فلسیه علم معاصر ،هستیشناسی را او و ایف ود حذف کرده و تننا به معرفهتشناسهی
پردا ته و عمده مشکالتو او این اشتباه تاریخی ناشی شده است (بسکار ،7211 ،ص )91-97ب
1.The Possibility of Naturalism
2 . Roy Bhaskar
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به نظر او ،هر تعبیری او علم ،یک هستیشناسی را پیوفهر

مهیگیهردب یعنهی ههر تعبیهری او

علم ،برای این سؤال که «انا چگونه باید باشد تا علم ممکن شود؟» پاسخی دربرداردب به عبارت
دیگر ،طرح پرسوهای هستیشنا تی در فلسیه علم امکا پهذیر اسهت (همها  ،ص )71ب طهرح
سؤال «انا باید چگونه باشد تا علم ممکن شود؟» نشا میدهد که واقهعگرایی انتقهادی ،بهود
انا و بهگونهای اص بود ن را شرط وقوع علم دانسته است (همها  ،ص  )92و روش مطالعهه
انا را با نوع هستی و ماهیت ن در ارتباط کامل میبیندب
َّ
در واقعگرایی انتقادی ،این ایده که متعلق دانو ،هویاتی واقعیانهد کهه مسهتقل او افهراد واهود
دارند و کار میکنند ،به عنوا بعد ناگذرای1علم معرفی میشهودب یعنهی دانهو او نظهر مووهوع بهه
ّ
چیزهایی تعلق میگیرد که سا ته انسا  ،وابسته به انسا و ادراك انسها و فعالیهت انسها نیسهتندب
واقعگرایی انتقادی عالوه بر انبه ناگذرا ،به فرنیند تولید دانو به مثابه فعالیتی ااتماعی تواهه مهی-
کندب به عبارت دیگر ،هویت های ناگذرایی که محتوای معرفت علمی را تشکیل میدهند ،او هالل
فعالیت ااتماعی افراد در تولید علم شنا ته میشوندب این انبه او دانو بعد گذرا 2نامیده میشهود
(توحیدی نس  ،7929 ،ص )11-14ب
او دیدگاه واقعگرایا انتقادی ،واقعیت او سه الیه تجربی ،بالیعل 3و واقعهی 4بر هوردار اسهتب
روابطی که در نومایشگاه مشاهده شده یا میتواند مشاهده شود (الیه تجربی) ،و روابطهی کهه مهی-
تواند به وقوع بپیوندد ،حتی اگر به وقوع نپیوسته باشد (الیهه بالیعهل) ،همهه ناشهی او سهطی ویهرین
ّ
واقعیت است که او ساو و کار علی بر وردار بوده و به هیچ واه قابل مشاهده نیست (الیه واقعی)ب
بسکار قائل به طبیعتگرایی انتقادی اسهت و اهوهر فعالیهت علمهی در علهوم طبیعهی و علهوم
ااتماعی را یکسا میداندب به عبارت دیگر ،او همه علوم را در پیهروی او روش ،یکسها مهیبینهدب
منظور او یکی بود روش ن است که همه علوم با تواه به الیههای سهگانه واقعیت ،در شهکلی کهه
معرفت علمی به دست مینید (معرفتشناسی) و نیز در استداللی که بها ن  ،علهم تولیهد مهیشهود
(روششناسی) و میاهیمی که بر حس نننا ،تولید علم میتوانهد بطهور مناسه نظریههپهرداوی یها
1. intransitive
2. transitive
3. actual
4. real
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باوساوی شود (متافیزیک) ،یکسا هستندب
واقعگرایی انتقادی برای تبیین هستی پدیدههای ااتماعی ،مسأله «سا تار -عاملیهت» را پهیو
مینندب بسکار ،در تبیین این مسأله به دو گروه اشاره میکندب نماینده گروه اول ماکس وبر است کهه
هستیشناسی فردگرایانه را دنبال میکند و نماینده گروه دوم دورکیم است که نگاهی امعگرایانه بهه
پدیدههای ااتماعی داردب بسکار پیوفر

هر دو دیدگاه را رد میکند و معتقد اسهت مشهکل او ن

اا ناشی میشود که نوع هستی فهرد و اامعهه یکسها فهر

میگهرددب او نگهاه او ،نادرسهتی ایهن

نظریهها به چگونگی ارتباط بین فرد و اامعه مربوط نمیشود ،بلکه این اشتباه نتیجه فنهم نادرسهت
ماهیت فرد و اامعه است (هما  ،ص )711-717ب
دانشمندا علوم ااتماعی و اقتصادی در رد یا قبول فردگرایی و امعگرایی روششنا تی
نظریههای مختلیی ارائه کردهاند (یود )9117 ،ب اندیشمندا اسالمی نیز درباره اصالت فرد و
اامعه به صراحت یا به طور ومنی نظرهای متیاوتی بیا نمودهاند (امیری طنرانی)7919 ،ب شنید
صدر نیز در مباحد ود ،به ویژه در سلسله سخنرانیهای المدرسه القرننیه ،کم و بیو به موووع
فرد و اامعه میپرداود ،اما او مواوع او در این ومینه تلقیهای مختلیی صورت گرفته است؛ بر ی
مووع او را اصالت امع (امشیدینا ،7912 ،ص ،)41بر ی دیگر اصالت همزما امع و فرد
(عبدالحمید،9111 ،ص  )721و حتی بر ی ،نرای او را ناساوگار با یکدیگر میدانند (تقیواده،
 ،7911ص )12-12ب
ننچه در این پژوهو حائز اهمیت است و در مطالعات انجام شده شاید کمتر مورد تواهه قهرار
گرفته است ،موووع فرد و اامعه او لحاظ روششناسی استب صرف نظهر او ایهن کهه در مقهاالت
یادشده به مووع شنید صدر چه عنوانی نسبت داده یا چه نقهدی وارد شهده اسهت ،رویکهرد شهنید
صدر به این موووع او منظر فلسیه سیاسی و هستیشنا تی بوده است ،نه روش شهنا تیب بها ایهن
فر  ،در این مقاله تالش میشود نسبت ساوگاری اندیشه اقتصاد اسالمی شنید صدر با واقعگرایی
انتقادی بررسی شود و قابلیت واقعگرایی انتقادی در تبیین مالحظات روششنا تی نظریهه اقتصهاد
اسالمی صدر تجزیه و تحلیل گرددب نخسهت الصههای او روششناسهی اقتصهاد اسهالمی شهنید
صدر او نظر میگذردب
مکتب اقتصادی در برابر علم اقتصاد
شنید صدر در تبیین فلسیه اقتصاد اسهالمی در کتها اقتصاادنا او پرسهو دربهاره واهود اقتصهاد
اسالمی ن او میکندب او به این پرسو پاسخ مثبت میدههد و بها تأکیهد بهر واهود مکته اقتصهاد
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اسالمی ،ن را چنین تعریف میکند« :مکت اقتصادی اسالم ،روش و برنامههای اسهت کهه ونهدگی
اقتصادی را بر اساس عدالت ااتماعی ساما میدهدب» شنید صدر معتقد است که همه اامعههها
مکت اقتصادی دارند ،ویرا هر اامعهای با پرسوهای اصلی اقتصاد درباره تولید ،توویع و مصرف
روبروست و باید برای تنظیم وندگی اقتصادی ود به انتخا  ،سیاستگذاری و برنامههریزی دسهت
یاودب به تعبیر او« ،مکت اقتصادی در هر اامعه ،روشی است که ن اامعه ترایی میدهد ونهدگی
اقتصادی ود را بر مبنای ن پیو ببرد و مشهکالت عملهی را نیهز در پرتهو ن حهل نمایهد» (صهدر
 ،7911ص )44ب
شنید صدر علم اقتصاد را او مکت اقتصادی تیکیک میکند و تأکید میورود که در اسالم تننا
مکت اقتصادی واود دارد (هما  ،ص  42و )921ب به نظر او مکت اقتصادی شهامل ههر قاعهده
اساسی در وندگی اقتصادی است که به نحوی به ایده عهدالت ااتمهاعی مربهوط میشهود؛ و علهم
اقتصاد شامل هر نظریهای است که واقعیتی او وندگی اقتصادی را بدو هیچ گونه ارتبهاطی بها ایهده
عدالت ااتماعی ،تیسیر میکند (هما  ،ص )929ب او این رو شنید صهدر علهم اقتصهاد را چنهین
تعریف میکند« :علم اقتصاد دانشی است که به تیسهیر ونهدگی اقتصهادی و پدیهدهها و مظهاهر ن
میپرداود و ارتباط ن پدیده ها و مظاهر را با علل و اسهبا کلهی حهاکم بهر ن  ،تووهیی میدههد»
(هما  ،ص )44ب
شنید صدر بر مبنای مقدماتی که تدارك میبیند ،چنین نتیجه میگیرد که مینوم عهدالت ،واهه
امتیاو مکت و علم اقتصاد استب به عقیده وی مینوم عدالت مینومی علمی نیسهت و بها ابزارههای
علمی نیز قابل سنجو نیست؛ ویرا عدالت امری حسی و نومو پذیر نیست؛ بلکه یک امر ا القی
و اروشی است (هما  ،ص )929ب او این رو هر امری که به مینوم عهدالت مربهوط باشهد ،مکتبهی
است و علمی نیستب بنابر این ،مبحد مالکیت ،نوادی اقتصادی ،لغو بنهره و ماننهد نننها چهو بها
مینوم عدالت نمیختهاند ،مکتبی هستند ،ولی بحد عروه و تقاوا و قانو باوده نزولی چو کهاری
به اروشها ندارند ،علمی هستند (هما )ب
شنید صدر تأکید میکند که علم اقتصاد ،تننا و ییه کشف و بررسی پدیدهها را به عنده دارد و
اروشگذاری و ییه ن نیستب او نظر او اصوال و ییه تمامی علوم کشهف واقعیتهاسهت و او ایهن
انت ،بین دانشمند فیزیک و دانشمند اقتصاد تیاوتی واود نداردب شنید صدر در مورد ارتباط علم
اقتصاد و دین ،تصریی میکند که اقتصاد اسالمی ،یک علم همانند علم اقتصاد نیست ،بلکه صهرفا
یک مکت اقتصادی است (هما  ،ص )971ب
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شنید صدر در مورد شرط علمی بود اقتصاد اسالمی معتقد است که برای انجام تیسیر علمهی
ابتدا باید داده های واقعی گردنوری و سپس بر پایه مطالعه علمی به نننا نظهم داده شهود ،و در پایها
قوانین مربوط کشف گرددب تحقق این تیسیر علمی وابسته به این است که مکته اقتصهادی اسهالم
در اامعه به طور کامل پیاده شود تا پس او ن  ،محقق اقتصادی بتواند واقعیتههای اامعهه را بهت
کند و قوانین عمومی حاکم بر نننا را استخراج نمایدب اما بهه دلیهل ایهن کهه اصهوال مکته اقتصهاد
اسالمی در وندگی واقعی اوامهع اسهالمی نقشهی اییها نمیکنهد ،در نتیجهه اقتصهاددانا مسهلما
اطالعاتی او واقعیتهای اقتصاد اسالمی در ا تیار ندارندب او این رو شنید صدر نتیجه میگیرد کهه
علم اقتصاد اسالمی تحقق نیافته است (هما  ،ص)971ب
اما درباره نظام اقتصاد اسالمی ،گرچه شنید صدر به طور کامل و اهامع بحهد نکهرده ،امها او
گذر مکت اقتصادی راه را برای تدوین نظام اقتصاد اسالمی همهوار نمهوده اسهت (دادگهر،7911 ،
ص)74ب شنید صدر با اشاره به نارسایی و بحرا نظامهای اقتصهادی یهر اسهالمی ،نظهام اقتصهاد
اسالمی را اایگزین مناسبی برای نننا معرفی میکندب بهه نظهر او علهم بهه تننهایی نمیتوانهد همهه
مشکالت را حل کند« ،ویرا علم با تمام پیشرفت ود ،تننا وسیلهای برای کشهف حقهایق هارای
استب شنید صدر اسالم را انقالبی می داند که برای دگرگونی اوواع نابساما وروری اسهت و ایهن
نقشی است که او علم اقتصاد برنمینید»ب (صدر،7911 ،ص  )972پس او بحهد تمهایز مکته و
نظام اقتصاد اسالمی با علم اقتصاد ،و به تعبیری با علم اقتصهاد اسهالمی در اندیشهه شهنید صهدر،
حال به بررسی روششناسی او میپرداویمب
روش کشف مکتب اقتصاد اسالمی
شنید صدر در کتا اقتصادنا برای کشف مکت اقتصاد اسالمی او روش فقنی و ااتنادی ویژهای
بنره میگیرد که فراتر او روش سنتی فقناسهت :نخسهت ایهن کهه بر هی میهاهیمی کهه در اقتصهاد
اسالمی به کار میبرد ،در نیات و روایتها تصریی نشدهاند ،بلکه او مجموع احکام انتزاع شدهاند و
به تعبیری اصل یا روح حاکم بر ننناستب دوم این که او میا فتاوا و استنباطهای فقینها  ،نظریهاتی
را برگزیده است که با اصول اقتصاد اسالمی ساوگار بودهاند ،حتی اگر ن نظر ااتنهادی بهر هالف
فتوای ود ایشا باشدب سوم این که درصدد است تصویری هماهنگ و ساوگار میا احکهام فقنهی
ارائه نمایدب او نظر او احکام اسالم هماهنگ و یکپارچهاند ،به نحوی که اگر احکهام بهه طهور کامهل
پیاده نشوند ،حکمتی که ورای نننا واود دارد تحقق نخواهد یافت (هما  ،ص )42-41ب
شنید صدر در توویی بیشتر شیوه دستیابی به مکته اقتصهادی اسهالم ،در بخهو دیگهری او
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کتا اقتصادنا به دو نکته اشاره میکندب اول این که مکت اقتصاد اسالمی را باید اکتشاف نمود ،نهه
این که ن را ایجاد کردب دوم این که مکت و ویربنای اقتصاد اسالمی باید او روبنای حقوق اسهالمی
استخراج شودب یعنی او طریق قواعد فقنی و حقوقی میتوا به چنارچو نظام اقتصادی اسالم پهی
بردب بنابر این ،پژوهشگر اقتصاد اسالمی در واقع با یک نظام منسجم که قهبال ووهع شهده ،موااهه
است که وی باید ن را کشف کند و ابعاد و قواعد اصلی ن را معین نماید و بار تاریخ را او روی ن
بزداید ،اشتباهات متراکم شده در طهول ومها را او ن دور سهاود و ن را او تهأ یر فرهنگههای یهر
اسالمی نواد ساود (هما  ،ص)911ب
شنید صدر در توایه استیاده او روش کشف در شناسایی مکت اقتصادی اسالم میگویهد :بها
واود این که بر ی او انبههای نظام اقتصهادی را میتهوا بهه طهور مسهتقیم او نیههها و روایتهها
استنباط کرد ،اما مطال

اصی واود دارد که نمیتوا ن ها را او نص نیهها و روایتهها بهه دسهت

نورد و باید ن ها را به طور یر مستقیم او روبناهای حقوقی دریافتب او تأکید میکند اگر او روبنهای
حقوقی و قواعد فقنی برای استخراج مکت اقتصادی استیاده شود ،دیگر نباید ن مووهوعات را بهه
طور مجزا او یکدیگر (همانند یک بحد فقنی مستقل درباره ربا یا وکات و مس) تلقی و بررسهی
نمود ،بلکه باید حکم هر ی ک او موووعات را در ارتباط بها سهایر احکهام در نظهر گرفهت (همها ،
ص)911-914ب البته این روش با دشواری هایی نیز روبرو اسهت کهه یکهی او ن هها سهاوش داد
نظرهای مختلف فقنی در امور اقتصادی استب چاره اندیشیهای شنید صدر در این مورد ،گزینو
و تلییق احکام ساوگار با یکدیگر است (دادگر ،7911 ،ص )12-11ب
عالوه بر مالحظات یاد شده ،شنید صدر عنصر دیگری را تحت عنوا «میاهیم» برای اکتشاف
مکت اقتصادی اسالم معرفی میکندب او دیدگاه او مینوم ،شامل هر تصوری او اسالم است کهه بهه
تیسیر یک امر تکوینی ،ااتماعی یا تشریعی مربوط میشودب برای نمونه یادنور میشود این نکته که
تمام هستی متعلق به داوند است ،نشانگر درک و بینو اصی در مورد انا هستی استب بنهابر
این مالکیت در اسالم نمی تواند حقی ذاتی باشد ،بلکه صرفا نوعی امانت در شرایطی اص استب
پس مالکیت در اسالم ،یک مینوم تشریعی است و همانند هر مینوم تشهریعی دیگهر تحهت تهأ یر
قوانین شرع استب بنابر این ،اصول و مبانی دین ،مانند واو برپایی عدالت ااتماعی ،میتواند بر
ن تأ یرگذار باشد (صدر ،7911 ،ص )911-912ب
درباره اصطالح «مینوم» او نظر شنید صدر ،به دو نکته اشاره میشودب نخست این که اسهتیاده
او عنوا انا بینی یا مبانی متافیزیکی به اای «مینوم» برای ایهن مووهوع مناسه تر اسهتب ویهرا
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«مینوم» ن چنا که شنید صدر تعریف کرده ،هما انا بینی و مبانی متافیزیکی است کهه تهأ یر
فراوانی در نحوه استخراج مکت اقتصادی دارد ب نکته دوم این که شنید صدر در کنار درک میاهیم،
بر شنا ت ووعیت و احوال وما و تأ یر ن بر فنم موووع مهورد پهژوهو تأکیهد میکنهدب شهنید
صدر برای نمونه به مینوم مالکیت و مینوم تجارت اشاره میکندب هنگامی که درک مها او مالکیهت،
یک امر یر ذاتی و اعتباری محدود و موقت باشد ،پذیرش احکام ،نیهها و روایتهایی که مالکیهت
را محدود میکند  ،بسیار نسا

واهد بودب دومین مثهال مینهوم تجهارت اسهتب تجهارت در شهکل

اصیل ن او فعالیتهای وروری اقتصاد است ،اما گرایو تجارت به واسطهگری افراطهی و طییلهی
بود  ،سب انحراف ن میشودب او این رو مینوم تجارت او نظر شنید صدر عبهارت اسهت او یهک
فعالیت میید و مولد اقتصادی که فقهدا ن  ،سهب ا هتالل در سیسهتم توویهع کاالهها و هدمات
میشود (هما  ،ص )911-911ب
در اندیشه شنید صدر نه تننا به تأ یر «مینوم» یا انا بینی بر مکت و نظام اقتصادی تصهریی
شده است ،حتی به طور ومنی می توا شواهدی بر تأ یر ن بر علم اقتصهاد نیهز پیهدا کهردب شهنید
صدر معتقد است که عوامل روحی و ا القی حتی روی منحنیهای عروه و تقاوهای اقتصهاد نیهز
مؤ ر است (هما  ،ص )929ب شاید منظور او تأ یر مسائل ا القی و روحی روی عروهه و تقاوها،
ا رگذاری او طریق سلیقهها ،مطلوبیت ها ،انتظارات و مانند ن باشهدب ویهرا یکهی او عوامهل تعیهین
کننده در تقاوای کاال ،سلیقه است و سلیقه ومینهه های اروشهی و متهافیزیکی داردب افهراد متیهاوت
تحت تأ یر امور اروشی و انا بینیهای مختلف ،سلیقههای متیاوتی او ود بروو میدهند (دادگر
 ،7911ص )49-49ب
ویژگیهای اقتصاد اسالمی
شنید صدر برای اقتصاد اسالمی ویژگیهایی بر میشمردب بهه عقیهده ایشها در مطالعهات اقتصهاد
اسالمی ،او دوگونه ادایی و گسستگی باید ااتنا کردب یکی ادایی بین احکام اقتصادی مختلف
مکته اقتصههادی اسههالم و دیگههری گسسههتگی مکته اقتصههادی او سههایر مکت هههای (سیاسههی،
ااتماعی ،فرهنگی) اسالم؛ ویرا نوعی ارتباط بین اصول اقتصادی و یر اقتصادی اسالم واود دارد
(صدر ،7911ص )929ب
شنید صدر برای نمونه به ارتباط مکت اقتصادی و سیاسی اسالم اشاره میکند و ادا پنداشهتن
این دو را موا لغزش پژوهشگر در شنا ت دیدگاه اسالم میداندب به نظر او ،چو دولت او یهک
سو گسترهای او مالکیتها را در ا تیار دارد ،و او سوی دیگر ،او ا تیارات بسیاری بر وردار اسهت،
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یلت او ارتباط مکت اقتصادی و سیاسی اسالم ،می تواند گمراه کننده باشدب شنید صدر تصهریی
میکند که صیت عدالت ،واود شورا یا حتی معصوم بود را که عدهای برای حاکم مسلمین شهرط
میکنند ،درواقع برای ن است که حاکما در حووه ا تیارات اقتصهادی نلهوده نشهوندب بهه عبهارت
دیگر ،د الت ولی امر و دولت اسالمی باید طبق ووابط و در قال تضهمینها و اصهول شهریعت
اعمال گردد (هما  ،ص)921-922ب
دو ویژگی دیگر اقتصاد اسالمی او نظر شنید صدر ،واقعی و ا القی بود استب شهنید صهدر
تصریی میکند که هدف اقتصاد اسالمی هدفی واقعی است؛ ویرا اسالم در ابعاد اقتصادی ،اهدافی
را ترسیم میکند که با روح و سرشت انسانی هماهنگی دارد و واقعیتها و محهدودیتهای ونهدگی
مادی بشر را نیز کامال در نظر میگیردب منظور او ا القی بود اقتصاد اسالمی این است کهه اسهالم
برای رسید به اهداف ود به عوامل روحی نیز تواه میکندب به عبارت دیگر اسهالم تننها واهها
رسید به یك هدف مشخص او هر راه ممکن نیست ،ویرا درن صورت هما واقعی بهود ههدف،
کیایت می کردب اما او نظر اسالم ،انبه ا القی ،کامل کننده دیگر ابعاد ونهدگی فهردی و ااتمهاعی
انسا است (هما  ،ص )927-921ب
با تواه به ویژگیهای روش شناسی شنید صدر کهه نخسهت ،ارتبهاط میها روبنهای حقهوقی و
ویربنای اقتصاد اسالمی را برقرار میکند ،دوم ،رابطه میا مکت اقتصادی اسالم بها سهایر مکاته
فرهنگی ،سیاسی و ااتماعی را تعریف میکند ،و سهوم ،اقتصهاد اسهالمی را دارای صهبغه ا القهی
میداند ،به نظر میرسد که شنید صدر پدیده ااتماعی را مقولهای واحهد مینگهرد و اقتصهاد را بهه
مثابه یک نظریه ااتماعی مطالعه میکندب در تأیید این برداشت میتوا بهه ایهن بهاور شهنید صهدر
استناد کرد که او به سه عنصر عقیهده ،مینهوم و عاطیهه بهه عنهوا پایههها و اصهول اساسهی اامعهه
اسالمی اشاره میکند و معتقد است که اقتصاد روی این پایهها استوار است (همها  ،ص )924ب او
بر اساس این پایه ها پیوستگی بین عناصر اقتصادی و یر اقتصادی در اسهالم را بهه گونههای ترسهیم
میکند که همانند یک نظام یکپارچه و دارای عناصر کامال مرتبط ،متبلور میشودب
شنید صدر به ارتباط عقیده و مکت اقتصهادی اشهاره میکنهد و مینویسهد :ارتبهاط عقیهده بها
مکت اقتصادی باعد میشود که مکت اقتصادی رنگ اروشها را به ود بگیرد و این امر ،نهوعی
اطمینا به دوام و بقا به همراه دارد؛ به تعبیر دیگر نوعی ومانت اارا به اقتصاد اعطا میشودب شنید
صدر درباره ارتباط میاهیم با مکت اقتصادی در قال یک مثال میگوید که اسهالم مالکیهت را بهه
عنوا یک حق مشروط به مسئولیت و نه یک حق مطلق میپذیردب مالکیت یکی او ننادههای بسهیار
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منم اقتصادی است ،اما باید تواه داشت که به هر حال مالکیت یهک ابهزار اسهت و اهمیهت ن بهه
گونهای نیست که بتواند سب سقوط دیگر ننادها و اروشها شودب با کمال تأسف او دیهدگاه بر هی
اندیشمندا مسلما  ،اموال و مالکیت دارای نوعی قداست است و با توایه قاعده تسلیط ،مالکیهت
را یک حق مطلق الوه میدهند (دادگر ،7911،ص )44- 41ب دربهاره ارتبهاط اقتصهاد اسهالمی و
عواطف ،شنید صدر ن را بر اساس میاهیم اصهی چهو عاطیهه بهرادری اسهتوار مهی کنهدب ایهن
عواطف و احساسات نقو منمی در بنبود وندگانی اقتصادی اامعه و نیل به اهداف ن  ،ههم چهو
تکافل و تواو اقتصادی دارد (صدر ،7911 ،ص )921-922ب
پس او بررسی روششناسی اقتصادی و ویژگهیههای اقتصهاد اسهالمی او منظهر شهنید صهدر،
روششناسی او او دیدگاه واقعگرایی انتقادی نقد و تحلیل میگرددب
هستی شناسی اقتصاد اسالمی
شنید صدر نظریه اقتصاد اسالمی ود را با پرسو او واود اقتصاد اسالمی ن او میکنهدب او پهیو
او تشریی دیدگاه ود درباره اقتصاد اسالمی مبانی هستیشنا تی دیدگاه هود را معرفهی میکنهدب
شنید صدر بر اساس مبانی هستیشنا تی و به تعبیر اوسکالی مکی ( )9117انا بینی اقتصهادی
ود ،و با تیکیک مینوم مکت اقتصاد اسالمی او علم اقتصاد ،مکت و علم اقتصهاد اسهالمی ههر
دو را امکا پذیر مییابدب پیو او نقد این تیکیک او منظر واقعگرایی انتقادی ،این نکته در ور تأمل
است که شنید صهدر پرسهو او هسهتی و چیسهتی اقتصهاد اسهالمی را بهر روششناسهی ن مقهدم
میداردب به نظر میرسد که شنید صدر نیز ساوگار با واقعگرایی انتقادی ،هسهتیشناسهی علهم را بها
معرفتشناسی و روششناسی مرتبط میداندب او در بررسی هستیشناسی اقتصاد اسالمی ،نکاتی را
به عنوا پیوفر های متافیزیکی میرو

میگیردب تعریف او او مکت و علم اقتصهاد و تیکیهک

این دو او یکدیگر او ن امله استب در واقع او در پاسهخ بهه ایهن پرسهو واقهعگرایی انتقهادی کهه
«انا چگونه باید باشد تا علم ممکن شود» او اصول موووعه ود درباره هستی شروع میکندب
در تیکیک مکت اقتصادی او علم اقتصاد در دیدگاه شهنید صهدر ،مینهوم عهدالت ااتمهاعی
نقو کلیدی داردب مینوم عدالت ااتماعی ،پیوفر

هستیشنا تی شنید صهدر دربهاره اقتصهاد

اسالمی را تشکیل می دهدب شنید صدر معتقد است هر گزاره اقتصهادی کهه بهه عهدالت ااتمهاعی
مربوط شود ،به مکت اقتصادی تعلق دارد ،و هر گزاره اقتصادی کهه واقعیتهی را بیها کنهد بهه علهم
اقتصاد مربوط استب این تیکیک متأ ر او نگاه پوویتیویستی است که شنید صهدر بهه نظهر میرسهد
تعریف علم را او ن اقتباس کرده استب در ور تواه است که تا اوایل دهه شصهت مهیالدی ،یعنهی
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در وما نگارش کتا اقتصادنا ،پوویتیویسم علی ر م همه نقدها ،ههم چنها رایهر تهرین مکته
روششناسی به شمار می رفتب تیکیک مکت اقتصادی او علم اقتصاد ا ر گرفته او تیکیهک هسهت
او باید یا واقعیت او اروش استب حتی رابطهای که شنید صهدر میها مکته و علهم اقتصهاد قابهل
تعریف میداند ،مبنی بر این که چنا چهه سیاسهت های یهک مکته اقتصهادی ااهرا شهود ،علهم
میتواند عنده دار بررسی و توویی روابط تحقق یافته گردد ،مستلزم میرو

گرفتن تیکیک مکته

اقتصادی او علم اقتصاد است ،ویرا این رابطه میا علم و مکت اقتصادی تننا هنگامی قابل تصهور
است که سیاست های مکت اقتصادی در انا

ارج ااهرا گهردد و مطالعهه علمهی پدیهدهههای

اقتصادی به روش تجربی ممکن شود ب در یر این صورت رابطه مکت و علم اقتصاد قابل تعریهف
نیستب
با تواه به این که واقع گرایی انتقادی ومن پذیرش واقعیتها ،به ن هها نگهاهی انتقهادی دارد و
درصدد تغییر ووعیت مواود است ،میا واقعیت و اروش فاصلهای قائل نیستب ایهن نکتهه ن گهاه
روشنتر میشود که تواه داشته باشیم واقعگرایی انتقادی هستیشناسی را بر معرفتشناسهی مقهدم
می دارد و همه علوم را مبتنی بر مبانی متافیزیکی میداند که لزومها او واقعیتهها نشهأت نمیگیرنهد
(بسکار)7211 ،ب او این رو تیکیک مکت اقتصادی او علم اقتصاد او دیهدگاه واقهعگرایهی انتقهادی
نادرست به نظر میرسدب بسکار معتقد است هم چنا که علم ااتماعی و او ن امله علم اقتصهاد
بدو اامعه یرممکن است ،اامعه نیز بدو واود نوعی نظریهی ایهدئولوییک ،پهیو علمهی یها
علمی دربارهی ن  ،یرقابل درک استب (بسکار ،7212 ،ص )19ب منظور بسکار او کاربرد صهیت
ایدئولوییک برای نظریهای درباره اامعه ،نظریهای است که اروشها در ن سنیماندب این دیدگاه در
برابر این نگاه مطرح میشود که واقعیت او اروش اداست و نظریه علمی باید دربهاره واقعیتههای
ارای و مستقل او ذهنیت عامال و میاهیم مواهود در اامعهه باشهد (توحیهدی نسه ،7929 ،
ص) 771ب او این رو گرچه تیکیک مکت اقتصادی او علم اقتصاد شاید اصوال صهحیی باشهد ،امها
واه تمایز ن دو اروشی بود یا نبود نیست ،شاید اهداف متیاوت نننا باشدب
مکت اقتصادی به نظر شنید صدر شامل قواعدی است کهه افهراد بایهد او ن پیهروی کننهد ،در
حالی که علم اقتصاد در صدد توویی یا تیسیر واقعیتهاستب ایهن تمهایز چنها چهه قاعهده را بهر
اساس نظر وینچ تعریف کنیم که با واقعگرایی انتقادی قرابهت دارد ،او میها مهیرود ،ویهرا او میها
روابط ااتماعی و روابط میا ایدههای افراد ارتباطی منطقی میبیند ،یعنی ایهن دو دسهته را در یهک
مقوله منطقی واحد قرار میدهد (وینچ ،7919 ،ص )2ب ایهن ارتبهاط میها کهنو ااتمهاعی -کهه
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موووع مطالعه علم است -و ایدههای افراد ،ناشی او ویژگی التیاتی و تهابع قاعهده و هنجهار بهود
علوم ااتماعی است (فی ،7224 ،ص )97ب او نظر وینچ متابعت او قاعده ،اصلی اسهت کهه بهرای
همه رفتارهای انسانی -در برابر رفتار حیوانی -به کار میرود ،چه فرد او قاعده عمل ود نگاه باشد
و چه نباشد (وینچ ،7919 ،ص )11ب او این انت تیاوتی میا مکت اقتصادی که افراد نسبت بهه
ق واعد رفتاری ود نگاهی بیشتری دارند ،و علم اقتصاد که افراد احتماال کمتر او قواعد رفتاری ود
نگاهی دارند ،واود نداردب اواین رو میتوا نتیجه گرفت که او نظهر ویهنچ میها مکته اقتصهادی
وعلم اقتصاد تمایزی نیستب
ممکن است علم اقتصاد اشاره صریحی به عدالت ااتماعی نداشته باشد ،اما هم چنا که یهاد
شد ،بی ارتباط با میاهیم هستیشنا تی ،هر چند به طور ومنی نیستب او نظر بسکار ههر تعبیهری
او علم ،یک هستیشناسی را پیو فر

میگیرد (بسهکار ،7211 ،ص )71ب حتهی علهم اقتصهاد را

شامل تیسیر اصی او عدالت دانستهاند ،ویرا معتقدند ساوگاری میها اقتصهاد بهاوار و عهدالت بهه
مینوم رالزی ن نشا میدهد که پارادایم ساوما دهی اقتصاد بر مبنای باوارهای رقابتی ،یک نظریهه
عدالت نیز دربردارد (نیلی ،7912 ،ص71؛ طبیبیها  ،7912 ،ص )92ب بهه ههر روی ،در ایهن اها
درصدد نیستیم که ابت کنیم علم اقتصاد با مینوم عدالت ااتماعی مرتبط است یا این که بر الف
نظر شنید صدر اقتصاد اسالمی یک علم به شمار میرودب بلکه منم تواه به این نکته است که علم
اقتصاد او ن چه شنید صدر مکت اقتصادی مینامد ،به دلیل نابر ورداری او مبهانی متهافیزیکی-
هم چو عدالت ااتماعی -متمایز و منیک نیستب
شنید صدر در تعریف علم اقتصاد او توویی ارتباط میا پدیهدهها بها «علهل و اسهبا کلهی»
سخن میگوید (صدر ،7911 ،ص )44ب در این تعریف ،اشاره شنید صدر بهه علهل و اسهبا  ،ن
قدر کلی و دو پنلو است که با میاهیم ا باتگرایانه و واقعگرایانه انتقادی هردو ساوگار استب گرچهه
صیت «کلی» برای علل و اسبا پدیدهها ،بیشتر رویکردی ا باتگرایانه را تداعی میکندب به ویهژه
این که شنید صدر در تبیین علم اقتصاد به حسی بود امور علمی و سنجوپذیری و نومو پهذیری
ن ها با ابزارهای علمی اشاره میکندب شنید صدر در این بیا نشکارا تعریف ا بهاتگرایانهه علهم را
مبنا ی بحد ود قرار داده است ،بدو ن کهه در صهدد نقهد ن برنیهدب بها واهود ایهن ،شهماری او
میاهیم علم اقتصاد ،هم چو مطلوبیت ،با ابزارهای علمی قابل سنجو و نومهو نیسهت و اصهوال
امکا نومو تجربی در علوم ااتماعی و او امله در علم اقتصاد محل تردید است و ایهن او واهوه
تمایز روششناسی علم اقتصاد او روششناسی علوم طبیعی به شمار میرودب
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بنابر این ،تیکیک شنید صدر میا میاهیم مکتبی ،هم چو مالکیت ،نوادی اقتصادی ،تحهریم
ربا و بنره او یک سو ،و میاهیم علمی هم چو عروه و تقاوا ،و بهاوده نزولهی او سهوی دیگهر ،بهه
دلیل اروشی بود گروه اول بر الف گهروه دوم (صهدر ،7911 ،ص  )929او دیهدگاه واقهعگرایهی
انتقادی مورد تردید است؛ ویرا میهاهیم عروهه و تقاوها در علهم اقتصهاد نیهز بهر پهیوفر ههای
هستی شنا تی مانند عقالنیت استوار است که او بنیادهای متافیزیکی و اروشی بهدور نیسهتب پهس
میتوا چنین نتیجه گرفت که مالک مرتبط بود با اروشها و به تعبیهری بها مبهانی متهافیزیکی ،بهه
عنوا واه تمایز مکت اقتصادی او علم اقتصاد ،او نظر واقعگرایی انتقادی پذیرفته نیستب
یادنوری میشود ،ایرادی که به تیکیک مکت اقتصادی او علم اقتصاد او دیهدگاه شهنید صهدر
وارد میشود ،او نظر روششناسی استب در یر این صورت ،به طور اصولی ایهن تیکیهک او واهوه
دیگر  -برای نمونه اهداف -امکا پذیر استب هم چنین مبتنی بود علم بر مبانی هستیشنا تی و
متافیزیکی ،لزوما به این معنا نیست که هر ننچه او بنیادهای هستیشنا تی و متهافیزیکی بر هوردار
است ،علمی به شمار میرودب
شنید صدر و ییه علم اقتصاد را «کشف واقعیتها» میداند (صهدر  ،7911ص )971ب تعبیهر
«کشف» گرچه دو پنلو است و با تیسیر ا باتگرایانه و واقعگرایانه انتقهادی سهاوگار اسهت ،امها بها
تواه به سابقه بحد به نظر میرسد که مینوم ا باتگرایانه ن مورد نظر شهنید صهدر باشهدب شهنید
صدر در و ییه علم که همانا کشف قهوانین اسهت ،تیهاوتی میها فیزیهک ،اقتصهاد ،نجهوم و روا
شناسی نمیبیندب او این رو او به طبیعتگرایی معتقد است و همراه با واقعگرایی انتقادی بهه تیهاوت
روششنا تی میا علوم طبیعی و علوم انسانی قائل نیستب البته با تواه به این که شنید صدر شرط
ع لمی بود اقتصاد را تحقهق هارای ن و سهپس مشهاهده واقعیتهها ،گهردنوری دادههها و نظهم
بخشید به ن ها میداند ،طبیعتگرایی او او نوع تجربی است ،نه انتقادیب
تعبیر شنید صدر به مشاهده و گردنوری دادهها و نظم بخشید به نننا تداعی کننده انتظامههای
تجربی در ا باتگرایی است و احتمال میرود که منظور او «کشف قوانین» مربوطهه ،همها تعمهیم
یا کلیساوی باشد ،گرچه به ن ها تصریی نشده استب این تعبیر شنید صدر تأ یرپهذیری او او نگهاه
ا باتگرایانه به علم را تقویت میکند و موا میشود که همهه نقهدهای وارد بهر ا بهاتگرایهی در
اینجا مصداق پیدا کندب اما ننجا که شنید صدر او «استخراج قوانین» عمهومی واقعیتههای اامعهه
سخن میگوید ،احتمال میرود که منظور او دستیابی به الیه ویرین علتها باشد ،یعنهی الیهه سهوم
ّ
واقعیت در دیدگاه واقعگرایی انتقادی که او ساو و کار علی بر هوردار اسهت و بهه ههیچ واهه قابهل
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مشاهده نیستب
تعبیر «استخراج» او سوی شنید صدر با میاهیم واقعگرایی انتقادی ،ههم چهو الیهمنهد بهود
واقعیت و به ویژه قیاس محتمل 1تناس داردب اما سخن او نومو های واقعی به مثابهه الومهه تحقهق
علم اقتصاد اسالمی(صدر  ،7911ص  ،)971شاید اای تردیدی برای نوع نگاه ا باتگرایانه شنید
صدر به اای نگذاردب به موا قیاس محتمل ،حواد ی که در الیهه تجربهی مشهاهده میشهود ،بهه
ّ
واسطه میرو پنداشتن و شناسایی ساووکارهایی علی در الیه ویرین واقعیت -کهه قهادر بهه ایجهاد
نننا هستند -تبیین میشوند (سایر ،7911 ،ص )799ب در قیاس محتمل بر هالف ا بهاتگرایهی-
ّ
که به تعمیم یک مشاهده از یی یا استنتاج بنترین تبیین 2میپهرداود -نهوعی انتهزاع سهاووکار علهی
مواود در الیههای ویرین او الیههای تجربی و بالیعلِ قابهل مشهاهده صهورت میپهذیردب قیهاس
محتمل در واقعگرایی انتقادی با الگوی استنتاای -قانونی 3در ا باتگرایی دست کهم او دو انهت
تیاوت داردب نخست این که ،قانو گونهها 4در الگوی استنتاای -قانونی به تکهرار نومهو تجربهی و
گردنوری شواهد تأیید کننده نیاو دارند ،حال ن که قیهاس محتمهل در واقهعگرایی انتقهادی ،امکها
تکرار را پیشیر نمیگیرد و او الیههای تجربی و بالیعل میگذرد ،تا الیه ویرین واقعیهت را انتهزاع
ّ
کندب دوم این که انتزاع ساووکار علی مواود در الیههای ویرین واقعیت ،ورورتا در قال گزارههای
ّ
کلی بیا نمیشود ،بلکه میتوانهد نها ر بهه رابطهه علهی منیهرد باشهدب حهال ن کهه الگهوی تبیهین
استنتاای -قانونی ،دستکم به یک قانو (گزارهای کلهی بها شهرایطی کهه همپهل ( )7221تعریهف
میکند) نیاو داردب در قیاس محتمل ،حرکت او اص 5به کلی (انانروا) 6نیسهت ،بلکهه او مهادی
(انضمامی) 7به انتزاعی 8استب بنابر این ،در حالی که قیاس و استقرا محقق را محدود میکننهد کهه
صرفا به سطی پدیداری واقعیت بنگرند ،قیاس محتمل اااوه میدههد کهه بهه ورای پدیهده سهطحی
حرکت کند (دنرمارک و دیگرا  )9119،ب
1. retroductive inference
2. Inference to the best
3. Deductive-Nomological
4. lowlike
5. particular
6. universal
7. concrete
8. abstract
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شنید صدر او مکت اقتصادی بهه منزلهه مهد لی بهرای تهدوین نظهام اقتصهاد اسهالمی بنهره
می اویدب نگاه او معطوف به تغییر ووعیت نابساما مواهود اسهت کهه بهه وعهم او او عنهده علهم
اقتصاد سا ته نیسهتب او بهرای تحقهق ووهعیت مطلهو  ،او نظهام اقتصهادی اسهالمی بهه عنهوا
اایگزینی برای نظامهای اقتصادی مواهود سهخن بهه میها مهینوردب نگهاه انتقهادی او نسهبت بهه
ووعیت مواود و تعبیر نظام اقتصاد اسهالمی بهه منزلهه انقالبهی کهه بهرای دگرگهو کهرد اووهاع
نابساما وروری است (صدر ،7911 ،ص  ،)972کامال بها دیهدگاه واقهعگرایهی انتقهادی همسهاو
است که درصدد نقد و تغییر ووعیت مواود است ب با این تیهاوت کهه بهه دالیهل باوگیتهه در بهاال،
واقعگرایی انتقادی تمایزی میا نظام اقتصادی و علم اقتصاد نمیشناسدب
بنابر ننچه یاد شد ،به دلیل اینکه روششناسی ا باتگهرا در ومها نگهارش کتها اقتصاادنا در
اوایل دهه شصت میالدی ،رایرترین مکت روششنا تی بوده است ،و شنید صدر به عنهوا یهک
محقق اقتصاد اسالمی و نه یهک فیلسهوف علهم او ن بنرهبهرداری کهرده اسهت ،تعهاریف و پهیو-
فر های ا بات گرایی را پذیرفته استب تواه به این نکته وروری است که شنید صهدر در اایگهاه
یک محقق فلسیه علم نبوده است کهه بهه نقهد روششناسهی ا بهاتگهرا بپهرداود ،یها روششناسهی
اایگزینی پیشنناد کند؛ بلکه سعی کرده است با میهرو

گهرفتن روششناسهی ا بهاتگرایهی ،بهه

بررسی نسبت اقتصاد اسالمی با ن اهتمام ورودب او این رو شاید نسبت داد تعریهف علهم یها علهم
اقتصاد با صیت ا باتی یا رفتارگرایانه به او (دادگر  )11-12 ،7911محل تأمل باشدب
روششناسی اقتصاد اسالمی
شنید صدر در توویی روششناسی نظریه های اقتصادی ود به چند نکته قابل تأمل اشاره میکندب
نخست او «اصول» اقتصاد اسالمی یاد میکند که به طور صریی در نیهها وروایتها نیامهده اسهت،
بلکه او مجموع گزارههای فقنی قابل انتزاع استب او بیا شنید صدر در این ومینه بهر مینیهد کهه او
معتقد است اصولی (به عنوا ویربنا) در سطحی یرفتر او گزارههای فقنی (به مثابه روبنها) واهود
دارند که در تعریف و تحدید ن ها د یلاندب او این رو میتوا او نننها بهه الیهه ویهرین واقعیهت یها
ّ
ساووکار علی تعبیر کرد که در تعیین نوع احکهام فقنهی نقهو دارنهدب ایهن اصهول ،تضهمین کننهده
ساوگاری گزاره های فقنی در نظام اقتصاد اسهالمی اسهت ،یها ههم چنها کهه شهنید صهدر یهادنور
میشود ،این اصول مالک انتخا گزارههای فقنی مورد نظر او مجموعه فتاوای مواود استب بدین
ترتی به نکته دوم رهنمو میشویم که شنید صدر تصویری هماهنگ و ساوگار او گزارههای فقنی
ارائه می کندب شرط ساوگاری در علم نیز به مثابه ورورتی منطقی یا رهنمودی ابزارانگارانه همواره در
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مکات روششناسی مورد تواه بوده استب او این رو مکت اقتصادی پیشننادی شنید صدر با علم
اقتصاد در شرط ساوگاری مشترک استب
سومین نکته در روششناسی شنید صدر این است که مکت اقتصاد اسالمی را بایهد «کشهف»
کردب شنید صدر پیو او این نیز در تعریف علم او کشف قوانین به معنای ا باتی ن سخن گیته بودب
کشف مکت اقتصادی به لحاظ این که بر مطالعه واقعیت تجربی مبتنهی نیسهت ،بهه معنهی تعمهیم
تجربی یا کلیساوی در روششناسی ا باتی نیست ،بلکهه حهاکی او نهوعی «انتهزاع» و یرفنگهری
استب این مینوم کشف با انتزاع مورد نظر واقعگرایی انتقادی ساوگار به نظر میرسهدب تلقهی مینهوم
انتزاع او کشف مورد نظر شنید صدر با نکته چنارمی که یادنور میشود ،تقویت میگرددب
شنید صدر معتقد است ویربنای مکت اقتصهاد اسهالمی را بایهد او روبنهای حقهوق اسهالمی
استخراج کردب به نظر میرسد میاهیم «روبنا و ویربنا» در روششناسی شنید صهدر بها «الیهبنهدی
واقعیت» در واقعگرایی انتقادی واوه تشابنی داشته باشد ،به گونهای که روبنای حقوقی حکم امهور
بالیعل و ویربنا حکم امور واقعی را داشته باشهدب روبنهای حقهوقی یها بالیعهل ،روابطهی اسهت کهه
می تواند به وقوع بپیوندد ،ولی به دلیل واهود موانهع تهاکنو تحقهق نیافتهه اسهت؛ ماننهد رفتارههای
ّ
اقتصهادی ناشههی او سههطوح ویههرین واقعیههت کهه او سههاووکارهای علهی بر وردارنههد ،امهها تههدا ل
ساووکارهای دیگر می تواند مانع او روی داد نننا شودب مشهاهده نشهد ایهن سهطی او واقعیهت یها
ّ
فعلیت نیافتن ن  ،دلیلی بر عدم ساووکارهای علی ن نیست (توحیدی نس  ،7929 ،ص )1-4ب
روششناسی شنید صدر در کشف اصول ویربنایی یا الیههای ویرین واقعیت او روبنای حقهوق
و گزاره های فقنی ،او واوهی با روش قیاس محتمل یها استقصها در واقهعگرایهی انتقهادی متیهاوت
استب منمترین تیاوت این است که واقعگرایی انتقادی او گزارههای تجربی ن او میکند ،اما روش-
شناسی شنید صدر با گزارههای فقنی و روبنای حقوقی سروکار داردب البته با تواه به این کهه واقهع-
گرایی انتقادی ،واقعیت را به سطی تجربه محدود و منحصر نمیکند و به الیهههای ویهرین واقعیهت
باور دارد ،به نظر میرسد میتوا واوه تشابنی میا روششناسی شنید صدر و واقعگرایی انتقادی
یافتب روبنای حقوقی در روششناسی شنید صدر ،حتی اگهر هنهوو تحقهق هارای نیافتهه باشهد،
ّ
ناشی او ساووکاری علی در ویربنا یا الیه های ویرین واقعیت استب عدم تحقهق روبنها مهانع او ایهن
ّ
نیست که ساووکارهای علی ویرین را واقعی تلقی کنیمب چراکه او دیدگاه واقعگرایی انتقادی واقعیهت
ّ
الیهمند است و ساووکارهای علی متیاوت ممکن است ن ار یکدیگر را نثی کنند و مهانع او تحقهق
نننا شوندب او این رو به نظر میرسد علی ر م تیاوت نوع گزارههها در روششناسهی شهنید صهدر و
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واقع گرایی انتقادی ،هر دو در این رویکرد که درصهدد انتهزاع واقعیهت ویهرین یها اسهتخراج اصهول
ویربنایی هستند ،مشترک باشندب
هم چنین این نکته در ور تواه است که گرچه واقعگرایی انتقهادی او روش قیهاس محتمهل بهه
عنوا روش کشف یا انتزاع یاد میکند ،اما روش کشف و انتزاع را به این مورد محدود نکرده اسهتب
او این رو روششناسی شنید صدر علی ر م مشابنت ،چنانچه تیاوتهایی با روش یادشده داشهته
باشد ،این امر لزوما به معنای ناساوگاری با واقعگرایی انتقادی نیستب
شنید صدر در روششناسی ود برای کشف مکت اقتصاد اسالمی ،عنصر «مینوم» را معرفی
میکندب تعریف او او «مینوم» ،هر گزارهای درباره دیدگاه اسالم است که به تیسیر یک امر تکوینی،
تشریعی یا ااتماعی مربوط میشودب مانند این گزاره که همه هستی او ن

داستب با تواه بهه ایهن

تعریف« ،مینوم» در روششناسی شنید صدر هما پیوفر های متافیزیکی است که به هستی-
شناسی مربوط میشودب او این رو روششناسی شنید صدر نیز هم چو واقعگرایی انتقادی مسهبوق
به مبانی هستیشنا تی استب هما گونه که دادگهر ( ،7911ص  )21اشهاره میکنهد« ،مینهوم» در
اندیشه شنید صدر هما اصل موووعه متعارف استب بنابر ایهن میهاهیم تکهوینی یها تشهریعی در
روششناسی شنید صدر او هما اایگاه اصول موووعه متافیزیکی و هستیشنا تی در واقعگرایی
انتقادی بر وردار استب
میاهیم یا اصول موووعه نشکارا بر تعریف روابط ااتماعی و اقتصادی تأ یر میگذارنهد؛ ویهرا
این میاهیم یا به تعبیر اوسکالی مکی ( ،9117ص )1-4انا بینی و مبانی متافیریکی اقتصهاد بهر
درک و برداشت او گزاره های فقنی به منظور کشف اصهول ویربنهایی اقتصهاد اسهالمی نقشهی بسهزا
دارندب او بررسی گزارههای فقنی در پرتو میاهیم یا انها بینهی اقتصهاد اسهالمی ،اصهول ویربنهایی
ّ
ابت یا واقعیت ساووکارهای علی کشف میشوند که به نوبه ود در تحقق روابط در سطی تجربی
فعال هستندب روابط اقتصادی تحقق یافته نیز به نوبه ود میتوانند در تیسیر نظریهههای مربهوط بهه
ّ
ساووکارهای علی تأ یرگذار باشند و این چر ه دیالکتیکی در طول وما در انت تکامل نظریهه بهه
پیو رودب اما در فرایند کشف اصول ویربنایی ابت در پرتو مبهانی هسهتیشهنا تی ،نبایهد او تهأ یر
ووعیت وما و مکا

افل بودب شنید صدر به تحهول روابهط مالکیهت و روابهط تجهارت در پرتهو

«مینوم» یا اصل موووعه هستیشنا تی مالکیت و تجهارت اشهاره میکنهد و بهه انحهراف نننها او
میاهیم اصلی حکم مینمایدب به تعبیر واقع گرایی انتقادی ،واود و تهدا ل سهاووکارهای متیهاوت
میتواند در وما ها و مکا های مختلف به فعلیت یهافتن روابهط و پدیهدههایی متیهاوت در سهطی
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تجربی بیانجامدب بنابر ا ین انحراف او اصول ویربنایی اقتصاد اسالمی او نظر شنید صدر ،بها نقهو
ّ
وما و مکا در تدا ل ساووکارهای علی و فعلیت یافتن پدیدهها او نظر واقعگرایهی انتقهادی قابهل
توویی استب
نکته دیگر ننکه شنید صدر گرچه درصدد نقد علم اقتصاد متعارف نبهوده اسهت ،امها بهه طهور
ومنی به تأ یرپذیری ن او مینوم یا انا بینی اشاره کرده استب او بهر ایهن بهاور اسهت کهه عوامهل
روانی و ا القی بر منحنی های عروه و تقاوا در یک اقتصهاد ا هر میگذارنهد (صهدر  ،7911ص
)929ب او این رو به نظر می رسد که شنید صدر بهه تهأ یر پهذیری علهم اقتصهاد متعهارف او مبهانی
متافیریکی ،روا شنا تی و اروشی تواه داشته استب البته این نکته با طبیعتگرایهی تجربهی شهنید
صدر که ن را او ا بات گرایی وام گرفته است ،تعار

داردب شاید این نمونه دلیلی باشد بهر ایهن کهه

شنید صدر هیچ گاه به عنوا یک فیلسوف علم یا فیلسهوف اقتصهاد درصهدد نقهد ا بهاتگرایهی یها
اقتصاد متعارف برنیامده استب
شنید صدر در روششناسی ود به طور صریی درباره مسأله فرد و اامعه یها هرد و کهال یها
عاملیت و سا تار یا حتی نو نوری ااتماعی ا نار نظر نکرده است ،اما با بررسی نظریهه اقتصهاد
اسالمی او میتوا به طور ومنی ایستار او را باوشناسی کردب یکی او نکهاتی کهه در نظریهه اقتصهاد
اسالمی او به چشم می نید ،تعریهف پیونهدهای درونهی میها ااهزای مختلهف اقتصهاد اسهالمی و
همچنین شئو مختلف وندگانی ااتماعی انسا استب نظر شنید صدر درباره پیوندهای درونی در
وندگی ااتماعی بدو این که به روابط درونی هگلی در یک کل یا روابط بیرونهی هیهومی اشهارهای
داشته باشد ،با دیدگاه واقعگرایی انتقادی ساوگار به نظر میرسدب او با تأکید بر روابط درونی اامعهه
اسالمی ،سبک اسالمی فراگیر برای حیات ااتماعی را «کلی» می داند که قابل تجزیهه نیسهت و در
تمام شئو وندگی امتداد مییابد (هما  ،ص )921ب این نگاه به اامعه نه تننا با واقعگرایی انتقادی
بلکه با کلگرایی نیز ساوگار به نظر می رسدب اما بررسی دیهدگاه شهنید صهدر دربهاره نقهو فهرد در
اامعه او الل مطالعه نظریه مالکیت فردی او ،احتمال دوم (کلگرایی) را منتیی میساودب
در روششناسی شنید صدر ،پیوند درونی نه تننا میا اازا و عناصهر مختلهف قلمهرو اقتصهاد
اسالمی تعریف می شود ،بلکه میا شئو متیاوت اقتصادی ،ااتماعی ،سیاسی ،و فرهنگی اامعهه
نیز تعریف میگرددب او پژوهشگر اقتصاد اسالمی را وننار میدهد که او دو گونهه گسسهتگی پرهیهز
نماید؛ یکی ادایی احکام مختلف اقتصاد اسالمی و دیگری گسستگی مکت اقتصهاد اسهالمی او
دیگر مکات ااتماعی ،سیاسی و فرهنگی اسالم (هما  ،ص )929ب او این وننار میتوا یگهانگی
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پدیده ااتماعی و هم چنین مطالعه اقتصاد به مثابه نظریه ااتماعی را اسهتنتاج کهردب گرچهه شهنید
صدر در این بیا بر پیوند درونی قلمروهای اقتصادی ،سیاسی ،ااتماعی و فرهنگی تأکید دارد ،اما
مووع تأکید او ،احکام و گزارهها هستند و به نظر نمیرسد که او ورورت تواه بهه پیونهد و ارتبهاط
گزاره ها در شئو اقتصادی ،سیاسی ،ااتماعی و فرهنگی اامعه بتوا به استنتاای در ومینهه مسهأله
فرد و اامعه دست یافتب ن چه در این بیها مهورد تواهه شهنید صهدر اسهت ،وهرورت رعایهت
ساوگاری منطقی میا گزاره ها و اصول ویربنایی اقتصادی و یراقتصادی در سایر قلمروهای اامعه
استب
شنید صدر به طور ویژه به پیوند دو قلمرو اقتصادی و سیاسهی اامعهه تواهه میکنهد (همها ،
ص)921-922ب تأکید او بر ورورت ارتباط و هماهنگی مکت اقتصادی و سیاسهی ،بهه تعبیهری
نا ر به درگیر بود ساووکارهای اقتصادی و سیاسی برای تحقق اقتصاد اسالمی استب تعدد و تنهوع
ساووکارهای فعال با دیدگاه واقهعگرایهی انتقهادی سهاوگار اسهت؛ مبنهی بهر ایهن کهه در فراینهدهای
ّ
ااتماعی چندین ساووکار علی درکارند و به منظور نیل به نتیجه مورد نظر بایهد سها تارها بهه طهور
ّ
مناس به کار گرفته شوندب در یر این صورت به دلیل تدا ل یا تعار کارکرد ساووکارهای علی،
ّ
نتیجه مورد نظر حاصل نمیشودب با تواه به نقو ساووکارهای علی و سا تار ااتماعی در حصول
نتیجه ،بی تناس به نظر نمیرسد که در این اا شنید صدر او ع ّلیت ااتماعی سخن میگیتب
شنید صدر در روششناسی ود برای اقتصاد اسالمی بهه دو ویژگهی واقعهی و ا القهی بهود
اشاره میکندب تعریف او او واقعی بود این است که هدف اقتصاد اسالمی یک امر واقعهی اسهت و
در توویی هدف واقعی میافزاید که اقتصاد اسالمی اهدافی را دنبال میکند کهه بها روح و سرشهت
انسانی هم اهنگی داردب پس مالک واقعی بود او نگاه شنید صدر این است کهه بها روح و سرشهت
انسانی یا به تعبیر دیگر با ذات انسا و رفیتها و قابلیتهای ن تناس و ساوگاری داشهته باشهدب
نیس رویکرد شنید صدر به رفیتها و قابلیتهای ذاتی با نگاه واقعگرایی انتقادی همساو اسهت،
گرچه واقعگرایی او منظر واقعگرایا انتقادی مینوم دیگری داردب واقعگرایی انتقادی متعلق دانهو را
سا تارها و ساووکارهایی میداند که پدیدهها را تولید میکنند ،و صیت واقعی بود را به نننا نسبت
میدهد ،به لحاظ این که واودی مستقل او ذهن و فعالیتهای انسا دارنهد (بسهکار ،7211 ،ص
) 71ب در بررسی نسبت این دو دیدگاه درباره مهالک واقعهی بهود دانهو اقتصهادی ،چنهد مووهوع
در ور تأمل است؛ هدفمندی اقتصاد اسالمی ،ساوگاری با سرشت انسانی ،استقالل سهاووکارهای
ّ
علیب
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منظور شنید صدر او هدفمندی اقتصاد اسالمی ،هدفمنهد بهود سیاسهتها ،هط مشهیها و
برنامهریزیها در راستای تحقق یگانه هدف اقتصاد اسالمی ،یعنی برقراری قسهط و عهدالت اسهتب
بنابر این هدفمند بود  ،صیتی برای اقهدامات و فعالیتههای اقتصهادی اسهت کهه بها رفیتهها و
قابلیت های ذاتی انسا هماهنگی دارد ،و نه ورورتا صیتی برای دانهو اقتصهاد اسهالمیب بهه نظهر
نمیرسد که این نکته تعاروی با مبهانی واقهعگرایهی انتقهادی داشهته باشهدب او دیهدگاه واقهعگرایهی
انتقادی ،سا تارهای ااتماعی شرط الوم هر کنو هدفمندی به شمار میروندب هم چنا که بهدو
عامل انسانی هدفمند و نگاه ،هیچ کنشی به وقوع نمیپیوندد (بسکار ،7212 ،ص )91ب به ویژه اگر
درنظر نوریم که صیت انتقادی حاکی او نا شنودی واقعگرایا انتقادی نسبت به ووهعیت مواهود
است که تننا در سایه باور به یک هدف یا ووعیت ایدهنل قابل تعریف استب امها دربهاره اسهتقالل
سا تار و اصول ویربنایی اقتصاد به عنوا یک پرسهو اساسهی در فلسهیه علهوم ااتمهاعی ،شهنید
صدر به صراحت سخنی نگیته استب
ویژگی دومی که شنید صدر برای اقتصاد اسالمی بر میشمرد ،ا القی بود استب او ا القهی
بود را به رعایت اوان روحی و معنوی تعریف میکندب به تعبیری اقتصاد اسالمی برای دسهتیابی
به هدفهای ود هر راهی را تجویز نمیکند ،بلکه قواعدی را روا مهیدارد کهه بها اصهول ا القهی
اسالم ساوگار باشندب او این رو میتوا ویژگی ا القی بهود را صهیتی بهرای قاعهدههای ااتمهاعی
دانست که بحد ن او دیدگاه وینچ او نظر گذشتب اما چنانچه منظور او ا القی بود ن هار روحهی
باشد که یک کنو بر شخصیت کنشگر به اا میگذارد ،واقعگرایی انتقادی به طور عام و بسکار بهه
طور اص درباره روح ا نار نظری نمیکند (توحیدی نس  ،7929 ،ص )799ب
شنید صدر در بحثی فراگیرتر به بررسی پایهها و اصول اساسی اامعه اسالمی میپهرداود و سهه
عنصر عقیده ،مینوم و عاطیه را معرفی مینمایدب منظور شنید صدر او «عقیهده» باورههای اروشهی
کنشگرا است که بر رفتار ننا تأ یر میگذاردب «مینوم» هم چنا که بحهد ن گذشهت بهه معنهای
پیوفر های متافیریکی و انا شنا تی است و «عاطیه» بهه معنهی احساسهات و عوامهل روا -
شنا تی است که بر کنو افراد تأ یر میگذاردب واقعگرایی انتقادی گرچه تقلیهل اامعههشناسهی بهه
روا شناسی را رد میکند ،اما با تواه به تأکید ن بر قابلیتها و گرایوهای ذاتی انسا  ،عواطهف و
احساسات انسانی را به رسمیت میشناسدب نکته در ور تواه در مورد «عقیده» او نظر شنید صهدر
این است که بسکار در بررسی هستیشناسهی سها تارهای ااتمهاعی ،بهه وابسهتگی سها تارها بهه
«مینوم» اشاره میکند (بسکار ،7212 ،ص )49ب ایهن «مینهوم» بها تلقهی شهنید صهدر او مینهوم
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متیاوت است و به تعریف «عقیده» او دید شنید صهدر نزدیهک اسهتب او نظهر بسهکار ،کنوهها و
فعالیت های انسانی به دلیل این که وااد معنا و «مینوم» هستند ،ااتماعی تلقی میشهوندب او ایهن
رو سا تارهای ااتماعی به فعالیتهای ااتماعی مینوم محوری که توسط افهراد انجهام میشهوند،
وابسته استب شایسته یادنوری است که مینوم میتواند مینوم ذهنهی شهخص کنشهگر یها عقیهدهای
باشد که میا همه افراد اامعه مشترک استب در فعالیت مینوم محور ،میا کنو و مینوم رابطههای
درونی برقرار استب
جمعبندی و نتیجه گیری
شنید صدر روششناسی اقتصادی ود را با پرسو او واود اقتصاد اسالمی ن هاو میکنهدب شهنید
صدر بر اساس مبانی هستیشنا تی و انا بینی اقتصادی ود ،با تیکیک مینهوم مکته اقتصهاد
اسالمی او علم اقتصاد ،اقتصاد اسالمی را امکا پذیر میداندب پیوفهر

هسهتیشهنا تی شهنید

صدر درباره اقتصاد اسالمی ،مینوم عدالت ااتماعی استب شنید صهدر معتقهد اسهت ههر گهزاره
اقتصادی که به عدالت ااتماعی مربوط شود ،به مکت اقتصادی تعلق داردب او این رو شنید صهدر
اقتصاد اسالمی را یک مکت میداند نه یک علمب این تیکیک متأ ر او نگاه ا باتگرایی است که بهه
نظر می رسد شنید صدر تعریف علم را او ن وام گرفته استب واقعگرایی انتقهادی همهه علهوم را بهر
مبانی متافیزیکی مبتنی می داند ،او این رو تیکیک مکت اقتصادی او علم اقتصاد او دیهدگاه واقهع-
گرایی انتقادی محل تردید به نظر میرسدب
تعبیر شنید صدر او مشاهده و گردنوری دادهها و نظم بخشید به نننا تداعی کننده انتظامههای
تجربی در ا باتگرایی است و احتمال میرود که منظور او «کشف قوانین» مربوطهه ،همها قهوانین
نظری یا نظریه ها باشهد؛ گرچهه ممکهن اسهت مهراد شهنید صهدر او «اسهتخراج قهوانین» عمهومی
واقعیتهای اامعه ،نا ر به الیهی ویرین علتها باشدب تعبیهر اسهتخراج ،بها میهاهیم واقهعگرایهی
انتقادی هم چو الیهمند بود واقعیت و به ویژه قیاس محتمهل تناسه داردب نگهاه انتقهادی شهنید
صدر نسبت به ووعیت مواود و تعبیر نظام اقتصاد اسالمی به منزله انقالبی که برای دگرگو کهرد
اوواع نابساما وروری است ،کامال با دیدگاه واقعگرایی انتقادی همساو استب
شنید صدر در توویی روششناسی اقتصادی ود به چنهد مقولهه اشهاره میکنهدب نخسهت بهه
«اصول» میپرداود که در سطحی یرفتر او گزارههای حقوقی قرار دارند و او این رو میتوا او ن ها
ّ
به الیه ویرین واقعیت یا ساووکار علی تعبیر کردب نکته دوم «کشف» است که حاکی او نوعی انتهزاع
و یرف نگری استب این مینوم کشف با «انتزاع» مورد نظهر واقهعگرایهی انتقهادی سهاوگار بهه نظهر
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میرسدب نکته سوم میاهیم «روبنا و ویربنا» است که با «الیهبندی واقعیت» در واقعگرایهی انتقهادی
مشابنتهایی داردب
شنید صدر در روششناسی ود برای کشف مکت اقتصاد اسالمی ،عالوه بر مقوالت یادشده
عنصر «مینوم» را معرفی میکندب میاهیم تکوینی یا تشریعی در روششناسی شنید صدر او همها
اایگاه اصول موووعه متافیزیکی در روش واقعگرایی انتقادی بر وردار استب
شنید صدر در روششناسی هود بهه طهور صهریی دربهاره مسهأله فهرد و اامعهه و نو نهوری
ااتماعی ا نار نظر نمیکندب اما با تأکید بر روابط درونی اامعه اسالمی ،سهبک اسهالمی حیهات
ّ
ااتماعی را «کلی» می داند که قابل تجزیه نیست و در تمام شئو وندگی امتداد مییابهدب او دربهاره
دو گونه گسستگی وننار میدهد :یکی ادایی احکام مختلف اقتصاد اسالمی و دیگهری گسسهتگی
مکت اقتصاد اسالمی او دیگر مکات ااتماعی ،سیاسی و فرهنگی اسالمب او ایهن وننهار میتهوا
یگانگی پدیده ااتماعی و هم چنین مطالعه اقتصاد به مثابه نظریه ااتماعی را استنتاج کردب
شنید صدر در روششناسی ود برای اقتصاد اسالمی بهه دو ویژگهی واقعهی و ا القهی بهود
اشاره میکند ب مالک واقعی بود این است که با ذات انسا و رفیتها و قابلیتهای ن تناسه و
ساوگاری داشته باشدب این رویکرد شنید صدر با نگاه واقهعگرایهی انتقهادی همسهاو اسهت ،گرچهه
واقعی بود او منظر واقع گرایا انتقادی مینوم دیگهری داردب ویژگهی دوم ،ا القهی بهود اسهتب او
ا القی بود را به رعایت اوانه روحهی و معنهوی تعریهف میکنهدب او ایهن رو میتهوا ویژگهی
ا القی بود را صیتی برای رفتار و قاعدههای ااتماعی دانستب
شنید صدر در بحثی فراگیرتر به بررسی پایهها و اصول اساسی اامعه اسالمی میپهرداود و سهه
عنصر عقیده ،مینوم و عاطیه را معرفی میکندب منظور شهنید صهدر او «عقیهده» باورههای اروشهی
کنشگرا است که بر رفتار ننا تأ یر میگذاردب «عاطیه» به معنی احساسات و عوامل روا شهنا تی
است که بر کنو افراد تأ یر میگذاردب واقعگرایی انتقادی گرچه تقلیل اامعهشناسی به روا شناسهی
را رد میکند ،اما با تأکید بر قابلیتها و گرایوهای ذاتی انسا  ،عواطف و احساسات انسانی را بهه
رسمیت میشناسدب بسکار نیز به «مینوم» اشاره میکند که با تلقی شهنید صهدر او مینهوم تیهاوت
دارد و به تعریف «عقیده» او دید شنید صدر نزدیک استب او نظر بسهکار ،کنوهها و فعالیتههای
انسانی به دلیل این که وااد معنا و «مینوم» هستند ،ااتماعی تلقی میشوندب
هم چنا که یاد شد شنید صدر در روششناسی اقتصهادی هود ،ایسهتارهای ا بهاتگرایهی را
درباره علم میرو

میگیردب او این رو ال مواوع روششنا تی او درباره علهم و بهه ویهژه علهم
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اقتصاد با ا بات گرایی ساوگار استب اما بر همین اساس ،با اهداکرد تکلیهف مکته اقتصهادی او
علم اقتصاد ،او مقوالتی سخن به میا مینورد که توایه ن او ا باتگرایی سها ته نیسهتب بهه نظهر
میرسد که واقعگرایی انتقادی او این رفیت بر وردار باشد که مقوالت روششنا تی شنید صهدر
هم چو اصول ،کشف ،روبنا و ویربنا ،واقعی بهود  ،ا القهی بهود  ،عقیهده ،مینهوم ،و عاطیهه را
توایه کندب
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