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ABSTRACT 
The empiricism from its emergence in the 19th century to the logical 

Positivism and Falsificationism in the 20th century has had its effects 

on sciences in its period. These effects in Economics include matters 

such as: the separation of the prescriptive Economics, renaming the 

Political economy to Economics, converting the identity of 

Economics into an instrumental science, effecting on the economic 

heuman, the change in the method of theorizing and writing of 

scientific articles, spreading of econometrics and neglecting history 

of economic ideas and so on. The empiricism has effected 

unwantedly on economic ideas of Islamic theoresians so that the 

Islamic economic system does not be counted as of Economics. This 

leads to some kind of interior incompatibility in the Islamic 

Economics and likewise the positive and prescriptive dimensions of 

Islamic Economics be explained with the analytical tools of the 

Mainstream Economics. The explanation of these issues in the 

Mainstream and Islamic Economics and its factors is introduction to 

the reconstruction of the Islamic Economics. 
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 چکیده

 
 ات گرایی منطقی در قرن بیستتتت  وتا اثبات   19ور ابتدایی آن در قرن  گرایی از ظهحس
شته است. این آثار و آسیب   آثار و آسیب  ،گراییابطال ها در هایی بر علوم روزگار خود دا

عل  اقتصتتاد، شتتامو امورن مانند یدایی بجو تیویزن از دانو، ت ییر نام اقتصتتاد   
ادن، به علمی ابزارن، تأثیر بر انسان اقتص  سیاسی به عل  اقتصاد، ت ییر هویت اقتصاد      

تویهی  پردازن و نگارش مقاالت علمی، گسترش اقتصادسنیی و بی   ت ییر روش نظریه
گرایی ناخواسته بر نظرات اقتصاددانان اسالمی نیز    به تاریخ عقاید اقتصادن است. حس  

صاد گ      سالم از عل  اقت صادن ا ست.    شته سایه افکنده و منیر به تلقی خروج نظام اقت ا
سازگارن درونی در   سالمی گشته    یریان این امر مویب نوعی نا صاد ا ات  نظری ،عل  اقت

عد اثباتی و تیویزن با ابزارهان تحلیلی اقتصتتاد متعارت تبیین اقتصتتاد استتالمی در ب  
سازن       نگردمی سالمی و عوامو آن، مقدمه باز صاد متعارت و ا د. تبیین این امور در اقت

 اقتصاد اسالمی است.
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 مقدمه

علم جا که با بحث ما ، دست کم تا آنIBEواکاویِ مسائل 
 شناختی،اقتصاد مانند هر علم دیگر دارای مبادی هستی

شناختی خود است. این مبادی شناختی و ارزشمعرفت
ر دتکنیکی( تولید نظریه = ) روش کاربردی تعیین کننده

مبادی جمله گرایی از حس. علم اقتصاد هستند
 جزئی از روش بنیادینبه مثابه شناختی است که معرفت

علم اقتصاد بوده و از طریق تأثیر بر روش کاربردی تولید 
 ست. ا اثرگذار بودهنظریه بر محتوای نظریات اقتصادی نیز 

گرایی در اقتصاد متعارف بررسی تطورات و بروز حس
. مارک بالگ با ها پیگیری شده استدر برخی نوشته

گرایی در کتاب خود، اقتصاددانان را بررسی جریان حس
(. دادگر در 1380داند)بالگ، گرایی میپیرو نوعی ابطال

علم  های پوپر دربارهبخشی از کتاب خود به بررسی اندیشه
اقتصاد پرداخته است. پوپر معتقد است اندیشه نئوکالسیک 

نژاد (. غنی1384ر، )دادگ گرایی استنیز در راستای ابطال
گرایی در علم اقتصاد را مرتبط با هاچیسون ظهور اثبات

فریدمن به عنوان ترکیب دیدگاه داند و بعد از وی، از می
، نژادبرد)غنیگرایی نام میناموزون ابزارگرایی و اثبات

وش تر از رگرایی را رهیافتی استقرایی(. داو، اثبات1376
اره نظری انگند که به هیچ پیشکای قیاسی معرفی میفرضیه

(. ناظمان نیز ضمن بررسی 153: 1388وابسته نیست)داو، 
های علم اقتصاد به دوره تغییرات و فراز و نشیب

(. 1375)ناظمان،  کندگرایی اشاره میگرایی و ابطالتجربه
جابری، علم اقتصاد را متأثر از مبانی و اصول موضوعه به 

داند و معتقد های مختلف میعاریه گرفته شده از حوزه
 تک افراد پدیداست این علم بر اساس مطالعه رفتار تک

گرایی منطقی را نیز در علم نیامده است. وی تأثیر اثبات
 (.1388)جابری،  دهداقتصاد مورد بررسی قرار می

کاربردهای با مطالعه در اقتصاد اسالمی نیز نظرپور 
 می معتقد است ازاقتصاد آزمایشگاهی برای اقتصاد اسال

توان به علم اقتصاد اسالمی بر اساس تعریف این راه می

ظر در ن اقتصاد علم از نظر وی شهید صدر ره دست یافت.
 ، مطالعه رفتار اقتصادی جامعه اسالمی استید صدرشه

 (. 1384)نظرپور، 
معرفت علمی نسبت به رفتار از دیدگاه این نوشتار، 

صول موضوعه و مبادی تنها در بستر ا ،تک افرادتک
ر ه ؛ زیراپذیر استشناختی مرتبط با آن امکانمعرفت

شناخت علمی تابع اصول موضوعه و مبادی 
 شناختی خود است. بنابراین،شناختی و غیرمعرفتمعرفت

اولین گام برای بازسازی علم اقتصاد و سپس تأسیس علم 
اقتصاد اسالمی، اصالح روش بنیادین و یا به عبارت دیگر 

ار گرایی و آثمبادی آن است. این نوشتار تنها به مبدأ حس
شناختی مانند آن پرداخته است و دیگر مبادی معرفت

معرفت احتمالی در مقاالت دیگری پیگیری  و گراییعقل
(. بنابراین، نوشتار 1397؛ 1396)فراهانی،  شده است

 ها و تأثیرات اقتصاد متعارف وعوامل، آسیب ،حاضر
گرایی د اسالمی موجود را از منظر حساقتصاجریان 

های کند. شناسایی عوامل و آثار و آسیببررسی می
گرایی از دو منظر منطقی و عینی اجتماعی احتمالی حس

ی آورای به جمعشود. این مقاله با روش کتابخانهانجام می
اطالعات تاریخی در این زمینه پرداخته و با روش تحلیلی 

است تا میزان تأثیر کرده و بررسی  نقدرا انتقادی آنها 
 د. گرایی غربی تبیین گرداقتصاد متعارف و اسالمی از حس

 

 گرا در اقتصاد متعارفهای اندیشه حسعوامل و زمینه

، منطقی و کالسیکگرایان همانطور که گذشت اثبات
در باب معنا، نظریه و روش علمی  یگرایان، نظریاتابطال

آثاری در علم اقتصاد داشته  یات،نظراند. این ارائه کرده
 وامدارگرایی در علم اقتصاد جا مانده از حسباست. آثار 

عوامل اجتماعی و منطقی است که در ادامه هر کدام به 
 گیرد.شکل مستقل مورد اشاره قرار می

پیش از  :های عینی و اجتماعیالف( علل و زمینه
عوامل  رسیگرایی، ابتدا به برورود به عوامل منطقی اثبات
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 پردازیم. عینی و اجتماعی آن می
اگر چه الک  گرایی در علم اقتصاد:( ظهور حس1

 ،در فلسفه بودند 1گراییداران حسو هیوم خود از داعیه
رایی گچندان اثری از حس انولی در نظریات غیر فلسفی آن

 تحت که نیز( 1790–1723خورد. اسمیت)به چشم نمی
ز نظریات خود را از تجربه حسی ا یکهیچ بود هیوم تأثیر

بدست نیاورد و تنها برای نظریات خویش شواهدی از 
کرد. اواسط قرن مشاهداتش در طول سفرهای خود ذکر می

 ،های دکارتی تصور و درک واقعیتنوزدهم، انتقاد از شیوه
مارکس، مکتب از جمله ن ابه اوج خود رسید. منتقد

و  جدید از حقیقت تاریخی آلمان و وبلن به بیان تعریفی
روش نوینی برای درک رابطه بین تفکر و هستی 

تنها اقتصاددانان در این میان (. 21: 1375پرداختند)مینی، 
 گرایی وفادار ماندند و جریان اصلیمکتب تاریخی به اثبات

 تنها به حذف ارزش و جدایی دانش ،علم اقتصاد در عمل
اصلی علم  ارزش اکتفا نمود. از اقتصاددانان جریان از

اند گرایی زدهاقتصاد در قرن نوزدهم که سخن از اثبات
 نویل جان و( 1873–1806توان به جان استوارت میل)می

 ( اشاره نمود.1881) کینز
های خود را تحت تأثیر اندیشه ،جان استوارت میل

 جرمی پدرش، دوست و( 1836–1773پدرش جیمز میل )
ظام منطق تعقلی و ن کتاب 1843 سال در. داد شکل بنتام

جان استوارت میل انتشار یافت. او در این کتاب،  استقرایی
اه منطق استقرایی به عنوان تنها راز  ،منطق قیاسیبا تحقیر 

صد های وی به قکسب معرفت، ستایش کرد. اکثر استدالل
نی های پیشیانکار باور به هر آن چیزی بود که کانت گزاره

 ,Mill, 2011؛ 121-102: 1380نامید )بالگ، ترکیبی می

Encyclopedia Britanica.) 
( اصرار داشت حتی روش 1881جان نویل کینز)

دات کار خود را با مشاه ،پیشینی اقتصاد سیاسی کالسیک
 ، همان(. 1380دهد)بالگ، خاتمه می کرده وتجربی شروع 

                                                           
1. empericism 

روش استقرایی میل با آثار انتقادی ارنست ماخ، هنری 
ئم زیر سؤال رفت؛ آنچه او و دیگر پوانکاره و پیر دو

اقتصاددانان در عمل به آن پایبند نبودند. در نتیجه مدل 
ای قیاسی جایگزین آن شد که در آثار حلقه وین و فرضیه

افراد  را های آمریکایی نمایان گشت. این روندپراگماتیست
تا اینکه دوباره ضرورت توجه به  پی گرفتندمختلفی 
توسّط جان مینارد کینز )کینز پسر(  ها در اقتصادواقعیت

( 1946-1883مورد تأکید قرار گرفت. جان مینارد کینز )
اما  ،نموداگرچه بر توجه به واقعیت خارجی تأکید می

را پایه گذاشت که زمینه دور شدن بیشتر از واقعیت چیزی 
 (. "Blaug, 2011, "Economics) خارجی را فراهم کرد

( در باب ماهیت و اهمیت 1932رساله الیونل رابینز)
صاد گرایی در علم اقتعلم اقتصاد، یکی از نقاط عطف اثبات

است. رابینز به تحلیل اجزای نظریه ارزش پرداخته و 
 توانندفرض اساسی آن را این دانست که افراد میپیش

ترجیحات خود را طبق نظم معینی سامان بخشند و در واقع 
ینی حقیقت تحلیلی پیشیک  ،کنند. این اصلچنین می نیز

یک واقعیت ابتدایی تجربی است)بالگ،  ،و در ضمن
(. رابینز با قوت از نظریه 125-129، 42: 1380
گرایان منطقی های اثباتکه از نوشته 2گرایانه اخالقیعاطفه

کرد. طبق این گرفت، دفاع میحلقه وین سرچشمه می
 های شخصی است، لذانظریه، اخالق تنها بیان سلیقه

موضوعی نیست که بتوان درباره آن بحث کرد)یوئنگرت، 
1386 :167-168.) 

در بیست و پنج سال بعد از جنگ جهانی، طبیعت علم 
ی با تر اقتصاد ریاضاقتصاد تغییر نمود و کاربرد گسترده

افزون مطالعات حسّی تحت عنوان پیچیدگی روز
یه نظر :اقتصادسنجی همراه شد. این مطالعات سه گستره

سازی ریاضی و آزمایش آماری صادی، مدلاقت
گرفت. توسعه در بر می را های اقتصادیبینیپیش

د و باعث ش رداگذاقتصادسنجی، اثری کلی بر اقتصاد 

2  . Emotivist Ethical Theory 



  93     عوامل و پیامدها؛ گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمیحس
                                                            

 

ریزی آن دهند، شروع به قالبکسانی که نظریه جدید می
 ،در عباراتی کنند که قابل آزمون حسّی باشد. آزمون حسی

ریاضی فراهم زمینه بیشتری برای مطالعات 
 (. "Blaug, 2011, "Economics)نمودمی

هایی گرایی در اقتصاد با فراز و نشیبحساگرچه 
گرایی منطقی، تأثیرات قابل توجهی بر همراه بوده و اثبات

ا اقتصاددانان در تعامل باصرار اما  ،علم اقتصاد داشته است
حفظ  خود وروش بر  ،های فلسفی پیرامون خودجریان

گرایی رقیق و یا نوعی منجر به ابطال پیشیننظریات 
گرایی در میان جریان اصلی علم اقتصاد گشت. با عمل

ای گاهی های حاشیه، برخی مطالعات و جنبشاین وجود
و به عنوان مکمل  کردمیورود پیدا به متن علم اقتصاد 
نگاهی جدید به آنها مطرح در قالب نظریات گذشته و 

 1990از زمان ظهورش در دهه  1ید. اقتصاد تجربیگردمی
 های اقتصادیبه آزمایش فرضیه ی غیرطبیعیشرائطدر 

ها پرداخت. بیشتر این فعالیت ابداعی با نفوذ نظریه بازی
)تحلیل ریاضی تعامالت استراتژیک عوامل اقتصادی( به 

ها با ساخت شرائط تجربی بازی، جریان افتاد. نظریه بازی
کمک  اقتصاد شگاهی نبودن رشتهبه رفع اتهام قدیمی آزمای

 (. Ibidشایانی کرده است)
گرای علم رویکرد رفتارگرا نیز دیگر جریان حس

اقتصاد است که با تحلیل رفتارهای اقتصادی و با استفاده 
شناسی به دنبال تحلیل از آخرین دستاوردهای عصب

تجربی رفتار اقتصادی است. اگرچه این روند و چالش 
گرایی درون علم اقتصاد همچنان ادامه نگرایی و ذهتجربه

اما نظریات اصلی علم اقتصاد متعارف همچنان نسبت  ،دارد
 رسد.های بیرونی مقاوم به نظر میبه تکانه

دستوری در علم  /( پیدایش تمایز اثباتی2

                                                           
1  . Experimental economics 

2  . Auguste Comte 

هنجاری در گذشته از رابطه طولی  /تمایز اثباتی: اقتصاد
ت و تا زمان گرفعلم اقتصاد با اخالقیات سرچشمه می

دانستن =) ارسطو قدمت داشت. ارسطو دانش را به علم
= فراگیری روش ساختن( و تدبیر )=) ها(، فنهست

نمود و اقتصاد در زمره فراگیری روش عمل( تقسیم می
 هاییگشت. در این نظام، دانشبندی میعلوم عملی طبقه

 هایی بودندپرداختند، فرع دانشهای میانی میکه به هدف
کردند)یوئنگرت، تری را تأمین میهای عالیه هدفک

1386 :153-166 .) 
این مسأله از زمان ارسطو تا دوران فلسفه مدرسی و 

های توماس آکویناس ادامه داشت. با پایان قرون نوشته
وسطی و آغاز دوران جدید نیز تغییر قابل توجهی نسبت 

ی و حت هاها پدید نیامد. اگرچه فیزیوکراتبه مسأله ارزش
های کلیسا آدام اسمیت مخالف دخالت دولت و توصیه

ها، بودند ولی اسمیت نیز بر خالف ادعای پوزیتیویست
نظریه خود را در یک نظام اخالقی فراگیری که در دیگر 

بنابر این (. 157: 1384آثارش بنا نهاده، پیگیری کرد)الوی، 
مود. ن هنجاری را بر آثار وی تحمیل/توان تمایز اثباتینمی

 گذارانمردان یا قانونای از دانش دولتوی اقتصاد را شاخه
خواند که از علم اقتصاد برای رسیدن هدفی واالتر می

ای از کند. آن هدف واال، ساختن جامعهاستفاده می
 (. 159: 1386شهروندان با فضیلت است)یوئنگرت، 

-1798) 2ها، اگوست کنتط جدال روشیدر شرا
ایی خود را مطرح نمود و تمایز واقعیت گر( اثبات1857

ارزش او مورد قبول اقتصاددانان واقع شد. با پذیرش اصل 
تمایز میان علم و فنّ، و اثباتی و  به تدریجاول کنت، 

تری به خود گرفت. این جدایی ابتدا هنجاری، شکل پیچیده
به معنای نفی اخالق و گزاره هنجاری نبود بلکه صرفاً آن 
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دید، ولی بعدها وزه بررسی علم اقتصاد میرا خارج از ح
معنا های متافیزیکی بیهای اخالقی مانند دیگر گزارهگزاره

( هدف 1815) 1تلقّی شد. در نظر ژان باتیست سه
اقتصاددان پند و اندرز دادن نیست بلکه این است که بگوید 

(. وی دوست 1375توان ثروتمند شد)ناظمان، چگونه می
مالتوس بود و نظریات آنها تا حدی نزدیک ریکاردو و 

 (. 256: 1389متأثر از سه است)دادگر، 
خود  ی( نظریات اقتصاد1823-1772) 2دیوید ریکاردو

عرضه کرد و علم  1823تا  1810 یهارا در میان سال
 : یدید تا اخالقیم یفن یاقتصاد را بیشتر موضوع

 یهاین نیست که نصیحت و توص یوظیفه اقتصاددانان سیاس

کنند؛ بلکه وظیفه آنان این است که به شما بگویند چگونه 

که به شما توصیه کنند ثروت را به ثروتمند شوید، نه این

را به ثروت ترجیح دهید)الوی،  یآساییا تن یطلبراحت

1384 :161  .) 

او، موضوع اقتصاد سیاسی نسبت به اهداف  یبرا
و  ضیطرف بود. البته رویکرد ریایگوناگون خنثا و ب

وار ریکاردو به اقتصاد نیز بستری مناسب برای ماشین
پیدایش این شکاف و تمایز در علم اقتصاد بود)یوئنگرت، 

های ریاضی چندان (. چرا که ریاضیات و مدل168: 1386
 ذارد.گهای دستوری و ارزشی باقی نمیجایی برای توصیه
دورنمای دانش اقتصاد در کتاب  3ناسو سینیور

کند که به ماهیت ( آن را به دانشی تعریف می1836)سیاسی
پردازد. وی تعریف و نحوه تولید و توزیع ثروت می

تری را که هدف آن بیشینه کردن رفاه یا سعادت وسیع
ته تر از گنجیدن در یک رشانسانی است، بسیار بلندپروازانه

داند. وی بخش کاربرد را از حوزه نظری علم اقتصاد می
بود که با یکی دانستن این دو حوزه، رفاه  جدا کرد و نگران

                                                           
1  . Jean-Baptiste Say 

2  . David Ricardo 

3. Nassau senior 

4  . John Stuart Mill 

5  . laissez-faire 

6  . William Stanley Jevons 

انسان برابر ثروت مادی پنداشته شود. از نظر او حوزه 
تر از حوزه محدود علمی است که کاربرد بسیار گسترده

پردازد. او با این اندیشه های اکتساب ثروت میتنها به راه
(. 161به دنبال تخصّصی کردن علم اقتصاد بود)همان، ص

 وش علمی نباید فاقد بار ارزشی باشداز نظر وی، ر
 (. 1375)ناظمان، 

 1873تا  1820از دهه  4نظرات جان استورات میل
انتشار یافت. نظر رسمی او در باب فلسفه علم این بود که 

 اند و برای جبرانعلوم اخالقی از علوم طبیعی عقب افتاده
های آن علوم استفاده کنند. از نظر این نقص باید از روش

( Scientistل، عالم اقتصاد سیاسی در جایگاه دانشمند)می
ها محدود به فضای خاصّ سؤاالت علمی در باب هست

تر از سایر علوم برای انجام است. اما دانشی گسترده
گذاری عمومی الزم و ضرور است. البته او علم را سیاست

 (.  164: 1384دانست)الوی، از هنر مجزا می
بگذار بشود( = ) 5ای لسه فرهمیل با تجویز سیاست

صرفاً بر مبنای علم اقتصاد مخالف بود. نظر وی حکایت 
های باالدستی مانند از ارتباط وثیق علم اقتصاد و دانش

اخالق و فلسفه سیاسی داشت و او به همین منظور به دنبال 
تفکیک علم اقتصاد از کاربرد آن بود.  نظریات وی نیز 

: 1386نمود)یوئنگرت، میگرایی را دنبال نوعی تخصص
162.) 

با  6پس از میل و پایان اقتصاد کالسیک، استنلی جونز
به دنبال  1880و اوایل دهه  1870انتشار افکار خود در دهه 

اقتصاد باید با ردیابی و استخراج »فیزیک اجتماعی بود: 
پیشنهاد  او«. مکانیک نفع شخصی و مطلوبیت حاکمیت یابد

ی سی به دانش اقتصاد یا علم اقتصادتغییر نام اقتصاد سیا
گذاری در های ارزشی و سیاسترا داد تا اثری از توصیه
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ارزش  -اقتصاد نماند و تمایز شدیدتری میان واقعیت
 (. 167: 1384نسبت به میل قائل بود)الوی، 

( ، پدر جان مینارد کینز 1949-1852) 1جان نویل کینز
اد جاری دارد، اقتصای در تفکیک اثباتی هنکه جایگاه ویژه

دانست که مرتبط با حقیقت است نه را تحقیقی نظری می
طرف است. او تقسیم های رقیب بیهنر و لذا میان گرایش

گانه اثباتی، دستوری و علمی را پیشنهاد سه
 (. 156: 1381الپ، ؛ مک163: 1386کرد)یوئنگرت، می

 1920تا  1880که افکارش را از اواسط دهه  2مارشال
تشر کرد، از نظر جونز برای تغییر نام اقتصاد سیاسی به من

علم اقتصاد حمایت کرد. او علم اقتصاد را بیشتر شبیه علوم 
 دانست و با تغییر نام آن، به دنبال استقالل اقتصادطبیعی می

از علوم اخالقی و تاریخ در کمبریج بود. مارشال 
قام از م پردازد، خارجاقتصاددانی را که به توصیه عملی می

 (.  171-176، ص1384پنداشت)الوی، علم می
( بیشتر شد 1984-1898) 3این شکاف در زمان رابینز

چرا که او تمایز اثباتی هنجاری را با تمایز واقعیت و ارزش 
و قضیه اول هیوم پیوند داد. او با این کار اثباتی و هنجاری 

ا همدترا در دو دنیای کامال متفاوت قرار داد. دیوید هیوم 
پیش در رساله ماهیت انسان خود این قضیه را مطرح کرده 

های توان از هست استنتاج کرد و گزارهبود که باید را نمی
توصیفی که صرفاً مبتنی بر امور واقع هستند، فقط متضمّن 

اند های توصیفی و مبتنی بر واقعیتیا مستلزم دیگر گزاره
اخالقی یا دستور توانند هنجارها، گفتارهای و هرگز نمی

به انجام کاری را معین کنند. این قضیه که گیوتین هیوم 
خوانده شد، در بردارنده تمایز اکید منطقی میان قلمرو امور 

؛ 166-153: 1386هاست)یوئنگرت، واقع و قلمرو ارزش
 (. 171: 1380بالگ، 

دانست. با رابینز اخالق را موضوعی قابل بحث نمی
( 1953( و فریدمن )1932انه رابینز )گرایرواج آثار اثبات

                                                           
1  . John Neville Keynes 

2  . Alfred Marshall 

اروا گیری ترجیحات، ندر قرن بیستم، تحقیق درباره شکل
 و ترجیحات داده شده و از پیش تعیین شده به حساب آمد. 
کاتوزیان زمان اوج این تمایز را این گونه توصیف 

های جنگ دوم جهانی زمانی که آخرین توپ»کند: می
به عنوان عقیده جزمی جدید گرا خاموش شد، اقتصاد اثبات

 (.46: 1374)همایون کاتوزیان، « سر برآورد
و هنجاری به زمان ارسط /بنابر این، اگرچه تمایز اثباتی

گشت ولی بعد از اسمیت اقتصاددانان با گسترش بازمی
های اخالقی فاصله گرفتند. با آرام آرام از جنبه ،جنبه فنی

ثار رابینز و بروز آ ویستی در زمانیهای پوزیتظهور اندیشه
های هنجاری دیگر جایی در علم افکار هیوم بود که گزاره

م معنا تلقی شد. در نتیجه علاقتصاد نداشت و در نهایت بی
 توجه به اهداف اخالقی تبدیلاقتصاد به علمی ابزاری و بی

 گشت.
اقتصادی کلیسا و مداخله دولت  دستورات( مقابله با 3

اقتصادی قبل از  به مباحثرویکرد کلی  :در اقتصاد
متفاوت از شکل امروزین آن بود.  ،گیری علم اقتصادشکل

های مادّی منافی سعادت از نظر تعالیم مسیحی، ارزش
هایی که درباره ها و بحثشد. رسالهاخروی تلقّی می

مباحث اقتصادی به نگارش درآمد یا در جریان بود، اغلب 
و  کیفیت تحلیلیجنبه دستوری و اخالقی داشت و فاقد 

 پیش از رنسانس، کلیسا ،قضایای علمی بود. با وجود این
حضور پررنگی در مناسبات اقتصادی داشت و مالیات 

داران که تحت حمایت کلیسا بودند به ها و زمینفئودال
ها به همراه شد. از سوی دیگر فئودالکلیسا سرازیر می

زینه ند هرعیت خود که نوعی برده برای اربابان خویش بود
های کردند. به مرور، زمینههای مذهبی را تأمین میجنگ

مخالفت با کلیسا توسط پادشاهان و تجار شکل گرفت و 
این امر نیازمند محدود شدن قدرت کلیسا بود. یکی از این 

 راهکارها در علم بروز نمود.

3  . Lionel Robbins 
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با ظهور سوداگری، تعالیم مذهبی و اخالقی کلیسا به 
های دولتی در جهت دستورالعمل تدریج جای خود را به

داد.  المللیاقتدار ملّی و برتری در سوداگری و تجارت بین
شهرها و مخالفت با کلیسا در این دوره گیری دولتشکل

های حکومتی و دولتی داشت و در کلید خورد که انگیزه
مکتب اقتصاد سوداگری بروز نمود. پس از سوداگران، 

 ،دخالت دولت در اقتصادها با مخالفت با فیزیوکرات
گیری علم اقتصاد جدید را فراهم نمودند. های شکلزمینه

علم جدید با کنار گذاشتن دستورات کلیسا و دستورهای 
 (.31: 1375دولتی سر برآورد)ناظمان، 

علم جدید با کنار گذاشتن این مباحث دستوری و 
ارزشی شکل گرفت. از این رو، جدایی دانش از ارزش 

های تاریخی بوده و قبل از غیر علمی هانگیزمسبوق به 
گرایی نیز دید منفی دانستن این مباحث با ظهور اثبات

 های ارزشی وجود داشته است.نسبت به توصیه
( حفظ علم اقتصاد متعارف در برابر انتقادهای 4

در قرن نوزدهم، انتقادهای فراوانی مبتنی  :قرن نوزدهم
یات اقتصادی مطرح توجهی به واقعی بودن نظربر بی

گردید. اقتصاددانان یا باید از نظریات خود دست 
یافتند. آنها راه دوم را داشتند یا راه دیگری میبرمی

برگزیدند و به جدا بودن علم اقتصاد از فن و هنر اقتصادی 
متوسل شدند. دوشاخگی علم و فن به اقتصاددان اجازه 

احکام نظری  های خود در امور سیاسی ازداد در توصیهمی
های عملی، شد در همه توصیهعدول کند و باعث می

اندیشی را مدّ نظر قرار دهد. در واقع، اقتصاد مصلحت
متعارف در برابر این یورش مقاومت کرد و ابزار اصلی 
دفاع، تفکیک عناصر اثباتی اقتصاد از عناصر دستوری 

 (. 176: 1375بود)مینی، 
 

رایی و تمایز اثباتی گب( ابعاد منطقی و علمی اثبات
ن ای گرایی در علم اقتصاد ازابعاد منطقی حس :دستوری
 :قرار است

ترین مبنایی: گرایانهای منطقی اثباتفرض( پیش1
م از گیری علگرایان به چگونگی شکلفرض اثباتپیش

ایان، گرشود؛ از نظر اثباتگرایی مربوط میدیدگاه اثبات
یچ ادراکی ندارد. این ذهن لوح سفید است و پیشاپیش ه

فرض دیگر در این رابطه قرار مبنای دو پیش ،فرضپیش
رایی را گمندی طبیعت، نظریه اثباتگرفته و به همراه قاعده
فرض اول مربوط به نقش دانشمند تشکیل داده است. پیش

گرایان نقشی برای در پدیده شناخت است که اثبات
ذهن را تابع  دانشمند در پدیده شناخت قائل نیستند و

فرض دوم، عدم وجود دانند. پیشواقعیت خارجی می
شناخت بدیهی است که به جدایی علم از فلسفه و تفکیک 

فرض سوم، علوم بر اساس روش منتهی شده است. پیش
. گاه علیت تجربی استمندی طبیعت است که تکیهقاعده
ن فرض لوح سفید بودگرایان اولیه بر اساس پیشاثبات

گانه و انتهای نحصار ابزار شناخت به حواس پنجذهن، ا
فرایند شناخت در مرحله انطباع، به روش استقراء روی 

ها فرض(. ترکیب این پیش30-11: 1391آوردند)طالعی، 
دهی استقراگرایی در تصویر زیر به تبیین گشته و شکل

 است:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش فرض 

ی معرفت شناخت
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های تحلیلی و ترکیبی ( تفکیک میان گزاره2
 گرایانی مانندحس: و پسینی های پیشینیو گزاره

جان الک و دیوید هیوم معتقد بودند معرفت پیشینی تنها 
یابد که مطلب جدیدی های تحلیلی تعلق میبه گزاره

-436، 1387دهد)پویمن، درباره موضوع به ما ارائه نمی
( نیز در مقدمه کتاب 1804-1724(. پس از آنها کانت )437

 لیلی و ترکیبی و پیشینیهای تحمیان گزاره نقد خرد ناب
و پسینی تمایز قائل شده بود. از نظر وی، گزاره تحلیلی 

ای است که میان موضوع و محمول آن تنها به لحاظ گزاره
 بخش نیست؛مفهومی رابطه وجود دارد و بنابر این آگاهی

اما گزاره ترکیبی، مطلب جدیدی درباره موضوع به ما 
 ست. شناختی که انسانبخش اگوید و بنابر این آگاهیمی

مستقل از تجربه داشته باشد، پیشینی است و در مقابل 
ابد، یهایی که انسان به واسطه تجربه به آن دست میگزاره

 (.  1390پسینی هستند)کانت، 
گرایان قرن بیستم نیز به ویژه لودویگ تجربه

گنشتاین، ای. جی. آیر و ریچارد سوین برن همانند توی
های بودند معرفت پیشینی تنها به صدقاسالفشان معتقد 
ز ترکیبی گرا، تماییابد. فیلسوفان اثباتتحلیلی تعلّق می

ها را اصل اولی و نخستین فلسفه تحلیلی میان گزاره
 (. 436: 1387دادند)پویمن، خویش قرار می

های پیشینی ترکیبی مانند اگرچه کانت برخی گزاره 
گرایان منکر هرگونه ریاضیات را قبول داشت، اما اثبات

همانی  های تحلیلی اینصدق پیشینی ترکیبی بودند. گزاره
های افزودند. گزارهبوده و معرفت جدیدی به انسان نمی

ی های تجربی بودند که ضرورتترکیبی نیز منحصر در گزاره
در آنها وجود نداشت. بنابر این، ضرورت از علم رخت 

 بست. برمی
خالقی به اقتضای ماهیت های ااز سوی دیگر گزاره

 انیاًچون اثباتی نیستند، پیشینی هستند و ث شان اوالًدستوری
های این همانی نیستند تا دارای از آنجا که مانند گزاره

های صدق تحلیلی باشند، ترکیبی هستند. بنابر این، گزاره

های ترکیبی پیشینی هستند. ولی مشکل گزاره ،اخالقی
بی را صدق پیشینی ترکی یان اساساًگرااینجا است که اثبات

معنا هایی برای آنها اساساً بیقبول نداشتند؛ پس چنین گزاره
شدند. این تمایز بعدها بوده و باید از حوزه علم زدوده می

م( مورد مناقشه قرار 1951در مقاله مشهور کواین)
گرایان، در (. تمایز مدّ نظر اثبات251: 1374گرفت)کواین، 

می ی علتنگی با تعریف آنها از علم و گزارهارتباط تنگا
دانستند که به لحاظ ای را علمی میاست. آنها تنها گزاره

های ارزشی و هنجاری پذیر باشد. لذا گزارهتجربی آزمون
و دستوری که چنین قابلیتی نداشتند محکوم به اخراج از 

 علم بودند.
د اثباتی و حذف ارزش3 : ها( معانی متعدّ

مقابل دستوری یا هنجاری معانی متعدّدی دارد.  اثباتی در
ها و افراد مختلف، هر کدام با توجّه به مبانی خود، گروه

کنند. اگرچه برخی از این یکی از این معانی را اراده می
معانی در واقع لوازم منطقی مبنای آنهاست نه این که معنای 

ی، نطقگرایان ماثباتی یا دستوری باشد. برای مثال اثبات
دانند؛ چرا که گزاره های ارزشی را اصال گزاره نمیقضاوت

 پذیر باشد. معنادار از نظر آنها باید آزمون
 کند:مک الپ انواع معانی این دو واژه را چنین بیان می

توصیف مقابل تجویز، توضیح مقابل توصیه، نظریه مقابل »
تمرین عملی، نظریه در مقابل خطّ مشی، اندیشه مقابل 

های قوانین مقابل قواعد، علم مقابل هنر، قضاوت عمل،
های در وجه اخباری در مقابل واقعی مقابل ارزشی، گزاره

های قابل آزمون درباره های در وجه ارزشی، گزارشگزاره
های غیرقابل آزمون حسّی. همه ها در مقابل بیانیهواقعیت

اینها معانی محتملی است که ممکن است از این دو واژه 
گیرد اثباتی در نهایت نتیجه میدر اما وی «. اده شودار

گذاری اقتصاد اثباتی به معنای غیردستوری و بدون ارزش
 (.169-155: 1381الپ، است)مک

ند و کالرنس بوالند هم تقریبا همین سخن را تأیید می
معتقد است ما یک فهم سلبی از اقتصاد پوزیتیو داریم و آن 
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توان نتیجه این میشناسیم.  بنابریبه آنچه نیست م را بیشتر
گرفت معنای اثباتی در اقتصاد اثباتی، بخشی از دانش 

ی گذاراقتصاد است که توصیه در بر ندارد و شامل ارزش
 (. 70: 1385درباره امور نیست)بوالند، 

 :های مختلف امروزین اقتصاد اثباتی( گونه4
ت و درجاگرایان، دارای اقتصاد اثباتی پس از ظهور اثبات

انواع مختلفی شده است؛ تا جایی که الرنس بوالند اقتصاد 
هایش، پوزیتیویستی را به علت وفا نکردن به ادّعاها و وعده

توان داند. بر این اساس میبیش از اندازه خطابی می
چهارگونه پوزیتیویسم را در اقتصاد معاصر شناسایی نمود 

م که ممکن است برخی از آنها در عمل خیلی ه
 پوزیتیویست نباشند: 

یک( پوزیتیویسم هاروارد که به دنبال اقتصاد 
آزمایشگاهی است و همچنان به آرمان تجربه و آزمون 

 اقتصاد پوزیتویستی پایبند است؛ 
 دو( پوزیتیویسم مؤسسه تکنولوژی ماساچوست

(MITگونه ضعیف و حداقل :) گرای پوزیتیویسم که
ده و تا حدّی از شناسی پل ساموئلسون بوطرفدار روش
ه گرایانه اقتصاد پوزیتیویستی تأثیر پذیرفتنگرش افراط

 پذیری آناست. مالک نظریه پوزیتیو از نظر آنها ابطال
 است؛ 

سازی (: منتقد مدلLSEسه( مدرسه اقتصادی لندن)
اقتصادی است و طرفدار اقتصادسنجی و در عین حال، 

ا گروه ب کاران آمریکایی است. اینمخالف رویکرد سنجی
پذیرش مالک تأیید به وسیله آزمون تجربی برای اثبات 

 نظریه، از رویکرد پوزیتیویستی پیروی نموده است؛ 
چهار( پوزیتیویسم شیکاگو: به دنبال ابزارگرایی 

گوید و منتقد ها سخن میفریدمن از مفید بودن مدل
پوزیتیویسم منطقی )افراطی( است. این گروه اگرچه به 

دند ولی آزمون را در ناحیه نتایج و آن هم در آزمون معتق
 (.83-72همان: های درست قبول دارند )بینیحد پیش

 

 گرا در اقتصاد متعارفپیامدهای اندیشه حس

گرا دارای پیامدهای منطقی و اجتماعی است اندیشه اثبات
 شود.که در ادامه به آنها پرداخته می
، بر اساس آنچه گذشت :الف( پیامدهای منطقی

گرایی به حذف متافیزیک از دانش گرایی و اثباتحس
های علمی و سپردن آن پرداخت و راه را برای حدس

گرایی تا جایی پیش ها به بوته آزمون باز نمود. حسحدس
های غیرتجربی را ابتدا خارج از دانش بشری رفت که گزاره
معنا تلقی کرد. بخشی که نتوانست از تیغ و سپس بی

ان در امان بماند، نظریات ارزشی و تجویزی بود گرایاثبات
که ابتدا به صورت تفکیک اقتصاد اثباتی از تجویزی در آمد 
و سپس به حذف بخش تجویزی از دانش اقتصاد انجامید. 
آنها با این کار به دنبال عینیت بیشتر در دانش اقتصاد بودند. 

گرایی بر علم اقتصاد شامل تغییر در مباحث آثار اثبات
اد شناسی علم اقتصشناسی و روششناسی، معرفتهستی

ر شناختی، و اثاست. از میان آثار ذیل، اثر اول و دوم هستی
ی شناختشناختی است. بقیه آثار نیز روشسوم معرفت

 است.
ا ب( تغییر انسان عقالیی در علم اقتصاد: 1

 /جدایی اقتصاد اثباتی از دستوری در پی تمایز اثباتی
های ها، علم اقتصاد در برخی ویژگیگزاره هنجاری میان

خود دچار تغییر شد. اگرچه با این تفکیک، علم اقتصاد 
توانست در برابر انتقادهای فلسفی قرن نوزدهم مقاومت 

ا ام ،کند و به گسترش روز افزون نظریات خود بپردازد
اقتصاد این تعادل فکری را به بهای ویژگی بارز خود یعنی 

عی که به انسان به عنوان موجودی عقالیی تنها علم اجتما
نگریست، بدست آورد. رابینز و فون میزس به سبب می

اشتیاقی که به تأکید بر ماهیت آزاد از ارزش نظریه اقتصادی 
داشتند، مجبور شدند هر هدفی را بنا به تعریف، عقالیی 

 کامالً ،اقتصاد در مورد اهداف»کند: بدانند. رابینز تأکید می
اوت است. اقتصاد به آن صورت توجهی به اهداف تفبی

؛ «د...نندارد. اهداف ممکن است شرافتمندانه یا فرومایه باش
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 ،اقتصاد مدرن»فون میزس نیز به همین صراحت است: 
چون همه را به یک  ؛شودتمایزی بین اهداف قائل نمی

انسان اقتصادی قرن بیستم که به « داند.اندازه مشروع می
گرایان خلق شد، استقالل اخالقی قرن و اثباتدست رابینز 

نوزدهم جان استوارت میل را نداشت و طبق احکام عقل 
 (.  182-181: 1375کرد)مینی، رفتار نمی

( تغییر فرض حداکثرسازی مطلوبیت به 2
م گرایی در علیکی از آثار اثبات: حداکثرسازی ثروت

تی اخشنهای هستیفرضتغییر در یکی از پیش ،اقتصاد
فرض انسان اقتصادی است. بر این اساس، پیش

حداکثرسازی مطلوبیت بنتامی به حداکثرسازی ثروت در 
گردد و اقتصاد سیاسی جان استوارت میل تبدیل می

حداکثرسازی ثروت نیز سرانجام به اتخاذ حرص و طمع 
انجامد)الوی، به عنوان فرض عملیاتی اقتصاد خرد می

امری غیر حسی و  ،مطلوبیتاز یکسو  زیرا(؛ 165: 1384
شود و همانطور که گذشت هر هدفی نامربوط تلقی می

برای فعالیت اقتصادی طبق تعریف عقالیی به حساب 
آید. از سوی دیگر حتی اگر سخن از مطلوبیت هم به می

میان آید، به عنوان هدفی مستقل و به معنای لذت بنتامی 
داف طبق ای از اهمدنظر نیست؛ بلکه به عنوان نشانه

 ,Hausman and Mcpherson)تعریف عقالیی است

2006, p43-68; Hausman, 2012, p14.)  بنابر این هدف
 .حداکثرسازی مطلوبیت نیستدیگر  ،اقتصادی کنشگرعام 

 شود وابتدا مطلوبیت در جانب عرضه کنار گذاشته می
سپس در جانب  و گرددتبدیل به حداکثرسازی سود می

ازد و به بحداکثرسازی مطلوبیت رنگ می تقاضا نیز انگیزه
طبق تعریف عقالیی به  ،ای برای هر هدفعنوان نشانه
آید. محاسبه عقالیی نیز در بازار با حذف حساب می

های اخالقی به راحتی قابل تحویل به حرص و دغدغه
طمعی است که به عنوان فرض عملیاتی اقتصاد خرد قرار 

مصرف نیز در نگاه گیرد. بر این اساس، نظریات می
                                                           

1  . Objectivity 

محتوا شده و دیگر جایگاهی برای ویستی بییپوزیت
مطلوبیت قائل نخواهد بود و تنها به توانایی خرید در 

های سوداگرانه در آن اصالت مصرف توجه نموده، انگیزه
 کند.پیدا می

این یکی از نتایج عملیاتی شدن طمع اسمیتی در اقتصاد 
ف با حذ زیرات؛ ویستی اسیخرد با رنگ و بوی پوزیت

ای جز های اخالقی، محاسبه عقالیی آزمندانه نتیجهدغدغه
 (. 174، 172، 165: 1384اندوزی ندارد)الوی، ثروت
 عناصرییکی از  1عینیت: ( تغییر معنای عینیت3

است که تحت تأثیر تمایز اثباتی هنجاری قرار گرفته است. 
 ل جهان ذهنیاگرچه این واژه در نگاه اول تنها اشاره به تقاب

تری دارای معانی دقیق ،و جهان عینی دارد، اما در باطن
ر طرفی دها به معنای بیاست. عینیت در برخی استعمال

فرآیند تحقیق و پژوهش بوده و از دیرباز مورد توجه 
 ,Merriam-Webster)دانشمندان مختلف قرار گرفته است

دی جدی هنجاری، ابعاد /(. این مطلب در تمایز اثباتی2019
یافته و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. عینیت در این 

ها و مباحث ها، قضاوترویکرد به معنای دوری از ارزش
بر اساس تمایز  ؛ زیرامتافیزیکی در مباحث علمی است

ها در بحث علمی موجب هنجاری، بکارگیری ارزش/اثباتی
ها زششود. از این نگاه، ارطرفی علمی میرعایت نشدن بی

مطلبی شخصی است که به اقتصاددان و دانشمند در مقام 
شود. لذا برخی از اقتصاددانان جدایی دانشمند مربوط نمی

دانش از ارزش را در راستای عینیت بخشیدن به تحقیقات 
 کنند.گیری میشان پیعلمی

به کار  2عینی همچنین گاهی در مقابل ذهنی
گر زبان عربی نیز بیان در« ةالموضوعی»(. واژه Ibidرود)می

ها ذهنی هستند همین معنا است. بر اساس این معنا، ارزش
و ربطی به واقعیت خارجی ندارند و تنها پس از تأثیر در 

های پژوهشی به کار افراد مورد مطالعه به عنوان داده
روند و تأثیری ساختاری در روند پژوهش ندارند. شهید می

2  . Subjective 
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ه ب «ةالموضوعی»از کلمه  اقتصادناصدر ره نیز در کتاب 
(. این معنا از 1417همین معنا استفاده کرده است)صدر، 

ها از علم مورد توجه عینیت نیز با توجه به اخراج ارزش
 اقتصاددانان قرار گرفته است. 

بنابر این اگرچه عینی در اصل تنها به تقابل ساده ذهن 
اری جهن /و عین اشاره داشت ولی با توجه به تمایز اثباتی

گرایی دچار تغییرات معنایی گشت و در سایه مبانی حس
ها در هر دو معنا از عینیت با رویکرد جدید، اخراج ارزش

 .را درپی داشتو مباحث متافیزیکی از علم 
اقتصاددانان که ابتدا از شهود درونی : ( تغییر روش4

کردند در و روش استدالل اصل موضوعی استفاده می
روی آوردند. علم اقتصاد در جدال میان  ای به استقرابرهه

پردازان کالسیک و روش روش قیاسی عقلی نظریه
استقرایی طرفداران مکتب تاریخی اقتصاد، راه سوم یعنی 

 ایسنتز این دو روش را انتخاب نمود و به روش فرضیه
قیاسی دست یافت. آنچه در عمل برای نظریات اقتصادی 

رای تأییدهای تجربی ب اتفاق افتاد، جستجو برای یافتن
نظریات اقتصادی گذشته و توجیه آنها بود. استقراگرایان 

حتی  .چندان نتوانستند از استقراء در اقتصاد استفاده کنند
نظریات اقتصادی را دوباره  ،استقراگرا جان استوارت میلِ

د به شنمود و هر جا چنین نمیبا روش استقرایی اثبات می
بود.  پیشاپیش صادق یآن نظریهدنبال یافتن شرائط صدق 

اقتصاددانان برای مقاومت در برابر انتقادهای فلسفی قرن 
های ارزشی را به حاشیه راندند و شکل نوزدهم تنها بخش

پذیر تغییر دادند. ماهیت و نظریات را به نظریاتی آزمون
همان نظریات گذشته بود. سرّ این کار،  ،محتوای نظریات

ائه نظریات جدید است. اما در عین ناتوانی تجربه در ار
حال، مطالعات آماری جای پای خود را به عنوان بخش 

 ثابت مطالعات اقتصادی در علم اقتصاد باز کرد.
کنار گذاشتن رسمی استقرا و رفتن به سوی روش 

ای قیاسی توسط جان نویل کینز )پدر جان مینارد فرضیه
مان ای در واقع هکینز( اتفاق افتاد. روش فرضیه

ان در گرایای قیاسی ابطالگرایی است. روش فرضیهابطال
 اما در بخش ،کندهای حسی استفاده میبخش ابطال از داده

 ,Popperدهد)سازی و مقام کشف، مالکی ارائه نمیفرضیه

2005, p.9 .) 
با رواج آثار : توجهی به منشأ ترجیحات( بی5
های فریدمن ( و برخی نوشته1932گرایانه رابینز )اثبات

گیری ( در قرن بیستم، تحقیق درباره شکل1953)
ترجیحات، ناروا و ترجیحات داده شده و از پیش تعیین 
شده به حساب آمد. اینکه ترجیحات از کجا آمده و چطور 
باید باشد به اقتصاددان مربوط نیست؛ حتی مقایسه میان 

-171 :1384فردی ترجیحات نیز ممنوع است)الوی، 
174 .) 

توجهی به اخالق در علم اقتصاد و کنار بی (6
همانطور که گذشت علم : رفتن مکتب اصالت فایده

گرای قرن نوزدهم، از اقتصاد در مواجهه با جریان تجربه
های ارزشی، صرف نظر نمود و آن را خارج از علم تحلیل

گرایی این مفهوم که علم اقتصاد تلقی نمود. از نظر اثبات
قی است مردود است و فلسفه در خدمت هدفی اخال

اخالقی مانند مکتب اصالت فایده که به طور گسترده در 
نار گرایی به کاین رشته مورد پذیرش بود توسط اثبات

 عقالیی ،گذاشته شد. در نتیجه هر هدفی طبق تعریف
خواهد بود و مطلوبیت و فایده نیز نمادی برای هر هدفی 

ها گزینش هدف نه این که معیاری برای ،گیردقرار می
ها و اخالق تنها مطابق مکتب اصالت فایده باشد. ارزش

آفرینی تواند از طریق تأثیر بر ترجیحات در اقتصاد نقشمی
های متعدّد داخلی کردن آثار کند و به عنوان یکی از شیوه

های خارجی تبیین گردد. با حذف و زدودن تمام دغدغه
ی اند که به سادگماخالقی، فقط محاسبه عقالیی باقی می

-171: 1384قابل ترجمه به آزمندی و حرص است)الوی، 
174.) 

گرایی برخی از آثار اثبات :ب( پیامدهای عینی اجتماعی
به جهان اول و ابعاد منطقی نظریه محدود نگشته و ابعادی 
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د. دهاز علم اقتصاد را در جامعه علمی تحت تأثیر قرار می
کارکرد و فعال شدن و  در این قسمت چند تغییر عمده در

های خاصی از علم اقتصاد را تحت یا فعال نشدن حوزه
 کنیم.گرا تبیین میتأثیر اندیشه اثبات

( تغییر ماهیت علم اقتصاد به علمی ابزاری 1
با حذف  :و تغییر نام اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد

های ارزشی از متن علم اقتصاد، علم اقتصاد دیگر تحلیل
گذاری را نداشت و در نتیجه ظر درباره سیاستحق ابراز ن

به علمی ابزاری تبدیل گشت. بدین ترتیب اقتصاددان به 
وید اگر گعنوان تکنیسین شناخته شد. اقتصاددان فقط می

 چنین کنی، چنان خواهد شد.
هایی مانند ریکاردو که وظیفه پس از کالسیک

این علم  مدانستند نوبت به تغییر نااقتصاددان را توصیه نمی
( در ویرایش دوم کتاب خود، 1879رسید. استنلی جونز )

پیشنهاد تغییر نام اقتصاد سیاسی به دانش اقتصاد یا علم 
های ارزشی و اقتصادی را داد تا اثری از توصیه

گذاری در اقتصاد نماند و تمایز شدیدتری میان سیاست
ارزش نسبت به میل قائل بود. مارشال) در  -واقعیت

افکار خود را منتشر نمود( نیز از نظر جونز  1880-1920
برای تغییر نام اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد حمایت کرد. 

ت و با دانساو علم اقتصاد را بیشتر شبیه علوم طبیعی می
تغییر نام آن، به دنبال استقالل اقتصاد از علوم اخالقی و 

اقع وتاریخ در کمبریج بود. در نهایت، این پیشنهاد مقبول 
شد و علم اقتصاد جدید با نام جدید و روشی جدید شکل 

 (. 171-167: 1384گرفت)الوی، 
( روی آوردن به وظائف پوزیتیویستی 2

گرایی یکی از آثار حس: بینی و کنترلتبیین، پیش
تر شدن کارکردهای ابزاری نظریات اقتصادی، پررنگ

های اقتصادی در عرصه اجتماعی است. با حذف دغدغه
گرایان از مطالعه تجربی سه القی از علم اقتصاد، اثباتاخ

کردند. اولین وظیفه نظریه علمی تجربی هدف را دنبال می
این است که بتواند پدیده اقتصادی مورد نظر را توضیح 

دهد. این توضیح در سایه تبیین علل و متغیرهای وابسته و 
 ،آید. وظیفه دوم نظریه علمیمتغیرهای مستقل بدست می

بینی نسبت به آینده است و در ادامه بر اساس ارائه پیش
بینی بدست آمده اقدام به کنترل و سیطره بر اوضاع پیش

گردد. البته در علم اقتصاد میان رویکرد )وظیفه سوم( می
 ولت وکالسیک و رویکرد کینزی درباره میزان دخالت د

 این اختالف ،ولی در کل ،ثمربخش بودن آن اختالف است
 تاکتیک است و اختالف بنیادی در لزوم کنترل نیست. در

متون درسی و حذف تاریخ عقاید  تغییر( 3
سی و گرایی تغییر در متون درتأثیر دیگر اثبات: اقتصادی

حذف تاریخ اقتصادی و تاریخ عقاید اقتصادی در 
آموزش مطالبی که احتماال  ؛ زیراتحصیالت تکمیلی بود

بودن اقتصاد است دیگر دربرگیرنده اخالقی و ارزشی 
 هایضرورتی نداشت و باید به مطالب مهمی مانند جنبه

 شد.قتصاد و توسعه آن پرداخته میابزاری علم ا
تاریخ عقاید اقتصادی همیشه همراه با علم اقتصاد مورد 
تدریس واقع شده است ولی رابطه این دو هیچگاه رابطه 

یاسی صاد سآسانی نبوده است. با عملی شدن تغییر نام اقت
ایی و دیگر ج  تغییر کردبه علم اقتصاد، متون درسی نیز 

 ؛ زیرابرای مطالعه تاریخ عقاید اقتصادی وجود نداشت
کتب تاریخ عقاید سرشار از مباحث ارزشی و متافیزیکی 
اقتصاددانان سنتی بود و اینها مطالبی نبود که در فضای 

: 1384جدید به کار دانشجوی رشته اقتصاد بیاید)الوی، 
173  .) 

دانان از سوی دیگر با وجودی که برخی از تاریخ
( و رابرت فوگل 1971اقتصادی مانند سایمون کوزنت )

( موفق به دریافت جایزه نوبل شدند اما بیشتر 1993)
د. در ناقتصاددانان گرایشی برای مطالعه در این رشته ندار

لف تتوجهی به تاریخ عقاید در میان مراکز مخعین حال، بی
 های اقتصاد درعلمی یکسان نیست. تا به امروز دانشکده

های اقتصادی را نیز در خود جای داده دانآمریکا تاریخ
 داناناست. ولی در بیشتر اروپا اقتصاددانان و تاریخ
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 ,Blaug, 2011اقتصادی دارای ارتباط سازمانی نیستند)

"Economics" .) 
 ،اهرف اقتصاد: ( دگرگونی هویت اقتصاد رفاه4

بخشی از دانش اقتصاد است که همیشه جزئیت آن برای 
 /علم اقتصاد با مناقشه همراه بوده است. تطور معنای اثباتی

دستوری در اقتصاد رفاه تأثیراتی داشته و برخی برای اینکه 
بگویند یک گزاره هنجاری نیست به معنایی غیر از معنای 

 اند.متعارف و مشهور هنجاری تمسک جسته
هایی که بر سر علمی بودن اقتصاد رفاه در از نزاع بعد

اقتصاد رفاه جدید مطرح شد تا  1930گرفت، در دهه 
های داوری-اقتصادی هنجاری ارائه دهد که فاقد ارزش

خاص باشد. اما به زودی آشکار شد که تمایز میان اقتصاد 
ی هاها و واقعیتاثباتی و هنجاری، معادل تمایز میان ارزش

های مورد مجادله و مناقشه از یک سو و ارزش غیرقابل
انگیز از سوی دیگر است. نتیجه این وضعیت، بحث

اد سنتی تا حدّی بود که کلّ اقتص گسترش اقتصاد اثباتیِ
داد اقتصاد گرفت و اجازه میرفاه محض را نیز در برمی

ضمن  .گذاری بپردازدهنجاری به مسائل خاصّ سیاست
 شود هیچگویند، نمیمداران میستآنکه جدای از آنچه سیا

ها و اهداف  ابراز داشت)بالگ، ای درباره ارزشنکته
1380 :171 .) 

اقتصاد  ،مختلفی پیگیری شد. لیتل این مسیر توسط افراد
کوشد ای از اقتصاد تعریف کرد که میرفاه را شاخه

ا و هها، اقدامات، سیاستچارچوبی برای ارزیابی وضعیت
دی فراهم آورد. پارتو که اقتصاد رفاه با نام نهادهای اقتصا
شود، به دنبال ارائه معیاری برای وضعیت او شناخته می

های ارزشی باشد. اما این منظور بهینه بود که فاقد داوری
بیان  ،شد، لذا یک راهکاردر اقتصاد رفاه برآورده نمی

 ،پذیرد اقتصاد رفاهها بود. مک الپ هم میصریح ارزش
شود. او معتقد است، اما تسلیم حذف آن نمیدستوری 

است اقتصاد رفاه حتی اگر ناخالص هم باشد، بخش 
ضروری کار اقتصاددان است. مک الپ با ردّ مقدّمات 

های سیاستی، به رک بودن متدلوژیک طوالنی در یادداشت
از راه بحث و توجیه مفروضات ارزشی در تجزیه و 

 (. 184-183: 1381الپ، )مککندها توصیه میتحلیل
بنابر این اگرچه مناقشات زیادی بر سر معنای اثباتی و 
دستوری و علمی بودن و یا نبودن اقتصاد رفاه صورت 

اقتصاد رفاه به عنوان بخش  ،گرفته است؛ اما در نهایت
های ارزشی محض الینفکّ علم اقتصاد تلقی شد و بحث

ها شتو اهداف در حاشیه قرار گرفت. ولی این رفت و برگ
ی بر شناختشناختی و روشنشان از تأثیرات مبانی معرفت

 هنجاری و معنای آن دارد.  /تمایز اثباتی
 :( تغییر در شیوه نگارش مقاالت اقتصادی5

گرایی در شیوه نگارش مقاالت علمی یکی از آثار اثبات
های امروزی روش واحدی اقتصادی است. پوزیتیویست

ن را بدیهی فرض کرده و جایی در ارائه مقاالت دارند که آ
نویسی که بر کنند. این نحوه مقالهدرباره آن بحث نمی

سازی بر اساس نظریات نئوکالسیک و بررسی تجربی مدل
گیرد و آماری استوار است، مبنایی را در نظریه صدق پی می

که گویا اقتصاد نئوکالسیک کامالً بیانگر جهان خارج از 
در بلندمدت بتوان تأیید  ذهن ماست. هدف این است که

استقرایی برای نظریات نئوکالسیک یافت که در واقع همان 
: 1385پذیرش صدق اقتصاد نئوکالسیک است)بوالند، 

72-83.) 
ر ها دتوجهی به جایگاه ارزشتأکید بر عینیت و بی

های روش نگارش مقاالت علمی مقاالت از دیگر ویژگی
های هماهنگ و در موضوعات اقتصادی است. این ویژگی

یکپارچه، به بهانه استانداردسازی شیوه نگارش مقاالت در 
 گردد.تمام مجالت علمی اقتصادی اعمال می

 

 گرا در اقتصاد اسالمیپیامدهای اندیشه حس

 گراییاثباتو  گراییحستأثیرپذیری اقتصاد اسالمی از 
دارای علل و عوامل منطقی مستقلی نیست و از زاویه عینی 

به شکل ناخواسته و در اثر آمیختگی با  نیز عمدتاً اجتماعی



  103     عوامل و پیامدها؛ گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمیحس
                                                            

 

ادبیات اقتصاد متعارف حاصل شده است. بنابر این تنها به 
ود. شگرایی در اقتصاد اسالمی پرداخته میپیامدهای حس

از سوی دیگر نظریات بدنه دانشمندان اقتصاد متعارف در 
 ؛ زیراایران و جهان اسالم مورد توجه این نوشتار نیست

ن اقتصاددانان در قالب دانشمندان اقتصاد متعارف ای
به علّت تأثّر از آرای جریان غالب  شوند وبندی میطبقه

گرایی علم اقتصاد، خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر اثبات
اند. لذا همان مطالب مربوط به بخش قبل با قرار گرفته

برخی تعدیالت در مورد آنها نیز صادق است. بنابر این در 
این نوشته تنها به بررسی پیامدهای منطقی و اجتماعی 

 گرایی در نظریات اقتصاد اسالمی خواهیم پرداخت.حس
گرایی در اقتصاد الف( پیامدهای منطقی حس

صاد ستی در نظریات دانشمندان اقتیتأثیر پوزیتیو :اسالمی
خورد. این تأثیر که منجر به عدم اسالمی نیز به چشم می

شود به ها و اخالق در علم اقتصاد میدخیل بودن ارزش
 دو گونه قابل تصور است:

گروه اول چون موضوع علم اقتصاد را پدیده اقتصادی 
بینند، تصوری مکانیکی و ماشینی از اقتصاد دارند و در می

نند. در بینتیجه جایی برای اخالق در قوانین اقتصادی نمی
ره توان به فنجری، جنیدل و نجار اشااین دسته می

: به نقل از شوقی فنجری، 11: 1386نمود)میرمعزی، 
(. این نگاه بسیار اولیه بوده و رواج چندانی 61: م1997

 میان اقتصاددانان ندارد. 
گروه دوم با توجه به این که موضوع علم اقتصاد را 

 هایها و بینشدانند، آن را متأثر از ارزشرفتار انسان می
ها، اخالق و سیاست و زشدانند. در نتیجه ارمکتبی می

ها در حد تأثیر بر موضوع علم اقتصاد خود را نشان بینش
دهد. ولی همچنان قابلیت بررسی علمی نداشته و تنها می

شود و ترجیحات وارد علم اقتصاد می 1«داده شده»به عنوان 
توان به دهد. از میان این گروه میرا تحت تأثیر قرار می

و انس زرقا اشاره نمود)صدر، شهید صدر ره، منذر قحف 
                                                           

1  . given 

(. نظرپور با طرح امکان اقتصاد 317-319: 1417
آزمایشگاهی برای نظریات اسالمی اقتصادی در صدد 

شهید صدر ره درباره عدم تحقّق جامعه  مشکل جبران
اقتصادی اسالمی است و بر این اساس، راهی برای علم 

 هاقتصاد اسالمی یافته است. یعنی ابتدا شرائط عمل ب
دستورهای مکتب اقتصاد اسالمی را به شکل آزمایشگاهی 

کنیم. کنیم و سپس آثار اقتصادی آن را بررسی میفراهم می
ای قدم گذاشتن در همان راهی این حرکت نیز به گونه

-11: 1384است که اقتصاد اثباتی پیموده است)نظرپور، 
(. آقانظری با پذیرش اصطالح علم به عنوان دانش 44

عتقد است وقتی نظریه اسالمی نصاب علمیت پیدا تجربی م
کند که به بوته تجربه سپرده شود. این مطلب در چکیده می

، )آقانظری نیز به چاپ رسیده است کتاب وی پشت جلد
 (.174و170: 1385

منذر قحف از دیگر اقتصاددانان اسالمی معتقد است 
اسالم روشی متمایز برای حل مشکالت اقتصادی دارد و 

ای از قلمرو دین است. وی ر اقتصادی جزء یا جنبهرفتا
اقتصاد اسالمی را دارای دو معنای نظام اقتصاد اسالمی و 

این علم از دو  ،داند. در معنای دومعلم اقتصاد اسالمی می
آید و منبع شناخت یعنی وحی و تجربه انسانی بدست می

علم بررسی رفتار اقتصادی انسان است. روش بحث در 
، روش بحث علمی اسالمی است که در بردارنده این علم

 مالحظه توافق و تکامل بین منابع شناخت است. با وجود
، قحف همچنان در تفکیک علم اقتصاد اسالمی از نظام این

یستی درباره ویاقتصاد اسالمی کمابیش متأثر از نظرات پوزیت
 (.157: 1384علم است)قحف، 

عم از جامعه انس زرقا، گستره اقتصاد اسالمی را ا
علم اقتصاد از این رو داند و آرمانی اسالمی و خارج آن می

بیند. وی انتخاب شمول میاسالمی را علمی جهان
ها، موضوع تحلیل، متغیرهای مناسب برای فرضپیش

ها و معیارها برای تأیید و آزمون را مطالعه و انتخاب روش
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ارد ها وداند که به وسیله ارزشچهار مسیر اساسی می
ذیر د. او این مسیر را گریزناپنشوفرایند تحلیل اقتصادی می

های اسالمی دانسته و معتقد به جایگزینی آن با ارزش
ای است که در آن است. در نظر وی، قضیه ارزشی قضیه
ها . این ارزشباشدبه یک ترجیح، تصریح و یا اشاره شده 

(. 124-113: 1382توان قضاوت علمی نمود)زرقا، را نمی
وی اگرچه علم اقتصاد اسالمی را شامل نظام اقتصادی 

ه داند، اما باسالم و تجزیه و تحلیل اقتصادی اسالمی می
ها، همچنان از مبانی علت غیرعلمی دانستن ارزش

ر های ارزشی متأثپوزیتویستی درباره علمی نبودن گزاره
 (.142: 1383است)زرقا، 

اصطالحی  البته برخی این تعریف از علم را صرفاً
 ای به بحث وارددانند که استفاده از این اصطالح خدشهمی

کند لکن نباید فراموش کرد این تعریف از علم تنها نمی
ی به گرایگرایی و سپس اثباتوقتی رایج گشت که حس

جریان غالب در غرب تبدیل شد. به عبارت دیگر، این 
ه مبانی بریشه مبنایی دارد و اگرچه بکارگیرنده آن،  ،تعریف

صاحبان تعریف ملتزم نباشد، اما ناخواسته در میدان حریف 
 (.21-19: 1387بازی کرده است)پارسانیا، 

گروه سومی نیز وجود دارد مانند شوقی دنیا و یسری 
به تشکیل علم اقتصاد از دو بعد اثباتی و تجویزی که احمد 
اند. شوقی دنیا، موضوع علم اقتصاد اسالمی را رسیده
های اقتصادی در میان مسلمانان و غیر ا و پدیدهرفتاره

داند. او برای اقتصاد اسالمی رسالت دوگانه مسلمانان می
بیند. وی نیز استفاده از تمام منابع اثباتی و هنجاری می

شناخت اعم از وحی، عقل و حواس را به شکل هماهنگ 
(. یسری 146-131: 1382کند)دنیا، و متکامل توصیه می

اقتصاد را در معنایی اعم از نظام و مذهب  علم ،احمد
برد و از تعریف پوزیتیویستی علم اقتصادی بکار می

(. او 18-17: 2003تخلص جسته است)یسری احمد، 
معتقد است علم اقتصاد اسالمی، علمی است که در پی 

های کسب حالل روزی و انفاق و توزیع یافتن بهترین راه

مت اسالمی و افزایش و افزایش آن برای تحقق مصالح ا
(. با تکمیل این 18: 1419نیروی آن است)یسری احمد، 

توان از ابعاد تعریف پوزیتیویستی از علم، رهایی مسیر می
 یافت.

گرایی و بنابر این، همانطور که اشاره شد حس
ریف تأثیر نبوده و تعگرایی در جوامع اسالمی نیز بیاثبات

است. بر این اساس،  علم اقتصاد اسالمی را متأثر نموده
خارج  ،ها و این که چه باید باشدمطالعه و بررسی ارزش

شود. شده تلقی میاز حوزه مطالعات اقتصادی و داده
اقتصاددانان اسالمی برای حل این مسأله این وظیفه را به 

اند. شایان ذکر است مذهب اقتصاد اسالمی محول نموده
عارف و صاد متکه تفکیک بخش تجویزی از اثباتی در اقت

به تبع آن در اقتصاد اسالمی تنها اختالف در اصطالح 
 گرایانه در تعریف علم استنیست و ناشی از مبانی اثبات

گذارد. در ها در علم نمیکه جایی برای بررسی ارزش
نتیجه این نگاه، علم اقتصاد اسالمی علمی است که به 

پس از  هپردازد کبررسی اثباتی رفتار اقتصادی اسالمی می
 شودتطبیق مذهب اقتصادی محقق می

گرایی در ب( پیامدهای عینی اجتماعی حس
گرایی عالوه بر آثار حس :کارکردهای اقتصاد اسالمی

متأثر  را نیز گفته، کارکردهای اقتصاد اسالمیمنطقی پیش
ر به اساس منجنموده است؛ به شکلی که همین تفکیک بی

اد اسالمی و التقاط در نوعی ناسازگاری در نظریات اقتص
نظریات آن پس از شهید صدر ره شده است. به این شکل 

 :که
وضعیت موجود اقتصادی جامعه اسالمی پیش از  :اوالً 

ل تحلی ،تحقق مذهب اقتصادی توسط اقتصاد متعارف
گردد. این مطلب ناشی از غیر اسالمی دانستن مطالعه می

 وضعیت موجود جامعه است.
آلی به خود شکلی ایده ،ی تجویزیهاتحلیل :ثانیاً

گرفته و ترکیبی از فروض اقتصاد نئوکالسیک و اسالمی 
گشته است. جالب توجه است که این بخش اقتصاد 
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اسالمی را تجویزی به حساب نیاورده و آن را تحلیل 
بر این  کرده،ب وحسمآل واقعیت مفروض در جامعه ایده

شهید صدر ره  آن را علم اقتصاد اسالمی مورد نظر ،اساس
؛ 1378آورند)ن.ک. به انصاری و همکاران، به حساب می

؛ میرمعزی، 1396؛ کرمی، 1394؛ عزتی، 1391رجایی، 
سازی که شهید صدر ره نیز معتقد (. این نوع اسالمی1384

به امکان آن پیش از تحقق نظام اقتصاد اسالمی در جامعه 
هید س از شابتکاری از اقتصاددانان اسالمی پ ،اسالمی نبود

(. این راهکار در 319-317: 1417صدر ره است)صدر، 
نظر آنها امکان علم اقتصاد اسالمی را اثبات نموده و شبهه 

 کند. این جمع ناموزون صرفاًشهید صدر ره را مرتفع می
از سرناچاری نبوده بلکه نتیجه مبنای غیرعلمی دانستن 
 بخش تجویزی از یکسو، و از سوی دیگر غیر اسالمی

 دانستن مطالعه علمی وضعیت موجود جامعه است.
گذاری در مطالعات اقتصاد اسالمی بخش سیاست :ثالثاً

نیز به اقتصاد متعارف واگذار گشته و نقطه ثقل تحقیقات 
اقتصاد اسالمی قرار نگرفته است. تنها آثار معدودی به این 

(. این امر در عمل 1386است)فراهانی،  هموضوع پرداخت
 مدارانگذاری اقتصادی به سیاستری سیاستبه واگذا

 انجامیده است. 
سازی اقتصاد اسالمی به ترکیبی بخش مدل :رابعاً
ها و اهداف اقتصاد متعارف و راهکارها تر از مدلناموزون

ها و اهداف اقتصاد اسالمی تبدیل شده است. برخی از مدل
و  فبه دنبال برآوردن اهداف اسالمی با ابزار اقتصاد متعار

برخی دیگر به دنبال برآوردن اهداف اقتصاد متعارف در 
ان در تو. گونه اول را میندستهقالب ادبیات فقهی اسالمی 

 درتوان میهای توسعه اسالمی و گونه دوم را ادبیات مدل
ابزارهای موجود بانکداری اسالمی، اوراق قرضه اسالمی 

 و مانند آن مشاهده نمود. 
 

 یگیربندی و نتیجهجمع

گرایی در بر اساس آنچه گذشت روی آوردن به حس

های عینی اجتماعی و منطقی اقتصاد متعارف متأثر از زمینه
شامل انگیزه  است. عامل عینی اجتماعی این پدیده عمدتاً

رهایی از سلطه کلیسا و دولت است و اقتصاد متعارف با 
شناختی و گرایی مورد انتقادات فراوان روشظهور حس

توجه به واقعیات قرار گرفت. اقتصاددانان بخش  نقد عدم
تجویزی را وجه المصالحه قرار دادند تا بتوانند نظریات 

های رضفپیشین خود را حفظ کنند. به لحاظ منطقی، پیش
ای مانند لوح سفید بودن ذهن، انحصار ابزار گرایانهحس

از  های ترکیبیشناخت در حواس پنجگانه، تفکیک گزاره
ی، های ریاضهای پیشینی در گزارهانحصار صدقتحلیلی و 

ها از مطالعات اقتصادی فراهم زمینه را برای حذف ارزش
 نمود.

 منجر به تغییر در انسان ،تغییر در عقالیی بودن اهداف
عقالیی گشت؛ به شکلی که انسان اقتصادی هر هدفی را 

یی عقال ،توانست دنبال کند و این اهداف طبق تعریفمی
شد. بر این اساس، حتی بحث مطلوبیت نیز که تلقی می

روزگاری اساس نظریات اقتصادی بود به حاشیه رفت و 
حداکثرسازی ثروت تعریف  ،هدف از مراجعه به بازار

توجهی به منشأ ترجیحات و تغییر معنای عینیت د. بییگرد
گرایی در علم اقتصاد در علم اقتصاد از دیگر آثار حس

 متعارف است. 
های لوح سفید بودن ذهن و فرضیگر پیشاز سوی د

نه زمی ،مندی طبعیتانحصار ابزار شناخت در حس و قاعده
را برای روی آوردن به استقرا فراهم نمود. ولی همانطور 

گرایی تنها در تقویت مطالعات که نشان داده شد حس
زیرا تجربه از یکسو خود  ؛آماری ایفای نقش نموده است

گرایی در علم اقتصاد منجر ا اثباتحامل نظریه نیست و لذ
های پیشین اقتصادی و حرکت از به اثبات مجدد نظریه

از سوی دیگر، از آنجا که  .گرایی گشتاستقراء به اثبات
یان تواند یک نظریه را از مناپذیری نمیتجربه به علت تعین

زین گرایی جایگنظریات مختلف متعین کند، رویکرد ابطال
ظریات اقتصادی تنها در صورتی که روش سابق گشت و ن
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شدند مورد پذیرش در جریان غالب علم اقتصاد ابطال نمی
گرا در علم اقتصاد به روش گرفتند. رویکرد ابطالقرار می
ی به گرایشود. مسیر تجربهای قیاسی شناخته میفرضیه

اینجا نیز ختم نشد و اقتصاددانان در مقابل شواهد مخالف 
دست به توجیه نظریات گذشته  ،نیز مقاومت نموده

ق گرایی رقیزدند. این خود حاکی از پذیرش نوعی ابطالمی
است که در بهترین حالت به هسته سخت الکاتوشی 

های اقتصادی دارای شود. بر این اساس، نظریهنزدیک می
 یتنها در نظریات ،هسته سختی هستند که مطالعات جدید

 یه هسته هستندکه در حکم کمربند محافظتی برای نظر
د و نظریات هسته سخت به راحتی مورد جرح نکنعمل می

 تد. جریان اصلی علم اقتصاد نسبنگیرو تعدیل قرار نمی
به نظریات کالسیک و نئوکالسیک تاحد بسیاری اینگونه 
عمل کرده است. شواهدی مانند نظریه مقداری پول، بازار 

یی هاتبصرهرقابت کامل و ... همه مواردی است که تنها با 
 جدید دوباره به آغوش علم اقتصاد بازگشته است.

گرایی آثار عینی اجتماعی نیز بر اقتصاد داشته حس
است. اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد تغییر نام داد و به علمی 

مداران تبدیل گشت و بر وظیفه در اختیار سیاست یابزار
قتصادی ابینی و کنترل متمرکز شد. تاریخ عقاید تبیین، پیش

گیری نظریات و تأثیر و تأثرات آن از امور که نحوه شکل

؛ اهمیت تلقی شدکشید نیز بیاخالقی را به تصویر می
 سبک واحدی بر نگارش مقاالت علمی حاکم گشت. 

اقتصاد  گراییاقتصاد اسالمی نیز با تأثیرپذیری از حس
متعارف، دچار اختالل در تعریف علم اقتصاد، ناسازگاری 

نی در بخش تجویزی، واگذاری تحلیل وضعیت درو
موجود به اقتصاد متعارف، غفلت از مباحث سیاستگذاری 

های اقتصادی ناسازگار گشته است. این و ظهور مدل
 هایآسیب به حدی پیش رفته است که حتی تحلیل

های ای بر تحلیلتجویزی اقتصاد اسالمی نیز تنها حاشیه
بخش خصوصی با اقتصاد متعارف گشته است. ظهور 
شخصی در قالب  آزادی مسؤوالنه و حداکثرسازی نفع

های این نوع نگاه به اقتصاد احکام شرعی از دیگر تجلی
اسالمی است که مبادی علمی خود را از اقتصاد متعارف 

 آورد.بدست می
شان ن بر آن است تاشناسی فوق مقاله حاضر با آسیب

ر و به تبع آن د دهد مسیر پیموده شده در اقتصاد متعارف
اقتصاد اسالمی صحیح نیست و برای اصالح آن باید به 

 دنبال مسیر جایگزین دیگری گشت.
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