
  

  

 

 

  

  
  

  شناسی آموزش در اقتصادی اسالمیروش

  رویکرد تحویل گرایانهبا استفاده از 

 * سعید خدیوی رفوگر

  چکیده

پذیر وم برای تمامی افراد جامعه امکانرشد و پیشرفت علوم در دوران معاصر مرهون این است که تحصیل عل

پذیر بوده است شده است. امروزه بر خالف گذشته که تحصیل بسیاری از علوم فقط برای نخبگان امکان

عاملی که این  ترینمهم .باشندل توانایی امکان فراگیری بسیاری از علوم را دارا میتمامی افراد با داشتن حداق

تحویل(فروکاهش) جهان پیچیده در هر دانش به چند اصل ساده  و کلی بوده است.  ،تغییر را بوجود آورده

  رسد.گذاری خیلی مفید به نظر نمیاستیاگرچه این روش برای پژوهش و س

با نشان دادن مفهوم تحویل گرایی به معنای فروکاست جهان پیچیده به اجزاء کوچک و  از این رو این پژوهش

دهد که چگونه علم اقتصاد متعارف با استفاده از این روش توانسته است روابط و رفتارهای می ساده، نشان

 شادین به  پیچیده اقتصادی را در جنبه هنجاری یعنی سعادت و خیر را به دستیابی به لذت که هدفش رسید

 کارگزار عقالنی و یا عقل ابزاریو فرد را به  ،د، و در جنبه اثباتی جامعه را به فردبر و یا آسایش تن است تحویل 

دهد در بعد اثباتی در رفتارهای کاهد. بررسی امکان تحویل گرایی در اقتصاد اسالمی نیز نشان میفرو می

تحویل  قوه عاقله یا عقل معاشه را به فرد و  آن را به دارنده توانیم همانند اقتصاد متعارف جامعمی اقتصادی

رد. اما در بعد هنجاری اگرچه با تحویل خوبی و خیر به حب الذات و یا همان لذت موافق است اما از میان ب

  .است آرامش درون و یا آسایش روانها و سودها فرد مومن مسلمان به دنبال تمام لذت
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  مقدمه

انگیزترین مسائل نه تنها در علوم انسـانی بلکـه و بحث بر ترینمهمنگری یکی از کلو  نگریجزئی

در تمامی علوم در دوران معاصر بوده است. اگرچه تا به امروز هیچ اتفـاق نظـری پیرامـون انتخـاب 

امـا رشـد و پیشـرفت علـوم در قـرن  اسـت،سی دانشها وجود نداشته یکی از این دو رویکرد در برر

  دهد.می در امر آموزش خبر نگریجزئیگذشته از موفقیت نسبی رویکرد 

 حتی علوم طبیعـی در حـل بسـیاری از مشـکالت بشـری از طرفی نا
ً
توانی علوم انسانی و بعضا

مفهـوم ای سـایر علـوم بـرای درک دهد. اگر علم فیزیک را راهنمـمی خبر از ناکارامدی این رویکرد

تصور بر این بود که پس از فروپاشـی فیزیـک کالسـیک نیتـونی و  ،علمی بودن بپذیریمعلمی و غیر

، اتمیســتی -ئــی نگــرکارآمــدی روش جزانتــوم ســایر علــوم نیــز بــا پــذیرش ناظهــور فیزیــک کو

  دست به اصالح و تغییر اساسی در مبانی دانش بزنند. -گرایانهتحویل

در تایید نگرش سیستمی در زیست شناسی هم آنگونـه کـه انتظـار  1های برتاالنفیدیشهحتی ان

ی و اتمیستی از عرصه آموزش و حتی پژوهش منجـر شـود. ئرفت نتوانست به خروج نگرش جزمی

اط ای تـا حـدودی از افـرای و بین رشتهمفاهیمی همچون مطالعات میان رشتهمطرح شدن با اگرچه 

دهنـد رویکردهـای ن و اسـاتید تـرجیح مـیاما بازهم مدرسا استه شده است،نگر کدر روش جزئی

   .گرایانه را مورد استفاده قرار دهندانگارانه و تحویلیئجز

تـر اسـت. بـا وجـود گسـترش در دانـش اقتصـاد جـدی مسألهدر میان علوم انسانی به نظر این 

اد روی خوشـی بـه ایشـان نشـان های اقتصـکس بازهم به نظر دپارتمانورویکردهای رقیب و هرتود

با وجود تمام انتقادهایی کـه بـه آن  -یی که در آن جربان غالب اقتصادهادهند و تعداد دانشکدهنمی

شود. به نظر علت را بایـد در امکـان پـذیری و روز به روز بیشتر می ،شودتدریس می -شودمی وارد

  ستجو کرد.ج نگریجزئیهای غیر از  عدم امکان پذیری آموزش به روش

 امکـان
ً
ناپـذیر اسـت. دانشـجویان نیـاز دارنـد کـه انتقال مفاهیم به صورت جامع و کلی تقریبا

مفاهیم را به صورت اصول اولیه بیاموزند و در ذهـن خـود بپروراننـد. درک جهـان هسـتی بـا تمـام 

  2.شدنی استادی امر غیرممکن و ناجو در بیش برای یک دانش آموز و یا دانشهاپیچیدگی

                                            
1. Ludwig von Bertalanffy 

شود به این معنـی کـه ابتـدا از آمـوزش افته استفاده می. در دنیای مدرن آموزش خواندن و نوشتن با استفاده از رویکرد جزی نگر و تحویل ی ٢

یسند.  حروف سپس کلمات و جمالت ساده شروع کرده تا در نهایت دانش آموزان بتوانند متون صعب و دشوار را بخوانند و بنو
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باشـد.  دل اقتصاد نئوکالسیک به نظر یک مدل مطلوب برای گسـترش یـک رشـته علمـی مـیم

شاهد این مدعا نیز گسترش و تسلط علم اقتصاد متعارف بر تمامی علوم انسـانی در دوران معاصـر 

کس با وجود انتقـادات درسـت و بـه حقـی کـه بـه واست. از طرفی هیچ یک از رویکردهای هترود

ن خـود در آمـوزش جایگـاه درخـور و مناسـب شـأ اند، نتوانسـتهکنندوارد میجریان غالب اقتصاد 

هـای کـالن خـود مادامی که حاضر به پذیرش مبانی خردی برای مـدل هاصاد پیدا کنند. کینزیناقت

پـس از نیـز ی اقتصادی پیدا کنند. نهادگرایـان هانشدند نتوانستند جایگاه قابل قبولی در میان تئوری

هـای اقتصـاد و تبدیل شدن به نهادگرایان جدید توانستند جایی در میان دپارتمان تعدیل نگرش خود

  .پیدا کنند

تنها از طریق  تحویل جهان بزرگ  ،دهد آموزش و انتقال مفاهیمهمه آنچه که بیان شد نشان می

قابــل انتقـال اســت.  اجــزاء کوچـک و قابـل ســنجش و ارزیـابی،و پیچیـده پیرامـون بــه مفـاهیم و 

کنـد اگرچـه نبایـد از نظـر دور داشـت کـه ایـن رایی به گسترش مرزهای دانش کمک میگتخصص

گـذاری و پـژوهش نیازمنـد نگـاه  . بـرای سیاسـتفقط و فقط برای آموزش مناسـب اسـت رویکرد

گرایانـه بـه جهـان هسـتی هسـتیم. در حقیقـت در سیاسـت گـذاری بایـد از روش جانبه و کلهمه

بـدین معنـی کـه  .اسـتفاده کـرد کاربرد دارد، هایاری از بیماریبسسیون پزشکی که برای درمان یکم

از این رو با تحویل جهـان  باید شرکت داشته باشند. هان مختلف در تصمیم گیریتمامی متخصصا

توان زمینه رشـد و پیشـرفت بـیش از کوچک و قابل سنجش می یدر نگرش اقتصاد اسالمی به اجزا

  پیش این دانش را فراهم کرد. 

ابتدا نشان خواهیم داد کـه دانـش  گرایی،تحویلی دستیابی به این مهم پس از بررسی مفهوم برا

پس از آن بایـد نشـان  .یی را انجام داده استهااقتصاد متعارف در بعد هنجاری و اثباتی چه تحویل

ایـن به این معنا کـه آیـا ماهیـت  ؟در علم اقتصاد اسالمی نیز مجاز است هادهیم که آیا این تحویل

گوید در اسالم نیز مورد پذیرش اسـت و اجزاء و  مفاهیمی که دانش اقتصاد متعارف از آن سخن می

توجه بـه ایـن امـر خـالی از لطـف نیسـت کـه تحویـل  ؟اگر نیست آیا مفهوم جایگزینی وجود دارد

بلکه ممکن است چندین مفهوم و جزء از نظر اسـالم وجـود داشـته  ،مفاهیم به معنای حصر نیست

ها و نوع رفتارهای اقتصـادی اما مهم آن است که بتوانیم به بهترین جزء با توجه به محدودیت ،شدبا

  .ها تحویل کنیمانسان

    گراییتحویل

گرایی ( فروکاست گرایی) در دانش را باید از دوران نیوتن و یا فیزیک کالسـیک به نظر سابقه تحویل
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 اولین دانشی که تحویل
ً
به رشد و توسـعه آن کمـک کـرد، دانـش فیزیـک بـوده گرایی دانست. تقریبا

گرایی به دانش فیزیک اجازه داد تا از سیطره فلسفه و حکمت خـارج شـده و بـه یـک است. تحویل

 تمامی علوم با استفاده از این روش توانستند استقالل پیدا کـرده و بـا 
ً
علم مستقل تبدیل شود. تقریبا

  یدا کنند.دستیابی به این استقالل رشد و توسعه پ

گرایی (فروکاست گرایی) در فیزیک سه اصل کلی دارد اصل اول آن به دنبـال پاسـخ بـه تحویل

؟ ابزار تحقیق درستی یک ادعا چیسـت؟ یـک این سؤال است که ابزار بیان یک ادعا (نتیجه) چیست

ت کند ادعـایی درسـت اسـ(ریاضیات) است، و تجربه تعیین می ابزار بیان عدد که جواب این است

 ادعـا نبایـد  ،البته تجربه بایـد مسـتقل از شـخص و زمـان و مکـان .یا نه
ً
تکرارپـذیر باشـد. ضـمنا

تنهـا راه بیـان و اثبـات و یـا نقـض ادعاهـایی کـه " :ترناسازگاری ریاضی داشته باشد. به بیان دقیق

ن ذیرش ایـبا پ ".شان مستقل از شخص است، عدد و ریاضیات و تجربه استدرستی و یا نادرستی

شود بـر را می اندهایی که مستقل از شخص قابل بیانی پدیدههمه"ید: آاصل، اصل دوم بوجود می

در بهترین حالت بر حسب فقـط یـک مـدل نظریـه ی همـه اساس تعداد کمی قانون جهان شمول(

 :کنـدمـیبیـان  گراییتحویـل. و در نهایت آخرین اصل از اصـول "چیز) توصیف (پیش بینی) کرد

شود و در صورت لزوم به می مترهای درگیر تعدادی پارامتر موثر انتخابااز پار مسألههر  برای حل"

سیستم را تـا آن جـا کـه  .رودپدیده شناختی) به کار میتر (یی سادههای اولیه معادلههاجای معادله

ی ن بـه هـر سـه معنـوتنیـ ."کنندشود ( که نتایج در حد دقت مورد نظر درست باشند) ساده میمی

  )۲۰۰۸ ،(خرمی .گرا بوده استتحویل

علوم انسانی و اجتمـاعی نیـز از ایشـان پیـروی  سایربا رشد علوم طبیعی به سردمداری فیزیک 

ترین مسـائل تاکیـد بـر تقلیـد علـوم اجتمـاعی از علـوم طبیعـی یکـی از عمـدهتا آنجا کـه  .کردند

کیک نفـس و جسـم بـه انفکـاک داد؛ چنانکه دکارت با تفشناختی قرن هجدهم را تشکیل میروش

روشی این دو حوزه معرفتی حکم کرد و کوشید تابعیت مزبور را با تحویل اوصاف فـرد بـه اوصـاف 

فیزیک و خصائص فیزیک به خصائص هندسه تحکیم نماید. در این میان هرچند کانت با تاکید بر 

قالل علـوم انسـانی رای به است امکان شناسایی پدیدار و دیدار از طریق شک و حس (عقل و تجربه)

ی امور فکری فـرد و یـا حرکـات لیکن هابز مدعی شد ذهن چیزی جز نوعی نام برای مجموعه داد،

و در واقع ذهن بر استدالل و استدالل بر نام و نام بر خیال و خیال بر حرکـات  ستینجسمی حیوان 

در  ل از اجـزاء آلـی.هایی متشـکدر واقع ذهن چیزی نیست جز حرکات ارگان .جسمی حیوان نبوده

های ریاضی بنا کنـد، ولـی اسـپینوزا مـدعی شناسی مبتنی بر اتمتوانست رواناین میان اگرچه هابز ن
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به ابتنای تجزیه و تحلیل هرچیز به عناصر بسیط اولیه و دریافت علل فـاعلی  اگردید روش ریاضی ر

  )۱۳۷۴ ،اصل(محمدی حوادث در بطن روابط طبیعی به حیطه روان سریان داده است.

 ایـ رونـدها ،هـاتیموقع دادها،یرو ا،یاش یبرخ که معناست نیا به گراییتحویلتر به بیان دقیق

  هاتیخصوص
ً
. سـتندین آن دهنـده لیتشـک یکـیزیف یاجـزا زا یشـتریب زیـچ چیهـ ای برابرند کامال

 توانـدمی آن یهاهینظر ای نیقوان م،یمفاه ،خاص علم کی آن اساس بر که است یتز گراییتحویل«

 معتقـد اتیاضـیر دربـاره گـرالیتحو کی ،مثال عنوان به .»شود داده حیتوض تریاهیپا یعلم توسط

 در گرالیتحو کی ای و باشندمی هامجموعه هینظر ای منطق به لیتحو قابل آن اتینظر همه که است

 نیترغالب. هستند اهمولکول و هااتم از یامجموعه همان هاسلول است یمدع یستیز علوم حوزه

 بـه لیـتحو قابـل ،علـوم همـه بـود یمدع ذهن فلسفه و یشناسیهست حوزه در گراییتحویل هینظر

 .هستند کیزیف

 گراییتحویـل بـر مقدم و ترمهم را اتینظر درباره گراییتحویل لسوفان،یف ستمیب قرن لیاوا در  

 لحـاظ بـه. دانسـتندمـی علـوم وحدت یبرا یراه را لیتحو چراکه انگاشتند؛می هادهیپد و اتیهو

 رات،ینـو و کارنـپ ژهیـو بـه ه،یاول یمنطق انیگراتجربه توسط گراییتحویل یاترجمه مدل یخیتار

 مـدل و گـلین و همپـل جملـه از متـاخر، یمنطقـ انیگراتجربه توسط گراییتحویل یاستنتاج مدل

 .اندشده مطرح میاپنها پاول و یکمن جان توسط ینییتب

 و واضــح یبنـد صــورت دوئـم و رســونیپ مـاخ، یگــرالیـتحو یآرا یقـت در ایــن دورهدر حق

. نهادنـد اروپـا در فلسـفه تحـول و رشـد بـر یقیعم ریتأث یآت سال یس یط و بودند افتهی یرومندین

 ١اشیـیگرااحساس که بود ماخ نیهم و داشت ماخ با کامل یهمدل ن،یو حلقه یمنطق مسیویتیپوز

 یق درسـتیـهر عبارت همـان روش تحق یه مشهور که معناین نظریا یکی :شد پشتوانه دو فکر مهم

. افـتی ونـدیپ آن بـا سـرعت به یسم منطقیویتیکه پوز ٢ییدارگرایعه پدیمابعدالطب یگریو د ،اوست

 افتـهی سـامان یسـاختارها عوض به و شود کاسته هایتئور قدرت از که شد نیا نهضت نیا صلاح

 عصـر ،یراسـل منطـق بـا مـاخ شناسانه علم دگاهید ازدواج. گردند مندروین ،یتجرب میمفاه یمنطق

کس یرا ساختارها هاین پس تئوریرا آغاز نهاد، و از ا ٣یاستنتاج یفرض دگاهید به شیگرا ك، یوماتیآ

                                            
1 . sensationalism 

2 . metaphysics of phenomenalism 

3 . hypothtico- deductivism 
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گـاه چیهـ یاسـتنتاج - یدگاه فرضـیطرفداران د ییا علم هندسه انگاشتند. گویهمچون علم منطق 

کس یساختارها ن نبودند کهیشناك ایاند  بـه نتیوماتیآ
ً
 دسـت یجـه تـازه و کشـف مجهـولیك مطلقـا

ن یـدانـان اثمرنـد. منطـقین لحاظ بیشان، از ایل ساختار منسجم منطقیابند، و درست به دلینمی

خواسـتند کـه مـی ن راینداشـتند، و تنهـا همـ یتعلق خاطر هایا رشد تئوریتکون و  مسألهعصر به 

و  ییرسـد کـه توانـامی ن به نظرینك چنیکنند. ا یبندصورت ین وجهیترموجود را به به یهایتئور

دانان علم دوسـت را بسـته نگـاه داشـت و بـر ات، دست منطقیاضیمنطق راسل در عرصه ر ییبایز

 )۱۳۷۸ ،(سروش ر نامطلوب نهاد.یآنان تأث یلیتحل یابزارها ییابّر 

پیچیـده چیـزی  ءه است که یک شـیمبین این نکت گراییتحویلتوان گفت آموزه می در مجموع

 از طریـق ترکیـب تر نبوده و این اشیاء پیچیده را مـیبیش از ترکیب برخی از اجزاء ساده
ً
تـوان کـامال

هـا در قبـال گرایانه کنش به مجموعه واکـنش. در واقع تحویل رفتاراجزایشان مورد شناسایی قرار داد

ادعـای برخـی  تـرینمهمنـدهای فیزیکـی، ها یا تحویـل فراینـدهای روان شـناختی بـه فرایمحرک

زند که وفق آن قوانین همه علوم بایستی در نهایـت بـه قـوانین فیزیـک گرایان منطقی را رقم میاثبات

از اندچشـم تـرینمهم ،شناختی نیز باشد به لحاظ روشـیتواند هستیتحویل شود. این آموزه که می

 ،اصـل(محمـدی .دهـدمـی جتمـاعی تشـکیلدیدگاه فردگرایی روش شناختی را در عرصه علـوم ا

۱۳۷۴(  

 صـورت :مـد نظـر اسـت گراییتحویـلاما آنچه که در این پـژوهش از مفهـوم 
ً
 تـرفیـخف اوال

 بـه تـواننمـی را كیتئور عبارات و تصورات عیجم گرچه مییبگو معنا کهاین به  ؛ی استیگرالیتحو

 تصـورات همـه از یشرط ینحو به نتوامی لکن کرد، ترجمه مشاهدات از مخبر تصورات و عبارات

  داد. دست به گرانه لیتحو یفیتعار ،یتئور عبارات یبرخ و كیتئور

  
ً
 و ب آموزشگرایی در امر مقصود فقط استفاده از تحویلثانیا

ً
 دیـتردیاست؛ به بیان دیگـر قطعـا

ی برای پژوهش و سیاستگذاری از منظر معرفت شناسی هیچ دلیل موجهی حـداقل در علـوم انسـان

  رهزن خواهد بود. حتماچک وجود ندارد و این رویه ء کوبرای تحویل جهان هستی به اجزا

  در دانش اقتصاد متعارف گراییتحویل

گرایی در اقتصاد همچون سایر علوم با تولد این دانش آغاز گردید. اما امروزه مقاالت بسـیار تحویل

توان در دو دسته میرا  اندزمینه نگارش یافته پردازند. اغلب مقاالتی که در اینمی مسألهکمی به این 

گرایی در برابر مفهوم کل گرایی در اقتصـاد گروه اول به نقد و بررسی مفهوم تحویل :کلی تقسیم کرد

گیرند، بیشتر ناظر بـه . در مقابل گروه دوم که در دسته جریان هترودکس قرار میاندمتعارف پرداخته



    با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه قتصادی اسالمیشناسی آموزش در اروش

 

  آورد است.ی رشد و توسعه آن جریان پدید میگرایی براتوانمندیی که تحویل

و کـل گرایـی در اقتصـاد متعـارف  گراییتحویل مسألهاندی دنیس در مقاله مفصلی به بررسی 

ترکیـب دو تضـاد اسـتفاده از اش پاسخی به مقاله مـاریو بانـگ بـا کند مقالهمی وی ادعا .پردازدمی

شود می وی مدعی .است فردگرایی تا کل گراییگرایانه در یک طیف منحصر از گرایانه و تحویلکل

در اقتصاد و علوم اجتماعی به وضـوح توجـه  گراییتحویلکه بانگ به تقسیم بنیانی بین کل گرایی و 

نکرده است. این عدم توجه به خودی خود منجر به ساده سازی بیش از حد و درک نادرست از رابطه 

گـرای بـازار ه است. در کنار اقتصادانان تحویلشد و پیامدهای سیاستی شناسیروشی هابین حوزه

گـرای نظریـه پـردازان کـل ،دهـدآنها را مورد نقد قـرار مـی ،آزاد همچون لوکاس و فریدمن که بانگ

 شناختی میان ایـن دو،فاوت روشاقتصاد آزاد مانند هایک و اسمیت نیز وجود دارند. نادیده گرفتن ت

دهد از نقش اساسـی ایـدوئولوژیکی مکانیسـم دسـت نـامرئی هم اشتباه است و هم به ما اجازه می

دهای تقریبی کارایی بـه عنـوان براورسازد می قادرانان را داقتصاد ،چشم پوشی کنیم که این مکانیسم

 عمل میپیش
ً
   کنند. حفظ را کندفرض اینکه چگونه اقتصاد واقعا

رخواسـت تحویـل گرایانـه محتـوای توانیم بین دمی گیرد که مامی گونه نتیجهوی در نهایت این

براسـاس مبـانی دوآل (دوگـان) رابطـه  ،و ادعای کل گرایانه مکانیسـم دسـت نـامرئی شناسیروش

نـام همتضادی را ببینیم. بخش اول فرضیه واقعی درباره ماهیت جهانی که ما واقعا در آن سـاکنیم، بـ

بـا همـه آنچـه کـه اسـت ل صورت یـک کـهای که جهان در آن بفرضیه ؛است نگاه سیستمی جهان

کند. بخش دوم مربوط به نسخه سیاسـت می درمورد حوزه و پتانسیل مداخله جمعی در اقتصاد بیان

گرایانـه سیاسـتی کـه هـم بسـتگی بـه نگـاه تحویـل ؛اسـت گرایـانتحویـل اردوگـاهاقتصاد آزاد از 

یـابیم برخـی هم، درمـیکند. بادرنظرگرفتن این دو نکته بامی دارد و هم آن را حمایت یختشناروش

گردند. در مکانیسم دسـت  گرایان معرفیباید به بیان جهان کل و نسخه سیاستی تحویل هامکانیسم

ای ماننِد اسمیت اسـت، جهـان بـه گونـه، چه محتوای دقیق آن و چه آنکه شامل دست خداینامرئی

طـور دقیـق آن را ههوِور بشد که گویی تحویل گرایانه بوده است. ناسازگاری منطقی که می نگریسته

ن کـل مشخص کرده است، درونی کردن (باطنی کردن) ناسازگاری میان برنامـه اقتصـاد آزاد و جهـا

منظور آنچه که در نهایـت غیـرممکن اسـت، کـه آن را هتالشی است ب است. این منطقی است؛ زیرا

   )۲۰۰۰س، ی(دن نامیم.می وفق دادن ناسازگاری

توان به مقاله بروس فلیپ و دیوید یانگ اشاره کرد. ایشـان در مقالـه می از مقاالت گروه دوم نیز

بـه بررسـی  ،»هـای مارکسیسـمگرایی و مبانی خردی برای تحلیلترجیحات، تحویل«خود با عنوان 
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ضـمن  آنهـاپردازنـد. می ،مشکالتی که مارکسیسم تحلیلی باالخص در حوزه تئوری اقتصادی دارد

گیـرد، مـی های تحلیلی قرارتلف علمی که همواره مورد بررسی مارکسیستهای مخانتقاد از دیدگاه

اعم از نشان دادن تنش بین رویکردهای پوزیتویستی و واقع گرایانه و یا ضد تحویل گرایانه در علـوم 

تواند با پـذیرش غیـر انتقـادی می کنند رویکرد مارکسیسم تحلیلیمی اجتماعی و اقتصادی پیشنهاد

ضات اقتصاد متعارف، به برخی از انتقادات اساسی که در درون اقتصاد متعارف بـه بسیاری از مفرو

   )۲۰۰۲پ، یلیانگ و فی( تفصیل به آن پرداخته شده است پاسخ دهد.

گرایی در آمـوزش اقتصـاد اصلی این پـژوهش کـه بررسـی امکـان تحویـل مسألهاما با توجه به 

و بعد هنجاری و اثباتی بررسی خواهیم کرد؛ اگرچه گرایی را در دباشد، در ادامه تحویلاسالمی می

های جهان گرایی را فقط در بعد اثباتی به معنی بررسی هستمحققین دانش اقتصاد متعارف تحویل

اخالقـی در اقتصـاد اسـالمی اگـر تحویـل مفـاهیم ارزشـی و  مسألهدانند، اما به نظر می با اهمیت

رتبه با آن است. از طرفی ایـن تراز و همصاد نباشد الاقل همگرایی در بعد اثباتی اقتتر از تحویلمهم

 .کنـدتوجه ناظر به تقسیم بندی است که به درستی جان نویل کینز پیرامون علم اقتصـاد مطـرح مـی

پـردازد، که بـه تبیـین وضـع موجـود مـی 4اقتصاد اثباتی :شود که اقتصاد از سه بخشمی وی مدعی

کـه  6کنـد و هنـر اقتصـادیو اهداف اقتصادی را تشریح مـی که وضعیت مطلوب 5اقتصاد هنجاری

از این رو این پژوهش بـه دو  .وظیفه انتقال از وضعیت موجود به مطلوب را دارد، تشکیل شده است

  بخش از این سه بخش اساسی توجه خواهد کرد. 

  متعارف تحویل در بعد هنجاری اقتصاد

د متعارف یک امر بسیار پیچیده و مفصـل اسـت. ها در دانش اقتصابررسی مفهوم هنجارها و ارزش

گرایی در هنجارهـای دانـش اقتصـاد باشیم، تحویلاما آنچه که در این بخش به دنبال بررسی آن می

گرایی در فلسـفه متعارف است. برای دستیابی به این مهم پیش از بیان هـر مطلبـی بایـد بـه تحویـل

. در انددانش اقتصاد از درون این دانش خارج شدههای اخالق توجه کرد؛ چرا که هنجارها و ارزش

گرایان در ذیل بخش بزرگی از توان در زیر مجموعه طبیعتمی گرایان راتحویل ،بندی کلییک دسته

                                            
4  . positive economy 

5  . normative economy 

6  . art of economics 



    با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه قتصادی اسالمیشناسی آموزش در اروش

 

  شود، دانست.می گرا یادنتیجهعنوان فیلسوفان اخالق که از آنها به 

 آن به یا تعریف قابل علمی هیممفا براساس را اخالقی مفاهیم که گرایانهطبیعت تعاریف مطابق

 را علـوم مبنـایی هایویژگی و اخالقی ارزشی هایویژگی نخست است الزم دانند،می تحویل قابل

 بـرای کـه اخالقـی گرایـانتحویـل. بـرد تحویـل دیگـری بـه را یکی گاهآن کرده، متمایز یکدیگر از

 هـایویژگـی گـربیـان را مـوالتمح ایـن کهاین بر عالوه قائلند، توصیفی نقش اخالقی، محموالت

 وظیفـه. انـدشـده گرفته تجربی مبنایی هایویژگی از صرفا هاویژگی این معتقدند دانند،می اخالقی

. رونـدمـی تحویـل تجربـی ویژگی کدام به اخالقی هایویژگی کند مشخص که است این فیلسوف

 ( خوب تعریف با گروه این
ً
 نمـودی ،»اسـت آورلذت که یزیچ« یا »مردم عامه قبول مورد« به) مثال

 از شـناختیجامعه و تکاملی شناختی،روان شناسی،زیست مفاهیم. دهندمی ارائه را گراییطبیعت از

  )۱۳۸۱ ،(خزاعی .کنندمی استفاده آنها از اخالق فالسفه برخی رابطه این در که اندمفاهیمی جمله

ود در دل فلسـفه اخـالق رشـد و نمـو نا گفته پیداست دانش اقتصاد متعارف در بدو پیدایش خ

اسـتاد فلسـفه اخـالق بـوده و تـا دوران آلفـرد مارشـال،  ،آدام اسمیت پدر علم اقتصاد داشته است.

دانان اولیـه در حـوزه داقتصاد در ذیل دانش فلسفه اخالق قرار داشته است. از این رو نظریات اقتصا

  اقتصاد متعارف دانست.توان مبنای هنجاری و ارزشی دانش می فلسفه اخالق را

، تصـاد متعـارف را پایـه گـذاری کـردهاگرچه تبیین آرای فلسفه اخالقی آدام اسمیت که بنـای اق

شود، اما برخی یاد می "آدام اسمیت مسأله"آنقدر مشکل است که در تاریخ نظریه اخالقی از آن به 

 در سمیتابـدین گونـه کـه   .انـدرا حل کرده مسألهبا طیفی دیدن نظریات اخالقی آدام اسمیت این 

ــسا اختهـــس اجد تروفر و متوسط یهارتصو از را خالقیا عالی یهارتصو اـــفهـــطی ینا . تـ

 در نیز داردبردر را دفر یدخو بهدخو کنش یا ستا شخصی نفع بر مبتنی که هاییرتصو یــــــیعن

ــــهانایگرخود فضایل و عقالنی یکنشها رکنا در سمیتا خالقیا تنظریا مجموعه  یجایگاه ،هـ

  )۱۳۸۸ ،رضایی و (صانعی دره بیدی .دارد

اگرچه اسمیت در نظریه احساسات اخالقی از همدردی بـه عنـوان یـک فضـیلت  ،به بیان دیگر

شود برای نفع شـخص نیـز فضـیلت می ثروت مللاما آن زمان که وارد کتاب  ،کندمی اعال حمایت

 یکنشها که تیرصو به ،تاسـ سـاخته تردهگستر را فضیلت طیفدر حقیقـت وی  .شـودمـی قائل

. دگیر ارقر پذیرتحسین یکنشها جهت در و تأییدپذیر کنشها هیردر دا یــشخص عـنف به فمعطو

 یرـــتیورضر لشکاا از فضایل طیف آن در که میکند ئهارا فضایل از طرحی اوت ـــجه همین به

ــمانن ــبی هشیو ینا. مییابد بسط یدار خویشتن مانند یالتروا لشکاا تا لتاد عدـ ــفض ناـ ــب ایلـ ه ـ
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 که فضایل متوسطی برخی ،الوا فضایل و خالقیا یالوا یمعنا حفظ ضمن هددمی زهجاا سمیتا

 .هدد اری قرـخالقا یهارمعیا پوشش تحت را هستند جدید یدقتصاا ندگیز متناسب

  )۱۳۸۸ ،رضایی بیدی ودره(صانعی 

ازان پـس از او بـاز کـرد تـا این رویکرد اسمیت به اخالق در دانش اقتصاد راه را برای نظریه پرد

میـل و د گرایانی همچـون بنتـام، جمیـزفایده .برندهنجارهای ارزشی را به مبادی طبیعی آن تحویل 

مند بـودن لـذت توان از این دسته دانست. ایشان با تحویل مفهوم خوبی به فایدهمی استوارت میل را

استوارت  .اندرا به لذت تحویل کرده را معادل این گفتمان تعبیر کرده و در حقیقت خوبی و سعادت

  :نویسدمی مسألهمیل در بیان این 

، از اپیکـور تـا بنتـام، از فایـده اندکردهمی همه نویسندگانی که نظریه فایده را قبول داشته و حمایت

 خود لذت و البته به همراهـی فراغـت از اندچیزی در تعارض با لذت مراد نکرده
ً
، بلکه منظورشان دقیقا

   )۱۳۹۰ ،(میل .ج بوده استرن

کـه بـه عنـوان  تنها چیزهـایی هسـتندکند مطابق این نظریه، لذت و رهایی از رنج، می وی ادعا

گرا متعددنـد کـه در ؛ و این که تمام چیزهای مطلوب (که همان قدر در طرح فایدهاندغایت مطلوب

ها وجود دارد، یـا از ایـن ر خود آنا از این جنبه که لذتی د، یاندی دیگر نیز متعددند) مطلوبهاطرح

  )۱۳۹۰ ،(میل .ندای در جهت افزایش لذت و کاهش دردجنبه که وسیله

اگرچه استوارت میل توجه به اینکه مراد از لذت چیست و شامل چیست را بـرای اثبـات و تاییـد 

بـرای بیـان   happinessداند، اما با توجه به اینکـه وی از واژه نمی نظریه فایده گرایی خود ضروری

رده بـرسد وی لذت را نیز به شادی و شادکامی تحویـل می استفاده کرده است، به نظر لذتعبارت 

باشد. اگرچه در بخشی از کتاب خود معترف اسـت هـیچ چیـز بـه جـز شـادی و خوشـی مطلـوب 

ای اسـت بـه سـوی اهـدافی بـه جـز نیست. هر چیزی که موضوع میل و خواهش ما است یا وسیله

 به سوی شادی و خوشی یا اگر چنین نباشد از این حیث مطلوبیت دارد کـه قسـمتی خودش و ن
ً
هایتا

  )۱۳۹۰،(میلاز شادی و خوشی است. 

 بنتـام انـهیگراافـراط و تنـد ییـگرالـذت از ترمتعادل که جهت آن از لیم انهیگرالذت ییسودگرا

 فـییک حیتـرج و تفاضـل بـر لیم دیتأک لیدل به که رود می شمار به افتهی لیتعد دگاهید نوعی ،است

 را خـوب واژه ،لیـاز طرفـی از آن جهـت کـه م .انددهینام فییک انهگرولذت ییسودگرا را آن ،لذات

 نـاظر صرف مادی و حسی ذیلذا از اعم ییهاخوشی و هالذت به او نظر در که Happiness معادل

 گروانـهسـعادت دگاهیـد بـا تشـابه در را لیـم انهیسـودگرا دگاهیـد برخی ،رو نیا از .دانستمی ،بود



    با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه قتصادی اسالمیشناسی آموزش در اروش

 

  )۱۳۸۴،(سورکی. انددهینام انهیگراسعادت ییسودگرا ،ارسطو

 ایـن 
ً
حتی اگر استوارت میل نیز این تحویل را در فلسفه اخالق خود انجام نـداده باشـد، نهایتـا

ش اقتصاد را به طور کلی از یک دانـ ،آلفرد مارشال و هم عصرانش هستند که با این تحویل و تقلیل

هنجاری و اخالقی جدا و به یک دانش طبیعی تبدیل کردند. اگرچه که اسمیت و استوارت میـل نیـز 

گرایی اخالقی بودند و به نوعی به دنبال مبانی اخالق در احساسات و طبیعت آدمـی قائل به طبیعت

شال بـا گرایی هنجاری در دانش اقتصاد متعارف بوده است. اما ماربودند و این خود سرآغاز تحویل

 گرایی پایان میایجاد کرسی اقتصاد سیاسی در خارج از دپارتمان اقتصاد به این تحویل
ً
دهد و عمال

  اقتصاد را از اخالق جدا کرده است. 

و معتقـد  کنـدمی یبانین رشته پشتیر نام اییشنهاد جونز در خصوص تغیاز پدر حقیقت مارشال 

 یگفـت بهتـر اسـت بـه جـامـی اسـت. او یو کاربردناب  یهاجداگانه با جنبه یبود اقتصاد، علم

م. پـس یات موضوع بـه کـار ببـریرا در ادب» علم اقتصاد«، واژه »یاسیاقتصاد س«استفاده از عبارت 

 یدر حالاین شد.  ینام گذار» اصول علم اقتصاد«ن رشته، ین اثر او در ایتعجب ندارد بزرگتر یجا

ن یکردند. از نظر مارشال، ایاستفاده م» یاسیاقتصاد ساصول «ك از واژه یکه اقتصاددانان کالسبود 

علوم  یج جهت استقالل علم اقتصاد از کرسیبود که در دانشگاه کمبر یااز مبارزه یر نام، بخشییتغ

خواهـد تـا یاز دانـش آموختگـان مـ یاو به طـور ضـمن گرفت.می خ صورتیتار یو کرس یالقاخ

 یمستق
ً
در  یولـ )دان بـودیمیش ،ونز که قبل از ورود به رشته اقتصادمثل ج(وندندیبه علم اقتصاد بپ ما

ل گذرانـدن یـبـه دل ،ین کـارین کار از تن دادن به چنیخورد که افراد مناسب امی ن حال افسوسیع

 ۱۹۰۳رونـد. سـرانجام در یطفـره مـاخالق،  یدر کرس یعیاء طبا علوم ماوری یکیزیمطالعات متاف

 یاسـیجداگانه اقتصاد را بـه همـراه شـاخه علـوم س یده و کرسد و دانشکیمارشال به هدف خود رس

ت یـالبتـه گالبرا کـه( ات و اخالق استیاضیعلم ر ،نظر مارشال علم اقتصاد اگرچه از س کرد.یتاس

 ین نوع ترکیا
ً
را از نظـر  یمباحث اخالقـحتی روان مارشال که یان پیدر م یول )کندیرد م ب را کامال

ن نکتـه را یـها به داخل متن برده شدند. انوشتیات از پیاضیارها و رزود نمود یلیخ ،دور نداشتند

پـس از ك نبوده است و یاز فهم کامل اقتصاد نئوکالس یمارشال بخش ید گفت که لحن اخالقیز باین

  .از اقتصاد حذف شدند او یمالحظات اخالق یبرختوسط وی 

ه و هـدفش از ایـن جـدا سـازی فقـط فارغ از اینکه مارشال به ُبعد اخالقی اقتصاد نیز توجه کرد

اما آنچه که پـس از مارشـال  ه تحقیق در حوزه اقتصاد بوده است،دعوت از اندیشمندان سایر علوم ب

گرایانه به انسـان و توجـه صـرف بـه برای علم اقتصاد اتفاق افتاد، درحقیقت با توجه به نگرش مادی
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 مسیری که از اسمیت
ً
و استوارت میـل و مارشـال شـروع شـده  بعد مادی انسان، باعث شد تا عمال

 دسـتیابی ز این میان لذات فروتر منتهی گردبود، به تحویل مفهوم خیر و خوبی به لذت و ا
ً
د و عمال

  د. ت القصوی انسان اقتصادی معرفی شوبه شادی ناشی از آسایش تن، هدف و غای

بسـتر تحویـل اخـالق بـه توان نتیجه گرفت علم اقتصاد متعارف در می با توجه به آنچه ذکر شد

گرایـان را بـه امور طبیعی رشد پیدا کرد. مارشال و اقتصاددانان پس از مارشال مطلوب مدنظر فایـده

دند. این تحویل بیشـتر از آن جهـت گیری داشته باشد، تحویل برشادی و شادکامی که قابلیت اندازه

  ند. بود تا اقتصاد را از یک علم کیفی صرف به یک دانش کمی تبدیل ک

در آنجـا کـه شـویم مـی فروض اقتصاد خرد نیز توجه کنیم متوجه این تحویـل ترینمهماگر در 

آموزند انسان عقالیی کسی است که به دنبال افزایش مطلوبیت و افزایش سود اسـت. می دانشجویان

وبی دهد. ایـن دو گـزاره هـم بـه خـاز این رو این انسان همواره مصرف بیشتر را بر کمتر ترجیح می

دهد تنها در صورتی که مطلوب این فرد شادی ناشی از آسایش تن باشد، همـواره مصـرف نشان می

های فردی همچون امید، آرامش، عزت نفس و... بیشتر را بر کمتر ترجیح خواهد داد. سایر مطلوب

 هیچ ترجیحی برای مصرف بیشتر نسبت به کمتر توصیه نمی
ً
  کنند.تقریبا

های اخالقـی بـه امـور میان فیلسوفان اخالق در باب امکان تحویل گزاره فارغ از مناقشه مطرح

رسـد کـه علـم طبیعی و مطلوب یا نامطلوب بودن این تحویل توجه به این نکته ضروری به نظر می

های فالسفه اخـالق در قـرن نـوزدهم اقتصاد متعارف تمامی پیشرفت و توسعه خود را مرهون تالش

  اند.های اخالقی را به طبیعی برای ایشان فراهم کردههاست که امکان تحویل گزار

توان را می ه زیرمجموعه حکمت عملی قرار داشتتر شدن بحث دانش اقتصادی کبرای روشن 

ای فرض کرد که سالیان سال به تنهایی وظیفه حرکت رو به جلـوی ایـن دانـش را بـر همچون دونده

ی، که پایه گذاران دانش اقتصاد امـروزی هسـتند، در عهده داشته است. پس از آنکه فیلسوفان اخالق

های اخالقـی بـه طبیعـی را فـراهم کردنـد، همچـون دونـده نظام اخالقی خود امکان تحویل گزاره

اند مسئولیت حمل چوب را به نفر بعدی بسپارند. در این شرایط بود کـه مانند که توانستهمی امدادی

شدند دانش اقتصاد از سیطره فلسفه اخالق خـارج شـود  فالسفه اخالق خواسته یا ناخواسته موجب

و خود به عنوان دانشی مستقل عمل کند. اگرچه این عمل، منجـر بـه رشـد و توسـعه بـیش از پـیش 

  زیان آن تهی شدن این دانش از محتوای اخالقی بوده است.  ترینمهمدانش اقتصاد شد، اما 

و لـذت بـه  لذتبه  خوبین تحویل گزاره بی شک دانش اقتصاد، رشد و شکوفایی خود را مرهو

های قابل آزمون بـه روش تجربـه را بوده است. تحویلی که امکان ساخت گزاره شادی (آسایش تن)



    با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه قتصادی اسالمیشناسی آموزش در اروش

 

دانـش  ) نشان داده شده، باعث شد۱ه (برای اقتصاد فراهم کرده است. این تحویل که در شکل شمار

کر در اواخر قرن بیستم یعنی دو قرن پـس اقتصاد به یک دانش تجربی تبدیل شود؛ تا آنجا که گری ب

از این تحویل از سیطره ابزارهـای تجزیـه و تحلیـل در دانـش اقتصـاد بـر روش تحقیـق در تمـامی 

ای معتقدنـد حتـی کـه عـده کـرد. این سیطره تا آنجـا پیشـرفت های علوم انسانی سخن گفتدانش

صاد تجزیه و تحلیل کرد. دانش اخالقی توان به وسیله ابزارهای دانش اقترفتارهای اخالقی را هم می

 شود!  که تا قرن بیستم دانش اقتصاد بخشی از آن بود امروز به زیر مجموعه آن تبدیل می

  

   
  : تحویل در بعد هنجاری اقتصاد متعارف۱شکل شماره 

  

  متعارف  اثباتی اقتصاددر بعد تحویل 

نیازمند بررسی سیر تـاریخی  ،اریدر جنبه اثباتی دانش اقتصاد همچون بعد هنج گراییتحویل

بـر ایـن  شناسـیروشاصول موضوعه فعلی دانش اقتصاد متعارف در حـوزه  رایز ؛باشداقتصاد نمی
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. در حقیقـت از آن جهـت کـه کندمی تحویل استوار گردیده و هم اکنون دانش اقتصاد از آن استفاده

گرایی در مروزه نیز قائـل بـه ایـن تحویـلدانند، امی اقتصاددانان امروزی اقتصاد را یک دانش اثباتی

 7.ها استتوجه به کاربرد امروزی این تحویل هاباشند. نکته مهم در این تحویلاقتصاد متعارف می

 شناسـی داشـن اقتصـاد منجـردر روش گراییتحویـلای کـه بـه از این رو اگر بتوان اصول موضوعه

را اثبـاتی اقتصـاد متعـارف  وجـه در  گراییلتحویـتـوان ابعـاد می ،شناختشود را به خوبی بازمی

  .شناسایی کرد

 از اصول خدشه ناپذیر و مـورد اجمـاع  ترینمهم
ً
اصل موضوعه دانش اقتصاد متعارف که تقریبا

اصـل موضـوعه  ،توان یاد کردتمامی اقتصادانان بوده و از آن به عنوان هسته سخت دانش اقتصاد می

  .ترین تحویل در دانش اقتصاد دانستتوان جدیمی ل رافردگرایانه است. این اص شناسیروش

د در یـبا یاجتمـاع -یاقتصـاد یرهایکـه تفسـاستوار است ده ین ایا بر یشناختروش ییفردگرا

را در  یسـازك، روش ساعتیه نئوکالسـیـشوند. به طور خالصه نظر یریگیپ یسطح کارگزاران فرد

ق تمرکـز بـر یـده، عملکـرد آن را از طریچیو پب یك ساعت عجیرد که هنگام مواجهه با یگیش میپ

 ،ن تمثیـلیـدهـد. مطـابق بـا ایهـا مـورد مطالعـه قـرار مها و چرخك از دندهیشناخت کارکرد هر 

سـاعت و البتـه مسـتقل از کـل اجتمـاع،  یهاها و چرخز درست همانند دندهین یکارگزاران اقتصاد

شـود کـه ین اسـتدالل مین چنیبنابرا ).۲۰۰۶، س و آرنسپرگری(واروفاک رندیگیمورد مطالعه قرار م

 یزیـچ یاجتمـاع یهادهیـاز افـراد بـوده و پد یمنطقـ یبیترک ،یاجتماع یها و نهادهاتیتمام هو

ا یـحادثـه  هـر ،دگاهین دی. طبق ا»با هم دارند یاز افراد که روابط مختلف ییهامجموعه«ستند جز ین

از افراد، اسـتعدادها، اعتقـادات و احـوال آن بـا  یب خاصیمحصول ترک ،یاجتماع دهیچیت پیوضع

  )۱۳۸۴ ،ی(قاسم .در دسترس آنها است یط و منابع مادیمح

 یکین روش، روش اقتصـاددانان کالسـیـنکه، اید به دو نکته توجه داشت: نخست ایدر اینجا با

 یـیفردگراشـه در یش رین گراینکه، ایست. دوم ایك نینز و هایکاردو، کید ریویت، دیمانند آدام اسم

                                            
یل در دانش اقتصاد متعارف، روشمهم ٧. بودن  بالذاتله انسان و غایت أشناسی فردگرایانه  است. این تحویل ریشه در توجه به مسترین تحو

یش می دار درکه ثمره آن توجه به فرد به عنوان تنها مرجع صالحیتدارد انسان در فلسفه اخالق کانت   باشد. ارتباط با تشخیص خوب و بد خو

شناسی له امروزه در دانش اقتصاد متعارف بیش از آنکه مبنای اصول هنجاری باشد، مبنای تحلیل و در نتیجه مبنای روشأاما کاربرد این مس

 باشد.تحقیق در اقتصاد متعارف می
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ان سـاختار و یسخت م یقائل به مرزبند یدارد که به نحو آشکار ۱۹مه قرن ین ٨برال آنگلوِسلتیکییل

د از یـدر هر لحظـه از زمـان، با یاجتماع یاقتصاد یهانییان فوق اصرار دارد تبیکارگزار است. جر

از اقدامات گذشته  یتبلوردگاه، ساختار ین دیا ،گرید یانیشود. به ب یکارگزار آغاز و به ساختار منته

ك بـر یش از حـد اقتصـاددانان نئوکالسـید بیتأک ).۲۰۰۶س و آرنسپرگر، ی(واروفاک کارگزاران است

توابع  یابینهیند بهیکه در واقع به فرآ یاقتصاد خرد یهاانیات اقتصاد کالن بر بنیضرورت ابتناء نظر

شـوند، یرنده.... خالصه میگدهنده، واممکننده، وادکننده، مصرفیاعم از تول یهدف کارگزاران فرد

  ن مدعا است.یشاهد ا ترینمهم

ایشـان فـرد را نیـز بـه  ،شـوددر اقتصاد متعارف به همین اصل نیـز خـتم نمـی گراییتحویلاما 

تفاوت این رویکرد با موضوع پیشین در  .کنندکننده سود و یا لذت تحویل میدستگاه عقالنی بیشینه

گـروی گـروی اخالقـی و لـذتبـه تفـاوت در لـذت ،در اقتصـاد متعـارف تحـویلگرایی هنجـاری

امـا در ایـن ، در آنجا سخن از این بود کـه انسـان بایـد اینگونـه باشـد .شودروانشناختی مربوط می

  این است که انسان اقتصادی عقالیی، اینگونه رفتار خواهد کرد.  مسألهرویکرد 

 از آن بـه کــارگزارن عقال 
ً
نــی، اصــول موضـوعه عقالنیــت یــا ابزارگرایــی ایـن اصــل کــه بعضــا

 یانیـباند. به حات استخراج شدهین معنا است که تمام رفتارها از ترجیبد ،شودمی شناختی یادروش

شـود. هـر یسته میت نگریو مطلوب یتمندیتر به تمام رفتارها به عنوان ابزار حداکثرساختن رضاقیدق

حـاتش یترج یارضـا یآورد، نه تنها برایآنچه که به زبان م هر یا حتیدهد و یکه فرد انجام م یکار

ت یـش مطلوبیدر افزا یین توانایشتریش رو، از بیپ یهانهیان گزیسودمند است که عالوه بر آن، در م

ت یـا عقالنیـت کامل ین است که افراد از عقالنین فرض بر ایبنابرا (همان). ز برخوردار بوده استین

رو همچـون شیپ یهاتیبا توجه به مجموعه محدود یتیو قادرند در هر موقعبرخوردار بوده  ٩یابزار

 یاز تـوان محاسـبات یریـگم گرفتـه و بـا بهرهیتصـم ١٠یا منـابع، عقالئـیـت بودجه، زمان یمحدود

ا سودشـان را حـداکثر سـازند. یـدرآمـد  یت انتظاریکرده و مطلوب یابینهینامحدودشان، اقدام به به

  )۱۳۹۲،(سادات

اقتصـاد  شناسـیروشتوان نتیجه گرفـت بـا توجـه بـه اصـول موضـوعه می که گفته شد از آنچه

                                            
8 .Angloceltic 

9 .Instrumental Rationality 

10 .Rational 
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 ،باشـدتوان به هسته سخت این دانش که مورد توافق اغلب اقتصاددانان مـینئوکالسیک که از آن می

به ابزار عقالیـی تحویـل را به فرد و فرد  را جامعه ،دانش اقتصاد جهان هستیدر بعد اثباتی  ،یاد کرد

پردازد که بـه طـور خالصـه در اقتصادی میپیچیده به مطالعه رفتارها و روابط د و از این طریق ربمی

در بخـش بعـدی ایـن پـژوهش بـه بررسـی امکـان ایـن . نشـان داده شـده اسـت )۲(شماره  شکل

  .در اقتصاد اسالمی خواهیم پرداخت گراییتحویل

  

  
  : تحویل در بعد اثباتی اقتصاد متعارف ۲شکل شماره 

  در اقتصاد اسالمی پذیریتحویل

صورت نپذیرفتـه در اقتصاد اسالمی پیش از این تحقیق هیچ پژوهشی  پذیریتحویلپیرامون امکان 

 پرداخته باشد یافت نشده اسـت.پذیری تحویل مسألهطور مستقیم به یا حداقل پژوهشی که به است

ابـزار «هش حبیـب احمـد بـا عنـوان تنها پژوهشی که به نظر نزدیکی نسبی با این تحقیق دارد، پـژو

باشد. وی در این پژوهش ابتـدا ضـمن می »تحلیل برای اقتصاد اسالمی: رویکرد تأیید شده نهاییون

کنـد و نشان دادن اهمیت و نیاز به ابزارهای تحلیل، فقدان آنهـا را در اقتصـاد اسـالمی گوشـزد مـی

دهـد در اقتصـاد پـردازد و نشـان مـییسپس به بررسی ابزارهای نهاییون نئوکالسیک برای تحلیل م

نئوکالسیک شش ابزار کلیدی برای تحلیل وجود دارد. سپس عدم امکان و یا امکان اسـتفاده از ایـن 
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کند و در نهایت در دو مثال به تحلیل رفتار مصرف کننـده و ابزارها را در اقتصاد اسالمی بررسی می

  پردازد.ابزارها میتولید کننده در نگرش اسالمی با استفاده از این 

وی در نهایت پس از تعیین اهمیت مطالعه ابزارهای تحلیلی مناسب و بنیانی خردی بـه منظـور 

توانـد بـرای که ابزارهای نهاییون نئوکالسیک مـی دهدقصد دارد نشان توسعه نظریه اقتصاد اسالمی 

ی اساسـی هـاویژگیل یـتحل او بـا. ردیـتایید و مورد استفاده قرار گ انسان مسلمان یمطالعه رفتارها

بـا اصـول اسـالم ن ابزارها یاکه  هددیمابزارهای تحلیلی نئوکالسیکی به سبک قواعد اسالمی نشان 

    )۲۰۰۲(احمد،  د.نباشنمیدر تضاد 

 .پذیری این تحویل را بررسی کنـداین پژوهش همانگونه که در ابتدا ذکر شد قصد دارد تا امکان

گرایی در دو حوزه هنجاری و اثباتی کـه در قسـمت پیشـین تحویلررسی بخش با ب این از این رو در

اشاره  شد، نشان خواهیم داد که آیا اسالم با تحویل مفاهیم در این دو بعد موافق یا مخـالف اسـت. 

باشـد و در بعـد روش استفاده در بعد هنجاری توجه به نظرات اندیشمندان و مجتهدان مسلمان می

دهـد یـا مر است که آیا اسالم وجود و ماهیت این جزء را مورد پذیرش قـرار مـیاثباتی توجه به این ا

  . کندیموجود چنین ماهیتی را به طور کل انکار 

  اقتصاد اسالمیهنجاری  پذیری در بعدتحویل

پیش از شروع این مبحث، الزم به ذکر است آنچه در ادامه این مقاله خواهـد آمـد، بیشـتر بـه دنبـال 

پذیری گزاره خوبی و خیر به یک گزاره قابل سنجش در دانش اقتصـاد اسـالمی حویلاثبات امکان ت

خصصـان ن و متاچراکه ناگفته پیداست این امر خطیر باید در یک اجمـاع توسـط مجتهـد ؛باشدمی

  انجام گیرد که از توان این مقاله خارج است. یعلوم اسالم

با استفاده از این تحویل توانسته اسـت  و بردیماقتصاد متعارف خوبی و خیر را به لذت تحویل 

اصول موضوعه اقتصاد خرد را بر مبنای کسب بیشترین مطلوبیت بنا کند و هدف کالن اقتصـادی را 

کـه لـذت، قابـل سـنجش و  از آنجـا د ویـماکسب بیشترین لذت برای بیشترین افراد جامعه عنوان ن

  نش اقتصاد شده است.آزمون تجربی است، منجر به رشد و توسعه بیش از پیش دا

سازی و آمـوزش را مدل ،در حقیقت تحویل مفاهیم انتزاعی به ابزارهای انضمامی قابل سنجش

. اگرچه همانگونه که بیان گردید اسمیت در مبانی فلسفه اخالقـش در کندیمپذیر و قابل فهم امکان

در این مفهوم نبـود، به دنبال حصر معنایی اخالق  ،تحویل مفهوم خیر به منفعت شخصی و یا لذت

فعـل اخالقـی را  ،نی همچون بنتـام و میـلایگرااما سایر فیلسوفان اخالق پس از وی باالخص لذت

  دانستند.تنها در افعال حداکثر کننده لذت می
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 وجـود نـداردالزامی به حصر فعل اخالقی به فعل حداکثر کننده لـذت  ،اما در رویکرد اسالمی

تفکیـک بین رفتارهای اقتصادی از سـایر رفتارهـا ، ر آدام اسمیتظهمچون ن ،ن مسلمانامحقق اکثر

 .اندقائل شده

 چـه کـه نیست این اصلی مسأله یدآمی میان به گراییتحویل از سخن وقتیدر حقیقت در اینجا 

 گـذاریپایـه تنهایی به شادی بودن خوب پذیرش با متعارف اقتصاد چه اگر .است خوب تنها چیزی

 میـان از که ستا این یافتن  درپی بلکه ؛نیست خوبی حصر دنبال به اسالمی اداقتص اما ،است شده

تواند رفتارهای اقتصادی یـک فـرد مسـلمان را تفسـیر و تبیـین می بهتر کدامیک ،موجود هایخوب

  .کرد توجه نیز یاقتصاد رفتارهای هایویژگی و نیازها به باید کند. از این رو

تحویل اخالق و خیر به لذت بوده است، به  ،اقتصاد متعارف گرایی در دانشمرحله اول تحویل

نگرش اسالمی با این تحویل حداقل در حـوزه رفتارهـای اقتصـادی مخـالفتی نـدارد. رسد یمنظر 

  :داردیاظهار مشهید صدر در این باره 

 و هـاارزش برخـی قربـانی را خود گاهی و دهدمی ترجیح خود بر را دوستش یا فرزند گاهی انسان

ت احسـاس امور این به نسبت که زمانی تا ولکن کند،می متعالی امور
ّ

 یـک کـه زمـانی تـا و نکنـد لـذ

 یـک ذات حـّب  بنـابراین. کنـدنمـی اقـدام آنها به هرگز نبیند، ضرر و زیان آن به نسبت راجحی منفعت

 ،(صـدر. مدعاسـت ایـن گـواه تـاریخ طـول در تجربـی شواهد و است انسان در ذاتی و فطری گرایش

  )۶۳، ص۱۴۰۱

 :نویسدمی رابطه این در المیزان گرانقدر تفسیر در طباطبایی عالمههمچنین 

ت یـا که گیردمی نظر در را لذتی دهد،می انجام که عملی هر در انسان
ّ

 اسـت، بـدنی و مـادی لـذ

ـی، لـذت ماننـد اسـت فکری لذت یا و آن امثال و ازدواج نوشیدنی، غذا، لذت مانند
ّ
 مـدح، انـس، ترق

قات و عمل که است ذلذای این .آن نظایر صدها و امنّیت ثروت، انتقام، نیک، نام خر،ف
ّ
 انسان عمل متعل

ت همین وسیله به را آدمی خداوند، و دهدمی زینت او نظر در را
ّ

  .است نموده تسخیر هالذ

 از داوندخ که را غرضی آن نتیجه در و آمدبرنمی عملی هیچ انجام درصدد بشر نبود، لذایذ این اگر

 حاصـل هرگـز نسـل، دوام و شـخص بقـای قبیـل از تکـوینی نتـایج همچنـین و داشته نظر در آفرینش

 بـه رسیدن برای نبود حاضر انسان وقت هیچ نبود، لذتی زناشویی و آشامیدن و خوردن در شد. اگرنمی

 مختـل دگیزنـ نظـام نتیجـه در و کنـد؛ تحمل را روحی نامالیمات و بدنی زحمت و رنج همه این آن،

 لغـو شـک بـدون ایجـاد و تکـوین حکمـت و گشـتمـی منقرض بشر نوع و رفته بین از افراد و شدمی

  )۱۱۸و  ۲ ، ص۱۴۱۷،(طباطبایی. گردیدمی
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گرایـان اسـت بیـان که برساخته لـذت خودگرایی نظریهنیز در بررسی  علویجه عزیزی مصطفی

 یکـدیگر با جهاتی از و وفاق دارای هتیج از »ذات حب« دیدگاه با سنجش در خودگراییکه  کندمی

 منـافع و خـود کـه شده آفریده ایگونه به انسان سرشت که نکته این بر دیدگاه دو هر. هستند متمایز

 دیـدگاه دو هر اما. فشارندمی پای کند،می تنظیم را خود زندگی آن راستای در و دارد دوست را خود

  )۱۵۶ ، ص۱۳۸۶ ،(علویجه .متمایزند  »منفعت« تعریف در

توان پذیرفت که با توجه به نظریه حب ذات، اسالم تحویل خوبی و خیـر را بـه بر این اساس می

بلکه بـه آن سـفارش  ،لذت حداقل در حوزه رفتارهای اقتصادی امر مذموم ندانسته و نکوهش نکرده

جه به لـذت در گرایانه خود اغلب از تونیز کرده است. اگرچه نظامات سنتی با توجه به نگرش وظیفه

اخالقـی اسـالم در ایـن میـان نظـام  رسـدیم اما به نظـر ،اندن اخالقی بودن افعال غفلت کردهیتبی

  ثناء بوده است. است

کند. ما در ایـن این پژوهش کفایت نمی دراما این تحویل به تنهایی برای دستیابی به مقصود ما 

از ایـن رو اگـر بتـوان بـا  11ایـم.پذیر بـودهیای قابل سنجش و کمگرایی به دنبال یافتن گزارهتحویل

تـوان بـه ای یافت که قابل سنجش توسط آزمون تجربی باشـد، مـیهای اسالم گزارهاستفاده از آموزه

  این مهم دست یافت.

ی اسالم استخراج کرد که قابلیـت محـک هایی که بتوان از آموزههارسد یکی از گزارهبه نظر می

توان خیر و خوبی را به لـذت، و لـذت رسد میروان است. به نظر می امشآر تجربه را داشته باشد، 

چیزی خوب است که بیشترین آرامـش درون را بـه ارمغـان د و ادعا کرد که آنبررا به آرامش تحویل 

ورد. در آبیاورد و نظام اقتصادی باید بتواند بیشترین آرامش را برای بیشترین افراد جامعه بـه ارمغـان 

  معنای گسترده آن است که در آیات و روایت به آن استناد شده است. ،د و مقصود از آرامشاینجا مرا

 ،ربـط قلـوب ،ثبـات ،امـن ،نهیسـک ،نـانیمانند اطم ییهامفهوم آرامش در قرآن با تأّمل در واژه

لین مفاهیهمچن .و مالحظه است یریگیخوف و حزن قابل پ یت فواد و نفیتثب
ّ
رضا و  ،صبر ،م توک

 .باشندمی با موضوع آرامش مربوط یز به نوعینها نیر اینظا

هـایی اسـت کـه توسـط اسـالم ثمره و نتیجه بسیاری از فعالیـت ،همانگونه که پیداست آرامش

                                            
عدالت خود یـک مفهـوم  رسدیبه نظر مه نظر شهید مطهری در تحویل تمامی اصول اسالمی به عدالت به دنبال این مهم بوده است اما ب .١١

 انتزاعی 
ً
 .و از این رو اگرچه نظریه ایشان به نظر اغلب مجتهدان اسالمی مفید بوده اما متاسفانه کارآمد نبوده است استپیچیده و کامال
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خدا و مومنان است. از همه اینها فراتر  یتوصیه شده است. از طرفی آرامش، ویژگی بسیاری از اولیا

کـه کسـانی کـه ایمـان  خداوند بدانیم، بـا اشـاره بـه ایـن آیـهاگر هدف از خلقت انسان را  عبادت 

ِذ یابند دهند، آرامش میآورند و ذکر خدا را انجام میمی
َّ
َمِئنُّ  َو  آَمُنوا َن یال

ْ
ط

َ
ُبُهْم  ت و

ُ
ل

ُ
رِ  ق

ْ
ـهِ  ِبـِذک

َّ
ال الل

َ
 أ

رِ 
ْ
هِ  ِبِذک

َّ
َمِئنُّ  الل

ْ
ط

َ
وُب  ت

ُ
ل

ُ
ق

ْ
  :ذیل این آیه آمده است المیزاندر تفسیر  .12ال

 دلگرم آن با آدمی که است نیا به زییچ به نانیاطم و است، آرامش و سکون معنای به نانیطما

 بلکـه و است لفظی ذکر از اعم ذکر، از مقصود که است نیا ظاهر کنیل و .شود جمع خاطر و

 بـه برخـوردن و تییآ مشاهده به نکهیا چه است، قلب خطور و ذهن انتقال مطلق آن از مقصود

 آنکـه از بعـد کـه اسـت نیـا شـاهدش. ردیـگ صـورت ایکلمـه دنیشـن به ای و باشد، حجتی

ِذ :دیفرمامی
َّ
َمِئنُّ  َو  آَمُنوا َن یال

ْ
ط

َ
ُبُهْم  ت و

ُ
ل

ُ
رِ  ق

ْ
هِ  ِبِذک

َّ
ال:دیـفرمامی کلی قاعده بعنوان الل

َ
رِ  أ

ْ
 ِبـِذک

هِ 
َّ
َمِئنُّ  الل

ْ
ط

َ
وُب  ت

ُ
ل

ُ
ق

ْ
 کـه اسـت عمـومی ایقاعـده خـود نیا و" ردیگمی آرام دلها خدا ادی با -ال

 ایـ و باشد قرآن نکهیا چه و آن، ریغ چه و باشد، لفظی نکهیا چه باشد،می ذکر انحاء همه شامل

  )۴۸۰، ص۱۱، ج۱۴۱۷طباطبایی، ( .قرآن ریغ

  :کندبیان مین یچندر تفسیر المیزان عالمه طباطبایی در ادامه تفسیر آیه فوق 

ـِذ  نان و آرامش قلب اسـتیاطم شت طوبی که از آثاریمعو به یات طیمراد از ح 
َّ
َن آَمُنـوا َو یال

وبی
ُ

اِلحاِت ط وا الصَّ
ُ
ُهْم َو ُحْسُن َمآٍب  َعِمل

َ
مؤنـث  -بضم فاء -کلمه" طوبی" بر وزن" فعلی"، ل

به طـوری کـه  -تر) است، و صفتی است برای موصوف محذوف، و آن موصوفزهیب (پاکیاط

 ن رویـرا نعمت هـر چـه کـه باشـد از ایز ؛شتیمعا یات و یعبارتست از ح -دیآاق برمییاز س

کـه  ه خوشی و سعادت استیه خوشی زندگی است، و وقتی مایگوارا و مورد غبطه است که ما

ن آرامـش و سـکونی بـرای یابد و از اضطراب خالص شود، و چنـی قلب با آن سکون و آرامش

پـس تنهـا  .کنـدمـان داشـته باشـد و عمـل صـالح یدهد مگر آنکه به خـدا ااحدی دست نمی

 در خسـران و شـر از کسی نیچن آری، .نان خاطر و خوشی زندگی استیه اطمیخداست که ما

 انهـدام که زده هیتک ستونی به آنکه حال و نباشد چگونه و است، سالم و منیا دیآمی شیپ آنچه

 هیـما کنـد، ریتقـد شیبرا چه هر داده، قرار تعالی خدای تیوال تحت در را خود او. ردیپذنمی

 .اوسـت ریـخ بـاز کنـد منع هم اگر و اوست، ریخ کند عطا وی به زییچ اگر اوست، سعادت

                                            
  .۲۸ / . رعد 12
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 )۴۸۸ص، ۱۱ج، ۱۴۱۷طباطبایی، (

  َمْن  :فرموده بیط زندگی نیا وصف در خودش که چنان هم
َ

  َعِمـل
ً
ـرٍ  ِمـْن  صـاِلحا

َ
ک

َ
ْو  ذ

َ
 أ

ثی
ْ
ن
ُ
ُنْح  ُمْؤِمٌن  ُهَو  َو  أ

َ
ل

َ
هُ ییف   اةً یَح  نَّ

َ
 یط

ً
َنْجـزِ  َو  َبة

َ
ُهْم یل ْجـَرُهْم  نَّ

َ
  أ

ِ
ْحَسـن

َ
وا مـا ِبأ

ُ
 ی کـان

َ
ـون

ُ
 در و 13ْعَمل

  َمْن  َو  :فرموده ستندین قلب نانیاطم دارای خدا ذکر با که کسانی وصف
َ

ْعَرض
َ
رِ  َعْن  أ

ْ
  یِذک

َّ
ِإن

َ
 ف

هُ 
َ
 یَمِع  ل

ً
ة

َ
  ش

ً
ْنکا

َ
ُرهُ  َو  ض

ُ
ْحش

َ
قِ  ْومَ ی ن

ْ
ْعمی اَمةِ یال

َ
 و گیزنـد بحـث مـورد هیآ در نکهیا ستین دی. بع14أ

 بـه اشـاره منظـور به شده، قائل آنان برای شتریب زگییپاک و خوانده، ترزهیپاک را نیمؤمن شتیمع

 که کسانی مورد در هست که زییچ ست.ین بیط از خالی حال هر به زندگی که باشد نکته نیا

 بـه آلـودگی از آنـان زنـدگی رایـز دارد؛ شـترییب بیـط هستند قلب آرامش دارای و خدا ادی به

 .است دور هایگوارنا

وبی«جمله  پس
ُ

ُهْم  ط
َ
 بـرای عنـیی اسـت؛ »طـوبی شةیمع -ای و -اةیح لهم« :ریتقد در »ل

 آن خبـر »لهـم« کلمـه و مبتـداء »طوبی« کلمه نیبنابرا تر،بیط شییع ای و زندگی است آنان

 نیـا بـرای شـده باشـد، مقدم است »لهم« ظرف همان که خبرش بر نکره مبتدای اگر و. ستا

 از را اسـت تیـتهن هیما آنچه مقامی نیچن مثل در است. بوده تیتهن نهیزم گفتار نهیزم که دهبو

 گردد؛ خرسند زودتر شده که هم مقدار نیهم به شنونده تا آورندمی زبان به زودتر استعجال در

 .»لك بشری«: ندیگومی »البشری لك« عبارت جای به هابشارت در که چنان هم

 کننـد،می صالح عمل و آورده خدا به مانیا که را کسانی بحث مورد هیآ در سخن، کوتاه و

 بیـط شـییع و زندگی به دنیرس به شوند،می دائمی قلب نانیاطم دارای خدا ادی با جهینت در و

 خـود قبـل اتیـآ بـه هیـآ چگونه شودمی معلوم جا نیهم از و. دهدمی بشارت كین سرانجام و

  کـه همـانطور آری. گرددمی متصل
ً
 .اسـت قلـب نـانیاطم آثـار از شیعـ بیـط میگفتـ قـبال

 )۴۸۹، ص۱۱، ج۱۴۱۷طباطبایی، (

 یسوره فجر  ۲۷همچنین قران کریم در آیه 
َ
 یا أ

ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ُمط

ْ
ُس ال

ْ
ف ترین مقـام عالیُتَها النَّ

توانـد پیـدا داند. در واقع آخرین مقام ارتقائی که یک انسان میمی نفس مطمئنهنفس را 

شود به آن گفت که دارای نفس مطمئنـه که دارای آرامش درون شود که می تکند این اس
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ذیـل ایـن آیـه آمـده  المیـزاناست. یعنی شخصی است با دل و ضمیری آرام. در تفسیر 

  است :

 ی 
َ
 یا أ

ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ُمط

ْ
ُس ال

ْ
ف  اوصـافی با نفس نیا گرفتن قرار مقابل عنیی هیآ اقیس از آنچه ُتَها النَّ

 جملـه از اوصـافش و بـود سـخن مـورد هیـآ نیـا از قبـل کـه انسـانی بـا شده کرذ آن برای که

 نیـا شودمی استفاده شدمی ذکر عاقبتش سوء و کفرانش و فساد و انیطغ و ایدن به اشدلبستگی

 او بدانچـه افتهی سکونت پروردگارش ادی و عالقمندی با که است نفسی مطمئنه، نفس که است

 و شـری و ریـخ چیهـ مالك که ندیبمی ایبنده را خود جهینت رد و دهدمی تیرضا است راضی

 ضرر و نفع و نداشتن و داشتن و مجازی زندگی كی را ایدن زین و ستین خود برای ضرری و نفع

 گسـترش و انیـطغ بـه شود، ییایدن نعمت در غرق اگر جهینت در و داندمی الهی امتحانی را آن

 دسـتی تهی نیا گردد فقدان و فقر دچار اگر و شود،نمی داروا استکبار، و علو به و فساد به دادن

 از و است برجاپای تیعبود در چنان هم بلکه دارد،وانمی شکر ترك و کفر به را او ماتینامال و

، ۲۰،ج۱۴۱۷طباطبـایی، ( .طیتفـر بـه نـه و افـراط بـه نـه شـود،نمـی منحرف میمستق صراط

  )۴۷۷ص

  فرمایند:اهمیت امن و اطمینان و آرامش ناشی از آن مینیز در تأیید   رالمومنینیام حضرت

 ریسـا نبـود او و بـا یدوسـت خصلت همان خاطر باشد، به در او کین خصلت کی یحت یکس اگر 

 نداشتن یگرید و خرد نبود یکیشخص،  در مهم یژگیو دو نبود باستثناء .کنمیم تحمل را کین خصال

 نـاامنی هیـن، مایـد از یجـدائ رایـنیست؛ ز پوشی چشم و گذشت قابل میبرا دو این نی، نبودید) التزام(

 زیـن ینابخرد ناگوارست؛ و و تلخ یکس ازجانب نداشتن خاطر تیامن و .است )گرانیود خودش یبرا(

   )۳۱صفحه  ۱، ج ۱۳۶۹کلینی، ( .ستین یدوست قیال مرده انسان است و انسانی اتیح دادن دست از

توان نقش و اهمیت آرامش و اطمینـان قلبـی وجه به تأکیدات میاز آنچه که در باال ذکر شد، با ت

 آیات سوره رعد به خوبی نشـان مـی
ً
دهنـد را در حیات طیبه مد نظر اسالم دریافت. در حقیقت اوال

ای که در زندگی انسان دارند که ثمره ترینمهمکه ایمان به خدا و عمل صالح فارغ از پاداش اخروی 

. همچنین باالترین مرتبه یک نفس نیـز نفـس است »آرامش«ا مطلوب باشد هبطبع باید برای انسان

 با توجه به فرموده  مطمئن و آرام است که دربرابر نفوسی که دلبستگی به دنیا دارند قرار می
ً
گیرد. ثانیا

از ایـن رو بـه نظـر  .باشـدکارکرد و ثمره دینداری امنیت و آرامـش مـی ترینمهم  رالمومنینیام

 مطلوبیـت و یـا  اسـت آرامش درونیا انسان مومن مسلمان  ولذت در نظر اسالم  ترینمهم
ً
کـه اوال

پـذیر تیها مورد پذیرش است از این رو قابل سنجش و کّم منفعتی است که در فطرت تمامی انسان
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است در نتیجه در علم اقتصاد اسالمی به صورت علمی و تجربی قابـل آزمـون و آزمـایش خواهـد 

  .بود
ً
شـناختی کـه گفتـه شـد همچـون های فردی روانبا توجه به آنچه گفته شد از میان مطلوبثانیا

ترین مطلوب از جهـت سلسـله مراتبـی آرامـش امید، شادی و آرامش، برای فرد مومن مسلمان مهم

  . باید باشد

این رویکرد به این معنی است که افراد به دنبال آرامش درون هسـتند و البتـه از جملـه وسـایل   

برای رسیدن به آرامش تن، آسایش تن است (که مورد توجه اقتصاد متعارف بود) اما تا زمانی کـه مـا  

را به آرامش روان برساند، مطلوب است. اما زمـانی اسـت کـه آسـایش تـن، آرامـش درون را از مـا 

 خواهیم آسایش تن برای آرامش درون مقدمه شود. تا وقتـی آسـایش تـن بـه مـندیگر نمی گیرد،می

خواهمش. اما اگر در یک جایی آسایش مـن منافـات پیـدا کـرد بـا آرامـش دهد میآرامش روان می

اش مریض است. آسایش تنش این است خواهم؛ مثل مادری که بچهدرون، دیگر آسایش تن را نمی

گیرد. این است کـه آسـایش تـن را آرامش درونش را می ،خوابد؛ چون آسایش تنکه بخوابد اما نمی

کند تا آرامش درونش لگد مال نشود. انسان چون طالب آرامـش درون اسـت، آسـایش ال میلگد م

کند به شرطی که ببیند آسایش تن بر آرامش درونش منافات دارد. ولی هرجا که آسایش تن را فدا می

  )۱۳۸۳ ،(ملکیان .پذیریمتن مقدم بر آرامش درون باشد، ما می

در آمـوزش علـم اقتصـاد اسـالمی نسـبت بـه اقتصـاد  تغییرات بسـیاری ،با پذیرش این مفهوم

رقابت آنگونه کـه در دانـش اقتصـاد متعـارف  ،در این شرایط ،به طور مثال .متعارف رخ خواهد داد

شارکت و تعاون پرداختـه خواهـد شـد؛ گیرد، پذیرفته نخواهد شد و بیشتر به ممورد تقدیس قرار می

آرامـش  ،مشارکت و همکاریثمره تل آرامش روان بوده و قا ،چرا که ناگفته پیداست رقابت با دیگران

  درون است.

از طرفی اطمینان و آرامش که در اقتصاد متعارف جایگاهش در حاشیه مباحث خـرد بـا عنـوان 

اصلی دانش اقتصاد اسالمی تبـدیل شـده و در رفتـار  مسألهباشد، به ریسک و نااطمینانی می مسأله

به دنبال حداقل کـردن ریسـک حرکـت خـواهیم کـرد. ایـن مصرفی به جای حداکثر کردن مصرف 

تحویل برخالف رویکرد اقتصاد متعارف، مصرف بیشتر را توصیه نخواهد کـرد، بلکـه مصـرف بـر 

شـود. در حقیقـت بـه بیـان سـاده اساس نیاز و تا آنجایی که منجر به کاهش آرامش نشود توصیه می

یت، اصل و کاهش ریسک و نااطمینانی، فـرع برخالف رویه متداول که حداکثر کردن سود و مطلوب

در نگرش اقتصاد اسالمی کاهش ریسک و نا اطمینـانی اصـل اسـت و رسد یم به نظر ،بر آن است

  فرع بر آن خواهد بود. ،حداکثرسازی سود و مصرف
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مطلوب اجتماعی تلقـی  ترینمهماز جنبه اقتصاد کالن نیز بر خالف اقتصاد متعارف که رشد را 

 امنیت به طور عام و امنیت اقتصادی به طـور خـاص هـدف کـالن ر اقتصاد اسالمی دکند، می
ً
اوال

 دورهگرفته خود قرار 
ً
ی رکود و رونق که در اقتصاد متعارف به دلیل کمک به رشد اقتصـادی هاو ثانیا

 ،در مبادلـه بـین رشـد و ثبـاتاین رویکرد . به بیان ساده خواهد بودشود، غیر قابل توجیه توجیه می

  کند نه بلعکس.جانب ثبات را اتخاذ کرده و رشد را فدای ثبات می

بیشـتر طـرح بحـث بـرای  بخـشهدف از ارائه این  ،در نهایت اگرچه در ابتدا نیز تذکر داده شد

خـوبی و تحویل گـزاره در اقتصاد اسالمی ان گفت رسد شاید بتومیاما به نظر  ،تحقیقات آتی است

 ،نمایش داده شده اسـت ۳شماره شکل که در  لذت به آرامش درون به حب الذات و یا لذت و ،خیر

  .بیاوردتواند ثمرات بسیار مفیدی به ارمغان می
                  

  
  : تحویل در بعد هنجاری اقتصاد متعارف۳شکل شماره 

  در بعد اثباتی در اقتصاد اسالمی  گراییتحویل

چگونه اقتصاد متعارف جامعه را به فـرد و فـرد را بـه که م یدیددر بعد اثباتی دانش اقتصاد متعارف، 

دهد؟ با توجه بـه ابزار عقالنی فروکاسته است. حال باید دید آیا اسالم مجوز چنین فروکاهشی را می

های جوامع هسـتیم فقـط نیـاز بـه ایـن ها و هستاینکه در اینجا ما به دنبال مشخص کردن واقعیت



    با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه قتصادی اسالمیشناسی آموزش در اروش

 

  در اسالم تایید شده است یا خیر.است که آیا ماهیت و وجود این جزء 

شناسـی تحویل جامعه به فرد اسـت کـه از آن بـه روش ،اولین تحویل در دانش اقتصاد متعارف

و  هـادر باب اصالت فرد و یا جامعه در میـان اندیشـمندان مسـلمان بحث .شودفردگرایانه تعبیر می

 دو ا جمع و یا هر دو وجود ندارد. پیرامون اصالت فرد و ی یاجماعو  باشدمی مطرح یتفاسیر مختلف

مرتضی مطهری و عالمه مصباح یزدی د یشهدیدگاه عالمه  ،دیدگاه مشهور در میان عالمان مسلمان

  .باشدمی

کنـد میاز دیدگاه اصالت هر دو دفاع دهد) میشهید مطهری (با تبیین خاصی که از این مسأله  

 نفی و استاد مصباح یزدی انتقادهایی بر این رای وار
ً
امـا در هـر  .کندمید، و اصالت جامعه را کامال

  را فرد اصالت دیدگاه، دو هرحال 
ً
 وجـود در فطـری ییهاسـرمایه وجود به یعنی دارند؛ قبول اجماال

 ،دارد وجـود کـس هـر بـرای اجتمـاعی زنـدگی بـر مقدم و اجتماع از پیش که هستند معتقد انسان

 برای جایی و دهدمین قرار الشعاع تحت صد در صد را فرد هویت جامعه، به فرد ورود که ایگونهبه

  )۴۸، ص ۱۳۸۵ ،(سوزنچی .ماندمی باقی فرد شخصی اراده و عقل

آیـد در مقام اثباتی و تحلیلی همانگونه که از آیات و روایات اسالمی برمـیرسد یالبته به نظر م

 این که اسالم از نقش جامعه و فرد هر دو یاد می
ً
هـای جوامـع بیشـتر نـاظر بـه تفـاوتکند احتماال

 مورد اجمـاع اسـت جوامـع غربـی بـه شـدت  ؛بشری است
ً
چرا که در یک برداشت ساده که تقریبا

گرایانـه که بیشتر روحیات جمع است فردگرا بوده و تاثیرات فرد بر جمع بسیار بیشتر از جوامع شرقی

  دارند.

را به اصالت یکی بـر دیگـری تبـدیل  همسألاگر از لفظ اصالت استفاده نکنیم و  ،در هر صورت

رسـد از نظـر عالمـان یبه نظر م نکنیم و از منظر تحلیلی و اثباتی به دنبال بررسی این مفهوم باشیم

تر با فروکاستن جامعه به فرد مخالفتی شناسی فردگرایانه و یا به عبارت دقیقاسالم با روش مسلمان،

ماهیتی قائـل  ،اسالم برای فرد ،کنند. در حقیقتابت نمینداشته و آیات و روایت خالف این امر را ث

  کند.است و وجود آن را انکار نمی

گرایی در اقتصاد متعارف یک مرحله دیگر نیز داشت و آن هـم فروکـاهش فـرد بـه قـوه تحویل 

فرد عاقل کسی است که  ،شودشناسی ابزارگرایانه یاد میعاقله است در این رویکرد که از آن به روش

ه دنبال حداکثر کردن سود و حداقل کردن زیان باشد. از این رو برای بررسی این تحویل نیاز اسـت ب

  تا جایگاه عقل و عقالنیت را در ادبیات اسالمی بررسی کنیم.

 بـا سـنخهم وجـود درجات نظر از که است یعرش و یملکوت یموجوددر اسالم  عقل قتیحق
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 إن: «نـدیفرمایم  صادق جعفر حضرت. است نیمالعال رب عرش یعنی وجود مراتب نیباالتر

مجلسـی  (  »نـوره مـن العـرش نیمـی عـن نییالروحان من خلق اول هو و العقل خلق جل و عز الله

 )۱۰۹ص  ۱ج  ۱۳۶۳

 اسـت عقـل خداونـد مخلوق و صادر نیاول که است شده نقل  یعل حضرت از یتیروا در

 خداونـد موجـود نیترکینزد عقل رسدیم رنظ به فیتوص نیا با .)۹۶ص  ۱ج  ۱۳۶۳مجلسی،  (

 و اسـت ظاهر هم که است ینوران قتیحق ،عقل. مبراست حق از کننده دور عامل هرگونه از و است

 داده زیـتم باطـل از حـق آن لهیوسـ بـه کـه اسـت لیـدل نیهم به هاکیتار کنندهروشن و مظهر هم

 مراتـب در شـتریب یمنـدبهره زانیـم بـه کـه اسـت یکیتشک یامر ،عقل که دینمایم نیچن. شودیم

: نـدیفرمایم  یعلـ موال چنانکه.است انسان یابیارز یهامالک از یکی و ردیگیم قرار یباالتر

  )۴۳۳ص  ،۲ج  ۱۳۶۶آمدی، ( .»است عالم خداوند به آنها نیترکینزد هاانسان نیترعاقل«

 .شـودمـی تقسـیم) معاش عقل و معاد عقل( مهم و عمده بخش دو به تقسیم یک در دینی عقل

 -دینـی امـور( و متـافیزیکی و مـاورایی امور به مربوط عقالنی یهااندیشه عمدتا معاد عقل از مراد

 شـده توصـیف چنـین  صادق امام از مذکور روایت در که است همان عقل این .است) معنوی

 )۱۱، ص ۱، ج ۱۳۶۹(کلینی  .»آید دست به بهشت و شود پرستش خدا آن با« :که

 و دنیـا ایـن زنـدگی بـه مربـوط عقالنـی یهااندیشـه ،معـاش عقـل از مـراد ما روایی منابع در

 بـا هماهنـگ مـادی حیـات جاری امور تدابیر و زندگی مشکالت و معضالت باره در یشیاندچاره

 تحقـق قرآنـی طیبـه حیـات و) معقـول حیات( آرمانی حیات تا است، آن با سازگار و شرعی قوانین

 )۶۹ص  ۱۳۸۰زاده،ابراهیم( .یابد عینی

 امـام کـه اسـت امـور تـدبیر در و دنیـوی زنـدگی در عقـل کننده تعیین و حساس نقش دلیل به

 :فرمود علی

 جویی چاره) و اندیشه( مانند) ارزش و رتبه حیث از( ایاندیشه و عقلی هیچ. کالتدبیر عقل ال

 )۹۵ص  ۱ج  ۱۳۶۳مجلسی،  ( .نیست زندگی امور در

 تـدبیر داشتن بدون نیز و عقلی محاسبه و اندیشه از برخورداری بدون زندگی که است این علت

 کـه شـودمـی زنـدگی پیچیـده یهابست بن و جهل مسیر در افتادن باعث عقالنی، درست برنامه و

 نخواهد جایی به ره انسان هرگز و نداشته زندگی در درماندگی و گمراهی سرگشتگی، جز سرانجامی

 طبـق رایـ؛ زداشـت خواهد دنبال به نیز را معاد و آخرت خرابی دنیا، و معاش ابیخر نتیجه، در .برد

زاده، (ابـراهیم .»شـودمـی ایمـانی بـی و کفـر موجب ناداری و فقر که بسا چه  پیامبر فرموده

 )۶۹ص  ،۱۳۸۰



    با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه قتصادی اسالمیشناسی آموزش در اروش

 

 کـه فردی به که است اجتماعی عقل و اقتصادی عقل ،زندگی عقل همان تعبیری به معاش عقل

 را مـوثر فعالیت توانایی است اجتماعی و اقتصادی مسائل درگیر نوعی به و کندمی زندگی جامعه در

 ،فراغت اوقات گذران شیوه ،تولید و کار ،مصرف الگوی مانند ییهاشاخص با معاش عقل .دهدمی

 مـتن در کـه مسـائلی از خیلـی و سـالمت ،بهداشـت ،خانوادگی زندگی الگوهای ،معاشرت آداب

  )۵۸ص  ،۱۳۹۱غالمی، ( .دارد ارتباط ،است حمطر ما زندگی

توان اینگونـه نتیجـه گرفـت کـه اسـالم حضـور عقـل معـاش را در رفتارهـای از تعابیر فوق می

رسـد بهتـرین نـوع داند. از این رو به نظر میکند بلکه واجب و ضروری میاقتصادی نه تنها رد نمی

شود. آنچـه توسط عقل معاش اتخاذ می تصمیم گیری فرد در رفتارهای اقتصادی تصمیمی است که

و زیـان یـا بـه عبـارتی مطلـوب و  کنـد مفهـوم سـودفرد مسلمان را از فرد غیر مسلمان متفاوت می

  بحث شد. در مورد آن مطلوب  یا همان سود و منفعت است که در بخش تحویل هنجاری نا

یی هایـک سـری محـدودیتالبته ذکر این نکته الزم است که در اقتصاد اسالمی فرد مسلمان با 

را در مدل وارد کنیم و چه آنها را در مفهـوم  هارسد چه این محدودیتهم مواجه است که به نظر می

کنـد. عقـل معـاش فـرد سود زیان فرد وارد کنیم تغییری در تحویل فرد به عقل معـاش ایجـاد نمـی

که عملکرد آن تا حـدودی ابزار وی برای تصمیم گیری در عرصه رفتارهای اقتصادی است  ترینمهم

  15مشابه عقل ابزاری در دانش اقتصاد متعارف است.

توان اینگونه نتیجه گرفت که اسالم برای فرد ماهیـت و وجـود قائـل با توجه به آنچه گفته شد می

 .ردبـجامعه بزرگ و پیچیده را به افـراد آن تحویـل توان میهای اقتصادی است از این رو  در تحلیل

گیری فرد را در امور اقتصادی و معاش خود بر اساس عقل معـاش جه به اینکه تصمیمهمچنین با تو

در  .توان فرد را در امور اقتصادی به قوه عاقله آن یعنی عقـل معـاش تحویـل کـردکند میتوصیه می

 و فـرد را بـه عقـل معـاش ،جامعه را به فردتوان می ،شودمالحظه می ۴شکل نیتجه همانگونه که در 

   اد.و یا تقلیل د تحویل
  

                   

                                            
داند اما مدعای این پژوهش این اسـت کـه در تنها عقل مورد قبول را عقل ابزاری می ،. توجه به این نکته ضروری است که اقتصاد متعارف ١٥

 نه در همه رفتارها . دیدگاه اسالم عقل معاش  که مبنای آن محاسبه سود و زیان است تنها در حوزه رفتارهای اقتصادی مورد پذیرش است و
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  : تحویل در بعد هنجاری اقتصاد متعارف۴شکل شماره 

  نتیجه گیری 

در اقتصـاد  هااین پـژوهش در پـی تحویـل مفـاهیم و پدیـده ،همانگونه که از ابتدا مشخص گردید

صـاد اسالمی همچون دانش اقتصاد متعارف به جهت کمک به افزایش سرعت پیشرفت آمـوزش اقت

باشد. از این رو برای دسـتیابی بـه ایـن مهـم ابتـدا ضـمن های اقتصاد میاسالمی در میان دپارتمان

ی هنجاری و اثباتی در دانش اقتصاد متعارف نشـان دادیـم کـه دانـش هااشاره به نحوه تحویل گزاره

و آن را بـه  تلـذرا بـه  خوبیاقتصاد برای سادگی و ایجاد ابزار تحلیل چگونه در بعد هنجاری گزاره 

تقلیـل  ابزار عقالیـیو فرد را به  فردرا به  جامعهتحویل کرده و همچنین در بعد اثباتی چگونه  شادی

    .داده است

ی هنجاری موجـود را  بـه هادر بخش بعد نشان دادیم که اگر دانش اقتصاد اسالمی بتواند گزاره

رکـت رو بـه جلـو در ایـن  دانـش سـرعت پیشـرفت و ح ،ی قابل تجربه و آزمون تبدیل کندهاگزاره

ی ایافتن گزاره ،در این باب مسأله ترینمهمهمچون اقتصاد متعارف بسیار بیش از پیش خواهد شد. 

دانان مسلمان برای تحویل مفهوم خیر، خوبی دقابل آزمون توسط فیلسوفان اخالق مسلمان و اقتصا

پیشـنهاد ایـن پـژوهش بـا  .ی اسـتو سعادت در اقتصاد به یک مفهوم  قابل سنجش و آزمون تجرب

مفهـوم آرامـش درون بـوده اسـت. بـه ایـن ترتیـب اقتصـاد اسـالمی  ،توجه به آیات و روایات قرانی



    با استفاده از رویکرد تحویل گرایانه قتصادی اسالمیشناسی آموزش در اروش

 

(اسـایش روان) تحویـل  خیر و خوبی را به لذت و یا حب الذات و آن  را بـه آرامـش درونتواند می

دی همچون تغییر در تحلیل رفتـار تواند ثمره تغییرات بسیاری در نظریات اقتصاد. این تحویل میبر

ترین بخش این اقتصاد و همچنین تغییـر مصرف کننده و تولید کننده در اقتصاد خرد به عنوان اصلی

هـای کـالن در هدف نهایی اقتصاد مبنی بر افزایش امنیت اقتصادی به جای رشد اقتصادی در مـدل

  اقتصادی و توجه به ثبات اقتصادی گردد.

اقتصاد اسالمی هم چون اقتصاد متعارف در آموزش قائل به تحویـل و تقلیـل  در بعد اثباتی نیز

اگرچـه اقتصـاد  .شودتعبیر می که از آن به عقل معاشاست جامعه به فرد و فرد به قوه عاقله جهان و 

وجـه اخـتالف  تـرینمهمامـا  ،تفاوت چشم گیری با اقتصاد متعـارف نـدارددر بعد اثباتی اسالمی 

اقتصاد اسالمی عدم امکـان تسـری رفتارهـای اقتصـادی بـه تمـامی دانش عارف و دانش اقتصاد مت

باشد. اقتصاد متعارف با پذیرش عقل ابزاری به عنـوان تنهـا عقـل قابـل دفـاع و رفتارهای فردی می

  .باشد.مدعی امپریالیسم یا همان سیطره روش شناسی اقتصاد بر تمامی رفتارهای فرد می ،صحیح

توان نتیجه گرفـت بـرای آمـوزش اقتصـاد اسـالمی بـه دانشـجویان فته شد میبا توجه به آنچه گ

فرد مسلمانی که در رفتارهای اقتصـادی از عقـل «توان رفتارها و روابط پیچیده اقتصادی را به می

رد. ایـن بـتحویـل »نهای فـردی بـه دنبـال آرامـش دروو از میان مطلوب کردهمعاش استفاده 

  رد آموزش اقتصاد اسالمی کمک شایانی بکند.تواند به پیشبسازی میساده

 توجه کرد که تحویل
ً
پـذیری در نهایت همانگونه که پیش از این ذکر شد باید به این نکته مجددا

ن تنهـا و تنهـا اها به نظر بسیاری از محققـنه تنها در علم اقتصاد اسالمی بلکه حتی در تمامی دانش

بـرای آمـوزش در مقـاطع تنهـا اید به بیانی بتوان گفـت برای آموزش مفید فایده خواهد بود. حتی ش

. برای پژوهش و سیاست گذاری استمناسب م ،باشدسازی میاولیه و سطوح پایین که نیاز به ساده

 و بالشک باید به سمت رویکردهای کل گرایانه
ً
  سیستمی و پیچیده حرکت کرد. ،قطعا
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