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روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪﯾﻮی رﻓﻮﮔﺮ

*

ﭼﮑﯿﺪه
رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺮﻫﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورده ،ﺗﺤﻮﯾﻞ)ﻓﺮوﮐﺎﻫﺶ( ﺟﻬﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﻫﺮ داﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﺳﺎده و ﮐﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ اﺟﺰاء ﮐﻮﭼﮏ و
ﺳﺎده ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ رواﺑﻂ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻨﺠﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻌﺎدت و ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﺬت ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎدی
و ﯾﺎ آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮد ،و در ﺟﻨﺒﻪ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮد ،و ﻓﺮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﯾﺎ ﻋﻘﻞ اﺑﺰاری
ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮد و آن را ﺑﻪ دارﻧﺪه ﻗﻮه ﻋﺎﻗﻠﻪ ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﺮد .اﻣﺎ در ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺐ اﻟﺬات و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺬت ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎم ﻟﺬتﻫﺎ و ﺳﻮدﻫﺎ ﻓﺮد ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آراﻣﺶ درون و ﯾﺎ آﺳﺎﯾﺶ روان اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮی و ﮐﻞﻧﮕﺮی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑـﻪ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ اﺗﻔـﺎق ﻧﻈـﺮی ﭘﯿﺮاﻣـﻮن اﻧﺘﺨـﺎب
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد در ﺑﺮرﺳﯽ داﻧﺸﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ رﺷـﺪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻮم در ﻗـﺮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ روﯾﮑﺮد ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮی در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ً
از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌـﯽ در ﺣـﻞ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺸـﺮی
ﺧﺒﺮ از ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ را راﻫﻨﻤـﺎی ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻠـﻮم ﺑـﺮای درک ﻣﻔﻬـﻮم
ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ ﻓﯿﺰﯾـﮏ ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﻧﯿﺘـﻮﻧﯽ و
ﻇﻬــﻮر ﻓﯿﺰﯾــﮏ ﮐﻮاﻧﺘــﻮم ﺳــﺎﯾﺮ ﻋﻠــﻮم ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ ﭘــﺬﯾﺮش ﻧﺎﮐﺎرآﻣــﺪی روش ﺟﺰﺋــﯽ ﻧﮕــﺮ -اﺗﻤﯿﺴــﺘﯽ،
ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ -دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺒﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﺣﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﯽ 1در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻢ آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر

ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻧﮕﺮش ﺟﺰﺋﯽ و اﺗﻤﯿﺴﺘﯽ از ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش و ﺣﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای و ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای ﺗـﺎ ﺣـﺪودی از اﻓـﺮاط
در روش ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺪرﺳﺎن و اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ روﯾﮑﺮدﻫـﺎی
ﺟﺰﺋﯽاﻧﮕﺎراﻧﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در داﻧـﺶ اﻗﺘﺼـﺎد ﺟـﺪیﺗـﺮ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﮔﺴـﺘﺮش
روﯾﮑﺮدﻫﺎی رﻗﯿﺐ و ﻫﺮﺗﻮدوﮐﺲ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎد روی ﺧﻮﺷـﯽ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﻧﺸـﺎن
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺮﺑﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﻗﺘﺼﺎد -ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن
وارد ﻣﯽﺷﻮد -ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﺖ را ﺑﺎﯾـﺪ در اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮی و
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ از ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ً
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻣﮑـﺎنﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ .داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿـﺎز دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و در ذﻫـﻦ ﺧـﻮد ﺑﭙﺮوراﻧﻨـﺪ .درک ﺟﻬـﺎن ﻫﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز و ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﺎدی اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ و ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
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1. Ludwig von Bertalanffy

 . ٢در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺟﺰی ﻧﮕﺮ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا از آﻣـﻮزش
ﺣﺮوف ﺳﭙﺲ ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت ﺳﺎده ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻮن ﺻﻌﺐ و دﺷﻮار را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﮔﺴـﺘﺮش ﯾـﮏ رﺷـﺘﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ در دوران ﻣﻌﺎﺻـﺮ
اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻫﺘﺮودوﮐﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘـﺎدات درﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺣﻘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه درﺧـﻮر و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷـﺄن ﺧـﻮد در آﻣـﻮزش
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﯿﻨﺰﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺮدی ﺑﺮای ﻣـﺪلﻫـﺎی ﮐـﻼن ﺧـﻮد
ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻬﺎدﮔﺮاﯾـﺎن ﻧﯿـﺰ ﭘـﺲ از
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﻣﻮزش و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺰرگ
و ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺑــﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و اﺟـﺰاء ﮐﻮﭼـﮏ و ﻗﺎﺑـﻞ ﺳــﻨﺠﺶ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ،ﻗﺎﺑــﻞ اﻧﺘﻘـﺎل اﺳــﺖ.
ﺗﺨﺼﺺﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ اﮔﺮﭼـﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﻧﻈـﺮ دور داﺷـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
روﯾﮑﺮد ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻧﮕـﺎه
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮐﻞﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن ﻫﺴـﺘﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری ﺑﺎﯾـﺪ از روش
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد .ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻬـﺎن
در ﻧﮕﺮش اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺟﺰای ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﯿﻨﻪ رﺷـﺪ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑـﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ اﯾﻦ داﻧﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ،اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐـﻪ داﻧـﺶ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف در ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری و اﺛﺒﺎﺗﯽ ﭼﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺸـﺎن
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞﻫﺎ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﯾـﻦ
اﺟﺰاء و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﺳـﺖ و
اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺧـﺎﻟﯽ از ﻟﻄـﻒ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤﻮﯾـﻞ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﺟﺰء از ﻧﻈﺮ اﺳـﻼم وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ) ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ﮔﺮاﯾﯽ( در داﻧﺶ را ﺑﺎﯾﺪ از دوران ﻧﯿﻮﺗﻦ و ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻼﺳـﯿﮏ
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ً
داﻧﺴﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اوﻟﯿﻦ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آن ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮد ،داﻧـﺶ ﻓﯿﺰﯾـﮏ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ از ﺳﯿﻄﺮه ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ً
ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﯿﺪا ﮐـﺮده و ﺑـﺎ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ )ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ﮔﺮاﯾﯽ( در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﻪ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ دارد اﺻﻞ اول آن ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ادﻋﺎ )ﻧﺘﯿﺠﻪ( ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺳﺘﯽ ﯾﮏ ادﻋﺎ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﯾـﮏ
ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار ﺑﯿﺎن ﻋﺪد )رﯾﺎﺿﯿﺎت( اﺳﺖ ،و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ادﻋـﺎﯾﯽ درﺳـﺖ اﺳـﺖ
ً
ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﺷـﺨﺺ و زﻣـﺎن و ﻣﮑـﺎن ،ﺗﮑﺮارﭘـﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺿـﻤﻨﺎ ادﻋـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری رﯾﺎﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ" :ﺗﻨﻬـﺎ راه ﺑﯿـﺎن و اﺛﺒـﺎت و ﯾـﺎ ﻧﻘـﺾ ادﻋﺎﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
درﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻋﺪد و رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ" .ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾـﻦ
اﺻﻞ ،اﺻﻞ دوم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ" :ﻫﻤﻪی ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎناﻧﺪ را ﻣﯽﺷﻮد ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل)در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﻣـﺪل ﻧﻈﺮﯾـﻪ ی ﻫﻤـﻪ
ﭼﯿﺰ( ﺗﻮﺻﯿﻒ )ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ( ﮐﺮد" .و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻞ از اﺻـﻮل ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ:
"ﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺗﻌﺪادی ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ )ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗـﺎ آن ﺟـﺎ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ) ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺣﺪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ" .ﻧﯿـﻮﺗﻦ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ
ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﺧﺮﻣﯽ(۲۰۰۸ ،
ﺑﺎ رﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺮدﻣﺪاری ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﯿـﺰ از اﯾﺸـﺎن ﭘﯿـﺮوی
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از ﻋﻠـﻮم ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻋﻤـﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﮐﺎرت ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻔـﺲ و ﺟﺴـﻢ ﺑـﻪ اﻧﻔﮑـﺎک
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
اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪار و دﯾﺪار از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮏ و ﺣﺲ )ﻋﻘﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ( ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ رای
داد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺎﺑﺰ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ذﻫﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎم ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻣﻮر ﻓﮑﺮی ﻓـﺮد و ﯾـﺎ ﺣﺮﮐـﺎت
ﺟﺴﻤﯽ ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺴﺖ و در واﻗﻊ ذﻫﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺑﺮ ﺧﯿﺎل و ﺧﯿﺎل ﺑﺮ ﺣﺮﮐـﺎت
ﺟﺴﻤﯽ ﺣﯿﻮان ﻧﺒﻮده .در واﻗﻊ ذﻫﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺣﺮﮐﺎت ارﮔﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از اﺟـﺰاء آﻟـﯽ .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺎﺑﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻢﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨـﺪ ،وﻟـﯽ اﺳـﭙﯿﻨﻮزا ﻣـﺪﻋﯽ

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﮔﺮدﯾﺪ روش رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﻪ اﺑﺘﻨﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﯿﻂ اوﻟﯿﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻠﻞ ﻓـﺎﻋﻠﯽ
ﺣﻮادث در ﺑﻄﻦ رواﺑﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﻄﻪ روان ﺳﺮﯾﺎن داده اﺳﺖ) .ﻣﺤﻤﺪیاﺻﻞ(۱۳۷۴ ،
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﯿﺎ ،رو ﯾﺪادﻫﺎ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎ ،روﻧـﺪﻫﺎ ﯾـﺎ
ً
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮی از اﺟـﺰای ﻓﯿﺰ ﯾﮑـﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪه آن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ.
»ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺧﺎص ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﯾﻪایﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد« .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﺗﺤﻮ ﯾﻞﮔـﺮا درﺑـﺎره رﯾﺎﺿـﯿﺎت ﻣﻌﺘﻘـﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻮ ﯾﻞﮔﺮا در
ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺗﻢﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻏﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ذﻫﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺑـﻮد ﻫﻤـﻪ ﻋﻠـﻮم ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻮ ﯾـﻞ ﺑـﻪ
ﻓﯿﺰ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ،ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﻈﺮﯾﺎت را ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﻣﻘﺪم ﺑـﺮ ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾﯽ
ﻫﻮ ﯾﺎت و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺤﻮ ﯾﻞ را راﻫﯽ ﺑﺮای وﺣﺪت ﻋﻠـﻮم ﻣـﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺪل ﺗﺮﺟﻤﻪای ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ اوﻟﯿﻪ ،ﺑـﻪ و ﯾـﮋه ﮐﺎرﻧـﭗ و ﻧـﻮ ﯾﺮات،
ﻣﺪل اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﻣﺘـﺎﺧﺮ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻤﭙـﻞ و ﻧﯿﮕـﻞ و ﻣـﺪل
ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎن ﮐﻤﻨﯽ و ﭘﺎول اﭘﻨﻬﺎﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘـﺖ در اﯾــﻦ دوره آرای ﺗﺤﻮ ﯾـﻞﮔـﺮای ﻣـﺎخ ،ﭘﯿﺮﺳــﻮن و دوﺋـﻢ ﺻــﻮرت ﺑﻨـﺪی واﺿــﺢ و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل آﺗﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑـﺮ رﺷـﺪ و ﺗﺤـﻮل ﻓﻠﺴـﻔﻪ در اروﭘـﺎ ﻧﻬﺎدﻧـﺪ.
ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮ ﯾﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﻠﻘﻪ و ﯾﻦ ،ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺎخ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎخ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎسﮔﺮاﯾـﯽاش

١

ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ دو ﻓﮑﺮ ﻣﻬﻢ ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻫﻤـﺎن روش ﺗﺤﻘﯿـﻖ درﺳـﺘﯽ
اوﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮی ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪارﮔﺮاﯾﯽ ٢ﮐﻪ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮ ﯾﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎ آن ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ.

ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻗﺪرت ﺗﺌﻮریﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻮض ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳـﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .ازدواج دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣـﺎخ ﺑـﺎ ﻣﻨﻄـﻖ راﺳـﻠﯽ ،ﻋﺼـﺮ

ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ٣را آﻏﺎز ﻧﻬﺎد ،و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﺌﻮریﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آﮐﺴﯿﻮﻣﺎﺗﯿﻚ،
1 . sensationalism
2 . metaphysics of phenomenalism
3 . hypothtico- deductivism

١٣٨

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .ﮔﻮ ﯾﯽ ﻃﺮﻓﺪاران دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﺿـﯽ  -اﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﻫـﯿﭻﮔـﺎه
ً
اﻧﺪﯾﺸﻨﺎك اﯾﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آﮐﺴﯿﻮﻣﺎﺗﯿﻚ ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗـﺎزه و ﮐﺸـﻒ ﻣﺠﻬـﻮﻟﯽ دﺳـﺖ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،و درﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽﺷﺎن ،از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﯽﺛﻤﺮﻧـﺪ .ﻣﻨﻄـﻖداﻧـﺎن اﯾـﻦ
ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﮑﻮن و ﯾﺎ رﺷﺪ ﺗﺌﻮریﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮی ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،و ﺗﻨﻬـﺎ ﻫﻤـﯿﻦ را ﻣـﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻚ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻖ راﺳﻞ در ﻋﺮﺻﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،دﺳﺖ ﻣﻨﻄﻖداﻧﺎن ﻋﻠﻢ دوﺳـﺖ را ﺑﺴـﺘﻪ ﻧﮕـﺎه داﺷـﺖ و ﺑـﺮ
ّﺑﺮاﯾﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻬﺎد) .ﺳﺮوش(۱۳۷۸ ،
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻣﻮزه ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷـﯽء ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﭼﯿـﺰی
ً
ﺑﯿﺶ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اﺟﺰاء ﺳﺎدهﺗﺮ ﻧﺒﻮده و اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻣـﯽﺗـﻮان ﮐـﺎﻣﻼ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺮﮐﯿـﺐ
اﺟﺰاﯾﺸﺎن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد .در واﻗﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﮐـﻨﺶﻫـﺎ در ﻗﺒـﺎل
ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ،ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ادﻋـﺎی ﺑﺮﺧـﯽ
اﺛﺒﺎتﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ وﻓﻖ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾـﮏ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ آﻣﻮزه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روﺷـﯽ ،ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﭼﺸـﻢاﻧﺪاز
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽدﻫـﺪ) .ﻣﺤﻤـﺪیاﺻـﻞ،
(۱۳۷۴
ً
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ :اوﻻ ﺻـﻮرت ﺧﻔﯿـﻒﺗـﺮ
ﺗﺤﻮ ﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺼﻮرات و ﻋﺒﺎرات ﺗﺌﻮرﯾﻚ را ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرات و ﺗﺼﻮرات ﻣﺨﺒﺮ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد ،ﻟﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺮﻃﯽ از ﻫﻤـﻪ ﺗﺼـﻮرات
ﺗﺌﻮرﯾﻚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎرات ﺗﺌﻮری ،ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﺗﺤﻮ ﯾﻞ ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داد.
ً
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در اﻣﺮ آﻣﻮزش اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕـﺮ ﻗﻄﻌـﺎ و ﺑﯽﺗﺮدﯾـﺪ
ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺣـﺪاﻗﻞ در ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺰاء ﮐﻮﭼﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ روﯾﻪ ﺣﺘﻤﺎ رﻫﺰن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف
ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ داﻧﺶ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴـﯿﺎر
ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در دو دﺳﺘﻪ
ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :ﮔﺮوه اول ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻞ ﮔﺮاﯾﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد
ﻣﺘﻌﺎرف ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺘﺮودﮐﺲ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﻪ

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد اﺳﺖ.
اﻧﺪی دﻧﯿﺲ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﮐـﻞ ﮔﺮاﯾـﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺘﻌـﺎرف
ﻣﯽﭘﺮدازد .وی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪاش ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣـﺎرﯾﻮ ﺑﺎﻧـﮓ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿـﺐ دو ﺗﻀـﺎد
ﮐﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻣﻨﺤﺼﺮ از ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻞ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .وی ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺿـﻮح ﺗﻮﺟـﻪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و درک ﻧﺎدرﺳﺖ از راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﻗﺘﺼﺎداﻧﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞﮔـﺮای ﺑـﺎزار
آزاد ﻫﻤﭽﻮن ﻟﻮﮐﺎس و ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮓ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ ،ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﭘـﺮدازان ﮐـﻞﮔـﺮای
اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﯾﮏ و اﺳﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﯾـﻦ دو،
ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﯽ اﯾـﺪوﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ دﺳـﺖ ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ً
ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﻦ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای
روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ادﻋﺎی ﮐﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ دﺳـﺖ ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ ،ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺒـﺎﻧﯽ دوآل )دوﮔـﺎن( راﺑﻄـﻪ
ﻣﺘﻀﺎدی را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺨﺶ اول ﻓﺮﺿﯿﻪ واﻗﻌﯽ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ در آن ﺳـﺎﮐﻨﯿﻢ ،ﺑـﻪﻧـﺎم
ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛ ﻓﺮﺿﯿﻪای ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در آن ﺑﻪﺻﻮرت ﯾـﮏ ﮐـﻞ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ
درﻣﻮرد ﺣﻮزه و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﻤﻌﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
اﻗﺘﺼﺎد آزاد از اردوﮔـﺎه ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾـﺎن اﺳـﺖ؛ ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻧﮕـﺎه ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ
روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارد و ﻫﻢ آن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻫﻢ ،درﻣـﯽﯾـﺎﺑﯿﻢ ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﮐﻞ و ﻧﺴﺨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﺳـﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻤﯿﺖ اﺳـﺖ ،ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ،ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮای دﻗﯿﻖ آن و ﭼﻪ آﻧﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﺧﺪای ِ
ﻫﻮور ﺑﻪﻃـﻮر دﻗﯿـﻖ آن را
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ِ

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دروﻧﯽ ﮐﺮدن )ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐﺮدن( ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد آزاد و ﺟﻬـﺎن ﮐـﻞ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻏﯿـﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ آن را
وﻓﻖ دادن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ) .دﻧﯿﺲ(۲۰۰۰ ،
از ﻣﻘﺎﻻت ﮔﺮوه دوم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮوس ﻓﻠﯿﭗ و دﯾﻮﯾﺪ ﯾﺎﻧﮓ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﺸـﺎن در ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ،ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﺮدی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﻢ« ،ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ

١۴٠
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ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺣﻮزه ﺗﺌﻮری اﻗﺘﺼﺎدی دارد ،ﻣﯽﭘﺮدازﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﺿـﻤﻦ
اﻧﺘﻘﺎد از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد،
اﻋﻢ از ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ و واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻋﻠـﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ روﯾﮑﺮد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘـﺬﯾﺮش ﻏﯿـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدی
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در درون اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑـﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ) .ﯾﺎﻧﮓ و ﻓﯿﻠﯿﭗ(۲۰۰۲ ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻣﮑـﺎن ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾﯽ در آﻣـﻮزش اﻗﺘﺼـﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در اداﻣﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ را در دو ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری و اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؛ اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ را ﻓﻘﻂ در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ارزﺷـﯽ و اﺧﻼﻗـﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ اﮔـﺮ
ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻻاﻗﻞ ﻫﻢﺗﺮاز و ﻫﻢرﺗﺒﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ اﯾـﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺟﺎن ﻧﻮﯾﻞ ﮐﯿﻨﺰ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.

وی ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ :اﻗﺘﺼﺎد اﺛﺒﺎﺗﯽ 4ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ وﺿـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﯽﭘـﺮدازد،

اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺠﺎری 5ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﻫﻨـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی 6ﮐـﻪ
وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب را دارد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ دو
ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎ در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻔﺼـﻞ اﺳـﺖ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎی داﻧـﺶ اﻗﺘﺼـﺎد
ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺎن ﻫـﺮ ﻣﻄﻠﺒـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾﯽ در ﻓﻠﺴـﻔﻪ
اﺧﻼق ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎی داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد از درون اﯾﻦ داﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ .در
ﯾﮏ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ،ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﺎن در ذﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
4. positive economy
5. normative economy
6. art of economics

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼق ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮا ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،داﻧﺴﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﺑﻪ آن
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ارزﺷﯽ اﺧﻼﻗﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﻨـﺎﯾﯽ ﻋﻠـﻮم را
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده ،آنﮔﺎه ﯾﮑﯽ را ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑـﺮد .ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾـﺎن اﺧﻼﻗـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﻣﺤﻤﻮﻻت اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﺤﻤـﻮﻻت را ﺑﯿـﺎنﮔـﺮ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪهاﻧـﺪ .وﻇﯿﻔـﻪ
ﻓﯿﻠﺴﻮف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣـﯽروﻧـﺪ.
ً
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮب )ﻣﺜﻼ( ﺑﻪ »ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم« ﯾﺎ »ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻟﺬتآور اﺳـﺖ« ،ﻧﻤـﻮدی
از ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺧﻼق از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﺧﺰاﻋﯽ(۱۳۸۱ ،
ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف در ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮد در دل ﻓﻠﺴـﻔﻪ اﺧـﻼق رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آدام اﺳﻤﯿﺖ ﭘﺪر ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،اﺳـﺘﺎد ﻓﻠﺴـﻔﻪ اﺧـﻼق ﺑـﻮده و ﺗـﺎ دوران آﻟﻔـﺮد ﻣﺎرﺷـﺎل،
اﻗﺘﺼﺎد در ذﯾﻞ داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اوﻟﯿـﻪ در ﺣـﻮزه
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻨﺠﺎری و ارزﺷﯽ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف داﻧﺴﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ آرای ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼﻗﯽ آدام اﺳﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻨـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺘﻌـﺎرف را ﭘﺎﯾـﻪ ﮔـﺬاری ﮐـﺮده،
آﻧﻘﺪر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺧﻼﻗﯽ از آن ﺑﻪ "ﻣﺴﺄﻟﻪ آدام اﺳﻤﯿﺖ" ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺎ ﻃﯿﻔﯽ دﯾﺪن ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺧﻼﻗﯽ آدام اﺳﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ اﺳﻤﯿﺖ در
اﯾﻦ ﻃﯿـ ـﻒﻫـ ـﺎ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﺧﻼﻗﯽ را از ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﺮوﺗﺮ ﺟﺪا ﺳـ ـﺎﺧﺘﻪ اﺳـ ـﺖ.
ﯾﻌﻨــــــﯽ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻨﺶ ﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮدی ﻓﺮد را درﺑﺮدارد ﻧﯿﺰ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺧﻼﻗﯽ اﺳﻤﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮﺧﻮاﻫﺎﻧـــــﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
دارد) .ﺻﺎﻧﻌﯽ دره ﺑﯿﺪی و رﺿﺎﯾﯽ(۱۳۸۸ ،
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ اﺳﻤﯿﺖ در ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺧﻼﻗﯽ از ﻫﻤﺪردی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓﻀـﯿﻠﺖ
اﻋﻼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آن زﻣﺎن ﮐﻪ وارد ﮐﺘﺎب ﺛﺮوت ﻣﻠﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻧﻔﻊ ﺷـﺨﺺ ﻧﯿـﺰ ﻓﻀـﯿﻠﺖ
ﻗﺎﺋﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ وی ﻃﯿﻒ ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﺷﺨﺼــﯽ در داﯾﺮه ﮐﻨﺶﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪﭘﺬﯾﺮ و در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬـــﺖ او ﻃﺮﺣﯽ از ﻓﻀﺎﯾﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻃﯿﻒ ﻓﻀﺎﯾﻞ از اﺷﮑﺎل ﺿﺮوریﺗـــﺮی
ﻣﺎﻧﻨـ ـﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺎ اﺷﮑﺎل واﻻﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری ﺑﺴﻂ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﯿـ ـﺎن ﻓﻀـ ـﺎﯾﻞ ﺑـ ـﻪ

١۴٢
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اﺳﻤﯿﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻌﻨﺎی واﻻی اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﻀﺎﯾﻞ واﻻ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗـﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
)ﺻﺎﻧﻌﯽدرهﺑﯿﺪی و رﺿﺎﯾﯽ(۱۳۸۸ ،
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﻤﯿﺖ ﺑﻪ اﺧﻼق در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد راه را ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﭘـﺲ از او ﺑـﺎز ﮐـﺮد ﺗـﺎ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮﻧﺪ .ﻓﺎﯾﺪهﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﻨﺘـﺎم ،ﺟﻤﯿـﺰد ﻣﯿـﻞ و
اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ را ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ داﻧﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪهﻣﻨﺪ ﺑـﻮدن ﻟـﺬت
را ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﺑﯽ و ﺳﻌﺎدت را ﺑﻪ ﻟﺬت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺳﺘﻮارت
ﻣﯿﻞ در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻫﻤﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺎﯾﺪه را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،از اﭘﯿﮑـﻮر ﺗـﺎ ﺑﻨﺘـﺎم ،از ﻓﺎﯾـﺪه
ً
ﭼﯿﺰی در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻟﺬت ﻣﺮاد ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن دﻗﯿﻘﺎ ﺧﻮد ﻟﺬت و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﻓﺮاﻏـﺖ از
رﻧﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻣﯿﻞ(۱۳۹۰ ،

وی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻟﺬت و رﻫﺎﯾﯽ از رﻧﺞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮباﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب )ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر در ﻃﺮح ﻓﺎﯾﺪهﮔﺮا ﻣﺘﻌﺪدﻧـﺪ ﮐـﻪ در
ﻃﺮحﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ( ﻣﻄﻠﻮباﻧﺪ ،ﯾﺎ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﻟﺬﺗﯽ در ﺧﻮد آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﯾـﺎ از اﯾـﻦ
ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪای در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺬت و ﮐﺎﻫﺶ دردﻧﺪ) .ﻣﯿﻞ(۱۳۹۰ ،
اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاد از ﻟﺬت ﭼﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﺴﺖ را ﺑـﺮای اﺛﺒـﺎت و ﺗﺎﯾﯿـﺪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﺿﺮوری ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ وی از واژه  happinessﺑـﺮای ﺑﯿـﺎن
ﻋﺒﺎرت ﻟﺬت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وی ﻟﺬت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺎدی و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑـﺮده
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮف اﺳـﺖ ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺷـﺎدی و ﺧﻮﺷـﯽ ﻣﻄﻠـﻮب
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﻞ و ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎ اﺳﺖ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪای اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻮی اﻫـﺪاﻓﯽ ﺑـﻪ ﺟـﺰ
ً
ﺧﻮدش و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ ﯾﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ دارد ﮐـﻪ ﻗﺴـﻤﺘﯽ
از ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ) .ﻣﯿﻞ(۱۳۹۰،
ﺳﻮدﮔﺮاﯾﯽ ﻟﺬتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯿﻞ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮ از ﻟـﺬتﮔﺮاﯾـﯽ ﺗﻨـﺪ و اﻓـﺮاطﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ ﺑﻨﺘـﺎم
اﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯿﻞ ﺑـﺮ ﺗﻔﺎﺿـﻞ و ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﮐﯿﻔـﯽ
ﻟﺬات ،آن را ﺳﻮدﮔﺮاﯾﯽ ﻟﺬتﮔﺮواﻧﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .از ﻃﺮﻓـﯽ از آن ﺟﻬـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﻞ ،واژه ﺧـﻮب را
ﻣﻌﺎدل  Happinessﮐﻪ در ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ ﻟﺬتﻫﺎ و ﺧﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ اﻋﻢ از ﻟﺬاﯾﺬ ﺣﺴﯽ و ﻣﺎدی ﺻﺮف ﻧـﺎﻇﺮ
ﺑﻮد ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾـﺪﮔﺎه ﺳـﻮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯿـﻞ را در ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ دﯾـﺪﮔﺎه ﺳـﻌﺎدتﮔﺮواﻧـﻪ

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ارﺳﻄﻮ ،ﺳﻮدﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻌﺎدتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ) .ﺳﻮرﮐﯽ(۱۳۸۴،
ً
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ را در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧـﺪاده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ اﯾـﻦ
آﻟﻔﺮد ﻣﺎرﺷﺎل و ﻫﻢ ﻋﺼﺮاﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﻘﻠﯿﻞ ،اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﯾﮏ داﻧـﺶ
ﻫﻨﺠﺎری و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ اﺳﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻮارت ﻣﯿـﻞ ﻧﯿـﺰ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖﮔﺮاﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼق در اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻃﺒﯿﻌﺖ آدﻣـﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﺮآﻏﺎز ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺠﺎری در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑـﺎ
ً
اﯾﺠﺎد ﮐﺮﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج از دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻋﻤﻼ
اﻗﺘﺼﺎد را از اﺧﻼق ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎرﺷﺎل از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﻮﻧﺰ در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ
ﺑﻮد اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﺎب و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳـﺖ .او ﻣـﯽﮔﻔـﺖ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺟـﺎی
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت »اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،واژه »ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد« را در ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑﺒـﺮﯾﻢ .ﭘـﺲ
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ او در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ» ،اﺻﻮل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد« ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﻼﺳﯿﻚ از واژه »اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﺷﺎل ،اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزهای ﺑﻮد ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد از ﮐﺮﺳﯽ ﻋﻠﻮم
اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺿـﻤﻨﯽ از داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣـﯽﺧﻮاﻫـﺪ ﺗـﺎ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ)ﻣﺜﻞ ﺟﻮﻧﺰ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺷﯿﻤﯽدان ﺑـﻮد( وﻟـﯽ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐـﺎری ،ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮔﺬراﻧـﺪن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﺎﻓﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺮﺳﯽ اﺧﻼق ،ﻃﻔـﺮه ﻣـﯽروﻧـﺪ .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم در ۱۹۰۳
ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و داﻧﺸﮑﺪه و ﮐﺮﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺷـﺎﺧﻪ ﻋﻠـﻮم ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﺷﺎل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت و اﺧﻼق اﺳﺖ )ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﮔﺎﻟﺒﺮاﯾـﺖ
ً
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﮐﺎﻣﻼ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ( وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﻣﺎرﺷﺎل ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗـﯽ را از ﻧﻈـﺮ
دور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و رﯾﺎﺿﯿﺎت از ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻬﻢ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﻚ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﭘـﺲ از
وی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ او از اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﻪ ُﺑﻌﺪ اﺧﻼﻗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﻫـﺪﻓﺶ از اﯾـﻦ ﺟـﺪا ﺳـﺎزی ﻓﻘـﻂ
دﻋﻮت از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘـﺲ از ﻣﺎرﺷـﺎل
ﺑﺮای ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،درﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺴـﺎن و ﺗﻮﺟـﻪ ﺻـﺮف ﺑـﻪ

١۴۴
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ً
ﺑﻌﺪ ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ از اﺳﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻮارت ﻣﯿـﻞ و ﻣﺎرﺷـﺎل ﺷـﺮوع ﺷـﺪه
ً
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﺬت و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻟﺬات ﻓﺮوﺗﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد و ﻋﻤﻼ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻦ ،ﻫﺪف و ﻏﺎﯾﺖ اﻟﻘﺼﻮی اﻧﺴﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف در ﺑﺴـﺘﺮ ﺗﺤﻮﯾـﻞ اﺧـﻼق ﺑـﻪ
اﻣﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﺎرﺷﺎل و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻓﺎﯾـﺪهﮔﺮاﯾـﺎن را ﺑـﻪ
ﺷﺎدی و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آن ﺟﻬـﺖ
ﺑﻮد ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد را از ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﮐﯿﻔﯽ ﺻﺮف ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺶ ﮐﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوض اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ در آﻧﺠـﺎ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻼﯾﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد اﺳـﺖ.
از اﯾﻦ رو اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾـﻦ دو ﮔـﺰاره ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﻓﺮد ﺷﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤـﻮاره ﻣﺼـﺮف
ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮبﻫﺎی ﻓﺮدی ﻫﻤﭽﻮن اﻣﯿﺪ ،آراﻣﺶ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و...
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺎرغ از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺎن ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼق در ﺑﺎب اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارهﻫﺎی اﺧﻼﻗـﯽ ﺑـﻪ اﻣـﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻋﻠـﻢ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺧـﻼق در ﻗـﺮن ﻧـﻮزدﻫﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارهﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ را ﻣﯽﺗﻮان
ﻫﻤﭽﻮن دوﻧﺪهای ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠـﻮی اﯾـﻦ داﻧـﺶ را ﺑـﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼﻗﯽ ،ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد اﻣـﺮوزی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،در
ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارهﻫﺎی اﺧﻼﻗـﯽ ﺑـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻫﻤﭽـﻮن دوﻧـﺪه
اﻣﺪادی ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﭼﻮب را ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد ﮐـﻪ
ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺧﻼق ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد از ﺳﯿﻄﺮه ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﺧـﺎرج ﺷـﻮد
و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ
داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﯾﺎن آن ﺗﻬﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ داﻧﺶ از ﻣﺤﺘﻮای اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﺷﮏ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ،رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮﻫﻮن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰاره ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﺬت و ﻟـﺬت ﺑـﻪ
ﺷﺎدی )آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻦ( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺰارهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ آزﻣﻮن ﺑـﻪ روش ﺗﺠﺮﺑـﻪ را

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ داﻧـﺶ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺮی ﺑﮑﺮ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ دو ﻗﺮن ﭘـﺲ
از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ از ﺳﯿﻄﺮه اﺑﺰارﻫـﺎی ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ در داﻧـﺶ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﺮ روش ﺗﺤﻘﯿـﻖ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ
داﻧﺶﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﻄﺮه ﺗﺎ آﻧﺠـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻋـﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺣﺘـﯽ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد .داﻧﺶ اﺧﻼﻗﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻮد اﻣﺮوز ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد!

ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  :۱ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف

ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف
ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻨﺒﻪ اﺛﺒﺎﺗﯽ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف در ﺣـﻮزه روشﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ

١۴۶

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ از آن ﺟﻬـﺖ ﮐـﻪ
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﻣﺮوزی اﻗﺘﺼﺎد را ﯾﮏ داﻧﺶ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾﯽ در
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﻣﺮوزی اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞﻫﺎ اﺳﺖ.
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از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪای ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾﯽ در روشﺷﻨﺎﺳـﯽ داﺷـﻦ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﻨﺠـﺮ
ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﯽﺗـﻮان اﺑﻌـﺎد ﺗﺤﻮﯾـﻞﮔﺮاﯾﯽ در وﺟـﻪ اﺛﺒـﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺘﻌـﺎرف را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
ً
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اﺻﻮل ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻣـﻮرد اﺟﻤـﺎع
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎداﻧﺎن ﺑﻮده و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎد ﮐﺮد ،اﺻـﻞ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻞ را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺴﺖ.
ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در
ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻓﺮدی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳـﯿﻚ ،روش ﺳﺎﻋﺖﺳـﺎزی را در
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺠﯿﺐ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﻋﻤﻠﮑـﺮد آن را از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺮ ﯾﻚ از دﻧﺪهﻫﺎ و ﭼﺮخﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻤﺜﯿـﻞ،
ﮐﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻧﺪهﻫﺎ و ﭼﺮخﻫﺎی ﺳـﺎﻋﺖ و اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﮐـﻞ اﺟﺘﻤـﺎع،
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )واروﻓﺎﮐﯿﺲ و آرﻧﺴﭙﺮﮔﺮ .(۲۰۰۶ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺗﻤﺎم ﻫﻮ ﯾﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ از اﻓـﺮاد ﺑـﻮده و ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭼﯿـﺰی
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ« .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻫـﺮ ﺣﺎدﺛـﻪ ﯾـﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ از اﻓﺮاد ،اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ ،اﻋﺘﻘـﺎدات و اﺣـﻮال آن ﺑـﺎ
ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی در دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ اﺳﺖ) .ﻗﺎﺳﻤﯽ(۱۳۸۴ ،
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾـﻦ روش ،روش اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن ﮐﻼﺳـﯿﮑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آدام اﺳﻤﯿﺖ ،دﯾﻮ ﯾﺪ رﯾﮑﺎردو ،ﮐﯿﻨﺰ و ﻫﺎﯾﻚ ﻧﯿﺴﺖ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ،اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ رﯾﺸـﻪ در ﻓﺮدﮔﺮاﯾـﯽ

 .٧ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ رﯾﺸﻪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺴﺎن و ﻏﺎﯾﺖ ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻮدن
اﻧﺴﺎن در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق ﮐﺎﻧﺖ دارد ﮐﻪ ﺛﻤﺮه آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖدار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﺮوزه در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل ﻫﻨﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﻨﺎی روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻟﯿﺒﺮال
آﻧﮕﻠﻮﺳﻠﺘﯿﮑﯽ ٨ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن  ۱۹دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آﺷﮑﺎری ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺎن ﺳـﺎﺧﺘﺎر و
ِ

ﮐﺎرﮔﺰار اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮق اﺻﺮار دارد ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈـﻪ از زﻣـﺎن ،ﺑﺎﯾـﺪ از
ﮐﺎرﮔﺰار آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺒﻠﻮری از اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﺖ )واروﻓﺎﮐﯿﺲ و آرﻧﺴﭙﺮﮔﺮ .(۲۰۰۶ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن ﻧﺌﻮﮐﻼﺳـﯿﻚ ﺑـﺮ
ﺿﺮورت اﺑﺘﻨﺎء ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮدی ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﺑﻊ
ﻫﺪف ﮐﺎرﮔﺰاران ﻓﺮدی اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،وامدﻫﻨﺪه ،وامﮔﯿﺮﻧﺪه ....ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ،
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻧﯿـﺰ ﺧـﺘﻢ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد ،اﯾﺸـﺎن ﻓـﺮد را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮد و ﯾﺎ ﻟﺬت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﯿﻦ در
ﺗﺤـﻮﯾﻠﮕﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺠـﺎری در اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺘﻌـﺎرف ،ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت در ﻟـﺬتﮔـﺮوی اﺧﻼﻗـﯽ و ﻟـﺬتﮔـﺮوی
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .در آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻦ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣـﺎ در اﯾـﻦ
روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻘﻼﯾﯽ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ً
اﯾـﻦ اﺻــﻞ ﮐــﻪ ﺑﻌﻀــﺎ از آن ﺑـﻪ ﮐــﺎرﮔﺰارن ﻋﻘﻼﻧــﯽ ،اﺻــﻮل ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ ﻋﻘﻼﻧﯿــﺖ ﯾــﺎ اﺑﺰارﮔﺮاﯾــﯽ
روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎ از ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿـﺎﻧﯽ
دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎﺧﺘﻦ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻫـﺮ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ارﺿـﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎﺗﺶ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﻣﯿﺎن ﮔﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ،از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد از ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾـﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ
اﺑﺰاری ٩ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ﻫﻤﭽـﻮن

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ،زﻣﺎن ﯾـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ،ﻋﻘﻼﺋـﯽ ١٠ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از ﺗـﻮان ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ
ﻧﺎﻣﺤﺪودﺷﺎن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎری درآﻣـﺪ ﯾـﺎ ﺳﻮدﺷـﺎن را ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺳـﺎزﻧﺪ.
)ﺳﺎدات(۱۳۹۲،
از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺻـﻮل ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ روشﺷﻨﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎد
8 .Angloceltic
9 .Instrumental Rationality
10 .Rational
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ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ اﻏﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ،
ﯾﺎد ﮐﺮد ،در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻓﺮد را ﺑﻪ اﺑﺰار ﻋﻘﻼﯾـﯽ ﺗﺤﻮﯾـﻞ
ﻣﯽﺑﺮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ در
ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (۲ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﺑﺨـﺶ ﺑﻌـﺪی اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻣﮑـﺎن اﯾـﻦ
ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  : ۲ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف

ﺗﺤﻮﯾﻞﭘﺬﯾﺮی در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞﭘﺬﯾﺮی در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﯿﭻ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞﭘﺬﯾﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دارد ،ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺒﯿـﺐ اﺣﻤـﺪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »اﺑـﺰار
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ :روﯾﮑﺮد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﻬﺎﯾﯿﻮن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘـﺪا ﺿـﻤﻦ
ﻧﺸﺎن دادن اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻓﻘﺪان آﻧﻬـﺎ را در اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ ﮔﻮﺷـﺰد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯿﻮن ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﭘـﺮدازد و ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ در اﻗﺘﺼـﺎد
ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﺷﺶ اﺑﺰار ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺟﻮد دارد .ﺳﭙﺲ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ
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اﺑﺰارﻫﺎ را در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در دو ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﮕﺮش اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
وی در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﺧﺮدی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯿﻮن ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد .او ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ
اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑـﺎ اﺻـﻮل اﺳـﻼم
در ﺗﻀﺎد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .اﺣﻤﺪ(۲۰۰۲ ،
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨـﺪ.
از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در دو ﺣﻮزه ﻫﻨﺠﺎری و اﺛﺒﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ ﭘﯿﺸـﯿﻦ
اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨـﺎﻟﻒ اﺳـﺖ.
روش اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺠﺘﻬﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و در ﺑﻌـﺪ
اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﻼم وﺟﻮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺰء را ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ ﯾـﺎ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻮﯾﻞﭘﺬﯾﺮی در ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
اﺛﺒﺎت اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞﭘﺬﯾﺮی ﮔﺰاره ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺰاره ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ در داﻧﺶ اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ اﺟﻤـﺎع ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﺘﻬـﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن
ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﻟﺬت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ
اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﻫﺪف ﮐﻼن اﻗﺘﺼـﺎدی را
ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬت ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾـﺪ و از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻟـﺬت ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺳـﻨﺠﺶ و
آزﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ،ﻣﺪلﺳﺎزی و آﻣـﻮزش را
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﻤﯿﺖ در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼﻗـﺶ در
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﻟﺬت ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺼﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺧﻼق در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺒـﻮد،
اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼق ﭘﺲ از وی ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻟﺬتﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨﺘـﺎم و ﻣﯿـﻞ ،ﻓﻌـﻞ اﺧﻼﻗـﯽ را
ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﻌﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺬت ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
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اﻣﺎ در روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺼﺮ ﻓﻌﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻟـﺬت وﺟـﻮد ﻧـﺪارد
اﮐﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺮ آدام اﺳﻤﯿﺖ ،ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳـﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻨﺠﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﭼـﻪ
ﭼﯿﺰی ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮب ﺑﻮدن ﺷﺎدی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾـﻪﮔـﺬاری
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺼﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ درﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿـﺎن
ﺧﻮبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﻣﺴـﻠﻤﺎن را ﺗﻔﺴـﯿﺮ و ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺧﻼق و ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﮕﺮش اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣـﻮزه رﻓﺘﺎرﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺨـﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧـﺪارد.
ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد:
اﻧﺴﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ دوﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ارزشﻫـﺎ و
ّ
اﻣﻮر ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﮑﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر اﺣﺴـﺎس ﻟـﺬت ﻧﮑﻨـﺪ و ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ
ﻣﻨﻔﻌﺖ راﺟﺤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن زﯾﺎن و ﺿﺮر ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻗـﺪام ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ّ
ﺣـﺐ ذات ﯾـﮏ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻄﺮی و ذاﺗﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑـﯽ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ ﮔـﻮاه اﯾـﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳـﺖ) .ﺻـﺪر،
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﻟﻤﯿﺰان در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ّ
اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻟﺬﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾـﺎ ﻟـﺬت ﻣـﺎدی و ﺑـﺪﻧﯽ اﺳـﺖ،
ّ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺬت ﻏﺬا ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ازدواج و اﻣﺜﺎل آن و ﯾﺎ ﻟﺬت ﻓﮑﺮی اﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻟـﺬت ﺗﺮﻗـﯽ ،اﻧـﺲ ،ﻣـﺪح،
ّ
ﻓﺨﺮ ،ﻧﺎم ﻧﯿﮏ ،اﻧﺘﻘﺎم ،ﺛﺮوتّ ،
اﻣﻨﯿﺖ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻈﺎﯾﺮ آن .اﯾﻦ ﻟﺬاﯾﺬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن
ّ
را در ﻧﻈﺮ او زﯾﻨﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،آدﻣﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺬتﻫﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻟﺬاﯾﺬ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺸﺮ درﺻﺪد اﻧﺠﺎم ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻏﺮﺿﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺑﻘـﺎی ﺷـﺨﺺ و دوام ﻧﺴـﻞ ،ﻫﺮﮔـﺰ ﺣﺎﺻـﻞ
ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﮔﺮ در ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ
آن ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت روﺣﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨـﺪ؛ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧﻈـﺎم زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘـﻞ
ﻣﯽﺷﺪ و اﻓﺮاد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﻨﻘﺮض ﻣـﯽﮔﺸـﺖ و ﺣﮑﻤـﺖ ﺗﮑـﻮﯾﻦ و اﯾﺠـﺎد ﺑـﺪون ﺷـﮏ ﻟﻐـﻮ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ) .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۴۱۷،ص  ۲و (۱۱۸

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺰﯾﺰی ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﻟـﺬتﮔﺮاﯾـﺎن اﺳـﺖ ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه »ﺣﺐ ذات« از ﺟﻬﺘﯽ دارای وﻓﺎق و از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ دو دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐـﻪ ﺧـﻮد و ﻣﻨـﺎﻓﻊ
ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد و در راﺳﺘﺎی آن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺎی ﻣﯽﻓﺸﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﺮ دو دﯾـﺪﮔﺎه
در ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻣﻨﻔﻌﺖ« ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻧﺪ) .ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ ،۱۳۸۶ ،ص (۱۵۶
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺐ ذات ،اﺳﻼم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﯿـﺮ را ﺑـﻪ
ﻟﺬت ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﻮزه رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮ ﻣﺬﻣﻮم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪ آن ﺳـﻔﺎرش
ﻧﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش وﻇﯿﻔﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻏﻠﺐ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟـﺬت در
ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن اﻓﻌﺎل ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﻧﻈـﺎم اﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﻼم در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾـﻦ

ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺰارهای ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و ﮐﻤﯽﭘﺬﯾﺮ ﺑـﻮدهاﯾـﻢ 11.از اﯾـﻦ رو اﮔـﺮ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼم ﮔﺰارهای ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼم اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻣﺤـﮏ
ﺗﺠﺮﺑﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آراﻣﺶ روان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻟـﺬت ،و ﻟـﺬت
را ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮد و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آنﭼﯿﺰی ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراﻣـﺶ درون را ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن
ﺑﯿﺎورد و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراﻣﺶ را ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن آورد .در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاد و ﻣﻘﺼﻮد از آراﻣﺶ ،ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮده آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﺎت و رواﯾﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم آراﻣﺶ در ﻗﺮآن ﺑﺎ ّ
ﺗﺄﻣﻞ در واژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ،ﺳـﮑﯿﻨﻪ ،اﻣـﻦ ،ﺛﺒـﺎت ،رﺑـﻂ ﻗﻠـﻮب،
ّ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﻮاد و ﻧﻔﯽ ﺧﻮف و ﺣﺰن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯽﮔﯿﺮی و ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﮐﻞ ،ﺻﺒﺮ ،رﺿﺎ و
ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آراﻣﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ آراﻣﺶ ،ﺛﻤﺮه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﻼم
 .١١ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم
ً
ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺘﻬﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ آراﻣﺶ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا و ﻣﻮﻣﻨﺎن اﺳﺖ .از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮاﺗﺮ
اﮔﺮ ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﮐـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﯾﻤـﺎن
ﱠ َ َُ َ َْ َ ﱡ ُُ ُُ ْ ْ ﱠ َ
ـﺬﮐ ِﺮ اﻟﻠ ِـﻪ أﻻ
ﻣﯽآورﻧﺪ و ذﮐﺮ ﺧﺪا را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آراﻣﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ اﻟ ِﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا و ﺗﻄﻤ ِﺌﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ِﺑ ِ
ْ ﱠ
اﻟﻠﻪ َﺗ ْﻄ َﻤﺌ ﱡﻦ ْاﻟ ُﻘ ُﻠ ُ
ﻮب  .12در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ذﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ِﺑ ِﺬﮐ ِﺮ ِ ِ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ اﺳﺖ ،و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﺎ آن دﻟﮕﺮم

و ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد .و ﻟﯿﮑﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ذﮐﺮ ،اﻋﻢ از ذﮐﺮ ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ و ﺑﻠﮑـﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺘﻘﺎل ذﻫﻦ و ﺧﻄﻮر ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﯾﺘﯽ و ﺑﺮﺧـﻮردن ﺑـﻪ
ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷـﻨﯿﺪن ﮐﻠﻤـﻪای ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد .ﺷـﺎﻫﺪش اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از آﻧﮑـﻪ
َ
ﱠ
ْ ﱠ
ُُ
َْ
ْ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟ ِﺬﯾ َﻦ َآﻣ ُﻨﻮا َو ﺗﻄ َﻤ ِﺌ ﱡﻦ ﻗﻠ ُﻮﺑ ُﻬ ْﻢ ِﺑ ِﺬﮐ ِﺮ اﻟﻠ ِﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ :أﻻ ِﺑ ِـﺬﮐ ِﺮ
ﱠ
اﻟﻠﻪ َﺗ ْﻄ َﻤﺌ ﱡﻦ ْاﻟ ُﻘ ُﻠ ُ
ﻮب  -ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا دﻟﻬﺎ آرام ﻣﯽﮔﯿﺮد" و اﯾﻦ ﺧـﻮد ﻗﺎﻋـﺪهای ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ِ ِ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء ذﮐﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن ،و ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ و ﯾـﺎ

ﻏﯿﺮ ﻗﺮآن) .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۴۱۷ ،ج ،۱۱ص(۴۸۰

در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در اداﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﱠ
ﻣﺮاد از ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻃﻮﺑﯽ ﮐﻪ از آﺛﺎر اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﻗﻠﺐ اﺳـﺖ اﻟ ِـﺬﯾ َﻦ َآﻣ ُﻨـﻮا َو
ُ
َ ُ
ﱠ
َُ ْ َ ُ ْ ُ َ
ﺂب  ،ﮐﻠﻤﻪ" ﻃﻮﺑﯽ" ﺑﺮ وزن" ﻓﻌﻠﯽ" -ﺑﻀﻢ ﻓﺎء -ﻣﺆﻧـﺚ
ﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ ِﺎﻟ ِ
ﺤﺎت ﻃﻮﺑﯽ ﻟﻬﻢ و ﺣﺴﻦ ﻣ ٍ
اﻃﯿﺐ )ﭘﺎﮐﯿﺰهﺗﺮ( اﺳﺖ ،و ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺻﻮف ﻣﺤﺬوف ،و آن ﻣﻮﺻﻮف -ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ
از ﺳﯿﺎق ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ -ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺣﯿﺎت و ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻌﻤﺖ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ از اﯾـﻦ رو
ﮔﻮارا و ﻣﻮرد ﻏﺒﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻗﻠﺐ ﺑﺎ آن ﺳﮑﻮن و آراﻣﺶ ﯾﺎﺑﺪ و از اﺿﻄﺮاب ﺧﻼص ﺷﻮد ،و ﭼﻨـﯿﻦ آراﻣـﺶ و ﺳـﮑﻮﻧﯽ ﺑـﺮای
اﺣﺪی دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧـﺪا اﯾﻤـﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻋﻤـﻞ ﺻـﺎﻟﺢ ﮐﻨـﺪ .ﭘـﺲ ﺗﻨﻬـﺎ

ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ و ﺧﻮﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .آری ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ از ﺷـﺮ و ﺧﺴـﺮان در
آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻤﻦ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ زده ﮐﻪ اﻧﻬـﺪام
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .او ﺧﻮد را در ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار داده ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻘـﺪﯾﺮ ﮐﻨـﺪ ،ﻣﺎﯾـﻪ
ﺳﻌﺎدت اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ وی ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﯿﺮ اوﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻊ ﮐﻨـﺪ ﺑـﺎز ﺧﯿـﺮ اوﺳـﺖ.
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روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۴۱۷ ،ج ،۱۱ص(۴۸۸
ً ْ َ َ َْ
َ ْ َ َ
ﺻـﺎﻟﺤﺎ ِﻣـﻦ ذﮐ ٍـﺮ أو
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدش در وﺻﻒ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻦ ﻋ ِﻤـﻞ ِ
َ
َ
َ ً َ
ُ
ََ
َ
ُ
ُْ
أﻧﺜﯽ َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﻓﻠ ُﻨ ْﺤﯿﯿ ﱠﻨ ُﻪ َﺣﯿ ًﺎة ﻃﯿ َﺒﺔ َو ﻟ َﻨ ْﺠ ِـﺰ ﯾ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ أ ْﺟ َـﺮ ُﻫ ْﻢ ِﺑﺄ ْﺣ َﺴـﻦ ﻣـﺎ ﮐـﺎﻧﻮا ﯾ ْﻌ َﻤﻠـﻮن  13و در
ِ
َ َ
ْ َ ﱠ
وﺻﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺧﺪا دارای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدهَ :و َﻣ ْﻦ أ ْﻋ َﺮض َﻋ ْﻦ ِذﮐ ِﺮی ﻓ ِﺈن
َ
ْ
َ
َ ً َ ً َ ُ
ﻟ ُﻪ َﻣ ِﻌﯿﺸﺔ ﺿ ْﻨﮑﺎ َو ﻧ ْﺤﺸ ُﺮُه ﯾ ْﻮ َم اﻟ ِﻘﯿ َﺎﻣ ِﺔ أ ْﻋﻤﯽ  .14ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ زﻧـﺪﮔﯽ و
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را ﭘﺎﮐﯿﺰهﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺷـﺎره ﺑـﻪ

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺎﻟﯽ از ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا و دارای آراﻣﺶ ﻗﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﯿـﺐ ﺑﯿﺸـﺘﺮی دارد؛ زﯾـﺮا زﻧـﺪﮔﯽ آﻧـﺎن از آﻟـﻮدﮔﯽ ﺑـﻪ
ﻧﺎﮔﻮاریﻫﺎ دور اﺳﺖ.
َ
ُ
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ »ﻃﻮﺑﯽ ﻟ ُﻬ ْﻢ« در ﺗﻘﺪﯾﺮ» :ﻟﻬﻢ ﺣﯿﺎة -و ﯾﺎ -ﻣﻌﯿﺸﺔ ﻃـﻮﺑﯽ« اﺳـﺖ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺮای
آﻧﺎن اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻋﯿﺸﯽ ﻃﯿﺐﺗﺮ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﻃﻮﺑﯽ« ﻣﺒﺘـﺪاء و ﮐﻠﻤـﻪ »ﻟﻬـﻢ« ﺧﺒـﺮ آن
اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻣﺒﺘﺪای ﻧﮑﺮه ﺑﺮ ﺧﺒﺮش ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻇﺮف »ﻟﻬﻢ« اﺳﺖ ﻣﻘﺪم ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﺑﻮده ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﺎر زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﻨﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﺜﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻬﻨﯿـﺖ اﺳـﺖ را از
در اﺳﺘﻌﺠﺎل زودﺗﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه زودﺗﺮ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﮔﺮدد؛
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺸﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺒﺎرت »ﻟﻚ اﻟﺒﺸﺮی« ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ» :ﺑﺸﺮی ﻟﻚ«.
و ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،در آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ،
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا دارای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺐ داﺋﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﯿﺸـﯽ ﻃﯿـﺐ
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﻚ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﺪ .و از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ آﯾـﻪ ﺑـﻪ آﯾـﺎت ﻗﺒـﻞ ﺧـﻮد
ً
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .آری ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼ ﮔﻔﺘـﯿﻢ ﻃﯿـﺐ ﻋـﯿﺶ از آﺛـﺎر اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻗﻠـﺐ اﺳـﺖ.
)ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۴۱۷ ،ج ،۱۱ص(۴۸۹
َ ُ َ ﱠْ ُ ْ ُ ْ َ ﱠ ُ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ در آﯾﻪ  ۲۷ﺳﻮره ﻓﺠﺮ ﯾﺎ أﯾﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤ ِﺌﻨﺔ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺎم

ﻧﻔﺲ را ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .در واﻗﻊ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ارﺗﻘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﯿـﺪا

ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای آراﻣﺶ درون ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻪ
 . 13ﻧﺤﻞ .۹۷ /
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اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ دل و ﺿﻤﯿﺮی آرام .در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿـﺰان ذﯾـﻞ اﯾـﻦ آﯾـﻪ آﻣـﺪه
اﺳﺖ :

َ
ْ
ْ ْ ُ
ﯾﺎ أﯾ ُﺘ َﻬﺎ ﱠاﻟﻨﻔ ُﺲ اﻟ ُﻤﻄ َﻤ ِﺌ ﱠﻨﺔ آﻧﭽﻪ از ﺳﯿﺎق آﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ اوﺻـﺎﻓﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑـﺎ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﻣـﻮرد ﺳـﺨﻦ ﺑـﻮد و اوﺻـﺎﻓﺶ از ﺟﻤﻠـﻪ

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﻃﻐﯿﺎن و ﻓﺴﺎد و ﮐﻔﺮاﻧﺶ و ﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ،ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و ﯾﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪاﻧﭽـﻪ او
راﺿﯽ اﺳﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺪهای ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻫـﯿﭻ ﺧﯿـﺮ و ﺷـﺮی و
ﻧﻔﻊ و ﺿﺮری ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ دﻧﯿﺎ را ﯾﻚ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎزی و داﺷﺘﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر
آن را اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻏﺮق در ﻧﻌﻤﺖ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،ﺑـﻪ ﻃﻐﯿـﺎن و ﮔﺴـﺘﺮش
دادن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺑﻪ ﻋﻠﻮ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ،وادار ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ و ﻓﻘﺪان ﮔﺮدد اﯾﻦ ﺗﻬﯽ دﺳـﺘﯽ
و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت او را ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و ﺗﺮك ﺷﮑﺮ واﻧﻤﯽدارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﭘﺎیﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ و از
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤـﯽﺷـﻮد ،ﻧـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺮاط و ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺮﯾﻂ) .ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ،۱۴۱۷ ،ج،۲۰
ص(۴۷۷

ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ

ﻧﯿﺰ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﯿﮏ در او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ﺧﺼﻠﺖ دوﺳـﺘﯽ ﺑـﺎ او و ﻧﺒـﻮد ﺳـﺎﯾﺮ
ﺧﺼﺎل ﻧﯿﮏ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺒﻮد دو و ﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ در ﺷﺨﺺ ،ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﺧﺮد و دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻦ
)اﻟﺘﺰام( دﯾﻨﯽ ،ﻧﺒﻮد اﯾﻦ دو ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾـﺮا ﺟـﺪاﺋﯽ از دﯾـﻦ ،ﻣﺎﯾـﻪ ﻧـﺎاﻣﻨﯽ
)ﺑﺮای ﺧﻮدش ودﯾﮕﺮان( اﺳﺖ .و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ازﺟﺎﻧﺐ ﮐﺴﯽ ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﮔﻮارﺳﺖ؛ و ﻧﺎﺑﺨﺮدی ﻧﯿـﺰ
از دﺳﺖ دادن ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻣﺮده ﻻﯾﻖ دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ) .ﮐﻠﯿﻨﯽ ،۱۳۶۹ ،ج  ۱ﺻﻔﺤﻪ (۳۱

از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻗﻠﺒـﯽ
ً
را در ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﻼم درﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اوﻻ آﯾﺎت ﺳﻮره رﻋﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ
ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺎرغ از ﭘﺎداش اﺧﺮوی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮهای ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻄﺒﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ »آراﻣﺶ« اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﻧﯿـﺰ ﻧﻔـﺲ
ً
ﻣﻄﻤﺌﻦ و آرام اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ دارﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺛﻤﺮه دﯾﻨﺪاری اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣـﺶ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .از اﯾـﻦ رو ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ً
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻟﺬت در ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن آراﻣﺶ درون اﺳـﺖ ﮐـﻪ اوﻻ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ و ﯾـﺎ
ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻄﺮت ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و ّ
ﮐﻤﯿﺖﭘـﺬﯾﺮ
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اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑـﻞ آزﻣـﻮن و آزﻣـﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ
ً
ﺑﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﻄﻠﻮبﻫﺎی ﻓﺮدی روانﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻫﻤﭽـﻮن
اﻣﯿﺪ ،ﺷﺎدی و آراﻣﺶ ،ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮب از ﺟﻬـﺖ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ آراﻣـﺶ
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
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻦ ﺑﺮای آراﻣﺶ درون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﻮد .ﺗﺎ وﻗﺘـﯽ آﺳـﺎﯾﺶ ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﻣـﻦ
آراﻣﺶ روان ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻤﺶ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ آﺳﺎﯾﺶ ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﻓـﺎت ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد ﺑـﺎ آراﻣـﺶ
درون ،دﯾﮕﺮ آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻦ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺑﭽﻪاش ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ .آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻨﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ؛ ﭼﻮن آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻦ ،آراﻣﺶ دروﻧﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ آﺳـﺎﯾﺶ ﺗـﻦ را
ﻟﮕﺪ ﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آراﻣﺶ دروﻧﺶ ﻟﮕﺪ ﻣﺎل ﻧﺸﻮد .اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﻃﺎﻟﺐ آراﻣـﺶ درون اﺳـﺖ ،آﺳـﺎﯾﺶ
ﺗﻦ را ﻓﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻦ ﺑﺮ آراﻣﺶ دروﻧﺶ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد .وﻟﯽ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ آﺳﺎﯾﺶ
ﺗﻦ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آراﻣﺶ درون ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ) .ﻣﻠﮑﯿﺎن(۱۳۸۳ ،
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴـﯿﺎری در آﻣـﻮزش ﻋﻠـﻢ اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد
ﻣﺘﻌﺎرف رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،رﻗﺎﺑﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐـﻪ در داﻧـﺶ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺘﻌـﺎرف
ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﻌﺎون ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﻗﺎﺗﻞ آراﻣﺶ روان ﺑﻮده و ﺛﻤﺮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ،آراﻣـﺶ
درون اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧـﺮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان
ﻣﺴﺄﻟﻪ رﯾﺴﮏ و ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠﯽ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه و در رﻓﺘـﺎر
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﮐـﺮدن رﯾﺴـﮏ ﺣﺮﮐـﺖ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮﺧﻼف روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐـﺮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﻧﯿﺎز و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ آراﻣﺶ ﻧﺸﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺳـﺎده
ﺑﺮﺧﻼف روﯾﻪ ﻣﺘﺪاول ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺳﻮد و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ،اﺻﻞ و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ و ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ،ﻓـﺮع
ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻧﮕﺮش اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ و ﻧﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎﻧﯽ اﺻـﻞ اﺳـﺖ و
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺳﻮد و ﻣﺼﺮف ،ﻓﺮع ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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از ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻪ رﺷﺪ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘـﯽ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ اوﻻ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص ﻫـﺪف ﮐـﻼن
ً
ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ دورهﻫﺎی رﮐﻮد و روﻧﻖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺑـﯿﻦ رﺷـﺪ و ﺛﺒـﺎت،
ﺟﺎﻧﺐ ﺛﺒﺎت را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و رﺷﺪ را ﻓﺪای ﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻠﻌﮑﺲ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺰ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ ،ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻃـﺮح ﺑﺤـﺚ ﺑـﺮای
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔـﺰاره ﺧـﻮﺑﯽ و
ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺐ اﻟﺬات و ﯾﺎ ﻟﺬت و ﻟﺬت ﺑﻪ آراﻣﺶ درون ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  ۳ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳـﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﻤﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  :۳ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف

ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ
در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻓـﺮد و ﻓـﺮد را ﺑـﻪ
اﺑﺰار ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ اﺳﻼم ﻣﺠﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﮐﺎﻫﺸﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻫﺴﺖﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﻓﻘـﻂ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﯾـﻦ
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اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﺰء در اﺳﻼم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳـﺖ ﮐـﻪ از آن ﺑـﻪ روشﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺎب اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﯿـﺎن اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑﺤﺚﻫـﺎ و
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺟﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﺟﻤﻊ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو وﺟﻮد ﻧﺪارد .دو
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﻬﻮر در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی و ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽدﻫﺪ( از دﯾﺪﮔﺎه اﺻﺎﻟﺖ ﻫﺮ دو دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ً
و اﺳﺘﺎد ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ رای وارد ،و اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣـﺎ در ﻫـﺮ
ً
ﺣﺎل ﻫﺮ دو دﯾﺪﮔﺎه ،اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد را اﺟﻤﺎﻻ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﻓﻄـﺮی در وﺟـﻮد
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﻘﺪم ﺑـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﮐـﺲ وﺟـﻮد دارد،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ورود ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد را ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻋﻘﻞ و اراده ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ) .ﺳﻮزﻧﭽﯽ ،۱۳۸۵ ،ص (۴۸
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از آﯾﺎت و رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻣـﯽآﯾـﺪ
ً
اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم از ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮد ﻫﺮ دو ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎی ﺟﻮاﻣـﻊ
ً
ﺑﺸﺮی اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎده ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻮرد اﺟﻤـﺎع اﺳـﺖ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻏﺮﺑـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺪت
ﻓﺮدﮔﺮا ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮد ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺣﯿﺎت ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ
دارﻧﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ از ﻟﻔﻆ اﺻﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﯾﮑﯽ ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮی ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﻧﮑﻨﯿﻢ و از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ از ﻧﻈـﺮ ﻋﺎﻟﻤـﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،اﺳﻼم ﺑﺎ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آﯾﺎت و رواﯾﺖ ﺧﻼف اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺳﻼم ﺑﺮای ﻓﺮد ،ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻗﺎﺋـﻞ
اﺳﺖ و وﺟﻮد آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ و آن ﻫـﻢ ﻓﺮوﮐـﺎﻫﺶ ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﻗـﻮه
ﻋﺎﻗﻠﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺰارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﺳﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن زﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﯿﺎز اﺳـﺖ
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ را در ادﺑﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻘﻞ در اﺳﻼم ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ و ﻋﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ درﺟﺎت وﺟـﻮد ﻫﻢﺳـﻨﺦ ﺑـﺎ

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

١۵٨

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ» :إن

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮش رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق

اﻟﻠﻪ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﻘﻞ و ﻫﻮ اول ﺧﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯿﯿﻦ ﻋـﻦ ﯾﻤـﯿﻦ اﻟﻌـﺮش ﻣـﻦ ﻧـﻮره« )ﻣﺠﻠﺴـﯽ
 ۱۳۶۳ج  ۱ص (۱۰۹
در رواﯾﺘﯽ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ

ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﺎدر و ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ

)ﻣﺠﻠﺴﯽ ۱۳۶۳ ،ج  ۱ص  .(۹۶ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻘﻞ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟـﻮد ﺧﺪاوﻧـﺪ
اﺳﺖ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ دور ﮐﻨﻨﺪه از ﺣﻖ ﻣﺒﺮاﺳﺖ .ﻋﻘﻞ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ اﺳـﺖ و
ﻫﻢ ﻣﻈﻬﺮ و روﺷﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎرﯾﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آن ﺣـﻖ از ﺑﺎﻃـﻞ ﺗﻤﯿـﺰ داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ،اﻣﺮی ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻣﺮاﺗـﺐ
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻼکﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻻ ﻋﻠـﯽ

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ:

»ﻋﺎﻗﻞﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ«) .آﻣﺪی ۱۳۶۶ ،ج  ،۲ص (۴۳۳
ﻋﻘﻞ دﯾﻨﯽ در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ )ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎد و ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش( ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻣﺮاد از ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎد ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣـﺎوراﯾﯽ و ﻣﺘـﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و )اﻣـﻮر دﯾﻨـﯽ-
ﻣﻌﻨﻮی( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر از اﻣﺎم ﺻﺎدق

ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﺷـﺪه

ﮐﻪ» :ﺑﺎ آن ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد و ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ«) .ﮐﻠﯿﻨﯽ  ،۱۳۶۹ج  ،۱ص (۱۱
در ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ ﻣﺎ ﻣـﺮاد از ﻋﻘـﻞ ﻣﻌـﺎش ،اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ اﯾـﻦ دﻧﯿـﺎ و
ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺑﺎره ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﺟﺎری ﺣﯿـﺎت ﻣـﺎدی ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﯿﺎت آرﻣﺎﻧﯽ )ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻘـﻮل( و ﺣﯿـﺎت ﻃﯿﺒـﻪ ﻗﺮآﻧـﯽ ﺗﺤﻘـﻖ
ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎﺑﺪ) .اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده ۱۳۸۰،ص (۶۹
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻘـﻞ در زﻧـﺪﮔﯽ دﻧﯿـﻮی و در ﺗـﺪﺑﯿﺮ اﻣـﻮر اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺎم
ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻻ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻟﺘﺪﺑﯿﺮ .ﻫﯿﭻ ﻋﻘﻠﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪای )از ﺣﯿﺚ رﺗﺒﻪ و ارزش( ﻣﺎﻧﻨﺪ )اﻧﺪﯾﺸﻪ و( ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ
در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ) .ﻣﺠﻠﺴﯽ ۱۳۶۳ ،ج  ۱ص (۹۵

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗـﺪﺑﯿﺮ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺎدن در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻬﻞ و ﺑﻦ ﺑﺴﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿـﺪه زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ،ﮔﻤﺮاﻫﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺴﺎن ره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻌﺎش و دﻧﯿﺎ ،ﺧﺮاﺑﯽ آﺧﺮت و ﻣﻌﺎد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ؛ زﯾـﺮا ﻃﺒـﻖ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎداری ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔـﺮ و ﺑـﯽ اﯾﻤـﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد«) .اﺑـﺮاﻫﯿﻢزاده،
ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 ،۱۳۸۰ص (۶۹

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐـﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣـﻮﺛﺮ را
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ،ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺷﯿﻮه ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ،
آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت ،اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ،ﺳـﻼﻣﺖ و ﺧﯿﻠـﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﺘﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎط دارد) .ﻏﻼﻣﯽ ،۱۳۹۱ ،ص (۵۸
از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ اﺳـﻼم ﺣﻀـﻮر ﻋﻘـﻞ ﻣﻌـﺎش را در رﻓﺘﺎرﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ و ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻧـﻮع
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﺮد در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽـﻪ
ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن را از ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺳـﻮد و زﯾـﺎن ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ﻣﻄﻠـﻮب و
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻨﺠﺎری در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﯾـﮏ ﺳـﺮی ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را در ﻣﺪل وارد ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻔﻬـﻮم
ﺳﻮد زﯾﺎن ﻓﺮد وارد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻌـﺎش اﯾﺠـﺎد ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ .ﻋﻘـﻞ ﻣﻌـﺎش ﻓـﺮد
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار وی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻋﺮﺻﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺗﺎ ﺣـﺪودی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻘﻞ اﺑﺰاری در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺎﻫﯿـﺖ و وﺟـﻮد ﻗﺎﺋـﻞ
اﺳﺖ از اﯾﻦ رو در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﻪ اﻓـﺮاد آن ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑـﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻓﺮد را در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻞ ﻣﻌـﺎش
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮد را در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻗﻮه ﻋﺎﻗﻠﻪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘـﻞ ﻣﻌـﺎش ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﮐـﺮد .در
ﻧﯿﺘﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۴ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮد ،و ﻓـﺮد را ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ ﻣﻌـﺎش
ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ داد.

 . ١٥ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل را ﻋﻘﻞ اﺑﺰاری ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﻋﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ .
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ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  :۴ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﭘـﯽ ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﭘﺪﯾـﺪهﻫﺎ در اﻗﺘﺼـﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣـﻮزش اﻗﺘﺼـﺎد
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻬـﻢ اﺑﺘـﺪا ﺿـﻤﻦ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارهﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری و اﺛﺒﺎﺗﯽ در داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺸـﺎن دادﯾـﻢ ﮐـﻪ داﻧـﺶ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای ﺳﺎدﮔﯽ و اﯾﺠﺎد اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﻌﺪ ﻫﻨﺠﺎری ﮔﺰاره ﺧﻮﺑﯽ را ﺑـﻪ ﻟـﺬت و آن را ﺑـﻪ
ﺷﺎدی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻓﺮد را ﺑﻪ اﺑﺰار ﻋﻘﻼﯾـﯽ ﺗﻘﻠﯿـﻞ
داده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺰارهﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری ﻣﻮﺟـﻮد را ﺑـﻪ
ﮔﺰارهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺳـﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺣﺮﮐـﺖ رو ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮ در اﯾـﻦ داﻧـﺶ
ﻫﻤﭽﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺰارهای
ﻗﺎﺑﻞ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺧﻼق ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﯿﺮ ،ﺧﻮﺑﯽ
و ﺳﻌﺎدت در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و آزﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳـﺖ .ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻗﺮاﻧﯽ ،ﻣﻔﻬـﻮم آراﻣـﺶ درون ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ

روشﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزش در اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻟﺬت و ﯾﺎ ﺣﺐ اﻟﺬات و آن را ﺑـﻪ آراﻣـﺶ درون )اﺳـﺎﯾﺶ روان( ﺗﺤﻮﯾـﻞ
ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺛﻤﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری در ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘـﺎر
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
در ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣـﺪلﻫـﺎی ﮐـﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮدد.
در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف در آﻣﻮزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾـﻞ و ﺗﻘﻠﯿـﻞ
ﺟﻬﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻗﻮه ﻋﺎﻗﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد
اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌـﺎرف ﻧـﺪارد ،اﻣـﺎ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ وﺟـﻪ اﺧـﺘﻼف
داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف و داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺪم اﻣﮑـﺎن ﺗﺴـﺮی رﻓﺘﺎرﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻘﻞ اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻘـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ دﻓـﺎع و
ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺪﻋﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﻄﺮه روش ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ..
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن

ﻣﯽﺗﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ »ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی از ﻋﻘـﻞ
ﻣﻌﺎش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از ﻣﯿﺎن ﻣﻄﻠﻮبﻫﺎی ﻓـﺮدی ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آراﻣـﺶ درون«ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑـﺮد .اﯾـﻦ
ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد آﻣﻮزش اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ.
ً
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞﭘـﺬﯾﺮی
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺗﻨﻬـﺎ و ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﯿﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮان ﮔﻔـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮای آﻣـﻮزش در ﻣﻘـﺎﻃﻊ
اوﻟﯿﻪ و ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری
ً
ﻗﻄﻌﺎ و ﺑﻼﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده ،ﻧﺒﯽ اﻟﻠﻪ ) .(1380ﻋﻘﻞ در ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ ﭘﯿﺎم ﺣﻮزه.
آﻣـﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣــﺪ ﺗﻤﯿﻤـﯽ ) .(۱۳۶۶ﻏـﺮراﻟﺤﮑﻢ و درراﻟﮑﻠــﻢ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﻧﺼــﺎری ،ﻗـﻢ ،ﻣﮑﺘــﺐ اﻻﻋــﻼم
اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻨﺸﺮ.
ﺧﺮﻣﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۲۰۰۸ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ،وب ﺳﺎﯾﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﻣﯽ.
ﺧﺰاﻋﯽ ،زﻫﺮا ) .(۱۳۸۱ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺧﻼق و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ -ﮐﻼﻣﯽ ،ﺷـﻤﺎره  ۱۳و
.۱۴
راﯾﻦ ،آﻟﻦ ) .(۱۳۷۸ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳﺮوش ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺮاط.
ﺳﻮرﮐﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۸۴ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮد در ﻧﻈﺮ ﺳﻮدﮔﺮاﯾﺎن ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ ،ﺷﻤﺎره  ۳۷و .۳۸
ﺳﻮزﻧﭽﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ) .(۱۳۸۵اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻫﺮدو ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﺒﺴﺎت ،ﺷﻤﺎره .42
ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ) ۱۴۱۱ق( .ﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ ،ﻗﻢ ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯽ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ) ۱۴۱۷ق(.،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻷﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت،
ﻋﺰﯾﺰی ﻋﻠﻮﯾﺠﻪ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ) .(۱۳۸۶ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧـﻮدﮔﺮاﯾﯽ و ّ
ﺣـﺐ ذات ،ﻧﺸـﺮﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﻧـﻮﯾﻦ
دﯾﻨﯽ ،ﺷﻤﺎره .۹
ﻏﻼﻣﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ) .(۱۳۹۱ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ دارد؟ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺸﺖ.
ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ) .(۱۳۶۹اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ﻗﻢ ،داراﻟﺤﺪﯾﺚ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ) .(۱۳۶۳ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺗﻬـﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻣﺴـﺠﺪ
وﻟﯽ ﻋﺼﺮ.
ﻣﺤﻤﺪیاﺻﻞ ،ﻋﺒﺎس ) .(۱۳۷۴اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸـﮕﺎه
اﻟﺰﻫﺮا ،ﺷﻤﺎره .۱۹
ﻣﻠﮏ ﺳﺎدات ،ﺳﻌﯿﺪ؛ ﻧـﺎﺟﯽ ،ﻋﻠـﯽ اﮐﺒـﺮ ) .(۱۳۹۲ﻋـﺪم ﺗﻘـﺎرن اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻣﺸـﻬﺪ،
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻠﮑﯿﺎن ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ) .(۱۳۸۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺧﻼﻗﯽ،ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻗﻢ.
ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ ﺻــﺎﻧﻌﯽ دره ﺑﯿــﺪی ،ﻣﻬــﺮان رﺿــﺎﯾﯽ ) .(۱۳۸۸ﭘﮋوﻫﺸــﯽ در ﻣﺴــﺄﻟﻪ آدام اﺳــﻤﯿﺖ؛ ﺳﺎزﮔﺎری ﯾﺎ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳﻤﯿﺖ ،دو ﻗﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺷﻤﺎره .۶۱
ﻣﯿﻞ ،ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ) .(۱۳۹۰ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮدﯾﻬﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
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