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 واکاوی نظریه در اقتصاد رایج و اقتصاد اسالمی

 
   m.kh47@yahoo.comاستاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/ مهدي خطيبي

 1/23/2068: پذيرش - 17/37/2068: دريافت

 چريده

توان علمي را يافت كـه مشـتمل بـر نظريـه به نظريات مطرح شده در آن وابسته است و اصوالً نمي ،قوام هر علمي

كه مورد اتفاق همه باشد، ارائه نشـده اسـت. واكـاوي ماهيـت  ،تا كنون تعريف مشخصي از نظريه ،نباشد. با اين حا 

 ،اسـت كـه در علـوم نـو بنيـاد جهـتاين است و اهميت آن از علم بخشي از روش شناسي آن  ،نظريه در هر علمي

شناسي نيز دنبا  شود تا مسير رشـد علـم بـه مباحث روش ،همچون اقتصاد اسالمي، الزم است همزمان با رشد علم

بـه  ،هـاي آناقتصادي در اقتصاد رايج و اقتصاد اسـالمي و ويژگي ةماهيت نظري ،انحرا  كشيده نشود. در اين مقاله

 ،آن و همچنـين ةعالوه بر تعريف به انواع نظريه، كاركرد و گستر گرفته است.توصيفي مورد ارزيابي  -تحليلي  روش

پردازي در نظريـهكـه دهـد تحقيـق نشـان ميايـن هاي نظريه در اقتصاد اسالمي پرداخته خواهد شد. نتـايج ويژگي

يـا هنجـاري يـا تجـويزي باشـد و  توانـد اثبـاتينظريـه مي .شـوداقتصاد شامل مرتب، نظام و تحليل اقتصادي مي

 كاركردهايي چون توصيف، تبيين، پيش بيني، و هدايت و راهنمايي داشته باشد. ،همچنين
 : نظريه، نظريه اقتصادي، نظريه اقتصاد اسالمي، اقتصاد رايج، اقتصاد اسالميهاكليدواهه
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 مقدمه

شـود و لم بوده و دانش درجه دوم محسـوب ميزير مجموعه فلسفه ع ،«پردازينظريه»و « نظريه»مباحث مربوط به 

 ،دوم ةدرجـ بررسي علوم بـا نگـاه ،كليطوربه (.86ص  ،2661 ،)پوپر ناميد« هانظريه ةنظري»توان آن را به نوعي مي

انـد. سـاير فيلسوفان علم نيز كـم و بـيش بـه تحليـل نظريـه پرداخته ،به همين دليل .گنجدفلسفه علم مي ةدر داير

انـد. فقـط در به رغم اينره مشتمل بر نظريه هستند، اما كمتر بـه بررسـي چيسـتي نظريـه پرداخته ،هاي علميرشته

رد هـاي مفصـلي در مـورشته مديريت پژوهش ،شناسي و در مرتبه بعدمثل جامعه ،هاي علوم اجتماعيبرخي از رشته

به صورت مطلـق و فـارق از  ،است كه بررسي ماهيت نظريهيادآوري پردازي انجام شده است. الزم به نظريه و نظريه

هاي يري از علـوم انسـاني ويژگي ،علم خاص، كمتر مورد توجه بوده و در همان موارد معدود نيز به صورت ناخواسته

تعريـف  ،شـده كـه در همـين تحقيقـاتموجب اين انحرا  در تحليل نظريه دخالت داده شده است.  ،يا علوم طبيعي

 هاي مطرح شده براي آن قابل انطباق بر برخي از علوم نباشد. ارائه شده از نظريه يا ويژگي

به عنـوان يـك دانـش مسـتقل در محافـل  آدام اسميتدانش اقتصاد رايج نيز از حدود سه قرن پيش و از زمان 

جايگـاه نظريـه در اقتصـاد  ةدربـار شـومیيترا توليد نظريه راه ترامـل را پيمـود. ب ،از همان زمان .علمي مطرح گرديد

گوينـد انديشند، سـخن ميعناوين اقتصادي مي ةآنچه اقتصاددان علمي را از همه كسان ديگري كه دربار»گويد: مي

 از بسـياري .(10 ، ص2088)شومیيتر، « چيرگي بر فنون سه گانه تاريخ، آمار و نظريه است ،كندنويسند جدا ميو مي

در  يـزن هـايييتو موفق اندبوده اسالمي اقتصاد دانش تدوين صدددر يرقرن اخ يكدر كمتر از  ،مسلمان اقتصاددانان

عـدم تمركـز بـر  ،يرمسـ يندر ا ياشرا  اساس يك. دارند پيش درطوالني  راهحاصل شده است، اما هنوز  ينهزم ينا

و جـامع از  يحصح يعدم تلق اين اشرا  ناشي از ،رسدياست. به نظر م اييهو پرداختن به مسائل حاش پردازييهنظر

شود پژوهشگر نتواند فرايند تحقيـق ميموجب  ،هاي آنو عدم توجه به ويژگي «نظريه»ابهام در مفهوم  .است يهنظر

تبيـين بـه دنبـا   ،مقالـهايـن  ،دليـل ينه همـب به نظريه پردازي ختم شود. ،اي هدايت كند كه در نهايترا به گونه

 هم در اقتصاد متعار  و هم در اقتصاد اسالمي است. ،هاي آنماهيت نظريه و ويژگي

 پيشينه

به دانشي خـاص  ،سازي را به صورت كلي و بدون اختصاص آننظريه و نظريهتا ( تالش نموده است 2077) رينولدز

شناسـي بيشتر مباحث ناظر بر فضاي حاكم بـر دانـش جامعهكه دهد شان مياما مطالعه اجمالي كتاب ن .تحليل نمايد

 در تبيين نظريه اقتصادي دشوار است. ،استفاده از نتايج تحقيق وي ،روايناز .است

سیس به روش شناسـي آن پرداختـه اسـت. در  ،مباني نظريه پردازي را مورد بحث قرار داده ،(2076) دانائي فرد

كلـي اسـت به حدي  ،مباحث مطرح شده در اين اثر .به تحليل ابعادي از نظريه به صورت كلي پرداخته است ،اين اثر

 در راستاي شناخت نظريه اقتصاد متعار  و اقتصاد اسالمي وجود ندارد. ،گيري از آنكه عمالً امران بهره
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امرـان  ،شـان در بخـش او (، نظريه پردازي در اقتصاد اسـالمي را بـه بحـث گذاشـته اسـت. اي2078) نظري

روش نظريه پردازي در اقتصـاد اسـالمي  ،پردازي علمي در اقتصاد اسالمي را به بحث گذاشته و در بخش دومنظريه

اگر چه به صورت مختصر به ماهيت نظريه اشاره شـده، امـا نتوانسـته اسـت ماهيـت  ،ده است. در اين اثركررا طرح 

 شخص نمايد.ابعاد آن را م ،نظريه را تبيين نموده

بيشـتر بـه  ،اصو  نظريه پردازي در قلمرو علوم انساني را بررسـي نمـوده اسـت. در ايـن اثـر ،(2069) رهنمايي

اي كـه اسـتفاده از به گونـه ،به صورت محدود به بحث گذاشته شده است ،پردازي توجه شده و چيستي نظريهنظريه

 پذير نيست.سالمي امراناقتصاد متعار  و اقتصاد ا ةدر راستاي شناخت نظري ،آن

هاي علم اقتصاد متعـار  و اقتصـاد اسـالمي واكاوي نظريه بر اساس ويژگيتا با سعي بر آن است  ،در اين مقاله

 هايي بايد توجه داشته باشند. به چه ويژگي ،پردازيگران در مقام نظريهتا دقيقاً مشخص شود پژوهش ،انجام شود

 چيستي نظريه

يونـاني آن  ةريشـاسـت و فرانسـوي بـا ريشـة اي كلمه «تئوري»است.  «تئوري» ةترجمه عربي واه ،«نظريه» ةواه

باشـد )فرهنـل لغـت دهخـدا، براساس تحصيل و تتبع مي ،است كه به معني شناسايي يك علم (theoria) «تئوريا»

در آغـاز پـيش از  ،از آنجا كه دانش و فلسفه .به معني خدا و عرش اعلي آمده است ،(theo) ةالبته واه. «(تئوري»واهه 

بـه معنـي  ،(theoriaهر چيز در پي شناخت و بررسي هستي و انديشيدن درباره الهيات بوده، بعيد نيست كـه تئوريـا )

انديشـيدن و »بـه  ،( يا خدا بوده و با گسترش علوم، مفهـوم ايـن واههtheosتئوس ) ةانديشيدن، تفرر و تحقيق دربار

 .(60، ص 2097توسعه يافته باشد )رفيع پور، « لهئره هر مستحقيق دربا

عصـر  انـدازه به يعصر هيچتوان ادعا كرد اي كه ميبه رغم اينره تمامي علوم مشتمل بر نظريه هستند، تا به گونه

دوازده تعريف بـراي نظريـه بيـان  ،بليري. اما تا كنون تعريف شفافي از آن ارائه نشده است. است نبوده نظريهدر  ما، غرق

به اندازه تعداد كسـاني كـه در بـاب نظريـه سـخن  ،اند(. برخي از محققان ادعا كرده279، ص2077كرده است )بليري، 

 تواند يري از دو امر زير باشد.مي ،(. علت اين تعدد27، ص 2077اند، از نظريه تعريف وجود دارد )دانايي فرد، گفته

تعريف نظريه در علوم طبيعي، با تعريف نظريه در علـوم انسـاني يرسـان  :هاي معرفتي با يرديگراختال  حوزهاو . 

هاي فلسفي و روش خاص خود را دارد و چه بسـا تعـاريف ارائـه شـده فرضيست؛ زيرا هر حوزه معرفتي مقدمات، پيشن

هايي هستند كه ما براي صيد كـردن جهـان ا دامهنظريه»معتقد است:  پوپر ،اي، متلثر از اين امور باشد. مثالًدر هر حوزه

(. روشـن اسـت 86ص  ،2661 ،)پوپر« گسترانيم تا به عقالني كردن و توضيح دادن و مستولي شدن بر آن فائق آييممي

 با نظريات تجربي سازگاري بيشتري دارد. در حالي كه علوم عقلي نيز مشتمل بر نظريه هستند. ،كه اين تعريف

اي ي فرضيهنظريه يك يا چند گزاره»در تعريفي گفته شده است:  ،: به عنوان مثا يرردهاي معرفتياختال  رودوم. 
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(. ارائه دهنده اين تعريف 20، ص2077)دانايي فرد، « كنداست كه رفتار يك پديده را موقتاً بازنمايي، توصيف و تبيين مي

باشد و تا زماني اعتبار دارد كه نظرية جديدي به جاي آن پذير ميكند كه نظريه هميشه فرضيه است؛ چون ابطا تلكيد مي

 تدوين شده است.  پوپرگرايي بر اساس ديدگاه ابطا  ،(. روشن است كه اين تعريف28ص ،نيامده باشد )همان

 رسد تعريف زير تعريف مناسبي براي نظريه باشد:به نظر مي ،با اين حا 

يك يا چند ادعاي كلي يا جزئيِ مرتبط با هم كه معموالً در قالـب گـزاره يـا  :نظريه در هر علمي عبارت است از

و  .ها يا متخصصين رشته مربوط به لحاظ علمي يا عملي داراي اهميت اسـتشود و براي نوع انسانها ارائه ميگزاره

حتـاج اسـتدال  اسـت آن نيـز م چنـان كـه ردّغير بديهي بوده و اثبات آن نيازمند استدال  است، هم ،در عين حا 

هاي انـد. سـاير رشـتهفيلسوفان علم، كم و بيش به تحليل نظريـه پرداخته ،به همين دليل .(772 ، ص2083)صليبا، 

انـد. فقـط در برخـي از به رغم اينره مشتمل بر نظريه هستند، اما كمتـر بـه بررسـي ماهيـت نظريـه پرداخته ،علمي

هاي مفصـلي در مـورد نظريـه و رشته مديريت پژوهش ،در مرتبه بعد شناسي وهاي علوم اجتماعي مثل جامعهرشته

 پردازي انجام شده است. نظريه

 تعريف نظريه اقتصادي

اگـر دانـش اقتصـاد را  .متوقف بر تعيين حدود و مراتب دانش اقتصاد است ،ارائه يك تعريف جامع از نظريه اقتصادي

 ،اگر آن را اعم از هنجـاري و اثبـاتي بـدانيم .خاصي پيدا خواهد كرد اقتصادي تعريف ةطبيعتاً نظري ،فقط اثباتي بدانيم

رسـد و در مباحـث آتـي بـدان تر بـه نظـر ميتعريف نيز وسعت بيشتري خواهد يافت. از آنجا كه ديدگاه دوم صحيح

اقتصـادي  ةنظريـ»كنيم: خواهيم پرداخت، در مقام تعريف نيـز جانـب عمـوم را گرفتـه و آن را چنـين تعريـف مـي

هاي هنجاري كالن حـاكم بـر نظـام اقتصـادي اسـت و يـا ها است كه درصدد بازتاب چارچوباي از گزارهمجموعه

صـدد توصـيف و تبيـين يـك رفتـار يـا پديـده كند و يا آنرـه درهاي وصو  به يك هد  مشخص را تبيين ميراه

 «ه آينده است.بيني نسبت باقتصاديِ تحقق يافته در عالم خارج به همراه ايجاد قدرت پيش

 بر اساس اين تعريف

 معموالً مجموعه گزاره هستند. ،هاي اقتصادينظريه. 2

 تواند اثباتي يا هنجاري يا تجويزي باشد.مي ،نظريه اقتصادي. 1

 دهد.گاهي راه وصو  به يك هد  مشخص را نشان مي ،نظريه اقتصادي. 0

 يين و ايجاد قدرت پيش بيني است.اثباتي مشتمل بر كاركردهايي چون تب ،نظريه اقتصادي. 7

 هدايتگري حركت اقتصادي را به عهده دارد. ،نظريه هنجاري. 8
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 انواع نظريه اقتصادي

نظريـه،  ةهاي بحث برانگيز دربـاريري از دسته بندي :بندي كردتوان دستهمي ،نظريه را بر اساس معيارهاي گوناگون

اسـت كـه هـد  طراحـان آن، اين تقسيم آن به اثباتي و هنجاري است. چالشي كه اين دسته بندي به وجود آورده 

نظريات هنجاري محـور ثقـل اقتصـاد اسـالمي  ،هاي هنجاري از دايره علم است. با توجه به اينرهخارج كردن گزاره

 است.  بندي از اهميت بيشتري برخوردارهستند، بررسي اين تقسيم

 نظريه اثباتي

پردازد. ماننـد نظريـه انفجـار به انعراس واقعيت مي ،اي است كه بدون هيچ گونه قضاوت ارزشياثباتي، نظريه ةنظري

 ،از يك وضعيت بسيار چگا  )متراكم( نخستين آغاز شده و در گذر زمـانشود گيتي كه بر اساس آن گفته مي ،بزرگ

به لحاظ ارزشي اظهار نظر كرد؛ بـه  آن توان در مورد محتواياي است كه نميگونه. اين نظريه به است يافته انبساط

رابطـه  ،از حالت تراكم به حالت انبساط خوب بوده يا بد. مثا  اقتصادي ايـن قسـم ،اين معنا كه تغيير وضعيت جهان

توانـد آن را كسـي نمي قابليـت ارزش گـذاري نـدارد و ،اين نظريـه .مستقيم بين افزايش تقاضا و افزايش تورم است

 خوب يا بد توصيف نمايد.

 نظريه هنجاري

كه قابـل تغييـر توسـط انسـان اسـت،  ، انسان، يا هر چيز ديگريره جهاناين ةدربار است اينظريه ،هنجاري ةنظري

از در قالـب نظريـه مطـرح گرديـده و معمـوالً  ،اي از شرايط مطلوبنظريه، مجموعهنوع از چگونه بايد باشد. در اين 

شـود كـه داراي شود. گاهي نيز از مفاهيمي اسـتفاده مياستفاده مي« نبايد»و « بايد»و يا « بد»و « خوب»هاي واهه

استحقاق هر كسي نسبت به آنچه كه با تالش خود بدسـت آورده، مطـابق بـا عـدالت »گزاره  ،مثالً .بار ارزشي است

 شود.شي و هنجاري محسوب مييك نظريه هنجاري است؛ چون عدالت از مفاهيم ارز ؛«است

نره انجـام يـا تـر  اييا  ،پردازدنظريه را به لحاظ اينره آيا صرفاً به انعراس واقعيت بيروني مي ،اكثر اقتصاددانان

تر در ايـن زمينـه بندي وسيعبه يك تقسيم ،جان نويل كينزكنند. به اثباتي و هنجاري تقسيم مي ،خواهدعملي را مي

 بايـد آنچـه» هنجـاري اقتصـاد ،«هسـت آنچه»اثباتي  اقتصاد ،به نظر وي .سومي را بدان افزودمبادرت كرد و قسم 

كنـد را مـنعرس مي« برنيـد توانيـدمي كـار چـه خواهيـد،مي كـه آنچـه بـه دستيابي براي» عملي اقتصاد و «باشد

ناميـده  «اقتصاد عملـي» كينزن دسته سوم را كه در تقسيم بندي ابرخي از محقق .(287-280، ص2072الپ، )مك

چندان مورد استقبا  قرار نگرفت و حتي در مـواردي بـه نقـد كشـيده شـد  ،بندياند. اين تقسيمشد، تجويزي ناميده

بنـدي دوگانـه آنچه عمالً در ادبيات اقتصادي تداوم يافت، همـان تقسـيم ،در نهايت .(288و 289، ص2072، همان)

 .(268، ص2077اثباتي و هنجاري بود )دادگر، 
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 هاي هنجاري و علم اقتصادگزاره

علمـي تفريك بـين ايـن دو بخـش در دانـش اقتصـاد و غيـر ،هنجاري حائز اهميت است ،آنچه كه در بحث اثباتي

تـا اوايـل  .(281 ، ص2072الپ، دارد )مـك سـابقه سا  283 از بيش ،خواندن نظريات هنجاري است. اين تفريك

كه علوم اجتماعي هنوز به خوبي از يرديگر تفريك نشده بودند و اقتصـاد نيـز جزئـي از علـم اخـالق  ،قرن هجدهم

ره اقتصـاد از فلسـفه جـدا شـد و بـه دنبـا  آن، علـم اينشد، تفريك اين دو نيز مطرح نبود. اما پس از ميمحسوب 

 از ابهام قرار گرفت.  ايدر هاله ،ها مطرح گرديد، ارزشي بودن يا نبودن آناقتصاد فارغ از ارزش

 .اسـتنتاج كـرد« هست»توان از را نمي« بايد»اين قضيه را مطرح كرد كه  ،ماهیت انسان ةدر رسال ديويد هيوم

توانند هنجارها، گفتارهاي اخالقـي، يـا دسـتور هاي اثباتي صرفاً مبتني بر واقع هستند و هرگز نميگزاره :او معتقد بود

   .(283، ص2073به همين قضيه اشاره دارد )بالگ،  ،«گيوتين هيوم». اصطالح به انجام كاري را معين كنند

 حـذ  ،سـنسـاموئل و ميـردا اقتصاددانان شاخصى همچون اي ديگر اين تفريك را نیذيرفتند. در مقابل، عده

شـرل  گـذارىنظريـه فـارغ از ارزش ،در هـيچ علمـى ؛معتقدنـد ،پذير ندانسـتهاز علوم را امرانهاى ارزشى قضاوت

طـر  از جمله مسائل اقتصادى بـى علميدر برابر مسائل و موضوعات  اخالقاً ،تواندو هيچ اقتصاددانى نمى گيردنمي

شـواهدي وجـود . (230ص ،2086 )بختيـاري، طرفى هم يك نوع قضاوت ارزشى و اخالقى استزيرا خود بى ؛باشد

 .هـاي پذيرفتـه شـده توسـط محقـق اسـتتا حـدي متـلثر از ارزش ،دهد انتخاب موضوع تحقيقدارد كه نشان مي

مبتنـي بـر ايثـار و  ،هاي اقتصادي مبتني بر خودخواهي شديد و كم توجهي به تجزيه و تحليل رفتار اقتصاديتحليل

 .(280 ، ص2070هايي از آن است )زرقاء، هاي اخالقي نمونهانگيزه

 كاركردهاي نظريه اقتصادي

اند. با توجه به اينره شمردهبيني را به عنوان كاركردهاي اصلي نظريه اقتصادي بر صيف، تبيين و پيشمحققان معموالً تو

 توان كاركرد هدايت و راهنمايي را نيز به اين مجموعه افزود.نظريات هنجاري نيز بخشي از دانش اقتصاد هستند، مي

 توصيف

كار در پاسخ به سؤا  از چيسـتي و چگـونگي بـه ،توصيفنامند. مي« توصيف»رل تعريف را ترين شنخستين و ساده

شـناخت در  ،شـود. بـه عبـارت ديگـرها، حاالت، عالئم، خواص و ساير متعلقات برشمرده ميرود و در آن ويژگيمي

كوشند از ماهيت و چيستي يـك شـيء خبـر دهنـد. هايي است كه ميها و گزارهاز نشانه ايمرتبة توصيف، مجموعه

تواند صرفاً توصيفي از واقعيت بيرونـي البته اين پرسش مطرح است كه آيا نظريه مي .(13-26، ص 2072)خسروي، 

همچـون نـور،  ،هاي طبيعـيالبته تحت شرايطي خاص. ماهيت برخـي پديـده .ا  مثبت استؤباشد؟ پاسخ به اين س
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همچـون بـازار و  ،صـاديهاي پيچيده عصـبي، نهادهـاي اجتمـاعي و اقتتحليل عملررد سيستم دفاعي بدن، شبره

حركـت زمـين  ،اي توصيفي ارائه شوند. مـثالًتوانند در قالب نظريهمي ،مواردي از اين دست كه رفتاري پيچيده دارند

اي پيچيـده بـوده و لـذا يـك لهئمسـ گاليلـهاگر چه امروزه امري ساده و روشن است اما در روزگـار  ،به دور خورشيد

پرداخـت. در اقتصـاد وقوع يك پديده و نه علت آن ميچگونگي اين نظريه صرفاً به گزارش  .شدناميده مي «نظريه»

يا درآمد دائمي، چيزي بـيش از توصـيف نيسـت،  ،يا درآمد نسبي ،كالن نيز اينره مصر  تابعي از درآمد مطلق است

   .(201، ص 1 ، ج2077شود )رحماني، اما در عين حا  نظريه ناميده مي

 تبيين

 تبيـين،گوينـد. در [ ميexplanation] «تبيين»پاسخ مناسب به آن را اصطالحاً  ،ا  از چرايي يك پديده باشداگر سؤ

 ،شـوددر تبيـين، توصـيف حـذ  نمي .(220 ، ص2097د )رفيع پور، شوتوضيح داده مي ،هادليل وقوع پديده ياعلت 

شـود. دهنـد، كامـل مياش را توضيح ميكه چراييبا افزودن تعينات ديگري  ،يابد و چيستي يك پديداربلره غنا مي

 .كنـداعتبـار ميتبيين را بي ،معتبرهاي قانع كننده باشد و استفاده از مقدمات غيرشك تبيين بايد متري به استدال بي

 معيـار، اسـتفاده از منـابع معتبـر .(11 ، ص2072البته نبايد منابع معتبر را به عقل و تجربه منحصر كـرد )خسـروي، 

 يا تجربه. و يا نقل  ،است، اعم از اينره عقل باشد

يـا قياسـي، تحليـل از يـك  ،در تبيين تئوريـك .شودتبيين به دو قسم تئوريك و تجربي تقسيم مي ،از يك نگاه

خـاص تحـت نظمـي  ةحادث ،يا استقرائي ،اما در تبيين تجربي .شودشود و به پديده خاص منتهي ميقياس شروع مي

 .(22 ، ص2080)ليتل،  آيدتلييد شده در مي تجربي كه قبالً

 ، ص1 ، ج2077يك نظريه با كاركرد تبيـين اسـت )رحمـاني،  ،نظريه تورم و بر شمردن علل پنج گانه براي آن

 شود.علت وقوع تورم توضيح داده مي ،در اين نظريه .(212

 بينيپيش

تـرين فوائـد بينـي كنـد و اساسـاً يرـي از مهمآن را پيش ،تواند پيش از وقوع پديده اقتصادييك نظريه در مواردي مي

بيني را دو روي يـك سـره همين ويژگي است. البته برخي انديشمندان تبيين و پيش ،نظريه در علوم اجتماعي و طبيعي

قيـد  در جايي كه زمـان بـه عنـوان ،بيني رويدادهاي آينده و تبيين رخدادهاي گذشتهمعتقد است: پيش رينولدزدانند. مي

گويـد: اگـر حجـم گـاز مي ،مقصود خود را توضيح داده ،انتخاب نشده، اساساً فعاليتي يرسان است. وي با بيان يك مثا 

شـود. ثابت نگه داشته شده و دمـا زيـاد مي Rحجم گاز  Zشود. در وضعيت ثابت باشد و دما زياد شود، فشار نيز زياد مي

اي بـه زمـان هيچ اشـاره ،كه از نظر منطقي پذيرفته شده است ،ن شرل از تبيينشود. در ايزياد مي Rبنابراين، فشار گاز 
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كار رود )رينولـدز، بيني رخدادهاي آينـده بـهتواند براي توضيح رويدادهاي گذشته و پيشها مينشده است. لذا اين عبارت

بينـي نخواهـد داشـت. بـه اگر يك تبيين مقيد به زمان خاصي باشـد، كـاركرد پـيش ،(. طبق اين تحليل23، ص 2077

 بيني ندارد.كند، كاركرد پيشاي كه علت انقراض نسل دايناسورها را تبيين ميعنوان نمونه نظريه

 ،گر مهـم اسـتآنچه كه براي پژوهش :معتقدند ،گذاشتهتمايز بين اين دو كاركرد  فريدمنبرخي چون  ،در مقابل

كند حتي الزم نيست فروض يـك نظريـه علمـي نه تبيين. وي پا را از اين فراتر گذاشته و بيان مي ،بيني است پيش

طرح اين ديـدگاه، كـه (. 27ص  ،2699 ،)فريدمنبيني را ايجاد كند است كه بتواند قدرت پيشاين مهم  .واقعي باشد

از جملـه  .جـدي مواجـه اسـت هـايحدود بيست سا  بين انديشمندان محل بحث و گفتگو قرار گرفـت، بـا چالش

اين تفريـك اساسـاً امـري  ،كهتصور امران تفريك بين تبيين و پيش بيني است. در حالي ،فريدمناشراالت ديدگاه 

پـس از شناسـايي عناصـر دخيـل در  .شودمعقو  است. در مرحله تبيين، ماهيت يك پديده اقتصادي واكاوي ميغير

كشـف  ،معلولي بين پديـده و عوامـل آن و حتـي بـين پديـده و پيامـدهاي آن -يابي شده و رابطه عليّ پديده، علت

اگر فـروض غيـر واقعـي  ،. حا كرد بينيتوان نسبت به آينده پيشبا استفاده از اين روابط مي ،شود. در مرحله بعدمي

 ابل اعتماد نخواهد بود.پيش بيني انجام شده نيز ق ،توان تبيين درستي از يك پديده ارائه داد و به تبع آننمي ،باشند

 راهنمايي و هدايت

كه به نـوعي دعـوت بـه  ،راهنمايي و هدايت است. نظريه هنجاري و تجويزي ،از جمله كاركردهاي نظريه اقتصادي

نظريـات توصـيفي  ،باشد. عالوه بر آنبارزترين مصداق راهنمايي و هدايت مي ،كندعمل بر اساس محتواي خود مي

ها از سـوي گذاريچـرا كـه بسـياري از سياسـت ؛توانند اين كـاركرد را داشـته باشـندمي ،مستقيمنيز به صورت غير

بـه  ،خواهد تورم را كنتـر  كنـدوقتي دولت مي ،نمونهپذيرد. به عنوان با تريه بر نظريات توصيفي انجام مي ،هادولت

بنـابراين، افـراط در كنتـر   .طه عرس وجود داردراب ،ناچار بايد به اين نظريه توجه داشته باشد كه بين تورم و بيراري

 تواند ركود شديد را بر اقتصاد حاكم كند. مي ،تورم

 گستره نظريه اقتصادي 

در تقسيمي كه بيشتر بين اقتصاددانان مسلمان معرو  است، دانش اقتصاد به مرتـب، نظـام و علـم تفريـك 

غيـر » ،آورد كه دو قسـم ديگـراين تلقي را به وجود مي ،براي دسته سوم« علم»انتخاب نام  ،شده است. البته

تنها علوم تجربي ـ اعـم از  ،امروزه در فلسفه علم نيز رايج است و بر اساس آن ،هستند. چنين تفرري« علمي

ها بـه ديـدگاه پوزيتويسـت ،(. ريشـه ايـن ادعـا23، ص2077نامنـد )كرمـي،طبيعي و اجتماعي ـ را علـم مي

كه سوداي پيـروي  ،ايكردند. در علوم اجتماعي نيز عدهفقط در امور تجربي منحصر مي گردد كه علم رابرمي
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بايد عاري از  ،مدعي شدند هر گونه بررسي علمي ،از علوم طبيعي را در سر داشتند، براي علمي جلوه دادن آن

اند كه حتي ن اثبات كردهمسلما ،ها باشد و گرنه خارج از دايره علم خواهد بود. البته برخي از انديشمندانارزش

زا و زا و بـرونهـا تلثيرگـذار هسـتند و در انتخـاب موضـوع و متغيرهـاي دروندر حوزة علوم اثباتي نيز ارزش

نيز در بحث اظهـار نظـر  شومیيتر(. 287-281، ص 2070انتخاب روش تحقيق و آزمون دخالت دارند )زرقاء، 

   گويد:مي ،جالبي كرده

اقتصـاد و  ،اگر مقصود از علم، فيزيك و رياضي باشـد .تصاد[ بستگي به تعريف علم دارداين مطلب ]علم بودن اق

هـاي علـم هاي فيزيـك و رياضـي از ويژگيهاي اجتماعي از دايره علم خارجند و اگر كاربرد روشكلي دانشطوربه

ي از اقتصـاد ري بـدانيم بخشـگيدر اين صورت نيز اقتصاد در بخش قابل توجهي علم نيست و اگر علم را اندازه ،باشد

   .(28، ص2088چنان غير علمي است )شومیيتر، علمي و بخشي ديگر هم

نه منزلت است و نه كسر شلن، تعريفي وسيعي را بـراي علـم  ،با بيان اينره علمي خواندن يك رشته ،وي سیس

ن اكه در آثار برخي از محققـ ،به عنوان قسيم مرتب و نظام ،«تحليل اقتصادي»شايد اصطالح  .(همانكند )ارائه مي

 .(220-221، ص2078كار رفته، بهتر باشد )نظري، اقتصاد اسالمي به

 مرتب اقتصادي

با تفريـك بـين مرتـب و نظـام،  ،جوز  الهوهي .كار رفته استهدر دو معناي اصطالحي ب ،«مرتب اقتصادي» ةواه

هـر نـوع تفرـري كـه موجـب  ،داند. به عبارت ديگرهاي عمده فرري حاكم بر اقتصاد ميمرتب اقتصادي را جريان

تـاريخ »هايي كه تحت عنـوان دهنده مرتب اقتصادي جديد است. در كتابتغيير قابل توجهي در اقتصاد شود، شرل

بـه ترتيـب تـاريخ  ،هاي فرري اقتصادينگاشته شده، جريان« هاي اقتصاديسيري در انديشه»يا  ،«عقايد اقتصادي

 ،مرتب اقتصادي اطالق شده است. بر ايـن اسـاس ،مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به هر جريان فرري ،رواج آنها

 باشـدبلرـه اعـم از آن دو مي ،در عـرض نظـام اقتصـادي و تحليـل اقتصـادي نيسـت ،اصطالح مرتب اقتصـادي

 (.17، ص2077رمعزي، )مي

مرتب در عرض نظام و تحليل اقتصـادي  ،كه بيشتر در آثار اقتصاددانان مسلمان رواج دارد ،طبق اصطالح ديگر

مـذهب »البتـه وي از اصـطالح  .كار رفته اسـتبه صدرنخستين بار در آثار شهيد  ،گيرد. مرتب به اين معنيقرار مي

تفسـير نمـوده  ،كـه در حـل مشـرالت اقتصـادي كـارايي دارد ،اساسـي آن را به نظريات ،استفاده كرده« اقتصادي

گويد: مذهب اقتصادي در اينجا به هـر مي ،آن را به عدالت گره زده ،(. وي در جاي ديگر717، ص2717،هماناست)

(. بسـياري از 712 ، ص2717)صـدر، شـوداطـالق مي ،ي عدالت اجتمـاعي ارتبـاط يابـدهاكه با ايده ،قاعده اساسي
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 ،انـدرا اراده كرده صـدرمعناي مد نظر شهيد  ،استفاده كرده «مرتب» ةجاي مذهب از واهبه ،ن اقتصاد اسالمياققمح

 (.02و 03، صهمان) گويا به ادبيات رايج در اقتصاد اسالمي تبديل شده است

كـه بـه اعتقـاد برخـي تـا  ،(728 ، ص2078نيـا، تعابير ديگري در تفسير مـذهب دارد )هادويصدر البته شهيد 

تفريك ايـن چنينـي بـين علـم و  ةايد ،(. اما به هر حا 8 ش ،2077)يوسفي،  حدودي به معناي نظام نزديك است

اگر مرتب را به اصـو  ثابـت و نظـام را  ،رسد(. به نظر مي17 ، ص2077)ميرمعزي،  به ايشان منسوب است ،مرتب

هـاي با استفاده از تجـارب بيرونـي يـا آمـوزه ،ط به تحليل وقايع اقتصاديبه اصو  مربوط به مقام اجرا و علم را مربو

 بندي نماييم. اسالمي اختصاص دهيم، بهتر بتوانيم مباحث اقتصاد اسالمي را دسته

 نظام اقتصادي

 كار بـردهبه معنايي عام بـه ،هاي اقتصاديكار رفته است. در برخي كتاببه دو صورت به ،«نظام اقتصادي»اصطالح 

امـا در  .(2078مباحث مرتبي همچون مباني و اهدا  نظام اقتصادي در آن گنجانـده شـده اسـت )درخشـان،  ،شده

نظام اقتصادي را چنـين  ،كار رفته است. بعضي از محققانهمعناي خاصي باين اصطالح به ،برخي ديگر آثار اقتصادي

رزشيابي و انتخاب در زمينه توليد توزيـع و مصـر  مجموعه مرتبط و منظم عناصري كه به منظور ا»اند: دهكرتعريف 

مربـوط بـه  ،روشن اسـت كـه ايـن تعريـف .(21 ، ص2087)نمازي، « كندبراي كسب بيشترين موفقيت فعاليت مي

 تحليل اقتصادي و مرتب، متمايز از نظام خواهد بود.  ،مراحل عملياتي و اجرايي است و طبق اين اصطالح

 تحليل اقتصادي

توليدكننـده و كننده و يـا در قالب مصر  ؛مربوط به تحليل رفتار انسان اقتصادي ،ز دانش اقتصاد رايجبخش وسيعي ا

هاي اقتصادي در سطح كالن همچون تورم، بيراري، تقاضـاي كـل، مربوط به تحليل پديده ،و همچنين ،نيروي كار

علـم »اين بخش از اقتصاد بـه عنـوان  ،هادر بسياري از كتاب ،گونه كه اشاره شدعرضه كل و امثا  آن است. همان

 ،عمده نظريات اقتصاد متعار  نيز مربوط به همـين بخـش اسـت. بسـياري از اقتصـاددانان .شودمعرفي مي« اقتصاد

گيرتر چشـم ،رشد علمي در ايـن بخـش ،به همين دليل .دهندبيشتر تالش علمي خود را به اين بخش اختصاص مي

كـه مباحـث مربـوط بـه ايـن بخـش در عـين كـرد باحث مربوط به نظام و مرتب است. البته بايد اعترا  از رشد م

يك فرضـيه ارائـه  ،تر است. در تحليل اقتصاديتا حدودي ساده ،پيچيدگي، نسبت به مباحث مربوط به مرتب و نظام

شـود و در ار فرضـيه بررسـي مياعتبـ ،هـاي آمـاريسـنجي و ترنيكهاي اقتصادكارگيري روشهشود و بعد با بمي

شود كـه در قالـب اعـداد و ارقـام در مسائلي مطرح مي ،شود. اما در مباحث مرتب و نظامبه نظريه تبديل مي ،نهايت

 گيرد.بر اساس مباني صورت مي ،انتزاعي بوده و اظهار نظر در مورد آنها ،آيد و مباحث آننمي
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 نظريه اقتصاد اسالمي

چـه  ،به نظريه اقتصـادي« اسالمي»از مباحث پيشين روشن گرديد. حا  بايد ديد افزودن پسوند  ،تفسير نظريه اقتصادي

اين بحث زير مجموعه مباحث رابطة علـم و ديـن خواهـد  ،بار معنايي دارد. با توجه به ماهيت علم گونة نظريه اقتصادي

در تفسـير  ،رفراز و نشيب است. عالمـه مصـباحدار و پتفسير علم ديني يك بحث دامنه ،بود. در بين انديشمندان اسالمي

با برشماري معاني علم و ديـن و تعيـين نسـبت آن دو، معـاني متعـددي از  ،رابطه علم و دين ،يا به عبارتي« علم ديني»

 كند:و هشت صورت مهم از صورت انتساب علم به دين را به صورت زير مطرح مي ،اين اصطالح را بيان كرد

. سازگاري مباني و مسائل و منـابع يـك علـم 0. عدم تنافي يك علم با يك دين؛ 1لم؛ . محل پيدايش يك ع2

از منـابع يـك  ،. استنباط همه مسائل يك علـم8. استناد برخي مباني و مسائل يك علم به يك دين؛ 7با يك دين؛ 

. كمـك يـك 7دين؛ هد  بودن يك علم با يك . هم8. كمك يك علم به اثبات يا دفاع از تعاليم يك دين؛ 9دين، 

 .(297 ، ص2061علم به تحقق هد  يك دين )مصباح، 

هاي سـوم و چهـارم قابـل تحقـق به يري از صورت ،ن است كه اقتصاد اسالميايمدعاي اقتصاددانان مسلمان 

در  .تا حدودي قابل انطباق با يري از ايـن دو صـورت اسـت ،است. حتي تعريفي هم كه از اقتصاد اسالمي ارائه شده

مطـابق بـا  ،اي از دانش كه از طريق تخصيص و توزيع منـابع كميـاب: شاخهاست تعريف اقتصاد اسالمي گفته شده

هـاي فـردي بدون به هم زدن توازن اقتصادي بين افراد جامعه و با كمترين محدوديت در آزادي ،هاي اسالميآموزه

 .(266، ص 2063ا، كند )چیربه تحقق سعادت انسان كمك مي ،و آسيب زيست محيطي

در حالي كه اقتصاد، مـاهيتي  است. اساساً دين براي هدايت بشر اصو  ثابتي ارائه كرده :در مقابل، برخي معتقدند

، 2077حوزه وظايف اين دو اساسـاً متفـاوت از يرـديگر اسـت )ر : ميرمعـزي، دليل به همين  .متحو  و متغير دارد

غالب تحقيقات بـه  ،گردد. در اقتصاد رايجلمي حاكم بر مغرب زمين بر ميهاي عبه جريان ،اين اعتقاد ةريش .(63ص

اين بخـش بـه  ،از زمان مقطعيحتي در  .مباحث اثباتي منعطف است و اقبا  چنداني به مباحث هنجاري وجود ندارد

دان برخـي انديشـمن ،شدت مورد هجمه قرار گرفت و علمي بودن آن انرار شـد. رواج ايـن ديـدگاه در مغـرب زمـين

گنجـد و در قالـب اقتصـاد هنجـاري مي ،مسلمان را با تزلز  فرري مواجه كرد؛ چون بخش عمده اقتصـاد اسـالمي

 الاقل تا كنون بروز و ظهور چنداني نداشته است.  ،بخش اثباتي آن

اقتصاد اسالمي مذهب است و علم نيست. برخي بين مذهب و نظـام  :معتقدند صدرهمچون شهيد  ،برخي ديگر

ولي نظام اقتصادي ثابت نـدارد.  ،اسالم داراي مذهب اقتصادي ثابت است :گويندتفريك كرده و مي ،د اسالمياقتصا

 ،البتـه بـا تعـاريف متفـاوت. در نهايـت .اند كه اسالم داراي نظام اقتصادي ثابت اسـتبرخي نيز به اين نتيجه رسيده

)ميرمعـزي،  داننـدم و علـم )تحليـل اقتصـادي( مياي با نگاهي عام اقتصاد اسالمي را مشتمل بر مرتـب، نظـاعده
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هـيچ  ،اين اظهار نظرها در مسير تحو  و ترامل دانش اقتصاد اسـالمي بيـان شـده ،رسد(. به نظر مي63، ص2077

به تدريج زواياي پنهان دانش اقتصاد اسالمي در حا  آشرار شدن است، مباحـث اقتصـاد  ،امروزه .كدام نهايي نيستند

 كند. سطح مرتب، نظام و علم در آثار انديشمندان مسلمان بروز و ظهور پيدا مي در سه ،اسالمي

 هاي نظريات اقتصاد اسالميويژگي

گيري از منبع وحي در استنباط نظريه اقتصادي. مرور اجمالي هاي نظرية در اقتصاد اسالمي عبارتند از: بهرهيري از ويژگي

نه سلبي؛ يعني ديـن اسـالم بـراي  ،دهد نقش اين دين در مديريت زندگي بشر ايجابي استنشان مي ،هاي اسالمآموزه

ها خود صـرفاً بـه بيـان محـدوديت ،ريزي را به عقل بشري واگذار كردهگونه نيست كه برنامهزندگي بشر برنامه دارد. اين

ريز حيات فـردي و اجتمـاعي انسـان اساساً برنامه ،اسالم اكتفاء كرده باشد. در مقابل، ديدگاه واقع بينانه اين است كه دين

ريزي بـه صـورت موجبـه نقش انسان در طرح و برنامه ،چارچوب كلي را طراحي كرده ،است. شارع مقدس در اين زمينه

در عرصـه  ،روايـنيك نقـش ايجـابي اسـت. از ،هاي خاصي است. اين يعني نقش دين در اداره جامعهجزئيه در محدوده

 ،هاي مهم حيات اجتماعي بشر است، دين وارد عرصه شده و برنامه ارائه نموده است. بنـابراينصاد نيز كه يري از جلوهاقت

به صورت صريح  ،هاي دين اسالم دارد. البته ممرن است اين نظرياتريشه در آموزه ،بسياري از نظريات اقتصاد اسالمي

اند. بـه گفتـه واياتي است كه به بيان احرام شرعي در ابواب معامالت پرداختهآيات و ر ،بيان نشده باشد. اما مدلو  التزامي

 (.877، ص 2717، احرام شرعي روبناي شريعت هستند و نظريات حرم زيربنا را دارند )صدر، صدرشهيد 

 وجود طيفي از نظريات اثباتي و هنجاري در اقتصاد اسالمي 

اثبـاتي  ،اي ديگرو دسته هنجاري ،اين نظريات اي ازدسته :شودمي طيف وسيعي از نظريات را شامل ،اقتصاد اسالمي

گونه كه نظريه هنجاري از كتـاب و سـنت اسـتنباط همان .هر دو دسته قابل استنباط از كتاب و سنت هستند هستند.

ده از مـدلو  التزامـي يا با استفا ،هاي اثباتيِ اقتصاديبا اتراء به گزاره ،شود، استنباط نظريه اثباتي از كتاب و سنتمي

منابع ديگـري بـراي نظريـات اثبـاتي و هنجـاري  ،جز كتاب و سنته ب .حقوقي نيز ممرن است - هاي فقهيگزاره

اسـتنباط نمـود.  ،توان نظريات هنجاري اقتصاد اسالمي را با اتراء به مستقالت عقليـهاقتصاد اسالمي وجود دارد. مي

 ،قابل استناد به اسالم خواهد بـود. همچنـين ،«كلما حرم به العقل حرم به الشرع» ةبا استناد به قاعد ،در اين صورت

پردازي باشـد و بـراي تئـوريزه تواند منبـع نظريـهاي كه رفتارش بر اساس دستورات اسالمي شرل گرفته، ميجامعه

گيـرد هنجاري فاصله ميمسائل  هر چه نظريه از ،البتهآن جامعه نظريه اقتصادي اثباتي ارائه گردد.  ،كردن رفتار افراد

محـدود نقـش نقـل  و شـودتـر برجسـته هاي بشـري در آنيافتـهنقش  ،كندميل پيدا ميمسائل اثباتي و به سمت 

نقل هر آنچه را كه عقل ابزاري بشر بـدان  .ماندكه هيچ جايگاهي براي اظهار نظر نقل باقي نمياي به گونهشود. مي
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قانون تقاضا و قـانون بـازده  ،به عنوان مثا  .اين همان اثباتي محض است .پذيردبدون كم و كاست مي ،رسيده است

كه دانش اقتصـاد اسـالمي در  ،باشند. در شرايط فعلينزولي، اثباتي محض هستند و در اقتصاد اسالمي نيز معتبر مي

 گيري است، سهم نظريات هنجاري بسيار بيشتر از نظريات اثباتي است.آستانه شرل

 مايي نظريه استنباط شده از منابع وحيانينواقع

واقـع »نمايي آنهـا اسـت. تعبيـر مربوط به واقع ،هاي مطرح در مورد نظريات برگرفته از كتاب و سنتيري از پرسش

يعنـي  ؛ممرن است ابتدا اين معنا را در ذهن تداعي كند كه منظور، تطابق مقام اثبـات و مقـام ثبـوت اسـت ،«نمايي

كـه  ،نباط شده منطبق بر لوح و حقيقت شرع باشد. واقع نمايي در مورد نظريـات هنجـاري محـضاي كه استنظريه

 ،نمايي به معناي ديگري هم قابـل تصـور اسـت. در كـالم جديـدبه همين معنا است. اما واقع ،جنبه تجويزي ندارند

: عبـارت اسـت از ،ر كالم جديدد «واقع نمايي»بحثي پيرامون زبان دين و واقع نمايي آن مطرح شده است. منظور از 

هاي ديني، حاكي از صدق و كذبِ ناظر به واقعيات خارجي است و صر  نظر از شرايط ادراكـي و روانـي ره گزارهاين

ابتـدا  ،اين بحث در علم كـالممنبع اينترنتي(  ،)ناطقيها به واقعيتي خارجي وراي خود ناظر هستند. گوينده، اين گزاره

در مـورد  ،سـیس .مطرح شده كه موضوع آن خدا و محمو ، يري از اوصا  و افعا  الهي اسـتهايي در مورد گزاره

شـناختي مطـرح گرديـده اسـت ها و تـلمالت كيهانهـا ارزشـيابيگوييهاي حقـوقي، فقهـي، اخالقـي، پيشگزاره

داخـل ايـن بحـث  ،هـاي دينـينظريات اقتصاد اسالمي نيز به عنوان بخشي از آموزه .(0 ص ،2072محمدرضايي، )

 ،به عنـوان مثـا  .به معناي انطباق نظريه با واقعيت بيروني است ،نمايي در مورد نظريات اثباتيخواهد بود. بحث واقع

موجـب رابطه مستقيم برقرار شده است، آيا در عالم واقع نيز فزوني تقـوا  ،اگر در قرآن بين تقوا و نزو  بركات آسماني

توانـد بـدين شـرل مي ،نمايي به معناي دوم در مورد نظريـات تجـويزيشود؟ واقعيافزايش بركت آسمان و زمين م

 توان ايجاد تغيير از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب را دارد؟ ،مطرح گردد كه آيا چنين نظرياتي

ري از در بسـيا ،با توجه به اينره دين اسـالم :توان گفتاما اجماالً مي .اين بحث نياز به يك تحقيق مستقل دارد

 ،ها را تعريف كـرده و بـراي اداره جامعـه برنامـه ارائـه نمـوده اسـتجزئيات زندگي بشر وارد شده و روابط بين انسان

 اقتضاي حرمت الهي آن است كه اين دستورات در بهبود وضعيت زندگي بشر تلثير مثبت داشته باشد.

 جهان شمولي برخي از نظريات اقتصاد اسالمي

 ،هـاي اسـالميكـه آيـا نظريـه برگرفتـه از آموزه اسـتگاهي اين بحث مطرح  ،قتصاد اسالميدر بين انديشمندان ا

هـاي د. ديـدگاهكنـاي را تحليـل هاي اقتصـادي در هـر جامعـهتواند پديـدهيا مي ،اختصاص به جوامع اسالمي دارد

اي اسـت ص به جامعهنظريات اسالمي مخت :معتقدند صدرمثل شهيد  ،شده است. برخيمطرح مختلفي در اين زمينه 
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گيـري از بهره ،هاي ديني شرل نگيرداي بر اساس ارزشكه احرام اسالم در آن پياده شده باشد و تا زماني كه جامعه

فقط به صورت فرضي امران پـذير است)صـدر،  ،هاي اقتصادي آن جامعهنظريات اقتصاد اسالمي براي تحليل پديده

سـاير جوامـع  .نظريات اسالمي اختصاص به جامعه اسالمي ندارد :عتقدنداي معده ،(. در مقابل089-092 ، ص2717

 نويسد: باره ميتواند تحت بررسي قرار دهد. انس زرقاء در اينرا نيز مي
هاي اقتصادي را در سراسر جامعه بشري اعم از اسالمي يگانه پاسخ درست اين است كه اقتصاد اسالمي پديده ،به نظر من

تواند از سوي قرآن و سنت پشتيباني شود. اين دو منبع توجه ما را به روابط و اين بحث مي ،كنديا غير اسالمي مطالعه مي

ها طور نمونه تمايل انسانها ارتباط دارد. بهنشده و با رفتار تمام انسان كند كه به رفتار مسلمانان محدودمتغيرهايي جلب مي

به مقدار بسيار زياد ثروت به صورت گرايش عمومي بشر كه به مسلمانان منحصر نيست، بيان شده است. موضوع اقتصاد 

مخـالف بـا اسـالم  بلره شامل همـه رفتارهـاي اقتصـادي اعـم از موافـق يـا ،اسالمي به جامعه اسالمي محدود نيست

 (.210، ص2071شود)زرقاء، مي

جامعـه  ،به اين بيان كه موضوع علم اقتصاد اسالمي مطلق .اندبرخي نيز از اقتصاد اسالمي مطلق و مقيد سخن گفته

 اي است كه مذهب و نظام اقتصادي در آن تحقق يافتـه باشـدجامعه ،انساني و موضوع علم اقتصاد اسالمي مشروط

گونه كـه واقعيـت امـر ترسـيم يعني آن ؛اقتصاد اسالمي در مقام ثبوت ،رسد(. به نظر مي272 ، ص2078)ميرمعزي، 

يعنـي در سـطحي  ؛اما اظهار نظر در مورد جهان شمولي اقتصاد اسالمي در مقام اثبـات .چنين تواني دارد ،شده است

يعنـي بايـد ديـد آيـا  ؛زمـون تجربـي اسـتنيازمنـد آ ،هاي موجود قابل توليد استكه دانش آن پديد آمده و از آموزه

با مباني اقتصاد اسالمي قابل تحليل است و كسي چنـين تحليلـي را ارائـه كـرده و راه  ،هاي اقتصادي جهانيبحران

اطمينـان  ،توان نسبت به جهان شمولي نظريات اقتصاد اسـالميمي ،حل آن را هم بيان نموده است؟ در اين صورت

 د.كرحاصل 

 وليت دينيئنظريات اقتصاد اسالمي با مس پيوند استنباط

 ،( و اين وجوب اظهار اختصاصي بـه اصـو  ديـن286اظهار دين بر عالمان ديني واجب است)بقره:  ،بر اساس آيات قرآن

شود. امروزه دستيابي بـه نظريـات برگرفتـه از يا فروعات احرام ندارد بلره هر آنچه را كه بيانش ضرورت دارد، شامل مي

هاي علمـي تبـديل شـده اسـت؛ چـرا كـه در عصـر به يري از ضرورت ،هاي علوم اجتماعيدر زمينه ،ي اسالمهاآموزه

توسعه علم و ترنولوهي در غرب موجب نوعي خودباختگي در جوامـع اسـالمي و بـروز شـك در جامعيـت ديـن  ،حاضر

سـازي ايـن خطـر، اي خنثيهـاسالم شده و خطر هضم شدن در فرهنل غرب را بسيار جدي كرده اسـت. يرـي از راه

ترين اساسـي ،بر اساس مباني اسالمي است. در اين فرايند، استنباط نظريه از كتـاب و سـنت ،گذاري علوم اجتماعيبنيان

ـلمان پديـد مـي آورد. البتـه بـه تبـع آن، مرحله است. ضرورت اين مسئله يك مسئوليت دينـي بـراي هـر دانشـمند مس

؛ چون پس از ترميل فرايند تحقيـق، نظريـه اسـتنباط شـده ندان مسلمان خواهد شدمسئوليت ديگري نيز متوجه انديشم
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شود. با توجه به حرمت بدعت و افتراء بر دين و برخورد شديد قرآن بـا ايـن مسـئله، محقـق طبيعتاً به اسالم منتسب مي

 دد.بايد با دقت فراواني به عمليات استنباط بیردازد تا گرفتار بدعت نگر ،اقتصاد اسالمي

 خاستگاه نظريات اقتصادي برگرفته از كتاب و سنت

شـود و شـود، بلرـه كشـف ميدر اقتصاد اسالمي نظريه توليـد نمي :معتقد است صدرشهيد  ،كه اشاره شدگونههمان

حركت كـرد.  ،كه همان نظريات است ،به سمت زيربنا ،كه همان احرام شرعي است ،بايد از روبنا ،براي كشف نظريه

كـه در اقتصـاد  اسـتايـن  ،رسدآنچه كه صحيح به نظر مي .اما عموميت ندارد ،في الجمله صحيح است ،اين سخن

منحصـر بـه  ،اسالمي نيز ممرن است نظرياتي وجود داشته باشند كه زائيده فرر محققان باشد. چون اقتصاد اسالمي

هـاي بيرونـي را تئـوريزه ه واقعيتكـ ،آنچه كه شرع گفته، نيست و امران پردازش نظريات اثبـاتي اقتصـاد اسـالمي

شـود. هميشـه از روبنـا آغـاز نمي ،فرايند كشف نظريات برگرفته از كتاب و سـنت ،كند، وجود دارد. از سوي ديگرمي

ممرن است مباني اقتصاد اسالمي، اهـدا  اقتصـاد اسـالمي و  ،عالوه بر احرام شرعي )روبنا( ،خاستگاه اين نظريات

 گذاريم.ها را به بحث ميهر يك از اين خاستگاه ،ي باشد. در ادامهاسالم -مفاهيم اقتصادي 

 مباني اسالمي 

 .گـذاري هسـتندهاي غير قابل ارزشگر واقعيتبيان ،نظريات اثباتيِ موجود در ادبيات اقتصاد رايجكه شايد تصور شود 

بيـانگر يـك  ،قـانون بـازده نزولـي ،اي ديگر است. مثالًبه گونه ،توان ادعا كرد كه آن واقعيت در اقتصاد اسالمينمي

توان ادعا كرد در اقتصاد قانون بازده خطي يا صعودي حاكم است. امـا ايـن تصـور صـحيح نمي ؛واقعيت عيني است

با بسياري از نظريات اثباتي علـم اقتصـاد رايـج تفـاوت وجـود دارد.  ،نيست. بين قوانين ثابتي چون قانون بازده نزولي

مبتنـي بـر فـروض و مبـانيِ از پـيش تعيـين شـده هسـتند كـه بـر اسـاس  ،ظريات اثبـاتيبخش قابل توجهي از ن

امران بررسي اين مبـاني از منظـر ديـن وجـود  ،ها، آداب و رسوم، فرهنل و عادات اجتماعي شرل گرفتهايدئولوهي

د، مبتنـي بـر چنـد مثا  ديگر، مربوط به اقتصاد خرد است. مباحث اقتصاد خرد، كه نوعاً فني و ترنيرـي هسـتن .دارد

همچون عملررد عقالني انسان اقتصادي، اطالعات كامل، قدرت بر رتبه بندي كاالهـا و  ،فرض و اصل اساسيپيش

منظـور از  ،امران ورود به بحث وجود ندارد. در پـيش فـرض اخيـر ،و بدون پذيرش آنها ؛تعقيب نفع شخصي هستند

اي كه در آن امور معنوي، اخالقي و اجتمـاعي، مـورد توان در جامعهنفع شخصي، نفع دنيوي و مادي است. اما آيا مي

)انصـاري،  شود؟در آن جامعه مقيد و محدود نمي ،گيرد، اصل مزبور را حاكم دانست؟ آيا چنين فرضيعنايت قرار مي

 اشـباع ناپـذيري اسـت ،تفـاوتيهاي بيريه تقاضا بر اساس منحنياز جمله مفروضات نظ ،همچنين .(23 ، ص2087
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رغبتـي بـه دنيـا و (. در حالي كه بر اساس مبـاني اقتصـاد اسـالمي، توصـيه بـه زهـد و بي01 ، ص2060)داودي، 

 با اين فرض سازگاري ندارد.  ،ممنوعيت اسرا  و اترا  ،همچنين

ها نهفته اسـت. اگـر فرضدر مباني و پيش ،و اقتصاد رايج تفاوت اساسي اقتصاد اسالميگفت: توان به جرأت مي

قرار باشد اقتصاد اسالمي به شرل يك علم مستقل تدوين گردد، نبايد از نقد و بررسي مباني اقتصاد رايج غافل شـد؛ 

 ،آنهـايا تابع توليد كاپ ـ داگالس و تحليـل  ،همچون قانون بازده نزولي ،اقتصادي يچرا كه ورود مستقيم به الگوها

 با رويررد اقتصاد اسالمي به جايي نخواهد رسيد. 

به انواع مختلفـي همچـون مبـاني فقهـي، مبـاني  ،بسته به اينره از چه علمي به عاريت گرفته شده باشد ،مباني

توانـد علـوم مـي ،به سهم خوديك هر  .فلسفي، مباني روان شناختي، مباني جامعه شناختي و غيره قابل تقسيم است

در توضـيح كيفيـت  ،اهلل مصباحرا تحت تلثير قرار دهد. شايد بيشترين تلثير مربوط به مباني فلسفي باشد. آيتانساني 

 گويد: سازي علوم ميتلثير اين سنخ از مباني در اسالمي

گذارد. هاي علوم اثر ميدر نظريه ،بيني الهي استخاصي كه متناسب با جهان ةدين با ارائه مبادي تصديقي و اصو  موضوع

مثالً دانشمندي كه معتقد به خدا و تدبير حريمانه او است و اعتقاد به جهان غيب و ماوراء طبيعت و روح مجـرد و حيـات 

شناسي و ساير علوم انساني شناسي و جامعههاي ماترياليستي و جبرگرايانه را در روانابدي و مختار بودن انسان دارد، نظريه

گزيند. از سوي ديگر، همين هاي موافق با جهان بيني الهي و انسان شناسي ديني را بر مييهپذيرد و به جاي آن، نظرنمي

به نوبه خود اصو  و قواعدي را در اختيار علـوم و فنـون كـاربردي و  ،گيرندعلوم كه اصو  موضوعه خود را از فلسفه مي

گيرنـد علوم تربيتي و مديريت قـرار مي ةاستفاد شناسي، موردشناسي و جامعهكه قواعد روانچنان .دهنددستوري قرار مي

 .(223، ص2062)گروه نويسندگان، 

 كاركردهاي مباني 

توان كاركردهاي متعـددي بـراي مبـاني در نظـر مي ،بدين لحاظ .ها يرسان نيستگيري نظريهنقش مباني در شرل

هايي هستند كه در توليـد گزاره ،هاي مولددهنده نظريه هستند. گزارهگرفت. برخي از مباني مولِّد و برخي ديگر جهت

كـه مشـتمل بـر مبـاني  ،انـد كـه از مبـاني بينشـين تصـريح نمودهانظريه كـارايي دارنـد. اينرـه برخـي از محققـ

 ،توان اهـدا  غـايي و بـه تبـع آنشناسي است، ميشناسي و جامعهشناسي، انسانشناسي، خداشناسي، جهانمعرفت

بـه صـورت  .(2063اي از مباني مولّد است )ميرمعـزي، اصو  راهبردي نظام اقتصادي اسالم را استخراج كرد، نمونه

آن اسـت كـه « ب از دنيـا و آخـرت اسـتعالم مركـ»كه  ،اين مبناي هستي شناختي ةالزم :توان گفتمي ،ترجزئي

ندان در دنيـا )بـه عنـوان مثـا (، وگذاري رفاه شهراهدا  اقتصادي فراتر از اهدا  اين جهاني باشد و عالوه بر هد 

 .(69و  61 ص ،2067 ،توكلينيك بختي آنها در آخرت نيز مد نظر قرار گيرد )
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دهـد. بـه به حقايق عالم را تحت تلثير قرار مي ،محقق آن دسته از مباني هستند كه نوع نگاه ،دهندهمباني جهت

شمو  اسـت، تنهـا چگـونگي تنها شامل قوانين اقتصادي جهان ،پذيرش اين ادعا كه معرفت اقتصادي ،نمونهعنوان 

مولد قوانين اقتصادي عمـل كنـد )تـوكلي،  ةبدون اينره به عنوان گزار ؛دهدتوليد دانش اقتصاد را تحت تلثير قرار مي

 (69و61، ص2067

 با نگرش اسالمي مفاهيم اقتصادي

بـر اسـاس  ،اي نسبت به تعريف و تبيين اصطالحات و مفـاهيم اقتصـاديمعموالً با حساسيت ويژه ،مراتب اقتصادي

انعراس يافتـه از مبـاني آن  ،گمارند. اين بدان جهت است كه مفاهيم و اصطالحات هر مرتبديدگاه خود همت مي

شناسـي روش در روش صـدرشهيد  ،رواينهاي پذيرفته شده از سوي آن مرتب باشند. ازلور ارزشتواند تباست و مي

له بـا ئبا تفسير اسالمي در نظر گرفته است. وي از ايـن مسـ ،جايگاهي براي مفاهيم و اصطالحات اقتصادي ،كشفي

نعني بايمفهوم: كبّيرأب   ب»گويـد: ياد كـرده و در تبيـين مقصـود خـود مي« المفاهيم تساهم في العملية»عنوان 
فالسال ب وبتص:أ بإسالم بيوسأربواقعمًبّ:نيأمًب وباجتهمعيأمًب وبتشيريعيأمًبامفعييي بباصيالباف ي:لبامفاعيلبتعيمف ب

مقصـود مـا از مفهـوم، هـر  ؛(706، ص2717)صـدر، « وا تبمطلبالبتعبيربعنبموم: بمعيأنبفالسال بعنباف ي:ل

اعتقـاد بـه  ،كنـدكه يك واقعيت ترويني يا اجتماعي يا تشريعي را تفسـير مي يا تصور اسالمي است ،ديدگاه اسالمي

بـه عنـوان  صـدرشـهيد  .حاكي از يك معناي خاص از هستي از نگاه اسالم است ،وابستگي و ربط هستي به خداوند

هـاي اسـالم مالريـت حقـي ذاتـي گويد: بـر اسـاس آموزهمي ،از نگاه اسالم را مطرح كرده «مالريت»مثا  مفهوم 

مالـك حقيقـي امـوا  خداونـد  ،برداري از اموا  است. از نظر اسـالمبلره گماردن جانشين در مديريت و بهره ،نيست

بـا  ،شريعت از اين اسـتخال  و جانشـينيزبان البته در  .است و انسان را جانشين خود در اين مالريت قرار داده است

هايي باشـد كـه بايـد بـه دنبـا  بـرآوردن خواسـته ،صطالح مالريت تعبير شده است. شخصي كه مالك مالي استا

برداري صحيح و جلوگيري از تضييع امـوا  و هايي از قبيل بهرهخواسته از استخال  وي مد نظر داشته است. خداوند

اي است كه به خـاطر مصـالح جامعـه بـه ظيفهصر  آن در مصالح عقاليي و قابل قبو  شريعت. بنابراين، مالريت و

كنـد اگـر مالـك از بهـره فهم رواياتي را كه تلكيـد مي ،انسان سیرده شده است. تفسير مالريت بر اساس اين نگرش

تر گـردد، آسـانزمين از دستش گرفتـه شـده و بـه ديگـري واگـذار مي ،اجتناب كند ،برداري زمين تحت سلطه خود

بسياري از فقهاء در عمل بـه ايـن دسـته از روايـات ترديـد دارنـد و آن را  .(168، ص 8 ، ج2738گرداند )كليني، مي

، 0 ، ج2728شـهيد او ،  ؛788 ، ص2 ج ،2723حلـي،  ؛713، ص2733دانند )طوسـي، نقض مالريت خصوصي مي

در عمـل بـه  ،داگر اين عده مفهوم ملريت را از ابتـدا بـه درسـتي تصـور كـرده بودنـ :گويدمي صدرشهيد  .(88 ص

   .(771، ص2717كردند )صدر، نصوص مزبور درنل نمي
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با تالش علمي قابل تحسين مفاهيمي چون سود، ثروت، فقر، غنا، توسعه، رفاه، زهـد، تجمـل،  ،نابرخي از محقق

انـد انسان اقتصادي، آزادي اقتصادي، كار، مالريت، تعاون و مفاهيم اقتصادي ديگري را از منظر اسالم بررسـي نموده

سـهم بسـزايي در اسـتنباط نظريـه  ،آگـاهي از ايـن مفـاهيم .(272-80، ص 2082)دفتر همراري حوزه و دانشگاه، 

 اقتصاد اسالمي دارد.

 اهدا  اقتصاد اسالمي

موجـب تعلـق  ،جهت كـه مطلوبيـت آناين وجود علت غايي ضرورت دارد. نتيجه كار از  ،براي تحقق افعا  اختياري

 ،و از آن جهت كه از آغـاز مـورد نظـر و قصـد فاعـل بـوده اسـت« علت غايي» ،اراده فاعل به انجام كار شده است

 ، ص1 ، ج2077شود )مصـباح يـزدي، ناميده مي« غايت» ،و از آن جهت كه منتهي اليه كار است« هد  و غرض»

باشند. عقـل حـب بـه خيـر و كمـا  را علت غايي مي هم از آن جهت كه اختياري هستند، داراي ،افعا  الهي .(768

شـمارد و كند و آن را علت غايي بـراي افعـالش مياز جهات نقص و امران براي ذات الهي اثبات مي ،از تجريدپس 

اين صفت هم كـه علـت غـايي آفـرينش و منشـل اراده فعليـه  ،باشندعين ذات مقدسش مي ،صفات الهي ةچون هم

همـان ذات مقـدس او  ،علت فاعلي و علت غايي براي افعا  الهـي ،در نتيجه .باشدذات وي ميعين  ،آيدشمار ميبه

هد  از آفـرينش  ،مثالً .توان براي افعا  الهي در نظر گرفتاغراض و اهدا  مياني هم مي ،خواهد بود. عالوه بر آن

پايدارترين فيض و رحمـت و رضـوان  ترين ومندي از عالي، رسيدن به آخرين مراتب كما  و قرب الهي و بهرهانسان

اي بـراي رسـيدن بـه آن مقـام ، تحقق عبادت و اطاعت از خداي متعالي است كه وسيلهنزديكابدي است، و هد  

هاي مـادي و اجتمـاعي و تحقـق ، فـراهم شـدن زمينـهترنزديـكشود، و هـد  عالي و هد  نهايي محسوب مي

 .(767 ، صهمان) ش خداپرستي در جامعه استگستر و زندگي استر راهبراي انتخاب آزادانه  ،هاي الزمشناخت

 ؛شود، معلل به اغـراض اسـتشريعت اسالم نيز كه برخاسته از اراده تشريعي خداوند بوده و فعل او محسوب مي 

اهـدا   ،امـا در عـين حـا  .رسيدن مرلفين به قرب الهي است ،يعني هد  نهايي )در مرتبه فعل، نه در مرتبه ذات(

در اقتصـاد  ،توان براي آن در نظر گرفت كه بـا هـد  نهـايي رابطـه طـولي دارد. بنـابراينتري ميسط و نزديكمتو

توان اهدا  ميـاني ديگـري اما در عين حا  مي ،اگر چه وصو  بندگان به قرب الهي است ،اسالمي نيز هد  نهايي

 را براي آن در نظر گرفت.

كننـد و هايي هستند كه فعاالن اقتصادي دنبـا  ميهاي مطلوب و خواستهنقطه ،اهدا  اقتصادي در سطح خرد

هـد   :شـودمـثالً گفتـه مي .شـودكننده مطـرح ميگذار و توليدكننده و نيز هـد  مصـر به صورت هد  سرمايه

 ،ميينه كردن مطلوبيت است. بر اسـاس مبـاني اقتصـاد اسـالهكننده بتوليدكننده حداكثر كردن سود و هد  مصر 
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 ،كه وصو  به كما  و قرب الهـي اسـت ،رابطه طولي را با هد  نهايي ،فعاالن اقتصادي بايد در انتخاب اهدا  خود

 اند.كما ِ پنداري يا كما  مظنون را دنبا  كرده ،در نظر داشته باشند. در غير اين صورت

هايي را راهبردهـا و سياسـت ،به آنها كند و براي دستيابياقتصاد اسالمي در سطح كالن نيز اهدافي را دنبا  مي

(. عدالت اقتصادي، امنيت اقتصـادي، عـدم وابسـتگي اقتصـادي و خودكفـايي در 2087)ميرمعزي،  سامان داده است

تـرين اهـدافي مهم ،كاالهاي استراتژيك، اقتدار اقتصادي، رشد و توسـعه، و ايجـاد رفـاه عمـوميبه خصوص  ،توليد

 كند. ا  ميهستند كه اقتصاد اسالمي دنب

در صورت تزاحم دو يـا چنـد هـد ، كـدام اينره او   :دو نقطه ابهام وجود دارد ،در مورد اهدا  اقتصاد اسالمي

 ،توان يك روايت معتبر را به دليل منافات داشـتن بـا اهـدا  اقتصـاديره آيا مياينيك بر ديگري مقدم است؟ دوم 

توان اهدا  اقتصادي را نه تنهـا مي ،به پرسش دوم مثبت باشد يا بر خال  ظاهر حمل كرد؟ اگر پاسخ ،كنار گذاشت

يرـي از شـروط  ،در ايـن صـورت .ء اصو  حاكم بر فقه معامالت به حساب آوردبلره در اثبات نيز جز ،در مقام ثبوت

ضـاد يا الاقـل ت ،است كه با اهدا  اقتصادي هماهنل بودهاين  ،تلييد نظريه اقتصادي استنباط شده از كتاب و سنت

 شود.نداشته باشد و گرنه كنار گذاشته مي

 احرام شرعي و قواعد فقهي تلثيرگذار در ساختار اقتصاد اسالمي 

مباحـث فقهـي  ،در ابـواب معـامالت .شـودمباحث فقهي به عبادات و معامالت تقسيم مي ،بندي كليدر يك تقسيم

تصادي از آنها بهره برد. برخـي از احرـام حقـوقي توان در استنباط نظريه اقگسترده و دقيقي مطرح شده است كه مي

اگر چه حرم اسالمي هستند، اما جنبـه مرتبـي  ،برخي ديگرباشد. ميبرخاسته از مرتب اقتصادي اسالم  ،اقتصادي -

 ،صـدرممرن است ساير مراتب اقتصادي نيز چنين قانوني را داشته باشـند. بـه اعتقـاد شـهيد  ،به همين دليل .ندارند

   .(708 ، ص2717فقط بايد از احرام دسته نخست استفاده كرد )صدر،  ،براي كشف مرتب اقتصادي اسالم

گـذار همگي جزء مباحث تـلثير ،حرمت ربا، كنز، احترار اقالم اساسي، اسرا  و اترا ، و يا وجوب خمس و زكات

وجـوب  ،اما حرمت غش در معامله، حرمت تطفيف، حرمت بيع خمر و خنزيـر و همچنـين .در اقتصاد اسالمي هستند

اگر چه جنبه مالي و اقتصـادي نيـز دارنـد، امـا مبـاني اقتصـاد  ،پرداخت ديه در جنايت غير عمد، وجوب كفارات مالي

اقتصـادي و چون دو مورد نخست اختصاصي به مرتـب اسـالم نـدارد و همـه مراتـب  ؛آينداسالمي به حساب نمي

 ساير موارد نيز در حدي نيستند كه قوام مرتب اقتصادي اسالم وابسته به آنها باشد. .اندحقوقي آن را منع كرده

قاعده الضرر، قاعده نفـي سـبيل،  ،مثالً .توانند خاستگاه نظريات اقتصاد اسالمي باشندبرخي قواعد فقهي نيز مي

كـه در تمـامي مراتـب  ،بر خال  قاعده سـلطنت .قتصاد اسالمي هستندقاعده حيازت و قاعده احياء از جمله مباني ا

 اند، جاري و ساري است.اقتصادي كه مالريت خصوصي را به رسميت شناخته
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 گيرينتيجه

توان علمي را يافت كه مشتمل بر نظريـه نباشـد. بـا ايـن به نظريات مطرح شده در آن است. اصوالً نمي ،قوام هر علمي

هـاي توانـد ناشـي از اخـتال  حوزهمي ،كه مورد اتفاق همه باشد از آن ارائه نشده است. اين امـر تعريف مشخصي ،حا 

نظريـه »يا اختال  رويرردهاي معرفتي باشد. شايد بتوان يك تعريف جامع براي نظريه به شرل زير ارائه كـرد:  ،معرفتي

هـا ارائـه هم كه معموالً در قالـب گـزاره يـا گزاره در هر علمي عبارت است از: يك يا چند ادعاي كلي يا جزئيِ مرتبط با

 ،ها يا متخصصين رشته مربوط به لحاظ علمي يا عملـي داراي اهميـت اسـت. در عـين حـا شود و براي نوع انسانمي

 «  چنان كه ردّ آن نيز محتاج استدال  است.غير بديهي بوده و اثبات آن نيازمند استدال  است، هم

تعريف زير براي نظريـه اقتصـادي  ،رسدبه نظر مي .شودشامل نظريه اقتصادي نيز مي ،«هنظري»ابهام در تعريف 

هاي هنجاري كـالن حـاكم ها است كه درصدد بازتاب چارچوباي از گزارهنظريه اقتصادي مجموعه»مناسب باشد: 

صـدد توصـيف و دررـه اينكنـد و يـا هاي وصو  به يك هد  مشخص را تبيين ميبر نظام اقتصادي است و يا راه

بينـي نسـبت بـه آينـده در عالم خارج به همراه ايجـاد قـدرت پيش ،يا پديده اقتصاديِ تحقق يافته ،تبيين يك رفتار

هاي اقتصادي معمـوالً مجموعـه گـزاره به چند ويژگي نظريه اشاره شده كه عبارتند از: نظريه ،در اين تعريف« است.

گـاهي راه وصـو  بـه يـك  ،نظريه اقتصـادي .يا تجويزي باشد ،تواند اثباتي يا هنجاريمي ،نظريه اقتصادي .هستند

اثبـاتي مشـتمل بـر كاركردهـايي چـون تبيـين و ايجـاد قـدرت  ،نظريه اقتصـادي .دهدهد  مشخص را نشان مي

ي گسـتره گري حركت اقتصادي را به عهـده دارد. در ايـن تعريـف بـه نـوعهدايت ،نظريه هنجاري .بيني استپيش

 ،مـورد اشـاره واقـع شـده اسـت. همچنـين ،شـودكه شامل مرتب، نظام و تحليـل اقتصـادي مـي ،نظريه اقتصادي

 توصيف، تبيين، پيش بيني، و راهنمايي و هدايت، در اين تعريف ديده شده است. :كاركردهاي نظريه كه عبارتند از

باشـد. البتـه نظريـات اقتصاد اسالمي هـم مي كم و بيش قابل تطبيق بر نظريات ،هاي آنتعريف فوق و ويژگي

گيري از منبـع وحـي در . بهره2هايي همچون: ويژگي .هايي دارند كه بسيار حائز اهميت استويژگي ،اقتصاد اسالمي

اسـتنباط شـده از  ةنمايي نظريـ. واقع0 .. مشتمل بودن بر طيف وسيعي از نظريات اثباتي و هنجاري1 .استنباط نظريه

 . پيوند استنباط نظريه با مسئوليت ديني. 8.شمولي برخي از نظريات اقتصاد اسالمي،. جهان7 .انيمنابع وحي
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