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 رويكرد بايسته آموزشی در مواجهه اقتصاد اسالمی با پارادايم غالب
 

 5سيد مهدی زريباف

 2حسين زندی

 چكيده
عنوان پارادايم غالب اقتصادی در نظام آموزشی مطرح است. در مقابل، پارادايم رقيبی به عنوان اقتصاد اقتصاد متعارف به 

اسالمی نيز مطرح شده و در نظام آموزشی جايگاهی برای آن تعريف شده است. در اين ميان مسئله اساسی، نحوه تعامل 

ين معنا كه اين دو پارادايم علمی با مبانی، مفاهيم، پردازی و آموزشی است. بداين دو پارادايم علمی در فضای نظريه

فروض و نتايج خاص خود، چگونه بايد با يكديگر تعامل نمايند. آيا بايد به كلی به نفی اقتصاد متعارف پرداخت و يا بايد 

ما از  برداشت هايی جهانشمول پذيرفت. پاسخ به اين سؤال وابستگی بااليی به تلقّی وهای آن را به عنوان گزارهآموزه

اقتصاد متعارف از يك سو و اقتصاد اسالمی از سوی ديگر دارد و نتيجه آن هر چه كه باشد، نحوه تعامل اين دو، در 

شود. رويكردهای متعددی در بين پژوهان منتقل و آموخته میفرايند آموزش علم اقتصاد به دانشجويان و دانش

و نحوه تعامل آن با اقتصاد متعارف وجود دارد. آنچه در اين مقاله به  اقتصاددانان مسلمان در خصوص اقتصاد اسالمی

عنوان رويكرد مختار در اين زمينه مطرح شده است، تأكيد بر رويكرد هضم اقتصاد متعارف در دستگاه تحليلی و مستقل 

 اقتصاد اسالمی است.

 

 علمیمتعارف، اقتصاد اسالمی، نظام آموزشی، پاراديم  داقتصا واژگان كليدی:

  

                                                                                                                                                                                     

 های اقتصادی بومی.دكترای علوم اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبايی و رئيس مؤسسه پژوهشی مبانی و مدلدانشجوی  .1

 های اقتصادی بومی.دانشجوی دكترای علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق )ع( و مدير پژوهش مؤسسه پژوهشی مبانی و مدل .2
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 مقدمه

های اقتصاد نئوكالسيك يا به تعبيری اقتصاد متعارف امروزه در محتوای درسی و آموزشی رشته اقتصاد، غلبه آموزه

شناسی جدّی است. لكن يابی چنين رخدادی در جای خود نيازمند بحث و بررسی و آسيبامری مشهود است. علّت

اقتصاد اسالمی و فقدان اهتمام كافی برای گسترش  روشن است كه اين مسئله عمدتا  به دليل ضعف در پژوهش در حوزه

های ياد شده است. اكنون با وجود مرزهای اين دانش و همچنين تدوين محتوای آموزشی مناسب مبتنی بر پژوهش

بيش از نيم قرن از مطرح شدن اقتصاد اسالمی به عنوان يك پارادايم علمی، محتوای علمی متناسب با آن از پيشرفت 

خوردار نبوده است. خصوصا  پس از پيروزی انقالب اسالمی در ايران، انتظار توسعه قابل توجهی در اين چشمگيری بر

يابی اين حوزه از سوی مجامع علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی می رفت كه متأسفانه به واقعيت بدل نشد. در علّت

اقتصاد متعارف در مجامع آموزشی و كندی روند مسأله، نبايد اين حقيقت را از نظر دور داشت كه يكی از علل غلبه 

اعتقادی بخش قابل توجهی از اساتيد اين رشته و مسئوالن امر به بنای پژوهش و آموزش در اقتصاد اسالمی، به بی

زدگی و خودباختگی در مقابل پارادايم غالب، قائل به امكان گردد كه متأسفانه به دليل علمجديد اقتصاد اسالمی برمی

 اند. چنين بنايی نبوده و در عمل مانع از توسعه آن شده وجود

به هر نحو، بسته به تلّقی انديشمندان و مدرسّان رشته اقتصاد از اقتصاد اسالمی و اقتصاد متعارف، برداشت آنان از 

ه به ش اين رشتها با يكديگر نيز متفاوت خواهد بود و اين مسئله در آموزنسبت اين دو پارادايم علمی و نحوه تعامل آن

ا های گوناگونی از اقتصاد اسالمی وجود دارد كه اتّكها و تلقیدانشجويان نيز تعيين كننده است. توضيح اينكه، برداشت

دهد. ها، نحوه تعامل ما با اقتصاد متعارف را روشن نموده و رويكرد آموزشی اين رشته را نيز جهت میبه هر يك از آن

های اقتصاد متعارف را جهانشمول به امكانيّت علمی اقتصاد اسالمی معتقد نبوده و آموزه به عنوان مثال اگر استادی

های اقتصاد تلقی كند )تلّقی رايج در ميان اساتيد اقتصاد كشور(، طبعا  در رويكرد آموزشی خود نيز تسليم در برابر آموزه

نچه در اين مقاله با عنوان رويكرد تقليدی از آن ياد نمايد )آها را به دانشجويان منتقل میمتعارف و تقليد محض از آن

االقتصاد خواهيم كرد(. و يا مثال  اگر برداشت و تلقّی استاد از اقتصاد اسالمی، محدود به برداشت فقهی رايج به معنای فقه

ن دو اين معنا كه ايباشد، تلقی دانشجويان وی از تعامل اقتصاد اسالمی و اقتصاد متعارف، تباين اين دو خواهد بود، به 

كنند. ای با يكديگر تالقی و تعارضی پيدا نمیروند و در هيچ نقطهپارادايم علمی از هم منفك بوده و هر يك به راهی می

رو رويكرد تطبيقی در اقتصاد اسالمی هستند، در سطوح زيربنايی با تكيه بر يا به عنوان مثالی ديگر، كسانی كه دنباله

رف، تالش بر طرح مباحث اسالمی در سطوح روبنايی و كاربردی دارند. لذا طبيعی است كه اين گروه، مبانی اقتصاد متعا

در فرايند آموزشی بر اين روش و منابع و مقاالتی از اين دست تكيه خواهند نمود و ذهنيت و جهتگيری دانشجويان را 

  به اين نحوه تعامل اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمی سوق خواهد داد.

توان در دانشگاه از يك سو دو پارادايم علمی را در نظام آموزشی مطرح و واحدهای در واقع مسئله اين است كه نمی

ها تعريف نمود و از سوی ديگر موضع مشخصی را در خصوص نحوه تعامل اين دو پارادايم با يكديگر درسی را برای آن

ه به تلقی اساتيد و نظام آموزشی از اين مسئله، خودبخود بوجود به دانشجو منتقل ننمود و اين امری است كه با توج

آيد. با اين اوصاف ضروری است كه در خصوص رويكردهای موجود در نحوه تعامل اقتصاد اسالمی و اقتصاد متعارف می

ويكردهای حصاء رها رويكردی مختار به عنوان رويكرد بايسته انتخاب شود. در اين مقاله تالش بر اسخن گفته و از بين آن

 شود. مذكور است و در انتها رويكرد مختار در اين زمينه تبيين می

 

 بيان مسأله. 5

ها در عصر حاضر است. ترين اين نظامداری رايج و غالبهای اقتصادی متكّثری وجود دارند كه نظام سرمايهدر دنيا، نظام

، ماركسيستی و ... هم وجود دارند كه به نوعی رقيب های ديگری چون سوسياليتیداری، نظامدر عرض نظام سرمايه
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ها دارای اشتراكاتی هستند كه مهمترين آن شوند. امّا بايد توجه داشت كه مجموع آنداری محسوب مینظام سرمايه

اصالت »بينی غرب و شرق در يك كلمه چيزی جز جهان»گرايی و نگاه ماترياليستی به اقتصاد است. به عبارتی مادی

داری را تشكيل می دهد و گاه به صورت مبنای نظام اقتصاد سرمايه« اصالت سرمايه»نيست كه گاه به صورت « هماد

(. با اين اوصاف وجه مميزه اصلی نظام 218، ص5982)درخشان، « مبنای نظام اقتصاد سوسياليستی است« اصالت كار»

لهی و توحيدی در اقتصاد است. ضمن اين كه اقتصاد اسالمی ها، رويكرد ااسالمی و به تعبيری اقتصاد اسالمی با اين نظام

 های متعدد ديگری نيز دارای افتراقات فراوانی است.ها در حوزهبا هر يك از اين

های جهان و همچنين مراكز به لحاظ علمی، اقتصاد متعارف به عنوان رويكرد غالب در همه مجامع علمی و دانشگاه

داری )همچون ايران مطرح است و به لحاظ عينی نيز نهادهای برخاسته از نظام سرمايه علمی كشورهای اسالمی از جمله

ه كنند. بايد توجه داشت كبانك، بورس و ...( به عنوان نهادهای رسمی و تعيين كننده در اقتصاد كشور ايفای نقش می

داره اقتصاد روبرو هستيم كه الزاما  های اای از معارف و همچنين روشدر مواجهه با علم اقتصاد متعارف، با مجموعه

المی شود و آن اين كه اقتصاد اسانطباقی با نظام ارزشی بومی ما ندارد. با اين تفاصيل، مسأله اصلی اين مقاله روشن می

در مواجهه با اقتصاد متعارف به چه نحو بايد با آن روبرو شده و تعامل نمايد؟ و در اين راستا نظام آموزشی در ضمن 

ها به وی منتقل كند؟ موضوع اين زش مفاهيم اين پارادايم علمی، بايد چه رويكردی را برای مواجهه دانشجو با آنآمو

مقاله از جمله مسائلی است كه در مسير تكوين اقتصاد اسالمی بايد به آن پرداخته شود؛ لكن مشخصا  در آن راجع به 

ه هدف، گوييم. بلكشناختی آن سخن نمیشناختی و روشمعرفتماهيت، چيستی و محتوای اقتصاد اسالمی و يا رويكرد 

روشن شدن اين مسأله است كه با فرض وجود يك پارادايم علمی مستقل با عنوان اقتصاد اسالمی، اين پارادايم علمی 

 با چه رويكردی بايد با اقتصاد متعارف ارتباط برقرار كرده و با آن مواجهه نمايد. 

اند. برخی اددانان مسلمان در مواجهه با اين مسأله، طيف متنوعی از مواضع را اتخاذ كردههای گذشته اقتصدر دهه

اند كه جهت نيل كشور شمول پنداشتهای جهانگرا در خصوص علم اقتصاد متعارف، آن را نسخهبا اتخاذ موضعی مطلق

ی به كلی منكر هر گونه داللتی برای اداره های آن بايد تماما  دنبال شوند. از سوی ديگر برخبه توسعه اقتصادی، آموزه

اند. در بين اين دو موضع كه دو سر طيف اقتصاد يك كشور اسالمی در اين علم شده و به نفی كلی آن روی آورده

شوند مواضع مختلف ديگری هم وجود دارند. در ادامه اين مقاله تالش داريم تا حد امكان به روشن نمودن محسوب می

اخته و در نهايت موضع مختار خود را در خصوص نحوه مواجهه اقتصاد اسالمی با اقتصاد متعارف تبيين اين مواضع پرد

 نماييم.

 

 رويكردها. 2

شود رويكردهای مختلفی كه در ميان اقتصاددانان مسلمان در خصوص نحوه مواجهه با پارادايم در اين بخش تالش می

ها، عنوانی برای هر يك وضع شود كه منعكس و به فراخور محتوای آن بندی شدهغالب در علم اقتصاد وجود دارد دسته

ررسی بندی و بشود كه رويكردهای اقتصاد اسالمی از جهات مختلفی قابل دستهكننده نوع اين مواجهه باشد. تأكيد می

بندی با اقتصاد متعارف صورت گرفته است. ضمن اينكه اين دسته «مواجهه نحوه»بندی با تأكيد بر است. اما اين دسته

مكان تالش االمنحصر به فرد نيست و چه بسا بتوان با تأمل بيشتر، رويكردهای ديگری را نيز احصاءنمود. همچنين حتی

 بر تبيين رويكردها بوده و تطبيق نمايندگان فكری هر رويكرد به مخاطب واگذار شده است. 

 

 رويكرد انفعالی  .2-5

های تجويزی توان سخن گفت و اقتصاد كشور را مبتنی بر سياستاين رويكرد معتقد است كه تنها از يك علم اقتصاد می

آن اداره كرد و آن نيز همان علم اقتصاد متعارف است. اين ديدگاه عمدتاٌ برخاسته از نوع نگاهی است كه علوم متعارف 
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بيند كه در آن نظام ارزشی اقتصاددان می 5هاكند. لذا علم اقتصاد را علمی فارغ از ارزششمول تلقی میرا علومی جهان

ای در هر نقطه از گذاری اقتصادی ندارد ولذا در هر جامعههای علمی و سياستو جامعه مورد بررسی، تأثيری بر يافته

اد متعارف جريان دارد. پس اساسا  علم اقتصاد جهان و برخوردار از هر نوع نظام ارزشی، همان روابط موجود در علم اقتص

ود آلتوان به اسالمی و غيراسالمی توصيف كرد و اقتصاد اسالمی به معنای يك علم، مفهومی غيرواقعی و وهمرا نمی

 نظر زا اسالمی اقتصاد نيست و موجهی و درست واژه اسالمی توسعه يا اسالمی اقتصاد واژه»بيش نيست. به تعبيری 

 خواهيدب كه است غيرمعقول قدر همان كنيم اضافه اقتصاد به را اسالمی قيد اينكه. است معنیبی تركيب يك علمی

 (.23و  28، ص5923نژاد، )غنی« است موهوم سيستم يك اسالمی اقتصاد. كنيد بنا اسالمی فيزيك

قتصادی رايج برای تجزيه و شود كه در آن، نظريات انيز ياد می« رويكرد تقليدی»گاهی از اين رويكرد با عنوان 

 هيچلذا »شوند و های اقتصادی به كار گرفته میتحليل رفتارهای اقتصادی در جامعه اسالمی و همچنين تجويز سياست

 رفتارهای و مقوالت مفاهيم، تحليل در نظريات اين كارايی و ظرفيت تناسب، درخصوص كه ندارد وجود ایانگيزه

 هك شودنمی توجه حقيقت اين به اساسا  رويكرد اين در زيرا .گيرد صورت جدی مطالعات اسالمی جوامع در اقتصادی

 «ددار اسالمی شناسیانسان و شناسیجهان شناسی،تمعرف در ريشه اسالمی جوامع در اقتصادی رفتارهای تحليل

 (. 5935)درخشان،

ها و مجامع علمی كشور بدل شده است نيز از يك طيف برخوردار البته اين نوع نگاه كه به رويكرد غالب در دانشگاه

های اقتصاد متعارف را تنها راه اداره اقتصاد ها و تكنيكاست. در كنار بخشی از طرفداران اين نگاه كه تمسك به روش

 د. هستن رو رويكرد غالبسازی در اقتصاد معتقداند، امّا در عمل دنبالهدانند، برخی ديگر به درجاتی از بومیجامعه می

 

 رويكرد تطبيقی .2-2

دی های اقتصاكند سطحی از مالحظات بومی را در تحليلاين رويكرد در مواجهه با اقتصاد متعارف، از يك سو تالش می

ل كند و مبانی و اصواد متعارف ارائه میدر نظر بگيرد و از سوی ديگر كماكان مباحث خود را در چارچوب تحليلی اقتص

كند. به اين معنا كه همان ظرف اقتصاد متعارف ای آن )همچون نفع شخصی، حداكثرسازی فايده و ...( را حفظ میپايه

ريزد. را اتخاذ كرده و تا جايی كه ممكن باشد مسائل، موضوعات و اصطالحات مرتبط با اقتصاد اسالمی را در آن می

ها را در آن تغيير دهيم. شايد بارزترين نمونه اين رويكرد ای را حفظ كرده و جای تيغههای خانهپی و ستون مثل اينكه

های بعد از انقالب، همان چيزی باشد كه در بانكداری اسالمی در حال رخ دادن است كه در آن با تغيير عناوين در دهه

شرعی، تالش بر اسالمی كردن آن شده است. در واقع در اين نگاه، روابط بانك با مشتريان و گنجاندن آن در قالب عقود 

 در فتصر به نظر»شود. به عبارتی اين رويكرد، روكشی اسالمی بر همان مباحث موجود در اقتصاد متعارف كشيده می

 سياسی هاینظام از اقتصادی نظام جداسازی تطبيقی، رويكرد مشخصه وجه. دارد غربی اقتصادی   نظريات عملكرد و روبنا

 نظريات صرفا   كه است اين تطبيقی رويكرد هدف ترتيب، بدين. هاستآن متقابل ارتباطات كردن فراموش و فرهنگی و

 برای را زمينه آنها رفع با و كند یيشناسا را اختالف موارد و بدهد مطابقت كشور اقتصادی مختصاتا ب را رايج اقتصادی

 هایاریسياستگذ و نظريات در رفته كار به فروض توانمی تطبيق، فرآيند اين در البته. سازد هموار نظريات آن كاربرد

 به تطبيقی، رويكرد .كرد نقد را آن نظاير و اقتصادی قضايای در استنتاج روش اقتصادی، مفاهيم انتزاع روش اقتصادی،

دانند و رويكرد دوران گذار می (. برخی از مدافعان اين رويكرد، آن را5935)درخشان، « كندمی اكتفا روبنايی نقد

اد ايم، بايد به همين نحوة تعامل با اقتصسازی تأسيسی اسالمی نرسيدهكنند كه مادامی كه به نقطه نظاماستدالل می

 متعارف ادامه داد.

                                                                                                                                                                                     

5. value free 
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ها است. به اين معنا كه در مواجهه با نهادهای پيشنهادی ويژگی اين رويكرد از منظر فقهی، احراز عدم مغايرت

جديد برآمده از روش تطبيقی و يا نهادهای وارداتی از اقتصاد متعارف، تالش بر آن است كه روشن شود آيا اين پديده 

گيرد. در مقابل، اين مغايرتی با احكام اسالمی و فقهی دارد يا نه و در صورت كشف عدم مغايرت، مورد پذيرش قرار می

 كند كه واقعا  اراده اسالم در مسائلنی به صورت ايجابی روشن نمیرويكرد به دنبال استخراج عين مطابقت نيست. يع

 مختلف نظام اقتصادی بر چيست.

گيرد، اما اين تفكر عمدتا  به نوعی التقاط دچار اگرچه در اين رويكرد ادبيات جديدی در اقتصاد اسالمی شكل می

شود. داری را پذيرفته و نسبت به آن در مبانی منفعل میشود. چراكه چارچوب تحليلی اقتصاد متعارف و نظام سرمايهمی

شود. چون مجبور است خود را با داری میاقتصادی نظام سرمايهضمن اينكه در مرحله اجرا و تحقّق، اسير مهندسی 

ها ريزی نيز وابسته به همين تكنيكهای آن در حوزه عمل نيز تطبيق دهد و در سطح راهبردی و برنامهها و روشتكنيك

 است. 

 

 رويكردهای تباينی .3-2

مسيری كامال  متفاوت و جدا از اقتصاد متعارف مراد از تباين اين است كه اقتصاد اسالمی در فرايند تكوين و تكامل خود، 

داری ندارد. رويكردهايی كه در ذيل اين ای با اقتصاد متعارف و نظام سرمايهكند و در اين مسير هيچ مواجههرا طی می

. ننددااند كه اقتصاد اسالمی و اقتصاد متعارف را دو خط جدا از هم میشود در اين نقطه مشتركها بحث مینگاه از آن

لذا برای پرداختن به اقتصاد اسالمی ضرورتی برای توجه به اقتصاد متعارف و نتيجتا  بررسی نحوه مواجهه با آن مشاهده 

 شود.كنند. در ادامه به اقسام اين رويكردها اشاره مینمی
 

 به اقتصاد اسالمی    رويكرد مكتب .3-2-5

سالمی است كه اقتصاد اسالمی را همان مكتب اقتصادی اين عنوان برگرفته از يك رويكرد خاص و معروف در اقتصاد ا

و محصول  5های علمیای از گزارهشناختی، اين رويكرد اقتصاد متعارف را مجموعهداند. فارغ از مبانی روشاسالم می

سازی در داند كه سياستگذاران اقتصادی، از آن برای رفتارسازی و نظاممطالعه رفتارهای اقتصادی جوامع غربی می

كنند. پشتوانه معرفتی اين نگاه، نوع برداشت از علم اقتصاد متعارف است كه آن را كشف قوانين جوامع خود استفاده می

 .2داندبا روشی اثباتی می اقتصادی جامعه توسط اقتصاددانان آن هم

د كند. چراكه هر چند هدف نهايی اقتصاای با اقتصاد متعارف تالقی نمیبا اين توصيف، اقتصاد اسالمی در هيچ نقطه

سازی اقتصادی است، اما اين كار نه از طريق علم اقتصاد )به معنای بيان شده( بلكه از طريق مكتب اسالمی نيز نظام

ايد با استخراج قواعد اقتصادی از بطن احكام و شرايع دين و اجرا سازی بگيرد و اين نظاماقتصادی اسالم انجام می

ها صورت پذيرد. در اين نگاه علم اقتصاد اسالمی به معنای مطالعه رفتار اقتصادی جامعه مسلمين در شرايط نمودن آن

وجود ندارد ولذا  آلی كه اسالم در تمامی ابعاد آن متجلّی شده باشد پذير نيست؛ چون چنين جامعه ايدهفعلی امكان

توان با اتكاء به مشاهده و مطالعه رفتار اقتصادی افراد اين جامعه به توليد علم اقتصاد اسالمی )به معنای ياد شده( نمی

آل وجود داشته و زمينه برای توليد علم اقتصاد اسالمی ايجاد شود، پرداخت. از سويی اگر هم روزی اين جامعه ايده

                                                                                                                                                                                     

5. scientific 

طلبد. یحده و مفصلی را مپردازد يا نه، بحث علیواقعا  چيست و اينكه آيا اين علم واقعا  به كشف روابط اقتصادی بين عوامل میاينكه ماهيت علم اقتصاد  .2

توان اشاره كرد كه در مباحث فلسفه اقتصاد روز دنيا، اين نظريه به شدت در حال تضعيف است. تا جايی كه برخی معتقدند بر خالف امّا در همين حد می

وری و نحوه توجه خود را به كاربست استعاره، شيوه نگارش، شيوه سخنكه  ( استrhetoricين ادعا، علم اقتصاد متعارف بيشتر يك علم خطابی )ا

با توسل  یآيند )رياضيات، آمار، تجويزهای ارزش شناختی و ...( و يك مؤلف اقتصادار اقناع مخاطب میه كبكارگيری ابزار تحليلی و توصيفی گوناگون كه ب

 .(5988)برای مطالعه بيشتر ر.ك: متوسلی،  كندها سعی بر القای منظور خود دارد، معطوف میبه آن
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 39های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

سازی ندارد. چراكه هدف از مطالعه رفتارهای اقتصادی، قابليت رفتارسازی و موضوعيتی در نظامعمال  اين علم جايگاه 

سازی فبال  از طريق اصول اقتصادی استنباط شده از مكتب سازی در جامعه است؛ در حاليكه با اين نگاه، نظامو نظام

 . زی به توسل به علم اقتصاد برای اين مهم نيستآل اسالمی شكل گرفته است و ديگر نيااقتصادی انجام شده و نظام ايده

لذا هر چند شايد در اين نگاه تصريحی بر اين موضوع نباشد، لكن اقتصاد اسالمی عمال  بايد به جای هر نوع مواجهه 

 قو درگيری با اقتصاد متعارف، به استنباط مكتب اقتصادی اسالم و در مرحله بعد به ايجاد نظام اقتصادی اسالم از طري

 آن بپردازد و لذا متباين و مجزا از اقتصاد متعارف عمل خواهد كرد.

 

 رويكرد مبنايی  .3-2-2

تر از رويكرد تطبيقی است كه به جای تصرف در روبناها، سازی علم اقتصاد در سطحی عميقاين رويكرد ناظر به بومی

 كه تصادیاق هایسياستگذاری و هاتئوری داللت ترتيب بدين تا دارد غربی اقتصادی نظريات مبانی در تصرف به نظر»

 وجباتم و بگيرد قرار اسالمی نظام در اجتماعی و سياسی فرهنگی، وجوه اب كامل هماهنگی در است مبانی آن بر مبتنی

اين رويكرد ناظر به  .(5935)درخشان، .« آورد فراهم اسالمی معارف و اخالق احكام، مبنای بر را جامعه تعالی و رشد

ترين شرايطی است كه در آن اقتصاد اسالمی به معنای واقعی كلمه تحقّق يافته است. يعنی يك نظام اقتصادی آلايده

ها كه در سطح تئوری و عمل، كامال  منطبق با و متأثر از نظام ارزشی اسالمی و بومی است و بسياری از مفاهيم، شاخص

 ها قابل دركاقتصادی در آن مختصّ به اين نظام اقتصادی است و چه بسا در ساير نظام و معيارهای سنجش متغيرهای

 نباشند. 

داند؛ اين رويكرد از اين جهت تباينی است كه اقتصاد اسالمی را به شكل كلی، بنايی متفاوت از اقتصاد متعارف می

اقتصادی  هایل و مجزا از اقتصاد متعارف و ديگر نظامبه شكلی كه تمامی اجزاء و ابعاد آن از زيربنا گرفته تا روبنا، مستق

آل و آرمانی است كه در عين برخورداری از تأييد نظری، نسبت به يك است. همانطور كه بيان شد، اين نگاهی ايده

 روشن پردازد. يعنیآلی نمیمقوله ساكت است و آن اينكه به لحاظ ايجابی به بيان جزئيات چنين نظام اقتصادی ايده

ط پذيرد. خصوصا  در مورد شرايكند كه اين تصرف در مبانی، به لحاظ نظری و عملی با چه روش و كيفيتی انجام مینمی

آل بيان شده در اين رويكرد و اينكه چه گذار نظام اقتصادی جهت عزيمت از وضعيت كنونی و رسيدن به شرايط ايده

كاری بايد صورت پذيرد ساكت است. در واقع رويكرد مبنايی  فرايندی بايد طی شده و اين كار با چه روش و ساز و

ها های موجود كه برخاسته از اقتصاد متعارف هستند و روش عبور دادن اقتصاد از اين عينيتنسبت به تعامل با عينيت

 آل خاموش است.به شرايط ايده

 

 رويكرد انزوائی .3-2-3

كه قائلين به آن از يك سو معتقد به استقالل كامل ادبيات  اين عبارت ناظر به نوع نگاهی خاص به اقتصاد اسالمی است

ای برای گونه داللت مفيد فايدهتواند هيچها، اقتصاد متعارف نمیاقتصاد اسالمی از اقتصاد متعارف هستند و از نگاه آن

ن با امال  متبايشود كه اقتصاد اسالمی را كاقتصاد اسالمی داشته باشد و از همين رو يك رويكرد تباينی محسوب می

كند. از سوی ديگر اين تفكر قائل به ضرورت برخورداری اقتصاد اسالمی از يك مبنای فكری اقتصاد متعارف تلقّی می

شناسی از موضع مستقلی برخوردار است و لذا اين نگاه مستقل از مبنای فكری اقتصاد متعارف است و در حوزه معرفت

ود شهای خارجی مشخص میف آن در گام بعدی و حين برقراری ارتباط با عينيّتاز التقاط بركنار است. اما نقطه ضع

های و آن اينكه مّتكی بر اين مبنای مستقل، روشی برای حصول نتايج اقتصادی ندارد، ضمن اينكه با موضوعات و عينيت

خورد زاع در درون مبانی دور میكند. به عبارتی اين تفكر همواره در سطوحی از انتخارجی اقتصادی هم رابطه برقرار نمی

ی شود و چون روشو هيچ وقت به عينيات خارجی برگشت ندارد. به تعبير ديگر از انتزاع آغاز شده و به انتزاع ختم می
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با مسائلی  تواندبرای حركت از مبنا تا عينيت ندارد، عمال  نسبت به مسائل اقتصادی و وقايع پيرامونی منزوی شده و نمی

 تورم، بيكاری و ... رابطه برقرار كند.چون فقر، 

شناسی و به تبع آن در شناسی و نقطه ضعف آن را در روشتوان نقطه قوت اين طرز فكر را در معرفتمی

كند. اين رويكرد، ادبيات مخصوص به خود را شناسی دانست، چرا كه از درگيری با موضوعات خارجی پرهيز میموضوع

كنند در گزينش مفاهيم و واژگان، از عبارات موجود در اقتصاد متعارف استفاده نكنند كه دارد و پيروان آن تالش می

دهد، موجب ناتوانی آنان در برقراری مفاهمه مشترك ها میهمين مسأله در عين آنكه خبر از مبنای فكری مستقل آن

اين رويكرد فاقد قدرت تغيير و  شوندهای ذكر شده در مجموع موجب میشود. آسيبهای فكری میبا ديگر پارادايم

  پردازی و بروز خالقيت باشد و در نتيجه توان حل مسأله و امكان عملياتی شدن را از دست بدهد.تحول و توان نظريه
 

 رويكرد فقهی رايج .3-2-9

االقتصادی همچون احكام معامالت و خمس و زكات اين نگاه معتقد است با استنباط و جاری شدن احكام و قواعد فقه

شود. با اين نگاه اگر مثال  هر تاجری منفردا  احكام و مقررات فقه اسالمی را در و... در جامعه، اقتصاد اسالمی محقق می

يابد. روشن است كه اقتصاد اسالمی در كل حوزه تجارت هم تحقق می معامالت و مبادالت خود رعايت كند، در مجموع

ای ژهكند تا بخواهد موضع ويای تالقی پيدا نمیاين برداشت از اقتصاد اسالمی نيز با علم اقتصاد متعارف در هيچ نقطه

د می فردی در حوزه اقتصارا نسبت به آن اتخاذ نمايد. چرا كه تحقق اقتصاد اسالمی را در گرو عمل مكّلفين به تكاليف 

 داند و لذا متباين از اقتصاد متعارف است. 

وار از اقتصاد است. نبايد از اين مهم غافل شد كه در اقتصاد اسالمی ايراد مهم وارد بر اين نگاه فقدان برداشت نظام

شی از نظام اقتصادی در های هر بخبايد به نظام اقتصادی به عنوان يك كل واحد توجه نمود؛ به اين معنا كه فعاليت

توان از اسالمی شدن تجارت در اقتصاد سخن گفت، كه كند. لذا تنها زمانی میارتباط با ساير اجزاء معنی پيدا می

ها و اهداف در كل نظام اقتصادی و در همه اجزاء آن اسالمی شده باشد. پس ها، فرآيندها، انگيزهمجموعه روابط، رويه

عين رعايت تمامی احكام فقهی و تكليفی خود، به واردات كاالی خاصی بپردازد و در عين حال مثال  اگر هر تاجری در 

توان نام تجارت اسالمی را بر مجموعه اين واردات موجب آسيب وارد شدن به ساختار توليدی كشور شود، مسلّما  نمی

مله توسط هر يك از تّجار رعايت شده آن گذاشت، ولو اينكه كليه احكام فقهی فردی در حوزه تجارت و مبادله و معا

باشد؛ چراكه مجموعه نظام اقتصادی در اين نگاه ناديده گرفته شده است. همچنين ارتباط نظام اقتصادی با ساير 

 شود.های سياسی، اجتماعی و فرهنگی نيز در اين نگاه ديده نمینظام

های اجتماعی اقتصاد و بيگانگی با موضوعات و اقتضائات هايراد ديگر وارد بر اين رويكرد، ورود نكردن به بسياری از حوز

شناسی روبرو است و لذا در مواجهه با بسياری از امروزی اقتصاد است. به عبارتی نگاه فقهی رايج، با آسيب در حوزه موضوع

اكت تكليف و سهای فراوانی برخوردارند، بالمسائل و معضالت اقتصادی كه به عصر حاضر اختصاص داشته و از پيچيدگی

ون بانك ای چاقتصاد اسالمی چيزی جز تبين احكام فقهی وجوه متعدده اقتصاد نيست. لذا مسئله»است. چراكه در اين نگاه، 

واند در تريزی برای رشد و توسعه اقتصادی، قاعدتا  نمیگيری و حركت كل نظام برنامهو شبكه اعتبارات و نقش آن در جهت

ررسی شود... به تعبيری هرچند تبيين احكام مربوط به موضوعات اقتصادی شرط الزم در تنظيم چنين رويكردی تحليل و ب

 (. 222، ص5982)درخشان، « امور اقتصادی مسلمين است اما شرط كافی نيست

 

 رويكرد حل مسأله. 9-2

اين نگاه معتقد است كه نسبت ما با اقتصاد متعارف، بايد ناظر به حل مسائل اقتصادی در جامعه اسالمی باشد. به اين 

معنا كه آنچه موضوعيت دارد، حل مسائل و معضالت اقتصادی است و اقتصاد متعارف بايد در همين راستا به خدمت 
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آن وجود داشته باشد مورد استفاده قرار بگيرد و در باقی گرفته شود و هر جا كه امكان حل مسائل اقتصادی توسط 

های آن با مسّلمات اسالمی ناسازگار است كنار مواردی كه رهيافتی برای حل مسائل ندارد و يا مواردی كه توصيه

يم، هدف رداری فقر را در جامعه اسالمی از بين ببگذاشته شود. مثال  اگر بتوانيم به كمك ساز و كارهای اقتصاد سرمايه

ای همچون ربا توصيه شود طبعا  اقتصاد اسالمی كه رفع فقر است محقق شده است و البته اگر در اين مسير به مسأله

 بايد از آن احتراز شود. 

شود كه التقاط در سطح روش است. چرا كه در آن مشكل اين رويكرد اين است كه به سطوحی از التقاط دچار می

گيرد كه ديدگاه روشن و فقط حل مسأله مهم است، و روش حل مسأله اخميّتی ندارد. اين مشكل از آنجا نشأت می

شناسی علم در اين رويكرد وجود ندارد و تشناسی و معرفصحيحی در خصوص نحوه تأثيرگذاری نظام ارزشی بر روش

پذيرد. لذا اسالمی نبودن را حداكثر در اين در بهترين حالت، تأثير نظام ارزشی بر موضوعات و اهداف علم اقتصاد را می

بيند كه يك سياست اقتصادی با بّينات شريعت در تضاد باشد و وجهی برای اسالمی بودن يا نبودن روش تحقق می

تصادی اسالم قائل نيست. اين طرز فكر در حال حاضر بر بدنه كارشناسی و مديريت اقتصادی كشور، غالب اهداف اق

رد توان نماينده اين رويكهای اجرايی را میهای مسلط بر دستگاهاست و مهندسين اقتصادی يا به تعبيری تكنوكرات

 قلمداد كرد. 

 

 رويكرد مختار .3

كه در فرايند تكوين اقتصاد اسالمی بسته به برداشت ما از اين مفهوم، ناگزير از در ابتدای مقاله اين مطلب بيان شد 

. با داری هستيماتخاذ موضعی روشن نسبت به ساير الگوهای اقتصادی از جمله اقتصاد متعارف و نظام اقتصاد سرمايه

شاهده شد كه اين رويكردها توجه به آنچه در خصوص رويكردهای مختلف به نوع تعامل با اقتصاد متعارف بيان شد، م

شود، خالی از ای از نقاط ضعف و قوت برخورداراند. لذا ضروری است رويكردی كه در اين خصوص اتخاذ میاز مجموعه

ها باشد. با توجه به اين مسأله و به منظور تبيين نقاط ضعف موجود در ديگر رويكردها و برخوردار از نقاط قوت آن

 ات ذيل توجه نمود:رويكرد مختار بايد به نك

داقل دليل توجه بود. حتفاوت و به آن بیتوان نسبت به اقتصاد متعارف بیدر فرايند تبيين اقتصاد اسالمی، نمی -5

هاست. به اين معنا كه در های آن با نگاه اسالمی با هدف انكشاف الزامات و زمينهبر اين عقيده ضرورت كشف مغايرت

رت بنای مستقلی با عنوان اقتصاد اسالمی، قبل از اينكه بگوييم اقتصاد اسالمی چه چيزی مسير و فرايند تكوين و صيرو

هست، ابتدا بايد بدانيم كه اقتصاد اسالمی چه چيزهايی نيست يا به تعبير بهتر مشتمل بر چه چيزهايی نيست. توجه 

قاط يا تحجّر بكشاند. برای مبرّا كردن نكردن به اين مسأله ممكن است پژوهشگران اين حوزه را به يكی از دو ورطه الت

شود )پرهيز از التقاط(، ابتدا بايد اجزاء و اقتصاد اسالمی از آنچه كه از درون الگوهای رقيب به آن نسبت داده می

ها با اقتصاد اسالمی روشن شود. لذا اگر ندانيم اقتصاد مختصات اين الگوها به خوبی شناسايی شده و نسبت آن

چيست، نخواهيم دانست اقتصاداسالمی چه چيزی نيست. همچنين بايد توجه كرد كه به لحاظ عينی در داری سرمايه

نظام اقتصادی جاری در كشور، نهادها و روابطی حاكم بوده و در حال راهبری اقتصاد هستند كه به شكلی التقاطی 

اند و طبعا  بسياری از مسائل اقتصادی موجود، های اقتصادیداری يا ساير نظامبرگرفته از اقتصاد متعارف و نظام سرمايه

ا شناسی ما در شرايط كنونی بگيرند. لذا نظام مسائل و به تعبيری مسألهناخواه در ارتباط با اين نهادها شكل میخواه

ا مكند، هر چند مطلوب و باب ميل اقتصاد متعارف پيوند انكارناپذيری دارد كه ما را ناگزير از پرداختن به آن می

نباشد)پرهيز از تحجّر(. پس در رويكرد مختار، اعتقاد بر آن است كه اقتصاد متعارف در تمامی سطوح آن بايد به خوبی 

و با دقت مورد شناسايی و مطالعه قرار گيرد. عالوه بر مبانی و اصول، تمامی اجزای پارادايم غالب اعم از مباحث نظری 
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داری مشمول اين شناسايی ها و عينيات خارجی موجود در نظام سرمايهديدهموجود در علم اقتصاد متعارف و همچنين پ

 هستند.

كه يك دستگاه توحيدی است برخوردار بود.  دستگاه تحليلی مستقل در مواجهه با اقتصاد متعارف بايد از يك -2

 ای موجود در كتاب و سنتبينی توحيدی و الهی بوده و ازمحتوای در اقتصاد اسالمی بايد مبتنی بر جهانمفاهيم پايه

 اقتصادی انسان كه است معتقد« فردگرايی»ديدگاه  با داریاقتصاد سرمايه. 5و در حوزه معيشت و زندگی نشأت بگيرد

 توليدكننده مقام در و كند حداكثر را خدمات و كاال مصرف از حاصل لذت يا مطلوبيت خواهدمی كنندهمصرف مقام در

 یاختالفمتعارف  اقتصادی نظريات در اگرو  دارد وجود نظر اجماع موضوع اين درخصوص. است سود حداكثرسازی پی در

 تاس ياتمادّ از بيشتر هرچه عتمتّ انسان هدف كه نكته اين در ديگر عبارت به. نيست هدف و مبنا از ناشی ،هست

 اين ديگر، سوی از .است متفاوت مقتضيات و شرايط در هدف آن به رسيدن هایراه سر بر اختالف و دارد وجود توافق

 النك منافع به رقابتی بازارهای سازوكار طريق از هم جامعه آنگاه باشد خود منافع دنبال به فرد اگر كه دارد وجود باور

توسط فيلسوفان و اقتصاددانان  و شده آغاز اسميت آدام زمان از به شكل علمی انديشه اين حاكميت. رسيد خواهد خود

 تاس اين هدف الهی اديان همه تعاليم دراين در حالی است كه »شود. بعد از او تئوريزه شد و همچنان با قوّت دنبال می

 معنويت ارتقای در سعادت و رستگاری كه برود پيش الهی صفات كسب سمت به و كند حركت تعالی سوی به انسان كه

 یاله بتقرّ برای فقر رفع اما است، رشد بازدارنده عامل فقر. نيست بيش هدف آن تحقق برای ابزاری اتماديّ  و است

 اقتصادی هایفعاليت از بسياری. لذا شود سبب را جامعه در الهی هایارزش تضعيف ثروت، تكاثر و توليد آنكه نه است

 تواندمی واقع در آوريم،می شمار به داخلی ناخالص توليد رشد شاخص جزو و دانيممی اقتصادی رشد را آن ثمرة كه

 (.5935)درخشان، « كند دور است الهی تقرب كه اصلی هدف از را جامعه آنكه شرط به باشد اقتصادی فقر شاخص

شناسی نيز تمايز مهمی وجود دارد. اين نقطه تمايز اساسی اقتصاد اسالمی با اقتصاد متعارف است. در حوزه معرفت

به وجود حق و باطل در جهان هستی، از اركان اساسی انديشه اسالمی است. لذا معرفت درست معرفتی است كه اعتقاد 

از يك رابطه حقّيه در عالم پرده بردارد. لذا در عرض اين معرفت مبتنی بر حق امكان وجود معرفت باطل نيز وجود 

ی، بيان شد، بايد گفت كه فرآيند معرفت در تفكراسالم بينی بر نظريات اقتصادیدارد. بنابر آنچه در خصوص تأثير جهان

. لذا حركت و 2مدار است و لذا سخن از معرفت حق و معرفت باطل در اين دستگاه فكری معنادار استفرآيندی ارزش

گيری گيرد به سمت حق يا باطل جهتفعاليتی هم كه در بخش واقعی اقتصاد بر اساس اين معرفت اقتصادی صورت می

گرايی در مبانی و معرفت، نسبت به نظام اقتصادی متعارف داشت. پس در رويكرد صحيح، بايد با اتكا به حق خواهد

 گيری وجود داشته باشد. جهت

وند، اين شدر رويكرد مختار، هنگامی كه نظريات اقتصاد متعارف با دستگاه تحليلی مستقل توحيدی مواجهه می -9

رند. لذا گيرد بررسی، شناسايی و تجزيه و تحليل موشكافانه و دقيق قرار مینظريات توسط اين دستگاه مستقل مو

ها را در كند. بلكه از هر جريان فكری استقبال كرده و آنگيری نمیرويكرد مختار به هيچ عنوان از واردات فكری كناره

بر  ها را مبتنیريات، آنكند و پس از حصول شناخت كافی نسبت به ابعاد مختلف نظدستگاه تحليلی خود وارد می

از  تواندهد. در توضيح اين مسأله بايد دقت داشت كه هر مطلبی را میاصول و مبانی خود مورد ارزيابی و نقد قرار می

مناظر مختلفی مشاهده و ارزيابی كرد. بسته به اينكه فرد منتقد با چه نوع نگاهی و به تعبيری از پشت چه عينكی به 

                                                                                                                                                                                     

 زا توانندمی وقتآن... كرد پيدا و جستجو كريم قرآن در بايد را انسانی علوم اساس و پايه و ريشه»فرمايند: رهبر انقالب ناظر به همين مسأله می .5

دار با جمعی از )دي« دشبا قرآنی مبنای بايد مبنا لكن بكنند، هم استفاده اند،داشته پيشرفت انسانی علوم در هك كسانی و هاغربی ديگران، هایپيشرفت

 (.28/2/5988پژوه، بانوان قرآن

 كند.معرفی می( value neutralخنثی )( يا ارزشvalue freeبر خالف اقتصاد متعارف كه خود را علمی عاری از ارزش ) .2
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تواند از . به همين دليل است كه يك مسأله می5اط ضعف و قوت از نگاه او می تواند متفاوت باشدمسئله نگاه كند، نق

يك منظر به عنوان يك نقطه ضعف محسوب شود و از منظر ديگر همان مسأله يك نقطه قوت باشد. لذا بررسی و نقدی 

ست كه در چارچوب خود اقتصاد متعارف و كه دستگاه تحليلی توحيدی از اقتصاد متعارف دارد قطعا  متفاوت از نقدی ا

 شود.يا مثال  از موضع اقتصاد ماركسيستی مطرح می

رويكرد مختار پس از بررسی و ارزيابی نظريات از موضع مستقل خود، بخشی از عناصر آن را كه با مبانی و اصول  -3

كرده و با چارچوب خود سازگار نموده و كند، برخی ديگر را با اعمال تغييراتی استحاله بيند اخذ میخود سازگار می

و يا  ها و مبانی آن تفكر شودافكند. بدون اينكه منفعالنه و مقلّدانه اسير چارچوبپذيرد و باقی عناصر را به كنار میمی

اينكه سرسختانه در مقابل آن موضع تدافعی گرفته و آن را به كلی دفع كند. به عبارت دقيق كلمه، رويكرد مختار 

ها را در در دستگاه تحليلی خود كند، بلكه آنهای فكری را به كل نفی يا پذيرش نمیيك از نظريات و جريانهيچ

باشد. اين نامگذرای به مناسبت « رويكرد هضمی»كند. از همين رو شايد عنوان شايسته برای اين رويكرد، می« هضم»

ه به طريقی مشابه عمل كرده و هر نوع غذای ورودی شباهت سازوكار مطرح شده با ساختار هاضمه بدن انسان است ك

كند، برخی عناصر مفيد آن را مستقيما  جذب اش تجزيه میهای خود به اجزاء تشكيل دهندهرا در جهازات و دستگاه

صر ادهد. در نهايت هم باقی عنهايی تحليل كرده و مناسب با نيازهای بدن تغيير میكرده و برخی ديگر را با إعمال آنزيم

 غيرمفيد را دفع می كند. 

در اين رويكرد عالوه بر نگاه سلبی و نگاه ايجابی )از نوع امضائی(، بر نگاه ايجابی از نوع تأسيسی نيز تأكيد  -1

شود. به اين معنی كه در عين اينكه اجزائی از نظريات وارداتی نفی شده و اجزائی ديگر پس از تغييراتی اثبات و می

ين دستگاه با نگاه تأسيسی و ناظر به حلّ مسائل و موضوعات اقتصادی موجود، به ابداعات جديدی نيز شوند، اتأييد می

زند. به شكلی كه ممكن است ناظر به مبانی و همچنين اقتضائات و نيازهای روز كشور، نهادها و فرايندهايی دست می

اشته اقتصاد كشور و هم با مبانی مستقل اسالمی درا تأسيس كند كه بيشترين تالئم و سازگاری را هم با وضعيت كنونی 

باشد و بتواند با ترسيم يك دوران گذار، اقتصاد را از شرايط كنونی قدم به قدم به سمت وضعيت مطلوب آن عبور دهد. 

لكن در اين بين نكته مهم آن است كه اين فرايند نفی و اثبات بايد همگام با هم پيش برود و نفی بدون اثبات ثمره 

 عملی را در پی نخواهد داشت.

رفت از وضع موجود است. يعنی اگر بپذيريم كه وضعيت با اين اوصاف، رويكرد مختار ابتداء  يك تاكتيك برای برون

موجود نامطلوب است و بايد از آن به وضع بايسته و مطلوب حركت كرد، آنگاه اين حركت بايد به روش خاصی صورت 

ما در مقابله هجمه افكار و نظريات رقيب نشود. ثانيا  منعزل از واقعيّات جاری و ساری در  پذيرد كه اوال  موجب انفعال

جامعه نباشد و ثالثا  بعد از مهار اين هجمه و گذر از آن، بتواند متكی به مبانی و اصول خود، نظام اقتصادی مستقلی را 

 نمايد.مستقل را روشن میبنيان گذارد. همه اين ها ضرورت برخورداری از يك دستگاه تحليلی 

 

 های آموزشی رويكرد مختار داللت .3-5

با توجه مطالب فوق، وجه تمايز رويكرد مختار با ساير رويكردها در مواجهه اقتصاد اسالمی با نظريات پارادايم غالب، 

الزم جهت  ها را از توانمندیروشن شد. انتقال مناسب اين رويكرد به دانشجويان در حين آموزش رشته اقتصاد، آن

                                                                                                                                                                                     

شناختی است كه در جای خود نياز به توضيح و تبيين تفصيلی دارد. لذا در اينجا تنها به ذكر يك مثال بسنده می شود. مثال  اگر اين يك مسأله معرفت .5

و بايسته است ولو اينكه در همان  ( در جامعه شود ، از منظر اقتصاد رفاه اين يك سياست رواutilityيك سياست اقتصادی منجر به افزايش سرجمع سود )

 گرا، يك سياستمحور يا تكليفزمان باعث تضييع بخشی از حقوق طبيعی گروهی از افراد جامعه شود. اما همين سياست از منظر يك اقتصاد عدالت

 قّ.نارواست. چرا كه در اوّلی، سياست از منظر سود و رفاه مورد ارزيابی قرار می گيرد و در دومی از منظر ح
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ر های زيمواجهه صحيح با نظريات اقتصادی متعارف برخوردار می نمايد. در واقع دانشجو با مجهز شدن به آن از ويژگی

 شود:برخوردار می

 بينی؛گرايی در عين واقع( حق5

ه اشد كهای حقّيه بهمانطور كه اشاره شد اقتصاد اسالمی به لحاظ معرفتی و روشی بايد مبتنی بر معارف و روش

اين مسأله ناظر به مبانی اقتصاد اسالمی است كه پيش از اين به آن اشاره شد. اما توجه به مبانی، نبايد موجب غفلت 

شناسی رويكرد انزوايی بيان شد، اين قبيل رويكردها به دليل از واقعيات جاری اقتصادی شود. همانطور كه در آسيب

شناختی صحيح، امكان برقراری ارتباط با واقعيات و مسائل ری از مبانی معرفتسير در فضاهای انتزاعی، با وجود برخوردا

اند و از سويی فاقد روش مناسب برای شناسیعينی اقتصادی جامعه را نداشته و به تعبيری دچار ضعف در موضوع

مانند و ائل باز میحركت از مبنا تا مدل و عينيت هستند. لذا در عمل از توان ارائه راهكارهای مقتضی برای حل مس

شوند. در رويكرد مختار، افراد در عين های حركت و اتّصال مبانی به موضوعات اقتصادی بررسی و بازآفرينی میروش

برخورداری از مبانی مستقل و مستحكم، از قابليت ارتباط بين مبانی و موضوعات برخوردارند. لذا فرد در جايگاه 

يجه ريزی كند. در نتگذاری و برنامهتواند اقدام به سياستنايی مورد قبول خود، میگذار، با نظر به رويكرد مبسياست

به  شود و ديگر مسئولين نسبتگيری میها و نظام تصميماتكا به اين رويكرد باعث ايجاد حلقه وصلی بين دانشگاه

سازی يجه امكان مفاهمه و گفتمانكنند و در نتها احساس بيگانگی نمیها از عينيتدانشگاهيان به دليل بيگانگی آن

 كند.بين انديشمندان، مسئولين و حتی عامه مردم را فراهم می

 ( گسترش استقالل و اقتدار فكری در جامعه علمی؛2

ها پذيرش اين رويكرد موجب خارج شدن جامعه علمی )اعم از استاد و دانشجو( از موضع انفعال و ظاهر شدن آن

دانند و از سوی شود. چرا كه از يك سو خود را از جريان فكری غالب بركنار و منزوی نمیمیدر موضع اقتدار علمی 

شود. دانشجو و پژوهشگر در مواجهه با هر جريان فكری اوال  با آغوش باز پذيرای ديگر نسبت به آن منفعل و مقّلد نمی

اش ا به خوبی شناسايی و به اجزاء تشكيل دهندهآن است و ثانيا  با وارد كردن آن در دستگاه تحليلی مستقل خود، آن ر

ا ها رمند شده و آنهای قابل استفاده آن بهرهكند و در ساخت و پرداخت نظريه مستقل خود از تمامی داللتتجزيه می

 كند. به تعبيریها و موضوعات دستگاه فكری اوست پرهيز میگيرد و از هر آنچه در مغايرت با مبانی، روشبه كار می

كند. حتی ممكن پژوهشگر، با هضم نمودن واردات علمی در دستگاه فكری خود منافع آن را جذب و مضارّ آن را دفع می

ها است در اين فرايند، برخی از اجزاء ناسازگار آن را استحاله كرده و تغيير ماهيّت دهد و به نفع نظريه خود از آن

 با اجزاء و مفاد دستگاه تحليلی او در تعارض نباشد. برداری نمايد. به شرط آنكه نتيجه نهايی،بهره

 ( تدريجی و تكاملی در عين فرازمان و فرامكان بودن؛3

افتد. چرا كه با توجه به ماهيت پردازی در قالب يك فرآيند تكاملی و در طول زمان اتفاق میدر اين رويكرد، نظريه

ها نيز در هر زمان متفاوت از دوره قبل خواهد مواجهه با آنهای اقتصادی و اجتماعی، نحوه متحوّل و دگرگون پديده

ها استوار است فرازمانی و فرامكانی هستند و ای كه اين روش بر آنبود. اين در حالی است كه مبانی و اصول موضوعه

دن آن مكان بواند. شايد بتوان گفت تكاملی بودن اين رويكرد ناظر به پويايی آن است و فرازمان و در طول زمان ثابت

ف برخوردار است. مسلما  صر« پويايی در عين ثبات»ناظر به ثبات نهفته در آن است. به اين معنا، اين رويكرد از نوعی 

تواند مالك مناسبی برای قضاوت درباره يك نظريه باشد و نظريه غيرپويا هر قدر هم باثبات برخورداری از ثبات نمی

 شود.پژوه و پژوهشگر نيز از اين ويژگی برخوردار مینشباشد مرده است. به همين نسبت دا

 شناسی با توجه به ظروف اقتضايی و عينی؛( موضوع9

همانطور كه قبال  هم اشاره شد، اين رويكرد نسبت به موضوعات و اقتضائات زمانی و مكانی حساس است. لذا بر 

اند، افراد در اين رويكرد به اين شناسی مواجهموضوعخالف رويكرد انزوايی و رويكرد فقهی رايج كه با ضعف در حوزه 
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مسئله توجه دارند كه بنای اقتصاد اسالمی بايد به نحوی استوار شود كه با جامعه امروزی در تعامل بوده و ناظر به 

 عينيات اجتماعی و اقتضائات زمانی و مكانی بتواند برای حل مسائل موجود راهكار ارائه دهد.

 پديده ای: -نگاه ماهيتی( برخوردار از 1

های نگرند كه هر چند ممكن است ابعاد و حيثيتافراد در اين رويكرد به هر مسئله اجتماعی به عنوان يك پديده می

مختلف )فرهنگی، اقتصادی، سياسی و ...( داشته باشد، اما با نگاه به كليت و ماهيّت آن به عنوان يك پديده اجتماعی، 

و تغيير را از هر بُعدی از مسئله آغاز كرد. لذا با اين نگاه فرقی ندارد كه تغيير از بُعد فرهنگی توان فرايند اصالح می

يج آن ای كه باشد نتاای، آغاز كار از هر حوزهمسائل شروع شود يا از بُعد اقتصادی يا سياسی؛ بلكه به دليل نگاه پديده

پذيرد. اين در حالی است كه در به شكل كلی صورت می ها نيز تسرّی يافته و در طول زمان اصالحبه ساير حوزه

 شود. نگری لحاظ نمیهای ديگر، اين نوع جامعيت و كالنروش

 وار به مسائل؛( برخورداری از نگاه نظام0

وار به مسائل اقتصادی است. به اين معنا كه همانطور كه اشاره شد آسيب جدی برخی از رويكردها، فقدان نگاه نظام

های اقتصادی را به شكل جداگانه و توان بخشفرض برخورداری از مبانی و دستگاه مستقل تحليلی، نمیحتی با 

های مختلف در اقتصاد )يا به تعبيری همان نظام اقتصادی(، ای مورد توجه قرار داد و روابط بين اجزاء و بخشجزيره

جه نيستند. لذا افراد تحت اين رويكرد ضرورت وجود ای مورد تواقتضائات جديدی را به همراه دارد كه در نگاه جزيره

 شوند. وار را دريافته و به آن ملتزم مینگاه نظام

 ها؛ بندی افكار و جريان( دارای قدرت طبقه7

با توجه به اينكه اين رويكرد برخوردار از مبانی و دستگاه مستقل تحليلی بوده و همچنين نسبت به تمامی نظريات 

بندی نمايد، لذا فرد متكی بر آن قادر بر طبقهها میته و از منظر مبانی خود اقدام به تجزيه و تحليل آنرقيب پذيرش داش

گردد. به اين معنا بندی مخصوص به خود میها در نظام طبقهها و يافتن جايگاه و منزلت هر يك از آنافكار و جريان

ای را به نسبت ميزان تواند هر فكر و نظريهدر آن، می كه بر اساس روابط حقّيه معرفتی، روشی و موضوعی موجود

نزديكی يا دوری به اين مبانی مورد ارزيابی قرار داده و با ارائه يك طبقه بندی، جايگاه و منزلت مشخصی را برای آن 

 معين كند.

 ( برخورداری از قدرت انتخاب؛2

، های مختلفدهد كه در مواجهه با انديشهن امكان را میهای بيان شده به افراد اياين رويكرد با برخورداری از ويژگی

ها دست به انتخاب بزنند و به منظور برآوردن ها را در فرآيند تحليلی كه پيش از اين اشاره شد وارد كرده و از بين آنآن

  ها را برگزيند.ترين آنمقصود خاص خود مناسب

 

 تيجه گيرین

های آن، عمده واحدهای های اقتصاد مطرح است و آموزهايم علمی غالب در دانشكدهامروزه اقتصاد متعارف به عنوان پاراد

دهد. در عين حال اقتصاد اسالمی نيز به عنوان يك پارادايم علمی بديل مطرح و برخی درسی را به خود اختصاص می

ن است كه در مجموعه واحدهای درسی متناسب با آن در نظام آموزشی تعبيه شده است. در اين ميان مسئله مهم اي

ها نيز به شكل همزمان كنند و رويكرد مواجهه آنفرايند آموزش، خواه ناخواه اين دو پارادايم علمی با يكديگر مواجهه می

به دانشجو منتقل می شود. البته اين رويكرد همبستگی مستقيمی با تلقّی و برداشت اساتيد و مدرّسان از اقتصاد اسالمی 

شود و تن به اين مسأله ضروری است، كه اين مواجهه با چه رويكردی به دانشجويان آموزش داده میدارد. لذا پرداخ

اقتصاد اسالمی به چه نحو بايد با اين الگوها تعامل كند؟ آيا بايد مبانی معرفتی و روشی خود را فراموش كرده و كار بر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 95 رويكرد بايسته آموزشی در مواجهه اقتصاد اسالمی با پارادايم غالب 

های ايد بدون توجه به همه آنچه در جامعه و عينيتاساس همين الگوها را ادامه دهد )رويكرد تقليدی(؟ يا اينكه ب

آلی كه همه چيز مهيای حاكميت اقتصاد اسالمی است بپردازد اقتصاد جاری است به تئوری پردازی برای شرايط ايده

اند مثل رويكردی كه مبانی معرفتی و روشی )رويكرد تباين(؟ رويكردهای ديگری نيز در پاسخ به اين سؤال مطرح شده

ريزد )رويكرد تطبيقی(. همچنين رويكردی كه حل از اقتصاد متعارف اخذ كرده و مفاهيم اسالمی را در ظرف آن میرا 

 كند )رويكرد حل مسأله(.های اقتصاد متعارف دنبال میمسائل و معضالت و يا تحقق اهداف اقتصاد اسالمی را با روش

در اين مقاله تالش بر اين است كه به اين مسأله پاسخ مناسبی داده شود. در واقع هيچ از يك رويكردهای ياد شده 

ها در اين مواجهه از مبانی اقتصاد اسالمی عدول كرده و برخی ديگر در تمام و قابل قبول نيستند. چراكه برخی از آن

مطلوب رفت از وضعيت نااند و عمال  از ارائه راهكار برای برونصله گرفتهها فاعين پايبندی به مبانی، از عينيات و واقعيت

اند. به عبارتی در اين مسأله خطر وجود درجاتی از التقاط يا تحجر در موجود و حركت به سمت وضع مطلوب ناتوان

شود از اشكاالت وارد می رويكردهای مختلف و القای آن به دانشجويان وجود دارد. در رويكرد مختار در اين مقاله، تالش

ترين ركن در رويكرد مختار، ضرورت برخورداری از يك دستگاه مستقل تحليلی بر ساير رويكردها پرهيز شود. اساسی

توحيدی، به نحوی كه مبانی معرفتی و روشی در آن روشن و دقيق باشند. اما در گام بعد، اين دستگاه تحليلی نبايد 

های اقتصادی موجود منزوی شود، بلكه بايد راهبردی برای مواجهه با اين موارد داشته يتنسبت به الگوهای رقيب و عين

باشد. اين راهبرد عبارت است از هضم رويكردهای رقيب در دستگاه تحليلی مستقل اقتصاد اسالمی. به اين معنا كه اين 

های برگرفته از مبانی خود اقدام به شاخصهپذيرد و با معيارها و دستگاه تحليلی، رويكردهای رقيب را به درون خود می

ها را در مبانی و در روبناها با نظام های آننمايد و مغايرتها در تمامی ابعادشان میبررسی، نقد و تجزيه و تحليل آن

هايی مبتنی بر مبانی معرفتی و روشی خود، كند با روشكند. سپس تالش میمطلوب اقتصاد اسالمی شناسايی می

و روابط تحليل شده كه برخاسته از الگوهای رقيب هستند را تغيير دهد، به نحوی كه نهادهای جديد، قادر به  نهادها

حل مسائل اقتصادی موجود و تحقق اهداف اقتصادی مطلوب در اقتصاد اسالمی باشند. همچنين عالوه بر تغيير در 

ن كند. به ايقانه نهادهای مورد نياز ديگری را ايجاد میهای موجود، با رويكردی تأسيسی و خّلانهادها و روابط و عينيت

ران ها، اقتصاد جامعه را از دوتواند بدون تسليم شدن در برابر الگوهای رقيب يا منزوی شدن از آنترتيب، اين رويكرد می

 توان گفت: گذار عبور دهد. به طور خالصه می

ای آن كه مستقل و ضمن توجه به نظريه مبنا و مفاهيم پايهاين رويكرد ضمن توجه و تاكيد بر دستگاه تحليلی »

گيری بينی توحيدی و الهی يا به عبارتی نظام حق است، نسبت به شناخت واقع فاسد و اجزای آن موضعمنبعث از جهان

ا، هگرا، به تدريج به اصالح نگرشبخشی به وضع موجود در راستای نظام مطلوب حقكند ضمن جهتنموده و تالش می

 «.سازی آن را همزمان مديريت كندپردازی و عينیها بپردازد و جريان انديشهها و منشها، روشارزش
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 و مآخذ منابع

 های اقتصادی، مؤسسه فجر واليت، چاپ دوم.، نظام5982درخشان، مسعود، 

تطبيقی و مبنائی، فصلنامه سازی اقتصادی و اقتصاد اسالمی: مالحظاتی در رويكردهای ، بومی5935درخشان، مسعود، 

 .12های اقتصادی ايران، سال هفدهم، شماره پژوهش

 .1 شماره، انديشه بازتاب، توسعه از خبری بی و ايرانی روشنفكری، 5923، موسی، نژاد غنی

 .اول چاپ تهران، مركز، نشر قائد،. م ترجمه اقتصاد، در روش و ايدئولوژی ،5923 همايون، كاتوزيان،

 يا شناختیروش آنارشيسم: السكیمك نگاه در علم اقتصاد ريطوريقای ،5988 علی، رستميان، و ودمحم متوسلی،

 .88 شماره اقتصادی، تحقيقات مجله شناختی،روش پلوراليسم

 .ماه مهر 28 پژوه،قرآن بانوان از جمعی با ديدار ،5988 رهبری معظم مقام

Hausman, D.M. and McPherson, M.S. Economic analysis and moral philosophy, New 

York, NY: Cambridge University Press, 2006. 
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