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ABSTRACT 
Post empirical epistemology was formed in Economics 

afterward paid attention to the role of the common sense in 

scientific knowledge. This epistemology has different 

branches in Economics, including interpretive, critical, and 

postmodernist one. 

 This article argues that relation of Islamic Economics with 

these paradigms can be understood by using Islamic 

philosophers' principles and then Islamic Economics should be 

based on these principles as a practical wisdom. Accordingly, 

studding an economic action should be based on supportive 

perceptions of it and the practical wisdom of Islamic 

Economics uses appropriate source for studding each layer of 

economic action and thus has different interpretive, critical, 

explanatory and prescriptive dimensions. Nevertheless, it has 

differences from each of the above approaches. In the practical 

wisdom of Islamic Economics interpretation is not based on 

empirical sciences, criticism is not based on common sense, 

prescribing is based on holy wisdom, and explanation is based 

on rational intellect. 
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 نسبت رویکردهای فراتجربی

 در علم اقتصاد با حکمت عملی اقتصاد اسالمی 

 (       mali.farahani@gmail.com مدرسه عالی فقه و علوم اسالمی حوزه علمیه قم،) فردمحمدعلی فراهانی
 

  

 چکیده

 
ص    معرفت سی فراتجربی در علم اقت شنا اد با عبور از عقل و حس بهشنا خت عنوان منبع 

شکککگل ترفت و به نقق عقل عرفی در معرفت علمی تونه نمودی اجر نرجان در علم          
اله مدرن وییی استی اجر مقهای مختلف تفسیری، انتقادی و پستاقتصاد نیز دارای شاخه  

شنهاد می  سالمی با اجر نرجان     پی صاد ا سبت اقت شناخت ن حگمای  بانیها از مکند برای 
شودی علم            ساس اجر مبانی بنا  سالمی برا شود و اقتصاد ا ستفاده  سالمی در اجر زمینه ا ا

 عملی خواهد بودی  ترفته براساس اجر مبانی از اقسام حگمتشگل
صل         براجر شتیبان آن حا شناخت ادراکات پ صادی بر پاجه  شناخت جک کنق اقت ساس،  ا

ای شککناخت هر هجه از کنق از منبع خواهد شککد و حگمت عملی اقتصککاد اسککالمی بر 
نماجد و در نتیجه دارای ابعاد مختلف تفسککیری،  شککناخت متناسکک  با آن اسککتفاده می  

فاوت      با اجر ونود دارای ت قادی، تبیینی و تجوجزی اسککککتی  کدام از    انت هاجی از هر
های فراتجربی اسککتی در حگمت عملی اقتصککاد اسککالمی تفسککیر براسککاس علم  نرجان

مند  قاد بر اسکککاس عقل عرفی نیسکککت، در تجوجز از عقل قدسکککی نیز بهرهتجربی و انت
 کندیشود و در تبییر از عقل برهانی استفاده میمی

 

 اطالعات مقاله

 
 97اردیبهشت  25دریافت: 
 97مرداد  2بازنگری: 
 97مرداد  14پذیرش: 
 97 دی 1انتشار: 

 
 
 
 

 واژگان کلیدی

شناسی فراتجربی، معرفت
جریان تفسیری، انتقادی 

مدرن، علم و پست
 اقتصاد اسالمی



  17     نسبت روجگردهای فراتجربی در علم اقتصاد با حگمت عملی اقتصاد اسالمی
                                                            

 

 مقدمه

 ناختیششناسی فراتجربی یکی از رویکردهای معرفتمعرفت
گرایی در گرایی و حسعقلدو دوره با عبور از  است که

ین ا میان فالسفه و دانشمندان غربی شکل گرفته است.
شناسی با انتقاد و مخالفت با ظواهر و مبانی دوران معرفت

وقوع بههای مختلف در حوزهروشنگری و مدرنیته 
ها در حاشیه حلقه وین بر ین مخالفتنخستپیوست. 

ی گیراد که در نهایت به شکلگرایی اتفاق افتاثبات
گرایی پوپر منجر شد و در ادامه آن مباحث، ادبیات ابطال

دسته دوم نقدها به جریان ؛ فه علم شکل گرفتسفل
تفسیری مربوط است که مخالف وحدت روش 

ها در علوم اجتماعی بود و این علوم را دارای ویستیپوزیت
رویکرد مکتب  ،دسته سوم ؛دانستروشی مستقل می
های انتقادی بود که در مباحث مکتب انتقادی و رئالیست

فرانکفورت و نقدهای آنها بر حلقه وین و دیگر مظاهر 
م به مدرنیسپست ،دسته چهارم ؛گرایی شکل گرفتاثبات

های ابتدا در حوزه 1950معنای خاص آن بود که از سال 
 1970و سپس در دهه  دهنری، معماری و ادبیات ظاهر ش

اصطالح  یان مستقل نظری بروز نمود.به شکل جر
دلیل متأخربودن زمانی و همچنین پشت کردن فراتجربی به
عنوان منشأ شناخت انتخاب شده است. این به حس به

ند بینعلم را متأثر از روابط فردی و اجتماعی میها، جریان
ی شناسی فراتجربای، نسبتی با معرفتگونهو هرکدام به

اگرچه در نوع تأثیر روابط فردی و ها . این گروهدارند
 ،دارای افکار مختلفی هستنداجتماعی و نحوه مواجهه با آن 

 ولی وجه اشتراک آنها عدم اعتماد سابق به تجربه است.
ها یا ها به شکل مستقل در مقالهبرخی از این جریان

 (2006) هاسمناند. های مختلف بررسی شدهکتاب
 ، اتریش، رئالیسم انتقادی وابزارگرایی فریدمن، نهادگرایی

ابل های قفمینیسم اقتصادی را بررسی کرده است و مقاله
ها آورده است. دادگر توجهی درباره هرکدام از این گروه

( نیز سیر پیدایش مکتب نهادگرایی را بررسی کرده 1384)

( ابزارگرایی فریدمن و چرخش 1380است. مارک بالگ )
میان اقتصاددانان اسالمی  فریدمن را بررسی کرده است. در

های فراتجربی چندان پرداخته نشده است؛ تنها به جریان
جریانی که مورد توجه برخی از ایشان قرار گرفته است، 

 نهادگرایی است. 
با توجه به نهادها و جایگاه آن در نظریات  ینظر

خاص هر جامعه به دنبال  اتیبر تفاوت اعتباراقتصادی 
و معتقد  کندیم دیخود تأک یفرهنگ یهاارزش رشیپذ

 یاداقتص یواقع راتیبر متغ قیطر نیها از اارزش نیاست ا
 رگیبه جوامع د هیقابل توص نیو بنابرا دنگذاریم ریتأث
 ریتأث»با نام  گرید یادر مقاله او. (29: 1387ند )نظری، ستین

بر بخش  یاسالم یهاآموزه یقرارداد -یبخش اعتبار
 یلمع اتینظر یریگشکل نهیان زماقتصاد به عنو یواقع

بر  اتیاعتبار انیاثر پول از م یبه بررس «یاقتصاد اسالم
 .(147: 1389)همو،  اقتصاد پرداخته است یبخش واقع

 «یاقتصاد اسالم یعلم اتیخاستگاه نظر»در  نیهمچن یو
 مشترک و خاص اتیگام فراتر نهاده و تفاوت اعتبار گی

 ستنموده ا یاقتصاد بررس یدر بخش واقعرا آنها  ریو تأث
  .(41: 1390)همو، 

جریان رئالیسم انتقادی نیز به شکل کلی مورد توجه 
(. 1394و  1388عماد افروغ قرار گرفته است )افروغ، 

هایی از رئالیسم انتقادی در ادبیات تازگی نیز نشانهبه
اقتصادی ایران با استفاده از نظریات جان سرل و 

آثار درودیان و سبحانی و  شناسی اجتماعی درهستی
: 1394خورد )سبحانی و درودیان، پناه به چشم مییزدان
کدام از این منابع، سیر (؛ ولی هیچ1396پناه، ؛ یزدان113

 اند. تأثیر جریان فراتجربی را در علم اقتصاد پی نگرفته
مقاله حاضر، این جریان را به شکل بررسی سیر تاریخی 

کند و شناسی در آن بررسی میعرفتزمان با تأثیر این مهم
ن شود. همچنیها را با یکدیگر متذکر میتفاوت این جریان

شناسی حکمای اسالمی در این زمینه و به بیان نظر معرفت
پردازد. این نظر آثاری برای ها مینسبت آن با این جریان
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بازسازی اقتصاد اسالمی دارد و مورد توجه این مقاله قرار 
در این مقاله برای پرهیز از خلط علم اقتصاد گرفته است. 

اسالمی موجود و علم اقتصاد اسالمی مطلوب و پیشنهادی 
براساس نظر حکمای اسالمی از واژه حکمت عملی اقتصاد 

 شود.اسالمی استفاده می
ها آوری دادهای برای جمعاین مقاله از روش کتابخانه
یابی و انتقادی برای ارز -و از روش تاریخی، تحلیلی

ان آثار بیبررسی اطالعات و سپس از روش اکتشافی برای 
 کند.نظر حکمای اسالمی برای اقتصاد اسالمی استفاده می

 
 . مروری بر رویکردهای مابعد تجربی1

های پسامدرن رویکردهای فراتجربی شامل تمامی جریان
 مدرنیسماست و در ادبیات علوم اجتماعی از آن به پست

شود. در ادامه مروری بر این گسترده یاد می به معنای عام و
 ها خواهیم داشت.جریان

های ین گامنخست وین: گفتگوهای حاشیه حلقه .الف
گرایی در مباحث حلقه وین شکل گرفت. عبور از تجربه

پوپر خود تا حدی به متکی بودن نظریات علمی بر امور 
غیرعلمی توجه داشت و رسیدن به زمین سخت برای 

ر، از پوپ پسدانست. ظریات علمی را ضروری نمیمبنای ن
 مدعیات آمد، پدید وین حلقه حاشیه در که گفتگوهایی

 سفیفل هایگزاره بودن معنابی و مهمل بر مبنی را حلقه این
 لبمط این به توجه با .داد قرار تردید مورد متافیزیکی و

 نیز یکمتافیز از در نظرات متأخّر خود ویتگنشتاین که بود
  .کرد یاد مستقل بازی یک عنوانبه

رویکردهای هرمنوتیک ابتدا با  :جریان تفسیری .ب
ی و در ادامه به هرمنوتیک فلسف دمباحث تفسیر متن آغاز ش

شناختی انجامید. رویکرد تفسیری در علوم و روش
انگاری روش علوم طبیعی و اجتماعی، با انتقاد از یکسان

ها، کرد. از نظر تفسیریگرایان ظهور اجتماعی توسط اثبات
موضوع علوم اجتماعی کنش معطوف به اراده و آگاهی 

                                                           
1 . Emancipation 

های علوم طبیعی از تبیین و توضیح کنش است و روش
ها بخش در رویکرد تفسیری، ارزش هستند. ناتوان

های هیچ زندگی اجتماعی هستند و ارزشناپذیر جدایی
 مکتب .بلکه تنها متفاوت هستند ؛گروهی اشتباه نیستند

است تفسیری تابع روش کیفی در روش تحقیق 
 .(23-22: 1389)محمدپور، 

 ابلمق در بیستم قرن اول نیمه در: مکتب انتقادی .ج
 دانشمندان بین در فرانکفورت حلقه در وین، حلقه

 و ارهاهنج دخالت بر مبنی دیگری نظریات نئومارکسیست
 کاربردی بستر در تنها نه فرهنگی و اجتماعی هایارزش

 شکل علمی، معرفت درونی ساختار در بلکه لمع
ه ببا تأثیر از حلقه فرانکفورت مکتب انتقادی . گرفتمی

گرایی معتقد است که با نقد به دنبال درهم نوعی واقع
ر ها در جهت تغییها و توانمندسازی انسانشکستن اسطوره

جامعه است. از نظر آنها عقل عرفی، مشتمل بر باورهای 
د. کنط عینی را پنهان مییقدرت و شراغلطی است که 

ای تشکیل های چندگانهماهیت واقعیت اجتماعی از الیه
شده که تحت سیطره ساختارهای پنهان و زیرین قرار دارد. 

کاوی برای رسیدن به آنها از روش بازاندیشی یا پس
ی معتقدند هایبه تبیین .کنندهای زیرین استفاده میمکانیسم

ی نیز در چارچوب روابط علّو حتی  قا دهدکه عدالت را ارت
یکی از  .(49-22)همان:  شودعدالت اجتماعی درک می

است. آنها به  1های مکتب انتقادی، واژه رهاسازیکلیدواژه
 دنبال رهاسازی انسان از ساختارهای قدرت هستند.

ویکرد ر: شناختیمدرنیسم فلسفی و معرفتپست .د
هنجارهای اجتماعی در انتقادی با نقد و تبیین حضور 

م مدرنیسم فراهساختار معرفت علمی زمینه را برای پست
 تأثیرپذیری چگونگی در مدرنپست آورد. فیلسوفان

 هایحوزه تبیین در و هاحوزه دیگر از علمی معرفت
 دریدا، و اساطیر لیوتار، .دارند اختالف یکدیگر با تأثیرگذار
 قتدارا نیچه، زا تأثیرپذیری با فوکو میشل و متافیزیک
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 املع را سنت هیدگر، از تأثیرپذیری با گادامر و اجتماعی
 .دانندمی علمی معرفت گیریشکل در اصلی و کنندهتعیین
 هویتی مدرن،پست هایاندیشه مبنای تواند برنمی علم

 رهنگف تأثیر و باشد داشته خود فرهنگ و تاریخ از مستقل
 نحوه در ددارن حضور فرهنگ در که هاییمعرفت و
 خالصه علمی معرفت و دانش از استفاده و کارگیریبه

 .(26-24: 1387)پارسانیا،  شودنمی
ا اقتباس بمدرن عنوان یکی از فیلسوفان پستبهلیوتار 

زبانی  هایناپذیری بازی، به قیاسنیچه و ویتگنشتایناز 
شناختی مدرنیسم جامعهبا طرح پست ویآورد. روی می

نواقص پروژه مدرنیته داشت. او و دیگر سعی در افشای 
ها در دامن مارکسیسم پرورش یافتند و از مدرنپست

در نیسم مدرنئومارکسیسم فرانکفورت الهام گرفتند. پست
با فراساختارگرایی فرانسوی در هم آمیخت و  1970دهه 

عنوان یک رویکرد نظری پا را از حدّ نقد فراتر گذاشت و به
شناسی ساختارشکنانه سم از روشمدرنیپست د.مطرح ش

ابه روش مثکند. تفاوت رویکرد لیوتار در نقد بهاستفاده می
 مدرنیستی مانند مارکسیسم،با مکاتب انتقادی غیرپست

نئومارکسیسم، پست مارکسیسم، و غیرانتقادی مانند 
شدن گیدنز و دیگر مدافعان مدرنیته در نوسازی و جهانی

-کاتب را با برچسب فرااین است که وی تمامی این م
 .(1387)محمدپور،  دهدروایت آماج حمله قرار می

های نظری عصر روشنگری مانند مدرنیسم بنیانپست
طرفی و بی، مداری، جدایی سوژه و ابژهعقالنیت، انسان

 .دهدواقعی بودن شناخت علمی را مورد سؤال قرار می
 
 صادتشناسی فراتجربی بر دانش اق. بررسی آثار معرفت2

 رهای فراتجربی باندیشهبا بررسی تأثیر  قسمتدر این 
. شودمیهای مختلف آن دنبال دانش اقتصاد، گونه

های مدرنیسم به معنای عامّ آن شامل همه جریانپست
. (Garnett, 2004: 241) پسامدرن و فراتجربی است

                                                           
1  . Human Subjectivity 

طورکلی، رویکردهای فراتجربی در علم اقتصاد به دو به
لت دنبال بازسازی منزشوند: کسانی که بهیگروه تقسیم م

در اقتصاد و البته در  1گمشده یا مفقود حیث ذهنی انسان
ه هایی کگروهدوم، های فراتجربی هستند؛ و قالب اندیشه

  .باشندای میدر پی از بین بردن چنین سلطه
گروه اول توجه به روابط ذهنی فردی و اجتماعی در 

اند و معتقدند به اندازه دادهاقتصاد را هدف خویش قرار 
کافی به برخی جهات ذهنی فردی و اجتماعی انسان در 
علم اقتصاد توجه نشده است و باید آن را از طریق نگاه 

 گرایی فرداگرا در مکتبزنانه در اندیشه فمینیستی، ذهن
گرایی اجتماعی در مکتب انتقادی و توجه اتریش، ذهننئو

نهادی جبران نمود.  به نهادهای اجتماعی در مکتب
رایان ها، نهادگگرا، نئواتریشیهای حسبنابراین، فمینیست

و منتقدین  ؛ها در میان گروه اول قرار دارندو انتقادی
را های پساساختارگگرایان و فمینیستمدرن، خطابهپست

گیرند. تفاوت اصلی این دو در عداد گروه دوم قرار می
 :ibid)ین مسئله است گروه رویکرد ایجابی و سلبی به ا

241-243 .) 

های ستیپیروان گروه دوم معتقدند نگاه مردانه در فمین
پساساختارگرا، نهادهای قدرت و ثروت در برخی از 

مدرن و فراروایت کالسیک و های انتقادی پستاندیشه
نئوکالسیک در رویکرد خطابه علم اقتصاد، به انحراف در 

 ابتدا آن را بازفهم نمود علم اقتصاد منجر شده است و باید
 ارائه شده در این قسمتبندی و سپس از بین برد. تقسیم

با توجه به وجهه غالب هرکدام از این رویکردها انجام شده 
ر از هایی متأثّها در بخشاست و هرکدام از این نظریه

رویکرد تفسیری را  ،های دیگر هستند. برای مثالجریان
ی ها و برخهادگرایان، انتقادیبر مکتب اتریش، در نافزون
 توان مشاهده نمود. های دیگر نیز میجریان
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ن تینخسابزارگرایان یکی از ابزارگرایی فریدمن:  .الف
رویکردهایی هستند که در نگرش تجربی دچار تردید 

 . نحوهاستاین افراد  ءشدند. فریدمن در علم اقتصاد جز
است.  به آزمون تجربی تا حدودی متفاوت وینگرش 

قطعیت وجود ندارد و  ،پذیرد هرگز در علماگرچه او می
توان کامالً به طریق شواهد ردّ و قبول یک فرضیه را نمی

عینی ارزیابی کرد، اما معتقد است که برنامه پژوهش 
ها نئوکالسیک اغلب مورد آزمون قرار گرفته است و آزمون

جه اند. در نتیدر بیشتر موارد با موفقیت صورت گرفته
 ،کندی میبیندرستی پیشالگوی نئوکالسیک، رویدادها را به

 حتی اگر مفروضات آن خالف واقع باشند. 
ای مهم تلقی شود، از نظر فریدمن، برای آنکه فرضیه

باید از نظر توصیفی مفروضات غلطی داشته باشد. این 
مطلب را بعدها ساموئلسون، روایت افراطی تحریف 

از نظر فریدمن تنها نتایج و  د.نامی (F-twist)فریدمن 
 ار گیردقر ارزیابیهای نظریه است که باید مورد بینیپیش

نده کنو اثبات مستقیم اصول موضوعه غیرضرور و گمراه
فریدمن ارزش چندانی  .(164 -146: 1380)بالگ،  است

برای تئوری قائل نبود و به دنبال اعاده حیثیت اقتصاد 
قادات مکتب تاریخی و سیاسی در برابر یک قرن انت

 ودها بها و پوزیتیویستنهادگرایان همراه با مارکسیست
 (.330: 1376نژاد، )غنی

ای برای حرکت به پراگماتیسم در جای خود مقدمه
ن معیاری را برای رسید ؛ زیراسوی رویکرد فراتجربی است

ها شناسد و فرضبه حقیقت، جز فایده آن در عمل باز نمی
اهمیت است. فریدمن با ایجاد این  بیدر نظریه کامالً

چرخش در اقتصاد پوزیتیویستی به سمت ابزارگرایی، زمینه 
های فراتجربی در اقتصاد را فراهم سوی جریانحرکت به

 آورد.
هایی نهادگرایان از گروه: نهادگرایان اقتصادی ب.

رنگ روش تفسیری در آنها به چشم هستند که نوع کم
ن به تبیین اقتصادی پایبند هستند. اما همچنا ؛خوردمی

نهادگرایی به شکل عمده در دو دوره ظهور یافته است و 
به این لحاظ برخی آن را به نهادگرایی قدیم و جدید تقسیم 

و  لچیکامنز، مبا وبلن،  میقد یاقتصاد نهادگراکنند. می
نهادگرایی قدیم از اواخر قرن  شود.یشناخته م رسیآ

( آغاز شد و 1910) ( و میچل1898) نوبلنوزدهم در آثار 
ظهور یافت. میچل با  1918به شکل رسمی در کنفرانس 

( زمینه بسیار NBER) تأسیس اداره ملی تحقیقات اقتصادی
های تجربی فراهم آورد. کامنز آوری دادهمناسبی برای جمع

منتشر نمود. در این  1924نیز نظریات خود را در سال 
مانند همیلتون، استوارت و  زمان اقتصاددانان دیگری

اوج شکوفایی نهضت کالرک به نهادگرایی پیوستند. 
نهادگرایی در واقع همین دوره است که با بازه بین دو جنگ 
جهانی مصادف است. آخرین شخصیت مهم این دوره نیز 

نظریه پیشرفت کالرنس آیرس است که در کتاب خود، 
ناوری تأکید وبلن بر ف داشتتالش  (1944) اقتصادی

برنده تغییرات نهادی را احیا کند. کارل عنوان نیروی پیشبه
)مشهدی احمد،  پوالنی نیز به همین دوران تعلق دارد

1392 :231-319).  

ی عام
ن به معنا

ت مدر
پس

ایجابی و بازسازنده

ذهن گرایی فردی 

نئواتریش

ذهن گرایی اجتماعی 

رئالیسم انتقادی

نهادگرایی

فمینیست های حسگرا

انتقادی و سلبی

منتقدان پست مدرن

مکتب فرانکفورت

خطابه گرایان

رافمینیست های پساساختارگ
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آرام به با شروع جنگ جهانی دوم، نهادگرایی آرام
های جدید مانند افکار هایک، کینز حاشیه رفت و اندیشه

مانند اقتصادسنجی، های تجربی در جریان اصلی و تالش
ها در همین سال ،اینوجودانداخت. با رواجنهادگرایی را از 

هه از اواخر دای مرده تبدیل نشد. وجه به اندیشههیچنیز به
نهادها  یاصل انیدر اقتصاد جر 1970تا حدود سال  1940

شده بودند.  لیموضوع ممنوعه تبد کیبه  باًیتقر
و  یاسیس ،یقانون ،یلپو یهاستمیاقتصاددانان به وجود س

 عیقااثر آنها را بر و ای یول ؛برده بودند یپ هاستمیس گرید
 یداده شده تلق ایو  گرفتندیدر نظر م یخنث یاقتصاد

  .(251-246)همان:  کردندیم
 یمبادالت یهانهیهز کردیبر رو دیجد یاقتصاد نهادگرا

 یشبکوز با انتقاد از  است. یو نورث مبتن امسونیلیکوز، و
جریان اصلی علم اقتصاد، آن را  از اندازه انتزاعی بودن

کند که از واقعیات زندگی سیاهی معرفی میاقتصاد تخته
  .(Patten, 2004: 348) که همان نهادها باشد، به دور است

ای از ، نهاد را مجموعه، از بنیانگذاران نهادگراییوبلن
اقص و طور نکند که بههایی تعریف میهنجارها و آرمان

در نتیجه در معرض تغییر شدید، با جا گرفتن در نسل 
شود و مشوق و راهنمای بعدی افراد، درونی یا بازتولید می

رفتار فردی است. او معتقد است افراد فقط آنچه را دوست 
بلکه آنچه را باید انجام دهند دوست  ؛دهنددارند انجام نمی

حدوده ساختار های افراد در مطیف انتخاب زیراهم دارند؛ 
اند. براساس طی است که در آن متولد شدهینهادی و شرا

ها توان انجام داد و تنتحلیل نهادی پیشگویی دقیقی نمی
توان بررسی های محدود به یک نهاد را میطیف انتخاب

ما ا ؛کنندکرد. نهادگرایان تمام جزئیات را در الگو وارد می
 ا تیغ اوکام از میانها تمام جزئیات ناجور را بنئوکالسیک

 . (12-11: 1383)داگر،  دارندبرمی
از  تریدر حیطه گستردهاز دیدگاه نهادگرایان اقتصاد 

روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قدرت تعبیه شده 
وسیله، اقتصاد نهادی توانایی بیشتری در تحلیل است. بدین

ویژه تغییر ساختاری و توسعه اقتصادی اقتصادی و به
تر خواهد ها پیچیدهحال، تحلیلاما درعین ؛داشت خواهد

سازی صوری خواهد داد. در شد و کمتر تن به مدل
های دستوری، فرد دیگر بهترین داور درباره رفاه خود گزاره

نخواهد بود و این، پرسش سخت تشخیص و ارزیابی 
-Hodgson, 2008: 401) کندنیازهای انسان را مطرح می

411.) 

 نایمشترک نهادگرا یخط فکرعنوان بهرو پیشامور 
نهادها  انینهادگرا ردیگوبلن و  ی. برا1 شمرده شده است:

و  دنیشیجهت اند یشده عموم رفتهیپذ یهاوهیش یتجل
 یدر راستا موجود ضرورتاً یرفتار کردن هستند و نهادها

دست  هینظر .2؛ کنندیعمل نم یمنافع اجتماع یارتقا
 انی. نهادگرا3ناکارآمد است؛  گبزر یهااسیدر مق ینامرئ

گرا به دنبال گرا لذتتیعقالن یشناسبا انتقاد از روان
؛ دنهستمدرن  یشناسعلم اقتصاد براساس روان یبازساز

. 5 ؛عالقه شدید دارندحقوق و اقتصاد به مباحث . 4
علم  کیعلم اقتصاد به  لیبه آرمان تبدتواند می یینهادگرا

 .(233: 1392احمد،  )مشهدی تحقق بخشد یتجرب
شناختی در نتیجه تأثیر از لحاظ روشنهادگرایان به

بندی فرضیات و مکتب تاریخی آلمان، امکان صورت
 سؤال زیر اقتصاد در را شمولجهان استخراج قوانین

 دارند اداعتق مدارتاریخ استقراگرا شناسیروش برند و بهمی
أثیر نهادهای نهادگرایان بر ت .(269و  185: 1384)دادگر، 

کنند و واحد های اقتصادی تأکید میاجتماعی بر پدیده
آنها  روازاین ؛تحلیل اقتصادی ایشان نهاد است نه فرد
: 1377)بالگ،  طرفدار مطالعات بومی و فرهنگی هستند

 های تاریخی. دغدغه عینیت تجربی آنها را به بررسی(89
 رکه اشارهطوجزئی با استفاده از استقراء واداشت و همان

 توجهی در تأسیس اقتصادسنجی شد، نهادگرایان نقش قابل
داشتند. آنها این مسیر را از روش رفتارگرایی پیگیری 

 علوم در رفتارگرا . رویکرد(12-11: 1383)داگر،  نمودند
 تاس طبیعی علوم مانند قواعدی یافتن دنبالبه انسانی
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(Sayer, 2003: 22)شناسیروان در ؛ و در اصل جریانی 
 ینیع مطالعه دنبال به داروین نظریه تأثیر تحت که بوده

 :Simon, 2005) است انسان و حیوان هایالعملعکس

از نظریه تکامل داروین، به نوعی  پیرویآنها با  .(86-87
دغدغه  .(89: 1377)بالگ،  اقتصاد تکاملی معتقد هستند

 ؛گرایی ساختار نظریه استدیگر نهادگرایان واقع
ج و گرایی نتایکه طرفداران اقتصاد سنتی بر واقعلیدرحا
ها تأکید دارند، نهادگرایان به واقعی بودن گوییپیش

)داگر،  دهندساختار نظریه یا الگو اهمیت بیشتری می
1383 :11-12). 

دادها ، رویسازی الگومدلر کنهادگرایان با پیروی از تف
از  الگوییدر های انسانی را با تعیین جایگاه آنها یا کنش

ست. نظام اقتصادی ا کنند که مشخصه کلروابط تبیین می
ر تک افراد داین گروه، تمام اشکال اتمیسم و بررسی تک

های هر شمارند و از تجرید ویژگیجامعه را مردود می
کنند و تأکید آننظام اقتصادی خودداری میل بخش از ک

. ینیبهایشان بر ادراک است نه بر پیشها در تبیین
ای با مفاهیمی همچون تعادل، رفتار نهادگرایان هیچ میانه

بلکه  ؛های آنی و اطالعات کامل ندارندعقالیی، تعدیل
)کنش جمعی( را ترجیح  مفهومی چون رفتار گروهی

 گیرد وها و عادات شکل میدهند که تحت تأثیر سنتمی
ی شناسنظام اقتصادی را همچون سازوکاری زیست لندیما

  .(164: 1380)بالگ،  کنند تا یک ماشین محضتلقی 
مکتب اتریش، ویرایشی از : مکتب اتریشی مدرن ج.

رویکرد تفسیری در علم اقتصاد است. دانشمندان مکتب 
اند نظریات اقتصادی خود را با نوعی نئواتریشی مدعی
آورند که از تجربیات عملی دست میهاستدالل از پیش ب

عنوان روشی برای مون علمی را بهآز روازاین ؛بهره استبی
ی دقیق بینکنند. از نظر آنها پیشارزیابی نظریاتشان رد می

                                                           
1. Solipsismای افراطی از ایدئالیسم ذهنی که نفس انسان را تنها موجود : گونه

 داند.و یا تنها موجود قابل شناخت می

)بالگ،  ای مثل اقتصاد مطلقاً غیرممکن استدر رشته
. اینکه این گروه را که اسالفشان تأثیر (86-87: 1377

د، در انگیری مکتب نئوکالسیک داشتهفراوانی در شکل
أکید ت دلیلی در نظر گرفتیم، به های فراتجربمیان جریان

به متن مثاها بهآنها بر مقوله تفهّم است که یادآور فهم پدیده
که معنایی در کار باشد مطرح است تفهم در جایی است. 

 و این حاکی از رویکرد تفسیری آنها در علم اقتصاد است. 
گرایی نشان مکتب اتریش تأکید فراوان آن بر اصل ذهن

نا که نیروی محرکه زندگی اقتصادی به این مع ؛است
لکه ب ؛ط عینی امور وجود نداردینفسه، در شرااجتماعی فی

در معنایی است که برای مردم دارند. اقتصاد اتریشی که به 
گرایی در بررسی رفتار اقتصادی شهره بود با تغییر به ذهن

سوی ذهنیت اجتماعی، خود را به نوعی به سوی 
ق داد. آنها مردم را موجوداتی های فراتجربی سواندیشه

دانند که در یک زمینه ط تاریخی مییمحدود و واقع در شرا
فرهنگی رشدونمو کرده و در یک جهان اجتماعی اقتصادی 

ه ویژاند که خود نقشی در ایجاد آن ندارند و بهفروافتاده
های تاریخی و سنّت داوریاینکه این جهان براساس پیش

نظر  این گرایان رادیکالذهنست. اسالفشان تفسیر شده ا
یکی از نتایج مهم بودن مردم در  را مدیون گادامر هستند.

جهانی از پیش تفسیر شده، این است که تفکرشان با 
 های فکری گذشتگان شکل گرفته است.تنس

این حرکت برای فرار از تفسیر ذهنی محض  ،درواقع
به نظمی اجتماعی  1،گراییهمراه با خطرات نفس

های سنتی مفهومی و مشترک( است که در ارچوب)چ
شود. این نظم، گیرد و فهمیده میها شکل میتنقالب س

االذهانی از اهمیت و د تا فهمی بینکنمردم را قادر می
دست آورند و در نتیجه، توقعات به  ها بهمعنای قیمت

های گیری طرحاندازه کافی مشابهی داشته باشند که شکل
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ون گیری قانیل کند. این مطلب برای شکلسازگار را تسه
در غیر این صورت هر کدام زیرا  ؛اقتصادی ضروری است

ای خود بوده و هیچ وها در جهان رابینسون کروزاز انسان
همگرایی میان توقعات وجود ندارد تا موضوع مطالعه علم 

بال دنگرایان اتریشی، بههم گادامر و هم ذهن اقتصاد باشد.
گرایی هستند که در آن، بین جبرگرایی و ارادهراهی میانه 

ها حفظ شود و هم تنهم خالقیت انسان در مواجهه با س
همگرایی کافی توقعات در سایه سنت به وجود آید. در 
نگاه این رویکرد، هدف رشته اقتصاد، ساختن علم اقتصاد 

دنبال فهم و تفسیر معنای است. علم اقتصاد معنا به 1معنا
أثیر دهد چگونه تاست. این علم، توضیح می کنش اقتصادی

های هدفمند اقتصادی مردم متقابل یا آمدوشد میان فعالیت
دهد، ها را شکل میهایی که زمینه آن فعالیتو سنت

یر های تولید و غها، تولید و شیوهموجب تغییرات در قیمت
 شودمنابع میظم آن شده و در نتیجه تخصیص من

(Lewis,2004: 365-373). 
فردریش هایک و فن میزس دو شخصیت بارز و مؤثر 
این مکتب هستند. اقتصاددانان نئواتریشی تحت تأثیر 

گروی گرایی یا یگانهعلمدحمالت هایک بر ض
قرار  شناختیشناختی و تأکید وی بر فردگرایی روشروش

داشتند. از نظر میزس، آنچه به اقتصاد جایگاه ویژه و 
 بخشد، اینو کاربرد عملی آن می ی در معرفت ناباگانهی

آن براساس تجربه قابل ص های خاواقعیت است که گزاره
اثبات نیستند: معیار نهایی برای قضاوت در مورد درستی یا 

است  انسان نیروی عقلنادرستی یک قضیه اقتصادی همانا 
گیرد. میزس با دیدگاه که از تجربه کمکی نمی

کند و شناختی تأکید میانگاری، بر دوگانگی روشپیشینی
آن را ناسازگاری ضروری میان علوم طبیعی و اجتماعی 

و رد قاطع هرگونه  آموزه تفهمداند که مبنای آن می
  سازی مقدمات یا نتایج منطقی نظریه اقتصادی است.کمی

رابینز نیز که به نوعی، حلقه وصل مکتب اتریش و 
                                                           

1  . Economics of meaning 

های تفاوت آید، تأکید برگرایان جدید به شمار میاثبات
موجود میان علوم اجتماعی و طبیعی را دارای زیان کمتری 

از  دانست. او به تبعیتاز تأکید بر تشابه این دو گروه می
صادی های اقتبینی کمّی آثار پدیدهکرنز، منکر امکان پیش

که آن  دانستبود و ابزار اقتصاددانان را تنها ابزار کیفی می
کاربرد داشته و یا  صهم ممکن است در یک مورد خا

بوده  1930نداشته باشد. این ویژگی رویکرد غالب در دهه 
فرانک نایت با ردّ پوزیتیویسم هاچیسون، بار دیگر  است.

بر آموزه تفهّم تأکید کرد و نتیجه گرفت که اثبات هرگونه 
ای درباره نحوه رفتار علم اقتصاد از طریق تجربه گزاره

پذیر معادل واقعی ق آزمونناممکن است. از نظر او، حقای
 .(139-129: 1380)بالگ،  علم اقتصاد نیستند

مکتب اتریش متأثر از مکتب تفسیری است  ،بنابراین
د ای ماننمانند وبر و دیلتای و کلیدواژهکه با نام افرادی 

شود. البته، با وجود روی آوردن مکتب شناخته می 2تفهّم
ها همچنان مباحث های اجتماعی، آناتریشی مدرن به تحلیل

ات کنند و تأثیر و تأثّراجتماعی را در واحد فرد پیگیری می
کنند و نسبت به متغیرهای کالن فردی آن را مطالعه می

ها اگرچه تحلیل متفاوتی از تردید عمیق دارند. اتریشی
دهند، اما در روی مفاهیم اقتصادی مانند رقابت و... ارائه می

ی از اسالف نئوکالسیک خود آوردن به اقتصاد لیبرال حت
بیشتری دارند. به عبارت دیگر آنها در  دتنیز ش
ها مطلب چندان جدیدی بر علم اقتصاد گیرینتیجه

بلکه تنها در روش تحلیل خود راه دیگری را  ؛نیفزودند
  پیمودند.

خطابه علم اقتصاد : خطابه علم اقتصاد و استعاره د.
ریه با استفاده از نظرویکرد دیگری در علم اقتصاد است که 

یش ای بتفسیری سراغ خود علم اقتصاد آمد و آن را خطابه
ا دنبال شناخت عامل اقتصادی بها بهنیافت. اگر نئواتریشی

روش تفسیری بودند، متفکران این رویکرد جدید از این 
زاویه به خود علم اقتصاد نگریستند. پای ریطوریقا یا خطابه 

2  . Understanding (Verständigung) 
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ا لم اقتصاد کشیده شد. او بتوسط دیردری مکالسکی به ع
، دست به واکاوی رورتی و فیشهای به میان کشیدن ایده

زبان مورد استفاده اقتصاددانان زد. از نظر او برخالف تصور 
ی هتوج قابلهای خود به میزان غالب، اقتصاددانان در بحث

ه واسطرأیی بهاز این هم بزرگینظر دارند و بخش اتفاق
کار آنها در مکالمه با یکدیگر به زبان مشترکی است که

اهمیت  نیشتریبگیرند. در این میان استفاده از استعاره می
را دارد. آزمون تجربی نزد مکالسکی برخالف پوپر تنها 

: 1388)داو،  دهدی از پیکره ریطوریقا را تشکیل میئجز
 .(199و193

های شده را روشهای علمی ارائهمکالسکی، روش
ند که عوامل محدودکننده در علم هستند و دامدرنیستی می

کدام از دانشمندان علم اقتصاد در عمل از آن پیروی هیچ
کنند. او از وجود استعارات و مفاهیم کنایی در اقتصاد نمی

دهد و معتقد است خطابه غیرصریح در تفکر و خبر می
زبان نقش مهمی دارد و ما فقط به آنچه که ما را متقاعد 

کنیم. قاد داریم و براساس آن عمل مید، اعتکندمی
 سویک از مدرنیته نویسد:می مدرنیته از انتقاد در مکالسکی

 اخالق ماوراءالطبیعه، شک، از که دهدمی وعده را شناختی
 سوی از و است مصون اقتصاددان شخصی اعتقادهای و

 و اخالق از ناشی نامد،می «علمی روش» که را آنچه دیگر
از نظر او خطابه،  .است دانشمند شخصی اعتقادهای

گفتگویی منضبط است برای کشف آنچه معتقدیم باید به 
آن اعتقاد داشت و تالشی است برای جستجوی فکر و 
اندیشه از راه گفتگو و مباحثه و این روش واقعی علم 

 .(58-57: 1379)زریباف،  اقتصاد است
هایی که روشی برای تحصیل از نظر او، همه جریان

جریان مدرنیته هستند. این  ءکنند، جزارائه میدانش 
اد )در اقتص گرایی ریاضید شامل صورتنتوانها میجریان

گرایی های خرد، معناداری آماری، ذهننئوکالسیک(، بنگاه
                                                           

دانند و محور ها و آداب و رسوم و... مینهادگرایان، نهادها را شامل ارزش .1

 دانند. در نظر آنها بازار نیز یک نهاد است. تحلیل اقتصادی را نهادها می

نظریه ارزش  1اتریشی، اصل ارزش اجتماعی نهادگرایان،
ن د. مدرنیته قرندیگر باش صها و یا هر کد خامارکسیست

 تر مدرنیته دوران روشنگری قرارر دسته گستردهبیستم د
 گرایین مدرنیست، افالطون، کهنه ذاتنخستگیرد. می

 .(Garnett, 2004: 233-4) شناختی استمعرفت
ویلی هندرسون به همراه دونالد مکالسکی از پیشتازان 

شناختی در علم اقتصاد هستند. ورود به عرصه مباحث زبان
شناختی است، هر نوتیک روشاین رویکرد که نوعی هرم

ش کند که باید مورد چالمثابه متنی مطالعه میای را بهپدیده
ای منزله مکالمهقرار گیرد. مکالسکی رشته اقتصاد را به

داند. از نظر او، پردازان اقتصادی میپایان میان نظریهبی
لم شناسی رسمی عریطوریقا ظرفیت بررسی انتقادی روش

های ها و کاستیق آشکارکردن نابسندگیاقتصاد را از طری
ی های عینآن در برابر شیوه عمل )پراکتیس( و کاربست

محور را مورد های ضابطهشناسیعلم داراست. او روش
 شناسی اقتصادداناندنبال بررسی روشحمله قرار داده و به

شناسی در عمل است. او برای رعایت اختصار، روش
شناسی سی بزرگ و روشفراگیر را با حرف ام انگلی

اقتصاددانان در عمل را با حرف ام کوچک به نگارش 
به  دیهای مکالسکی تا حدرآورده است. اندیشه

های پارادایمی تامس کوهن در فلسفه علم نزدیک بررسی
او نیز به مطالعه اجتماعی علم اهتمام  زیرا ؛شودمی
لی و ؛ورزید و مخالف تحمیل روش اثباتی بر علم بودمی

کند، تعلّق خاطر بیشتری به طورکه خود او اشاره میهمان
و  )متوسلی افکار هابرماس در بحث تحلیل گفتمان دارد

  .(203-195: 1388رستمیان، 
ند. هستها هم نوعی استعاره مدلمکالسکی، از نظر 

 ؛گفتگوی علمی و شعری وجوه اشتراک فراوانی دارند
ت، اقتصاددان هم طورکه هنرمند به دنبال زیبایی اسهمان

گردد. مدل انتخاب عقالنی، در نظریه به دنبال زیبایی می
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استعاره اصلی جریان حاکم علم اقتصاد است. مکالسکی 
من برای اقتصاددانان، »د: نویسمیدر جایی از مقاله خود 

 ,Mccloskey) «کنمفرهنگ خطابی پیچیده را پیشنهاد می

خوب است.  علم خوب، گفتگوی رایز ؛(418-427 :2008
 شوند وها در آن تبادل میخطابه، بازاری است که اندیشه

راحتی کنار شوند و یا بهارزش اصالح میهای بیاندیشه
های ارزیابی ها و مالکطور زبانشوند و همینگذاشته می
شوند که ارزش خود را در تبادل ثابت کنند. شکوفا می

 تدس حقیقته توانیم باو معتقد است که ما نمی ،درواقع
توانیم بر این حقیقت به توافق برسیم که ولی می ؛یابیم

او  .(Garnett, 2004: 238-240) کنیمهمدیگر را قانع می
رچه اگ ؛داندنویس و فیلسوف میاقتصاددانان را شاعر، رمان

 ,Mccloskey) له ندارندئخودشان توجهی به این مس

2008: 428.) 
ه به مباحث ( دانشمند دیگری ک1988سولو )

ه از معتقد است استفاد واقتصاد پرداخته علم شناسی زبان
نحوی به جریان انداخت که پایداری و توان بهزبان را می

شناسی را در برابر رقیبانش تضمین نماید. برتری یک روش
باره های ما دارند درها پیوندی ناگسستنی با انتخاباستعاره

ی سازپردازی سادهظریهاینکه چگونه واقعیت را به هدف ن
هدف از استعاره انسان اقتصادی عقالیی،  برای مثال،کنیم. 

به چنگ آوردن عصاره رفتار اقتصادی است. بحث نمادها 
های دخیل در آن موضوع را کنار هم، چون بسیاری از جنبه

گذارد و تأثیر زیادی در اندیشه دارد، نیازمند بررسی می
( )در تحلیل اقتصادی شدهفتهگرکار هاست. مطالعه زبان ب

ها چه هستند و کجا و چگونه ما را در تعیین اینکه ارزش
-194: 1388)داو،  رساندشوند، یاری میوارد نظریه می

195). 
 رکهطوهمان انتقادی هایرئالیست: انتقادی رئالیسم. ه

 هک هستند انتقادی مکتب پیروان از پیداست اسمشان از
 وجوه آنها. آیندمی شمار به یفراتجرب جریان از بخشی

                                                           
1  . Transformational model 

 آنها، نظر در. دارند مدرن رادیکال گرایانذهن با اشتراکی
. دهستن مرتبط هم با اجتماعی ساختار و انسان ارادی عامل

 ستا ایوابسته فرآیند حاصل اقتصادی اجتماعی زندگی
 آگاه را همدیگر اشاجتماعی زمینه و فرد دوی هر که
ند هستمعتقد  یاجتماع یتفعال 1ریتطوّ مدل به آنها. دکنمی

ر د ی،و عامل هدفمند انسان یکه بنابر آن، ساختار اجتماع
ردم متقابل داشته و م یرتأث یکدیگربر  یخیطول زمان تار

کنش بهره  یموجود برا یاجتماع یاز ساختارها یوستهپ
و  یوندگرگ یا یو متعاقباً رفتارشان موجب بازساز برندیم

واقع  یخی. مردم در زمان تارشودیم تطوّر آن ساختارها
د انو ساختارها را به ارث برده یماز مفاه یاییاند و دنشده

جهان  یانتقاد هاییستاند. رئالکه خود، آنها را نساخته
 .کی: کنندیم یمرا به سه قلمرو تقس یاقتصاد یاجتماع

امور،  یتوضع ی،که شامل حوداث واقع یقلمرو واقع
 یقلمرو حس .دو شود؛یم یزمردم ن ایهیتها و فعالکنش

 .ها(؛ سهو وضعیت یعما از آن وقا ی)تجربه حس
ساختارهای اجتماعی اساسی که تسهیل کننده و شکل 

 :Lewis, 2004) های عوامل اقتصادی هستنددهنده فعالیت

373-379.) 
عامل اقتصادی، براساس فهمش از ساختارهای 

کند. از نظر میاجتماعی آنها را بازتولید یا تبدیل 
ین با توانند قوانکاران نمیها، اینکه اقتصادسنجیرئالیست

ت دلیل بر این اس ،دوامی در جهان اجتماعی اقتصادی بیابند
که موضوع این دانش حسی نیست. آنها معتقدند رفتارهای 
مردم براساس فهمشان از ساختارهای اجتماعی غیرحسی 

ارها شامل قواعد شود. این ساختشکل گرفته و هدایت می
درواقع این نهادها و  هستند.و نهادهای اجتماعی 

ساختارهای اجتماعی نوعی اطمینان کافی برای فرد نسبت 
ر آورند. بنابراین، اگبه آینده و نتایج رفتارش به وجود می

 ؛توان تبیین بادوامی ارائه نمودمی ،ساختارها تغییر نکنند
ساس همان ولی نه براساس نتایج حسی، بلکه برا

 .(Ibid)اختارهای اجتماعی س
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مدل تبیین رئالیسم انتقادی همانند مدل تبیین 
هاست؛ از نظر آنها تبیین پدیده اجتماعی اقتصادی اتریشی

از یک گزارش انتزاعی معموالً استداللی و همیشه 
جایزالخطا از علل آن پدیده تشکیل شده است. براساس 

امل عنوان نتیجه تعبهاین نگرش، پدیده اجتماعی اقتصادی 
علّی بین ساختار اجتماعی و عامل انسانی روی زمان 

 طورخاص، مرحله آغازین تبیینشود. بهتاریخی تبیین می
ت که هایی اسهای انتقادی، شناخت فعالیتبنابر رئالیست

لیت پدیده مورد مطالعه را به عهده دارند؛ در مرحله ئومس
ن ها را ممکآن فعالیت بعد باید ساختارهای اجتماعی را که

کنند همراه با عوامل روانی ناآگاهانه که انگیزه آن می
تقادی های انالبته رئالیست ؛ها هستند، کشف نمودفعالیت

 یشناختفردگرایی روشمعتقدند اگرچه شکل پیچیده 
مکتب اتریش پیشرفت قابل توجهی نسبت به رویکردهای 

چنان از تبیین اما هم ،اتمیستی رابینسون کروزوای دارد
ویژه، بعد مادّی ساختار اجتماعی کامل زمینه اجتماعی به

 ناتوان است.
بر افزونها، ساختارهای اجتماعی از نظر رئالیست

های تفسیری و شبکه مفاهیم مورد فراهم آوردن چارچوب
ا خود را ب االذهانی، توزیع منافع و منابع متناسبتوافق بین

راه فعالیت جاری را تحت تأثیر  در هر زمان دارند و از این
دهند. این همان بعد مادی است که هم انگیزه انجام قرار می

 دهد.کار و هم منابع آن را پیشاپیش در اختیار عامل قرار می
توزیع منابع در قالب ثروت، قدرت، موقعیت، دسترسی به 

کند. ابعاد های مشروعیت و مانند آن نمود پیدا میجایگاه
اجتماعی اقتصادی قابل تقلیل به تفسیرهای  مادی زندگی
ذهنی نیست. تخصیص منابع حاصل از  یعنیمردم نیست؛ 

انی و االذهفرآیند بازار تنها ناشی از معانی مورد توافق بین
بلکه همچنین تحت تأثیر  ،های تفسیری نیستچارچوب

توزیع منابع مادی است که در ساختارهای اجتماعی 
ر بنابر این، توانایی فرد در تأثیر ب موروث تعبیه شده است.

ساختارهای اجتماعی تنها از قدرت اقناعی و خطابی او 

ناشی نشده بلکه نیازمند استیالی او بر منابع مادی است. 
رئالیسم انتقادی با پذیرش مدل تطوری از فعالیت 

ها به فردگرایی اجتماعی، تعهد دیرباز اتریشی
 ها در تحلیلرئالیست برد.شناختی را زیر سؤال میروش

خود از تعامل متقابل افراد و ساختارها در جامعه استفاده 
با این روش، توانایی بیشتری از رقبای  آنهاکنند. می

ها در تحلیل اجتماعی به گرای خود یعنی اتریشیذهن
 .(Lewis, 2004: 373-9ند )ادست آورده

 یعنابه م سمیمدرنپست: مدرنیسم اقتصادیپست و.
هور ظ رویکرد انتقادی مکتب فرانکفورتاز  پسص آن خا

ثیر ... تأو فاکولت و وتاریلنمود و از اندیشه افرادی مانند 
پذیرفت. آنها از روش ساختارشکنی، روایتی و گفتمانی 

نظریه از  کنند ومنظور ساختارشکنی( استفاده می)تفسیر به
 انتواند دیگرنظر آنها یک اجرا یا کار هنری است که می
 د.کنرا سرگرم کند، به آنها شک وارد یا تحریک 

ی سوق ئمدرنیسم، ذهن را از امر عامّ به امر جزپست
دهد. این جریان در جغرافیای علم اقتصاد، مارکسیسم می

ین دنبال ارائه قوانمحلی و بومی به توجه به زمینهرا که بی
د. کشداری است، به پرسش میشمول از سیر سرمایهجهان

هانه ب آنگاهی وجود نداشته باشد، شمولجهانر هیچ قانون اگ
کمتری برای دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد، در 

های یریگبایست عنایت بیشتری به اهمیت تصمیمعوض می
نئولیبرالیسم(. مرکززدایی به  عرصهداشت )بومی و محلی 

مرکز تحلیل  عنوانبهمعنای کنار گذاشتن ایده انسان 
ی از بخشرا هریک از افراد  یسم،مدرناست. پست اقتصادی

 یی چند پارههاتیهو حالکه درعینند بیمیمتن اجتماعی 
 .(205-203: 1388)داو،  ندهست

انه شناسی ساختارشکنمدرنیسم اقتصادی با روشپست
دنبال بازفهم تمام ( بهself reflecting) و خود اندیشی

 ,Cullenberg, Amariglio) ستاهای اقتصادی هپدید

Ruccio, 2002: 4-24 مدرنیسم های پستیکی از ویژگی(؛
 های اقتصادی استاقتصادی عدم اعتماد به تمام فراروایت
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و با نهادهای قدرت و ثروت سر ناسازگاری دارد و علم 
موجود را تبلور ساختارهای سیاسی و اقتصادی قدرت و 

نبال دید بهله بائداند. برای فهم این مسثروت در جامعه می
 این جریانفهم و بازفهم آن در متن روابط اجتماعی بود. 

هایی در اقتصاد یافت که مدرنتوان در آثار پسترا می
-های مدرن مانند بازارمطالب زیادی در انتقاد از دوگانه

م و... مارکسیس-کمونیسم، لیبرالیسم-داریبرنامه، سرمایه
 (.Garnett, 2004: 244-245) اندنوشته
یکی از رویکردهای : های اقتصادیفمینیست ز.

فراتجربی در اقتصاد، فمینیسم اقتصادی است. اگر 
، مثابه متنچیز بهبا مطالعه و روایت همه نیسممدرپست

ها برد، در مقابل فمینیستعینیت علم را زیر سؤال می
گرا هم عینیت را زیر سؤال نبرده و حتی در میانشان تجربه

دنبال راه صحیح رسیدن به آن عینیت به شود ویافت می
خواستند با استفاده از مطالعات اجتماعی به هستند. آنها می

حال از نتایج فهمی پیشرفته از علم برسند و درعین
 :Rosenberg, Alex, 2005) گرایی اجتناب ورزندنسبی

184-191.) 
های پساساختارگرا رویکرد سلبی و البته فمینیست

ژه مدرن و ذهنیت انسانی دارند و در سخنان انتقادی به سو
اید ب جریانگرایی ندارند. از نظر این خود اجتنابی از نسبی

اند، هایی مردانههای سیاسی را که برساختههمه اندیشه
د. در حوزه اقتصاد نیز نقش و جایگاه زن در نموبازتعریف 

اقتصاد بازار و جامعه حاکی از نگرش مردانه است. 
ر کفهای تاقتصادی نئوکالسیک تنها به شیوه هاینظریه

معلولی عقالنی محدود -های علتمردانه و کاربرد تحلیل
شده است و به دیگر عوامل مانند عواطف، احساسات و 

 کند که بیشتر وجهی زنانه دارد.هی نمیجاعتقادات تو
لم اقتصاد موجود حاکی از عقاید مردانه اساس، عبراین

 ممکن است ،تصاددانان زن هم باشنداگر اق .اجتماعی است
گرفتار همین نگاه مردانه به مفاهیم اجتماعی اقتصادی 

                                                           
1  . Uskali Maki 

ه در بلک ؛مشکل در خود جنسیت نیست ،شوند. بنابراین
 نوع نگاه مردانه است. 

سازی اقتصاد حاکم، عامل عقالنی مستقل در مرکز مدل
 هایو خودخواهی واقع شده است که با موفقیت، انتخاب

ها در معرض دهد و این انتخابازی را انجام میسبهینه
در  انسان اقتصادیهای بیرونی است. تعامل محدودیت

ای ضروری از ها تنها گونهلی است که قیمتئابازار اید
هایی از زندگی که بخش ،دهد. در مقابلارتباط را شکل می

مربوط به وابستگی انسان در ایام کودکی و کهنسالی به زن 
ه و جامعه است، طبیعی و غیرمهم دانسته شده و و خانواد

 بلکه حیطه کار زنان ؛شود. اینها تصادفی نیستحذف می
ی، لحاظ روشنباید این جهات نادیده گرفته شود. بهو  است

اقتصاد نئوکالسیک پیرو سخت قوانین منطق و ریاضیات 
و  هاستسازی هرچه بیشتر نظریهدنبال صوریاست و به

ز این قالب را صرفاً توضیحات جانبی و بیانات خارج ا
ت هاسکند. این مالکی میقکمکی برای تحلیل واقعی تل

ی شناستری مانند جامعههای نرمکه علم اقتصاد را از رشته
که علم اقتصاد درحالی ؛کندو علوم سیاسی متمایز می

پذیری، توجه به متن نیازمند این موارد در کنار انعطاف
 ,Nelson) ودن و غنی بودن محتواستواقعه، انسانی ب

2008: 455-466 .) 

 باتصگرا سؤال خود را از تعهای تجربهفمینیست
ر ها به تغییاین پرسش ؛جنسیتی و غیر آن شروع کردند

هایی درباره روابط میان از پرسش نگرش به علم انجامید و
معنا، قدرت و معرفت سردرآورد. این سؤاالت مورد توجه 

های پساساختارگرا قرار گرفت. ستبیشتر فمینی
ها، اگرچه در برخی ابعاد مدیون نگاه خطابی فمینیست

هستند، ولی رویکرد  1مکالسکی و رئالیسم اسکالی ماکی
د که داننمکالسکی را بازسازی مفهومی اقناع در اقتصاد می

گرایی نیز در نظر آنها با درواقع نقد اقتصاد نیست و واقع
لم شناختی عی، از بررسی معرفتشناستأکید بر هستی
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ها در بررسی فمینیست رو؛ ازاینمانداقتصاد بازمی
شناختی علم اقتصاد باید راه خود را به تنهایی ادامه معرفت
ها نیز معتقدند علم باید در برخی از فمینیست دهند.

 زیست باشد، نهخدمت تأمین نیازهای انسان و حفظ محیط
یا دانش به خاطر دانش  اینکه در خدمت سلطه سیاسی

اد د که اقتصکنجولی نلسون پیشنهاد می رو؛ ازاینباشد
سازی نظری جای اینکه یک نظریه انتخاب و مدلبه

ترجیحات باشد، باید در قالب یک نظریه تأمین نیازها 
 ;Barker, 2004: 214-224) بازسازی مفهومی شود

Nelson, 2008: 467). 

از  گاهشناسی فراتجربی طورکه دیده شد، معرفتهمان
آورد و گاه به ساختارشکنی و یا فمینیسم درمیسرخطابه 

ها و گرایی اجتماعی رئالیستشود. ذهنمیمنجر اقتصادی 
ثیر دنبال تبیین چگونگی تأفردی مکتب اتریش هرکدام به

افکار ذهنی یا اجتماعی در روابط و مفاهیم اقتصادی است. 
هنجارهای اجتماعی جستجو نهادگرایان آن را در نهاد و 

. گردنددنبال آن میها در ذهن افراد بهاما اتریشی ؛کنندمی
به متن مثادنبال بازخوانی ذهن اجتماعی بهمکتب اتریش به

رسد. در است و با مقوله تفهم به اجزای بنیادین آن می
بر فهم ساختارهای افزونهای انتقادی مقابل، رئالیست

ساختار اجتماعی یعنی منابع و منافع اجتماعی به بعد مادی 
کنند. ابزارگرایان نیز به شکل خارجی آن نیز توجه می

دنبال رسمی از کاشفیت علم دست شسته و تنها به
 ها در نظریه اقتصادی هستند. سودمندی گزاره

 
 ربیشناسی فراتج. نظر حکمای اسالمی درباره معرفت3

به  حکمای اسالمی در شناخت مفهومی، با توجه
شناسی شناسی موضوعات از روش و معرفتهستی

 کنند. اگرمتناسب با نحوه وجود آن موضوع استفاده می
موضوعی دارای جنبه غیرمادی باشد، نیازمند شناخت 

، 1385)طباطبایی،  پیشاتجربی و پساتجربی خواهد بود
. بخشی از موضوعات : متن شهید مطهری(30و22: 3ج

حوه وجود انسان نیازمند علوم اجتماعی مانند اصل ن
ای هو بخشی از آنها مانند کنش است شناخت عقلی محض

فسیر ت است؛ زیراانسان، نیازمند تفسیر و فهم معنای کنش 
معنای کنش با توجه به شناخت انگیزه و آگاهی مربوط به 

اساساً شناختی این شناخت شود و کنش حاصل می
عقلی به  ولی همچنان از انواع شناخت است؛غیرتجربی 

 آید. می شمار
در نظر حکمای اسالمی، عقل عملی بنابر برخی تعابیر 
و عقل نظری در موضوعات عملی بنابر برخی تعابیر دیگر، 

دهد. حکمای اسالمی مطالب حکمت عملی را شکل می
ن ینخستمبسوطی درباره فلسفه عمل دارند. فارابی از 
و  ماعیفیلسوفانی است که مطالبی درباره وجودهای اجت

؛ فارابی، 1379)فارابی،  عمل اجتماعی نگاشته است
. این جریان توسط دیگر حکمای اسالمی از بوعلی (1378

تا فیلسوفان حکمت متعالیه و پیروان متأخر آن ادامه یافته 
: 1363؛ صدرالدین شیرازی، 85: 1375سینا، )ابن است
  . (354: 6م، ج1981؛ 200-199: 1360؛ 515-516

شناخت غیرمفهومی و حضوری نیز نظر در حوزه 
ه است که دحکمای اسالمی در جای خود تبیین ش

موجوداتی را که تحت سیطره شناخت مفهومی قرار 
ه توان دریافت و بتنها با شناخت حضوری می ،گیرندنمی

این لحاظ شناخت فراتجربی شامل شناخت شهودی نیز 
اخت بنابراین، نظر حکمای اسالمی درباره شن شود.می

فراتجربی این است که این شناخت با توجه به موضوع 
اصطالح  باوجوداین،مورد بررسی به کار خواهد رفت. 

شناختی فراتجربی به معنای دقیق کلمه درباره نظریه معرفت
آنها از ابتدا چنان  زیراحکمای اسالمی درست نیست؛ 

گرایان را به تجربه نداشتند و آن را آمیز حساعتماد اغراق
نین چ و دانستندقیاسی تجربی توسط عقل تجربی می

درباره آنها اتفاق نیفتاده است تا به این  از تجربه عبوری
 جریان وارد شوند. 

دیگر، ادراکات اعتباری عقل عملی که شأن ازسوی
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 هایبر استفاده از زمینهافزوناله انسان است، منیروی ع
ز ل نظری نیهای جزئی عقادراکی کلی عقل نظری، از یافته

اعتبارات قوه عماله انسان در مقام  ؛ زیراشودمند میبهره
های حسی جزئی است. تفصیل این عمل متأثر از شناخت

، 2، ج1385)طباطبایی،  مطلب نیازمند مجال دیگری است
. امتداد نظر فی االعتباریات( هق، رسال1428؛ همو، 6مقاله

مختلف  هایحکمای اسالمی درباره هر کدام از جریان
فراتجربی در ضمن وجوه اشتراک و افتراق مورد بررسی 

 قرار خواهد گرفت. 
 
شناسی حکمای . وجوه اشتراک و افتراق معرفت4

 های فراتجربیاسالمی با جریان

برخی اشتراکات، با  با وجوداندیشه حکمای اسالمی 
هایی دارد که در های فراتجربی تفاوتهرکدام از جریان
 د. شول مستقل بررسی میاین قسمت به شک

اشتراک در استفاده از روش تفسیری در الف. 
 ،در میان حکمای اسالمی های فردی و اجتماعی:تحلیل

از عقل عملی سخن  هیمدن اساتیسفارابی هنگامی که در 
نیروی عملی »کند: گوید آن را این گونه تعریف میمی

ه شأنش کند کنیرویی است که انسان با آن، شناختی پیدا می
شناختی که  (؛24م: 1996)فارابی، « عمل ارادی به آن است

برای عمل است نوعی ادراک عملی است و فهم افعال 
 ،ارادی نیز منوط به فهم ادراکات پشتیبان آن است. بنابراین

برای شناخت افعال فردی و اجتماعی باید ادراکات عملی 
رادی اپشتیبان آنها را شناخت و این نیازمند تفسیر فعل 

دیگر حکمای اسالمی از بوعلی تا مالصدرا نیز  است.
 گیری فعلمطالبی درباره عقل عملی دارند که نحوه شکل

؛ 85: 1375سینا، )ابن دهدو کنش ارادی را توضیح می
؛ 200-199: 1360؛ 516-515: 1363صدرالدین شیرازی، 

 . (354:  6م، ج1981
ها و هباید انگیز ،این، برای شناخت فعلاساسبر

اند قرار گرفته آنادراکاتی که در مسیر اراده و انجام 

شناخت و تفسیر نمود. کنش، رفتاری است که براساس 
گیرد و از فاعل بالقصد آگاهی و تصمیم انسان شکل می

با تبیین فعل ارادی فاعل  اسالمیشود. حکمت صادر می
 .بالقصد، معتقد به امکان اندیشه و تروّی در مقام عمل است

عالمه طباطبایی از ادراکات اعتباری برای تحلیل فعل و 
کند. براساس این نظریه، انسان برای کنش ارادی استفاده می

رسیدن به کمال خود از وساطت ادراکات اعتباری بهره 
این اعتبارات در مسیر رشد فردی و اجتماعی  ؛بردمی

 های انسان راکند و کنشانسان، انواع و اقسامی پیدا می
 شرو و فلسفه اصولدر را دهد. ایشان این مسیر شکل می

د. انو چند رساله فلسفی خود پیگیری نموده سمیرئال
 این اعتبارات نیازمند مجال دیگری است یبررسی تفصیل

روش تفسیری  .ق(1428؛  6، مقاله2، ج1385)طباطبایی، 
دنبال فهم معنا و نیت و انگیزه کنش است و درواقع به

روش علوم انسانی را مستقل از علوم طبیعی  ن،ایبراساس
طورکه اشاره شد از این داند. حکمای اسالمی همانمی

اند و الزمه نظر ایشان نیز استقالل روش ظرفیت بهره برده
  علم انسانی از علوم طبیعی است.

اشتراک در ظهور اندیشه در مقام عمل قبل از ب. 
م ابتدا مدرنیسستها معتقدند که پمدرنپست: تبیین علمی

در حوزه هنر، معماری و فرهنگ بروز کرد و سپس وارد 
. این نظر ایشان (1387)محمدپور،  مباحث علمی شد

االمر نظریه( به جهان ارجاع جهان اول نظریه )نفس دلیلبه
سوم یعنی زیست جهان و فهم عمومی است. بنابراین، 

خی، هایی صرفاً تاریهای مختلف آگاهی را پدیدهعرصه
دانند که در متن زندگی و ادبیات اجتماعی و انسانی می

حکمای اسالمی براساس مطالبی که . گیردانسانی شکل می
درباره برهان و روش استدالل دارند با تقلیل و ارجاع نظریه 

-194: 1391)پارسانیا،  به زیست جهان مخالف هستند
صه حال، امکان بروز یک نظریه و معنا در عر. درعین(208

عمل و فرهنگ و جامعه را قبل از اثبات آن )قبل از جهان 
عقل عملی انسان منتظر  ؛ زیراداننددوم( ممکن می
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ماند و با گیری حکمت عملی نزد دانشمندان نمیشکل
پذیرش اعتبارات شارع و یا اعتباراتی از جانب خودش کار 

برای مثال، افراد یک جامعه هنگامی  برد.خود را پیش می
ر مواجهه با مشکالت اجتماعی خود دست به تشکیل که د

مند زنند، لزوماً از یک نظریه نظامیک ساختار جدید می
کنند. آنها در پیروی از عقل عملی خود در مقام پیروی نمی

گیرند که ممکن است در آینده، مورد هایی میعمل تصمیم
مطالعه دانشمندان قرار گیرد و در قالب یک نظریه 

 شود. بندیصورت
 کمایح: های جدید فلسفه علمتفاوت با جریانج. 

اسالمی از دیرباز به اتکای معرفت حسی بر معرفت عقلی 
اند. در توجه داشتند و آن را ذیل عقل تجربی سامان داده

نتیجه نکاتی که پوپر آن را دریافته بود، پیشاپیش مورد 
توجه حکمای اسالمی بوده است. تأثیر عوامل اجتماعی و 

رهنگی در متن شناخت علمی نیز مورد توجه آنها بوده ف
اری های اعتباست. حکمای اسالمی بر لزوم تفکیک اندیشه

اند و برهان را و آراء مشهوره از آراء حقیقی تأکید نموده
از  دانند وتنها با استفاده از مقدمات مناسب آن صحیح می

الت آنها دخ اند. از نظرابتدا راه را بر ورود این مقدمات بسته
منشأ آن نظریه، حکم  براساسنظریه در مشاهده و تجربه 

ای دارد. اگر آن نظریه، اصلی متعارف و یا اصل جداگانه
مورد اشکال  ،شده در دانشی دیگر باشدموضوعه اثبات
ممکن است آن نظریه در همین علم مورد  ،نیست. همچنین

-89: 1387)طباطبایی،  بررسی، پیشاپیش اثبات شده باشد
باید  ،اما اگر این نظریه از آرای مشهوره باشد (؛142و 90

در علوم عملی و اعتباری،  در استدالل از آن اجتناب نمود.
با  فایده آن و براساساستفاده از آراء مشهوره و اعتباریات 

 های آن قابل پذیرش است.توجه به آثار و محدودیت
سیری فاستفاده از روش ت: فاوت با مکتب تفسیرید. ت

در علوم انسانی فوایدی دارد که حکمای اسالمی نیز 
قسمت اشتراک اشاره شد، برخی ابعاد آن در طورکه همان

ولی اینکه تمام ابعاد کنش انسان را  ؛اندرا پذیرفته

ارای بلکه کنش انسان د ؛تفسیرمحور بدانیم صحیح نیست
بعد حقیقی نیز هست و در آن مرحله از روش تبیین باید 

اده نمود. روش تفسیری به علت هرمنوتیک دانستن استف
. این بیند که باید فهمیدپدیده اقتصادی آن را مانند متنی می

ا فهم معن ؛ زیرامطلب مورد پذیرش حکمای اسالمی نیست
بلکه  ؛مثابه متن بودن پدیده نیستو انگیزه کنش، مساوی به

ای دارای حقیقت و بعد تکوینی نیز هست. از هر پدیده
 دنبال بازسازی علوم انسانیروش تفسیری به ،وی دیگرس

پذیر است تا با دهی مفاهیم ذهنی به شکل آزمونو سامان
های تبیین پوزیتویستی سازگار باشد. در نتیجه سنت روش

منظور ها بهتفسیری تنها به دنبال فهم و تفسیر معنای کنش
د، بینی و کنترل است و برای تغییر وضع موجوتبیین، پیش

شود دانش در ای ندارد. این مطلب باعث میطرح و برنامه
 سنت تفسیری همچنان خصلت ابزاری داشته باشد

و این مطلب مورد پذیرش  (82و 78: 1391)پارسانیا، 
 حکمای اسالمی نیست.

حضور عقل عرفی و : تفاوت با مکتب انتقادی ه.
جمعی در مکتب تفهم در حد موضوع دانش است و نقش 

ولی در رویکرد انتقادی عقل عرفی در ساختار ؛ دارد ابژه را
معرفت علمی نقشی فعال دارد و این زیست جهان است 

. (248)همان:  دهدکه به شناخت علمی، هویت و شکل می
حضور زیست جهان در ساختار معرفت علمی با توجه به 
پذیرش عقل مفهومی و عقل شهودی از سوی حکمای 

اسالمی نیست. رویکرد  اسالمی، مورد پذیرش حکمای
دنبال فهم کنش و رویکرد انتقادی به در پیتفسیری بیشتر 

 اما حکمت ؛منظور رهاسازی از روابط سلطه استتغییر به
با توجه به پذیرش مراتب مختلف عقل، عملی اسالمی 

ست و ادنبال فهم کنش و تبیین آن و انتقاد و ارزیابی آن به
عقل مناسب آن استفاده در هر مرحله از بررسی کنش، از 

 کند.می
ورزی را در مقام عمل حکمای اسالمی اگرچه اندیشه

ها و کارهای مطلوب و اهداف و غایتولی قبول دارند، 
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نامطلوب در حکمت عملی اسالمی پیش از ظرف عمل 
منظور بهدر مقام عمل مشخص است و اندیشه و تروی 

ست. ا یابی برای عناوین کلی از پیش تعیین شدهمصداق
ورزی، با رویکرد نظریه این تصویر از تأمل و اندیشه

که مخالف هرگونه تعریف پیشینی از  داردانتقادی تفاوت 
دیگر  اساس، تفاوتشایستگی و ناشایستگی است. براین

رویکرد انتقادی با حکمت عملی اسالمی، مخالفت رویکرد 
همچنین،  انتقادی با هرگونه شناخت عملی کلی است.

مکتب انتقادی در رویکرد انتقادی خود منبعیت عقل  اگرچه
های تجویزی و شناسد و از آن در گزارهرا به رسمیت می

ولی این شناخت فراتر از جنبه  ،بردارزشی نیز بهره می
مت حک اماکند. تاریخی نرفته و به عقل عرفی اکتفا می

اسالمی با به رسمیت شناختن عقل متافیزیکی، عقل نظری 
، لی، عقل قدسی، عقل فعال و عقل مستفادو عقل عم

ها و تجویز راهکارهای ظرفیت بیشتری در تبیین ارزش
، 50)همان:  تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب دارد

 .(92و 91، 79
عنای به م مدرنیسمپست: مدرنیسمتفاوت با پستو. 

 ؛هاستدنبال مبارزه با تمام فراروایتبه خاص آن
سالمی با توجه به روش بنیادین خود، که حکمای ادرحالی

البته آنچه  ؛های بنیادین هستنددارای برخی فراروایت
نزد حکمای اسالمی در  ،نامدمدرنیسم فراروایت میپست

ا ی سخن،دیگرجای خویش اثبات شده یا بدیهی است. به
اصول موضوعه است یا از اصول متعارف شمرده  ءجز
اعتباری و تاریخی  مدرنیسم همه چیز راشود. پستمی
ولی حکمای اسالمی به وجود برخی حقایق  ؛بیندمی

حکمت عملی اسالمی با به  غیرتاریخی معتقد هستند.
 .دو ؛االمر نظریهنفس. رسمیت شناخت سه جهان یک

ها و جهان سنت .سه و جهان علمی و اثبات نظریه
کدام و هیچ بیندمیها، این سه جهان را در طول هم فرهنگ

 (.195: 1391 ا،یپارسان) دهدنمیه دیگری تقلیل را ب
می گیری: تأثیر دیدگاه حکمای اسالبندی و نتیجهجمع

شناسی فراتجربی بر حکمت عملی درباره معرفت

 اقتصاد اسالمی

انش د دکنپیشنهاد می مقالهاین  براساس مطالب پیشین،
شناختی خود را از آرای اقتصاد اسالمی مبانی معرفت

های نظر حکمای می تأمین کند. تفاوتحکمای اسال
شناسی اسالمی و اندیشمندان غربی درباره معرفت

تواند موجب برخی آثار در دانش اقتصاد فراتجربی می
آن را و بناشده بر آثار حکمای اسالمی شده اسالمی 

طورکه در همان اقتصاد غربی قرار دهد.تفاوت از دانش م
دانش اقتصاد اسالمی  مقدمه اشاره شد، برای تمییز میان

موجود و آنچه مورد نظر این مقاله است، آن را حکمت 
 نامیم.عملی اقتصاد اسالمی می

 
 یینهادگرا با اسالمی اقتصاد یعمل حکمت نسبت. الف

 یمبان از تأثر با اگرچه اسالمی اقتصاد یعمل حکمت. 1
 نهادهای به نسبت اعتباریات، نظریه و اسالمی حکمای
 قتصادیا روابط بر فرهنگی و قومی مسائل یرتأث و اجتماعی

 انینقو برخی وجود به معتقد حالدرعین نیست، توجهبی
 که است حالی در این. است اقتصاد در شمولجهان

 اداقتص در شمولجهان قوانین به رسیدن امکان نهادگرایان،
 ؛برندمی سؤال زیر را

 ؛بینندنمی غیراستقرا از استفاده به نیازی یاننهادگرا .2
 بودن جزئی علتبه  اسالمی اقتصاد عملی حکمت اما

 علم رد قضایا این برای چندانی کاربرد استقرایی، قضایای
 ؛ندارند سراغ
کالن -خرد دوگانه اسالمی، اقتصاد عملی حکمت. 3
 دخر تنها باید یا که نیست گونهاین و است جمع قابل

 کثرتی خرد رارفت. باشیم کالنی اقتصاد فقط یا و کنیم تحلیل
 کالن هایبررسی ورای و گرددمی باز وحدت به که است
 این. بنابراست جامعه همان که دارد وجود وحدتی عامل

 تجلیات از جامعه داشتن االمرنفس به توجه با نهادها
 ؛حقیقت جامعه در عالم کثرت است
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 روابط اسالمی، اقتصادحکمت عملی  نظر . از4
 در نه و گنجدمی ماشینی رویکرد قالب در نه اقتصادی

 هب داروین تکامل نظریه و شناختیزیست سازوکار قالب
 ؛آیددرمی تصویر
 تبیین به نسبت اسالمی اقتصادحکمت عملی . 5

 رد بینیپیش قابلیت حال، ازدرعین و نیست توجهبی
 ؛کندنمی غفلت امکان، صورت

 ارساخت گراییواقع در اسالمی . حکمت عملی اقتصاد6
د است دارد و معتق اشتراک نهادی اقتصاد با تبیین، و هنظری
گرایی در زمینه فروض و ساختار نظریه باید رعایت واقع
 رد نهادی اقتصاد با اسالمی اقتصاد دیگر اشتراک شود.

 هت،ج این در و است نظریات و هاسیاست دانستن وابسته
 ؛مخالف هستند پوزیتیویسم با دو هر

 را فرد همچنین سالمیا اقتصادحکمت عملی . 7
 هب با را داور این بلکه ؛داندنمی رفاه برای داور بهترین

 که داندمی خداوند قدسی، عقل نقلِ شناختن رسمیت
 و( ص)پیامبر زبان از و قرآن را در انسان سعادت نسخه

 ؛است نموده بیان (ع)بیت اهل
 انتقادهای به اقتصاد اسالمیحکمت عملی  .8

 نعنوابه آن از و دارد توجه متعارف اداقتص به نهادگرایان
 اعتباریات و شمولجهان قوانین از خود طرح برای سکویی

 اقتصادی دین اسالم همچنین نظرات تشریعی و اقتصادی
 ؛کندمی استفاده

 ودنب سیاهیتخته نهادگرایان، بحث انتقادات از . یکی9
 بر تمرکز نباید که است این منظور و است اقتصاد دانش
. تدافمی اتفاق ندرت به خارج جهان در که باشد هاییفرض

 وبخ فهم تسهیل جهت سازیاز نظر اقتصاد اسالمی، ساده
 اقعو با نسبتی نظریه، که باشد حدی به نباید اما ؛است

 ؛باشد نداشته
 را انانس کنش تقلیل اسالمی اقتصاد حکمت عملی. 10

 از دودمح ایالیه تنها را آن و ندارد قبول فیزیکی رفتار به
 هب توجه رغمبه نهادگرایان. داندمی انسان اجتماعی کنش

 در ها،انسان گیریتصمیم بر آنها تأثیر و اجتماعی نهادهای
 تجربی مطالعات با آنها. هستند رفتارگرا خود تحلیل

... و تعادل دمانن نئوکالسیک اقتصاد مفاهیم با مقابله دنبالبه
 التمشک شناسی،روان از ادهاستف با خواستندمی و بودند

 نقصیه این نهادگرایان .کنند برطرف را نئوکالسیک اقتصاد
 اسیشنزیست مباحث از تکامل نظریه گرفتن عاریه با را

 تکامل هنظری ادبیات قالب در را انسان رفتار تا کردند جبران
 .دهند توضیح

 
اقتصاد اسالمی با مکتب  حکمت عملی نسبت .ب

 نئواتریش
فسیری مکتب اتریش از این جهت برای اقتصاد . روش ت1

که این گروه سعی در ارائه تحلیلی دارد اسالمی اهمیت 
د. اگرچه این گروه نجدید از برخی مفاهیم اقتصادی دار

نهایتاً از طرفداران سرسخت بازار هستند و فردگرایی آنها 
هایی دارد که مشهور است، اما این روش تحلیل، ظرفیت

با تبیین مفاهیم اجتماعی و اقتصادی  در برخی موارد
براساس نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی ره همسو 

 ها با توجه به مهجور بودنباشد. استفاده از این ظرفیتمی
نظریه اعتباریات در فضای دانش اجتماعی و اقتصادی 

ای از امکان این تواند راهگشا و نمونهموجود ایران، می
 ؛اشدروش در دانش اقتصاد ب

 تبیین، خود را هدف اسالمی اقتصاد حکمت عملی .2
 سیدنر دانش، این هدف بلکه ؛داندنمی کنترل و بینیپیش

. است انسان کمال و سعادت جهت در میانی اهداف به
ماهیت ابزاری علم اقتصاد در رویکرد غربی مربوط به 
ابزاری برای سلطه مادی بودن این دانش است و 

گذاران خارج از علم و سیاست گذاری نیز بهسیاست
ولی حکمت عملی، راهی برای رسیدن  ؛واگذار شده است

های اقتصادی نیز در مسیر و سیاست استبه اهداف عالیه 
 هاییاتریش شود. بنابراین،علم اقتصاد اسالمی تعیین می

 تا اقتصاد دانش در دقیق بینیپیش امکان نفی با مدرن
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 ؛شوندمی نزدیک اسالمی اقتصاد دانش به حدودی
 اثبات درباره علمی آزمون اسالمی، اقتصاد نظر . از3
 نقشی تواندنمی اقتصاد باالدستی و متافیزیکی هایگزاره
 ربردکا تواندمی دستیپایین هایگزاره دراما  باشد؛ داشته
آزمون ن، بنابرایبپردازد.  نظریه یک تأیید به و باشد داشته

 ؛اعتناست بلقا اجرا و عمل حیطه علمی در
 را به شیاتری اقتصاد تفهم، مقوله بر هااتریشی . تأکید4
 ودنپیم با طریق این از و کندمی نزدیک تفسیری سنت
 نظریه به کنش محوربودننیت و اجتماعی کنش بحث

ین عنوان یکی از نظریات تبیبه طباطبایی عالمه اعتباریات
با . شودمی کنش در سنت فلسفی حکمای اسالمی نزدیک

این حال، رویکرد تفهمی به ادراک مفاهیم و معانی ذهنی، 
های دنبال این است که این معانی را از طریق شاخصبه

های ای سامان دهد که با روشگونهپذیر بهآزمون
ن ، هدف از ایدلیلویستی سازگار باشد. به این یپوزیت

ود بلکه مقص ؛تواند تغییر وضع موجود باشدرویکرد نمی
بینی و کنترل آن است. در این هم پدیده و پیشتنها ف

 دکنرویکرد نیز دانش اقتصاد خصلت ابزاری پیدا می
 (؛82و  78: 1391)پارسانیا، 

 یریپیگ توانمی سطح سه را در اقتصادی عامل . رفتار5
 بر حاکم االمرینفس قوانین و االمرنفس اول، جهان :دکر

و  ذهنی جهان به توجه دوم جهان ؛است اقتصادی رفتار
 و فرهنگ جهان سوم جهان ؛عالم شناخت و اثبات است

 است اجتماع بعد اعتبارات بوده و ظرف تحقق هاسنت
 و ذهنی فضای در که ابتدا اتریشی مکتب. (195)همان: 
 و راکاشت برای عاملی یافتن پی در نوشت،می سابژکتیو

 طیشرا و هاسنت سوی به اقتصادی، رفتارهای شدن همسو
رفت؛ یعنی از جهان دوم به سوی جهان سوم  ماعیاجت

 اندازه از بیش از ناشی حرکت نظریه حرکت نمود. این
 اسالمی اقتصاد در کهدرحالی ؛بود دوم ساحت دیدن خرد
 رد و داشته پیوستگی هم به نحویبه هاساحت این همه
 ؛هستند یکدیگر طول

 یشناسانسان ابعاد در اسالمی اقتصاد حکمت عملی. 6
 به ورود از قبل حتی هاانسان میان مشترکی وجوه خود

 نیازهای از ناشی مشترک وجوه این. بیندمی اجتماع
 ترسمی به با اسالمی اقتصاد بنابراین. است مشترک
 به هانانسا اشتراک وجوه و اجتماع قبل اعتباریات شناختن

 رارق اقتصاد دانش مطالعه مورد اینکه برای کافی همگرایی
 رد اعتبارات این دنباله اگرچه ؛است یافته ستد گیرد،

 مفاهیم و هاارزش ها،سنت قالب در کثرت جهان و اجتماع
 سطح، دو هر در البته ؛کندمی بروز اجتماعی قواعد و

 دیگر هب فرد بینش نوع به مربوط گیریتصمیم از بخشی
. است اعتقادات از متأثر و است جهان تمام و موجودات

 گراییهم نوعی به نیز مشترک اعتقادات با دافرا بنابراین،
 دانش مطالعه مورد تواندمی که رسندمی جهت این در

  ؛گیرد قرار اسالمی اقتصاد
 تأثیر اینکه در اسالمی اقتصاد حکمت عملی. 7

 ادیاقتص روابط در را اجتماع بعد و اجتماع قبل اعتبارات
 اهنئواتریشی ی"معنا اقتصاد علم" به کند،می بررسی
 ؛ماندنمی جهت این در منحصر ولی شود؛می نزدیک
اقتصاد  حکمت عملیای که . براساس نظریه میانه8

 اقتصادی، اسالمی در عاملیت و ساختار دارد، انسان
 و کندمی مشارکت اجتماعی جهان در فعاالنه نحویبه

 ؛گیردمی تصمیم
 ضوعمو تبع به را انسانی علوم روش اسالمی . اقتصاد9

 ؛داندمی طبیعی علوم روش از غیر انسان، یعنی لومع این
 هر در دارد مختلف مراتب با وجودی انسان، ازآنجاکه البته

روش  آن، مادی غیر یا مادی وجود نوع اقتضای به مرتبه
 گیرد.متناسب با آن را پی می

 
 مسیرئال با یاسالم اقتصاد یعمل حکمت نسبت .ج

 اقتصاد در یانتقاد
 انیگراذهن با یاشتراک وجوه ،یانتقاد یهاستیرئال. 1

 ادراکات از یاسالم یحکما ریتفس اما دارند؛ مدرن کالیراد
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 گراهنذ ریتفس کی ات،یاعتبار از ییطباطبا عالمه و یعمل
 ییهاتیواقع براساس اتیاعتبار ه،ینظر نیا مطابق. ستین

 کلش گرید یواقع اهداف به دنیرس یبرا و آنها با مرتبط
. ستنده ارتباط در تیواقع با جهت دو از ن،یبنابرا .اندگرفته
 معتقد یاعتبار امور نییتب در نیهمچن یاسالم اقتصاد دانش
 نآ با ،یاعتبار و یعمل ادراک کی رشیپذ با نفس است

 یبرا یپل را آن و شودیم متحد خود وجود ساحت در
 نیا از یاسالم اقتصاد نیبنابرا. دهدیم قرار نمودن عمل

 ؛ستین گراذهن زین جهت
 تبهر و اجتماع قبل رتبه در یاعتبار و یعمل ادراکات. 2
 بخش هب تنها یانتقاد سمیرئال که دارند یاحکام اجتماع بعد
ول ا بخش بر بیشتر هااتریشی و است نموده توجه دوم

 امعیتج به توجه با طباطبایی عالمه نظریه. اندنموده تمرکز
 برای کافی همگرایی و دهدمی سامان را بخش دو هر آن،

آورد و البته میان می فراهم را اقتصادی قوانین شناخت
رویکرد تفهمی که تا حدی در مکتب اتریش بروز یافته و 
رویکرد انتقادی، این تفاوت وجود دارد که حضور عقل 
عرفی و جمعی در مکتب تفهم در حد موضوع دانش است 

 عقل عرفی در ولی در رویکرد انتقادی ؛و نقش ابژه را دارد
ساختار معرفت علمی نقشی فعال دارد و این زیست جهان 

 ؛دهداست که به شناخت علمی، هویت و شکل می
اسالمی با هدف قراردادن اقتصاد . حکمت عملی 3

 زیرا ؛دنبال فهم علّی نیستسعادت و کمال انسان، لزوماً به
ممکن است در دسترس نباشد. همچنین در صورت 

بیین علّی، به علل مادی و صوری و اعدادی یافتن به تدست
 ؛اکتفاء نکرده و به علل فاعلی و غایی نیز نظر خواهد داشت

. تقلیل کنش اقتصادی به رفتار مکانیستی و یا 4
 اقتصاد اسالمی نیست و حکمت عملیارگانیستی، مقبول 

از سوی دیگر، حصر روش دانش اقتصاد اسالمی به روش 
ان ابعاد بلکه بررسی کنش انس ؛تفسیری نیز پسندیده نیست

 ؛مختلفی دارد که یکی از آنها روش تفسیری است
. رویکرد انتقادی به شکل عمده در جهت نقد روابط 5

ی و گیری پدیده اقتصادسلطه و منافع و تأثیر آنها در شکل
 برای ؛ وحتی بر شناخت اقتصادی گام برداشته است

کند. تالش می هارهاسازی انسان و دانش او از این سلطه
تأکید ویژه نظریه انتقادی بر بازاندیشی و خود بازاندیشی 

دنبال به این منظور است. بنابراین رویکرد تفسیری بیشتر به
به  دنبال تغییرفهم کنش اقتصادی و رویکرد انتقادی به

در نهایت، هر دو به تغییری  ؛ ولیمنظور رهاسازی است
یکرد تفسیری اقتصاد اند و روجدی در بازار منتهی نشده

ها از طرفداران سرسخت بازار یعنی همان نئواتریشی
ر دنبال تغییر به منظو؛ اما دانش اقتصاد اسالمی بههستند

 سعادت انسان است؛
های کلی اقتصاد اسالمی از شناخت حکمت عملی. 6

مند است و برخالف نظریه انتقادی، شناخت را نیز بهره
 ؛داند که جزئی استنمی منحصر به تفکر در مقام عمل

اگرچه رئالیسم انتقادی اقتصادی در رویکرد انتقادی  .7
شناسد و از آن در خود منبعیت عقل را به رسمیت می

ولی  ؛بردهای تجویزی و ارزشی اقتصادی نیز بهره میگزاره
این شناخت فراتر از جنبه تاریخی نرفته و به عقل عرفی 

ز اسالمی با استفاده ا اقتصاد حکمت عملیکند. اکتفا می
وحی الهی و عقل عملی و نظری توان داوری درباره 

کند و در نتیجه های اقتصادی را پیدا میها و آرمانارزش
با حفظ هویت علمی خود وظیفه تدبیر اقتصادی را نیز 

 .  (92و 91، 79، 50: 1391)پارسانیا،  شوددار میعهده
 
رنیسم مدپست اقتصاد اسالمی با حکمت عملیت نسب .د

 اقتصادی
 روزب ادب اهل و هنرمندان رفتار در ابتدا مدرنیسم. پست1

المی اقتصاد اس .شد بازشناسی آن فلسفی اجزای بعد و کرد
که از نظر حکمای اسالمی گذشت، این  براساس تبیینی

شناسد و معتقد است مجموعه مطلب را به رسمیت می
 ریزه شدن وفرامین و دستورات اسالم حتی قبل از تئو

بازشناسی مبانی و اجزای فلسفی و غیرفلسفی، ظرفیت 
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ایجاد تغییر در واقعیت موجود اقتصادی را دارد. 
گیری مجموعه مسجدبازار، اخالق صنفی در بازار و شکل
ها از مواردی است که بدون حصول نظریه نزد نامهفتوت

دانشمندان در فضای فرهنگی و اجتماعی تمدن اسالمی 
ته است و امکان تحقق برخی از ابعاد اقتصاد شکل گرف

 ؛اسالمی را به تصویر کشیده است
براساس پیروی از نظر  اسالمی اقتصاد حکمت عملی. 2

 نایمع بازشناسی برای تفسیری روش حکمای اسالمی، از
ی را پدیده اقتصاد ولی ؛کنداستفاده می اقتصادی هایکنش

ات ادراک این. گیردینم نظر در زبانی هایبازی و مانند زبان
 فرهنگی از و دیگر جامعه به ایجامعه از عملی و اعتبارات

 اغراض مختلف آنها، و اهداف به توجه با دیگر فرهنگ به
 مستقلی فضای در هرکدام و باشد متفاوت است ممکن

 خود لحاظبه را اعتبارات این توانمی حالدرعین. کنند سیر
 کرد؛ نقد و ازبینیب اآنه به رسیدن راهکارهای و اهداف
 برخی به همچنان اسالمی اقتصادحکمت عملی . 3

 قدن مبنای را آن که است پایبند بنیادین هایفراروایت
 یلدلبه اسالمی، اقتصاد دانش امتیاز این ،درواقع. داندمی

 رد فراروایت این. است اسالمی حکمت مبانی از بردنبهره
 و سیشنادارای روش و نشده بررسی خود جای

 ،طورکه گذشتاست و همان بنیادین شناسیمعرفت
 یتهای کلی دارای واقعدرواقع، فراروایت نبوده و گزاره

 ؛است
 تشناخ امکان به قائل اسالمی اقتصاد حکمت عملی. 4
 به رسیدن برای سکویی را آن و است حقایق برخی

حکمت  جهت این در. داندمی دیگر درست هایشناخت
 ؛دارد همراهی مدرن رویکردهای با میاسال اقتصاد عملی

 ؛بیندمنحصر نمی حسی شناخت به را شناخت راه ولی

نفی جهان اول و یا مسدود  با درواقع مدرنیسم. پست5
 سوم جهان بر دانستن راه رسیدن به آن و سپس تمرکز

 تکثر و سوم جهان در را نظریات علمی روابط تمام نظریه،
 هایقالب از متأثّر اًتمام را آن و است منحصر نموده

 میاسال اقتصاد. بیندمی ثروت و قدرت روابط و اجتماعی
 آن و دیده یکپارچه را جهان اسالمی، شناسیهستی تبع به
 کثرت، صحنه این پشت در که داندمی قوانینی دارای را

این قوانین مربوط به اوصاف . آن هستند وحدت عامل
الب اعتبارات حقیقی جوامع است که در این جهان در ق

 ؛کنداجتماعی ظهور پیدا می
 دسته دو در را اقتصاد بر حاکم قوانین اسالمی . اقتصاد6
 المیاس اقتصاد نظر از. کندمی پیگیری بومی و شمولجهان

 از برخی ها،انسان مشترک نیازهای و هاویژگی دلیلبه
 یریگتصمیم و است مشترک نیز ادراکات و اعتباراتشان

 تفاوت دلیلبه دیگر موارد برخی در اما ؛ارندد نیز واحدی
 شناسیمعرفت و شناسینیازها و نیز تفاوت در هستی

 عاملت در انسان همچنین .هستند متفاوتی اعتبارات دارای
 واندتنمی و کندمی گیریتصمیم خود، جامعه اعتبارات با

 جبورم حالدرعین بگیرد و تصمیم اعتبارات این از مستقل
 یدجد اعتبارات خلق به نخبگان در تعامل این. هم نیست

 .انجامدمی نیز سازیجریان و
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