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چکیده

در ادبیات اقتصاد اســالمی توجه چندانی به ابعاد بین رشته ای نشده است. همین 

امر موجب بروز مشــکالتی در گســترش نظریه های این حوزۀ مطالعاتی شــده 

است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین هویت بین رشته ای اقتصاد 

اســالمی می پردازیم. بنا به فرضیۀ مقاله، هویت بین رشته ای اقتصاد اسالمی برای 

نظام اقتصادی اسالم، شبکه ای از اهداف اقتصادی و فرااقتصادی را تعیین می کند 

که آن را از اقتصاد متعارف متمایز می  کند. یافته های مقاله نشان می دهد که اقتصاد 

اســالمی از آن جهت هویت بین رشــته ای دارد که اهداف نظام اقتصادی ارزشی 

ابزاری دارد و در خدمت اهداف ســایر نظام ها ازجمله نظام فرهنگی، سیاســی و 

اجتماعی اسالم قرار می گیرد. بر این اســاس، نظام اقتصادی مطلوب در رویکرد 

اســالمی نظامی اســت که ضمن تأمین اهداف اقتصادی همچون رشد و عدالت 

اقتصادی، به تحقق اهداف فرهنگی، سیاســی و اجتماعی اسالم نیز کمک کند و 

یا حداقل مانعی برای تحقق آن اهداف نباشــد. گذشته از آنکه اعمال سیاست های 

اقتصادی منوط به فهم الیه های مختلف واقعیت شــامل ابعاد فرهنگی، سیاســی 

محمد جواد توکلی
دانشیار گروه اقتصاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(. قم. ایران.

هویت بین رشته ای اقتصاد اسالمی

Tavakoli@iki.ac.ir

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 16 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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و اجتماعی آن اســت، پیوند آرمانــی و کارکردی نظام اقتصادی با ســایر نظام ها 

باعث می شود که نظریه پردازی در اقتصاد اسالمی وابسته به نظریه های سایر علوم 

انسانی اسالمی ازجمله جامعه شناسی، علوم  سیاسی و علوم تربیتی اسالمی شود. 

سیاست گذاری برای تحقق اهداف اقتصاد اسالمی نیازمند اطالعاتی از سایر علوم 

انسانی اسالمی همچون جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی اسالمی دربارۀ 

واقعیت چندالیۀ خارجی است که نمی توان نگاهی تجریدی به آن داشت.

کلید واژه ها: اقتصاد اســالمی، مطالعات بین رشته ای، علوم تربیتی اسالمی، علوم 

سیاسی اسالمی.

مقدمه

هرچند محققان مســلمان هنگام تعریف اقتصاد اســالمی گاه به تبعیــت از رویۀ غالب در اقتصاد 

متعارف، نگاهی تفکیکی به اقتصاد اسالمی دارند؛  بااین همه، قیود مطرح شده در تعاریفشان حاکی 

از توجه ضمنی به هویت بین رشته ای اقتصاد اسالمی است. آنان در تعاریف خود از اقتصاد اسالمی 

گاه به اهداف متعالی چون فالح و ســعادت بشــر اشــاره می کنند و گاه تحقق اهداف فرااقتصادی 

همچون استحکام خانواده را درنظر می گیرند.

در این مقاله به بررســی ابعاد مختلف هویت بین رشته ای اقتصاد اســالمی می پردازیم. بنا به 

فرضیۀ مقاله، هویت بین رشــته ای اقتصاد اســالمی از یک سو ریشه در این امر دارد که اهداف نظام 

اقتصادی در راســتای اهداف سایر نظام های اســالمی ازجمله نظام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

اســالم قرار می گیرد؛ ازسوی دیگر، سیاست گذاری در اقتصاد اسالمی وابسته به فهم ابعاد مختلف 

رفتار انسانی و کارکرد ابعاد مختلف زندگی انسان است. فهم ابعاد مختلف نظام های انسانی هم به 

تبیین و پیش بینی رفتار انسان کمک می کند و هم در سیاست گذاری اثرگذار است.

یالســم اقتصادی تا تعامل  1.فراز و نشــیب رویکرد بین رشــته ای در اقتصاد؛ از امپر
بین رشته ای

از زمانی که اقتصاددانان تالش کردند تا اقتصاد را به یک علم تجربی مشتمل بر قوانین جهان شمول 

تبدیل کنند، ارتباط این دانش با سایر علوم قطع شد. جداشدن اقتصاد از سایر علوم اجتماعی باعث 

ناکارآمدی این رشــته در مقام عمل شــده اســت. هنگامی که اقتصاددانان می خواهند توصیه های 
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سیاســتی خود را اجرایی کنند، به واسطۀ عدم توجه به متغیرهای سیاســی، اجتماعی و فرهنگی با 

شکست مواجه می شوند.

در یونان باســتان، واژۀ اقتصاد به مفهوم مدیریت امور منزل و به طور خاص، کسب درآمد به کار 

می رفت )Sidgwick, 1988: p 58(. واژۀ اقتصاد سیاسی نیز به هنر مدیریت خزانۀ عمومی به منظور 

افزایش ثروت جامعه اشــاره داشــت. در اواخر قرن 18 میالدی، مفهوم اقتصاد سیاسی تحت تأثیر 

دیدگاه های فیزوکرات ها1 رویکردی اثباتی یافت. فیزوکرات ها و سپس کالسیک ها، اقتصاد سیاسی 

را به  مثابه دانشی اثباتی درنظر گرفتند. اقتصاددانان برای گریز از مباحث هنجاری، واژۀ سیاسی را از 

.)Ibid: P 59( اقتصاد سیاسی حذف کردند و عنوان اقتصاد یا »علم اقتصاد« را جایگزین آن  کردند

در دهۀ 19۳0، لیونل رابینز اقتصاد را به عنوان دانش بررسی چگونگی تخصیص منابع کمیاب 

به نیازهای بی شــمار تعریف کــرد )Backhouse & Medema, 2009: pp 221-233(. علی رغم 

انتقادهای مطرح شده به تعریف رابینز، این تعریف به تدریج در بسیاری از کتاب های درسی اقتصاد 

موردقبول قرار گرفت. اقتصاددانانی همچون گری بکر، تعریف رابینز را گســترش دادند و اقتصاد را 

دانش انتخاب نامیدند.

تعریف اقتصاد به  مثابــه دانش انتخاب، قلمرو اقتصاد را گســترش داد و اقتصاد را به  مثابه یک 

رویکرد مطالعاتی خاص، و نه یک حوزۀ مطالعاتی، تبدیل کرد. از این پدیده در ادبیات روش شناسی 

اقتصاد با عنوان »امپریالیســم اقتصادی« یاد می شــود؛ زیرا اقتصاد مرزهــای متعارف خود را در 

نوردیده و به حوزه های غیرمتعارف ازجمله موضوع های جامعه شناسی و حقوق نیز سرک می کشد. 

برای نمونه، گری بکر و ریچارد پوزنر به تحلیل موضوعاتی چون تشکیل خانواده، فرزندآوری و جرم 

و جنایت، با استفاده از ابزارهای تحلیلی دانش اقتصاد، اقدام کرده اند.

هرچند گســترش محدودۀ اقتصاد با اتخاذ رویکرد امپریالیســم اقتصادی هویت بین رشته ای 

 حاکی از یورش اقتصاد به مرزهای ســایر علوم اســت. 
ً
اقتصــاد را تقویت کــرد، این اقدام عمدتا

اقتصاددانان با این کار از دستاوردهای محققان سایر علوم بهره مند نشدند، بلکه تالش کردند تا منطق 

انتخاب عقالیی را در تحلیل پدیده های غیراقتصادی به کار گیرند؛ کاری که دربارۀ دستاوردهای آن 

 دســتاوردهای سایر علوم انسانی 
ً
نیز تردیدهایی وجود دارد. اقتصاددانان با اتخاذ این رویکرد عمال

را نادیده گرفتند و تالش کردند تا پدیده های اجتماعی را از لنز تنگ عقالنیت اقتصادی نگاه کنند.

1. Physiocrats
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در اواخر قرن دهم میالدی، جان نویل کینز1 )1949-1852( با تقســیم اقتصاد به ســه بخش 

اقتصــاد اثباتی )مطالعۀ ماهیت فعالیت های اقتصادی و چگونگــی کارکرد آن(، اقتصاد هنجاری2 

)مطالعــۀ وضعیتی که باید تحقــق یابد( و اقتصاد کاربردی۳ یا هنر اقتصادی4 )بررســی چگونگی 

دســتیابی به اهداف(، به صورت ضمنی به ابعاد بین رشــته ای اقتصاد توجه کرد )میرمعزی، 1۳90: 

ص 22(. ازنظــر او هنر اقتصادی درس های آموخته شــده در اقتصاد اثباتــی را برای تحقق اهداف 

هنجاری مشخص شــده در اقتصاد هنجاری به کار می گیرد )Colander, 2001: p 2(. بنا به تحلیل 

کینز، وقتی بخواهیم بایدهای اقتصاد هنجاری را در جامعه پیاده کنیم، باید مجموعه ای از متغیرهای 

فرهنگی، سیاســی و اجتماعی را درنظر بگیریم. در این صورت، اقتصاد از شکل علمی خود خارج 

.)Keynes, 1891 [1955]: p 30(و به هنر تبدل می شود

جدول 1. تمایز اقتصاد اثباتی، هنجاری و کاربردی

مثالنوع

افزایش حجم پول موجب تورم می شود.اقتصاد اثباتی

اقتصاد هنجاری
افزایش رفاه جامعه خوب است؛ مهار تورم بر مهار بیکاری اولویت دارد؛ تخصیص بازاری 

بهتر از تخصیص دولتی است.

برای کنترل تورم باید حجم پول را کنترل کرد.اقتصاد کاربردی

در دهه های اخیر رویکرد بین رشــته ای در اقتصاد با ورود محققان ســایر حوزه های علوم انســانی 

 مدیون محققانی 
ً
به اقتصاد تقویت شده اســت؛ درواقع، تقویت ابعاد بین رشــته ای اقتصاد عمدتا

اســت که از سایر علوم انســانی به حوزۀ مطالعاتی اقتصاد وارد شــدند و کوله بار علمی خود را در 

فضای ســرزمینی دانش اقتصاد پهن کردند. آنان دســت به تهاجم به حــوزۀ اقتصاد نزده اند، بلکه 

تالش کرده اند تا با واردکردن نتایج مطالعات ســایر علوم انسانی به اقتصاد، به فهم بهتر پدیده های 

اقتصادی و سیاســت گذاری مناسب تر در این حوزه کمک کنند. در دهه های اخیر تعدادی از جوایز 

1. John Neville Keynes
2. normative economy
3. applied economics
4. the art of economics
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نوبل اقتصادی به افرادی تعلق گرفته اســت که با اتخاذ رویکردی بین رشــته ای به بررســی مسائل 

اقتصادی پرداخته اند. برای نمونه، کاهنمن و تورسکی نتایج مطالعات خود در حوزۀ روان شناسی را 

وارد مطالعات اقتصادی می کنند و نظریۀ زیان گریزی1 را در ادبیات مالی معرفی می کنند. این نظریه 

به اقتصادانان کمک می کند که فهم بهتری از ناهنجارهای موجود در بازارهای مالی داشته باشند.

مطالعــات ارو و بوکنان در زمینــۀ مباحث عمومی نیز تلفیقی از مباحث سیاســی و اقتصادی 

اســت. شکل گیری و گسترش مطالعات اقتصاد سیاسی نیز حاکی از تقویت مطالعات بین رشته ای 

میان دو حوزۀ مطالعاتی سیاست و اقتصاد اســت. در حوزه های مطالعاتی همچون اقتصاد نهادی 

و اقتصاد رفتاری نیــز به ارتباط پدیده های اقتصادی با پدیده های اجتماعی و فرهنگی توجه شــده 

است. در مطالعات اقتصاد نهادی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی پدیده های اقتصادی موردتوجه است. 

اقتصاددانانی همچون داگالس نورث و اولیور ویلیامســون بر تأثیر نهادها مشــتمل بر هنجارهای 

کید کرده اند. چنین تحلیلــی باعث پیوند مطالعات  اجتماعــی و قوانین بر رفتارهای اقتصــادی تأ

جامعه شــناختی و اقتصاد شده است. شکل گیری و گســترش اقتصاد رفتاری نیز حاکی از تقویت 

مطالعات بین رشته ای در اقتصاد برای فهم بهتر پدیده های اقتصادی است.

در دهه هــای اخیر، جوایز متعــدد نوبل اقتصادی به محققانی تعلق گرفته اســت که در حوزۀ 

مطالعات بین رشته ای اقتصاد فعال بودند. اعطای جایزۀ نوبل به کاهنمن و تورسکی برای مطالعات 

بین رشته ای روان شناسی و اقتصاد از این قبیل است. اهدای جایزۀ نوبل اقتصادی به ریچارد تالر در 

سال 2017 به واسطۀ دستاوردهایش در حوزۀ اقتصاد رفتاری نیز مؤید تقویت مطالعات بین رشته ای 

در اقتصاد است.

یف اقتصاد اسامی ۲.تعار

برای بحث از هویت بین رشته ای  اقتصاد اسالمی باید ابتدا برداشت مشخصی از تعریف آن داشت. 

محققان مســلمان تعاریف مختلفی از اقتصاد اســالمی ارائه کرده انــد. فاروقی )2015( تعاریف 

ارائه شده از اقتصاد اسالمی را در چهار گروه تعاریف ناظر به اصول، اهداف، راهکارهای اقتصادی 

.)Furqani, 2015:pp 8-9(اسالم و همچنین، رفتارشناسی انسان مسلمان جای می دهد

1. Loss Aversion Theory.
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یف اقتصاد اسالمی از نگاه فاروقی  دسته .۱شکل   )۲۰۱۵(بندی تعار

ها  گزاره یریارگک را به مطالعه، استخراج و به یاقتصاد اسالم ران مسلمانکمتف یبرخ )،۲۰۱۵( یفاروق یبند اساس دستهبر

 یبه اهداف اسالم یابیدست ۀنیدر زم یا را مطالعه یز اقتصاد اسالمین ینند. گروهک یف میدر اقتصاد تعر یو اصول اسالم

حل آن  یها اهو ر یالت اقتصادکمش در حوزۀ یا مطالعه مثابه به یز اقتصاد اسالمین از آثار یا در پاره دانند. یدر اقتصاد م

انسان مسلمان) در انتخاب و رفتار انسان ( ۀمطالع مثابه را به یاقتصاد اسالمز ین یدر اسالم معرفی شده است. برخ

 .(Furqani, 2015: pp 1-24) اند ردهکقلمداد  یریگ میتصم

اقتصاد  یبیکف تریشامل تعار ن دستهیشده افزود. ا ف مطرحیز به تعاریرا ن یپنجم ۀد دستیبا یفاروق یبند ل دستهیمکت یبرا

 ۳۰ . در ادامهاست یر اقتصاد اسالمیالت، اهداف، رفتارها و تدابکمش یفل بررسکمت یه در آن اقتصاد اسالمکاست  یاسالم

 شود. میل یو تحل یمعرف هدر قالب پنج دست یشده از اقتصاد اسالم ف ارائهیتعر

 اقتصاد ۀاهداف اسالم در حوز  ۀمطالع ـ  الف

 ،(صدر »تحقق عدالت دنبال شود یدر راستا یاقتصاد یل است در زندگیه اسالم ماکاست  یراه« یاقتصاد اسالمـ 

 .)۳۷۷ـ۳۸۴ صص :ق۱۴۰۰

در  یعدالت یمانع از ب«ه ک) است یاله ین اسالمی(قوان »عتین و قواعد شریاربرد موازک«دانش و  یاقتصاد اسالمـ 

در برابر  »عمل به تعهداتشان یها برا آن کردنت خاطر افراد و قادرین رضایمأبا هدف ت یبه منابع ماد یل و دسترسیتحص

 .(Hasanuzzaman, 1984: p 50) خدا و جامعه است

مطالعۀ اصول 

 اسالمی در اقتصاد

مطالعۀ اهداف 

اسالم در حوزۀ 

 اقتصاد

مطالعۀ راه حل های 

اسالمی حل 

 مشکالت اقتصادی

مطالعۀ رفتار انسان 

 اقتصادی مسلمان

یف اقتصاد اسامی از نگاه فاروقی )۲۰1۵( شکل 1. دسته بندی تعار

براســاس دسته بندی فاروقی )2015(، برخی متفکران مســلمان اقتصاد اسالمی را به مطالعه، 

اســتخراج و به کارگیری گزاره ها و اصول اســالمی در اقتصاد تعریــف می کنند. گروهی نیز اقتصاد 

اسالمی را مطالعه ای در زمینۀ دستیابی به اهداف اسالمی در اقتصاد می دانند. در پاره ای از آثار نیز 

اقتصاد اســالمی به مثابه مطالعه ای در حوزۀ مشکالت اقتصادی و راه های حل آن در اسالم معرفی 

شــده است. برخی نیز اقتصاد اسالمی را به مثابه مطالعۀ رفتار انسان )انسان مسلمان( در انتخاب و 

.)Furqani, 2015: pp 1-24( تصمیم گیری قلمداد کرده اند

برای تکمیل دســته بندی فاروقی باید دستۀ پنجمی را نیز به تعاریف مطرح شده افزود. این دسته 

شــامل تعاریف ترکیبی اقتصاد اسالمی اســت که در آن اقتصاد اسالمی متکفل بررسی مشکالت، 

اهداف، رفتارها و تدابیر اقتصاد اسالمی است. در ادامه ۳0 تعریف ارائه شده از اقتصاد اسالمی در 

قالب پنج دسته معرفی و تحلیل می شود.

ـ  مطالعۀ اهداف اسام در حوزۀ اقتصاد الف  

ـ اقتصاد اســالمی »راهی است که اسالم مایل اســت در زندگی اقتصادی در راستای تحقق 

عدالت دنبال شود« )صدر، 1400ق: صص ۳84ـ۳77(.
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ـ اقتصاد اسالمی دانش و »کاربرد موازین و قواعد شریعت« )قوانین اسالمی الهی( است که 

»مانع از بی عدالتی در تحصیل و دسترســی به منابع مــادی با هدف تأمین رضایت خاطر 

Hasanuz-( تافراد و قادرکردن آن ها برای عمل به تعهداتشــان« در برابر خدا و جامعه اس

.)zaman, 1984: p 50

ـ اقتصاد اســالمی »راهی است که اســالم در زمینۀ رفتار فردی و اجتماعی در عرصۀ اقتصاد 

 Taskhiri, 1996: p( تجویز می کند« و قوانین اســالمی در این زمینه را بررســی می کنــد

.)120

ـ اقتصاد اســالمی بخشی از دکترین اجتماعی اسالم است که به »بررسی مشکالت انتخاب 

در مواجهــه با عدم اطمینــان و کمیابی منابع با هدف تقویت فــالح« در یک چهارچوب 

.)Hasan, 1998: pp 1-40( کل گرایانه می پردازد

ـ اقتصاد اسالمی »اقتصادی« است که بر جامعه ای حکم فرماست که »براساس تعالیم دینی 

اســتوار شده است. نهادهای این جامعه براساس اصول اسالمی کار می کنند؛ اعضای این 

جامعه نیز به ارزش های اســالمی باور دارند« و در زندگی روزمره شان راه مستقیم اسالمی 

.)Attia, 2007: p 224( را می روند

ـ اقتصاد اســالمی به نظامی گفته می شود که »توزیع ثروت و درآمد را میان همۀ افراد جامعه 

ســامان می دهد و امکان کســب درآمد و بهره منــدی از آن را فراهــم می کند« )خالدی، 

1984م: ص ۳(.

ـ اقتصاد اسالمی »مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که براساس مکتب اسالم 

شــکل گرفته است و سعی در ارائۀ الگویی مناســب برای بهبود زندگی اجتماعی با کمک 

تعالیم اسالمی دارد« )غفاری و یونسی، 1۳90: ص 17(.

ـ  مطالعۀ چگونگی دستیابی به اهداف اسامی در اقتصاد ب 

ـ اقتصاد اســالمی به مطالعۀ فالح انسان می پردازد که با استفاده از »سازمان دهی منابع زمین 

.)Khan, 1984: p 55( »براساس همکاری و مشارکت تحقق می یابد

ـ اقتصاد اســالمی علمی است که به مطالعۀ »چگونگی تأمین نیازهای انسان در سطح فردی 

 Ghanim,( و جمعی«، با به کارگیری منابع براساس چهارچوب و اصول اسالمی می پردازد

.)1991: p 65
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ـ اقتصاد اســالمی تالشی برای »فرمول بندی اقتصاد انسانی و اجتماعی« است که گستردگی 

.)Abu-Rabi, 1994: p 82( فردگرایی در اقتصاد کالسیک را نفی می کند

ـ اقتصاد اسالمی دانشی است که به »تحقق خوشبختی انسان ازطریق تخصیص و توزیع منابع 

کمیاب به شکلی هماهنگ با مقاصد )شریعت(« کمک می کند؛ بدون اینکه »محدودیتی 

غیرضــروری برای آزادای فردی« ایجاد کند، باعث بروز »عدم تعادل های مســتمر اقتصاد 

کالن و اکولوژیکی« شــود و یــا »به تضعیف خانواده و اســتحکام روحیۀ اخالقی جامعه 

.)Chapra, 2000: p 125( »بینجامد

ـ اقتصاد اسالمی علمی است که به »مطالعۀ بهترین شیوۀ ممکن در استفاده از منابع اقتصادی 

در دســترس«، به عنوان نعمت های الهی، »برای تولید بیشــترین مقدار ممکن از کاالها و 

خدمــات حالل موردنیاز جامعه« در زمان حــال و آینده و »توزیع عادالنۀ این محصوالت 

.)Yousri, 2002: p 28( براساس چهارچوب شریعت« و اصول آن می پردازد

ـ اقتصــاد اســالمی »روش و برنامۀ عملی اســالم بــرای تغییر وضع نامطلــوب اقتصادی، 

ســامان دهی روابط اقتصادی و ایجاد روابط صحیح اقتصادی« است )تسخیری، 1۳90: 

صص 190ـ189(.

ـ  مطالعات مشکات اقتصادی و راه حل هایش از نگاه اسامی ج 

ـ اقتصاد اسالمی یک »دانش اجتماعی ترکیبی« است که به »مطالعۀ مشکالت تولید، توزیع 

و مصرف« در چهارچوب سیستم ترکیبی مبادله و انتقال در طول زمان و »نتایج اجتماعی و 

.)Mannan, 1984: p 126( اخالقی آن« از نگاه عقالنیت اسالمی می پردازد

ـ اقتصاد اسالمی دانش اجتماعی است که به »مطالعۀ مشکالت اقتصادی مردمی که متأثر از 

.)Mannan, 1986: p 3( ارزش های اسالم« است، می پرازد

ـ اقتصاد اســالمی رویکردی در »تفسیر و حل مشــکالت اقتصادی انسان بر پایۀ ارزش ها، 

هنجارها، قوانین و نهادهای برخاســته و استخراج شــده از منابع معرفتی در اســالم است 

.)Haneef, 1997: pp 39-65(

ـ اقتصاد اســالمی »پاسخ« متفکران مسلمان به »چالش های اقتصادی« زمانشان است. آن ها در 

.)Siddiqi, 2005: pp 1-30( این تالش از قرآن و سنت و همچنین، عقل و تجربه بهره می گیرند

ـ تجربی واقعیت های  ـ اقتصاد اسالمی رشــتۀ علمی است که به دنبال »تجزیه و تحلیل نظری 
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اقتصادی« شناخته شــده و امکانات اقتصــادی ممکن، در پرتو اصول اســالمی عاری از 

استعمار، به منظور »کشف کارآمدترین ابزارهای تقویت تولید، توزیع عادالنۀ آن و مصرف 

متعادل« از نقطه نظر »کاهش مشــکالت اقتصادی« تسهیل و زیباکردن زندگی انسان برای 

.)Anjum, 1996: pp 53-90( صلح، تمول و توسعۀ تمامی انسان هاست

ـ اقتصاد اســالمی به »مطالعۀ منابع کمیاب و توســعۀ آن ها به منظور تأمین نیازهای انســان 

.)Masry, 1999: p 22( براساس قواعد اسالمی« می پردازد

ـ اقتصاد اســالمی شــاخه ای از معرفت اســت که به دنبال »تحلیل، تفسیر و حل مشکالت 

.)Iqbal & Lewis, 2009: p 13( اقتصادی« با مراجعه به روش شناسی اسالمی است

ـ اقتصاد اســالمی علمی اســت که از یک ســو، »احکام شــرعی و راه حل های اسالمی«، 

موضوع ها، مســتحدثه ها و دشــواری های اقتصادی و ازســوی دیگر، »نظریه ها و قوانین 

اقتصادی« را در پرتو آموزه ها و ارزش های اقتصادی بررســی می کند. تمام این »بررسی ها 

برای اســتخدام منابع با بیشــترین کارایی و توزیع تولیدات با بیشــترین درجه از عدالت« 

صورت می گیرد تا به »بیشــترین درجۀ رفاه، امنیت و ثبات« بینجامد )حطاب، 1424ق.: 

ص 9(.

ـ اقتصاد اســالمی مجموعه ای از اصول و مبادی اقتصادی مطرح شــده ازســوی اســالم در 

نصوص قرآن و ســنت و روش ها و طرح ها و »راه حل های اقتصادی« اتخاذشــده ازسوی 

مقامات حکومتی برمبنای آن است )فنجری، 1971: صص 58ـ57(.

ـ  مطالعۀ انتخاب های انسان مسلمان د 

ـ اقتصاد اســالمی »مطالعــۀ رفتار اقتصادی مســلمانان واقعی« در جامعه ای اســت که به 

 Metwally,( دکترین های اســالمی برآمده از قرآن، ســنت، اجماع و قیاس پایبند هستند

.)1993: p 1

Naqa-(  ـ اقتصاد اسالمی »مطالعۀ رفتار مسلمان نمونه در یک جامعۀ اسالمی مدرن« است

.)vi, 1994: p20

ـ اقتصاد اســالمی، به اختصار، به  »بررسی کمیابی و انتخاب براساس رویکرد اسالمی« و به 

بیانی مفصل تر، به »بررســی منابع کمیاب و توســعۀ  آن برای برآورده کردن نیازهای انسان 

براســاس احکام اســالمی« می پردازد. به بیانی مفصل ، اقتصاد اســالمی به بررسی تولید 
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ثروت )و لوازم این تولید در تخصیص منابع(، مصرف، مبادله و توزیع آن با توجه به اهداف 

و تعالیم اسالمی می پردازد )مصری، 2001: ص 22(.

ـ اقتصاد اســالمی »مطالعۀ رفتار اقتصادی« مردان و زنان به عنوان عامالن اقتصادی فردی و 

.)Kahf, 2003: pp 23-47( جوامع و پدیده های جمعی است

هـ  ـ  مطالعۀ مشکات، اهداف، رفتارها و تدابیر اقتصادی اسامی

ـ اقتصاد اســالمی مشتمل بر »اقتصاد تشریعی«، شــامل دو بخش نظام اقتصادی )وضعیت 

اقتصادی مطلوب و ارزیابی وضعیت اقتصادی موجود( و احکام اقتصادی )احکام تکلیفی 

و وضعی(؛ »اقتصاد تحلیلی« )تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی افراد به منظور دســتیابی به 

قدرت پیش بینی( و »اقتصاد تدبیری« )تدابیر مبتنی بر قواعد اقتصاد تشــریعی جهت بهبود 

وضعیت اقتصادی جامعه( است )دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1۳6۳: صص 14ـ8(.

ـ اقتصاد اســالمی »مجموعۀ احکام و مقررات اقتصادی اســت که مبتنی بر اصول، مبانی و 

قواعد اقتصــادی، نظریات و روش های هماهنگی را ارائــه می دهد تا از ماهیت، وظایف، 

اهداف و روابط اقتصادی انســان ها به دســت آید. روابط یادشــده بین انسان و طبیعت با 

خداوند متعال تصور می شــود و در مسیر تکاملی، انسان و جامعه را به قرب الی الله سوق 

می دهد« )حاجی، 1987م: ص ۳۳(.

ـ اقتصاد اســالمی متشــکل از مذهب و نظام اقتصادی اســالمی اســت. مذهب اقتصادی 

اسالمی مجموعه ای از »قواعد، اصول و اهدافی است که واقعیت اقتصادی بر آن بنا شده« 

و ازطرف خداوند وضع شده است )مانند اصل مالکیت حقیقی اموال برای خداوند و اصل 

لزوم ایجاد توازن اقتصادی(. نظام اقتصادی اسالمی عبارت است از »گام های عملیاتی که 

دولت برای اثرگذاری بر زندگی اقتصادی و تحقق اهداف معین شده برمی دارد« )ترکمانی، 

1990: صص 112ـ110(.

اقتصاد اســالمی مشتمل بر مکتب، نظام و علم اقتصاد اسالمی است. مذهب اقتصادی اسالم 

مشتمل بر »قواعد کلی اســالم برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزۀ تولید، توزیع و مصرف در 

جهت رفع دشواری ها و دستیابی به هدف های اقتصادی« است )میرمعزی، 1۳94: ص 1۳(. نظام 

اقتصادی اســالم »مجموعه ای نظام مند از رفتارهــا و روابط اقتصادی مطلوب در جهت هدف های 

موردنظر اسالم« اســت )میرمعزی،1۳90الف: صص 45ـ۳5(. علم اقتصاد اسالمی نیز دانشی 



45

ی 
الم

 اس
اد

ــ
ــ

ــ
تص

ی اق
صص

تخ
ن 

یو
س

می
ک

اســت که »هدف آن شناســایی راه های تحقق وضعیت اقتصادی مطلوب اسالمی مستنبط است« 

)میرمعزی، 1۳94ب: صص 20 و 24(.

اقتصاد اســالمی دارای دو بخش مذهب اقتصادی )بعد ثابــت( و نظام اقتصادی )بعد متغیر( 

اســت. مذهب اقتصاد اسالمی »اصول و سیاســت های اقتصادی« ثابتی است که از قرآن و سنت 

استنباط می شود. نظام اقتصادی اســالمی نیز حاکی از تطبیق این اصول بر شرایط مکانی و زمانی 

مختلــف و حاوی نظام ها و »راه حل های اقتصادی« بر پایۀ این اصول و اقتضائات محیطی هر دوره 

است )جنیدل، 1406ه: ص ۳1(.

یات اقتصاد اسامی 3.کارکردهای چهارگانۀ نظر

برای نظریات اقتصاد اســالمی به طور معمول کارکردهای متفاوت درنظر گرفته شده است.1 برخی 

محققان مســلمان برای نظریۀ اقتصاد اســالمی چهــار کارکرد متمایز شــناخت وضعیت موجود 

اقتصــاد جامعه، پیش بینی روند تحوالت اقتصادی جامعه، تبییــن وضعیت آرمانی اقتصاد جامعه 

و سیاســت گذاری برای اصالح وضعیت کنونی اقتصاد جامعه و رفع مشــکالت پیش رو را معرفی 

کرده اند.

الــف  ـ مطالعۀ رفتار واقعی افراد، گروه ها، بنگاه ها، بازارها و دولت: این وظیفه مشــابه همان 

کاری اســت که اقتصاد کالسیک می خواهد انجام دهد، اما به خاطر محدودیتی که بر خود تحمیل 

کــرده، از انجام آن عاجز اســت. این محدویت اکتفا به مطالعۀ رفتار نفع شــخصی و تعریف نفع 

شــخصی به منافع و ثروت مادی و ارضای تمایالت است. علم اقتصاد اسالمی باید رفتار انسان را 

بدون اینکه خود را به وســیلۀ فرض غیرواقعی به جنبۀ خاصی از آن محدود کند، آن گونه که هست، 

مطالعه کند.

ب ـ تبیین نوعی از رفتار که به تحقق اهداف منجر می شــود: از آنجا که رفتار واقعی همیشــه به 

تحقق اهداف منجر نمی شــود، علم اقتصاد اسالمی باید به تبیین رفتاری که به تحقق اهداف منجر 

می شــود نیز بپردازد. از آنجا که فرض بر این است که ارزش های اخالقی در راستای تحقق اهداف 

 چند کار انجام می دهنــد: 1. تبیین و پیش بینی پدیده های 
ً
1. بودوی )199۳( معتقد اســت کــه اقتصاددانان معموال

اقتصــادی، 2. توصیــف و اندازه گیری پدیده های اقتصــادی و اجتماعی، ۳. ارزیابی و توصیــه دربارۀ وضعیت ها و 
.)Boadway & Neil, 1993: pp 2-3( سیاست های اقتصادی و اجتماعی



46

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

انسانی قرار دارند، اقتصاد اسالمی  باید به بررسی ارزش ها و نهادهای اسالمی توجه کند و به  شکلی 

علمی به تحلیل اثر آن ها بر سالیق، ترجیحات و رفتار افراد بپردازد.

ج ـ تبیین اینکه چرا عامان اقتصادی به گونه ای که هســت رفتار می کنند، نه به گونه ای که باید 

رفتــار کنند: امکان متفاوت بودن رفتــار واقعی و ایدئال این وظیفه را برای اقتصاد اســالمی ایجاد 

می کند که به تبیین این امر بپردازد که چرا رفتار عامالن اقتصادی از وضعیت ایدئال فاصله دارد.

دـ  ارائۀ راهبرد عملی برای تحول اجتماعی، اقتصادی و سیاسی: از آنجا که یکی از اهداف اولیۀ علوم 

کمک به بهبود وضعیت بشر است، اقتصاد اسالمی باید راهبردی عملی برای تحول اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی ارائه دهد؛ راهبردی که بتواند تاحدممکن رفتار همۀ بازیگران مؤثر بازار بر تخصیص و توزیع منابع 

را در راستای تحقق اهداف مطلوب قرار دهد. در این راستا نمی توان افراد را مجبور کرد؛ چراکه اجبار هرگز 

نتیجه بخش نبوده و نیست و تنها موجب برخوردهای خشن و لجوجانه می شود. متابعت از الگوی پیامبران 

ازجمله رسول اعظم )صلی الله علیه و آله و سلم( بهترین راهبرد در این زمینه است. مأموریت اصلی آنان 

ایجاد تحول فردی و اجتماعی بود. آنان تالش می کردند این کار را با استفاده از آموزش، دادن انگیزۀ مناسب 

.)Chapra, 2000: p 127( و اصالح نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مؤثر بر رفتار انجام دهند

ثر بازار بر تخصیص و توزیع منابع را در راستای تحقق اهداف مطلوب قرار دهد. ؤبازیگران م ۀرفتار هم ممکنبتواند تاحد

بخش نبوده و نیست و تنها موجب برخوردهای خشن و  راد را مجبور کرد؛ چراکه اجبار هرگز نتیجهتوان اف در این راستا نمی

) بهترین راهبرد در این الله و علیه و آله و سلم لیشود. متابعت از الگوی پیامبران ازجمله رسول اعظم (ص لجوجانه می

کردند این کار را با استفاده از آموزش،  نان تالش میزمینه است. مأموریت اصلی آنان ایجاد تحول فردی و اجتماعی بود. آ

 Chapra, 2000: p( ثر بر رفتار انجام دهندؤدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مامناسب و اصالح نه ۀدادن انگیز

127.( 

 

یۀ کارکردهای. ۲ شکل  اسالمی اقتصاد نظر

بینی،  اقتصاد اسالمی را در قالب پنج کارکرد توصیف، تبیین، پیش ۀتوان کارکردهای نظری تر می با نگاهی جامع

 سیاست جای داد: ۀو توصی داوری ارزش

اقتصاد  های هگیری وضعیت اقتصادی کشورها با رویکرد اسالمی یکی از وظایف نظری : توصیف و اندازهتوصیفـ  الف

  اسالمی است. مباحث مرتبط با شاخص
ً
 .کنند هدف را دنبال می این های اقتصاد اسالمی عمدتا

یۀ  کارکردهای نظر

 اقتصاد اسالمی

توصیف رفتار 

منتهی به اهداف 

 مطلوب

تبین رفتار 

 عامالن اقتصادی

راهبرد ایجاد 

تحول اجتماعی، 

سیاسی و 

 اقتصادی

تبیین دالیل 

انحراف از رفتار 

 مطلوب

یۀ اقتصاد اسامی شکل ۲. کارکردهای نظر
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با نگاهی جامع تر می تــوان کارکردهای نظریۀ اقتصاد اســالمی را در قالب پنج کارکرد 

توصیف، تبیین، پیش بینی، ارزش داوری و سیاست گذاری جای داد.

الــف ـ  توصیف: توصیف و اندازه گیری وضعیت اقتصادی کشــورها با رویکرد اســالمی یکی از 

 
ً
وظایف نظریه های اقتصاد اســالمی اســت. مباحث مرتبط با شاخص های اقتصاد اسالمی عمدتا

این هدف را دنبال می کنند.

ب  ـ تبیین: تحلیل عوامل اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی با رویکرد اســالمی ناظر به کارکرد تبیینی 

نظریه های اقتصاد اسالمی است. تبیین به طور معمول ناظر به بیان علل وقوع پدیده های موردتحلیل 

اســت. نظریه هایی همچون نظریۀ رفتار مصرف کننده/ تولیدکنندۀ مسلمان به  دنبال تبیین چگونگی 

تصمیم افراد برای مصرف و تولید است.

ج  ـ پیش بینــی: نظریات اقتصاد اســالمی باید بتواننــد از روند تحوالت اقتصــادی و چگونگی 

تأثیرپذیری آن ها از سیاســت های اقتصادی نیز پیش بینی داشته باشند. هرچند تبیین و پیش بینی با 

یکدیگر ارتباط دارند، این دو کارکرد نظریات اقتصاد اسالمی قابل تمیز هستند.

د ـ ارزش داوری: قضاوت ارزشــی درمورد اهداف، موقعیت ها و اقدامات سیاستی نظام اقتصادی 

نیز ازجمله کارکردهای نظریه های اقتصاد اســالمی است. نظریۀ عدالت در اقتصاد اسالمی حاکی 

از ارزش داوری صورت گرفتــه دربــارۀ مالک اســتحقاق ها در توزیع درآمد و ثروت اســت. البته 

مبحث عدالت جنبه های تبیینی، پیش بینی و سیاســت گذاری نیز دارد، ولی این مقوالت متفاوت از 

معین کردن ابعاد ارزشی آن است.

ه  ـ سیاســت گذاری: طراحی و تجویز سیاست های مؤثر بر کاهش مشکالت اقتصادی و تقویت 

اهداف اقتصادی موردنظر اسالم کارکرد خروجی مهم نظریات اقتصاد اسالمی است. نظریه پردازی 

در اقتصاد اسالمی زمانی مفید است که خروجی سیاستی داشته باشد.
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توصیف

سنجش و اندازه گیری متغیرهای اقتصادی با رویکرد اسامی: شاخص های حسابداری ملی اسامی وغیره.

تبیین

یۀ مصرف در جامعۀ اسامی تحلیل عوامل اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی با رویکرد اسامی: نظر

پیش بینی

یۀ تأثیر مالیات ها بر کارایی  پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی: نظر

ارزش داوری

یۀ عدالت اقتصادی  ارزش داوری موقعیت ها، اهداف: نظر

سیاست گذاری

طراحی و توصیۀ سیاست برای دستیابی به اهداف نظام اقتصاد اسامی:  سیاست پولی،  مالی،  فرهنگ سازی اقتصادی

یه در اقتصاد اسامی شکل 3. کارکردهای نظر

 پنج نوع 
ً
تفکیک کارکردهای پنج گانۀ نظریه های اقتصاد اســالمی بدین معنا نیست که ما الزاما

نظریه در اقتصاد اســالمی داریم. یک نظریۀ اقتصاد اســالمی می توانــد ترکیبی از اهداف پنج گانۀ 

مورداشــاره را دنبال کند. بــرای نمونه، نظریۀ عدالت در اقتصاد اســالمی می توانــد هم تحلیلی 

ارزش داورانه در تعیین مالک های استحقاق داشته باشد، هم به ارائۀ شاخص های توصیفی بپردازد؛ 

تبیینی از عوامل اثرگذار بر تقویت یا تضعیف عدالت اقتصادی داشته باشد؛ به پیش بینی روند تغییر 

شــاخص های عدالت بپردازد و بالخره، توصیه های سیاســتی برای بهبود شاخص های عدالت در 

جامعۀ اسالمی ارائه دهد.

این نکته را هم باید درنظر گرفت که کارکردهای پنج گانۀ نظریه در اقتصاد اســالمی از یکدیگر 

منفصل نیســتند. پیش بینی نظریات اقتصاد اســالمی می تواند وابســته به قــدرت نظریات تبیینی 

 وابســته به کارکردهای چهارگانۀ 
ً
اقتصاد اسالمی باشد. سیاســت گذاری در اقتصاد اسالمی عمال

توصیف، ارزش داوری، توصیف، تبیین و پیش بینی اســت. برای نمونه، سیاســت گذاری در زمینۀ 

عدالت اقتصادی وابســته به این است که چه تعریفی از عدالت ارائه کنیم )ارزش داوری( و چگونه 

آن را شاخص بندی کنیم )توصیف(. داشتن تبیین درست از عوامل مؤثر بر تحقق عدالت اقتصادی 

)تبییــن( و پیش بینی دقیق تأثیر متغیرها و سیاســت ها بر تحقق عدالت اقتصــادی )پیش بینی( نیز 

پیش نیاز سیاست گذاری مناسب در حوزۀ عدالت اقتصادی است.
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بینی روند تغییر  فی بپردازد؛ تبیینی از عوامل اثرگذار بر تقویت یا تضعیف عدالت اقتصادی داشته باشد؛ به پیشتوصی

 اسالمی ارائه دهد. ۀهای عدالت در جامع های سیاستی برای بهبود شاخص خره، توصیههای عدالت بپردازد و باأل شاخص

بینی  نظریه در اقتصاد اسالمی از یکدیگر منفصل نیستند. پیش ۀانگ نظر گرفت که کارکردهای پنجاین نکته را هم باید در

گذاری در اقتصاد اسالمی  تواند وابسته به قدرت نظریات تبیینی اقتصاد اسالمی باشد. سیاست نظریات اقتصاد اسالمی می

 
ً
گذاری  نمونه، سیاستبینی است. برای  داوری، توصیف، تبیین و پیش توصیف، ارزش ۀوابسته به کارکردهای چهارگان عمال

داوری) و چگونه آن را  عدالت اقتصادی وابسته به این است که چه تعریفی از عدالت ارائه کنیم (ارزش ۀدر زمین

بینی دقیق  ثر بر تحقق عدالت اقتصادی (تبیین) و پیشؤبندی کنیم (توصیف). داشتن تبیین درست از عوامل م شاخص

عدالت  ۀگذاری مناسب در حوز نیاز سیاست بینی) نیز پیش الت اقتصادی (پیشها بر تحقق عد تاثیر متغیرها و سیاست

 اقتصادی است.

 

یات کارکردهای ترابط. ۴ شکل  اسالمی اقتصاد نظر

 

 پیوندهای آرمانی و کارکردی اقتصاد اسالمی با سایر علوم انسانی اسالمی .٤

محققان  ۀعمدشود.  ای آن مشاهده می رشته بین گیری متمایز از جهت هویت در تعاریف اقتصاد اسالمی دو جهت

صورت ضمنی به پیوند آرمانی اقتصاد اسالمی با سایر  اهداف فرااقتصادی نظام اقتصادی اسالم، بهمسلمان با اشاره به 

علوم انسانی اسالمی اشاره دارند. مراد از پیوند آرمانی اقتصاد اسالمی با سایر علوم انسانی اسالمی این است که اقتصاد 

 ارزش داوری

 توصیف

 تبیین

 سیاست گذاری

 پیش بینی

یات اقتصاد اسامی شکل 4. ترابط کارکردهای نظر

4. پیوندهای آرمانی و کارکردی اقتصاد اسامی با سایر علوم انسانی اسامی

در تعاریف اقتصاد اسالمی دو جهت گیری متمایز از جهت هویت بین رشته ای آن مشاهده می شود. 

عمدۀ محققان مســلمان با اشــاره به اهداف فرااقتصادی نظام اقتصادی اسالم، به صورت ضمنی 

به پیوند آرمانی اقتصاد اســالمی با ســایر علوم انسانی اسالمی اشــاره دارند. مراد از پیوند آرمانی 

اقتصاد اســالمی با سایر علوم انسانی اسالمی این است که اقتصاد اسالمی عهده دار برخی اهداف 

فرااقتصادی همچون اســتحکام روحیۀ اخالقی و عدم تضعیف خانواده نیز دانسته شده  است که در 

.)Chapra, 2000: p 125( قلمرو اهداف اقتصاد اسالمی قرار نمی گیرد

توجه به ارتباط کارکردی علوم انسانی اسالمی زمینه ساز معرفی پیوند کارکردی اقتصاد اسالمی 

با ســایر علوم انسانی اسالمی است. اقتصاد اســالمی برای تحقق اهداف اقتصادی یا فرااقتصادی 

خود نیازمند داشتن اطالعاتی از ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه است. چنین اطالعاتی 

تنها با مطالعات بین رشته ای به دست می آید.
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جدول ۲. موضوع مطالعۀ اقتصاد اسامی

نظریه پردازموضوع مطالعۀ اقتصاد اسامی

)صدر، 1400ق: صص ۳84ـ۳77(روش اسالمی زندگی برای تحقق عدالت

روش جلوگیری از بی عدالتی در کســب منابع مادی و توانمندسازی در 
اجرای تعهدات با استفاده از قوانین شرعی

)Hasanuzzaman, 1984: p 50(

)Taskhiri, 1996: p 120(قوانین و تدابیر اسالم برای رفتار در عرصۀ اقتصاد
مشــکل انتخاب در شرایط کمیابی/ عدمش، اطمینان/ عدمش با هدف 

تقویت فالح در چهارچوبی کل گرایانه
)Hasan, 1998: pp 1-40(

)غفاری و یونسی، 1۳90: ص 17(الگوی بهبود زندگی اجتماعی با استفاده از تعالیم اسالمی
)Khan, 1984: p 55(سازمان دهی همکارانه و مشارکتی منابع زمین برای تحقق فالح انسان

چگونگــی تأمین نیازهای فردی و جمعی انســان بــا به کارگیری منابع 
براساس ضوابط شرعی

)Ghanim, 1991: p 65(

)Abu-Rabi, 1994: p 82(فرمول بندی اقتصاد انسانی، اجتماعی غیرفردگرایانه
چگونگی کمک به تحقق خوشبختی انسان ازطریق تخصیص و توزیع 
منابع کمیاب به شکلی هماهنگ با مقاصد شریعت بدون محدودسازی 
غیرضــروری آزادای فردی، بدون بروز عدم تعادل های مســتمر اقتصاد 
کالن و اکولوژیکی، بدون تضعیف خانواده و با استحکام روحیۀ اخالقی 

جامعه

)Chapra, 2000: p 125(

»بهترین شــیوۀ ممکن در اســتفاده از منابع اقتصادی در دســترس«، 
به عنوان نعمت های الهی، »برای تولید بیشترین مقدار ممکن از کاالها و 
خدمات حالل موردنیاز جامعه« در زمان حال و آینده و »توزیع عادالنۀ 

این محصوالت براساس چهارچوب شریعت« و اصول آن 

)Yousri, 2002: p 28(

»روش و برنامــۀ عملی اســالم برای تغییر وضــع نامطلوب اقتصادی، 
سامان دهی روابط اقتصادی و ایجاد روابط صحیح اقتصادی«

)تسخیری، 1۳90: صص 190ـ189(

»مشکالت تولید، توزیع و مصرف« در چهارچوب سیستم ترکیبی مبادله 
و انتقال در طول زمان و »نتایج اجتماعی و اخالقی آن« از نگاه عقالنیت 

اسالمی
)Mannan, 1984: p 126(

)Mannan, 1986: p 3(»مطالعۀ مشکالت اقتصادی مردم متأثر از ارزش های اسالم«
»تفســیر و حل مشکالت اقتصادی انســان بر پایۀ ارزش ها، هنجارها، 
قوانین و نهادهای برخواسته و استخراج شده از منابع معرفتی در اسالم«

)Haneef, 1997: pp 39-65(

»پاســخ« متفکران مســلمان به »چالش های اقتصادی« زمانشــان با 
بهره گیری از قرآن، سنت، عقل و تجربه 

)Siddiqi, 2005: pp 1-30(

ـ تجربی واقعیت های اقتصادی« شناخته شده و  »تجزیه و تحلیل نظری 
امکانات اقتصادی ممکن در پرتو اصول اســالمی عاری از استعمار، به 
منظور »کشــف کارآمدترین ابزارهای تقویت تولید، توزیع عادالنۀ آن و 
مصرف متعادل« از منظر »کاهش مشــکالت اقتصادی« تسهیل و زیبا 

کردن زندگی انسان برای صلح، تمول و توسعۀ تمامی انسان ها 

)Anjum, 1996: pp 53-90(
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»منابع کمیاب و توســعۀ آن ها به منظور تأمین نیازهای انســان براساس 
قواعد اسالمی«

)Masry, 1999(

»تحلیل، تفسیر و حل مشکالت اقتصادی« با مراجعه به روش شناسی 
اسالمی

)Iqbal & Lewis, 2009(

»احکام شــرعی و راه حل های اســالمی«، موضوع ها، مستحدثه ها و 
دشواری های اقتصادی، بررســی »نظریه ها و قوانین اقتصادی« در پرتو 
آموزه ها و ارزش های اقتصادی به منظور استخدام منابع با بیشترین کارایی 
و توزیع تولیدات با بیشــترین درجه از عدالت برای دستیابی به بیشترین 

درجۀ رفاه، امنیت و ثبات

)حطاب، 1424ق: ص 9(

اصول و مبادی اقتصادی مطرح شــده ازسوی اسالم در نصوص قرآن و 
ســنت، روش ها و طرح ها و »راه حل های اقتصادی« اتخاذشده ازسوی 

مقامات حکومتی برمبنای آن
)فنجری، 1971: صص 58ـ57(

»رفتار اقتصادی مســلمانان واقعی« در جامعۀ پایبنــد به دکترین های 
اسالمی برآمده از قرآن، سنت، اجماع و قیاس

)Metwally, 1993: p 22(

)Naqavi, 1994: p 13(»رفتار مسلمان نمونه در یک جامعۀ اسالمی مدرن«
»کمیابی و انتخاب براســاس رویکرد اسالمی، بررسی منابع کمیاب و 
توسعۀ آن برای برآورده کردن نیازهای انســان براساس احکام اسالمی، 
بررســی تولید ثروت )و لوازم این تولید در تخصیص منابع(، مصرف، 

مبادله و توزیع آن با توجه به اهداف و تعالیم اسالمی«

)مصری، 2001: ص 22(

»رفتار اقتصادی« مردان و زنان به عنوان عامالن اقتصادی فردی و جوامع 
و پدیده های جمعی

)Kahf, 2003: pp 23-47(

وضعیت اقتصادی مطلوب، ارزیابی وضعیت اقتصادی موجود، احکام 
اقتصادی تکلیفی و وضعی، تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی افراد به منظور 
دستیابی به قدرت پیش بینی، تدابیر مبتنی بر قواعد اقتصاد تشریعی جهت 

بهبود وضعیت اقتصادی جامعه

)دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه، 1۳6۳: 
صص 14ـ8(

»احکام و مقررات اقتصادی« مبتنی بر اصول، مبانی و قواعد اقتصادی، 
نظریات و روش های هماهنگی در مسیر تکاملی برای دستیابی انسان و 

جامعه به قرب الی الله 
)حاجی، 1987م: ص ۳۳(

»قواعد، اصول و اهدافی اســت که واقعیت اقتصادی بر آن بنا شده« و 
ازطرف خداوند وضع شده اند )مانند اصل مالکیت حقیقی اموال برای 
خداوند، اصل لزوم ایجاد توازن اقتصادی( و »گام های عملیاتی دولت 

برای اثرگذاری بر زندگی اقتصادی و تحقق اهداف معین شده اند«.

)ترکمانی، 1990: صص 112ـ110(

اســتنباط قواعد کلی اســالم برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزۀ 
تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع دشــواری ها و دستیابی به اهداف 

اقتصادی، شناسایی راه های تحقق وضعیت اقتصادی مطلوب اسالمی

)میرمعزی، 1۳94الف: ص 1۳(
)میرمعزی، 1۳94ب: صص 20 و 24(.

اســتنباط »اصول و سیاســت های اقتصادی« ثابت از قرآن و ســنت، 
تطبیق این اصول بر شــرایط مکانی و زمانی مختلف، ارائۀ »راه حل های 

اقتصادی« بر پایۀ این اصول و اقتضائات محیطی هر دوره
)جنیدل، 1406ه: ص ۳1(.
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رویکــرد دوم در تعاریف اقتصاد اســالمی، تبعیت از رویۀ رایــج در اقتصاد متعارف در تبدیل 

اقتصاد به دانش انتخاب اســت. اگرچه چنین رویکردی باعث پیوند اقتصاد اســالمی با سایر علوم 

انســانی اسامی  می شــود، از نوع پیوند تهاجمی و نه تعاملی اســت که منطق انتخاب اقتصادی را 

بر ســایر انتخاب ها غالب می کند. اینکه اقتصاد اســالمی را همانند اقتصاد متعارف به عنوان دانش 

انتخاب قلمداد کنیم قلمرو نظریات اقتصادی را به حوزۀ مطالعات غیراقتصادی گسترش می دهد؛ این 

درحالی است که اقتصاد به واسطۀ جداشــدن از سایر علوم اجتماعی و استفاده نکردن از دستاوردهای 

آن ها با مشــکالت نظری و عملی زیادی مواجه شده است. این امر بدین معناست که به جای گسترش 

دامنه و قلمرو مطالعاتی اقتصاد به سایر حوزه های مطالعاتی علوم اجتماعی باید از دستاوردهای آن ها 

برای بهبود نظریات اقتصادی استفاده کرد.

الف  ـ پیوندهای آرمانی اقتصاد اسامی و علوم انسانی اسامی

در تعاریف اقتصاد اســالمی دو ســطح از اهداف اقتصــادی و فرااقتصادی بــرای نظام اقتصادی 

اســالمی قابل تفکیک است. نظام اقتصادی از یک ســو، عهده دار تحقق اهداف اقتصادی همچون 

عدالت اقتصادی و رفاه شده است؛ ازسوی دیگر، در کنار این هدف ها، برای نظام اقتصادی اهداف 

فرااقتصادی همانند ممانعت از تضعیف خانواده نیز درنظر گرفته شده است.

های مطالعاتی  جای گسترش دامنه و قلمرو مطالعاتی اقتصاد به سایر حوزه هه بکزیادی مواجه شده است. این امر بدین معناست 

 رد.کها برای بهبود نظریات اقتصادی استفاده  علوم اجتماعی باید از دستاوردهای آن

 پیوندهای آرمانی اقتصاد اسالمی و علوم انسانی اسالمیـ  الف

است.  کیکبرای نظام اقتصادی اسالمی قابل تف فرااقتصادیاقتصاد اسالمی دو سطح از اهداف اقتصادی و  در تعاریف

سوی دیگر، در از ؛رفاه شده است و دار تحقق اهداف اقتصادی همچون عدالت اقتصادی سو، عهده نظام اقتصادی از یک

 نظر گرفته شده است.درهمانند ممانعت از تضعیف خانواده نیز  فرااقتصادیاهداف برای نظام اقتصادی  ،ها هدفکنار این 

 

 اسالم اقتصادی نظام فرااقتصادی و اقتصادی اهداف. ۵ شکل

 اهداف اقتصاد اسالمی از نگاه محققان مسلمان .۳جدول

 اهداف ابعاد

اهداف 

 اقتصادی

 صدیقی، حطاب)؛ ،یسری ،(صدر عدالت

(ابورابی)؛ ممانعت از  تخصیص منابع (غنیم، مصری)؛ ایجاد اقتصاد انسانی و اجتماعیتأمین نیازهای فردی و اجتماعی با 

 ۀایجاد عدم تعادل اقتصاد کالن و اکولوژیکی (چپرا)؛ چگونگی تخصیص منابع کمیاب براساس قواعد شریعت؛ بهترین شیو

آن (چپرا، یسری)؛  ۀز جامعه و توزیع عادالنچگونگی تولید بیشترین میزان کاال و خدمات موردنیا ؛استفاده از منابع در دسترس

ها و قوانین اسالمی؛  آثار و چگونگی حل آن براساس ارزش ؛تولید، توزیع و مصرف) ۀ(در زمین مشکالت اقتصادی ۀمطالع

آن و مصرف متعادل؛ کاهش مشکالت اقتصادی؛ تحلیل، تفسیر و  ۀکشف کارآمدترین ابزارهای تقویت تولید، توزیع عادالن

شناسی اسالمی (منان، حنیف، صدیقی، انجم؛ اقبال و لوئیس)؛ استخدام منابع با  شکالت اقتصادی با مراجعه به روشحل م

 رفاه، امنیت و ثبات (حطاب) ۀبیشترین کارایی و توزیع تولیدات با بیشترین درجه از عدالت برای دستیابی به بیشترین درج

اهداف 

 فرااقتصادی

تمامی  ۀزندگی انسان برای صلح، تمول و توسع کردنحقق خوشبختی انسان (چپرا)؛ تسهیل و زیبا خان)؛ ت ر حسن، (زبی فالح

 (چپرا) اخالقی ۀها، ممانعت از تضعیف خانواده (چپرا)؛ تقویت روحی انسان

 

 اهداف فرااقتصادی

فرهنگی، سیاسی، (

 )اجتماعی

اهداف 

 اقتصادی

شکل ۵. اهداف اقتصادی و فرااقتصادی نظام اقتصادی اسام
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جدول3. اهداف اقتصاد اسامی از نگاه محققان مسلمان
اهدافابعاد

اهداف 
اقتصادی

عدالت )صدر، یسری، صدیقی، حطاب(؛
تأمین نیازهای فردی و اجتماعی با تخصیص منابع )غنیم، مصری(؛ ایجاد اقتصاد انسانی و اجتماعی 
)ابورابی(؛ ممانعت از ایجاد عدم تعادل اقتصاد کالن و اکولوژیکی )چپرا(؛ چگونگی تخصیص منابع 
کمیاب براســاس قواعد شریعت؛ بهترین شیوۀ استفاده از منابع در دسترس؛ چگونگی تولید بیشترین 
میزان کاال و خدمات موردنیاز جامعه و توزیع عادالنۀ آن )چپرا، یسری(؛ مطالعۀ مشکالت اقتصادی 
)در زمینۀ تولید، توزیع و مصرف(؛ آثار و چگونگی حل آن براساس ارزش ها و قوانین اسالمی؛ کشف 
کارآمدترین ابزارهای تقویت تولید، توزیع عادالنۀ آن و مصرف متعادل؛ کاهش مشکالت اقتصادی؛ 
تحلیل، تفسیر و حل مشکالت اقتصادی با مراجعه به روش شناسی اسالمی )منان، حنیف، صدیقی، 
انجم؛ اقبال و لوئیس(؛ استخدام منابع با بیشترین کارایی و توزیع تولیدات با بیشترین درجه از عدالت 

برای دستیابی به بیشترین درجۀ رفاه، امنیت و ثبات )حطاب(

اهداف 
فرااقتصادی

فالح )زبیر حسن،  خان(؛ تحقق خوشبختی انسان )چپرا(؛ تسهیل و زیبا کردن زندگی انسان برای صلح، 
تمول و توسعۀ تمامی انسان ها، ممانعت از تضعیف خانواده )چپرا(؛ تقویت روحیۀ اخالقی )چپرا(

ب ـ اهداف اقتصادی

اقتصاددانان مسلمان اهداف اقتصادی متعددی درنظر گرفته اند. در برخی تعاریف، اقتصاد اسالمی 

متکفل بررسی چگونگی تحقق اهداف دیگری همچون رشد اقتصادی و رفاه نیز قلمداد شده است. 

این مفهوم گاهی در قالب هدف تخصیص بهینۀ منابع به نیازها بیان شده است. صدیقی در بررسی 

کید می کند که »رفاه اقتصادی یکی از اهدافی است  خود از تحقیقات اقتصاد اسالمی بر این نکته تأ

کید کرده اند، گرچه هر یک از آن ها اهداف غیراقتصادی دیگری را نیز  که تمام نویســندگان بر آن تأ

ذکر کرده اند«. وی به اهداف دیگری همچون کارایی، آرامش، ریشه کن کردن فقر و ترس از جامعه، 

تأمین نیازهای اساســی تمام افراد جامعه، حداکثرکردن بهره برداری از منابع، بهره گیری هرچه بهتر 

از بیشــترین منابع، برابری فرصت ها نیز اشاره می کند )صدیقی،1۳74: صص 271ـ270(. شهید 

صدر توجه خاصی به عدالت اقتصادی دارد )صدر، 1400ق: ص ۳48(.

در میان اهداف اقتصادی، ســه هدف رشــد اقتصادی، عدالت اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی در 

بسیاری از تعاریف موردتوجه است. برخی محققان با اشاره به روایتی از امام صادق )علیه السالم(، رشد، 

عدالت و امنیت اقتصادی را به عنوان سه هدف محوری در اقتصاد اسالمی یا نظام اقتصادی اسالم معرفی 

می کنند )میرمعزی،1۳90: ص 175(. امام صادق )علیه  السالم( در این روایت امنیت، عدالت و فراوانی را 

سه نیاز عمومی تمامی انسان ها بیان می فرمایند )مجلسی، 140۳ ق، ج 75: ص 2۳4(.
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ج ـ اهداف فرااقتصادی اقتصاد اسامی

در تعاریف اقتصاد اسالمی، اهداف فرااقتصادی همچون چون فالح، خوشبختی، آرامش، ممانعت 

از تضعیف خانواده، تأمین نیازهای معنوی، صیانت و حفظ آزادی انســان، رشد اخالقی برای نظام 

اقتصادی اسالم درنظر گرفته شده است )صدیقی، 1۳74: صص 271ـ270(.

دـ دو رویکرد در اهداف فرااقتصادی اقتصاد اسامی

در زمینۀ اهداف فرااقتصادی اقتصاد اســالمی دو رویکرد در تعاریف اقتصاد اسالمی قابل مشاهده 

است. برخی از محققان اهداف فرااقتصادی همچون خوشبختی بشر را در کنار اهداف اقتصادی و 

حتی با اولویتی باالتر مطرح می کنند. اگر اهداف مســتقیم و غیرمستقیم اقتصاد اسالمی را در طول 

یکدیگر بدانیم، دســتیابی به اهداف نظام اقتصادی اسالم مقدمه ای برای تحقق اهداف فرااقتصادی 

اســت که از جهت اهمیت ارزشــی در موقعیت باالتری قرار می گیرد. در این راستا، تحقق اهداف 

اقتصادی اســالم مقدمه ای برای تحقق هدف خلقت، یعنی دستیابی به حیات طیبه و سعادت دنیا و 

آخرت انسان )قرب الهی و تحقق خلیفة اللهی(، است.

برخی دیگر از محققان اهداف فرااقتصادی را قید عملکرد نظام اقتصادی اسالمی درنظر گرفته اند. 

برای نمونه، چپرا در تعریف خود اشاره می کند که اقتصاد اسالمی نباید آسیبی به استحکام خانواده 

وارد کند و یا رشــد اخالقی را متوقف کند: »اقتصاد اســالمی دانشی است که به تحقق خوشبختی 

انســان ازطریق تخصیص و توزیع منابع کمیاب به شــکلی هماهنگ با مقاصد )شــریعت( کمک 

می کند؛ بدون اینکه محدودیتی غیرضروری برای آزادی فردی ایجاد کند، باعث بروز عدم تعادل های 

مســتمر اقتصاد کالن و اکولوژیکی شود و یا به تضعیف خانواده و استحکام روحیۀ اخالقی جامعه 

.)Chapra, 2000: p 125( بینجامد

 نظام اقتصادی اسالمی عهده دار 
ً
اشــاره به این اهداف این پرسش را مطرح می کند که آیا اساسا

تحقق چنین اهدافی اســت و یا تأمین آن ها را باید به سایر زیرنظام های حکومت اسالمی همچون 

ـ تربیتی و سیاســی اســالمی واگذار کرد. اگر چنین باشد، اقتصاد اسالمی  نظام اجتماعی، فرهنگی 

به مثابه یک دانش نیز عهده دار بررســی چگونگی تحقق این اهداف نخواهد بود؛ بلکه مطالعۀ این 

اهداف را باید به سایر علوم انسانی اسالمی ازجمله جامعه شناسی اسالمی و علوم سیاسی اسالمی 

واگذار کرد.

با نگاهی بین رشته ای به اقتصاد اسالمی، شبهۀ باال قابل رفع است. بر این اساس، می توان گفت 
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که در رویکرد اســالمی، تحقق اهداف اقتصادی اسالم مقدمه ای برای تحقق هدف خلقت، یعنی 

دستیابی به حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت انسان )قرب الهی و تحقق خلیفة اللهی( است. اگر 

پیوســتگی اهداف زیرنظام های اسالمی را بپذیریم، اقتصاد اسالمی نمی تواند در مطالعۀ چگونگی 

تحقق اهداف اقتصادی اســالم از اهداف فرااقتصادی غافل باشــد. اقتصاد اســالمی حداقل باید 

بســتری را فراهم کند که تحقق اقتصاد اسالمی ضرری برای اهداف سایر نظام های اسالم ازجمله 

ـ  تربیتی، اجتماعی و سیاسی اسالمی نداشته باشد. نظام فرهنگی 

لی کمیاب به شکطریق تخصیص و توزیع منابع انسان از ه به تحقق خوشبختیکاقتصاد اسالمی دانشی است « کند:

ند، باعث بروز کی فردی ایجاد آزاد ه محدودیتی غیرضروری برایکند؛ بدون اینک می کمکهماهنگ با مقاصد (شریعت) 

 اخالقی جامعه بینجامد ۀام روحیکخانواده و استحی شود و یا به تضعیف کولوژیکالن و اکهای مستمر اقتصاد  عدم تعادل

(Chapra, 2000: p 125). 

  را مطرح می پرسشاشاره به این اهداف این 
ً
و  استدار تحقق چنین اهدافی  نظام اقتصادی اسالمی عهده کند که آیا اساسا

تربیتی و سیاسی اسالمی ـ  فرهنگیهای حکومت اسالمی همچون نظام اجتماعی،  سایر زیرنظامبه ها را باید  یا تأمین آن

دار بررسی چگونگی تحقق این اهداف نخواهد  یک دانش نیز عهده مثابه واگذار کرد. اگر چنین باشد، اقتصاد اسالمی به

و علوم سیاسی اسالمی  شناسی اسالمی د به سایر علوم انسانی اسالمی ازجمله جامعهاین اهداف را بای ۀبود؛ بلکه مطالع

 واگذار کرد.

رد کتوان گفت که در روی باال قابل رفع است. بر این اساس، می ۀ، شبهای به اقتصاد اسالمی رشته هی بیننگا با

دستیابی به حیات طیبه و سعادت دنیا و  یعنی ،ای برای تحقق هدف خلقت اسالمی، تحقق اهداف اقتصادی اسالم مقدمه

های اسالمی را بپذیریم، اقتصاد  است. اگر پیوستگی اهداف زیرنظام ،اللهی) ةآخرت انسان (قرب الهی و تحقق خلیف

غافل باشد. اقتصاد اسالمی  فرااقتصادیهداف اقتصادی اسالم از اهداف چگونگی تحقق ا ۀتواند در مطالع اسالمی نمی

جمله نظام های اسالم از سایر نظامحداقل باید بستری را فراهم کند که تحقق اقتصاد اسالمی ضرری برای اهداف 

 تربیتی، اجتماعی و سیاسی اسالمی نداشته باشد.ـ  فرهنگی

 

 ها نظام سایر با اقتصادی نظام ترابط. ۶ شکل

 نظام فرهنگی ـ تربیتی

نظام 

 اجتماعی

 نظام اقتصادی

 نظام سیاسی

شکل 6. ترابط نظام اقتصادی با سایر نظام ها

اگر بپذیریم که اقتصاد اسالمی در برابر تحقق اهداف فرااقتصادی نیز مسئولیت دارد و یا حداقل 

نبایــد تحقق اهداف اقتصادی مانعی برای اهداف فرااقتصادی باشــد، چنین هدف گذاری نیازمند 

فهم درستی از این اهداف فرااقتصادی است. اقتصاددان باید بداند که اسالم چه اهدافی را در نظام 

فرهنگی، سیاســی و اجتماعی خود دنبال می کند؛ از شــاخص های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

باخبر باشــد و بتواند نتایج سیاست های خود بر این شاخص ها را رصد کند. اقتصاددانان برای فهم 

درســت اهداف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اســالم نیازمند کمک محققان سایر رشته های علوم 

انسانی اسالمی ازجمله یافته های جامعه شناســی و علوم سیاسی اسالمی هستند. از این ارتباط با 

عنوان پیوند آرمانی میان علوم انسانی اسالمی یاد کردیم.
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رویکرد آرمانی بین رشــته ای در عمل، در ادبیات توســعۀ اقتصادی ظهور و بروز یافته اســت. 

اقتصاددانان هنگام شاخص بندی اهداف توسعه، تنها در سطح اهداف اقتصادی همچون رشد باقی 

نمانده اند؛ بلکه به اهداف اجتماعی، فرهنگی و سیاســی توســعه نیز توجه کرده اند. برای نمونه، در 

شاخص توسعۀ انسانی، عالوه بر درآمد، بهداشــت به منزلۀ شاخصی اجتماعی و باسوادی به منزلۀ 

شاخصی فرهنگی موردتوجه قرار گرفته است. محققان اقتصاد اسالمی نیز هنگام بحث از شاخص 

توســعۀ انسانی با رویکرد اســالمی، به مقولۀ اخالق توجه کرده و شاخص های آن را وارد شاخص 

تعدیل یافتۀ توســعۀ انســانی اســالمی کرده اند. در ادبیات تاب آوری اقتصادی نیــز به ارتباط میان 

تاب آوری اقتصادی با تاب آوری اجتماعی و فرهنگی توجه شده است.

یات سایر علوم انسانی اسامی یات اقتصاد اسامی و نظر هـ  ـ پیوندهای کارکردی نظر

از آنجــا که واقعیــت اقتصادی درآمیخته با واقعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاســی اســت، تالش 

اقتصاددانان مســلمان برای اثرگذاری بر رفتارها و کارکردهای اقتصادی نیازمند فهم ایشان از امور 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اســت. همین امر موجب پیوند کارکردی بین اقتصاد اسالمی و سایر 

علوم انسانی اسالمی می شود.

تعامل کارکردی نظریات اقتصاد اســالمی و نظریات ســایر علوم انسانی اسالمی در حوزه های 

مختلفی قابل رصد است. برای نمونه، از آنجا که عملکرد نظام سیاسی بر کارکرد نظام اقتصادی نیز 

مؤثر است، تحلیل تعامل این دو نظام نیازمند مطالعات بین رشته ای اقتصاد سیاسی است. براساس 

تحلیل های اقتصاد سیاســی، اگر توزیع قدرت در نظام سیاســی به درستی صورت نگیرد و ساختار 

سیاســی باعث بروز مشکل انتخاب عمومی شــود، نظام اقتصادی نمی تواند کارکرد مناسب خود 

را داشــته باشد. این همان مشکلی اســت که در ادبیات بخش عمومی موردبحث قرار گرفته است. 

در نظام های دموکراتیک، ممکن اســت سیاست مداران برای جلب رأی مردم ناگزیر از تصمیم های 

اقتصادی شــوند که منافع جمع را تأمین نکند و تنها در خدمت انتخاب مجدد سیاســتمدار حاکم 

شــود. در این موارد، اقتصاددان باید فهم مناسبی از نظام سیاســی و کارکرد آن داشته باشد. چنین 

نیازی زمینۀ شکل گیری ادبیات اقتصاد سیاسی را فراهم کرده است که بدان اشاره خواهد شد.
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 اسالمی انسانی علوم ترابط. ۷ شکل

کارکردهای نظریات اقتصاد اسالمی در تبیین،  ۀهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به بهبود هم فهم عملکرد نظام

ای  رهوری در اقتصاد باشند، چا دنبال بهبود بهره اگر اقتصاددانان به کند. برای نمونه، سیاست کمک می ۀبینی و توصی پیش

گاهی از این امور، نیازمند توجه اقتصاددانان به  ثر بر بهرهؤو اجتماعی م ندارند که از عوامل فرهنگی گاه باشند. آ وری آ

 لوم تربیتی اسالمی است.شناسی، مدیریت و ع شناسی، روان های دانشی همچون جامعه گرفته در حوزه مطالعات صورت

 

یۀ کارکردهای بر انسانی علوم فهم تأثیر. ۸ شکل  اسالمی اقتصاد نظر

 

 ای اقتصاد اسالمی رشته هایی از مطالعات بین نمونه .۵

 ۀهای مختلفی شکل بگیرد. در این بخش به اختصار به دو حوز تواند در حوزه ای اقتصاد اسالمی می رشته مطالعات بین

اقتصاد  ۀدر زمین پردازیم. اقتصاد سیاسی و تعلیم و تربیت اقتصادی با رویکرد اسالمی می ۀای در زمین رشته بین ۀمطالع

 علوم تربیتی اسالمی

 جامعه

 شناسی 

 اسالمی

 اقتصاد اسالمی

علوم 

سیاسی 

 اسالمی

فهم عملکرد نظام فرهنگی، 

 سیاسی، اجتماعی

 تبیین

 پیش بینی

) سیاست(تجویز   

شکل 7. ترابط علوم انسانی اسامی

فهم عملکرد نظام های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به بهبود همۀ کارکردهای نظریات 

اقتصاد اســالمی در تبییــن، پیش بینی و توصیۀ سیاســت کمک می کند. بــرای نمونه، اگر 

اقتصاددانان به دنبال بهبود بهره وری در اقتصاد باشــند، چاره ای ندارند که از عوامل فرهنگی 

گاهی از این امور، نیازمند توجه اقتصاددانان به  گاه باشــند. آ و اجتماعی مؤثر بر بهره وری آ

مطالعات صورت گرفته در حوزه های دانشی همچون جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت 

و علوم تربیتی اسالمی است.

 

 اسالمی انسانی علوم ترابط. ۷ شکل

کارکردهای نظریات اقتصاد اسالمی در تبیین،  ۀهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به بهبود هم فهم عملکرد نظام

ای  رهوری در اقتصاد باشند، چا دنبال بهبود بهره اگر اقتصاددانان به کند. برای نمونه، سیاست کمک می ۀبینی و توصی پیش

گاهی از این امور، نیازمند توجه اقتصاددانان به  ثر بر بهرهؤو اجتماعی م ندارند که از عوامل فرهنگی گاه باشند. آ وری آ

 لوم تربیتی اسالمی است.شناسی، مدیریت و ع شناسی، روان های دانشی همچون جامعه گرفته در حوزه مطالعات صورت

 

یۀ کارکردهای بر انسانی علوم فهم تأثیر. ۸ شکل  اسالمی اقتصاد نظر

 

 ای اقتصاد اسالمی رشته هایی از مطالعات بین نمونه .۵

 ۀهای مختلفی شکل بگیرد. در این بخش به اختصار به دو حوز تواند در حوزه ای اقتصاد اسالمی می رشته مطالعات بین

اقتصاد  ۀدر زمین پردازیم. اقتصاد سیاسی و تعلیم و تربیت اقتصادی با رویکرد اسالمی می ۀای در زمین رشته بین ۀمطالع

 علوم تربیتی اسالمی

 جامعه

 شناسی 

 اسالمی

 اقتصاد اسالمی

علوم 

سیاسی 

 اسالمی

فهم عملکرد نظام فرهنگی، 

 سیاسی، اجتماعی

 تبیین

 پیش بینی

) سیاست(تجویز   

یۀ اقتصاد اسامی شکل 8. تأثیر فهم علوم انسانی بر کارکردهای نظر

۵. نمونه هایی از مطالعات بین رشته ای اقتصاد اسامی

مطالعات بین رشته ای اقتصاد اســالمی می تواند در حوزه های مختلفی شکل بگیرد. در این بخش 

به اختصار به دو حوزۀ مطالعۀ بین رشــته ای در زمینۀ اقتصاد سیاســی و تعلیم و تربیت اقتصادی با 

رویکرد اســالمی می پردازیم. در زمینۀ اقتصاد سیاسی اسالمی، نظریۀ مکانیسم ماشۀ ابن خلدون 
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به  منزلۀ نظریه ای بین رشــته ای معرفی شده است که تأثیر مشــکالت نظام سیاسی دورۀ اموی را بر 

افول تمدن اسالمی در قرن 1۳ میالدی بررســی می کند. نظریۀ تعلیم و تربیت اقتصاد اسالمی نیز 

نظریه ای در حوزۀ مطالعات بین رشته ای بین دانش اقتصاد و علوم تربیتی است.

الف  ـ مکانیسم ماشۀ ابن خلدون و اقتصاد سیاسی اسامی

ابن خلدون در پاسخ به این سؤال که چرا تمدن اسالمی پس از هفت قرن شکوفایی و در اوج باروری 

در آستانۀ سقوط قرار گرفت، از رویکردی بین رشته ای در تحلیل پیشرفت و انحطاط تمدن ها استفاده 

می کند. در تحلیل او بروز مشکل در عملکرد نظامی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تمدن اسالمی 

از مشــکل ایجادشده در نظام سیاسی برمی خیزد. وی ســقوط اندلس1 را نتیجۀ عصبیت حکومت 

امــوی می داند. با قدرت گرفتن حاکمان اموی، به تدریج عصبیت عربی و نفع طلبی هویت فتوحات 

اســالمی را تغییر داد. ِوبر، جامعه شــناس معاصر، انحراف این فتوحات را از دید جامعه شــناختی 

بررسی کرده و به تغییر مفهوم فتوحات اسالمی از »جنگ مقدس« به »جنگ برای غنایم و لذت های 

جسمی« اشاره کرده است )ترنز، 1۳80: ص 2۳6(.

ابن خلدون برای تحلیل دالیل افول تمدن اســالمی در قرن 1۳ میالدی، نظریه ای چندبعدی در 

زمینۀ توسعه و پیشــرفت ارائه می کند که حاکی از تعامل میان نظام سیاسی با سایر نظام ها ازجمله 

ـ اجتماعی و  نظام اقتصادی است. وی در تحلیل تمدنی خود به ارتباط بین متغیرهای مهم اقتصادی 

سیاســی توجه می کند. در تحلیل او، به رابطۀ میان حاکمیت یا قدرت سیاسی )G(، باورها و قواعد 

رفتاری یا شریعت )S(، مردم )N(، ثروت و موجودی منابع )W(، توسعه )g(، و عدالت )J( توجه 
2.)Chapra, 2006: p 5( شده است

1. اندلس )نام عربی( یکی از هفده بخش خودمختار کشور اسپانیاست و پایتخت آن شهر سیبیا یا سویل است. مسلمانان 
به مدت 781 سال )حدود 8 قرن(، یعنی از 711 تا 1492 میالدی، بر اندلس و نقاط دیگر اسپانیا حکومت کردند.

2. G: Sovereign or political authority;  S: Shariah; N: People; W: Wealth or stock of 
resources; g: Development; J: Justice.
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یۀ ماشۀ ابن خلدون شکل 9. نظر

در تحلیل ابن خلدون، عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی صورت دایره وار و به  هم وابسته هستند. 

هــر یک از این متغیرها بر بقیه تأثیر می گذارد و درمقابل از آن ها تأثیر می پذیرد. پویایی مدل کمک 

می کند توضیح دهیم چگونه عوامل سیاســی، اخالقی، نهادی، اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی در 

طول زمان و در تعامل با یکدیگر، منجربه توسعه و رکود، یا ظهور و سقوط یک اقتصاد یا یک تمدن 

می شــود. در مدل ابن خلــدون، آثار کارکرد این چرخۀ دایره ای طی یک دورۀ طوالنی سه نســلی یا 

.)Ibid( حدود 120 سال ظاهر شده است

براســاس نظریۀ مکانیسم ماشه1 ابن خلدون، اگر یکی از نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 

و اقتصادی بد عمل کند، این عملکرد بد همانند ماشه ای که کشیده می شود، عملکرد سایر نظام ها 

را نیز تخریب می کند. هنگامی که یکی از نظام ها عملکرد نامناســبی داشــته باشد، اگر نظام های 

دیگر نیز در همان جهت مانند ســازوکار ماشه واکنش نشــان دهند، فروپاشی ازطریق یک واکنش 

زنجیره ای شتاب خواهد گرفت، به نحوی که با گذشت زمان یافتن علت از معلول دشوار خواهد بود. 

اگر بخش های دیگر در همان جهت واکنش نشان ندهند، ممکن است فروپاشی یک بخش به دیگر 

.)Ibid( بخش ها منتقل نشود یا روند فروپاشی کند شود

از نگاه ابن خلدون، ظهور اســالم باعث شد که تمامی نظام های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 

1. Trigger Mechanism 



60

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

اجتماعی هم جهت کار کنند. اســالم )S( توانست همۀ عوامل توسعه را در یک جهت مثبت فعال 

کند. اســالم به تعالی معنوی و مادی افراد )N(، به مثابه نیــروی اصلی ترقی جامعه کمک کرد و با 

تزریــق معنا و هدف به زندگی، زمینۀ ارتقای ارزش های اخالقی )S( و عمل براســاس آن را فراهم 

کرد. نتیجۀ چنین تحولی اســتقرار یک نظام سیاســِی اخالق محور بود؛ چیــزی که هم اکنون از آن 

بــا عنوان »حکمرانی خوب« )G( یاد می شــود. در چنین نظامی اطمینــان افراد به تحقق عدالت، 

کرامت، برابری و تقســیم مزایای توسعه بین همه )j( جلب می شود. رواج عدالت و امنیت جانی و 

 توسط 
ً
مالی، انگیزه برای کار، انباشــت سرمایه و پیشــرفت فنی را تقویت کرد. در منطقه ای که قبال

دشــمنی های قبیله ای، جنگ های ممتد بین امپراتوری روم شــرقی و پادشاهان ساسانی، راهزنی و 

مالیات های گزاف نابود شــده بود، بازار مشــترک گسترده ای با تحرک آزاد کاال، سرمایه و کار و نرخ 

پایین تعرفه ایجاد شــد. درنتیجه، پیشرفتی انقالبی در محصوالت کشاورزی و صنعتی و همچنین، 

.)Ibid( تجارت با دوردست به وجود آمد

دورۀ اولیۀ اســالم »عصر کالســیک اســالم بود؛ زمانی که یک تمدن جدیــد، غنی و اصیل و 

به دنیاآمده از تالقی بســیاری از نژادها و سنن، به بلوغ رسید« )Lewis, 1960: p 20(. در آن زمان، 

الزامات نهادی توسعه تأمین شده بود.  بیان اسکاتز میلر )1994: ص 405( تأیید می کند که »تمام 

عواملی که اروپا را قادر بر موفقیت ســاخت بســیار پیش تر در اسالم در دســترس بود«. به همین 

دلیل، توسعۀ فراگیر اقتصادی )g( شامل کشاورزی، صنایع دستی و تجارت به وجود آمد. این امر به 

.)Ibid( منجر شد )G( و نیز دولت )N( افزایش چشمگیر درآمد همۀ مردم

در تمدن نوپای اســالمی حمایت عمومی زیادی از آمــوزش و تحقیق صورت می گرفت. این 

رویه نه تنها به بهبود مهارت های انســانی و توســعۀ فکری و فنی منجر شــد، بلکه فضای مطلوبی 

بــرای آنچه هیتی از آن با عنــوان »بیداری فکری مهم« یاد می کند، فراهم کــرد. در آن زمان، افراد 

 Hitti,(می توانســتند در تمامی رشته های معرفتی، بدون تبعیض دســت به تحقیق و پژوهش بزنند

p 306; Saunders, 1966: p 24; Lewis, 1960: p 20 :1958(. این رویکرد باعث پیشتازی تمدن 

اســالمی در تأمین زمینه های علمی و فنی برای حدود چهار قرن، یعنی از میانۀ قرن هشتم تا اواسط 

.)Chapra, 2006: p 17( قرن دوازدهم میالدی بود

ازنظر ابن خلدون، ماشۀ افول تمدن اسالمی از ناحیۀ نظام سیاسی و براثر ایجاد بحران مشروعیت 

سیاســی کشیده شد. به نظر او، این مشکل زمانی بروز کرد که معاویه، با انتصاب فرزندش یزید به 

خالفت در ســال 679 میالدی، »جانشینی موروثی« را بنیان نهاد. با ایجاد نظام پادشاهی موروثی 
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در دروۀ اموی، دولت ها به  مرور زمان مستبدتر شدند )Lewis, 1995: p 144(. پاسخ گویی حاکمان 

و نخبگان سیاسی، در برابر قانون و آزادی بیان، در تناقضی آشکار با شریعت شروع به کاهش کرد. 

هرچند حاکمان به اســالم تظاهر می کردند، سوء استفاده از منابع عمومی برای خوش گذرانی دربار 

سلطنتی گسترده بود و آنان برای تأمین این مخارج به افزایش مالیات ها روی می آورند. در این مسیر، 

.)Chapra, 2006: pp 17-18( مالیات ها به تدریج فراتر از توان مردم افزایش یافت

 بین 
ً
نتیجۀ این تحول در نظام سیاســی، تضعیف عدالت )j( و توسعه )g( بود. اتحادی که قبال

مردم )N( و دولت )G( بود، رو به  زوال گذاشت. مردم رنج دیده شدند و انگیزۀ کار، تولید و نوآوری 

 
ً
را ازدست دادند. موقعیت زنان نیز به تدریج تضعیف شد. آن ها به افرادی بی سواد، منزوی و معموال

محروم از حقوقی که اسالم به آن ها داده بود، تبدیل شدند. وقتی نزدیک به نیمی از جمعیت جامعه 

به حاشــیه رانده شده و ناتوان از ایفای نقش بالقوه اش مطابق با استعدادشان باشند، چنین جامعه ای 

محکوم به بازماندن از رشد اســت. هاجسون در تحلیل این وضعیت می نویسد: »تمدن اسالمی، 

این چنین که هســت، از تبیین روشن دین اســالم فاصله دارد« )Hodgson, 1977: p 71(. درنتیجه 

.)Chapra, 2006: pp 19-20( اسباب افول تمدن اسالمی فراهم شد

عدول از ارزش های اســالمی منشــأ مشــاجره بین حاکمان و علمای دینی را فراهم کرد. علما 

مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. درنتیجه آنان از دربار دور شــدند و فعالیت خود را در مدارس علمیه 

محدود کردند. این امر تأثیر نامطلوب گسترده ای بر جامعۀ اسالمی داشت. علما ارتباط با واقعیات 

و تغییرات ســریع محیط را ازدســت دادند و بالتبع فقه اسالمی نتوانســت همراه با نیازهای زمان 

رشــد کند. نتیجۀ چنین رویدادی تضعیف پویایی تمدن اسالمی بود. در چنین فضایی، جانشینی 

 ازطریق توطئه، جنگ بر سر جانشینی و کودتاهای نظامی صورت می گرفت. چنین 
ً
حاکمان معموال

ناآرامی های سیاســی موجب هدررفتن منابع و تضعیف قوۀ خالقیت شــد و زمینۀ افول همه جانبۀ 

مســلمانان را ایجاد کرد. جنگ بر سر جانشــینی خلفا ناامنی را افزایش می داد، که به نوبۀ خود تأثیر 

منفی بر تولید و تجارت داشــت؛ ازاین رو، حرمت زندگی شــخصی، عزت و مالکیتی که اســالم 

.)Ibid( تضمین کرده بود نقض شد

جهان اسالم شروع به ازدست دادن توسعۀ شتابانی کرد که ماشۀ آن را اسالم کشیده بود. درنتیجه، تمدن 

اسالمی توان خود در مقابله با شوک های خارجی را ازدست داد. دیدگاه ابن خلدون دربارۀ تأثیر نظام سیاسی 

بر عملکرد سایر نظام ها ازسوی سایر محققان نیز مطرح شده است. برای نمونه، کرامر معتقد است که »علل 

.)Kramer & et al. )eds.(, 1993: p 197( »باید در بدنۀ سیاسی جست وجو کرد 
ً
فروپاشی را عمدتا
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ازنظر چپرا، مشــکلی که ابن خلدون ششصد ســال پیش مطرح کرد، در جوامع اسالمی کنونی 

نیز باقی اســت. از نگاه او، بسیاری از کشورهای مســلمان از عدم مشروعیت سیاسی رنج می برند 

و همین امر دلیل رکود فراگیر آن هاســت. ازنظر او، جهان اســالم تاکنون قــادر به ایجاد راهکاری 

برای انتقال سازمان یافتۀ قدرت به درست کارترین و صالح ترین افراد در چشم مردم مطابق خواست 

قرآن، اســتفادۀ کارآمد و عادالنــه از منابع عمومی مطابق با نظر شــریعت و نقد آزاد و بدون ترس 

سیاست های دولت نبوده است. بررســی های چپرا نشان می دهد که در سال 2002 تنها 1۳ کشور 

از 57 کشــور عضو سازمان کنفرانس اســالمی )OIC( دارای دموکراســی بودند. به نظر او فقدان 

دموکراســی منجربه بروز مشــکالتی همچون عدم آزادی بیان مطبوعات می شــود. براساس نتایج 

گزارش »آزادی مطبوعات 2004« 1 تنها در چهار کشــور از کشورهای اسالمی، آزادی بیان وجود 

دارد. در چهارده کشــور تاحدودی آزادی بیان رعایت می شود. درمقابل، ۳9 کشور اسالمی آزادی 

.)Chapra, 2006: p 28( ندارند

ناتوانــی در انتقــاد از دولت به ضعف حاکمیت، عدم شــفافیت و سیاســت های نادرســت 

می انجامــد. چنین فضایی باعث ترویج فســاد و سوء اســتفاده از منابع عمومی می شــود. نتایج 

مطالعات تجربی فراوانی حاکی از آن اســت که فساد و ضعف حکومت نتایج سوء چشمگیری بر 

 .)Kaufmann, Kraay, & Zoido-Loba, 1999; Mauro, 1995; Mauro, 2004(توسعه دارند

به ســبب فســاد، مقدار زیادی از منابع عمومی اندک این کشــورها به سمت ساختن کاخ ها و 

تأمیــن مالی مصارف تجملی و همراه با اســراف طبقۀ حاکم منحرف می شــود. در چنین فضایی، 

دولت قادر نیست به اندازۀ کافی در آموزش و پرورش، بهداشت، زیرساخت عمرانی و ارائۀ خدمات 

عمومی موردنیاز برای توســعه هزینه کند. گسترش فساد، هزینه های معامالت بخش خصوصی را 

نیز افزایش می دهد. درنتیجه، پس اندازها از کشــور خارج می شود و سرمایه گذاری داخلی کاهش 

 Chapra,(می یابد. کاهش رشــد اقتصادی نتیجۀ محتوم این فضای نامطلوب اقتصاد سیاسی است

. )2006: pp 28-29

ـ  تعلیم و تربیت اقتصادی با رویکرد اسامی ب 

در دهه های اخیر مطالعات بین رشــته ای پردامنه ای در زمینۀ ارتباط عملکرد نظام اقتصادی و نظام 

1. Freedom of the Press 2004
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تربیتی صورت گرفته اســت. این مطالعات در قالب رشــتۀ »تعلیم و تربیت اقتصادی«1 در فضای 

کادمیک نیز گســترش یافته است. همین امر موجب توجه سیاستمداران به اهمیت تعلیم و تربیت  آ

اقتصادی شده است. برای نمونه، در گزارشی که در سال 198۳ با عنوان »ملت در خطر«2 خطاب 

به ریاســت جمهوری امریکا تنظیم شده، چنین آمده است: »پیشتازی امریکا در اقتصاد، صنعت، 

علوم و فناوری در جهان برای اولین بار در مواجهه با رقبای قدرتمندی مانند کیفیت و بازدهی ژاپنی 

و اســتحکام آلمانی به دلیل نظام آموزشی پیشرفتۀ آن ها در معرض خطر قرار گرفته است. این روند 

باعث می شود که امنیت و حیثیت جامعۀ امریکا دچار خدشه شود«.

پــس از ارائۀ این گزارش برنامه ریزی جدی برای تعلیم و تربیت اقتصادی در ســطوح مختلف 

آموزش عمومی امریکا صورت گرفت. بر این اساس، به نظام آموزش عمومی امریکا این مسئولیت 

داده شــد که با اصالح متون آموزشی اقدام به تقویت ابعاد شناختی، گرایشی و مهارتی دانش آموزان 

امریکایی در مقاطع مختلف دبســتان، راهنمایی و دبیرســتان کند )زاهدی وفا و طغیانی، 1۳91: 

صص 57ـ56(. در این طرح که براساس شیوۀ تعلیم و تربیت محتوایی۳ سامان یافته است، مفاهیم 

اقتصادی موردنیاز جهت آموزش و زمان بندی آموزش آن ها به دقت تعیین شــده اســت و در نظام 

آموزشی به کار می رود. در مدل تعلیم و تربیت اقتصادی امریکا ـ همان گونه که در جدول زیر نشان 

داده شده است ـ مفاهیم محوری مشخص شده با زمان بندی خاصی آموزش داده می شوند.

یکا   جدول 4. مفاهیم آموزشی در نظام تعلیم و تربیت اقتصادی امر

) Siegfried, 1998: p 84 به نقل از زاهدی وفا و طغیانی، 1391: ص 6۲(.
1۲ـ89ـ4۵ـ۰مفاهیم1۲ـ89ـ4۵ـ۰مفاهیم

ج/ یج/ یجپول و تورمج/ یج/ یجکمیابی

ج/ یج-نرخ بهرهج/ یج/ یجتصمیم گیری

1. Economic Education
2. A Nation at Risk
۳. روش محتوایی در مقابل روش عمل گرایانه قرار دارد؛ در روش عمل گرایانه هرآنچه فرد به آن نیاز دارد، آموزش داده 
می شود. روش مذکور با این مشکل مواجه است که در عمل نمی توان همه چیز را آموزش داد؛ گذشته از آن، به خاطر 
ســرعت تحوالت تجدیدنظر در محتواهای آموزشی به سختی امکان پذیر است. در آموزش محتوایی، سعی می شود 

شیوۀ انتخاب به افراد آموزش داده شود.
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ج/ یج/ یجدرآمدج/ یج/ یجتخصیص

ج/ یج/ یجکارآفرینیج/ یج/ یجانگیزه ها

ج/ یج/ یجرشد اقتصادیج/ یج/ یجمبادله و تجارت

تقسیم  و  تخصص 
کار

ج/ یج/ یج
نقش دولت و 
شکست بازار

ج/ یج/ یج

ج/ یج-شکست دولتج/ یج/ یجبازارها و قیمت ها

ج/ یج/ یجنقش قیمت ها
نوسانات 
اقتصادی

ج/ یج-

ســاختار  و  رقابت 
بازار

ج/ یج/ یجبیکاری و تورمج/ یج/ یج

ج/ یج/ یجنهادها
سیاست های 
پولی و مالی

ج--

ـ توضیحات: 1. ســال ها )4ـ0، 8ـ5 و 12ـ9( معرف سه دورۀ چهارســاله در نظام آموزشی امریکاست. 2. عالئم 
اختصاری: ج: محتوای جدید معرفی شده؛ ج/ ی: یادآوری محتوای قبلی همراه با مباحث تکمیلی

برنامۀ ملی عمومــی تعلیم و تربیت اقتصادی در ایاالت متحده هــدف خود را تأمین محتوای 

گاه،  شــناختی و مهارتــی الزم برای تربیت افــرادی بهــره ور، مســئولیت پذیر، مصرف کنندگانی آ

سپرده گذاران و سرمایه گذارانی مدبر، افرادی تأثیرگذار در اقتصاد جهانی و تصمیم گیرانی شایسته در 

طول دوران زندگی قرار داده است )همان: صص 57ـ56(.

سیاســت گذاری تعلیم و تربیت اقتصادی بخشــی از یک مطالعۀ بین رشــته ای بین حوزه های 

مطالعاتی همچون اقتصاد، جامعه شناســی و علوم تربیتی اســت. هیچ یک از این رشته ها به تنهایی 

نمی توانند به ارائۀ طرح عملی بــرای افزایش تأثیرگذاری نظام آموزش عمومی بر عملکرد اقتصادی 

جامعه اقدام کنند.

کیدهای فراوان اســالم بر آموزش احکام اقتصادی و تربیت اخالقی اهل کسب و کار  تأ

حاکی از اهمیت تعلیم و تربیت اقتصادی در رویکرد اسالمی است. بدون شک تدوین مدل 

تعلیم و تربیت اقتصادی اسالمی قابل اعمال در جوامع کنونی نیازمند مطالعات بین رشته ای 

اســت. حوزۀ مطالعاتی بین رشــته ای تعلیم و تربیت اقتصاد اســالمی به بررسی چگونگی 

تقویت فرهنگ اقتصادی برای دســتیابی به پیشــرفت اقتصادی براســاس رویکرد اسالمی 

می پردازد. رویکرد اسالمی در تعلیم و تربیت اقتصادی ویژگی ها و مختصات خاص خود را 
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دارد. در رویکرد اسالمی، آنچه در تعلیم و تربیت در مرتبۀ اول اهمیت قرار دارد، تالش برای 

ساختن انسان های تالشگر برمبنای ارزش ها و باورهای اسالمی است.

در مدل تعلیم و تربیت اقتصاد اســالمی، مفاهیم ارزشی همچون روزی حالل و برکت 

کســب و کار مطرح اســت. در این مدل، زکات به  منزلۀ مالیاتی اســالمی زمینه ساز ارتقای 

معنوی افراد است. در رویکرد اسالمی، سخت کوشی در تولید، قناعت در مصرف و ایثار و 

از خودگذشتگی در انفاق مازاد درآمد به نیازمندان ترویج می شود )توکلی و ایزانلو، 1۳95(. 

.)Tavakoli, 2018( در مقاله ای دیگر مدل تعلیم و تربیت اقتصاد اسالمی پیشنهاد شده است

نتیجه گیری

تأمل در تعاریف اقتصاد اســالمی حاکی از آن است که این حوزۀ دانشی هویتی بین رشته ای دارد. 

در این تعاریف به اهدافی اشــاره شــده اســت که هویتی فرااقتصادی دارند. برای نمونه، در برخی 

از تعاریف اقتصاد اســالمی آمده اســت که هدف اقتصاد اســالمی کمک به رسیدن افراد به فالح 

و سعادت اســت. در برخی تعاریف نیز، هرچند برای اقتصاد اســالمی هدفی اقتصادی همچون 

تخصیص منابع به نیازها درنظر گرفته شــده اســت، اهداف اجتماعی همچون عدم تأثیر منفی بر 

استحکام خانواده یا اخالق جامعه نیز درنظر گرفته شده است.

هویت بین رشــته ای اقتصاد اسالمی را از دو جهت می توان مستدل کرد. رابطۀ بین اهداف نظام  

اقتصادی با ســایر نظام های اســالمی اولین پیوند را در قالب پیوند آرمانی اقتصاد اسالمی با سایر 

علوم انسانی اسالمی برقرار می کند. بر این اساس، اقتصاد اسالمی از آن جهت هویت بین رشته ای 

دارد که اهداف نظام اقتصادی ارزشــی ابزاری دارد و در خدمت اهداف سایر نظام ها ازجمله نظام 

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اســالم قرار می گیرد. در این چهارچوب، نظام اقتصادی مطلوب در 

رویکرد اســالمی نظامی است که ضمن تأمین اهداف اقتصادی همچون رشد و عدالت اقتصادی، 

به تحقق اهداف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اسالم نیز کمک کند.

اقتصاد اســالمی از جهت کارکردی نیز به ســایر علوم انسانی اســالمی وابسته است. کارکرد 

اقتصــاد اســالمی در تبیین پدیده های اقتصــادی، پیش بینی آن و همچنین، تجویز سیاســت های 

اقتصادی مناسب، وابســته به درک واقعیت پیچیدۀ بیرونی است که عالوه بر ابعاد اقتصادی، دارای 

ابعاد سیاســی، فرهنگی و اجتماعی اســت. اعمال سیاســت های اقتصادی منوط به فهم الیه های 

مختلف واقعیت شامل ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است.
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پیوند آرمانی و کارکردی نظام اقتصادی با سایر نظام ها باعث می شود که نظریه پردازی در اقتصاد 

اسالمی وابســته به نظریه های سایر علوم انسانی اســالمی ازجمله جامعه شناسی، علوم سیاسی و 

علوم تربیتی اسالمی باشد؛ عالوه براین، سیاست گذاری برای تحقق اهداف اقتصاد اسالمی نیازمند 

اطالعاتی از سایر علوم انسانی اسالمی همچون جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی اسالمی 

است.
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