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Abstract
Science is a objective knowledge. Always, objectivity means valueneutrality. But, is economics as a historical and social science, value-free? In
philosophy of science we assume a distinction between context of discovery
an context of justification, and we seek objectivity in the latter context. But
there are critiques of this distinction, for example in holistic approaches of
Kuhn and quine. In Kuhn's view there is not a standpoint to see objective
facts independent of paradigm. In quine's view logic and experience are not
sufficient for theory selection, so theories became underdeterminate. So we
have need values (epistemic and non-epistemic) as a criteria for theory
selection. This is a problem specially in social sciences such as economics.
In this paper we show if we accept (Kuhn and quine) holism in economic
methodology, this approach can expanded sphere of objectivity in
economics. Economist via non-epistemic value in theory choice can
overcome problems of underdetermination and objectivity in economics.
Keywords
Objectivity, Islamic Economics, Underdetermination, Values, Holism.
JEL Classification: A13, B41, B59, Z12.



Assistant Professor of Economic, Isfahan University, Isfahan, Iran (Corresponding Author)
a.h.mohammadi@ase.ui.ac.ir
 Assistant Professor of Economic, yasouj university, yasouj, Iran, aqil.hoseiny@yu.ac.ir

دو فصلنامه علمي– پژوهشي مطالعات اقتصاد اسالمي ،سال يازدهم ،شماره دوم (پياپي  ،)22بهار و تابستان  ،8931صص272-243 .

مسأله عينيّت در اقتصاد اسالمي
عبدالحميد

معرفيمحمدی
**

سيدعقيل حسيني

تاريخ دريافت5931/80/80 :

تاريخ پذيرش5931/55/51 :

مقاله براي اصالح به مدت  53روز نزد نويسنده(گان) بوده است.

چکيده

يکی از مهمترين ويژگیهاي علم ،عینی بودن آن است .معموالً عینی بودن علم بهمعناي
فارغ از ارزش بودن آن است .ولی آيا علم اقتصاد بهعنوان يک علم تاريخی و اجتماعی
میتواند فارغ از ارزش باشد؟ .در فلسفه علم براي اينکه ارزشهاي غیرمعرفتی را از
علم خارج و آن را از زمینه هاي اجتماعی و تاريخی تکوين علم جدا کنند ،بین مقام
کشف نظريه و داوري در مورد نظريهها تمايزي صورت میگیرد و عینیّت علم را
مربوط به مقام داوري میدانند و نه کشف .ولی با توجه بهنگاه کلگرايانه 5کوهن و
کواين ،5در امکان چنین تمايزي تشکیکهايی صورت گرفته است؛ چراکه کلگرايی
کوهن نشان میدهد منظرگاهی مستقل از پارادايم در ادراک و فهم عینی امر واقع وجود
ندارد و همچنین کلگرايی کواين بیان دارد که نمیتوان در مقام داوري صرفاً با تکیهبر
منطق و تجربه بین نظريه هاي رقیب انتخاب انجام داد و آنها را تعیّن بخشید .بنابراين
معیارهايی براي انتخاب بین نظريهها الزم میآيد که لزوماً مبتنیبر ارزشهاي معرفتی
نیست .در اين مقاله نشان میدهیم که اگر تز کلگرايی کوهن و کواين در روششناسی
علم اقتصاد پذيرفته شود ،مفهوم عینیّت در علم اقتصاد را میتوان گسترش داد و مبنايی
براي شکلگیري پارادايم اقتصاد اسالمی بهمثابه يک پارادايم ارزشمحور میتوان فراهم
کرد .به اين معنا که در وضعیت عدمتعیّن نظريه ،از ارزشهاي اخالقی موجود در نظام
ارزشی اسالم ،بهعنوان معیاري براي انتخاب بین نظريات رقیب ،میتوان استفاده کرد.
واژگان کليدی

ارزشها ،اقتصاد اسالمی ،عدم تعیّن ،عینیّت ،کلگرايی.
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مقدمه
9

يکی از ويژگیهاي علم ،عینی بودن آن است .اگر علم را مجموعهاي از گزارهها در
نظر بگیريم ،اين گزارهها بايد از ادعاهاي و باورهاي شخصی ما فراتر رفته و بتوانیم هر
ناظر بیطرفی را نسبت بهدرستی اين گزارهها اقناع کنیم .ازنظر روششناختی دستیابی
بهويژگی عینیّت در علم بهمعناي ارائه معیارهايی است که يک ناظر بیطرف يا جامعه
علمی بهعنوان يک ناظر بیطرف آن را بپذيرد .بنابراين ارزشهاي فرهنگی و دينی يا
عوامل سیاسی و اجتماعی نبايد خللی در فرايند عینیسازي علم ايجاد کند؛ در غیر
اينصورت نمیتوان دانش بهدستآمده را علم نامید ،بلکه مجموعهاي از باورها خواهد
بود که دستهاي از انسانها صرفاً میتوانند به آن ايمان بیاورند و ديگران را نیز به اين
باورها دعوت کنند.
در اينجا سؤالی پیش میآيد :آيا ويژگی عینیّت مختص همه علوم است و يا اينکه
علوم انسانی و اجتماعی را میتوان از اين معیار معاف دانست؟ بديهی است که علوم
انسانی و اجتماعی در رابطه مستقیم با باور انسانها قرار دارد و اين باورها نیز ارزش،
دانش و درنهايت کنش انسانها را متأثر میکند .کنش انسانی نیز موجب شکلگیري
نهادها و ساخت واقعیت اجتماعی است؛ بنابراين بهنظر میرسد در يک رويکرد علمی
بهواقعیت اجتماعی ،نمیتوان نقش ارزشها و هنجارهايی که به شکل تاريخی در
ساختارهاي نهادي جامعه تبلوريافته است و ذهنیت افراد را شکل میدهد ،در تکوين
واقعیت اجتماعی ناديده گرفت.
شايد ماکس وبر 4جزء نخستین کسانی است که بهطور مبسوط به نقش ارزشها در
علوم اجتماعی پرداخته است .وبر علم اجتماعی را اصوالً علمی ارزش بار میداند ،البته
ارزش بار بودن اين علوم بهمعناي دخالت قضاوتهاي ارزشی 1محقق در تحقیق نیست.
ديدگاه لیبرال 6وبر درباره علم مبتنیبر تمايز او بین آزادي ارزشی 7و ربط ارزشی 0است.
ايشان تصديق میکند که ارزشهاي شخصی ،فرهنگی ،اخالقی يا سیاسی را نمیتوان از
موضوع علوم اجتماعی حذف کرد ،لذا در علوم اجتماعی «ربط ارزشی» وجود دارد .اما
وبر از عالمان اجتماعی میخواهد که «آزاد از ارزش» باشند ،يعنی نبايد ارزشهايشان را
بهعنوان بخشی از يافتههايشان ارائه کنند (رووت ،5903 ،3ص ،)74 .بهعبارتی ارزشها
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و نتايج حاصل از آنها میتواند موضوع علم باشد ولی ارائه يافتههاي حاصل از اين
تحقیق بايد مستقل از قضاوت ارزشی محقق باشد.
اين رويکردي است که در نگاه لیبرالی حاکم بر علوم اجتماعی معاصر مشهود
است .همانطور که رووت نیز اشاره میکند« ،لیبرالیسم در درجه نخست فلسفه
حکومت يا دولت است ،اما بسیاري از اصول آن در ساير زمینهها يا حوزههاي زندگی
اجتماعی نیز بهکار میرود .فلسفه لیبرال فلسفهاي است که میکوشد بهچیزي ملتزم
باشد که اصل ضد کمال 58نامگرفته است .طبق اين اصل :هیچ سخن يا عملی درون
حوزه معیّنی از زندگی بهمنظور ترجیح يک آرمان از کمال انسانی برآرمان ديگر ،نبايد
گفته يا انجام شود .عالمان اجتماعی نیز وقتی پژوهش خود را انجام میدهند و
يافتههاي خود را ارائه میکنند ،بايد در قبال مسائل مربوط به بايدهاي اخالقی بیطرف
و صامت باشند» (رووت ،5903 ،ص .)56 .اگر اين نگاه لیبرال درست باشد ،عینیّت
اقتصاد اسالمی بهعنوان يک اقتصاد اخالق محور که مبتنیبر ارزشهاي دينی است،
دچار خدشه خواهد شد .چراکه يک انسان مسلمان در مقام کنشگر اقتصادي يا
اقتصاددان ،نمیتواند نسبت به ارزشهاي موجود در جامعه بیتفاوت باشد .از منظر
اخالق اسالمی سعادت انسان در گروه رسیدن انسان به کمال است و در اين مسیر
برخی ارزشها از اولويت بیشتري برخوردارند .اين ارزشها ذهنی و شخصی نیستند،
بلکه واقعی و عینی هستند.
ما در اين مقاله میخواهیم نشان دهیم که در علم اقتصاد بیطرفی ارزشی ناممکن
است و اين داليل روششناختی دارد .اين امر میتواند فضايی براي موجّه شدن پارادايم
اقتصاد اسالمی متفاوت از پارادايم اقتصاد متعارف باشد؛ پارادايمی (پارادايم اقتصاد
اسالمی) که در آن نگاه کمال گرايانه حاکم است و از اين حیث با ديدگاه لیبرال نیز در
تضاد است .در اين نگاه ،محقق نسبت به اولويت ارزشها بیتفاوت نیست بلکه
ارزشهايی که انسان را به کمال برساند در اولويت قرار میگیرد؛ لذا ارزشها بهعنوان
يک معیار غیرمعرفتی وارد علم میشود .مشکلی که در اين نگاه اسالمی ممکن است
پیشآيد اين است که ورود عوامل غیرمعرفتی بهعلم ،عینیّت آن را خدشهدار میکند .در
اين مقاله نشان میدهیم که ازنظر روششناختی ،در اقتصاد اسالمی لزوماً ورود عوامل
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غیرمعرفتی بهمعناي نقض عینیّت علم اقتصاد اسالمی نیست .براي نشان دادن اين امر در
ابتدا بهمفهوم عینیّت در علم از منظر ديدگاه مرسوم 55میپردازيم و سپس خواهیم ديد
که اگرچه در نگاه مرسوم در فلسفه علم ،عینیّت در مقام داوري 55بهدست میآيد ،ولی
با توجه به نقدهايی که از سوي برخی فالسفه علم بر تفکیک مقام کشف 59و مقام
داوري شده است ،میتوان با حفظ عینیّت علمی ،معیارهاي غیرمعرفتی را نیز وارد
علم کرد.
در اينجا سؤالی قابلطرح است :آيا در روششناسی متعارف اقتصاد اسالمی نیز
جهت حصول عینیّت ،میتوان از اين تمايز استفاده کرد؟ اين نکته از اين منظر مهم
است که روششناسی متعارف در اقتصاد اسالمی که مبتنیبر اسالمیسازي صوري
دانش اقتصاد است ،اغلب سعی میکند با در نظر نگرفتن مقام کشف و منشاء تکوين
نظريهها و با صرف توجه به حصول عینیّت در مقام داوري ،با تعديلهاي خاص و
موردي در مدلهاي صوري و بعد آزمون آن به علمی عینی در اقتصاد اسالمی برسد.
ولی اگر بتوانیم نشان دهیم که منطق و تجربه در مقام داوري بهتنهايی نمیتواند بین
مدلها و نظريههاي ما تفکیک انجام دهد و به معیاري فراتجربی براي انتخاب بین
نظريههاي رقیب نیاز داريم ،روششناسی ما در اقتصاد اسالمی نیز تغییر خواهد
يافت .به اين معنا که مقام کشف و معیارهاي ارزشی در تعیین عینیّت علم اقتصاد
اهمیت میيابند.
 .8کوهن ،کواين و مفهوم کلگرايي

در روششناسی اثباتگرا معموالً براي رهايی از عوامل غیرمعرفتی

54

(مثل عوامل

ارزشی) در علم ،بهتبع رايشنباخ ،)1938( 51بین مقام کشف و مقام داوري يک تمايز در
نظر گرفته میشود .مقام کشف مربوط به چگونگی شکلگیري نظريهها و فرضیهها
است و مقام داوري مربوط به چگونگی آزمون اين نظريهها در برابر شواهد تجربی
است .لذا کلیه عوامل غیرمعرفتی ،مثل ارزشهاي سیاسی ،دينی يا عوامل روانشناختی،
جامعهشناختی و ...به مقام کشف نسبت داد میشود .بنابراين اينگونه عوامل غیرمعرفتی
نمیتواند در مقام داوري نظريه و تأيید آن دخالت داشته باشد ،همچنین نمیتواند
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معیاري براي عینیّت علم فراهم کنند .آزمون فرضیهها يا نظريهها نیز بايد صرفاً مبتنیبر
شواهد تجربی باشد .به بیان همپل« :56رد يا پذيرش 57فرضیههاي علمی صرفاً مبتنیبر
شواهد تجربی است .شواهد تجربی 50که شامل يافتههاي مشاهدتی 53است در کنار
قوانین و نظريههايی که قبالً پذيرفتهشده

58

است و نه قضاوتهاي ارزشی

55

مبناي

تصمیمگیري علمی است» ( .)Hempel, 1965, p. 91معموالً اين ديدگاه را ديدگاه
مرسوم 55مینامند .البته اين ديدگاه در فلسفه علم از سوي افرادي مثل توماس 59کوهن
و پاول فیرابند 54موردنقد واقعشده است .آنها علم را متأثر از عواملی میدانند که خارج
از مقام داوري عمل میکند ،درواقع ازنظر آنها علم مستقل از فاعل علم نیست.
يکی از مهمترين چهرهها در فلسفه علم که بهتمايز مقام کشف و داوري مشکوک
میباشد ،کوهن است .ازنظر کوهن «آنچه فرد میبینند تا حدزيادي به اين بستگی دارد
که او بهدنبال چیست و اينکه تجربه بصري  -مفهومی قبلی 51او چگونه پرورشيافته
است» ( .)Kuhn, 1962, p. 113ازنظر کوهن مشاهده نظريه بار 56است و نظريات نیز
خود متأثر از امور غیرمعرفتی مثل امورشخصیتی و فرهنگی است که در مقام کشف
جاي میگیرد .بنابراين نمیتوان بهسادگی مقام کشف را از مقام داوري جدا کرد؛ چراکه
عوامل غیرمعرفتی خود را در مقام داوري نیز نشان میدهد و پیشفرضهاي
روششناختی ما را متأثر میکند .ازنظر کوهن ارزشها و منافع ،خود را از طريق عالمان
در علم نشان میدهد .لذا در نظر گرفتن اين امور غیرمعرفتی نهتنها الزم است بلکه در
مواقعی که منطق و شواهد تجربی کفايت نکرد معیاري براي انتخاب نظريه بهدست ما
میدهد (.)Kuhn, 1977, p. 331
درواقع ازنظر کوهن مشاهده 57به مجموعهاي مفروضات نظري بستگی دارد که از
طريق آنها مشاهدات ،ادراک 50و مفهومسازي 53میشوند .اين نکته دو جنبه مهم دارد:
اوالً ،معناي مفاهیم مشاهدتی بهواسطه مفروضات 98و پیشفرضهاي 95مشاهدتی متأثر
میشود .بهعبارتی زبان مشاهدتی مستقل ازنظريه وجود ندارد ،لذا مفهوم عینیّتی که
مبتنیبر امر واقع 95است زير سؤال میرود .ثانیاً ،نهتنها مفاهیم مشاهدتی بلکه ادراک
عالِم

99

نیز تابعی از پارادايمی است که در آن قرار دارد .بنابراين محققینی که در

پارادايمهاي مختلف کار میکنند در مواجهه با موارد مشاهدتی يکسان ،امر متفاوتی را
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میبینند( .)Kuhn, 1962, p. 150گويی دادههاي حسی ما بهواسطه يک چارچوب نظري
ساختاردهی شده است .تغییر در چارچوب نظري ،دادههاي حسی متفاوتی را درپی
خواهد داشت ،لذا برمبناي امور واقع مشاهدتی نمیتوان بین پارادايمها يا نظريهها رقیب
انتخاب انجام داد .تز نظريه بار بودن مشاهدات بهبحث قیاسناپذيري 94پارادايمهاي
علمی منجر میشود که توسط کوهن و فايرابند 91مستقالً گسترش يافت.
قیاسناپذيري دو نتیجه مهم براي بحث عینیّت درپی دارد )5 :نهتنها مفاهیم موجود
در دو نظريه يا پارادايم مختلف ،متفاوت از يکديگراند بلکه اصول معنادهی به اين
مفاهیم نیز با يکديگر ناسازگار خواهد بود (.)Feyerabend, 1993, pp. 269-270
 )5روش هاي پژوهش علمی و استانداردهاي ارزيابی نیز ،با تغییر پارادايم تغییر خواهد
کرد .معماها يا مسائلی که درون يک پارادايم قابلحل است ممکن است در ديگري
قابلحل نباشد .البته کوهن سعی داشت تا در کارهاي بعدياش عینیّت علم را در
چارچوب ارزشهاي شناختی مشترک 96بازيابی کند.
يک نکته مهم در کار کوهن که موردتوجه ما در اين مقاله است ،بحث کلگرايی
کوهن است .طبق نظر کوهن ،شواهد تجربی نمیتواند پايه مناسبی براي مقايسه
نظريهها باشد .ديدگاه غالب در زمانه کوهن اين بود که مشاهده مرجعی خنثی 97براي
قضاوت در مورد نظريه است .البته افرادي چون پوپر 90مشاهده را نظريه بار میدانستند
ولی با پذيرش تفکیک دو مقام کشف و داوري ،عمالً مشاهده را معیاري خنثی براي
ابطال فرضیه در نظر میگرفتند .اما کوهن اصرار دارد که خود امر مشاهدهاي نیز توسط
پارادايم ساخته میشود و با اين مقوله که تفاوت در مشاهده صرفاً تفاوت در تفاسیر
يک امرمشاهدتی يکسان است ،مخالفت میکند ،درواقع مشاهده بهتنهايی معرفت بخش
نیست بلکه در متن پارادايم و به همراه ساير نظريات و در کنار ساير عوامل غیرمعرفتی،
معرفت بخش میشود ،لذا تغییر در پارادايم تغییر در جهان و امور واقع رو درروي عالِم
است (هاشمی ،و صداقت ،5935 ،ص.)579 .
چهره ديگري که در فلسفه علم به کلگرايی توجه دارد ،کواين است .ازنظر کواين
نیز تأيید 93در علم تأيید يک گزاره منفرد در برابر تجربه نیست ،بلکه در يک آزمايش،
کل نظريههاي علم در برابر تجربه قرار میگیرد .لذا اگر يک نظريه يا فرضیه نتوانست

مسأله عينيّت در اقتصاد اسالمي  /عبدالحميد معرفيمحمدی و سيدعقيل حسيني

255

درست پیشبینی کند و تأيید نشد ما فقط میتوانیم نتیجه بگیريم که يک بخش ازنظريه
غلط است ولی نمیتوانیم بفهمیم کدام بخش ازنظريه مسئول اين خرابی است .درواقع
با توسل بهمنطق و دادههاي تجربی صرف میتوان از اشکال در نظريه آگاه شد ،ولی در
مورد اينکه کجاي نظريه بايد مورد بازبینی قرار گیرد ،اطالعاتی به ما نمیدهد و
نمیتوانیم بر اين مبنا تصمیمگیري کنیم .همچنین نظريهها همواره تعیّن ناقص 48دارند
و اين بهدلیل تقلیلگرايی رويکرد اثباتگرايان منطقی است« ،لذا در مواجهه باتجربه
همواره ما در تجديدنظر در نظريهها قدري درجه آزادي و انتخاب داريم»
(.)Quine, 1980, p. 42
درواقع کواين نیز در معرفتشناسی کلگرا است .در «کلگرايی معرفتی» کواين نیز
در رابطه با نظريه و مشاهده میتوان گفت ،هیچ مشاهده ناسازگاري نمیتواند نظريه
منفردي را ابطال کند ،زيرا هیچ نظريه منفردي گزاره مشاهدتی به ما نمیدهد که در
صورت کذب آن گزاره ،نظريه را رد کنیم .بلکه گزاره مشاهدتی حاصل ترکیب عطفی
چند نظريه و شرايط اولیه است .بنابراين نهتنها اثبات بلکه ابطال نظريه را هم نمیتوان
برمبناي گزاره مشاهدتی انجام داد .بنابراين درصورتیکه پیشبینی يک نظريه با واقعیت،
مطابق نشد ما گزينههاي مختلفی داريم؛ میتوان هر يک از نظريهها را تغییر داد يا
شرايط اولیه را تغییر دهیم (هاشمی ،و صداقت ،5935 ،ص .)560 .درواقع اين نه يک
گزاره منفرد بلکه مجموعه کل گزارههاي علم است که در برابر دادگاه تجربه حاضر
می شود و ما روشی نداريم که در صورت ابطال يک فرضیه بتوانیم بفهمیم کجاي
ساختار علم اشکال دارد .اين در حالی است که در ديدگاه مرسوم فرضیهها بهصورت
منفرد در برابر گزارههاي مشاهدتی مورد آزمون واقع میشود و تکلیف آنها
مشخص میشود.
نوع ديگر کلگرايی نزد کواين «کلگرايی معنايی» است .طبق اين ديدگاه واحد
معناداري ،کلمه يا جمله نیست بلکه کل گزارههاي علم است .بهعبارتی واحد داللت
تجربی کل علم است و يک گزاره ازجمله گزاره مشاهدتی معناي خود را از کل شبکه
باورها بهدست میآورد (هاشمی ،و صداقت ،5935 ،ص .)560 .بهعبارتی «داوري در
مورد يک تجربه حسی مربوط بههمان تجربه حسی نیست ،بلکه بهکل تجربیات ما
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وابسته است» ( .)Quine, 1980, p.41بنابراين میتوان گفت طبق آراء کوهن و کواين
يک گزاره ازجمله يک گزاره مشاهدتی نهتنها معنايش را از کل شبکه باورهاي ما يا
پارادايم حاکم بر ذهن ما بهدست میآورد بلکه تنها در چارچوب اين کل است که
معرفت بخش نیز میشود.
با توجه به بحث کوهن و کواين ما به اين نتیجه میرسیم که رابطه بین شواهد و
نظريه پیچیدهتر از تصور اثباتگرايان يا رويکرد مرسوم است ،گويی بین اين دو شکافی
وجود دارد .اين شکاف منجربه زير سؤال رفتن عینیّت علم میشود و معیارهاي ديگري
براي تعیّن نظريهها الزم میآيد .اگر بهواسطه کلگرايی کوهنی ،منظرگاهی بیطرف
براي نگاه بهجهان وجود نداشته باشد و طبق ديدگاه کواينی ،دادههاي تجربی نیز نتواند
به نظريات ما تعیّن دهد و بین آنها انتخاب انجام دهد ،ايدهآل علم عینی و بیطرف نیز
زير سؤال میرود ،چراکه منابع شناخت سنتی ما يعنی عقل و تجربه عاجز از اين عینیّت
بخشی است و معیارهايی ديگر براي انتخاب بین نظريههاي رقیب و عینیّت بخشی در
علم الزم میآيد .ولی اين معیارها چگونه انتخاب میشوند؟ .آيا اين معیارها معرفتی
است يا غیرمعرفتی نیز میتواند باشد؟ .معموالً فالسفه علم ،ارزشهاي معرفتی از قبیل
دقت در پیشبینی ،45ثمربخشی ،45قدرت تبیین

49

و سازگاري درونی و شناختی

44

هماهنگی با ساير نظريههاي پذيرفتهشده را ،ارزشهايی مناسب براي پرکردن اين
شکاف میدانند ( .)Vassallo, & Amoretti, 2015, p. 13چون اين ارزشهاي معرفتی
نیز متنوع است معموالً انتخاب بین آنها نیز برمبناي معیارها و اهداف موردنظر جامعه
علمی انجام میشود .بهعنوانمثال مسأله برازش منحنی در اقتصادسنجی را در نظر
بگیريد .يک مدل پیچیده معموالً دقیقتر بر دادهها برازش میشود تا يک مدل سادهتر،
ولی اين دقت با هزينه پیچیدهتر شدن مدل صورت میگیرد .سادگی 41و دقت 46هر دو
ارزشهاي علمی هستند .استفاده از رگرسیون خطی بهمعناي اهمیت دادن بهسادگی
بهجاي دقت است .از منظر اين افراد عینیّت و اقتدار علم باارزشهاي معرفتی و
شناختی دچار خدشه نمیشود ،اما ارزشهاي زمینهاي 47يا غیرشناختی 40اعتبار علم را
زير سؤال میبرند .ارزشهاي اخالقی ،شخصی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی مثل لذت،
عدالت ،برابري ،حمايت از محیطزيست و.)Vassallo, & Amoretti, 2015, p. 16( ...
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افرادي که به مضر بودن ارزشهاي غیرمعرفتی براي علم اعتقاددارند و علم را
ارزش خنثی میدانند همچنان اعتقاددارند که ارزشهاي غیرمعرفتی میتواند در مقام
کشف نظريهها اثرگذار باشد ،ولی در مقام داوري و توجیه نظريهها که برمبناي منطق
قیاسی و با توجه به شواهد تجربی صورت میگیرد صرفاً ارزشهاي معرفتی میتواند
وارد شود .اين در حالی است که افرادي مثل فیرابند استفاده از يک روش خاص را
سوءاستفاده از مفهوم عینیّت در علم براي القاء يک جهانبینی و لذا ارزشهاي خاص
میداند ( .)Feyerabend, 1993, pp. 80-83او طرفدار يک کثرتگرايی در معیارهاي
معرفتی است که برمبناي آن تنوع ارزشها و سنتها در امر پژوهش در مورد جهان
بهرسمیت شناخته شود (.)Feyerabend, 1993, pp. 106-107
بنابراين برمبناي کلگرايی کوهن و کواين ،میتوان گفت اگر منطق و تجربه
بهتنهايی نتواند نظريهها را متعیّن کند ،لذا فضايی براي ورود ارزشها نیز باز میشود که
معیار تصمیمگیري در مورد عینیّت در علم باشد .البته عدهاي همچنان اعتقاددارند که
اين ارزشها همچنان بايد معرفتی باشد .در ادامه ما استدالل خواهیم کرد که در يک
علم اجتماعی مثل اقتصاد ،ورود ارزشهاي غیرمعرفتی اجتنابناپذير است و لذا مفهوم
گستردهتري از عینیّت میتواند موردتوجه علم اقتصاد قرار گیرد که امکان تأسیس يک
پارادايم اخالقمحور در علم اقتصاد ،مثل اقتصاد اسالمی را نیز توجیه میکند .درواقع
میتوان گفت ،دانش علمی ما در حوزه اقتصاد بخش کوچکی از مجموعه بزرگتري از
دانش اجتماعی است و مواجهه ما باتجربه مواجهه کل دانشهاي ما باتجربه است .اين
نکته ما را به يک رويکرد کلنگر در علم اقتصاد میرساند که در روششناسی کوهن و
کواين شاهد آن هستیم.
 .2مفهوم عينيّت در اقتصاد متعارف

در فلسفه ،علم قارهاي سنتی وجود دارد که در آن بین علوم اجتماعی و طبیعی در
اهداف و روش قائل بهتفاوت اساسی است .مکاتب نوکانتی 43و هرمنوتیکی 18در اين
سنت قرار دارند .از منظر اين سنت فکري برخالف علوم طبیعی که هدفش رسیدن به
قوانین طبیعی و تحلیلهاي علّی و آزمون تجربی است ،هدف علوم اجتماعی و انسانی،

251

سال يازدهم ،شماره دوم (پياپي  ،)22بهار و تابستان 8931

فهم پديدههاي اجتماعی و تفسیر معناهايی است که افراد به کنشهاي خود نسبت
میدهند .اگر نگاه حاکمبر اين سنت را بپذيريم مفهوم عینیّت در علوم اجتماعی متفاوت
از علوم طبیعی خواهد بود .بنابراين در سنتهايی فکري از علوم انسانی و اجتماعی،
حضور عناصر ذهنی پذيرفتهشده است.
جالب است که در تاريخ انديشه علم اقتصاد نظرات متفاوت و حتی متعارضی
درزمینه عینیّت وجود دارد .رابینز )5887( 15و میردال )5319( 15دو چهره شاخص با
ديدگاه متعارض در اين زمینه هستند .ازنظر رابینز گزارههاي علم اقتصاد کامالً اثباتی
است و نه هنجاري

14

19

( .)Robbins, 2007, p. 4علم اقتصاد در منظر رابینز خالی

از ارزش و کامالً مبتنیبر امور واقع است؛ چراکه ازنظر او «علم اقتصاد
از رابطه بین اهداف و ابزارهاي کمیاب 11که کاربرد متفاوت دارند ،صحبت میکند
( )Robbins, 2007, p. 16بهعبارتی تعريف اهداف از خود علم اقتصاد نمیآيد بلکه
مربوط به حوزه ديگري مثل اخالق يا سیاست است .در نقطه مقابل ،میردال قرار دارد
که اصوالً علم اقتصاد را بهشکل اثباتی ،عینی و فارغ از ارزش قبول ندارد «ارزشگذاري
بخش الينفک مشاهده امور واقع و هر تحلیل نظري است» (.)Myrdal, 1953, p. 41
روششناسی علم اقتصاد جريان غالب متأثر از روششناسی اثباتگرا در علوم
طبیعی است .در روششناسی اثباتگرا ،تجربه منبع شناخت و روش تجربی ضامن
عینیّت در علم است .ازنظر بالگ

16

روششناسی پارادايم نئوکالسیک بهنوعی از

روششناسی اثباتگرا بهنام تأيیدگرايی نزديک است .در اين روششناسی مقام کشف
از مقام داوري جدا در نظر گرفته میشود (تمايز مقام کشف /مقام داوري)؛ لذا نظريهها
و فرضیههاي مستخرج ازنظريهها صرفنظر از منشاء تکوين آنها ،در يک ساختار قیاسی
صورتبندي میشود تا بهواسطه دادههاي تجربی مورد آزمون قرار گیرد .اين ساختار
صوري مدل فرضیهاي -قیاسی نامیده میشود (بالگ ،5907 ،ص.)45 .
تمايز مقام کشف از مقام داوري در اين روششناسی ،اين امکان را فراهم میآورد
که عینیّت علم در مقام داوري و از طريق آزمون فرضیهها توسط دادههاي تجربی
سنجیده شود و ارزشها به مقام کشف نسبت داده میشود .ازآنجاکه در اين
روششناسی مقام کشف در عینیّت علم نقش ندارد ،عینیّت علم بهپیش فرضهاي
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ارزشی و يا به منشاء نظريهها و فرضیهها بستگی نخواهد داشت .بنابراين میتوان گفت
با تمايز مقام کشف /مقام داوري ،شناخت ارزشها از موضوع علم اقتصاد خارج
میشود؛ يعنی ارزشها اصوالً متعلَّق شناخت اقتصاددان قرار نمیگیرد بلکه مسألهاي
غیرشناختی خواهد بود که موضوع انتخاب کنشگر در بازار است.
 .9اقتصاد اسالمي و مفهوم گسترشيافته از عينيّت

در اين بخش نشان میدهیم که چگونه ارزشها و منافع بهواسطه کنش انسانی در يک
ساختار نهادي خاص میتواند مفهوم عینیّت را تغییر دهد؛ لذا ديگر توجیه عینیّت با
رويکرد اثباتی از طريق اصول و قواعد روششناختی کفايت نخواهد کرد بلکه ارزشها
و هنجارها از طريق اصول و قواعد عمل ،در سطح اجتماع علمی و نیز جامعه وارد
بحث میشود .درواقع ما عینیّت را در سه سطح بررسی میکنیم:
 .5عینیّت از منظر اقتصاددان.
 .5عینیّت از منظر اجتماع علمی.
 .9عینیّت از منظر جامعه.
همانطور که قبالً اشاره کرديم در روششناسی اثباتگرا براي رسیدن به علم ما
يک تمايز روششناسی انجام میدهیم (تمايز مقام کشف /مقام داوري) تا قضاوتهاي
ارزشی محقق وارد نتايج تحقیق او نشود .اينکار میتواند عینیّت علم را از منظر
اقتصاددان تأمین کند؛ ولی میدانیم که افراد بر مبناي ترجیحاتشان در جامعه دست به
انتخاب میزنند و واقعیت اقتصادي را شکل میدهند؛ بنابراين اگر علم اقتصاد بخواهد
عینی باشد بهعنوان يک ناظر بیطرف بايد بازنمايیکننده اين ترجیحات باشد .ولی در
علم اقتصاد ترجیحات بهمعناي ارزشگذاري است .در علم اقتصاد وقتی کنشگر« ،الف»
را به «ب» ترجیح دهد به اين معنا است که ارزش «الف» از «ب» بیشتر بوده است،
بنابراين علم اقتصاد علمی است که اصوالً موضوعش ارزشهاست .ارزشهايی که براي
کنشگر اقتصادي مهم است .ولی اگر علم اقتصاد بخواهد عینی باشد ،اقتصاددان بايد
بدون دخل و تصرف اين ارزشها را که بخشی از واقعیت است بازنمايی کند در اين
صورت است که علم اقتصاد به عینیّت میرسد .در علم اقتصاد ارزش بار بودن کنش
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اقتصادي لزوماً منافاتی با نگاه عینی اقتصاددان ندارد .اين همان رويکردي است که وبر
نیز در علوم اجتماعی توصیه میکند و میتوان آن را سطح نخست عینیّت که مربوط به
اقتصاددان است در نظر گرفت .در اين سطح میتوان از منطق و تجربه به روال معمول
روش اثباتگرا جهت عینیّت بخشیدن به گزارههاي علم اقتصاد استفاده کنیم ،ولی
همانطور که اشاره کرديم ،با توجه به بحث نظريه بار بودن مشاهده 17در کوهن و تعین
ناقص 10نظريه توسط مشاهده در کواين ،اين دو (منطق و تجربه) براي انتخاب بین
نظريهها و لذا رسیدن به عینیّت در علم کفايت نمیکند ،لذا میتوانیم از ارزشهاي
معرفتی ولی روششناسانه حاکمبر جامعه علمی استفاده کنیم .اين نکته ما را به سطح
دوم عینیّت ،يعنی عینیّت از منظر اجتماع علمی میرساند؛ در اين سطح از عینیّت سعی
میشود اصل بیطرفی در علم حفظ شود لذا مبتنیبر معیارهاي معرفتشناختی و
روششناختی صرف سعی میشود بین نظريههاي مختلف انتخاب صورت گیرد
«اين معیارها مبتنیبر ارزشهاي معرفتی مثل کفايت تجربی ،13قدرت تبیین ،68قدرت
وحدت بخشی ،65توان پیشبینی ،65سازگاري درونی ،69انسجام بیرونی ،64سادگی،61
توان مؤثر در حل مسأله ،ثمردهی

66

و ...است .ولی ارزشهاي غیرمعرفتی که

بیانگر ارزشهاي دينی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ...باشد نمیتواند معیار قرار گیرد»
(.)Vassallo, & Amoretti, 2015, p. 9

نکته جديدي که میتوان در بحث اقتصاد و يا هر علم اجتماعی ديگر مدنظر قرار
داد اين است که عالوهبر ارزشهاي معرفتی میتوان از ارزشهاي غیرمعرفتی ،يعنی
معیارهاي کامالً ارزشی و هنجاري که انعکاسی از جامعه موردنظر است براي گسترش
درجه عینیّت علم اقتصاد استفاده کنیم .اين مربوط به سطح سوم يعنی عینیّت از منظر
جامعه میشود .درواقع شکاف بین مشاهده و نظريه ،در علمی مثل اقتصاد نمیتواند
توسط معیارهاي صرفاً معرفتی در سطح دوم پر شود .دلیل آنهم اين است که کنشگر
اقتصادي حامل ارزشهايی است که ادراک معرفتی او و همچنین افق تصمیمگیري او را
تغییر میدهد ،لذا رفتار او را نیز تغییر میدهد .در روششناسیهاي مرسوم به اين سطح
توجه نمیشود و در سطح دوم متوقف میشوند .اگر ما ديدگاه کلگرايانه کوهن و
کواين را از منظر کنشگر و نهفقط اقتصاددان در نظر بگیريم خواهیم ديد که اوالً
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کنشگران با توجه به تعهدي که بهنظام ارزشی خوددارند از امور يکسان در حوزه
اقتصاد ادراک متفاوت دارند (با توجه به بحث کلگرايی کوهن) و ثانیاً تصمیم در مورد
اين امور را در رابطه با کل نظام معرفتی و ارزشی خود اتخاذ میکنند (با توجه به بحث
کلگرايی کواين) .بنابراين اقتصاددان در نظريهپردازي و مدلسازي خود بايد به الزامات
اين نوع کلگرايی در فرايند شناخت و انتخاب کنشگر توجه کند و نمیتواند نسبت به
آن بیتفاوت بماند .اين به معناي ورود ارزشهايی غیرمعرفتی بهعلم اقتصاد خواهد بود.
ارزشهايی که ريشه در نظام ارزشی جامعه دارد و میتواند مبنايی براي انتخاب بین
نظريهها در حالت عدمتعیّن باشد و لذا مفهوم عینیّت را نیز گسترش دهد.
اگر اين بعد سوم از عینیّت را بپذيريم نتیجه مهمی در اقتصاد اسالمی خواهد
داشت .در اقتصاد متعارف 67براي تعیین ارزش از اصل مطلوبیت استفاده میشود ،يعنی
کنشگران اقتصادي در ارزيابی خود مطلوبیت بیشتر را بر کمتر ترجیح میدهند .آنچه
متعلق میل انسان قرار گیرد و براي او مطلوبیت ايجاد کند خوب است و او را به
سعادت میرساند؛ اين معیاري است اخالقی براي ارزيابی رفتار انسان اقتصادي.
اقتصاددانان در صورتبندي خود در علم اقتصاد اين معیار را در قالب نظريه انتخاب
عقاليی به کار میگیرند ،اما نکته مهمی که وجود دارد اين است که در نظريه فردگرايانه
اقتصاد متعارف ،براي کنشگر ،مطلوبیت ارزشی ذهنی دارد .براي اينکه اين مفهوم ازنظر
معرفتشناختی قابل عینی شدن و اندازهگیري باشد دو کار انجام میشود :اوالً اين
مفهوم در چارچوب نظريه عقالنیت نئوکالسیکی صورتبندي میشود تا قاعدهاي براي
رفتار کنشگر بهدست آيد؛ ثانیاً سعی میشود اين مفهوم از عقالنیت کامالً از ارزش
خنثی شود و علم اقتصاد هرچه بیشتر عینی شود .اين تالش را میتوان در تاريخ علم
اقتصاد مشاهده کرد.
نخستین گام در جهت عینی کردن علم اقتصاد ،تبیین رفتار انسان برمبناي فقط يک
اصل مثل اصل مطلوبیت (به معناي لذت و درد) بود که با بنتام آغاز شد .اين رويکرد با
انقالب نهايیون بهطورجدي در علم اقتصاد دنبال شد ،مثالً جونز 60اعتقاد داشت میتوان
علم اقتصاد را برمبناي يک احساس ذهنی مثل لذت و درد بنا نهاد
()Jevons, 1871, p. 44؛ او براي اينکار از علم آمار استفاده کرد و واژه سیاسی را از
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دومین ويرايش «نظريه اقتصاد سیاسی» خود حذف کرد .والراس 63نیز اعتقاد داشت بايد
از طريق زبان رياضی علم اقتصاد را به علمی دقیق مثل فیزيک و مکانیک تبديل کرد
( .)Walras, 1965, pp. 47-48منگر 78نیز اعتقاد مشابهی داشت و علم اقتصاد را مثل
علم فیزيک ،علمی دقیق میدانست ()Menger, 1963, p. 218؛ البته اينکار را به
روشهاي قیاسی و در نظر گرفتن علم اقتصاد بهمثابه يک منطق عمل يا کردارشناسی

75

ممکن میدانست .رابینز متوجه اين نکته بود که نگاه روانشناسانه علماي سهگانه،
عینیّت علم اقتصاد را زير سؤال میبرد ،بههمین دلیل علم اقتصاد را برمبناي استفاده
بهینه از «ابزار» جهت رسیدن به «اهداف» تعريف کرد و البته به مقايسه بین شخصی
مطلوبیتها نیز اعتقادي نداشت (.)Robbins, 2007, p. 640
بنابراين میبینیم که تحول در نظريه نئوکالسیکی برمبناي ارزشزدايی و تخلیه کامل
علم اقتصاد از ارزشها ،هنجارها ،اخالق ،سیاست و حتی مفهوم مطلوبیت و میل بوده
است ،بهطوريکه ما به گزارههايی دست پیدا کنیم که نهتنها خالی از ارزش باشد بلکه
روابط اقتصادي را به شکل عینی در اختیار ما بگذارد .بنابراين ديگر الزم نبود اقتصاددان
نگران ابعاد ارزشی انتخاب کنشگر باشد .ولی خواهیم ديد که در يک اقتصاد اخالق
محور مثل اقتصاد اسالمی چنین روند عینیسازي غیرواقعی است و ما را هر چه بیشتر
از عینیت دور میکند.
همانطور که اشاره کرديم يک پیشفرض مهمی که در اقتصاد متعارف وجود دارد
اين است که در ارزيابی کنشگر از موقعیتهاي مختلف اقتصادي تنها يک اصل اخالقی
حاکم است و آن اصل مطلوبیت میباشد .منظور از مطلوبیت نیز لذتی است که براي
شخص محسوس است و در قالب کمیتهايی همگن از لذت حسی براي شخص
قابلمقايسه با ساير لذتها است و با مقادير نیز قابلاندازهگیري است .اين نگرش در
اخالق را لذتگرايی اخالقی 75میگويند «در اين ديدگاه لذت ذاتاً مطلوب و درد ذاتاً
نامطلوب است .حاالت خوشايند نفس فینفسه مطلوب و حاالت ناخوشايند فینفسه
نامطلوباند .کمیت ارزش در يک وضعیت با کمیت لذت در آن سنجیده میشود ،اين
نظريه بخشی از فايدهگرايی سنتی به بیان امثال میل و بنتام ،همراه با اصل بیشترين

مسأله عينيّت در اقتصاد اسالمي  /عبدالحميد معرفيمحمدی و سيدعقيل حسيني

229

سعادت آنها بوده است .اين نويسندگان اصل فايدهگرايی را با نظريه لذتگروي درباره
چیزي که ذاتاً خوب است ،ترکیب کردهاند (بورچرت ،5935 ،79صص.)454-459 .
نکتهاي که در مورد اقتصاد اسالمی حائز اهمیت است ،اين است که از منظر اقتصاد
اسالمی اين مفهوم تقلیلگرايانه از مطلوبیت قابلقبول نیست؛ يعنی از منظر اقتصاد
اسالمی مطلوبیت به لذت صرفاً مادي و حسی قابلتقلیل نیست بلکه درزمینه يک
مطلوبیت و احساس لذت معنوي قابلادراک است .براي انسان مسلمان زمانی امري
مطلوبیت ايجاد میکند که اين امر عالوه بر لذت حسی براي او لذت بادوام معنوي هم
داشته باشد (مبتنیبر کلگرايی نوع کوهن) .اين لذت معنوي از انطباق عمل او با اوامر
الهی نشأت میگیرد و لذا تصمیمات او را تغییر میدهد (مبتنیبر کلگرايی نوع کواين).
درواقع براي انسان مسلمان عمل اقتصادي يک عمل اخالقی نیز هست و لذا احساس و
ادراک امر مطلوب ،مشروط بهتطابق يا عدمتعارض امر مزبور با اصول اعتقادي و
ارزشهاي اخالقی او است .ولی منظور از ارزش اخالقی چیست و نسبت آن با
مطلوبیت چگونه است؟ آيا هر نوع فعلی که انسان از روي اختیار انجام دهد ،هرگونه
مطلوبیتی که داشته باشد ،داراي ارزش اخالقی است؟ بدون شک کارهايی که انسان
براي رفع نیازهاي طبیعی خودش انجام میدهد ،باوجود مطلوبیتشان ،داراي ارزش
اخالقی نیستند (مصباحيزدي ،5900 ،ص .)558 .بهعنوانمثال مصرف کاال جهت رفع
نیازهاي زيستی ،ارزش اخالقی مطلوبیتی است که در اثر کارهايی که به انگیزه
خواستهاي فوق غرايز حیوانی انجام میگیرند حاصل شود .يعنی خواستهاي روح به
دو قسم تقسیمبندي میکنیم :اول خواستهايی که در مرتبه غريزه حیوانی است و بین
انسان و حیوان مشترک است ،مثل خواست تغذيه ،صیانت نفس ،دفاع و ،...ديگري
خواستهايی که فوق اينها بوده و مختص انسان است؛ خواستهايی که انسان را به
علم يا عمل خاصی دعوت میکند (مصباحيزدي ،5900 ،ص .)555 .اين خواست دوم
است که مفهوم مطلوبیت را در اقتصاد اسالمی گسترش داده و از تقلیل اين مفهوم به
يک احساس روانشناختی و زيستی جلوگیري میکند .بهعنوانمثال اگر مصرف يک کاال
براي فرد مسلمان مطلوب باشد بهمحض اينکه فرد مسلمان اطالع يابد اين کاال حرام
است يا مصرف آن مجاز نیست از مصرف آن کاال نهتنها لذت نمیبرد ،بلکه ممکن
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است دچار آالم روحی نیز بشود .بنابراين نوع عینیّت يافتن مطلوبیت همواره مشروط به
اموري است که ربطی بهويژگیهاي خودشی يا آنچه از طريق حسی صرف ادراک
میشود ،ندارد بلکه در اعتبارياتی ريشه دارد که در دين وضعشده است و نوع ادراک و
احساس ذهنی و لذا نوع عینیّت يافتن امور مرتبط با مطلوبیت يا منفعت را تغییر میدهد
(مبتنیبر کلگرايی نوع کوهن) ،مثالً خوردن غذاي حرام نهتنها لذتبخش نیست که
عذابآور است .همچنین مالی که از راه نادرست حاصل شود و شبههناک باشد اگرچه
از منظر اقتصادي صرف ،تعیّن منفعت اقتصادي است ولی انسان مسلمان آن را از خود
دور میکند (مبتنیبر کلگرايی نوع کواين).
اين حقايق آشکارشده 74در يک جامعه اسالمی ما را به اين نتیجه هدايت میکند که
عقالنیت ابزاري و صوري شده اقتصاد متعارف بازنمايی ناقصی از رفتار اقتصادي انسان
مسلمان است .عقالنیت ابزاري صرفاً به بهینهسازي وسايل میپردازد و با اهداف کاري
ندارد .درواقع در اين نوع عقالنیت ،عقالنیت اهداف نداريم .اهداف امري ارزشی است
مربوط به کنشگر يا سیاستمدار؛ لذا اهداف براي اقتصاددان امري برونزا محسوب
میشود .ترجیحات کنشگر نیز برونزا و ثابت در نظر گرفته میشود؛ لذا صورتبندي
کنش عقالنی در اقتصاد متعارف هم از امیال و هم از ارزشها مستقل میشود .بديهی
است که اين نوع عینیسازي رفتار ما را از واقعیت رفتار انسانها دور میکند .در مورد
انسان مسلمان ما بايد دو پیش فرض به مدل خود اضافه کنیم :اوالً ،ادراک امیال در پناه
ارزشهاي اخالقی معنا میيابد و ثانیاً ،ارزشهاي اخالقی براي انسان مسلمان نه ذهنی
که امري عینی است و در تصمیمات او مؤثر است .اين دو پیش فرض باعث میشود که
عالوهبر عقالنیت ابزار ما عقالنیت اهداف هم داشته باشیم که مقدم برعقالنیت ابزار
موردتوجه است.
انسان مسلمان با يک نظام ارزشی مواجه است که هر نوع ادراک امیال و احساس
مطلوبیت در او را تغییر میدهد؛ لذا میتوان گفت در يک نگاه کلگرايانه کوهنی اين
نظام ارزشی بهمثابه يک پارادايم اجتماعی عمل میکند که ادراکات حسی او را تغییر
میدهد .اين نظام ارزشی تعیین میکند که کدام میل و به چه نحوهاي (بر مبناي کدام
هنجار نهادي) بايد ارضاء شود .بهعنوانمثال لذت جنسی در چارچوب نهاد خانواده
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لذت و مطلوبیت ايجاد میکند؛ خارج از اين چارچوب باعث آالم روحی و عدمآرامش
در بلندمدت میشود .لذا ترجیحات ،ادراک لذت و احساس مطلوبیت انسان مسلمانی
که به اين نظام ارزشی ايمان دارد ،با توجه به اين ارزشها بهشکل درونزا تغییر میکند.
در يک نگاه واقعگرايانه ،71اين نوع تغییر در ادراکات و ترجیحات بايد مدنظر اقتصاددان
قرار گیرد و در مدل او بیايد .اين واقعیت میتواند با يک رويکرد کلگرايانه کوهنی
مدنظر اقتصاددان قرار گیرد.
از طرفی انسان مسلمان در تصمیمگیريهاي خود همواره يک رتبهبندي بین
ارزشهاي موجود در اين نظام ارزشی انجام میدهد ،مطلوبیت حاصل از منفعت
اقتصادي يکی از اين ارزشها است ،نهتنها ارزشی که اهداف او را تعیین کند .لذا در
مواجهه با يک موقعیت ،انسان مسلمان بهشکل فردي يا جامعه اسالمی در يک کنش
جمعی ممکن است اولويتهاي مربوط به ارزشهاي دينی را بر ارزشهاي اقتصادي
مثل مطلوبیت و منفعت ترجیح دهد .درواقع برخالف نگاه لیبرال همه ارزشها همسطح
نیستند .بهعنوانمثال مال حرام اگرچه در بازار ارزش اقتصادي دارد ولی در سبد دارايی
انسان مسلمان عنصري نامطلوب است و مسلمان آن را از خود دور میکند .اين حاکی
از يک نگاه کلگرايانه به رفتار فردي و جمعی است و نشان میدهد که در يک جامعه
اسالمی نمی توان ابعاد اقتصادي را از ساير ابعاد ارزشی تفکیک کرد .اين واقعیت
میتواند با يک رويکرد کلگرايانه کواينی مدنظر اقتصاددان قرار گیرد.
میتوان گفت در اقتصاد اسالمی ،نتايج حاصل از عقالنیت ابزاري همواره مشروط
بهنتايج حاصل از عقالنیت معطوف به ارزشها است .درواقع با گسترش مفهوم
عقالنیت از عقالنیت صرف ابزاري به عقالنیتی که اهداف و غايات انسان مسلمان و
جامعه اسالمی را در نظر میگیرد ،مفهوم عینیّت نیز گسترش میيابد .دامنه عینیّت از
اين منظر گسترش میيابد که ما نظام ارزشی موجود در جامعه را بهعنوان بخشی از
واقعیت اجتماعی که اثرگذار است و بین کنشگر و اقتصاددان مشترک است ،در نظر
میگیريم .لذا اوالً ،اقتصاددان مجبور نیست که در انتخاب بین نظريات وقتی منطق و
تجربه در تعیّن نظريه کفايت نکرد ،خود را به ارزشهاي معرفتی محدود کند .ثانیاً ،اين
ارزشهاي غیرمعرفتی (مثل ارزشهاي اخالقی) ريشه در واقعیت جامعه اسالمی دارد و
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يک امر انتزاعی يا يک جعل روششناسانه نیست .درواقع در اقتصاد اسالمی امر واقع و
ارزش منفک از هم نیستند ،بلکه امور واقع برمبناي ارزش ،ادراک و تفسیر میشود
(وجه کوهنی مسأله) و تصمیمات کنشگر نیز مبتنیبر اولويتبندي در نظام ارزشی است
(وجه کواينی مسأله) .بهعنوانمثال منفعت و يا مطلوبیت در چارچوب اخالق اسالمی
معناي حقیقی می يابد و اين در نوع ادراک و فهم فرد مسلمان ريشه دارد و تصمیمات
او را تغییر میدهد .اين رويکرد فراتر از رويکرد وبر است که ارزش را بهعنوان يک
موضوع عینی متعلق شناخت عالِم اجتماعی يا اقتصاددان میداند .در اينجا از منظر
ارزشهاي دينی است که امور واقع تفسیر حقیقی میيابد .اين ارزشهاي دينی بین
اقتصاددان و کنشگر مشترک است و هیچکدام نسبت به اين ارزشها بیتفاوت نیستند.
درواقع رابطه ارزش و امر واقع بهواسطه کنش يک رابطه دوسويه است به اين معنا که
کنشگر در مقام فاعل شناخت با توجه بهوجود ارزشهاي پیشینی اخالقی و دينی،
ادراک و فهم خاصی از منافع و مطلوبیت دارد که کامالً عینی است و نه ذهنی .او
برمبناي اين ادراک و فهم که شناخت او را شکل میدهد عمل میکند و امر واقع را
شکل میدهد .در اين مرحله امرواقع بهعنوان يک عین 76متعلق شناخت اقتصاددان قرار
میگیرد .تفاوت اين نگاه با نگاه اقتصاد متعارف در نگاه واقعگرايانه و شناختگرايانه به
ارزشهاي اخالقی است .در نگاه مطلوبیتگرايانه حاکمبر اقتصاد متعارف مطلوبیت يک
امر ذهنی است ،لذا از منظر فاعل شناخت نگاه به مطلوبیت ناواقعگرايانه و
ناشناختگرايانه است .ولی ارزشهاي اخالقی موردنظر اسالم ازنظر يک فرد مسلمان
واقعی و قابل شناخت است و اين واقعگرايی اخالقی مفهوم مطلوبیت را در نزد او
تغییر میدهد.
منظور از واقعگرايی اخالقی ،قائل بودن به خصوصیات اخالقی در عالم خارج و
اعتقاد به محقق شدن امور اخالقی ،مستقل از کنشگر اخالقی است .واقعگرايی اخالقی
شامل دو مؤلفه است )5 :شناختگرايی اخالقی :گزارههاي اخالقی صدق و کذب
پذيرند؛  )5عینیّت واقعیتهايی اخالقی به اين معنا که مستقل از ما وجود دارند؛ البته
براساس نحوه وجود واقعیتهاي اخالقی در جهان خارج میتوان سه نظريه را از هم
تفکیک کرد« :طبیعتگرايی»« ،ناطبیعتگرايی» و «فوق طبیعتگرايی» (دباغ،5935 ،
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ص .)55 .میتوان گفت اخالق اسالمی حاکمبر علم اقتصاد ديدگاه واقعگرايانه از نوع
فوق طبیعتگرا است ،چراکه باارزشهاي دينی سروکار داريم که منشاء آن وحی است.
فوق طبیعتگرايان معتقدند خصوصیات اخالقی مستقل از باور ما وجود دارد ،البته نه
در واقعیت حسی بلکه در وعايی شبه افالطونی يا نزد خدا (دباغ ،5935 ،ص.)54 .
در فلسفه اخالق اسالمی«مالک صدق و کذب و صحت و خطا در قضاياي اخالقی
تأثیر آنها دررسیدن به اهداف مطلوب (کمال نهايی) است؛ تأثیري که تابع میل و رغبت
و سلیقه و رأي کسی نیست و مانند ساير روابط علّی و معلولی ،حاکی از واقعیات
نفساالمري است» (مصباحيزدي ،5967 ،ص ،30 .به نقل از امید ،5900 ،ص،)456 .
«براي مثال وقتی میگويیم عدل خوب است و بايد راست گفت و ...درصورتیکه عدل
و راستگويی در وصول کمال نهايی تأثیري داشته باشد ،اين قضاياي اخالقی صادق
است و درصورتیکه تأثیري در تقرّب به کمال نهايی نداشته باشد ،اين قضايا کاذب
است» (امید ،5900 ،ص.)456 .
اين در حالی است که ارزشهاي اخالقی غیرحسی در اقتصاد متعارف جايی ندارد؛
اگر هم برمبناي خودگرايی اخالقی 77اصل مطلوبیت را بهعنوان يک ارزش اخالقی براي
کنشگر در نظر بگیريم چون ادراک اين ارزش ذهنی است ،لذا ازنظر اخالقی ،واقعگرا و
عینیّتگرا نخواهیم بود .يعنی ارزشهاي اخالقی بهعنوان يک امر عینی نمیتواند در
اقتصاد متعارف مطرح باشد.
جمعبندی و نتيجهگيری

علم معموالً با ويژگی عینیّت و ارزش خنثی بودن آن اعتبار و اقتدار میيابد .بنابراين اگر
علم را مجموعهاي از گزارهها بدانیم نبايد امور غیرمعرفتی در قالب ارزشهاي سیاسی،
اخالقی ،فرهنگی يا عوامل جامعهشناختی و روانشناختی ،عینیّت علم را تحت تأثیر
قرار دهد .در روششناسی مرسوم در علم معموالً تمايزي بین مقام کشف و مقام داوري
در علم صورت میگیرد .کلیه امور غیرمعرفتی به مقام کشف نسبت داده میشود و اثر
اين امور بر مقام داوري و لذا در عینیّت علم نامربوط تلقی میشود .اما با تشکیکهايی
که کوهن و کواين بر اين تمايز وارد کردند و بحث کلگرايی آنها ،فالسفه علم به اين
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نتیجه رسیدند که رابطه نظريه و شواهد تجربی بسیار پیچیده است و منطق و تجربه
بهتنهايی نمیتواند عینیّت علم را تضمین کند .لذا معیارهايی در سطح اجتماع علمی
براي انتخاب بین نظريههاي رقیب الزم میآيد .در اين مقاله تالش کرديم نشان دهیم در
يک علم اجتماعی مثل اقتصاد ،عالوهبر ارزشهاي معرفتی در سطح اجتماع علمی ما
میتوانیم از ارزشهاي غیرمعرفتی (مثل ارزشهاي اخالقی و دينی) در سطح جامعه نیز
براي تعیّن نظريهها استفاده کنیم .البته اين به شرطی است که يک نگاه واقعگرايانه به
ارزشها داشته باشیم و قائل بهوجود سلسله مراتبی در ارزشهاي دينی باشیم که افراد
مسلمان (در مقام کنشگر يا اقتصاددان) قادر به کشف و فهم اين ارزشها و رتبهبندي
بین آنها باشند .در اينصورت میتوانیم اوالً ،نظام ارزشی را بهعنوان يک پارادايم
اجتماعی که بر ادراک فرد مسلمان از امور واقع تأثیر میگذارد ،وارد مدلهاي اقتصادي
کنیم .ثانیاً ،با فرض وجود قواعدي براي رتبهبندي ارزشها ،وجود اين نظام ارزشی،
ترجیحات فرد مسلمان و لذا انتخابهايش متأثر میشود .اين اثرات ،تصمیمات فردي و
کنشهاي جمعی را در يک جامعه اسالمی تغییر میدهد .بنابراين میتوان نظام ارزشی
را بهمثابه يک ساختار واقعی و عینی که دامنه دادههاي عینی ما را افزايش میدهد ،در
نظر گرفت .اين ارزشها میتواند معیاري غیرمعرفتی براي انتخاب بین نظريات رقیب
(ولی ازنظر تجربی معادل) باشد .از اين منظر ورود ارزشها به علم اقتصاد اسالمی
نهتنها عینیّت علم اقتصاد را کاهش نمیدهد ،بلکه دامنه آن را گسترش میدهد.
يادداشتها
1. Holism
2. Kuhn & Quine
3. Objectivity
4. Max Weber
5. Value Judgement
6. Liberal
7. Value- Freedom
8. Value- Relevance
9. Root
10. The Anti- Perfection Principle
11. Received View
12. Context of Justification
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13. Context of Discovery
14. Non- Epistemic
15. Reichenbach
16. Hempel
17. Accept or Reject
18. Empirical Evidence
19. Observational Findings
20. Previously Established
21. Value Judgments
22. Received View
23. Kuhn
24. Paul Feyerabend
25. Previous Visual- Conceptual Experience
26. Theory- Ladenness
27. Observation
28. Perception
29. Coception
30. Assumptions
31. Presuppositions
32. Fact
33. Scientist
34. Incommensurability
35. Feyerabend
36. Shared Cognitive Values
37. Neutral
38. Popper
39. Confirmation
40. Underdetermined
41. Predictive Accuracy
42. Fertility
43. Explanatory Power
44. Internal Consistency & Coherence
45. Simplicity
46. Accuracy
47. Contextual Values
48. Non- Cognitive
49. Neo- Kantians
50. Hermeneutic
51. Robbins
52. Myrdal
53. Positive
54. Normative

سال يازدهم ،شماره دوم (پياپي  ،)22بهار و تابستان 8931

272

55. Relationship Between Ends & Scarce Means
56. Blaug
57. Theory Laddeness
58. Underdetermination
59. Empirical Adequacy
60. Explanatory Power
61. Unifying Power
62. Predictive Power
63. Internal Consistency
64. External Coherence or Consonance
65. Simplicity
66. Fertility
67. Orthodox
68. Jevons
69. Walras
70. Menger
71. Praxiology
72. Ethical Hedonism
73. Borchert
74. Stylized Facts
75. Realistic
76. Object
77. Ethical Egoism
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