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  است؟» اقتصاد اسالمي«ما در  يآيا چاره
  محمديمحمدتقي جان

  
دهد كه اين مقاله با شرح تفاوت ميان دنياي جديد و دنياي سنتي، نشان مي

پردازند به نحوي كه پژوهشگرانش در حال حاضر به آن مي» اقتصاد اسالمي«
ي عمل اثربخشي مطلوبي در امري صرفاً نظري و دانشگاهي است كه در صحنه

ي عمل، مدعيات اقتصاد اسالمي پيامدهايي بر خالف ندارد. چه بسا در عرصهپي 
حقايق اسالمي داشته باشد. اقتصاد اسالمي به نحوي كه مورد توجه اغلب 

نظران آن است در جهان امروز قادر به تحقق بخشيدن به مطلوب حقيقي صاحب
تصاد اسالمي تالش ي كار ما باشد؛ زيرا اين اقتواند چارهاسالم نيست، پس نمي

در تقابل است براي خود » توحيدي«كند در بافتي كه ماهيتاً با معناي مي
   گرايانه فراهم سازد!جايگاهي كثرت

  
  

چيست؟ در مواجهه با اين » اقتصاد اسالمي«
رويكردهاي مختلفي قابل طرح ها و سئوالْ پاسخ

كه از طرف  يياست، ولي عموم رويكردها
انديشمندان اين حوزه مطرح شده است حاصل 
نوعي از تقابل و ناشي از نسبتي است كه با 

اند. براي روشن شدن اقتصاد مدرن برقرار كرده
مطلب طرح اين پرسش راهگشا خواهد بود: 

ي لهچرا طرح شده است؟ و مسئ» اقتصاد اسالمي«

 آن چيست؟  

اقتصاد اسالمي (به معناي مصطلح امروزين 
اي بيش از چند دهه ندارد؛ و به نظر آن) سابقه

 آن نقش اصلي داشته ييدايپرسد دو عامل در مي
است: نخست، برخي وجوه غيراسالميِ اقتصاد 

ي مدرن (نظير ربا) كه به تدريج و در سايه
دار شد و ي مسلمانان پديمدرنيزاسيون در جامعه

مدار برخي از هاي شريعتدوم، وجود دغدغه

  مطالعات و تحقيقات مبينمؤسسة
  16 شمارةجستار سال نخست، ؛ »جستارهاي مبين«

  24/5/1392:  تاريخ انتشار
ISSN 2345-2382
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رو مالحظه ازهمين 1فعالين مباحث نظريِ اقتصاد.
ي اقتصاد اسالمي با ي طرح ايدهشود كه سابقهمي

تاريخ ورود سازوكارهاي دنياي مدرن (و نه 
صرفاً مظاهر آن) به جوامع مسلمان چندان فاصله 

تعهد به اصول ندارد. دغدغه و گرايش اقتصاددانِ م
هاي اقتصاد آورده تاماسالمي او را از پذيرش 

مدرن بازداشته و پرداختن به چگونگي رعايت 
-حدود و قواعد معيشت اسالمي را ضروري مي

ي اقتصاد اسالمي نيز از سازد. بنابراين مسئله
شود: تعيين مي گونهنياطرف او به طور كلي 

چگونگي معيشت منطبق بر اصول و قواعد «
در غالب تعاريفي كه از اقتصاد اسالمي  2».اسالمي

 يهاارزشارائه شده، شريعت اسالم و يا يكي از 
اقتصاد در نظر گرفته شده » قيد«اسالمي به عنوان 

است. باور اين انديشمندان آن است كه قيد 
تواند سيطره و انحراف ناشي از برخي مزبور مي

ال وجوه اقتصاد مدرن را برطرف كند. اما اشك
  اين ديدگاه در كجاست؟ 
اشكال ديدگاه  نيترمهمبه نظر نگارنده 

فوق در انفعالي و نسبتي بودن آن به اقتصاد مدرن 
است. به تبع همين انفعال است كه مباحث اقتصاد 

اي از مباحث نظري و اسالمي صرفاً به مجموعه
شود كه كليت آن نسبت دانشگاهي محدود مي

ارد. در موارد جزئي نيز چنداني با دنياي واقعي ند

                                                              

. البته روشن است كه موضوعات و مباحث مطروحه توسط انديشمندان اقتصاد اسالمي محدود به وجوه غيراسالمي 1
  ي  پيدايش و پرداختن به اقتصاد اسالمي بوده است.    اينجا تنها ذكر عامل و انگيزهاقتصاد مدرن نيست؛ مراد ما در 

برد بلكه تمامي رفتارهاي اقتصادي فعالين ي معيشت را تنها محدود به امور فرد به كار نمي. نگارنده در اين متن واژه2
 اقتصاد را در آن اعتبار كرده است.  

 طلبد. جال مستقلي مي. پرداختن به جزئيات اين بحث م3

كه مباحثي نظير بانكداري اسالمي طرفداراني 
كند و در برخي كشورها (مثالً در پيدا مي

و حتي در كشورهاي اسالمي)  يياروپاكشورهاي 
هاي فقهي هاي منطبق بر دستورالعملبانك

شود، نه ناشي از اصالت و اسالمي تأسيس مي
 داري اقتصادبرقوت عملي مباحثْ كه به دليل بهره

اي از فعالين بازار براي مدرن از تمايالت عده
   3مبادالت بانكي بدون ربا (و نه اسالمي) است.

دليل اينكه اقتصاد اسالمي به موضوع و يا 
اي دانشگاهي و (در برخي مواقع) به پروژه

ي عمل تبديل شده است آن گسسته از صحنه
است كه اقتصاددان اسالمي، اقتصاد مدرن و 

پذيرد؛ او معيشت مسلمانان هاي آن را ميژگيوي
در دنياي مدرن و با سازوكارهاي مدرن را 
پذيرفته و صرفاً اسالم را به عنوان قيدي كه 
مواظب حالل و حرام درآمدها است وارد بازي 

كند. اين در حالي است كه شالوده و بنيان مي
» نفي و دفع هرگونه قيد تشريعي«دنياي مدرن 
نش اين قيدگزاريِ نظري اقتصاددان كاست. برهم

اسالمي و آن دفع و نفي عمليِ سازوكارهاي دنياي 
مدرن، عمالً مباحث اقتصاد اسالمي را در 

ي نظر حفظ و به عبارت بهتر گرفتار محدوده
كند. لذا جذابيت اين مباحث كه صرفاً مي

جذابيتي دانشگاهي، آن هم نه به گستردگي كه 
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انشگاه است به محدود به بخش خاصي از د
كند. اين شكاف در ي عمل سرايت نميصحنه

تر است كه اقتصاد اسالمي صراحتاً و آنجا شديد
    4اي سفارشي شود.يا تلويحاً تبديل به پروژه

تقريباً اين اتفاق نظر وجود دارد كه روابط 
-و بنيادي نيترمهمو سازوكارهاي اقتصادي از 

اقعيت نيز ترين وجوه دنياي مدرن هستند. اين و
است كه اساس  اثباتقابلدر مورد دنياي مدرن 

آن، خودمحوري انسان و نفي هرگونه قيد و بند 
خارج از او است. حال چگونه ممكن است 
اقتصاددان اسالمي معيشت در دنياي مدرن و 
رفتار از طريق عناصر مدرن را ضروري تلقي 

براي حذف و رفع انحرافات  حالنيدرعكرده و 
رچوب قواعد و اصول اسالمي را به شرعي، چا

مثابه قيد وارد فكر خود كند و انتظار عملي شدن 
آن را نيز داشته باشد. اين قيد و به طور كلي آن 
اقتصادي كه مقيد به اين قيد است، به دليل 

ي قواعد دنياي مدرن در انحالل هر تعارضي هيمنه
ي مقاالت و گاه از محدودهبه سود خود، هيچ

  خارج نخواهد شد. ها كتاب
اي ديگر پي اجازه دهيد بحث از زاويه

كه اشاره شد اقتصاد  گونههمانگرفته شود. 
الي ؤاي نسبتاً نوظهور است. اما ساسالمي پديده

در اينجا قابل طرح است: چرا در طول دوران 
 اي نظريتمدن اسالمي، پديده ييشكوفاپرنوسان 

فت؟ و چرا و مدون به نام اقتصاد اسالمي ظهور نيا
اي مواجه در دوران معاصر با ظهور چنين پديده

ايم؟ اين مسئله محدود به اقتصاد اسالمي شده
                                                              

 پندارد مصاديق متعددي از آن در ايران قابل مشاهده است.. امري كه نگارنده مي4

نيست، حتي در مورد خود اقتصاد در غرب نيز 
نظير اينكه  ييهاي پاسخقابل طرح است. ارائه

پيچيده و متفاوت از دنياي  ييايدندنياي مدرن 
طلبد، هر سنتي است و لوازم مدرن و نوظهور مي

محل تأمل و بررسي  ييهاچند به جاي خود پاسخ
- است ولي در پاسخ به پرسش مزبور سطحي

براي اين پرسش در  ييمبنانگرانه است. پاسخ 
ويژگي و وجه تمايز دنياي جديد و دنياي مدرن 
نهفته است. پاسخ نگارنده اين است: دنياي مدرن 

و تمايز ميان امور و اشخاص » كثرت«دنياي 
د و در دنياي مدرنْ ارزش و اصالت در تفرّ است.

شود؛ و جمعيت و فرهنگ نه تمايز تعريف مي
بخش كيفيت معيشت و حيات اجتماعي كه قوام

ي آن و مخدوم فرديت است. كنندهصرفاً تنظيم
 اين در تقابل با عوالم سنتي است؛ دنياي سنت

است. اين سنت و فرهنگ است » وحدت«دنياي 
ي اجزاء و كند؛ و همهيم ميكه فرديت را تقو

عناصر چون در نسبت با سنت و فرهنگ شكل 
اند وجوه غيرقابل تفكيك از يكديگر و گرفته

از سنت دارند. اساساً اجزاء و عناصر سنت و 
يابند. دنياي فرهنگ با خود سنت عينيت مي

ي اين عينيت و وحدتي كه ميان سنتي ما در سايه
ي تمايز گاه انديشهچكرد هيهمه اجزاء برقرار مي

-ميان وجوه مختلف معيشت را در سر نمي
پروراند؛ اين تمايز نه مطلوب و نه ممكن بود. 
حتي در مقام تحليل ذهني نيز براي انديشمندان 

ي سنتي به خالف دنياي سابق، اجزاي جامعه
ها، طوايف و اقوام مدرن، نه افراد كه خانواده
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م اثري از تدوين لذا در تاريخ تمدني اسال 5بودند.
شود؛ آنچه مباحثي نظير اقتصاد اسالمي ديده نمي

است به نحو » تمدن اسالمي«شود كه ديده مي
  جمعي و واحد آن.

در دنياي سنتي ما، اقتصاد اسالمي اصالتاً 
داشت و نه تحقيقي. اقتصاد » تحققي«وجهي 

اسالمي (اگر بتوان با مسامحه اين اصطالح را به 
تصاد متجلي در بستر تمدن كار برد) همان اق

اسالمي بود؛ به بيان ديگر اقتصاد اسالمي مساوق 
با ظهور اقتصادي فرهنگ واحد اسالمي در 
جامعه بوده است. اقتصاد اسالمي همانگونه كه 

ي تحققي داشت امروز نيز بايد در گذشته جنبه
چنان به آن نگريسته شود. البته اين بيان با آن

قي براي اقتصاد اسالمي اي تحقيقائل شدن جنبه
- ي تحقيقي صرفاً ميمغايرتي ندارد، ولي اين جنبه

» مجموعه مطالعات استنباطي«تواند عنوان 
ي عالم واقع را به خود بگيرد و نه علمي به درباره

ي تحقيقي اقتصاد اسالمي، معناي مدرن آن. جنبه
خود در ذيل و تابعي از تحقيقات و مطالعات 

چگونگي بازتحقق تمدن ي امكان و درباره
  اسالمي خواهد بود.

تاريخي براي آن -ي تحليليطرح اين اشاره 
بود كه گفته شود اسالم و به طور كلي اديان كه 
محور روحاني سنت و فرهنگ پيشين هستند، 
هم حامل وحدتند و هم در وحدت قابل تحقق 
راستين هستند. بنابراين هرگونه نگاه و تالش 

سالم به نحوي كه اجزاي گرايانه به اكثرت
متمايز و متكثر براي آن فرض شود (در ساحت 

                                                              

  ي سنتي كشورهاي غربي نيز صادق است. . اين ويژگي، هر چند نه كامالً مشابه جوامع شرقي و اسالمي، در مورد جامعه5

اعمال در دنياي واقعي و نه در ساحت نظرورزي 
  صرف) عمالً وافي به مقصود نخواهد بود.

بنابراين در يك افق عرضي، زماني كه اراده 
شود عناصر اسالمي وارد دنياي مدرن شوند، مي

ن ي آتيجهگيرد كه در نتعارضي محتوم شكل مي
اين عنصر جزئي خواه ناخواه حذف خواهد شد؛ 
زيرا اسالم و اصول آن حاكي از وحدت و ناظر 
به وحدت است حال آنكه دنياي مدرن و اصول 

سيطره و  حالنيدرعآن ناظر به كثرت بوده و 
  ي آن بر همه جا سايه افكنده است.هيمنه

البته ممكن است گفته شود كه در دنياي 
ي وجوه و عناصرِ به ظاهر متكثر مدرن نيز همه

در سطحي باالتر و به ويژه در اصولْ داراي 
توان كثرت را ويژگي ذاتي آن و نمي اندوحدت

دانست. پاسخ نگارنده به تلقي مذكور اين است 
كه عناصر و اجزاي متكثر دنياي مدرن نه داراي 

و » آشتي«اند؛ يك وضعيت آشتي وحدت كه در
رجوع «و » الوهيت«وحدت ويژگي ». وحدت«نه 

است و دنياي مدرن از الوهيت گريزان » به اصل
نافي اصلي مشترك در وراي افراد و » عمالً«و 

كثرات است؛ بنابراين براي حفظ اجزاي خود 
ناگزير از برقراري آشتي و نيز ابداع نظامات 

ه ويژه با توسل به خاصِ مقومِ اين آشتي (ب
طبيعت) است. حال آنكه در توحيد و در هر آن 
چيزي كه به توحيد منتسب است نيازي به آشتي 

معنا » ديگري«و يا » غير«نيست. آشتي با وجود 
» غير«دارد و در اينجا غيري حاضر نيست. از قضا 

نمايد كه عنصري نظير اقتصاد در وضعيتي رخ مي
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رن اعمال شود و در اسالمي بخواهد در دنياي مد
اينجا نياز به آشتي خواهد بود؛ آشتي ميان دو 

ي ديگرگون، ميان اجزاي دنياي مدرن و پديده
اقتصاد اسالمي. ولي چنين آشتي برقرار نخواهد 

ي اين دو ذاتاً معارض با يكديگر شد، زيرا شالوده
است. هر جزء اسالم، از جمله اقتصاد اسالمي، 

طلبد و بنا در د را ميساير اجزاي مرتبط با خو
تحقق آن و در ذيل آن دارد و اين به معناي نفي 
اجزاي دنياي مدرن است. و لذا دنياي مدرن براي 
حفظ خود ناچار از حذف اين عنصر متعارض و 

وارد است. چگونه ممكن است عنصري نظير تازه
د حاقتصاد اسالمي با نظاماتي آشتي يابد كه في

و » بخشمبناي وحدت نيازي ازبي«ذاته براي 
اند؟ اگر از قضا ابداع شده» انحالل رجوع به اصل«

و در ظاهر آشتي هم اتفاق افتد بايد دانست كه 
دنياي مدرن به نحوي آن عنصر را استحاله و به 
نفع خود و در راستاي خواست خود در خود حل 
كرده است؛ چنين عنصري تنها، مطلوب مقيد به 

ست و نه مطلوب ذاتي شرايط مدرن را پاسخگو ا
  و بنيادين خود را.

اما آيا طرح ديدگاه تحليلي فوق بدان معنا 
است كه نگارنده اقتصاددان اسالمي را در مقام 
نظرورزي به نفي زندگي مدرن و تقبيح و طرد 

كند؟ آيا اين بيان بر آوردهاي آن توصيه ميدست
ت گذشته دالل ييبازگشت به زندگي ساده و ابتدا

نين نيست؛ اين نه مطلوب است و نه دارد؟ چ
گرايانه، شدني. نگارنده قصد ندارد موضعي سنت

(و نه بازگشت به » قديم«به معناي بازگشت به 
                                                              

  بارتر از حذف دارد.  صيل اسالمي اثراتي زيان. از نظر نگارنده اين استحاله در نسبت با تحقق اهداف ا6

سنت)، را تبيين و ترويج كند؛ زيرا در اين بعد 
داند. آن را صحيح و متناسب با هويت انسان نمي

هدف نگارنده بيان اين حقيقت است كه اسالم 
-و ناسازگار با دنياي مدرنِ محقق هويتي واحد

شناختي و ي امروزي (با مختصات هستيشده
معروف است) دارد  هاآنشناختي كه به معرفت

و تحقق آن به صورت اجزاي متكثري نظير 
اقتصاد اسالمي و غيره به داليلي كه ذكر آن رفت 
راهي به مقصود نخواهد داشت. بازگشت به 

زگشت به ضروري است ولي با» سنت خود«
قديم، خير. اما بازگشت به سنت چگونه و از 
چه طريقي؟ آيا راه بازگشت ابداع و تدوين 
عناصر مستقلي نظير اقتصاد اسالمي است؟ عناصر 

ي عملي دنياي امروز يا متكثر اسالمي در صحنه
اساساً ياراي ورود به صحنه ندارند و يا اگر موقتاً 

هترين  وارد شوند حذف خواهند شد؛ و يا در ب
شوند (نظير بانكداري حالت، چنان استحاله مي

اسالمي) كه خود به يكي از مخدومانِ غيراسالمي 
ي عنوان شوند كه به واسطهدنياي مدرن تبديل مي

- نسبت به بديل خود از مزيت پيش» اسالمي«
ي ما پس چاره 6برندگي بيشتري برخوردار است.

در چيست؟ كدام راه است كه هم هويت واحد 
آوردها اسالمي را حفظ كند و هم ما را از دست

- و تسهيالت زندگي جديد محروم نسازد؟ بي
ترديد استقرار در اين راه به طرحي نو نيازمند 
است، طرحي كه در آن اسالم و قواعد آن قيد 

در معيشت نيستند، » مواظب حالل و حرام«
بخش هويت فرهنگي و رفتاري انسان بلكه قوام
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  د.انتر حيات فردي و جمعي انسانيو به بيان دقيق
-اين طرح نو چگونه چيزي با چه ويژگي

 ييبايد باشد؟ ما براي اين مهم نيازمند الگو ييها
كالن هستيم كه بتواند هويت فرهنگ وحداني 

كه به  يياسالم را در قالبي نو ظاهر سازد. الگو
» الگوي توسعه«توان آن را داليل مختلف، مي
ا دارد كه چون سپهري گسترده ناميد و توان آن ر

ي اركان حيات فردي و جمعي انسان مسلمان همه
 ييرا در بر گيرد. تنها و تنها در ذيل چنين الگو

است كه عناصري نظير مطالعات اقتصاد اسالمي 
توانند معناي محصلي در عمل به ارمغان و غيره مي

آورند. الگوي متناسب با اسالم، الگوي ناظر به 
جزاء و شئون حيات انساني است. وحدت همه ا

اين الگو پيش از آنكه به اجزاء و مفردات رفتار 
ي اقتصاد و سياست و اخالق و انسان در حوزه

غيره بپردازد به ماهيت انسان و زيست انسان 
كند؛ زيست انسان و اصالت آن را معنا توجه مي

كند. مبدأ و غايت انسان و نيز غايت زيست مي
كند. نسبت انسان با خدا، ميانسان را تعيين 

 ييها را مبتني بر اصل غاجهان و ديگر انسان
ي زيست او با مبدأ كند و رابطه و نحوهروشن مي

كاود و تحقق و چگونگي وصول او به غايت را مي
كند. در اين نگاه حيات انسان هم آن را تدبير مي

در طول و هم در عرض واجد وحدتي است كه 
ن به هم پيوسته است. اين كاوش مبدأ و معاد در آ

ي استنباط به سبك سنتي و تدبيرْ ديگر از عهده
و رجوع خام به متنْ ميسر نيست؛ اينجا به تفكر 
و استنتاج نياز است. تفكر و استنتاجي كه 

ظهور محتواي  ييموضوع آن چگونگي و چرا
اصيل سنت در مظاهر نوين و پيچيده است. 

ري را از موضع آوردهاي بشاي كه دستانديشه
دهد؛ ابزاري كه غايت به موضع ابزار تقليل مي

براي غايت است و  هاآنعاملْ آگاه به ابزاريت 
اگر مساعد باشد خود نيز مدام به اين ابزارها 
خواهد افزود. روشن است كه در چنين بافتي، 

مندي از تسهيالت مدرن نه تنها و بهره يينوگرا
ت. ولي تفاوت مجاز كه به تعبيري ضروري اس

تر رفت مندي با آنچه كه شرح آن پيشاين بهره
در اين است كه در اينجا زمينِ بازي سنت و 

مختص است و  ييفرهنگ خودي در قالب الگو
آوردهاي عاملْ وجوه مدرن را به مثابه دست

ي ي بازي بشري به نحو مقتضي وارد صحنهتجربه
كند؛ نه اينكه به عكس بخواهد عناصر مي
سالمي (مثل اقتصاد اسالمي مصطلح) را به اجبار ا

در زمين دنياي مدرن وارد بازي كند و سپس 
ترين حالت بازي ضعيف استحاله و در خوشبينانه
چسب آن را به چندان دلو با اعوجاج و البته نه

  تماشا بنشيند.    
خالصه آنكه هرگونه مطالعه و پژوهش 

وي كالن علمي كه در نسبت و ارتباط با آن الگ
نباشد نخواهد توانست گامي مفيد به پيش برد. 
اما زماني كه آن الگوي كالن روشن شد و فضاي 

بخشيد، آنگاه عناصري  ييفكر و عمل را روشنا
شناسي، نظير مطالعات اقتصاد اسالمي، جامعه

شناسي، حقوق و غيره را در نسبت با آن و روان
 رد.توان قرين به موفقيت تلقي كدر ذيل آن مي

ها و چون و چراهاي ها، بايستيي ويژگيدرباره
اين الگو بايد انديشيد؛ در شرايط امروزمان، اين 

  ي راستين ما است. تنها چاره
  


