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  سپاسگزاري

. آن بودم ي انديشهدر كه سالياني يق كنم تحقدرباره موضوعي  عنايت كردخداي بزرگ را سپاسگزارم كه توفيق 
بويژه از آقاي دكتر عماد . كنم در اين راه از همه استادان ارجمندي كه مرا ياري كردند متواضعانه تشكر مي

بهره فراوان بردم گرايي انتقادي  مكتب واقع موضوع در ايشان ازو افروغ كه راهنمايي اين پايان نامه را پذيرفتند 
كه از آقاي دكتر يداهللا دادگر . ، صميمانه متشكرمكردندهدايت و تشويق  اين پاياندر نگارش  مراهمواره و 

سود هاي ايشان  سنجي  بودم و در نگارش اين پايان نامه از دقت و نكته ايشان فلسفه اقتصاد  درسخوشه چين 
فلسفه علم را از ايشان فرا  در يموضوعاتو از آقاي دكتر امير احسان كرباسي زاده كه  .كمال امتنان دارمجستم، 

   . كنم از صميم قلب تشكر مي، مبودمند  ايشان بهرههاي روشنگر  دقتاز گرفتم و 

  .، سپاسگزارممن بودندو همراه در همه حال يار كه ام  از خانواده در پيمودن اين راه و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چهار



   

  تقديم

زندگي درس و  هاي در راه پيشرفت من همه دشواريكه  تقديم مي كنم همسرمبه را  متواضعانهاين تالش علمي 
   .را بر خود هموار كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پنج



  

  

  

  

  چكيده

كالن در علوم اجتماعي و  -موضوع فرد و جامعه يا عامل و ساختار در جامعه شناسي يا موضوع خرد
ه نام نوظهوري اجتماعي خوانده اقتصادي، همگي به يك مسئله اشاره دارند كه از سوي فيلسوفان علوم اجتماعي ب

پردازد كه از كنش و واكنش  پديدارهايي مي و روش شناختي نوظهوري به مطالعه هستي شناختيي  مسئله. شود مي
مورد توسط فيلسوفان ذهن نيز علوم شناختي  زمينهدر  اخيرامسئله نوظهوري . شود اجزاي يك سيستم حاصل مي

  از پيشرفت اجتماعي هاي نوظهوري پژوهش موجب شده است كه در ي علمي تعامل اين دو شاخه. بحث است
  . استفاده شودمطالعات فلسفه علم و فلسفه ذهن 

مسئله اين پژوهش بررسي و نقد فردگرايي روش شناختي به عنوان رويكرد اقتصاد نئوكالسيك به 
از اين راه پرتويي بر مسائل كه  با اين هدفگرايي انتقادي است؛  ي نوظهوري اجتماعي، بر اساس واقع پديده

اين رويكرد روش شناختي بر مطالعات اقتصاد اسالمي نيز سايه زيرا . روش شناسي اقتصاد اسالمي افكنده شود
  .انداخته است

گرايي  ي واقع نقد فردگرايي روش شناختي بر پايهكند، عبارتند از  هايي كه اين پژوهش دنبال مي هدف
كالن در  -ي خرد رت فردگرايي روش شناختي در اقتصاد نئوكالسيك، نقد رابطهي ضرو انتقادي، تحقيق درباره

گرايي انتقادي، و بررسي و نقد روش شناسي اقتصادي و نظريه اقتصاد اسالمي  اقتصاد نئوكالسيك از منظر واقع
 .گرايي انتقادي آيت اهللا سيد محمدباقر صدر بر پايه واقع

  شش



نخست، با فرض اين كه . كند دو فرضيه را بررسي ميشده،  اين پژوهش براي نيل به اهداف ياد
هاي  قوانين پديده ، مدعي است كهفردگرايي روش شناختي ويژگي ضروري مكتب اقتصاد نئوكالسيك است

اين كه نسبت روش شناسي دوم، با فرض . اقتصادي قابل تقليل به قوانين مربوط به افراد نيست ي كالن و پيچيده
گرايي انتقادي  واقع مدعي است كهگرايي انتقادي عموم و خصوص من وجه است؛  صدر با واقع اقتصادي آيت اهللا

  .نظريه اقتصاد اسالمي صدر را توجيه كندروش و تواند  مي

فصل نخست به طرح مسئله و . ها، اين پژوهش در شش فصل سامان يافته است براي مطالعه اين فرضيه
ادبيات فردگرايي روش در فصل دوم . پردازد هاي اين تحقيق مي گيها و ديگر ويژ ضروت آن، اهداف، پرسش

شناختي در انگلستان و  شناختي شامل رويكرد روان رويكردهاي مختلف فردگرايي روششود و  شناختي مرور مي
فصل سوم به . شود بررسي مي پاپريآلمان، رويكرد مكتب اتريش، رويكرد ساختاري، رويكرد نهادي و رويكرد 

گرايانه و  گرا، و هم چنين رويكردهاي جمع گرا و غير تقليل ي تقليل رزيابي رويكردهاي فردگرايانهنقد و ا
در اين نقد و بررسي از برخي مفاهيم فلسفه علم و . پردازد گرايي انتقادي به مسئله نوظهوري اجتماعي مي واقع

در فصل . شود رو به پايين استفاده ميفلسفه ذهن هم چون ابتنا، تحقق پذيري چندگانه، انفصال فاحش، و عليت 
گرايي انتقادي كه هستي شناسي،  اقعي و چهارم فردگرايي روش شناختي اقتصاد نئوكالسيك بر اساس آموزه

براي اين كار، اقتصاد نئوكالسيك . شود ، بررسي و نقد ميداند را مالزم يكديگر ميمعرفت شناسي و روش شناسي 
  . شود ايي، اتميسم اجتماعي، انتظام علي، انسداد، و ساختار و عامليت ارزيابي ميگر شناختي، قياس از وجوه هستي

هاي دوم، سوم و چهارم در نقد و ارزيابي فردگرايي روش  حاصل از مطالعات فصل هاي يافتهبر اساس 
در  ديگرايي انتقا هاي رويكرد واقع ها و قابليت شناختي اقتصاد نئوكالسيك، در فصل پنجم به بررسي ظرفيت

هاي  شود نسبت آموزه در اين فصل سعي مي. شود نظريه اقتصاد اسالمي آيت اهللا صدر پرداخته مي توجيه روش و
براي اين كار، . اقتصاد اسالمي صدر بررسي و ارزيابي شود گرايي انتقادي با اقتضائات روش شناختي نظريه واقع
اجتماعي صدر از بعد روش شناسي تجريه و تحليل هاي توزيع پيش و پس از توليد، و هم چنين عدالت  نظريه
  .شود هاي آن ارائه مي هاي اين پژوهش و ارزيابي فرضيه در فصل پاياني گزارشي از يافته. شود مي

  هفت



پديدارهاي اجتماعي مربوط به شود كه قوانين  هاي فردگرايانه نوظهوري نتيجه مي بنابر نقد و تحليل نظريه
اقتصاد نئوكالسيك به اين دليل به اما . نيستبه مفاهيم و قوانين فردي قابل تقليل  به نحو قانونمندي پيچيده

فردگرايي روش شناختي روي آورده و لوازم آن را پذيرفته است كه بتواند شناختي اقتصادي مطابق معيارهاي 
قتصاد از آنان فردگرايي روش شناختي را به اين دليل مفروض گرفتند كه علم ا .گرايي خلق كند اثبات

هاي بسته، اتميسم و تقليل گرايي را  سازوكاري برخوردار باشد كه فرماليسم، قياس گرايي، انتظام عليتي، سيستم
گرايي  قانوني كه الگوي مورد نظر اثبات - چرا كه اين شرايط براي امكان پذير ساختن توضيح استنتاجي. روا دارد

ي  قوانين پديدارهاي كالن و پيچيدهكه پژوهش مبني بر ين فرضيه اول ا بنا بر اين،. باشد است، ضروري مي
   .رسد قابل دفاع به نظر مياقتصادي قابل تقليل به قوانين مربوط به افراد نيست، 

از اين رو . گيرد آيت اهللا صدر در روش شناسي اقتصادي خود، ايستارهاي اثبات گرايي را مفروض مي
اما، با . سازگار است اقتصاددانان نئوكالسيكبه ويژه علم اقتصاد با غالب مواضع روش شناختي او درباره علم و 

آورد كه توجيه آن از اثبات گرايي  جداكردن تكليف مكتب اقتصادي از علم اقتصاد، از مقوالتي سخن به ميان مي
اجتماعي رابطه عامليت و ساختار در واقع گرايي انتقادي ظرفيت مناسبي براي تبيين وجوه فردي و  .ساخته نيست

رسد كه  به نظر مي . خارج استكند كه از عهده فردگرايي روش شناختي  ها در اقتصاد اسالمي فراهم مي فعاليت
واقع گرايي انتقادي تا حدي زيادي از اين ظرفيت برخوردار باشد كه مقوالت روش شناختي صدر هم چون 

بنابر نقاط . مفهوم، و عاطفه را توجيه كند اصول، كشف، روبنا و زيربنا، واقعي بودن، اخالقي بودن، عقيده،
 مبني بر اين كه دومگرايي انتقادي، فرضيه  اشتراك ياد شده ميان روش شناسي اقتصادي آيت اهللا صدر و واقع

  .رسد كند، قابل قبول به نظر مي ميتوجيه را صدر  و نظريه اقتصاد اسالميروش  ،گرايي انتقادي واقع

  

  

  

    

  هشت



  پيشگفتار

، به )ع(دانش آموختگي در مقطع كارشناسي ارشد در رشته معارف اسالمي و اقتصاد از دانشگاه امام صادق پس از
هاي نخست پس از پيروزي انقالب  در دوران دانشجويي كه سال. مند شدم پژوهش در زمينه اقتصاد اسالمي عالقه

هايي در  درباره اقتصاد اسالمي به زبان فارسي در دسترس بود و به تازگي تالشكرديم، منابع اندكي  را سپري مي
منابع اقتصاد . مند دانشگاهي و فضالي حوزه آغاز شده بود محافل حوزه  و دانشگاه با همكاري استادان عالقه

اه مطالعه و در واقع، جامعه علمي كشور در آغاز ر. هاي عربي و انگليسي بود اسالمي به طور عمده به زبان
  .پژوهش در زمينه اقتصاد اسالمي قرار داشت

مند به تحقيق در اقتصاد اسالمي مطرح شد، اين بود كه  نخستين سئوالي كه در برابر من به عنوان يك فرد عالقه
، مفهوم استآيا اقتصاد اسالمي امكان پذير است؟ آيا اقتصاد اسالمي وجود دارد؟ در صورتي كه پاسخ مثبت 

ها  چنان ذهنم را  به خود  اسالمي چيست؟ مباني يا اصول موضوعه اقتصاد اسالمي كدام است؟ اين پرسشاقتصاد 
در ماهنامه كيهان » پيش درآمدي بر مفهوم اقتصاد اسالمي«با عنوان  نخستين نوشتار خود راكه  ه بودمشغول كرد

چگونگي پژوهش در اقتصاد اسالمي تأمل بيشتر در موضوع چيستي و . به چاپ رساندم) 1371خرداد (فرهنگي 
شناسي،  مرا به اين نتيجه رساند كه براي تحقيق در زمينه اقتصاد اسالمي نخست بايد درباره مسائل هستي

شناسي  شناسي و روش به لحاظ رتبي، پژوهش درباره هستي چرا كه .شناسي علم مطالعه كرد شناسي و روش معرفت
  .مي اولويت دارداقتصاد اسالمي بر مطالعه اقتصاد اسال

در مقطع كارشناسي ارشد در رشته فلسفه علم از دانشگاه صنعتي شريف فارغ  1377چنين بود كه در سال 
آبادي در پاسخ به اين سئوال  ياد مرحوم دكتر يوسف صمدي علي ام را  با راهنمايي زنده پايان نامه. التحصيل شدم

بق تعريف همپل از قانون علمي كه براي الگوي توضيح نگاشتم كه آيا در علم اقتصاد قوانيني علمي مطا
  قانوني مورد نياز است، وجود دارد؟  - استنتاجي

رسد متأثر از  هاي اصلي جريان اصلي اقتصاد كه به نظر مي در راستاي شناخت ماهيت علم اقتصاد، يكي از ويژگي
  بررسين نامه درصدد است كه ضمن اين پايا.شناختي است شناسي پوزيتيويسم منطقي است، فردگرايي روش روش

  نه



اي  گرايي انتقادي بپردازد و سرانجام از اين مطالعه ره توشه شناختي، به نقد آن از منظر واقع مفهوم فردگرايي روش
بدين . آيت اهللا صدر بر اساس كتاب اقتصادنا فراهم آورد اسالمي اقتصاد ي و نظريه  براي نقد و ارزيابي روش

در . شود ميشناختي از زبان فيلسوفان اجتماعي و اقتصادي  بررسي و توصيف  فردگرايي روشم مفهومنظور ابتدا 
شناختي؛ زمينه، تاريخچه  با عنوان فردگرايي روش) 2001(به طور عمده از اثر جامع الرس يودن  مرور اين ادبيات

  .و مفهوم استفاده شده است

اين مسئله ناظر به . اند اي به نام نوظهوري مواجه  سئلهفردگرايي و ديگر رويكردهاي روش شناختي همگي با م
در علوم  همنوظهوري مطالعات  .كالن از نظر هستي شناختي و روش شناختي است-رابطه فرد وجامعه يا خرد

فلسفه هاي  نظريههاي فلسفه علم و  يافتهبا استفاده از  در اين پژوهش. علوم شناختي مطرح استهم در اجتماعي و 
گرايي انتقادي درباره پديده نوظهوري  گرايانه، و واقع هاي متفاوت فردگرايانه، جمع بررسي و نقد ديدگاهذهن به 

  . شود اجتماعي پرداخته مي

به بررسي نسبت  در اقتصاد نئوكالسيكشناختي  بر اساس نتايج حاصل از بررسي و نقد فردگرايي روش
اميد است كه نتايج . يمپرداز قتصاد اسالمي آيت اهللا صدر ميو نظريه ا  گرايي انتقادي با روش شناسي واقع روش

  . شناسي مناسب براي مطالعات اقتصاد اسالمي بيافكند پرتويي هر چند كم سو در مسير شناسايي روش اين پژوهش

مه ، چرا كه بيشتر منابع موجود ترجدر دسترس بوداندكي  تأليفيبراي سامان دادن به اين پايان نامه منابع فارسي 
از اين رو در نگارش اين پايان نامه به طور عمده از منابع انگليسي زبان استفاده . آثار نويسندگان خارجي است

شناختي منابع استفاده شده، در  مشخصات كتاب. ها صرف گرديد شده است كه زمان قابل توجهي براي ترجمه آن
  . و انگليسي آمده است) و عربي(دو فهرست جداگانه فارسي 
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  پژوهش لهئمس

اختالف نظر ، بهترين راه فهم و توضيح آناجتماعي همواره درباره ماهيت جامعه و  ي در تاريخ انديشه
 افراد ي مجموعه يا جبري يك تقسيم بندي كلي ميان آنان كه جامعه را به عنوان يك جمع .وجود داشته است

ديدگاه اول پديدارهاي  .نگرند، وجود دارد واحد مي جماعتجامعه را به عنوان نوعي كل يا  بينند، و آناني كه مي
دهد، در حالي كه ديدگاه دوم اين امر را بدون ارجاع  مي حهاي متقابل آنان توضي اجتماعي را به زبان افراد وكنش

 مخالفوم اجتماعي را به دو اردوگاه از جامعه، عل ها تلقيتعارض ميان اين  .داند ممكن نمي، هاي اجتماعي به كل
، موضوعات و دور شدن هر چه بيشتر آن از فلسفه علوم اجتماعي پيشرفتبه هرحال با . تبديل كرده است

شدن موضوعات  منتفياين به معناي البته . به موضوعات روش شناختي تبديل شدند طور روزافزونيمتافيزيكي به 
در حال حاضر اين دو . ي اين علوم منتقل شدند يا به تعبيري فلسفه  زمينهها به پس  متافيزيكي نبود، بلكه آن

  .كنند نمايندگي مي گرايي روش شناختي وكل فردگرايي روش شناختي ديدگاه را
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گرايان روش  كل. بينند ترين و مهمترين مسئله علوم اجتماعي مي برخي رابطه ميان فرد و جامعه را بنيادي
هاي متفاوتي بپرسند و پاسخ هاي متفاوتي  گرايان روش شناختي، گرايش دارند كه سؤالشناختي در مقايسه با فرد

اين حقيقت بديهي  كه اين رويكرد از دننك استدالل ميبرخي مدافعان فردگرايي روش شناختي  .فراهم كنند
البته بايد ميان  .هستند كند كه همه پديدارهاي اجتماعي بطور مستقيم يا غير مستقيم مخلوقات انساني تبعيت مي

اين فرض كه قاعده . ي تمايز قائل شديك قاعده روش شناختو اصل هستي شناختي يك ادعاي بداهت صدق 
به نظر برخي . پرسشي است كه بايد به آن پاسخ گفته شودكند،  روش شناختي از اصل هستي شناختي پيروي مي

شود كه فردگرايي روش شناختي تنها و  نمي حتي اگر فردگرايي هستي شناختي بديهي باشد، اين نتيجه حاصل
اعتقاد به اين كه صدق فردگرايي روش شناختي . حتي بهترين راه براي توضيح همه پديدارهاي اجتماعي است

امري قطعي است به دليل اين واقعيت كه كل هاي اجتماعي از افراد و روابط آنها با يكديگر ساخته شده است، 
و جامعه از  رابطه اجتماعي چيست؟ماهيت فرد چيست؟  اين كه مانند ؛كند رح ميپرسش مهم بنيادي را مط چند

  شود؟  نظر هستي شناسي چگونه تفسير مي

نظير علم فيزيك به دست اسحاق نيوتن،  موجب شد كه روش علمي او در كانون توجه  هاي بي موفقيت
نيز درصدد برآمدند كه در تحقيقات خود از  هاي علم دانشمندان ديگر شاخه. دانشمندان و محققان علوم قرار گيرد

اي از  عده ،در قرن نوزدهم ميالدي اثباتيگسترش و سيطره روش علمي با . روش علمي نيوتن الگو بگيرند
بندي  صورترا پوزيتيويسم منطقي  روشدر آغاز قرن بيستم  1            دانشمندان علوم مختلف معروف به حلقه وين

دانشمندان علوم بيشتر  ،ادامه داشتنيمه دوم قرن بيستم  كه تا گرايي اثبات الب بودن رويكردبه غبا توجه  .ندردك
موضع روش شناسي . روش در تحقيقات خود برآمدند اين گرايي، درصدد به كاربستن اجتماعي با پذيرش طبيعت

اقتصادي نيز همچون غالب علوم از اين رو .گرا در مسئله نسبت فرد و جامعه، فردگرايي روش شناختي است اثبات
به عنوان اقتصاد نئوكالسيك . گرفت هاي علوم اجتماعي، تحت سيطره فردگرايي روش شناختي قرار شاخه

استوار بر مباني فردگرايي روش شناختي  در جريان اصلي علم اقتصاد اقتصادي مكتبترين و ديرپاترين  گسترده
  . است

                                                            
1Vienna circle 
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رويكردهاي  ماعي تالش هايي به منظور رفع تعارضالبته از سوي برخي عالمان و فيلسوفان اجت
توان  در اين زمينه مي. و ايجاد تالئم ميان كنش افراد و ساختار جامعه به عمل آمده است گرايي فردگرايي و كل

 5انتقاديگرايي  واقع مكتب. اشاره كرد 4روي بسكار 3گرايي استعاليي و واقع 2آنتوني گيدنز 1نظريه ساختاريابيبه 
  .اين زمينه مطرح استدر اخير تب روش شناسي ااثرگذارترين مكيكي از وان به عن

علوم اجتماعي و  كالن در -موضوع خرد وموضوع فرد و جامعه يا عامل و ساختار در جامعه شناسي 
كه از سوي فيلسوفان علوم اجتماعي به نام هستند و حل يك مسئله اقتصادي، همگي درصدد توضيح يك پديده 

با اي است نو كه از فعل و انفعال افراد جامعه  نوظهوري اجتماعي پديده. شود جتماعي خوانده مينوظهوري ا
نوظهوري اجتماعي به مطالعه هستي شناختي و فلسفي پديدارهايي تر،  به تعبيري انتزاعي. آيد يكديگر به وجود مي

و گرا كلفردگرا،  روش شناختيرويكردهاي  .شود پردازد كه از كنش و واكنش اجزاي يك سيستم حاصل مي مي
 ي از دهه .كنند هاي متفاوت و بلكه متعارضي ارائه مي استدالل هاي نوظهور ، براي توضيح پديدهگرايي انتقادي واقع
هاي  از وضعيت پديدارهاي ذهني درباره مسئله نوظهوريعلوم شناختي ي  زمينهي در هاي پژوهشقرن بيستم،  90

، اما هر دو با علوم اجتماعي و علوم شناختي با دو فضاي متفاوت سروكار دارندگرچه  .آغاز شده است جسماني
ي علمي، امكان تعامل و  ي مشترك در دو شاخه بررسي يك مسئله .اند ي يكساني به نام نوظهوري مواجه مسئله

و دستاوردهاي  ها از پيشرفت اين پژوهشدر از اين رو . يكديگر را فراهم كرده است تحقيقاتاستفاده از نتايج 
  . يمبر مي  فلسفه علم و فلسفه ذهن بهره هاي پيچيده، سيستم  مطالعه در زمينه

در اقتصاد نئوكالسيك از منظر بنابر آن چه ياد شد، مسئله پژوهش نقد رويكرد فردگرايي روش شناختي 
به عنوان رويكرد گرايي  نظر به اين كه فردگرايي روش شناختي مفروض در اثبات. گرايي انتقادي است واقع
روش و نظريه اقتصاد اسالمي آيت اهللا نقد تحت تأثير قرار داده است، برخي مطالعات اقتصاد اسالمي را نيز  ،غالب

  .نيز موضوع اين تحقيق است گرايي انتقادي صدر از ديدگاه واقع

  
                                                            
1 structuration 
2Antony Giddens 
3Transcendental realism 
4Roy Baskar 
5critical realism 
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  اهميت پژوهش

اي  هر مطالعهنخست، . كردتوان اشاره  چند مورد ميدر توضيح اهميت و ضرورت اجراي اين پژوهش به 
ها شامل موضوعات  اين فرض. نيز از اين قاعده مستثني نيستندمطالعات علمي . بر فروضي متافيزيكي استوار است

پژوهشگري هر . شوند هستي شناختي، معرفت شناختي و روش شناختي درباره شرايط و موضوع مورد مطالعه مي
اقتصاد با توجه به غلبه  .پردازد و مخالف بعضي ديگر به تحقيق مي موافق با برخي فروضآگاهانه يا ناآگاهانه 

از جمله اين . نئوكالسيك در جريان اصلي اقتصاد، مطالعه و نقد فروض متافيزيكي آن از حائز اهميت است
سيطره  .فروض، رويكرد فردگرايي روش شناختي اقتصاد نئوكالسيك در توضيح نوظهوري اجتماعي است

و به مطالعات اقتصاد اسالمي نيز  شود ناختي به قلمرو مطالعات جريان اصلي اقتصاد محدود نميفردگرايي روش ش
حتي اگر اقتصاد اسالمي را بنا بر نظر برخي اقتصاددانان مسلمان از جريان اصلي اقتصاد استثنا  .تسري يافته است

دگرايي روش شناختي در اقتصاد ، هم چنان موضوع امكان پذيري استفاده از رهيافت فر)1383دادگر ( نكنيم
  .اي قابل مطالعه است اسالمي مسئله

هاي علوم اقتصادي دانشگاه هاي خارج از  رشتهدر ايراني و دانشجويان بيشترين فارغ التحصيالن ، دوم
هاي  اعضاي هيئت علمي دانشگاه غالبچنين  هم .كنند تحصيل و يا تحقيق مياقتصاد نئوكالسيك در زمينه كشور 
هاي مختلف علوم اقتصادي  دانشجويان شاخه همه .اقتصاد نئوكالسيك اشتغال دارند مباحث كشور به تدريسداخل 
 از ديگر مكاتب اقتصادي به اصطالح نامتعارف تنها اقتصاد كينزي وآموزند  اقتصاد نئوكالسيك را مي هاي نظريه

ئوكالسيك بر ساير مكاتب اقتصادي محدود به البته فراگيري و غلبه مكتب اقتصاد ن. گيرند را فرامي و نهادگرايي
جريان اصلي مراكز آموزشي و پژوهشي سراسر جهان ها،و  دانشگاهدر غالب ايران نيست و نظام آموزش عالي 

اين . است هاي آموزشي و تحقيقاتي برخوردار علم اقتصاد و بويژه اقتصاد نئوكالسيك از بيشترين سهم در برنامه
با اين تفاوت كه در . جهاني شدن سرعت بيشتري گرفته استپديده به روند رو به رشد  ويژه با توجهه چيرگي ب
، در كنار آموزش اقتصاد نئوكالسيك، تدريس روش شناسي اقتصاد و در كشورهاي پيشرفته هاي معتبر دانشگاه

سبت به مكاتب اقتصادنامتعارف مرسوم است كه به دانشجويان علوم اقتصادي، نگرشي نقادانه نهم چنين 
شناسي و فلسفه اقتصاد و همچنين  تدريس و پژوهش در زمينه روشنبود يا كمبود . دهد هاي خويش مي آموخته

مند و چه به دليل كمبود منابع اصيل به زبان  ت علمي عالقهأچه به دليل فقدان اعضاي هي مكاتب اقتصاد نامتعارف،
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فقدان سويه شدن ديدگاه فارغ التحصيالن و  فارسي براي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد، موجب تك
از اين رو نقد اقتصاد . شود هاي فراگرفته مي هاي تئوري ها و محدوديت كامل از ماهيت، ويژگي فهمياطالعات و 

  .نئوكالسيك به طور عام و بويژه مباني متافيزيكي آن از جمله فردگرايي روش شناختي اهميتي بسزا دارد

هاي اقتصادي در كشور به دست متخصصان اقتصادي صورت  گذاري كه سياست، چنانچه بنا باشد سوم
از اين رو . ت علمي اين مسئوليت را به دوش خواهند گرفتأاعضاي هي و ياپذيرد، ناگزير فارغ التحصيالن 

هاي اقتصادي  نئوكالسيك و تحليل پديده فراگرفته اقتصاد هاي نظريههاي اقتصادي بر اساس  گذاري سياست
فردگرايي روش شناختي  يهتأثيرگذاري مستقيم فرض. ي فردگرايي روش شناختي، صورت خواهد پذيرفت يهبرپا

گذاري اقتصادي و از اين رهگذر بر دستاوردها و كاركردهاي اقتصادي جامعه،  در تجزيه و تحليل و سياست
  .دهد اين تحقيق را نشان مي اهميت

ي  ي شدن همواره از مكتب نئوليبراليسم به مثابه شالوده، در بررسي مفاهيم و عوامل پديده جهانچهارم
در واكاوي مباني و مفروضات نئوليبراليسم به ويژه در زمينه اقتصادي، با مكتب . آيد نظري آن سخن به ميان مي

. شويم ي آن همچون فردريش فون هايك و ميلتون فريدمن روبرو مي نئوكالسيك و نظريه پردازان پرآوازه
اقتصاد نئوكالسيك تحت ترويج روند كه موج جديد  من از بنيانگذاران مكتب شيكاگو به شمار ميهايك و فريد
اهميت يا ضرورت تعامل با . هاي خصوصي سازي و تعديل اقتصادي از آن آغاز و جهانگير شد عنوان سياست

  .پديده جهاني شدن، از ديگر داليل توجيه اين تحقيق است

ي كشورهاي درحال توسعه همچون  گونگي تعامل با آن، نه تنهادغدغهي جهاني شدن و چ ، پديدهپنجم
دغدغه چگونگي تعامل يا پيوستن به روند جهاني شدن صرفا . ايران بلكه بسياري از كشورهاي توسعه يافته است

نقد و بررسي . گيرد شود، و جوانب فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن را نيز دربرمي به جنبه اقتصادي محدود نمي
فردگرايي روش شناختي كه در بسياري از تئوري هاي جهاني شدن مبناي تجزيه و تحليل و حتي سياستگذاري 

  .هاي اين مطالعه است قراردارد، از ديگر ضرورت

جمهوري اسالمي، نظريه  شعارهايپيروزي انقالب اسالمي تاكنون يكي از مهمترين زمان ، از ششم
اين هدف تاكنون تحت عناويني . ي آن بوده است گذاري برپايه ياستي اقتصاد اسالمي و س پردازي در حوزه
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ها، و اخيرا طرح تحول علوم انساني دنبال شده  مختلف همچون وحدت حوزه و دانشگاه، اسالمي كردن دانشگاه
اقتصاد اسالمي نه تنها به . اهداف خود دست نيافته است طور كامل به ها به است كه هيچ يك از اين برنامه

نيز ديگر كشورهاي اسالمي همچون  است، بلكه در نظريه پردازي اقتصاد اسالمي نيانجاميدهگذاري و اجرا  ستسيا
  . اند گوي سبقت را از ما ربودهعربستان، پاكستان و مالزي 

ايران در نظريه پردازي اقتصاد اسالمي به طور قطع داليل اجرايي متعددي مطرح  افتادگيدر تبيين عقب 
مطالعات اقتصاد اسالمي در ايران و حتي به بيراهه رفتن برخي از  عدم پيشرفتتبيين داليل نظري  است، اما در

توان به نبود يا كمبود مالحظات روش شناختي و فلسفي اقتصاد اسالمي  ها در ديگر كشورهاي اسالمي مي آن
هاي  ان، فارغ التحصيالن شاخههمان گونه كه ياد شد، غالب مدرسان و محققان اقتصاد اسالمي در جه. اشاره كرد

هاي  آنان در پژوهش. هايي هستند كه پارادايم مسلط آنها فردگرايي روش شناختي است علوم اقتصادي از دانشگاه
اين رفتار كه  وجود دارداحتمال  اينكنند و تحت تأثير اين پارادايم رفتار ميخود آگاهانه يا ناآگاهانه اقتصادي 

روشن است  .كند محدود نشود و به حوزه مطالعات اقتصادي اسالمي نيز سرايت  سيكنئوكالبه تحقيقات اقتصاد 
تأثيري تواند  ميو روش شناختي مطالعات اقتصاد اسالمي،  ، معرفت شناختيغفلت از مالحظات هستي شناختي كه

  .گذارد كننده بر چگونگي نظريه پردازي در اين زمينه بجاي  گمراه

، يسه قبل از آغازيدن مطالعات اقتصاد اسالمي، درباره مسائل هستي شنااز نظر رتبي سزاوار است ك
 ،و ماهيت روابط اجتماعي ، نوظهوري اجتماعيفرد و جامعه ي ارتباط با مسئلهي در سو روش شنا معرفت شناسي

اين تحقيق . از ديدگاه معارف اسالمي بحث شود و نسبت آن با ديدگاه فردگرايي روش شناختي بررسي گردد
تواند دربازشناسي و بنتايج اين پايان نامه رود كه  اميد مياز اين رو  .امي جهت هموار كردن اين مسير استگ

  .هاي مطالعه و پژوهش در اقتصاد اسالمي به كار آيد بازسازي روش

  اهداف پژوهش

 .توجه به تعريف مسئله پژوهش و اهميت اجراي آن، اهداف پژوهش به شرح زير است با

 درتوضيح نوظهوري اجتماعيفردگرايي روش شناختي يكرد رو ارزيابي .1

 انتقاديگرايي  واقعاز منظر  نئوكالسيك كالن در اقتصاد -ي خرد رابطه نقد .2
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گرايي  بررسي و نقد روش شناسي و نظريه اقتصاد اسالمي آيت اهللا سيد محمدباقر صدر بر پايه واقع .3
 انتقادي

  قلمرو پژوهش

  : قلمرو مكاني) الف

اقتصاد نئوكالسيك در تدريس سهم يدايش اقتصاد نئوكالسيك اروپا بوده است، ليكن نظر به اين كه گرچه مهد پ
ساير مكاتب اقتصادي غلبه دارد، اين مطالعه سهم هاي سراسر جهان در حال حاضر، بر  علوم اقتصادي در دانشگاه

  .از نظر جفرافيايي محدوديت مكاني ندارد

  :قلمرو زماني) ب

ئوكالسيك از زمان پيدايش آن در نيمه دوم قرن نوزدهم تاكنون علي رغم فراز و فرودها به مكتب اقتصاد ن 
از هنگام پيدايش مكتب اقتصاد نئوكالسيك آغاز ي زماني تحقيق  از اين رو بازه. حيات خود ادامه داده است

  .يابد شود و تا كنون ادامه مي مي

  : قلمرو موضوعي) ج

طور كلي تر به ه گيرد كه ب اقتصاد جاي مي و روش شناسي زه مطالعات فلسفهطور دقيق در حوه اين پژوهش ب
  .بندي است ترتيب در قلمرو فلسفه علوم اجتماعي و فلسفه علم قابل طبقه

  پژوهش هاي پرسش

  .پرسش اساسي به شرح زير در اين تحقيق مطرح است دوبر اساس تعريف مسئله و اهداف پژوهش 

 ؟ ندي جامعه هست قابل تقليل به قوانين مربوط به افراد تشكيل دهنده اقتصادي آيا قوانين پديدارهاي كالن .1

 تواند نظريه اقتصاد اسالمي آيت اهللا صدر را از نظر روش شناسي توجيه كند؟ گرايي انتقادي مي آيا واقع .2
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  هاي پژوهش فرضيه

  كه عبارتند از  فرضيه بررسي و ارزيابي مي شود دوهاي پژوهش، در اين تحقيق  متناسب با پرسش

  . افراد نيست قوانين مربوط بهبه  تقليلاقتصادي قابل ي  و پيچيدههاي كالن  قوانين پديده :1فرضيه 

 .تواند نظريه اقتصاد اسالمي صدر را از نظر روش شناسي توجيه كند گرايي انتقادي مي واقع: 2فرضيه 

  نوع پژوهش

هاي متفاوت مطرح  پژوهش، اين تحقيق پس از بررسي ديدگاههاي  ها و فرضيه با توجه به تعريف مسئله و پرسش
به كمك  - گرايي روش شناختي در حد ضرورتكل و - گرايي انتقادي واقعو  روش شناختي شده درباره فردگرايي

ي  ها درباره مسئله هاي ارائه شده از سوي اين ديدگاه به نقادي تحليل هايي از فلسفه علم و فلسفه ذهن نظريه
هايي از فلسفه  گرايي و انتقادي، نظريه در نقد و تحليل رويكردهاي فردگرايي، كل. پردازد جتماعي مينوظهوري ا

 ها در توضيح نحوه اين نظريه. شود علم و ذهن هم چون نظريه ابتنا، تحقق چندگانه و انفصال فاحش استفاده مي
معرفت شناسي و از نظر هستي شناسي،  در سيستم نوظهوري اجتماعيتر  ارتباط پديدارهاي سطح باالتر و پايين

گرايي انتقادي به عنوان رويكرد برگزيده، نخست  آن گاه بر اساس رويكرد واقع. آيند روش شناسي به كار مي
و سپس روش شناسي و نظريه  اقتصاد اسالمي آيت اهللا  به فردگرايي روش شناختي اقتصاد نئوكالسيكرويكرد 

ابر ماهيت اين مباحث كه به نقد و تحليل و تطبيق آراي مختلف در حوزه مباحث بن. گردد صدر، نقد و ارزيابي مي
پردازد، اين پژوهش از نوع بنيادي به شمار  فلسفه اقتصاد، فلسفه علوم اجتماعي، فلسفه ذهن و فلسفه علم مي

  .رود مي

  پيشينه پژوهش

انتقادي مأخذي اعم از كتاب،  گرايي واقعدر بررسي منابع فارسي زبان درباره فردگرايي روش شناختي و 
ي  مقاله و پايان نامه درباره موضوع ارزيابي و نقد فردگرايي روش شناختي در اقتصاد نئوكالسيك برپايه

اثر در  12البته . يافت نگرديداقتصاد نيز  وانتقادي  گرايي واقعهمچنين اثري درباره . نشد پيداانتقادي  گرايي واقع
هاي مختلف علوم اجتماعي و انساني وجود  در علوم اجتماعي به طور كلي و يا در شاخه انتقادي گرايي واقعزمينه 




