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  چكيده 

  متفاوت به كار مي رود و آيا مي توان از ميان كاربردهاي مختلف يكي از آنها رابه عنوان كـاربردي مناسـب  با مفاهيم » اقتصاد اسالمي«
  پيشنهاد نمود

، صريحاً مردود شمرده مي شود كه نظريه آن يستيويتيپوز يبه معناز ديدگاه برخي صاحب نظران، علمي بودن اقتصاد اسالمي           
به طوري كه بعضي از محققان قائلند، كشف سلسله علل و معلـوالت در  . سيد محمدباقر صدر مي باشد... پرداز شاخص آن، شهيد آيت ا

ت و معلولي جهان اقتصاد، وظيفه دين مبين اسالم نيست؛ هرچند اگر در كتاب و سنت گهگاهي اشاره مختصري به بعضي از جوانب عل
طبـق تعريـف    –و چيزي به نـام علـم اقتصـاد    ... ديده مي شود، اين وظيفه علم اقتصاد است كه مثالً قانون عرضه و تقاضا را كشف كند

  .در كتاب و سنت وجود ندارد -مرحوم شهيد صدر
ها كامالً با اسالم منطبق نيست و بنابراين به اعتقاد ايشان، در محيط غير اسالمي، اقتصاد اسالمي علم نيست، چون رفتار انسان          

نتيجه به دست آمده از رفتارهاي اقتصادي مردم، اقتصاد اسالمي را تبيين نخواهد كرد و حتي در زمان حضور معصومين عليهم السـالم  
  .برآيند رفتار اقتصادي آحاد مردم درجامعه اسالمي، علم اقتصاد اسالمي نخواهد بود

بـا منطـق    -، برخي پژوهشگران اقتصاد اسالمي با ديدگاهي مقابل نظر فوق، معتقدند در ايـن حـوزه، روش علمـي   از طرف ديگر         
كاربرد خواهد داشت و مي تواند به عنوان اقتصاد جوامع اسالمي، زير مجموعـه   -خاص علوم اجتماعي و محدوديت هاي متدلوژيك آن 

  .وي محققان ديگر مطرح مي باشدنظرات بينابيني نيز از س. علم اقتصاد قرار گيرد
» برنامه پژوهشـي «توان آن را به عنوان يك  براي آنكه اقتصاد اسالمي مترادف با يكي از ديدگاه هاي طرح شده تلقي نگردد، مي        

كه پس از مـرور آن، بـه طـرح برخـي     . تعريف كرد و رويكردهاي مختلف مطرح شده را در آن وارد نمود كه تعاريف فوق را پوشش دهد
  .مالحظات مي پردازيم

در اين مقاله كه به روش توصيفي و تحليلي نگارش يافته و نحوه گردآوري اطالعات و آمارها كتابخانه اي و اسنادي مي باشد، به         
برنامـه  «حتي اگر به عنـوان يـك    -طرح  و بررسي اين سؤال مي پردازد كه آيا تأسيس و گسترش رشته هاي مرتبط با اقتصاد اسالمي

آموزشـي نـاپلئوني و   «در نظـام  : پژوهشي و نظـام دانشـگاهي صـورت مـي گيـرد      -ام متن و بستر علميتعريف شود، در كد» پژوهشي
و يا اينكه با توجه به كثرت استادان و محققان و دانشـجويان   -به نظر مي رسد، موفقيت چنداني به دست نيايدكه  -فعلي» ايدئولوژيك

را الاقل براي اين حوزه به عمـل  » هومبولتي«و در صورت پيشرفته تر، » ننظام آموزشي كارآفري«اين رشته، تالشي براي زمينه سازي 
  . خواهد آورد

   
  اقتصاد اسالمي، برنامه پژوهشي، نظام آموزشي ناپلئوني، نظام آموزشي كارآفرين، نظام هومبولتي: واژگان كليدي

P4, I2 :JEL ���� ��	
 

                                                                                                               

	� ��رس                             ∗�� ��وه��� ا����د، دا���� �
�� mmostafavi@modares.ac.ir  
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             1 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-150-en.html


  ؟»نظام دانشگاهي«در كدام »پژوهشييك برنامه «به عنوان » اقتصاد اسالمي«قابليت 

 

 

174

  مقدمه 
، بـا ايـن   1و ادبيات آن گسترش يافتـه اسـت   مطرح» اقتصاد اسالمي«در دهه هاي اخير مفهوم  

اقتصـاد متعـارف از درك و حـل     -به زعـم معتقـدان آن   -هدف كه معضالت جامعه اسالمي، كه
  . بهينه آنها عاجز است را بگشايد

در اين مطالعه كه به روش توصيفي و تحليلي انجام شده، نحوه گردآوري اطالعـات و آمارهـا        
باشد، به طرح  و بررسي ايـن سـوال مـي پـردازد كـه آيـا تأسـيس و         كتابخانه اي و اسنادي مي

پژوهشي و دانشگاهي  -گسترش رشته هاي مرتبط با اقتصاد اسالمي در كدام متن و بستر علمي
  .صورت مي گيرد

ادبيـات موضـوع، اقتصـاد اسـالمي     : در مقاله، پس از مقدمه به ترتيب مباحث زير آمده است     
، اقتصاد اسالمي به عنوان اقتصاد بومي از ديد نهادگرايي جديـد، اقتصـاد   اي اي ميان رشته شاخه

، وضـعيت نظـام آمـوزش    مـدرن  يدانشـگاه اسالمي عنوان يك برنامه پژوهشي، نظام آموزشي و 
  .دانشگاهي ايران، سخن پاياني و پيشنهادات

  
  ادبيات موضوع. 1

يكي از چالش ه كار گرفته شده، اصطالح اقتصاد اسالمي كه در متون مختلف با مفهوم متفاوت ب
هاي اين حوزه است كه هنوز وفاقي بين اقتصاد دانان اسالمي در تعريـف آن وجـود نـدارد؛ كـه     

  :البته اين تفاوت ديدگاه ها، در جاي خود مي تواند ثمرات نيكو به جاي گذارد؛ به طوري كه
گروهي اعتقاد دارند اقتصاد اسالمي معرفتي كامالً علمي اسـت و در تجزيـه و تحليـل هـاي          

كنند و تنها با وارد كـردن  هاي اقتصاد نئوكالسيك استفاده مي خود، از معيارها و قواعد و فرمول
در رفتارهاي اسالمي يا با دخالت دادن برخي از احكام اسالمي، به اعمال برخي اصالحات جزئـي  

                                                                                                               
 1320دهـه  ( مـيالدي  1940 دهـه  بـه  حـداقل  جديـد،  علمي مباني با اسالمي اقتصاد زمينه در پژوهش سابقه. 1

در دهلي بـه   وشته گان را» نظام اقتصاد اسالمي«كتاب  يالديم 1942حفظ الرحمان در سال  كه رسدمي) شمسي
 مـدون  هـاي بحـث  اولـين  گفـت  توان مي. است برخوردار كمتري سابقه از رشته اين تدريس اما ،چاپ رسيده است

 كشـورهاي  در) شمسـي  1350دهـه  ( ميالدي 1970 دهه اواسط به زمينه اين در آموزشي هاي برنامه اجراي براي
 اواخـر  در نيـز  ديگـر  اسالمي كشورهاي برخي و مالزي عراق، مصر، كشورهاي. شود مي مربوط پاكستان و عربستان

 تـا  اسـالمي  اقتصاد آموزشي هاي دوره پاكستان و عربستان در. دادند انجام زمينه اين در مشابهي اقدامات دهه اين
كـه   هدانشگاه بين المللي اسالمي تأسـيس شـد   1980در مالزي و پاكستان از سال  و يافته گسترش دكتري مقطع

  ).1381دادگر، ( است اسالمي اقتصاد گروه آنها، فعال علمي هاييكي از گروه
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هـا و اهـداف اقتصـاد    ورزند و در برخي موارد، انگيـزه داري مبادرت ميهاي اقتصاد سرمايهنظريه
دانند كـه حجـم زيـادي در    داري مياسالمي را تقريباً هماهنگ و گاهي منطبق با اقتصاد سرمايه

  ).1382كهندل، (مباحث و آثار اقتصاد اسالمي را به خود اختصاص داده است 
دگاه ديگر، علمي بودن اقتصاد اسالمي صريحاً مردود شمرده مي شود كه صاحب نظر از دي        

به طوري كه به نظـر يكـي از صـاحب    . سيد محمدباقر صدر مي باشد... شاخص آن، شهيد آيت ا
نظران، كشف سلسله علل و معلوالت در جهان اقتصاد، وظيفه دين مبين اسالم نيسـت؛ هرچنـد   

اشاره مختصري به بعضي از جوانب ديده مي شـود و ايـن وظيفـه     اگر در كتاب و سنت گهگاهي
 -و چيزي به نـام علـم اقتصـاد   ... علم اقتصاد روز است كه مثالً قانون عرضه و تقاضا را كشف كند

  ).1381حايري، (در كتاب و سنت وجود ندارد  -طبق تعريف مرحوم شهيد صدر
المي علـم نيسـت، چـون رفتـار انسـانها      به اعتقاد ايشان، در محيط غير اسالمي، اقتصاد اس  

كامالً با اسالم منطبق نيست و بنابراين نتيجه به دست آمده از رفتارهاي اقتصادي مردم، اقتصاد 
اسالمي را تبيين نخواهد كرد و حتي در زمان حضـور معصـومين علـيهم السـالم برآينـد رفتـار       

                       ).همان(واهد بود اقتصادي آحاد مردم درجامعه اسالمي، علم اقتصاد اسالمي نخ

از طرف ديگر، از نظر برخي پژوهشگران اقتصـاد اسـالمي بـا ديـدگاهي مقابـل نظـر فـوق،               
با منطق خاص علوم اجتماعي و محدوديت هاي متدلوژيك  -معتقدند در اين حوزه، روش علمي

اسالمي، زير مجموعه علم اقتصـاد  كاربرد خواهد داشت و مي تواند به عنوان اقتصاد جوامع  -آن 
  .نظرات بينابيني نيز از سوي محققان ديگر مطرح مي باشد. قرار گيرد

البته مراد برخي صاحب نظران و انديشمندان از اقتصـاد اسـالمي، مكتـب اقتصـادي اسـالم           
در آن، درباره اقتصاد اسالمي و قلمرو آن، ارتباط فقه و اقتصاد اسـالمي، جايگـاه مكتـب     1 .است

اين قبيل، و اينكه اصـوالً معرفتـي    زروش شناسي آن، ارتباط با ساير علوم، عناصر محوري آن و ا
كه در هر حال و با هر تعريفـي از آن، سالهاسـت كـه     ؟يا نه به عنوان اقتصاد اسالمي وجود دارد

  .اين موضوع مطرح مي باشد
اما، اقتصاد اسالمي به عنوان يك رشته علمي و حتي  ايدئولوژيك نيز در درون خـود حـاوي        

  .ديدگاه ها و رهيافت هاي متفاوتي است

                                                                                                               
و  »)1381(ماهيت اقتصاد اسالمي «پژوهشگر اقتصاد اسالمي در مجموعه مقاالت  16نظر  در اين خصوص( .1

نظرات محمد باقر صدر، انس زرقا، منذر قحف و ديگران درباره موضوع علم اقتصاد اسالمي، در مقاله مير معزي 
  ).كه با يكديگر تفاوت دارد منعكس شده است )1386(
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كه بحث اصلي اين مقالـه  . تنوع تعاريف، در مواردي مشكل ساز و در مواردي چاره ساز است     
موضـوع تحليـل، پشـتوانه نظـري و     ولي در هر صورت مي بايـد از معيارهـاي واحـد    . نمي باشد

 .جايگاه بايسته برخوردار باشد

براي آنكه اقتصاد اسالمي با يكي از ديدگاه ها مترادف نگردد،  مي توان آن را به عنوان يـك       
 .به آن مبادرت كرده اند) 1387(كه از جمله عيوضلو  تعريف كرد » برنامه پژوهشي«

داننـد، در   دانستند و مـي  السيك، دولت را عاملي برونزا ميطرفداران اقتصاد كالسيك و نئوك     
دولت را، حـداقل در مـواردي    -الاقل در ايران -حالي در ديدگاه مسلط معتقدان اقتصاد اسالمي

ديده و سياست گـذاري هـاي  دولـت را انعكـاس دهنـده خواسـت هـا و        » درونزا«مؤثر، عاملي 
تلقي مي كنند و هرچـه   -تعميم يافته آن، امتو در حالت  -تقاضاهاي اجتماعي و عمومي مردم

ديدگاه ها درباره دولت از دولت وكالتي به نظريه نصب نزديك تر مي گردد، اين تلقـي پـر رنـگ    
  . تر مي شود

  

  ويژگي هاي اقتصاد سالمي. 2

  

  اي   اي ميان رشته اقتصاد اسالمي شاخه. 1-2

از دانـش كـه مـي كوشـد از نتـايج علـم        اي اقتصاد اسالمي را از سويي مي توان به عنوان شاخه
اقتصاد و كاربردهاي آن براي تبيين فعاليت هاي اقتصادي جوامع اسالمي بهره مند شود، تعريف 

اي از دانـش اسـت كـه در آن از ديـدگاه مفـاهيم،       در اين تعريف، اقتصـاد اسـالمي شـاخه   . نمود
ان و حكومت مسلمين پرداخته و مدل هاي علم اقتصاد به زندگي اقتصادي مسلمان  ادبيات، روش

اي از تـداخل   تعبير ديگر از اقتصاد اسالمي تعريف موسعي مـي توانـد باشـد كـه حـوزه     . شود مي
بندي ها و نهادهاي اسالمي را در بر مي گيـرد كـه از طريـق     حكومت، نيروهاي اقتصادي و گروه

اقتصـادي و اسـالمي   اي ميسر خواهد بود كه عالوه بر اينكه بـين مفـاهيم    يك دانش ميان رشته
ارتباط برقرار مي كند، به مفاهيم و مشكالت اجتماعي نيز مي بايد پرداخته شـود كـه در آمـوزه    

كـه در ايـن زمينـه پژوهشـگران از جملـه      . هاي اسالمي از اهميت ويژه اي برخوردار مـي باشـد  
  .مطالعاتي را به انجام رسانده اند) 1390(و پيغامي ) 1389(ميسمي و همكاران 

تعريفي كه برگرفتـه  . توان به تعريف متعيني از اقتصاد اسالمي پرداخت با اين توضيحات مي     
از چارچوب هاي نهادگرايي است، به اين صورت كه اقتصاد اسالمي غور در جريان هـاي نهـادي   
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برگرفته از آموزه هاي اسالمي  است كه از طريـق آنهـا منـابع توليـدي تخصـيص و كاالهـا هـا        
  .ي توزيع مي شودخدمات مصرف

  
  اقتصاد اسالمي به عنوان اقتصاد بومي از ديد نهادگرايي جديد .2-2 

بخشـي  . اي از مباحث اسـت  در برگيرنده طيف گسترده 1متون مربوط به اقتصاد نهادگراي جديد
اگر چه مباحث مطرح شده . شوند ها به نهادها و عوامل تعيين كننده آنها مربوط مي از اين نوشته

تـوان يـك هـدف كلـي را در      توسط نهاد گرايان جديد بسيار متنوع است اما با كمي تسامح مـي 
كلي هدف اقتصاد نهادگراي جديد آن است كـه   به طور. ميان تقريرهاي متنوع آنها جستجو كرد

عوامل تعيين كننده نهادها و تكامل آنها را در  طول زمان و جغرافيـاي خـاص  توضـيح دهـد و     
، اگرچه امـروزه  )1376رناني، : ك. ر(همچنين كارآيي اقتصادي و نيز تبعات آن را ارزيابي نمايد 

كـه در هـر صـورت، بـه      . دآيـ  يم به عمل ديكأآنها ت يريآثار نهادها و نحوه شكل گ يرو شتريب
  .خوبي قادر به توضيح اقتصاد اسالمي به عنوان اقتصاد بومي مي باشد

گرايـي را مشـاهده    تـوان كـاربرد مختلـف از حكومـت     در منابع مربوط به اقتصاد اسالمي مي      
وشد تا تركيبي ك البته اين ديدگاه گاه تعديل شده و با پذيرش نقش نيروهاي اجتماعي مي. نمود

اي و مشروط و محدود كننـده نيروهـاي اجتمـاعي ارايـه      از نقش محوري حكومت و نقش زمينه
گرايي در كاربرد عام آن مورد اسـتفاده قـرار    در مبحث اقتصاد اسالمي كم و بيش حكومت. كنند

  . گيرد مي
تجربـه و كـارآيي در    توان از سه معيار كفايـت در نظـر، اعتبـار در    در ارزيابي اين ديدگاه مي     

  . هاي پيشنهادي بهره گرفت سياست
 -با توجه به ديدگاه هاي موجود در اقتصاد اسالمي و ضرورت وجود يك چـارچوب مفهـومي       

توان از ديدگاه هاي  شود كه آيا مي نظري مشخص براي يك تحليل علمي، اين پرسش مطرح مي
ربوط به جامعه مسـلمين بهـره گرفـت يـا     مختلف مطرح شده براي ارائه تحليل هاي اقتصادي م

يكـي از  : نمايـد  شناسـانه ضـروري مـي    خير؟ براي پاسخ به اين پرسش توجه بـه  نكتـه اي روش  
تواند به طور ناقص  اين است كه يك نظريه علمي حتي اگر ابطال شود، مي ويژگي هاي مهم علم
سـروش،  : با اسـتفاده از ( شوند به بيان ديگر در علم نقص و نقض يكي نمي. و جزئي صحيح باشد

بنابراين حتي اگر انتقادهاي مطرح شده در مورد ديدگاه هاي مختلف را كـامالً صـحيح   ). 1375
. تلقي كنيم، نبايستي اين وضعيت را به معناي غير قابل استفاده بودن كامل آنها قلمـداد نمـائيم  

                                                                                                               
1. The New Institutional  Economics 
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شرايطي خاص باشـند؛ امـا    توانند تبيين كننده بخشي از واقعيت در هر يك از اين ديدگاه ها مي
  .اگر ديدگاه ايدئولوژيك غالب گردد، نقص و نقض ممكن است به همراه يكديگر پديد آيند

رسـند،   هاي اقتصاد اسالمي، كه بعضاً رقيب يكديگر به نظر مي در هر صورت، تعاريف و نظريه     
و در مـوقعيتي   اي خـاص  تواننـد در حـوزه   اگر صبغه ايدئولوژيك نداشته باشـند، هـر كـدام مـي    

اينكـه از دسـتاوردهاي هـر نظريـه در چـه      . مناسب، تـا حـدي داراي قـدرت توضـيحي باشـند     
اوالً، تحليل مـا در چـه سـطحي صـورت     : توان بهره گرفت بستگي به اين دارد كه اي مي محدوده

كيـد  ؟ و ثانياً، در تحليل خود بر كداميك از كاركردهاي نظريه تأ)فرد، گروه يا سازمان(پذيرد  مي
چه تغييراتي (بيني  ؟ يا پيش)چرايي و چگونگي(؟ يا تبيين )چيستي(بيشتري داريم؟ بر توصيف 

  ). 1385چلبي، (؟ )و در چه زماني
  

   »برنامه پژوهشي« عنوان يك به اقتصاد اسالمي. 3-2
توان به تنهايي براي توضيح و تبيين همه  هاي اقتصاد اسالمي نمي از هيچيك از تعاريف و نظريه
گيـري را مـي بايـد بـه ايـن معنـا گرفـت كـه تـا           آيا ايـن نتيجـه  . موضوعات مبتالبه بهره گرفت

گيري يك نظريه معتبر و جامع، بهره گيري علمي از مباحث اقتصاد اسالمي براي توصـيف   شكل
رسد كه  اقتصاد اسـالمي نـه    و تبيين وضعيت مثالً ايران امروز نتيجه اي در بر ندارد؟ به نظر مي

در چـارچوب مكتـب و   » برنامه پژوهشـي «ان يك نظريه مشخص علمي كه به عنوان يك به عنو
  .  ، مي بايد مورد استفاده قرار گيرد1احياناً ايدئولوژيك

پردازنـد، بلكـه بيشـتر     از نظر الكاتوش، پژوهشگران به طور دلخواه به مطالعه و پژوهش نمـي     
. ر(شوند  دهد و توسط آن راهنمايي مي د ميدرگير يك برنامه پژوهشي هستند كه به آنها رهنمو

  ). 1373گالس و جانسون، : ك
شـوند و حتـي در    در هر برنامه پژوهشي، گروهي از فرضيات غير قابـل ابطـال پنداشـته مـي         

» هسـته سـخت  «هاي تجربي و يا مشكالت منطقي،  صورت برخورد يك برنامه پژوهشي با ابطال
تـوان   و مـي . كننـد  ، تغييـر مـي  )كمربند محافظ(ات غير اصلي كند، بلكه فرضي فرضيه تغيير نمي

  هاي پيشنهادي كه تاكنون براي تحليل اقتصاد اسالمي توسط صاحب نظران ارائه شـده  چارچوب

                                                                                                               
ـ   » برنامه پژوهشي«اتفاقاً .  1 دگاهي منطقـي، هنجـاري و حتـي    توسط فيلسوف ايمره الكاتوش و با هـدف ارائـه دي

  . دستوري درباره تحول علم مطرح شده است
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اقتصـاد اسـالمي از ايـن    . را نپذيرفت اما كماكان در حوزه مطالعات اقتصـاد اسـالمي بـاقي مانـد    
 ). 1384علوي تبار، : استفاده ازبا (جهت، مستلزم نوعي گشودگي نظري است 

  
  ي برنامه پژوهشي اقتصاد اسالميبرا يشنهاديپهسته سخت،  .1-3-2

و سـازگار بـا مناسـبات اجتمـاعي       كنشگران اقتصادي در جايگاه اجتماعي و تاريخي -1
  .مربوط، مطالعه شوند

  .مي بايد دولت و سياست ها و عملكرد اقتصادي آن را درونزا فرض كرد -2
 .همه طرف هاي اقتصادي از روي عقالنيت دست به انتخاب مي زنند  -3

نگر به حوزه اقتصاد اسالمي، تعامـل سـاختار و كاركردهـاي حكومـت،      با نگاهي كل  -4
 .نيروهاي اجتماعي و نظام اقتصادي را مشخص نماييم

  

 مشكالت روش شناسي برنامه هاي پژوهشي الكاتوش .2-3-2

البته به رغم آنكه برخي پژوهشگران بي چون و چرا آن را مطرح نموده اند، روش شناسي برنامـه  
يكي از مشكالت الگوي پيشنهادي الكاتوش آن است كـه بـه   . پژوهشي هم بي اشكال نمي باشد

ال اساسي پاسخ نمي دهد كه چه مدت بايد به يك برنامه فرصت داد تا قابليت هاي خود ؤاين س
هاي رقيب به اثبات برساند؟ به بيـان  رونده بودن خود را نسبت به برنامه ساخته و پيشرا آشكار 

توان به طور قـاطع يـك برنامـه پژوهشـي را     در هر مقطع هرگز نميه، ديدگااين بر مبناي  ،ديگر
بـراي  تـر از برنامـه هـا    فراو  پيشينيبر اين اساس باز هم يك مالك . بهتر از برنامه رقيب دانست

ارائـه نشـده و ايـن چالشـي بـزرگ بـراي ديـدگاه عقلگرايانـه          ديگـر يك برنامه به برنامه ترجيح 
جه را در بر ندارد كه دانشمندان ياين نت آن، عالوه، روش شناسيه ب. الكاتوش به حساب مي آيد

بنـابراين، مـي تـوان    . بايد برنامه هاي پيشرو را برگيرند و برنامه هاي رو به زوال را كنار بگذارنـد 
حفـظ   تا حـدود زيـادي  نامه رو به زوالي را تا هنگام پيشي جستن رقيب آن و حتي پس از آن بر

  ).1387چالمرز، : با استفاده از( كرد
هـا  تواند تبيين دقيقي از تغييـر نظريـه  مشكل ديگر آن است كه روش شناسي الكاتوش نمي    

بني بر ابطال ناپذير بـودن  روش شناسي او بر تصميم روش شناختي حاميان نظريه، م. ارائه دهد
بر اين مبنا، مفروضات اساسي نظريه به طـور قـراردادي پذيرفتـه    . هسته سخت آن، استوار است

ها ارائـه  براي انتخاب نظريه عقالنينمي تواند معيارهاي محكم و  ويبا اين توصيفات، . مي شوند
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، بيابـانكي : ك. ر( بـود  فت آنپيشـر  و از علـم  عقالييدهد، در حالي كه او به دنبال ارائه تبييني 
1390(.  

از سوي ديگر، آموزش و پژوهش اقتصاد اسالمي را در خأل نمـي تـوانيم بررسـي نمـاييم و از         
نظام آموزشي كه اقتصـاد اسـالمي در آن جوانـه    . يك سري واقعيت هاي مهم چشم پوشي كنيم

برنامـه  «سالمي را، چه به عنوان مي زند و مي بالد، از نظر نهادي بسيار اهميت دارد كه  اقتصاد ا
و چـه غيـر   »  اقتصاد بومي و نهادگرا«و يا  به عنوان » اي اي ميان رشته شاخه«و چه، » پژوهشي

آن مد نظر قرار دهيم، مي بايد مشخص كنيم كه ذيل كدام سيسـتم دانشـگاهي فعاليـت دارد و    
  .ردازيمدر چه فضايي مي تواند به شكوفايي برسد؛ كه در ادامه به آن مي پ

  

  مدرن يدانشگاهنظام آموزشي و پيدايش . 3

ارزيابي هر نظام از جمله نظام علمي، همواره از طريق هدفگذاري در مورد كاركردهـاي آن نظـام   
يعني بايد ديد چه انتظاري از دانشگاه و رشته تحصيلي و دروس وجود دارد تـا بـر   . معنادار است

در جهـان، الگوهـاي   . مبناي آن به ارزيابي اقدام نمودمبناي آن بتوان شاخص هايي ساخت و بر 
نظـام آموزشـي نـاپلئوني، نظـام آموزشـي ايـدئولوژيك، نظـام        : متفاوتي از انتظارات وجـود دارد 

  .آموزشي كارآفرين، نظام آموزشي هومبولتي و غيره
  

  نظام آموزشي ناپلئوني. 1-3

سه و در دوره ناپلئون به وجود آمد كـه  نظام آموزش ناپلئوني، الگويي است كه پس از انقالب فران
. در آن، حكومت از دانشگاه انتظار داشت كه نيروي انساني براي دولت و اداره جامعه تربيت كنـد 

دانشگاه يك نهاد دولتي براي تربيت نيروي انساني مورد نياز دسـتگاه ديـوان    ،بر اساس اين الگو
هدف اصلي، تربيت ايدئولوگ براي توجيه  وهاي بخش عمومي  ساالري و پيشبرد اهداف و برنامه

مشـاركت اعضـاي هيـات علمـي،     بـه   عملكرد دولت در همه زمينـه هـا بـوده اسـت كـه در آن،     
 و ديگـر رده هـاي   مـديران بخـش خصوصـي و بخـش اجتمـاعي در انتخـاب        هاي علمي، انجمن

  .ي چندان اهميت داده نمي شوددانشگاه
هـا، ادغـام نهـاد دانشـگاه در      توان ديواني شدن دانشـگاه  مي ديدگاهاز پيامدهاي سياسي اين      

  .استفاده سياسي از دانشگاه را نام برد وها،  ها با تغيير دولت دولت، بي ثباتي مديريت دانشگاه
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هاي اقتصادي، فقدان پيوند بين دانشگاه و توسعه و فقـدان   كاهش پيوندهاي نهادي با بخش     
تـوان از پيامـدهاي نـامطلوب     مزمـاني دانـش و توليـد را مـي    ارتباط بين دانشگاه و صنعت و ناه

  .مطرح كرد آناقتصادي 
فقـدان پيونـد بـين دانشـگاه و توسـعه اجتمـاعي،        ،كاهش مسئوليت دانشگاه در برابر جامعه     

كاهش سرمايه اجتماعي دانشگاه، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان، شكاف اجتماعي بين دانشگاه و 
كـه در صـفحات آتـي و     .از اثرات نامطلوب پيامدهاي اقتصادي اين امر دانستتوان  جامعه را مي

  ). 1392قانعي راد، : ك. ر(درباره نظام آموزشي كشورمان به آن خواهيم پرداخت 
  

  نظام آموزشي كارآفرين. 2-3

نظام آموزشي و دانشگاه كارآفرين با هدف پيوند با بازار بويژه صنعت به وجـود آمـد كـه از نظـام     
  . آموزشي، انتظار تربيت كارآفرين براي توليد ثروت وجود دارد

پروسه خلق سـازمان   ،پروسه تخريب خالق ،پروسه ايجاد ثروت :كارآفريني ويژگي مهم ترين     
پروسـه   ،فرصـت هـا   كشف ريسك،هاي نوآورانه همراه با  و اقدامتوسعه موقعيت ها   ،جديدهاي 

  .)1378، ييآقا صمد(است  شغل و حرفه بلكه كارآفريني اي فراتر از
بلكه بر كشف و ابـداع و نـوآوري   نظام آموزشي دانشگاه كارآفرين مبتني بر يادگيري نيست،      

امـا حاصـل   . بهـره جويـد   هـا  فناوريهر مدير كارآفرين مي كوشد از پيشرفته ترين  .است متكي
  . فعاليت او نيز خود به ابداع فناوري جديدتري مي انجامد

 جهاني شدن بازارها، تشويق و پشتيباني از مراكز كارآفريني در كشورها را بـه عنـوان امـري        
  وجـود دارد  يارتباط مستقيمي بين پيشـرفت فنـاوري و كـارآفرين    و. ضروري ساخته است مهم،

  . ندها آينده نگر، مشتري گرا و نو آور اين دانشگاه ).1380اكبري، : ك. ر(
 ؛غيـر رسـمي  ؛ غيـر متمركـز   ؛كـار آفرينانـه   و هاي جديد ايده هاي نو طرح مشوق ساخــتار     

و غيـر   انـه كنترل سهل گير ؛گروهي بودن كارها ؛اطالعات انحصار ؛ عدمارتباطات عمودي و افقي
   . انعطاف پذيري؛ از قواعد عدولتحمل  ؛ريسك پذيرو ايده  حمايت از افراد صاحب ؛رسمي

 يدانشجويان مجموعه اي از دانش و مديريت كارآفريني را تواماً آموخته و بـا امكانـات   آنجادر      
در . نماينـد مـي   كسب و كـار كه دانشگاه در اختيار آنها قرار مي دهد شروع به فعاليت در عرصه 

ايجاد شركتهاي خصوصي مهيا شده و ايـن شـركتها كـم كـم و بـا       چنين مواردي معموالً امكان
ها جدا شوند ولي همچنان از حمايـت و پشـتيباني دانشـگاه     آمادگي كامل مي توانند از دانشگاه

به اجراي پروژه هـا   ،ضمن اينكه اين مراكز صنعتي نيز در صورت موفقيت ؛بهره مند خواهند بود
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جانبه است  دواين ارتباط، ارتباطي . ها كمك خواهند نمود وري دانشگاهاو توسعه تحقيقات و فن
ها و از دانشجويان و كارآفرينان خـالق و بـا    صي از دانش و تكنولوژي دانشگاهؤسسات خصوكه م

  . مالي اين مراكز بهره مند خواهد بود منابعاستعداد بهره گرفته و دانشگاه نيز از 
ساخت چنين دانشگاهي افقي و پويـا  . شته مي شودرقابت سالم به عنوان ارزشي مطلوب انگا     
از آنجايي كه تخصيص منابع به سوي دستيابي به كار آفريني باال اسـت تضـمين كيفيـت     .است

  .)Bashgah.net( نهادينه خواهد شد
  
  نظام آموزشي  هومبولتي .3-3

. در تاريخ آموزش، شايد هيچ دوره اي به پرباري قرن نوزدهم در كشورهاي آلمـاني زبـان نيسـت   
تأسيس دانشگاه هال را كه نخستين دانشگاه مدرن نام گرفته است، بـه عنـوان نخسـتين مركـز     

ين دانشـگاهي بـود كـه در آن    اولـ هـال  . بايد با اهميت تلقي كرد 1694آموزش عالي لوتري در 
  .ظريه آموزش اختصاص يافتكرسي اي به ن

بودند كه افكارشان در زمينه آموزش و دانشگاه  ر آنجاده ها نويسنده، فيلسوف و عالم الهي د     
سواي كانت، مي توان از گوته، شـيلنگ و نيچـه   . را در آلمان و اروپا و سپس در آمريكا شكل داد

هم به لحاظ نظري و هم در حوزه عمل، ته، و هومبولت در ارتباط با دانشگاه، خاما كار في. نام برد
  .اهميت خاص دارد

آنچه بعدها دانشگاه آلماني يا دانشگاه هومبولتي نام گرفت، راهي بود متفـاوت، كـه از بطـن         
شالوده هاي نظري دانشگاه هومبـولتي در  . مراد مي شد، پديد آمد 1آنچه با عنوان دولت فرهنگي

آموزش از نظر او تالشي بود كه نسل جوان تر را وارد  .فتدانشگاه برلين تحقق يا در 1809سال 
  . توسعه آنهاو نيز كليسا، دولت، حيات اجتماعي و علم : چهار حوزه زندگي مي كند

اصولي را در تأسيس اين دانشگاه اختيار كرد كه آن را به مدت بـيش   2ويلهلم فون هومبولت     
گزارشي نوشت و شالوده هـاي مفهـومي    1809 در. از يك قرن پيشتاز دانشگاه هاي دنيا ساخت

سـال شـكل دهنـده نهـادي بـه نـام        150به مـدت بـيش از    كهدانشگاه مدرني را مشخص كرد 
  .دستخوش تغييرات عمده و ريشه اي شده است البته به مروردانشگاه بوده كه 

ك، آموزش از مسير دانش آكادميـ  استقالل، وحدت تدريس و پژوهش، وحدت تمامي دانش     
و اينكـه دولـت آزادي هـاي دانشـگاه را تـاب آورد و از آن       زندگي محققانه در خلـوت دانشـگاه،  

                                                                                                               
1. Cultural State 

2. Wilhelm Von Humboldt 
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زيرا تشخيص مي دهد كه اين آزادي ها براي رفاه جامعه و شهروندان آن سـودمند   ؛حمايت كند
  .است
ربع اول قرن بيستم توسعه يافت، موفـق، مولـد، مبـدع و در     تادانشگاه آلماني به صورتي كه      

  . دنيا مشهور بود
دانشـگاه را  بعد از اينكه از ديدگاه خود عقل محض را مورد نقادي جدي قرار مي دهد، كانت      

و عقـل هـم ديسـيپلين خـاص خـود را      . عقل هدايت شود صرفاً بامي كند كه بايد  عريفچنان ت
دولـت را   دين در دانشـكده فلسـفه، اگـر هـم اقتـداري خـارجي، مـثالً        يحت اتدر مطالع ودارد 

فلسفه، پرسش هايي بنيادي، مطـرح مـي كنـد و بـه نقـد      . بپذيرد، اختيار خود را حفظ مي كند
حيات دانشگاه كانتي تعارضي است دائمي ميان سـنت مسـتقر و تجسـس    . ندزمي  دستمباني 
اي كـه دائمـاً خـود در    ا نقد مـي كنـد، فلسـفه    هر رشته به كمك فلسفه شالوده هايش ر. عقلي

  .فلسفه با اين كار به دانشگاه جان مي بخشد. معرض نقد است
. به نظر كانت، تربيت دولتمردان از وظايف دانشگاه است تا دانش عقالنـي را بـه كـار گيرنـد         

مـاعي  بنابراين از يك طرف دولت بايد از دانشـگاه حمايـت كنـد تـا قاعـده عقـل در حيـات اجت       
ـ     رايتضمين شود و از طرف ديگر فلسفه بايد از دانشگاه در برابر سوء استفاده دولـت از قـدرت ب

در كـه  . به اين ترتيب دانشگاهي كه عقل اساس آن است، نهادينه مي شـود  .منافع، حراست كند
  . خدمت فرهنگ ملي هم قرار دارد

مقصد پـي بـردن بـه معنـاي واقعـي اش      سنت را نمي توان به دور افكند، بلكه بايد آن را به      
مـدل  در . آن چه در سنت، عقالني است جدا كرد و حيات ارگانيك تازه اي به آن بخشيد. كاويد

 .وجود دارد تا بدون انقـالب و ويرانـي، دولـت عقـل را حـاكم سـازد       يفرهنگ يآلماني، دانشگاه
  . عجين استدو وجه پژوهش و آموزش هم با فرهنگ 

. و پرورش، فرآينـد و محصـول، تـاريخ و عقـل و نهـاد و فـرد را در خـود دارد       سنتز آموزش      
هـدف  . بهتر براي دولت نيست، بلكه شـهروند تربيـت مـي كنـد     1دانشگاه توليد كننده مستخدم

  .اين است كه كسب دانش را به صورت يك فرآيند مي آموزد نه به مثابه يك محصول آموزش
آن چـه در فرانسـه روي   (دانشگاه به جاي آن كه همراه با بقاياي ديگر رژيم كهن، ملغي شود      
مدرن تر سربرآورد تا شـالوده دانشـگاه پژوهشـي را پديـد      وبه صورت مؤسساتي نيرومندتر ) داد

تأسيس دانشگاه هاي لندن، منچستر و دانشگاه هاي اسكاتلند در قرن نوزدهم، بي بهـره از  . آورد

                                                                                                               
1. Servant 
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تأثير دانشگاه آلماني گسترده تـر شـد كـه نخسـتين دانشـگاه هومبـولتي در        .آلماني نبود تجربه
  . استنفورد، شيكاگو و بركلي: و بعدهادانشگاه جانز هاپكينز : اياالت متحده آمريكا تأسيس شد

خـود را متـأثر از مـدل دانشـگاه      ،تا پيش از جنگ جهاني اول، دانشگاه هاي عمـده آمريكـا       
ند در برابر آنارشي بـالقوه  بودموانعي مي دانستند كه انديشه فرهنگ ملي،  يت، با محورهومبولتي

  . )1392خواجه پور،  :، به نقل ازBashgah. net, 2013( جوامعي كه به سرعت تغيير مي كنند
  

  نظام هاي آموزشي ديگر. 4-3

نظام هـاي آموزشـي   نظام هاي آموزشي ديگري نيز در دانشگاه ها و رشته ها مطرح است؛ مانند 
بريج، كه مخففـي از دو عنـوان دانشـگاه هـاي آكسـفورد و       -آكس. »بريج -آكس«ژاپني و مدل 

كمبريج مي باشد كه دانشگاه هاي جامعه محور انگليسي است و يكي از اهداف مهم آن، جامعـه  
اه پذير شدن دانشجويان و نيز احساس تعلق به دانشگاه و پذيرش هويت صنفي و اخالقي دانشـگ 
، 1بوده كه دانشجويان با زندگي شبانه روزي در محيط دانشگاهي و جذب در زنـدگي دانشـگاهي  

كه با توجـه بـه   ) 1392با استفاده از قانعي راد، (ارتباط گسترده و مداوم با استادان تجربه كنند 
  . اينكه اين نوع نظام هاي دانشگاهي مد نظر مقاله نمي باشد، به همين توضيح بسنده مي شود

  

  وضعيت نظام آموزش دانشگاهي ايران. 4

. سياسـي قـرار گرفـت    -هاي ايـدئولوژيك   بعد از انقالب اسالمي، آموزش عالي موضوع ارزشيابي
انقالب فرهنگي، در بستري از تعارض هاي پر تشنج، بـه مداخلـة حـداكثري دولتـي و تعطيلـي      

گيري نظام متمركزي از ارزشيابي آمـوزش عـالي انجاميـد كـه هـم از       دانشگاه ها و سپس شكل
  . شد و دولتي و وزارتي اعمال مي طريق نهاد حكومتي

به جاي درگير شدن اعضاي هيأت علمي و حتي  ]دوره نيا ييابتدا يدر سالها[ بدين ترتيب
هاي محدودي به صورت ديوانساالر و با كنتـرل   مديريت دانشگاهي در امور دانشگاه، صرفاً فعاليت

توانست به بهبود درونزاي كيفيت در دانشگاه هـا   گرفته كه، غالباً نمي از بيرون و متمركز، صورت 
  ). 1386صادقي، (واجه بودند دانشگاه ها با افت شديد كيفيت م. بينجامد

، اكثر قريب به اتفاق پاسـخگويان بـه وجـود مشـكالت متعـدد      1363براساس پيمايش سال 
اي، و تعـدد مراجـع    مانند ضعف مـديريت دانشـگاهي، عـدم رعايـت تجربـه و شايسـتگي حرفـه       

                                                                                                               
1. Academic life 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-150-en.html


 1393پاييز ، هشتم ترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 

185

گيري و مداخالت زياد گروه هاي سياسـي و عوامـل غيردانشـگاهي، سـرخوردگي هيـأت       تصميم
و خروج قابل توجهي از نيروهاي متخصص از كشـور، پـايين بـودن كيفيـت دروس، افـت       علمي

  ).1363وزيري،  مركز پژوهشهاي نخست(اند  انگشت گذاشته.... تحصيلي و 
بدون تصويب قانوني از سوي مجلس، در جايگاه  1363شوراي عالي انقالب فرهنگي از سال 

نشگاه ها قرار گرفت كه به ارزيابي نظام آموزش مرجع عالي حكومتي در زمينة آموزش عالي و دا
عالي و تدوين شاخص هاي دانشگاه متناسب با نظام اسـالمي و راهكارهـاي تحقـق آن بپـردازد     

  ). 1382دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، (
اجراي برنامه دوم توسعه  سبب شد كه تعـدادي كارشـناس و محقـق كوشـيدند در اهـداف      

سـياري،  : ك.ر(كيفيـت و كـارايي را بـا تأكيـد و تفصـيل بيشـتري ببيننـد         بخش آموزش عاليِ
شـد،   هاي خوبي كه بعضاً در اسناد رسمي توسط كارشناسان نوشته مـي  اما به رغم متن). 1372

هاي ناكافي، چيـز   ضعف ساختارهاي سياسي، اداري و اجرايي كشور سبب شد بجز برخي فعاليت
ها تنها به برخي اقدامات پراكندة ناكـافي تقليـل داده شـد و     ديگري حاصل نشود و اهداف برنامه

ها و ساختارهاي كشور، به ندرت با طرح هاي توسعه اي  زمينه. به ساختارهاي اثربخش نينجاميد
اينهـا مـانع   . كردند و عمالً مايل بودند كه از بيرون دانشگاه ها، آنها را كنتـرل كننـد   همراهي مي
  ).1382يمني، : ك. ر(شد  درونزاي دانشگاه و اجتماع علمي كشور ميها و ابتكارات  ظهور پويايي

گفتمـان غالـب بـر     -جز در مـوارد كوتـاه و اسـتثنائي    -توان نتيجه گرفت كه  در مجموع مي
سياسي از دولـت دينـي برسـاخته شـد و از ايـن رهگـذر،        -آموزش عالي، با روايتي ايدئولوژيك 

در برخي اجزاي برنامه هاي توسـعه،  . رت حكومتي بودالگوي مستقر در آموزش عالي، الگوي نظا
اي در تدوين آن، بر بهبود كيفيت آمـوزش عـالي    به سبب مشاركت تعدادي از كارشناسان حرفه

هـاي آمـوزش عـالي بـا نيازهـاي جامعـه و تحـوالت علـم و          دولتي و غيردولتي، تناسـب برنامـه  
فعاليت هـاي آموزشـي تأكيـد شـده     تكنولوژي، كيفيت ورودي ها، بهبود كيفيت هيأت علمي و 

بود، ولي زيرساخت هاي مناسب براي تحقق اين اهداف، ماننـد سـاختاري كارآمـد بـا مشـاركت      
و . دانشگاه ها و نيز نظامي كارآمد از اطالعات آمـوزش عـالي، آنطـور كـه بايـد بـه وجـود نيامـد        

و . د و توسعه دهـد دانشگاه نتوانست هوشمندي هاي دروني خود را براي رصد كيفيت، ظاهر ساز
امروزه به رغم نفوذ گفتمان هايي مانند تحول اداري، مشاركت، تفويض اختيار و تعيـين مـديران   

گري ديوانساالرانه به عنوان رويه غالب در آموزش عالي  در درون دانشگاه ها، هنوز ميل به تصدي
  ). 1386صادقي، (باقي است 

اش به اقتصاد دولتي و منابع نفتـي،   ش از اندازههاي بي آموزش عالي ايران به دليل وابستگي  
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هاي مختلف و با عنوان كيفيـت آمـوزش عـالي صـورت      كه در زمينه  بيشتر فعاليت هاي پراكنده
نامـه قطبهـاي    نامة ارتقـاء، آيـين   گرفته، در دولت و تحت نفوذ آن بي نتيجه مانده، از جمله آيين 

در نتيجه بسياري از كارشناسان خبره و صاحب بندي؛ كه  علمي، شاخصهاي آموزش عالي و رتبه
ضمن اينكـه  ). همان(1نگريستند نظران، به اين موضوعات، با كنجكاوي و تأمل و حتي بدبيني مي

در ايران گرايش به توده اي شدن آموزش عالي بسيار شديد و ميل به ادامه تحصـيل در مقـاطع   
  .)1392قانعي راد، : ك. ر( عالي بسيار فراگير شده است

  
  وضعيت و بازار محصوالت علمي اقتصاد اسالمي. 5

در حوزه اقتصاد  شيمرور شد، را كماب نيشيكه در فصل پ رانيا ينظام آموزش دانشگاه تيوضع
 يمحصـوالت علمـ   يعرضه و تقاضـا  تيبه وضع يو عالوه بر آن، نگاه ميشاهد بوده ا زين ياسالم

  :ميافكن يم ياقتصاد اسالم

                                                                                                               
ترين اولويتي كه متوليان آموزش عـالي   اصلي بزرگترين و: براي نمونه نظر يكي از استادان مطرح در پي مي آيد . 1

 مورد توجه قرار دهند، اين است كه نگاهشان به دبايمي فرهنگي و وزارت علوم  شوراي عالي انقالبجمله  كشور از

شـرفت  ين مـانع پ ين نگاه بزرگتـر ياورند؛ ايب رونياست زده بيك و سيدئولوژيك نگاه ايها را از  دانش، علم و دانشگاه
دانـش در   رشد و توسـعه علـم و   يبرا ينگاه علمك يازمند وجود يكشور ن يها دانشگاه .ها بوده است دانشگاه يعلم

ـ ماتشـان متـاثر از د  ينكـه تصم يا يبه جا كشور يان آموزش عاليكشور است و متول ـ   هـا  دگاهي  هي سياسـي باشـد، ب
، جذب دانشـجو، اسـتخدام اسـتاد و    يآموزش يها يزيبرنامه ر ها در دانشگاه و دهند علمي جامعه اولويت شرفتيپ

ها و  از آرزوها، خواست يكي ها لزوم وجود استقالل در دانشگاه .كشورها استقالل داشته باشند ريبا سا يارتباط علم
  .است انيدانشگاه انتظارات

 موفـق  وجـه  چيه به يكردن علوم انسان يدرباره اسالم يانقالب فرهنگ يعال يوزارت علوم و شورابه عالوه كه      
كـردن   يبه دنبال اسالم يانقالب فرهنگ يعال يوزارت علوم و شورا م كهيا شده ين سالياكنون وارد سوم .اند نبوده

  .ن جهت بردارنديدر ا ين گاميسته باشند كوچكترنتوا آنكه بدون ،دان يعلوم انسان
ـ  يهـا  هـا، جلسـات و نشسـت    شيو هما تشكيلهم  ييها تهينه كمين زميدر ا  اغلـب  كـه  شـد  برگـزار  هـم  يفراوان
 عرضـه ها  دانشگاه يبرار زمينه علوم انساني اسالمي د توليد درخورياند  نتوانسته نهاددو  نيا. بودند حاصل يب آنها

  .ندنك
كـردن علـوم    ينـه اسـالم  يتواننـد در زم  يوزارت علـوم مـ   و يانقالب فرهنگ يعال يكه شورا ين اقداميبزرگتر     
 سـال  3كننـد چـرا زمـان اول انقـالب كـه       يكه به دهه اول انقالب بازگشته و بررس است نيا دهند انجام يانسان

ن اهـداف  يتـر  ين و اصـل يمهمتر جزء يكردن علوم انسان يل شد و اسالميتعط يها به منظور انقالب فرهنگ دانشگاه
ـ بـه ا  و نتوانسـتند  نخواستندهيچيك از متوليان امر  ن امر صورت نگرفت؟يبود، ا يانقالب فرهنگ ن سـئوال سـاده   ي

 .)1391باكالم، يز( افتيتحقق ن 1360دهه  يانقالب فرهنگ هدف درن يپاسخ دهند كه چرا ا
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خانوارها (بر خالف برخي كشورها و حتي كشورهاي اروپايي كه تقاضاي مردم و مسلمانان         
باعث شده كه در آن كشورها، برخي خـدمات منطبـق بـا ارزشـهاي اسـالمي      ) و بخش خصوصي

 و مانند خدمات بانكي بدون ربا و محصوالت خوراكي با برند حالل عرضه شود، در ايـران، عرضـه  
بيشـتر از  به عنوان زيرمجموعه علوم انساني و اقتصادي، اسالمي،  اقتصاد علمي توليدات تقاضاي

سوي حاكميت پي گرفته شد؛ كه اگر حكومت متولي آن بشـود، آسـيبي كـه در پـي دارد، ايـن      
است كه عرضه و تقاضاي آن عموماً با بودجه هاي دولتي گره مي خورد و از اين رو، بـازار آن در  

  :كه ويژگي هاي آن در پي مي آيد 1.مي گيرددسته بندي خاصي قرار 
به درآمدهاي نفتي نيز متكي اند و ركود و رونق اين علـوم  بودجه هاي دولتي در ايران  -

  .تا حدودي تابع آن درآمدها خواهند بود
توليد آنها لزوماً تابعي از قيمت و رقابت نمي باشد و ممكـن اسـت تحـول چنـداني در      -

  .ايجاد نشودتنوع و كيفيت محصول 
  .هدفگذاري معموالً كمي است، با توجه كمتر به كيفيت و نوآوري و بهره وري -
با توجه به شرايط غير رقابتي يا رقابـت نـاقص، نمـي تواننـد بـه آسـاني بـه بازارهـاي          -

خارجي راه يابند و به دليل بازار محدود داخلي، بيشتر آنها از صرفه هاي ناشي از مقياس محروم 
  .مي شوند
با توجه بـه سـاختار فـوق، كـارآيي و سـودآوري اهميـت زيـادي نـدارد و همـين كـه            -

مؤسسات توليدي به كار خود ادامه دهند و بر كميت محصوالت بيفزايند، استحقاق حمايت پيدا 
  .مي كنند

آنهـم  . بيشترين تقاضاي اقتصاد اسالمي نيز از سوي دولت بوده اسـت  از سوي ديگر،      
بـا  . اسـت » نياز متقاضـيان «كه تابع » ضروري«و نه » سليقه«تابع كه » كاالي لوكس«به عنوان 

به عنوان زينت استفاده نمود و از آنجايي كه كشور ما نسـبتاً   از كاالي لوكسدرآمد باال مي توان 
و اقتصـاد اسـالمي   . افزايش درآمد نفت  به اين نوع كاال ها مي پردازدكم درآمد است، در مواقع 

  .به دليل تقاضاي محدود غيردولتي آن، اهميت شايسته خود را پيدا نمي كند
كمبود تقاضا و عرضه براي يك نهاده موجب مي شود كه هم مقدار و هم قيمت آن       

در حال حاضر در مورد اقتصاد اسـالمي   در حالت تعادل، در سطح پايين قرار گيرد؛ رخدادي كه
 .)1384صدر، (در اقتصاد ايران مشاهده مي شود 

                                                                                                               
 استآمده  پديد دولتي صورت بيشتر به ايران در داليلي به اجتماعي -انساني علوم تقاضاي و عرضه كلي، طور به .1
                                                                                                 .دارد قرار آسيب معرض در و بوده مواجه شرايط همين با بيش نيز كما در كشورمان اسالمي اقتصاد و اقتصاد علم و

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            15 / 22

http://mieaoi.ir/article-1-150-en.html


  ؟»نظام دانشگاهي«در كدام »پژوهشييك برنامه «به عنوان » اقتصاد اسالمي«قابليت 

 

 

188

دهد كه از  ينگارنده انجام شده، نشان م يكه از سو يدانيم يپژوهش جهينت گر،يد ياز سو  
كمبـود منـابع درسـي و    « نظر محققان، استادان و دانشجويان مرتبط با رشته اقتصـاد اسـالمي،   

 ادالتحصيالن اقتصـ  تقاضا در بازار كار براي فارغ«از مشكالت زياد اين حوزه و » استاد متخصص
بـاط  ، ارت»اقبال به آن، به عنـوان الگـوي رقيـب در دانشـگاه هـا و مراكـز پژوهشـي       «، »اسالمي

تمايـل بخـش خصوصـي بـه اسـتفاده از      «و » گذراندن اين دروس با آينده شـغلي دانشـجويان  «
تحـوالت، نـوآوري، پويـايي و توليـد     «داشـته، و  » كـم «، ميانگين وزني »دستاوردهاي اين حوزه

وضعيت فعلـي اقتصـاد   «و نيز » سال گذشته 30وضعيت اين حوزه در « ،»ميدانش اقتصاد اسال
كـه هريـك از    ).1390مصطفوي و  مهرگـان،  (وفقيت آميز تلقي نشده است ، چندان م»اسالمي

  .اين موارد در ارتباط با مباحث فوق قرار مي گيرد
ي به عنوان زيرمجموعه علوم انساني و سپس اقتصادي، در فضاي همـين علـوم   اقتصاد اسالم

هـاي  از نظام  يريبهره گو اگر نتواند خود را با كه به نظام ناپلئوني نزديك است، نشو و نما كرده 
شود كه بـه رغـم انتشـار     يدچار م گريد يكند، به سرنوشت علوم انسان فيبازتعر موفق آموزشي

نداشته  عهو رفاه جام يبر بهبود زندگ چنداني ياثرگذارممكن است  ار،يمقاالت بس ژهيكتب و بو
  .باشد

 

  جمع بندي و نتيجه گيري

كـه دربـاره برخـي از آنهـا     . دهـد  ايجابي و سلبي نيز ميبرنامه پژوهشي رهنمودهايي درباره امور 
مـي   2»هسـته سـخت  «كه الكاتوش به نوعي آن را جزو  1»رهنمودهاي سلبي«. توضيح داده شد

نيز هسـت كـه راهنمـايي     3»رهنمودهاي ايجابي«. ند، نبايد ابطال، اصالح و يا تغيير داده شود دا
  ).  1376نژاد،  غني(م كند كه چگونه و با چه روش پژوهشي پيش بروي مي
در اين گونه برنامه ها، ساختار و كاركرد حكومت از طريـق مطالعـه سـاختار حقـوق اساسـي           

كشور، ساختار عرصه سياسي، گـرايش ايـدئولوژيك حكومـت و ماهيـت ديوانسـاالري حكـومتي       
ر هـا و چـارچوب نهـادي حقـوقي، تصـو      ها و انگيـزه  مشخص و تحليل مي شود و با مطالعه هدف

  ).1384علوي تبار، : با استفاده از(روشني از نظام اقتصادي به دست مي آيد 
دهـد كـه كيفيـت در     در كشور نشان مـي  نظام آموزشي و دانشگاهييل تحلاز سوي ديگر،   

سياسي بـه صـورت ديوانسـاالري بـزرگ      -ي و ايدئولوژيك ساختارآموزش عالي ايران با موانعي 
                                                                                                               
1 . Negative Heuristic 

2 . Hard Core 

3 . Positive Heuristic 
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ي چالشـها ناتمـام و بـا    هاي مواجه بوده و معموالً به صورت طرح عقاليي دولتي، و نهادهاي غير
: بـا اسـتفاده از  (آيـد   كه برخي از آنها در پي مياست، ه شد سخت ساختاري دست به گريبان مي

  ):1386صادقي، 
  ؛ي واسطنهادهاو پروژه ناتمام ايجاد  دانشگاهبر  انه دولتيروني و ديوانساالربكنترل . 1
  ؛روي آن پيشو موانع ساختاري  در تصميم گيري هارويكرد علمي و تخصصي عدم . 2
  ؛ي و تخصصيعلم -اي  ايدئولوژيك بر نظام حرفه -عوامل سياسي  دخالت. 3
  هاي بروندادي كيفيت آموزش عالي؛ شاخصمغفول ماندن . 4
  ؛ها و ابزارها يوهشها،  ابهام در رويه. 5
  ؛اي ولتي حرفهعدم توسعه و مشاركت نهادهاي غيرد. 6
  ؛گري و تعدد متوليان دولتي تمركزگرايي، تصدي. 7
  ؛معتبر وها و استانداردهاي مورد توافق  فقدان نشانگرها، شاخص. 8

 .استقالل دانشگاهي، در چالش با رويكردهاي كنترل بيروني دولتي. 9    

 عنـوان  بـه  كـه  علمـي  مشخص نظريه يك عنوان به نه ياسالم اقتصاد  كه رسد مي نظر به        
  .  گيرد قرار استفاده مورد بايد يم مكتب، چارچوب چارجوب در »پژوهشي برنامه« يك

 يم، مـ ير آن مد نظـر قـرار دهـ   يو چه غ» برنامه پژوهشي«را، چه به عنوان  ياقتصاد اسالم      
توانـد بـه    يمـ  ييت دارد و در چه فضايفعال يستم دانشگاهيل كدام سيم كه ذيد مشخص كنيبا

  برسد؟ ييشكوفا
 دئولوگيـ و ا اندانشگاه يك نهاد دولتي براي تربيت ديوان سـاالر در نظام آموزش ناپلئوني،       
به نهادهاي علمي اهميت داده نمي  حكومت و توجيه عملكرد دولت بوده كه،پيشبرد اهداف ها و

استفاده سياسـي   و،  يير دولتبا تغ ي ادغام دانشگاه در دولت، بي ثباتي مديريت دانشگاهشود كه 
 دانشـگاه،  مسـئوليت  كـاهش  اقتصـادي،  هـاي  بخـش  و جامعه با نهادي پيوند كاهش ،از دانشگاه
  .از پيامدهاي منفي آن است نخبگان مهاجرت

نظام آموزشي و دانشگاه كارآفرين، با هدف پيوند با بازار و صنعت به وجود آمـد كـه تربيـت          
 هـا  فرصت ريسك و كشف با همراه نوآورانه اقدامات و خالق تخريب ثروت، كارآفرين براي ايجاد

جهاني شدن بازارها، تشـويق و پشـتيباني   . بر يادگيريي است، نه متك يبر  نوآورو  از اهداف آن
 و نوآورنـد  و گـرا  مشـتري  نگـر،  آينده كه ضروري ساخته است رااز مراكز كارآفريني در كشورها 

 ، بـا غير رسـمي ، غير متمركزكه  وجود دارد يرفت فناوري و كارآفرينارتباط مستقيمي بين پيش
كنتـرل سـهل    ،گروهـي بـودن كارهـا    ،اطالعـات ، با مشاركت گـذاردن  ارتباطات عمودي و افقي
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ؤسسـات  م بـين ارتباطي . است انعطاف پذيرو  ريسك پذيرو حمايت از افراد صاحب ايده  انه،گير
رقابـت سـالم بـه عنـوان ارزشـي      برقرار و دانشجويان و كارآفرينان خالق  ،ها دانشگاهو صي خصو

 ،تخصيص منابع به سوي دستيابي بـه كـار آفرينـي بـاال اسـت     و چون . مطلوب انگاشته مي شود
  .تضمين كيفيت نهادينه خواهد شد

 آمـد  دانشگاه آلماني، از بطن دولت فرهنگي، پديـد هومبولتي و يا  دانشگاه يا نظام آموزشي      
استقالل، وحدت تدريس و پژوهش،  .زندگي مي كند عرصهتالشي بود كه نسل جوان را وارد كه 

 از و اينكـه دولـت   وحدت آموزش از مسير دانش آكادميك، زندگي محققانه در خلـوت دانشـگاه،  
سنت را به مقصد پـي بـردن   كه مبدع  و مولدعقالني، دانشگاه  .آزادي هاي دانشگاه حمايت كند

. كـرد و حيـات تـازه بـه آن بخشـيد     مـي  جدا  راعقالني  و بخش كاويدمي به معناي واقعي اش 
دانشـگاه توليـد    در اينجـا  .ختبدون انقالب و ويراني، دولت عقل را حـاكم سـا   يدانشگاه فرهنگ

بـه صـورت   كـه دانـش را   . كننده مستخدم بهتر براي دولت نيست، بلكه شهروند تربيت مي كند
  . شالوده پژوهش را پديد آورد مي بايددانشگاه  .يك فرآيند مي آموزد نه به مثابه يك محصول

گفتمـان   -جـز در مـوارد كوتـاه و اسـتثنائي     -توان نتيجه گرفت كه  در ايران در مجموع مي
سياسـي از دولـت دينـي برسـاخته شـد و از ايـن        -غالب بر آموزش عالي، با روايتي ايدئولوژيك

ذر، الگوي مستقر در آموزش عـالي، الگـوي نظـارت حكـومتي بـود و سـاختاري كارآمـد بـا         رهگ
و دانشگاه نتوانست كيفيت را ظـاهر سـازد و   . مشاركت دانشگاه ها، آنطور كه بايد به وجود نيامد

  . توسعه دهد
اش بـه اقتصـاد دولتـي متكـي بـر       هاي بيش از انـدازه  آموزش عالي ايران به دليل وابستگي  

بـي نتيجـه    دولـت بع نفتي، بيشتر فعاليت هايش با عنوان كيفيت آموزش عالي، تحـت نفـوذ   منا
ضمن اينكه گرايش به توده اي شدن آموزش عالي بسيار شديد و ادامـه تحصـيل در   . مانده است

نـاپلئوني   آمـوزش  نظـام  بـدين ترتيـب ايـن وضـعيت، بيشـتر بـا      . مقاطع عالي فراگير شده است
  .هاي نفتي و آموزش توده وار نيز مزيد بر علت شده استهمخواني دارد و درآمد

ماننـد   و عالوه بـر آن،  ميشاهد بوده ا زين يدر حوزه اقتصاد اسالم تاحدوديرا  تيوضعاين   
اسـالمي، بيشـتر از سـوي     اقتصـاد  علمـي  توليـدات  تقاضـاي  و عرضـه علوم انساني و اقتصادي، 

دولتي گره خورد كه توليد آنها لزومـاً تـابعي از   حاكميت پي گرفته شد؛ كه عموماً با بودجه هاي 
و . سـودآوري و بـا توجـه بـه كميـت      و بازار نبوده؛ بدون تحول در رقابت، تنوع، كيفيت، كـارآيي 

  .و براي زينت است» سليقه«، كه تابع »كاالي لوكس«بيشترين متقاضي، دولت به عنوان 
اه به جايي نمي برد و براي غلبـه  اقتصاد اسالمي در وضعيت موجود آموزش عالي، چندان ر  
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بر نارسايي ها، اگر تكليف نظام خود را با بهره گيري از نظام هاي موجود دانشگاهي روشن كنـد،  
  .مايه اميدواري بيشتري است

محققان، استادان و متخصصان اقتصاد اسالمي كه امروزه جمع فرهيختـه و قابـل تـوجهي را    
هده دارند كه به نظر مي رسد قبل از آنكه به گسـترش  تشكيل مي دهند، وظيفه خطيري را به ع

رشته در دانشگاه ها در اقصي نقاط كشور بپردازند، مي بايد تكليف خود را با موضـوعات مهمتـر   
زير روشن سازند كه ذيل كدام نظام يا تركيبي از اين نظام هاي آموزشي به فعاليت مشغول بوده 

تاكنون در كشور وجود داشته كه بـا انطبـاق بـا ايـن      و خواهند بود؟ آيا همين نظام آموزشي كه
1در ابتدا مي بايد رسالت. سيستم  دانشگاهي، چشم انداز روشن و موفقي پيش روي نخواهد بود

 

رشته در كوتاه، ميان و بلند مدت ترسيم گردد؛ كه از نتايج مقاله، موارد زير قابـل   2و چشم انداز
  :طرح مي باشد

تاكنون عمل مي شده، ادامه دهند كه ادامه رويه مسـلط فعلـي در    رويه اي را كه كم و بيش -
تعداد استادان و دانشجويان، (دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي است كه وصف آن رفت كه كميت 

كمبـود منـابع درسـي و اسـتاد     «تعداد مجالت، تعداد مقـاالت و از ايـن قبيـل، بـه رغـم اينكـه       
تحـت  ) يكي از مشكالت اصلي محسوب مي شـود  در رشته و گرايش اقتصاد اسالمي،» متخصص

الشعاع كيفيت قرار مي گيرد؛ نظامي كـه از سـوي برخـي دانشـگاهيان، نـاپلئوني و ايـدئولوژيك       
عنوان مي شود؛ و پژوهشگر مبدع و نوآور از اين سيستم بيرون نخواهد آمد و اگر موارد معدود را 

عمـدتاً شخصـي و اسـتثنائاً غيـر شخصـي      بتوان به سراغ گرفت، آنهايي هستند كه با تالش هاي 
 .بوده است

و نيـز  » التحصيالن اقتصاد اسـالمي تقاضا در بازار كار براي فارغ«با توجه به نبود و يا كمبود  -
تمايـل بخـش   «و عـدم  » گذراندن اين دروس بـا آينـده شـغلي دانشـجويان    «فقدان ارتباط بين 

عنايت به استادان و پژوهشـگران نسـبتاً زيـاد    ، با »خصوصي به استفاده از دستاوردهاي اين حوزه
اين رشته كه با فضاي خاص كسب و كار در كشور آشنايي و نيز همكاري هاي عمدتاً مشاوره اي 

حـداقل   -با بخش عمومي، خصوصي و دولتي دارند، مي شود فعاليت هاي علمـي و پژوهشـي را   
انگيزه اي براي انتخاب اين رشـته   ذيل نظام آموزشي كارآفرين تعريف نمود تا هم -در اين حوزه

 .توسط دانشجويان باشد و هم دغدغه دانشجوياني كه اين رشته را انتخاب كرده اند، كاهش يابد

در مرحله بعدتر و با عطف به نفوذ و قدرت چانـه زنـي ايـن جمـع، بـراي عمليـاتي نمـودن         -

                                                                                                               
1. Mission 

2. Vision 
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رصه سياسـي، گـرايش   كه در بخشي از آن، ساختار و كاركرد حقوق اساسي، ع» برنامه پژوهشي«
ها و چارچوب هـاي نهـادي حكومـت و كشـور،      ها، انگيزه ايدئولوژيك، ماهيت ديوانساالري، هدف

براي به دست دادن تصوير روشني از نظام اقتصادي، تحليل مي شود، مي توان مطالعات پايـه اي  
ديد انتقـادي   را بيش از پيش در دستور كار قرار داد و به نظام آموزشي هومبولتي نزديك شد كه

مبـدع   و دانشگاه آلماني موفق، مولدسنت و قدرت هم گسترش داد كه از درون آن،  به را نسبت
 .دپديد آم دولتو مستقل از 

در تكميل بند قبلي و در تداوم فعاليت و نيز گسترش رشته، مي بايد دو نوع روش جـذب و   -
كه هريك كـاركرد  ) توده اي(ومي رشته نخبه گرا و رشته عم: تربيت نيز از يكديگر تفكيك گردد

خود را دارد؛ اولي در چارچوب نظام آلماني، دانشجو را به طور عميق با موضوع درگير و اكتشاف، 
نوآوري و تفكر انتقادي را ترغيب مي كند و پژوهشگر، نظريه پرداز و سرمايه انساني پرورش مـي  

. نياز جامعه را بـرآورده مـي سـازد    دهد و دومي در چارچوب نظام كارآفرين، نيروي انساني مورد
پژوهشي و نوآوري مربوط بـه دسـته اول مـي شـود و      -توليد علم و نگارش كتب و مقاالت علمي

نبايد از گروه دوم چنين انتظاري داشته باشم كه در آن صورت بـا افـت كيفيـت توليـدات و نيـز      
 .آسيب هاي ديگر مواجه مي شويم

 

 منابع 

مجموعـه   ؛نقش نظام آموزشي ـ پژوهشي در توسـعه كـار آفرينـي     )1380... (اكبري، كرامت ا .1
 .وري هاي اطالعات پيشرفتهامقاالت كار آفريني و فن

ها و الگوهـا؛ ميزگـرد    مفاهيم، تعاريف، نظريه: ارزيابي در آموزش عالي) 1384(بازرگان، عباس  .2
يـزي آمـوزش   ر مؤسسه پژوهش و برنامـه : اسفند، تهران 23تخصصي ارزيابي در آموزش عالي، 
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 ؛هـاي هـاي پيشـرفته    ضرورت توجه به كـار آفرينـي و فنـاوري    )1380( بهزاديان نژاد، قربان .3
 .مجموعه مقاالت كار آفريني و فن آوري پيشرفته
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اولـين نشسـت    مجموعـه مقـاالت   ؛ماهيت اقتصاد اسالميبررسي  )1381(حايري، سيدكاظم  .7
  .تخصصي محققان اقتصاد اسالمي؛ پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس

مجموعـه  . نگاهي به نظام آموزش عالي ايران؛ گذشـته، حـال، آينـده   ) 1376(خليجي، محسن  .8
 .مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي ايران؛ دانشگاه عالمه طباطبايي

 www.bashgah.net:  يقل، فرهنگ، كارآمدع) 1392(خواجه پور، محمدرضا  .9

تدريس اقتصاد اسالمي، مجموعـه مقـاالت نشسـت تخصصـي مدرسـان      ) 1381(دادگر، يداله  .10
  .3اقتصاد اسالمي، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، ص 

  .بازار يا نابازار؟؛ سازمان برنامه و بودجه) 1376(رناني، محسن  .11
يدئولوژيك و سياسـت زده، بزرگتـرين مـانع پيشـرفت علمـي      نگاه ا) 1391(زيبا كالم، صادق  .12
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هاي مناسب براي ارزيابي كيفيت عملكرد در آموزش عالي؛  شاخص) 1380(شفيعا، محمدعلي  .13
 .ريزي آموزش عالي مؤسسه پژوهش و برنامه

 :ايـران؛ زمينـه كـاوي  تـاريخي     چـالش كيفيـت آمـوزش عـالي در    ) 1386(صادقي، عليرضـا   .14
pooroje.com 

موانع توسـعه فرهنـگ و تفكـر اقتصـاد اسـالمي؛ مجموعـه مقـاالت        ) 1384(صدر، سيدكاظم  .15
چالشهاي اقتصادي ايـران و راهكارهـاي   «چهارمين همايش دوساالنه اقتصاد اسالمي با عنوان 

 .اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس ؛ پژوهشكده»اقتصاد اسالمي

مركـز انتشـارات مركـز آمـوزش مـديريت       ؛سازمان هاي كار آفرين )1378( صمدآقايي، جليل .16
 .دولتي

الگويي براي تبيين خط مشي گذاري عمـومي در ايـران بعـد از    ) 1384(علوي تبار، علي رضا  .17
  . ريزي انقالب؛ پايان نامه دكتري، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

بررسي افزايش دسترسـي بـه   ) 1382(فراستخواه، مقصود، محمود مهرمحمدي و احمد داوري  .18
 .ريزي آموزش عالي آموزش عالي؛ مؤسسه پژوهش و برنامه

نظام اقتصادي صدر اسالم؛ مشـاوران وابسـته بـه مؤسسـه فرهنـگ و      ) 1383(كهندل، محمد  .19
  .توسعه مشاوران، چاپ اول

طراحي و تدوين رويكرد مناسـب تخصـيص بودجـة دانشـگاهي      )1384(كيذوري، اميرحسين  .20
 .ايران بر اساس شاخصهاي كيفيت نظام دانشگاهي؛ دانشگاه تربيت مدرس

پيشرفت، ركورد يا انحطاط؟؛ ترجمه محسن : علم اقتصاد) 1373. (س و جانسون، و. گالس، ج .21
 .فالحت ايران: رناني؛ اصفهان
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