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هايي نظري در طراحي دوره اقتصاد اسالمي؛ مطالعة  شواريد

موردي دوره كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و 

 اقتصاد

  

 1مهدي موحدي بكنظر

 2محمدجواد رضائي

 3زاده محمدجواد شريف

 
 25/8/95:تاريخ پذيرش      1/8/95 :تاريخ دريافت

  چكيده

ها و در راستاي ايجاد پيوند ميان دو نهاد حوزه و دانشگاه، دوره كارشناسـي ارشـد    نظر به وجود برخي دغدغه
سـال از   30گذشت بيش از . اندازي شد السالم راه پيوسته معارف اسالمي و اقتصاد در دانشگاه امام صادق عليه

تواند  اين ارزيابي مي. براي ارزيابي برنامة اين دوره را فراهم آورده استاي، بستري مناسب  اجراي چنين تجربه
هـاي تلفيقـيِ مـرتبط بـا اقتصـاد اسـالمي        براي اجراي آتي اين دوره و نيز تدوين و اجـراي دروس و گـرايش  

 آموختگـان دوره كارشناسـي ارشـد   رو هدف مطالعه حاضر تبيين تجارب اساتيد و دانشازاين. بخش باشد الهام
هاي اجـراي دوره در   هايي پيرامون برخي چالش پيوسته معارف اسالمي و اقتصاد از اجراي دوره و ارائة تحليل

مطالعه حاضر شامل دو  .هايي مربوط به آموزش اقتصاد اسالمي است جهت دستيابي به چارچوب طراحي دوره
تگـان دوره كـه بـه روش    آموخنفـر از دانـش   17بخش نخست به مطالعـة كيفـي ارزيـابي    . بخش اصلي است

پردازد و بخش دوم مقاله به تحليل نتايج و ارائة برخي راهكارها  گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند، مي نمونه
. روي اجراي دوره به منظور بازبيني اختصاص يافته اسـت  هاي پيش از جانب نويسندگان مقاله به برخي چالش

شـوندگان تـدوين يافتـه     به نتايج حاصل از ارزيابي مصاحبه اين بخش مبتني بر روش نظري و تحليلي و ناظر
بايد به  ريزان دوره اقتصاد اسالمي است كه طراحان و برنامه ييها دهندة چالش نتايج مطالعة حاضر نشان است
انتخاب «، »اختيار يك نظر از سوي طراحان دوره دربارة ماهيت اقتصاد اسالمي«براي مثال . ها پاسخ گويندآن

اعـم از دروس  (كيفيـت و كميـت ارائـه دروس    «،»نتخاب رهيـافتي بـراي ارائـه دروس   ا«، »اصيل دورههدف 
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از » جايگاه و كيفيت ارائه زبان عربـي «و » )اي، مهارتي، درجه دوم و اسالمي رشته هتردوكس، ارتودكس، ميان
  .هاست ترين اين چالشمهم

  

برنامه آموزشي اقتصاد، برنامه آموزشي اقتصاد اسالمي، بازبيني برنامة درسي،  :هاي كليديواژه
  تفكر انتقادي

  JEL :A22 ،A23بندي طبقه
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  مقدمه

ان دو نهـاد حـوزه و دانشـگاه، دوره    يـ ونـد م يجـاد پ يا يهـا و در راسـتا   دغدغـه  ينظر به وجود برخـ 
. شـد  يانـداز  السالم راه هيو اقتصاد در دانشگاه امام صادق عل يوسته معارف اسالميارشد پ يكارشناس
ـ ا ةابي برنامـ يارز يمناسب برا ي، بستريا ن تجربهيچن يسال از اجرا 30ش از يگذشت ب ن دوره را ي

هاي درسي اجرا شده در دانشگاه امـام   شناسي دوره فراهم آورده است؛ مضاف بر آن، ارزيابي و آسيب
جملـه پيشـنهادهاي برخـي مطالعـات در راسـتاي ارتقـاي وضـعيت آمـوزش و         السالم از  صادق عليه

ن يا). 59: 1389 يبه عنوان نمونه در خان(اي قلمداد شده است رشته پژوهش در قالب تجربيات ميان
 يابي بـه چـارچوب طراحـ   ين دوره و بيشـتر از آن بـراي دسـت   يـ ا يآتـ  ياجرا يتواند برا يابي ميارز

  .هايي را داشته باشد ، داللتياقتصاد اسالم مربوط به آموزش ييها دوره
رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته معارف اسالمي و اقتصـاد بـا     در مواجهه اول ممكن است تفاوت

اي باشـد كـه نتـوان     هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسـته اقتصـاد اسـالمي بـه انـدازه      رشته
هايي انتظار داشت اما كمي دقت به نظـر   ن دورهگيري چنداني را از اين مقاله براي طراحي چني بهره
ن يـ ا يهـا  ري از داللـت يگ و اقتصاد و بهره يوسته رشته معارف اسالميابي دوره ارشد پيرسد ارز ينم

د، يـ ق به شمار آين تحقيهاي ا ها و نارسايي تي، از محدوديدوره اقتصاد اسالم يق جهت طراحيتحق
تنظريه پرداز اقتصـاد اسـالمي و   يو اقتصاد در ترب ياسالم ل دوره معارفيچرا كه با توجه به هدف اص

ك دوره يـ  يآن با هدف و خروجـ  يفن و دانش اقتصاد اسالمي و انطباق نسب نيز كارشناس مجهز به
ـ را مه يا ن استفادهيتوان مقدمات چن يق مي، از دو طرياقتصاد اسالم در حالـت نخسـت   : ا سـاخت ي

وسـته  يارشـد پ  يكارشناسـ  يهـا  دوره يبرگـزار  يق براين تحقياهاي شنهاديها و پ توان از داللت يم
 ينش دروس دوره كارشناسيچ يبرا ييها توان به داللت يبهره برد و در حالت دوم م ياقتصاد اسالم
  .افتيدست  يوسته رشته اقتصاد اسالميارشد ناپ يو كارشناس

مقالـه از   نخسـت پرسش : ييمم تا در اين مقاله، به دو پرسش عمده پاسخ گويبه اين منظور بر آن
آموختگان دوره كارشناسي ارشد پيوسته معـارف اسـالمي و اقتصـاد از اجـراي     ارزيابي انتقادي دانش

دسـتيابي بـه   . دوره است؟ بخش اول مقاله ناظر به پرسش نخست پژوهش ترتيـب داده شـده اسـت   
مبنـاي پاسـخ بـه    پر واضح است كـه  . پاسخ پرسش نخست پژوهش، متكي بر توصيف و تحليل است

روش مـورد  .هاسـت هاي مورد اتكا وتوصيف آن اين پرسش، نيازمند كاوشي اكتشافي از مجموعة داده
تحليل محتـواي  . هاي معروف به تحليل محتوا نيز قرابت دارد استفاده در بخش نخست مقاله با روش

ي قابل استنتاج ها هاي صورت گرفته به معناي درك، تفسير و منظم كردن نظرات و گرايش مصاحبه
هر چند در تعاريف و كاربردهاي رايج از شيوه تحليل محتـوا يـا تحليـل گفتمـان     . هاست از مصاحبه
  اي به كلمات، نمادها يا تكرار واژگان وجود دارد، اما در اينجا تنهـا قصـد تمركـز هدفمنـد      توجه ويژه
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وصـيف نتـايج مطالعـة    طور كه اشاره شد، در بخش نخست، ضـمن ت همان. محتواي مصاحبه استبر
گيري از برخي مطالعات پيشين نيـز پرداختـه شـده     كيفي مزبور، به فراخور موضوع به تحليل و بهره

هـا و مفروضـات    ها نيازمند اتكا به چارچوب و ايجاد ارتباط بين برخي يافته يبخشاست؛ چرا كه نظم
  .خاص است
ز پرسش نخسـت، چـه راهكارهـايي    با توجه به نتايج حاصل ا: مقاله نيز چنين است دومپرسش 

روي اجـراي ايـن    هـاي پـيش   دشـواري «هاي اقتصاد اسالمي و مواجهه بـا   يا دوره  براي طراحي دوره
بخش دوم مقاله ناظر به پرسش دوم پژوهش و بـر اسـاس روشـي تحليلـي و     . قابل ارائه است» دوره

  .نظري، ترتيب داده شده است
  

  تحليل نتايج مطالعة كيفي. 1

گيري مبتني بر هدف اسـتفاده   به ماهيت پرسش نخست پژوهش، از مصاحبه بر اساس نمونه با توجه
آموختگان دوره كارشناسي ارشد پيوسته معـارف اسـالمي و اقتصـاد    كنندگان از دانش مشاركت. شد

  ).1جدول (بودند كه جايگاه شغلي ايشان در زمان انجام مصاحبه به اين شكل بوده است 

آموختگان دوره كارشناسي ارشد كنندگان در مصاحبه از بين دانشبندي مشاركت تقسيم 1جدول 

 برحسب جايگاه شغلي در زمان انجام مصاحبه. و ا. ا. پيوسته م

  تعداد  كنندگان جايگاه شغلي و علمي مشاركت  رديف

  8  السالم عليهعضو هيأت علمي دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق   1

  3  السالم هايي غير از دانشگاه امام صادق عليه عضو هيأت علمي دانشگاه  2

  3  السالم دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه امام صادق عليه  3

  3  السالم دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاهي غير از دانشگاه امام صادق عليه  4

  17  شوندگانمجموع مصاحبه

نفـر از   19پـس از فهرسـت كـردن    : ها نيز به اين ترتيب بوده است اجرايي انجام مصاحبهفرايند 
ريـق پسـت   كنندگان احتمـالي، درخواسـت انجـام مصـاحبه بـه طـور شـفاهي و نيـز از ط         مشاركت

مصاحبه شـفاهي و   10شامل (مصاحبه  11در مرحلة نخست موفق به انجام .الكترونيكي ابالغ گرديد
كننـدگان احتمـالي،    نفر ديگر به فهرست مشاركت 10پس از آن با افزودن . مشدي) مصاحبه كتبي 1

شـده و در  ) مصـاحبة كتبـي   3مصـاحبة شـفاهي و    3شامل (فرد ديگر  6موفق به انجام مصاحبه با 
با توجـه بـه اشـباع نظـرات و     . شده دست يافتيمليپرسشنامة تكم 17هاي حاصل از  مجموع به داده

مـدت  . شده بسنده شـد هاي انجام ها و مصاحبه گيري مصاحبه، به نمونه درك كفايت كاوش از طريق
تـر   در نهايت نيز براي دقيـق . دقيقه بوده است 100هاي شفاهي به طور متوسط  زمان انجام مصاحبه
 .شوندگان به تأييد ايشان رسيدهاي پياده شدة مصاحبه بودن نتايج، پاسخ
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ابتدا كدهاي باز استخراج گرديد و بعد از چند . رار گرفتها چندين بار مورد بازخواني ق متن مصاحبه
بندي شد و در نهايت زيرطبقات مشابه به لحـاظ   بار مرور بر اساس تشابه معنايي در زيرطبقات دسته

ها، نتـايج حاصـل    هاي حاصل از مصاحبه بندي داده پس از طبقه. معنايي در طبقات اصلي قرار گرفت
مورد بـازگويي و تحليـل   ) طبقه(ختگان دوره، به تفكيك در هشت محور آمودانش ياز ارزيابي انتقاد

  .قرار گرفت
شايان ذكر است كه چارچوب برنامه درسي دوره كارشناسـي ارشـد پيوسـته معـارف اسـالمي و      

همچنين . اقتصاد و نيز برخي از عناوين درسي اين دوره در پيوست الف مورد اشاره قرار گرفته است
  .هاي صورت گرفته نيز در پيوست ب موجود است مصاحبهپرسشنامه مدنظر در 

  تلقي متفاوت از ماهيت اقتصاد اسالمي. 1.1

آيـد، سـؤال از    اولين سؤالي كه بعد از طرح اقتصاد اسالمي و مباحث مربوط به آن به ميـان مـي  
و پاسخي است كه احتماالً براي پاسخ به چيسـتي آن مـذكور يـا ملحـوظ     » اقتصاد اسالمي«ماهيت 

آموزشـي اقتصـاد اسـالمي بـه       رسد كه هرگاه بحث از دورهيبا اين اوصاف منطقي به نظر م. شود يم
ها از اقتصاد اسالمي، بـر كليـات و جزئيـات     هاي متفاوت طراحان و ارزيابان اين دوره آيد، تلقي ميان 

  .دوره درسي و نحوة ارزيابي از آن سايه خواهد افكند
ها تبع، تابعين آننظران عرصه اقتصاد اسالمي و به دان و صاحبدر اين ميان هر يك از انديشمن

اين . دهند هايي خاص، تلقي نسبتاً متفاوتي از اقتصاد اسالمي را ارائه مي فرض بنا به قبول پيش
اي آن را با توجه به  شوند؛ براي مثال عده هاي مختلفي نيز ديده مي بندي هاي متفاوت در طبقه تلقي

قاللي تقسيم پردازي مورداستفاده براي اقتصاد اسالمي، در دو دسته تطبيقي و است روش نظريه
  براي توضيحات بيشتر رجوع كنيد به (كنند  مي
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: اقتصـاد اسـالمي؛ منبـع   هاي مختلف بـراي تبيـين چيسـتي علـم      پردازي روش نظريه: 1شكل 
  ).58–50: 1386رمعزي يم(

پـردازي،   رسد كه باورمندي به يكي از انواع چنين تفكيكي در مرحلة نظريـه  طبيعي به نظر مي) 
  .هاي علمي، پژوهشي و آموزشي در عرصة اقتصاد اسالمي خواهد بود موجبات تأثيرپذيري فعاليت
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                                             111  

: 1386رمعزي يم: (اقتصاد اسالمي؛ منبع

  
بـه اقتصـاد رايـج از منظـر اقتصـاد اسـالمي،       
رويكردهاي مواجهه با اقتصاد رايج را در وهلة نخست به رويكرد تقليدي و رويكرد بومي تقسيم كرده 

تقسـيم  ) زيربنـايي (و رويكرد مبنايي 
 ).2شكل 

  ).35–34: 1391درخشان ( :سازي اقتصاد رايج از منظر اقتصاد اسالمي؛ منبع

در شناخت مفاهيم و رفتارهاي اقتصادي است 
.  و لذا مي توان آن را مستقيماً در تنظيم امور اقتصادي مسلمين و غيرمسلمين به كار گرفت

متضمن نقد فروض پايه اي در نظريات اقتصادي، نقد تعاريف و ويژگي فعاالن 
در نظريات اقتصادي، نقد روش انتزاعِ مفاهيم اقتصادي از واقعيات اقتصادي، 

.  هاي اقتصادي و نظاير آن است نقد روش استنتاج در نظريه پردازي

مبناي نظريات اقتصاديِ غربي و اهداف سياستهاي اقتصادي مبتني بر آن 
. نظريات را كشف و سپس آن مبنا و اهداف را نقد كرد
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اقتصاد اسالمي؛ منبعهاي مختلف براي تبيين چيستي علم  پردازي روش نظريه: 1شكل 

50–58.(  

بـه اقتصـاد رايـج از منظـر اقتصـاد اسـالمي،         سازي اي تنها با تأكيد بر رويكردهاي بومي و يا عده
رويكردهاي مواجهه با اقتصاد رايج را در وهلة نخست به رويكرد تقليدي و رويكرد بومي تقسيم كرده 

و رويكرد مبنايي ) روبنايي(دسته رويكرد تطبيقي و رويكرد بومي را در قالب دو 
شكل به عنوان نمونه و براي درك توضيحات بيشتر رجوع كنيد به (اندنموده

سازي اقتصاد رايج از منظر اقتصاد اسالمي؛ منبع رويكردهاي بومي: 2شكل 

رويكردهاي 
سازي اقتصاد  بومي

رايج

رويكرد 
تقليدي

در شناخت مفاهيم و رفتارهاي اقتصادي است » علمي«علم اقتصاد، مجموعه اي از قضاياي 
و لذا مي توان آن را مستقيماً در تنظيم امور اقتصادي مسلمين و غيرمسلمين به كار گرفت

رويكرد 
بومي

رويكرد 
تطبيقي 

)زيربنايي(

متضمن نقد فروض پايه اي در نظريات اقتصادي، نقد تعاريف و ويژگي فعاالن 
در نظريات اقتصادي، نقد روش انتزاعِ مفاهيم اقتصادي از واقعيات اقتصادي، 

نقد روش استنتاج در نظريه پردازي

رويكرد 
مبنايي 

)روبنايي(

مبناي نظريات اقتصاديِ غربي و اهداف سياستهاي اقتصادي مبتني بر آن 
نظريات را كشف و سپس آن مبنا و اهداف را نقد كرد

فصلنامه علمي 

شكل 

رويكردهاي مواجهه با اقتصاد رايج را در وهلة نخست به رويكرد تقليدي و رويكرد بومي تقسيم كرده 
و رويكرد بومي را در قالب دو 

نموده

شكل 

 

بومي
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در ارزيابي صورت گرفته نيز » علم اقتصاد«نوع نگاه به ماهيت اقتصاد اسالمي در مواجهه با  يهمسئل
ــت ــهود اس ــاحبه. مش ــياري از مص ــه     بس ــه ن ــتند ك ــان داش ــئله اذع ــن مس ــر اي ــوندگان ب ــا ش   تنه

تصـور  ] هنـوز [«بلكه » )2شونده  مصاحبه(هنوز تعريف متفقٌ عليهي از اقتصاد اسالمي وجود ندارد «
ي مـا برخـوردار   ضـعف عمـده  «و » )9شـونده   مصـاحبه (از اقتصاد اسالمي وجود ندارد ] نيز[روشني 

بـه يـك   عدم دسـتيابي  «و » )16شونده  مصاحبه(نبودن از يك مكتب فكري مورد اتفاق در دانشكده 
ريـزي، توليـد و حركـت بـه سـوي آن اسـت        بـراي برنامـه  ] از اقتصاد اسـالمي [تعريف و روش واحد 

در  ه توضـيح بيشـتر آن خـواهيم پرداخـت    طور كه در ادامه بهمان -اين مهم . »)9شونده  مصاحبه(
ي دوره، ارزيـاب ] طراحي و[«در واقع به نوعي . ساير ابعاد اين برنامه درسي اثر خود را خواهد گذاشت

اقتصاد اسالمي و همچنين ارتباط معارف اسـالمي بـا علـم    ] و چيستي[وابسته به تلقي ما از ماهيت 
  .»)5شونده  مصاحبه(اقتصاد خواهد بود 
شوندگان  بندي نظر مصاحبه توان قائل به طرح دوگاني در طبقه بندي و تسامحاً مي در مقام جمع

شـوندگان بـه دو سـر ايـن     شدن نظر هر يك از مصاحبهگرارائة يك طيف كه نزديك يدعبارتبه. شد
ــدةآن  ــف، ايــــــ ــي  طيــــــ ــدا مــــــ ــديگر جــــــ ــا را از يكــــــ ــازد هــــــ   در . ســــــ
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هـاي   توان زيرطبقات، كدهاي باز و واحدهاي معنايي مـرتبط بـا هـر يـك از تلقـي      مي 2جدول 
  1.را مشاهده كرد) به عنوان طبقه(متفاوت از اقتصاد اسالمي 

  

  

   

                                                                                                               
ههاي واحدهاي معنايي در اين جدول و جداول آتي، بخشي از نتايج بـه   شايان ذكر است موارد مذكور در بخش -1

همچنـين بـا   . شـده اسـت  نظر  دست آمده است؛ براي جلوگيري از اطالة كالم، از بيان همة واحدهاي معنايي صرف
هـا   ارائـة پاسـخ  ) كانتكسـت (ان و بـه زمينـة    توجه به اينكه نويسندگان اين مقاله خود اقدام به انجام مصاحبه كرده

بنـدي و نسـبت    شوندگان به طبقه هاي التزامي برآمده از پاسخ مصاحبه آگاهي دارند، در برخي موارد براساس داللت
  .اند دست زده دادن واحدهاي معنايي به كدهاي باز

، بايد بـه ترتيـب از   »اقتصاد هتردوكس«و » اقتصاد ارتدوكس«ذكر اين نكته نيز ضروري است كه براي اصطالحات 
استفاده نمود اما در اينجـا و بـا توجـه بـه رواج     » اقتصاد دگرانديش«و » سنتي/اقتصاد متعارف«هاي مناسب  معادل

 .مند نشديم به شوندگان، از ترجمه فارسي آن بهرهكارگيري آن توسط مصاح گفته و به اصطالحات پيش
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جهت تقليل واحدهاي معنايي به » ز چيستي اقتصاد اسالميهاي متفاوت ا تلقي«كد شيت طبقه : 2جدول 

 زيرطبقات

  واحدهاي معنايي  كدهاي باز  زيرطبقات

اقتصاد اسالمي به
مثابه اقتصاد 

هترُدوكس متكي بر 
مباني اسالمي براي 

  پاسخ به مسائل

دانشي براي اجتهاد متجزي در حوزه 
  علوم اجتماعي

متجزي  مثابه مجتهديآموخته اين دوره بهدانش«
ها و  ها، تعامل بايد بتواند در باب تمام چارچوب

علوم اجتماعي از جمله (بردارهاي انساني جامعه 
، نظر اجتهادي متخذ از دين دهد )اقتصاد

  »).12شونده  مصاحبه(
هدف ما در اقتصاد اسالمي توانمند كردن دانشجو «

در حوزه اقتصاد، به حد قابل قبولي از اجتهاد است 
  »).8شونده  مصاحبه(

مكتب هترُدوكس با تعارضات مبنايي 
  زياد

اي از مكاتب اقتصادي  اقتصاد اسالمي خود شاخه«
هترُدوكس با مبنايي الهي در مقابل ساير مكاتب 

ارتدوكس و هترُدوكس غيرالهي است 
  »)6شونده  مصاحبه(

اقتصاد اسالمي به
مثابه دانشي براي 
تكميل و تصحيح 

  اقتصاد رايج

مكتبي هترُدوكس با تعارضات مبنايي 
  كم

رابطه كنوني از اقتصاد و اقتصاد اسالمي در «
ها را در تضاد و تعارض كامل ادبيات متعارف كه آن

توان  حتي در جاهايي مي. بينيم اشتباه است مي
تر است  ديد كه اقتصاد متعارف، ديني

  »).11شونده  مصاحبه(
اي بيمه، بانك و ه رسد به غير از حوزه به نظر مي«

پول، تفاوتي ميان اقتصاد اسالمي و اقتصاد اخالقي 
  »).5شونده  مصاحبه(نباشد 

رافع نقايص اقتصاد رايج و رشد دهنده 
  آن

قدر قوي است كه عمالً جريان غالب اقتصاد آن«
بسياري از جريانات هترُدوكس در پي رفع نواقص 

رسد اقتصاد اسالمي نيز بايد  به نظر مي. اند آن رفته
در پي رفع اشكاالت جريان غالب برود 

  »).5شونده  مصاحبه(
اقتصاد اسالمي نيز همچون اقتصاد متعارف بايد «

چرا هاي قابل ابطال سروكار داشته باشد  با گزاره
كه وجود چنين رويكردي موجب رشد علم اقتصاد 

  »).5شونده  مصاحبه(شود  مي

  اقتصاد بومي شده

الزم است اقتصاد متعارف را با تأكيد و استفاده از «
طور كه بسياري همان همان(هاي ديني  آموزه

، بومي )اند اقتصاد متعارف را براي خود بومي كرده
  »).11شونده  مصاحبه(كنيم 
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  هدف اصيل دوره. 1.2

متفاوت از اقتصاد اسـالمي اثـر خـود را بـر ابعـاد        تر مورد اشاره قرار گرفت، تلقيطور كه پيشهمان
اقتصـاد   ةهاي مستقيم، هدف اصـيل دور  يكي از اين اثرپذيري. مختلف برنامه درسي خواهد گذاشت

بايـد بـر مبـاني    ] در ارائه ايـن برنامـه  [هدف دانشكده «: در واقع سؤال اين است. اسالمي خواهد بود
تئوريك و مباحث نظري تأكيد داشته باشد يا به دنبال تربيت نيروهايي باشد كه در عرصه اجرايـي و  

نه، جمع اين دو هدف، گرايا ؟ شايد در برخوردي ايده آل»)5شونده  مصاحبه(مديريتي اثرگذار باشند 
بتواند به عنوان پاسخ طرح شود اما ناگفته پيداست كه جمع بين ايـن دو هـدف نيـز خـود مسـتلزم      

ها بر ديگري، ملزومات خاص خـود را برنامـه   حداقلي هر يك از آن  بندي است و اولويت نوعي اولويت
دوره باشـد؛ اگـر   » خروجـي «ر از برنامه بايد مبتني بر هدف مورد انتظا«گريدعبارتبه. طلبد دوره مي

  هدف، تربيت نيروي متخصص و كارشناس بـراي نظـام جمهـوري اسـالمي اسـت، برنامـه آموزشـي        
اگـر هـم هـدف تربيـت     . ها و موضوعاتي تأكيد داشته باشد كه مورد نياز چنين نيرويي است حوزهبر

خاصي بدين منظـور ارائـه   توان چينش  پردازي است، باز مينيرويي براي سطوح باالتر علمي و نظريه
. ترين ويژگي برنامه مطلـوب، اثربخشـي آن در راسـتاي هـدف مـورد نظـر اسـت       هرحال مهمبه. داد

شفافيت در راستاي تعيين هدف نيازمند تعيين تكليف راجع به مهم بودن طرف تقاضـا يـا اهميـت    
حـال  [دوره مهم اسـت،  ريز  دانشكده است؛ اگر هم سمت تقاضا براي برنامه/نداشتن آن براي دانشگاه

  .»)13شونده  مصاحبه(اي بايد به آن اهميت داد  تا چه حدي و در چه گستره] بايد ديد
شود؛ اختالف نظري كه  شوندگان ديده مي در اين مسئله نيز به نوعي اختالف نظر ميان مصاحبه

  در . هــاي متفــاوت از چيســتي اقتصــاد اســالمي اســت  بــه طــور مســتقيم و متنــاظر متــأثر از تلقــي
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تر نيز مورد اشاره قرار گرفت، با تفكيكي تسامحي از زيرطبقـات بـه   طور كه پيشهمان 3جدول 
بيان كدهاي باز و واحدهاي معنايي مرتبط با اهداف اصـيلي كـه بـراي برنامـه بايـد در نظـر گرفـت        

  .خواهيم پرداخت
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 جهت تقليل واحدهاي معنايي به زيرطبقات» هدف اصيل دوره«كد شيت طبقه : 3جدول 

  واحدهاي معنايي  كدهاي باز  زيرطبقات

پردازان اقتصاد  تربيت نظريه
اسالمي با تأكيد بر مسئله 

حل مبتني  شناسي و ارائه راه
  بر دين

  اجتهاد متجزي در حوزه اقتصاد
دانشكده تربيت مجتهدان رسد هدف  به نظر مي«

شونده  مصاحبه(متجزي حوزه اقتصاد اسالمي است 
12.(«  

پردازي در عرصه اقتصاد  نظريه
  اسالمي

پردازي در حوزه اقتصاد  هدف اوليه اين رشته نظريه«
  »)2شونده  مصاحبه(اسالمي است 

  توليد علم اقتصاد اسالمي
يگانه هدف برنامه آموزشي رشته معارف اسالمي و «

شونده  مصاحبه(اقتصاد، توليد علم اقتصاد اسالمي است 
8(«.  

ــاد     ــي اقتص ــب علم ــاد قط ايج
  اسالمي

هدف دانشگاه بايد تبديل شدن بـه قطـب علمـي در    «
  .»)16شونده  مصاحبه(حوزه اقتصاد اسالمي باشد 

تدوين و تحقق حوزه اقتصـادي  
  الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

تبيين و تحقق الگوي  اگر هدف كلي دانشگاه به نوعي«
اسالمي ايراني پيشرفت است بنابراين هـدف دانشـكده   
ــد     ــد باش ــو نباي ــن الگ ــد اقتصــادي اي ــزي جــز بع چي

  »).12شونده  مصاحبه(

آمادگي بـراي فعاليـت در بـازار    
  علم و اشاعه علم اقتصاد اسالمي

بايـد بـازار   ] آموختـه ايـن دوره   دانـش [=بازار كار وي «
توليد علم و اشاعه علم باشد و نه بازار توليد، مثل ايران 

شونده  مصاحبه(هاي اقتصادي در دولت  خودرو يا سمت
4.(«  

در طراحي برنامه درسي، نگاه به بازار اشتغال متعارف «
شـونده   مصـاحبه (اقتصادي نبايد در اولويت قرار گيـرد  

2.(«  

قــرار نيســت دانشــكده در رشــته معــارف اســالمي و  «
اقتصاد نيازهايي چون پاسـخگويي بـه بـازار اقتصـادي     

هـا و دروس   متعارف را پاسخ گويد، بلكه تمامي مهارت
مهارتي بايد در جهت تحقق هدف اصيل دانشگاه ارائـه  

  .»)14شونده  مصاحبه(گردد 

تربيت كارشناسان و مديران 
اقتصادي آشنا به معارف 

با تأكيد بر عنوان (اسالمي 
دوره يعني معارف اسالمي و 

  )اقتصاد

آمادگي بـراي اشـتغال در بـازار    
  كار اقتصاد

ارتباطي بـين بـازار كـار و آمـوزش وجـود نـدارد و از       «
جهات آماده ساختن دانشـجويان بـراي قبـول مشـاغل     
ــته اقتصـــاد مشـــكل وجـــود دارد   مربـــوط بـــه رشـ

  .»)11نده شو مصاحبه(

توانـد   التحصـيل دانشـكده نمـي    رسد فـارغ  به نظر مي«
در حـوزه بازارهـاي   . نيازهاي بازار كار را برطـرف كنـد  

ــت      ــهود اس ــكل مش ــن مش ــز اي ــرژي ني ــالي و ان . م
  »)10شونده  مصاحبه(
را ... اگر بازار كار را در بورس، بانك، بازارهاي مالي و «

هاي داده  آموزش آموختگان در نظر بگيريم،براي دانش
  .»)9شونده  مصاحبه(شده ضعيف است 
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  زاده محمدجواد شريف، محمدجواد رضائي

اي يعنـي اقتصـاد اسـالمي بـه     
اوالً ارائـه دروس  تـرين مواجهـه در ارائـه دوره آموزشـي ايـن شـاخه مطالعـاتي،        

اختصاصي مربوط به هر يك از اين دو شاخه و ثانياً دروس تركيبي و ثالثاً تقدم و تأخر هـر كـدام آن  
اي مثـل اقتصـاد    رشـته  هاي متفاوتي در مواجهه با ارائه يـك دوره ميـان  

اسـت بـه معرفـي چهـار      8شـونده  
  .ايم رهيافت مهم در آموزش اقتصاد اسالمي به عنوان يك شاخه علمي پرداخته

  )8شونده  مصاحبه: منبع

 
توان زيرطبقات، كدهاي باز و واحـدهاي معنـايي   

 4جـدول  را در ) به عنوان طبقه
  .ايم ها پرداخته در اين جدول به نوعي به ارزيابي نظر طرفداران هر يك از اين رهيافت

محمدجواد رضائي، مهدي موحدي بكنظر .../طراحي دوره هايي نظري در دشواري        118

  اي در ارائه دوره رشته هاي متفاوت بين رهيافت. 1.3

اي يعنـي اقتصـاد اسـالمي بـه      رشته گاه بحث از علوم اقتصادي و علوم اسالمي و شاخه علمي بين
تـرين مواجهـه در ارائـه دوره آموزشـي ايـن شـاخه مطالعـاتي،        آيـد، مهـم   ميان مي

اختصاصي مربوط به هر يك از اين دو شاخه و ثانياً دروس تركيبي و ثالثاً تقدم و تأخر هـر كـدام آن  
هاي متفاوتي در مواجهه با ارائه يـك دوره ميـان   در اين بين رهيافت. هاست

شـونده  كه برگرفته از مصاحبه با مصاحبه 3شكل در . اسالمي وجود دارد
رهيافت مهم در آموزش اقتصاد اسالمي به عنوان يك شاخه علمي پرداخته

منبع(در حال حاضر چهار رهيافت آموزش اقتصاد اسالمي : 3شكل 

توان زيرطبقات، كدهاي باز و واحـدهاي معنـايي    توضيح داده شد، مي 3شكل بر اساس آنچه در 
به عنوان طبقه(اي در ارائه دوره  رشته هاي متفاوت بين مرتبط با هر يك از رهيافت

در اين جدول به نوعي به ارزيابي نظر طرفداران هر يك از اين رهيافت. مشاهده كرد

118

1.3

گاه بحث از علوم اقتصادي و علوم اسالمي و شاخه علمي بينهر
ميان مي

اختصاصي مربوط به هر يك از اين دو شاخه و ثانياً دروس تركيبي و ثالثاً تقدم و تأخر هـر كـدام آن  
هاست

اسالمي وجود دارد
رهيافت مهم در آموزش اقتصاد اسالمي به عنوان يك شاخه علمي پرداخته

  

مرتبط با هر يك از رهيافت
مشاهده كرد
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احدهاي معنايي جهت تقليل و» اي در ارائه دوره رشته هاي متفاوت ميان رهيافت«كد شيت طبقه : 4جدول 

 به زيرطبقات

  واحدهاي معنايي  كدهاي باز  زيرطبقات

آموزش : رهيافت موازي
اقتصاد متعارف در كنار 
آموزش مجموعه علوم 

زمان اسالمي به طور هم
  )دانشگاه امام صادق: نمونه(

  موافقت با رهيافت موازي

ش مرهون يوبموفقيت نسبي كنوني دانشجويان دانشكده كم«
  »).12شونده  مصاحبه(موازي است همين برنامه 

هاي اسالمي همراه با آموزش اصول اقتصاد متعارف،  ارائه آموزه«
. شود التحصيالن دانشگاه محسوب مي مزيت نسبي فارغ
  »).11شونده  مصاحبه(

كه در حال حاضر نه استاد كافي، نه استاد قوي براي ازآنجايي«
بهترين گزينه تلفيق موازي اقتصاد اسالمي داريم و نه محتوا، 

الگوي فعلي يعني تركيب موازي معارف اسالمي و اقتصاد . است
براي دوران گذار فعلي مناسب و بهترين انتخاب است 

  »).6شونده  مصاحبه(

بايد . رسد از تمسك به الگوي موجود گزيري نيست به نظر مي«

در آموزش حفظ شود  موازيهمين شيوة اصطالحاً 
  »).13شونده  مصاحبه(

پيوندها بايد توسط خود دانشجويان شكل گيرد «
  .»)7شونده  مصاحبه(

نقاط ضعف و قوت رهيافت 
  موازي و الزامات آن

بدون تركيب درست دروس اقتصادي و دروس ] موازي و[ارائه «
 »).5شونده  مصاحبه(معارفي يك ضعف است 

  

اسالمي، ساير دروس اقتصادي و دروس  جدايي بين اقتصاد«
شونده  مصاحبه(تر شود رنگاسالمي مشهود است كه بايد كم

9.(«  

رسد اين الگو هنوز گزينه خوبي است اما مشروط بر  به نظر مي«
هاي پيوند اين دو سري  شناسي و روش اينكه در بعد روش

. يردهايي در اختيار دانشجويان قرار گ معارف، ابزارها و مهارت
  »)14شونده  مصاحبه(

نقد ضعف اين رويكرد اين است كه به ناگاه از دانشجو خواسته «
اي انتخاب  رشته نامه موضوعي بينشود براي تدوين پايان مي

رسد براي آن تربيت نشده است  كند، كاري كه به نظر مي
  .»)10شونده  مصاحبه(

: تلفيقي- رهيافت تطبيقي
آموزش متكي به ادبيات و 

جادشده در عرصه يمتون ا
: نمونه(اقتصاد اسالمي 

گرايش اقتصاد اسالمي در 
  دوره كارشناسي ارشد

- موافقت با رهيافت تطبيقي
  تلفيقي

و اختصاصي ) دروس اسالمي(تفكيك دروس به عمومي «
تفكيكي نامناسب است، الگوي پيشنهادي ) دروس اقتصادي(

دروس معارف، فقه و (اي باشد كه هر گروهي گونهبرنامه نبايد به
ريزي مجزا و جدا بزند براي خود دست به برنامه) ها دانشكده

  .»)2شونده  مصاحبه. (بلكه بايد به يك برنامه تلفيقي دست يافت

بايد تمام دروس را به سمت استفاده از رويكرد تطبيقي در «
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  )هاي كشور دانشگاه

كنارش بدانيم خوانيم در يعني اگر ماليه مي. آموزش سوق دهيم
جاي بحث . ربط اين نظام ماليه با نظام ماليه اسالمي چيست

در . پيرامون نظام ماليه اسالمي در كالس فقه االقتصاد نيست
  .»)16شونده  مصاحبه(همان كالس ماليه است 

انتظار بر اين است كه پس از سي سال به جاي ارائه برنامه «
اقتصاد اسالمي تدوين معارف اسالمي و اقتصاد، برنامه درسي 

  »).2شونده  مصاحبه(شود 

نقاط ضعف و قوت رهيافت 
  تلفيقي و الزامات آن- تطبيقي

به جاي آنكه فقه و بانكداري به طور مجزا به دانشجو تدريس «
) به عنوان درسي تلفيقي(شود درسي با عنوان بانكداري اسالمي 

بانكداري در علم قابل ارائه است كه نه تنها اطالعات مربوط به 
دهد بلكه آگاهي الزم از نظام بانكي ايران  اقتصاد را پوشش مي

دهد  كه بانكداري اسالمي است را در اختيار دانشجو قرار مي
  .»)10شونده  مصاحبه(

تقدم زماني : رهيافت متوالي
آموزش يكي از مجموعه 
معارف اسالمي يا اقتصاد 
متعارف بر آموزش ديگري 

موزشي و مؤسسه آ: نمونه(
پژوهشي حضرت امام 

  )خميني

  -   موافقت با رهيافت متوالي

نقاط ضعف و قوت رهيافت 
  متوالي و الزامات آن

  

شيوه مرسوم در تلفيق در مراكز آموزشي و پژوهشي همچون «
موسسه امام خميني ره اين است كه دانشجو پس از اتمام سطح 

برخوردار از هر چند اين شيوه . حوزه به مطالعه اقتصاد بپردازد
گر در اين شيوه فاقد انگيزه  محاسني است اما دانشجوي تحصيل

شونده  مصاحبه(و توان علمي در درك موضوعات اقتصادي است 
1.(«  

هاي هتـرُدوكس يـا    غلبه كيفي و كمي رهيافت(غلبه و تمركز بر دروس اقتصادي دوره.1.4

  )ارتدوكس

تلقـي متفـاوت از ماهيـت اقتصـاد     «گفتـه يعنـي    پـيش كي از مباحثي كه به نوعي متـأثر از مـوارد   ي
غلبه و تمركـز  «است، سؤال از » هاي متفاوت در ارائه دوره رهيافت«و » هدف اصيل دوره«، »اسالمي

بـه  . خواهـد بـود  » )غلبه كيفي و كمي هترُدوكس يـا ارتـدوكس  (بر دروس تخصصيِ اقتصادي دوره 
گفته، ميزان غلبـه دروس   هاي مطرح در موارد پيش نگا يا سه  عبارت ديگر پاسخ به هر يك از دوگان
كه بعد از ارائه يـك   توضيح بيشتر آن. خود مشخص خواهد كردتخصصي اقتصادي دوره را نيز خودبه

توان راجع به محتـوا و ميـزان    تعريف متفقٌ عليه از اقتصاد اسالمي و اجماع نسبي بر آن است كه مي
از سـوي ديگـر   ). 2شـونده   برگرفتـه از مصـاحبه  (وافق رسيد دروس اقتصادي، اسالمي و تلفيقي به ت

براي مثال متناسـب بـا هـدف تربيـت     . لزوم ارائه برخي دروس نيز به اهداف دانشكده بستگي دارد«
هاي كارشناسان آشنا به معارف اسالمي براي اشتغال در بازار كار اقتصاد دروس مهارتي چون مهارت

پردازي در اقتصاد اسالمي  نياز است و براي هدفي چون نظريه... و كمي، سنجي، مالي، ارزيابي پروژه 
  .»)7شونده  مصاحبه(دروسي چون زبان عربي و اقتصادهاي هترُدوكس اولويت دارد 
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غلبـه و  «سامحي از زيرطبقات به بيان كدهاي باز و واحدهاي معنايي مرتبط با با تفكيكي ت 5جدول 
  .پرداخته است» )غلبه كيفي و كمي هترُدوكس يا ارتدوكس(تمركز بر دروس تخصصيِ اقتصادي 

ا غلبه كيفي و كمي هترُدوكس ي(غلبه و تمركز بر دروس تخصصي اقتصادي «كد شيت طبقه :5جدول 

  جهت تقليل واحدهاي معنايي به زيرطبقات» )ارتدوكس
  واحدهاي معنايي  كدهاي باز  زيرطبقات

افزايش كيفيت و كميت 
اي،  رشته دروس ميان

  هترُدوكس و معارف درجه دوم

كمك به تفكر انتقادي و 
پردازي خارج از چارچوب  نظريه

در نقد نظريات متعارف و ارائه 
  نظريات بديل

هاي اقتصادي  برنامه آموزشي به جريانالزم است در «
مطرحي كه جريان غرب را به نقد كشيده و قدرت تحليلي 

خوبي در اختيار دانشجو قرار دهد پرداخته شود؛ البته با توجه 
به اين نكته كه اين نظريات نيز خود عاري از عيب نيستند 

  »).2شونده  مصاحبه(
با (هترودكس مند و روشمند چند مكتب  وجود آموزش نظام«

اي از بعد  المقدور تمايزهاي قابل مالحظه اين ويژگي كه حتي
مسئله شناسي، مباني نظري، روش و غايت با نظريات متعارف 

در برنامه درسي در كنار مطالعه نظريات ) داشته باشند
متعارف اقتصادي، براي كمك به تفكر انتقادي و تفكر خارج 

و نقد  يپرداز  يهچارچوب و همچنين در جهت تمرين نظر
  .»)14شونده  مصاحبه(ات متعارف الزم است ينظر

هاي مختلف بايد به دانشجويان منتقل  مباني فلسفي تئوري«
  »).9شونده  مصاحبه(شود  

كمك اين دروس به پيوند 
  محتوايي الزم در رهيافت موازي

اي مهم است روش تلفيقي رشتههاي ميان آنچه در دانش«
بايد براي پيوند در روش مورد استفاده دانشگاه است كه از آن 

بايد از هر فرصتي براي الهام گيري در . برند امام صادق بهره 
  .»)8شونده  مصاحبه(تلفيق بهره برد 

بندي دروس هترُدوكس،  اولويت
  اي و درجه دوم رشته ميان

دروسي [با توجه به فضاي رانتي اقتصاد كشور براي مثال از «
در برنامه درسيبهره ببريم ] بايد[م ماركسيس] چون

  »).4شونده  مصاحبه(

تر هستند و چالش بيشتري با  هايي كه تئوريك آن] مطالعه[«
شونده  مصاحبه(ترند  فروض بنيادين علم اقتصاد دارند، مهم

3(«.  
متناسب با اهداف دانشگاه، مطالعه حقوق و اقتصاد به «

اقتصاد خانواده با خصوص حقوق اقتصادي قانون اساسي، 
و  توجه به اهميت واحد تحليل خانواده در اقتصاد اسالمي

  »).4شونده  مصاحبه(الزم است ) ارزش، رفاه(فلسفه اقتصادي 

با هدف قرار دادن اقتصاد اسالمي، دروسي چون فلسفه «
اخالق، اخالق و اقتصاد، حقوق و اقتصاد و همچنين 

  »)9شونده  مصاحبه( يابد روانشناسي و اقتصاد اولويت مي
پردازي در اقتصاد  نظريه[با توجه به اهداف دانشكده «
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، بايد از مكاتب هترُدوكس مخصوصاً نهادگرايي قديم، ]اسالمي
رويكردهاي انتقادي اقتصاد فرانسوي در برنامه درسي بهره 

  »).4شونده  مصاحبه(ببريم 

افزايش كيفيت و كميت 
  دروس اقتصاد متعارف

شناخت بيشتر اقتصاد اولويت با 
متعارف و عدم تشويش به واسطه 

مطالعه ساير اقتصادهاي 
  هترودكس

هاي  فهم ديدگاه. اولويت بايد با دروس اقتصاد ارتدوكس باشد«
هترُدوكس، براي كساني است كه جريان ارتودكس را كامالً 

تأكيد بيش از اندازه به مطالعات هترُدوكس به . باشند  فهميده
ردن اذهان دانشجويان مانع از آموزش مناسب دليل مشوش ك

  »).11شونده  مصاحبه(شود  و كامل اقتصاد ارتودكس مي

خصوصيتي در استفاده از مكاتب اقتصادي هترُدوكس وجود «
رسد تمركز بر ادبيات اقتصادي  ندارد بنابراين به نظر مي

متعارف و تقويت آن در برنامه آموزشي از اهميت باالتري 
است؛ مكاتب هترُدوكس و ارتودكس تفاوت مبنايي  برخوردار
شونده  مصاحبه(ندارند ) از نظر مباني غيرتوحيدي(خاصي 

8(«.  

ها و معارف  لزوم ارائه هترُدوكس
درجه دوم به شكل محدود و 

  المقدور در برنامه غيررسمي حتي

بيش از حد نياز ) اقتصاد پايه(توجه به مباني و فلسفه اقتصاد «
دانشجويان شايع است كه بايد در حد آشنايي مختصر در بين 

بوده و مطالعات بيشتر به مطالعات شخصي و خارج از دروس 
  »)15شونده  مصاحبه. (و مباحثات دانشگاهي محول شود

اي و در برنامه مطالعه مكاتب هترودكس به صورت حاشيه«
  .»)6شونده  مصاحبه(تواند مفيد باشد  غيررسمي مي

ها همچون  رسد با توجه به وجود انواع محدوديت مي به نظر«
توجه به مكاتب ... در تعداد واحدهاي درسي و   محدوديت

توان  البته مي. چنان از اهميت برخوردار نيستهترودكس آن
مند بر دو يا سه مورد از جريانات هترودكس به  به شكل نظام

ي آوري استاد و البته با فراهم[شكل تخصصي تمركز كرده 
، دانشجو را با فضاي آن رويكردها آشنا نمود ]مبرز

  .»)13شونده  مصاحبه(

ها و معارف درجه  رشته ها، ميان هترُدوكس[ها  اين دانش«
بايد متناسب با گرايش و حوزه خاص اين دروس ارائه ] دوم

  »)13شونده  مصاحبه(شوند و نه در برنامه رسمي 

دوكس در قالب دروس رسد توجه به مكاتب هترُ به نظر مي«
ها در مقطع ارشد مناسب باشد  اختياري و گرايش

  »)1شونده  مصاحبه(

  اي و معارف درجه دوم حوزه اقتصاد رشته كيفيت ارائه دروس هترُدوكس، ميان. 1.5

، )غلبه كيفي و كمي هترُدوكس يـا ارتـدوكس  (بعد از بررسي غلبه و تمركز بر دروس تخصصي دوره 
دروسـي چـون اقتصـاد ايـران، اقتصـاد      . ها در برنامه درسي استچگونگي ارائه آنسؤال از كيفيت و 

مضـاف دروسـي    ةشناسـي و فلسـف   اسالمي، تاريخ عقايد اقتصادي، معارف درجه دوم همچـون روش 
اگر از جمله دروسي باشند كـه بناسـت در برنامـه    ... چون اقتصاد خرد، اقتصاد كالن، اقتصادسنجي و
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تـوان   مـي  6جـدول  در . هـا در برنامـه نيـز نظـر داد    در مورد كيفيت قرار گرفتن آنقرار گيرند، بايد 
اي و  شـته ر زيرطبقات، كدهاي باز و واحدهاي معنايي مرتبط با كيفيت ارائه دروس هترُدوكس، ميان

  .را مشاهده كرد) به عنوان طبقه(درجه دوم حوزه اقتصاد 

6جدول  اي و درجه دوم حوزه  رشته كيفيت ارائه دروس هترُدوكس، ميان«كد شيت طبقه : 

جهت تقليل واحدهاي معنايي به زيرطبقات» اقتصاد  

  واحدهاي معنايي  كدهاي باز  زيرطبقات

ها با  درسارائه افقي اين 
  ساير دروس

حذف دروس مجزا از برنامه 
ها در درسي و ارائه افقي آن

  ساير دروس

دروسي چون تاريخ انديشه، تاريخ عقايد اقتصادي و «
اقتصاد ايران بايد از ميان دروس حذف شده و به شكل 

االقتصاد جريان پيدا كند  افقي در تمام دروس حتي فقه
  »).4شونده  مصاحبه(

بومي دروس اختصاصي ارائه 
  )سطح ايده آل(

در سطح ايده آل، در هنگام تدريس مطالب علمي اقتصاد «
به جاي لحاظ [هاي اساسي اقتصاد ايران كالن بايد ويژگي

البته در اين بعد هم . شود لحاظ ] اقتصاد كالن آمريكا
  »)9شونده  مصاحبه(ضعف داريم 

ارائه مباني و مباحث معرفت 
در ارائه  درجه دوم هر درس

  افقي

شناسايي مباني و هسته اقتصاد متعارف بايد در بطن «
مورد توجه قرار گيرد ... دروس خرد، كالن، سنجي، 

  »).1شونده  مصاحبه(

ها  ارائه پيوستي از اين درس
  براي ساير دروس

به علت ضعف در ارائه افقي، 
لزوم ارائه پيوست در كنار ساير 

  )سطح حداقلي(دروس 

داقلي، در كنار تدريس كتب متعارف، بايد در يك سطح ح
به عنوان يك پيوست، به مباحث و واقعيات اقتصاد ايران و 

  ).9شونده  مصاحبه. (اقتصاد اسالمي اشاره شود

به دليل ضعف استاد و كتب آموزشي در ارائه بومي از «
مباحث تخصصي اقتصاد، اين مباحث بايد در كنار همه 

دروس اسالمي مطالعه شده و دروس تخصصي اقتصادي و 
  »)14شونده  مصاحبه. (براي دانشجويان ايجاد مسئله كند

اي از مباحث اسالمي و اقتصاد  براي هر درس ضميمه«
  »).9شونده  مصاحبه(ايران مرتبط به آن ارائه شود 

ارائه دروسي مجزا در برنامه 
  درسي

ارائه دروسي مجزا با 
  رويكردهاي بديل

شايد بتوان به عنوان مثال با تعريف دو رسد  به نظر مي«
مباحث متداول تاريخ عقايد «درس تاريخ عقايد كه در اولي 

بر اساس سير تاريخي تكوين و «و در دومي » اقتصادي
يا مكتب ) در خرد و كالن(تدوين نظريات اقتصادي 

  .»)13شونده  مصاحبه(هترُدوكس مورد نظر ارائه شود 

تقويـت  ارائه دروس مجزا بـراي  
  انتقال نگاه مورد نظر

همانند دوره انترني پزشكان، دانشجويان كارشناسي ارشد «
پـردازي   و دكتري براي ارتباط هر چه بيشتر حـوزه نظريـه  

اسالمي خود بايد در قالب دروسي تعريف شده بـه صـورت   
شـونده   مصاحبه(هاي اقتصاد ايران شوند  عملي وارد واقعيت

12.(«  
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  ارائه دروس مهارتي حوزه اقتصاد كيفيت و كميت. 1.6

تـوان در ادامـه پاسـخ بـه      را مـي »كيفيت و كميت ارائه دروس مهارتي حوزه اقتصاد«پاسخ به مسئله
تعداد محـدود دروس در يـك   . چالش غلبه و تمركز بر دروس تخصصي اقتصادي دوره مطرح ساخت

غلبه كيفي و (تخصصي دوره  شود تا پس از پاسخ به غلبه و تمركز بر دروس برنامه درسي موجب مي
، تكليف كيفيت و كميت ارائه دروس مهارتي حوزه اقتصـاد در برنامـه   )كمي هترُدوكس يا ارتدوكس

ناگفته پيداست كه اين چالش به نوعي بـه تعيـين هـدف دوره نيـز بسـتگي      . دوره نيز مشخص شود
گيـري از دروس   بت بهـره متناسب با تعيين هدف دانشكده از تربيت نيروي هدف، نس«در واقع . دارد

ــراي مثــال درس(تخصصــي اقتصــادي دوره  شــود  نيــز تعيــين مــي) هــاي فــن محــور و مهــارتي ب
 »).5شونده  مصاحبه(

و واحدهاي معنـايي مـرتبط بـا كيفيـت و كميـت ارائـه        توان زيرطبقات، كدهاي باز مي 7جدول در 
  .را مشاهده كرد) به عنوان طبقه(دروس مهارتي حوزه اقتصاد 

جهت تقليل واحدهاي » كيفيت و كميت ارائه دروس مهارتي حوزه اقتصاد«كد شيت طبقه : 7جدول 

 معنايي به زيرطبقات

  معناييواحدهاي   كدهاي باز  زيرطبقات

آموزش تخصصي با كيفيت 
و ارائه (باال و كميت كمتر 

  )هامعارف درجه دوم آن

با (ها  عدم اولويت اين مهارت
پردازي  توجه به هدف نظريه

  )دانشكده

در فضاي متعارف ] كه[ها  كارگيري اين ابزار و مهارتبه«
هدف ] هاي درسي اقتصاد است مورد توجه بيشتر برنامه[

نبايد به همان اندازه، در برنامه جديد مورد  و بنابراين[نيست
  .»)12شونده  مصاحبه] (تأكيد و توجه قرار گيرد

هاي الزم براي دانشجويان اقتصاد دانشگاه  بسياري از مهارت«
هايي است كه با هدف و رسالت دانشگاه  ، مهارت)ع(امام صادق 

از اين رو مطمئناً دروس كمي و رياضيات در . خوان باشد هم
  »).4شونده  مصاحبه(گيرد  اولويت قرار نمي

هاي مورد نياز دانشجويان معارف اسالمي و اقتصاد،  مهارت«
بايد در جهت پژوهش و توليد علم ديني طراحي و 

بندي شوند و نه براي ورود به بازار كار اقتصادي  اولويت
  »)2شونده  مصاحبه(

بيش از حد به ) پردازينظريه(با توجه به اينكه هدف دانشگاه «
سازي نه تنها الزم نيست، بلكه ممكن است مضر باشد؛ مدل

هاي  سازي و روش آن در كنار مهارتهرچند آگاهي به مدل
  »).2شونده  مصاحبه(پردازي اسالمي بهتر است نظريه

لزوم معرفي تنوع، گستره، جايگاه 
ها و تأكيد بر شناخت بيشتر آن

با توجه (ها معارف درجه دوم آن
  )پردازي دانشكده به هدف نظريه

شناختي اين مباحث تكنيكي و  بايد نسبت به ارزيابي روش«
سازي مبتني بر آن آشنايي الزمه را پيدا كرد مدل

  .»)12شونده  مصاحبه(

بايد به اين نكته توجه داشت كه در برنامه مطلوب دوره «
است، نه معارف اسالمي و اقتصاد، آنچه از اهميت برخوردار 

سازي يا مهارت كمي، بلكه درك صرف اطالع از يك شيوه مدل
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هاي آن و مفروضات آن است  سازي، كاستيجايگاه اين مدل
  »).13شونده  مصاحبه(

هاي  ارائه اين دروس در برنامه
با توجه به هدف (غيررسمي 

  )پردازي دانشكده نظريه

هاي  ها و همچنين روش سازيمدل  سازي و شيوهبايد مدل«
ريزي  ها به برنامه تحليل كمي و كيفي معرفي شود و خود روش

پرداختن به همه دروس . بسپاريم) برنامه غيررسمي(پنهان 
  »).4شونده  مصاحبه(تخصصي در برنامه رسمي الزم نيست 

غير از آنچه در (هاي اقتصادي دانشجويان  بهتر است مهارت«
هاي تكميلي  كالسبه كمك ) آيد برنامه درسي رسمي الزم مي

  »).1شونده  مصاحبه(موجود در دانشكده ارتقاء يابد 

  هاتالش بر ارائه با كيفيت آن

هاي  ها و همچنين روش سازيمدل  سازي و شيوهبايد مدل«
تحليل كمي و كيفي معرفي شود و در حداقل واحد و با كارايي 

را باال اين اطالعات مورد نياز و متناسب با اهداف دانشگاه 
  »).4شونده  مصاحبه(منتقل كنيم 

هاي مورد  تالش در ارائه مهارت
نياز و منطبق با هدف 

  پردازي دانشكده نظريه

هايي چون  پردازي در علوم انساني اسالمي مهارت براي نظريه«
تاريخ، تاريخ انديشه، فلسفه، بايد مورد تأكيد بيشتري قرار 

ي اين است كه هرچند اگر بگوييم رياضيات سؤال بعد. گيرد
كدام شاخه رياضيات براي تحقق اهداف و رسالت دانشگاه الزم 

  »).4شونده  مصاحبه(است 

تأكيد بر آموزش دروس 
مهارتي اقتصاد متعارف و 
تمركز بر افزايش كميت و 

  هاكيفيت آن

هاي اقتصادي،  تخصص در مهارت
الزمه ورود دانشجويان در بازار 

  كار

و تكنيكي و در حال پيشرفت  هاي فني بايد آخرين مهارت«
و كاربردهاي احتمالي در بازار   سازياقتصادي كه براي مدل

آيد در اختيار دانشجويان قرار گيرد  كار الزم مي
  »).11شونده  مصاحبه(

الزمه تسلط و تخصص به علم 
اقتصاد، تسلط و تخصص در 

  هاي اقتصادي مهارت

به اقتصاد  الزمه تسلط دانشجو به علم اقتصاد، تسلط وي«
تسلط بر اين حوزه موجب تسلط وي . سازي استكمي و مدل

گيري  بر روش علم اقتصاد است و پس از آن درك گستره بهره
كه ازآنجايي. از روش تجربي و آماري در اقتصاد اسالمي است

نقد اقتصاد متعارف نيازمند فهم بهتر آن است، بنابراين اين
  .»)8شونده  مصاحبه(آيد  گونه موارد الزم مي

  كيفيت و كميت ارائه دروس اسالمي. 1.7

در پاسخ به اين مسئله كه چه ميزان تأكيد بايد بر دروس اسالمي دوره باشـد، بايـد گفـت همچـون     
هـدف اصـيل   «لـه  گفته، اين مسئله نيز خود متأثر از مـوارد ديگـر از جم   هاي پيش بسياري از چالش

، ]پـردازي  يعني نظريـه [دانشكده از تربيت نيروي هدف هدف متناسب با تعيين«در واقع. است» دوره
از ايـن رو  » ).5شونده  مصاحبه(شود  گيري از دروس معارف اسالمي در دوره تعيين مي ضرورت بهره

  .پرداخته است» ميزان تأكيد بر ارائه دروس اسالمي در برنامه دوره«زير به بررسي  8جدول 
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جهت تقليل واحدهاي » ميزان تأكيد بر ارائه دروس اسالمي در برنامه دوره«كد شيت طبقه : 8جدول 

 معنايي به زيرطبقات

  واحدهاي معنايي  كدهاي باز  زيرطبقات

دروس مطالعه تخصصي 
  اسالمي

  مجتهد متجزي در حوزه اقتصاد

يگانه هدف برنامه آموزشي رشته معارف اسالمي و اقتصاد، «
هاي  از همين رو ابزار و مهارت. توليد علم اقتصاد اسالمي است

پردازي و  ساز نظريه الزم بايد براي تربيت دانشجويي كه زمينه
مهيا  است) در دوره دكتري(اجتهاد در حوزه اقتصاد اسالمي 

  .»)8شونده  مصاحبه(شود 

  توانايي استنباط از آيات و روايات
اي باشد كه فرد را به سطح حوزه گونهبرنامه مطلوب بايد به

برداري از روايات را به او بدهد  رسانده و توانايي بهره
  ).1شونده  مصاحبه(

صرف آشنايي با مطالعات 
عدم ضرورت در (اسالمي 

  )هامطالعه تخصصي در آن

عدم ضرورت در (صرف آشنايي 
  )هامطالعه تخصصي در آن

آشنايي با اين دروس الزم است اما تأكيد بر تبحر در آن الزم «
نيست هر چند در مورد برخي اين دروس اصالً نيازي به قرار 

تر است  در بين، درس فقه از بقيه مهم.گرفتن آن در برنامه نيست
  »).5شونده  مصاحبه(

دن ميزان تأكيد بر دروس اسالمي، سؤال از كيفيـت ارائـه دروس اسـالمي بـه     بعد از مشخص ش
  .مورد بررسي قرار گرفته است 9جدول آيد كه اين موضوع در  ميان مي

جهت تقليل واحدهاي معنايي به » كيفيت ارائه دروس اسالمي در برنامه دوره«كد شيت طبقه : 9جدول 

 زيرطبقات

  واحدهاي معنايي  كدهاي باز  زيرطبقات

ارائه متون منتخب از منابع نسبتاً 
اصيل اسالمي همراه با روش 
  مواجهه و استنباط از اين متون

 ارائه متون منتخب از منابع نسبتاً
اصيل اسالمي همراه با روش 
  مواجهه و استنباط از اين متون

تسلط به نص و متن قرآن و حديث و فقه و شيوه استخراج و استنباط از «
  »).4شونده  مصاحبه(ها، از الزامات دانشجوي اين رشته است آن

چند ... در تدريس مباحث اسالمي مثل فقه، اصول فقه، تفسير، حديث و«
رعايت شود اوالً آموزش از متون رسمي و كالسيك، ثانياً شرط بايد 

محوري، ثالثاً سعي در ارتباط  آموزش متد مواجهه با مباحث در حين متن
و تناسب هر چه بيشتر با مباحث تخصصي اقتصادي، رابعاً توجه به 
مسائل مستحدث و واقعي اقتصادي و خامساً توجه به تدريس قواعد 

  »)2شونده  مصاحبه. (يفقهي اقتصادي به شكل جد

پردازي در عرصه اقتصاد اسالمي هستند  براي كساني كه مدعي نظريه«
  .»)2شونده  مصاحبه(بايد اين دروس در كيفيت و كميت رشد يابند 

لزوم ارائه دروس اسالمي با متون 
فقه بانكداري (درسي جديد 

  ...)اسالمي، 

لزوم ارائه دروس اسالمي با متون 
فقه بانكداري (درسي جديد 

  ...)اسالمي، 

الزم است تأكيد تدريس مباحث فقهي از كتب سنتي حوزه و ابواب «
هاي حوزه فقهي و  سنتي تدريس فقه برداشته شده و آخرين نوآوري

هاي نظري و كاربردي در برنامه مطلوب  اقتصاد اسالمي و آخرين تالش
  »).11شونده  مصاحبه(جاي گيرد ) براي مثال فقه بانك(درسي 

شود نيمي از واحدهاي فقه عمومي به واحدهاي فقهپيشنهاد مي«
  »).15شونده  مصاحبه(االقتصاد تبديل شود 

مباحث فقهي بايد در قالب دروسي چون مانند بازار سرمايه اسالمي، «
بيمه اسالمي، بانكداري اسالمي، بازار پول اسالمي، نظام ماليه دولتي 

شونده  مصاحبه(انفال و غيره نبايد غافل باشيم اسالمي، نظام مديريت 
6.(«  
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  جايگاه زبان عربي در برنامه درسي. 1.8

از همين روست كه قريـب بـه اتفـاق    . بحث زبان و يادگيري آن جايگاه بسزايي در برنامه درسي دارد
. دارنـد  هاي چهارگانه تأكيـد  شوندگان بر زبان انگليسي و تقويت هر چه بيشتر آن در مهارت مصاحبه

ها يا  رسد زبان عربي در كنار زبان انگليسي براي فردي كه قصد ارائة نوآوري از سوي ديگر به نظر مي
تفـاوت در هـدف   «اما در اين بـين  . انجام تحقيقات در عرصه اقتصاد اسالمي دارد، يك ضرورت است

ممكـن  » شـده محدوديت در واحدهاي درسـي ارائـه  «و » محدوديت در زمان دانشجو«، »اصيل دوره
است موجب شود تا زبان عربي، آن اهميتي را كه زبان انگليسي براي مخاطب اين دوره دارد، نداشته 

توان زيرطبقات، كدهاي باز و واحدهاي معنايي مرتبط با جايگاه زبان عربـي   مي 10جدول در . باشد
  .را مشاهده كرد) به عنوان طبقه( يدر برنامه درس

جهت تقليل واحدهاي معنايي به » جايگاه زبان عربي در برنامه درسي«كد شيت طبقه : 10جدول 

 زيرطبقات

  واحدهاي معنايي  كدهاي باز  زيرطبقات

لزوم قرار گرفتن در برنامه درسيو تقويت 
  دانشجويان

از جمله مكالمه زبان (ادگيري عربي جديد ي
از جمله براي ورود (و عربي قديم ) عربي

  )تخصصي به متون اصيل اسالمي

يادگيري زبان عربي از چند جهت اهميت «
زبان اسالم، حديث و قرآن و زبان جهان : دارد

بنابراين الزم . اسالم و كشورهاي همسايه
است عالوه بر عربي متون فقهي در مكالمه 

  عربي نيز تقويت صورت گيرد 
  »).1شونده  مصاحبه(

در مهارت مطالعه، دانشجو بايد بتواند متون «
در  .اقتصادي عربي را مطالعه كندمربوط 

اي به  مهارت نوشتن، بايد توانايي نوشتن مقاله
گونه كه به نيبه ا. زبان عربي را داشته باشد

 .خوبي منظور خود را به رشته تحرير درآورد
در مهارت مكالمه و شنيدن، بايد بتواند در 

حد حوزة كاري خويش بحث كرده و شنوندة 
ة اين موارد بايد افزون بر هم .خوبي باشد

. بتواند از منابع روايي و قرآني استفاده كند
آنچه مهم است تشخيص دقيق جايگاه كلمات 
در متن و برداشت صحيح بر آن اساس است 

  »)8شونده  مصاحبه(

از جمله براي ورود (ادگيري عربي قديم ي
  )تخصصي به متون اصيل اسالمي

زبان عربي صرفاً در حد فهم متون كفايت «
نيازي به يادگيري مكالمه نيست . كند مي

  »)6شونده  مصاحبه(

در حد توانـايي مطالعـه متـون فقهـي بـراي      «
ريزي نمود امـا از نظـر    دانشجويان، بايد برنامه

مكالمــه يــا نگــارش چنــدان نيــازي بــه نظــر 
  »).11شونده  مصاحبه(رسد  نمي
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اندازه و عدم لزوم تمركز زياد ورود آشنايي به
  يادگيري زبان عربيتخصصي بر 

از (عدم تأكيد بر يادگيري عربي جديد 
  )جمله مكالمه زبان عربي

اگر استفاده از زبان عربي براي ارتباطات «
اي است كه زبان انگليسي  المللي و منطقه بين

  »).5شونده  مصاحبه(كند  كفايت مي

از جمله (عدم تأكيد بر يادگيري عربي قديم 
  )اصيل اسالميبراي ورود تخصصي به متون 

اگر استفاده از زبان عربي براي ورود «
تخصصي است كه به جاي تمركز بر يادگيري 

توان از متخصصين اين حوزه كمك  آن مي
  »).5شونده  مصاحبه( گرفت

چه (عدم تأكيد بيش از اندازه به زبان عربي 
  )قديم و چه جديد

با توجه به بازار كار اين نيازمندي چندان «
شود نيمي از واحدهاي اد ميپيشنه. نيست

صرف و نحو عربي به واحدهاي زبان تخصصي 
عربي در حد مقدمات كافي . اقتصاد تغيير يابد

  »).15شونده  مصاحبه(است 

  گيري نتيجه

هاي اقتصاد  ها به ابعاد مورد توجه براي طراحي يا بازبيني دورهتوان از آن هشت مؤلفة اساسي كه مي
تا اين جاي بحث پاسخ پرسش نخست اين مطالعه ارائـه  . قبل برشمرده شداسالمي نام برد در بخش 

ورزي بيشتري براي پاسـخ بـه پرسـش دوم هسـتيم؛ اينكـه       رسد نيازمند دقت گرديد؛ اما به نظر مي
هاي مربوط به دوره كارشناسي ارشد پيوسته معـارف اسـالمي و اقتصـاد بـراي      چگونه نتايج و تحليل

توان متناظر با مباحث  بخش باشد؟ در اين راستا مي اي اقتصاد اسالمي الهامه طراحي يا بازبيني دوره
برانگيـزي كـه در طراحـي يـك دوره اقتصـاد اسـالمي بايـد لحـاظ          هشتگانه پيشين، به نكات چالش

  .اين موارد به شرح زير خواهد بود. شود،اشاره داشت

  اسالمي هاي مرتبط با ماهيت اقتصاد گزينش يكي از ايده/لزوم اجماع بر .1

روي  ترين مسئلة پيشطور كه از مجموعه مطالب برآمده از بخش پيشين قابل درك است، مهمهمان
اهميـت ايـن   . طراحي دوره اقتصاد اسالمي، همان مؤلفة نخست، يعني ماهيت اقتصاد اسالمي اسـت 
اي اقتصـاد  هـ  مقوله به حدي است كه تقريباً بر ساير ابعاد مورد نياز بـراي طراحـي يـا بـازبيني دوره    

  .اسالمي سايه خواهد افكند
رسد گام برداشتن در مسير پاسخ به پرسـش دومِ ايـن تحقيـق بـا توجـه بـه ادبيـات         به نظر مي
اقتصـاد  «كه بحث ازايـدة  طور كه اشاره شد هنگاميهمان. اي شروع مناسبي است رشته مطالعات بين

هاي علميِ در حـال انجـام در    شماهيت تال«شود در وهلة نخست نيازمند درك  مطرح مي» اسالمي
هستيم؛ ايـن  » هاي برآمده از نصوص و متون اسالمي آموزه«و » ها و مجامع علمي اقتصادي دانشكده

  .اي است رشته موقعيت رهنمون گر عرصة پژوهش و آموزش بين
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بـه   شود، بنـا  اي يا تلفيقي ناميده ميرشتههاي علمي، پژوهشي و آموزشي بين آنچه به عنوان فعاليت
وجـود  . بندي بـه انـواع گونـاگوني اسـت     ورزي بيشتر قابل طبقه مشخصات خاص خود و البته با دقت

بينـا  «، »4تعـدد رشـتگي  «، »3فرارشـتگي «، »2چنـد رشـتگي  «، »1ميان رشـتگي «اصطالحاتي چون 
اي، خود بيانگر وجود چنين تنوعي است؛ البته همانرشتهدر ادبيات بين» 6ايفرا رشته«، »5رشتگي

يا » ميان«گيري از پيشوندهايي چون  ور كه برخي متخصصان اين حوزه اذعان دارند، در نحوه بهرهط
  ).14: 1387روالند (در مباحث، تعريفي كه مورد قبول همگان باشد وجود ندارد » چند«

گفته در اينجا و براي رعايت سادگي همچـون برخـي،    براي پرهيز از پرداختن به مجادالت پيش
چند رشـتگي بـه   ). 14: 1387روالند (كنيم  و ميان رشتگي را سر يك زنجير تلقي ميچند رشتگي 

در چنين فعاليتي هر يـك  . ها در كنار يكديگر حول يك مسئله مشترك است معناي همكاري رشته
به عنوان مثال فرض كنـيم كـه بـا موضـوعي چـون      . پردازند اي از حل مشكل مي ها به جنبه از رشته

مندي از علوم متداول در ايـن زمينـه را داشـته باشـيم، بـا       اگر قصد بهره. ر داريمكودكان كار سروكا
«» و » شناسي روان«، »حقوق«، »علوم تربيتي«هاي  فعاليتي چند رشتگي با حضور متخصصان حوزه

و در سـر ديگـر طيـف،     .Error! Reference source not foundبـر اسـاس   . مـواجهيم 
توان مسئله را به چند بخش تقسيم نمـود   ها اساساً نمياي قرار دارد كه در آنرشتههاي ميان فعاليت

در ايـن وضـعيت   . هـاي مختلـف بررسـي نمـود     بلكه بايد آن را به طور كلـي و از نقطـه نظـر رشـته    
روالنـد  (كشند  رويكردهاي خاص هر رشته، فرضيات و زيربناي ايدئولوژيك يكديگر را به چالش مي«

هـاي مختلـف در ايـن نــوع از     اهميـت تضـارب آراء و مواجهـه مفروضـات رشــته    » ).16–15: 1387
بـراي آن  » رشـتگي انتقـادي   ميـان «از معـادل  ) 15: 1387(قدر شديد است كه روالند ها آن فعاليت
  7.كند مي استفاده

                                                                                                               
1 -Interdisciplinary 

2  -Multidisciplinary 

3 -Trans Disciplinary 

4  -Pluridisciplinary 

5- Cross Disciplinary 

6- Meta Disciplinary 

از متخصصـان، چهـار   به عنوان مثال يكي . هاي ديگري نيز قابل تصور است بندي طور كه اشاره شد تقسيم همان -7
» ميان رشتگي مفهـومي «و » فرا رشتگي«، »رشتگي تلفيقي ميان«، »رشتگي آگاهانه«شكل فعاليت بين رشتگي را 

 )).86: 1387(فات  andگتيوو, به نقل از التوكا 2001التوكا، (عنوان نموده است 
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  14: 1387روالند : (اي؛ منبعرشتههاي علمي بين دو سر طيف فعاليت4شكل 

 
رسد هر نوع فعاليت علمي در عرصه آموزش، پژوهش يا ترويج كه به نوعي به  بنابراين به نظر مي

اي مربوطـه  رشتهموضوع بين رشتگي مرتبط است، ابتداً بايد موضع خود را راجع به نوع فعاليت بين
نگران متـون و  يغالـب پژوهشـگران و نيـز تـدو    رسـد كـه اگـر تلقـي      روشن كند؛ طبيعي به نظر مي

و » علـم اقتصـاد  «، ناظر به ارتباطي از نوع چند رشـتگي بـين   »اقتصاد اسالمي«هاي درسي از  برنامه
در مقابـل اگـر باورمنـد بـه مـوقعيتي      . يابد باشد سامانه خاصي از دانش اشاعه مي» معارف اسالمي«

هـاي   معـارف برآمـده از متـون و آمـوزه    «و » تصـاد علـم اق «مشابه اختالفات پارادايمي ميان معـارف  
رشتگي قرار بگيريم، اقتضائات خاص خود در تـدوين برنامـة    بوده و در وضعيت حديِ ميان» اسالمي

 .1طلبد درسي را مي

                                                                                                               
آن اينكه ارائة هرگونه پاسـخي بـه    تر از مهم. هاست  حل تر از تعيين راه آسان ها عموماً تشخيص مسائل و چالش -1

دهنـده   هاي پاسخ فرض هاي اقتصاد اسالمي، برآمده از پيش روي طراحي يا اجراي دوره مسائل، همچون مسائلِ پيش
رشـتگي اسـت،    ميان-حل پيشنهادي ماكه ناظر به ديدگاه خاصي در دو سر طيف رويكردهاي چندرشتگي راه. است

هدف از تقويت تفكر انتقادي آن است كه  .متون درسي و فرايند يادگيري استدر » تفكر انتقادي«تقويت مشخصة 
رسد ايـن آشـنايي    به نظر مي. دانشجو، حداقل به طور اجمالي، به طور واقعي با فرايند تكوين علم اقتصاد آشنا شود

ن دانشـجو و نيـز   اين تأكيد به درك بهتر رابطة ميان علم اقتصـاد و معـارف اسـالمي در ذهـ    . مزاياي بسياري دارد
اساساً دانشجو بايد متوجه شود كه قرار نيست در جريـان علمـي   . كند گيرنده در آينده كمك مي جريان علمي شكل

. ترين دليل بر صحت اين باور است رشته اي چون اقتصاد، حرف آخر زده شود؛ تاريخ عقايد و نظريات اقتصادي مهم
روابط ميان متغييرهاي اقتصادي و چه به عنوان علم متكفل تنظـيم  معارف علميِ اقتصاد، چه به عنوان علم كاشف 

امور اقتصادي جامعه انساني، همواره معركة آراء انديشمندان بوده است و توجه به ايـن نكتـه موجـب زدوده شـدن     
دة تمركـز  يال، فين تفاصيبا ا.شود هاي متعصبانه راجع به ماهيت علم اقتصاد و بالتّبع اقتصاد اسالمي مي برخي انگاره
. اسـت  ياقتصـاد اسـالم   يهـا  آموختگـان دوره  دانش يقات آتيها در تحق يدايش نوآوري، پيتفكر انتقاد ةبر مشخص

مطالعـات   ي، امكـان حركـت از فضـا   يات اقتصـاد اسـالم  يـ ان بلـوغ ادب يـ ها در جر دهيكردها و ايري انواع رويگ جان
ت يـ ن ماهيير تبيشرفت در مسيبدون شك پ. آورد ياهم مرا فر) ياقتصاد اسالم ةرشت( يرشتگ ياي به سو رشته نيب
ان اقتصـاد  يت معترف بود كه همچون جرين واقعيد به ايبا. شود يسر نميم يو آموزش آن به آسان» ياقتصاد اسالم«

 رشتگي چندرشتگي                   ميان
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پردازي  هاي دوره از طيف سطح نظريه لزوم مشخص ساختن هدف اصيل و اولويت .2

 تا سطوح كارشناسي و اجرايي

زشي اقتصاد اسـالمي، هـدف دورة آموزشـي كـه انتخـاب يكـي از دو سـر طيـف         براي يك دوره آمو
با توجه بـه اينكـه بخشـي از هـدف     . كنندهاست نييار تعيپردازي تا كارشناسي خواهد بود، بس نظريه

  نهاد آموزش عالي، تربيت كارشناسان و نيروهاي اجرايي ماهر براي تنظيم امور اقتصـادي، اجتمـاعي   
في بخش قابل توجهي از امور اجرايي و كارشناسي در كشـور نـاظر بـه مقـوالت و     است و از طر... و 

هاي اسالمي است، بايد متناسب با چنين اهدافي و البته با توجه به ادبيات علمي موجود به  چارچوب
  .هاي اقتصادي مزبور همت گماشت طراحي دوره

پـرداز و توليـد    ف تربيـت نظريـه  هاي اقتصاد اسالمي با هد رسد كه طراحي دوره البته به نظر مي
دستيابي به اين هدف، نيازمند . ادبيات علمي در حوزه اقتصاد اسالمي از اولويت خاصي برخورار است

متأسفانه، افـزايش  . گفته است هاي پيش تري نسبت به دوره ريزي عالمانه و دقيق تالش، صبر و برنامه
هـاي تكنيكـيِ معـين و حمايـت      حـوزه  تقاضاي جامعه و نيـز دانشـجويان بـراي تمركـز بـر برخـي      

آموختگان رشته اقتصاد و حتي اقتصاد اسالمي، موجبـات عـدم   ساختارهاي موجود در اشتغال دانش
اقتصـاد   پردازي ساز در فرايند نظريه رغبت جامعه دانشگاهي به تمركز بر مباحث بنيادين و سرنوشت

 .1اسالمي و حتي اقتصادي شده است

                                                                                                               
سـتي،  ياليش، اقتصـاد سوس يهاي مكتـب اتـر   افتيهمچون ره-اي در علم اقتصاد  شانهيكرد دگرانديا هر رويمتعارف 
اسـت؛ از   يبر مسائل واقعـ  يوسته و مبتنيازمند رشد درونزا، پيز نين ياقتصاد اسالم -يا اقتصاد نهادييرفتاراقتصاد 

و  ين متـون آموزشـ  يت مطلـوب در عرصـه تـدو   يدار شـدن وضـع  يدهد كه پد يز نشان ميات نين تجربين رو هميا
ت تطـور  يـ ان از ماهيه نمودن دانشـجو افزون بر لزوم آگا .ستيسر نيرمعقول ميبا سرعت غ يري اقتصاد اسالميفراگ

ـ د بـر تقو يـ شان است، تأكيدر ا يتفكر انتقاد ةت مشخصيتواند منجر به تقو يگري كه ميعلم اقتصاد، ابزار مهم د ت ي
  .است يگذار در دروس كاربرد استيان به عنوان سيمهارت حل مسائل در دانشجو

بر عهدة استاد و شيوه تدريس است و ارتباط وثيقي بـا   با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از آموزش تفكر انتقادي
منبع زير بـراي اطـالع از كليـات    . طراحي برنامة درسي ندارد، در اين مقاله از پرداختن به آن صرف نظر شده است

  :رسد هاي علمي، مفيد به نظر مي ماهيت آموزش تفكر انتقادي در محيط
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسـاني  : ة خدايار ابيلي، تهران، ترجمآموزش تفكر انتقادي، )1380(مايرز، چت 

 .ها دانشگاه

پرواضح است كه پيشنهاد مطرح شده در اين قسمت به نوعي مورد قبـول برخـي اسـاتيد مبـرز اقتصـاد كشـور        -1
م به عنوان نمونه، يكـي از ايـن اسـاتيد دربـارة مشـكل موجـود در آمـوزش رشـته اقتصـاد در كشـور اعـال           . نيست

متاسفانه در ايران دشواري تكنيكي آموزش علم اقتصاد سبب شده است بخش قابـل تـوجهي از اسـتادان    «:دارد مي
افزاينـد   ايشـان مـي  » .اقتصاد به تدريج به مباحثي از اقتصاد روي آورند كه رنـگ و بـوي فلسـفه و ايـدئولوژي دارد    

ه علم اقتصاد تا زماني ك. ... لوم مهندسي شباهت دارداقتصاد بيش از آنكه به علوم انساني شباهت داشته باشد به ع«
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 اي براي طراحي دوره رشته هاي ميان از رهيافتلزوم مشخص ساختن يكي  .3

، »انتخـاب دروس «اي براي ارائه دروس دوره، اثر خود را بر  رشته هاي ميان انتخاب هر يك از رهيافت
بنـابراين انتخـاب هـر    . خواهد گـذارد » چينش دروس«و » تركيب دروس«، »غلبه محتوايي دروس«

ريزان دوره را متناسب با انتخـاب آن تغييـر خواهـد     هاي پيش روي طراحان و برنامه رهيافتي، گزينه
اين مهم با توجه به عدم اجماع راجع به ماهيت اقتصاد اسـالمي در ميـان اسـاتيد پژوهشـگران     . داد

  .حوزة اقتصاد اسالمي، از اهميت دوچنداني نسبت به آموزش علم اقتصاد برخوردار است
 

                                                                                                               
هايي و متاثر از باور فلسفي و ايدئولوژيك باشد و تبديل به نقل قـول و بيـان آراي   چنين ديدگاهثيرتا متاسفانه تحت

 نما شود و پذيرفته نشود كه علم اقتصاد علمي است كه قرار است در مورد حـل تـورم، ايجـاد   فيلسوفاني اقتصاددان
زيست و امثالهم به ارائـه راه گيري و يارانه دادن براي مقابله با آلودگي محيطرشد اقتصادي بيشتر، چگونگي ماليات

تنهـا  . حل بپردازد و آميخته با مباحث انتزاعي و فلسفي شود آموزش علم اقتصاد همچنان دشواري خواهـد داشـت  
في پاك و به شدت تكنيكي شود و ناظر به حل مسائل و اميد براي بهبود آموزش اقتصاد آن است كه از مباحث فلس

بيان چنين باوري از جانب يكي از اساتيد اقتصاد كشور » )).1394خرداد  23( يرحمان(هاي زندگي روزمره دشواري
علم اقتصـادي كـه ماهيـت آن نـه توسـط      . به خوبي بيانگر لزوم بازبيني در محتوا و شيوة تدريس علم اقتصاد است

چون جان استوارت ميل، فردريك فـون هايـك، جيمـز بوكـانون،      ينما بلكه توسط اقتصاددانان اقتصاددان فيلسوفانِ
 -علم اقتصادي كه آشكارترين واقعيت قابل مشاهده در ادبيـاتش  . گونار ميردال و آمارتيا سن نيز سامان يافته است

و يارانـه دادن بـراي مقابلـه بـا آلـودگي       گيـري حل تورم، ايجاد رشد اقتصادي بيشتر، چگونگي ماليات«حتي براي 
هاي پايان ناپذير اقتصاددانان نوآوري چون هايك، بوكانون، ريچارد ماسگريو، الوين  ، جدال-» زيست و امثالهممحيط

راث، گري بكر، رونالد كوز، آرتور پيگو، جـان مينـاردكينز، ميلتـون فريـدمن، جيمـز تـوبين، رابـرت سـولو، ادوارد         
هر چند درك دليل تفاوت رويكرد هـر يـك از ايـن اقتصـاددانان در مسـائل      . بولدينگ و سن استپريسكات، كنث 

مختلف، نيازمند صرف يك عمر پژوهشي است اما اجماالً قابل درك است كه بسياري از ايـن اختالفـات بـه همـان     
يا سازوكار نتايج آن باشد يـا   مالك ارزيابي يك نظام اقتصادي«باورهاي بنيادين، فلسفي يا جهان بينانه دارد؛ اينكه 

هـاي مطـرح در الگوهـاي رقابـت      فرض به حركت به سمت مـالك  به طور پيش«، اينكه »فرايند تعبيه شده در آن؟
سـازوكار قيمـت را يكـي از سـازوكارهاي     «يـا اينكـه   » كامل و بازار آزاد، آن هم تحت هر شرايطي، باورمند باشـيم 

ـ «، »تخصيص تلقي نماييم مبنـاي  «، اينكـه  »ه بازارهـاي مفقـوده بـود يـا خـالف آن را بـاور داشـت       اينكه معتقد ب
گرايي  گرايي يا فضيلت گرايي را براي رشد يا توسعه پذيرا شد يا به رويكردهاي رقيب چون كمال پيامدگرايي يا فايده

وهش اقتصـادي  روش پـژ «، اينكه »هاي كالن باشيم يا خير قائل به مباني خرد براي پديده«، اينكه »نيز نظر داشت
هسـتند؛ مبـاحثي كـه يـك     كننـده   مبـاحثي مهـم و تعيـين   ... و » مبتني بر قياس باشد يا استقرا يا هر دوي اينها؟

ها در حال ابراز نظر است  مستقيم يا غيرمستقيم راجع به آن -منظوره ك تكنسينِ اقتصاديِ تكيو حتي اقتصاددان 
 .ريات اقتصاددانان نوآور با يكديگر استها و نظ و اتفاقاً همين موارد موجب تفاوت ايده
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ـ  يغلبـه ك ( يلزوم مشخص ساختن غلبه و تمركز بر دروس اقتصـاد  .4 يفـي و كم 

 ها در برنامه درسي دورهو كيفيت ارائه آن) ا ارتدوكسيهاي هترُدوكس  افتيره

گـزينش دروس مهـم و داراي اولويـت    «انتخاب غلبه هر يك از دو رهيافت مكتبي به ارائـه دوره بـر   
چيـنش دروس  «، »گزينش مكاتـب مهـم و داراي اولويـت اقتصـاد هتـردوكس     «، »اقتصاد ارتدوكس

 .اثر خواهد گذارد... و » هاتقدم و تأخر هر كدام از آن«، »دوكس و هتردوكسارت

ـ فيت ارائه دروس هترُدوكس، ميلزوم مشخص ساختن ك .5 اي و معـارف   رشـته  اني

 درجه دوم حوزه اقتصاد در برنامه درسي دوره

يـك   ها براي رسيدن بـه  ترين وجوه يك برنامه درسي نحوه تركيب و تلفيق دروس و سرفصلاز مهم
بعد از مشـخص شـدن غلبـه    . حال مفيد در راستاي اهداف اصيل دوره استنيمحتواي جامع و درع

رسـد كـه بـدانيم ايـن      ا ارتدوكس نوبت به ايـن مـي  يهاي هترُدوكس  افتيهر يك از رهيفي و كميك
فه اضـا «هـا و يـا    در سرفصـل » پيوست درسي«ارائه . محتوا را چگونه بايد در اختيار دانشجو قرار داد

هر چند مهارت . هاي معمول براي ارائه چنين محتوايي است از روش» كردن دروس اضافي به برنامه
تواند شكل بهتري از  گونه دروس مياستاد و قدرت تبييني وي در كنار محتواي بومي جهت ارائه اين

  .ارائه چنين محتوايي باشد

قتصـاد در  حـوزه ا  يت ارائـه دروس مهـارت  يفيت و كميلزوم مشخص ساختن ك .6

 برنامه درسي دوره

هـاي مهـارتي و    هـاي دروس مهـم مكتـب ارتـدوكس و روش     اين بخش را شايد بتوان از جمله ارائـه 
تكنيكي آن در برنامه درسي برشمرد كه همان مسائل مربوط به ارائه دروس هتردوكس نيز بـراي آن  

 .جاري است

 امه درسي دورهدر برن يفيت و كميت ارائه دروس اسالميلزوم مشخص ساختن ك .7

اي، از دروس الزم در هر برنامه  رشته هاي متفاوت بين دروس اسالمي فارغ از قبول هر يك از رهيافت
و ) تفسـير و تـدبير  (از علوم قرآنـي  » هاي اسالمي گستردگي دانش«اما . درسي اقتصاد اسالمي است

مشكلي است كه با توجـه بـه   گرفته تا فقه، اصول، سيره، تاريخ و فلسفه ) رجال و درايه(علوم حديث 
چيـنش  «، »كيفيت ارائه دروس«، »تعداد دروس«هاي دروس در يك برنامه بايد در مورد  محدوديت

 .پاسخ داده شود»شيوه ارائه دروس«و » متون دروس«، »بندي دروس اولويت«، »دروس
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لزوم مشخص ساختن جايگاه و كيفيت ارائه دروس زبان عربي در برنامه درسـي   .8

 دوره

رسد تا در مـورد راه ورود بـه منـابع اصـيل      از بيان اهميت دروس اسالمي، حال نوبت به اين ميبعد 
دروس مربـوط بـه   «، »ميزان تأكيد به زبان عربـي «. اسالمي كه همانا زبان عربي است نظر داده شود

ميزان تخصص بايسـته در زبـان   «، »هاي مورد نياز دروس متناسب با تخصص«، »وجوه مختلف زبان
از جمله مواردي است كه بايد در تدوين يك برنامه درسي ايده آل » تعداد واحدهاي درسي«، »يعرب

آيد كه تقويت ايـن مقولـه در طراحـي يـا بـازبيني       البته به نظر واضح مي. ورزي قرار گيرد مورد دقت
راي ها دارد؛ اگـر هـدف اجـ    هاي اقتصاد اسالمي تأثيرپذيري مستقيمي از هدف اجراي اين دوره دوره

دورة خاصي متمركز بر تربيت نيروهاي كارشناسي و اجرايي است، طبيعتاً از ضرورت گنجاندن ايـن  
شود؛ در مقابل اگر هدف دورة خاصي، تربيـت نيروهـاي علمـي و     دروس در برنامه درسي كاسته مي

  .گيرد پرداز در حوزه اقتصاد اسالمي باشد، بايد بر جايگاه فراگيري زبان عربي تأمل صورت نظريه
  

  محدوده و محدوديت تحقيق. 3

هـاي درسـي    هاي درسي رشته اقتصاد و نيز برنامـه  اين مطالعه معطوف به برنامه محدودهاز آنجا كه 
تلفيقي در حوزة اقتصاد اسالمي است، برخي از نتـايج هرچنـد مهـم و تأثيرگـذار در فراينـد اجـراي       

هاي مطروحـه و نيـز    ي و منعطف بودن پرسشكه با توجه به كل توضيح آن. برنامة درسي تبيين نشد
ها، برخي از عوامل تأثيرگذار در موفقيت دوره كه ارتباط مسـتقيمي بـا    چهره به چهره بودن مصاحبه

تـوان  «، »اصالح نظام پرداخت اساتيد دانشـگاه «برنامه درسي ندارد، نيز احصاء گرديد؛ عواملي چون 
تأثيرگـذار  «، »هـاي پنهـان و غيررسـمي دوره    رنامهويژگي ب«، »هاي تحصيلي اساتيد علمي و مهارت

اسـتعداد و هـوش   «، »ها از نظر تجميع دانشجويان علوم اجتماعي و علوم انساني بودن فضاي دانشگاه
. »هاي دانشجويان با اهداف دوره يا دانشگاه ها و انگيزه انطباق دغدغه«و » دانشجويان ورودي به دوره

موفق آموزشي و دستيابي به اهداف مورد نظر نيازمنـد توجـه هـم   رسد اجراي يك برنامه  به نظر مي
  .گفته است هاي پيش زمان با همة عوامل از جمله مؤلفه

با توجه به ماهيت خاص برنامه دوره كارشناسي ارشد پيوسـته معـارف اسـالمي و اقتصـاد، الزم     
ر بر اين است كـه ايـن   انتظا. آموختگان اين دوره باشندشوندگان از دانشديده شد كه همة مصاحبه
توان  با اين وجود مي. تر از دوره شده باشد تر و به نوعي جامع بينانه هاي واقع الزام موجب ارائة ارزيابي

، »اقتصـاد اسـالمي  «يـا  » اقتصـاد «هاي مرتبط چون  ها و گرايش از نظرات اساتيد و دانشجويان رشته
  .ها نيز به نحوي ديگر استفاده نمود هدر ساير دانشگا» االقتصاد فقه«و » بانكداري اسالمي«
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در ايـن  . رسد، مرتبط با هدف اين مطالعه است ديگر محدودة تحقيق كه تذكر آن ضروري به نظر مي
هاي اجراي برنامـه دوره بـوده    مطالعه تمركز اصلي بر ارزيابي انتقادي يا همان نقاط ضعف و دشواري

ه طور مستقيم مورد نظر اين مطالعـه قـرار نگرفتـه    به اين ترتيب مزاياي موجود در اين دوره ب. است
كنندگان اصلي و اولية برنامـة   هاي اين مطالعه، عدم دسترسي به تدوين ترين محدوديتاز مهم .است

  .دوره و ارزيابي ايشان از ميزان تحقق اهداف دانشگاه بود

  تشكر و قدرداني

كه با توجه و دقت ياريگر انجام اين كنندگان،  نويسندگان مراتب سپاس خويش را نسبت به مشاركت
  .دارند مطالعه بودند، اعالم مي

  هاپيوست

  برنامه تفصيلي دوره كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي و اقتصاد. الف

 .و ا. ا. وسته ميارشد پ يمصوب دوره كارشناس يدرس يبندي واحدها ميتقس 1وستيجدول پ

  تعدد واحد  درسنوع   رديف

  7  )مربوط به مقطع كارشناسي(عمومي   1

  46  )مربوط به مقطع كارشناسي(پايه معارف اسالمي   2

  25  )مربوط به مقطع كارشناسي(اصلي معارف اسالمي   3

  29  )خارجي و عربي، مربوط به مقطع كارشناسي(زبان   4

  71  )مربوط به مقطع كارشناسي(اصلي اقتصاد   5

  12  )مربوط به مقطع ارشد(اسالمي تخصصي معارف   6

  30  )مربوط به مقطع ارشد(تخصصي اقتصاد   7

  5  )مربوط به مقطع ارشد(نامه  پايان  8

  225  جمع
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دوره،  ي، مربوط به مقطع كارشناسيمعارف اسالم يةپا يها فهرست و مشخصات درس 2وستيجدول پ

 يالزام

شماره 

  درس

تعدد   نوع درس

  واحد

تعداد 

  ساعات

  زبان تدريس

  فارسي يا عربي  34  1  تجويد  350100
  فارسي  17  1  تاريخ و علوم قرآن  350101

  فارسي  17  1  1منطق   350180

  فارسي  34  2  2منطق   350181
  فارسي  34  2  3منطق   350183

  عربي  34  2  1صرف   350301

  عربي  34  2  2صرف   350304
  عربي  51  3  1نحو   350307

  عربي  34  2  2نحو   350312

  عربي  51  3  3نحو   350317
  عربي  34  2  4نحو   350323

  عربي  51  3  5نحو   350328

  عربي  51  3  6نحو   350333
  فارسي  34  2  1تاريخ تحليلي اسالم   350081

  فارسي  34  2  2تاريخ تحليلي اسالم   350083

  فارسي  51  3  1اصول عقايد   350041
  فارسي  17  1  2اصول عقايد   350042

  فارسي  51  3  3اصول عقايد   350044

  فارسي  34  2  1فقه مقدماتي   350141
  فارسي  34  2  2فقه مقدماتي   350142

  فارسي  34  2  3فقه مقدماتي   350143
  فارسي  34  2  4فقه مقدماتي   350144

    799  46  جمع

ريـزي وزارت فرهنـگ و    ها بر اساس مصوبه جلسـه شـوراي عـالي برنامـه     اين سرفصل .ادداشتي
. هاي قبـل و بعـد از ايـن سـال اجرايـي شـده اسـت        بوده كه براي دوره 1376آموزش عالي در سال 

، )همچـون دروس اصـول عقايـد   (هـا و محتـواي دروس    عليرغم برخي تغييـرات در برخـي سرفصـل   

  .تغيير نكرده است چارچوب برنامه درسي فوق چندان
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دوره،  ي، مربوط به مقطع كارشناسيمعارف اسالم ياصل يها فهرست و مشخصات درس 3وستيجدول پ

 يالزام

شماره 

  درس

تعدد   نوع درس

  واحد

تعداد 

  ساعات

  زبان تدريس

  فارسي  34  2  1تفسير قرآن   350201
  فارسي  34  2  2تفسير قرآن   350202

  فارسي  68  4  1فقه   350221

  فارسي  68  4  2فقه   350222
  فارسي  51  3  3فقه   350223

  فارسي  51  3  4فقه   350224

  فارسي  34  2  1اصول فقه   350121
  فارسي  51  3  2اصول فقه   350122

  فارسي  51  3  3اصول فقه   350123

    425  25  جمع

 ي، مربوط به مقطع كارشناسيمعارف اسالم يتخصص يها فهرست و مشخصات درس 4وستيجدول پ

 يارشد دوره، الزام

شماره 

  درس

تعدد   نوع درس

  واحد

تعداد 

  ساعات

  زبان تدريس

  فارسي  68  4  1فقه االقتصاد   550221
  فارسي  51  3  2فقه االقتصاد   550222

  فارسي  51  3  3فقه االقتصاد   550223

  فارسي  34  2  االحكام اقتصاديآيات   552099

    204  12  جمع

  متن پرسشنامه. ب

  يمعرف: محور اول

  .دييان نمايخود را ب يو تجرب يسوابق علم -1

  يمنطق حاكم بر بازنگر: محور دوم

مانند (هايي داشته باشد؟  ژگييد چه ويو اقتصاد با يمطلوب رشته معارف اسالم يبرنامه آموزش -2
  ...)ري و يپذروز بودن، انعطافبه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            33 / 38

http://mieaoi.ir/article-1-456-en.html


  زاده محمدجواد شريف، محمدجواد رضائي، مهدي موحدي بكنظر .../طراحي دوره هايي نظري در دشواري        138

 

  روز شود؟ني و بهيارهايي بازبيد با چه معيبا يفعل يبرنامه آموزش -3
آموختگـان دانشـكده عـالوه    تا چه مهارت محور است؟ به نظر شما دانش يكنون يبرنامه آموزش -4

  د مجهز باشند؟يهايي با به چه مهارت يبر معلومات علم
رنـد؟  ينده دانشكده مورد توجـه قـرار گ  يبرنامه آد در يهترودكس تا چه حد با يمكاتب اقتصاد -5

  ت دارند؟ياولو يهاي مذكور از جهت آموزش يك از شاخهكدام
شناسي و اقتصاد و اي نوظهور مانند حقوق و اقتصاد، اخالق و اقتصاد، روانرشتههاي ميان دانش -6
هـاي مـذكور   ¬يـك از رشـته  رد؟ كدامينده دانشكده مورد توجه قرار گيد در برنامه آيتا چه حد با... 
  شتري دارند؟يب يت آموزشياولو
و  يهاي اقتصاد كم و اقتصاد تا چه حد به دانش و مهارت يآموختگان رشته معارف اسالمدانش -7

آمـوزش   يارتقـا  يكند؟پيشنهاد شما بـرا  ياز مزبور را برطرف ميا دانشگاه نيازمندند؟ آيسازي نمدل
  ست؟يسازي در دانشگاه چو مدل يدروس كم

  قيروش تلف: محور سوم

  تا چه توانسته است اهداف دانشگاه را محقق سازد؟ يكنون يبرنامه آموزش -8
شـنهاد شـما   يموفق بـوده اسـت؟ پ   يتا چه حد در آموزش اقتصاد اسالم يكنون يبرنامه آموزش -9
  ست؟ينده چيدر برنامه آ يفي آموزش اقتصاد اسالميو ك يكم يارتقا يبرا

 يدانيـد؟ الگـو  را تـا چـه حـد موفـق مـي     » اقتصاد«و » يمعارف اسالم«ق يتلف يكنون يالگو -10
  ست؟ينده چيبرنامه آ يشنهادي شما برايپ

  آموزش اقتصاد يجهان يتحوالت و استانداردها: محور چهارم

راتـي كـرده   ييسال گذشته چه تغ 15در طول  يعلم اقتصاد در عرصه جهان يآموزش يمحتوا -11
  است؟
راتي داشته است؟ ييچه تغ ياز جهت شكل يهاي معتبر جهان اقتصاد در دانشگاهآموزش رشته  -12

  ما در بر داشته باشد؟ يتواند براهايي را ميرات مذكور چه درسييتغ
السـالم تـا چـه انـدازه بـا      آمـوزش اقتصـاد در دانشـگاه امـام صـادق عليـه       ين و محتوايعناو -13

د بـر  يـ با ييهـا  نده تا چه حد و در چه حـوزه يبرنامه آن يمنطبق است؟ در تدو يجهان ياستانداردها
  تأكيد شود؟ يجهان يت استانداردهايرعا
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  نده كشوريازهاي آين: محور پنجم

نده بازار كار يازهاي حال و آيو اقتصاد تا چه حد با ن يرشته معارف اسالم يهاي كنون آموزش -14
  تناسب دارد؟

در دو ) ير دانشـگاه يـ و غ يدر دو بخـش دانشـگاه  (اقتصاد آموختگان ازهاي بازار كارِ دانشين -15
  نده چه گونه خواهدبود؟يدهه آ
ر يسه با سـا يالسالم در مقاآموختگان دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق عليههاي دانش تيمز -16

  انداز آن چگونه است؟راتي كرده و چشمييهاي اقتصاد در طول دو دهه گذشته چه تغ دانشكده
هـاي اقتصـاد    تيان با واقعيدانشكده تا چه حد در آشنا ساختن دانشجو يآموزش يبرنامه كنون -17

  ران موفق است؟يا

  يو معارف اسالم يدروس عموم يبازنگر: محور ششم

ا يـ ازمندنـد؟ آ يسـي ن يو اقتصاد تا چه حد بـه زبـان انگل   يآموختگان رشته معارف اسالمدانش -18
آمـوزش زبـان    يارتقـا  يشـنهاد شـما بـرا   يكنـد؟ پ  يرا برطرف مـ از مزبور يدانشگاه ن يدروس رسم

  ست؟يسي در دانشگاه چيانگل
ا دروس يـ ازمندند؟ آين يو اقتصاد تا چه حد به زبان عرب يآموختگان رشته معارف اسالمدانش -19
ـ    يارتقـا  يشنهاد شـما بـرا  يكند؟ پ ياز مزبور را برطرف ميدانشگاه ن يرسم در  يآمـوزش زبـان عرب

  ست؟يچدانشگاه 
ا يـ ازمندنـد؟ آ ين يو اقتصاد تا چه حد به معلومات قرآنـ  يآموختگان رشته معارف اسالمدانش -20

ر قـرآن  يآموزش تفس يارتقا يشنهاد شما برايكند؟ پ ياز مزبور را برطرف ميدانشگاه ن يدروس رسم
  ست؟يدر دانشگاه چ

ا يـ ازمندند؟ آيثي نيو اقتصاد تا چه حد به معلومات حد يآموختگان رشته معارف اسالمدانش -21
ث در يآمـوزش حـد   يارتقـا  يشنهاد شما برايكند؟ پ ياز مزبور را برطرف ميدانشگاه ن يدروس رسم
  ست؟يدانشگاه چ

ـ و اقتصاد تا چه حد به معلومات مرتبط با اصـول عقا  يآموختگان رشته معارف اسالمدانش -22 د ي
 يارتقـا  يشـنهاد شـما بـرا   يكنـد؟ پ از مزبور را برطـرف مـي  يدانشگاه ن يما دروس رسيازمندند؟ آين

  ست؟يث در دانشگاه چيآموزش حد
 يو اقتصاد تا چه حد به معلومات مرتبط با فقـه اسـالم   يآموختگان رشته معارف اسالمدانش -23

 يارتقـا  يشـنهاد شـما بـرا   يكنـد؟ پ  ياز مزبور را برطـرف مـ  يدانشگاه ن يا دروس رسميازمندند؟ آين
  ست؟يآموزش فقه در دانشگاه چ
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و اقتصاد تا چه حد به معلومات مـرتبط بـا اصـول فقـه      يآموختگان رشته معارف اسالمدانش -24
 يارتقـا  يشـنهاد شـما بـرا   يكنـد؟ پ  ياز مزبور را برطـرف مـ  يدانشگاه ن يا دروس رسميازمندند؟ آين

  ست؟يآموزش اصول فقه در دانشگاه چ

  ر موارديسا: محور هفتم

  .ديان كنيد بيشنهادي داريا پيفوق خواهشمند است اگر نكته  يعالوه برمحورها -25
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  141                                             1396 بهار، هجدهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 

 منابع 

نوآوري در مطالعات ميان رشته اي در حوزه علوم انساني در ايران؛ «، )1389(خاني، محمدحسن  .١
، شـماره  2دوره  اي در علوم انسـاني،  ، مطالعات ميان رشته»مطالعه موردي دانشگاه امام صادق

 .66-43، صص 2

مالحظـاتي در رويكردهـاي   : بومي سازي اقتصادي و اقتصاد اسالمي«، )1391(درخشان، مسعود  .٢
 . 71-33، صص 52، شماره 17هاي اقتصادي ايران، دوره پژوهش،»تطبيقي و مبنائي

  .صاددنياي اقت، روزنامه »فرار از دشواري هاي تكنيكي«) 1394خرداد  23(رحماني، تيمور  .٣
مباني نظري و روش شناسي مطالعات ميان رشـته اي،  در » ميان رشتگي«، )1387. (روالند، اس .�

پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، صـص  : سيدمحسنعلوي پور، تهرانتوين شده توسط 
3-40. 

ا ميـان رشـتگي بـه بهبـود يـادگيري      يـ آ«، )1387(التوكا، ليسا و لوييسـوويگت و كيمبرليفـات    .	
هـا و چشـم انـدازهاي     چـالش در» هـاي تحقيـق پـذير    پشتيباني نظري و پرسـش : د؟انجام مي

پژوهشـكده مطالعـات   : سيدمحسنعلوي پور، تهراناي، تدوين شده توسط  مطالعات ميان رشته
 .130-81فرهنگي و اجتماعي، صص 


، 27اقتصاد اسالمي، شـماره  ، »روش فلسفة علم اقتصاد اسالمي«، )1386(ميرمعزي، سيد حسين .
  .65-45 صص
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