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مطالعه  سزایی در رشد و تکامل علوم بشری داشته است.ه، نقش بیادگیری و آموزش در طول تاریخ

ین شاخه مهم از اقتصاد تواند به رشد اد اقتصاد کالن با رویکردی اسالمی، میدرست و آموزش کارآم

 ،نوشتار ی افزایش دهد. هدف از اینهای اسالمخصوص در جامعهه، تقاضا برای آن را بکمک نموده

، بررسی و نقد رویکردهای مطالعه و آموزش اقتصاد کالن با با روش تحلیل انتقادی انجام شده که

انتقادی برای  -دنبال آن از رویکرد تطبیقیهاست که ب در رشته اقتصاد اسالمی رویکردی اسالمی

اسالمی، آل سوی جامعه ایدهدر شرایط گذار جامعه به در مقطع کارشناسی ارشد آموزش این درس

دهد که نظریه اقتصاد کالن با رویکردی اسالمی، های پژوهش نشان میسخن گفته شده است. یافته

ی اقتصادی، تقاضای گیرتصمیمپژوهشی و -کافی و مؤثر تبیین نشده است. و در مراکز علمی طوربه

به همراه انجام ، انتقادی این درس -مؤثری برای آن وجود نداشته است. و اینکه آموزش تطبیقی 

 د.شومیبرای آن  مؤثر، موجب افزایش اثربخشی و تقاضای مطالعات آماری

 

 روش تطبیقی، رویکرد اسالمی ،کالن، آموزش اقتصاد كلیدي: كلمات

     JEL ,A20 ,E10 Z12: بنديطبقه

  

                                                                                                                   
 aalizadeh@atu.ac.ir                                               دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 1
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 مقدمه

 اقتصاد تدریس و آموزش و مطالعه کیفیت کارایی با ارتباط در اندیشگی بسته یک نوشتار، اینایده 

 برای که است. آموزشی اسالمی در رشته اقتصاد اسالمی، مقطع کارشناسی ارشد رویکردی با کالن

 یهااندیشه بتواند و باشد داشته کافی جاذبه درس این دانشجویان برای و مفید جامعه علمی،

چرا چون تبیین  .منعکس کند ،خاص طوربهکلی و اقتصاد کالن  طوربهرا در عرصه اقتصاد  اسالمی

 جاذبه دانشجویان برای نه و باشد مفید جامعه برای نه که شکلی بهبا عنوان اسالمی  یاقتصاد کالن

مؤثری برای آن گیران اقتصادی و حتی اجرایی در کشور تقاضای تصمیم سوی از نه و باشد داشته

 دکنمین ایجاد اسالمی یهنظربه نسبت بینیشخوحاصل که نه تنها تالشی است بیهوده و بی ،باشد

 یک مسلماً و است مباحثی چنین از دانشجویان جستن دوری موجب و دافعه دارای ،عکس به بلکه

ارزیابی  ، لزوماهمیت و ضرورت این بحث رود.می شماربه اسالمی کالن اقتصاد نظریه از منفی دفاع

در رشته اقتصاد  المیدرس اقتصاد کالن با رویکردی اس خصوصبهوضعیت تدریس متون اقتصادی 

تواند می، آنی مطالعه و آموزش هاشیوهی شناسآسیبد که باشمی اسالمی، مقطع کارشناسی ارشد

ی هاچالشکه یکی از  تر نماید چرات کم در این درس را تقویت و کاراآموزش اقتصاد اسالمی دس

مینه به نوع و در این ز پژوهشیات مؤسسی درسی و چه هاکالستدریس و پژوهش چه در سطح 

کار آمد و جذاب  تخاب راهگردد که انمباحث کالن با رویکردی اسالمی برمیشیوه تدریس و ارائه 

پژوهش  مسئله .قرار دهد تأثیرند مسیر آینده ادبیات اقتصاد اسالمی را تحت توامیبرای دانشجویان 

قتصاد اسالمی، مقطع دی اسالمی در رشته ای اقتصاد کالن با رویکرهامتنچرا " این است که

مشکل در روش پژوهش و تدریس است؟ یا " ، با تقاضای اندکی مواجه شده است؟کارشناسی ارشد

 روش استنباط یا....؟ 

خاص نظریه اقتصاد  طوربه: نظام اقتصادی و این است کهحدس اولیه و فرضیه این پژوهش 

پژوهشی و -و در مراکز علمی تکافی و مؤثر تبیین نشده اس طوربهکالن با رویکردی اسالمی، 

با نگرشی اسالمی وجود نداشته ی اقتصادی، تقاضای مؤثری برای ادبیات اقتصاد کالن گیرتصمیم

و آموزش تطبیقی اقتصاد اسالمی به همراه انجام مطالعات آماری )برای سنجش میزان  است

ها یگذارسیاستاجتماعی اثربخشی یعنی تغییر در رفتارها، روند متغیرها و پیامدهای اقتصادی و 

 د.شومیو...( موجب افزایش اثربخشی آن 

بخش اول مسئله پژوهش و  در دهی شده است:نوشتار پیش رو در شش بخش زیر سامان

 دهی مقاله آمده است.، فرضیه و سامانپرسش اصلی ،تبیین شده است و در ادامه ،اهمیت آن

در  ه اقتصاد اسالمی، مقطع کارشناسی ارشددر رشتوضعیت موجود آموزش اقتصاد کالن اسالمی 
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، بخش دوم س اقتصاد کالن با رویکردی اسالمیدر تدریموزشی ی آهاشیوهپیشینه برخی ایران  و 

ی اقتصاد کالن با رویکردی هامتنی شناسآسیبمقاله را تشکیل داده است. بخش سوم، ضمن 

در  "حل مسئله"فقدان رویکرد  از اسالمی در رشته اقتصاد اسالمی، مقطع کارشناسی ارشد

ی اقتصاد کالن با رویکردی اسالمی و فقدان مطالعات آماری و تجربی در آنها سخن گفته هامتن

انتقادی در  -د و بر رویکرد تطبیقیشومیدر بخش چهارم ارایه  است. رویکرد جدید پیشنهادی

جامعه  و استفاده از "ه ناسازگاردوگان"آموزش اقتصاد کالن با رویکردی اسالمی و دور ماندن از دام 

نموده است. بخش  تأکیدآل اسالمی( برای مطالعه کالن با رویکردی اسالمی آماری موجود )و نه ایده

 پایانی با خالصه و نتایج ، مقاله را به سرانجام می رساند.

 

 وضعیت موجود آموزش اقتصاد كالن اسالمي در ايران .1

نظام های اصول و دیدگاه  ،1990یر شوروی سوسیالیستی در دهه قبل از فروپاشی اتحاد جماه  تا

موازات  به های علوم اقتصادیمتون و واحدهای درسی در دانشکده اقتصاد سوسیالیستی در قالب

در ایران نیز تا واپسین روزهای  .شدی تدریس میدارسرمایهظام اقتصاد تدریس دروس اقتصادی ن

واحدهای درسی  ،های علوم سیاسی و اقتصادیدانشکده خصوصبه و هادانشگاهدر نظام شاهنشاهی 

پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز دانشجویان  .شدمی ریستد سوسیالیستیدر زمینه نظام اقتصاد 

مطالعه اجمالی  از ناگزیر، های اقتصادینظامکم برای مطالعه تطبیقی دست ،ی اقتصادهادانشکده

این متون همچنان  ،ی اقتصادیهانظامهای مربوط به ند که در کتابصاد سوسیالیستی بودنظام اقت

  .(1387 ،)برای مثال ر.ک: نمازی دباشمیدر دسترس 

 

، گرايش اقتصاد برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد جايگاه درس اقتصاد كالن در .1-1

 اسالمي

د که در باشمیی ارشد آنچه در این نوشتار مورد نظر است درس اقتصاد کالن در مقطع کارشناس

این درس با رویکردی اسالمی  ،اقتصاد اسالمی در آنها دایر است یی که رشتههادانشگاهبیشتر 

 ،با رویکردی تفکیکی (دانشکده اقتصاد) مانند دانشگاه تهران هادانشگاهالبته برخی  .دشومیتدریس 

جداگانه به رویکرد  طوربهیگری سال دمتعارف و در نیم کالنسال تحصیلی درس اقتصاد در یک نیم

 دو در درس این اقتصاد( دانشکده) طباطبایی عالمه دانشگاه در کهحالی. درپردازداسالمی می

تا کنون در دو  1396شته در سال ر این تأسیس بدو از تطبیقی تحلیلی رویکرد با تحصیلی سالنیم
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اقتصاد  ،دشومیمشاهده  (1-1) طور که در جدولهمان .شده استدرس سه واحدی ارائه می

 ، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایرانسرفصلی در وزارت علوم ،اسالمی در مقطع کارشناسی

 .شودی دولتی تدریس نمیهادانشگاهیعنی این مقطع در  .ندارد

بنا بر  ،اما درس اقتصاد کالن در رشته علوم اقتصادی مقطع دکتری گرایش اقتصاد اسالمی

های اقتصاد متعارف در قالب دو درس دو با همان سرفصل ،ای این گرایش مصوبصورت واحده

 سوخمن 1393و  1387 ،1369های و در مقطع کارشناسی ارشد برخی در سال دشومیواحدی ارائه 

گرایش با  بوط به برنامه درسی علوم اقتصادیمر ،ی دولتیهادانشگاهشده و تنها مورد فعال در 

محل نزاع در  ،اصطالحهپس ب 1.بازنگری شده است 139۵که آن هم در سال اقتصاد اسالمی است 

گرایش اقتصاد  ،درس اقتصاد کالن اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،این مقاله

  .دباشمیاسالمی 

 

 گرايش اقتصاد اسالمي در ايران ،هاي درسي فعال رشته علوم اقتصادي(. مقطع1-1جدول )

 
 1400، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران سال رت علوممنبع: وزا

  

                                                                                                                   
  .ریزی آموزشی شده استشورای عالی برنامه 1393 سال مصوب ،جایگزین رشته اقتصاد اسالمی ،این گرایش 1
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 در تدريس اقتصاد كالن با رويکردي اسالميموزشي ي آهاشیوهپیشینه برخي  .1-2

مندان به مباحث عالقه سوی از، اسالمی در ایران و خارج از ایرانمباحث اقتصاد کالن با رویکردی 

به این  1380 دهههای سال ازی که طوربهریج مطرح شد به تد هادانشگاهها و اقتصادی در حوزه

تر اقتصاد اد کالن اسالمی یا به تعبیر درستهایی با عنوان اقتصلیف کتابأکم شاهد تکم ،طرف

 بندی نمود:ن آنها را در سه رویکرد زیر دستهتواایم که میبودهکالن با رویکردی اسالمی 

کننده که البته سعی در نمادهای پرشمار خسته کارگیریهب از طریقرویکرد جبری اول: 

های شرعی در قالب نمادهای ط رفتاری توأم با الزامها و نوع روابمحدودیت ،گنجاندن قیدها

 ،مشکل ،یانکالن متعارف را برای دانشجو اداقتص جبری روابطفهم  که بعضاًاند نموده گوناگونی

تبیین و  ،اهمیت است حایزمی که در این بحث برای ما اما ویژگی مه .دکنمیآور غامض و بعضاً رنج

های کالن در سطح جامعه گذاریستسیااست که بریده از  یآموزش اقتصاد کالن کامالً دستور

است ، دافعه ایجاد کرده برای این روش وتفاوتی نوعی بی دانشجویان، ایبراسالمی است و این نیز 

هیچ  ر رشته اقتصاد اسالمی، مقطع کارشناسی ارشد،د ی که دانشجوی درس اقتصاد کالنطوربه

 فاصله بینیابد و این نمی ،گذرده در جامعه اطراف او میپیوندی بین این مطالب و آنچه ک

یکی از دالیل  این رشته، های موجود و مباحث صرف نظری و دستوری در متون درسیواقعیت

یران اقتصادی است که عبارت دیگری از وجود گودن آنها در نزد دانشجو و چه بسا تصمیمب ارزشبی

 .(1378 ،الزامل و بن جیالنی) دباشمی، برای آموزش این درس آنها از سوی تقاضای کم

های گسترده و عالمانه در اقتصاد اسالمی با پژوهش براساسی ارزشمند که هامتنالبته یکی از 

صدد تطبیق ر آمده است، بدون آنکه دربه رشته تحریر د "المیاقتصاد کالن با رویکرد اس" عنوان

یف سوی این رویکرد جبری با استفاده از نمادهای تعرهآید، باقتصاد کالن متعارف و اسالمی بر بین

  .(1384 ،)میرمعزی شده برای گنجاندن قیود اسالمی، متمایل شده است

تنها به  ،ی نداردده از رویکرد ریاضی و جبررویکرد دیگرکه گویی عالقه چندانی به استفادوم: 

های اسالمی در ماهیت بازارها و یدگاهاقتصاد کالن بسنده کرده و به نوعی د سطح ارتباط بازارها در

)برای نمونه: مورد مالحظه قرار داده است  را در سطح کالن اقتصادی حاکم بر آنهانوع هنجارهای 

 .(2004 ،الجارحی

گنجد، مطالعه حسین عسکری و همکاران که با کمی تفاوت در این دسته می نمونه دیگری

، از اندک طوربهاست که  "درآمدی بر اقتصاد اسالمی" ( از دانشگاه جورج واشنگتن با عنوان2014)

از تعریف مفهوم   اقتصاد اسالمی یک مفهوم یا متغیربرای تمایز بین تعریف  "I"نمادهایی با پیشوند 
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بر مدار ادبیات اقتصاد کالن  اده نموده است. ولی غالباً یا  متغیر مشابه آن در اقتصاد متعارف، استف

هیم و بدون عمیق شدن در مفا لیل اقتصاد اسالمی حرکت کرده استمتعارف در تبیین و تح

 را دنبال نموده است. های اسالمی، یک نگاه تطبیقی بسیار کلیاسالمی و یا استناد به آموزه

آوری آنها در های کالن و جمعدادهساختار توزیع  بر الزامات، خاص خود  برخی در رویکردسوم: 

هایی هایی در زمینه مالیاتدادهاند و مثالً در یکی از مقاالت خود به مودهن تأکیدجامعه اسالمی 

ارتباط بین بودجه  اند وههای هدف پرداختگروه در بینآوری شده کات و توزیع منابع جمعزهمچون 

ی تعدیل در عبارتبهاند و از یک نوع حسابداری ملی اسالمی و بال کردهاسالمی را دن هها و مالیدولت

این  .رسدنظر میم مفید است اما بسیار ابتدایی بهکه گرچه یک گا اندهسخن گفت ،حسابداری ملی

ثباتی سعی در تفکیک مباحث ا، "تئوریزه کردن اقتصاد کالن" عنوان انویسنده در مقاله دیگر خود ب

 اقتصادشناسی یا مراحل را برای انجام پژوهش در زمینه ارائه نظریه ه و نوعی روشو دستوری داشت

البته این مطالعه در حدود سه دهه قبل بوده و ما اثری  ،ستا کرده دنبال اسالمی رویکردی با کالن

سعید  ه:)برای نمون ایمهدر زمینه اقتصاد کالن با این رویکرد تاکنون نیافت یاز ادامه آن یا تحقق متون

  .(200۵و  1991 ،طاهر

ادبیات اقتصاد اسالمی در  گران متعهد و تالشگر در عرصهضمن ارج نهادن به تمام این پژوهش

ی اقتصاد کالن با هامتنچرا " این است که، پرسش بینانه علمیبندی و تحلیل آزاد و واقعیک جمع

، با تقاضای اندکی مواجه شده شددی اسالمی در رشته اقتصاد اسالمی، مقطع کارشناسی اررویکر

 "است؟

 

 نقد وضعیت موجود .2

ادبیات اقتصاد کالن با رویکردی اسالمی برای اولین بار در ایران در قالب چندین متن درسی و 

بهبود چندانی در  تأثیرکمک درسی و مقاله، راه به دانشگاه پیدا کرده است اما چرا این متون، 

ای کالن کشور نداشته اند؟ و چرا در بازار آموزش، تقاضای بسیار هآموزش اقتصاد کالن و سیاست

 کمی برای آن وجود داشته است؟
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 ي اقتصاد كالن با رويکردي اسالميهامتني شناسآسیب .2-1

ی کنیم و تا آنجا که مربوط به شیوه ارائه مطالب اقتصاد شناسآسیباینجاست که باید این مسئله را 

مربوط  در رشته اقتصاد اسالمی، مقطع کارشناسی ارشدادگیری دانشجویان کالن برای تدریس و ی

 .است نمودهاین مقاله به آن توجه  ،دشومی

مجموعه ای از مبانی بینشی و ارزشی، نهادها و روابط بین آنها که  عنوانبهطرح اقتصاد کالن 

د است، اما اثربخشی بیانگر بخشی از نظام اقتصاد دستوری با رویکردی اسالمی است، گرچه مفی

 پایینی دارد. لذا در بازار آموزش، تقاضای بسیار کمی برای آن وجود دارد چرا؟

چون طرح نظام کالن دستوری، پیوند بسیار کمتری با واقعیت کالن اقتصاد جامعه امروز 

 اسالمی دارد.

بخشی از علوم  عنوانبهمندان به اقتصاد اسالمی، این دانش دستوری را چون مسلمانان و عالقه

 شمرند اما اثری برای آن در صحنه عمل و هدایت اقتصادی جامعه نمی بینند.دینی، مقدس می

های مختلف درباره چگونگی عملکرد، ای است از دیدگاهاقتصاد کالن شامل مجموعه"چون 

صادی تنظیم آن در یک چارچوب منطقی یا یک مدل و ارایه مبنایی برای اینکه کدام سیاست اقت

ای از باید و نبایدها را مشاهده که با طرح نظام دستوری، مجموعهحالیدر "بایستی طرح و اجرا گردد

واقعیت  های مختلف درباره چگونگی عملکرد، در نتیجه آن را برای عمل درند و نه دیدگاهکنمی

در جامعه رویکرد اسالمی، دانش اقتصاد کالن با  صورتاینبینند، در جامعه اسالمی، مناسب نمی

گیرد یعنی آنچه منظور بوده، رخ نداده و آنچه تاکنون به نام کالن اسالمی در ادبیات شکل نمی

 موجود اقتصاد اسالمی شکل گرفته، منظور نبوده است. 

بایست یک جایگزین مناسب برای اقتصاد کالن متعارف چون دانش اقتصاد کالن اسالمی می

 د؟ چه باید کر چنین نیست.باشد که این

و در بین دانشجویان، تقاضایی  هادانشگاهپژوهش مسئله محور اقتضا دارد که بپرسیم چرا در 

یت موجود اقتصاد ایران( نیست؟ ارتباط با وضعنوپا )البته به شکل دستوری و بی برای این دانش

نظام صرف  چرا اقبال و استقبالی از این ند.باشمیاقتصادی  -های اسالمیکه مؤمن به آموزهحالیدر

که مؤمن حالید؟ درشومیان اقتصادی دیده نگیرتصمیمدستوری )و نه اثباتی( اقتصاد کالن در بین 

 ند.باشمیاقتصادی  –های اسالمی به آموزه
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 ي اقتصاد كالن با رويکردي اسالميهامتندر  "حل مسئله". فقدان رويکرد 2-2

اقتصاد  بودن کاربردی دارند تأکید آن بر کالن داقتصا بزرگمحور اصلی که بسیاری از اقتصاددانان 

ر این د .دهندگی و تبیین علت نوسانات اقتصادی از سوی اقتصاددانان استقدرت توضیح ،کالن

نوسانات کوتاه  تأثیردنبال تبیین علت تحلیل اقتصاد کالن به :گویندزمینه اسنودن و همکاران می

یعنی رشد  GDP کننده روند بلندمدتعیینت تجاری و عوامل هایسیکلیا  GDPمدت در 

 نظری و دقیقاقتصاد کالن یک علم  :نویسدمیبالنچارد  .(200۵ ،وین، )اسنودان اقتصادی است

های اقتصادی در برابر ها و مدلها و نظریهایده  در آنکه  است کاربردی علم یک بلکه نیست خاص

ی اقتصادی یا تعدیل هاایدهها و نظریهیت این ند و در نهاشومی ارزیابی اقتصاد در خارجی ایقحق

که از تحوالت عقب عالوه، اقتصاددانان کالن برای اینبه .(1997 ،)بالنچارد گردندمی دند و یا رشومی

، دانش خود را به روز کنند ها و مسایل جدید قرار دادهد مرتباً خود را در جریان دیدگاه، باینمانند

روارد که در زمینه اقتصاد کالن ها دانشگاهاستاد اقتصاد منکیو  گری گوری .(1381 ،)مشیری

پس از چند سال دست و پنجه نرم کردن با ی مفید و معتبری به رشته تحریر درآورده است هاکتاب

عضو مؤثر شورای مشاوران اقتصادی  عنوانبهی اقتصادی در واقعیت جامعه امریکا هاچالشمسایل و 

کالن در  با مروری بر جریانات اقتصاد 2006 ستعفایش از این شورا در سالدنبال اهکاخ سفید و ب

کلی  طوربهآیا اقتصاددانان کالن یا اقتصاددانان  :پرسدمی خود یلیلتحو  یک مقاله بسیار ارزشمند

مسائل  تنها ،کالس درسآیا قرار است دانشمندی باشد که در  ؟قرار است مهندس باشند یا دانشمند

وی  ؟مهندس به حل مشکالت و مسائل اقتصادی بپردازد عنوانبهیا  ؟تدریس کند راتئوریک 

ی دقیق را ارایه و هانظریهخداوند، اقتصاددانان کالن را روی زمین قرار نداد تا تنها "نویسد: می

در ادامه  .(2 :2006 ،)منکیو "حل مشکالت عملی جامعه قرار داد آزمون کنند بلکه آنان را برای

های جدید و کینزی و بعد کالسیک ،س از بیان و اندیشه اقتصادی از کالسیک و نئوکالسیکمقاله پ

قتصاد در مطالب پایانی د که مربوط به آموزش اکنمیرا مطرح  یتسؤاال ،های جدیدنزییباالخره ک

یه به خاطر نظریه نظربهعالقه کمی  ،انگذارسیاستدانشجویان مانند نویسد: . او میمقاله است

د و چطور سیاست کنمیدر عوض آنها عالقه دارند تا دریابند که چگونه دنیای واقعی کار  .ارندد

آیا پژوهشگران اقتصاد  .(19 :2006 ،)منکیو ند عملکرد اقتصادی را بهبود بخشدتوامیعمومی 

 شناسی مؤثر و کارآمدی در طرح و آموزش اینوص در سه دهه اخیر در ایران، روشخصهاسالمی ب

اطالع از اقتصادی که هم اکنون در ایران جریان دارد مباحث ارتباط و بینش نداشته اند؟ آیا بیدا
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آکادمیک در زمینه اقتصاد اسالمی، راه خود را پیموده است؟ آیا طرح و آموزش و پژوهش اقتصاد 

 محور؟-محور بوده تا مسئله-اسالمی و از جمله اقتصاد کالن موضوع

، در طول چهاردهه پس از پیروزی انقالب اسالمی که شاهد فشار جامعه دانشگاهی اقتصاد

سابقه ارزش درصدی، کاهش بی 40 تا 10های گذاری، تورمقاضای گسترده، کمبود شدید سرمایهت

سابقه و عرضه محدود و نرخ بیکاری باال بوده است، کدام نظریه یا چارچوب پول ملی، رکود بی

هنگی ایران را برای تحلیل و حل مسئله در طرح کالن اقتصاد نظری سازگار با وضعیت بومی و فر

  ایران را توصیه نموده است؟

های واقعیت ،آید که با روش دانش متعارف اقتصادعلم اقتصاد اسالمی آنگاه پدید میچون 

بینی و نیز کنترل و های زندگی آنان تبیین و پیشرفتار و پدیده ،زندگی مسلمانان مانند کنش

 .(1394، رفیعی آتانی) شوندمدیریت 

( متولد شد و هنوز 1929-33همه می دانیم که اقتصاد کالن متعارف پس از بحران بزرگ )

ید، درصد و رکود شد 26از این بحران بزرگ و جلوگیری از تکرار نرخ بیکاری  "درس آموزی"سنت 

عالوه به خاطر به د.های سیاستی در بین اقتصاددانان ادامه داردر سطح نظری و تجربی و توصیه

 کالن، اقتصاد سطح درهای موجود ل اقتصاد کالن با توجه به واقعیتافزایش توانایی تحلیل مسائ

الت اقتصادی متناسب با نوع شود تا به حل مشکمی اتخاذ دانانجدیدی از سوی اقتصاد رویکردهای

چوب جدیدی چار (،2004) رو تیلو (2000) برای نمونه رومر .های جدید اقتصادی نائل شوندپدیده

به جای  ،تیلور–در چارچوب پیشنهادی رومر  .ندکنمیبرای رویکرد تحلیلی اقتصاد کالن مطرح 

 (تعدیل تورم) IPو به جای عرضه کل خط  (سیاست پولی) PM ،تیلورطبق قاعده  LM منحنی

تحلیلی  رویکرد ،IS-LM-AS ، به جای رویکرد تحلیلی سنتیقرار داده شده است. بنابراین

، میرجلیلی) شماردمزیت برای آن برمی یازدهپیشنهاد شده است که رومر   IS-MP-IAمدرن

ی های در ایران هستیم که براساس پایهرسد امروز نیازمند آموزش اقتصاد کالننظر میبه (1392

ر درمانگ"و  "حل مسئله"های ایران، تدریس گردد و رویکردی نظری و آماری سازگار با واقعیت

برای محصوالت دانشگاهی، تقاضای مؤثر ایجاد  صورتاینداشته باشد. در "ی اقتصادیهاچالش

نند از توامیخواهد شد و مشاوران اقتصادی، جایگاهی مشابه مشاوران حقوقی خواهند یافت چون 

 منافع بخش عمومی و خصوصی در عرصه اقتصاد در عمل و صحنه زندگی واقعی دفاع نمایند.
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 ي اقتصاد كالن با رويکردي اسالميهامتندر  دان مطالعات آماري و تجربي. فق3-2

رویدادهای "و  "نیازها" ،"هامسئله" ،"هاچالش"تاریخ اقتصادی نشان داده است که همواره 

در این راستا انجام  .های موجود شده استی جدید یا اصالح نظریههانظریهموجب ظهور  ،"اقتصادی

 اقتصادی ادبیات در بارز نمونهیک  (1941کوزنتس ) د مطالعه آماری سایمونمطالعات آماری مانن

 نگاه برای را زمینه و شد کینز از پس مصرف جدید نظریات ارائه موجب که دباشمی بیستم قرن

مطالعات آماری  فقداناین بنابر .های اقتصادی فراهم نمودنتیجه تحلیل تر به مصرف کالن و دردقیق

موجب  ،صورتاین در چهد شومیبیات اقتصادی اسالم از این زاویه بیشتر احساس و تجربی در اد

انجام این  .دشومیی جدید اقتصادی با رویکردی اسالمی هانظریهاصالح و حتی ارائه  ،پویایی

رویکرد  ،. در این رابطهکندرویکرد مطالعاتی راز تقاضای اندک برای اقتصاد اسالمی را آشکار می

سو معتقد به استقالل کامل ادبیات اقتصاد اسالمی از یکردی است که قائلین به آن از یکانزوایی رو

ای برای گونه داللت مفید فایدهند هیچتوامی، اقتصاد متعارف نصاد متعارف هستند و از نگاه آنهااقت

اسالمی از از سوی دیگر این تفکر قائل به ضرورت برخورداری از اقتصاد  .اقتصاد اسالمی داشته باشد

موضع شناسی از در حوزه معرفت و یک مبنای فکری مستقل از مبنای فکری اقتصاد متعارف است

ف این رویکرد در ارتباط با رود اما نقطه ضعشمار میقوت به نقطهبرخوردار است که یک  مستقلی

با و د چرا چون روشی برای رسیدن به نتایج اقتصادی ندارد شومیهای خارجی مشخص عینیت

ی این تفکر همواره در عبارتبهکند نمی برقرار رابطه هم اقتصادی خارجی هایعینیت و وضوعاتم

وقت به عینیات خارجی برگشت ندارد به خورد و هیچاز انتزاع در درون مبانی دور می سطوحی

ا عینیت شود و چون روشی برای حرکت از مبنا تتعبیر دیگر از انتزاع آغاز شده و به انتزاع ختم می

 ،تواند با مسائلی چون فقرندارد عمالً نسبت به مسائل اقتصادی و وقایع پیرامونی منزوی شده و نمی

آنکه در ادبیات اقتصاد کالن  نتیجه (139۵، زندی وزریباف ) رابطه برقرار کند .... بیکاری و ،تورم

 -تاکنون آثار آموزشی شروع شد 1936که عمدتاً با کار بزرگ جان مینارد کینز در سال متعارف 

های نظری اقتصاد کالن اند و در کنار ارائه پایهداشته "1حل مسئله"موفق بودند که نگاه  ایپژوهشی

اند ای در سطح اقتصاد کالن جامعه خویش برآمدهراهبردهای مشخص و در پی حل مسئلهبا ارائه 

فقط به ارائه بخش دستوری و پژوهشی اقتصاد کالن با رویکردی اسالمی یا  -اما آثار آموزشی

 (حال گذار به جامعه مطلوب اسالمیو نه موجود و در)تجویزی آن هم در جامعه اسالمی مفروض 

حل در کنار طرح مباحث نظری و مبنایی اسالمی دریغ و یا اگر از ارائه راهبرد و راه پرداختند

                                                                                                                   
1 Problem Solving 
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راهبردها برای جامعه در این  یعنی  "باید باشد" اند به جامعه آرمانی اسالمی نظر داشتند کهننموده

طرح و ارائه  ،نوآوری این پژوهش. ندشومیحل مشکل و مسئله تلقی نراه اً لزوم ،حال گذار اسالمی

در محیط جامعه کنونی ماست که در حال گذار به جامعه مطلوب اسالمی  "حل مسئله"رویکرد 

، لص بوده و برای رسیدن به آنمی خادر حال شدن و رسیدن به جامعه اسالای که جامعه .است

یک ضرورت  ،ارذدر شرایط جامعه گ ،همراه با مطالعات تجربی و آماری انتقادی -رویکرد تطبیقی

 .آموزشی است

   
 رويکرد جديد پیشنهادي .3

انتقادی اقتصاد اسالمی به همراه انجام مطالعات آماری -، مطالعه و آموزش تطبیقیرسدمی نظربه

اثربخشی یعنی تغییر در رفتارها، روند متغیرها و پیامدهای اقتصادی و  )برای سنجش میزان

اگر مطالعه و آموزش اقتصاد  د.شومیها و...( موجب افزایش اثربخشی آن یگزارسیاستاجتماعی 

های نظری و خاص، بدون ارایه تحلیل طوربهعام و اقتصاد کالن با رویکردی اسالمی  طوربهاسالمی 

ماری( با هدف تغییر وضعیت موجود اقتصاد کشور به سوی وضعیت مطلوب و تعالی تجربی )تحلیل آ

های صرف نظری در قالب متون درسی تدریس ن، مورد پژوهش قرار گیرد و یافتهو اثربخشی آ

اما فاقد کارآمدی بوده و  -رودشمار میام بایسته پژوهشی در عرصه دین بهگرچه یک گ-شود

کننده ارزش بازاری این کاالی دانشی و دینی ود. تقاضایی که تعیینآن نخواهد بتقاضایی برای 

های و سیاست هانظریهاز سوی دیگر، رشد و تکامل اقتصاد کالن در گرو بررسی و تحلیل  است.

کالن اقتصادی در عمل است. یعنی تکامل تدریجی دانش اقتصاد کالن، براساس تأیید و ردهایی 

دلیل بیگانگی  یک د عملکرد اقتصاد در جامعه مورد نظر دارند.است که خاستگاه آماری و شواه

سازان اقتصادی با متون اقتصاد کالن دستوری، فقدان ادبیات و شواهدی دانشجویان و تصمیم

کارهای اقتصادی ها و راه، سیاستهانظریهتجربی است که بتواند تأییدی بر موفقیت و کارآمدی 

د که مطالعه تطبیقی اقتصاد کالن اثباتی دهمیهمه نشان و این مبتنی بر نظام کالن دستوری باشد

ها و نش جامعه اقتصادی نسبت به دیدگاهموجود، زمینه استفاده از روند آماری اقتصاد و واک

د و ضمن پیوند با واقعیت اقتصادی جامعه کنمیهای اقتصادی با رویکردی اسالمی را فراهم سیاست

 براساساقتصادی در کشورهای مختلف و مکاتب اقتصادی گوناگون،  و استفاده از تجربیات دانش

 د.شومیتر نزدیک آل کالن دستوریعام و خاص اسالمی به الگوی ایده اصول موضوعه
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  "دوگانه ناسازگار"دور ماندن از دام  .1-3

ی هادانشگاههای اخیر رشد کیفی و کمی خوبی داشته است. دبیات اقتصاد کالن متعارف در دهها

ای بهره دبیات در قالب متون اصلی و ترجمهی اقتصاد( به فراخور خود، از این اهادانشکدهایران )

ادبیات اقتصاد کالن با رویکردی اسالمی نیز برای اولین بار در ایران در دهه اخیر در قالب  اند.برده

 تأثیرچرا این متون،  اند اماکرده چندین متن درسی و کمک درسی و مقاله، راه به دانشگاه پیدا

یکی از دالیل ناکارآمدی  اند؟های اجرایی کالن کشور نداشتهچندانی در بهبود آموزش و سیاست

یعنی  آموزشی و پژوهشی است. "دوگانه ناسازگار"این دو دسته از متون در کشور ما، افتادن در دام 

نگی ناسازگار با فروض و فرهمطالعه و آموزش اقتصاد کالن متعارف در فضا و محیطی بومی و 

کالن با رویکردی اسالمی در چارچوب و اصول  های آن )دوگان اول( و مطالعه و آموزش اقتصادیافته

اقتصاد متعارف، در  رسدمی نظربه روش و رویکرد اقتصاد کالن متعارف )دوگان دوم(موضوعه و 

ببرهای آسیا( نیز در چنین چنین دوگانی رشد نکرده است. اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی )

اند بلکه در دام اقتصاد متعارف اسیر نشده دامی گرفتار نیامده است. یعنی ببرهای اقتصادی آسیا

نقاط قوت اقتصاد غرب را گرفته اما در سرزمین و مناسبات بومی و نهادهای فرهنگ آسیایی و 

اند. لذا توسعه پایدار را بنیان نهادهبا  دیرینه خود، نهادها و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی سازگار

متون آموزشی و پژوهشی آنها برخاسته از مناسبات نهادی خودی است که بوی فرهنگ و خالقیت و 

تحقق یافته در  د. در نتیجه آنها مجبور نیستند از مطالعات آماری تماماًدهمیتکنولوژی آسیایی را 

و  هانظریهصادی، استفاده کنند بلکه برای اصالح اروپا و آمریکا در تدریس و پژوهش و تحلیل اقت

م اما ما چگونه در دا ند.کنمیی اقتصادی خود به آمار عملکردی در کشور خودشان تکیه هاسیاست

 ایم؟گرفتار آمده "دوگانه ناسازگار"

وجود یم؟ برای تغییر وضعیت مدهمیما اقتصاد اسالمی را به چه هدفی مطالعه کرده و آموزش 

، به میزانی که مطالعه و پژوهش و آموزش اقتصاد اسالمی در این ی وضعیت مطلوب اسالمیبه سو

 راستا توفیق داشته باشد، اثربخشی خواهد داشت.

 

 انتقادي در آموزش اقتصاد كالن با رويکردي اسالمي -رويکرد تطبیقي .2-3

فرهیخته دانشگاهی و امروز راز ماندگاری جریان اقتصاد نهادی و تقاضا برای آن در بین قشر 

دهندگی رویدادهای اقتصادی گرایی، قدرت توضیحوم اقتصادی، قوت استدالل، واقعیتدانشجویان عل

های او در محیط اقتصادی و واکنش نسبت به در سایه شناخت بهتر انسان و کنش و تکیه بر نهادها
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های سالمی بلکه تمام جریاناقتصاد ا د. نه تنها نظریهباشمیرخدادهای اقتصادی در جامعه امروز 

نند ضمن بیان نقاط ضعف و قوت نظریه توامیدانشی هترودوکس در پرتو مطالعه تطبیقی و انتقادی 

رقیب و نظریه پیشنهادی، به طرح ایده و دفاع از کلیت نظریه خود بپردازند. مطالعه تطبیقی تنها 

ها، بلکه میدان نمایش کاستی کنار هم آوردن وجوه اشتراک و تفاوت دو یا چند نظریه نیست

ها و اشتباهات آنها براساس سنجه درست منطقی و علمی است که در این رهگذر نظریه ضعف

 ند به اثبات و تأیید خود بپردازد و ماندگار شود.توامیاقتصاد کالن با رویکردی اسالمی 

بین جوامع  آیا جریان فکری اقتصاد اسالمی چنین حضوری در اندیشه و عمل اقتصادی در

 اسالمی داشته است؟

، اقتصاد اسالمی با شناخت "مطالعه تطبیقی"با حضور در میدان رقابت  رسدمی نظربه

جامعه  ی اقتصادیهاچالشگرایی و نگاه مسئله محوری و حل های روشی، الگوسازی، واقعیتکاستی

واری در ساحت اندیشه و ای خود، به درخت تنومند و استهای اندیشهاسالمی معاصر و تقویت بال

ند ماندگارتر از گذشته با تقاضای دانشیان اقتصاد مواجه توامید که شومیدانش اقتصادی تبدیل 

 گیری بیشتر از مزایای رویکرد مطالعه تطبیقی است.بیات اقتصاد اسالمی نیازمند بهرهگردد. پس اد

ی نظری هاهستیم که براساس پایهدر ایران امروز نیازمند آموزش اقتصاد کالنی  رسدمی نظربه

ی هاچالشدرمانگر "و  "حل مسئله"های ایران، تدریس گردد و رویکردی و آماری سازگار با واقعیت

برای محصوالت دانشگاهی، تقاضای مؤثر ایجاد خواهد شد و  صورتاینداشته باشد. در  "اقتصادی

نند از منافع بخش توامیافت. چون مشاوران اقتصادی، جایگاهی مشابه مشاوران حقوقی خواهند ی

های واقعی دفاع نمایند. یکی از کاستیعمومی و خصوصی در عرصه اقتصاد در عمل و صحنه زندگی 

های جامعه در حوزه اقتصاد و رفتارهای ادی دستوری، نادیده گرفتن واقعیتارایه نظام اقتص

هیچ  بندد، بلکهی و واقعیت آنها میاقتصاد یهاپدیدهنه تنها چشم بر  صورتایناقتصادی است. در 

اصطالح نظام اثباتی رقیب ندارد. دیدگاه رقیبی که ههای بی در برابر فروض غیرواقعی دیدگاهموضع

چه بسا بر سرنوشت اقتصادی بسیاری از اقتصادهای دنیا از جمله اقتصاد کشورهای اسالمی سایه 

ها مطرح شد ازارها که ابتدا از سوی کالسیکب برای توضیح بیشتر؛ اصل تسویه دائمی افکنده است.

گذاری از قیمت تسویه شده در بازار، جایی در نظام دستوری اقتصاد روی بنگاه در قیمتو دنباله

 .(و اثباتاً )نفیاً یا خرد با رویکردی اسالمی ندارد کالن

اقتصاد ی مناسب اقتصاد طرف تقاضا و طرف عرضه و اینکه هاسیاستو یا تفسیر، اهمیت و 

اسالمی چه تجویزی برای وضعیت رکودی یا رکود تورمی اقتصاد موجود و در حال گذار دارد؟ با چه 
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سازوکاری؟ و در صورت اعمال سیاست طرف عرضه، مالک آزمون کارایی این سیاست چیست؟ و 

بردن  کارهکه برای اولین بار پارکین با ب 1983چه نسبتی با عدالت دارد؟ و.... و یا پس از سال 

ها در بازار کاال، نیروی کار، ه معرفی آنان پرداخت و بحث ناقصیهای جدید باصطالح کنیزی

مطرح شد و دیدگاه حاکم مبنی بر اطالعات کامل در این بازارها را زیر سؤال برد و از  اعتبارات و...

ن زیادی قرار ی اقتصادی جامعه سخن گفت و مورد استقبال جامعه دانشگاهی و دانشجویاهاواقعیت

و  )نفیاًهای دستوری ندارد ها و توصیففزایش یافت(، هرگز جایی در تحلیلگرفت )تقاضا برای آن ا

وجه به ت ی اقتصادی دستوری )البته براساس اجتهاد پویا،هانظامپس گرچه طرح و تبیین . (اثباتاً

تی با رویکردی آور( الزم است اما طرح اقتصاد اثباشناسی اطمینانعنصر زمان و مکان و موضوع

گیری و تأیید یا رد و یا تغییر اقتصاد اسالمی را ناگزیر از موضعکم پژوهشگر تطبیقی است که دست

نماید و البته نظام اقتصادی اثباتی موجود و در سوی وضعیت مطلوب اسالمی میهواقعیت موجود ب

های اقتصادی با اندیشهد. لذا طرح باشمیموجود و در دسترس  حال گذار، تنها گزینه مورد بررسی

 :دالیل زیر کارایی بیشتری داردبه شکل تطبیقی در شرایط کنونی بهرویکردی اسالمی 

 .نظام اقتصادی اسالم وجود ندارد آموزش ادبیات مدونی برای اول:

د برای باش میاسال های اقتصادی با رویکردیاندیشه کنندهمنعکس کارامدی کهمتون  :دوم

 .و اقتصاد کالن وجود ندارد درس اقتصاد خرد

خاطر ادامه تحصیل و پژوهش در مقطع باالتر و حضور در بازار کار دانشجویان این رشته به :سوم

باید واحدهای درسی اقتصاد خرد و اقتصاد کالن دوره کارشناسی ارشد اقتصاد را بگذرانند و این 

 ت.بیقی میسر اساز رهگذر رویکرد تطمهم 

 

 بازگشت به خويش در اقتصاد و دانش اقتصادي .3-3

راستی چرا آسیا و آفریقا، ناگزیر باشند تا اقتصاد برخاسته در اروپا و امریکا را فرا گیرند و عمل 

 کنند؟

چرا خود و سرنوشت خویش را در اقتصاد، به کالسیک سنتی، کنیزی، کالسیک جدید، کنیزی 

 جدید و... بدهیم؟

را در سرزمین و جایگاه تمدنی کهن خود، رویکرد و مکتب اقتصادی خودی نداشته باشیم؟ چ

و مانند آن. مگر این  "اقتصاد تمدنی تولید محور"، مکتب "اقتصاد تمدنی عرضه محور"مکتب  مثال

دست نیامده ه، از حقایق آشکار شده اروپا و امریکا ب"ی رشد اقتصادیهانظریه" خصوصبهرویکردها 
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مند به حقایق نظام طوربه( پس ما هم 2001 ،جونز ؛1989، رومر ؛1961 ،ست؟ )ر. ک:  کالدورا

 آشکار شده اقتصاد خود مراجعه کنیم و با تصحیح روند آنها به حل مشکالت بومی نایل آئیم.

ای از مکاتب ارتدوکس و اقتصاد کالن موجود که در مجموعه در زمینه استفاده از دانش

ها با دیدگاه اسالم )برداشت اقتصادی با رویکردی رخی دیدگاهکنده شده است، گاهی بهترودکس پرا

ایی سنتی و ها و نظریات نهادگرنی دارد. برای نمونه برخی دیدگاهپوشااسالمی( نزدیک و حتی هم

اسالمی در متون -ی اقتصادیهاداف و هنجارهای اقتصادی با آموزهها، اهجدید در زمینه انگیزه

های اول طور که در سدهقرابت و سازگاری دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. همان ، بعضاًیاسالم

هجری، مسلمانان در نهضت ترجمه فلسفه و بلکه علوم یونان باستان، چنین بهتر گزینی دانشی را 

ترجمه براساس اصول موضوعه اندیشه اسالمی انجام دادند و بعدها به پرورش فلسفه اسالمی پس از 

 فلسفه یونان قدیم همت گماردند. 

 

ي اقتصاد كالن با هاسیاست. چالش جامعه آماري براي آزمون تجربي الگوها و 4-3

 رويکردي اسالمي

آل، بحثی صد درصد اسالمی بوده و از الگو برای جامعه اسالمی ایده ممکن است برخی بگویند بحث

اسالمی است( قابل قبول و قابل  ن گفت کامالًتوامینونی )که هنوز کنمیند برای جامعه اسالتوامین

از تأمل، رویکرد دیگری مناسب  تجربه باشد در نتیجه نتایج تجربی آن نیز معتبر نیست. اما پس

نماید چون طرح مسایل اقتصادی در چارچوب الگوی اسالمی و ناظر به جامعه اسالمی موجود می

د که تقاضای مؤثری در مجامع شومیآل، موجب دهبرش و سطحی از جامعه اسالمی ای عنوانبه

های ند با تکیه بر آموزهتوامیی برای ادبیاتی شکل بگیرد که گیرتصمیمعلمی و دانشگاهی و مراکز 

و در طول زمان  اقتصادی جامعه اسالمی امروز برسدهای عملی برای حل معضالت حلاسالمی به راه

ی گذار برای رسیدن به های الگوهایه برای اصالح و رفع کاستو به تدریج در فرآیندی تکاملی، زمین

د و این اقبال و پژوهش بیشتر، پس از تقاضا و احساس نیاز کردن به این شومیآل فراهم الگوی ایده

طرح الگو به شکل ذهنی  د.باشمیان اقتصادی گزارسیاستالگوها از سوی دانشجویان، پژوهشگران و 

امروز را با تمام مشکالت د که جامعه شومیهر اسالمی، موجب شو تجریدی برای آرمان

بودن و  آور شویم که مفیدن فرار از حل آنها به کلیاتی رویاش، غیراسالمی تلقی کرده، ضماقتصادی

اما طرح الگو با توجه به وضعیت جامعه و تمدن اسالمی  ایم.حقق آنها را به آینده موکول کردهت

آل سوی جامعه مطلوب و ایدهموجود را بهروزمان، زمینه اصالح جامعه موجود، ضمن حل مشکل ام
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ر مصلح و منجی بشریت )امام د که این اندیشه یعنی اصالح جامعه برای ظهوکنمیاسالمی فراهم 

 ( ریشه در اعتقادات ما دارد. عصرعج

 

با رويکردي اسالمي( براي مطالعه كالن  آلايدهاستفاده ازجامعه آماري موجود )و نه  .5-3

 اسالمي

گویی، بازار سرمایه، پول، کاال و خدمات  ند(باشمیعالوه با این الگوهای تجریدی )هرچند درست هب

که برعکس، دانیم. درحالیداری و یا غیراسالمی میسرمایهو نیروی کار در جامعه موجود را سکوالر، 

ی برخ قص و ضعف و کاستی و احیاناًند اما با اصالح و رفع نواباشمیتمام این بازارها اسالمی 

اسالمی خواهند شد  ، الگوهای کامل اسالمی، یا کامالًدور بودن از اصول موضوعه اسالمی ها وتورش

 ند.شومیتر اسالمی نزدیک آلایدهو یا به جامعه 

در  اسالمی است اما آیا بازار سرمایه و نظام مالی در جامعه امروز ایران، غیراسالمی است؟ مسلماً

آیا بازار تهران، قم، اصفهان، شیراز و مشهد  د.کنمیمواردی، رفتارهای غیراسالمی در آن خودنمایی 

نیست و باید آنها را با آموزش، ایجاد  آلایدهاسالمی است اما هرگز  و تبریز غیراسالمی است؟ مسلماً

د و این هدف با رهاسازی تر کرنزدیک آلایدهساختار و نهادهای اسالمی بازار، به بازار اسالمی 

د یا پرداختن به این شومیها و بازارهای ایران اسالمی موجود و طرح الگوهای ذهنی محقق بخش

ند؟ شومینزدیک  آلایدهبازارها و اصالح آنها از طریق الگوهایی است که بتدریج به الگوهای 

یل کافی، از میزان تورش الگوهایی که به شواهد آماری وضعیت موجود تکیه دارد تا پس از تحل

عیت در وض فضای اقتصادی آنها با فضای اقتصادی اسالمی کاسته شود و بتدریج تکمیل گردند.

های مالی در زمینه بانکداری بدون ربا و چه بازار سرمایه از صورت چه، در بخش مالی وکنونی ایران 

و بورس  م کنونی ایران و مشتریانکه رفتارهای مردکنیم درحالیهای بانکی استفاده میو ترازنامه

های اسالمی و تحلیل اقتصادی اسالمی در پژوهش عنوانبهها لزوماً رفتاری اسالمی نیست اما بانک

گیرند خوب همین استناد آماری چرا ی بدون ربا مورد استفاده قرار میبازار سرمایه اسالمی و بانکدار

 ؟نباشد ...تورم و  ،اشتغال ،غیرهای کالن اقتصاد مانند بیکاریمت هدر زمین

 این است کهو استفاده و جاذبه علمی و عملی برخی الگوهای پیشنهادی  تأثیریکی از علل عدم 

ند و هرگز با شومیای تلقی صله دارند، یک اثر علمی کتابخانهچون با واقعیت موجود جامعه فا

د. لذا مورد نقد و تجزیه و تحلیل و نشومیو رفتارهای خرد و کالن اقتصادی جامعه تحلیل ن هاپدیده

که حالیا نقص و کاستی آنها روشن شود. درگیرند تدر جامعه اسالمی موجود قرار نمی بررسی آماری
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دهندگان این الگوهای خرد و کالن اسالمی، ادعای صحت و کامل بودن آنها را ندارند یک از ارایههیچ

 روند. شمار میها و اصول اسالمی و اقتصادی بههتی خاص و برداشتی محدود از آموزو تنها قرائ

دف مردم و مسئوالن آن بنا به د که هباشمی، کشوری مانند ایران منظور از جامعه اسالمی

رفتاری اسالمی دارند  مردم این جامعه، است و غالباً ها، حاکمیت کامل اسالم در تمام بخشفرض

قوانین و  .های مکتبی و اخالقی اسالم تورش داردشردی خالص نبوده و با اصول و ارزگرچه در موا

گهبان قانون اساسی نهادهای اسالمی در مجلسی اسالمی تقنین و اسالمیت آن هم توسط شورای ن

یک . آل اسالمی استحال گذار به جامعه ایده ای درجامعه ،جامعه مورد نظر .تضمین شده است

ان استناد و آمارهای موجود در جامعه و بازار امک ،مهم چنین تعریفی از جامعه اسالمیداللت 

، با ساله 1۵00در کشورهایی است که در ادامه فرهنگ و تمدن اسالمی  خصوصبهاسالمی موجود 

د و تنها آن بخش از رفتار و ندهعنوان کشور اسالمی به حیات اجتماعی و اقتصادی خود ادامه می

است علم اقتصاد کالن بدیهی  .دباشمیقابل استناد ن، بینی اسالمینهادهای اقتصادی مغایر با جهان

 :ایآمده از چنین جامعهدستبه

 .آل استایده اسالمی جامعه از برخاسته علم سوی به تکامل حال در تدریج به اول:

گشای مسائل اقتصادی کنونی جامعه باشد که وظیفه اصلی اقتصاد کالن ند مشکلتوامی دوم:

 .دباشمی

بستر مطالعات اقتصادی و آماری پژوهشگران مسلمان در عرصه  ،اسالمی و بومیاین علم  سوم:

  .دباشمیاقتصاد 

  سازد.بینانه نمایان های بازارهای کنونی را به شکل واقعند ناقصیتوامی چهارم:

عمدتاً در چارچوب نظام اقتصاد  که تفاوت اقتصاد کالن با رویکرد اسالمی با اقتصاد متعارف

رسند ده تکیه کرده و به سیاست خاصی می، این است که آنها بر حقایق آشکار شاست یرداسرمایه

آنها را با لحاظ اصول ، ضمن بهره گرفتن از روندهای آماری و حقایق آشکارشده ،اما رویکرد اسالمی

 در اقتصادی نشداوضعیت  یمطالعه و بررس. پذیرداسالمی و نهادهای دینی و بومی میموضوعه 

 اسالمی جامعه تحقق تظرمندهد که دانشمندان و فقیهان آن روزگار نشان می اسالمی ولیها قرون

 اند وهای همان جامعه استفاده کردهاند و برای حل مسائل اقتصادی جامعه خود از دادهنمانده خالص

کارهای ها و راهبرای جامعه موجود عصر خویش به تجویز سیاست ،اسالمی هبا اصول موضوع

 مسئوالن به را نظرش آنکه از لقب، (قمری 182 - 113) برای مثال ابویوسف .صادی پرداختنداقت

 غزالی .ها در روزگار خود پرداختئه دهد به بررسی علل افزایش قیمتگذاری حکومت اراقیمت
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به تشریح مسائل موجود در معامالت تهاتری قبل از تبیین منافع ناشی از  (قمری ۵0۵ -4۵1)

 ، کههمچنین در قرون هفتم و هشتم هجری .ل و توصیف عملکرد اصلی آن پرداختز پواستفاده ا

 خلدونای مانند عبدالرحمان ابندانشمندان برجسته ،اجتهاد در اقتصاد اسالمی به اوج خود رسید

ی اقتصادی را درون بستر هاپدیده ،میالدی (1416 - 1364) الدین مقریزیو تقی (1466– 1332)

 ینی را در اختیاراصول و قوان ،خلدونابن .تاریخی آن روزگار بررسی و تفسیر نمودند اجتماعی و

دهنده چگونگی تغییر ماهیت مسائل اقتصادی در طول مراحل مختلف تمدن گذاشت که توضیح

مقریزی تفسیر خود از تورم عنان گسیخته مصر را در آن روزگار با تکیه بر شواهد  .بشری بود

حال چرا ما از این تجربه . (22 :2002 ،)یسری احمد در جامعه خود ارائه نمودتاریخی و جاری 

توجه به مشکالت اقتصادی جامعه ره نجوییم و اقتصاد اسالمی را بیقدر در تاریخ اسالمی بهگران

 اسالمی آموزش دهیم؟

 

 اسالمي در حاشیه اقتصاد متعارف شبهه منفي بودن طرح اقتصاد .6-3

 د. یعنی اوالًباش میاسال های غیرگر، متأثر از ارزشل است که ذهن پژوهشاین شبهه وقتی قابل قبو

ر خاص طوربهطور عام و اصول موضوعه علم اقتصاد با رویکردی اسالمی هبه مبانی دینی اسالم ب

 بپذیرد. تأثیرهای حاکم بر اقتصاد متعارف ل نیز از اصول موضوعه و پارادایمآشنا نباشد و در عم

گذاری کالن سلط بر اقتصاد متعارف برای بنیان، ناگزیر از مطالعه و بلکه تعالوه بر این دو نکته

پذیری مذموم نیست بلکه بدون این تأثیراسالمی خواهیم بود یعنی نه تنها این آشنایی به معنای 

این آشنایی و آنهم درحد تسلط کافی، امکان تبیین رویکرد اسالمی وجود ندارد. دلیل این مطلب 

ر غیرآشنا به اقتصاد، هرگز در تبیین اقتصاد با رویکردی اسالمی موفق نیست و گپژوهش است که

کافی به  آموخته اقتصاد بوده ولی تسلطکه دانش ابت کرده است. حتی کسانیگذشته هم این را ث

قاعده و اصل عقالیی این مبنا، لزوم آشنایی با  آن ندارند در این زمینه توفیق چندانی نداشته اند.

اصول اسالمی برای آن علم است و این کبرای  تأسیسوز و تحوالت آن برای ارایه و تولید و علم امر

عالوه بر این بر مبنای تعریف حداکثری علم  کلی و عقالیی برای تمام علوم اجتماعی جاری است.

ها و اصول و نظریات علوم امروزی که (، بخشی از یافته1397 ،دینی به مفهوم وسیع )ر. ک: رجبی

گیرد و مرو علوم دینی یا اسالمی قرار میآور باشد، در قلآور یا اطمینانعلم ،ن علمای عالم به ایبر

ت. همچنین، اسالمی عدم آشنایی با آن به منزله محروم کردن خود از بخشی از علوم اسالمی اس

 .توجهی به تاریخ علم خاص نیستمعنای شروع از صفر و بیکردن علوم، به
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 ي دستوري با رويکردي اسالمي هاسیاستاز مطالعه آماري براي ارزيابي استفاده  .7-3

سازان اقتصادی با متون اقتصاد کالن دستوری، فقدان تصمیمگانگی دانشجویان و یک دلیل بی

و  هاسیاست، هانظریهبر موفقیت و کارآمدی ادبیات و شواهدی تجربی است که بتواند تأییدی 

د که مطالعه دهمیهمه نشان د و اینباش میر نظام کالن دستوری اسالکارهای اقتصادی مبتنی براه

نش جامعه اقتصادی تطبیقی اقتصاد کالن اثباتی موجود، زمینه استفاده از روند آماری اقتصاد و واک

د و ضمن پیوند با کنمیی اقتصادی با رویکردی اسالمی را فراهم هاسیاستها و اهنسبت به دیدگ

معه و استفاده از تجربیات دانش اقتصادی در کشورهای مختلف و مکاتب واقعیت اقتصادی جا

 کالن دستوری آلایدهاصول موضوعه عام و خاص اسالمی به الگوی  براساساقتصادی گوناگون، 

این  "های اقتصادیواقعیت" ی توجه بهعبارتبهضرورت مطالعه تجربی و آماری و  د.شومیتر نزدیک

 ،های جهان واقع هستندسازی پیچیدگیی اقتصادی که در پی سادههانظریهاست که در چارچوب 

توان به می، د لذا در مطالعات آماریشومیهای واقعی نادیده انگاشته بسیاری از ابعاد و پیچیدگی

 .(1392 ،رفوگر )ر. ک: خدیوی اند، دیده نشدهثر متغیرهایی را دید که در نظریهنوعی ا

، با رویکردی اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد یس اقتصاد کالنیکی از اصول مهم در تدر

)روشی که برای  استیران و سایر کشورهای اسالمی( توجه به مطالعات آماری )ناگزیر از کشور ا

ی، متون اصلی اقتصاد کالن، روی اقتصاد دارسرمایهی اقتصاد کالن هاسیاستو  هانظریهتصحیح 

ی هاسیاستو  هانظریهای آماری را دلیل موفقیت یا شکست ند و روندهدهمیآمریکا انجام 

رعملی های غید و جنبهکنمیرا از حالت انتزاعی خارج  هانظریهها و . که مدلاقتصادی می گیرند(

ه د و جنبشومیتر برای حل مشکالت اقتصاد کالن منجر های واقعیحلنمایاند و به راهآنها را می

ی محض و هانظریه ای که معموالًد، مشکل یا کاستیکنمیرا تقویت  شناسی اقتصاد کالنموضوع

داف کلی، د. آیا اگر اقتصاد اسالمی از محدود شدن در طرح مبانی و اهکنمیغیرکاربردی را تهدید 

های که بازخورد توصیهریطوربههای عملی در جامعه اسالمی دست بزند، فاصله گرفته و به هدایت

و ارقام تجزیه و تحلیل شود و اثربخشی )مقایسه عملکرد با اهداف اعالم  دستوری و نظری با آمار

شده و میزان تحقق اهداف( نظام دستوی و راهبردهای اقتصاد اسالمی، مورد سنجش قرار گیرد، بر 

ی اقتصادی هاواقعیتد؟ و فاصله اش از عالم محض نظری با شومیرشد و بالندگی آن افزوده ن

د؟ به چند دلیل، الگوی نظری و عملی اقتصاد کالن با رویکردی شویمجامعه اسالمی کمتر ن

جای جامعه آرمانی و مدینه فاضله اسالمی باید برای جامعه عادی و در حال گذار به هاسالمی، ب

 سوی جامعه آرمانی اسالم باشد:
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)ع( طالبهمه افراد جامعه، خلق و خو و رفتار و کردار اقتصادی و اخالقی پیامبر)ص( علی بن ابی .1

 فاطمه زهراء)س(، سلمان، ابوذر و اویس قرنی را ندارند حتی اگر دارای تربیت اسالمی باال باشند.

ای ای گوشههحلهای ایثارگر، که راههای حدی نیست. یعنی انسانالگوی اسالمی برای حالت .2

که  خصوصبهد گیرند، مبنای الگوی اقتصادی قرار نمینکنمیهای خود انتخاب را براساس ارزش

 آزمون رفتار آنان هم، بسیار دشوار است.

های عادی است که چه بسا اقتصادی برای انسان -طراحی، تدوین و تبیین الگوهای رفتاری  .3

یی که رفتار غیرقرآنی دارند یا دچار ناهنجاری های اقتصادی هستند، زندگی هاانساندر کنار 

 ند.کنمی

های انسانی و ی سرمشقونه اعلی، تنها نوعی معرفلی و نمی عاهاانسانتبیین رفتارهای  .4

های اقتصادی مفید است یت موجود با وضعیت مطلوب و تحلیلاسالمی است که برای مقایسه وضع

 این است کهی متعارف و معمولی است که در جامعه اسالمی، فرض بر هاساناناما مبنای الگوها، 

 ه اسالمی هستند.دست کم، نصف آنها دارای تربیت و انگیز

چنین بوده( افرادی با که در جامعه صدر اسالم نیز اینچنان)هم در جامعه متعارف اسالمی .۵

های دینی نافع شخصی هستند یا نسبت به ارزشدنبال مهرفتارهای غیراسالمی وجود دارند که ب

ا برای چنین دانند. بنابراین الگوهمتعهد به انجام و رعایت آنها نمیاعتقاد بوده و خود را بی

یعنی این الگوها  سوی جامعه آرمانی اسالم هدایت کنند.هند تا آنها را بشومییی نیز طراحی هاانسان

یافته جود غیرمطلوب به سوی جامعه توسعهای که در حال گذار از وضعیت موباید برای جامعه

 اسالمی است، مفید، عملی و قابل اجرا باشند.

وجود  د، حتماًشومیتأمین منافع فردی منجر به منافع جامعه  ه این دلیل که قبول نداریمب .6

گری در تولید کاالهای عمومی، در این الگوی ی در بعد نظارت و حاکمیتی و تصدیدولت اسالم

دینی است که متناسب با این قلمرو و وظایف و -کالن اسالمی توجیه دارد و دارای مبنای نظری

 های اقتصاد مالحظه شود.ای آن با سایر بخشهریف شود و لینکبراساس این مبانی، باید در الگو تع

، ، اقتصاد کالن، اقتصاد بخش عمومیچون اقتصاد خردهای آن همصاد اسالمی )و شاخهاقت

اقتصاد منابع و محیط زیست و...( باید بتواند برای وضعیت موجود اقتصاد در کشورهای اسالمی و 

ی هانظریهکارهای آن، برای جامعه جهانی، بردها و راهشمول بودن راهبلکه با توجه به جهان

ی نظری اقتصاد کالن، پس از بیان فروض هامدلمتناسب و سازگاری ارایه دهد. برای نمونه، برخی 

اولیه مدل و اهداف و مبانی نظام دستوری اقتصاد کالن با رویکردی اسالمی، از مدل کنیزی و 
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ند و فاصله خود را با واقعیت و رویکرد حل کنمیاولیه یاد  مدل عنوانبههای مبتنی بر آن، تحلیل

ند که به همین نسبت از کارآیی الزم دور بوده و کنمیچنان حفظ مسئله کالن جامعه اسالمی هم

در چند دهه  این است کهتقاضای مؤثری برای چنین ادبیات اقتصادی وجود ندارد. توضیح مسئله 

تورم رکودی یا رکود کل کمبود عرضه و فشار تقاضا و وضعیت اخیر، جمهوری اسالمی ایران از مش

چنان بر ادبیات ، همسازی نظریهای علمی و مدلبرد. ولی ما در باالترین تالشتورمی رنج می

 کنیزی متعارف اصرار داریم.

یا قانون اساسی ما که به همت عزیزانی در حدود چهار دهه پیش تنظیم و تصویب گردید، در 

از سوی رهبری  44ی اصل هاسیاستای با ابالغ ی نیازمند متمم بوده که تا اندازهدبخش اقتصا

و اختیارات  13۵8کنندگان و خبرگان ملت در سال شد. ولی نظریه دولت در نزد تصویبترمیم 

های اخیر با چالش جدی مواجه شده است، بیانگر دولت در عرصه اقتصاد، که در سال گسترده

حالی است که در اقتصاد د. این درباشمیبه وظایف و گستره دولت در اقتصاد نظریه جدیدی نسبت 

اند که جای بخش خصوصی را مندی رسیدهمتعارف از نقش حداقلی دولت به نقش متعادل و هدف

وییم در صدر گد و یا میکنمیاشغال نکرده ولی نقش فعالی در اقتصاد کشورهای پیشرفته ایفا 

ا در جامعه اسالمی تورم بوده، هرگز منشاء پولی نداشته و علتش خشکسال، هاسالم، اگر برخی سال

قحطی و جنگ آن هم به شکلی موقتی بوده است. ولی در عصر حاضر که نه تنها پول اعتباری بلکه 

پول دیجیتال و بیت کوین و مانند آن را در مبادالت جهانی شاهدیم و تورم منشاء پولی هم دارد 

 ی از سوی اقتصاد اسالمی قابل ارایه است؟ چه نظریه و راهبرد

د؟ آیا منحنی فیلیپس کنیزی، شومیبرای بیکاری و اشتغال کدام مدل و منحنی توصیه 

برای  های دینی و اسالمی سازگار است؟کنیزی جدید و... کدامیک با آموزهگرا، کالسیک، پول

و تعامل جامعه اسالمی با سایر کشورها الملل ستانی چطور؟ مبادالت بینه مالیاتمالیات و نرخ آستان

 چگونه است؟

الی تأمین م"در برخی کشورهای اروپایی با نام  "اقتصاد اسالمی" طور کهآن رسدمی نظربه

نیازمند طور گشایی حتی در جامعه غیراسالمی پرداخته، همینمشهور شده و به مشکل "اسالمی

د. تا باشمین و اقتصاد بخش عمومی و مانند آن ها از جمله اقتصاد کالرشدی متوازن در سایر بخش

ن دهد و ادبیات ، عیار خود را نشا2008چون بحران مالی در رویایی با رویدادهای اقتصادی هم

ای پایدار یهنظر بهکم تصحیح و تثبیت شود و ضمن مواجه شدن با تقاضای مؤثر، اقتصاد اسالمی کم

 گردد. و ماندگار در ادبیات اقتصادی موجود تبدیل
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 متعارفآموزش اقتصاد كالن در رويکرد مبتني بر شواهد .3-8

اشاره کرده  FRED1 به رویکرد داشبورد ،یکی از جدیدترین مقاالت در زمینه آموزش اقتصاد کالن

کند تا از نمودارها و می ککمبه در آموزش و تدریس اقتصاد کالن به استاد و دانشجویان  ی کهروش،

ی اقتصادی فدرال رزرو کمک بگیرند تا برای هادادهالس درس از طریق ی کالن در کهاداده

 مندز ودیوگ .)دانشجویان جذبه بیشتری داشته باشد و فهم اقتصاد کالن را آسانتر و کارآمد تر نماید

پسون و یلو و دیوید لاوغجم عااین رویکرد از سوی سه نویسنده مهم اقتصادی یعنی ( 2019جو باکار

هایی که در زمینه اقتصاد کالن در فضای یدترین کتابجددر یکی از   2017ال جان لیست در س

در این میان آقای دیوید لیپسون که مسئولیت  .برگزیده شده است ،اقتصاد رفتاری نوشته شده است

عهده دارد و یکی از گرایش های اصلی او بر روارد را هادانشگاهبیان مبانی مبتکرانه رفتار انسانی در 

 عنوانبه ، کالن اقتصاد آموزش برای را رویکرد نای دو تن دیگر ،اقتصاد کالن است به همراه نیز 

به این شکل که آنها پرسش های واقعی در زندگی اقتصادی مردم  .دان کرده انتخاب درسی متن یک

یعنی به وقایع جاری اقتصادی در سطح کالن در کالس درس می پردازند تا  .کنندرا مطرح می

ن اشجویان درباره محیط اطراف خود بهتر و بیشتر بدانند و آنچه که در جهان پیرامون خودشدان

 تأثیردهند و این نوع تدریس هم به خوبی در پاسخ به این پرسش ها شرح می رااتفاق افتاده 

این یکی  و بیشتری دارد. جاذبهدرس اقتصاد کالن ، کارایی و بیشتری دارد و هم برای دانشجویان 

بکار گرفته روارد هادانشگاهست که از سوی اقتصاددانان کالن آن هم در سطح هاروشتازه ترین  از

ی پولی و هاسیاست ،در طول چند دهه اخیربرای مثال ، خوب ما در ایران در سطح کالن .است شده

سیاست ،های مالی اگر بتوان آن را سیاست نامیدسیاست مباحث از ییک. برای نمونه ،مالی را داریم 

های مالیاتی به شکل ملی و در سطح منطقهد اعم از سیاستباشمیهای مالیاتی ما در سطح کالن 

 سطح در مالیاتی دیانموهایی که واکنش براساس هاسیاستتحلیل کارآمدی این که   ،ای و استانی

رویکردی باید در درس اقتصاد کالن با  ،دهندمی انجام حقوقی و حقیقی از اعم کالن و کشور

از سوی کسانی که در حکومت  هاسیاستچرا چون فرض بر این است که این  .اسالمی تحلیل شود

 کالن اقتصاد ستدریصورت در این .ند ارائه شده استشومیدینی و با داعیه و انگیزه دینی طراحی 

تواند به همراه می آمار و شواهد براساس مالی و پولی یهاسیاست تحلیل زمینه در اسالمی رویکرد با

 :آثار زیر را داشته باشد ،ی آن هم با رویکرد تحلیل انتقادیتحلیل آماری و اقتصاد

                                                                                                                   
1 FRED (Federal Reserve Economic Data) Dashboard 
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شواهد ارائه  براساسبه شکل ملموس و  رانظریه اقتصادی اسالم در این بخش از اقتصاد کالن  :اول

 .نماید

تر تر و واقعینزدیک ،رید بهتدند یک دهمیبه پژوهشگران و اساتیدی که این درس را ارائه  دوم:

 کند.برای ارائه مطالب در کالس درس ارائه 

آمار و  براساس. چون جذبه کافی دارد درس اقتصاد کالنبرای دانشجویان این رویکرد  سوم:

 در چارچوبی اسالمی است. هاسیاستشواهد واقعی جامعه ایران و همراه با تحلیل عملکرد 

 و کنندهند تصحیحتوامیگیران اقتصادی ی تصمیمبرانتایج این مطالعه و آموزش  چهارم:

 .گر باشدهدایت

ی هاسیاستهای اسالمی را در ارتباط با تواند آموزهمی تریمؤثر شکلبهچنین رویکردی  پنجم:

که قطعاً با فضای تجریدی و بدون  نماید تبیینتری گرایانه و درستاقعوصورت بهکالن اقتصادی 

 .نتایج متفاوتی خواهد داشت ،مالحظه شواهد واقعی

 

 .خالصه و نتايج4

 ، بررسی و نقد رویکردهای مطالعه و آموزش اقتصاد کالن با رویکردی اسالمیاین پژوهش با هدف

در سه دهه اخیر در ایران با این پرسش مهم آغاز  در رشته اقتصاد اسالمی، مقطع کارشناسی ارشد

نوپا )البته به شکل  ن، تقاضایی برای این دانشو در بین دانشجویا هادانشگاهشد که چرا در 

است؟ بخشی الزم را نداشته و چرا اثر ارتباط با وضعیت موجود اقتصاد ایران( نیست؟دستوری و بی

بندی و مورد نقد و بررسی قرار ویکردهای عمده در این زمینه دسته، رآنگاه با روش تحلیل انتقادی

 گرفت.

ر مستند تبیین شد و نتایج طوربهر محور آزمون فرضیه پژوهش، در ادامه، رویکرد پیشنهادی ب

 دست آمد:هزیر ب

 در رشته  انتقادی برای آموزش درس اقتصاد کالن با رویکردی اسالمی -رویکرد تطبیقی

 آلایدهسوی جامعه در شرایط گذار جامعه به اقتصاد اسالمی، مقطع کارشناسی ارشد

 اسالمی، مناسب است. 

 و در مراکز  کافی و مؤثر تبیین نشده است طوربهبا رویکردی اسالمی،  نظریه اقتصاد کالن

 ی اقتصادی، تقاضای مؤثری برای آن وجود نداشته است.گیرتصمیمپژوهشی و -علمی
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  موجب افزایش ، به همراه انجام مطالعات آماریانتقادی این درس -آموزش تطبیقی ،

 د.شومیبرای آن  مؤثراثربخشی و تقاضای 

  از دالیل ناکارآمدی متون اقتصادی با رویکردی اسالمی در کشور ما، افتادن در دام یکی

یعنی مطالعه و آموزش اقتصاد کالن متعارف  آموزشی و پژوهشی است. "دوگانه ناسازگار"

های آن )دوگان اول( و فرهنگی ناسازگار با فروض و یافتهدر فضا و محیطی بومی و 

روش و رویکردی اسالمی در چارچوب و اصول موضوعه و  مطالعه و آموزش اقتصادکالن با

   .)دوگان دوم( اد کالن متعارفرویکرد اقتص

  ی عادی است که چه هاانساناقتصادی برای  -طراحی، تدوین و تبیین الگوهای رفتاری

یی که رفتار غیرقرآنی دارند یا دچار ناهنجاری های اقتصادی هستند، هاانسانبسا در کنار 

 ند.کنمیزندگی 
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 منابع

استفاده از رویکرد شناسی آموزش در اقتصاد اسالمی با روش" .(1392) ، سعیدرفوگر خدیوی .1

 صص ،1392زمستان  ،77 ماره، شنوزدهمسال  ،شناسی علوم انسانی، روش"تحویل گرایانه

   .133تا  164

در علم دینی اهلل جوادی آملی و دکتر نصر بررسی تطبیقی رهیافت آیت" .(1397، ابوذر )رجبی .2

هار و تابستان ب، 18شماره  ،دهمدوره  ،پژوهشی علم و دین –، دو فصلنامه علمی "سازتمدن 

 .9۵-122، صص 1397

های علم اقتصاد اسالمی به مثابه ها و محدودیتظرفیت ،مبانی" .(1394) عطاءاهلل ،رفیعی آتانی .3

تابستان  ،۵8ره شما ،پانزدهمسال  ،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،"علم بومی

1394.   

ترجمه نصراهلل خلیلی تیر تاشی . (1378هلل و بن جیالنی، بوعالم )، یوسف بن عبداالزامل .4

 .، چاپ اول، تهرانه آموزشی و پژوهشی امام خمینیمؤسس

رویکرد بایسته آموزشی در مواجهه اقتصاد " .(139۵) حسین ،زندی و مهدیسید ،زریباف .۵

، دانشگاه ردهمین نشست تخصصی اقتصاد اسالمیوعه مقاالت چهامجم، "ماسالمی با پارادای

 .تربیت مدرس

مروری بر تحوالت آموزش و پرورش در اقتصاد کالن در جهان و " .(1381) ، سعیدمشیری .6

  .11شماره  ،81تابستان ، های اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش"ایران

پژوهشگاه فرهنگ سازمان انتشارات ، یاقتصاد کالن با رویکرد اسالم .(1384، حسین )معزیمیر .7

 .و اندیشه اسالمی، چاپ اول

ژوهشنامه انتقادی پ ،"بررسی دو متن درسی در اقتصاد کالن" .(1392) سیدحسین ،میرجلیلی .8
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