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پذیري تدوین محتواي متون درسی رشته اقتصاد  بررسی امکان
  الگویی براي آن ئۀاسالمی و ارا

  
  *دکتر مرتضی عزتی

  
و الگـوي   چهـارچوب ) 1: حاضر، بررسی دو پرسـش و پاسـخ بـه آنهاسـت    مقاله  هدف

  آیــا) 2 و مناسـب بـراي تـدوین متـون دروس مصـوب رشـته اقتصـاد اسـالمی چیسـت؟         
  وجـود دارد؟  مصـوب رشـته اقتصـاد اسـالمی     سـی بـراي دروس   امکان تـدوین مـتن در  

  مقالــه ابتــدا بــا معرفــی چهــارچوبی نظــري و تحلیــل آن،  ،مناســب یپاســخ ئــۀبــراي ارا
با مـرور فهرسـت   کند و سپس  راي تدوین متون درسی اقتصاد اسالمی ارائه می الگویی

ایـن   تطبیقـی  تحلیلبه ) 1اقتصاد خرد اسالمی براي نمونه، (تفصیلی یک درس مصوب 
ارچوب و هـ نتیجه اصلی این است که این چ. پردازد ارچوب پیشنهادي میهفهرست با چ

ویژگـی اصـلی    نُـه الگوي مناسب براي تدوین متون درسی رشته اقتصاد اسـالمی داراي  
 نظـر گرفتـه   عمـده در  طوربه  1در فهرست مصوب درس اقتصاد خرد اسالمی  کهاست 

  .شده است
  

  
  ها کلید واژه
  الگوی، اقتصاد اسالمی، اقتصاد خرد، متن درس ،نتدوی

  
                                                                                                                                        

  )mezzati@modares.ac.ir(. نشگاه تربیت مدرساستادیار اقتصاد دا * 
  20/6/91: تاریخ پذیرش        20/3/91: تاریخ دریافت

mailto:)mezzati@modares.ac.ir


 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی/  2

  مقدمه
یک درس و رشته، وجود محتواي مکتـوب مناسـب    ئهي بسیار مهم در اراموضوعهایکی از 

ارزیابی محتواي منابع « در مقاله ،)1388(و همکاران  عزتی .است و جذاب براي دانشجویان
در یـک بررسـی تجربـی،     )اسالمنمونه بررسی درس اقتصاد صدر ( ،»میالدرسی اقتصاد اس
  .اند یک منبع درسی را نشان داده ئهاهمیت و نقش ارا

. استمتکی به وجود محتواي مناسب براي آن  ،طور جدي گسترش یک رشته نیز به
به تصویب شوراي گسترش آموزش عـالی رسـید امـا بـه     1387رشته اقتصاد اسالمی در سال 

و  ي مـرتبط یکی از علتهاي آن را نبود کتابهـا توان  می. مطلوبی نیافتمختلف گسترش  لعل
چیستی محتواي مناسـب   همچنین، باید گفت که. تواي مناسب براي درسهاي آن دانستمح

محتواي درسهاي اقتصاد اسالمی بر پایـه آن تـدوین شـود،     بایست میو پایه و رویکردي که 
بـراي  . المی اسـت رشته اقتصاد اسـ  له بخشی از چالشهاي رو در رويئروشن نیست و این مس

بـه بررسـی   نظران باید بپژوهشگران و صاح ،حمایت از این رشته و گسترش اقتصاد اسالمی
ــافتن راه  ــن موضــوع و ی ــد  کــاريای ــراي آن بپردازن ــی بررســی   .مناســب ب ــه درپ ــن مقال ای

  .ه الگویی براي تدوین فهرست و محتواي درسهاي اقتصاد اسالمی استئپذیري و ارا امکان
تـدوین مـتن درسـی بـراي دروس     امکان آیا : مقاله نیز چنین استاصلی این  پرسش

و  چهـارچوب مصوب رشـته اقتصـاد اسـالمی وجـود دارد؟ و اگـر ایـن امکـان وجـود دارد         
رضـیه اصـلی مـا در ایـن پـژوهش چنـین       دو ف الگوي مناسب براي تدوین این متون چیست؟

المی وجـود دارد و  امکان تدوین متن درسی براي درسهاي مصوب رشـته اقتصـاد اسـ   : است
 الگـوي  »1 اقتصاد خرد اسالمی«درس به کار گرفته شده در فهرست مطالب مصوب  الگوي
شـده اسـت بـراي    تالش در این مقاله . درسی اقتصاد اسالمی استبراي تدوین متون  یمناسب
نظري موضـوع، الزامـات    با مرور مباحثشود و  روش پژوهش بیان ابتدا  به این سؤال، پاسخ
بـا بررسـی دانـش اقتصـاد     ، سـپس  گـردد وشـن  رهاي تدوین متـون درسـی ایـن رشـته     و نیاز
 .شـود پذیري به کارگیري این مباحث نظري در رشته اقتصاد اسالمی ارزیابی  امکان ،اسالمی
بـراي تـدوین محتـواي مکتـوب ایـن دروس تبیـین       ) کلـی  یچهـارچوب (الگویی  ،آنپس از 

بـر پایـه   را ) طبـق فهرسـت مصـوب   ( »میاقتصاد خرد اسال«سپس یک درس  و خواهیم کرد
  .شود ه میئبندي ارا در پایان جمع. کنیم ه میئتحلیل و نتیجه آن را اراالگوي پیشنهادي 

تدوین متن درسی بـراي دروس اقتصـاد    است کهمدعاین مقاله تأیید بنابراین، هدف 
پـذیر   نامکـا طبق برنامـه مصـوب    »اقتصاد خرد اسالمی«ور خاص براي درس طاسالمی و به 

  .است
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  روش پژوهش
اما این پژوهش از جهت شمول اعضاي جامعه . پردازي است بخش اصلی این پژوهش نظریه

موردي است کـه بـه بررسـی محتـواي درس اقتصـاد خـرد اسـالمی         یپژوهش ،مورد بررسی
هاي نمونه درس هاي نظري و داده داده. روش گردآوري اطالعات اسنادي است. پردازد می

نظـري و نیـز اسـناد مصـوبات      از منـابع  بررسـی اسالمی به عنوان موضوع مـورد  اقتصاد خرد 
  .آید به دست می عالی شگسترش آموز شوراي

نخسـت، یـک   گفتنی اسـت کـه در بخـش     ،در زمینه روش تجزیه و تحلیل پژوهش
تبیین نظري براي ارایـه الگـوي مناسـب تـدوین متـون درسـی رشـته اقتصـاد اسـالمی انجـام           

درس اقتصـاد خـرد اسـالمی بـا      آن تحلیل محتواي تطبیقی فهرست مصـوب در پی . شود می
  . شود ه میئپیشنهادي انجام و نتیجه ارا) الگوي(ارچوب هچ

 
 اشاره نظري .1

بـه اختصـار،   ی در ابعـاد مختلـف،   سـ با توجه به گستردگی مباحث مرتبط با تدوین متـون در 
  :کنیم نکاتی را بررسی می

  
  متون درسی برنامه درسی و محتواي  ـ1ـ1

ترین آن وجود یک شاخه از فـن،   اصلی. آن الزامات مختلفی دارد ۀایجاد یک رشته و توسع
اي از  مجموعـه  بایـد براي تثبیت یک شـاخه علمـی،   . هنر و یا دانش معتبر در آن زمینه است

ل علمی ئمستمر و پیوسته در این زمینه، مساصورت گرفته منابع در زمینه موردنظر، مطالعات 
تـوان   مـی  وجـود داشـته باشـد؛ در ایـن صـورت،     ل بررسی به روشهاي معتبر و مانند اینهـا  قاب

انتظار داشت این شاخه با فراهم شدن شـرایط بـه صـورت یـک شـاخه آموزشـی در مراکـز        
  ) :Black et al, 1998; Barnet, 1990ك.ر(. علمی شکل بگیرد

توان گفت امروزه اقتصـاد   یبا توجه به متون مختلف موجود در زمینه اقتصاد اسالمی، م
المللـی و   و در بیشتر نهادهـاي علمـی بـین    ،علمی در دنیا مطرح است اي شاخه به عنوان اسالمی

اقتصـاد اسـالمی، خـود،    در برخـی کشـورها    همچنـین، . شـود  ارائه مـی کشوري مباحثی از آن 
 و اسـالمی ماننـد بانکـداري   ی از آن یهـا  زیرشـاخه  دیگر،و در برخی است دانشگاهی  اي رشته

توسعه ایـن شـاخه نیازمنـد    این، با وجود  .شود محسوب مییک رشته دانشگاهی  ،مالیه اسالمی
توان به ایـن مـوارد    می ه مناسب یک دوره آموزشیئاز جمله شرایط ارا ؛مناسب آن است ئۀارا

وجـود مـدرس    ؛هـاي آموزشـی مناسـب   چهارچوبوجـود   ؛وجود محتواي مناسـب  :اشاره کرد
گیـري یـک شـاخه     درصـورت شـکل   ،بنـابراین  .جود منابع درسـی مناسـب  و ؛واجد صالحیت
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الزم اسـت بـراي هـر درس بـه صـورت مسـتقل       حـوزه،  آن در موفقیـت  کسـب  علمی، بـراي  
؛ نیـز  1380میرزابیگـی،  ( مرحلـه دارد سـه  ور کلـی  طـ ریزي درسـی بـه    برنامه. ریزي شود برنامه
   :)1384و عارفی،  1387 ،؛ ملکی1383پور ظهیر،  تقی: ك.ر

 ؛طراحی برنامه درسی. 1
 ؛اجراي برنامه درسی. 2
  .ارزیابی اجراي برنامه درسی. 3

نـد  ا طور خالصه عبارتیک برنامه درسی شامل عوامل و عناصر مختلفی است که به
  :)1387ملکی، ( از

 ؛نیازسنجی با توجه به ویژگیهاي دانشجو و ویژگیهاي جامعه. 1
 ؛اهداف برنامه درسی. 2
 ؛سمحتواي در. 3
 ؛)و یادگیري(ه ئروشهاي ارا. 4
 ؛هئبندي ارا زمان. 5
 .سایر ابزار و وسایل. 6

مـدرس و   رامحتـواي ایـن برنامـه    . برنامه درسی، محتواي درس اسـت  ءزایکی از اج
در طراحـی یـک برنامـه درسـی الزم      ،بر ایـن اسـاس  . دنکن می هئبه دانشجو ارا) کتاب(منبع 

. ود، محتـواي مناسـب طراحـی و درنظـر گرفتـه شـود      ش ه میئاست براي همه دروسی که ارا
اطالعـات،   ةدانـش سـازمان یافتـه و اندوختـه شـد      :محتواي یک ماده درسی عبارت است از

ل مربوط به همـان  ئها و مسا واقعیات، حقایق، قوانین، اصول، روشها، مفاهیم، تعمیمها، پدیده
 :)1377ارگاه، فتحی و اج( شود ه میئاین محتوا در دو شکل ارا. ماده درسی

  محتواي شفاهی )2 ؛محتواي مکتوب )1
کتـاب  (گردد که همان متن مکتـوب   محتواي مکتوب به کتاب و منابع درسی باز می

بـه  صـورت شـفاهی و اغلـب     و محتواي شفاهی مطالبی است که در کالس به ؛است) درسی
ه محتـواي  کـ  ، مـتن مکتـوب اسـت   از ابزار اصلی برنامـه درسـی  . شود ه میئمدرس اراوسیله 

  .ه شده استئمکتوب در آن ارا
عـالوه   توان گفت متون درسی مناسب موجب تحقق بهتر اهداف برنامه درسی، به می

ایجاد انگیزه بین دانشجویان، ایجاد انگیزه براي مدرسان، افزایش دانش دانشجویان، تسـهیل  
هــاي پــژوهش توســط  تــدریس، کــاربرد مناســب محصــول آموزشــی، فــراهم شــدن زمینــه 

بـراي تـدریس هـر درس،     ،منبـع درسـی مناسـب   سـاختار یـک   . شـود  می غیرهانشجویان و د
  :آنهاستکه از جمله  را می طلبدویژگیهاي خاصی 
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  ؛انطباق محتواي منبع با موضوع درس. 1
 ؛قوت علمی و محتوایی متن. 2
 ؛شیوایی و روانی متن. 3
 ؛عکسو ، جدول، شکل، مانند نمودار، معادله ،استفاده از ابزارهاي مناسب تفهیم. 4
بنـدي، پرسـش و پاسـخ،     فصـل : شـامل  ،و مباحـث  موضـوعها بنـدي مناسـب    طبقه. 5

 ؛گیري خالصه و نتیجه
 1.انطباق با اصول اسالمی ،خاص اقتصاد اسالمی ۀدر زمین. 6

 زیـر بـه نکـات   بایـد   ،براي اینکه یک متن درسی بتواند این ویژگیها را داشـته باشـد  
  :توجه شود
  ؛د در زمینه موضوع درسدانش موجو. 1
 ؛ها و دروس مشابه کیفیت رشته. 2
 ان؛ داتوقع و انتظارات دانشجویان و است. 3
 .و دانشجویان انداتواناییهاي است. 4

منـابع  از طریـق  در نظامهاي آموزشی که طراحی متمرکز دارند، بخش اصلی محتـوا  
نظـام  . یـن تمرکـز اسـت   اعـالي ا  ۀنظام آموزش و پرورش ایـران نمونـ  . شود ه میئدرسی ارا

هـا و دروس آنهـا    محتواي رشته. آموزش عالی در ایران نیز بسیار نزدیک به این حالت است
 .شـود  می همه مراکز آموزش عالی ارسالاجرا به و براي  ،توسط یک نظام متمرکز تصویب

تواند طرحـی را بـراي شـوراي گسـترش      زش عالی میوهر مرکز آم ،البته در مقررات جدید
تواننـد از بـین    آن مرکز و سایر مراکز می ،عالی ارسال کند که در صورت تصویب آموزش

در ایـن نـوع نظامهـا بـراي      ،به هر حال. دو یا چند طرح مصوب یکی را انتخاب و اجرا کنند
ه متن درسی مشـترك  ئایجاد درك مشترك از محتواي درس و برقراري شرایط یکسان، ارا

  .دیاب اهمیت زیادي می
  

   اقتصاد اسالمی متون درسی چگونگی تدوین ینه بررسیپیش ـ2ـ1
 ،در زمینه چگونگی تدوین متون درسی اقتصاد اسالمی بررسیهاي چندانی انجام نشده اسـت 

هـاي   توان نوشته می. هاي ارزشمندي دست یافت توان به نوشته با جستجو در این زمینه می اما
                                                                                                                                        

. اشـاره کـردیم   مقالـه ترین آنها با توجه به موضوع  البته مطالب زیادي در این زمینه وجود دارد که به مهم . 1
 ؛1387ملکـی،   ؛1387تـایلر،   ؛1389جـدي،   اکبـري  ؛1388هـاجري،   :ك. ر توان براي اطالع بیشتر می

 .1384عارفی، 
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  :نیمک که به آنها اشاره می کرد تقسیم سه گروهدر دسترس در این زمینه را به 
هـاي ارزیـابی و بـازنگري     در زمینـه کلی هسـتند  ی یبررسیهاها  از این نوشتهبرخی . 1

 :مانند ،محتوا و یا ابعادي از متون درسی دانشگاهی
شناسی متون درسـی   آسیب«، )1391، قدیمی( »نقد بازنگري متون درسی دانشگاهی«

مـتن درسـی تفسـیر    هـاي   بایسـته «، )1390ور، پـ  محسـن ( »دانشگاهی در حـوزه علـوم تربیتـی   
شاخصهاي ارزیابی و نقـد کتابهـاي درسـی    «، )1389بري جدي، کا( »موضوعی قرآن کریم

  .)1388رضی، ( »دانشگاهی
رابطه حاضر موضوع مقاله  نیز بازمینه آموزش اقتصاد اسالمی هاي  برخی از نوشته. 2
، )1388 ،احمـدي ( »اقتصـاد اسـالمی   بررسی چالشهاي موجود نظـام آموزشـی  «: دارند مانند

مصـباحی مقـدم   ( »سنجی توسعه نظام آموزش اقتصاد اسالمی در دانشگاههاي کشور امکان«
حشـمتی  ( »اي در آموزش و پژوهش اقتصـاد اسـالمی   رهیافت میان رشته«، )1388و میسمی، 

، عیوضـلو و میسـمی  ( »رویکرد ترکیبی در آموزش درس اقتصاد اسـالمی « ،)1390موالیی، 
  .)1391 و میسمی، عسگري(» آموزش اقتصاد خرد از دیدگاه اسالمی«و  )1388

هـایی هسـتند کـه بـه سرفصـلها و محتـواي منـابع درسـی اقتصـاد           دسته سوم نوشته. 3
در این زمینه کارهـایی  . دهند این دسته پیشینه اصلی کار ما را تشکیل می. اند اسالمی پرداخته

  :کنیم می انجام شده است که به آنها اشاره
در بررسی سرفصـلها و برنامـه درسـی دو درس اقتصـاد اسـالمی در      ) 1387(حسینی 

هاي آموزش دانشگاهی اقتصاد، این سرفصلها را از جهت هدف، ایجـاد تـوان تحلیلـی     دوره
  .داند هاي دینی داراي ضعف می در دانشجو، ایجاد نگرش مثبت نسبت به آموزه

هاي آموزش عالی اقتصاد اسـالمی   زاري دورهدر بررسی الزامات برگ) 1387(عزتی 
اي یکی از ضعفهاي مهم آموزش اقتصاد اسالمی را ضعف محتواي  با یک بررسی پرسشنامه

  .داند برخی از دروس اقتصاد اسالمی می
در بررسی سرفصلها و عناوین درس اقتصـاد اسـالمی در   ) 1387(سیدنورانی و تاري 

واي دو درس اقتصـاد اسـالمی دوره دانشـگاهی را    عنـوان و محتـ  ) کارشناسـی (رشته اقتصاد 
عنوان و محتـوا فقهـی و تـاریخی اسـت و علمـی نیسـت و بـا        : دانند  داراي ضعفهاي زیر می
  .محتوا جنبه عملیاتی و ملموس ندارد. پوشانی دارد دروس عمومی هم

ها براي حمایت و کمک بـه تـدوین    به تبیین برخی سیاستها و برنامه) 1388(لشکري 
  .نتشار بهتر متون درسی براي درسهاي رشته اقتصاد اسالمی پرداخته استو ا

ه داللتهایی براي رهیافت تلفیقی در طراحـی برنامـه درسـی    ئنیز به ارا) 1388(پیغامی 
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رشته اقتصاد اسالمی پرداختـه اسـت و ایـن رویکـرد را بهتـر از تفکیـک متنهـاي درسـی بـه          
  .اسالمی و غیر آن بیان کرده است

به ارزیابی محتـواي منـابع درسـی اقتصـاد صـدر      ) 1388(هرگان و دهقانپور عزتی، م
تـر از   اند و از دیدگاه دانشجویان محتواي منابع موجـود ایـن درس را ضـعیف    اسالم پرداخته

در منـابع  مطالـب   ئـۀ اراکـه  اند  همچنین ضروري دانسته. اند دیگر منابع درسهاي اقتصاد یافته
  .شود نجامشده ا روشهاي علمی پذیرفتهدرسی با 
  

  الگوهاي ممکن براي طراحی محتواي متون درسی اقتصاد اسالمی ـ3ـ1
توان الگوهایی درنظر گرفت که متناسب با شـرایط درس و   براي طراحی محتواي درسی می

بـراي رشـته اقتصـاد اسـالمی      ؛ امـا بندي است رشته مورد نظر به صورتهاي مختلف قابل طبقه
ماننـد   ،اي جدیـد بـا محتـواي اعتقـادي خـاص      براي رشتهواقع،  در. نداردوجود تناسب این 

بـا توجـه بـه متـون موجـود در ایـن       . دکرتري استفاده  باید از الگوهاي ویژه ،اقتصاد اسالمی
دانش اقتصاد اسالمی در دانشـگاهها را   ئۀتوان مجموع الگوهاي قابل طرح براي ارا زمینه می

  :درنظر گرفت زیربین دو دامنه افراطی 
بایـد در   ،علم ماهیـت واحـد و جهـانی دارد و اقتصـاد نیـز علـم اسـت        از آنجا که .1

دانشـی بـه نـام اقتصـاد      ؛ زیـرا دکـر جوامع اسالمی عیناً از دانش اقتصاد موجود سنتی استفاده 
 .اسالمی به صورت مجزا وجود ندارد

ی گراي غربی است و هیچ تناسب علم موجود اقتصاد سنتی ساخته تفکر مادي چون .2
با تفکر اسالمی ندارد، باید دانش اقتصاد سـنتی موجـود را کنـار گذاشـت و دانـش اقتصـاد       

 .متفاوت بنا کرد تبا پیش فرضها و ساختارهاي خاص و الزاما ياسالمی جدید
ي دامنـه کلـی الگوهـا    و ،توان الگوهاي دیگر را بین این دو الگو در نظـر گرفـت   می

  :چنین ترسیم کردباال و دیگر الگوها را  2ند یک تا الگوي باز الگوي بند  طرحقابل 
علـم   کم و کاست؛ زیـرا  استفادة جوامع اسالمی از دانش اقتصاد موجود سنتی، بی. 1

و دانشـی بـه نـام اقتصـاد اسـالمی بـه        ،ماهیت واحد و جهانی دارد و اقتصـاد نیـز علـم اسـت    
 ).مانند الگوي فعلی برخی کشورهاي اسالمی(صورت مجزا وجود ندارد 

برخی احکام و قواعـد اسـالمی و تـا     ئۀاستفاده از دانش اقتصاد موجود سنتی و ارا. 2
حدودي تجربه حکومت اسالمی در زمینـه اقتصـاد بـه عنـوان بخـش مکمـل دانـش اقتصـاد         

 ).آنچه امروزه به عنوان دوره اقتصاد مصوب در ایران وجود دارد(موجود 
مفاهیم ساده شـده اسـالمی در داخـل     برخی ئۀاستفاده از دانش اقتصاد سنتی و ارا. 3
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هـاي اقتصـادي و تـدوین     صـفر در نظریـه   ةنرخ بهر ئۀمانند ارا ؛ها آنها و اصالح برخی نظریه
هایی با این شرایط به عنوان محتواي دانـش اقتصـاد اسـالمی کـه یـک ترکیـب ظـاهر         نظریه

 . به نظر ما هیچ ارزش محتوایی و کاربري نخواهد داشت و فریب است
برخـی مفـاهیم اسـالمی در داخـل آنهـا و       ئـه تفاده از دانش اقتصـاد سـنتی و ارا  اس. 4

هـاي موجـود و جـایگزینی آن بـا      ماننـد حـذف نـرخ بهـره از نظریـه      ؛ها اصالح برخی نظریه
اسـت و تغییـر محتـوایی    ) ظاهري(صوري  ینرخ سود که ترکیبو نرخهایی مانند نرخ بازده، 

 . چندانی ندارد
نش اقتصاد سنتی بر اساس و مبتنی بر آگاهی کافی از اصـول و  بازخوانی مجدد دا. 5

احکام اقتصادي اسالمی براي کشـف واقعیتهـاي اقتصـادي اسـالمی از درون دانـش اقتصـاد       
اقتصاد صـدر  و ) 1363توتونچیان، ( تئوري تقاضا و تحلیل اقتصادي انفاقمانند کتاب  ؛سنتی
 ).1375صدر، ( اسالم

هایی که با احکام و اصول اولیـه اقتصـادي    سنتی در زمینه استفاده از دانش اقتصاد. 6
نیـز  و  ؛ندارد و کنار گذاشتن مواردي که با احکام و اصـول اسـالمی مغـایرت دارد   مغایرتی 

ماننـد   باشـد؛  منطبـق بـا احکـام و اصـول اسـالمی     کـه  هاي جدید براي این موارد  نظریه ئۀارا
و مقالـه  ) 1379حسـینی،  ( سـلمان کننـده م  الگوي تخصـیص درآمـد و رفتـار مصـرف    کتاب 

 .)1383محمد انس الزرقا، ( »مفهوم و روش: اسالمی کردن علم اقتصاد«
هاي دانش اقتصـاد اسـالمی و   چهارچوب ئۀو ارا یتبیین مبانی و اصول اقتصاد اسالم. 7

هـا و  چهارچوبهاي اقتصاد اسالمی با پذیرش امکان استفاده از مبانی، اصـول،   استخراج نظریه
تـوان   می). مغایر نیست(هاي اقتصاد سنتی در مواردي که با اصول اسالمی منطبق است  نظریه

نظریـه  مانند کتـاب   ؛را دو رویکرد مجزا تلقی کردنداشتن مغایرت  نیزشرط وجود انطباق و 
 اسالمی، اقتصاد علم«در مقاله  و نظر منذر قهف) 1382عزتی، ( رفتار مصرف کننده یاسالم

 ).1385 کهف،( »روش و تعریف
هـاي کلـی دانـش اقتصـاد     چهارچوب ئـۀ و ارا یتبیین مبانی و اصول اقتصـاد اسـالم  .  8

هـاي اقتصـاد    هاي اقتصاد اسالمی با پذیرش امکان استفاده از نظریه اسالمی و استخراج نظریه
تـوان   مـی ). مغـایر نیسـت  (سنتی در مواردي که با مبانی و اصول طراحی شـده منطبـق اسـت    

 .را دو رویکرد مجزا تلقی کردنداشتن مغایرت  نیزو شرط وجود انطباق 
بـا   يانش اقتصاد اسـالمی جدیـد  دکنار گذاشتن دانش اقتصاد موجود و بنا کردن . 9
زیرا علم موجود اقتصـاد سـنتی سـاخته     ؛متفاوت تفرضها و ساختارهاي خاص و الزاما پیش

میر معزي در عقیده مانند گراي غربی است و هیچ تناسبی با تفکر اسالمی ندارد،  تفکر مادي
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را بـا توجـه بـه ایـن      ويتـوان رویکـرد    البته می). 1386( »اسالمی اقتصاد علم موضوع«مقاله 
از  ،»بینـی رسـید   توان به روش جدیدي براي تبیین و پیش اسالمی می مبانی براساس«: عبارت

  .نیز دانست 10نوع رویکرد 
خـود بـه انـواعی    و نـد  نک ی میرویکردهاي دیگري که اصل علم را متفاوت تلق. 10
نقش اجتهاد در تدوین علوم انسانی «معلمی در مقاله  دیدگاه حسینمانند  ؛دنشو تفکیک می
  .گنجند در مقاله حاضر نمیاین رویکردها البته،  .)1389( »اسالمی

  
  دانش موجود اقتصاد اسالمی .2

  .پردازیم ود میتوضیح و تعریفی درباره دانش و علم و سپس به دانش موجبه ابتدا 
  
   کسب آن هاي دانش و شیوه ـ1ـ2

 شـناختهایی  بـه   انسان روشها براي این همه. دست آید به  مختلفی روشهاي تواند براساس می دانش
  بـه   بـردن   پـی   معنـی   بـه   ، شـناخت  در واقـع . کنـد  مـی   او را برطرف  ابهامهاي شود که می  ختم 

از   )مشـکالت   حـل  ل و راهئمسـا  و پرسشـها، بـه  پاسـخ   اعم از(مجهولها به   پاسخ.  ابهامهاست
 هـاي  و پایـه   توانـد براسـاس   مـی   شـناخت  ایـن . وجـود دارد  انسان  در ذهن  که  است  ابهامهایی

 هـاي  شـیوه   تـوان  مـی . شـود  حاصـل  متفاوتی هاي شیوه ا تعبیر دیگر ب  و به ؛استوار باشد  مختلفی 
  :کرد  قسیمت  نوع 5  کسب دانش را به 

بسـیاري از دانسـتنیهاي انسـان از ایـن نـوع اسـت و در سـطح         .پنداري بدیهی  شیوه .1
  .دانشگاهی و تخصصی نیست

مانند وحی، الهام، سیر و  ،دانستنیهایی که از روشهاي خاص .بر رمزها  مبتنی  شیوه .2
  .گنجد آید که روش آن در مباحث علمی نمی سلوك الهی و غیر الهی به دست می

، آنهـا  ائهدانستنیهایی که انسانها بر اساس اعتماد به منبع ار .و اعتمادي  مانیای  شیوه .3
ن که به استناد ایمان و اعتماد آه شده در قرئمانند احکام شرع و دانستنیهاي ارا ؛دنپذیر را می

  .ن و منبع آن مقبول مسلمانان استآبه صحت اصل 
ها و مباحث فلسفی که بخشی  نظریهمانند  ،دانستنیهاي مبتنی بر عقل .عقالنی  شیوه .4

  .گیرد از مطالب علمی را دربر می
دانسـتنیهاي مبتنـی بـر روش خـاص مـورد قبـول در علـم کـه مبنـاي           .علمی ة شیو .5

  .تشکیل یک شاخه علمی است
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   علم مفهوم ـ2ـ2
 علـم، «: تعریـف کـرد   چنـین را آن تـوان   می ؛ اما است  ه شدهئارا  مختلفی  تعریفهاي  علم  براي

هـا   پدیـده   درباره پذیرفتنی معتبر و   روشهاي  براساس  و اثبات  استدالل  ، قابل منتظم دانستنیهاي
نیـز    علـوم   هـاي  از شـاخه   هـر یـک    براي توان  میرا   تعریف  این ». ها است پدیده  بین  و روابط
  از تعریفهـاي   یکـی .  است  شده ارائه  خاصی  تعاریفآنها از   هر یک  براي ؛ هرچند داد  تعمیم
 تخصـیص   علم«را » اقتصاد علم«،  است  شده  پذیرفته  وسیعی  در سطحکه اقتصاد   علم  در زمینه

اعتبـار   دارايخـود    در جایگاه  تعریف  این. داند می»  نامحدود بشري  نیازهاي  محدود به  منابع 
  بگـوییم   تـوانیم  ، مـی  کنیم  بیان  شد  هئارای که با تعریف  متناسب  تعریفی  اما اگر بخواهیم ؛ است

 دربـاره  پـذیرفتنی  و اثبات براسـاس روشـهاي معتبـر و      استدالل  قابل  ، منتظم  اقتصاد، دانستنیهاي  علم«
  .» است  نامحدود بشري  نیازهاي  محدود به  منابع  تخصیص 

 ؛دد باشـد توانـد متعـ   ها می اما در زیر شاخه ،علم اقتصاد یک علم است ،هومفبا این م
شود که متناسب بـا آن تخصصـهاي    هاي مختلفی تقسیم می یعنی علم اقتصاد نیز به زیر شاخه

هـاي متفـاوتی در اقتصـاد مواجـه هسـتیم کـه        هنگامی که با پدیـده . خاصی ایجاد شده است
اقتصـاد   ال،مثـ بـراي   ؛شود اي ایجاد می شاخه تخصصی ویژه ،رفتارهاي خاص خود را دارند

جوامـع مختلـف بحـث شـود     اقتصـاد   بـاره اگـر در  .اد مالی، اقتصاد صـنعتی کشاورزي، اقتص
توان اقتصاد را زیـر شـاخه خاصـی دانسـت، ماننـد اقتصـاد توسـعه،         ن میآمتناسب با شرایط 

اگـر انسـانها مبـانی رفتـاري     . اقتصاد کشورهاي صـنعتی، اقتصـاد سوسیالیسـتی و ماننـد اینهـا     
برخـی از   بـراي مثـال،  . هـاي خـاص آنهـا هسـتیم     یـه نیازمند برخی نظر ،متفاوتی داشته باشند
ایمـان بـه آخـرت متفـاوت خواهـد       من به آخرت با رفتار انسانهاي بـی ؤم رفتارهاي انسانهاي

 ممکـن اسـت برخـی   . نظریـه جدیـد هسـتیم    ئـۀ بخش رفتارهاي متفـاوت نیازمنـد ارا   در ؛بود
یمـان بـه آخـرت    یعنـی تـأثیري از ا  (رفتارها کـه نسـبت بـه ایمـان بـه آخـرت خنثـی هسـتند         

علـم   در ایـن وضـعیت،  . هاي یکسانی بـراي دو گـروه افـراد داشـته باشـد      نظریه ،)گیرند نمی
. شـود  تخصص خاص تلقـی مـی   ، هر یکایمان و انسانهاي مؤمن اقتصاد در باره انسانهاي بی

کـه علـم اقتصـاد را     ،اد، اقتصاد سـنتی ـم اقتصــاي علــفرضه در صورت پذیرش کلیت پیش
از  اي زیـر شـاخه   دانــد،  ـ میی  ـث علمـعنی بدون در نظر گرفتن آخرت در مباحی ـ سکوالر

گیـري   که دنیـا و آخـرت را در تصـمیم    ،و علم اقتصاد اسالمی ؛علم کلی اقتصاد خواهد بود
هـاي   مانند اینهـا نیـز زیـر شـاخه     ؛کامل شده آن است زیر شاخه، تخصیص منابع مدنظر دارد

اي از دانش  ر شاخه اقتصاد اسالمی از علم اقتصاد با مجموعهد. ندهستاز علم اقتصاد  يدیگر
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هاي متناظر مشـترك اسـت و بخشـی از آن نیـز      مواجهیم که بخشی از آن در سایر زیرشاخه
  .مخصوص اقتصاد اسالمی است

را   ، علوم علوم  روند پیشرفت. شود می  هئارا  علوم  روند تکاملی  به  با توجه  تعریف  این
  سـرعت   دارد و هـر روزه  ادامـه  رونـد همچنـان    ایـن ؛  اسـت   کـرده  تقسیم مختلف  يها شاخه  به

  1.یابد می  افزایش  آن  تکامل
  

  موجودي دانش اقتصاد اسالمی ـ3ـ2
 راایـن موضـوع    .بحث اقتصاد در اسالم با نزول آیات مربوط به مباحث اقتصادي آغـاز شـد  

  ،در طول تاریخ ،مباحث فقهی و اخالقی به ویژه با گسترش ؛دناندیشمندان مسلمان بسط داد
  

                                                                                                                                        
و   علـوم   بـا پیشـرفت  .  پرداخت آنها می  بررسیهاي بهو   آموخت را می  علوم  همه  هر دانشمندي،  در گذشته . 1

  مـنظم   بنـدي  طبقـه   لیناو. مشهودتر شد  آنها نزد دانشمندان بندي طبقه  ، ضرورت علمی  دانستنیهاي  افزایش
 یا همان  فلسفه» ارسطو«. نامیدند می  را فلسفه  علوم  مجموعه  زمان  در آن. اند داده  ارسطو نسبت  را به  علوم

  ؛ و ماوراءالطبیعــه ، فیزیــک ریاضــیات:  شــامل،  نظــري فلســفه )1 : اســت  کــرده تقســیم  بخــش 3  را بــه  علــم 
،  شـعري   فلسـفه  .3 ؛ و)اقتصـاد (  و تدبیر منزل)  داري حکومت(  مدن  ست، سیاقاخل:  شامل ، عملی فلسفه )2

  .  و جدل  خطابه:  شامل
در   گرچـه . نامیدنـد   را فلسـفه   علـوم   نیز مجموعه  ،اسالمی عِدر شر ویژه به ،از ارسطو  پس  دانشمندان 
 خاصـی   شاخه  خود را محدود به از آنها  یک  پرداختند، هیچ   تخصصی  بررسیهاي  به  دانشمندان  زمان  این

  تفکیـک   بـه   بیشتري  اخیر توجه  ، در قرنهاي علمی  دانستنیهاي  و افزایش  زمان  با گذشت. نکردند  از علوم 
  بنـدي  طبقـه  خـود بـه    و ذهنی  فکري  و شرایط  تخصصی  با رشته  ، متناسب از دانشمندان هر یک. شد  علوم
 ترتیـب   را بـه   ، علـوم  اسـت   نیـز معـروف    شناسـی  جامعـه   پدر علـم   به  که«  کُنت آگوست«. پرداختند  علوم

  ؛ فیزیـک  )3؛  هیـأت  .2؛  ریاضـیات  )1 : اسـت   کـرده   تقسـیم  طبقـه  6  خـود بـه    بعدي  بر علوم  تأثیرگذاري 
 علـوم   بنـدي  طبقـه   نیـز بـه    دیگـري   از او دانشـمندان   پـس .  شناسـی  جامعه .6؛ شناسی زیست .5؛ شیمی )4

  از آنهـا نتوانسـتند همـه     یـک   دانستند، اما هـیچ   از علم  اي را شاخه  از علوم  دیگري  هاي رشته پرداختند و 
را   خـود علـوم   شخصـی   دیـدگاههاي   بنـا بـه    دهنـد، زیـرا اغلـب     جـاي   کامـل  بنـدي  طبقه را در یک  علوم
 نـام   بـه   کتابـداري  تـا اینکـه    اسـت   یلتکـام    علـوم   بنـدي  ، رونـد تقسـیم  ایـن  وجـود  بـا  . اند کرده بندي طبقه

کوشـید  هـا،   کتابخانـه  هـاي  کتابها در قفسه بندي کتابدارها و تقسیم نیاز تخصصی  رفع  براي»  دیویی ملویل« 
تواننـد   اقتصـاد مـی    و دانشـجویان   محققـان . دهد  جاي  جامع  بندي طبقه  و تخصصها را در یک  علوم  همه 

)  اجتماعی  علوم(  چهارم  از طبقه  اقتصادي  علوم  بخش  خود را در دو قسمت مورد نیاز  تخصصی  کتابهاي
 ).1391عزتی، ( بیابند)  عملی  علوم(  هفتم  از طبقه  اقتصاد خانواده  و بخش
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پـس از ورود جـدي   . مباحث فقهی و اخالقی اقتصادي در اسالم نیز گسترش بیشتري یافـت 
اندیشـمندان مسـلمان ـ کـه در     را هـا   هاي اقتصادي جدید به جوامع اسالمی، این نظریه نظریه

خویشتن اندیشمندان  و با بازگشت به کردندتر داشته است ـ نقد   چند دهه اخیر شکل اساسی
مطالبی را در راستاي جریان علمی جدید در زمینـه اقتصـاد    آنان کوشیدندمسلمان، برخی از 
و بـه طـور    ،این مطالب ابتدا بیشتر جنبه فلسفی و اخالقی داشـت . ه کنندئاز دیدگاه اسالم ارا
هـاي   نظریـه  ئـۀ تالشهایی براي ارا ،به مرور. پرداخت هاي اقتصاد سنتی می عمده به نقد نظریه
مباحـث   ،طور کلـی  به. انجام گرفتهاي مختلف اقتصادي از دیدگاه اسالمی  علمی در زمینه

فقهـی ـ   (مباحث عمـومی  ) الف: زمینه هستندهاي مربوط به اقتصاد اسالمی در چهار  و نوشته
  ؛هــا و مبـانی اقتصــاد سـنتی از دیــدگاه اســالم   نقــد نظریـه  )؛ ب)حقـوقی، اخالقــی و فلسـفی  

هـا در   نظریـه علمـی و بررسـیهاي تجربـی نظریـه      ئـۀ ارا )؛ دحث تاریخ اقتصادي اسالممبا )ج
 .زمینه اقتصاد اسالمی

اول اسـالم،   يهـا  دهسـ از . )فقهی ـ حقوق، اخالقـی و فلسـفی   (باحث عمومی م) الف
ده اسـت و  شـ هاي مختلف مطـرح   مباحث فقهی، حقوقی، اخالقی و فلسفی اسالمی در زمینه

حقوقی در این زمینـه متـون    ـ  از جمله متون فقهی. نه وجود داردر این زمیمتون مختلفی نیز د
تـوان بـه مباحـث     مـی . غیـره اسـت  تولیـد و  و مربوط به احکام معامالت، مالکیت، مصـرف،  

در  غیـره مربوط به خوراکیها، پوشیدنیها، احکام مصرف و مالکیت، معامالت، ربا، قـرض و  
هـاي   بسیاري از ایـن نـوع متـون از جنبـه    . جوع کردبیشتر کتابهاي فقهی و حقوقی اسالمی ر

از جملـه  . مختلف مشابه یکدیگرند و تنها بخشی از آنها در زمینه نقد حقوق اقتصادي اسـت 
امـام   محرمـه مکاسـب  ، .)ق1375(شـیخ انصـاري   مکاسـب  توان به کتابهـاي   در این زمینه می

رجـوع کـرد    تب فقهـی مشـابه  و ک) 1370) (س( امام خمینی تحریرالوسیله، )1373) (س( خمینی
  .ادي استقاغلب مبناي این نوع مباحث عقالنی و ایمانی و اعت که

مسـلمانان آنهـا را رعایـت کننـد،      شـده  تأکیـد درباره اخالق و قواعد و ضوابطی که 
هاي فقهـی و حقـوقی نیـز مطـالبی در      البته در بسیاري از نوشته. هاي زیادي وجود دارد نوشته

توان بسیاري از ایـن نـوع مباحـث را بـه خـوبی از       به طوري که نمی ؛ودش این زمینه یافت می
ها مباحثی همچـون منـع حرمـت ربـا،      به طور کلی این نوشته ،با این حال. یکدیگر جدا کرد

فروشی و احتکار، مقدار و سطح مصرف، نوع مصـرف، احکـام مصـرف، اسـراف و      منع کم
مبنـاي بیشـتر ایـن نـوع مباحـث       1.گیرنـد  یاخالق مصرف را در بـر مـ  و تبذیر، انفاق و صدقه، 

                                                                                                                                        
تـوان   برخی از آنها را می ؛هاي مختلفی وجود دارد که از سطوح متفاوتی برخوردارند در این زمینه نوشته . 1

  ← ، واحـد تحقیقـات اسـالمی   )1378(، باقري تودشکی )1373(یلک حکیم آبادي گ :دچنین ذکر کر
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  .ادي استقایمانی و اعت
هـاي مختلفـی کـه در اقتصـاد      اغلـب نوشـته   .ها و مبـانی اقتصـاد سـنتی    نقد نظریه )ب

اند، بحث عقالنیت ابزاري و مطلوبیت، ربا و ماننـد آن   اسالمی به بحث مبانی اقتصاد پرداخته
در . انـد  ه کـرده ئتري را ارا ستند، اما بحثهاي عمیقها محدود ه این نوع نوشته. اند را نقد کرده
اغلـب آنهـا مبـانی     و نیـز  شـده اسـت   نقـد مبـانی خاصـی از اقتصـاد سـنتی      ،ها این نوع نوشته

هـاي موجـود در ایـن زمینـه      از جمله نوشته. اند ه کردهئجایگزینی را براي اقتصاد اسالمی ارا
   ،1375(هــاي صــدر  شــی از نوشــتهبخ :انــد از عبــارت انــد کــه بــه بحــث مطلوبیــت پرداختــه

، )1365(، دانش )257ـ62 ،1378(، دادگر )128ـ 125ص ، 1363(، توتونچیان )203ـ190ص 
 ،مچنـین ه .غیـره و ) 1384(، عزتی )1381(، دادگر و عزتی )1370و  1365(مشرف جوادي 
ن را توان گفت اغلب متونی که مباحـث مربـوط بـه رفتارهـاي اقتصـادي مسـلمانا       به طور کلی می
مبنـاي  . انـد  هـاي اقتصـاد سـنتی نیـز پرداختـه      اند، به طور محدود به نقد مبانی یا نظریه مطرح کرده

  .بیشتر این نوع مباحث عقالنی است
برخـی از متـون اقتصـاد اسـالمی بیشـتر بـه بحـث تـاریخ         . یتاریخ اقتصـاد اسـالم   )ج

کهنـدل   و )1375(ر ، صـد )1363(دي اجتهـ ااز جملـه   ؛انـد  اقتصادي جوامع اسالمی پرداخته
اي از تاریخ اقتصاد جوامـع اسـالمی در منـابع اصـلی تـاریخی کـه        البته بخش عمده). 1384(

از ایـن منـابع اخـذ     یو اغلـب متـون تـاریخ اقتصـاد اسـالم      ،انـد  عمومی است نیز مطرح شده
و منابع مختلف و متعـدد تـاریخ   ) الذهب مروج( تاریخ طبري، تاریخ مسعوديمانند  ؛اند شده
  .ادي استقمبناي بیشتر این نوع مباحث در متون مرجع علمی و ایمانی و اعت. الماس

در زمینـه  . ها در زمینه اقتصـاد اسـالمی   و بررسیهاي تجربی نظریهعلمی ه نظریه ئارا )د
را  آنهـا توان  میکه  شده استتري انجام  هاي اقتصادي از دیدگاه اسالمی، مطالعات عمیق نظریه

تئوري تقاضا و ، )1375صدر، ( اقتصاد صدر اسالم :ون دانشگاهی یافتاي از مت در مجموعه
ــاق   ــل اقتصــادي انف ــان، (تحلی ــد و  ، )1363توتونچی ــه الگــوي تخصــیص درآم ــارنظری  رفت

 نقش احکام و ارزشهاي اسـالمی در تئـوري تقاضـا    ،)1379حسینی، (کننده مسلمان  مصرف
و ) 1365مشـرف جـوادي،   ( نگرشی بر الگوي مصرف در جوامـع اسـالمی   ،)1365دانش، (

  .مبناي بیشتر این نوع مباحث علمی است ).1382عزتی، ( نظریه اسالمی رفتار مصرف کننده
                                                                                                                                        

  

، )1380(آبـادي   ، شـاه )1377(، موسـوي کاشـمري   )1375(، ابراهیمـی  )1370و  1369(، اکبري )1368( →
ــزاده .)ق 1397(، صــاد )1368(، غــروي بهمئــی )1362(، محمــودي )1379(محمــدي اشــتهاردي  ، گل

 )1369(، امینی )1367(، حسینی )1367(، بناء رضوي )1367(، بهروان )تا بی(ردي ، بروج)تا بی(غفوري 
 ).1369(علوي  و
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 فهرستهاي مصوب دروس اقتصاد اسالمی در رشته اقتصاد اسالمی .3
رشناســی و مشخصــات کلــی، برنامــه و سرفصــل دروس دوره اقتصــاد اســالمی در مقطــع کا

گسترش آموزش عالی تصویب و براي اجرا به دانشگاهها ابـالغ   يشورارا کارشناسی ارشد 
در مقطـع   يدانشگاه رفسنجان در مقطـع کارشناسـی و دانشـکده امـور اقتصـاد      1.ده استکر

همچنین مشخصات کلـی، برنامـه و سرفصـل    . اند کارشناسی ارشد این رشته دانشجو پذیرفته
شوراي گسترش آموزش عـالی تصـویب    رااسالمی در این دو مقطع  دروس دوره بانکداري

که دانشگاه تهران در مقطع کارشناسـی ارشـد در ایـن رشـته دانشـجو پذیرفتـه        کردهو ابالغ 
  .است

رشــته اقتصــاد اســالمی در مقطــع کارشناســی بــر اســاس مشخصــات کلــی، برنامــه و 
 6و ) واحـد  37(صی درس اختصا 15، )واحد 73(درس اصلی  25سرفصل دروس مصوب، 
ماننـد  ( دهنـد  را ارائـه مـی  و فنـون  رشته دروس یا روشـها   در این. واحد درس اختیاري دارد

بر ایـن اسـاس هـیچ     .رایا مبانی اسالمی  )زبانو ریاضیات، آمار، اقتصاد سنجی، حسابداري، 
درسی مانند عنوانهاي اقتصاد سنتی وجـود نـدارد و پسـوند اسـالمی بـراي همـه دروس غیـر        

، اقتصـاد کـالن   »2و 1اقتصـاد خـرد اسـالمی    «ماننـد   ؛وشی و فنی درنظر گرفته شـده اسـت  ر
پــول و «، »اقتصــاد دولــت اســالمی«، »توســعه اقتصــادي بــا مبــانی اســالمی«، »2و  1اســالمی 

 یتاتـوان بـه نکـ    با بررسی ایـن سرفصـلها مـی   . »تفسیر آیات اقتصادي«و ، »بانکداري اسالمی
  :ردکلی در این زمینه اشاره ک

 .فهرست این درسها با رویکرد اسالمی تهیه شده است. 1
سـطح در زمینـه    افراد مختلـف بـا دانشـهاي غیـرهم     رافهرست مطالب این دروس  .2

 .خوان ندارد ساختار یکسان و همدر نتیجه، و  اند؛ کردهاقتصاد اسالمی تهیه 
به دانـش   یدر تدوین آنها رویکردهاي مختلفکه دهد  فهرست سرفصلها نشان می. 3

 .ندا اقتصاد اسالمی لحاظ شده است و از این نظر دروس با هم متفاوت
 .و برخی بسیار مختصرند اند برخی از فهرستها با تفصیل تهیه شده. 4
ــا مفــاهیم و اصــطالحات، نســبتاً . 5 منطقــی برخــورد شــده و از  در بیشــتر فهرســتها ب

 .کته مثبت مهمی استجایگزینی و ابداع مفاهیم نامأنوس پرهیز شده است که ن
ل، تهیــه و تصــویب مشخصــات کلــی، برنامــه و ئبــا وجــود برخــی مشــکالت و مســا

                                                                                                                                        
ریـزي آمـوزش عـالی وزارت علـوم، تحقیقـات و       مصوب شش صد و نود و دومین جلسه شوراي برنامـه  . 1

 .6/7/1387فناوري مورخ 
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سرفصل دروس دوره اقتصاد اسالمی گـامی بسـیار مهـم بـه سـمت گسـترش دانـش اقتصـاد         
  .ه رشته اقتصاد اسالمی استئاسالمی و ارا

  
  صادرشته اقت یپیشنهادي براي تدوین محتواي متون درس) الگوي( چهارچوب. 4
 اسالمی    

  :کنیم د، ابتدا به چند نکته اشاره میآمبا توجه به آنچه 
شود که در ایران رشته اقتصـاد سـنتی بـا     ه میئرشته اقتصاد اسالمی در شرایطی ارا. 1

 در زمینـه سطح دانش اقتصاددانان ایران . شود ه میئمحتوایی تقریباً مانند کشورهاي غربی ارا
رقیب قوي در مقابل رشـته اقتصـاد اسـالمی وجـود     ؛ بنابراین، تخوب اس اقتصاد سنتی نسبتاً

 .دارد
رشته اقتصاد در دانشـگاهها سـالها در زمینـه اقتصـاد سـنتی تحصـیل        اندابیشتر است. 2
 کـه  دهسـتن   اي به گونه انسانها. دانند اقتصاد اسالمی می ناز آنا یبسیار اندک تعدادو اند  کرده

 ، اسـتادان در نتیجـه . کننـد  مـی کننـد و از آن اسـتفاده    مـی ا به آنچه خود دارند اعتمـاد و اتکـ  
یعنی اقتصـاد  (نه دانشی که ندارند و باید بیاموزند  ،تدریس شود ندهند دانش آنا ترجیح می
 ).اسالمی

رشته اقتصـاد، بیشـتر بـا دانـش علمـی آشـنا هسـتند و سـایر          اندادانشجویان و است. 3
 .دانشها نزد آنها مقبولیت زیادي ندارد

 .براي تدوین محتواي متن درسی باید دانش الزم مهیا باشد. 4
ه دروس اقتصـاد اسـالمی بـه جـاي اقتصـاد سـنتی،       ئبراي ارا اندادانشجویان و است. 5

 .طلبند جایگزین مشابه از نظر کیفیت می
 :باید در تدوین محتواي دروس اقتصاد اسالمی به این نکات توجه کرد بنابراین،

 .هاي علمی باشد س اقتصاد اسالمی باید مبتنی بر یافتهمحتواي مطالب درو. 1
با توجه به ملموس بودن بخش زیادي از مطالب دروس اقتصاد سنتی، باید مطالب . 2

 .دروس اقتصاد اسالمی نیز ملموس باشند
ـ    ئـۀ هـاي ارا  با توجه بـه شـیوه  . 3 بایـد در تـدوین   غیـره ی و ریاضـی، نمـوداري، کم ،

 .دکرها استفاده  ی نیز از این شیوهمحتواي دروس اقتصاد اسالم
ه کننـده  ئـ ارا اسـتادان در مباحـث اقتصـاد سـنتی،     اندابا توجه به سطح تسـلط اسـت  . 4

 .داشته باشند) باالیی( یبولقمحتوا باید سطح علمی قابل 
ر بـراي تـدوین محتـواي    ظـ کلـی مـورد ن  ) چهارچوب(الگوي  آمد،با توجه به آنچه 
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  :است چنین متون درسی رشته اقتصاد اسالمی
تبیـین مبـانی و اصـول    : رویکرد مناسب به دانش اقتصاد اسالمی این رویکرد است. 1

هـاي اقتصـاد    هاي دانش اقتصاد اسـالمی و اسـتخراج نظریـه   چهارچوب ئۀاقتصادي اسالم و ارا
هاي اقتصـاد سـنتی در    ها و نظریهچهارچوباسالمی با پذیرش امکان استفاده از مبانی، اصول، 

 ).غایر نیستم(با اصول اسالمی منطبق است مواردي که 
محتواي متون درسی اقتصاد اسـالمی را  ) قریب به کل(دانشی که باید سهم عمده . 2

 .به خود اختصاص دهد، دانش علمی با مفهوم مورد پذیرش اقتصاددانان جامعه از علم است
محتـواي  مباحثی مانند تاریخ اقتصادي، حقوق و قواعد اقتصادي سهم انـدکی در  . 3

 .متون داشته باشد
؛ دانـش موجـود در زمینـه اقتصـاد اسـالمی بـه قـوت دانـش اقتصـاد سـنتی نیسـت           . 4
 ئـۀ ه نشـدن بهتـر از ارا  ئـ ارا. ه نشـود ئـ در تدوین متون تالش شود مطالب ضـعیف ارا  بنابراین،

تـوان در   مـی . تـر اسـت   ضـعیف ) دروس(هـا   به ویژه این دانش در برخی زمینه ؛ضعیف است
 .یه واحدهاي درسی این دروس را با اختیارات دانشگاه کاهش دادمراحل اول
در ابتــداي هــر درس، اصــول و مبــانی الزم متناســب بــا محتــواي درس تشــریح و . 5

 .مطالب محتوا بر آنها استوار شود
محتواي دروس باید با اسـتفاده از ابزارهـاي مناسـب تفهـیم کـه در رشـته اقتصـاد        . 6

 .شود ئه، معادله، جدول، شکل، عکس و ـ تدوین و ارامتداول است ـ مانند نمودار
د که براي دانشجو و اسـتاد  نه شوئوري اراطمطالب دروس اقتصاد اسالمی باید به . 7

توان به مثالهـاي عملـی و مصـادیق تجربـی موضـوع اشـاره        می در این زمینه،. ملموس باشند
 .دکر

نـوان راهنمـاي اسـتاد    تالش شود همراه با تـدوین مطالـب درس، یـک مـتن بـا ع     .  8
 .تدوین شود

و غیـر   رایـج در تدوین محتواي متون درسی اقتصاد اسـالمی از اصـطالحات غیـر    . 9
 .کند مأنوس استفاده نشود، زیرا اصل بحث را مخدوش می

  
  »1اقتصاد خرد اسالمی «کلی فهرست تفصیلی درس  )تحلیل( ارزیابی. 5

ارشناسـی رشـته اقتصـاد اسـالمی در     دوره ک »1اقتصاد خرد اسـالمی  «فهرست مصوب درس 
مفـاهیم و اصـول، رفتـار    : اسـت  بخـش  4 دارايایـن فهرسـت   . ه شده استئپیوست مقاله ارا

را در مقایسـه   آنها نتیجه بررسی تطبیقیتوان  می کهمصرف کننده، رفتار تولیدکننده و بازار 
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  :کرد هئارا گونه اینبا الگوي پیشنهادي 
کرد قابل درك از این فهرست در زمینه دانش اقتصاد رسد که روی نظر می چنین به. 1

 .اسالمی همان رویکرد پیشنهادي این مقاله است
ه دفهرست این درس را به خود اختصاص دا) قریب به کل(دانشی که سهم عمده . 2

 .است، دانش علمی با مفهوم مورد پذیرش اقتصاددانان جامعه از علم است
 یو مطالب حقـوق  ؛شود ر این فهرست مشاهده نمیمباحثی مانند تاریخ اقتصادي د. 3

هـا و   نظریه ئۀفرضها براي ارا ئۀو قواعد اقتصادي نیز به عنوان مقدمه الزم براي شناخت و ارا
خود اختصـاص داده   تحلیلهاي علمی در فهرست گنجانده شده که سهم اندکی در متن را به

 .است
ه نشـود و  ئـ مطالـب ضـعیف ارا  رسد در تدوین فهرست تالش شده است  نظر می به. 4

 .منتشر شده استمعتبري چاپ و  که درباره آنها متون علمیشود  هدر فهرست آوردمطالبی 
و داده متناســب بــا محتــواي درس شــرح و درس، اصــول و مبــانی الزم  آغــازدر . 5

 .مطالب محتوا بر آنها استوار شده است
ه از ابزارهـاي تفهـیم رایـج    دهد که محتواي درس باید با اسـتفاد  فهرست نشان می. 6

 .ه شودئجدول ـ تدوین و اراو مانند نمودار، معادله،  ،در رشته اقتصاد
ه ئـ رسد در تدوین این فهرست سعی شده اسـت مطالـب بـه صـورتی ارا     نظر می به. 7

 .شود که براي دانشجو و استاد ملموس باشند
ع و یـا راهنمـاي   در فهرست مطالب درس به نحوه تـدوین منـاب  که متداول نیست .  8

 .نیز اشاره نشده استاثر در این  ؛استاد اشاره شود
و غیـر مـأنوس    رایـج در تدوین فهرسـت تـالش شـده اسـت از اصـطالحات غیـر       . 9

که به اقتصاد خرد پسوند اسـالمی داده شـده اسـت، در نظـر      نام درس تنها در ؛استفاده نشود
احـل اولیـه و بـراي جـذب همـه      تـوان در مر  شـود و مـی   تشخیص داده می مانوسغیر  برخی

 .تر کرد گذاشت و به مرور آن را کامل 1رویکردها حتی نام آن را اقتصاد خرد 
  

 گیري نتیجه
در بررسی نظري درباره تدوین متنهاي درس اقتصاد اسالمی به این نتیجه رسیدیم که از بـین  

تبیـین  «ب رویکردهاي گوناگون موجود در زمینه تدوین متنهاي درسی، یک رویکـرد مناسـ  
ارچوبهـاي دانـش اقتصـاد اسـالمی و بیـرون      هچ ئـه ارا است با مبانی و اصول اقتصادي اسالم

هاي اقتصاد اسالمی از آنها بـا پـذیرش امکـان بـه کـارگیري مبـانی، اصـول، و         آوردن نظریه
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در  »).یـا مغـایر نیسـت   (هاي اقتصاد سنتی در مواردي که با اصول اسالمی منطبق است  نظریه
ارچوب رسـیدیم کـه بـراي تـدوین مـتن درسـی اقتصـاد        هـ حث نظـري بـه ایـن چ   تکمیل مبا
متن باید محتواي علمی به معناي پذیرفتـه شـده دانشـگاه داشـته باشـد، مطالـب آن        ،اسالمی

ه اسـتفاده کنـد و مطالـب آن    ئـ هاي نموداري، ریاضـی و کمـی در ارا   ملموس باشد، از شیوه
  .داشته باشد ییسطح علمی باال

هاي اقتصاد اسالمی و ارزیـابی تطبیقـی سرفصـلهاي درس اقتصـاد خـرد      با بررسی متن
مطالعات زیادي در زمینه اقتصـاد  ارچوب پیشنهادي به این نتیجه رسیدیم که هو چ 1می اسال

ح مختلــف، ودر متنهــایی بـا ســط  آنهـا نتــایج  صــورت گرفتـه کــه خـرد از دیــدگاه اسـالمی   
منسـجم و   یهـر چنـد کتـاب   . ه اسـت رویکردهاي متفاوت و محتواهاي گوناگون منتشـر شـد  

جامع که همه نیازهاي دانشجویان رشته اقتصاد اسالمی را پوشش دهـد منتشـر نشـده اسـت،     
اقتصـاد  «ی بـراي تـدوین کتـاب درسـی     بتوان از مجموع این متنها مجموعه مطالب مناسـ  می

ب، البته انتخاب رویکـرد مناسـ  . تدوین کردگزینش و بر اساس برنامه مصوب  »خرد اسالمی
 ه اسـت حجم و محتواي مناسب براي این کتاب بسیار مهم است که در این مقالـه سـعی شـد   

ه ئـ بر پایه واقعیتها و امکانات موجود الگویی براي تـدوین متـون درسـی اقتصـاد اسـالمی ارا     
دوره کارشناسـی رشـته    »1اقتصـاد خـرد اسـالمی    «این الگو با فهرسـت مصـوب درس    .شود

این فهرست با الگوي پیشنهادي سـازگار اسـت    ،نتیجهدر و  ه،شد اقتصاد اسالمی تطبیق داده
ایـن ارزیـابی    همچنـین . دتوان بر پایه این الگو براي این درس متن درسـی تـدوین کـر    و می
تواند با واقعیتهاي موجود نیـز منطبـق باشـد و الگـویی      که الگوي پیشنهادي می دهد مینشان 

  .قابل استفاده است
  

  منابع
دفتر تبلیغـات اسـالمی   : قم .)تولید، توزیع، مصرف و رشد(اقتصاد در قرآن  .)1375(د حسین ابراهیمی، محم

 .حوزه علمیه قم
 .مؤلف: قم .)ره(خ انصاري یتحریري نو بر مکاسب ش: محرمات مکاسب .)1377(ابراهیمی، محمد حسین 

 .سروش: تهران .ان امويوضع مالی و مالیه مسلمین از آغاز تا پایان دور .)1363(اجتهادي، ابوالقاسم 
 سآسـتان قـد  : مشـهد  .ترجمه محمـد جـواد مهـدوي    .مطالعاتی در اقتصاد اسالمی .)1374(احمد، خورشید 
 .رضوي

فصـلنامه اقتصـاد   . »بررسی چالشهاي موجود نظـام آموزشـی اقتصـاد اسـالمی    «). 1388(احمدي، علی محمد 
  .113اسالمی، ش 

  .مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی: تهران .اسالم و مصرف خوراك .)1369(اکبري، بهمن 
 .مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی: تهران .اسالم و مصرف پوشاك .)1370(اکبري، بهمن 
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فصـلنامه مطالعـات    .»کـریم قـرآن   موضـوعی  تفسـیر  درسـی  مـتن  هـاي  بایسـته « .)1389(جدي، صابر  اکبري
 .، بهار1تفسیري، ش 

مجموعه مقاالت دومین مجمـع بررسـیهاي اقتصـاد     .»قش اخالق در اقتصاد اسالمین« .)1369(امینی، ابراهیم 
 .بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي: مشهد .اسالمی

 .اطالعات، چ دوم: تبریز .المکاسب ..)ق 1375) (شیخ(انصاري، مرتضی 
گـروه اقتصـاد    ،ارشـد  پایان نامه کارشناسی .سطح مصرف از دیدگاه اسالم .)1378(باقري تودشکی مجتبی 

 .دانشگاه مفید
 .علمیه: قم .اسالم و مستمندان .)تا بی(بروجردي، میرزا احمد 

مجموعـه مقـاالت    .»بر کاربرد عملی نظام ارزشی در اقتصاد اسـالمی  اي مقدمه« .)1367(بناء رضوي، مهدي 
 .رضوي بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس: مشهد .اولین مجمع بررسیهاي اقتصاد اسالمی

مجموعه مقاالت اولین مجمـع   .»اجتماعی اخالق در اسالم ـکارکردهاي اقتصادي   « .)1367(بهروان، حسین 
 .بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي: مشهد .بررسیهاي اقتصاد اسالمی

 .اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان: مشهد .مطالعه فرهنگ عمومی مشهد .)1374(بهروان، حسین 
هشـتمین  . »داللتهاي رهیافت تلفیقی در طراحی برنامه درسی رشـته اقتصـاد اسـالمی   «). 1388(پیغامی، عادل 

  .نشست تخصصی اقتصاد اسالمی، دانشگاه تبریز
آگـاه،  : تهـران  .پور ظهیر علی تقی ۀترجم .ریزي آموزشی و درسی اصول اساسی برنامه .)1387(تایلر، رالف 
 .چ دوم

  .بیست و یکم چ ،آگاه: تهران .ریزي آموزشی و درسی بر برنامه  اي مقدمه .)1383(پور ظهیر، علی  تقی
  .رانیمرکز اطالعات فنی ا: تهران .تئوري تقاضا و تحلیل اقتصادي انفاق ).1363(توتونچیان، ایرج 

 .میمجموعه مقاالت اولین مجمع بررسیهاي اقتصاد اسال .»اخالقیات بازرگانی« .)1367(حسینی، سید مجتبی 
 .بنیاد پژوهشهاي اسالمی استان قدس رضوي: مشهد

هفتمین نشست تخصصی اقتصاد . »هاي آموزشی سرفصلها و برنامه درسی دوره«). 1387(حسینی، سیدمحمد 
  .دانشگاه شیراز. اسالمی

سـازمان سـمت و   . الگوي تخصـیص درآمـد و نظریـه رفتـار مصـرف کننـده مسـلمان       ). 1379(حسینی، رضا 
  .و دانشگاه پژوهشگاه حوزه

فصـلنامه  . »اي در آمـوزش و پـژوهش اقتصـاد اسـالمی     رهیافت میان رشته«). 1390(حشمتی موالیی، حسین 
  .تابستانبهار و ، 7پیاپی ، 3 ش، سال دوم .اي در علوم انسانی مطالعات میان رشته

مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امـام  : تهران .ج 2 .مکاسب محرمه .)1373( ]امام[موسوي  اهللا خمینی، روح
 .خمینی
پژوهشکده اقتصـاد دانشـگاه تربیـت    : تهران .معرفتها، ارزشها و روشها: اقتصاد اسالمی). 1378( ، یدالهدادگر

 .مدرس
نامه کارشناسی ارشـد   پایان .شهاي اسالمی در تئوري تقاضانقش احکام و ارز .)1365(دانش، سید حسینعلی 

 .گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
: تهـران  .طرح و مبانی اقتصاد در قـرآن  .)1366(ور، مسعود، و مقدسی، محمود، و شیرازي، حمیدرضا  دهش

 .مؤلفان
سـال   ،)سـخن سـمت  ( عیـار . »شاخصهاي ارزیابی و نقد کتابهـاي درسـی دانشـگاهی   «). 1388(رضی، احمد 
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  .بهار ،21پیاپی ، 1ش  ،چهاردهم
ضرورت بازنگري در سرفصل و عناوین درس اقتصـاد  «). 1387(اله تاري  سید نورانی، سید محمدرضا و فتح

نشسـت تخصصـی اقتصـاد اسـالمی، دانشـگاه      هفتمـین  . »)کارشناسـی (اسالمی در رشته اقتصاد اسـالمی  
  .شیراز
  .دوران: تهران .سنجش و ارزشیابی آموزشی .گیري اندازه .)1382(اکبر  سیف، علی

   .مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر: تهران .مروري بر تجمل و اسراف .)1380(شاه آبادي، محمدعلی 
  .هجرت: قم .انفاق . .)ق 1397(صاد، علی 

  .دانشگاه شهید بهشتی: تهران. اقتصاد صدر اسالم ).1375(م صدر، سید کاظ
 .جهاد دانشگاهی شهید بهشتی: تهران .ریزي درسی راهبردي در آموزش عالی برنامه .)1384(عارفی، محبوبه 

پژوهشـکده اقتصـاد دانشـگاه تربیـت     : تهـران  .تـدریس اقتصـاد اسـالمی    .)1376] (ویـرایش [عزتی، مرتضـی  
  .مدرس

 .مرکز پژوهشهاي اقتصاد و نشر نور علم: تهران .کننده نظریه اسالمی رفتار مصرف .)1382(عزتی، مرتضی 
هفتمین نشست تخصصی اقتصاد . الزامات برگزاري دوره هاي آموزش عالی اقتصاد). 1387( ، مرتضیعزتی

  .اسالمی، دانشگاه شیراز
مرکـز پژوهشـهاي   : تهـران  .قتصـاد روش تحقیق در علوم اجتماعی کاربرد در زمینه ا .)1391(عزتی، مرتضی 

 .، چ هفتماقتصاد و نشر نور علم
ارزیـابی محتـواي منـابع درسـی اقتصـاد      « .)1388(پـور   عزتی، مرتضی و نـادر مهرگـان و محمدرضـا دهقـان    

   .نهمین نشست تخصصی اقتصاد اسالمی .)نمونه بررسی درس اقتصاد صدر اسالم( »اسالمی
راهبرد توسـعه،  . »آموزش اقتصاد خرد از دیدگاه اسالمی«). 1391(عسگري، محمد مهدي، و حسین میسمی 

  .، بهار18ش 
. مجموعه مقاالت دومـین مجمـع بررسـیهاي اقتصـاد اسـالمی     . »اقتصاد اخالقی«). 1369(علوي، سید ابراهیم 

  .بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي: مشهد
هشـتمین  . »ر آمـوزش درس اقتصـاد اسـالمی   رویکرد ترکیبـی د «). 1388(عیوضلو، حسین، و حسین میسمی 

  .نشست تخصصی اقتصاد اسالمی، دانشگاه تبریز
 .دارالنشر: قم .اسراف و قناعت از نظر اسالم .)1368(غروي بهمئی، اسماعیل 

 .انتشارات ایران زمین: تهران .ریزي درسی اصول برنامه .)1377(اجارگاه، کورش  فتحی و
کتـاب مـاه علـوم    . »انتقادي بازنگري متون درسی علوم انسانی ـ اجتمـاعی   مطالعه«). 1391(قدیمی، اسماعیل 
  .مهر ،55 ش، اجتماعی
  .سازمان برنامه و بودجه: تهران .مترجم عباس عرب مازار .میاي بر اقتصاد اسال مقدمه .)1375(کهف، منذر 
فصـلنامه اقتصـاد   . يمترجم سـید حسـین میرمعـز   . ریف و روشتع :اسالمی اقتصاد علم .)1385(کهف، منذر 

   .23اسالمی، ش 
  .انتشارات مشاوران: تهران. اقتصاد صدر اسالم).  1384(کهندل، محمد 

. نامـه کارشناسـی ارشـد اقتصـاد     پایـان  .برآورد تابع پرداخت زکـات  .)1375(لحسینی، سید ضیاءالدین کیاء ا
 ).قم(دانشگاه مفید 

هـاي مـذهبی متوسـط یـک خـانوار شـهري در        برآورد تـابع هزینـه  «). 1379(کیاء الحسینی، سید ضیاءالدین 
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 .9نامه مفید، ش: ؛ قم»ایران
 .الفتح: تهران .انفاقات و صدقات در اسالم .)تا بی(گلزاده غفوري، علی 

نامه کارشناسی  پایان .نظري بر ابعاد مصرف در نظام اقتصادي اسالم .)1373(آبادي، محمدتقی  گیلک حکیم
 .ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

ریزي بـراي حمایـت و کمـک بـه تـدوین و انتشـار متـون         گذاري و برنامه سیاست«). 1388(لشکري، محمد 
  .ن نشست تخصصی اقتصاد اسالمی، دانشگاه تبریزهشتمی. »درسی درسهاي رشته اقتصاد اسالمی

، بهـار  90عیـار، ش  . »شناسی متون درسی دانشگاهی در حوزه علوم تربیتی آسیب«). 1390(پور، بهرام  محسن
  .و تابستان

 .مطهر: قم .سوز بالي خانمان: اسراف .)1379(محمدي اشتهاردي، محمد 
 .بعثت: تهران .اسراف و تبذیر .)1362(محمودي عباسعلی 

نامـه کارشناسـی    پایـان  .نگرشی بر الگوي مصرف در جوامـع اسـالمی   .)1365(مشرف جوادي، محمدحسن 
  .گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

پژوهشـها و  : تهران .»رضایت خاطر با توجه به ارزشهاي متعالی اسالم« .)1370(مشرف جوادي، محمد حسن 
 .اهسیاستهاي اقتصادي، ش اردیبهشت الی شهریور م

سنجی توسعه نظـام آمـوزش اقتصـاد اسـالمی در      امکان«). 1388(مصباحی مقدم، غالمرضا، و حسین میسمی 
فصلنامه مـدیریت در دانشـگاه اسـالمی،    . »راهکاري در جهت تولید علم در اقتصاد: دانشگاههاي کشور

  . ، بهار1ش 
، 23مجله انسان پژوهی دینـی، ش   .»نقش اجتهاد در تدوین علوم انسانی اسالمی رد«. )1389( معلمی، حسین

  .بهار و تابستان
  .انتشارات مدرسه، چ پنجم: تهران .)راهنماي عمل( زي درسییر برنامه ،)1382(ملکی، حسن 
 .چ دوم ،سمت: تهران .ریزي درسی مقدمات برنامه .)1387(ملکی، حسن 

: قـم  .حمـد بـاقر موسـوي همـدانی    ترجمه سید م .تحریرالوسیله .)1370( ]امام[موسوي خمینی، سید روح اهللا 
  .دارالعلم

مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار     : تهران .جلد 2، مکاسب محرمه .)1373( ]امام[موسوي  اهللا موسوي خمینی، روح
  .حضرت امام خمینی

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه : قم .پژوهشی در اسراف .)1377(موسوي کاشمري، سید مهدي 
 .علمیه قم

 .ریزي درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروي انسـانی  برنامه .)1380(ی، محمد علی یرزابیگم
  .یسطرون: تهران

  .28 فصلنامه اقتصاد اسالمی، ش .»اسالمی اقتصاد علم موضوع« .)1386(میرمعزي، سید حسین 
مؤسسـه  : تهـران  .نظري اجمالی بر اصول و مبانی مصرف در اسـالم  .)1368(واحد تحقیقات تجارت اسالمی 

 .مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی
  .21سخن سمت، ش  :تهران .»درسی متون ویرایش درباره چند نکاتی« .)1388(هاجري، حسین 
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Education After Postmodernism. Westport, CN:Bergin and Garvey. 
Barnet R. (1990), The Idea of Higher Education. Buckingham: SRHE and Open University 

Press.
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  پیوست
  »1اقتصاد خرد اسالمی «فهرست تفصیلی درس 

بر پایه برنامه مصوب شوراي گسترش آموزش عالی
  

 
  4 واحد تعداد
  نظري: واحد نوع
 در تحلیلهایی چنین ئۀارا نیز و خرد سطح در اقتصادي يتحلیلها آموزش درس این از هدف

  .است مکتب این بینی جهان از الهام با اسالمی احکام و ضوابط چهارچوب
 کلیات .1فصل

 اسالمی اقتصاد اقتصاد، علم، علم تعریف. 1
 آن اهداف و ویژگیها و انسان تعریف. 2
 اسالمی اقتصاد و اقتصاد شناسی روش درباره نکته چند. 3
 مسلمان غیر و مسلمان تفاوت. 4
 فصل بندي جمع. 5
 تقاضا .1 فصل

 ...و  تقاضا تابع تقاضا، کاال،: تعاریف. 1
 تقاضا بر آن اثر و قیمت. 2
 تقاضا بر آن اثر و درآمد. 3
 رفتار بحث در ایمان جایگاه و مفهوم. 4
 مصرفی رفتار بر مؤثر شرعی قواعد. 5
 تقاضا منحنی و تقاضا تابع تعریف. 6
  ... قیمتی، درآمدي و  کششهاي. 7
  فصل بندي جمع.  8

 کننده مصرف رفتار نظریه .3فصل 
 ... و خاطر رضایت محدودیت، بودجه، تقاضا، تخصیص، مفهوم: تعاریف. 1
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 آن ویژگیهاي و عقالنیت. 2
 تفاوتی بی منحنیهاي و ترجیحات. 3
 کننده مصرف تعادل. 4
 اخروي و دنیوي هاي هزینه. 5
عدي دو فضاي در آخرت و دنیا تعادل. 6 ب 
 بودجه خط و تفاوتی بی منحنیهاي شیب اثر. 7
 تعادل کافی و الزم شرایط.  8
 جانشینی و درآمدي آثار. 9

 .. و پست و عادي کاالي. 10
 فردي تقاضاي منحنی. 11
 بازار تقاضاي منحنی. 12
 فصل بندي جمع. 13

 نندهکتولید رفتار نظریه . 4فصل 
 ...و سود درآمد، هزینه عرضه، ید،تول: تعاریف. 1
 شرایط و تعریف رقابت بازار. 2
 تولید بر زمان اثر. 3
 تولید بر هزینه اثر. 4
 بنگاه گیري تصمیم بر تولیدکننده ایمان اثر. 5
 تولیدي رفتار بر مؤثر شرعی قواعد. 6
 تولید هاي هزینه. 7
 هزینه منحنیهاي.  8
 هزینه ریاضی توابع. 9

 هبنگا درآمد. 10
 بنگاه سود. 11
 تولید بر مؤثر شرعی قواعد. 12
 مدت کوتاه عرضه منحنی. 13
 تولید تابع و منحنی. 14
 سود حداکثر شرایط. 15
 تعادل و تولیدکننده رفتار بر شرعی قواعد اثر. 16
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  تعادل و تولیدکننده رفتار بر ایمان اثر. 17
 بلندمدت گیري تصمیم. 18
 سانکی تولید منحنی. 19
 تولید عوامل هايکشش. 20
 بلندمدت در ابیی بهینه. 21
 بلندمدت تعادل بر ایمان اثر. 22
 بلندمدت هزینه توابع. 23
 بلندمدت عرضه منحنی. 24
 تولید عوامل تقاضاي. 25
 کاال عرضه و تولید عوامل تقاضاي. 26
 فصل بندي جمع. 27

 بازار .5فصل 
 ... و تقاضا تابع و منحنی عرضه، منحنی و تابع بازار، تعاریف. 1
 آن ویژگیهاي و رقابت بازار. 2
 بازارها انواع ویژگیهاي. 3
 کننده عرضه کی و کننده تقاضا کی تعادل. 4
 بازار تقاضاي استخراج. 5
 بازار عرضه تقاضاي استخراج. 6
 بازار تعادل بر شرعی قواعد و ایمان اثر. 7
 بازار تعادل.  8
 فصل بندي جمع. 9

 


