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چکیده
این مقالو بر اساس روشهای موثر آموزش و پژوىش اقتصاد اسالمی مبتنی بر نظام میان رشتو ای 2حبث می مناید .در این مقالو ابتدا ضرورت و امهیت
این روش را در اقتصاد اسالمی مورد بررسی قرار داده و سپس روشهای غری رشتو ای معمول را مورد جتزیو و حتلیل قرار می دىیم  ،بو این ترتیب  ،براساس
یک پژوىش میدانی کو بر اساس نظرات اساتید اقتصاد اسالمی مجع آوری شده است و نظرات و عالیق سلتلف مربوط بو موضوع اقتصاد اسالمی در آن
متمرکز شده است  ،نتایج مورد مقایسو ،هبره برداری و استفاده قرار خواىد گرفت  .بنابراین با توجو بو پیشنیازىا و ارتباطات سلتلف کاربردی اقتصاد
اسالمی در جنبو ىای سلتلف براساس رىیافتی میان رشتو ای ،می توان سطح آموزشی و پژوىشی اقتصاد اسالمی را ىم برای دانشجو و ىم برای مدرس
اقتصاد اسالمی ارتقاء خبشید .توجو بو آموزش و پژوىش اقتصاد اسالمی بو عنوان فرآیندی میان رشتو اي  ،با توجو بو تازگي و قدرت نوآورانو آن مي
تواند حترکي درسایرعلوم اجياد کرده و عالوه بر نوعی الگوسازی  ،موتور زلرکو اي براي رشتو ىاي علوم انساين باشد.
در این مقالو کوشش خواىیم منود کو با استفاده از دترکز عالیق گروىی با توجو بو نتاجيی کو بر اساس

احرتام بو مهو نظرات مدرسنی و زلققنی مربوطو

صورت گرفتو  ،موضوع را بررسی منوده و هنایتا پیشنهادىایی را ارائو کنیم.

واژگان کلیدی :میان رشتو ای ،رىیافت ىنجاری ،رىیافت اثباتی ،چند رشتو ای ،چند رشتو ای موازی  ،تمرکز عالیق گروىی ،کارکرد اجتماعی ،اصول
موضوعو
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Inter-disciplinarily -

Interdiciplinary Method in Islamic Economics' Resaerch and Education
Abstract
In this paper we discuss about effective method of research and education of
Islamic economics through inter-disciplinary procedure. Nowadays this procedure
in advance methodology of education in economics has been concentrated as
“Focused Interest Group” (FIG).
Although the purpose of positivist economists about FIG is related to profitoriented of inter-disciplinary procedure, but in Islamic economics, this attitude
has sustainable economic development, whereby secure and cover positive as
well as normative approach of educational materials to help certain efficiency of
knowledge.
This procedure of education had been focused in Islamic literatures, and also in
holy Qur’an (12/108 & 39/17-18) before attention of western countries.
Therefore, in this research, significant view of scholars, lecturers and researchers
of Islamic economics, acquired through questioners, and the results of research
has been analyzed.
Achieving prerequisite and diversity connections of Islamic economics’ and its
indispensable educational materials, help us to modeling an inter-disciplinary
framework that it may mutate other human sciences structure.
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Inter-disciplinary, Normative approach, Positive approach,
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مقدمو: 3

آموزش و پژوىش در علوم اقتصادی در گذشتو و نیز تا حدود زیادی درحال حاضر صرفاً بو انتقال رلموعو ای از یک دانش سازمان یافتو کو آثار یک
نظام ارزشی حاکم بر رفتارىای مصرفی  ،تولیدی و توزیعی برای فرد ،دولت و جامعو را بررسی می مناید  ،زلدود می شود  .این آموزه در چارچوب و
برنامو ای برآمده از یک رىیافت رشتو ای 4با ساختاری مشخص و عموما بر اساس روش شناسی اثباتی 5و برآمده از مفاىیم  ،روشها و فرآیند آموزشی
معموال ترمجو شده از متون رایج در کشور ىای غربی مورد عمل قرار می گرفت .
بعد از پریوزی انقالب اسالمی در ایران و حتقق یک نظام سیاسی غری سکوالر دینی  ،این تفکر کو می توان در شئونات معرفتی و فلسفو اقتصاد
نیز بو یک نظام علمی مبتنی بر اصول دینی دست یافت بو شدت مورد استقبال متفکرین حوزوی و دانشگاىی قرار گرفت  .اگرچو این تفکر حتی قبل
از انقالب اسالمی نیز توسط بسیاری از متفکرین مسلمان دنبال می شد ولی با پریوزی انقالب اسالمی در ایران ،

پژوىشهایی کو در جستجوی این

دکرتین خاص از علم اقتصاد بودند  ،چو در داخل ایران و چو در کشور ىای مسلمان  ،مشارگان قابل مالحظو ای پیدا منود.
در ابتدا تصور می شد کو این دانش را بو راحتی می توان توضیح داد و بو مهنی دلیل تعداد قابل مالحظو ای کتاب و مقالو در راب طو با اقتصاد
طی از اقتصاد
اسالمی منتشر شد ولی با توجو بو ورود سریع و بدون برنامو  ،تنها برخی از این کتاهبا و نوشتو ىا می توانست ره آورد متناسب ومرتب
اسالمی داشتو باشند .
بدیهی است یک علم بدون اتکاء بو اصولی موضوعو (  ، )Axiomsحتی از یک قضیو ساده نیز منی تواند دفاع مناید و این مسئلو اگر چو مورد
توافق اکثر خربگان علم اقتصاد قرار داشت لکن این خربگان  ،حداقل بو دالیل زیر موفق بو ارائو نظرات خود در حتقق علمی اقتصاد اسالمی و ارائو آن
در زلافل علمی نشدند.
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 الزم است از نظرات ارائه شده در مورد این مقاله  ،در نهمین نشست تخصصی محققان و مدرسان اقتصاد اسالمی که به دعوت پژوهشکدهاقتصاد دانشگاه تربیت م درس تشکیل گردید  ،به خصوص آقای دکتر عادل پیغامی و سایر محققین و اساتید محترم سپاسگزاری نمایم .
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یک دلیل  ،وابستگی شدید زلافل علمی بو یافتو ىای جهان سکوالر بود و معموال کسانی کو قادر بو ارائو این دکرتین بودند بسیار زلدود بود زیرا این
ب مبانی عقیدتی اسالمی  ،و نیز اشراف کامل بو نظام اقتصاد اثباتی متداول داشت و عالوه بر آن نوعی نوآوری و خالقیت را
ختصص نیازبو تسلط ر
طلب می منود  .ولی تعدادکسانی کو شرایط فوق را داشتند نو تنها اندک بلکو بسیار استثنایی بود و حتی در صورت ظهور چننی کسانی موانع بسیار
پیچیده اداری و خطر اهتام بو گرایشهای شرقی و غربی می توانست مانع پا گریی چننی تفکری گردد  .در عنی حال با توجو بو این کو چ ننی دکرتینی می
توانست رقیبی جدی در برابر منافع جهان سکوالر باشد ،و خطری بو مراتب سهمگنی تر از خطر دستیابی بو سالحهای نظامی را برای جهان سکوالر
تداعی می منود  ،ساده انگاری خواىد بود اگر تصور شود کو این تفکر بو سادگی امکان کسرتش علمی پیدا می منود.
خوشبختانو حبراهنای اخری جهان سرمایو داری  ،و عملکرد با ثبات هنادىای اقتصاد اسالمی حتی متفکرین و مقامات بلند پایو اقتصادی غرب را بو
اعرتاف نسبت بو کارآیی این دکرتین اقتصادی وادار منود
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و بنابر این بو نظر می رسد با ظهور و شیوع اینرتنت  ،فضای حرکت برای اقتصاد دانان

اسالمی گسرتش بیشرتی پیدا خواىد کرد زیرا اکثر اقتصاد دانان اثباتی بنا بو فطرت انسانی خود نسبت بو درک حقیقت عنادی ندارند و یک امر واقعی
را بدون تسری قضاوهتای ارزشی نامربوط  ،هبرت درک می کنند و می توان انتظار داشت کو بر خالف دولتمردانشان  ،دوستان خوبی برای درک و تایید
آتی دکرتین اقتصاد اسالمی باشند.
امروزه فلسفو آموزش و پژوىش اقتصاد بیشرتاز آنچو در گذشتو مطرح بود توسعو یافتو و رویکردىای جدیدی مورد استفاده قرار گرفتو کو در آهنا
عقالنیت انسانی صرفا درنفع طلبی شخصی خالصو منی شود و خوشبختانو در رىیافت جدید علوم اقتصادی بنظر می رسد  ،انسانی موضوع بررسی
است کو واجد ىمه سلتصات انسانی است .
بو این ترتیب دراین رىیافت  ،واقعیتها و نیازىای دنیای جدید مهزمان با ىنجار ىای فطری وجاری انسانی در فراسوی ساختار یکسویو نگر رىیافت
سنتی رشتو ای مورد جستجو و پژوىش قرار می گرید وجزئی نگری بو تدریج اعتبار و کارآیی علمی خود را در دانشگاىهای بزرگ دنیا از دست می دىد
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(حاجی یوسفی.)1388 ،این مسئلو بو خصوص در رشتو اقتصاد اسالمی در دانشگاه بنی ادلللی اسالمی مالزی (زلمد و روزیتا )2005 ،کو بعدا در
مورد آن حبث خواىیم منود قابل تایید است.
ىای غری رشتو ای  ،بر خالف تصور اولیو برخی از صاحب نظران  ،مغایر با ختصصی شدن و تقسیم علوم انسانی و علوم
بو طور کلی رىیافت
اقتصادی نیست بلکو ختصصی شدن گرایشهای علم اقتصاد  ،مثل ختصص اقتصاد اسالمی و سایر ختصصها زمانی با موفقیت فضای علمی را اشغال
می کند کو یک دانشجو یا پژوىشگردر روند ختصص گرایی  ،عالوه بر پیشنیاز علمی کافی نسبت بو رشتو ىای مرتبط  ،ىدف علمی موضوع مورد
یررسی را نیز بو خوبی درک منوده و در فرایند تکمیلی  ،پتانسیل،و توشو اطالعاتی وعلمی الزم را مهراه داشتو با شد .این در حالی است کو عناصر اصلی
آموزشی  ،یعنی زلتوی ،فرآیند و ارزشیابی باید نسبت بو حالت سنتی متحول شود(حشمتی.) 1359 ،
امروزه رویکرد غری رشتو ای در علوم انسانی و نیز اقتصاد در برنامو ریزیهای آموزشی و پژوىشی در اکثر رلامع علمی بو صورت

میان رشتو ای (

یانگ بالد  7)2004 ،و نیز با توجو بو نقش ىنجار ىای ارزشی در رابطو با توسعو اقتصادی ( پل،اسرتیتن ، 8)2007،مورد تاکید قرار گرفتو است و
بو مهنی دلیل آشنایی بو این رویکرد و ضرورت اعمال آن برای برنامو ریزان درسی بویژه در دانشکده ىا و موسساتی کو در پی دستیابی بو مرزىای جدید
و خلق بایستو ىای خاص در عرصو علوم به ویژه علوم انسانی ىستند می تواند نقش مهمی در توسعو عمقی این علوم و خبصوص اقتصاد اسالمی
داشتو باشد  .امروزه این شیوه در روشهای پیشرفتو آموزشی و پژوىشی اقتصاد  ،حتت عنوان " دترکزعالیق گروىی " ( 9)FIGمورد تاکید قرار گرفتو است .
اگرچو منظور متفکرین اقتصاد اثباتی از دترکز عالیق گروىی نوعی گرایش سود زلورانو معرفتی بو دانشهای سلتلف مورد نیاز پژوىشگر یا دانشجو است
لکن در اقتصاد اسالمی این گرایش در حدی وسیعرت توسعو می یابد بنحوی کو با بصریت علمی مهزمان با اشراف بو جنبو ىای اثباتی و ىنجاری علم
اقتصاد  ،مفهومی نوین از دانش اقتصادی کو آن را اسالمی می خوانیم مشخص می شود .این شیوه آموزشی و پژوىشی قبل از اینکو در کشورىای غربی
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مورد توجو قرار گرید در ادبیات و متون اسالمی و حتی قرآن کرمی مورد عنایت قرار گرفتو ودر موارد متعددی در نصوص اسالمی،بو تعبریی تاکید بر این
10

رویکرد آموزشی و پژوىشی مشاىده می شود (نگا :قرآن کرمی 12/108 ،و17و.)39/18

بو مهنی دلیل در این مقالو با توضیح فرصتها و چالشها در ىر یک از رویکرد ىای غری رشتو ای بو بررسی هبرتین روش آموزشی و پژوىشی د ر اقتصاد
اسالمی می پردازمی.

 -1انواع رویکردىای برنامو آموزشی در اقتصاد اسالمی
بطور کلی رىیافتهای آموزشی و پژوىشی موجود در طراحی برنامو ىای درسی را می توان در دو دستو رىیافتهای رشتو ای و رىیافتهای غری
رشتو ای 11تقسیم بندی منود .رىیافتهای غری رشتو ای نیز خود بو شقوق متفاوتی تقسیم می شود کو ىر یک از این تقسیمات را با توجو بو فرصتها و
چالشهای آموزشی مورد بررسی قرار می دىیم  ،البتو برخی از زلققنی رویکرد غری رشتو ای را با توجو بو دالیل خاص خود با طبقو بند یهای دیگری و
متفاوتی در نظر گرفتو اند  ،برای مثال بعضی این تقسیمات را حتی تا حد ىشت طبقو  12و در نوشتو ىایی حتی بیشرت یا کمرت ازآن مورد تفکیک قرار
داده اند  ،لکن اکثر متفکرین بر سو رویکرد آموزشیِ  یعنی "چند رشتو ای " " 13فرارشتو ای"  14و "میان رشتو ای " اکتفا منوده اند (درایک(،) 1993،
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در قرآى کرین (  ) 12/108هی خْاًین کَ :
" قل ىذه سبیلی ادعو الی هللا علی بصیره ( "...بگْ :ایي راٍ هي است .از رّي بصیرت ّآگاُي [هردم را]
دعْت بَ سْي خذا هيكٌن /)...درایي حال بصیرت بَ تعبیری ،اشراف برهفاُین عرضی ّ جُْری ًسبت بَ
هْضْع هْرد بررسی است ّ ایي بررسی زهاًی از اثر بخشی ّ کارآیی بیشتری بر خْر دار است کَ
هْضْع با تاهل در گسیٌَ ُای هشابَ صْرت گیرد زیرا قرآى کرین ایي رّش را خرد هٌذاًَ تلقی هی فرهایذ
:
" ..فبشر عببد ،الذ یه یستمعون القول فیتبعون احسنو ،اولئک الذیه ىداىم هللا واولئک ىم اولواالببة " ( پس
بٌذگاى هرا بشارت دٍ کَ گفتَ (ُا) را هی شًٌْذ ّبِتریي آًرا برهی گسیٌٌذ ،آًِا کساًی اًذ کَ خذا ُذایتشاى ًوْدٍ
ّآًاى خردهٌذاًٌذ ) /سْرٍ هبارکَ زهر؛ آیات 18ّ17
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 Non-Disciplinary Approach12
 پیغامی  ،عادل ،درآمدی بر طراحی برنامه های درسی با تاکید بر رویکردهای تلفیقی ،دانشگاه امام صادق (ع)13
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من ) 2000 ،و (حاجی یوسفی .)1388،در ىر حال در این مقالو مهنی سو رویکرد را مورد توضیح قرار می دىیم و بدیهی است کو در رابطو با
تعاریف ارائو شده در این مقالو سعی می شود حد متوسط ومتعارفی از تعاریف و تقسیم بندیهای سلتلف مبنای حبث قرار گرید.

 - 1-1رویکرد چند رشتو ای
در این رویکرد رشتو ىای سلتلف برای حل مسئلو و دسرتسی بو اىداف مورد نظر با حفظ مبانی و احرتام بو روشهای یکدیگر نسبت بو مفامهو
و بررسی موضوع علمی مهکاری می منایند  .این برنامو درسی کو برخی آنرا رویکرد رشتو ای موازی یا چند رشتو ای موازی نیز نامیده اند  ،با کنار ىم
گذاشنت دروس مرتبط اجياد می شود ،در واقع روشی است کو در آن ىر یک از رشتو ىا  ،مفاىیم  ،ساختار ،

اصول  ،مبادی و روشهای خود و

مهچننی ترتیب ارائو آهنا را بطور کامل حفظ می کند و در عمل تنها شاىد اجرای متوازی دروس مورد نیاز اقتصاد اسالمی و با رعایت نظم منطقی ىر
رشتو  ،می باشیم .
در این رویکرد کو در حال حاضر شاىد آن ىستیم  ،رلموعو ای از برنامو ىا ی درسی مرتبط با علوم اقتصادی را با ىم می توان مالحظو منود
 .بو این ترتیب هیچگونو تالقی و تعاملی از نظر موضوع  ،ویا با توجو بو مبادی  ،مبانی یا روش بنی دو یا چند حوزه معرفتی حلاظ منی شود و صرفاً بو
ارائو دروس بدون ىیچگونو اصطکاک بایکدیگراکتفا می شود  .در این رویکرد بو تالقی و تعاملی کو موضوعات و مبانی و مبادی و روشهای دوحوزه
معرفتی با ىم می توانند داشتو باشند  ،توجو الزم صورت منی گرید و تالش می شود تا مهگونی و سازگاری درونی برنامو و زلتوای آموزشی ضرورتاً رعایت
شود .
بو طور کلی باید توجو داشت کو ىرچند رویکرد چند رشتو ای  ،رویکردی ساده و بو نسبت سایر رویکردىا ابتدایی و فاقد ویژگیهای تلفیقی الزم می
ب ویژه در گام اول و تازمانی کو متون  ،درسنامو و زلتوای
باشد ،ولی نباید از این نکتو غافل ماند کو دتامی جریانات وسیاستهای آموزشی غری رشتو ای ه
آموزشی مشخص و مهچننی اساتید الزم جهت تدریس آن کامال وجود ندارد  ،ناگزیراز رویکرد چند رشتو ای و موازی حداقل بو عنوان اولنی حرکت
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آموزشی خواىد بود .در حال حاضر شواىد ومنونو ىایی از این روش در مراکز دانشگاىی کشور و حتی در دانشگاىهای معترب علمی دنیا در حال اجرا
است کو البتو با چالشهایی کو بعدا بو آن اشاره خواىیم منود مواجو می باشد.
با توجو بو این کو تا حبال نظام حاکم و سنتی آمو زش دانشگاىی  ،نظام رشتو ای بوده و مدیران و برنامو ریزان و اساتید خود برآمده از مهنی
نظام می باشند ،بو مهنی دلیل طراحی و اجرای این نوع برنامو بسیار ساده است  .چرا کو در این رویکرد برنامو درسی تغیری اساسی و ماىوی را شاىد
نیست ،و در عنی حال یافنت اساتیدی کو حد اقل در یک رشتو ختصص کافی داشتو باشند سهل تر می باشد.
چالشهایی کو این رویکرد آموزشی شلکن است اجياد مناید  ،اهبامی است کو بو علت عدم توضیح ارتباط عمیق و موثر بنی رشتو ىا و مفاىیم در ذىن
دانشجو باقی خواىد ماند  .در این میان جبز برخی دانشجویان خالق و یا دانشجویانی کو زمینو ىای قبلی داشتو اند  ،امکان ارتباط بنی مفاىیم از
عهده اکثر دانشجویان مشکل بوده و ا حتمال شکست و خطر عدم دستیابی بو اىداف آموزشی از سوی یادگرینده و گرایش او در جهتی معکوس
تشدید می گردد.

 -2-1رویکرد فرا رشتو ای
از نظر برخی متفکرین اصوال مرزبندی بنی علوم سلتلف بی معنا وتصنعی است و برای درک علمی الزم است این مرزىای ساختگی را فرو رخیت
تابتوان از مسائل پیچیده جهان درک عمیق تری حاصل منود (روالند  . ) 1387،بو این ترتیب در ا بن رویکرد آموزشی یک موضوع یا مسالو کلی مطرح
می شود و مهزمان از طریق مهاىنگ سازی اصول سازمان دىنده  ،مبانی  ،روشها و دیسیپلنی ىای سلتلف سایرنظام ىای رشتو ای  ،براساس یک رویو
واحد ،موضوع یا مسالو مورد بررسی قرار خواىد گرفت  .این رویکرد آموزشی از نظر فلسفی و نظری و با توجو بو آموزش موضوعاتی کو از ابعاد سلتلف
مهپوشانی دارند جذابیتی فوق العاده دارد  ،لکن با توجو بو تشتت وسیع مسائل جتربی ،اعتقادی  ،و انسانی در عمل تقریبا غری شلکن است  .اصل دترکز
رشتو ىای سلتلف روی یک مسالو کلی است در حالی کو مسائل ختصصی رشتو ىای سلتلف از روشهای خاص خود باید استفاده منایند و این امر در
صورتی کو اساتید اقتصاد اسالمی مهگی نوابغی چون ارسطو و ابن سینا باشند شاید عملی باشد ولی با توجو بو پراکندگی وسیع علوم  ،این روش تنها
در قالب یک تئوری می تواند مطرح شود.
8

عالوه بر این مهانگونو کو گفتیم حتی اگر بتوان اساتیدی با اطالعات و دانش بسیار وسیع و عمیق در کلیو رشتو ىای مرتبط پیدا منود کو عمال غری
شلکن است  ،در آن صورت نیز اجياد مهاىنگی بین اساتید مشکل و غری عملی خواىد بود.
نکتو دیگری کو باید بو آن توجو منود شرط الزم برای چننی برنامو آموزشی وطراحی درسی  ،این است کو موضوع یا موضوعات انتخابی  ،امکان
پذیرش از جانب رشتو ىای سلتلف را داشتو باشد ولی معموال مهو رشتو ىا در این رویکرد قابلیت تلفیق اصولی با ىم خنواىند داشت  .در عنی حال با
توجو بو زمان زیادی کو این فرآیند آموزشی طی خواىد منود منی توا ن انتظار داشت کو زلصول این رویکرد آموزشی تقاضای وسیع بازار را با سرعت کافی
پاسخ دىد و عمال شلکن است باعث سر خوردگی کسانی شود کو بو امید تکمیل یک دوره آموزشی در زمانی متعارف بو این فضای آموزشی وارد شده
اند.

 -3-1رویکرد میان رشتو ای
این رویکرد در واقع حد وسطی بنی رویکرد چند رشتو ای و فرارشتو ای است  .در واقع در این فرآیند آموزشی  ،تالش می شود تا با هبره گریی
از اصول موضوعو و مبانی شناختی موضوع اصلی کو در اینجا اقتصاد اسالمی است  ،سایر مباحث مورد نیاز این مبحث را در حیطو بررسی تبادلی و
چالشی قرار داد  .از یک طرف جذب نقاط مشرتک رشتو ىای سلتلف می تواند رلموعو ای از مهارهتا و فعالیتهای مفید را فراىم و بو منظور کارآیی
بیشرت دانشجو آهنا را در برنامو آموزشی اقتصاد اسالمی سازماندىی کرد .از طرف دیگر می توان با رویکردی چالشی مهاىنگی سایر رشتو ىا را در توازن
با اصول موضوعو پذیرفتو شده اقتصاد اسالمی بر قرار و توجیو منود  .معموالً در این رویکرد یک مقدمو درسی با مهکاری یک متخصص تعلیم و تربیت
باید طراحی شود کو طی آن یادگرینده طیف تعریف شده ای از فعالیتها و مهارهتای شناختی و گرایشی و رفتاری را با توجو بو فواید و ضرورت آن قبل
منبع
از ورود بو ىر رشتو دیگربا یک توالی مناسب کسب کند .بو این ترتیب مبحث علمی اصلی دراین رویکرد تنها بو عنوان یک ىدف آموزشی  ،سایر ا
و زمینو ىا و جتارب مربوط بو رلموعو ای از سایر فعالیتهای علمی مرتبط را در خود حتلیل منوده و نقش چارچوب و ساختار مربوطو برای انتخاب آن
موقعیتها را ایفا می کند.
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بنابراین در این سازماندىی خاص آموزشی  ،دانشجویان و زلققنی ىرچند بو نظام رشتو ای خاصی مقید می شوند ولی موضوعات مهم و مرتبطی را
از ابعاد مختلف و در بسرتىای سلتلف علمی مورد مطالعو و توجو قرار می دىند.
ای چند وجهی
در این روش می توان امیدوار بود کو حداکثر اهبام زدایی در ذىن فراگرینده اقتصاداسالمی فراىم گردد  ،زیرا در این رویکرد آموزشی واقعیت
و پیچیده مسائل جهان امروز می تواند بو صورتی منسجم و با برنامو آموزشی میان رشتو ای ارتباط موثری برقرار مناید .
در عنی حال در این رویکرد با توجو بو ارتباطات مشرتک مطالب  ،یکپارچگی و انسجام مطالب اصلی حفظ شده و یادگریی هبرت اصلام می شود .
این امر بنوبو خود باعث می شود تا درزمان دستیابی بو اىداف متکثر و چند بعدی آموزش اقتصاد اسالمی نیزصرفو جویی بو عمل آید.
البتو برخی انتقادىا بر این رویکرد آموزشی را در اقتصاد اسالمی نباید نادیده گرفت بو طوری کو شلکن است این رویکرد موجب نوعی سطحی نگری
شود کو برای سیاستگزاری اقتصادی و دولتمردان تصمیم ساز چندان مناسب نیست  .ولی برای سطوح اجرایی و عملیاتی چو بسا این رویکرد می تواند
مفید تلقی گردد زیرا مسئولنی در اجرا مرتبا با امور چند جانبو و مرتبط با مهو جنبو ىای اجتماعی ،سیاسی وغریه نیز مواجو می باشند  ،بدیهی است در
سطوح علمی باال تر ،مثل دوره ىای تکمیلی،عمق مطالب در یافت شده این نارسایی را تقلیل خواىد داد .

 -2ضرورت رویکرد میان رشتو ای برای اقتصاد اسال می
یکی از مهم ترین ضرورتوایی کو می توان در رابطو با رویکرد میان رشتو ای مطرح منود  ،پیچیدگی روزافزون سیستم ىای اجتماعی و بنی ادلللی است
کو نیاز دانشجو و خبش آموزشی را وادار می سازد تا با حفظ زلوریت اقتصاد اسالمی نگرشی عادلانو نسبت بو مسائل و روشهای علمی مرتبط و متعدد
دنیای پریامون خود داشتو باشد.
عالوه بر این کارآیی اقتصادی اقتضی می مناید کو مهزمان با شناخت اقتصاد اسالمی  ،سیستم ىای دیگری چون معارف دینی  ،اجتماعی و حتی
جتربی و نیز سیستم ىای اقتصادی شرقی و غربی را با نگاىی نقادانو مورد تامل قرار داد زیرا این مفاىیم امروزه چنان بو ىم پیوند خورده اند کو رویکرد
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رشتو ای رلزا و منزوی از آهنا بو نوعی اشتباه پایو ای و خطرناک و بو بروز بدعتها و تومهاتی کامال بی ریشو و آسیب زا در روند توسعو اقتصاد بومی
دامن می زنند.
اگرچو جهانی شدن خود در روندی کو در حال حاضر دارد  ،م ورد پذیرش ما نیست ،اما در ىر روند دیگری کو داشتو باشد ،از مجلو در آنچو بو
وسیلو سلالفان کنونی اش مطرح می شود ،جز بو ادغام و در ىم تنیده شدن

سیستم ىای فناورانو اجتماعی و فرىنگ ىای گوناگون منی تواند راىی

داشتو باشد  .بو مهنی دلیل و با توجو بو امکان اثر خبشی بیشرت نیاز بو مطالعات بنی رشتو ای دائما افزایش یابد  .در واقع با توجو بو این رویکرد است
واین گونو مطالعات امکان شناخت و درک جهان واقعی و مسائل سایر رشتو ىای آموزشی کنونی فراىم شده و بو ما امکان می دىد تا بتوانیم با نفوذ
و اشراف هبرتی با آن وارد تعامل شده و از منافع اقتصادی کو بو آن معتقدمی با نگرش موثر تری دفاع کنیم.
بو این ترتیب برخی از مزایای رویکرد میان رشتو ای در اقتصاد اسالمی را می توان در موارد زیر جسنجو منود.
 اجتناب از زیاد آموزي و كم آموزي وتوجو بیشرتبو مسائل و نیازىاي واقعي اقتصاد اسالمی .
 با تنظیم كردن زمان آموزش مناسب ،ىزینو ىاي ضروري آموزش كاىش مي یابد .
 امكان برنامو ریزي آموزشي براي مشاغل و مناطق را با توجو بو امكانات و شرایط بومي فراىم مي سازد .
 زمینو مناسبی برای ارتقاء و نوآوری ىر فراگری در دوره ىای تکمیلی را فراىم ميسازد .
 امكان اشتغال فراگریینده با توجو بو عالقو او ،پس از طي دوره ىای آموزشي مربوطو فراىم مي شود .
 دانشجویان در این رویكرد بسیار فعالند و آزادي انتخاب براي آنان بو مراتب بیشتر از سایر رویكردىا است .
 انتقال دانش اقتصاد اسالمی بو زلیط كار را سرعت ميخبشد .
 بو تفاوتىاي فردي توجو عمیقي دارد .
 بو واسطو مهاىنگ سازی سایر رشتو ىا با زلوریت اقتصاد اسالمی  ،جذب و ماندگاری مطالب در ذىن فراگریان ارتقاء می یابد .
 موفقیت و تسلط فراگریان در كسب مهارت ىا ،بر اساس استانداردی معنی ارزشیايب ميشود.
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 -3محورىای شناختی میان رشتو ای در اقتصاد اسالمی ،مطالعو موردي دانشگاه بین المللی مالزی( )IIUM
شناخت اقتصاد اسالمی با توجو بو ماىیت طبیعی و فطری انسان  ،ناگزیر متکی بو آشنایی با سایر رشتو ىای معرفتی مرتبط است  .بنابراین ارتباط
اقتصاد اسالمی از یک طرف متمایل بو روابط اثباتی است زیرا در مقابل واقعیتهای طبیعی و زیستی ناگزیر بو پاسخگویی

بو "ىستها "است و بو

مصداق "المعاد دلن المعاش لو "  ،باید کارآیی الزم در رفع نیازىای طبیعی را داشتو باشد واز طرف دیگر با توجو بو حقایق جهان ىستی و فطرت ذاتی
خود  ،معتقد وملتزم بو روابط ىنجاری و بو عبارت دیگر " بایدىا " است.
این در حالی است کو ىر یک از روابط فوق  ،خود بو ارتباطات شناختی و ضروری دیگری مرتبط خواىد بود  .روابط اثباتی بنوبو خود مرتبط با
شناخت انسانی از قالب ىای موجود فیزیکی و رفتاری است و بو تعبریی می توان آنرا حتت عنوان " :علم االبدان" یا روابطی کو در چارچوب احتاد ىای
جربی و قواننی طبیعی موجود " آنگونو کو ىست" جستجو منود ،برای مثال میزان کالری و پروتئنی الزم برای زنده ماندن در وضعیت طبیعی و یا عملکرد
متعارف جامعو در مقابل متغریىای اقتصادی مثل واکنش متعارف تقاضا یا عرضو در برابرافزایش یا کاىش قیمت  ،قوانینی معموال ثابت است کو با توجو
بو نتایج جتربی می توان بر آهنا دست یافت.
از طرف دیگر روابط ىنجاری مرتبط با شناخت انسانی از فلسفو وجودی زندگی ونیز روشهایی راىربدی است کو

" آنگونو کو باید باشد "،

پاسخهای هنایی بو این فلسفو وجودی و نیز قواننی موضوعی را تامنی مناید و بو تعبریی می توان آنرا حتت عنوان " علم االدیان " یا آگاىی بو مکاتب و
نظام ىای سلتلف تلقی منود.
این مسئلو را می توان در اکثر موسساتی کو بو آموزش اقتصاد اسالمی اشتغال دارند مشاىده منود و با توجو بو دروس ارائو شده در پر جتربو ترین
دانشگاه ی کو مدرک دانشگاىی در این زمینو می دىد  ،یعنی دانشگاه بنی ادلللی اسالمی مالزی(  15) IIUMمورد مطالعو قرار داد.
دانشگاه بنی ادلللی مالزی  ،در سال  1983بر اساس اولنی کنفرانس آموزش مسلمنی کو در سال 1977در مکو برقرار گردید ،توسط دولت مالزی
16

تشکیل شد .
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با توجو بو جتربو  25سالو این دانشگاه در رابطو با اقتصاد اسالمی تا کنون بستو ىای آموزشی در  4زمینو مالی  ،بنی ادللل ،توسعو و
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اقتصاد اسالمی و یک بستو انتخابی شامل دروس مورد عالقو دانشجوو زلور ىای جتربی ،راىربدی  ،انسانی و عقیدتی طبق جدول 1مشاره یک ارائو می
شود.
چدول  -1بستو ىای اموزشی و گرایشهای دروس در رشتو اقتصاد اسالمی دانشگاه بنی ادلللی مالزی( )IIUM
بستو آموزشی

تعداد دروس  3واحدی

گرایش

خبش آموزش اقتصاد مالی

6

جتربی – راىربدی

خبش آموزش اقتصاد بنی ادللل

6

جتربی – راىربدی

خبش آموزش اقتصاد توسعو

6

عقیدتی  -راىربدی – انسانی

خبش آموزش اقتصاد اسالمی

6

عقیدتی – انسانی – راىربدی

دروس انتخابی

6

متفرقو

مسئلو مهمی کو معموال در اکثر برنامو مورد فراموشی قرار می گرید تفکیک ناپذیری هنایی روابط اثباتی و ىنجاری است و اگرچو بو منظور تقسیم کار
علمی وارتقاء کارآیی  ،شناخت انسانی گاىی با دترکزبیشرت به خبشی از جهات معرفتی گرایش می یابد ولی در جتزیو وحتلیل هنایی  ،معرفت علمی متکی
بو مهو جهات معرفتی است و در واقع تفکیک مطلق این روابط غری شلکن است زیرا شناخت اثباتی متکی بو انتخاب فضای جتربی است و لی این
انتخاب خود معلول ترجیحات اولیو وامری هنایتا ىنجاری است.
این مسئلو یعنی تفکیک ناپذیری روابط معرفتی مهم ترین دلیل میان رشتو ای بودن اقتصاد و خبصوص اقتصاد اسالمی است  .اقتصاد اسالمی در عنی
حال کو با روابط اثبا تی و ىستهای اقتصادی سروکار دارد ،در مهان حال متکی بو ىنجارىایی است کو باید بر اساس آن

خط مشی ىا ،برنامو ىا و

قواننی موضوعو راىربدی را تدوین مناید  ،برنامو ىایی کو حتی بدون در نظر گرفنت آن حتقیقات اثباتی نیز شلکن است با اختالل و توقف مواجو شود.
بو این ترتیب  ،با توجو بو ىریک از این ارتباطات شناختی و ضرورت آن را در اقتصاد اسالمی می توان با تقسیمات مقدماتی زیر و بر اساس من ودار ،1
رئوس زلوری رشتو ىا را مورد مالحظو قرار داد  .بدیهی است با تقسیم رلدد رشتو ىای مرتبط با اقتصاد اسالمی  ،در مراحل بعدی  ،شناخت اقتصاد
اسالمی با عمق بیشرتی حاصل خواىد گردید.

16

 Mohamed,A.H.,Ruzita,M.A.(2005).”Teaching Islamic Economics in Malaysian Universities: Lesson fromth
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منودار -1زلور ىای ارتباطات رشتو ای در اقتصاد اسالمی

روابط ىنجاری و روابط اثباتی در مرحلو اول بو ترتیب ناگزیر بو شناخت علوم اعتقادی (مثل مبانی عقیدتی واصولی علم اقتصاد و یا فلسفو اقتصاد ) و
علوم جتربی ( مثل روشهای کمی سنجش ارزشهای اقتصادی و زلاسبو تاثریات متقابل آهنا بر یکدیگر ) است ولی با حتقق احتماعی اقتصاد اسالمی بو
ترتیب علوم راىربدی ( سیاستگزاری اقتصادی  ،برنامو ریزی و تدوین قواننی مرتبط ) و علوم انسانی ( اخالق  ،جامعو شناسی و روانشناسی ) از رشتو
ىایی ىستند کو مطالعو آهنا برای پژوىشگر مذکور اجتناب ناپذیر خواىد بود .بو این ترتیب ىر یک از شقوق فوق را مورد بررسی قرار می دىیم.

 -1-3محور اعتقادی
با توجو بو ضرورت ارتباط اقتصاد اسالمی با علوم اعتقادی می توان این ارتباط را در دو جنبو مورد بررسی قرار داد :
اول ) جنبو فلسفی  :دانش اقتصاد مثل مهو علوم متکی بو اصول موضوعو ( ) Axiomsاست کو قضایای علمی ثانویو بر اساس آن اصول
اولیو شکل می گرید  .بررسی این اصول از نظر جتربی غری قابل اثبات است و تنها روش بررسی آن مرتبط با روش شناسی فلسفی است

 .برای

مثال نظریو پردازان اقتصاد آزاد و اقتصاد سوسیالیسم و ىر مکتب اقتصادی دیگر مباحثی فلسفی ر ا در رابطو با اصول خود مطرح می منایند .

14

اقتصاد اسالمی نیزگسرتشی از اصول عقاید اسالمی است و پذیرش اسالم و بو خصوص اصول آن تعبدی نیست و یک مسلمان باید بتواند بر
اساس فلسفو ای کو فطرت او آنرا می پذیرد اصول مکتب و هنایتا اصول اقتصاد اسالمی را با استداللی عقالنی بپذیرد و این مسئلو نیازمند تسلطی
نسبی بر فلسفو  ،منطق و علوم کالمی و نیز آگاىی بو تطور فکری علم اقتصاد در سایر مکاتب خواىد داشت .بو طور کلی علم اقتصاد و در
نتیجو اقتصاد اسالمی در سو زمینو اصلی زیر مرتبط با مباحث فلسفی است:
 )۱علم اقتصاد پرسش ىای اخالقی مربوط بو رفاه ،عدالت و آزادی را مطرح می کند.
 )۲علم اقتصاد پرسش ىای مربوط بو رفتار عقالنی انسان را مطرح می کند.
 )۳علم اقتصاد پرسش ىای روش شناسانو یا معرفت شناسانو مربوط بو خصیصو و امکان پذیری دانش پدیده ىای
اجتماعی را مطرح می سازد.
دوم ) جنبو فقهی  :خبش مهمی از م باحث اقتصادی سیاستگذاری و قانون گذاری اقتصادی است  .در نظام ىای سلتلف اقتصادی قانون
گذاری و سیاستگذاری با تکیو بو اصول پذیرفتو آن نظام ىا شکل می گرید و بو این ترتیب روش شناسی تدوین قواننی و سیاستهای کلی در ىر
نظام اقتصادی  ،مبانی و شیوه ىای خاص خود را دارد  .اگر این مبانی را در مکتب اسالمی حتت عنوان فقو تلقی مناییم در این صورت دانشجو
و پژوىشگر اقتصاد اسالمی الزم است کو حداقل بو طور کلی بو این روش شناسی (فقو)  ،منابع ،فرآیند و شکل گریی احکام و مقررات برآمده از
این مکتب ،و جایگاه بو کارگریی آن در حد لزوم آشنایی داشتو باشد .
 -2-3محور تجربی
امروزه ضرورت ارتباط اقتصاد اسالمی با علوم جتربی کامال مشخص شده است  .بسیاری از احکام اسالمی وابستگی مستقیمی بو حتوالت جتربی
دارند  ،برای مثال بررسی عواملی کو در ىر دوره زمانی شلکن است بر روی عرضو ویا تقاضا و نیز سایر متغیری ىای اقتصادی تاثری داشتو باشد ،
نوع واکنش متغریىای اقتصادی نسبت بو تغیری متغریىای دیگر نیازمند نوعی بررسی جتربی است کو یک سیا ستگزار یا برنام ه ریز اقتصاد اسالمی
باید کامال بو آن اشراف داشتو باشد.
15

حتی در مسائل فقهی شلکن است یك حكم شرعى در ماىیت خود تغیری كند و بو چیزى غری از آن چو كو پیش از آن بوده تبدیل شود  .این
حتول ماىوى در موضوعات و حتوالت جتربی و طبیعى كو اب توجو بو روابط و قواننی جتربی روى مى دىد  ،در فقو حتت عنوان (استحالو) یا
نوع ّ
(انقالب) شناختو شده است و با تغیری ماىوى موضوع  ،حكم آن نیز تغیری مى كند  ،مثالی کو معموال در این مورد مطرح می شود  :تبدیل شراب
بو سركو است ولی امروزه حتوالت پیچیده مسایل انسانی با تکیو بو ابزارىای الکرتونیکی و روشهای آماری باید مورد بررسی قرار گرید و بنابر این ،
یک اقتصاد دان اسالمی الزم است تا مثال برای دریافت دقیق تر حتوالت اقتصادی و اجتماعی مسایل و رویکرد عرفی یک جامعو  ،بر روشهای
استنتاج جتربی مثل آمار و احتماالت و احتادىای جتربی اقتصادی تسلط داشتو باشد.
 -3-3محور راىبردی
ارتباط اقتصاد اسالمی با علوم راىربدی با توجو بو جهان پر حتول امروز اجتناب ناپإیر است  .بو طور کلی سیاستگزاری و برنامو ریزی اقتصادی
از یک طرف متکی بر شناخت احتاد ىای اقتصادی و از طرف دیگر استفاده از این شناخت در جهت دىی اقتصاد بو مست اىداف راىربدی
است.
شلکن است روابط اجتماعی بنحوی تغیری یابد کو بدون این کو تغیریى در ماىیت موضوعات عرىف و طبیعى اجياد شود ،كاركرد اجتماعى مهان
17
حتول در
حتول پیدا كند  .مقصود از كاركرد اجتماعى موارد استفاده اى است كو یک موضوع در نظام زندگى اجتماعى انسان دارد ّ .
موضوعات ّ

كاركرد یك موضوع  ,یا بدین صورت است كو آن موضوع بو طور كلى كاركرد گذشتو خود را از دست مى دىد و د اراى كاركرد اجتماعى جدیدى
مى شود و یا این كو ضمن حفظ كاركرد گذشتو خود و در كنار آن  ،كاركرد جدیدى را بو دست مى آورد .
این فرآیند حتی در مسائل فقهی نیز مورد مالحظو قرار گرفتو برای مثال طبق نظر شیخ انصاری در مکاسب  18و سایر فقهایي كو قبال فتوا بو
حرمت معاوضة خون ميدادند  ،بو این دلیل بود کو اصطالحا  ،منفعت زلللة مقصوده در معاوضة آن وجود نداشت.

17

 Social function18
 -انصاری  ،شیخ مرتضی  ،مکاسب  ،مطبوعات دینی 1366 ،
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حال اگر درعلوم جتريب ثابت شود كو براي خون و سایر موارد نظری آن منفعت زلللة مقصوده وجود دارد و مثالً مي توان خون كسي را گرفت و
بو دیگري تزریق كرد و او را از بیماري یا مرگ صلات داد  ،در این صورت خرید و فروش خون و موضوعاتی نظری آن از نظر مبادلو اقتصادی
زلکوم بو حلیت است و در اینجا نقش علوم راىربدی در رابطو با کارکرد بسیاری از موضوعات مبتال بو جامعو و تشخیص انتفاعی بودن آن و یا
امهیت آن برای دستیابی بو ىدف هنایی مکتب و یا نقش آن در جلوگریی از چالشهایی کو خطر تزامحی برای نظام اقتصادی دارد  ،برای اقتصاد
دان اسالمی ضروری خواىد بود  .در این رابطو وضع قواننی موضوعو مثل قانون برنامو و یا سایر قواننی مسلما در قالب شناخت راىربدی

و

تشخیص مصلحت نظام باید صورت پذیرد.
 -4-3محور انسانی
ضرورت ارتباط اقتصاد اسالمی با علوم انسانی و اصلام مطالعات بنی رشتواي بنی آهنا ،بر کسی پوشیده نیست  .منظور از علوم انسانی  ،حامعو
شناسی ،روانشناسی ،اخالق وعلومی از این قبیل است کو مستقیما بو رفتار ىای متعارف انسانی و آسیب شناسی آن مربوط می شود  .شناخت
واکنشهای طبیعی انسان چو در سطح فردی و چو در سطح اجتماعی از لوازمی است کو اقتصاددان اسالمی بو کمک آن قواننی موضوعو و
سیاسهتای اقتصادی را تنظیم می مناید  .حتی مدذلای اقتصادی در اقتصاد ىای اثباتی نا گزیر بو تعامل با رشتو ىای انسانی است و بدیهی است
تعامل با این زلور معرفتی در اقتصاد اسالمی بو مراتب از امهیت بیشرتی بر خور دار است.
در منودار  2روابط ىنجاری با دو زلور معرفتی یعنی علوم فقهی و علوم راىربدی و روابط اثباتی با زلوریت علوم جتربی و علوم انسانی موقعیت میان
رشتو ای اقتصاد اسالمی را مشخص می سازد.
بدیهی است زلورىای معرفتی خود حاوی مباحث ختصصی درسی یا پژوىشی متعددی خواىد بود کو امروزه بو صورت درسنامو ىای سلتلف در
دانشگاىها مورد تدریس قرار می گرید  ،ولی باید توجو داشت کو در ىر حال چو در اقتصاد اسالمی وچو در اقتصاد متعارف  ،ىر درسنامو بو
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یکی از زلور ىا ی معرفتی مربوط است و مهان طور کو قبال ذکر گردید  ،این درسنامو ىا بو صورت مباحثی میان رشتو ای و در راستای جهت
گریی اقتصاد اسالمی می تواند مورد هبره برداری قرار گرید.19

منودار  -2زلور ىای معرفتی میان رشتو ای اقتصاد اسالمی

علوم
اعتقادی

علوم
انسانی

محورهای
شناختی اقتصاد
اسالمی

علوم
تجربی

علوم
راهبردی

 -4سنجش ضرایب میان رشتو ای در اقتصاد اسالمی
باتوجو بو مطالعات پل اسرتیفن ( )2007در رابطو با "چالشهای علم اقتصاد در تاریخ معاصر" ،این دانش در حال حاضربو علت کنار گذاشنت
برخی از زمینو ىای معرفتی و فلسفی در وضعیت اهبام آمیزی قرار گرفتو است و آنگونو کو باید قادر بو پاسخگویی بو اىداف هنایی خود نیست  .بو
مهنی علت زمانی کو اقتصاد اسالمی بو عنوان یک مبحث آموزشی مطرح می شود الزم خواىد بود تا ارتباط متقابل آن با مباحث علمی مرتبط بو خوبی
مشخص و برای دانشجو و پژوىشگر مفهوم گردد .اگر چو اقتصاد اسالمی  ،مهانگونو کو گفتیم مهواره در ارتباط با چهار زلور معرفتی اساسی سر و

19

 این تقسیم بندی می تواند به تعبیری متخذ از فرمایش امام صادق (ع) باشد که علوم مردم را در چهار شاخه تقسیم نموده اند (به کلیات الخصالدر بخش منابع مراجعه فرمائید).
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کار دارد لکن ىر یک از این مباحث خود بو رشتو ىای درسی خاصی تقسیم می گردد

 .برای مثال زلور اعتقادی در رابطو با اقتصاد اسالمی بو

فلسفو اقتصاد  ،اصول عقیدتی (ىنجارىای حقوقی و فقهی آن) باز می گردد و رشتو ىای آموزشی در این زمینو  ،بو پاسخ سئواالت و مسائل ىنجاری
علم اقتصاد کمک مینماید .این در حالی است کو رشتو ىایی از علوم انسانی مثل اخالق  ،روانشناسی و یا جامعو شناسی می تواند در چارچوب زلور
علوم انسانی در علم اقتصاد دخیل باشد  ،بو مهنی ترتیب مباحث برنامو ریزی ویا سیاستگزاری در ارتباط با زلور راىربدی اقتصاد اسالمی و نیز آمار و
احتمال و سایر معارف جتربی در زلور مطالعات علوم جتربی می تواند سهم موثری در شکوفایی این علم ایفا مناید.
برای اینکو بتوانیم تاکید عمومی مدرسنی و زلققنی اقتصاد اسالمی را دررابطو با امهیت نسبی ىر یک از رشتو ىا ی مرتبط با اقتصاد اسالمی برآورد
منائیم از طریق یک پرسشنامو  ،موضوعات پیشنیاز و موضوعات اقتصادی کو با توجو بو ىدف آموزشی اقتصاد اسالمی می توان آن موضوعات را در
برنامو آموزش میان رشتو ای اقتصاد اسالمی ضروری تلقی منود  ،سئواالتی را مطرح منودمی.
جامعو آماری در این حتقیق مدرسنی ،پژوىشگران و دانشجویان دوره ىای تکمیلی کو بنحوی با اقتصاد اسالمی سروکار داشتو اند بوده است

.

تعداد منونو در این حتقیق  ،با توجو بو جدول "کرجسی و مورگان " حدود  204واحد و با توجو بو غری قابل استفاده بودن  20مورد از پرسشنامو
ىای دریافتی  ،استناد حتقیق مربوط بو  184مورد می باشد.
بو طور کلی در پژوىش از دو روش زلاسبو آلفای کرونباخ 20برای کل پرسشنامو و نیز زلاسبو آلفای کرونباخ برای اجزای پرسشنامو در جهت پایایی
مورد مالحظو قرار گرفت کو باتوجو بو پایایی الزم در کلیو موارد  ،قابلیت اعتماد نسبی نتایج مورد تایید قرار گرفت  .در عنی حال در این پژوىش
باتوجو بو روش مولفو ىای اصلی  21و نیز چرخش وارمیاکس

22

در حتلیل عاملی ،نتایج پرسشنامو  ،مورد قبول واقع گردید.

اگرچو با توجو بو عدم امکان دسرتسی بو مهو زلققنی و مدرسنی اقتصاد اسالمی  ،پرسشنامو  ،در یک جامعو منونو تکمیل گردید ،لکن نتایج آماری
این جامعو منونو با توجو بو این کو اکثر مدرسنی و زلققنی قدمیی و صاحب نظر اقتصاد اسالمی در آن شرکت داشتو اند می تواند

با توجو بو نتایج

مقدماتی  ،ضرایب متوسطی از عالیق گروىی و روابط میان رشتو ای مباحث دیگر را نسبت بو اقتصاد اسالمی بر آورد منوده که البتو این نسبت ىا می
20

 Cronbach's alpha21
 Principal components22
Varimax Rotation -

19

تواند در طول زمان و افزایش واحدىای منونو از دقت بیشرتی بر خوردار شود .طبق این بررسی ابتدا امهیت اقتصاد اسالمی در اصالح موضوعات علمی
مرتبط با اقتصاد اسالمی و سپس امهیت سایر رشتو ىای مرتبط و ملتزم با مبحث اقتصاد اسالمی مورد سئوال قرار گرفت.
در پاسخ بو سئوال اول طبق منودار  3بیشرتین تاکید بر روی مباحث اقتصاد کالن و سپس اقتصاد اجتماعی بود بو طوری کو ضریب امهیت این دو
مبحث بو ترتیب  43و  36در صد زلاسبو گردید  ،پس از آن پول و بانک  ،توسعو و اقتصاد خبش عمومی با ضریب امهیت
تاکید را بو خود اختصاص داد و در این مطالعو اقتصاد خرد کمرتین تاکید  ،یعنی با ضریب امهیتی معادل

 29درصد بیشرتین

 7در صد م ورد زلاسبو قرار گرفت و این

داشت و کمرت در اصطکاک
موضوع قابل قبول است زیرا در اقتصاد خرد روابطی مثل ىزینو متوسط یا ىزینو متغری و اکثر مباحث دیگر بیشرت جنبو اثباتی ه
مستقیم با مفاىیم اقتصاداسالمی قرار می گرید  .در این مطالعو اگرچو می توانستیم برخی مباحث مثل پول و بانک و یا توسعو را درىم ادغام منائیم
لکن با توجو بو مشخص بودن امهیت نسبی مباحث ختصصی ،زلاسبو ضرایب امهیت بو مهان ترتیبی کو پاسخ دىندگان اظهار منوده بودند مورد برآورد قرار
گرفت.
منودار  -3ضریب امهیت اقتصاد اسالمی در هببود زلتوی رشتو ىای مرتبط
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 -اعضاء انجمن اقتصاد اسالمی ایران در اجالس سال 1388و مدرسین و محققینی که بعدا پرسشنامه را تکمیل نمودند .

20

از طرف دیگر اقتصاد اسالمی بو عنوان یک مبحث میان رشتو ای صرفا اثر گذار بر رشتو ىای دیگر نیست بلکو خود با توجو بو اثر پذیری از رشتو
ىای دیگر بو تعمیق مفاىیم و هببود روشها در ساختارو شیوه ىای سیاستگزاری هبره برداری
خواىد منود .بو این ترتیب در پرسشنامو  ،سئوال دیگری در رابطو با رشتو ىایی کو بنحوی می تواند در مفامهو اقتصاد اسالمی  ،دانشجو و فراگرینده
را یاری رساند مورد پرسش قرار گرفت  .در واقع این کو چو مباحثی مستقیما در مفامهو هبرت اقتصاد اسالمی می تواند موثر ا فتد و بو صورت پیشنیاز یا
مهزمان با مبحث اقتصاد اسالمی باید تدریس شود  ،سئوال دیگری بود کو نتایج آن طبق منودار  4می تواند مورد مالحظو قرار گرید.
طبق این مطالعو اقتصاد عمومی و اقتصاد کالن بیشرتین ضریب امهیت را بو خود اختصاص داده است  ،بو طوری کو ضریب امهیت این مباحث 71
در صد زلاسبو شده است  .پس از این مورد اصول فقو مهچنان بو عنوان مهمرتین رشتو آموزشی با ضریب امهیت  64در صد بیشرتین استلزام آموزشی
برای ورود و یا تعلیم اقتصاد اسالمی مورد تاکید قرار گرفتو است.
روش حتقیق و فلسفو اقتصادی بو ترتیب با ضرایب امهیت 43و 29درصد از جایگاه مهمی در تبادل میان رشتو ای با اقتصاد اسالمی بر خوردار
است و سایر مباحث با ضرایب امهیتی کو در منودار  5مشخص شده است  ،متوسط نظرات پاسخ دىندگان را مشخص منوده است.
منودار  -4ضریب امهیت سایر رشتو ىا ی مرتبط با اقتصاد اسالمی
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البتو باید توجو داشت کو توزیع میان رشتو ای فوق در رابطو با اقتصاد اسالمی مهزمان دروس و مباحث دیگری را نیز کو بو عنوان پیشنیازىای ثانویو
ىر یک از این رشتو ىا تلقی می شود  ،در بر خواىد گرفت  .برای مثال برای ورود بو اقتصاد خرد مباحث ریاضیات و آمار و نیز برای سایر مباحث
پیشنیازىای مربوطو را باید در نظر گرفت.
اکنون می توان با توجو بو کلیو مباحث اولیو و ثانویو میان رشتو ای اقتصاد اسالمی و با فرض الگوی فوق بو عنوان یک الگوی مرجح اسالم ی  ،کلیو
مباحث اولیو و ثانویو را در قالب زلور ىای چهار گانو مباحث اقتصاد اسالمی طبقو بندی منود و توزیع زلور ىای اساسی را با آنچو در زلافل آموزشی
و پژوىشی غرب  24می گذرد مقایسو منود.
ابتدا کوشش منودمی تا رشتو ىای ترجیحی اعضاء اصلمن اقتصاد اسالمی را در قالب زلور ىای چهار گانو پیش گفتو مورد طبقو بندی قرار دىیم ،
نتایج پرسشنامو بو صورت زیر طبق منودار  5استخراج گردید :
منودار  – 5توزیع زلورىای میان رشتو ای در نگرش مدرسنی و زلققنی اقتصاد اسالمی

علوم اعتقادی
علوم انسانی

22
14

32

علوم راهبردی
علوم تجربی
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مهان طور کو مشاىده می شود زلور ىای علوم راىربدی و علوم جتربی بیشرت از موارد دیگرو با ضریب امهیت

32در صد ،مورد تاکید قرار گرفتو  ،در

حالیکو علوم اعتقادی و علوم انسانی بو ترتیب با ضریب امهیت  22و 14درصد زلاسبو شده است  .این مسئلو در حالی است کو با مراجعو بو
24

-
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طبقو بندی موضوعی اصلمن اقتصادی آمریکا کو بنظر می رسد مشهور ترین طبقو بندی موضوعی مرتبط با علوم اقتصادی را اصلام می دىد  ،توزیع زلور
ىای چهار گانو بو صورت منودار  6زلاسبو گردید .
البتو علوم اعتقادی در طبقو بندی مباحث اقتصادی در فهرست ارائو شده غربی مسلما مهان مطالب درسی کو در اقتصاد اسالمی مطمح نظر
است نیست بلکو در زلاسبو مربوط بو این زلور ىر گونو مطالب مربوط بو اصول موضوعو (اکسیومهای ) پذیرفتو شده و ىنجارىای مکتبی در مباحث
اقتصادی را در این زلور منظور منوده امی.
مهانگونو کو مشاىده می شود در توزیع زلور ىای میان رشتو ای در مراکز علمی غربی بیشرتین تاکید بر رشتو ىای راىربدی اقتصادی با ضریب امهیت
بسیار باال در حد  50درصد برآورد گردیده است و این در حالی است کو تاکید بر زلور علوم اعتقادی بسیار اندک و تنها در حد  6در صد زلاسبو
شده است  .مهچننی علوم جتربی و علوم انسانی در مراکز علمی غربی از موقیت نسبتا متعادلی بو ترتیب با ضرایب امهیت

 28و 17درصد برآورد

گردیده است .
نکتو مهم در این بررسی مهاىنگی اکثر دانشکده ىای اقتصاد داخلی از استانداردىای غربی است و بنظر می رسد این دانشکده ىا بر اساس
یک رویکرد آموزشی چند رشتو ای موازی و نو میان رشتو ای با فرآیند آموزشی اقتصاد سر و کار دارند.

منودار  - 6توزیع زلورىای میان رشتو ای در طبقو بندی EconLit.
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نتیجو گیری و توصیو ىای سیاستی
در حال حاضر مهان طور کو در مقالو ذکر گردید اکثر دانشکده ىای اقتصادی در مجهوری اسالمی ایران بیشرت بر اساس درسنامو ىا واستاندارد ىای
آموزشی غربی عمل می منایند  .در عنی حال رویکرد آموزشی در مهو این دانشکده ىا مبتنی بر چند رشتو ای موازی است و بو طور کلی زلوریت اقتصاد
اسالمی نو تنها مطرح نیست بلکو اکثرا حتی مبحث اقتصاد اسالمی را بو عنوان یک رشتو در کنار رشتو ىای دیگر نپذیرفتو اند  .مشکل اصلی در این
میان عدم وجود مهاىنگی و پیگریی در رابطو با تنظیم رئوس مطالبی است کو در یک یا دو درسنامو فراگری و پویا با امکان رقابت علمی حتت عنوان
اقتصاد اسالمی باید مطرح شود  .در صورتی کو در این راستا هناد ىای علمی متخصصی با محایت وزارت علوم عهده دار این وظیفو شو ند  ،در این
صورت اولنی گام در رسیدن بو یک فرآیند میان رشتو ای در اقتصاد اسالمی برداشتو شده است ولی باید توجو داشت کو گام دوم و در واقع گام مهمرت
این هناد ختصصی ،حرکت بو سوی نظام آموزشی و پژوىشی میان رشتو ای در اقتصاد اسالمی است .
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اگرچو رسیدن بو چننی مقصدی تا حدود زیادی مشکل بنظر می رسد لکن در صورت توجو بو فوایدی کو این فرآیند آموزش ی در بر خواىد داشت این
امید وجود دارد کو مسئوالن آموزش عالی کشور این مسئلو را در دستور کار خود قراردىند .مهان طور کو گفتو شد امروزه پیچیدگی روزافزون سیستم ىای
اجتماعی و بنی ادلللی خبش آموزشی و پژوىشی را وادار می سازد تا با حفظ زلوریت اقتصاد اسالمی نگرشی عادلانو نسبت بو مسائل و روشهای علمی
مرتبط و متعدد دنیای پریامون خود داشتو باشد .عالوه بر این کارآیی اقتصادی اقتضی می مناید کو مهزمان با شناخت اقتصاد اسالمی  ،سیستم ىای
دیگری چون معارف دینی  ،اجتماعی و حتی جتربی و نیز سیستم ىای اقتصادی شرقی و غربی را با نگا ىی نقادانو مورد تامل قرار داد زیرا این مفاىیم
امروزه چنان بو ىم پیوند خورده اند کو رویکرد رشتو ای رلزا و منزوی از آهنا بو نوعی اشتباه پایو ای و خطرناک و بو بروز بدعتها و تومهاتی کامال بی
ریشو و آسیب زا در روند توسعو اقتصاد بومی دامن می زنند.
نکتو مهم د یگر ىدفمند سازی معارف و علوم دینی است بو طوری کو بتواند سهمی معنی دار ،در رابطو با اقتصاد اسالمی در اختیار دانشجو قرار
دىد.
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