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ايشان به بحث كنگـره علـوم   . در آغاز جلسه جناب مصباحي گزارشي از عملكرد دهسالة گروه اقتصاد ارائه دادند   
ي و در جامعه و انساني و توجه به اهميت علوم انساني اشاره نمودند كه بايد جايگاه علوم انساني در علوم بطور كل

شناسي علم  سپس دكتر برادران به آسيب .تر گردد تر و شناخته  فرهنگي آشكار– اجتماعي – اقتصادي –حيات علمي 
   :ايشان به سه مسأله اصلي اشاره كردند. سازي و توليد علم پرداختند اقتصاد و ضرورت بومي

  
  
  
  
  
  
 مـسأله  -2شناسـي آمـوزش علـم اقتـصاد       ود يا آسيبش داده مي» آموزش« تدريس علم اقتصاد كه چه چيزي   -1 

ه    كه فالسفه اقتصاد را نزديكNormal Screnceسازي علم اقتصاد و مسأله  بومي ترين شاخه از علوم انساني ـب
وع      البته بومي . دانند  اين مرحله مي   سازي جايگزين علم اقتصاد نيست، مكمل اين علم است زيـرا هـر رشـته دو ـن

هاي خرد و بومي  هاي عام علم اقتصاد با تجربه چند قرني آن است و ديگر تئوري  تئوري. دارد عام و خاص تئوري
  .است كه جاي اين جريان اصلي تفكر در جامعة ما خالي است» جريان اصلي تفكر«و ضرورت وجود يك 

ضـوعات مـا   مو: شناسي آموزش علم اقتصاد پرداخت جناب مصباحي فرمودند سپس جلسه آسيب                  
اسـاتيد   «اميدواريم كـه در آينـده   . سازي، جريان اصلي تفكر و بحث آزاد خواهد بود  بومي–شناسي   امروز آسيب 

دكتر خداپرست از سوي دكتر بحريني و دكتـر رزمـي   . ها مطرح كنند و مقاالتي در اين زمينه» دست به قلم ببرند   
كند و يا در بحث كارشناسي  د تكاپوي كارشناسي را مي واح130 – 140. تعيين شد» تعداد دروس«آيا  : فرمودند

  ها كه آيا همواره تقدم و تأخر»   نيازها بحث پيش «ديگر . با اهداف نظام» محتواي دروس «ديگر . ارشد همينطور
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است » شرايط داوطلبان ورودي«بحث ديگر . است» كيفيت ارائه دروس توسط اساتيد«بحث ديگر . شود  رعايت مي
راي    شود حتي برخي اسـاتيد قابليـت   ت الزم اين رشته را دارند يا نه؟ احساس ميكه قابلي  مفـاهيم  «هـاي الزم را ـب
  .ندارند» اسالمي

و نوع نگرش به » مباني علم اقتصاد«هاي مسأله بپردازيم عالوه بر آموزش بايد به  دكتر نادران فرمودند، اگر به ريشه
ه  » نگـاه مكـانيكي  «ترين مسأله همين  اساسي. بوده است» يزيكيهمان نگرش به علم ف«علوم اجتماعي است كه     ـب

اين نگاه با فلسفه مادي غرب هماهنگي دارد اما ما با . دهند ها را اهميت نمي مسائل اجتماعي است كه بحث ارزش
ربا، گوييم  سالهاست مي. كه نيست! بندي قابل قبول است  بومي خودمان اساساً اين دسته–توجه به فلسفه اسالمي  
سازي اين  كه  ضروري بوده است در جامعه اساساً پديد نيامده است بومي» اقتضائات نمادي«نرخ بهره بد است اما 

ايـم و   را پذيرفتـه » نگاه به انسان«اصل مساله و . نيست كه مثالً به جاي امريكا بنويسيم ايران و به جاي دالر، ريال 
مثالً استادي مثال زده بود كه مطلوبيت آب آنقدر باالست كه . ايم جه نكردهايم ايراد اصلي را تو جزئيات را تغيير داده

ومي سـازي      سازي و اسالمي امام حسين حاضر شد براي آن شهيد شود ببينيد خط در بومي  سازي تا كجـا، ايـن ـب
ر اسـاس    . ساي كنيم نخست بايد نوع نگاه ما به علم اقتصاد عوض شـود  خواهيم بومي اگر مي . نيست نگـاه  آنهـا ـب

اقتصاد محيط زيست، رسـانه، ؟؟؟ درسـت   . اند يشان هم پيش رفته ها اند و متناسب با نياز بندي كرده   خودشان دسته 
روبناهـا را عـوض كنـيم و هـيچ عالجـي رخ      خـواهيم   ولي ما بدون اين كه بدانيم مباني ملي چيست مي. اند  كرده
خطاهايمان را اصالح كنيم و مسيرمان را پيش » رگشتيشيوه رفت و ب«نه به شيوه آزمون و خطا بلكه به  . دهد  نمي
  .ببريم

گويند  اساتيد اگر روي اين بحث متمركز بشوند و وفاق ايجاد بشود خوب است برخي مي: جناب مصباحي فرمودند
  .العلم علم و برخي به مباني گوناگون توجه دارند

ريان اصلي تفكر يا همسويي توجه كنيم طوري باشد دشوار باشد حداقل به ج» وفاق«اگر : دكتر برادران ادامه دادند
از مرحلة شعار ها  چيني: گفتند  در امريكا مي1949در سال . كه يك اسناد چيزي بگويد و اسناد ديگري عكس آن را

مـن از  . اند در سالهاي اولية انقالب شعار طبيعي بود ولي االن وقت كار اسـت  اند و به مرحلة عمل رسيده رد شده 
  .وارد شدن به حوزة عمل را نشان بدهند» هاي عملي حل راه« تقاضا دارم دوستان

ه دوازده سـال         دكتر ابونوري دربارة تدريس و آموزش، يكي از مشكالت نظام آموزش و پرورش مـا اسـت كـه ـب
چهار جوابي است حتي در كارشناسـي ارشـد و   » روش گزينش تستي«كنيم و  توجه نمي» آموزش قبل از دانشگاه «

ايـم كـه در    در دكتري با اين مسائل مواجـه . آيند را از عهده بر نمي» تبيين يك صورت مسأله«دكتري كه گاه  حتي  
چـرا در  ! دانشجويان شب امتحـان هـستند  «اكثر . نامه مشكل دارند طرح يك صورت مسأله به عنوان موضوع پايان   

  .گيريم طول ترم چهار بار آزمون نمي
مباحث پشتوانه رياضي . »هاي گوناگون ممكن است اما كاربرد. دانم تصاد را علم مياق«سازي، من  در رابطه با بومي

اين . است» ضربه به مجالت و مقاالت داخلي«در حقيقت » ISI«شرط داشتن مقاله در  . خاص خودشان را دارند   
  .گيرند ها را مي است چه كساني اين تصميم» بومي سازي ضد«خودش 
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سازي  پيچيده. گرايي در اساتيد رواج يافته است مد. ها هم همپوشي دارند  اكثر واحدتعداد واحدهاي ما زياد است و
  .در ميان اساتيد رواج يافته است

هست يا » ها فرض ها و پيش ارزش«آقا موسويان پيشنهاد كردند سؤال كنيم آيا علم اقتصاد مبتني بر يك سري   حاج
يري شود كه آيا علم علم است يا ارزشهاي خاص مطرح است نه؟ اين خود بايد توسط پژوهشگاه علوم انساني پيگ

  .كند ها هم تغيير مي ها اگر تغيير كند داده فرض گويا برخي پيش
. گذارد سازي راي، خود بحث اقتصاد ايران است كه تأثير منفي بر دانشجويان و اساتيد مي بحث ديگر در باب بومي

مباحث در ديگر % 30فرمودند  باغيان مي دكتر قره. ذف شده استو حتي در آزمون ح» سهم اقتصاد ايران در دروس«
سهم اقتصاد ايران . ايران خبر ندارددر ايران دانشجو حتي از آمدن . ها مربوط به اقتصاد خود آن كشور است   كشور

  .از اقتصاد امريكا است» مثالها«اغلب . در ديگر متون اقتصادي هم كم، ناچيز يا هيچ است
در ديگر متون هم به اقتصاد . هاي شورا افزايش داده شود ن است كه سهم اقتصاد ايران توسط توصيه پيشنهاد من اي
  .»محتواي بحث ايراني باشد«. فقط بحث مثال نباشد كه به جاي دالر ريال بگذارندالبته . ايران توجه شود

 كند ايـن مباحـث كـاربردي    هاي نظري تزريق شود كه دانشجو احساس به كتاب» مباحث ارزشي ايران«نكته سوم  
  .خورد اين علوم او به درد كجا مي» بجز تدريس«داند  دانشجو نمي. هستند

اند كه اقتصاد در همه جاي يكي است بنده به  آقاي دكتر جعفر عبادي بحثي مطرح كرده: جناب مصباحي فرمودند  
  .زني است ايد يا صرف گمانه ايشان عرض كردم اين را آزمون كرده

  .اي دارد رشته اين بحث نياز به يك تحقيق ميان. نب اين است كه اينطور نيستنظر اينجا
  .دكتر قطميري افزودند ممكن است اگر نظريات عكس هم مطرح شود شايد به گسترش ديد دانشجو كمك كند

د در رسد بايـ  اينكه اقتصاد علم است يا مكتب و ايدئولوژي است در اين جلسات به نتيجه نمي  : پور  دكتر لطفعلي 
  .ها مطرح شود و سالها روي آن بحث شود تا به نتيجه برسد دانشكده

د  گـذار شـده   جناب مصباحي فرمودند اين مباحث به نتيجه رسيده است و آثاري وجود دارد كـه تـأثير      دكتـري  . اـن
ماند در   ميباقي» شناسي شكلي آسيب«اگر اين مسأله را از بحث خارج كنيم . شود ارائه مي» اقتصاد اسالمي در لندن«

هاي قديمي است مثالً در االزهر اساتيد مباني فكري خودشـان را حفـظ    ها همان مكتب  هاي عربي دانشكده    كشور
اند ما چالش دين  و دانش را  بوده» گذار دانشگاه ها بنيان سكوالر«هاي ما چون  اند در كشور اند و مدرن هم شده كرده

در . مجالت تخصصي دارند. صد اثر دارند ين مسائل حل است آنها چهارداريم اما براي اساتيد كشورهاي اسالمي ا
  .ام خود من هم اثري را ترجمه كرده. ايران با تأخير در سه دهه مباحث اسالمي مطرح شده است

. پرداخت» ها هست«زماني اقتصاد از فلسفه جدا شد كه به . دكتر قطمير گفتند در فيزيك بايد و نبايد مطرح نيست
 چيست؟ اقتصاد اسالمي بيشتر نورماتيو است مثل قانون ارث ما بايد بگـويم ايـن    Positive Normativeبحث  

علم از جايي است كه ما از بايد و نبايد «. گويد پاداشش ده برابر است الحسنه كه مي مثالً قرض! هست چرا هست
  .اند  آن شدهها وارد  شاخه نورماتيو هم هست كه خود غربيالبته» شويم وارد بحث هست مي
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خود . كنيد ها عالم را مطالعه مي كنيد يا همة پديده كنيد و مطالعه مي ها را انتخاب مي شما پديده: دكتر نادران پرسيد
نگاه اثباتي . هر كسي به يك وجهيي از وجوه يك پديده توجه دارد. هاي ما است اين انتخاب مبتني بر پيش ذهنيت

  .بينيم شناسي خاص بوده است كه ما آنها را نمي اسي انسانشن ها مبتني بر يك هستي به پديده
مـا در يـك اسـتخري هـستيم كـه بيـرون آن را       . كرد ها فرق مي آمد، مباحث مان بيرون مي اگر ما از دل فقه مسائل 

  .بينيم بينيم و موضوعاتي را نمي اند كه موضوعات خاصي را مي بينيم به ما عينكي داده نمي
را در نزد كودكان و حتي » اصل بيشتر بهتر« اشاره كردند كه مثالً Experimental  ، Econoicsدكتر قطميري به 

  .دهد  سنتي را كه بزرگتر است از ده سنتي كه كوچكتر است ترجيح مي5اند كه ريچه نيكل  ها آزمايش كرده موش
شود  گاه گفته مي. توجه شود... هاي مسلمان بودن، ايراني بودن همه  دكتر شاكري درخواست كردند كه به واقعيت 

هاي موجود از راه جبر تحقـق پيـدا    واقعيت» كنند اي چيزهايي را اثبات يا نفي مي بطور روزنامه«كه استادان اقتصاد  
ليارد . نهايت نقطة امكان، بر روي يك واقعيت وجود دارد بي.  است از دهها مسير يك مسير دنبال شده است نكرده

 اينكه بگوييم همـة دسـتاوردهاي مقتـضاي    .شود هاي نورماتيو از پازيتيو جدا نمي ه جنبهگويد هيچگا   در كتابش مي  
 كننده  خودش سازنده است و تعيين... دانان از اختصاص منابع و  تفسيرها اقتصاد. علمي بوده است كه اينطور نيست

د اينهـا را ناديـده      ؟؟؟ نمـي اند در حاليكه نداشته»  توزيع درآمد–همدردي «گوييم هيوم كاري به     ما مي . است تواـن
  .بگيرد

ه       » خوب درس بدهيم«دهيم  گويم همين درسي را كه مي  من مي  ش اجتمـاعي اسـت كـه مـأخوذ ـب اقتصاد يك داـن
سازي بايد ببينيم كـدام فـروض    در بومي. فروضي است كه چون مربوط به اجتماع است مدام در حال تغيير است   

  .ايجاد شده است به آنها توجه كنيموجود دارند يا ندارند چه تغييراتي 
نظريات را با «ما .  باشيم و اين تعاريف را مقايسه كنيم تعريف داشته... اي است كه براي كاالها  يكي هم كار مقايسه

. توانيم بگوييم كدام يك از فروض تغيير كرده است وجود دارد يا نه آنگاه مي. آنها ببينيم  »ها فروض و شرايط الزمه
هـاي   پـرداز در محـيط   نظريـه . اي ديگري يك دوره. آيد يك دوره فريدمن ن دليل است كه يك دوره كنزمي  به همي 

  »بايد بين ديدگاههاي رقيب جمع كرد«به هرحال . مختلف بايد استنباط بكند و افشاي حكم بكند
» ظهور«س منجر به دانشجويان در كال» حضور«براي مثال . شناسي پرداختند دكتر قوامي در بحث آموزش به آسيب

تعادل در مطلوبيت و . دانشجو را بهبود ببخشد» قوة تشخيص، روحيه و سليقه«آموزش براي اين است كه . شود نمي
باال بودن نسبت دانشجو به «. ايم توليد وجود ندارد به آموزش از ديد محصول و توليد اگر نگاه كنيم به نتيجه نرسيده

 نفره 60 با مشكل حضور و غياب، ارزيابي و سنجش روبروست در يك كالس  دانشجو50مثالً كالسي با    » استاد
شگاه مـي  . شود نمايش كالس مي. كند يادگيري عمق پيدا نمي. شود رابطة عاطفي ايجاد نمي    شـود پاسـگاه كـه     داـن

  .دهد خوابد صبح امتحان مي دانشجو شب مي
ب   . هـا  رويم در ابزار مسأله ميكنيم كه ما گاه افراطي سوي يك  هايي كه ما استفاده مي  ابزار تعـادل  «در ادامـة مطاـل

را » تـصميم كـار  «ما در اقتصاد . كند تكرار دانشجو را بيزار مي. بحث ديگر تخصصي كردن مباحث است     » نيست
دارد   Vlilityدر آموزش . كنيم كنيم اما در آموزش عمل نمي   مطرح مي   رابطـه آمـوزش عـالي و    . و توليـد وجـود ـن

  . تبديل شده استDisvtility به Vtility. سائل استبيكاري از ديگر م
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سؤال اين است كه محققان تحت تـأثير  . بيني مطرح است در علم اقتصاد مراحل توصيف تبيين، پيش:  دكتر عربي 
د  هـا قـرار مـي    كنند يا در همة مراحل محقق تحت تأثير ارزش ها نيستند و آنچه را هست توصسف مي  ارزش . گيرـن

تحت تأثير هستند حتي » آگاه يا ناخودآگاه خود«. »محقق تماشاگر نيست«اند تكه  لب بر اين عقيدهفيلسوفان علم اغ
  .در علوم غير اجتماعي

ها بدون تأمل مورد قبول همه  دستĤورد«در فيزيك و شيمي . تفاوتي بين علوم اجتماعي و غير اجتماعي وجود دارد
هـا   aexivmگوينـد   در اقتصاد مي.  دستاوردها وجود دارداما در علوم اجتماعي درنگ و تأمل در پذيرش     » هست

دتر     بهينة پاره. كند  نتايج تغيير ميaxlimبا هر   . قراردادي هستند  تو يك گزينة ارزشي است كه وضـع هـيچكس ـب
همين . اين قضاوت ارزشي است. »اينكه وضع چه كسي بهتر شود مطرح نيست« و نشود و يك نفر هم بهتر شود  

  .كند قتصاد متعارف نه به وضع اوليه و نه به بحث بعدي و توزيع توجه ميدليل است كه ا
. شـويد  هاي ارزشـي مـي   قطعاً شما وارد قضاوت»  سياستگزاري و كنترل–ريزي  بحث برنامه«بيني در    بعد از پيش  
بحـث از   «و اين ظلم است كه اين» شود به اقتصادان مربوط نيست به سياستمداران مربوط مي«اند اين     برخي گفته 

  .گيرند ددانان تحت تأثير سياستمداران قرار مي و اقتصا» دانان خارج شد دستور تفكر اقتصاد
  .با فرا رسيدن هنگام نماز ظهر ادامة جلسه به بعد از نماز موكول گرديد
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  جلسة بعدازظهر
  

نگـرش و  .  مـشخص شـود  بايد قلمرو اقتصاد...  تئوري پردازي و –شناسي  معتقدم كه از نظر آسيب : دكتر داللي 
هاي علـوم را مـشخص    حوزه... يعني انديشمندان فلسفه، اخالق و سياست و . انتظارات ما از اقتصاد روشن شود     

شـود   واينكه اصول موضوعة علم اقتصاد چيست و بر اساس اين اصول است كه فضاي اقتصاد روشن مـي      . بكنند
  ...يعني فضاي معتقدات، فضاي ارزشي و 

هـا   شود و بعد سياسـت  و اختالفات مكتبي شروع مي» شود سازي شروع مي  مشخص شد، تئوري وقتي كه اصول  «
شـود   دانان روشن نمي قلمرو اقتصاد توسط اقتصاد. شويم اگر اين شكل نگيرد باز دچار اشكال مي. شود روشن مي 

يـد قلمـرو اقتـصاد را    هاي مختلف با سازي نيست ريشه در مكتب دارد انديشمندان از شاخه ها به دليل ساده    فرض
  .روشن كنند

مباحثي به علوم ديگر اصول اوليه، اصول مكانيك . شود شناسي، مباحثي مربوط به اقتصاد مي مثالً در بحث جمعيت
  .شود نظريه مالتوس عوض مي. شود نيوتني است، چون اصول نيوتون عوض شده است، نظرات عوض مي

ه    . برخي به نگرش مربوط به تغيير اصـول اسـت  اين تغييرات برخي ناشي از تغيير شرايط است       برخـي مـسائل ـب
  .شود مربوط مي... ، برخي به بيولوژي و مكانيك

ه  » بدون فلسفه اقتصاد، اخـالق اقتـصاد، اقتـصاد سياسـي    » «علم شامل تراز اقتصاد بايد اين اصول را بدهد  « چگوـن
  .مان را روشن كنيم توانيم اصول موضوعه مي

. ما االن بحـران داريـم  .  آستان قدس چنين جلساتي را گذاشت كه متاسفانه ادامه نيافت1367سال : دكتر ابريشمي 
هاي خودمان استفاده كنـيم،   ايم از ظرفيت ما چون نتوانسته. ايم هايي است كه كاشته شود بحران حاصل بذر   گفته مي 

د اند اما امروزه به اق اگر استيگليتز همه اساساً پازينيويست بوده. مشكل داريم  االن در . تصاد هنجاري هم توجه دارـن
زند خيلـي توحيـدي    هايي كه مي اي حرف پاره. زديم زنند كه ما بايد مي ها حرفهايي مي  بحث اقتصاد اخالق غربي   

  .هاي دنيا استفاده نكنيم هاي آنها و ظرفيت چرا نبايد از ظرفيت. است
ما در بحران هستيم ولي آيا » شود نسان معتدل ميا«شنويم و  نتيجة اين جلسات اين است كه نظرات متفاوت را مي

. مشكل اين است كه ما حالوت نداريم. باالترين سرمايه دانشجو است كه داريم. شود از اين بحران خارج شد نمي
هاي اثباتي، توجه  ايم و گاهي هم سرعت مناسب را نداريم در بحث زده سرعت مناسب را نداريم شتاب. صبر نداريم

  .اميد اين است كه اين جلسات ادامه داشته باشد. توان داشت ي هنجاري هم ميها  به بحث
در . شود دان غربي را مطرح و بعد آن را نقد مي هايي است كه نظريه يك اقتصاد تعدادي از مقاله: لوئيان دكتر اسالم

لذا يكي از مسائل ما اين است كه اطالعاتمان . حالي كه معموالً اين طور نيست و به منبع اصلي مراجعه نكرده است
هـاي   در بحث. شود  اقتصاد هنجاري و اقتصاد اثباتي اشاره ميبراي مثال به بحث. از تئوري به روز و كافي نيست  

 Ameri cam Econami Reviemاي در  مثالً مقاله. جديد در خود اقتصاد غرب هم اين دو قابل تفكيك نيست
  .بندي ذاتي نيست بلكه براي بررسي موضوع است ذكر شده اين طبقه
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تئوري مطلوبيت » پردازي كرد توان تئوري با نقل قول كه نمي«. پردازي بكنيم توانيم با اطالعات ناقص تئوري ما نمي 
  .دهد توزيع در آن هست كه ؟؟؟ مي

ت    . ناميم ما گاهي اين مسائل را اقتصاد غرب مي. گويند توزيع بايد جزو اقتصاد باشد    آنها مي  در خـود غـرب ثاـب
  .  وجود داردinconsistyاند كه  ه كرد

مـا  . گـذارد   و اين در آموزش و انتقال علم و در پژوهش ما اثر مـي » رب نداريمروزي از غ ما اطالعات دقيق و به  «
غرب در بحث سرمايه . ايم گوييم كه خودمان خوانده ما به دانشجو همان را مي. گردد اشكال به ما برمي. تنران نداريم

ه روز كـه     . كنيم دهيم يا نقد مي اما ما تئوري سرمايه را درس مي. اند در بحث ارزش به نتيجه نرسيده    اسـاتيد مـا ـب
  ».توان داشت پردازي از چنين افرادي نمي انتظار نظريه«. نيستند

  .سازي ريختيد شما كه آب پاكي را روي دست بومي: دكتر برادران
  . بعكس شايد مطلب بد بيان شددكتر اسالم لوييان
ي با اينكه همه از مسيحيت سرچشمه پردازان اقتصاد كنم چرا نظريه بحث را با يك سؤال شروع مي: دكتر مصطفوي

ما » چه چيزي باعث شده آنها مشتركاتي داشته باشند ولي ما مسلمانان نداريم«.... هم هست ... بودايي . گيرند نمي
  .آيد مان اقتصاد در نمي مسلمانان چرا از فقه

اين كار »  جدا دولت جدادين«. جدا كرده است» كار اجباري«را از » بخش اختياري«كنم كه اقتصاد غرب    فكر مي 
  .دولت كار خودش را. كند خودش را مي

  .در حاليكه اين شرط حرام است. گويد اول تو بايد حساب باز كني خواهد وام بگيرد بانك مي كسي مي
  .»اينطور نيست«... قف ندارند ولي و. خيريه ندارند. كنيم بخش اختياري در اقتصاد غرب وجود ندارند ما فكر مي
  .شود كنم اگر بخش اختياري از اجباري جدا كنيم مشكالت ما حل مي فكر مي
  .يا دخالت يا نوع دخالت بايد عوض شود» ها جواب نداده است روشن شده است كه دخالت«االن كه 

  .اين تداخل اختيار و اجبار موجب سردرگمي افراد شده است: دكتر برادران
ه آن رسـيده     «.  صدقه را داردالحسنه و غرب، نظام مضاربه، قرض : دكتر مصطفوي  ساني ـب ارزشهاي ما را تمـدن اـن

اختصاص دين در مباحث توحيد، نبوت، معاد و فرشته است . آمارهاي ما در غرب بيشتر محقق شده است» .است
  .كه بايد به آنها ايمان بياوريم

يي را بيـان نداشـته زيـرا    خداوند در شريعت چيزهايي را بيان داشـته و چيزهـا  ): ع(كنم به فرمايش علي  اشاره مي 
آنها به خيلي » ما بايد از غرب ياد بگيريم«االن . اينها را بايد از امور غيبي جدا كنيم. رسد بشريت خودش به آنها مي

  .اند چيزها رسيده
كند امور غيبي بخشي از تعليمات است كه اگر راهنمايي خدا نباشد انسان  شهيد صدر مطرح مي: آقا موسويان  حاج
  رسد؟ اما در روابط اجتماعي نيازي به تعاليم انبياء هست يا پيش خودش به آن مي.  نمي رسدبه آن

بدون «ولي حسن تعاليم انبياء اين است كه . ممكن است برخي تعاليم انبياء را  ؟؟؟ خودش با آزمون و خط برسد
بشر به وفاق «ت در خيلي مطالب نكته دوم كه در قرآن آمده اس. گذارد اين تعاليم را در اختيار پيش مي     » خسارت
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در موارد اختالف به قرآن : فرمايد قرآن مي. چنانكه در تمدن غرب برخي نظريات در مقابل هم قرار دارند» رسد نمي
  .رجوع كنيد به پيامبر

ه . دهد اين است كه وفاق دست نمي. يعني فقط اين نيست كه پيامبران  ؟؟؟ گفته باشند   ؟؟ است كه تعاليم انبياء ـب
  .آيد كمك مي

  .بايد تفاوت گذاشت» ساخت مطلب«با » كشف مطلب«در : دكتر اسالم لوبيان
در نظر بلند همت باشيم اما در عمل . پذير است زدايي مطلوب است اما اين تا چه حد امكان بحران: دكتر خداپرست

يـك  . »گيريم لو بحث ما ميكنيم، ج وقتيكه بحث ارزشي مي«نظريات ما مطلق نشود . بايد گام به گام پيش برويم   
  .نظريه را نبايد به اين دليل كه در مخرب ارائه شده است رد كنيم

» استثنائات«چرا اينقدر روي . كنند هاي جامعه را طراحي مي گوييد نهادها هستند كه انگيزش مي» گرايي اقتصاد نهاد«
  اي عقالنيت رويه. عقالنيت ؟؟. عقالنيت محض. سه عقالنيت داريم. كنيم توجه نمي» كليات«رويم، به  مي

  ....نداريم و » بودجه«توانيم بكنيم  نمي» كار جمعي«مشكل اين است كه 
  .هاي محتوايي علم اقتصاد شديم بحث آموزش بود كه وارد بحث: دكتر رزمي

يك علم كـاربردي االن ادبيـات ارزشـي ايجـاد شـده اسـت امـا در عمـل، همـان اقتـصاد           . يك علم آرماني داريم 
  .داري است هم در حوزه فردي و كالن كشوري از نظر ابزاري فرقي نداريم مايهسر

  »دارند چرا مردم دست از ربا برنمي«پيشنهاد من اين است كه در همين اقتصاد آرماني يك باب عملياتي هم باز كنيم 
ه باشـد سـازماندهي   بودج. يك مقدار كارهاي عملياتي انجام شود» جلسات منظم و مستمر باشد«نتيجه اينكه اين   

  .اساتيد مكلف باشند به اين كار مطالعات تجربي را در دانشگاهها بسط دهيم. باشد
  .شود نمي... ها جايگزين آموزش كتاب ساموئلسون و  اين. ها تاكنون خروجي بدست نيامده است از اين حرف

اقتـصاد  . گويد بد نبوده اسـت  جربه ما مياي كه ت اقتصاد منطقه.  اقتصاد استان هم بگزاريم–عالوه بر اقتصاد ايران  
  .اند هايي كه قبالً خوانده اي به عنوان تمرين تئوري منطقه
ه مـسائل آن طـرف هـم      توجه نكردن به مسائل بومي موجب آسيب: اسالم حكيم آبادي  حجه است، توجه نكردن ـب

  .آسيب است
د ايـن    كند كه مخصوص يك مبايد دانشگاهي داشته باشيم كه بستري را فراهم       شجو بداـن سير علمي باشد كه داـن

حوزه علمي بايد . شناسي دوطرفه را بايد مورد توجه قرار داد آسيب. هاي هنجاري بحث اثباتي است و آن هم بحث
ه   نمي. هايش روشن باشد حوزه علم از حوزه سياست جدا باشد درست شود كه خط قرمز      توانيم فكر خاصي را ـب

  .دانشجو تحميل كنيم
در حوزه تحول آموزش اقتصاد در ايران آرمانگرايي الزم است اما كافي نيست بايد با عقالنيت اجرايي : دكتر واعظ

  .كار در دانشگاهها توام باشد يعني نوعي تقسيم
شجويي مـانع      بودجه. علت تداوم مباحث اين است كه در دانشگاهها ما مباحث مشابه بوده است  بنـدي سـرانه داـن

به عنوان يكي از عوامل نهـادي مـانع توليـد    . كا يك شيوه متمايز تأمين منابع وجود دارددر امري. تحول بوده است 
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» موضـوعات «پيشينة . كنم بندي را پيشنهاد مي بندي است كه من اصالح اين بودجه انديشه در دانش اقتصاد، بودجه     
  .كرده است سازي را تأمين مي رسالت انديشه

  .د اين كار را عملي كردشو هاي گذشته مي سازي نهاده با نمونه
يكـي از راههـاي كـاهش    . بحث آموزش آنقدر مهم است كه به تنهايي چنين جلـساتي را بطلبـد  : فرد  دكتر سليمي 

درس اقتصاد خراسان يـا بحـث   . هاي جديدي ارائه شود يا بازنگري در درسها بشود مشكالت اين است كه درس 
  .اقتصاد دانايي محور در كارشناسي ارشد

اساتيد ما در بهترين حالت ممكن توزيع كنندگان خوبي .  ما اين است كه ما توليد كننده علم نيستيممشكل اصلي 
  .هستيم كه از غرب بگيريم و منتقل كنيم

در . خورد با تحـوالت اقتـصاد غـرب    تحوالت علم اقتصاد پيوند مي. مشكل اصلي همين توليد كننده نبودن است     
ها نتيجه اين است تكه اين  اين تفاوت.  نيازهاي اقتصادي اجتماعي آنهاستحاليكه تحوالت آنها نتيجة تحوالت و   

اقتصاد ايران در . ايم گرايي و مدلهاي پيچيده كه از غرب گرفته بحث كميت. كند اقتصاد مشكالت كشور را حل نمي
ي ساكن كنيم تا علم اي را در شهرك اي نيست كه مدلهاي غربي به كار ما بيايد شايد الزم باشد مثل كره، عده مرحله

  .علم نظري. توليد كنند
دارد     در غرب هم گفته مي  : دكتر رزمي  . شود كه بسياري از مطالب اقتصاد خرد حتي در غـرب هـم موضـوعيت ـن

 مـا در تعيـين قيمـت از ايـن مـدلها اسـتفاده       آماري كه از توليد كنندگان بزرگ و مردم گرفته شده بود گفته بودند  
  .هاي اصلي آنها چيست نيسمبايد ديد مكا. كنيم نمي

خوب است گروههاي آنها مطالعه شـود و  . اند هاي خوبي داشته مسأله ديگر مالزي است كه با حفظ مباني موفقيت  
  .هاي آنها چه بوده است كه شايد بتواند به درد ما هم بخورد حل ببينيم راه

اي كالسيك هستند  عده. د صدايي استهمانطور كه جامعه چند صدايي است علم اقتصاد هم چن: دكتر اسفندياري
). نه كاربردي(نظرات برسيم  قرار شد كه ما به اجماع كلي در مورد نقطه... برخي ريكاردومي و . برخي نئوكالسيك

  .علم اقتصاد هم كه جاي خود را دارد. مدلهاي بومي چيست مبناي ارزشي آنها چيست
  .اشدبندي من اين است كه اين جلسات ادامه داشته ب جمع

برخي ديدگاهشان اين بودت كه اين تعـارض  . بندي تعارض علم اقتصاد و ارزشهاي بومي    جمع: جناب مصباحي 
  .برخي اين تعارض را قبول ندارند. هست

هاي دروس، سرفصلها  توجهي به اقتصاد ايران مسأله ديگر نحوة گزينش دانشجو، مسأله ديگر كاستي مسأله ديگر بي
  .و منابع

  
   بعدازظهربخش دوم جلسة

  :طرح مسألة دوم
  ...ها و  بر اساس اين ديدگاه كه علم اقتصاد بايد مورد تغيير و تحول قرار گيرد يا كاربرد يا شاخص
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يك كار جديد ضروري است يعني توليد علم، طوريكه جريان علم دوسويه شـود هـم   . اگر اصل تغيير را بپذيريم   
  .توليد و هم مصرف و صرفاً مصرف كننده نباشيم

اينكه . كند بين اقتصاد و ديگر علوم كه همان جاست كه مرزهاي علم اقتصاد توسعه پيدا مي» اي مطالعات بين رشته«
منطق متدولوژي و روش دستيابي به علم چه بايد باشد . طلبد صرفاً هر استادي راهي در پيش گيرد يا كار جمعي مي

متدولوژي اقتصاد و ديگر دروس كاتاليزور . وجه داشته باشيمبراي دستيابي به علم اقتصاد نبايد به فلسفه اقتصاد ت     
  .مثالً كشورهاي عربي كه فقه و اقتصاد آنها با هم رابطه دارند. تواند ذهن ما را ارتباط دهد كه مي

  .هاي ديگران استفاده كنيم اين نيازمند كار جمعي است خوب است كه از تجربه
است كه با اقتصاد ايران هماهنگ نيست و ما نياز به اقتصاد كالن ايـران  هايي  در اقتصاد كالن فرض: برادراندكتر  
هاي  در بحث. فرض همة اينها ثابت بودن نظام اقتصادي است اما در ايران نظام اقتصادي ما هنوز ثابت نيست. داريم

ه در ايران ك. مثالً بحث ملي شدن و دولتي شدن غير  انتفاعي شدن آموزش و پرورش. اصلي مشاجره وجود دارد
  .بحث چقدر دولت باشد چقدر بحث خصوصي روشن نيست

هاي مختلف اقتصاد ايران صنعت كشاورزي، پول ايران، جمعيت، اشتغال و بيكاري در ايران  بخش: جناب موسويان
  .در دروس گنجانده شود

ر اسـاس فقهـي و حقـو          قي مـردم  نكته دوم يك سري مباحث ارزشي به دروس ليسانس اضافه شود كه دانشجو ـب
رسد فقه معامالت بايد از طريق اساتيد آشنا به اقتصاد و فقه متون مناسبي  به نظر مي. شان را پياده كنند   هاي  تئوري

  .ارائه شود
دهد كه اگر مردم خوب  گزارشهاي بهزيستي و كميته امداد نشان مي. بحث اقتصاد اخالقي با تكيه بر اخالق اسالمي

  .رندهدايت شوند آمادگي فعاليت دا
مثالها و مسائل با توجه به اقتصاد ايـران  ... بحث ديگر مسائل اقتصاد ايران در مباحث نظري مثل صنعت ايران و   

از طرف ديگر تقاضا براي دانشجو و فعاليت او . تواند به درد اين مملكت بخورد كه دانشجو ببيند مي. طراحي شود
  .شود ايجاد مي

شود و اسم آن  ق افتاده است كه اطالعات در اينترنت بطور مجاني ارائه ميچطور در غرب اين اتفا: دكتر قطميري 
  .اند را جهاد هم نگذاشته

  .شود اگر امكانات نباشد توليد علم ممكن نمي. تعامل با دنيا نيست. در كشور ما امكانات نيست
مكرر دانشجويان . يمكن هايي است كه تدريس مي كنم تغيير در سرفصل ضرورتي كه من احساس مي: دكتر هوشمند

  .اند بكارشان نيامده است گويند در بازار كار درسي كه خوانده مي
ها است،  چون ارزشيابي اساتيد منوط به رعايت سرفصل. اميدواريم كه وزارت علوم اجازه تغيير سرفصلها را بدهد

  .ردهاي فني هم اين نياز وجود دا در دانشكده. ها تغيير كند ضروري است كه اين سرفصل
حوزه نظري و پژوهش . هايي نهفته است كه ما بايد آنها را به دانشجو بگوييم ها نكته در مطالب كتاب: دكتر شاكري

؟؟؟ و شرايط نظرية كنـز را  . شرايط نظريات گفته شود. بايد سطور پشت نظريات گفته شود  . حد مشخصي ندارد  
  .ه در ايران اين ؟؟؟ هست يا نيستبگوييم و اينك
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  .منظور از توليد علم، تعامل اين علم با نيازهاي جامعه است اگرچه برخاسته از اين جامعه نباشد: يدكتر عرب
شجو،    . مشكل علم در كشور ما اين است كه با محيط و نيازهاي ما تعامل ندارد    براي تعامل بايد اجـزاء نظـام داـن

ين اجـزاء و اهـداف كـه ايـن     . دانشگاه، استاد را خوب بشناسد      دارد    سازماندهي ـب سيـستم  .  حلقـه فعـالً وجـود ـن
  .شود نكته آخر، اگر معلم حذف شود چه مي. رساني و پردازش اطالعات هم نداريم اطالع

  .قرآن، پدر و مادر و استاد: فرمود  ؟؟؟سه چيز سواب دارد پيامبر مي: دكتر ابراهيمي
ديگر اقتصاد ايران كه يكي تـاريخ  . كند هاست كه ايجاد انگيزه مي در س كليات علم اقتصاد كه از مهمترين درس     

سوم اقتصاد ايران و انطباق آن با تئوريها كه دانشجو . شناسي يكي اقتصاد ايران و فرهنگ و استاد. اقتصاد ايران باشد
هم تاريخ بخواند و هم اقتصاد معاصر و درس ديگر اقتصاد اخالق اقتصاد ايران از موضوعات كنكور باشد حتي تا 

شناسي اقتصاد ايران كه چگونه يك  اد ايران در فوق ليسانس اجباري باشد در دوره دكتري آسيباقتص. دورة دكتري
  .شود دانشجو دكتري در برابر يك ليسانس قديمي منفعل مي

در بحـث فـرش مـا مطالعـه     . پرداز در زمينة نفت داريم نفت كه يك قرن با ما بوده است چقدر نظريه: دكتر قوامي 
  .كار فاصله دارد شود خيلي با بازار طرح ميمفاهيمي كه م. نكرديم

شود؟ علم به چشم يـك محـصول    در زمينه توليد علم سؤال اين است كه چگونه علم توليد مي : لوييان  دكتر اسالم 
توليد علم منابع حاضر خود را . شود اين به زندگي عيني مردم مربوط مي. شود؟ امكانات بايد ايجاد شود    ديده مي 

  .خواهد در كشور ايجاد شود  اين فضا چطور مي.نابع در دست دانشگاه و حوزه نيستاين م. خواهد مي
شگاهها     شود جلسات عام  پيشنهاد مي. در مورد سرفصلها، االن به دانشگاهها اختيار داده شده است    ين داـن تـري ـب

  .حقق شودگذاشته شود تا تجربيات آنها جمع آوري شود تا وفاق بين دانشگاهها هم در تربيت دانشجو م
 – ارتـش  –ما مديران . اند  اجتماعي هماهنگ با هم پيش رفته– تكنيكي –در غرب همة وجوه فني   : دكتر نادران 
ايم اگر بنا است علم بومي شود بايد متناسب با نيازهاي داخلي خودمان علم را  همه را از آنجا آورده  ... خودرو و   
  .رشد بدهيم

 يكي ادامه براي دكتري، يكي كارهاي اداري كه اين دومي با آزمون برگزار در فرانسه دو روش ادامه تحصيل بود،     
كنند و هم كار عملياتي پيشنهاد من اين است كه از  پردازي مي در ايران متاسفانه دانشگاهها هم كار نظريه  . شد  مي
  .ليسانس به بعد كساني باشند افرادي باشند كه بنشينند تحقيق كنند پژوهش كنند فوق

كنند و اين موجب توليـد علـم    هايشان را منتشر مي نويسيم ولي آنها بعكس ايده اي رسيديم نمي  به يك ايدهما اگر 
  .شود مي

ما در وزارت علوم . اند اغلب مهندس و پزشك بوده. گردانندگان وزارت علوم غير علوم انساني بودند: دكتر مكيان
  .سال ديگر كجا خواهيم بودايم كه بگويد پنج سال، ده  معاونت استراتژيك نداشته

. پردازي كمكي نيست ؟؟؟ تئوري و نظريهدهند ولي در  هاي فيزيكي بودجه مي هاي پژوهشي است كه در كار بودجه
ه  . دنبال اين مسائل بروداي ندارد كه  باشد در ارتقاء او تأثيري ندارد پس استاد انگيزه اي داشته   اگر استادي نظريه   ـب
  .ت كه برو در بخش پژوهش كار كنندتوان گف هيچ استادي نمي

  .برد هاي علوم انساني حل نشده است، كه انگيزة استادان را از بين مي  است كه هنوز براي رشتهISIبحث ديگر 
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  .ها كه ثمرة دانشجو است، كه سيستم بايد عوض شود شيوة ارزيابي استادان در دانشگاه
دارد مگـر گنـدم اسـت كـه      . تتوليد علم يك فرايند طوالني مدت اس   : دكتر قطميري  خودكفايي در علم مفهوم ـن

  .تواند كه مستقل باشد رئيس بانك مركزي مي. خودكفايي داشته و شده اقتصاد ما سياست زده است
ه پژوهـشگاه     دكتر برادران از اعضاء حاضر درخواست نمودند همة اعضاء نقطه    نظرات خود را بصورت مكتـوب ـب

  .ارسال نمايند
  .گام نماز عصر جلسه به پايان رسيدبا فرا رسيدن هن

  
  


