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 چکيده

حقیوق و  . فقه اسالمی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسالمی و رکن رکیین ظایاا اقتصیاد اسیالمی اسی      
 ،آن بیر اقتصیاد   ةشناسی تجربی و غلب با گسترش روش. اظد مستقل از یکدیگر ظبوده 81که پیش از قرن  اظد ظیاقتصاد دو شعبه از علوا اظسا

پییش رو کوشییده اسی   یثن ا بیات       ةمقالی . تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و ظهادهای حقوقی مطرح شد به
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 مقدمه

 گيری نظریه و آثار آن رقيب و سرگذشت شکل های همبانی نظری و نظری 

پیوند واقعی حوزه و دانشگاه آن طوور کوه    ةای معرفتی حاکم بر فضای علمی کشور درباره  هدغدغ

به صورتی است که بوا ترربوه و   ای  وزهها و مراکز غیرح فرمودند که فرهنگ دانشگاه( ره)امام امت 

حووزه و  هوا،   باید بوا برداشوتف فاصوله    ،لمس واقعیت بیشتر آشنایی دارد تا فرهنگ فلسفی و نظری

د شوو تور   دانشگاه در یکدیگر ذوب شوند تا زمینه برای بسو  و سسوترم معوارس اسوومی وسوی      

پردازی موورد نظور مموام معظوم      افزاری و تولید علم و نظریه و نیز نهضت نرم ،(02نور، ج ةصحیف)

 نندک تنها غرب را ترجمه میای  نند و عدهک میمدام خود را تکرار ای  عده»: رهبری آنرا که فرمودند

هوا   باید ایوده . شوند سرد می دچار انفعال و عمب ،اند و جامعه و حکومت نیز که تاب  نخبگان خویش

کدیگر رقابت کنند و مصواس دهنود توا    در چهارچوب منطق و اخوق و در جهت رشد اسومی با ی

جهانی که استحماق آن را دارد بار دیگر  ةعزت و هویت کند و ملت ایران به رتب ةجهان اسوم اعاد

پردازی در چهارچوب محکمات اسوم و با رعایوت اخووق و    دست یابد و باالخره مناظره و نظریه

مفاخر علمی حوزه همواره بوا نمود    منطق علمی یک ارزم دیرینه در فرهنگ اسوم است و اصوالً

 (.3/11/1331 ،پژوهشگران به رهبر معظم ةنام) «اند  نظریات دیگران زمینه رشد و شکوفایی یافته

در پاسخ به ای  رشته های آموزشی و پژوهشی تلفیمی بیف لزوم برنامه ،تبییف اسومی علوم انسانی

آموختگوان   تربیت دانوش  ،ت نظام اسومیحیات فردی و اجتماعی انسان و حل معضو ةابعاد پیچید

و اقتصاد  ،فمه و حموق ةرابط ةیابی به نظری دستو ل مبنایی و بومی در کشور ئمتعهد و آشنا به مسا

در ایوف ممالوه    ،تحصیلی فمه و حموق اقتصادی که محصول علمی و اجرایی آن خواهد بود ةو رشت

 .سذاشته شده است به بحث و بررسی

توبوه  سوورة   101 ةیو آنچوه در آ  براساسفهم است و در اصطوح قرآن و  یعنفمه در لغت به م

در صودر اسووم   » ،یسبزوار یقول حاج موهاده و ب ؛است فید قیجانبه و عم فهم همه ،آمده است

توا آنکوه نوزد متونخران از      سفتنود  یو تعمق در معارس مبدأ و معاد را فموه مو   دیتکلم در اصول عما

علوم   فیو متکلمو  هیلیتفصو  ةکه مستنب  شود از ادل ،هیم به احکام شرعمت شد در علیحم فیمتشرع
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که مکتسب شود  هینید دیکنند آن را به علم عما فیو تعر ندیرا فمه اکبر سو فیکوم و علم اصول د

 یعلم حموق که همان دانش قانون اسوت در معنوا   .(1صتا،  یب، یشرح مثنو ةممدم) «هینیمی ةاز ادل

است که به اعتبوار ابعواد سونواسون     یاسیس ةت حاکم بر رواب  افراد در جامعممررا همرموع ،ینوع

متفواوت   فیو عناو شده است میو امثال آن تمس یالملل فیو ب یو مل یعموم یآن به حموق خصوص

و ارتبوا  آن   ریآن را تفسو  یها و جلوه ها دهیو پد یاقتصاد اتیاست که ح یعلم اقتصاد علم .دارد

 .کند یم انیب ،که بر آن حاکم است یا را با اسباب و عوامل کله و جلوه ها دهیپد

و حول   یاقتصواد  اتیدر ح دهد یم حیاست که جامعه ترج یا عبارت از برنامه یادصاقت ستمیس

 .کند یرویخاص خود از آن پ یفکر ةنیبر اساس زم شیخو یمعضوت علم

ة آن بور همو   تیرعا یعنی ،شود یم محسوب یجزء ممررات حموق یاقتصاد ستمیاعظم س بخش

است و الوزام و مومانت    «یرواب  اجتماع» ةکنند میکه تنظ یممررات از جهت فیافراد الزم است و ا

فورد   «یاقتصاد یازهاین» ةکنند فیجهت که تنم فیخواهد بود و از ا ی، جزء ممررات حموقدارد اجرا

 .است یاقتصاد ستمیجزء س است، معهو جا

 ریآن در حموق با تنث ریندارد و تنث یو ارزش یدستور ةجنب ،ولمعم فیتعر براساساقتصاد  علم

 یهوا  فور   شیعلم اقتصواد پو   یبرا نکهیمگر ا ،در آن کاموً متفاوت است یاقتصاد ستمیس میمستم

 یریو س علوم اقتصواد هوم جهوت     ،فور   فیو که در ا میموحظه و لحاظ کن ژهیو ةو فلسف ینیرزمیز

و  یاقتصواد  یهوا  دهیو پد لیو بور تحل  یمبنو  های دارد کوه دیو او نب دیجهت با فیو از ا دارد یا ژهیو

 سوتم یس ینووع  ،موت یکوه اقتصواددان متعلوق بوه آن اسوت و در حم      یا مورد قبول جامعه یالگوها

 .خواهد داشت یتنگاتنگ ةبا علم حموق رابط طور طبیعی، بهکه دارد را درون خود  یاقتصاد

و فموه   فیو حموق و د ةرابطدربارة  ،شد یمممبول تل یحموق و اقتصاد امر انیم وندیکه پ اکنون

 .شود بحث میخصوصاً  رانیا یاسوم یعموماً و در جمهور

و عوامول   یاجتماع یها نهیزم، میدر قرآن کرکه  دارد یو حموق چنان استحکام فید انیم وندیپ

و  ایو عامول بعثوت انب   ،کننود  یم رابیرا ا ینظام حموق کی تیحاکم یبشر ةکه در جامع یسوناسون

را در  یوقنظوام حمو   تیامر اهم فیا ،استشده  هدر نظر سرفت زانیو ارسال کتب و م انیرستادن ادف

به نظوام   دنیبخش تیبه جهت حاکم فیفرستادن د ییسو ،دهد یمتعال نشان م یخدا شگاهیو پ انیاد
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اه سوو  یبه روشن زانیالم ریبمره در تفس ةسور 013 ةیآ ریمراجعه به تفس .آن در جامعه است یحموق

 .مطلب است فیا

 بر رسوول خودا   یاله یبر وح یممدس اسوم است که مبن فید یاسوم بخش عمل یحموق نظام

و  فیتر  یاز وس ،است یاست علم فمه که بخش اعظم آن متکفل مباحث حموق اءیو خاتم انب( ص)

 ریو تعب بوه . اسوت  تر یمیقد یاسوم گریعلوم د ةآن از هم خیاست و تار یعلوم اسوم فیتر سسترده

 .انسان و اجتماع از سهواره توا سوور اسوت    ةو کامل ادار یواقع یفمه تئور ،الشنن میامام راحل و عظ

 ادهیو اصول محکم فمه را در عمل فورد و جامعوه پ   میخواه یاست که ما چگونه م فیا یهدس اساس

ست که فمه مسئله ا فیترس استکبار از هم ةو هم میمعضوت جواب داشته باش یبرا میو بتوان میکن

اموام بوه    امیو پ)کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد  دایپ یو عمل ینیو اجتهاد جنبه ع

 .(تیروحان

زموان در   ریو کوه از د  یقطوور  یهوا  متکامل و جوام  اسوت کتواب    یاسوم حموق مترق حموق

توا   معاموت حدود و قصواص سرفتوه   یاز احکام قضا است شده فیتدو یمختلف حموق یها نهیزم

از احکام و  یا سوشه ،یو خصوص یعموم یالملل فیها ممررات صلح و جنگ و حموق ب رواب  ملت

و  کورده باشود  آن ممورر ن  یبورا  یفو یکه اسوم تکل ستین یاتیحموموع  چینظامات اسوم است، ه

 .صادر نکرده باشددرباره آن  یحکم

نسول جووان موا باشوند از     و روشنفکران مسولمان را کوه    فیمسلم نکهیا یاجانب برا یها دست

 .(12تا، ص موسوی خمینی، بی)ندارد  یزیچ یاسوم منحرس کنند، وسوسه کردند که اسوم

 یهوا  از روم دیو بوه تمل  یاسووم  یدر کشوورها  یقرن ما با کمال تنسف، نهضت قانونگذار در

 فیبزرستور  .نهضوت شوده اسوت    فیو ا یبه ناحق قربان یاز ممررات فمه اسوم یاریآغاز و بس یغرب

از  یزموان بخشو   اتیبوا ممتضو   یسوازسار نا ةبود که هر روز بوه بهانو   فیاسوم هم یقرن برا ةفاجع

 یناسوازسار  ةآن مموررات اروپوا بوا همو     یجا بهشود و   حذس فیمسلم یدر زندس یممررات اسوم

 دیاسوتاد شوه  . اسوت شکسوت   فیو از علل ا یکیاز مواجهه با روح زمان  زیالبته پره .حکمفرما شود

 میهسوت  ینهضوت قانونگوذار   کیبه  ازمندین گریاز هر وقت د شیامروز ب»که  دهد یادامه م یمطهر
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 سومان یر فیو و ا ردیو س شوه یر یاسووم  موات یجانبه که از عموق تعل  و همه  یوس ،نو دید کیکه با 

 یها نشیاثر ب .(131، ص1331، یمطهر)« مسلمانان باز کند یرا از دست و پا یغرب یاستعمار فکر

بور فموه   . سوت یمحسوس و مشوهود ن  یو حموق یمسائل فمه ةجا به انداز چیتکامل در هو م یمتوال

و هور عصور و    اندینما یو منظور و متکامل م یسذشته است که اجتهاد نسب یارادوار و اطو یاسوم

 .کند یم رابیو درک مخصوص ا نشیب یزمان

کشوف و   یبورا  ینواب  اسووم  م ریناپذ انیاستعداد پا تیقابل: شود یم یناش زیاز دو چ نشیب فیا

و نمش بارز عوالم در   تیاست راز بزرگ خاتم فیو ا ؛یعلوم و افکار بشر یعیتکامل طب ، وقیتحم

ارفو  االموور موف     یقد نصب نفسه هلل سبحانه ف»که  یمنصب اله فیمناسب ا یها یژسیبا و اتیروا

 .(33 ةالبوغه، خطب نهج)« اصله یل فرع الک رییو تص هیکل وارد عل اردصا

 فیآن وقوت خوودم را در بواالتر    ،ابود ی یمو  یو رقواء معنوو   تیکه صفا و کمال و معنو یآدم

موواد خوام را بوه موواد      یاو وارد شود مثل دستگاه مولد یهر چه بر دستگاه فکر ابدی یها م منصب

کوه   سردانود  یبر م شیخو ةشیرا به اصل و ر یو هر فرع دهد یم لیو تحو لیتبد ستهیمناسب و شا

 یاسوم اتیکل» نایابف س ریو به تعب (133صتا،  بی س،یردابف ا) ی رفالت کمیاالصول و عل ءالما انیعل

 اتیممتض یاست و هر زمان ریحوادث و مسائل نامحدود و متغ یو محدود است ول ریثابت و المتغ

 یسروهو  یمرورت دارد که از هر عصور و زموان   ،جهت فیو مسائل مخصوص خود را دارد به هم

دار اجتهواد و   زموان عهوده   یآمودها  شیو عارس به مسوائل و پو   یاسوم اتیکل بهو عالم  متخصص

 .(131ص، 1313، یمطهر)« باشند یاسوم اتیاستنبا  مسائل از کل

 یحمووق  یمتحم ،یاجتماع یممکتب تحم است،مطرح  یمختلف یها مکتب ،حموق ینظر مبان از

 :کنیم یم وصهخ هیها در چهار نظر نآ ،زییتم یبرا یو مکتب حموق فطر یخیتار یمو تحم

 .است انیادة هم ةینظر فیکه ا ،یخداوند تبارک و تعال فیمنشن حموق و تکال .1

 .است یدر فطرت آدم فیمنشن حق و تکل ةینظر ،فیبنابرا ،یحموق فطر ةینظر .0

ه نظوام بو   فیو حفظ ا یدارد و برا نظامیدر هر مرحله  یاجتماع یزندس یمنشن اجتماع ةینظر .3

 .شود یقرار مرب یرواب  افراد رواب  حموق ةریدر نت ،یعیطور طب خود و به یخود

 .حموق قواعد حاکم بر رواب  انسان است رایز ،منشن حموق دولت است .1
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 ،اسوت  حیصوح  شیخوو  گواه یدر جا کیچهار نظر هر  فیاز نظر اسوم ا تیدقت و عنا یبا کم

فطورت   فیو اقم وجهک للد)دارد  یگانگیاصل فطرت  با( اِن الحکم اال هلل)حموق  یاصل منشن اله

آن  یو فمهو  یحموق یمیحکم حم توان ینم یمسائل اجتماع لیتحل بدون( هایفطر الناس عل یاهلل اللت

آن است اعتمواد بوه    یفمه و مامف اجراة همة اعم فلسف یرا کشف کرد و حکومت و دولت به معن

و زمان و مکان دو عنصور   ستین ایکه فمه اسوم پو ستین یبه آن معن یو اجتهاد جواهر یفمه سنت

به ظاهر همان مسئله در روابو    .داشته است یحکم میکه در قد یا ئلهمس ،کننده در اجتهادند فییتع

بوه   دیمرتهد با .کند دایپ یدینظام ممکف است حکم جد کی داصو اجتماع و اقت استیحاکم بر س

صواحب   ریو که به تعب هیفم تیوال یباب نمش محور فیمسائل زمان خود احاطه داشته باشد و در ا

 زیو و ن «ئاًیما ذاق مف طعم الفمه شو »است  دهینچش یزیطعم فمه چ ازمنکر آن شود  یجواهر هر کس

 .(03، ص1333، یثربی) شود یم ادآوریرا  یحفظ نظام در منظومة فماهت اسوم تیاهم

موا   یقوانون مودن   کهیدر حال ،یصادفمه و حموق و مسائل و معضوت اقت هستیم و ایفما اکنون

 یربنوا یز ،ما روبنوا اسوت   یمواد قانون مدن. ماستفمه  خیتار ماحموق  خیمتخذ از فمه ماست و تار

 ادیو در صف شاسردان نشسوت و   هیعلم یها ها در حوزه سال دیآن فمه و کتاب و سنت است که با

در جهوان وجوود    یحمووق بوزرگ   نظوام به عنوان  فمه. (033، ص1331، یلنگرود یجعفر)سرفت 

 .(00، ص1331، یلنگرود یجعفر)است  سمیلیهیسرفتف ن دهیآن را ناد ،دارد یخارج

بر اسوم باشود و بور    یآن مبتن فیقوان ةهم ندک  یرا موظف م ینظام اسوم یقانون اساس 1 اصل

له و سوا  سوت یانوداز ب  و چشم دیگر یعاد فیاز جمله اصول مربو  به اقتصاد و قوان ،اصول آن ةهم

 ةیو پوس نظر  .کورد  دیو چوه با  ،بودجه حاکم است ةساالن فیو قوان حیساله و لوا 1 ةتوسع یها برنامه

 ةنحوو  ،تیو نها در. است قیاست که تصور آن موجب تصد یتراب  فمه و حموق و اقتصاد از امور

 ةیو و تحمق آن و آموزم آن مطرح است که در قالب نظر قیتحم یچگونگ ،آن یده و سامان میتنظ

 .شده است بیان یحموق اقتصاد یائت فمهقر
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 بيرق ةینظر

 ةدر عرصو  دیو و نبا دیو حوق با  یمکتبو  چیکه صاحب هو  داند یاقتصاد را علم محض م ،بیرق ةینظر

 فیو قانونگذار ا و است یاقتصاد یها دهیپد لیاقتصاد محل تحل ،بر اساس نظر ما یول ،اقتصاد ندارد

به صووح و مصولحت اجتمواع    را که و آنچه  سنرد یم یمکتب یعمل و مبان یدر ترازو ها را لیتحل

 .کند یم بیو تصو ابانتخ ،است

موا حمووق    ةیو حسب نظر یول داند یمذهب و اخوق مرزا م ،استیحموق را از س بیرق ةینظر

 .چهارراه علوم مختلف اسوت  یاز مسائل اجتماع یاریبس .است ملت ما فیاز فمه اسوم و د یبخش

خداپسوندانه   یفمها بروند توا بوه نحوو    ةان با زبان هم آشنا شوند و در خانحموقدان و اقتصادد دیبا

 .کنندماست مسائل را به نف  ملک و ملت حل  یاسوم یمل ثاقیکه م یقانون اساس رمنطبق ب

معامله، استصناع اوراق قرمه، مشوارکت،   اریحق اخت، یآت یمثل بازار بورس، قراردادها یمباحث

  یو محو  یعو یاقتصواد منواب  طب  ، یاقتصواد بازرسوان  ت، یاقتصاد، مالک ةصدر عر یکاربرد قواعد فمه

، یمودن  تیمسوئول مه، یدر اسوم، بانک ب ینظام مال، یعدالت اقتصاد، یاقتصاد بخش عمومست، یز

مختلف بروز و ظهور  ةعرص ،ینصوص و متون فمه اقتصاد، یخارج یسذار هیسرما، یفکر تیلکما

 .است هینظر فیا رهیو نت

 و توجيه بحث پيشينه

بوا سسوترم   . جودا از هوم نبودنود    13که پیش از قرن  اند حموق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی

توجه به حموق  بیتدریج اقتصاد به صورت علم مرزا و  آن بر اقتصاد به ةشناسی ترربی و غلب روم

هوای   م بوه رشوته  بار تمسوی  اثر مصیبت»: سوید می زمینههایک در ایف  .و نهادهای حموقی مطرح شد

موارکس کوه   . «خوورد  قدیمی حموق و اقتصاد به چشم نمی ةتر از دو رشت تخصصی هیچ جا وامح

اقتصاد و شیوة تولید را اساس جامعه و حموق و اخووق و فرهنوگ را روبنوای آن قلموداد کورد و      

زار تولیود  کرد که متناسوب بوا ابو     دانست، و حموق وقتی معنی پیدا می حموق را تاب  ابزار تولید می

 .یف اقتصاد و حموق تنثیر بسزا سذاشتجدایی بتغییر کند، در 

های ریامی و عملی و ترسیم انسان اقتصادی ذهنی  کارسیری مدل ظهور مکتب نئوکوسیک با به
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موجب دیگوری   بودن اقتصاد سرایانه، افرا  در علمی طرح عمونیت ابزاری و حاکمیت دیدساه اثبات

را از نظور  هوا   اقتصاد، حموق و باالخره مرز مشوترک آن  اسر بخواهیم. شد جدایی ایف دو علمبرای 

 ،بوه چوه کسوی تعلوق دارد     ؛مفهوم اقتصادی اسوت  ،ها خواسته ةتهی :یمیباید بگو ،مفهومی بیان کنیم

  .پرسشی میان اقتصاد و حموق است ،به چه کسی باید تعلق داشته باشد ؛پرسش قانونی است

لحاظ ها  و سرایشها  حسب اختوس زمان بربرای هر دو  یبانی مشترکتوانیم م می ،در عیف حال

و هوا   ثیر از مکتوب نتو ، شناسی اثبواتی روم، شناسی مشترک توانند انسان ایف مبانی مشترک می. کنیم

عنوان دیگری که در کنار حمووق  . باشند ثیر از واقعیت خارجی و امثال آننت ، وهای اجتماعی نظریه

 «تحلیل اقتصادی حمووق » ،سذارد ی از تراب  حموق و اقتصاد را به نمایش میدیگر ةاقتصادی عرص

 :اما مرتب  با هم است ،تحلیل اقتصادی حموق سه اقدام جداسانه. است

 ؛کاربرد اقتصاد برای پیش بینی اثرهای قوانیف .1

 ؛اقتصاد برای تدویف قوانیف کارآمد کارسیری به .0

 .مصوب در آینده بینی قوانیف اقتصاد برای پیش کارسیری به .3

. سویود  موی یی بوازار اسوت و حموقودان سوخف از عودالت و انصواس       ااقتصاددان، در فکر کوار 

در . سوذارد  اقتصاد بر جای می ةکند که اقدامات حموقی چه آثاری را در عرص اقتصاددان بررسی می

و در عمل به  جرانندر ظاهر به نف  مست ،جران بعد از اتمام زمان اجارهنمثال مهلت سه ماهه به مست

 .شود چون محدودیت عرمه موجب باال رفتف قیمت کاال می. نف  مالکان است

اسور قوانون مودنی    ، صودر  هللا اثر حموق بر نظام اقتصادی به حدی است که به تعبیر شهید آیت

توانیم تشخیص دهویم نظوام اقتصوادی حواکم بور آن جامعوه از نووع         می ،کشوری را موحظه کنیم

بورای  . سیورد  موی نظام اقتصادی در فضای حموقی شکل  .سیالیستی یا غیر آن استداری، سو سرمایه

کشف مکتب اقتصادی باید از احکام متعودد جزیوی نظریوة عموومی و قاعودة       درسیری از فمه  بهره

حموق بدون فمه، قووانیف  . چون حموق ما به خصوص از فمه اخذ شده است. اساسی را کشف کرد

. سیوری و اسوتنبا  و اجتهواد خواهود بوود      و هودس  یخ و مبنا و بناو تار روح و تحرک خشک و بی

 .مشروعیت حموق حسب اصل چهارم قانون اساسی فمه متکامل و مترقی ماست أمبد ،عووه بر آن
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ثیر عومل فرهنگی و محیطی و به سبب نتحلیل اقتصادی اسومی به سبب اعتراس روشف آن به ت

های اقتصوادی را کوه تحلیول اقتصوادی موادی       ست پدیدههایی از وحی آسمانی قادر ا وجود مموله

حوب  ،و دیگرخواهی و ایثار، از جملة ایف امور تبرع. تفسیر کند ،ناتوان استها  محض از تفسیر آن

کننوده در   های قوانونی و دینوی حتوی اسور اطاعوت      وطف و کشته شدن در راه خدا اطاعت از آموزه

هوا و موواردی از ایوف دسوت سویوای       ایوف . یابود ومعیتی باشد که قانون یوا نواظر بوه وی دسوت ن    

 .شوند آفرینی فمه در عرصة حموق و اقتصاد است که در ادامه بیان می نمش

 نظام اقتصادی چيست؟

اقتصوادی اشواره بوه بعود خاصوی از       واژة. های نظام اجتماعی است نظام اقتصادی یکی از زیرنظام

میف معوام انروام   نو بوه منظوور تو    ،ه و فایوده هزین ةرفتارها و رواب  مردم دارد که براساس محاسب

کنندسان، فرایندها و نهادهوا،   ند از مناب ، شرکتا اقتصادی عبارتة نظام دهند عناصر تشکیل. سیرد می

های زیستی، فیزیکوی، شویمیایی اشویا و ابزارهوای     هوا، ویژسی و شامل زمیف، مناب  طبیعی، آب مناب 

انسوانی،   ةها، ذخایر پولی، سرمای نمل و ارتباطات، کتاب و حمل ها، وسایل ها، کارخانهتولید ساختمان

هوای طبیعوی و    ها و ثوروت طور کلی، مرموع دارایی وری و بهافن ةشد و اطوعات انباشتهها  مهارت

و با پیشرفت کشفیات و اختراعوات، افوزایش    کنند میغیرطبیعی یک ملت که با سذشت زمان تغییر 

 .دنیاب می

هوا، خانوارهوا و    شوند، بنگاه موحظه میها  که به صورت افراد و سروه یردمم کنندگان؛شرکت

 .دولت

سوازی و نتوایج را اعموال     فرایند عملکرد نظام اقتصادی را از طریوق اطوعوات تصومیم    فرایند؛

 .فرایند تولید، توزی ، تغییر قیمت، بیکاری و امثال آن. کند می

الگوها از طریوق قواعود قوانونی    . ان با یکدیگر استکنندس نهادها الگوهای پیوند شرکت نهادها؛

 (.03ص، 1333رمایی، )وند ش تثبیت می های اجتماعی، نظام اعتمادی و فرهنگی مرازات
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 اقتصاد و فقه ،تعامل حقوق

 طوور کوه   هموان  .نیسوت  شدنیهای حموقی آن تصور هیچ برنامه و نظام اقتصادی جدا از زیرساخت

حمووق اقتصوادی و    ،ثرنود ؤی و تحول قواعود حمووقی بسویار م   سیر های اقتصادی در شکل سیاست

های اخیر مورد توجه  بارز تعامل حموق و اقتصاد در سال ةتحلیل اقتصادی حموق به عنوان دو جلو

های حموق اقتصوادی موا مثول حمووق      بسیاری از درس. قرار سرفته استای  محافل علمی و حرفه

و درک  اسوت های اقتصادی  نظریه ةمحتوا در برسیرند رقابت و حموق عمومی بازارهای مالی از نظر

یوابی فمهوی عنواویف     ریشوه . مشرو  به نوعی دانش اقتصادی استها  صحیح از ماهیت و حدود آن

در حول معضووت نظوام     ویوژه  حموقی و اقتصادی ارتبا  علمی و راهگشای ایوف دو رشوته را بوه   

هم مورورتی اجرایوی و    ،ی علمی استقانون اساسی هم امر 1جمهوری اسومی با توجه به اصل 

هوای حسواس حیوات اجتمواعی      و موجب توسعه و سسترم اسوم و فمه اسومی در عرصوه  ،ملی

 . شدخواهد 

سیری از تحمیمات علمی اقتصادی قادر به حول مشوکوت اقتصوادی     مکتب اقتصادی بدون بهره

هوای   توان سیاست ادی میسذاری درست اقتص بلکه به کمک علم اقتصاد و با سیاست. جامعه نیست

 (.1331صدر، )های نامطلوب جلوسیری کرد  مطلوب را سسترم داد و از فعالیت

و مبمیواتی مثول انفواق،     ،مهلکاتی مثل بیکاری، تورم، فمر، سرانی، رباخواری، اتووس و اسوراس  

به  و کردهای عمومی علم اقتصاد اعمال  توان از طریق راه حل صدقات را می و الحسنه وقف، قر 

 . و پیش برد کردهای مکتب مبتنی  توان بر آموزه علم اقتصاد متعارس را می. نتیره رساند

 مبنا و هدف ،فقه و حقوق اقتصادی

عنوان مبنای اقتصواد اسوومی در حمیموت تلموی توحیودی      ه مبنای فلسفی فمه و حموق اقتصادی ب

فعول   در صفات ودر  و ذات توحید در .شناسی حموقی است شناسی و جامعه شناسی و انسان جهان

 های نظریهانعکاس ایف مباحث در تدویف  ،یبه عبارت .از مباحث کومی نفیس معارس اسومی است

 .ایف مبحث است ةحوز ،داری و مارکسیسم اقتصادی در ممابل دو مکتب اقتصادی سرمایه
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 ،(121 ةیو آ /انعوام )خالمیوت   ةعوالم خلموت رابطو    ،خداوند با طبیعت و به تعبیر درسوت  ةرابط

و قیمومیوت  ( 106 آیوة / نسواء )احاطوه   ،(121 ةآیو  /آل عمران)و مالکیت ( 161 ةآی /انعام)ربوبیت 

 .است( 011 ةآی /بمره)

آفرینش در بور   یعنوان یکی از اجزاه عووه بر هدایت تکوینی جهان آفرینش که انسان را نیز ب

و ( 0 ةآیو  /جمعوه ؛12 ةآی/ طه) تشریعی برخوردار است ةسل سرسبد خلمت از هدایت ویژ،سیردمی

 .(03 ةآی /آل عمران) داردای را رازقیت حضرت حق با او جایگاه ویژه ةرابط

زیرا  ،توم و تدبیر انسان در دستیابی به روزی ندارد ،روشف است رازقیت منافاتی با نمش کار

چنانکوه   کنود  ر میخداوند متعال از طریق اسبابی که در هستی قرار داده است روزی بندسان را تمدی

 :فرمایند می زمینهدر ایف ( ع) امام صادق. با نظام علّی و معلولی جهان منافاتی ندارد

ان یرری االشیاء اال باسباب فرعل لکل شیء سبباً و جعل لکول سوبب شورحا و جعول      هللا باا»

( ص... )لکل شرح علما و جعل لکل علم باباً ناطماً عرفه مف عرفه و جهله مف جهلوه ذاک رسوول ا  

 .(1003ص، 0ج ،1333 ری شهری،) «.و نحف

خداوند برای هر چیزی سوببی   .کند خداوند عالم امور هستی را جز از طریق اسباب جاری نمی

و برای هر سببی حکمی و برای هر حکمتی دانشی و برای هر دانشی باب سویایی قرار داده اسوت  

ایف باب سویا پیامبر خودا   .ت از آن آساه نیستشناسد و آنکه نادان اس شناسد او را هر که میکه می

 .و ما اهل بیت هستیم( ص)

 ،علل موادی  ةبینی الهی عوامل معنوی به اندازه البته علل منحصر به علل مادی نیست، در جهان

 ،در تعیویف سرنوشوت انسوان از جملوه روزی     .هوا نموش دارد  و حتی بیشتر از آن در روزی انسوان 

غیوب و شوهود در   . تموی و اطاعوت از خداونود متعوال بسویار مؤثرنود     عواملی مثل دعا، صدقات، 

 .تصرس مطلق حضرت حق جل و عو است

غالب خویش  ةاقتصادی از اندیش نظریةنظران، اقتصاددان لیبرال در تنظیم  به نظر برخی صاحب

که بوا تووهم   یا این ،متنثر است و بسته به اینکه عمل را در کنار وحی مطرح کند یا آن را باالتر بداند

 ،خویش قرار دهد های یهانکار خداوند و ال ادریگری و شکاکی نوعی پرستش طبیعت را مبنای نظر

داری  مبنای نظری نظوام اقتصواد سورمایه    ،از ایف جهت .کندرا نیز بر همیف مبانی تنظیم می ها هنظری
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ال وال استریت که شاهد بروز آن شعارهای جنبش اشغ .لیبرال و نظام اقتصاد اسومی متفاوت است

داری یوک   سورمایه »: داری در غرب شکل سرفته است که سفتند و نوشوتند  علیه اقلیت حاکم سرمایه

 .(The capitalism is a religion)« .دیف است

ای های اجتماعی را بوه سونوه  اعتماد به مادیت و شرک، سنت»: اند چنانچه برخی علما بیان کرده

های های محسوس و مادی همراه باشد و به رمایت هوی یا بتکمال ها وکند که با لذتتنظیم می

مختلفی که انسان در زندسی مادی خود برای خویش تراشیده است، بینرامد، اما اعتماد به خداونود  

کنود و هوم   کند که هم سعادت دنیوا را تونمیف موی   پردازی می سبحان و توحید الهی به شکلی سنت

  «.زیرا بر پایه رمایت الهی استوار است ،دسعادت آخرت را به ارمغان آور

فوان الموذاهب   »ایف کوم متکی است به نظر حضورت عوموه طباطبوایی در المیوزان کوه       ةتکی

فصور الحیاة االجتماعیه تختلف ... المختلفه مؤثره فی خصوص السنف المعمول بها فی المرتمعات 

 .(111و  110، ص16، ج1120ی، طباطبای) «باختوس االصول االعتمادیه فی حمیمة العالم

 عنایت به اقتصاد

موال یوک    زیراد کنبررسی آیات و روایات و فمه اسومی عنایت آییف اسوم را به اقتصاد روشف می

 :زیر توجه کنید ةبه دو آی ،شودالهی تلمی می ةودیع

 (3 ةآی /حدید)و انفموا مما جعلکم مستخلفیف فیه 

 «.خویش در آن شناخته انفاق کنید ةاز آنچه خداوند شما را نمایند»

 (1 ةآی /نساء)لکم قیاماً ... وال تؤتوا السفهاء اموالکم اللتی جعل ا

 ،برقوراری زنودسی قورار داده اسوت     ةبه افراد سفیه اموال خود را که خدا آن را برای شما مایو »

 «.ندهید

 :یا در روایت آمده است

ه خوبی برای تموی است و نعم العون الدنیا علی بی نیازی وسیل. الغنی... نعم العون علی تموی ا

دنیا کمک خوبی برای آخرت است و نیز غنیً یحرزک عف الظلم خیور موف فمور یحملوک     . االخرة

 .علی االثم
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حور عواملی،   ) کنود بهتر از فمری است که تو را بر سناه وادار  ،نیازی که تو را از ستم باز داردبی

 .(33، ص1333سبحانی،  ، به نمل از3و  0و  1دیث احا، 13ج

موا  ... الذی یطلب مف فضول ا : امام هشتم فرمودند .دعوت به کار و کوشش دعوت اکیدی است

، 0سوم، حدیث  و ، باب بیست10حر عاملی، ج... )یکف به عیاله اعظم اجراً مف المراهد فی سبیل ا

ر راه خودا  از مراهود د  ،کنود  خوویش تووم موی    ةآن کس که برای تنمیف زندسی خانواد. (13ص

 .ارزشمندتر است

در زمویف خوود   ( ع) امام موسی بوف جعفور  . اولیاء دیف خود پیشگام در توم و کوشش بودند

یکوی از   ،مشغول کار بودند و از شدت کار و یا سرمی هوا پاهای مبارکش در عرق فرو نشسته بوود 

 :حضرت فرمودند. ؟کنیدچرا ایف کار را به دیگری واسذار نمی بیان کرددوستان امام به حضرت 

و امیرالمؤمنیف و آبایی کلهم کانوا قد عملوا بایودیهم و هوو موف عمول النبیویف و      ... ان رسول ا»

 «المرسلیف و االوصیاء و الصالحیف

ریزند و در ایوف  سیرند و عرق میامام صادق علیه السوم هنگامی که بیل به دست می طور همان

 :مایندفرمی ،شودال میؤاز حضرتشان س زمینه

مف دوست دارم که مرد در کسوب  . فی کسب المعیشه الشّمس تحتذی الرجل یتناحب ان انی 

 .(3، حدیث 1، باب 10/03تا، حر عاملی، بی) روزی زیر آفتاب سوزان ناراحت شود

های شخصی بر کار و کوشش در افراد تا حودود زیوادی حفوظ شوده     در اقتصاد اسومی انگیزه

با الغای مالکیوت خصوصوی یوا شخصوی شووق کوار و       ، یالیزم یا کمونیزماست و هرسز مانند سوس

آثوار نوامطلوب مالکیوت شوخص موجوود در       ،و از طورس دیگور   کند نمی کوشش را در افراد نابود

شناسود کوه مزایوای    و آن مالکیت شخصی را به رسمیت می برد میداری را از بیف  های سرمایه نظام

 .استوب آن پیراسته و آثار نامطل دمالکیت شخصی را دار

و  دانود  موی برای همیف جهت مناب  طبیعی ثروت را در خشکی و دریا به دولت اسومی متعلوق  

در اقتصواد  « ال انفوال »عنوان  بااینگونه اموال  دربارة. شناسدها نمی هیچ کس را مالک اختصاصی آن

 .(11، ص1333سبحانی، ) شود میاسومی بحث 
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 هدف نظام اقتصادی اسالم

های الزم جهت رشد و تکامل انسان بوه سووی   زمینه کردن اسومی فراهم های نظام ةغایی همهدس 

است که همزمان دو اثر اقتصادی و معنووی   یافتهسامان  طوریرفتار اقتصادی  .خداوند متعال است

تنمیف حق  ،هدس اقتصادی ؛زکات و خمس قصد قربت شر  شده است زمینةمثوً در  ،باشد داشته

ز مخارج دولت و توزی  مردد درآمدهاست و هدس معنوی بخشیدن روح الهی بوه کوار   و بخشی ا

 .داری دستیابی بیشتریف افراد به بیشتریف لذت مادی است هدس غایی نظام سرمایه. است

عبودیوت و تمورب بوه     ةهدس غایی نظام عام اسومی دستیابی بیشتریف افراد به بواالتریف مرتبو  

 ماننود اقتصادی برابر نیست بلکوه ابعواد دیگوری     ةوم عام آن با توسعخداوند است و توسعه به مفه

اهمیوت   ،طور مستمل ای که هر یک بهسیرد به سونهفرهنگی و سیاسی و غیره را نیز در بر می ةتوسع

شوود اهمیوت   در ایف میان آنچه به تربیت و اخوق مردم مربو  موی  .را دارد و جایگاه خاص خود

 .ام برابر نیستهای مادی در بینش اسومی سعادت انسان با رفاه مادیظامبر خوس ن .داردواالیی 

انسان سعادتمند انسانی است که در سیر تکامل خود به سوی خداونود متعوال بوه بیشوتریف توفیوق      

 .دست یافته است

مبنوای  ( رفواه همگوانی و تووازن   )ام داری عدالت اقتصادی به مفهوم اسوومی در بینش سرمایه

حتوی اسور سروهوی     .کل لذت در جامعه اسوت  در مرموع،نطمی ندارد آنچه مهم است فلسفی و م

 .(161ص ،1333میرمعزی، )اندک بخش عظیمی از ایف لذت را به خود اختصاص دهند 

انسان یک بعدی اسوت و فمو  خوود را     ،کندداری رشد میانسانی که در نظام سرمایه ،خوصه

بوه صوورت    را آید که جهانشتناکی در دل آن نظام پدید میطبماتی وح ةفاصل. جامعه را تابیند می

بلوک غنی و فمیر، ستمگر و ستمکش، خوشبخت و بدبخت که یکی همه چیز دارد و دیگری هویچ  

هوای  هوا و نبردهوا در میوان ملوت    انوداختف جنوگ   آورد و برای حفظ نظام خود از راه در می ،ندارد

 .های معیف چاره نداردود به ملتنشانده خ های دستمانده و تحمیل حکومت عمب

در نظام سوسیالیزم هم هر سه بعد قدرت، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و قودرت نظوامی در   

عنوان سورپل  ه ها همه مرورت تمویت قرائت فمهی حموق اقتصادی بایف. شود یک جا متمرکز می
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دیگور کووس رسووایی و    که  ،های دو نظام اقتصادی جاریاقتصاد جام  اسومی را در پاسخ بحران

تر بر کل جهان روشف و روشف است، آن به کوچه و برزن و خیابان رسیده بارةهای ملی دراعترا 

 .شودمی

 روش تحقيق

اموروز معوارس بشوری بوا      ،مشترک است دیگر یا با علوم ،موموع هر علم ثابت نیست ةچون دامن

تحمیوق در علووم بوا فرمویه آغواز       معروس است کوه . شوند معرفی و ممتار میها  روم استنبا  آن

اصوولی بوه عنووان اصول     . شوود  ال شوروع موی  ؤشود ولی بسیاری معتمدند که علوم انسانی با س می

سیرد و براساس الگووی پویش    شود و با مشاهده و کاوم، سردآوری صورت می موموعه لحاظ می

 .ثر باشدؤتواند م تبی میالگوسیری مبانی مک ةبا ایف روم معمول نیز در مرحل. کند رو به داوری می

قرآنی که صدقات موجب رشد و توسعه و ربا باعث  ةدادن ایف آموز برای مثال الگویی برای تومیح

 . نشیند و به داوری می آورد میبه دست  شدنی مشاهده ةرابط ،رکود است

با روم تحمیق معمول ظاهراً عمووم و خصووص موف     ،روم تحمیق در علوم دستوری مثل حموق

امور   .طلبود  پردازی در علوم با اجتهاد در فموه نیوز تحمیوق مرزایوی را موی      نظریه ةند و ممایسا وجه

 ةمحوری در اجتهاد کشف منظور نظر شارع است که با کوششی عالمانه و روشومند از طریوق ارائو   

 ،کتواب  ةپیشوایان مکتب و با استناد بوه منواب  چهارسانو    ةفرعی به اصول الماشده از ناحی های ؤالس

شناسوی نموش مهموی را ایفوا      مومووع  ةعلوم انسانی در مرحل. شود عمل و اجماع محمق می ،تسن

. تواند و بایود بوا هوم تعامول داشوته باشوند       تحمیق مکتب و علم می ةدر پروس ،به هر حال. کند می

چوون بودون تبعیوت از مکتوب فلسوفی      . سوازی اسوت  الگو ةعلم از مکتب یکی در مرحلو  ةاستفاد

زا  و بورون ( سولیمه در اقتصواد  )زا  ی بویف عوامول درون  مو عل ةدر رابطو . دکور زی تووان الگوسوا   نمی

آیا ایوف اعتبوار بور     است نوع هستی مورد مطالعه حمیمتی اعتباری. ثر استؤنیز مکتب م( امکانات)

هایی مثل تمرکز یا  در اینرا اصول موموعه و معرفی حسف و قبح مکتبی، قالب. حمایق متکی است

مکتوب از علوم    ةثر است و استفادؤجایگاه رفاه و تعادل اجتماعی مکتب م ةو مسئلتمرکز بازار  عدم

برای مثال در علم اقتصاد، اقتصاد تاب  سلیمه و امکانات است و مکتوب   .نیز جایگاه خویش را دارد
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( عدم اسوراس )ثرند و قوانیف مالیاتی و رعایت رفتار نیک ؤامکانات در اقتصاد م. سلیمه ةدهند جهت

تواننود بورای پیشوبرد و     های علموی موی   تحلیل ابزارها و سیاست ،باالخره. تب در علم استاثر مک

 .دهندکردن اهداس مکتب کمک شایانی را انرام  پیاده

 حقوق و اقتصاد ،رابط فقه یاقتصاد اسالم

آغواز شود،    یاز ابتدا با بحث حمووق  ،سذرد سال می 62آن حداکثر  یریس که از شکل یاسوم اقتصاد

هوای    یمتعارس در محو  یبانکدار یاجرا برای یمانع ،است یحموق - یفمه یربا که امر تیممنوع

 یماسوو  یدر کشوورها  یاقتصاد یاقتصاد و تحمق نهادها یاجرا قیامر ارتبا  عم فیا. شد یاسوم

بحوث  . برآمدند یاسوم ای یربوریغ یبه دنبال بانکدار شمندانیاند .داد را نشان می یشرع فیبا قوان

بوه   طوور عموده،   ، بهیستیالیو سوس یار د هیسرما یاسوم و تفاوت آن با نظام اقتصاد یام اقتصادنظ

، یو دولتو  یخصوصو  تیو مالک ةافراد، محودود  تیفعال یآزاد ةمحدود. سشت بر می یمباحث مکتب

اثور حمووق بور    . ارتبا  داشت یبا حموق و فمه اقتصاد یهمگ ،در اقتصاد و مانند آن تدول گاهیجا

 میرا موحظوه کنو   یکشوور  یاسر قانون مودن  ،صدر دیشه ریاست که به تعب یبه حد یاقتصاد نظام

 ایو  یسوت یالیسوس ایو  یدار هیحاکم بر آن جامعه از نوع سرما ینظام اقتصاد میده صیتشخ میتوان می

 کیو اسوت کوه در بطوف     یقواعد قانون یاقتصاد میرژ .(361-330ص ،1113صدر، ) آن است ریغ

 تیو مالک رمیپوذ  .کنود  مشخص موی دیگر مناسبات افراد انسان را با اموال و با افراد  ینظام اقتصاد

 یسوت یالیسوسریغ یو جواز ترارت و انتخاب شغل باعث خلوق نظوام اقتصواد    دیبر ابزار تول یفرد

 یموال  میو و رژ یالبته نظام حمووق . ابدی تحمق می یحموق یدر فضا ینظام اقتصاد ،فیبنابرا. شود می

 ةعمود  .(12، ص1330، ینماز) شود یم فیقانون تدو یو امکان اجراها   دساهیاورها، دهم با لحاظ ب

با  یهای نهاد و در صدد تفاوت است شکل سرفته یبر محور مباحث مکتب یمطالعات اقتصاد اسوم

 ،یترربو  یبررسو  یبوه معنوا   یاست و هنوز مطالعوات علوم اقتصواد اسووم     یاقتصاد دیگر اتبمک

در  یو مباحوث اقتصواد   ،11و  13، 13 های طور که در قرن همان .کرده استن دایپ یادیسسترم ز

، بهره و ماننود  تیحدود دخالت، مالک رامونیو پ زد دور می یاسیو اقتصاد س ییاروپا بر مباحث مبنا

سسوترم   یحمووق  یتحموق نهادهوا   یداد و پس از آن علم اقتصاد در فضا می رخآن بحث و جدل 
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در  بوه دلیول اینکوه   در حوال حامور هوم    . شود  مفرو  سرفتوه موی  و نهادها  یو امور حموق افتی

و مموررات بوه صوورت     فیو قووان  اسوت  مناسب شکل نگرفته یحموق ینهادها یاسوم یکشورها

توان کوارکرد   می ،به صورت محدود است، افتهیو التزام به عمل به آن هم سسترم ن نیست یاسوم

 طوور  توان بوه  البته می. را نشان داد یاقتصاد یرهایاثر متغ یعلمطور  به آن را مشاهده کرد و یتررب

 یبهبوود و حرکوت بوه سوو     یرا بورا   یموجود شورا  تیآثار ومع ةمشاهد کارسیری بهبا  یریتدر

  .کرد ایتر مه یاسوم فیبا قوانای  جامعه

مباحوث   ییغالوب در اقتصواد جودا    انیو جر یطوالن ةدور کیکه در  یدار هیاقتصاد سرما ةتررب

هوای   و نهادها  ها، ارزم بود و هم اکنون با توجه به تعدد جوام ، سنت یو اقتصاد یوقو حم ینهاد

 میاز علم اقتصاد باشو  یریس امور در صدد بهره فیاسر بدون توجه به ا است معلوم شده ،سرفته شکل

کشوور   کیکه در  را یهای اقتصاد ریتوان اثر متغ یوجه نم چیو به ه میشو می یدچار انحراس بزرس

 ،دارد یاز نظر نهواد  یادیز ةکه فاصل ییمایبه کشور افر است، شده دهیهای خاص د با نهاد ییوپاار

 دایو اقتصاد غالب تعار  پ انیبا جر یو حموق یانیاز ابتدا در مباحث بن یاقتصاد اسوم. داد تیسرا

ارتبوا    ر دائم،طو بهسرفتار نشود و  یدار هیتلخ سرما ةمواظبت کرد که به تررب دیبا ،رو فیکرد، از ا

را  یاقتصواد  ریبر متغ یهای حموق اثر نهاد ،فیبنابرا. مد نظر باشد یو اقتصاد یحموق ،یمباحث نهاد

 .کورد  ظوه موح دیو بوازار و عملکورد مثبوت آن را با    یساز سرفت و نمش آن در شفاس دهیناد دینبا

آن روم  و یاقتصواد  یدخالوت دولوت، آزاد   ةطو ی، حتیو که در مباحوث مالک  یهای مختلف دساهید

 . ثر استؤم یشکل نظام اقتصاد رییدر تغ یآن همگ رامونیپ دیوجود دارد و اجتهادات جد

کورد، هوم    یریو س و حموق و فمه بهوره  فیقوان یاقتصاد لیتوان از تحل می زین یاقتصاد اسوم در

ت درک بهتور آثوار مموررات ثابو     یکرد و هم بورا  یآثار را بررس دیجد ریمتغ ،ممررات فیتدو یبرا

حکم  باید و است کرده رییموموع تغآثار معلوم شود  یاحتمال دارد با بررس. از آن ِسود برد یشرع

 فیا تا دریابد کمک کند هیتواند به صاحب نظر می یفمه ةیرظن کیآثار مختلف  ،واق  در .کند رییتغ

، یتو یار تربمثول آثو   یراقتصادیتوان آثار غ روم می فیاز ا. ریخ ایشارع است  ةحکم مطابق خواست

 زمینوة در  ینو یمصولحت د  صیاز ابعواد تشوخ   یکی. کرد یسبرر زیآن را ن جزو  ی، اجتماعیفرهنگ

تواند  می یحاکم شرع ،فیقوان فیطور که در تدو همان. توجه به آثار مختلف است ،یاجتماع فیقوان
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کنود   ییارا اجر موردی ،اند شکل سرفته حیاجتهادات سوناسون که همه بر اساس روم صح انیاز م

بور انتخواب    یدییو نحوداقل ت  ،توجه به آثار صورتدر هر . ته باشدشجامعه دا یبرا دتریکه آثار مف

کند  مهم به متخصصان هر رشته می یکمک یا رشته انیسسترم علوم م. (1336، ییرما .ک.ر) است

 . دهد صیآثار آن تشخ یسمم آن را از راه بررس و صحت و کند خود را مشاهده ةیتا بازخورد نظر

از مرموعوه علووم    یعلمو  ةتوان سفت حموق و اقتصاد بوه عنووان دو رشوت    می ،خوصه طور هب

 یادیو ز یهوا  دو در سال فیا. و هم موموعات دارند یشناس های مشترک هم در روم شهیر یانسان

عملکورد دولوت و    ایو بوازار   هوای  نوه یسسوترم عودالت در زم   یشدند، هر دو برا می یبا هم بررس

 فیو قوان یهای واقع شکل سرفت و به جنبه یکه اقتصاد علم جیتدر هب. کردند توم می یبند اتیمال

 طور جدی به یو اثبات یاز هم جدا شدند و مباحث ارزش دهایکرد و هستها و با یتوجه جد یعیطب

هم  یهای ارزش که به جنبه سمیمارکس ةیدر تمابل با نظر کینئوکوس های هیو نظر شد یجد کیتفک

دانستند که متنثر  یعلم تررب کیزیانند فمد و اقتصاد را کر هیتک یباتفم  به مباحث اث ،اشتتوجه د

 یکو یزیکشف روابو  ف  یطور که برا همان ،جهت فیو برسرفته از آن است، از ا یواقع یاز رفتارها

م ک کم دساهید فیاشتباه ا. سونه شد فیدر اقتصاد هم ا ستین اجیخالص احت ةجز تررب یامر چیبه ه

حاکم بر رفتار انسوان متشوکل از    یاست و فضا یاریمتنثر از امور بس یانسان فتارر رایمعلوم شد، ز

مباحوث  . اسوت  یو ارزشو  یفرهنگ یخیتار، یامور روان یاجتماع ستمیمثل جامعه، س یامور مختلف

خواص آثوار خوود را بوه جوا       یدر فضوا  ،انود  مطرح شده یتررب ای یاسیقطور  اقتصاد که به یعلم

 . واحد بدهد ةرینت ی متفاوتها  یمحهمة تواند در  یاز ترربه نمحاصل  فیو قوان، سذارد می

 ، و02و  11 هوای  در طول قرن یمکتب نهاد، یخیمثل مکتب تار کیاقتصاد معار  با نئوکوس

بوودن   مکمول و نواقص   یها دساهیبه د ازین دهندة نشان اریبا رشد بس 02در قرن  ینیمکاتب اقتصاد د

آن  تیو عدم شوفاف  یو ممررات حموق فیامور اثر قوان فیتر از جمله مهم. است یاقتصاد های نظریه

 .ک.ر)اسوت   یو اجتمواع  یاقتصواد  ینهادهوا  یریس ثر بر شکلؤمبادالت و عامل م ةنیهز رادیدر ا

 .(013و  12 ،01، ص1331و دادسر،  ینماز

سرفته شوده و   ینید یدئولوژیو ا ینیب انگاشتف آن از جهان لهیبه اقتصاد و وس فیمتفاوت د نگاه
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دولوت   گاهیبود که جا یاز مسائل اساس یعیمناب  طب تیمالک تیفیک. کرد هدس اقتصاد را روشف می

در قبوال بخوش    یکوه بخوش دولتو    یمتعودد  یحموق فیوظا. کرد را روشف می یو بخش خصوص

آنچوه بوه عنووان    . کورد  دایبا آنچه در اقتصاد مرسوم بود پ یداشت، تفاوت اساس دمو مر یخصوص

بر  دیتنک ،در واق . بود یو حموق یفمه، ینشیو ب یارزش یاز مبان یبیشد ترک فیتدو یاقتصاد اسوم

فضا تفاوت آشوکار بوا    فیداد که ا کرد و نشان می فرد مسلمان را روشف می یرفتار یامور فضا فیا

 .بر اقتصاد مرسوم دارد اکمح یفضا

 یولو . اسوت  سوته یشوک الزم و با  بی یرواب  اقتصاد کشف یبرا یمشاهدات تررب کارسیری به

از  یو کشف روابو  علوم انسوان    یاز مشاهدات ماد یکیزیف یکشف رواب  علم انیم میعظ یتفاوت

خطوا   زانیم یول ،ستا دیخالص ترد ةهم در وجود مشاهد کیزیف زمینةسرچه در . مشاهدات است

 یاجتمواع   یتونثر از درون انسوان و محو   م یهر رفتار خوارج  یعلم انسان زمینةدر  یاست ول فییپا

ثر ؤرفتار م یریس همه در شکل ،آن ریو غ یباور، اخوق، حموق حاکم بر اجتماع، امور فرهنگ. است

ممف توجه به تفاوت نگواه اقتصواد و    ،فیبنابرا. دهد را نظم می یرواب  انسان یاست و امور حموق

 لیو تووان از تحل  موی  ،فیهمچنو . کنود  موی  ریتنفس و رفتار را تفسو  یگرید یدر فضا کیحموق هر 

درک بهتر آثوار مموررات    یو برا دیجد ریممررات متغ فیتدو یو حموق و فمه برا فیقوان یاقتصاد

 .شود مطرح می شنهادیاساس چند پ فیبر ا. از آن ِسود برد یثابت شرع

اسوت و   یمناسبو  ستهیقانون امر با فیبهتر فیو تدو فیآثار قوان لیتحل یاقتصاد برا کارسیری به

که در ظواهر ثابوت    یحکم یو حت یو حکومت ریمتغ فیقوان زمینةدر  زین یامر در اقتصاد اسوم فیا

 یبورا  یاز فموه اسووم   یکواف  یریو س بهره ازمندین یسسترم اقتصاد اسوم. قابل استفاده است ،است

 . کردخواهد  یبه اقتصاد اسوم یانیکمک شا یسسترم فمه اقتصاد. است یهای حموق نهاد فییتب

 یدار هیدر ممابل اقتصاد سورما  یاسوم یکشورها انیواحد م یاقتصاد اسوم یتحمق الگو یبرا

 تور  یئو جز یسرچه در ممام عمول بور الگوو    ،کرد هیمشترک تک یتوان بر فمه اسوم می نظریاز نظر 

  .شود می هیخاص تک یمطابق مذهب فمه

نهادهوا بایود    ةنویسود نظریو   نوورث موی  . سوت ایف نظریه در ممابل نئوکوسیک شیکاسو مطرح ا

اقتصواد خورد و    ةویلیامسوون در حووز  . آغاز کنود « تغییر فر  عمونیت ابزاری»فعالیت خود را با 
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و ( 63، ص1333ریشوتر،  ) اقتصاد کون اصطوحاتی مثل موقعیت انحصار دوجانبه ةنورث در حوز

-Eelfاجرایی و خووود Legal enforcementمعاملووه کووه در آن اجوورای قووانونی    ةاقتصوواد هزینوو 

enforcement ایف است که کمتر شبیه یک فیزیکدان و بیشتر شوبیه یوک    پیشنهاد. مکمل یکدیگرند

نظریه قرارداد و  ،معامله ةاقتصاد نهادی جدید تحلیل حموق مالکیت، اقتصاد هزین. پزشک فکر کنیم

 .سیرد رویکرد نهادی جدید در تاریخ را در بر می

فمه و حموق آسمان و زمیف خودمان  ةاقتصاد حسب قرائتی که ما بر مبنای فلسفسنتز حموق و 

سونتز   ةچوون کلمو  . سنتز است بلکه به تعبیر بهتر یک ترکیب مروری و علمی اسوت  فم  تهداریم 

اسر تخالفی هم هست بدوی و ابتدایی اسوت  . کند که در کلمه ترکیب نیست تداعی نوعی تضاد می

که مبتنی بر فمه جام  و مترقوی   رسد به نظر مییب، ترکیبی طبیعی و مروری و با تنمل عالمانه ترک

توانود   و موی  اسوت  والیت فمیوه و متکامل امامیه به تعبیر رسای امام راحل و عظیم الشان در کتاب 

هوای حمووقی و    های مختلف تحلیل فضای مباحث اجتهادی فمهی را سسترم دهد و فمه در عرصه

 یهوای  و راه حول  باشود  ثر و راهگشوا و علموی و اسوتراتژیک داشوته    ؤاقتصادی حامر، حضوری م

در ایوف  . که دور نیستمطرح کند ،برای کشورمان و کشورهای اسومی و اقتصاد جهانی  زسا تاریخ

فمهی صاحب اثور   های ه عنوان قاعدهباقتصاد  ةنفی اسراس یا قاعد ةاز قاعد ،مثال برایتوانیم  جا می

 ةاجتماعی با ایراد رشوت  ةذهنی که کارآور عرص ةو نه تنها یک نظری کنیم یاددر حموق و اقتصاد را 

شومار آن را   های پیشنهادی برای درسوهای بوی   فمه و حموق اقتصادی مبتنی بر آن و لحاظ سرفصل

 .کنیمموحظه و لحاظ 

 تحصيلی فقه و حقوق اقتصادی ةنظریه ترابط و توليد رشت

شووند کوه نموش     های انسانی نظام اسوومی محسووب موی    آموختگان حوزه و دانشگاه سرمایه دانش

سذاشتف فضوو و اسوتادان دو    وقت، از ایف جهت .افمی و عمودی کشور را دارند ةبسزایی در توسع

ویژه کسانی که سابمة تحصیل و تحمیق در ایف دو حووزة معرفتوی    به) حوزه و دانشگاه علمی معهد

و اثربخشی بیشتر و  تحصیلی تلفیمی موجب کارآمدی های های درسی و رشته برای برنامه( را دارند

 . معنوی و ملی اسومی است ةبهتر ایف سرمای
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های علوم انسانی  های درسی رشته ویژه در برنامه طراحی و اجرای رویکرد تلفیمی به به هرحال،

 علموی و اجرایوی   ةدر توسوع  اصلیبا فمه، نمش ها  از جمله مباحث حموقی و اقتصادی و تراب  آن

ل ئویژه در علووم انسوانی و حول مشوکوت و مسوا      به ،افزاری بخشی به نهضت نرم کشور و سرعت

 .کردهای علمی و اجرایی کشور ایفا خواهند  فراروی عرصه

تربیت و ارتمای افراد در هر رشته تلفیموی در   ،سذاری در شناسایی، جذب بر ایف اساس، سرمایه

ثری ؤهوای آموزشوی راه مو    ل ناظر بر طراحیئمسا رسطح کارشناسی ارشد و دکتری و تمرکزشان ب

و  خوواد کورد  های علمی فوراهم   رفت از رکود فعلی و پویایی و تحول و نوآوری رشته جهت برون

های سذشته در مسیر رشد و پویایی انموب اسومی در دستیابی به اهداس عوالی آن   کمبودهای دهه

الشان ایوران اسوومی و    های ملت عظیم و آرمان کید ممام معظم رهبرینافزاری مورد ت در نهضت نرم

 .امام راحل و عالی ممام جبران خواهد کرد و چنیف باد ،بنیانگذار جمهوری اسومی

اکنون مهم ایف است که چگونه امور آموزم و پژوهشی را تلفیق و ترکیب کنیم توا بتووانیم بوه    

ت را موورد مطالعوه و مداقوه قورار     در صفحات آتی انواع و اقسام ترکیبا. چنیف ممصدی نایل شویم

که فعوً به منظور اجرا در پردیس قوم   را فمه و حموق اقتصادی ةطراحی شد ةدهیم و آنگاه رشت می

از جهوت  . کنویم  ، معرفوی موی  سذرانود  دانشگاه تهران مراحل تصویب نهایی و اجورای خوود را موی   

 .کنیم میمطالعه را دنیا  های مطرح مختلف تلفیق در سطح استانداردهای دانشگاه های نظریه

 چرایی تلفيق

 :توان در موارد زیر خوصه کرد را میای  های غیررشته عوامل ظهور رویکردهای تلفیمی و نظام

هوایی کوه در    و روم ،وجوود انسوان   ةهای انسانی و ابعاد سوناسون و ناشوناخت  پیچیدسی پدیده

بحوث از مومووع معویف در هور      ثر در زندسی انسان و مرورتؤبررسی عوامل برونی و محیطی م

پاسوخگویی بوه نیازهوای چنودوجهی حیوات       ةاسوت و الزمو   دیگور  علم که وجه امتیاز آن با علوم

ریزان و طراحان آموزشی را بور آن داشوت توا بوا تلفیوق علووم مختلوف بوه          برنامه، اجتماعی انسان

 .ل چندوجهی دست یابندئمسا ةهای جدیدی جهت پاسخگویی شایست یافته

نگوری و یکسوونگری ناشوی از     یئو زدسی در علوم مثل دسماتیزم و فانتسویزم، جز  صصآثار تخ
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وحودت ذاتوی علووم و عودم دسوتیابی بوه        ةتمطی  علم، اصالت وم  به نگاه به وموعیت و مسوئل  

هوای   و نظوام هوا   ممدمات الزم برای انتمال علوم بوه موقعیوت   نبود ،های چندوجهی و باالخره هدس

 .کنند را فریاد میای   های غیررشته دای بلند مرورت طراحی برنامههمه و همه با ص ،سوناسون

نیاز بشر امروز به تولید علم مطلوب و ناف  و عاری از مشکوتی که یا ناشی از نموص معرفتوی   

خواه جریانوات مسویحی    ،ل جاری استئآساهی از پیچیدسی حوادث مسانایا  ،درون علمی ةشایست

یوا حتوی    ،درست از انسان مدل فطوری و طبیعوی اسوت    شناختفنیا پست مدرن باشد که ناشی از 

های متحول اجتماعی و دف  شوبهات   های اسومی که در ممام تعریف و تبییف درست واقعیت جریان

 (.، برداشت آزاد1333عادل پیغامی، )جدید هستند 

 انواع رویکردهای تلفيق

ای  غیررشوته های  و رهیافتای  رشتههای  رهیافت ةهای درسی به دو دست های طراحی برنامه رهیافت

  .(1331قورچیان، )شوند  بندی می تمسیم

 :های درسی های طراحی در برنامه رهیافت

 (Disciplinary approach)ای  رهیافت رشته .1

 : (Non-disciplinary approach)ای  های غیررشته رهیافت .0

 :ای تلفیق با محوریت رشته( الف
 ای رشته درون -
 ای   هرشتمیان -
 ای چندرشته -
 متماط ای  چندرشته -
 متکثرای  چندرشته -

 ای تلفیق بدون محوریت رشته یا رویکرد فرارشته( ب
 افمی -
 قائم  -
 مورب -
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 ها  توضيح عناوین رهيافت

 موازیای  رشته درون

شود، اجرای متووازی   نیز یاد میها  که از آن به جم  جبری رشته ،موازیای  رشتهدرسی درون ةبرنام

، محصوول ایوف   استهای مرزا بر روی فردی واحد در جایگاه یادسیرنده  ا چند رشته یا برنامهدو ی

ترجموان خووبی بورای     است که معرفتی ةآموختگانی دو وجهی و مطل  از هر دو حوز برنامه دانش

ثر بویف  ؤلکوف ارتبوا  عمیوق و مو    . برقراری ارتبا  بیف علمای دو رشته و مفاهیم دو علوم هسوتند  

های علوم انسوانی   نیاز امروزیف فرایند تولید علم دینی در زمینه ،در عیف حال .آید دید نمیپها  رشته

 ةدر تحلیل معضوت و مسائل موجوود جامعو  ها  آموختگان آن ظرفیت دانش یو موجب ارتما است

 .شداسومی خواهد  ةاسومی از دید معارس حم

 (Inter disciplinarily)ای  رشته ریزی تلفيقی ميان برنامه

طور آساهانوه روم،  محور است و به رویکردی موموع ،طور کلی بهای  رشته ریزی تلفیمی میان برنامه

درسوی جهوت بررسوی     ةچنود حیطوه از دانوش را در قالوب یوک برنامو       ةیافت زبان و دانش سازمان

رک های بسیار عام مشوت  ایف موموعات طبیعی از مفهوم.سیرند کار می مبادی مشترکی به وها  موموع

 .سیرد های خاص را در بر می تا مفهومها  بیف رشته

هوای احتمواالً    بوا روم  رشوته فورد هور    هوای منحصوربه   درست است که تلفیق و طراحی روم

موارد برناموه را بوا موعف طراحوی و     ای  و در پاره ،امری مشکلهای دیگر  رومناسازسار یا مغایر 

ایف رهیافت ظرفیت خووبی بورای   . (Winebur grossman, 2000) کند رو می هناسازساری درونی روب

جانبوه یوک مومووع از ابعواد اسوومی و تربیوت کوارسزاران         همه ةهایی جهت مطالع طراحی درس

 .جز آنشناسی اسومی توسعه و  مثل اقتصاد ممان، اقتصاد تکامل، جامعه .منحصر آن را دارد

 (Multi-disciplinarily)ای  ریزی تلفيقی چندرشته برنامه

. داردای  رشوته  و میوان ای  رشته رویکردی مابیف درون. است« موموع محور»ریزی  برنامه نوع نیز ایف

 .کند های پژوهشی تعییف می با ایف تفاوت که ترتیب موموعات را نیاز جامعه و فرصت
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رواب  یک پدیده به ظهور جوام  و در   همةچون  ،های پژوهشی است ظهور آن بیشتر در برنامه

 .شود مختلف بررسی می های رشتهارتبا  بیف کلیت خود با 

وحودت رویوه    ایرواد طلبد چوون   در ممام اجرا استادان دووجهی با اطوعات و دانش باال را می

مثال از مومووعاتی مثول تبیویف فمهوی حمووقی و اقتصوادی عموود        برای . بیف استادان مشکل است

 .نام بردتوان  سذاری می همشارکتی اقتصاد تطبیمی قراردادهای سرمای

 (Cross-disciplinarily)متقاطع ای  ریزی تلفيقی چندرشته برنامه

 هوای  رشتهدر قالب الفاظ  رشتهشود یک  ها، نامیده می ایف رویکرد که طراحی براساس سذر از رشته

الیوه   الیه با مضاس یا مضاس که طبعاًً موموعات آن به صورت مضاس و مضاس شود میدیگر مطالعه 

و بوا نگواه   « مثل حموق اساسی، اقتصادی جمهوری اسوومی ایوران  ». شود ممایسه میدیگر  ةاز رشت

 ,Drzkopoulos)هوای پیشوینی از آن اسوت     های پسینی یا توجیه برونی به رشته و دستیابی به وصف

 .اقتصاد اسومی، حموق اقتصاد اسومی ةمثل فلسف ،(1994

 (Plural- disciplinarily)متکثر ای  ریزی تلفيقی چندرشته برنامه

مثول اقتصواد ریاموی و     ،علموی اسوت   ةدر دو عرصو هوا   همگوونی مفهووم   ،تحمق ایف عنوان ةالزم

ریامی در بیان مفاهیم اقتصادی یا حموق اقتصادی بخش خصوصی، حمووق اقتصوادی    کارسیری به

 .جز آن بخش عمومی، قواعد فمه اقتصادی، حموق اقتصادی خانواده و

 (supra- disciplinarily)ای  هریزی تلفيقی فرارشت برنامه

ایف رویکرد موارد و موموعات درسی هر یک مدخلی جهت یاددهی و یادسیری است حال بوه   در

های  آموختگان است تا قابلیت یا مورب یا ترکیبی، کانون توجه دانش ،عمودی باشد –صورت افمی 

 Critical. )یشه و عمل نمادسرایش مهارتی و رفتاری او تمویت شود و مهارت اند -شناختی ةسان سه

thinking action)،     مهوارت حول مسوئله(Problem solvents) ،  سیوری   مهوارت تصومیم(Decision 

making) مهارت اندیشه و استدالل تحلیلوی  ، و(Analytical thinking)   بورای  . در او تمویوت شوود

اسوی ارشود بایود بوا     کارشن سوطح در  ،فمه و حموق اقتصادی آشنا شوود  ةاینکه دانش پژوه به حوز
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شناختی و دروس استداللی اقتصواد اسوومی آشونا شوود و بوا       شناختی بینشی و بنیان دروس تکلیف

های انسانی جبران شود تا محمق  شکاس و نمیصه موجود در تربیت سرمایهای  شناسی فرارشته روم

اکنوون کوه    .شوود سذاری صاحب نمش  اجرا و عمل و سیاست ةدر عرص ند،بتواند از نظریه عبور ک

 ةعرصو  ةپیچیود  هوای  ؤالهای چندوجهی در پاسخگویی به سو  های تلفیمی در طراحی رشته رهیافت

های بزرگ دنیا به نحو اختصار و استدالل عرمه کردیم وقت آن  حیات انسانی را در سطح دانشگاه

اری تراب  فمه و حموق و اقتصاد بوا همکو   ةفمه و حموق اقتصادی که براساس نظری ةاست که رشت

التحصیون  کارشناسی ارشد از بیف فارغسطح فمه، حموق و اقتصاد برای ة برجسته در عرص استادان

های الزامی و اختیواری و جبرانوی    درس ةبا ارائ تااست  شدهاقتصاد تنظیم  وکارشناسی فمه، حموق،

هوا   از آن و تا چه حد از محاسوف هور یوک    اردتطابق دها  یک از ایف رهیافت معلوم شود که با کدام

 .دور و بری استها   برخوردار و از معایب آن

 های فقه و حقوق اقتصادی سرفصل

 :های ایف رشته شامل موارد زیر است سرفصل

 ؛اقتصاد خرد و کون -

 ؛بررسی فمهی اقتصادی ابزارهای مشتمه -

 ؛فمه و حموق ابزارهای مالی -

 ؛نظام اقتصاد اسومی -

 ؛اقتصادی ةتاریخ اندیش -

 ؛صادیمبانی حموق اقت -

 ؛متون فمه استداللی اقتصادی -

 ؛المللی حموق قراردادهای بیف -

 ؛سذاری خارجی میف مالی و سرمایهنحموق ت -

 ؛حموق بانکی -

 ؛های تراری فمه و حموق مشارکت -
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 ؛فمه و حموق اقتصاد ایران -

 ؛فمه و حموق محی  زیست -

 ؛قواعد فمه اقتصادی -

 ؛حموق رقابت -

 ؛حموق بازار بورس -

 ؛حموق مالکیت فکری -

 ؛ن انگلیسی حموق اقتصادیمتو -

 ؛روم تحمیق در علوم انسانی -

 ؛(اصول فمه)روم تحمیق در فمه  -

 .مسئولیت مدنی -

 دکتور سوبحانی   آقایانو همکاری تادان اس نظر از یادشدههای دروس  فصل ةسفتنی است در تهی

رمعوزی  نیوا، می  نیا، معصومی ، حره االسوم موسویان، دکتر حکمت(اقتصاد دانشگاه تهران ةدانشکد)

پژوهشگاه حووزه  )االسوم نظری  ، حره(دانشگاه مفید)، دکتر رمایی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه)

، حضورات آقایوان   (حموق تهوران )، دکتر شیروی، دکتر علوی، دکتر قنواتی، دکتر باقری (و دانشگاه

سوتفاده  او برخی همکاران حموق پوردیس  ( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)   نیا تموسویان، دکتر حکم

 .است شده

االحکوام، مبوانی حمووق اقتصوادی، ابزارهوای مشوتمه،        هایی مثل آیات درس یادشده،از دروس 

سوذاری خوارجی،    هوای ترواری، متوون فموه، اقتصواد اسوومی، سورمایه        بازارهای موالی، مشوارکت  

 ارمسوئولیت مودنی و سومین    ، والمللی، بورس و رقابت اقتصاد ایران، متون حمووقی  قراردادهای بیف

اصول فمه، مالکیت فکری، قواعد فمه، محی  زیسوت، حمووق بوانکی،    است و دورسی مانند  الزامی

 واحد با نظور سوروه   6ها باید  از بیف آن اند که های اختیاری فمه و حموق بیمه و تاریخ اندیشه درس

  .انتخاب شوند

 ،نیواز  پویش  1و  3 و 0و ترارت  6و  3های مدنی  التحصیون کارشناسی اقتصاد درس برای فارغ
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تنظویم و   ةاسور بوه نحوو   . شووند  و برای کارشناسی حموق اقتصادی خرد و کون پیش نیاز تلمی می

مووازی  ای  درون رشوته  ریزی دروس عنایت شود موحظه خواهد شد در بعضی دروس روم برنامه

المللی و  ای بیفاقتصادی با حموق قرارداده ةمثل اقتصاد ایران، تاریخ اندیش کار سرفته شده است، به

 .سذاری خارجی و سرمایهمیف مالی نحموق ت

مثل فمه و حموق ابزارهوای موالی،    ،شده است کار سرفته ای به رشته در بعضی دروس روم میان

سرفته کار  همتماط  بای  و در بعضی دیگر رهیافت چندرشته ،بررسی فمهی اقتصادی ابزارهای مشتمه

متکثر مثل قواعود فموه   ای  از رهیافت تلفیمی چندرشته ر نهایت،دو  ،مثل اقتصاد اسومی ،است شده

اسوتفاده شوده   محور  موموعای  رهیافت فرارشته و چندرشته ،نامه موموع پایان ةو در تهی ،اقتصادی

 .است

 نتيجه

تراب  فمه و حموق و اقتصاد یا قرائت فمهی حمووق اقتصوادی و حاصول آن تولیود      ةنظری بیانطی 

بوروز و تبلوور    ةقتصادی موحظه شد که چگونه از رهگذر ایوف رهیافوت زمینو   رشته فمه و حموق ا

مبوانی  های درسی و امکوان تلفیوق آن بوا     سنتی فمهی حموقی و اقتصادی در برنامه متونو ها  مفهوم

 فوراهم های پیش روی نظوام را   های درخور به پرسش پاسخ بیان ةو زمین شود  نویف فراهم می نظری

 . کند می

و نووآوری موورد نظور مموام معظوم       پردازی های نظریه یافزاری و کرس نهضت نرم ،آنعووه بر 

هوای علموی و    که سیاست پیش روی نظام اسومی است و مورد نیاز عرصوه ( دامت برکاته)رهبری 

هوا   منو  به داشتف سیاست، وحدت حوزه و دانشگاه است باعثو  ،مدیریت و سیاستگذاری کشور

مبتنوی بور مبوانی و معوارس و قواعود      از طرفی، منسرمی است که  و کارا ،ثرؤهای معرفتی م و نظام

های موجود حال حامر کشور  مبتنی بر توان شناسایی واقعیت از طرس دیگر، و باشد متمف اسومی

چنویف   ةایوف مهوم بوا ارائو    . رفت از مشکوت چنودوجهی و پیچیوده باشود    راه حل برون پیشنهادو 

ثیرسوذار و  نآموختگوان ت  های تلفیموی چنودمنظوره و تربیوت دانوش     هو طراحی رشتها  پردازی نظریه

 . که شرح آن سذشت ،کارآمد میسر است
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هوای مختلوف تموایز جووهری      ای با مطالعات بدون الگووی دانوش   رشته البته بیف مطالعات میان

 ةکنود و در سوای   سیورد و الگوسوازی موی    در مثال محمق تعریف عدالت را از مکتب می. وجود دارد

هوای مطلووب    کنود و در خودمت فعالیوت    های علموی مشوکوت اقتصوادی را تشوریح موی      لیلتح

هودایت  هوا   جامعه را به سمت اهداس متعالی انسوان  ،در نهایت ،دهد سذاری مکتبی قرار می سیاست

مومووع و   ةفمه و حموق و اقتصادی انتظار دارد با پرهیز از التما  و تفکیک حووز  ةکند، فرارشت می

 .آفرینی کند چندتباری و کثیراالموع نمش ةروم تلفیق موجه علمی در ایف عرص حکم و رعایت
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 .شهیقم، کانون اند، یاسوم ینظام اقتصاد، (1333) فیدحسیس، یرمعزیم .01

 .پژوهشگاه، قم، اقتصاد اسومی، (1333) نادران، الیاس .00

 .ریرکبیتهران، ام، زانیالم ریدر تفس یمسائل اقتصاد، (1336) دجعفریفرد، س یریوز .03

 .خرد ةقم، خان، یاسوم یمکتب و نظام اقتصاد، (1333) یمهد، یتهران یهادو .01

 .دفتر نشر نوید اسوم ، قم،ممدمة علم حموق، (1363) محمدعلییثربی، سید .01


