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 به نام خدا

 یدوساالنه اقتصاد اسالم شیهما نیدهم

لت و اشتغال  اقتصاد اسالمی و چالش »  «اهی اصلی اقتصاد اریان:توسعه، عدا
 هااز آرمان یاریروبرو است. بس یاسالم یجمهور هایتوسعه و تحقق آرمان نهیدر زم یمهم هایبا چالش رانیامروز اقتصاد ا

-نهیزم رانیاقتصاد ا هایلشچا نیاست. از مهمتر افتهیتحقق ن ،توسعه نهیو روند مورد انتظار در زم ابدبی تحقق است نتوانسته

 و یبا موضوع اقتصاد اسالم یدوساالنه اقتصاد اسالم شیهما نیدهم ه،یپا نیتوسعه، عدالت و اشتغال هستند. بر هم های

ر د شمندانیاند یعلم هایافتهی میدواری. امشودیعدالت، اشتغال و توسعه برگزار م نهیدر زم رانیاقتصاد ا یاصل هایچالش

. دریقرار گ مسؤوالن اریدر اخت یزریو برنامه گذاریاستیس یشود و برا گردآوری ش،یهما نیدر چارچوب ا تواندب نهیزم نیا

 یهادر جهت تحقق آرمان شیهما نیارزشمند خود به ا هایمقاله هیبا ارا مکنییدعوت م و پژوهشگران شمندانیاند از همه

 ریز هاینهیدر زم شیهما یدر چارچوب موضوع اصل هایاز مقاله شیرخانه همای. دبندیفرما یاریما را  یاسالم رانیتوسعه ا

 .کندیاستقبال م

در محل  1396 17/7های شش گانه دهمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی، در تاریخ دوشنبه نخستین نشست از نشست

 سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. 

ف
دی

ر
 

 زمان موضوع سخنران

 سمت نام و نام خانوادگی 

 14:05-14:00 آغاز برنامه سرود جمهوری اسالمی ایران 1

 14:20-14:05   دین، علم و توسعهگزارش دبیر:  دبیر همایش، رییس انجمن اقتصاد اسالمی ایران دکتر مرتضی عزتی 2

 14:40-14:20 ایراناقتصاد در  توسعه نماینده مجلس شورای اسالمی هادی قوامی دکتر 3

 15:00-14:40 اسالم، نهادهای دینی و توسعه  رییس مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید محمدرضایوسفیدکتر 4

مرکز آموزش و رییس معاون سازمان برنامه و بودجه و  دکتر فرهاد دژپسند 5

 نگریهای توسعه و آیندهپژوهش

 15:20-15:00 الزامات توسعه در اقتصاد ایران 

 15:40-15:20 نقشه راه برای تدوین برنامه توسعه دانشگاه شهید بهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی جعفریهساداتدکترفاطمه 6

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی  معاونمدیر میزگرد،      محمد نوفرستیدکتر  

 دانشگاه شهید بهشتی

 17:00-15:40 میزگرد و پرسش و پاسخ

 

بایسته  به جایگاهدر این نشست نخست دکتر مرتضی عزتی دبیر همایش و رییس انجمن اقتصاد اسالمی ایران 

 ریزی توسعه پرداخت. علم و ایدیولوژی در دانش و برنامه
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در ادامه اقای دکتر محمدرضا یوسفی، رییس مرکر مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید سخنان خود را در زمینه 

 جایگاه نهادهای دینی در توسعه و وضعیت انحراف امروز از جایگاه بایسته ارایه کردند.
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آنگاه خانم دکتر فاطمه سادات جعفریه عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 

 توسعه را تشریح کردند. نقشه راه برای تدوین برنامههای دینی در جایگاه آموزه

 

معاون سازمان برنامه و بودجه و رییس مرکز آموزش و پژوهش توسعه و  ،دژپسندفرهاد آقای دکتر  ،سپس

 آینده نگری در باره الزامات توسعه در ایران سخنرانی کردند.
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تر دکتر محمدرضا یوسفی، دکدر پایان میزگردی در باره موضوع نشست با حضور آقایان دکتر محمد نوفرستی، 

 اطمه سادات جعفریه برگزار شد. فرهاد دژپسند و دکتر مرتضی عزتی و خانم ف

 

      ن نشست در زیر آورده شده است.های ایخالصه سخنرانی
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 توسعه، علم و دین

 دکتر مرتضی عزتی

و موجب  شوندبینی افراطی اداره مییکی از موانع رشد و توسعه برخی کشورهایی که بر پایه ایدیولوژی یا جهان

بینی نادرست و قرار دادن آن در جایگاه نادرست است. کشورهای کمونیستی، شده است، جهانشکست آنها 

ند. ها تهی کردرا بر پایه اعتقادهای برگرفته از نظر شخصی رهبران خود قرار دادند و آن را از واقعیت ینبیجهان

غیر واقعی دیدند. بر این پایه بیشتر ای به آنها داد که جهان را بینی غیر واقع گرا، دیدگاه گمراه کنندهجهان

گرایانه شد و نتوانست به موفقیت برسد. همچنین در این های آنها غیر واقعگذاریها و سیاستسازیتصمیم

ه کنار گذاری ببینی، علم از جایگاه بایسته و به عنوان تنها دانش پایه درست و ابزار درست سیاستگونه جهان

گرایانه ها غیر واقعها و برنامههبران، جای علم را گرفت. این موجب شد سیاستنهاده شد و نظرات شخصی ر

 های انها شود..ها و آرمانباشد و نتواند موجب پیشرفت و تحقق هدف

های گوناگون اینچنینی روبرو بوده است و دوران حکومت امویان که سنت عرب در طول تاریخ، بشر با تجربه

های میانه )قرون وسطی( که نظر وجب نابودی علم و اقتصاد شدند و دوران سدهرا به جای علم نهادند و م

های جدید طالبان، داعش و مانند اینها نیز نمونه تند دینی این گونه کلیسا را به جای علم نهادند و در دوره

دهد یایسته را نمگرایانه که به علم ارزش و جایگاه بگر است. هر کشور مبتنی بر ایدیولوژی جزمخطاهای ویران

دهد، با همین مشکل روبرو است. کشور ما نیز و نظرات رهبران یا اعتقادها را به جای علم یا برتر از آن قرار می

تواند دچار این معضل باشد. برای برون رفت از آن باید جایگاه بایسته اعتقادها و علم را در برنامه ریزی و می

 جایگاه درست و بایسته به کار ببریم.گذاری بدانیم و آنها را در سیاست

بینی و علم را در شوند، ولی همزمان اعتقادها، جهانکشورهای غربی مبتنی بر ایدیولوژی خاصی اداره می

اند تهگذاری دانساند. علم را تنها ابزار درست سیاستگرایی دوری جستهاند و از جزمجایگاه بایسته خود قرار داده

فت پیوسته گرایانه، به پیشرهای واقعاند با تعدیل و بروز کردن پیوسته علم و نیز سیاستتوانستهو به این علت 

با یک چرخش قهرمانانه، توانست علم  1970یابند. چین نیز در پایان دهه علم، اقتصاد و جامعه خود دست

کمونیستی خاتمه دهد و  ساله حکومت 40گذاری بازگرداند و به شکست سنگین اقتصاد را به جایگاه سیاست

ای از ویرانگری ابتنای نادرست ها بر پایه علم اقتصاد، بخش عمدهگذاریسال قراردادن سیاست 40پس از 

 ها بر پایه نظر مائو را جبران کند. سیاست

های اقتصادی در ایران و مقایسه وضعیت ایران با گذاریهای رایج در بخشی از سیاستنگاهی به اندیشه

-دهد که ما نیز در معرض همان خطرهای بزرگ انحراف از مسیر درست سیاستای رقیب نشان میکشوره

ذاری و گگذاری عالمانه هستیم. برای انتخاب مسیر درست باید جایگاه بایسته علم و ایدئولوژی را در سیاست

  برنامه ریزی توسعه، بدانیم. این نوشتار به تشریح این بایسته اختصاص دارد.       
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ا ههای ایدیولوژیهای توسعه است. یکی از پایهبی شک در بسیاری از کشورها ایدیولوژی محور انتخاب هدف

گذاری، شناخت و تحلیل وضع موجود و یا چگونگی نگاه به جهان است. در برخی کشورها افزون بر هدف

ی د را تنها مبتنی بر جهانبینگذاری هم بر پایه ایدیولوژی بوده است. کشورهای اندکی ایدیولوژی خوسیاست

توان گفت اند و میاند و شناخت و تحلیل وضع موجود را بر پایه آن انجام دادهتک بعدی اعتقادی قرار داده

امروزه بر همگان روشن است که این شیوه نادرستی برای شناخت و تحلیل وضع موجود اقتصاد است. هر چند 

ریزی مهگذاری و برناریزی کنند، ولی سیاستها بر اعتقاد پایهاقعیتهنوز برخی تالش دارند شناخت و تحلیل و

 در کشورهای موفق در دست چنین افرادی نیست.

 3نیروی خدادادی عقل، تجربه و دین باشد. این  3بینی باید مبتنی بر آنچه درست است این است که جهات

همه زندگی او را پوشش دهد. کنار گذاشتن هر  توانددهند که میهای درستی را به انسان میابزار، دانستنی

بینی اشتباه بزرگی است که در دوره امویان )پس از خلفای راشدین( در صدر، در دوره یک از اینها در جهان

ها منجر قرون وسطی، در دوره شوروی و چین کمونیستی رخ داد و به اضمحالل اقتصادی و سیاسی حکومت

 شد.

ر دین بینی مبتنی بنی بر عقل تنها، یا تجربه تنها، یا علم تنها، ناقص است، جهانبینی مبتهمچنان که جهان

تنها نیز ناقص است و انسان و جامعه را از امکانات خدادادی عقل و تجربه در جایگاه بایسته خود محروم 

ه روند، آنهایی کمیدهند راه اشتباهی بینی قرار میکند. همان گونه که آنهایی که علم تنها را مبنای جهانمی

 روند. کنند، نیز به بیراهه میبینی انتخاب میدین تنها را به عنوان پایه جهان

ای ههای توسعه و نظارت بر سیاستبر این پایه جایگاه درست اعتقادها )دین( در دانش توسعه، تدوین هدف

ا هتبیین علمی رابطه میان پدیدهانتخابی برای توسعه است. اعتقادها هیچ جایگاهی در شناخت وضع موجود و 

ندارد و اگر چنین باشد خطایی زیانبار رخ داده است و حاصل آن عدم توفیق جامعه در تحقق اهداف و 

 هایش خواهد بود.آرمان

تجربه شکست کشورهای کمونیستی و شکست روشن چین و شوروی کمونیستی )و تجربه های بسیار دیگر 

-یاستها و انتخاب ستاریخ( که کوشیدند علم اقتصاد را از تبیین روابط پدیدهدر کشورهای گوناگون و در طول 

گذاری کنار بگذارند و تنها بر پایه اعتقادها، جامعه را اداره گذاری و سیاستهای اقتصادی و همچنین هدف

 کنند، نشان دهنده شکست و نادرستی این شیوه است. 

ست بینی تک بعدی نادرریزی توسعه با جهاناهه است. برنامهربینی تک بعدی، رفتن به بیپس داشتن جهان

بینی اقتصادی، ترکیب و همراهی است. جایگاه علم، تبیین روابط است. جایگاه درست دین و علم در جهان

ای هها و دادن ابزار سیاستی و جایگاه اعتقادها همراهی با علم در انتخاب هدف و نظارت بر سیاستمیان پدیده

 تواند در شناخت وضع موجود و تبیین علمی به کار رود.. است. اعتقاد نمی انتخابی
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شود بر پایه روش حکومتی پیامبر )ص( و علی )ع( نیز اعتقادها و احکام )دو بخش اصلی دین(، یاداوری می

گاه نگذاری و نظارت بر سیاست و اجرا به کار رفته است. ابزار سیاستگذاری نبوده است، بلکه تنها در هدف

 دینی متعادل و درست نیز این است.

ها، با علم است، گذاری، روش درست، شناخت وضع موجود و شناخت روابط میان پدیدهدر یک فرایند سیاست

 ها بر پایه علم وگذاری بر پایه علم است و نظارت بر سیاستگذاری با همراهی علم و دین است، سیاستهدف

مهم است که در اینجا ما تنها به یک جنبه خاص جایگاه اعتقادها در شناخت  دین است. یاداوری این نکته نیز

 ریزی توسعه پرداختیم و ابعاد دیگر موضوع همجنان جای تامل دارد.  بخش دانش برای برنامه 4

 

 رانیتوسعه در ا الزامات

 دژپسند فرهاددکتر 

 توسعه در کشورها یالگو و استراتژ نییالزامات تع. 1

 هر کشور یوائدولوژ ینیب جهان

  هاواهداف کشور آرمان

های مسلم اقتصادی هرکشور. برای مثال یک کشور با قابلیت وسیع کشاورزی، فقر صنعتی و فقر گسترده، با  واقعیت

 .احتمال باال مکتب انقالب سبز را انتخاب می کند

های سیاسی هرکشور. برای مثال کشوری که قشر صاحبان صنعت بخش عمده ساختار سیاسی را در اختیار  واقعیت

  .توسعه صنعتی انتخاب خواهد شد یداشته باشند با احتمال باال استراتژ

 و دیگر آنکه با توجه به دیدگاه های سیاسی مسئولین جمهوری اسالمی ایران، اتخاذ الگوهایی که نسبت به فقر مثال

 .توزیع درآمد حتی در مراحل اولیه بکارگیری الگو، حساس نباشند، غیر محتمل است

 های مسلم فرهنگی و اجتماعی هرکشور واقعیت

 ییشوند و در طول زمان و بطور متناسب بخش ها یاهداف و روش توسعه متمرکز م یهرکشور بر رو یعال نیمسئول

 رهیژاپن و غ ن،یچ ،یاقدام شامل کشور کره جنوب نیا یکنند که نمونه ها یآن را عوض م یریکل جهت گ ایاز آن 

ان در اقتصاددان یاست که از سو یاقدام ود،ش نیمشخص متع یاستراتژ کیکشور به  کیروش توسعه  نکهیشود. ا یم

 شود. یخاص انجام م ایمتعارف  یبند میقالب تقس

 الزامات توسعه از نگاه دیگر

 :مستمر منابع شامل زیتجه

 آموزش وپژوهش در صور مختلف، قی:ازطریمنابع انسان-

 کشور ریبه احسن ذخا لیوتبد یخارج یمال نیوتام یپس انداز داخل قی:ازطریمنابع مال-

 منابع یداریوپا یآت ی:باحفظ منافع نسل هایعیمنابع طب-

 :بر دیمنابع با تاک نهیبه صیتخص

  یساالر ستهیوشا ینیگز ستهیبا شا یمنابع انسان-

 مطلوب کسب وکار یمنابع با استقرار فضا ریسا-

  :قیازطر ییواستفاده کامل منابع وکاالها وخدمات نها یبردار بهره
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  دیعوامل تول یبهره ور شیافزا-

 (یانرژ یخاص مثل آب وحامل ها یکاالها ژهیکاالها)به و حیمصرف متناسب وصح -

 ایرانالزامات توسعه در جمهوری اسالمی 

در  یو مقررات اسالم نیقوان تیکردن اقتصاد ، و رعا یبراصول موضوعه مستخرج از اسالم واسالم یمبتن دیتوسعه با(1

  .اقتصاد باشد نهیدر زم یاسالم هایآموزه تیجامعه ورعا

 یعدالت در ابعاد افق ای،ویطبقات ،وعدالتینیتوسعه باید مبتنی برعدالت باشد )اعم از عدالت سرزم(2

 .(...دویتول د،،وبعدازیعوامل تول یدر سهم بر ژهیو د،بهید،درتولیازتولعدالت درمراحل قبل نی،وهمچنیوعمود

و فساد، به سعادت جامعه وافراد آن  یو حذف تباه یسالمت اقتصاد جادی،ایاجتماع نیضمن پوشش تام دیتوسعه با(2

 .شود یمنته

 .شود یازمستعمره شدن وتسلط کفارمنته ییورها گانگانیالل از بملل، به استق ریضمن تعامل با سا دیتوسعه با(3

 ،ازریشده مانند ربا،اسراف،اتالف وتبذ ینه یاقتصاد یاز همه رفتارها زیاست ضمن پره یتوسعه ضرور ندیدر فرا(4

وامل ع نهیبه صی)تخص نهیگز نیکامل استفاده شده ودر بهتر یهاوستانده ها با بهره ور د،نهادهیامکانات تول یتمام

  .(بکارگرفته شوددیتول

منابع  ریاس نهیبه صیکه در تخص یواسطه نقش ،بهیمنابع  انسان صیوتخص زیاست تجه یتوسعه ضرور ندیدر فرا(5

 .برخوردار باشد تیدارد،از محور

 د،ازجملهیهمه عوامل ومنابع تول ینقش متناسب با فلسفه خلقت وکارکرد اصل یفایرشد وا نهیزم دیتوسعه با ندی( درفرا6

 فراهم باشد. دیعوامل تول ریازاد سا یانسان ها وجابجا یوتخصص یفکر یآزاد

 

 رانیاقتصاد ا یها تیکوتاه بر اهم واقع یرور. م2

 

 :طی ده اخیر()اهم عوامل اصلی موثر بر وضعیت نامناسب شاخص های اقتصادی کشور . 3

 (یدولت ریو بخش غ یمنابع در کشور )اعم از بخش عموم صینامناسب بودن نظام تخص

 کسب کار یدر حوزه اقتصاد و نامناسب بودن سهولت فضا یرقابت طیشرا جادیدر ا ییتوانا عدم

 ها یریگ میها و تصم استیثبات در س نبود

 یو خارح یمناسب داخل یگذار هیو به تبع آن عدم سرما یاقتصاد تیاحساس امن نبود

 انیجهان یها و ناامن جلوه دادن کشور برا میو مساله تحر یموانع در جذب منابع خارج وجود

 یانسان هیسرما نهیو به حیصح صیبه تخص یتوجه جد عدم

درصد ارزش افزوده گرفتار فرار و اجتناب  40)حدود ادیز یاتیاز اقتصاد و وجود فرار مال یبخش عمده ا یزیگر قانون

 است( یاتیمال

 مورد نظر یها استیس یدولت در اجرا ییقدرت و عدم توانا یبودن اندازه دولت و تعدد حوزه هابزرگ .8

 خوب( یمطلوب )حکمران تیریمد یعدم توجه به مولفه ها.9

 هیسرما یکار، بهره ور یروین یکل عوامل، بهروه ور یعدم توجه واعتنا به بهره ور.10

 ینیعدالت سرزم یعدم اعتنا واقدام به برقرار.11

 یلو افتیکاهش  ریپرنوسان نفت )اگر چه در سنوات اخ  یدولت به درآمدها یا نهیاعتبارات هز یاستمرار وابستگ.12

 معضل وجود دارد( کیهمچنان به عنوان 
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 یدولت یبه خصوص بانک ها ینظام بانک هیسرما تیبودن کفا یناکاف..13

در  اختالل جادیمجاز و ا ریغ یموسسات اعتبار تیبودن فعال عیو وس یمتشکل پول ریغ یبازار ها عی.گستره وس14

 یبانک مرکز یپول یها استیس یاثر گذار ندیفرا

 

 کشور: یاقتصاد یشاخص ها  تیجهت بهبود وضع یراهبرد شنهاداتیپ. 4

  یاقتصاد لیدر حل مسا یاراده مل ییو برپا عزم جادیا یبرا یکامل مجموعه ارکان نظام و بستر ساز یهماهنگ. 1

 کشور یساز میو تصم یالزم درنظام کارشناس یها یآزاد نیتام .2

 منابع در کشور نهیو به حیصح صیاخالل در تخص جادیمانعت از هرگونه ا. م3

 طیمح ژهیکسب و کار، به و یو قانون یفن ،ینهاد طیکسب و کار از جمله مح یدر بهبود سهولت فضا یتالش جد. 4

 یاو خارج کردن فض  یگذار هیسرما یفضا ایکسب و کار  یفضا گریبه عبارت د ایسب و کار؛ ک یکالن و روان ،یعموم

 نانیاز حالت عدم اطم یگذار هیسرما

 هیاز فرار سرما یریو جلوگ یخارج یگذار هیجذب سرما یالزم برا یبسترها جادیا. 5

 یاتوام با نظارت ه یاتیوعمل یبرنامه ا ،یدر کشوردر سه سطح راهبرد یابینظام جامع نظارت و ارز تیوتقو ییبرپا. 6

 یدانیمستمر م

 
 
 

 توسعه یالگو نیبرنقشه راه به منظور تدو ینگرش

 دکتر فاطمه سادات جعفریه
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 اول جهینت

ها در کشور اتینسخه سازگار با واقع نیها: به منظور تدو یتئور یفکر یو مبان هاانیبن ی(: بازسنج1937رونالد کوز )

 حال توسعه

  دوم جهینت

 یده مندو قاع یو انسان شناخت یمعرفت شناخت قاتیتصد ستهیورود شا نیبه رابطه علم و د یبا اتکا به نگاه تداخل

 یاسالم یآموزه ها یو نظر یفکر یها

 سوم جهینت

و  یورز شهیاند طهینگرش ارتدکس در ح یو فلسف یفکر یو داللتها کیدئولوژیا نیمواز میو تحک جیاز ترو یریجلوگ

 فرهنگ
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 .دارد یمشکالت معرفت شناس نییباال به پا یزیبرنامه ر

ناول  و تیمعتقد است توسعه محصول خالق یاقتصاد یها دهیبا برجسته ساختن ذهن در  پد ییگرا تیذهن دگاهید-

 هاست

 باشد نیتوسط خود عامل دیشود، خلق سازه با نیتدو یمربوط به تک تک افراد است و اگر قرار است برنامه ا تیخالق -

 زوریکاتال گر و لیدولت تسه کی ازمندیپس ن شودیگرفته م دهیسرشت خالق انسان ناد ن،ییباال به پا یدر برنامه ها -

 میهست

 میندار نیدادن و توانمند کردن سازمانها و عامل تیجز خالق کردن، استقالل دادن، شخص یراه گذار-

صنعت و خدمات  ،یمهم کشاورز یمشاغل، اصناف، بخشها یمختلف برا یکه در چارچوب برنامه ها ییاستهای:س سؤال

 یایتالش آنها در دن یبرا طیامور آنها و فراهم کردن شرا لیتسه یبرا یساز نهیتا چه حد به زم م،یدر حال اجرا هست

 دارد؟ تیو مقبول تیمشروع ه،یتوج تیرقابت و خالق

 

 
 

 


