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 باسوِ تؼالی

 

 نهادیهسته علمی اقتصاد 

 

 ضرورت توجه به ادبیات اقتصاد نهادی در اقتصاد اسالمی

ّذف اقتػاد اسالهی )بِ ػٌَاى یک سضتِ ػلوی( بایذ ایفای ًقص هَثش دس توذى ساصی اسالهی ٍ کوک بِ حل 

دس ایي ساستا اقتػاد اسالهی بایذ اص توام ابضاسّای تحلیلی هَجَد دس سضتِ اقتػاد  باضذ ٍهطکالت ٍ هسایل جاهؼِ اسالهی 

سٍیکشدّای تکویلی اقتػاد هاًٌذ اقتػاد ًْادی، اقتػاد ضٌاختی، اقتػاد سفتاسی ٍ ادبیات ػلوی تَجْی بِ  کن استفادُ کٌذ.

 ایي س است ٍدس داًطگاُ ّای داخل کطَ ٍیژُبِ آهَصش ٍ پژٍّص سضتِ اقتػاد  سسویضؼف ّای بشًاهِ  اص اقتػاد اتشیطی

. ًاقع باضذ تا حذ صیادی ابضاسّای تحلیلی کِ دس اختیاس داًص آهَختگاى اقتػاد قشاس هی گیشدهجوَػِ  تا ضذُ استباػث 

 ایي ًاقع بَدى ابضاسّای تحلیلی هی تَاى اًتظاس داضت تا اسالهی اقتػادسضتِ ّای اقتػاد ٍ با تَجِ بِ ٍابستگی بیي 

جشیاى دس  البتِ سالْای اخیش. ًوایذسشایت بشًاهِ ّای آهَصضی ٍ پژٍّطی اقتػاد اسالهی ًیض بِ  سضتِ اقتػاداسایِ ضذُ دس 

غَست  هاًذُ هغفَل تکویلی اها سٍیکشدّای ایي تَجِ بیطتشی بِّای صیادی غَست گشفتِ تا  اغلی ػلن اقتػاد تالش

تکویل  تالش بشای . تَجِ بِ سٍیکشد ًْادی ٍگشدًذبش عشف ی  سضتِ اقتػاد پزیشد ٍ اص ایي عشیق بشخی ًقایع ٍ کوبَدّا

 است. دس ّویي ساستاًیض اقتػاد ًْادی « کاسبشدی»ٍ « پایِ ای» ًظشیِ ّا ٍ هفاّیناقتػادداًاى با  یجؼبِ ابضاس تحلیل

بشای ایي اهش ٍ  بَدُ سضتِ اقتػاد ضشٍسی پژٍّطگشاىبشای توام  تَجِ بِ ادبیات ٍ تحلیل ّای اقتػاد ًْادی

ًْادی ًطاى پایِ ای ٍ هباًی اقتػادخشدی اقتػادآضٌایی با ادبیات  .داسدهضاػف  یضشٍست پژٍّطگشاى اقتػاد اسالهی

با تاکیذ بش لضٍم تَجِ بِ هحذٍدیت ّای تػوین گیشی بش اساس بْیٌِ ساصی هستقین ٍ با  ادبیات ایي دس است کِ دٌّذُ ایي

ضاّذ ًَػی تجاًس  ،ي کٌٌذُ ػادات، قَاػذ ٍ ساختاسّای ساصهاًی ٍ قشاسدادی دس کاسایی اقتػادیتاکیذ بش اثشگزاسی تؼیی

اص ًظش  ّستین. آهَصُ ّای دیٌی ٍ هباحث ًْادی بیي هباًی اقتػاد خشدی ضکلی)ٍ تا حذٍد صیادی تجاًس هحتَایی( 

ٍ هتفاٍت بَدى هحتَای ایي ػادات ٍ ًْادی است  یسفتاس، سفتاس دیٌی)سفتاس بش اساس ػادات ٍ قَاػذ دیٌی( «ضکلی»

( خللی دس ٍجَد تجاًس ضکلی بیي ادبیات تػوین گیشی ًْادی ٍ آهَصُ ّای دیٌی آًْا بَدى غیش اسالهی یاقَاػذ)اسالهی 
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اسالهی  اص ایي هٌظش هفاّین پایِ ای اقتػاد ًْادی هی تَاًٌذ بستش هٌاسبی بشای ًظشیِ پشداصی ّای اقتػادٍاسد ًوی ساصد. 

آضٌایی با ادبیات اص جٌبِ کاسبشدی ٍ تَسؼِ ای ًیض  دس حَصُ اقتػاد خشد باضٌذ. ػالٍُ بش جٌبِ ّای پایِ ای ٍ اقتػاد خشدی،

ًطاى هی دّذ ٍ هطکالت کطَس تَجِ بِ هسایل  چشا کِ هی باضذاقتػاد ًْادی بشای پژٍّطگشاى اقتػاد اسالهی ضشٍسی 

هجْض بَدى بِ تحلیل ّای تکویلی است ٍ ی ٍ ًْادی ساختاسهطکالت ًاضی اص هسایل اغلی ًظام جوَْسی اسالهی 

. بٌابشایي چِ اص هٌظش پایِ ای ٍ اقتػاد خشدی)هباًی ًظشیِ پشداصی خَاّذ بَدًْادی بشای حل ایي هسایل ضشٍسی 

دبیات اقتػاد ًْادی اقتػادی( ٍ چِ اص هٌظش کاسبشدی )کاسبشد ًظشیِ ّا دس حل هطکالت ًظام اسالهی( تَجِ ٍیژُ بِ ا

 ضشٍسی خَاّذ بَد.

تَجِ بِ ادبیات اقتػاد ًْادی ٍ استفادُ اص ایي ادبیات دس ًظشیِ پشداصی ّای اقتػاد اسالهی سا ًبایذ بِ ػٌَاى هسلوا 

 ًگشیست یتکویل ضذى جؼبِ ابضاس فشایٌذ بِ ػٌَاى بایذ ّذف دس ًظش گشفت بلکِ ایي فشایٌذ کاسکشد ابضاسی داضتِ ٍ بِ آى

. ایي فشایٌذ تکویل ضذى جؼبِ بشای حل هطکالت ًظام اسالهی استفادُ ًوَدبِ ضکل کاساتشی کِ دس اداهِ اص آى هی تَاى 

ّای دس کاهل تش ضذى ابضاسهتٌَع ٍ  ّوضهاى دٍ اثش اًقباضی ٍ اًبساعی دس ادبیات اقتػاد اسالهی خَاّذ داضت. با  ،ابضاس

دس تحلیل  ٍاضح هحذٍدیت ّایٍ ّا ًقع ٍجَد صی ّای اقتػادی کِ ًاضی اص ، بسیاسی اص ًقذّا بِ ًظشیِ پشدادستشس

کِ جشیاى اغلی اقتػاد بِ ضؼفْای خَد ٍاقف ٍ هؼتشف بَدُ ٍ  بالٍجِ هی ضًَذ)تَجِ بِ ایي ٍاقؼیت ّای اقتػادی بَدًذ

قابل  باػث اًقباؼ تػاد. ایي بالٍجِ ضذى اًتقادات بِ جشیاى اغلی ػلن اقدس حال تالش بشای بشعشف کشدى آًْا است(

با اضافِ ضذى ابضاسّای جذیذ بِ  ػالٍُ بش ایياص ادبیات اًتقادی اقتػاد اسالهی خَاّذ بَد. صیادی  دس بخصٍ یا تَقف  تَجِ

جؼبِ ابضاس تحلیلی اقتػاد اسالهی هی تَاى اًتظاس داضت کِ داهٌِ ًظشیِ پشداصی ّای اقتػاد اسالهی چِ دس حَصُ هباًی 

 . دس ًظشیِ پشداصی اقتػاد اسالهی باضیناًبساط ضاّذ ٍ یافتِ ٍ چِ دس حَصُ کاسبشدی گستشش  اقتػاد خشدی

 هسته علمی اقتصاد نهادی

بِ هی تَاًٌذ پژٍّطگشاى اقتػاد اسالهی  اگش چِ با تَجِ بِ اّویت ٍ ضشٍست تَجِ بیطتش بِ ادبیات اقتػاد ًْادی

بِ تحقیق ٍ پژٍّص دس حَصُ اقتػاد ًْادی بپشداصًذ اها با تَجِ بِ هضایا ٍ  غَست اًفشادی ٍ دس ساستای ػالیق ضخػی

ّستِ ػلوی اقتػاد »ٍ دس ساستای ّن افضایی ٍ ّوکاسی ػلوی، تطکیل  «تطکیالتی ٍ بشًاهِ سیضی ضذُ»اّویت کاس 

ى ػالقِ هٌذ بِ گشد ّن آٍسدى پژٍّطگشا ػلوی . ّذف ایي ّستِهی تَاًذ بستش هٌاسبی بشای ایي ّذف باضذ« ًْادی

 هَضَع اقتػاد ًْادی ٍ بشًاهِ سیضی ٍ اجشای فؼالیتْای آهَصضی ٍ پژٍّطی دس ایي ساستا خَاّذ بَد.
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 اعضای هسته علمی

 :ریل هی باضٌذجذٍل اػضای ایي ّستِ ػلوی بِ ضشح 

 سمت نام و نام خانوادگی 

 داًطجَی دکتشای اقتػاداسالهی داًطگاُ هاصًذساى جَاد اقذس عیٌت 1

 دکتشی اقتػاد هشتضی هشتضَی کاخکی 2

 داًطجَی اسضذ اقتػاد هحوذ اهیي قذهیاسی 3

 

ایي حَصُ حضَس سایش پژٍّطگشاى اقتػاد اسالهی ٍ داًطجَیاى دٍسُ  بِ با تَجِ بِ ٍسؼت هَضَع ٍ ٍجَد ػالقوٌذاى

 هکاى پزیش ٍ هغلَب خَاّذ بَد.یلی دس جلسات ٍبشًاهِ ّای ّستِ اّای تحػیالت تکو

 

 برنامه های اجرایی هسته علمی اقتصاد نهادی

گشد کِ ًطاى دادُ است ٍجَد داسد  ٍ تؼییي کٌٌذُ بشخی اص ّستِ ّای ػلویاثشگزاسی ّای گستشدُ اص کِ  تجشبیاتی

هْوتشیي  ،با کوتشیي ّضیٌِ ٍ با بیطتشیي دسجِ ّواٌّگی ٍ غویویت ،کشدى پژٍّطگشاى ػالقِ هٌذ بِ هَضَعّن جوغ 

ّن افضایی ًاضی اص تؼاهل ایي  بِ ضواس هی سٍد ٍ پس اص ایجاد ایي ضبکِ استباعی، ّا ٍ ّستِ ّای ػلوی کاسکشد حلقِ

ّستِ ػلوی  فؼالیت ّای. دس ایي ساستا بشًاهِ باضذ فؼالیت ّای تکویلی ٍ جشیاى ساصپژٍّطگشاى هی تَاًذ صهیٌِ ساص اًجام 

 خَاّذ بَد: یلبِ ضشح ردس دٍ سغح هقذهاتی ٍ پیطشفتِ اقتػاد ًْادی 

 مقدماتی سطحالف( 

پژٍّطگشاى ػالقِ هٌذ بِ  ٍ ایجاد ضبکِ استباعی بیي گشد ّن جوغ کشدى فؼالیت ّا دس ایي سغح، ّذف اغلی 

ت ادبیات ابا کلیایي پژٍّطگشاى اًجام فؼالیت ّای آهَصضی ٍ پژٍّطی بِ هٌظَس آضٌایی هقذهاتی  دس اداهِ ٍ اقتػاد ًْادی

 :خَاّذ بَدضاهل فؼالیت ّای ریل  ایي سغحاقتػاد ًْادی است. 

 بیي اػضا تطکیل باًک اعالػاتی ٍ ایجاد ضبکِ استباعی ٍ اعالع سساًیجزب پژٍّطگشاى ػالقِ هٌذ،  .1
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جلسات هٌظن بحث ٍ گفتگَ دس خػَظ هَضَػات پایِ ای ٍ کاسبشدی اقتػاد ًْادی کِ هی تَاًذ بشگضاسی  .2

 ّوشاُ با بشًاهِ هتي خَاًی باضذ

 اساتیذ ٍ بشگضاسی کاسگاُ ٍ جلسات سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ پاسخ دػَت اص .3

 سطح پیشرفتهب( 

با باصخَسد گیشی اص فؼالیت ّای سغح هقذهاتی ٍ دس غَست هَفقیت آهیض بَدى ایي بشًاهِ ّای هقذهاتی هی تَاى 

پژٍّطی فشاتش اص فؼالیت ّستِ ػلوی سا دس سغح پیطشفتِ اداهِ داد. ّذف ایي سغح، اًجام فؼالیت ّای آهَصضی ٍ 

سغح آضٌایی هقذهاتی با ادبیات ًْادی ٍ با ّذف تَلیذ هحتَا ٍ اثشگزاسی بش جشیاى ػلوی اقتػاد اسالهی ٍ اقتػاد 

هی تَاًذ ضاهل فؼالیت ّای ریل دس صهیٌِ هَضَػات هشتبظ با اقتػاد ًْادی ٍ  . ایي سغحًْادی خَاّذ بَد

 اضذ:ًْادی دس اقتػاد اسالهی ب کاسبشدّای ادبیات

 بشگضاسی ّوایص ٍ گشدّوایی ػلوی .1

 ػلوی ّستِ پژٍّطگشاىتَسظ  ٍ کتاب( حوایت ٍ هطاسکت دس تَلیذ هحتَای ػلوی ٍ پژٍّطی)هقالِ .2

 اًتطاس ًطشیِ یا ّوکاسی دس اًتطاس ًطشیِ با سایش هشاکض پژٍّطی .3

 پیطٌْاد هَضَػات پژٍّطی ٍ یا ّوکاسی دس اًجام عشح ّای پژٍّطی  .4

 تشجوِ هقاالت ٍ کتاب ّای هفیذ اقتػاد ًْادیتشجوِ یا پیطٌْاد  .5

 پیطٌْاد سشفػل آهَصضی ٍ هطاسکت دس تذٍیي کتاب بشای دسٍس اقتػاد ًْادی .6

 تالش بشای ًظشیِ پشداصی ػلوی ٍ اسایِ ساّکاسّای ػولیاتی بشای الگَی اسالهی ایشاًی پیطشفت .7

 

*** 


