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اشاره
پس از گذشت حدود یک سال از آغاز به کار هیئت 
اسالمی و  پیشرفت  الگوی  و  اقتصاد  اندیشه ورز 
نیازسنجی و شناسایی مختصات کار در فضای حوزه 
ـ عالوه بر اولویت ها، نقاط ضعف و ضرورت های 
پژوهشی در اقتصاد اسالمی که از دید هیئت پنهان 
نبود ـ دوران تثبیت سپری گشته و به فضل الهی 
افق  برای  هیئت  برنامه های  و  طرح ها  هم اکنون 

بلندمدت به قوام قابل قبولی رسیده است. 
نمودار پیش رو، شمایی از ساختار طرح و برنامه های 
هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی 
است که بخشی از آن ها تحقق یافته و یا در حال 
اجرا است؛ و برخی دیگر مستلزم توسعه سازمان 
هیئت و جذب منابع انسانی و حمایت های مالی 

بیشتر است. 
در ادامه نمودار، توضیحاتی کوتاه راجع به بخش های 

مختلف آن خواهد آمد.
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الف(حوزهآموزش

۱( تداوم اولین دوره پودمانی اقتصاد )ورودی ۱۳۹۷( و برنامه ریزی 
و  بازنگری  با  تجربه(  اولین  عنوان  )به  دوره  کیفیت  بهبود  برای 

به روزرسانی دروس دوره و سرفصل آن ها.
امتداد دوره  االقتصاد در  فقه  2( اجرای دوره سطح 4 تخصصی 
پودمانی دوساله و به منظور تداوم حرکت علمی آغاز شده توسط 
با  ارزیابی فرآیند آموزش  نیز سنجش و  طالب دوره پودمانی و 
اعطا یا عدم اعطای مدرک تخصصی با ماهیت مستقل حوزوی. 
ان شاءاهلل اولین دوره سطح 4 برای اولین دوره پودمانی در نیمسال 

دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ برگزار خواهد گردید. 
۳( برگزاری دومین دوره پودمانی اقتصاد در پاییز یا زمستان ۱۳۹۸؛ 
و امور مقدماتی آن اعم از فراخوان، جذب و گزینش استعدادهای 

برتر حوزه و عالقه مند به فقه االقتصاد.

4( تشویق فضال و طالب مقطع خارج عالقه مند به نگارش رساله 
سطح ۳ یا 4 در موضوعات فقه االقتصادی، به شرکت در دوره 

آموزشی پودمانی اقتصاد.
5( رایزنی و پیگیری برای تشکیل گروه علمی فقه االقتصاد ذیل 
گروه علمی فقه و اصول در بخش مدیریت مدارج علمی معاونت 
آموزش حوزه، به منظور کمک و بهبود فرآیند انتخاب موضوع، 

تصویب، هدایت و داوری پایان نامه های فقهی ـ اقتصادی.
)هیئت علمی،  آموزشی  زیرساخت های الزم  توسعه  و  تأمین   )6
متون درسی و ...( به جهت برگزاری دوره های بلندمدت »فقه و 
اقتصاد« )پس از تصویب نهایی رشته در مرکز مدیریت حوزه( در 

سال های آتی.

که  است  پروژه هایی  در حال حاضر،  هیئت  راهبردی  پروژه های 
بسیاری از دیگر فعالیت های پژوهشی هیئت متوقف بر آن است. 
الف( طراحی نظام موضوعات پژوهشی هیئت، محور این پروژه ها 
است تا بدینوسیله و با روشن شدن جهت گیری ها و اولویت های 
پژوهشی هیئت بتوان اقدام به تعریف پروژه های بعدی در عرصه 
ترجمه، تألیف و نیز طراحی نشست های علمی و تخصصی کرد. 
طراحی  راستای  در  اسالمی:  اقتصاد  موضوعات  طبقه بندی  ب( 
نظام موضوعات پژوهشی، پروژه ای مقدماتی تعریف شد تا نظام 
موضوعات رایج در رشته اقتصاد که تا حد خوبی در طبقه بندی 
JEL )مجله ادبیات اقتصادی انجمن اقتصاد آمریکا( منعکس شده 
معتبر  نشریات  در  اقتصادی  مقاالت  موضوع  کدگذاری  مبنای  و 
قرار گرفته  قرار گرفته است، در گروه علمی هیئت مورد بحث 
اقتصاد  نظریه پردازانه  ورود  برای  محتمل  و  ممکن  قلمروهای  و 
موضوعات  نظام  اول  نسخه  الهی  فضل  به  شود.  احصا  اسالمی 
حاصل از این جلسات پس از یک سال و نیم، در اردیبهشت ماه 

۱۳۹۸ تکمیل شده و هم اکنون در دست ویرایش است.
از  پس  االقتصاد:  فقه  تخصصی  چهار  سطح  دوره  طراحی  ج( 
طراحی دو دوره بلندمدت »سطح دو و سه پیوسته فقه و اقتصاد« 

و »سطح سه و چهار پیوسته فقه و اقتصاد« در شهریورماه ۱۳۹6 
اقتصاد«  »پودمانی  نیز دوره کوتاه مدت  تأسیس هیئت، و  بدو  و 
طراحی  آموزش،  عرصه  در  هیئت  بعدی  گام   ،۱۳۹۷ بهار  در 
دوره »سطح چهار تخصصی فقه االقتصاد« به عنوان مکمل دوره 
پودمانی اقتصاد برای طالب مقطع خارج حوزه است. این دوره 
برخی  در  فقه  دکتری  دوره های  در  االقتصاد  فقه  گرایش  مشابه 
دانشگاه ها است، با این تفاوت که در این دوره دروس اقتصادی 
بیشتری نسبت به دوره های مزبور ارائه می شود )بیش از 5۰ واحد 
تخصصی اقتصاد(. افزون بر اینکه با معیارهای سخت گیرانه پذیرش 
این دوره، دانش فقهی و اصولی طالب آن، از نظیر دانشگاهی خود 

با فاصله قابل توجهی باالتر است.
د( گام دیگر در این محور به عنوان پروژه ای بلندمدت که هیئت 
اندیشه ورز اقتصاد با عنایت ویژه، در دستور کار قرار داده است، 
دستیابی به ساختاری موضوعی برای مجموعه استفتائات و مسائل 
فقهی ـ اقتصادی مبتنی بر دانش اقتصاد است که عالوه بر نظام 
می تواند  اقتصادیات،  حوزه  در  استفتائات  مجموعه  به  بخشیدن 
این  در  مستحدثه  و  فقهی  بحث های  برای طرح  بستری  و  سکو 

موضوعات باشد. 

1ـپروژههایراهبردیهیئت

ب(حوزهپژوهش)اتاقفکروایدهپردازی(
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پوشیده نیست که آرمان اقتصاد اسالمی زمانی محقق خواهد شد که 
مباحثات علمی اقتصاد و مسائل آن در بستر فقاهت و اجتهاد طرح 
گشته و بدین ترتیب، احکام و آراء حاصله دارای حجیت و قابل 
انتساب به اسالم باشد. لذا یکی از اهداف هیئت اندیشه ورز اقتصاد 
و الگوی پیشرفت اسالمی از بدو شکل گیری، کمک به گسترش 
اقتصاد به ویژه از مجرای موضوع شناسی های  دروس خارج فقه 
تخصصی اقتصادی و طرح فروع و مسائل گوناگون اقتصادی نزد 
اندیشه ورز  هیئت  است.  بوده  حوزه  بزرگوار  مدرسان  و  اساتید 
این تالش ها  به  بخشیدن  تمرکز  برای  و  منظور  به همین  اقتصاد 
پروژه فقه استنباطی اقتصاد را در دستور کار خود قرار داده است 
و بحمداهلل توانسته است با برخی از اساتید مبرز خارج فقه حوزه 
ارتباط علمی خود را برقرار کند.۱ راهکار محوری  علمیه مشهد 
به خود  امر  از بدو  از تالش های هیئت را  این پروژه که بخشی 
اختصاص داده است، تشکیل لجنه ای از اساتید مبرز فقهی حوزه 
با برگزاری جلساتی  برنامه ای مدون  علمیه مشهد است که طبق 
منظم، مجموعه ای از مسائل فقهی ـ اقتصادی را به تدریج مورد 
بحث قرار داده و با تحقیق و تضارب آراء پیرامون آن ها، به تقویت 

بدین  کار  شیوه  بپردازند.  آن ها  خصوص  در  فقهی  دیدگا ه های 
اقتصادی  ابتدا موضوعات و مسائل  صورت دیده شده است که 
کارشناسان  از  تعدادی  از  برنامه ریزی شده، در کارگروهی مرکب 
رشته اقتصاد و پژوهشگران/اساتید جوان فقه و اصول مورد مباحثه 
و آماده سازی اولیه قرار گرفته و سپس در جلسات لجنه اساتید 
فقهی  اعضای  بعد،  مرحله  در  می گیرد.  قرار  علمی  مباحثه  مورد 
کارگروه مزبور که بعضًا از شاگردان توانمند این اساتید هستند، 
به امر تدوین مباحثات و انجام تحقیقات الزم خواهند پرداخت تا 
پس از بازبینی نهایی توسط اساتید لجنه، برای انتشار آماده گردد. 
علمی،  حرکت  این  آغاز  راستای  در  اقتصاد  اندیشه ورز  هیئت 
مستحدثه  مسائل  از  فهرست هایی  تدوین  به  می داند  وظیفه خود 
پیش مقاالت  یا  جزوات  تهیه  و  اقتصاد  مختلف  عرصه های  در 
توفیقات خویش  متعال  چنانچه خداوند  بپردازد.  موضوع شناسی 
به  آن،  تداوم  با  بود  امیدوار  می توان  کند،  حرکت  این  قرین  را 
تدریج نقشه ای از مباحث و مسائل فقه االقتصاد به دست آمده و 
بدین ترتیب ـ با سرفصل ها و سلسله مسائل تولید شده ـ راه برای 

توسعه کمی و کیفی دروس خارج فقه االقتصاد هموار گردد. 

2ـپروژهفقهاستباطیاقتصاد
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۱ـ  یکی از ثمرات این ارتباطات علمی، تشکیل گروه مطالعاتی فقه االقتصاد در مرکز تحقیقات اسالمی مشهد، در زمستان سال ۱۳۹۷ بوده است.

یکی از مهم ترین انتظارات از یک مرکز علمی اقتصاد اسالمی در 
موضوعات  در  مردم  شرعی  مسائل  به  پاسخگویی  حوزه،  بستر 
مراکز  از  یک  هیچ  حاضر  حال  در  متأسفانه  است.  اقتصادی 
تخصصی  گروه  یا  بخش  دارای  شرعی،  مسائل  به  پاسخگویی 
اقتصاد به نحوی که مستظهر به دانش تخصصی اقتصاد و اقتصاد 
اسالمی باشند نبوده و آثار این نقیصه در حوزه استفتائات مربوطه 
اعم از مسائل پولی و بانکی، بازار سرمایه، خمس و محاسبات آن، 
پیشرفت  الگوی  و  اقتصاد  اندیشه ورز  هیئت  می شود.  دیده   ... و 
اسالمی پرداختن به این دغدغه را یکی از پروژه ها و محورهای 
کاری جدی خود قرار داده است. بالطبع این عرصه از پاسخگویی 
سؤاالت  گسترده   دامنه  به  جوابگویی  و  یافتن  سامان  برای  دینی 
لذا  است.  مالحظه ای  قابل  پژوهشی  تالش  نیازمند  ابتدائا  جدید 
دشوار،  مسیر  این  مقدماتی  گام  عنوان  به  است  صدد  در  هیئت 
کارگروه هایی پژوهشی متشکل از کارشناسان فقهی و کارشناسان 
اقتصادی در موضوعات مختلف اقتصادی راه اندازی کرده تا طی 
مباحثات علمی، ضمن انسجام بخشیدن به استفتائات هر باب و 
ارزیابی  به  مناسب خود،  به جای  مستحدثه  مسائل  کردن  منضم 

آسیب شناسی های  و  موجود  پاسخگویی های  اقتصادی  ـ  فقهی 
از  ناشی از ضعف موضوع شناسی در آن ها پرداخته شود. برخی 

کارگروه های مدنظر عبارتند از: 
ـ کارگروه احکام پول و بانک

ـ کارگروه احکام بازارهای مالی )بورس، بیمه و مشتقات(
ـ کارگروه احکام کسب و کار

ـ کارگروه خمس
از این کارگروه های پژوهشی انتظار می رود بتوانند با برنامه ریزی 
قالب  در  را  تحقیقات خود  و  مباحثات  مناسب، خروجی  زمانی 
درسنامه هایی ارائه دهند تا هیئت بتواند بر اساس آن ها به طراحی 
و تشکیل دوره های تربیت مربی پاسخگویی ذیل در افق میان مدت 

بپردازد:
* دوره تربیت مربی احکام پول و بانک 

* دوره تربیت مربی احکام بازارهای مالی )بورس، بیمه و مشتقات(
* دوره تربیت مربی احکام کسب و کار

* دوره تربیت مربی احکام مالیات های اسالمی )خمس و زکات(.

3ـپروژهفقهاستفتاییاقتصاد
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بالندگی در یک مجموعه علمی  از پیش شرط های نشاط و  یکی 
و  تکراری  محتوای  تدریس  و چرخه  روزمرگی  به  ابتال  عدم  و 
قدیمی، نظر به مسائل و نیازهای روز جامعه و تالش برای فهم و 
چاره جویی برای آن هاست. شاید مؤثرترین راهکار برای پیشبرد 
با سایر محققان و دانشمندان  ارتباطات علمی مداوم  این آرمان، 

4ـگفتوگوهایدرمرزدانش

اجرایی ج(امورعلمیـ
پژوهشیوترویجی( )نشستهایعلمیـ

۱( نشست های »به وقت اقتصاد«:
هیئت اندیشه ورز اقتصاد با هدف ترویج و گفتمان سازی »فقه اقتصادی« 
در میان طالب مدارس حوزه علمیه و آموزش مفاهیم پایه اقتصاد و 
اقتصاد اسالمی به ایشان، از بدو فعالیت خود نشست هایی را به نحو 
اقتضایی در مدارس علمیه برگزار نموده است. در این سخنرانی ها که 
»نشست های به وقت اقتصاد« نام گرفته است، موضوعاتی همچون پول 
و بانک اسالمی، اقتصاد مقاومتی، نسبت فقه و اقتصاد و ... متناسب با 
سطح علمی طالب ارائه می گردد. محتوای این نشست ها حاصل کار 
فردی و گروهی اعضای هیئت اندیشه ورز و جمعی از مدرسان اقتصاد 

و پژوهشگران اقتصاد اسالمی دانشگاه های مشهد می باشد و ارائه آن 
نیز توسط هم ایشان صورت می پذیرد. این نشست ها بعضاً برای مراکز 

و سازمان های غیرحوزوی، بسته به تقاضای آنان برگزار می گردد. 
2( ادامه طراحی و برگزاری سلسله نشست های »اقتصادنا« با نظر به:

الفـ  مسائل و چالش های تئوریک نظام در ساحت اقتصاد
ب ـ مسائل و چالش های شرعی و روزمره عموم مردم در ساحت 

اقتصاد
پـ  قلمروهای نوین و مرزهای دانش اقتصاد و اقتصاد اسالمی

۳( برگزاری وبینارها )یا سمینارهای آنالین( در موضوعات مزبور

اجرایی د(پشتیبانیواداریـ

یکی از نیازهای اولیه هر مرکز پژوهشی و آموزشی، دسترسی سهل 
و سریع به منابع علمی است. در این راستا هیئت اندیشه ورز اقتصاد 
طی دو مرحله در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید کتاب و تشکیل کتابخانه 
تخصصی اقتصاد با رویکردی میان رشته ای و اسالمی نمود. در حال 
حاضر این کتابخانه با حدود ۱۸۰۰ عنوان کتاب که همچنان در حال 

1ـکتابخانهتخصصیاقتصاد

اطالع رسانی نسبت به فعالیت های علمی هیئت و معرفی دیدگاه ها، 
برنامه ها و اهداف آن، از ضروری ترین بخش های کار هیئت است، 
در  اسالمی  اقتصاد  گفتمان سازی  و  ترویج  اهمیت  به  نظر  به ویژه 
حوزه های علمیه. بدین منظور هیئت اندیشه ورز، پایگاه اطالع رسانی 
مرکز  اطالعات  و  فناوری  دفتر  فنی  پشتیبانی  با  را  خود  اینترنتی 
راه اندازی   ۱۳۹۷ زمستان  در  خراسان،  علمیه  حوزه  مدیریت 

2ـپایگاهاینترنتیهیئت

ـ تدوین و چاپ کتاب مجموعه نشست های سال
ـ بازنگری سرفصل ها و سفارش تألیف درسنامه های مورد نیاز برای 

دوره و چاپ آن ها

5ـدیگرفعالیتهایپژوهشیهیئت

در دیگر مراکز علمی و مباحثه، نقد و نظر و تضارب آراء باشد. 
اندیشه ورز  از برنامه های هیئت  »گفتگوهای در مرز دانش« یکی 
است که به اقتضای همین نیاز و به منظور استفاده از تجربیات و 
تخصص همکاران علمی حوزوی و دانشگاهی تهران، قم و سایر 
نقاط کشور در فضای صمیمی اتاق علمی هیئت برگزار می گردد.

رشد است، در خدمت اعضای گروه و پژوهشگران اقتصاد اسالمی 
می باشد.

اقدام بعدی در این حوزه، فراهم آوری منابع دیجیتال خواهد بود که 
و  شده  انجام  فارسی  مقاالت  بانک های  اشتراک  خرید  با  ان شاءاهلل 
بسترهای پژوهش را بیش از پیش برای این مجموعه فراهم خواهد کرد.

نمود. این وبگاه به نشانی www.eco.hozehkh.com محل اصلی 
تولیدی هیئت  انتشار دیدگاه ها و محتواهای  انعکاس رویدادها و 
اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی می باشد. در عین حال، 
پیام رسان های هیئت نیز که از بدو شروع به کار هیئت در شبکه های 
اجتماعی مختلف وظیفه اطالع رسانی های هیئت را داشتند، به کار 

خود ادامه می دهند.

ـ سفارش ترجمه و تألیف در حوزه اولویت های پژوهشی هیئت
ـ طراحی و تأمین محتوا برای نشست های ترویجی »به وقت اقتصاد«.
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نوبه خود وظیفه  به  تولیدی هیئت  انتشار محتوای  آماده سازی و 
بی ثمر  شده  انجام  علمی  تالش های  آن  بدون  که  است  مهمی 
اندیشه ورز، تیم کوچک خود را بر  این راستا هیئت  می ماند. در 
پیاده سازی،  شامل  ـ  حوزه  این  به  مربوط  توانمندی های  اساس 

3ـامورنشر

جهت  علمی  رویدادهای  یکایک  ضبط  لزوم  بر  هیئت  تأکید 
دوره های  آتی  طرح های  برای  به ویژه  ـ  آن ها  عرضه  و  فراوری 
آموزشی آفالین ـ هیئت را به سوی فراهم آوری تجهیزات اولیه 
صوتی و تصویری سوق داد به طوری که هم اکنون عموم جلسات 
استفاده  برای  و  گشته  ضبط  و  ثبت  هیئت  علمی  رویدادهای  و 
عالقه مندان ارائه می گردد. همچنین با توجه به پیشرفت امکانات 
ارتباطی و نیاز هیئت به بهره مندی از ظرفیت های علمی سایر نقاط 
کشور ـ به خصوص تهران و قم ـ در هر دو ساحت آموزش و 

4ـاموررسانهوفناوری

ویراستاری ادبی، فنی و علمی، صفحه آرایی و طراحی و ...ـ  شکل 
داد تا عالوه بر بهره گیری از پشتیبانی مرکز مدیریت، این مأموریت 

را با سرعت بیشتری به انجام رساند.

پژوهش با سهولت بیشتر و هزینه کمتر، هیئت اندیشه ورز اقتصاد 
و الگوی پیشرفت اسالمی به عنوان مجموعه ای کوچک، چابک و 
به روز، برقراری ارتباطات ویدئوکنفرانسی را در دستور کار خود 
باند  )پهنای  فنی  زیرساخت های  تدارک  با  داد. خوشبختانه  قرار 
بسیاری  اینترنتی  پخش  بر  عالوه  است  شده  موفق  هیئت   )... و 
و  دروس  از  توجهی  قابل  بخش  در  خود،  علمی  برنامه های  از 

جلسات پژوهشی خود از بستر ویدئوکنفرانس بهره گیرد.

بدون  هیئت،  پژوهشی  و  آموزشی  بلند  اهداف  و  برنامه ها  قطعًا 
برخورداری از نیروی انسانی کیفی و متخصص امکان پذیر نخواهد 
اقتصاد  با عنایت به مبانی نظری هیئت، پژوهشگر ذیصالح  بود. 
اسالمی الجرم نیازمند تخصص در هر دو بال دانش حوزوی و 
بودن  معدود  به  توجه  با  می باشد.  اقتصاد  رشته  تخصصی  دانش 
دو  در  تکمیلی  تحصیالت  بودن  حائز  بر  عالوه  که  نیروهایی 

منابعانسانی 5ـ
هیئت  باشند،  برخوردار  نظریه پردازی  و  پژوهش  قوه  از  عرصه، 
موضوعات  تصویب  با  که  است  آن  دنبال  به  اقتصاد  اندیشه ورز 
پژوهشی مورد نظر خود در نهادهای علمی ـ نخبگانی ملی و تهیه 
RFP های الزم، از ظرفیت فارغ التحصیالن و نخبگان جوان در 

سطح کشور استفاده کند.
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معرفیاجمالیدورههایآموزشیدرحال
اجرایامصوبهیئت

الف(دورههایکوتاهمدت

برای  اقتصاد  اندیشه ورز  برنامه های  هیئت  از  که  بازخوردهایی 
طالب و فضالی بزرگوار در طول ماه های اولیه گرفته شد، نشان 
از آن داشت که در مقطع کنونی، دوره های پودمانی و کوتاه مدت 
آموزش اقتصادی برای طالبی که عمده تحصیالت حوزوی خود 
را با موفقیت پشت سر گذرانده  و دغدغه افت تحصیلی در بخش 
دانش فقهی و اصولی خود را ندارند، می تواند یکی از مناسب ترین 
راهبردهای آموزشی هیئت باشد. لذا  هیئت اندیشه ورز اقتصاد و 
الگوی پیشرفت اسالمی، در فروردین ماه ۱۳۹۷ با همکاری دفتر 
استعدادهای برتر و نخبگان مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، 
اقدام به شناسایی طالب مستعد و ممتازان فقه و اصول عالقه مند 
دو  برگزاری  و  مرحله  چند  طی  و  کرده  االقتصاد  فقه  حوزه  به 
جلسه توجیهی، با اعطای پذیرش به پانزده نفر از ایشان، در ابتدای 

تابستان ۱۳۹۷ اولین دوره پودمانی اقتصاد را آغاز کرد.

1ـدورهپودمانیاقتصاد
دوره پودمانی عمومی اقتصاد، یک دوره بسیار موجز و فشرده از 
امهات دانش اقتصاد است که در طول یک سال و نیم و در حجم 
24 واحد دروس اقتصادی خوانده  می شود. این دوره برای طالب 
درس خارج و فضالیی طراحی شده است که فرصت و فراغت 
کافی برای ورود به دوره  های بلندمدت را نداشته اما در عین حال 
یافتن  تخصص  به  عالقه مند  اصول،  و  فقه  در  تمحض  علت  به 
در یکی از ابواب فقه و لذا تمرکز مطالعات و پژوهش  های خود 
در ابواب اقتصادی فقه  اند. همچنین این دوره برای طالب سطح 
چهاری در نظر گرفته شده است که قصد نگارش رساله )سطح سه 
یا چهار( در موضوعات فقه االقتصادی را دارند تا بدین وسیله به 
آشنایی حداقلی با ادبیات و اصطالحات روز اقتصادی دست یابند.

برنامه آموزش این دوره به شرح ذیل می باشد:

تعداد واحد
2
2
2

8

عنوان درس
ابزارها و نهادهای مالی
قراردادها و تأمین مالی

تاریخ اندیشه های اقتصادی

جمع

ردیف
۱
2
۳

وم
 س

ال
مس

نی

2 روش شناسی و فلسفه اقتصاد اسالمی 4

تعداد واحد
4
4
8

عنوان درس
پول وبانکداری )۱( و )2(

اقتصاد بخش عمومی )۱( و )2(
جمع

ردیف
۱
2

وم
ل د

سا
نیم

تعداد واحد
۳
2

8
۳

عنوان درس
کلیات اقتصاد )۱( 

آشنایی با ریاضیات و نمودارخوانی

جمع
کلیات اقتصاد )2(

ردیف
۱
2
۳ ول

ل ا
سا

نیم
تعداد واحد
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حال  در  هم اکنون  که  االقتصاد  فقه  تخصصی  چهار  سطح  دوره 
شده  گرفته  نظر  در  طالبی  برای  است،  تصویب  و  برنامه ریزی 
است که پس از گذراندن دوره پودمانی اقتصاد، به ادامه مطالعات 
اقتصاد عالقه مند شده و خواستار تکمیل و تعمیق  تخصصی در 
دانش اقتصادی خود در اقتصاد هستند. در این دوره نیز مشابه دوره 
نیمسال تحصیلی  اقتصاد در طی سه  تکمیلی  پودمانی 24 واحد 

2ـدورهسطحچهارتخصصیفقهاالقتصاد
به  می تواند  عالقه طالب،  به  بسته  که  است  گرفته شده  نظر  در 
پیدا  یا بخش عمومی تمحض  از دو گرایش پول و  سمت یکی 
در  را  خود  فقه  خارج  دروس  از  برخی  دوره،  این  طالب  کند. 
موضوعات و ابواب مرتبط با اقتصاد گذرانده و با نگارش رساله، 
موفق به اخذ درجه سطح چهار تخصصی از حوزه علمیه خراسان 

خواهند گردید.

الف(دورههایبلندمدت

دوره  یک  اقتصاد،  و  فقه  پیوسته   ۳ و   2 سطح  بلندمدت  دوره 
و   2 تخصصی سطح  رشته های  دیگر  مشابه  ساله  پنج  تخصصی 
و  فقه  اصلی  دروس  کنار  در  طالب  که  است  حوزه  پیوسته   ۳
اصول )رسائل، مکاسب و کفایه( طی حدود ۱۰۰ واحد، دروس 
تخصصی رشته خود را می گذرانند. دروس تخصصی این دوره، 
تلفیقی از دروس مهم مقطع کارشناسی و تعداد محدودی از دروس 
اقتصادی  جدید  درس  چند  به عالوه  ارشد  کارشناسی  اقتصادی 
شده  تهیه  اقتصاد  اندیشه ورز  هیئت  در  آن ها  سرفصل  که  است 
است. بخش عمده این دروس ـ به ادله   ای که تفصیاًل در بخش 
»مبانی نظری« جزوه سرفصل مطرح گشته است ـ دروس متعارف 

1ـدورهبلندمدتتخصصیسطح2و3پیوسته»فقهواقتصاد«
رشته اقتصاد دانشگاهی بوده که در برخی از موارد، بازبینی  هایی 
از  بازبینی برخی دیگر  پذیرفته است.  در سرفصل آن ها صورت 

دروس نیز در دستور کار پژوهشی  هیئت قرار دارد.
دوره  های  دیگر  و  ـ  دوره  این  برای  پذیرش  اصلی  معیارهای  از 
ذوق  و  توانمندی  استعداد،  بر  تأکید  ـ  اقتصاد  اندیشه ورز   هیئت 
دوره  ها  این  اصلی  هدف  چراکه  است،  طالب  اصولی  ـ  فقهی 
تربیت طالب و فضالیی است که به موازات تقویت دانش فقه و 
اصول خود، با احاطه به دانش اقتصادی روز، به اجتهاد در مسائل 

مستحدثه این ابواب بپردازند.
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دوره  یک  اقتصاد،   و  فقه  پیوسته   4 و   ۳ سطح  بلندمدت  دوره 
بلندمدت شش ساله است که از حیث محتوا تفاوت چشمگیری 
با دوره سطح 2 و ۳ پیوسته نداشته و  می  تواند جایگزینی برای آن 
با شرایط خود مطابق تر  می  یابند.  باشد که آن را  دسته از طالب 
این  در  بازطراحی دوره سطح 2 و ۳  باعث  که  نکاتی  از  برخی 
قالب شده و می تواند وجه امتیاز آن محسوب گردد از این قرار 

است:
الف( طالب فارغ التحصیل سطح دو با برخورداری از دانش فقهی 
حدودی  تا  اینکه  ضمن  یک،  سطح  طالب  با  مقایسه  در  باالتر 
بیشتری  توانمندی  کرده  اند،  انتخاب  را  خود  علمی  جهت  گیری 
در عرصه نقد اندیشه ها و     نظریه   پردازی فقهی که الزمه این برنامه 

است خواهند داشت.
ب( طالب فارغ التحصیل سطح دو با عبور از یک مقطع تخصصی، 

آمادگی و استعداد علمی باالتری از خود نشان داده اند.
ج( با توجه به اینکه این دوره دربرگیرنده مقطع درس خارج است 

که اقاًل چهار سال برای آن در نظر گرفته  می  شود، طول دوره سطح 
۳ و 4 به شش سال رسیده و این مدت، فرصت مناسب  تری برای 

آموزش های فشرده حوزوی و اقتصادی فراهم  می  کند.
د( لزوم ارائه دو پایان نامه سطح ۳ و سطح 4 در طی این دوره، 
زمینه مناسب تری برای قلم زدن و پژوهش طالب در عرصه فقه 

االقتصاد فراهم می آورد.
اختیاری تخصصی  به عالوه دروس  از دروس خارج  ه( ترکیبی 
و سمینارهای پژوهشی که به طور خاص برای این دوره در نظر 
به  نسبت  فوق العاده ای  اجتهادی  توانمندی  است،  شده  گرفته 

دوره های مشابه برای طالب این دوره پیوسته رقم  می  زند.
چهار  سطح  اتمام  به  تخصصی  دوره  این  اینکه  به  توجه  با  و( 
منتهی  حوزوی(  مدارج  سطح  )عالی ترین  حوزوی  تحصیالت 
این دوره در  ماندن طالب  باقی  برای  بیشتری  می گردد، تضمین 

عرصه پژوهش و به بار نشستن آموزش های ایشان وجود دارد.

2ـدورهبلندمدتتخصصیسطح3و4پیوسته»فقهواقتصاد«
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در زمینــه اقتصــاد، مســائل تــازهای وجــود دارد؛ مثــا مــا 
بانکداری اسامی را به وجود آوردیم. امروز مسائل تازهای 
در زمینه پول و بانکداری وجود دارد؛ اینها را بایستی حل 
کــرد؛ بایــد اینهــا را در بانکــداری اســامیـ  بانکــداری بــدون 
رباـ  دید. چه ک�سی باید اینها را انجام بدهد؟ فقه متکفل 

ایــن چیزهــا اســت.
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