
اقتصادرشتهمعرفي 

حيات انساني، بنحوي دريكديگر تاثير و تاثر دارند؛ اما اقتصاد در اين ميان از ويژگي هر چند همه جنبه هاي 

اقتصاد صحيح و پويا، امكانات وسيعي براي رشد ساير استعدادهاي انساني فراهم . خاصي برخوردار مي باشد

ها بايد درباره آن به تحقيق و بررسي بپردازند؛ قرار مي لذا اقتصاد در شمار مسائل مهمي كه انسان. مي سازد

امروز . حتي گسترش زمينه هاي خداشناسي و تكامل معنوي تا حدي به امور اقتصادي بستگي دارد. گيرد

سردمداران شرق وغرب زندگي و حيات اقتصادي را  تنها هدف براي افراد معرفي مي كنند و رمز سعادت و 

چنانكه عامه مردم نيز موفقيت و عدم . را نيز در رسيدن به اهداف اقتصادي مي دانندموفقيت نظام سياسي خود

.موفقيت در حل مشكالت اقتصادي را به عنوان ركن اساسي توانمندي دولت ها مي دانند

يكي از . دين مبين اسالم، ديني جامع و داراي برنامه منسجم و هماهنگ در تمامي ابعاد زندگي بشري است

دار بودن علوم و وابستگي آن در چگونگي نگرش به ي مطرح در عرصه علوم و معارف اسالمي، جهتهاايده

بنابراين . باشداين تفكر به خصوص در علوم انساني و به ويژه در اقتصاد مطرح بوده و مي. دنيا و انسان است

براي . د آشكار مي شودهم بر اساس نياز واقعي و هم بنابر تفكر عمومي ضرورت  بحث و پژوهش در اقتصا

حفظ عقايد مسلمانان و جذب ساير ملتها بسوي اسالم ارائه تصوري درست از الگوي سالم و پوياي نظام 

البته الزم است كه ثابت شود موفقيت در اقتصاد يگانه معيار كمال انسان و يا . اقتصادي اسالم؛ الزم است

.توانمندي دولتي نيست

هاي عدالت گستر و مناسب با شأن و كرامت انساني اسالم ديده و معروف، آموزهمصاديق روشن كارهاي پسنز ا

داري در كشورهاي اسالمي به ويژه ايران از در عرصه اقتصاد است؛ چنان كه استمرار حاكميت نظام سرمايه

سره قدسگواه اين سخن، بيان گهربارحضرت امام خميني. رودمصاديق بارز كارهاي ناپسند و منكر به شمار مي

هاي اقتصادي اسالم را به صورت مسؤوليتي خطير متوجه همه انديشمندان مسلمان است كه تحقّق آموزه

:داندمي

بر عهده علماي اسالم و محقّقين و كارشناسان اسالمي است كه براي جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد 

ها را ارائه دهند و رگيرنده منافع محرومين و پابرهنههاي سازنده و دربها و برنامهحاكم بر جهان اسالم، طرح

كردن مقاصد اسالم در جهان و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به در آوردند؛ البتّه پياده

ون حاكميت داري غرب و اشتراكي شرق، بدهاي اقتصادي آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايهخصوصا برنامه

كن شدن آثار سوء و مخرّب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و همه جانبه اسالم ميسر نيست و ريشه



ها و اصوالً تبيين حكومت اسالمي، همچون جمهوري اسالمي ايران، نيازمند به زمان باشد؛ ولي ارائه طرح

رش مشاركت عمومي آنان و مبارزه اسالم با گيري اقتصاد اسالم در راستاي حفظ منافع محرومين و گستجهت

.رودشمار ميترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي بهزراندوزان، بزرگ

اهللا محمدباقر صدر با هدف تدوين و ارايه مكتب و نظام اقتصادي از اين رو است كه بزرگاني چون شهيد آيت

.اندشته و راهي نو براي متفكران اسالمي را نشان دادهاقتصاد اسالمي را برافراپرچماسالم، 

يعني در دو سطح خرد . يكي از اركان كمال جامعه انساني تاثير تقدير وتدبير در معيشت فردي و جمعي است

تحصيل اين كمال نيز متقوم به دو ركن تفقه . و ابزار آن علم اقتصاد مي باشد. و كالن كه البته نيازمند ابزار است

لذا همتي واال و عزمي راسخ مي خواهد  تا اين دو كمال را به هم . دين و تخصص در علم اقتصاد مي باشددر

ژه انديشمندان اقتصادي و تشنگان يپيوند زند و مباني ناب اسالمي در زمينه اقصاد اسالمي را براي همه بو

.معارف اسالمي؛ به زبان روز تبيين نمايد

1370هاي آموزشي و از سال زمان با آغاز دورهپژوهشي گروه اقتصاد مؤسسه، همهايدر اين راستا، فعاليت

اين گروه با در ابتدا . فعاليت خود را آغاز كرد1379ماه سال طور رسمي اين گروه از آبانصورت گرفت؛ اما به

پرداخت كهآموختگان حوزوي سه گرايش اقتصاد اسالمي، اقتصاد پولي و اقتصاد توسعه به تربيت دانش

توان به از آثار منتشره گروه اقتصاد مي.التحصيل يا مشغول به تحصيل هستنددر مقطع دكتري فارغتعدادي از آنها

هاي توسعه فرهنگ اسالمي در توسعه اقتصادي، بهره و ماهيت اقتصادي آن، شاخص: چونهايي همكتاب

نيز توسط اين گروه » كارهاها و راهيه و عمل، چالشربا در نظر«همايش . اقتصادي از ديدگاه اسالم، اشاره كرد

.برگزار شد كه كتابي با همان عنوان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است

زمينه براي پژوهش هاي اقتصاد اسالمي و نيل به به منظور فراهم نمودن نيز گروه اقتصاد در نظر دارد اكنون 

ه مسائل و مشكالت اقتصاد ايران و  حركت به سمت استخراج نظريه پردازي در اقتصاد اسالمي وكار در زمين

اقتصاد توسعه با رشته فلسفه اقتصاد اسالمي در مقطع دكتري و دو گرايش فقه االقتصاد و الگوي توسعه اسالمي 

. را در مقطع كارشناسي ارشد برگزار نمايدايراني–رويكرد اسالمي 


