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  شناسي علمي، آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران كنگرة ملي علوم انساني و آسيب
  

  گزارشي از پيش همايش گروه اقتصاد 
  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

  
در جهت تبيين اهداف و راهبردهاي كنگرة ملي علوم انساني، گروه اقتصاد شوراي بررسـي متـون و    

نظران رشتة اقتصاد، در  ايش خود را با حضور جمعي از اساتيد و صاحبكتب علوم انساني اولين هم
شناسـي علمـي،    در اين همايش كه تحت عنـوان آسـيب  . تاريخ  ديماه  در مشهد مقدس برگزار كرد 

هاي توليد علـم در ايـن رشـته برگـزار شـد، اسـاتيد مختلـف         آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد و راه 
  .سي و الزامات توليد علم در اين رشته پرداختندشنا هاي كشور به آسيب دانشگاه

دران آسـيب      شگاه مازـن شناسـي علـم اقتـصاد و     موضوع سخنراني دكتر احمد برادران هاشـمي از داـن
دكتر برادران با طرح مسايلي در خصوص آموزش علم اقتصاد . سازي و توليد علم بود ضرورت بومي

سازي آن بر تبيين مشكالت و معضالت آموزش  يهاي بوم شناسي اين آموزش و راه  در ايران، آسيب  
ه    وي با طرح اين مسئله كه مراد از بومي . اقتصاد در ايران پرداخت    سازي به معناي جـايگزيني آن ـب

جاي علم اقتصاد نيست بلكه مكمل بودن اين علم است به اين مسئله تاكيد كردند كه در هر معرفتي 
ه چنـد    نظريه. رية خاصنظرية عام و نظ. دو نوع نظريه وجود دارد      هاي عام علم اقتصاد داراي تجرـب

هاي خرد و  اما تئوري. اند ها در جهان پذيرفته قرني است و ملزومات و مسلماتي را در اين نوع نظريه
بومي و ضرورت وجود يك جريان اصلي تفكر در اين رابطه در كشور از جمله نقاط صنفي است كه 

رادران    با طرح ديدگاه. نتوانسته است بر آن فائق آيدهنوز آموزش علم اقتصاد در كشور     هاي دكتـر ـب
  .شناسي اين ديدگاه پرداختند هاشمي، اساتيد حاضر در اين نشست به آسيب

وع       دكتر الياس نادران استاد دانشگاه تهران صرفنطر از مسايل آموزش نگاه به مباني علم اقتـصاد و ـن
ستند      و آسيبنگرش به علوم اجتماعي را نقطه عزيمت چالش  نگـاه  . شناسي ايـن علـم در ايـران داـن

ترين معضل علوم انساني  هاي اجتماعي مهم ارزشي به پديده مكانيكي به مسايل اجتماعي، و نگاه غير   
  .در ايران است

سازي به معناي آن نيست كه مثالً به جاي آمريكا بنويسيم ايران و به جاي  به اعتقاد دكتر نادران بومي 
نگاه ما به علم نگاه ابزاري باشد تا وقتي . بلكه اصل مسئله نگاه به انسان است. ود ريالدالر نوشته ش

و مطلوبيـت  ) ع(افتد وقتي استادي مسئله شهادت امام حسين  با تغيير مفاهيم هيچ تحولي اتفاق نمي     
سـازي و اسـالمي    يم كه خطاي اينگونه بوميكند بايد بفهم آب را از جنبه اقتصادي يكسان تحليل مي 
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تا وقتي نوع نگاه ما به علم اقتصاد عوض نشود، نبايد اميد . ها تا كجا دامن ما را خواهد گرفت سازي
گوييم ربا، نرخ بهره و سود بد است اما اقتضائات نمادي  سالهاست كه مي. به دگرگوني داشته باشيم   

شگاه    .  اساساً پديد نياورديمآنرا كه ضروري نيز بوده است در جامعه      وري از داـن دكتر اسـماعيل ابوـن
هاي جدي نظام آموزش و پرورش در  مازندران عدم توجه به آموزش دوران متوسط را يكي از چالش
آموز و در نتيجـه   اي جز تبديل دانش ده حوزة علوم انساني تلقي كردند و بازسازي اين نظام را كه باز   

دادن درج مقاله  دكتر ابونوري شرط قرار. دارد از عوامل اصلي قلمداد كردنددانشجو به انبار حفظيات ن
  .خواندند» سازي  بومي ضد« را ضربه به مجالت و مقاالت داخلي و توليد علم در ايران و آنرا ISIدر 

سهم ناچيز اقتصاد ايران در آموزش دروس رشـته اقتـصاد و حـذف آنهـا حتـي در آزمـون از ديگـر           
مباحث و آموزش % 30با وجوديكه . عباس موسويان به تبيين آن پرداختند ه دكتر سيدمعضالتي بود ك

شجو حتـي از    . هاسـت  ها مربوط به اقتصاد خود آن كـشور  رشتة اقتصاد در اغلب كشور  در ايـران داـن
اچيز شـمرده     . درآمد كشور خبر ندارد  دك و هـم ـن سهم اقتصاد ايران در اغلب متون اقتصادي هم اـن

  .شود لب مثالها از اقتصاد آمريكا و اروپا آورده ميشود و اغ مي
 ضرورت باز كردن فضا براي  اي از نظرات اساتيد عالوه بر اقتصاد ايران، دكتر رزمي ضمن تاييد پاره

  .اي را يكي ديگر از نكات مهم در ارتقاء اين رشته تلقي كردند آموزش اقتصاد استاني يا اقتصاد منطقه
علوم انساني بوده و هستند، فقـدان يـك    هاي غير ن وزارت علوم عموماً از رشته بدليل اينكه گردانندگا  

ها،  سال يا ده سال آينده وزارت علوم با دانشگاه معاونت استراتژيك كه بيايد و تبيين كند كه در پنج     
ها و ساير مؤسسات خود در پي كسب چه نتايجي است، متاسفانه لطمات جبران ناپذيري  پژوهشگاه

شود امـا در حـوزة    هاي پژوهشي به كارهاي فيزيكي داده مي اغلب بودجه.  وارد كرده است به كشور 
رو هـستيم    پردازي و نظريه    تئوري اگـر اسـتادي   . سازي در حوزه علوم انساني با فقدان اعتبـارات روـب
ين مسايل اي ندارد كه دنبال حل ا اي داشته باشد در ارتقاء او تاثيري ندارد بنابراين ديگر انگيزه  نظريه
رو در بخـش    انداز به هيچ استادي نمي در حوزة علوم انساني بدليل فقدان چشم . برود توان گفت كه ـب

  .پژوهش كار كن
هايي بود  از ديگر چالش...  در علوم انساني و IsIشيوة ارزيابي اساتيد، تكيه بر مقاالت منتشر شده در 
  .كه در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت


