
 

  
  
  
  
  
  

  گوناگون بخش
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  هاي نشر اقتصاد اسالمي معرفي تازه .1
   قان اقتصاد اسالمي حوزة علمية قمانجمن محقّ .2
  در حوزة اقتصاد اسالمي في كتاب سال جمهوري اسالمي ايرانمعرّ .3
   در حوزة اقتصاد اسالمي  ه حوزة علميةبرگزيدفي كتب معرّ .4
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 هاي نشر اقتصاد اسالمي  ي تازهمعرف
  

  اسالم ديدگاه ازي اقتصاد انسان :نام كتاب

 نيا يهادو اصغر يعل :فمؤلّ

   اسالميةسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديش :ناشر

 1382 :چاپ اول

  يوزير :قطع

  ص 332 :تعداد صفحات

  ريال 17000 :قيمت

 از مـصرف  و توزيـع  و توليـد  ةحـوز  سـه  در را يانـسان  ةجامعـ  و انسان رفتار اقتصاد، علم
 و انساني  رفتارها در انسان بهي  فلسف نگرش نوع ترديد، يب .كند يم تحليل  كالن و خرد ديدگاه

ـ  آن دامـان  در اقتصاد علم كهي  دار سرمايه مكتب.است رمؤثّ اوي  رفتارها تحليل نيز  يافتـه  دتولّ
 .كند يم تحليل اقتصاد ةحوز سه در را انساني رفتارها خاص،ي نگاه با است،

 ديگـر ي  سـو  از و است خودخواهي  سوي از كه بيند يمي  مادي  موجود را انسان مكتب، اين
ي گراي لذّت انسان مكتب، اين انسان نتيجه، در دهد؛ يم تشخيص را خود مصالح  يهركس از بهتر
تـشخيص  خـود  كهي  سعادتي  سو به برداشته، گامي  بشر تجربه و  علمي  عصا با كه استي  ماد 
ي الگـوي  نگـرش،  نـوع  ايـن  حاصـل  .است درحركت شود، يم تعريف ماده حصار در و دهد يم



 

186  

ال 
س

رم 
چها

 /
ار 
به

13
83

  

 .گويند يم» ياقتصاد انساني الگو« يا» يعقالن رفتاري الگو «آن، بهي اقتصاد ادبيات در كه است

 هـا الگو ةهمـ ي  زيربنا است،ي  مبتن» يابزار عقالنيت «و» يطلب نفع «عنصر دو بر كه الگو اين
ي موجود انسان، اسالم، نگرش در كه استي  حال در ين ا .رود يم شمار بهي  اقتصادي  ها وتحليل
 سـعادت  ؛دارد توجـه  دو هـر  به و است گريز رنج و پذير لذّت گرچه .است فناناپذير وي  دوبعد
 درك يبـرا  او عقـل  كند، يم نيزتوجه مادهي  ماورا به و بيند ينم هماد عالم و دنيا اين در را خود

 .نيازداردي وح به باره اين در و نيستي كاف آخرت وي دنياي مجرّد وي ماد حقايق

 ازي  اقتـصاد ي  ها نگرش و الگوها ةمقايسي  پ در اش نويسنده تقدير قابل تالش با كتاب اين
 دري  اقتـصاد  انـسان ي  مبـان  «،»اتكلي«: بخش چهار قالب در كهاست   اسالم و  غرب جهان ديد

 دري  اقتـصاد  انـسان  «و» ياقتـصاد  انساني  الگوي  ارزياب و نقد «،»آن آثار وي  دار سرمايه اقتصاد
 . است كرده مطرح راهايي پيشنهاد اش نويسنده پايان در و شده،  ارائه» يوحيان شناخت پرتو

 

  يسيستم نگرش با توسعه اهداف :نام كتاب

  جهانيان ناصر :فمؤلّ

   اسالمية انديشسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و :ناشر

 1382 :چاپ اول

  يوزير :قطع

  ص 360 :تعداد صفحات

  ريال 35150 :قيمت

 انـد  يافتـه ي  تر كم توسعه جهاني  كشورهاتر  بيش كه شد آغازي  وضعيت در يكم و بيست قرن
 رنج دري  محيط زيستي  آلودگ وي  سياس مشاركت فقدان ،يبيكار ،يهويت يب ،ينابرابر فقر، از و
 فقـر  تـر،  بيش رفاه و سرانه درآمد و اند يافته توسعه كشورها از يبرخ مقابل، در .هستند عذاب و

ي برا سالم زيست محيط و تر، افزوني  صوري  سياس  مشاركت غالب،ي  صنعت نتمد تر، كمي  نسب
 .دارند خود جوامع مردم

 نرسـيد ي  برا بيستم قرن در كه بسياريي  ها تالش رغم  به ايران جمله ازي  اسالمي  كشورها
 عبارتنـد  ها پرسش اين ازي  برخ .هستند رو روبه  ياساسي  يها پرسش با كردند،  توسعه اهداف به
را  انـسان  ازي  نيـاز  چـه  توسـعه  اسـت؟ ي  يـافتن  دسـت  توسـعه  آيا و كدامند توسعه اهداف: از
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 توسـعه  اهـداف  كننـدگان  تعيـين  كـرد؟  تعيـين  بايـد را  ي  اهداف چه نيازها تأمين در و آورد ميبر
 واست   بهتري  اجتماع نظام  كدام هستند؟ي  عوامل چه وي  نهادهاي چه ،يهاي گروه چه ،يكسان چه
 توسـعه  نظـر  مـورد  اهـداف  بـه  تـر  سريع و كند يم حل را ها گروه منافع تضاد ،هزينه اقلحد با
ي راحـ طّ بخـش  دو در فـصل  پـنج  پيـشين ي  هـا  پرسش به پاسخي  برا نوشته، اين در رسد؟ يم 

 نيازهـا  اهداف،: مفاهيم «فصل دو شامل» يشناس روش و مفاهيم «عنوان با  لاو بخش :است شده
 .است »هاي اقتصادي، و اجتماعي ـ فرهنگي و اهداف آنان نظام: شناسي روش«و » ساز و انسان توسعه

 ايـن  .اسـت  شدهي  سازمانده فصل سه در» توسعه اهداف و اسالم «عنوان با نيز دوم بخش
ي فرهنگـ  ـي  اجتمـاع  نظـام  در توسـعه  اهـداف  «،»توسـعه  اهـداف  تحـول «: از عبارتند  فصول
 .»ايران و اسالمي فرهنگ ـي اجتماع نظام در توسعه اهداف«و» يدار سرمايه

 

  ياقتصادي ها نظام :نام كتاب

  ينماز حسين دكتر :فمؤلّ

 انتشاري سهام شركت :ناشر

 )دوم ويرايش (1382: چاپ

  يوزير :قطع

  ص 376 :تعداد صفحات

  ريال 38500 :تقيم

ي هـا  نظـام ي  بررسـ ي  هـا  روش بيـان  وي  اقتـصاد  نظـام  تعريـف  ةارائ ضمن ،كتاب اين در
 اسـت  پرداخته مبسوط طور بهي  اقتصادي  ها نظامي  گير شكل در رمؤثّ  نظريات تبيين بهي  اقتصاد

 نظـام  دوي نظـر ي  مبـان  و اصول ها، آني  عمل نتايج سازوكار ،ياقتصادي  ها نظامي  فمعرّ ضمن و
 همـان  اقتـصاددانان  نظريـات  از آن نقد در وكرده   تحليل راي  سوسياليست وي  دار سرمايه قتصادا

ي دار سرمايه اقتصاد نظام نياوردن دوام تعلّ كه رسد يم نتيجه اين به و است شده استفاده نظام
  عـدم  و گـسيخته  لجـام  رقابـت  ،يفرد نامحدودي  ها يآزاد مانند ،يافراط اصول بر تأكيد ليبرال،
ي نفـ ي  يعني  سوسياليست اقتصاد نظامي  تفريط اصول كه طور همان بوده، اقتصاد در دولت ةمداخل
 را نظـام  اين ، سرانجام، يريز برنامه تمركز و سالم رقابت نشناختن رسميت به ،يفرد  يها يآزاد

 .برهاند را آن فرجام اين از نتوانست تجديدنظرها و ها تعديل و فروپاشيد
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 و تفريط و افراط از دور بهي  اقتصاد نظامي  الگو اسالم،ي  اقتصاد نظام ينتبي ضمن پايان در
ي اقتـصاد ي  هـا  نظام سايري  متماد قرون تجربيات كه است شده ارائهي  عملي  معيارها با منطبق

 .كند يم تأييد را آن اصول نيز
 :از عبارتند كه است شده ارائه فصل نه يط بحوث اين

 در رمـؤثّ  نظريات ترين مهم«: دوم فصل ،»آني  بررسي  ها شرو وي  اقتصاد نظام«: لاو فصل
 از قبـل ي  اقتـصاد ي  هـا  نظـام  بـر ي  تـاريخ ي  مرور«: سوم فصل ،»ياقتصادي  ها نظامي  گير شكل

 تحليل«: پنجم فصل ،»يدار سرمايه اقتصاد نظام برتاريخي  ي  مرور«: چهارم فصل،  »يدار سرمايه
 وي  سوسياليست اقتصاد نظام استقرار«: ششم فصل ،»يدار سرمايه اقتصاد  نظام اصولي  نظري  مبان
هـشتم  فصل ،»يسوسياليست اقتصاد نظامي  نظري  مبان تحليل«: هفتم فصل ،»آني  تاريخ التتحو :

 .»اسالم اقتصاد نظام«: نهم فصل ،»تفكيكي معيارها وي اقتصادي ها نظام انواع«

 .استچاپ شده فاده از منابع جديد ديدنظر و استجاين چاپ با ويرايش جديد و اعمال اصالحات و ت

 

  ياسالم اقتصادي كتابشناس :نام كتاب

  يموساي ميثم دكتر :مؤلف

   اقتصاد دانشگاه تربيت مدرسةانتشارات پژوهشكد :ناشر

 1382 :چاپ اول

  يوزير :قطع

  ص 534 :تعداد صفحات

  ريال 40000 :قيمت
 458 تعـداد  وي  فارس آن، عنوان 649 تعداد كه است كتاب عنوان 2343 شامل مجموعه اين
ي كتابـشناس  ايـن  در .اسـت ي  انگليـس  زبان به آن، عنوان 1236 تعداد و اردو وي  عرب آن، عنوان
 .شودي فمعرّ 1380 سالي هاتان تا شده منتشر آثار ة يكلّ كه است شده تالش
 در (موضـوعات  براسـاس ي  ا نمايـه  ،كتاب آخر در مجموعه اين از استفاده در تسهيلي  برا
ـ  براسـاس  و) يانگليـس   و اردو ،يعرب ،يفارس كتب ـ  وي فارسـ  كتـب  در (فمؤلّ ) اردو وي عرب
 الفبـا  حـروف  ترتيب به فمؤلّ نام براساس خودي  انگليس كتب كهي  جاي آن از (است آمده فراهم
 .)است نبودهي انگليس كتاب انمؤلفي برا  فمؤلّ نمايه بهي يازن شده، تنظيم

 دوم، بخـش  در وي  فارسـ  منابع ل،او بخش در :است شده ظيمتن بخش سه در مجموعه اين
  .ها گنجانده شده است  بخش نمايه،و در پايان  و در بخش سوم، منابع انگليسي آورده،اردو منابع عربي و
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ي اسالم اقتصاد قانمحقّ انجمن
  قم ةعلمي ةحوز

  يمعرّف .أ

ي هـا  تاليـ فع تعميـق  و گـسترش  منظـور  به قم ةعلمي ةحوز ياسالم اقتصاد محقّقان انجمن
 ةحـوز  محقّقان واغلب استادان    را انجمن ايني  اصل ياعضا .شد تشكيلي  اسالم اقتصادي  علم

 دكتـرا  و ارشـد ي  كارشناسـ  سطح در اقتصاد ةرشت دري  دانشگاه  تحصيالتي  دارا كه قم علميه
 .دهند يم تشكيل ،دلنمشغو عرصه  اين در تأليف و تحقيق و تدريس به و ،هستند

 ةعلميـ  ةحـوز  دري  اسالم اقتصاد محقّقان ةماهاني  ها نشستي  برگزار ،انجمن تأسيس ةزمين
 ،بودند انجمن تأسيس فكر  به همواره ها نشست اين برگزاركنندگان .بود 1378  سال اواخر از قم
حـوزة   مـديريت  مركـز ي  پژوهـش  معاونت در وآمد   فراهم ساعدموقعيت م  82 سال در كه آن تا

 از حمايـت  و تـشكيل  بـه  كمـك  جهـت ي  علمـ ي  هـا  انجمن كميسيون نام به  يدفتر قم، علمية
 .شد تأسيسي علمي ها انجمن

 انجمـن  تأسـيس ي  اضـا تق بـا  مربوطـه  كميـسيون ي  قـانون  مراحل گذراندن از پسسرانجام  
 رخمـو  815450 شـماره ي  رسـم  نامـه  يط و موافقت» قم حوزة علمية ي  اسالم اقتصاد محقّقان«

 .شد اعالم انجمن  تأسيس مجوز 26/7/1382
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  انجمن اهداف .ب

 :است ذيل شرح به انجمن اهداف
 ؛ و توليد نظريهافزاري ق جنبش نرممنظور تحقّ تعميق، توسعه و هدايت تحقيقات اقتصاد اسالمي به .1

 ؛يعلمي هاگوو گفت و آرا تضاربي برا مناسب ةزمين ايجاد .2

 .دانشگاه و حوزه دري اسالم اقتصادي پژوهش وي آموزش نظام يافتن سامان به كمك .3
 

  سمؤس هيأتي اعضا .ج

  :است آمده ذيل جدول در) يسنّ ترتيب به (سمؤس هيأتي اعضا صاتمشخّ
 

نام ونام  رديف
تحصيالت   صادره  ت.ت  نام پدر  خانوادگي

  حوزوي
تحصيالت 
  دانشگاهي

 خارج  شاهرود  1328  محمد علي  حسن آقانظري   1
  واصول فقه

دكتراي خبرگان 
  بدون مدرك

خارج   شهرضا  1338  محمدرضا  محمدمهدي كرمي   2
  كارشناسي ارشد  واصول فقه

خارج   الهيجان  1339  غالمحسين  احمدعلي يوسفي   3
  كارشناسي ارشد  واصول فقه

سيدمحمدكاظم    4
خارج   سميرم  1339  سيداسماعيل  رجايي

  دكترا  واصول فقه

 خارج  آبادان  1339  عباس  مجيد رضايي   5
  كارشناسي ارشد  واصول فقه

سيدحسين    6
خارج   تهران  1340  سيدمحمد  ميرمعزي

  كارشناسي ارشد  واصول فقه

 خارج  آبادان  1341  عليدوست  محمدرضا يوسفي   7
  كارشناسي ارشد  واصول فقه

 خارج  رانيشم  1345  علي عباس  نيا ي رجاييمهد   8
  كارشناسي ارشد  واصول فقه
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  يعموم مجمع و سمؤس هيأت جلسات .د

 انجمـن  ةاساسـنام  جلسه شش يط و تشكيل 27/3/82 تاريخ سمؤس هيأت ةجلس نخستين
 انجمـن  تأسـيس ي  تقاضـا  بـا  همراهي  علمي  ها انجمن كميسيون به 6/5/82 تاريخ در و تدوين
 و كـرد  اقـدام  يعـضوگير  بـه  سمؤس هيأت مربوطه كميسيون از مجوز اخذ از پس. شد ارسال

نخستين  22/12/82 تاريخ در سپس ؛درآمدند انجمن  عضويت به طيشرا واجد محقّقان از نفر 37
  .شدند  انتخابذيلبازرسان به شرح جدول  مديره و  هيأتي مجمع عمومي تشكيل و اعضاةجلس

  
سال و محل  گينام ونام خانوادرديف

سوابق پژوهشي و  محل خدمت  مدرك تحصيلي  تولّد
  علمي

  مديره اعضاء اصلي هيأت

   شاهرود1328  حسن آقانظري   1
  واصول خارج فقه

دكتراي خبرگان بدون 
  مدرك

پژوهشكدة حوزه و 
  گروه اقتصادمدير  دانشگاه

  واصول خارج فقه   سبزوار1339  هادي عربي   2
  دكتراي اقتصاد

 پژوهشكدة حوزه و
 علمي گروه اقتصاد عضو هيأت  دانشگاه

  واصول خارج فقه   سميرم1339  سيدمحمدكاظم رجائي   3
  دانشجوي دكترا

مؤسسه آموزشي و 
پژوهشي امام 

  )ره(خميني
  علمي عضو هيأت

  واصول خارج فقه  مراغه 1339  سيدعباس موسويان   4
 كارشناسي ارشد اقتصاد

  فرهنگ  پژوهشگاه
  انديشه اسالمي و

نظامهاي  ةرئيس پژوهشكد
علمي  اسالمي و عضو هيأت
  گروه اقتصاد

  واصول خارج فقه   آبادان1339  مجيد رضايي   5
  معاون آموزشي دانشگاه و  دانشگاه مفيد كارشناسي ارشد اقتصاد

  علمي گروه اقتصاد عضو هيأت

  واصول خارج فقه   تهران1340  سيدحسين ميرمعزي   6
 كارشناسي ارشد اقتصاد

  فرهنگ  پژوهشگاه
  سالميانديشه ا و

 گروه اقتصاد و عضو مدير
  علمي هيأت

  واصول خارج فقه   آبادان1341  محمدرضا يوسفي   7
  علمي دانشگاه عضو هيأت  دانشگاه مفيد  دانشجوي دكترا

   مديره البدل هيأت اعضاء علي

  واصول خارج فقه   الهيجان1339  احمدعلي يوسفي   1
 كارشناسي ارشد اقتصاد

  فرهنگ  پژوهشگاه
  انديشه اسالمي و

معاون پژوهشكده نظامهاي 
علمي  اسالمي و عضو هيأت
  گروه اقتصاد

  واصول خارج فقه  شميران 1345  نيا مهدي رجايي   2
  كارشناسي ارشد

مركز جهاني علوم 
  مديريت جذب و پژوهش  اسالمي

  اصلي هيأت بازرسياعضاء 
  واصول خارج فقه   گرگان1340ياءالحسينيكسيدضياءالدين    1

  علمي عضو هيأت  دانشگاه مفيد دانشجوي دكتراي اقتصاد

 نيا غالمعلي معصومي   2
  واصول خارج فقه   اصفهان1340  

 كارشناسي ارشد اقتصاد
  فرهنگ  پژوهشگاه

  علمي عضو هيأت  انديشه اسالمي و
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  البدل هيأت بازرسي علياعضاء 
  واصول خارج فقه   تهران1329  آبادي محمدعلي شاه   1

  قتصادكارشناس پژوهشي ا  دانشگاه مفيد  كارشناسي

  مديره هيأت جلسات . ـه

ـ  ،گيـري  تشكيل و پـس از رأي       22/12/82  مديره در تاريخ     هيأت نخستين جلسة  االسـالم  تحج 
 و  ،ميرمعـزي دبيـر      والمسلمين آقاي  االسالم تحجرئيس،  در جايگاه   والمسلمين آقاي حسن آقانظري     

هيـأت  ،از آن   پـس .  انتخاب شـدند   امور مالي  در مقام مسؤول     ي والمسلمين آقاي رضاي   االسالم تحج   
ـ آ تـصويب و     83 سـال    ةمديره پنج جلسه برگزار كرد و در اين جلسات كليات بودج            هـاي  نامـه  يني

 .شدگذاشته ف رئيس، دبير و مسؤول امور مالي به بحث ي وظاةداخلي دربار 

 در مستقر انجمن دبير با عضويت درخواست جهت شود يم دعوت مندان عالقه از خاتمه در
 .بگيرند تماس 7830211 - 3تلفن  باي اسالم انديشه و فرهنگ پژوهشگاه اقتصاد گروه
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 ايراني اسالمي جمهور سال كتاب
 اقتصاد هحوز در

  
 شـد  برگـزار  1382 فجـر  دهه در كهي  اسالمي  جمهور سال كتاب ةدور يكمين و يستب در
 كتـاب  اقتـصاد  ةحوز در ) تاريخي ربا، ربا در قرآن و سنّت، انواع ربا و فرار از ربا            ةپيشين( ربا كتاب
   .دش شناخته 82 سال در ايراني اسالمي جمهور  سال

  ) تاريخي ربا، ربا در قرآن و سنّت، انواع ربا و فرار از رباةنپيشي( ربا :نام كتاب

 قم حوزة علمية سينمدر ةجامعي فرهنگ بخش : تأليف

  قم كتاب بوستان هسمؤس :ناشر
 1381 :چاپ اول

  يوزير :قطع

  ص 479 :تعداد صفحات

  ريال 30000 :قيمت
  

 محمدرضـا ي  آقاي  سرپرست به قم، حوزة علمية  رسينمد ةجامعي  فرهنگ بخش را كتاب اين
چـاپ      قـم  حوزة علميـة  ي  اسالم تبليغات دفتر كتاب بوستان در 81 سال در و كرد    تأليف مالك
 مجيـد ي  آقـا  فـرد،  يفراهان سعيدي  آقا موسويان، سيدعباسي  آقا كتاب ايني  اصل  محقّقان .شد

 .هستندي ميرمعز سيدحسين وي يوسفي احمدعل  آقاياني فرع محقّقان و ،يرضاي
 تاريخي ربا در كشورهاي بـا تـاريخ        ةل به پيشين   در بخش او   : فصل است  8 بخش و    4اين كتاب شامل    

 ةت دربـار  و ديدگاه اديان بزرگي چون يهوديـت و مـسيحي         ،  نظير روم، يونان، هند و ايران اشاره رفته        كهن،
 .ن پيش از اسالم تصوير شده است سپس كيفيت رباخواري در عربستا؛ربا موردبحث قرار گرفته

 .ت بحث شده استحرمت ربا در قرآن و سنّ تشريع كيفيت ةدربار تفصيل، به دوم، بخش در
 ربـا  انواع گسترده طور به و شده تشكيل ياستدالل يِفقه مباحث از ،يكلّ طور به سوم، بخش

 .است ساخته نمعي را يك هر محدوده و تحقّق وشرايط كرده بيان را
اغلـب،   آن مباحـث  و دارد اختـصاص  ربا استثنائات و ها حيله ةدربار بحث به هارمچ بخش

  .است  ياستدالل ـي فقه
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  اقتصادة در حوزهحوزة علمي ةبرگزيدكتب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سـالن  محـل  در 20/12/82 چهارشـنبه  روز كـه  حـوزه  برگزيده هاي باكت همايش پنجمين
 :كرد في اقتصاد را به شرح ذيل معرّة برگزيده در حوزهاي با كتشد،قم برگزار  هاي دارالشفا در همايش

ي فرهنگـ  بخـش  تـأليف   ،)ربـا  از فـرار  و ربا انواع سنت، و آنقر در ربا ربا،ي  تاريخ ةيشينپ (ربا .1
  ش1381 قم، كتاب بوستان ةسمؤس قم، ـ .قم حوزة علمية مدرسين  جامعه

 ،يرضاي مجيد موسويان، سيدعباس مالك، محمدرضا آقاياني  اسالم اقتصاد محقّقان ماماهت به كه
 .است هد سيدحسين ميرمعزي تأليف شفرد و با همكاري آقايان احمدعلي يوسفي و فراهاني سعيد

 انديـشه  و فرهنـگ  پژوهـشگاه  آثـار  نـشر  مركـز  ،ييوسـف ي  احمـدعل ي  آقـا  تـأليف  ،تورم و ربا .2
 .1381 بهار ،)معاصر انديشه و دانشي فرهنگ ةسمؤس( ياسالم

 انديشه و فرهنگ پژوهشگاه آثار نشر مركز ،فرد يفراهان سعيدي  آقا تأليف ،ياقتصادي  ها سياست .3
 .1381 بهار ،)معاصر انديشه و دانشي فرهنگ ةسمؤس(ي اسالم 

  .شود في مي اين مركز بررسي و در هر حوزه آثار برگزيده معرّوسيلة به شده در هر سال  منتشرهاي باكت
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