یادی از استاد فقید جناب حجتاالسالم
دکتر محمدنقی نظرپور
تاالسالم و المسلمین دکتر محمدنقی نظرپور سال  ۲۴۳۱در شهرستان آمل در
حج 
خانوادهایمذهبیمتولدشـدوتحصـیالتخودرادرهمانشهرگذراند.ایشانپساز

اخـذ دیپلم ریاضی فیزیك به جهت عالقه مندی فراوان به دروس حوزوی وارد حوزه
علمیهقمشـدو دروسمقـدماتوسطوحعالیرامحضراستادانیهمچونحججاسالم
و آیات شریعتی ،روحـانی ،ابـنالرضـا ،رفیعیـان ،تقدیری ،اشتهاردی ،محامی ،وجدانی
،بنـیفضـل،دوزدوزانـی،اعتمادیوصالحیمازندرانیتلمذکردوهمزمان

فخـر،سـتوده
و پس از گذراندن دروس مقدماتی فلسـفه ،برخـی مباحث عالی فلسفه را در محضر
اهلل العظمی تبریزی ،آیتاهلل العظمی
ایشان از سال  ۲۴۳۱در دروس خارج فقه آیت 
اهللالعظمیوحیدخراسـانیوآیتاهلل

جوادیآملیوآیتاهللکریمیودروساصولآیت

العظمیفاضللنكرانیوآیتاهللسبحانیشرکتنمود .

مرحوم دکتر نظرپور همزمان با تحصیل دروس حـوزوی ،سـال  ۲۴۳۱در دانشـگاه
مفیـددررشـتهاقتصـادنظـریتحصیالتدانشگاهیراآغازکرد .در سال ۲۴۱۴ازدوره
کارشناسیفارغالتحصیلشد  وهمانسالدرمقطعارشدوارددانشگاه عالمـهطباطبـایی

ارزشها و توسعه ،بررسی

شد و در سال  ۲۴۱۳با دفاع از پایاننامه خود تحت عنوان «
فارغالتحصیلگردید وازشهریورسال۲۴۱۳
موردیقـانوناساسـیجمهـوریاسالمی»  
بهعنوانعضوهیئتعلمیگروهاقتصاددانشگاهمفیدفعالیتپژوهشیوآموزشیخودرا
آغـازکـرد .ایشاناز مهـرمـاه ۲۴۱۱تحصیالتخودرادررشتهعلوماقتصادیدرمقطع
دکتریدردانشگاهمفیدادامهداد وسرانجـامدرسـال ۲۴۱۱ازرسالهخودتحتعنوان
« ماهیت فقهی و کارکرد بانكی عقد استصناع و معرفی اوراق استصناع ابـزاری بـرای
سیاسـتمالیوپولی»دفاعنمود .

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سال هیجدهم /شماره  /69بهار 1397

اهللحسنزادهآملـیفـراگـرفت .


اهللجوادیآملیوآیت

آیت
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ایشانهموارهعمرشریفوبابرکتخویشرادرمسیرتدریسوتحقیقدرحوزههای

تدویندههاکتابومقاالت

بانكداریاسالمیواقتصاداسالمیسپریکرد کهحاصلآن ،
بهیقین میتوان گفت کمتر محقق و اندیشمندی در حوزه
علمی ارزنده شده است  .
تاالسالم دکتر محمدنقی
بانكداری اسالمی وجود دارد که با آثار باارزش مرحوم حج 
نظرپورآشنانباشدیاازآناستفادهنكردهباشد .
ایشان سالها عضو شورای مشورتی فقهی بانك مرکزی بود و خدمات ارزندهای از
خود در اینشورا بر جای گذاشت .معاون پژوهشی دانشگاه مفید ،مدیر گروه اقتصاد و
دبیر کمیته تحصیالت تكمیلی گروه اقتصاد دانشگاه مفید ،مدیر داخلی مجله علمی ـ
پژوهشینامه اقتصادي مفید ،عضوشورایعلمیگروهاقتصادپژوهشگاهفرهنگواندیشه
مسئولیتهایعلمی و مدیریتی ایشانبوده

اسالمی و پژوهشگاهحوزهودانشگاه ازدیگر
6

است.
یكیدیگراز مسئولیتهایایشانفعالیتدرهیئتتحریریهفصلنامه اقتصاد اسالمی

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /عباس عربمازار

مقاالتایشان،ازارزیابیهایمقاالتوحضورفعالدر

بودکهمجلهعالوهبراستفادهاز
جلساتتحریریهبهرهمیبرد .

درپایانضمنطلبآمرزشالهیبرایآنعزیزسفرکرده،نظرمخاطبانرابرعناوین
مقاالتی که از ایشان در مجله اقتصاد اسالمی منتشر شده است ،جهت بهرهمندی
جلبمینماییم :

عالقهمندانبهحوزهاقتصاداسالمی
سرمایهگذاریخارجیواستقاللوعزّتاسالمی(ش)۴؛

.۲
آزمونهایتجربیدراقتصادوکاربردآندراقتصاداسالمی(ش)۲۱؛

.۱
 .۴اوراقبهاداراستصناع(سفارشساخت)ابزاریبرایسیاستپولی(ش)۱۱؛
مشكالتوراهحلّها»(ش)۱۱؛

 .۳عملیاتبازاربازازطریقاوراقاستصناع«
 .5چگونگیکاربردعقداستصناعدرقانونعملیاتبانكیبدونربا(ش)۴۱؛
 .۳فرهنگاعتمادسازدراندیشهدینیونقشآندرتوسعهاقتصادی(ش)۴۲؛
 .۱طراحیصندوقسرمایهگذاریمشترکاسالمیدربازارسرمایه(ش)۴۴؛
بانكهای
 .۱نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی  
اسالمی(مطالعهتجربهچندکشوراسالمی)(ش)۴۳؛

 .9سرمایهاجتماعیوتوسعهاقتصادی(مشارکتاجتماعیازمنظراسالم)(ش)۴۱؛
 .۲۱گسترهاثرگذاریفرهنگاسالمیبرتوسعهاقتصادی(ش)۴۱؛
 .۲۲بررسیفقهیوکاربردیعقدتورقدربانكداریبدونربا(ش)۴9؛
 .۲۱امكانسنجیفقهیطراحیاسنادخزانهاسالمیدربازارهایمالیاسالمی(ش)۳۱؛
 .۲۴تأثیربحراناقتصادیجهانبربانكداریاسالمی(ش)۳۱؛
شاخصهای ممنوعیت غرر در عملكرد بانكداری بدون ربا در ایران

 .۲۳بررسی 
(مطالعهموردیبانكتجارتمشهدمقدس)(ش)۳۴؛
بانكهایاسالمیوغیراسالمی(مطالعهموردی:تأثیربحران
 .۲5مقایسهتطبیقیکارایی 
()۱۱۱9-۱۱۱۱ش)۳۳؛
شرکتهایبیمهبهبازارسرمایه(ش)۳۱؛

 .۲۳صكوکمشارکتجهتانتقالریسك
نبانكی(شماره)۳9؛
 .۲۱نقشبانكمرکزیدراعمالسیاستپولیبهوسیلهبازاربی 
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 .۲۱بررسیفقهیتضمینسرمایهدراوراقمشارکت(ش)5۱؛
 .۱۱بررسیقراردادمشارکتمدنیبانكمرکزیازدیدقواعدفقهی(ش)5۱؛
کانالهای اثرگذاری سیاست پولی بربخش واقعی درچارچوب
 .۱۲بررسی تطبیقی  
اقتصادنئوکالسیكواسالمی(ش)۳۲؛
 .۱۱تحلیل نظری الگوی بانكاسالمی دبی (راهبردهایی برای اصالحقانونبانكداری
ایران)(ش)۳۱؛
 .۱۴کاربرداقتصادآزمایشگاهیدرتخصیصمنابعبانكی(قراردادهایبانكی)(ش)۳۴؛
 .۱۳نقش منابع تملیكی در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانكی
(ش)۳۳؛
 .۱5بررسیکاربردقاعدهشرطدرقراردادهایبانكی(ش)۳5؛
اولویتبندیعواملمؤثربرکژگزینیوکژمنشیدربانكداریبدونربا(ش .)۳9

.۱۳
روحششادویادشگرامیباد .
هیئتتحریریهفصلنامهعلمیـپژوهشیاقتصاداسالمی


فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /یادي از استاد فقید ...

سنجشاثرمذهببررفتارمصرفکننده(مطالعهموردیزناناصفهان)(ش)5۳؛

.۲9

