همايش «نظام مالي اسالمي» ،ويژه بزرگداشت مقام علمي استاد فرهيخته دانشگاه مفيد
مرحوم دكتر محمدنقي نظر پور (ره)

 فراخوان مقاله:

 مصاحبه روابط عمومي دانشگاه مفيد با دبير علمي همايش:
با توجه به تصميم مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد مبني بر برگزاري بزرگداشت علمي استاد فقيد دانشكده
اقتصاد دانشگاه مفيد ،حجت االسالم و المسلمين مرحوم دكتر محمد نقي نظر پور (ره) ،با عنوان همايش «نظام مالي
اسالمي» در بهمن ماه  ،1397روابط عمومي دانشگاه مفيد ،مصاحبه اي با دكتر محمدرضا يوسفي شيخ رباط ،دبير
علمي اين همايش به انجام رسانده كه متن آن منتشر مي گردد.

 -1برگزاري اين همايش مبتني بر چه زمينه هايي است و چه اهدافي را دنبال مي كند؟
واقعيت اين است كه در سراسر دنيا برگزاري بزرگداشت براي اهل علم ،كاري مرسوم است .اما با بزرگداشتهايي
كه ما در ايران برگزار ميكنيم متفاوت است .بزرگداشت هايي كه ما برگزار ميكنيم عموماً به تعريف و تمجيد و اين
قبيل موارد محدود مي شود ،اما بزرگداشت هايي كه در كشورهاي توسعه يافته برگزار مي شود ،بيشتر به بررسي علمي
موضوعاتي كه مورد عالقه نويسنده و محقق بوده و وي در زمينه آنها مطالعه ،تحقيق و كار كرده است متمركز است
و معمول اين است كه بزرگداشت هاي علمي به موضوعات با ارزش مورد تحقيق ،مي پردازند .بعنوان مثال ساالنه
نشستهايي در انگليس براي كينز ( )John Maynard Keynesوجود دارد ،ولي در اين نشست ها كسي نمي آيد بگويد
كه كينز آدم خوبي بود و كارهاي مهمي انجام داد ،بلكه محققان در اين نشست ها ،به مباحث علمي روز مي پردازند.
يا مثال در حوزه فلسفه ،نشستهاي ماهانه جان الک ( )John Lockeبرگزار مي شود .اين نشستها قريب به  ۸۰سال
است كه برگزار مي شود كه اين قبيل برنامه ها تبديل به يك رفرنس مهم براي مراجعه اهل علم است .مرادم از ارائه
اين مثالها اين بود كه برگزاري بزرگداشت ها و همايش ها بايد به نحوي باشد كه بتواند دردي از جامعه را دوا كند.
در رابطه با اين همايش بايد چند نكته ذكر كنم:

اول اينكه مرحوم دكتر نظر پور در شرايطي از دنيا رخت بربستند كه در حال بالندگي ،رشد و باروري علمي خيلي
خوبي بودند .ايشان از طرف بسياري از مجامع علمي دعوت به همكاري مي شدند ،در دانشگاه هاي مطرح كشور در
آمد و شد بودند ،بارها براي سخنراني علمي پيرامون اقتصاد اسالمي و ديگر امور علمي مربوط به تخصصشان ،در
نهادها و سازمان ها حضور مي يافتند و حتي دانشگاه هاي مختلفي براي عضويت در هيات علمي از ايشان دعوت مي
كردند .ايشان عضو شوراي فقهي بانك مركزي بودند و در نهايت ايشان نوآوري هايي در زمينه هاي علمي كاري
خود داشتند .ايشان مي توانستند خدمات بيشتري را عرضه كنند كه متاسفانه به دليل صانعه تصادف به ديار باقي شتافتند.
دوم اينكه ايشان فوق العاده پركار و متمركز كار ميكردند .كار عمده ايشان در حوزه بانكي و مالي بود و بر اين اساس
هر كاري را انجام ميدادند ،با توجه به زماني كه در اختيار داشتند به اين حيطه مربوط مي شد .هرچند گاهي اوقات
بر اساس اقتضائات و شرايط ،پايان نامه هاي خارج از چارچوب مالي و بانكي را نيز مي پذيرفتند ولي عمده كارشان
بر امور مالي و بانكي متمركز بود و آثار خوبي هم از خود به يادگار گذاشتند و اين نكته بود كه ما را وا مي داشت كه
از نوع بزرگداشت هايي كه براي ديگر شخصيت هاي علمي گرفته مي شود براي ايشان نيز برگزار نماييم.
نكته سوم اين است كه دانشگاه مفيد يك دانشگاه ديني است .امروزه هم بحث هاي ديني با حوزه هاي بانكي و حوزه
هاي پولي و مالي بسيار آميخته شده است ،لذا برخي از اعضاي هيات علمي دانشگاه با نهادهاي مالي مانند بورس و
غيره همكاري دارند .به همين دليل ،حوزه هاي مالي و بانكي مورد عالقه دانشگاه مفيد نيز هست.
نكته آخر هم اينكه اساساً موضوعات پولي و بانكي مسئله روز ما هستند و ما خواسته ايم كه در اين همايش ،اين موارد
را با هم تلفيق كنيم .به اين معني كه بزرگداشت دكتر نظرپور ،از نوع بزرگداشت علمي است نه صرف تعريف و
تمجيد و كار اين همايش احترام به جناب آقاي دكتر نظرپور با پرداختن علمي به دغدغههايي است كه ايشان در اين
زمينه ها داشتند و اينكه رسالت دانشگاه مفيد ورود علمي به حوزه هاي بانكي و مالي است كه امروزه موضوعات
مبتالبه جامعه است .همه اين موارد باعث شد كه ما به اين سمت برويم تا همايشي در بهمن ماه  1397با عنوان «نظام
مالي اسالمي» براي بزرگداشت علمي مرحوم دكتر نظر پور برگزار نماييم.

 -2در فراخوان اين همايش  13محور براي نگارش مقاالت درج شده است .مبنا و هدف كميته علمي همايش براي
انتخاب اين محورها چه بوده است؟ آيا محورهاي همايش در راستاي عاليق تحقيقي دكتر نظر پور هستند يا موارد
ديگري مد نظر كميته بوده است؟

براي پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه آقاي دكتر نظر پور يك شخصيت علمي پركاري بودند .از ايشان حدود 1۰
جلد كتاب و قريب به  ۸۰مقاله علمي به يادگار مانده است .در رابطه با انتخاب محورها ،ما محورها را بر اساس عاليق
تحقيقي و پژوهشي ايشان كه در آثارشان موجود است و به مباحث روز نيز مي پردازند انتخاب نموديم .براي اين كار
با بررسي آثار ايشان ،حوزه هايي را كه زحمت كشيده بودند و پيرامون آنها پژوهش كرده بودند را استخراج و آنها را
كه به نحوي مسئله روز نيز بودند به شكل محورهايي كه در فراخوان مقاالت همايش درج گرديده ،ذكر كرديم .از
نويسندگاني كه براي اين همايش مقاله ارسال مي دارند نيز توقع داريم كه به اين موضوعات نه فقط به ديده تحقيقيِ
صرف ،بلكه به ديده كاركردي و رفع معضالت موجود نيز نگاه كنند تا انشاءهلل بتوانيم در حوزه مالي و بانكي كه
دغدغه عمده مرحوم دكتر نظرپور بوده ،گام هاي عملي برداريم.
 -3آيا نهادها و ارگانهاي ديگري غير از دانشگاه مفيد در برگزاري اين همايش مشاركت مي كنند؟
بله ده نهاد ديگر با ما در برگزاري اين همايش همكاري مي كنند .اين نهادها عبارتند از:
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران؛ سازمان بورس اوراق بهادار؛ سازمان سَمت؛ مركز تحقيقات اسالمي مجلس؛
انجمن اقتصاد اسالمي ايران؛ انجمن اقتصاد اسالمي حوزه علميه قم؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ دانشگاه قم؛ پژوهشگاه
فرهنگ و انديشه اسالمي؛
اين نهادها ،از جمله نهادهايي هستند كه آقاي دكتر نظرپور به گونههاي مختلفي با آنها ارتباط علمي و اجرايي داشته
اند .به عنوان نمونه ايشان عضو شوراي فقهي بانك مركزي و مدير گروه اقتصاد اسالمي سازمان سمت بودند .همچنين
ايشان در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عضو كميته هيئت تحريريه مجله جستارهاي اقتصادي و عضوكميته علمي اقتصاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بودند .عضو هيات تحريريه مجله اقتصاد اسالمي نيز بودند .همكاري مرحوم دكتر نظرپور
با سازمان هاي نام برده نشان دهنده اين است كه ايشان داراي مقبوليت علمي در جاهايي غير از دانشگاه مفيد نيز بودند.
ما براي اين همايش به هر كدام از اين موسسات پيشنهاد داديم با اشتياق اين پيشنهاد همكاري را مي پذيرفتند.
 -4راجع به مقاالت پذيرفته شده در اين همايش چه تمهيداتي انديشيده شده است؟ آيا رايزني براي اخذ درجه مقاالت
صورت گرفته يا خير؟
ابتدائا بايد عرض كنم كه اخذ اعتبار علمي  -پژوهشي براي مقاالت همايش ،نيازمند رايزني هاي فراوان با وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري است و اين كار ما را يك مقداري سخت ميكند .اما با توجه به صحبت هايي كه با مسئولين
مربوطه در سازمان سمت داشته ايم ،سازمان سمت همكاري در چاپ مقاالت را پذيرفتند .اما همانگونه كه مي دانيد
سازمان سمت قالب هاي خاصي براي چاپ آثار دارد .آنچه در ذهن ماست اين است كه با توجه به جايگاهي كه

سازمان سمت در انتشار و توزيع كتاب در نهادهاي دانشگاهي دارد مي تواند بحث اعتبار چاپ مقاالت را پشتيباني
نمايد.
 -5در پايان اگر نكته اي مد نظرتان هست بيان بفرماييد.
همانگونه كه مستحضريد هفتم بهمن ماه سالروز درگذشت مرحوم دكتر محمد نقي نظر پور (ره) است و با توجه به
اينكه مراسم سالگرد ايشان و حضور بر سر مزار در اين روز برگزار مي گردد ،تصميم برگزار كنندگان همايش بر اين
است كه ما همايش را بعد از مراسم سالگرد و در هفته دوم يا سوم بهمن اجرا نماييم .در پايان جا دارد من از مقام
معنوي و اخالقي آن فقيد سعيد نيز ياد كنم چرا كه ايشان ،صرف نظر از مقام علمي شان به لحاظ صفاي باطن و از نظر
اخالقي انسان بسيار فرهيخته اي بودند و ويژگي هاي ممتازي داشتند .خداوند متعال قرين رحمتش فرمايد .انشاءهلل
شخصيت هاي علمي در اين همايش حضور خواهند يافت و به ياري خداوند ما بتوانيم برنامه اي در شأن آقاي دكتر
نظر پور برگزار كنيم .همچنين روز و ساعت دقيق همايش نيز از طرف روابط عمومي دانشگاه مفيد اعالم خواهد شد.

 مختصري از زندگي نامه حجت االسالم دكتر محمد نقي نظرپور (ره)

دكتر محمد نقي نظر پور در سال  1342در شهرستان آمل و در خانوادهاي مذهبي چشم به جهان گشود .تحصـيالت
ابتـدايي ،راهنمـايي و دبيرسـتان را در همان شهر گذراند و در سال  13۶1و در سن  2۰سالگي بـه جبهـه هاي جنـگ
تحميلـي رهسپار شد و در عمليات رمضان در منطقه شلمچه شركت نمود .پس از ورود به حوزه علميه نيز بارها در

جبهههاي نبرد حق عليه باطل شركت نمود .ايشان پس از اخـذ ديپلم رياضي فيزيك به جهت عالقمندي فراوان به
دروس حوزوي و متاثر از فضاي معنوي انقالب اسـالمي و اخـالق و منش واالي آيت ااهلل شهيد دكتر بهشتي و آيتااهلل
جوادي آملي وارد حوزه علميه شـد .چنـد مـاهي در حـوزه علميـه مشهد و حدود يك سال و نيم در حوزه علميه
حضرت ولي عصر(عج) خوانسار و سپس در حوزه علميه قـم ،دروس مقـدمات و سطوح عاليه را تلمذ نمود و همزمان
و پس از گذراندن دروس مقدماتي فلسـفه ،برخـي مباحث عالي فلسفه را در محضر آيتااهلل جوادي آملي و آيت ااهلل
حسن زاده آملـي فـرا گـرفت .همچنين مرحوم دكتر نظرپور از سال  13۶7در دروس خارج فقه مرحوم آيت ااهللالعظمي
تبريزي ،آيت ااهلل جوادي آملي و آيتااهلل كريمي و دروس اصول آيتااهلل العظمي وحيد خراسـاني و مرحـوم آيت
ااهلل العظمي فاضل لنكراني و آيت ااهلل سبحاني شركت نمود .ايشان همزمان با تحصيل دروس حـوزوي در سـال 13۶۸
پـس از موفقيـت در آزمـون دانشـگاه مفيـد در رشـته اقتصـاد نظـري تحصيالت دانشگاهي را آغاز كرد؛ در سال 1373
از دوره كارشناسي فارغ التحصيل شد و در همان سال با شركت در كنكور سراسري كارشناسي ارشد در رشته توسعه
اقتصـادي و برنامـه ريـزي دانشـگاه عالمـه طباطبـايي پذيرفتـه شـد .در سال  137۶با دفاع از پايان نامه خود تحت عنوان
(ارزشها و توسعه ،بررسي موردي قـانون اساسـي جمهـوري اسالمي) از مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل گرديد
و از شهريور سال  137۶به عنوان عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد فعاليت پژوهشي و آموزشي خود را
آغـاز كـرد.
ايشان در مهـر مـاه  13۸۰پـس از شـركت در آزمـون دكتـري اقتصاد ،تحصيالت خود را در رشته علوم اقتصادي در
مقطع دكتري در دانشگاه مفيد آغاز نمود .گرايش دكتر نظرپور در دوره دكتري عالوه بر خرد و كالن ،اقتصاد پولي
به عنوان گرايش اصلي و اقتصاد اسالمي به عنوان گرايش فرعي بـود .در سـال  13۸7از رساله خود تحت عنوان
«ماهيت فقهي و كاركرد بانكي عقد استصناع و معرفي اوراق استصناع ابـزاري بـراي سياسـت مالي و پولي» دفاع نمود
و موفق به اخذ درجه دكتري شد .دكتر نظر پور با تالش و پشتكار فوق العاده اي كه داشت همزمان دورس حوزوي
و دانشگاهي را پيگيري مي كرد و به اين دليل بود كه از صاحبنظران برجسته در زمينه مطالعات اسالمي در اقتصاد به
شمار مي رفت .آن استاد فرهيخته به دليل تالش علمي و آثار فرواني كه به جامعه علمي عرضه داشت موفق به دريافت
رتبه دانشياري در دانشگاه مفيد شد .همچنين ايشان چندين سال معاون پژوهشي دانشگاه مفيد بودند و با مراكز مختلف
علمي و اجرايي از جمله بانك مركزي ،سازمان بورس ،دانشگاه قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،سازمان سمت و ...
نيز همكاري هاي مختلف داشتند .حجت االسالم دكتر محمدنقي نظر پور ،استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد در 7
بهمن ماه  139۶در حالي كه براي شركت در همايشي علمي رهسپار نجف اشرف بود ،بر اثر سانحه تصادف جان به
جان آفرين تسليم كرد .روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

