
  

نيا غر هاودياصاالسالم والمسلمين عليبا حضور حجت» رويكرد شناختي در تحليل اقتصاد اسالمي«نشست نقد و بررسي كتاب 

 12		شنبه االسالم والمسلمين سعيد پناهي، پژوهشگر اقتصاد اسالمي و جواد توكلي، اقتصاددان عصر روز (سهكتاب)، حجت (مولف

 پژوهشگاه و شناختي هايفناوري و علوم توسعه ستاد جمهوري، رياست فناوري و علمي معاونت كتاب، خانه موسسه مشاركت با) آذر

رويكرد «نيا، نويسنده كتاب اصغر هادوياالسالم والمسلمين عليحجت .شد برگزار قلم اهل سراي در اسالمي انديشه و فرهنگ

و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي با بيان مطالبي درباره افتصاد » شناختي در تحليل اقتصاد اسالمي

د؟ اين پرسش كنين بود فرايند ذهن چيست و ذهن چگونه عمل ميترين سوال ادر علوم شناختي بشر گفت: در اواخر قرن بيستم مهم

اي شاخه شناسي و فلسفه شد وهاي كامپيوتر، روانباعث شد شش رشته علمي درگير پاسخ به سوال شوند و حاصل اين سوال رشته

قاد د اسالمي نيز در اين نشست با اعتاالسالم والمسلمين سعيد پناهي، پژوهشگر اقتصاحجت .به وجود آمد» علوم شناختي«از علم با نام 

در كتاب  شود، گفت: ادبيات غالب در رويكرد شناختي كهبر اينكه علم اقتصاد شامل دو مقوله اقتصاد شناختي و رويكرد شناختي مي

كه پا را فراتر » رااقتصاد رفت«داريم با عنوان 		كند. بحثيشود كه انسان چگونه شناخت پيدا ميآمده بيشتر به اين موضوع محدود مي

كند كه چه مباحثي در رويكرد شناختي و اقتصاد رفتاري مطرح است. خوشبختانه هم در گذارد و درباره اين موضوع بحث ميمي

 فتارير اقتصاد حوزه در رايج ادبيات هم نويسنده	اند.اقتصاد اسالمي و هم در اقتصاد غير اسالمي در ايران سريع وارد اين ماجرا شده

محمدجواد توكلي، پژوهشگر و اقتصاددان از ديگر سخنرانان اين نشست بود كه با بيان اينكه در  .است كرده آوريجمع خوبي به را

از مرزهاي دانش به اقتصاد نگاه شده است، گفت: مبحث علوم رفتاري به تازگي » رويكرد شناختي در تحليل اقتصاد اسالمي«كتاب 

وبرو ها به خصوص اقتصاد با شصت سال وقفه رقول يكي از متفكران، در مباحث جديد در همه رشتهدر اقتصاد متعارف شده است. به 

 كنيم. با توجه به تقويت ارتباطات فواصل ما در كتاب كم شده و به تازگيهستيم و مباحث منسوخ را به عنوان بحث جديد مطرح مي

  .زمينه قلم زده استايم و نويسنده كتاب هم در اين در مرزهاي دانش حركت كرده

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

نقد و بررسي كتاب رويكرد شناختي در 

  تحليل اقتصاد اسالمي
  هزار تومان 600  كارت هديه 3اهداي

و  اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 

  پشتيباني

 تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي

   ومجري

هزار  500ميليون و 1

  تومان

  جمع كل
ار هز 100ميليون و  2

  تومان

  

  

  

  

  

  


