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جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه
پردازی در دانشگاه چمران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت
از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره ،دکتر
مصطفی اسماعیلی در جلسه با اعضای کمیته
دستگاهی کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره
دانشگاه شهید چمران اهواز که در این دانشگاه
برگزار شد ،اظهار کرد :رهبر معظم انقالب بارها
نسبت به مسئله کرسیهای آزاداندیشی تأکید
داشتهاند اما اینکه چرا تاکنون فضای نقد و گفتوگو
در داخل دانشگاهها شکل نگرفته ،علتهای مختلفی
میتواند داشته باشد .وی با اشاره به برگزاری جلسات
متعدد با اعضای هیأتعلمی دانشگاهها پیرامون
علل این موضوع ،گفت :فکر میکنم میتوان به
چهار دلیل اصلی در این خصوص دستیافت که
یکی از دالیل اصلی آن رودربایستیهای علمی زیاد
میان اعضای هیأتعلمی در دانشگاهها است .رئیس
کمیتههای دستگاهی هیأت حمایت از کرسیهای
نظریهپردازی علت دوم را عدم تسلط علمی برخی
اساتید و بهعبارتدیگر فقر علمی یا معرفتی عنوان
و تصریح کرد :برخی اعضای هیأتعلمی نسبت به
حوزهها و موضوعاتی که وارد میشوند ،بهطور مثال
در دانشگاهی مانند تهران ،خود را بهعنوان قطب در
رشتهای معرفی میکنند اما در یکرشته معرفی
نمیشوند و در چندین رشته به اظهارنظر میپردازند.
اسماعیلی بابیان اینکه وجه تمایز کرسیهای
نظریهپردازی با کرسیهای آزاداندیشی دانشجویی،
علمی بودن آن است ،افزود :مشکل سوم ،ترس
مسئوالن دانشگاه از راهاندازی چنین فضا و شرایطی
است که در برخی موارد به ایجاد مشکالتی منجر شده
است و البته در برخی موارد نیز بهحق بوده است اما
درهرصورت این مسئله موجب شده است که فضای
گفتوگو و نقد ایجاد نشود .وی با اشاره به اینکه
کرسیها به دودسته کرسیهای ترویجی و تخصصی
تقسیمبندی میشوند ،توضیح داد :کرسیهای
تخصصی به سه گروه کرسیهای نظریهپردازی،
نوآوری و نقد و کرسیهای ترویجی به دور گروه
کرسیهای عرضه و نقد دیدگاه علمی و مناظره علمی
تقسیمبندی شدهاند .رئیس کمیتههای دستگاهی
هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی خاطرنشان
کرد :در موضوع کرسیهای تخصصی ،مشکلی که
در بسیاری از دانشگاهها وجود دارد ،این است که
درگذشته هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی،
تأکید زیادی بر برگزاری کرسیهای تخصصی داشت،
اما اخیرا ً با تأکید بر برگزاری کرسیهای ترویجی با
رویکرد علمی ،دانشگاهها با آسانی و صالبت بیشتری
در حال برگزاری این کرسیها و ایجاد فضای
گفتوگو و نقد هستند .وی بابیان اینکه شورای
علمی تخصصی هیأت در پنج شاخه علوم عقلی ،علوم
نقلی ،علوم اجتماعی ،علوم رفتاری و هنر و معماری
مشتمل بر همه حوزههای علوم انسانی طرحنامههای
دریافتی را بررسی میکند ،ادامه داد :پس از بررسی
در این شورا ،طرحنامه رد یا تأیید میشود که البته
ممکن است تأیید به همراه اصالحیه نیز باشد.
اگر یک طرحنامه تأیید شود ،در شورای داوران و
ناقدان که توسط کمیته دستگاهی معرفیشده،
با اعمالنظر شورای علمی تصویب میشود.

گزارشی ازپیش اجالسیه
«اصول فقه ،ساختار جدید با توسعه گسرته»

حجت االسالم محمد حاجی ابوالقاسم ریاست پژوهشگاه فقه نظام؛
کرسی های ترویجی و تخصصی افق های جدید در علم فقه ایجاد می کند
پژوهشگاه فقه نظام از جمله مراکز علمی است که در حوزه
برگزاری کرسی های ترویجی فعالیت ها و اقدامات مختلفی
را در دستور کار خود قرار داده است .در این همین رابطه
گفتگویی داشته ایم با دکرت محمد حاجی ابوالقاسم ریاست
پژوهشگاه فقه نظام که منت آن را در ادامه می خوانید.
با تشکر از وقتی که در اختیارمان قرار داده اید.
موضوع فقه نظام و اهمیت نظریه پردازی در این
حوزه را چگونه ارزیابی می کنید؟
قبل از ورود به بحث نظریه پردازی الزم است ابتدا اهمیت
موضوع فقه و چیستی آن روشن شود تا پس از آن درباب
اهمیت نظریه پردازی در این حوزه توضیح دهم .علم فقه،
علمي است که به وظايف مکلفين مي پردازد و براي آن
تقسيمات مختلفي وجود دارد که از ناحيه موضوع به فقه
فردي و فقه نظام تقسيم مي شود.فقه فردي به احکام و
وظايف فردي مکلفين مي پردازد در حاليکه فقه نظام،
ناظر به احکام و وظايف اجتماعي مکلفين است .شيعه در
طول هزار و اندي سال دائما در موضع اقليت نسبت به
حاکميت قرار داشته و در کمتر زماني حاکميت به دست
شيعه بوده تا با سواالتي درباره نظامات اجتماعي مواجه
شود ،اما امروز و بعد از پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي
موضع نظامات اجتماعي به شکل بسيار عميقي مورد
توجه و سؤال حوزه هاي علميه قرار گرفته و وظيفه ي
عالمان ديني است که به آن پاسخ دهند و اگر ما به اين
سؤاالت پاسخ ندهيم و نتوانيم خواسته هاي مطلوب نظام و
کشور را در جهت ديني کردن جامعه به مردم ارائه کنيم ،با
يک خأل بزرگ مواجه خواهيم شد .جامعه ي ديني ،جامعه
اي است که نه تنها در آن افراد به صورت فردي تدين دارند
بلکه با رفتارهاي برخواسته از دين شکل گرفته و در عرصه
اجتماعي هم شاهد حاکميت نظامات اجتماعي ديني
است .برهمين اساس در شرايطي که ما تشکيل حکومت
داده ايم تالش براي فراهم آوردن نظامات اجتماعي مختلف
ضرورتي اجتناب ناپذير به شمار مي رود .پژوهشگاه فقه
نظام به عنوان يکي از مراکز حوزوي که با هدف تعميق
و گسترش فقه نظام در فضا هاي مختلف شکل گرفته
و رسالت خود را گفتمان سازي و ترويج فقه نظام در
حوزه هاي علميه و همچنين در فضاهاي دانشگاهي
می داند تالش میکند تا خالهای علمی موجود در این
حوزه را از طریق برگزاری کرسی های نظریه پردازی ،نقد،
نوآوری و مناظره و همچنین کرسی های ترویجی رفع
نماید .از این منظر کرسی های نظریه پردازی ،هم برپویایی
مباحث فقه نظام می افزاید ،هم جذابیت آن را دوچندان
می کند و هم به ایجاد نگرش های جدید در این شاخه منجر
می شود .لذا برای دستیابی به این هدف از فضالي
حوزوي که در اين زمينه داراي تحصيالت عالي هستند و
تالشهايخوبيازخودشانبهثبترساندهانداستفادهمیکنیم.
اهداف پژوهشگاه در راستای برگزاری کرسی های
نظریه پردازی و ترویجی چیست؟
يکي از اهداف مهم پژوهشگاه فقه نظام ترويج فقه نظام در
شاخه هاي مختلف حوزه هاي علميه و ايجاد درک عمومي
و گفتمان فقه نظام در حوزه ها و مشارکت در توليد فقه
نظام از طریق برگزاری کرسی های ترویجی و نقد است.
البته در محيط حوزه ،مراکز پژوهشي مختلفي به اين

رسالت اشتغال دارند ،پژوهشگاه فقه نظام هم به عنوان
يکي از پژوهشگاه ها در زمينه توليد فقه نظام تالش
ميکند .اما نکته اي که سبب مي شود اين مرکز از مراکز
ديگر متمايز باشد ،گفتمان سازي و فعاليت هاي تبليغي
ترويجي در اين عرصه هاست .به عنوان نمونه پژوهشگاه
فقه نظام مصمم است تا فضالي حوزه را با ماهيت فقه
نظام و شاخه هاي آن از طریق برگزاری نشست های
علمی و کرسی های مناظره و دعوت از انان برای حضور
در این نشست ها و حتی به عنوان ناقد کرسی ها آشنا
کند .از طرف دیگر یکی از رسالت هایی که برای خودمان
تعریف کرده ایم تثبیت مرجعیت حوزه است .چرا که حوزه
علميه به عنوان مرجع اصلي پاسخگويي به سؤاالت مردم
تا زماني که به اصلي ترين نياز هاي جامعه پاسخ ندهد
مرجعيت علمي تامي براي جامعه نخواهد داشت .امروز
اگر چه حوزه هاي علميه در عرصه سؤاالت فردي بهترين
پاسخ ها را دارند و به همين خاطر مرجعيت علمي حوزه ها
در عرصه فقه فردي انکار ناپذير است اما در عرصه مسائل
اجتماعي ورود فعالي نداشته اند و به همين خاطر مرجعيت
فعاليت هاي اجتماعي در حوزه علميه شکل نگرفته است.
علماي حوزه علميه مي توانند با توجه به منابع قرآني و
روايي غني اي که دارند با مسلح شدن به ادبيات امروز
و آگاهي به مسائل مختلفي که در عرصه اجتماع مطرح
مي شود پاسخ هاي در خور شأني ارائه کنند و در نتيجه
مرجعيت علمي حوزه در عرصه فقه اجتماع هم پديد آيد
و اگر حوزه در اين عرصه فعاليت مناسبي نداشته باشد
شاهد تسخير فضاهاي اجتماعي توسط نظريه هاي وارداتي
و الگوهاي غربي خواهيم بود .برای پیش گیری از این
آسیب احتمالی ،کرسی های ترویجی را یکی از مهم ترین
ابزارها دانستیم .به همین منظور با دبیرخانه هیأت حمایت
از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره شورای عالی
انقالب فرهنگی تفاهم نامه همکاری امضا کردیم تا این
مباحث در چارچوب نظام مندی به پیش رود.
پژوهشگاه تا کنون چند کرسی ترویجی برگزار کرده
است؟
از آنجایی که پژوهشگاه اخیرا با دبیرخانه کرسی های
نظریه پردازی تفاهم نامه امضا کرده است ،تعداد
کرسی های ما چشم گیر نیست .اما تالش ميکنيم با
فعال کردن ظرفيت هاي موجود نيازهاي فقهي نظام را در
مباحث مختلف پوشش دهیم .همانطور که اشاره کردم از
يک سو ظرفيت هاي بسيار زيادي در حوزه وجود دارد و
از سوي ديگر نظام به فعاليت هاي فقهي براي پاسخگويي
به مسايل در عرصه هاي مختلف نيازمند است ،از اين رو
به هر اندازه که الزم باشد ،از ظرفيت هاي حوزه استفاده
خواهيم کرد .شناسايي ظرفيتهاي حوزه بسيار مهم است.
به همين منظور نشريه ترويجي رصد فقه نظام تدارک
ديده شده تا ظرفيتهاي حوزه علميه شناسايي شود و از
این ظرفیت ها برای برگزاری کرسی های ترویجی استفاده
شود .اما بطور کلی تا کنون شش کرسی ترویجی با عناوین
«طراحي نظام بازار اسالم»« ،مفهوم شناسي فقه سياسي و
فقه حکومتي»« ،مهاجرت نخبگان از منظر فقه سياسي»،
«تعامل عالمان ديني با نظام اسالمي»« ،بررسي فقهي
روش عدم مغايرت در تصويب قوانين کشور» ،و «فقه
نظامات اجتماعی مستلزم صورت بندی اصل» برگزار کرده
است که با برنامه ریزی های صورت گرفته سال آتی ما،
تعداد این کرسی ها بیشتر هم خواهد شد.
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در جلسه مجمع هیأت حمایت رئوس و سرفصل
برنامههای سال آتی این دبیرخانه بررسی شد
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره ،در ابتدای
این جلسه رئوس و سرفصل برنامههای این هیأت
در سال  1396ارائه و مورد بحث و بررسی اعضا
قرار گرفت .بر اساس این گزارش برگزاري کرسی
ترویجی در قالب نقد و مناظره در مراکز علمی به
تعداد  700کرسی ،برگزاري  25اجالسیه و 25
پیش اجالسیه نظریه و نوآوري و نقد ،طراحی و
اجرای سامانه جامع کرسیهای نظریه پردازی
و آزاداندیشی ،پیگیری و حمایت از کلیه کمیته
هاي دستگاهی در جهت انجام مأموریتها ،انجام
حمایتهاي مصوب از کرسیهاي با دفاع موفق اهم
محورها و برنامه های سال  1396این دبیرخانه در
نظر گرفته شد .در ادامه جلسه نیز آیت اهلل رشاد با
اشاره به اهمیت برگزاری کرسی های مختلف در
دانشگاه ها و مراکز علمی کشور گفت :با توجه به
گسترش فعالیتهای کمیتههای دستگاهی کرسی
های نظریه پردازی ،نقد و مناظره در کشور انتظار
میرود این مراکز علمی با توجه به ظرفیتهای
بالقوه خود در سال آتی ،برنامههای خود را جهت
ترويج نظریهپردازی و آزادانديشي تدوین و ارائه
دهند تا امکان ارزیابی در انتهای دوره و ارائه پیشنهاد
برای بهبود و ادامه فعالیت ها توسط اعضا ارائه شود.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران
نیز خواستار بررسی پیامدهای کرسی های ترویجی
و ارزیابی خروجی های این تعداد کرسی در دانشگاه
های مختلف شد .دکتر سلیمی رئیس دانشگاه
عالمه طباطبایی در این جلسه نیز با اشاره به اهمیت
کرسی های ترویجی بیان کرد :کرسی های ترویجی
مزایایی مختلفی دارند که مهم ترین آن جلوگیری از
تقلید و ارائه نظریات مبدعانه و نوآورانه توسط اعضای
هیئت علمی و همچنین جهت دهی علمی-فکری
آنها برای انجام کارهای پژوهشی است .همچنین در
این جلسه عبدالحسین خسروپناه دبیرهیأت حمایت
از کرسی های نظریه پردازی با اشاره به دو آسیب
در حوزه تولید علم بیان کرد :در حوزه تولید علم دو
آسیب متوجه ما است .نخست اینکه هویت پژوهشی
در مراکز علمی کاهش یافته و دوم اینکه ضعف
مدیریتی در برخی از مراکز علمی وجود دارد که این
به سمت نظریه پردازی ،نقد و مناظره گامی برداشته
نمی شود .خسروپناه تصریح کرد :برای برطرف
کردن این نقاط ضعف باید ساختارهای دقیق تر
تعریف کرد ،تا این مراکز مولد علم باشند .آیت اله
رشاد در پایان جلسه بیان کرد :در ارائه برنامه ها
باید فرایند هم در نظر گرفته شود ،همچنین بحث
حمایت از صاحب نظران موفق نیز باید بصورت
جدی تر پیگیری شود .از دانشگاه آزاد اسالمی که
ظرفیت های زیادی دارد می خواهیم بصورت جدی
تر بحث نظریه پردازی ،نقد و مناظره را در واحدهای
مختلف این دانشگاه پیاده سازی کند.
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