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برگزاری کرسی ترویجی«تحوالت روایی و
محتواسازی در آموزه های مهدویت»

کرسی نقد با موضوع «تحوالت روایی و محتواسازی
در آموزه های مهدویت» با ارائه حجت االسالم
والمسلمین دکتر «خدامراد سلیمیان» و نقد
دکتر «علی نصیری» و حضور طالب و فضال روز دوشنبه
دهم خردادماه با همکاری خانه ملی گفت و گوی آزاد
دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی،
نقد و مناظره در مرکز همایشهای غدیر قم برگزار شد.
حجت االسالم سلیمیان با اشاره به اینکه معارف مهدوی
در میان باورهای اسالمی از اهمیت ویژهای برخوردار
است گفت :در میان آموزه های مهدوی برخی به دلیل
عدم ثبات الزم در برخی مستندات از استواری کافی
برخوردار نیست ،به همین دلیل گاهی در یک موضوع،
دیدگاههای متفاوت و متعارض به چشم میخورد .وی
ادامه داد :البته فراوانی احادیث مربوط به مهدویت ،به
نسبت سایر مباحث چشم گیر و در خور نگرش است.
به گفته سلیمیان ،احادیث مربوط به مهدویت حتی
قبل از به دنیا آمدن حضرت مهدی(عج) با بهرهمندی
از سخنان پیامبر اکرم(ص) و پیشوایان معصوم به آن
پرداخته شده است .وی با بیان اینکه احادیث جعلی
در این حوزه اندک هستند ،اظهار داشت :روایات صادر
شده از معصومان در دوره های مختلف به سبب برخی
عوامل نظیر انگیزههای شخصی ،عوامل محیطی و پدیده
فرقههای انحرافی ،دستخوش دگرگونیهایی در متن
و سند شده است .سلیمیان افزود :این دگرگونیها به
طور عمده به صورت نقل به معنا ،تصحیف و تحریف
بوده است .بنابراین از تاثیرگذارترین پدیدهها در تحول
محتوایی روایات مهدویت ـ صرف نظر از برخی روایات
جعلی ـ در دوران نقل شفاهی روایات پدیده «نقل به
معنا» و در دوران کتابت «تصحیف و تحریف» است .وی
ادامه داد :در بخش نقل به معنا دیدگاههای ناهمگونی
مطرح میشود که برخی آن را روا دانسته ،محتوای کلی
روایات را میپذیرند و برخی با اهتمام به نقد استنادی و
محتوایی روایات ،تعیین میزان نقل به معنا را امری بایسته
می دانند که اگر چنانچه در روح کلی محتوا و مفهوم
معصومان در روایت خدشهای وارده ساخته باشد ،آن را
مردود می دانند .به گفته سلیمیان ،در بخش تصحیف و
تحریف نیز دیدگاههای متفاوتی بیان شده است .عده ای
آن را بی اشکال دانسته و محتوای کلی روایات می پذیرند
و برخی با اهتمام به نقد استنادی و محتوایی روایات،
همچنان تعیین میزان تصحیف یا تحریف را امری الزم
می دانند که اگر چنانچه در روح کلی مورد نظر معصوم(ع)
در روایت خدشه ای وارد ساخته باشد ،آن را نیز مردود
می دانند .وی بیان کرد :به خواست خداوند ما در مباحث
مهدویت بنیانهای راسخ و قابل دفاع داریم که با پیرایش
روایات به اصل بحث مهدویت آسیب و صدمهای نمیزند.
سلیمیان گفت :ناهمگونی دیدگاه در اعتبار سندی و
محتوایی روایات سبب شده تا برخی آشفتگیهای امروزه
به عنوان آسیبی جدید آموزههای اصیل و معتبر روایات
را تحت تاثیر خود قرار دهد و این خود بایستگی بررسی
میزان نقش و تاثیر عوارض بیرونی و درونی روایات را
بیش از پیش نمایان میسازد .وی اظهار کرد :رهآورد این
بررسی تعیین میزان نقش تحوالت سندی و متنی در
روایات و سنجش نسبت آنها با دگرگونیهای محتوایی
در آموزههای موجود مهدوی خواهد شد و زمینه را برای
بحثی بایسته و ارزشمند در بررسی علمی این تغییرات
فراهم خواهد ساخت .سلیمیان گفت :آشنایی با منابع
و نیز سیر تطور نقل این روایات از آن جهت که به
فهم بهتر این اندیشه واال کمک شایانی میکند ،دارای
اهمیت بسیاری است.وی اظهار داشت :یکی از بهترین
راهکارهای این روند میتواند بررسی روایات براساس
تشکیل خانواده حدیث و بررسی روایات هممعنا و
همسو و برجسته سازی تغییرات پدید آمده در روایات
باشد که البته کاری بس سترگ و ارزشمند خواهد شد.

گفتگو با حجت االسالم و املسلمین دکرت سید ابوالحسن نواب
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب

در اجالسیه نظریه پردازی بررسی شد:

طرحنامه نظریه «نوسازی متوازن بافت های فرسوده»
اجالسیه نهایی نظریه «نوسازی متوازن بافت های فرسوده شهری» به همت معاونت پژوهشی واحد علوم
و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی روز سه شنبه
 11خردادماه 1395از ساعت  ۱۷:۰۰در سالن عالمه حلی ،ساختمان علوم انسانی واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد برگزار گردید .در این نشست علمی که دکتر علی رضا عندلیب به عنوان ارائه دهنده نظریه
سخنرانی داشت؛ آقایان دکتر حمید ماجدی ،دکتر مصطفی بهزادفر ،دکتر محمد سعید ایزدی ،به عنوان
داور و دکتر شریف مطوف ،دکتر بهشید حسینی ،دکتر فرهاد فخار تهرانی به عنوان ناقدان بحث حاضر
بوده اند.
معرفی صاحب طرحنامه
دکتر علیرضا عندلیب استادیار و عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران
است .حوزه های مطالعاتی وی عمدتا مسائل مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی توسعه شهری و شهرسازی
به ویژه در زمینه نوسازی شهری و بافت های فرسوده است .از دکتر عندلیب تا کنون  19عنوان مقاله
چاپ شده داخلی و خارجی 15 ،عنوان سخنرانی و  13عنوان مقاله در همایش ها و سمینارهای علمی
منتشر شده است.
مسأله اصلی نظریه
در این طرح نامه به ضرورت خروج بافت های فرسوده از وضعیت نابسامان و ناکارآمدی آنها از دیدگاه
موضوع عدم توازن در همه ابعاد ،جنبه ها ،سطوح ،رویکردها ،روش ها ،فرآیندها و ساز و کار های وضع
موجود و در روابط میان اجزاء و عناصر این بافت ها پرداخته شده است .این اثر تالشی است در جهت
پاسخ به بعد مفهومی ،ابهامات و خالء های ناشی از ضعف دانشی موضوع و فقدان نظریه ای روشن در این
زمینه که به شکلی کاربردی با بهره گیری از خصوصیات بومی و محلی کشور ایران در سطوح هنجاری و
راهبردی و در ابعاد رویه ای و محتوایی آن هم به صورت ترکیبی و با توجه هم زمان به هر دو بعد بیان
گردیده است .بر پایه این نظریه بروز پدیده عدم توازن در بافت های فرسوده شهری و تشدید آن ،موجب
بر هم خوردن توازن درونی بافت و عدم توازن با سایر بافت های شهری می شود ،در نتیجه ضدیت
سیستمی و ناپایداری این مناطق را تاکنون بدنبال داشته است .چنین پدیده ای در شرایطی ظاهر
می گردد که بافت ها از شبکه های کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جدا شده و ضعف این
جریانها و قطع پیوندهای آنها با بقیه بافت های شهری موجب فرسودگی و پیدایش چنین محدوده ها و
محله هایی شده است .بازگشت توازن در این بافت ها نیز در تعریف تعامالت سیستمی درونی ،بیرونی
و ارتباط این دو تفسیر شده و توازن قابل برگشت است .در روند بازگشت توازن ،تاکید و تمرکز نوسازی
متوازن بافت های فرسوده برتعریف روابط میان عناصر و اجزاء این مناطق درسطح محلی به عنوان زیر
سیستمی از شهر استوار می باشد .دراین صورت ،نوسازی را بجای آنکه محصول کنش های انفرادی
عناصر فوق بداند ،حاصل هماهنگی و برقراری توازن میان آنها در روندی سیستمی قلمداد می کند .در
راستای ساده سازی عناصر و اجزاء شبکه ها ،مولفه ها وابعاد موثر و پیچیده محدوده ها و محله های هدف
از روش «مدل سازی تحلیل متغیرهای وابسته» یا روش «دوپارگی های متوالی» (دودویی) استفاده
گردیده است .عدم توازن یک دوپارگی در شبکه موجب آسیب به سایر دوپارگی ها می شود .به همین
جهت ،الزم است «تفسیر توازن» دوپارگی ها در سطوح شبکه های موضوعی ،مولفه ها و ابعاد انجام
گرفته تا امکان ارزیابی آن در کلیتی به نام شبکه کل سیستم نوسازی بافت فراهم گردد .نظریه نوسازی
متوازن بافت های فرسوده شهری« ،توازن میان دوپارگی های متوالی اجزاء و عناصر شبکه های موضوعی
بافت و توازن شبکه های کل سیستم» را با تکیه بر اصل توازن (به عنوان سلول بنیادی نوسازی) ،اصل
ساده سازی(عناصر پیچیده و چندوجهی دخیل) و اصل شبکه های هم پیوند (برقراری تعامالت پیوسته
شبکه ها و کل سیستم با یکدیگر) معرفی و مورد تاکید قرار می دهد .ازآنجا که در هر نظریه ،دست کم
به طور ضمنی یک مدل وجود دارد و اصوالً ،روابطی که در مدل حاکم است باید متکی بر اصول نظریه
باشد لذا ،مدل مفهومی نوسازی متوازن بافت های فرسوده بر پایه دانش ،تشخیص نیاز ناشی از شناخت
زمینه محلی و تجربه ساخته شده است و مجموعاً دارای شش کاربست می باشد که به این ترتیب امید
است با انجام نوسازی به شیوه ای علمی و برخورداری از پشتوانه های این نظریه ،امکان انجام مطالعات،
سیاست گذاری ها ،برنامه ریزی ها و اجرای طرح ها و برنامه های نوسازی بهبود یابد.
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آیت اله رشاد بیان کرد:
تعریف نظریه علمی برای برگزاری کرسیها الزم
است.
جلسه  87شورای علمی راهبردی هیأت حمایت از
کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره شورای عالی
انقالب فرهنگی به ریاست آیت اهلل علی اکبر رشاد
برگزار شد .به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت
حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره
دستور کار این جلسه که پیرامون «تعریف و طبقهبندی
نظریه و نوآوری» بوده است ،آیت اهلل رشاد طی سخنانی
گفت :آنچه که در این موضوع باید بر سر آن توافق شود،
رسیدن به یک رویه واحد در زمینه داوری نظریات است.
وی افزود :یک مکتب فکری حاوی چندین نظریه است
و یک نظریه هم ممکن است دارای چندین نوآوری
باشد .عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد :آن
تعریفی که از نظریه علمی در این شورا تصویب شود،
مبنای داوریهای علمی در تمامی کرسیها خواهد بود.
پس از سخنان آیت اهلل رشاد ،اعضای هیئت به بیان
نظرات خود پرداختند ،که اهم آن به شرح ذیل است:
نیاز به طبقهبندی نظریات علمی از منظر و دارا بودن
اثر اجرایی ،ردهبندی مراحل داوری نظریات ،تأکید بر
فراگیر بودن ،تعمیمپذیری و نوآوری در نظریات علمی،
ش دستیابی در ارائه نظریات علمی،
توجه کافی به رو 
قابل فهم بودن و قابل رجوع بودن نظریه برای
جامعه علمی ،دقت در به کارگیری مفاهیم و لغات
علمی و لزوم دارا بودن تعریف مورد اتفاق برای مفاهیم
به کارگرفته شده .بنا به این گزارش ،آیت اهلل رشاد هم
در پایان این جلسه گفت :ارائه تعریف دقیق و روشن
از نظریه علمی یکی از لوازم اصلی برای برگزاری
کرسیهاست.وی افزود :نظریات ارائه شده توسط
اعضای هیأت علمی دانشگاهها توسط دبیرخانه هیأت
حمایت از کرسیها تلفیق شده و در قالب یک آئین
نامه در اختیار داوران قرار خواهد گرفت .به گزارش
مرکز خبر شورای عالی انقالب فرهنگی با توجه
به لزوم بحث و بررسی بیشتر بر موارد مطرح شده
ادامه بررسی سایر موارد به جلسه آینده موکول شد.
در کرسی علوم اجتماعی بحث شد:
ارائه الگوی میان رشته ای در حوزه اقتصاد
مقاومتی مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری
جلسه کرسی علوم اجتماعی هیأت حمایت از کرسی
های نظریه پردازی ،نقد و مناظره در محل دبیرخانه
شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست دکتر
مصطفی ملکوتیان برگزار شد و پیرامون ارائه الگوی
میان رشته ای در حوزه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر
رهنمودهای مقام معظم رهبری بحث و تبادل نظر شد.
بنا به این گزارش ،در ابتدای این جلسه دکتر ملکوتیان
با اشاره به اهمیت مسئله اقتصاد مقاومتی جهت تولید و
رونق داخلی ،بیان کرد :کرسی علوم اجتماعی دبیرخانه
که دارای کارگروهای اقتصاد ،علوم اجتماعی ،علوم
سیاسی ،حقوق و  ...است می تواند با ارائه یک الگو به
پیاده سازی این موضوع کمک شایانی کند .همچنین در
این جلسه دکتر انسیه خزعلی عضو پیوسته این کرسی
و رئیس دانشگاه الزهرا نیز خبر از برگزاری همایشی با
همین عنوان طی ماه آتی در دانشگاه الزهرا داد و گفت:
سعی داریم در همایشی که به موضوع اقتصاد مقاومتی
اختصاص دارد بیشتر به رویکر عملیاتی آن توجه نشان
دهیم و اهم محورهای همایش حول این موضوع باشد.
دکتر زاهدی اصل نیز در این جلسه با اشاره به اینکه
بحث اقتصاد مقاومتی موضوعی است که مقام معظم
رهبری پیش از امسال هم بیان کرده اند گفت :نخبگان
ما باید برای روشن سازی این مفهوم گام بردارند .در
ادامه این جلسه نیز اعضای کرسی به بیان نظرات خود
پرداختند ،که اهم آن به شرح ذیل است :دربرگرفتن
ابعاد روان شناختی ،جامعه شناختی و سیاسی
در بحث اقتصاد مقاومتی ،لزوم فرهنگ سازی در
بهره کیری از توان داخلی ،فریندی بودن اقتصاد
مقاومتی ،هدایت کردن جامعه با کمک نخبگان در
عرصه اقتصاد مقاومتی ،برخورد و جلویگیری با قاچاق
و فرار مالیاتی.
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