حلول ماه مبارک رمضان مبارک
سال دوم ،شامره ( 44شنبه 6 ،خردادماه )1396

پیش اجالسیه کرسی نظریه پردازی «عین ّیت
ماه ّیت و وجود» برگزار شد
ماهیت و وجود» با
«عینیت
پیش اجالسیه
ّ
ّ
همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دبیرخانه
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی
روز پنج شنبه  28اردیبهشت برگزار گردید.
فیاضی
در این نشست علمی که با ارائه آیت اله غالمرضا ّ
همراه بود ،آیت اهلل علی اکبر رشاد ،حجج االسالم و
المسلمین استاد یداله یزدان پناه ،دکتر عبدالحسین
خسروپناه و استاد سعید جوادی آملی به عنوان شورای
داوران ،و حجج االسالم و المسلمین دکتر عسکری
سلیمانی ،دکتر حسین عشاقی و دکتر سیدمحمد
انتظام به عنوان ناقدان طرحنامه حضور داشتند.

پیش اجالسیه کرسی نظریه پردازی «نسبت
اسالم با فرایندهای اسالمی؛ نظریه سالم»
برگزار شد
پیش اجالسیه کرسی نظریه پردازی «نسبت اسالم
با فرایندهای اسالمی؛ نظریه سالم» در دانشگاه علم
و صنعت برگزار شد .در این نشست علمی که با ارائه
مهندس عبدالحمید نقره کار همراه بود ،آقایان دکتر
محمدرضا بمانیان ،دکتر غالمرضا اسالمی ،دکتر
غالمرضا اعوانی ،دکتر علی غفاری ،دکتر مصطفی
بهزادفر ،دکتر محمدرضا پورجعفر ،و حجت االسالم
دکتر حمید پارسانیا به عنوان شورای داوران ،و آقایان
دکتر احمد امین پور ،دکتر بهمن ادیب زاده ،دکتر
محمد جواد مهدوی نژاد ،و دکتر محمد مهدی
عزیزی به عنوان ناقدان طرحنامه حضورداشته اند.

اجالسیه نهایی کرسی نظریهپردازی «اقلیم
اختری» برگزار شد

اجالسيه نهایی کرسي «اقلیم اختری» روز سه
شنبه  ۱۹ارديبهشت ماه  ۱۳۹۶در سالن كنفرانس
دانشكده جغرافيا دانشگاه اصفهان برگزار گردید .در
این نشست علمي که با ارائه دکتر مژگان انتظاری
همراه بود ،دكتر ثروتي ،دكتر رامشت ،دكتر يماني
بهعنوان شوراي داوران و  ،دكتر رحيمي ،دكتر
عادل سپهر و دكتر رضايي مقدم بهعنوان شوراي
ناقدان در اين اجالسيه حضور داشتند .پس از
ارائه صاحب نظر ،ناقدان سواالت خود را مطرح
کردند و دکتر انتظاری به آنها پاسخ داد .در نهایت
مقرر گردید نظر شورای داوران در جلسه دیگر و
بعد از اعمال اصالحات مد نظر ناقدان اعالم شود.

کرسی ترویجی «بررسی تطبیقی اخالق
کاری اسالمی و پروتستان» برگزار می شود

با همکاری معاونت پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه
تهران و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسیهای
نظریهپردازی ،کرسی ترویجی «بررسی تطبیقی
اخالق کاری اسالمی و پروتستان» برگزار میشود.
در این نشست که با سخنرانی دکتر علی حمیدی
زاده همراه است ،آقایان دکتر عبداهلل توکلی و
دکتر رضا طهماسبی به عنوان ناقد حضور دارند.
عالق ه مندان برای شرکت رایگان در این نشست
ی توانند روز سه شنبه  2خرداد  1396از
علمی م 
ساعت  11:30الی  13:30به سالن شهید مطهری
پردیس فارابی دانشگاه تهران مراجعه نمایند.

گزارشی از نخستین هامیش استانی کرسی های
نظریه پردازی در دانشگاه شهید باهرن کرمان

حجت االسالم و املسلمین حسن آقا نظری

نظریه پردازی نباید به کاالی تجاری تبدیل شود
بگوییم که این راه احتیاج دارد به اینکه بسیاری
از متخصصان و فرهیختگان و توانمندان در علوم
انسانی سرمایهگذاری کنند تا آنچه مطالبه مقام
معظم رهبری است ،بهصورت فراگیر شکل بگیرد.

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ازجمله
مراکز علمی است که در حوزه برگزاری
ترویجی
و
نظریهپردازی
کرسیهای
فعالیت ها و اقدامات مختلفی را انجام داده
است .در همین رابطه تحریریه نشریه نظر
گفتگویی با حجتاالسالموالمسلمین حسن چالش ها و موانع موجود درزمینه بسط نظریهپردازی
آقا نظری ،ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نقادی در محافل علمی و حوزوی را چه مواردی
انجام داده که متن آن را در ادامه میخوانید :می دانید؟
حضرتعالی جایگاه و اهمیت برگزاری کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره در حوزه علوم انسانی
و معارف دینی را چگونه ارزیابی می کنید؟ و درباره
ضرورت ورود پژوهشگاه به مباحث نظریهپردازی و
نقادی کمی توضیح دهید.

اهمیت نظریهپردازی ازاینجهت است که در
حوزه علوم انسانی ،کار تولیدی نظریه کمتر
داشته ایم .چراکه علوم انسانی در کشور بیشتر
وارداتی و محصول ترجمه است و زمانی که
جامعه علمی متنی را به نام تألیف و ترجمه وارد
سیستم آموزشی میکند و نقدی بر آن صورت
نمیگیرد؛ دانشجو بهراحتی مباحث وارداتی
را قبول میکند و پس از ورود به کار میبینیم
آن دانشآموخته علوم انسانی با آن محیط کاری
هماهنگ نیست و نمیتواند منسجم رفتار کند.
بهعبارتدیگر آموختهها در علوم انسانی که در
دانشکدهها به آن پرداخت میشود کمتر در
محیطهای کاری مورداستفاده قرار میگیرد .این
در حالی است که در رشتههای فنی مهندسی و
علوم پزشکی تولیدات علمی و نظریهپردازی ما
بیشتر بوده است .از این منظر داعیهداران تحول
علوم انسانی که میخواهند این علم را بومیسازی
کنند باید دستبهکار تولید نظریه شوند .ما توان
این را داریم تا با استفاده از نیروهای انسانی و
اساتید دانشمند ،علوم انسانی خود را متحول
کنیم تا بافرهنگ بومی هماهنگ شود .هرچند
ما میتوانیم از زحمات علمی غربی استفاده کنیم
اما این استفاده کردن نباید به این معنی باشد که
مغبون آن باشیم ،بلکه میتوانیم با نظریات علمی
آشنایی پیداکرده و با نگاه نقادانه به بازسازی آن
بپردازیم .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز یكي از
پژوهشگاههای مستقل و زير نظر وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري ايران است .زمینههای
پژوهشی پژوهشگاه در قالب  ۱۱گروه پژوهشي
سازماندهی شده است كه بر بازنگري و اسالمي
سازي علوم انساني متمركز هستند .اولین و
مهمترین هدف پژوهشگاه ،پژوهش است که براي
اهداف پژوهشي نیز مواردی ازجمله نظریهپردازی
در حوزه مناسبات دين و علوم انساني،
نظریهپردازی و توسعه مرزهاي علوم اسالمي با
رويكرد نوين ،استخراج دیدگاههای اسالمي در
موضوعات و مسائل علوم انساني و بومیسازی
علوم انساني با توجه به فرهنگ ايراني و اسالمي را
در نظر گرفته و مشخص کرده ایم .ما وظیفه ذاتی
خودمان را بر اساس تحول علوم انسانی بر مبنای
مبانی دینی تعریف میکنیم و تاکنون آثاری هم
به جامعه علمی عرضه کردیم ولی این را باید

در حوزه کرسیهای نظریهپردازی اگر بخواهیم
حرکت منظمی ایجاد کنیم ،احتیاج داریم مراکزی
که کرسیهای ترویجی و مناظره برگزار می کنند
را بیشازپیش باهم هماهنگ کنیم تا همکاری
بین آنها جهت تبادل نظر و انتقال تجربیات
بیشتر شود .نباید این مراکز مانند حلقههای زنجیر
جدا از هم و قطعشده حرکت کنند .ما باید فعالیت و
حمایت بیشتری برای هدایت این مراکز انجام دهیم.
از طرف دیگر نظارت ها باید بیشتر باشد تا کیفیت
کرسی های نظریهپردازی پایین نیاید .یکی دیگر از
مهم ترین چالش های پیش رو ،این است که مراقبت
کنیم تا نظریه پردازی تبدیل به کاالی تجاری نشود.
یعنی اساتید صرفاً برای کسب امتیاز یا ارتقای رتبه
به این مقوالت وارد نشوند ،بلکه دغدغه تحول داشته
باشند .هرچند برای این کار تدابیری ازجمله برگزاری
جلسات پیش اجالسیه با حضور اساتید داور و ناقد
در نظر گرفته شد .نحوه مدیریت پشتیبانی از این
کرسیها نیز بسیار مهم است .مدیران مراکز علمی
باید اهتمام بیشتری برای مهیاکردن فضای تضارب
آرا فراهم کنند .بهعنوان مثال در قم با وجود این
همه طالب و پژوهشگاه و مرکز علمی ،تعداد
کرسی ها کماکان به نقطه مطلوب نرسیده است.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاکنون چند کرسی
نظریهپردازی و ترویجی برگزار کرده و چه
اهدافی را در این زمینه ترسیم کرده است؟
از سال  93تاکنون بیش از  63کرسی ترویجی و
نظریهپردازی برگزار کردهایم که محور نشست ها
عمدتاً در رشتههای اقتصاد ،جامعهشناسی ،مديريت،
علوم سياسی ،فلسفه و كالم ،قرآنپژوهی ،حقوق،
تاريخ ،روانشناسی ،علوم تربيتی و فلسفه علوم
انسانی بوده اند .ما بهعنوان دفتر همکاریهای حوزه
و دانشگاه کارمان را بر این محور متمرکز کردیم
که درباره علوم انسانی چه راهحل علمی باید ارائه
کرد .تاکنون هم بر همین بحث تحول و مطالعات
علوم انسانی بر اساس مبانی دینی متمرکز بودیم و
سمتوسوی کرسی های نظریهپردازی و ترویجی ما
نیز همین مباحث هست .برای تشویق و حمایت از
اساتید نیز چاپ مقاالت و همچنین حمایت مالی به
ازای هر کرسی ترویجی را تصویب و اجرا کردهایم.
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با حضور مسئولین دبیرخانه هیأت حمایت
برگزار شد :چهارمین جلسه کمیته دستگاهی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
چهارمین جلسه کمیته دستگاهی کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره روز دوشنبه یکم خرداد
ماه  ،1396با حضور مصطفی اسماعیلی رئیس
کمیتههای دستگاهی هیات حمایت ،مهدی انتظاری
معاون خانه ملی گفتگوی آزاد هیات حمایت ،دکتر
طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر ،حجت االسالم
والمسلمین صباحی رئیس دفتر نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهای استان ،حجت
االسالم والمسلمین حمزه سرپرست دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر
احتشام زاده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه،
دکتر صرفی؛ رئیس پژوهشکده فرهنگ اسالم و
ایران ،دکتر مدبری رئیس دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،دکتر جاللی ،رئیس دانشکده مدیریت و
اقتصاد ،و آقای قائم پناه ،کارشناس کرسی های
آزاد اندیشی در اتاق رئیس دانشگاه برگزار شد.
دکتر اسماعیلی رئیس کمیتههای دستگاهی هیات
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره
شورای عالی انقالب فرهنگی هدف از برگزاری این
جلسه را تبیین نقش و ضرورت برگزاری کرسی ها،
عنوان کرد .دکتر اسماعیلی در ادامه به ارائه گزارشی
از سابقه و هدف تاسیس دبیرخانه هیأت حمایت از
کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره پرداختند.
رئیس کمیته دستگاهی دبیرخانه هیأت حمایت با
تبیین ساختار کمیته های دستگاهی افزود :دانشگاه
ها و مراکز پژوهشی و آموزشی خودشان باید کرسی
ها را مدیریت کنند .ساختار کمیته دستگاهی نیز
بر همین اساس شکل می گیرد .لذا ریاست کمیته
دستگاهی در هر دانشگاه بر عهده رئیس آن مرکز
آموزشی یا پژوهشی و دبیر کمیته دستگاهی نیز
معاون پژوهش آن مرکز است و سایر اعضا کمیته
دستگاهی نیز از اعضاء هیأت علمی آن مرکز می
باشند .اسماعیلی تصریح کرد :بر این اساس فعالیت
دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی،
نقد و مناظره حمایت پیشینی نیست بلکه حمایت
یک حمایت پسینی است و ما هیچگونه دخالتی
در برگزاری کرسی های نداریم .همچنین در ادامه
این جلسه ،انتظاری معاون خانه ملی گفتگوی آزد
دبیرخانه ،به تشریح انواع کرسی های ترویجی
پرداخت و گفت:کرسي هاي ترويجي تحت دو قالب
«کرسي هاي عرضه و نقد ديدگاه علمي» و «کرسي
هاي مناظره علمي» طبقه بندي شده اند که هردوی
آنها نقش اساتید ناقد در چالشی شدن موضوعات
پرواضح است .انتظاری ادامه داد :دبيرخانه همواره به
دنبال اين بوده تا ارائه نظرها و نقد آن به دور از فضاي
هيجاني ،نزاع هاي غير علمي و شخصي صورت گيرد
و بجاي آن سه اصل اخالق ،منطق و آزادي سرلوحه
اين نشست ها باشد .دکتر طاهر رئیس دانشگاه شهید
باهنر نیز در سخنانی گفت :دانشگاه شهید باهنر
دارای  11دانشکده 1 ،مجتمع آموزش عالی 2 ،مرکز
آموزش عالی 1 ،پرديس دانشگاهی 5 ،پژوهشکده،
 1مرکز پژوهشی و  64گروه آموزشی بوده که نشان
دهنده ظرفیت بسیار بزرگ این دانشگاه در حوزه
کرسی های ترویجی و نظریه پردازی است .دکتر طاهر
ادامه داد :در رشته علوم انسانی  67رشته و گرايش و
در رشته هنر  9رشته و گرایش وجود دارد که اساتید
و اعضای هیأت علمی این رشته ها می توانند فضای
اندیشه ورزی در دانشگاه را بیش از پیش گرم کنند.
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