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کرسی ترویجی «عرفان و فلسفه از منظر
تفکر فازی» برگزار می شود

آیت اهلل رشاد تاکید کرد:
برخورد تعارفآمیز در فضای علمی از
موانع فرهنگی و روانشناختی پیشرفت
علم است

با همکاری معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی و خانه ملی گفتگوی آزاد
دبیرخانه هیات حمایت از کرسیهای نظریهپردازی،
کرسی ترویجی «عرفان و فلسفه از منظر تفکر
فازی» برگزار می شود .در این نشست که با ارائه
دکتر هادی وکیلی همراه است ،آقایان دکتر بیوک
علیزاده و دکترعبدالرسول عمادی بهعنوان ناقد و
دکتر اعظم قاسمی بهعنوان دبیر علمی جلسه حضور
دارندعالقهمندان برای شرکت رایگان در این نشست
علمی میتوانند روز دوشنبه  26تیرماه  1396از
ساعت 13الی 15به آدرس بزرگراه کردستان ،خیابان
دکتر صادق آئینه وند ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،سالن حکمت مراجعه نمایند.

کرسی ترویجی«کاربرد مشاوره مسیر
شغلی برای مدارس ایران» برگزارشد
با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه قم و خانه ملی
گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره کرسی ترویجی « کاربرد مشاوره
مسیر شغلی برای مدارس ایران» برگزار شد .در
این نشست که با ارائه دکتر سهراب عبدی زرین
همراه بود ،آقایان دکتر رضا جعفری هرندی و دکتر
سیف اهلل فضل اللهی بهعنوان ناقد و دکتر سوسن
بهرامی بهعنوان دبیر علمی جلسه حضور داشتند.

کرسی ترویجی «بررسی و تحلیل اقتباس
از آیات و احادیث در مکاتیب سنایی از
جهت لفظی و معنوی» برگزار شد
با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه قم و خانه
ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه هیات حمایت،
کرسی ترویجی «بررسی و تحلیل اقتباس از
آیات و احادیث در مکاتب سنایی از جهت لفظی
و معنوی» برگزارشد .در این نشست که با ارائه
دکتر مریم باقی همراه بود ،دکتر محمود مهرآوران
و دکتر ابراهیمی بهعنوان ناقد و دکتر محمد
فوالدی بهعنوان دبیر علمی جلسه حضور داشتند.
کرسی ترویجی «راهکارهای موثر بر نهادینه
سازی فرهنگ مهدویت در برنامه درسی»
برگزار شد
با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه قم و خانه ملی
گفتگوی آزاد دبیرخانه هیات حمایت کرسی ترویجی
«راهکارهای موثر بر نهادینه سازی فرهنگ مهدویت
در برنامه درسی دوره متوسطه از منظر دبیران»
برگزار می شود .در این نشست که با ارائه دکتر رضا
جعفری هرندی همراه است ،دکتر سوسن بهرامی و
دکتر سیف اهلل فضل اللهی بهعنوان ناقد و دکتر عباس
حبیب زاده بهعنوان دبیر علمی جلسه حضور دارند.

گزارشی از نخستین هامیش منطقه ای کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره در دانشگاه تربیز
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دکرت عادل پیغامی؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق (ع) مطرح کرد:

الزمه نظریهپردازی ،ترویج روحیه ن ّقادی و نقدپذیری است
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار داده اید.
برگزاري كرسيهاي نظریه پردازی ،نقد و مناظره
در حوزه علوم انساني و معارف ديني داراي چه
اهمیتي است و پاسخگوي كدام خألها ميتواند
باشد؟
با توجه به تأسيس دبيرخانه هيات حمايت از كرسيهاي
ي عالي
نظريه پردازي ،نقد و مناظره از سوي شورا 
انقالب فرهنگي پس از نامه و امر رهبر معظم انقالب
(مدظلهالعالي) در بهمن  1382که با هدف حمايت از
گسترش و اعتالي كمي و كيفي كرسيهاي حوزه
علوم انساني و معارف ديني و مساعدت مؤثر در بسط
آزادانديشي و شكلگيري جنبش ملّي نقد و نظريهپردازي
در جمهوري اسالمي ايران صورت گرفت تا آزادي و
آزادانديشي عقالئي ،منطقي ،اخالقي و منصفانه بهمثابه
يک راهبرد (و نه يک برنامه) باعث بروز استعدادها ،ورزيده
شدن و رشد و ابداع ،نشاط و بالندگي اساتيد و دانشجويان
و فضای علمی کشور شود ،براي نيل به اين مهم بايد
شرايط و فضاي آزادانديشي در دانشگاهها ،مراکز علمي و
جامعه ايجاد گردد ،چرا که گسترش و توسعه آزادانديشي
الزمه نظريهپردازي است و الزمه نظريهپردازي ،ترويج
روحيه نقّادي و نقدپذيري است و الزمه روحيه نقّادي،
ترويج روحية پرسشگري و توسعة ديدگاه مسئلهمحور
است .توجه به این نکته ضروری است که نظريهپردازي
بهويژه در علوم انساني با رويکرد ترکيبي پيشيني و پسيني
باعث تبيين و تفسير تحوالت اجتماعي و پيشبيني آينده
و کنترل آن براي رسيدن به وضعيت مطلوب و بهينه
می شود که این مهم میتواند به ايجاد جامعة فاضلة اسالمي
اسالمي داراي ارتباط سامانمند علوم انساني و
و تمدن
ِ
علوم پايه با ظرفيت توانايي تکامل انسانها منجر شود.
در همین راستا برای پویایی کرسیهای نظریه پردازی،
الزم است پژوهشگران و صاحبنظرانی را شناسايی و
معرفی کرد که دارای ظرفيتهای الزم در زمینة نقد
منطقي ،علمی ،اخالقي و غيرهيجاني نظریههای علوم
انساني -اسالمي و یا برخوردار از توان تولید نظریههای
معتبر و دقیق و توانا در تحلیل تحوالت اجتماعی هستند.
از طرف دیگر ارج مقام نظریه پرداز یا ناقد نیز مهم است و
ی بایست حمایتهای مادی ،معنوی ،اجتماعی و فرهنگی
م
برای آنها در نظر گرفت .برای احترام به حقوق صاحبان
نظريه  -حقوق معنوي -مهمترین اقدام ثبت نظريه است
که اثر وضعي آن را میتوان در دوري از فعاليتهاي
علمي همعرض و تکراري مشاهده کرد .نکتة مهم ديگر
حفظ و اعتالي جايگاه علمي و اجتماعي صاحبان نظريه
از بعد اعتباري و نه جنبة مادي است .البته دبیرخانه
هیأت حمایت در آئیننامه اجرایی تمامی این اقدامات
پسینی را تدوین و به دانشگاهها و سایر دستگاه های
دخیل نیز ابالغ کرده است که مجموعه این اقدامات
ی تواند به دلگرمی اساتید و صاحبنظران نیز منجر شود.
م

جايگاه و اهمیت دانشگاه امام صادق (ع) در پویایی
کرسیهای نظریه پردازی و ترویجی چیست؟
با گذشت بيش از يک دهه از فعاليت دبیرخانه هيات
ی ها و حضور پررنگ دانشگاههاي بزرگ
حمايت از کرس 
و معتبر کشور شاهد به ثمر رسیدن نزدیک به سی نظریه
در حوزه علوم انسانی ،معارف دینی ،هنر و معماری
بودهایم .در این میان دانشگاه امام صادق (ع) که پایه و
اساسش بر مبنای نگرش تلفیقی و جمع حوزه معارف
اسالمی و علوم انسانی شکل گرفته است و از طرف دیگر
نقش مرجعيت علمي در علوم انساني -اسالمي را در بین
دانشگاه های کشور برعهده دارد توانسته با استفاده از توان
مضاعف اساتيد اين دانشگاه (کارشناس دروس دانشگاهي
ی های ترویجی
و هم دروس حوزوي) و با برگزاری کرس 
با عناوین مختلف موضوعات گوناگونی را در حوزه علوم
انسانی و دینی به بحث و نقد بگذارد و نشاط علمی را رونق
دهد .با این حال در سال جاری در تالشیم تا با استفاده از
راهکارهای گوناگون براین پویایی و نشاط علمی بیافزاییم.
در زمینه بسط ،ترویج و حمايت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره در دانشگاه چه گام
های اجرایی برداشته شده است؟
ازجمله اقدامات مثبتی که انجام داده ایم راه اندازي دفتر
كرسي هاي نظريه پردازي ،نقد و مناظره بوده است که
این مرکز از سال  93تاكنون بيش از 50جلسه كرسي
نظريه پردازي ،نقد و مناظره به همت اساتيد و اعضاي
هيات علمي فعال دانشگاه برگزار کرده است که بازخورد
رسانهای خوبی نیز داشته است .از طرف دیگر از اواسط
سال  94دانشگاه امام صادق عليه السالم موفق به تشكيل
كميته دستگاهي و تدوين آيين نامه داخلی و بومی كميته
ی های نظریه پردازی نقد و مناظره شد .از
دستگاهي کرس 
زمان تشكيل این کمیته تا كنون به طور مستمر و با حضور
اكثريت اعضا جلسات بسیار زیادی برگزار شد که عمدتا با
هدف برنامه ريزي ،سياستگذاري و نظارت بر روند اجرايي
برگزاري كرسي ها و بررسي و تصويب موضوعات ،تعیین
و معرفی ناقدان و داوران كرسي ها بوده است .ضمن اینکه
دانشگاه امام صادق (ع) در مجمع و شورای علمی راهبردی
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره
عضویت دارد و عمدتا در فرایند تصمیم سازی و تصمیم
ی کند .همچنین
گیری های این نهاد نقش موثری ایفا م 
کمیته دستگاهی و دفتر نظریه پردازی دانشگاه اقدام
به پیگیری به صدور گواهي تاييد كرسي ترويجي براي
دبيران علمي كرسي ها ،ناقدان و ارائه دهندگان مبادرت
میکند .همچنین از برنامه هاي آینده كميته دستگاهي
دانشگاه امام صادق (ع) تسهيل در روند اجرايي كرسي
هاي تخصصي ،فعال سازي جريان دستيار پژوهشي جهت
تسهيل روند اجرايي برگزاري كرسي ها و عقد قرارداد با
ارائه دهندگان كرسي هاي تخصصي جهت چاپ و انتشار
خروجي حاصل از نظريه ارائه شده در قالب كتاب ميباشد.

در جلسه مجمع هیأت حمایت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره که به ریاست
آیت اهلل علی اکبر رشاد برگزار شد به مواردی از
جمله بازبینی و اصالح بسته حمایت از صاحبنظران
کرسیهای موفق ،بررسی چگونگی ارائه و ارزیابی
طرحنامه توسط مسئولین اعم از رؤسای شوراهای
تخصصی جهت جلوگیری از شبهات ،و همچنین
نحوه تعامل با اساتید نظریه پرداز برای برقراری
اجالسیه های نقد و مناظرهاختصاص داشت .آیتاهلل
رشاد ضمن تأیید لزوم چارهاندیشی از باب مصلحت
برای تعدادی از اساتید صاحبنظر که وارد این عرصه
نمیشوند ،گفت :هر چند برخی از اساتید دون شأن
خود میدانند که در فضای کرسیهای نظریهپردازی
قدم پیش بگذارند ،اما حقیقت این است که اگر کسی
حرف حساب علمی دارد باید پیش آمده و خود را
در معرض نقد قرار بدهد و نباید از نقد دوری کند.

جلسه شورای علمی راهبردی هیأت
حمایت از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و
مناظره برگزار شد

در این جلسه دو موضوع شیوهنامه دستیار پژوهشی
و اجازه برگزاری پیشاجالسیه بدون نیاز به تکمیل
طرحنامه و ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.
بنا بر این گزارش ،در ابتدای جلسه حجت االسالم
دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر هیأت حمایت
درباره دستورجلسه مربوط به شیوه نامه دستیار
پژوهشی گفت :هیأت حمایت از کرسیهای
نظریهپردازی ،با نظر به مشغلههای علمی و اجرایی
اساتید و به منظور افزایش مشارکت آنان در روند
ایجاد شده در این هیأت ،اقدام به تعریف عنوان
«دستیار پژوهشی» ،برای همکاری کارشناسان با
اساتید در زمینه تکمیل طرحنامه ،پیگیری و ارتباط با
دانشگاه یا دبیرخانه هیئت و انجام اصالحات احتمالی،
کرده است .همچنین در ادامه این نشست ،دستور
جلسه دوم بررسی شد .مطابق این طرح با توجه به
این که نظریات برخی از صاحبنظران در آثار آنان
به خوبی طرح شده و برای کوتاه کردن مقدمات
اجالسیه مربوط به مباحث این صاحباثران ،پیشنهاد
حذف مراحل تکمیل طرحنامه و ارزیابی ارائه شد که
پس از بحث و گفتگو در این باره ،این موضوع به
تصویب اعضای شورای علمی راهبردی هیأت حمایت
از کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره نرسید.

جلسه شورای تخصصی علوم اجتماعی
برگزار شد

این جلسه به بررسی طرحنامهای با عنوان «رویکرد
استعالیی در روششناسی شهید محمدباقر صدر
در اقتصادنا» اختصاص داشت .نویسنده این
طرحنامه معتقد است که شهید صدر در «اقتصادنا»
روششناسی خود را به وضوح تشریح نکرده و
مطالعات انجام شده نیز نتوانسته جوهره روششناسی
حاکم بر این اثر را به درستی تشریح کند.
او بر همین اساس کوشیده نگاهی نو به روششناسی
شهید صدر افکنده و روششناسی مورد نظر نویسنده
اقتصادنا و یا یک روششناسی را که بتواند منطبق بر
اهداف نویسنده این کتاب باشد بازسازی کند .اعضای
شورا مقرر کردند نظر نهایی درباره این مدعا جهت
برقراری پیش اجالسیه به دو ارزیاب واگذار شود.
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