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حضور دبیرخانه کرسی های نظریه
پردازی ،نقد و مناظره در نمایشگاه
تحول در علوم انسانی
هامیش «چیستی و چگونگی تحول در علوم
انسانی از دیدگاه آیت اله خامنه ای رهرب معظم
انقالب اسالمی» در روزهای  ۲۴و  ۲۵آبان ماه
 ۱۳۹۶در دانشگاه شیراز برگزار شد .بنا به این
گزارش ،دبیرخانه هیأت حامیت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره نیز با برپایی غرفه
کرسی های نظریه پردازی ،میزبان اساتید و اعضای
هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی کشور بود.
همچنین در این هامیش کارگاه آشنایی با کرسی
های نظریه پردازی ،نقد و مناظره نیز توسط دکرت
علی اکرب مسگر معاون گفتامن سازی دبیرخانه اجرا
شد .عالوه بر این با همکاری این دبیرخانه و کمیته
علمی هامیش در روز نخست ،دو کرسی ترویجی
و در روز دوم نیز سه کرسی ترویجی با حضور
اندیشمندان و صاحبنظران علوم انسانی برگزار شد.
حجت االسالم و املسلمین دکرت عبدالحسین
خرسوپناه دبیر و قائم مقام رئیس هیأت حامیت
از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و مناظره
نیز به عنوان سخرنان ویژه در این هامیش
حضور داشته و به ایراد سخرنانی پرداخت.

کرسی ترویجی «احساسات؛ حلقه گمشده در
نظام عدالت کیفری» برگزار شد
با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان و خانه
ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه
پردازی ،کرسی ترویجی «احساسات؛ حلقه
گمشده در نظام عدالت کیفری» برگزار شد.
در این نشست علمی که با ارائه دکرت
محمد رضا حسنی همراه بود ،آقايان
دکرت امیر حمزه ساالرزایی و دکرتعلی
عرب به عنوان ناقد حضور داشتند.

کرسی ترویجی «ترک فعل به مثابه عمل
کشنده» برگزار می شود
با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران
و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی
های نظریه پردازی ،کرسی ترویجی «ترک
فعل به مثابه عمل کشنده» برگزار شد.
در این نشست که با سخرنانی دکرت احمد
حاجی ده آبادی همراه بود ،دکرت سید
محمد ابراهیم شمس و دکرت جالل الدین

گزراشی از نخستین جلسه شورای کاردان کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره

دکرت سعید علیائی معاون پژوهش و فناوری و دبیر کمیته دستگاهی دانشگاه شهید رجائی

کرسیهای نظریهپردازی ،تأثیر به سزایی در بالندگی علمی دارد
ارزیابی جنابعالی از نقش کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره در بالندگی حوزه علوم انسانی
اسالمی و معارف دینی در کشور چیست؟
در خصوص سؤال شام به نظر میرسد م ی توان این
موضوع را به سایر علوم نیز تعمیم داد .از حدود چهارده
سال پیش که موضوع کرسیهای نظریهپردازی ،نقد
و مناظره با ایجاد هیأت حامیت از طرف شورای عالی
انقالب فرهنگی وارد مرحلهای جدی و تأثیرگذار شد،
ک گذاری نظرات و به بوته نقد سپردن
همواره به اشرتا 
مباحث علمی ،دستاوردهای بسیار ارزندهای را داشته
که بدون شک سهم علوم انسانی و اسالمی در این بین
غیر قابل انکار است .توسعه آزاد اندیشی علمی و ایجاد
ک گذاری نظرات و نقد
بسرتی مناسب به منظور به اشرتا 
و بررسی منصفانه و علمی و اصولی در علوم مختلف،
تأثیر به سزایی در بالندگی علمی دارد و در مجامع علمی
و عمومی میتوانند روزنههای جدیدی را برای تأمل و
تعمق در مباحث مورد گفتگو ایجاد کنند و این روزنهها
میتواند به مانند موضوع استارت آپها ،در حوزه علوم
انسانی و اسالمی نقش مؤثری داشته باشد .خوشبختانه
با هوشمندی خاصی که در ابتدای طراحی کرسیهای
مربوطه اتخاذ گردیده است ،طیف مخاطبین چه از جنبه
ارائه دهنده نظر و چه از جنبه نقطه نظرات منتقدان
علمی آن ،بسیار م ی تواند وسیع باشد و در صورت همت
بیش از پیش برای استقرار و توسعه فضایی آزاد و باز
و خالی از اسرتس برای ارائه دیدگاهها ،رشد برگزاری
کرسیهای مختلف از طیف دانشجویان و دانشپژوهان
گرفته تا عاملان و نخبگان مملکت ایرانی و اسالمی ،بسیار
گسرتدهتر خواهد شد .یکی از مباحثی که از دیدگاه
اینجانب میتواند از موضوع کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره بهره بسیاری را بربد ،سیاستگذاری و ایجاد
خط مشیهای اساسی و تدوین برنامههای کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت است .نقش ه جامع علمی کشور
گروههایمختلفعلمیدررسارسکشورمورد
م یتوانددر 
بررسی قرار گیرد و با ایجاد یک شبکه علمی تخصصی از
کرسیها و ارائه دیدگاهها ،بروندادهای کرسیهای برگزار
شده مورد بهرهبرداری علمی قرار گیرد .و از این رو به
نظر م ی رسد پس از یک گذار از مرحله ترویج کرسیهای
ترویجی و تخصصی ،الزم باشد به سمت استفاده بهینه از
از بروندادهای علمی چنین نشستهایی هدفگذاری کنیم.
مهمرتین موانع و چالشهای پیش روی کرسی های
نظریه پردازی و ترویجی را چه مواردی میدانید؟
در خصوص چالشهای موجود برای برگزاری کرسی
ها ،به نظر میرسد با توجه به حامیتهای خوبی
که از برگزاری این کرسیها میشود ،مشکل خاصی
وجودنداشته باشد ،اما در حال حارض یکی از
مهمترین مواردی که الزم است مورد توجه قرار گیرد،
اطالعرسانی الزم به اعضای هیات علمی ،دانشجویان
و پژوهشگرانی است که از موضوع کرسیها

و امور حاکم بر آنها اطالع چندانی ندارند و اطالعرسانی
مشوقها و کم کردن موانع اجرایی برای برگزار کنندگان
کرس ی ها رضوری است .گاهی عدم اطالع کافی از مبحث
کرسیهای نظریه پردازی ،نقد و مناظره و حتی انگاشنت
این موضوع که چنین کرسیهای فقط معطوف به علوم
انسانی و اسالمی است ،نگاه بازدارندهای در مشارکت
سایر طیفهای جامعه علمی کشور خواهد داشت.
ت گذاری مناسب در دانشگاهها و مراکز علمی
سیاس 
و پژوهشی و ترویج روحیه نقد و ایجاد فضای باز
در حوزه های مختلف علمی ب ه خصوص حوزه
های بین رشتهای میتواند چالشهای پیش روی برگزاری
چنین کرسیهایی را کم کند .از طرف دیگر به نظر
می رسد جو موجود در دانشگاهها و مراکز علمی
به جایی رسیده است که سیاست گذاران این حوزه
مهم را بر آن بدارد تا ضمن نگاه به جامعه آماری و
تعداد کرسیهای برگزار شده در سطح کشور ،نگاهی
نیز به بروندادهای کرسیها داشته و به خصوص با
شبکهسازی کرسیها و تجمیع بروندادها ،ایدهها و
نظرات ارائه شده را برای اهداف عملیاتی تجمیع منایند.
در زمینه بسط ،ترویج و حامیت از کرسیهای
نظریهپردازی ،نقد و مناظره در دانشگاه تربیت
دبیر شهید رجایی چه گا م های اجرایی برداشته شد؟
دانشگاه شهید رجائی به واسطه نقش بسیار مهم و
تأثیرگذاری که در تربیت نیروی انسانی کشور به خصوص
در حوزه فنی و حرفهای دارد میتواند در بسط و توسعه
روحیه نقد و ترویج آن نقش مفیدی را داشته باشد و
کمیته دستگاهی دانشگاه شهید رجائی از سال 1395
با انتصاب آقای دکرت عظمتی به عنوان رئیس کمیته
دستگاهی دانشگاه شهید رجائی استقرار یافت .با توجه
به تأکیدات ریاست محرتم دانشگاه مبنی بر همکاری
همه جانبه با هیات حامیت از کرسیهای نظریهپردازی،
نقد و مناظره در راستای برگزاری کرسیهای ترویجی و
تخصصی در دانشگاه و با حضور صاحبنظران این حوزه
و تبدیل شدن این دانشگاه به یکی از پیرشو در کشور،
کمیته دستگاهی جلساتی را برگزار و یک کرسی ترویجی
و کارگاه تخصصی آشنایی با کرسیها تشکیل داد و
بر همین اساس حامیتهای مختلفی نیز در دانشگاه
شهید رجائی برای برگزاری کرسیها در نظر گرفته شده
است .حامیت مالی از برگزاری کرسیها ،در نظر گرفنت
امتیازهای فرهنگی و پژوهشی از مشارکت اعضای هیات
علمی در نشستها و در نظر گرفنت امتیازهای تشویقی
در پژوهانه (گرنت) اساتید ،از جملهحامیتهای دانشگاه
از برگزاری کرسیهای نظریه پردازی ،نقد و مناظره بوده
و همچنین در سالهای اخیر دانشگاه شهید رجائی
از پژوهشگران فعال هر سال به طور ویژه حامیت
می کند .این پژوهشگران فعال بر اساس معیارهای
خاص پژوهشی انتخاب میشوند که برای انتخاب
پژوهشگران فعال سال آتی ،ارائه دهندگان و ناقدان
کرسیهای ترویجی نیز از امتیازاتی برخوردار خواهند شد.
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در مجمع هیأت حامیت از کرسیهای
نظریهپردازی ارائه شد :گزارشی از روند
نظریهپردازی در عرصه آموزش و پرورش
جلسه  120مجمع هیئت حامیت از
کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره
شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست
آیت الله علی اکرب رشاد در محل پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه هیأت
حامیت از کرسی های نظریه پردازی ،نقد و
مناظره ،در ابتدای این جلسه گزارشی از روند
نظریهپردازی در عرصه آموزش و پرورش توسط
حجتاالسالم واملسلمین دکرت محمدیان ،رئیس
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به اهمیت نظریهپردازی
در حوزه آموزش و پرورش برخی از الزامات و
کاستیهای این روند مورد اشاره قرار گرفت.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به
اهمیت و لزوم نظریهپردازی در چارچوب
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و طرح
و نقد نظریات مختلف در این زمینه ،تقویت
روحیه نقد و نظریهپردازی در بخش تعلیم
و تربیت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
در ادامه جلسه ،اعضاء نیز به بیان نظرات و
پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن به رشح
ذیل است :تبیین برنامههای اجرایی در آموزش
دینی و بهره مندی از نظریات موجود در عرصه
آموزش و پرورش ،شناخت دقیق راهکارهای
تقویت و ترویج روحیه نظریهپردازی و نقد،
اجرای همه جانبه و کامل سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش و لزوم تقویت نظریهپردازی
به منظور تولید علم در راستای تحقق مرجعیت
علمی به عنوان زمینه متدنسازی نوین اسالمی.
جلسه شورای تخصصی علوم اجتامعی برگزار
شد
در این جلسه که به ریاست دکرت سید
جالل دهقانی فیروزآبادی برگزار شد
چند طرحنامه علمی مورد بررسی و
تعیین تکلیف قرار گرفت .همچنین در
این جلسه در خصوص مسائل جاری
شورای تخصصی بحث و گفتگو شد.
جلسه شورای تخصصی علوم رفتاری برگزار
شد
این جلسه که به ریاست دکرت غالمعلی افروز
برگزار شد درباره رضورت حامیت بیشرت از
نظریه پردازان بحث و گفتگو شد .همچنین
در این جلسه راهکارهای اعضا برای
تقویت موارد حامیتی دبیرخانه ارائه شد.
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