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نظریه «نسبت اسالم با فرایندهای پنجگانه
انسانی» تایید شد.

اجالسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «نسبت
اسالم با ساختار و مراحل پنجگانه در فرایندهای
انسانی؛ نظریه سالم» با همکاری معاونت علمی
دبیرخانه هیأت حامیت از کرسیهای نظریه
پردازی و کمیته دستگاهی کرسی های نظریه
پردازی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
در این نشست علمی که با ارائه مهندس
عبدالحمید نقره کار همراه بود ،آقایان دکرت
بهمن ادیب زاده ،دکرت محمدجواد مهدوی نژاد،
دکرت احمد امین پور به عنوان شورای ناقدان و
حجت االسالم خرسوپناه ،دکرت مصطفی بهزادفر،
دکرت غالمرضا اعوانی و دکرت محمدرضا مبانیان به
عنوان شورای داوران در اجالسیه حضور داشتند.
این نظریه با منره  75به عنوان پانزدمین
نظریه از سوی هیأت حامیت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره به ثبت رسید.

پیش اجالسیه تخصصی«اعتباری بودن قضایای
اصول فقه» برگزار شد
با همکاری دبیرخانه هیأت حامیت از کرسی
های نظریه پردازی ،نقد و مناظره و انجمن
اصول فقه حوزه علمیه قم پیش اجالسیه تخصصی
«اعتباری بودن قضایای اصول فقه» برگزار شد.
در این نشست علمی که با ارائه استاد سید صادق
محمدی همراه بود ،حجج االسالم جعفر نجفی
بستان ،سیدمحمد واعظ موسوی و رضا اسالمی به
عنوان ناقد و حجج االسالم محمد قائینی ،هاشم
نیازی ،و عباس ظهیری به عنوان داور حضور داشتند.
این نشست روز پنجشنبه ۲۸ ،دی ماه
از ساعت  ۱۵تا  ۱۸در ساختامن انجمن
های علمی ،طبقه همکف برگزار گردید.
کرسی ترویجی «علم طبیعی دینی ،امکان یا
امتناع» برگزار می شود
باهمکاری معاونت خانه ملی گفت و گوی
آزاد دبیرخانه هیأت حامیت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره و دانشگاه
معارف اسالمی کرسی ترویجی «علم طبیعی
دینی امکان یا امتناع» برگزار می شود.
این کرسی ترویجی با حضور و مناظره دکرت
عبدالحسین خرسوپناه و دکرت مهدی همراه
است .عالقه مندان برای حضور در این نشست
می توانند روز پنج شنبه  5بهمن از ساعت
 10الی  12به آدرس قم ،دانشگاه معارف
اسالمی ،سالن اجتامعات مراجعه فرمایند.

آشنایی با اعضای شورای تخصصی علوم عقلی دبیرخانه
هیأت حامیت از کرسی های نظریه پردزای ،نقد و مناظره

عبدالحسین خرسوپناه در هامیش آشنایی با کرسیهای نظریه پردازی در اراک:
در مباحث علمی باید حلم داشت

اولین هامیش آشنایی با کرسیهای نظریه پردازی با
حضور حجتاالسالم و املسلمین دکرت عبدالحسین
خرسوپناه رئیس دبیرخانه هیأت حامیت از کرسی
های نظریه پردازی ،نقد و مناظره ،حجتاالسالم
و املسلمین دکرت ابراهیم کالنرتی معاون فرهنگی
و دانشجویی دانشگاه آزاداسالمی ،حجت االسالم
واملسلمین دکرت حسن خیری رئیس پژوهشکده علوم
اجتامعی و انقالب اسالمی دانشگاه آزاداسالمی ،دکرت
عباسعلی حیدری رسپرست دانشگاه آزاد اسالمی
استان مرکزی و واحد اراک ،روسا ،معاونان ،مدیران
فرهنگی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد
اسالمی استان های مرکزی ،لرستان و همدان در تاالر
فردوسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک برگزار شد.
دبیر هیأت حامیت از کرسی های نظریه پردازی
با اشاره به سابقه تشکیل این هیأت در شورای
عالی انقالب فرهنگی گفت :هیأت حامیت دارای
پنج شورای تخصصی علوم عقلی ،علوم نقلی،
علوم رفتاری ،علوم اجتامعی و هرن ،معامری
و شهرسازی است که اساتید و صاحبنظران
برجسته کشور در هر رشته اعضای این شوراها
را تشکیل میدهند .دکرت خرسوپناه با اشاره به
این که کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره
شامل کرسی های ترویجی و کرسی تخصصی
است ،بیان کرد :کرسی های ترویجی به دو
دسته کرسی های مناظره و کرسی های عرضه
و نقد ایده علمی تقسیم می شوند .وی ترصیح
کرد :اما در کرسیهای تخصصی که شامل کرسی
نظریه پردازی ،کرسی نوآوری و کرسی نقد است
یک نفر به عنوان ارائه دهنده و حداقل سه
تا پنج نفر به عنوان شورای داوران و شورای
ناقدان حضور دارند که در چندین پیش اجالسیه
مباحث بررسی می شود و صاحب نظر نیز هربار
پاسخ نقدهای مطرح شده در جلسات قبلی را
بصورت مستدل و علمی خواهد داد و تا زمانی
که اعالم کافی بودن ارائه نظریه از سوی داوران
اعالم نشود ،نشستها ادامه خواهد داشت.
رئیس دبیرخانه هیأت حامیت از کرسی
های نظریه پردازی ،نقد و مناظره افزود:
در کرسیهای نظریهپردازی ،طرحنامه ابتدا
در کمیته های دستگاهی دانشگاه ها و
مراکز علمی و سپس در شوراهای تخصصی
پنجگانه ارزیابی و ممیزی اولیه می شود.

عضو شورای ارتقا و تحول علوم انسانی با بیان
اینکه کرسیهای نظریهپردازی باید به تولید علم
بینجامد ،اظهار کرد« :گاهی در برخی کرسیها،
حرفهایی زده میشود که مورد پسند برخی
نیست ،نهادهای امنیتی باید حامیت کنند و ورود
سلبی نداشته باشند .اگر کرسیهای نظریهپردازی
حتی یک مورد هم با برخورد سلبی نیروهای
امنیتی مواجه شود ،اصل کار آسیب میبیند».
وی افزود« :اگر فردی به هر شخصی توهین بکند،
با او طبق قوانین دانشگاه برخورد خواهد شد ،اما
در عامل مباحث علمی باید حلم داشت و نباید
انتظار داشت همه مطابق میل ما سخن بگویند.
چند سال پیش با وزیر اطالعات و همچنین رئیس
قوه قضاییه دیداری داشتیم و در آنجا نیز بیان
کردم که حامیت نهادهای این چنینی از کرسیها،
مهم است اما حامیت به معنای دخالت نیست».
خرسوپناه ادامه داد« :باید اجازه داد دانشگاهها
خودشان کرسیها را مدیریت کنند و اگر هم موردی
اتفاق افتاد به مسئولین دانشگاه تذکر داده شود ،تا
طبق ضوابط برخورد شود .اگر بتوانیم با زبان علمی
و منطق پاسخ شبهات را بدهیم ،تاثیرگذار است».
وی اظهار کرد« :دانشگاه باید احساس آزادی
داشته باشد ،که حرف و نظر خود را با روشهای
علمی بیان کند و اگر اجازه چنین کاری داده
شود دهان اغتشاشگران هم بسته میشود».
رئیس موسسه حکمت و فلسفه ایران در پایان درباره
برگزاری کرسیهای آزاداندیشی گفت« :تا کنون دو
هزار کرسی ترویجی و  200کرسی نظریهپردازی
برگزار شده است که ازاین تعداد  36نظریه ثبت شده
است .مراکز علمی برخی استانهای کشور مانند قم،
اصفهان ،سیستان و بلوچستان و آذربایجان رشقی در
زمینه برگزاری این کرسیها فعالیت زیادی داشتهاند
اما مراکز علمی و دانشگاههای استان مرکزی و شهر
اراک تاکنون فعالیت جدی نداشته اند و امیدواریم
که با برنامه ریزی های صورت گرفته و هامهنگی
های انجام شده ،اقدامات الزم جهت ورود مراکز
علمی استان مرکزی به حوزه مهم نظریه پردازی،
گفت و گو و نقد علمی صورت گیرد و این هامیش
نقطه آغازی باشد تا به فضل الهی در آینده نزدیک
شاهد فعالیت های چشمگیر اساتید دانشگاهها
و مراکز علمی استان در این زمینه باشیم».
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جلسه مجمع هیأت حامیت بررسی شد:
اقدامات دانشگاه آزاد در زمینه کرسی های نظریه
پردازی ،نقد و مناظره
دکرت کالنرتی در خصوص ظرفیت دانشگاه آزاد
اسالمی در حوزه کرسیهای تخصصی و ترویجی
گفت :دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه
حضوری جهان است که نزدیک به سی هزار نفر
عضو هیئت علمی دارد و این یک ظرفیت بزرگ
است و پیشبینی ما این است که پس از این
مباحث گفتامنی و آشناسازی اساتید با حوزه
کرسیهای نظریهپردازی ،نقد و مناظره دانشگاه
آزاد به موفقترین و فعالترین دانشگاه تبدیل
شود .معاون فرهنگی و اجتامعی دانشگاه
آزاد اسالمی بیان کرد :دانشگاه آزاد اسالمی
در دوره های قبلی از نظر کمی رشد بسیار
خوبی داشته است که در دوره مدیریت فعلی
تالش داریم بحث کیفی مباحث آموزشی و
پژوهشی را بصورت جدی دنبال کنیم که کرسی
های نظریه پردازی نیز در این راستاست.

در شورای علمی راهربدی هیات حامیت
برررسی شد :چیستی و چگونگی نظریه پردازی
در معامری و شعرسازی

جلسه  99شورای علمی راهربدی هیأت 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 .در این
جلسه که به بررسی گزارش اهمیت نظریه
پردازی در حوزه معامری و شهرسازی اسالمی
و لزوم توجه به آن در دانشگاه اختصاص
داشت؛ گزارشی توسط مهندس عبدالحمید
نقره کار رئیس شورای تخصصی معامری
و شهرسازی هیأت حامیت از کرسی های
نظریه پردازی ،نقد و مناظره ارائه شد.

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.

مدیر مسئول :عبدالحسین خسروپناه
سردبیر :مصطفی اسماعیلی
مدیر اجرایی :علی اکبر مسگر
نشریه خبری ((نظر)) به صورت هفتگی توسط دبیرخانه هیأت
حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره منتشر
می شود .منتظر دریافت اخبار شما جهت درج در این نشریه و
همچنین پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم.
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